
  

 

ريختند و شهرها را  صحنه هاي ابراز عزم خويش بر  شهريور، مردم شهرهاي ايران ديوارهاي تهديد رژيم كودتا را فرو 27جمعه : نقالب اسالميا 
ويژگي دومش اين بود كه تمايلهاي گوناگوني . ويژگي اولش اين بود كه ادامه مي يابد: جنبش ويژگي ها داشت. بازيافت استقالل و آزادي كردند

ت كه حق جهان شمول است و برغم يكي دو شعاري با توجه به اين واقعي. در آن شركت داشتند و شعارها از كثرت نظرگاه ها حكايت مي كردند
ويژگي . ندكه  بيانگر غفلت از اين واقعيت بودند، كثرت آراء و عقايد و شعارها با استقالل و آزادي، بمثابه اصول راهنماي دموكراسي سازگاري داشت

ويژگي چهارمش اين بود كه با وجود . بود» هور مردمنه به واليت فقيه و آري به واليت جم«سومش اين بود كه حاكي از رسيدن جنبش به مرحله 
ما «كه بسيجي ها سر مي دادند،  با شعار » ما مردم كوفه نيستيم علي تنها بماند«شعار : براي نمونه - بسيج قوا از سوي رژيم و تقابل از راه شعار، 

خشونت در انحصار قواي . م، خشونت در كار نياوردجمعيت بزرگ مخالف رژي  -پاسخ داده مي شد » اهل كوفه نيستيم پشت يزيد بايستيم
در تهران، از نقاط مختلف شهر در جنبش شركت  ويژگي پنجمش اين بود كه اوال شهرهاي ايران عرصه جنبش شدند و ثانيا . سركوب رژيم ماند

  .اي رژيم كودتا است كه اقامت گزيده استو سر» بيت رهبر«در حقيقت، ترس در : ويژگي ششمش اين بود كه اعالن تغيير خانه ترس بود. كردند
پاسخهاي پرسشهاي بي پاسخ را در . در فصل اول اين مجموعه، يك رشته گزارشهاي خبري مي خوانيد كه بسياري از ابهام ها را مي زدايند    

سخهاي پرسشهائي را در اختيار مي نهند در فصل دوم، گزارشهاي ديگري را مي خوانيد كه همچنان ابهام ها را مي زدايند و پا.  اختيار مي نهند
در فصل سوم، قسمت ديگري از مطالعه در . اما در باره دانشگاه ها و اجتماعاتي كه رژيم از تشكيل شدنشان وحشت دارد. كه بي پاسخ مانده بودند

  .باره تبارشناسي كودتاچيان را  در دستر مطالعه مي يابيد
  3فحهدر ص                                

  

  فريد راستگو

جنبش آزاديخواهانه مردم پيروز ميشود 
  )3......(اگر

    
در قسمت دوم اين مبحث گفتم جنبش آزاديخواهانه مردم با   

اي  تازه  طرح شعار استقالل، آزادي، جمهوري ايراني وارد مرحله
  . وي اهداف و آينده خود مي باشدشده است و در جستج

اهداف هر جنبشي در شعارهاي آن جنبش انعكاس مي يابند      
وداشتن هدف كوتاه مدت و دراز مدت جزء تفكيك ناپذيري هر 

جنبش آزاديخواهانه مردم ايران از اين . جنبش همگاني است
اگر هدف دراز مدت جنبش مردم ايران . اصل مستثناء نمي باشد

 هآزادي و دمكراسي باشد كه هست پس مي بايد انديشرسيدن به 
ورزان و كوشندگان راه استقالل و آزادي با تحقيق و مطالعه 
پيگير هدف دراز مدت جنبش را توضيح و تشريح نمايند تا از اين 
طريق هم وجدان علمي جامعه راغني سازند و هم مردم با آگاهي 

ت بر سرنوشت بيشتري بتوانند به هدف خويش كه همانا حاكمي
د و به آرزوي پايمال شده خود كه نخويش است دست ياب

   .دنزندگي در استقالل و آزادي است نائل گرد
  12در صفحه                       

  

       يونس ميرحسيني

  يرستگار يسو به  يراه شكنجه
 

 نظام در يفريك تيعقالن و شكنجه خاستگاه به  ينگاه
  ياسالم يجمهور

  
 يم سر پشت كي به كي را درد و رنج سراسري روزها نيا

ي هادادگاه ،تجاوز ،شكنجه از ناگواريي خبرها .ميگذار
 نوردديم در را يآدم ساحسا تمام ،سهرابها و نداها قتل ،يشينما
 لحظه در تا آورديم بر سر وجود اعماق از ،درد ارياخت يب و

 نمناك را هاگونه و فشارد يم هم بر را پلكها ،درون قتيحق ،يا
 .سازديم

يم وا يفلسفي رتيح به را انساني رخداد چوني افاجعه گاه
سوال .سازديم داريپد ذهن دري شماريبي هاسوال و دارد

 وي ريگ اعتراف است؟ ممكن چگونه شكنجه :دست نيا ازييها
 ها تيسبع نيا شهير رد؟يپذيم صورتيهدف چه به آن شينما
 ...جست؟ ديبا كجا در را تهايجنا و
 عيفجا ازي انتقاد ريتفس و شرح به كه است آنيپ در مقاله نيا
  .بپردازدي ريگ اعتراف و شكنجه مساله خصوصا رياخ

  15در  صفحه 
                                                               

   محمد جعفري

  واليت فقيه چگونه صيغه اي است؟
 
با استعانت از قرآن، نهج البالغه وتاريخ، در فصول مختلف    

اين بحث تا به حال مشخص شده است كه حكومت صرفاً 
يك مفهوم سياسي غير الهي براي زمامداري امور مردم است 
كه از سوي مردم ويا شوراي مردمي به كسي تفويض مي 
 شود و اين امر به كلي از مقام نبوت و يا امامت كه يك مقام
و منصب الهي است  و وابسته به انتخاب و بيعت مردم نيست، 

  . جدا است
نه از متن رسالت  و نبوت حضرت رسول و نه از متن امامت  

حضرت علي واليت به معناي حكومت  و زعامت سياسي 
بلكه واليت به معناي حكومت و اينكه آن را . برنمي آيد

، دقيقاً ضد خداوند به كساني واگذار كرده و  تحت نام دين
زيرا در جامعه و براي . رسالت الهي مقام نبوت و امامت است

ادارة زندگي مردم ، نيروي مردم منشاء حكومت است و 
حكومت يك واقعيت سياسي و اجتماعي است كه واقعيتي 
جز انتخاب مردم دربرندارد و با انتخاب مردم است كه كسي 

  . حكومت مي كند و يا فرمان مي راند
  11حه در صف  

  علي شفيعي

  )4( جنون استبداد و انقالب مردم
  روانشناسي اميد در انقالب

  
ه هاي محيط زيست در نوشته پيشين در پي شناسائي عالئم و نشان

اجتماعي نسلهاي انقالبي در طي يك قرن گذشته، به امر  - سياسي 
مستمر ترس و وحشت جنون استبداد از رأي و نظر مردم و 

در نوشته كنوني يكي . مشاركت آنها در امور كشورشان پرداختم
اجتماعي  -ديگر از عالئم بارز و بسيار مهم محيط زيست سياسي 

اين عالمت كه . ورد شناسائي قرار خواهم دادنسلهاي انقالبي را م
در انقالب و مبارزين آزاديخواه وجود دارد، اميد  غالب نزد

در ذيل تالش خواهم كرد، . است چيرگي قطعي بر جنون استبداد
 فلسفه سياسي و سپس از ديد از جنبهابتدا اميد در انقالب را 

  . رار دهممورد مطالعه و شناسائي ق فردي و اجتماعي روانشناسي
در بحبوحة مبارزه و انقالبي نوين كه هم اكنون در ميهن ما ايران 
بدست تواناي نسل جوان كشور انجام ميگيرد، هيچ سالحي مهمتر 

ي انقالب و غلبه كردن بر تر از سالح اميد جهت پيروزي و ضرور
  .نيست استبداد

  14در صفحه   
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  ابوالحسن بني صدر 

  راهي به بيرون از بن بست
  
سفر به ايتاليا، به دعوت حزب دموكرات اين كشور،  هم به      

لحاظ جريان انديشه اي كه بر قرار كرد و هم از نظر اثر جنبش 
مردم ايران در برخاستن جوانان در كشورهاي ديگر به جستن 

ن بست و بسا دست زدن به انديشه راهنمائي براي بيرون رفتن از ب
جنبش همگاني براي تغيير، ره آوردها دارد كه بكار ايرانياني مي 

  :آيد كه به جنبش برخاسته اند
  

  :بن بست انديشه راهنما را مي گشايد ،بيان آزادي
  

نخست خاطر نشان كنم كه گرچه بجا است اينك كه در مقام     
به پرسشها داده  نوشتن براي هموطنان خود هستم، پاسخ ها را كه

ام، بسط دهم، چون بنا بر فاصله گرفتن از گفت و شنودها  ندارم، 
هرگاه فرصت بيابم، به يكچند از .  اندك داده ام پاسخها را بسطي

  .  پرسشها پاسخ تفصيلي خواهم داد
اهل انديشه . بود» نحله دموكراسي«عنوان عمومي  بحث ها ،     

ه مسئله اي از مسائل مربوط به دعوت شده بودند تا هر يك در بار
دموكراسي و قانون، دموكراسي و سنت و :  دموكراسي  نظر دهند

تجدد، دموكراسي در جامعه ماوراء صنعتي، بحران جهاني شدن، 
رفاه و جهاني شدن، اقتصاد محيط زيست، ليبراليسم، جمهوري 
خواهي، جامعه دموكراتيك، هويت، چند فرهنگي، دموكراسي و 

وكراسي و دين، دموكراسي در آسيا، دموكراسي در اسالم، دم
افريقا، دموكراسي در امريكاي جنوبي، دموكراسي در اياالت 
متحده امريكا، دموكراسي در ايتاليا، دموكراسي و اطالعات، 
دموكراسي معاصر، دموكراسي و كرامت و همشهري گري، حزب و 
اشكال مشاركت سياسي، گزينش قشر رهبران در دموكراسي، 
ارتباطات سياسي، دموكراسي و طبقه ميانه،  موضوع هائي بودند كه 

سپتامبر، صاحب نظران نظرهاي خود رادر باره آنها   14تا  9از 
  .تشريح كردند

مسائلي كه موضوع بحث شدند در جهان امروز وجود دارند و   -  1
وجود اين مسائل . هنوز تمامي مسائل مبتال به مردم جهان نيستند

  :واقعيتندگوياي دو 
پيشرفت علمي و فني در نظام سرمايه داري ليبرال، مسئله هاي  

، سهل است مسائل جديد را نيز بر آنها مي كرده استپيشن را حل ن
انديشه هاي راهنما كه بيان هاي گوناگون قدرت هستند، . افزايد

بسا بحران اقتصادي جهاني، جستجوي . توانا به حل مسائل نيستند
  . از بن بست را ناگزير كرده استراهي به بيرون 

بسا دموكراسي و قدرت، بمعناي روابط قدرت ميان شخص با  – 2
شخص و گروه با گروه و جامعه با جامعه و، بنا بر اين، فسادگستري 

هرگاه عدالت بمثابه . قدرت، مي بايد موضوع محوري مي گشت
  2در صفحه 

  
  

Nr. 733      28  Sep.  -  11 Oct.  2009 

1388مهر     19تا   6   ا ز     733شماره       

  3ص :خانه مي كند» بيت رهبر«ي بندد و در ترس از جامعه رخت بر م ◄

  از حمله به خوابگاه  -طرح براي دانشگاه   -ممنوع كردن اجتماع هاي مذهبي نيز  ◄

  4ص :دانشگاه تا طرح براي خنثي كردنش 

   6ص :4 –تبارشناسي  كودتاچيان  ◄

  غلبه تمايل –تحول هاي سياسي مهم در سطح منطقه   -بحران اتمي  ◄

   8ص : مايل جنگ طلبضد جنگ بر ت 

  9ص:  ...حجم نقدينگي، كسر بودجه، ميزان تورم، فقر، بيكاري و: افزايش ها ◄

  1٠ص: جنبش همگاني بايد بتواند سركوب رژيم را بي اثر كند: تجاوز به حقوق انسان◄

   

 جنبش ادامه دارد 



                                                                                                                                                                                       

 

 

2 

 

 
 

2009اكتبر      11سپتامبر  تا    28ز  ا 1388مهر       19تا    6   ا ز     733شماره        

 1388

 

   

ميزاني موضوع بحث مي شد كه بكار 
سنجش بار قدرت در هر رابطه مي 

نياز به بيان آزادي را بمنزله آيد، 
انديشهراهنماي توانا به بيرون بردن 
انسان امروز از بن بست، بهتر نمايان مي 

  . كرد
بيان هاي قدرت،  اين امر كه بنا بر    

و آزادي ) برابري(= تضاد عدالت 
كه بلحاظ نابرابري  –كارفرمائي 

استعدادها و ميل به كار و ابتكار، 
نابرابري ميان انسانها را  غير قابل حل  

دموكراسي چيست از آلن (مي كند 
بحث . ،  موضوع بحث شد)تورن

روشن كرد كه بر اصل ثنويت، نه 
بد و نه آزادي تعريف خود را مي يا

عدالت تعريف و نقش خويش را بمثابه 
براي مثال، هرگاه . ميزان مي جويد

ميزان عدالت تنها بكار كاهش بار زور 
در رابطه ها بيايد، انقالب بزرگي در 
. نظامهاي اجتماعي روي مي دهد

نظامهاي اجتماعي باز و تحول پذير 
اقتصاد از خدمت قدرت رها . مي شوند

ي آيد و از و به خدمت انسان در م
شدت ندرت كاسته مي شود و طبيعت  

  ...بكام مرگ نمي رود و
اين امر كه دين مي بايد  – 3

دموكراسي را بپذيرد تا در جامعه اي 
دموكراسي استقرار يافتني شود، ره 
. آورد تجربه است و محل مناقشه نبود

اين بار، رابطه دين و قدرت موضوع 
 "پرفسور پاركر"از آنجا كه . بحث بود

نيز رابطه دين و قدرت را موضوع 
بحث خود كرده بود، بيان آزادي در 
قرآن، بمثابه انديشه راهنمائي كه بن 
بست را مي گشايد، بيشتر مورد توجه 

چرا كه صرف نظر از . قرار گرفت
اهميت دين وقتي بيان آزادي مي 
شود، اصول راهنما و ويژگي هاي بيان 

ن آزادي را مي توان در انديشيدن بيا
  : آزادي و پيشنهاد آن بكار برد

به دنبال تشريح بيان آزادي، نوبت  – 4
. به ارزيابي و پرسش و پاسخ رسيد
. ارزيابي ها و پرسشها گويا هستند

گوياي نياز به يافتن راهي به بيرون از 
  :بن بست

 Eugenioآقاي اوژنيو سوميني  ●
Somaini   استاد  اقتصاد سياسي در

انديشه اي كه : فتدانشگاه پارما، مي گ
انكار . ارائه شد، عالي و آرماني است

در ليبراليسم و . رابطه قوا عالي است
. بيان هاي قدرت، بنا بر رابطه قوا است

از اين رو، مبارزه براي حفظ فضاي 
آزاد انسان و آزادي او از قدرتي كه 

نبود . دولت است، امري دائمي است
مبارزه، آيا سبب نمي شود كه قدرت 

ها بر جامعه ها مسلط شوند؟  هرگاه طلب
پاسخ اين باشد كه انكار روابط قوا، 
يعني رابطه بدون زور،  مشكل رابطه 

زير سلطه را نيز حل مي  –سلطه گر 
كند، اين انديشه آرماني، بكار بردني  

  . مي شود
ارزيابي و پرسش استاد اقتصاد     

سياسي گوياي پايان آن دوران است 
تاريخ پايان يافته كه گمان مي رفت، 

است و دموكراسي ليبرال جهان را فرا 
به ارزيابي و پرسش او،  ...  مي گيرد و
او شايق شد ارتباط علمي . پاسخ دادم
  . ادامه بيابد

جهاد اكبر رها : اما توضيح و پاسخم    
كردن خويشتن از اعتياد به زور 

جهاد . پذيرفتن و يا زورگفتن است
ولت قدرتمدار افضل نه هم مبارزه با د

و گروه بندي هاي سلطه جو كه جامعه 
را ارزياب و منتقد نگاه داشتن و رشد بر 

و . ميزان عدالت را ميسر كردن است
جهاد برخورداري از حق دفاع در 
برابر متجاوز به حقوق انسان و جامعه او 
و در همان حال، زيستن بر اصل موازنه 

اين . عدمي با جامعه هاي ديگر است
. هاد، خشونت زدائي استهرسه ج

قرآن بمثابه بيان آزادي شامل قسمت 
دومي است كه زمان فرصت ارائه آن 

قسمت دوم قواعد خشونت . را نمي داد
  . زدائي بدست مي دهد

افزون بر اين، چون رابطه ها از راه      
خدا برقرار مي شوند و رابطه با 
خداوند رابطه قوا نيست، انسان هيچگاه 

.  شتن غافل نمي مانداز آزادي خوي
سارتر بر اين بود كه انسان اين توانائي 

را دارد كه از تعين بيرون رود و 
. آزادي، بيرون رفتن از تعين است

هرگاه او از موازنه عدمي آگاه مي 
بود، بسا به اين امر توجه مي كرد كه 
انساني كه از آزادي خود غافل نشود، 

  .همواره با  و در هستي هوشمند است
بدين سان، مبارزه براي آزاد زيستن،     

نخست، كوشش براي غافل نشدن از 
آزادي خويش است  و سپس كوشش 
براي بازگشت به رابطه خالي از زور، 
. هر بار كه آدميان از آن خارج شوند

اين روش يكسره با مبارزه در محدوده 
مبارزه براي . روابط قوا متفاوت است

رزه آزادي در روابط قوا، نخست مبا
است براي داشتن سهم بيشتر از قدرت 

بنا بر اين كه ليبراليسم آزادي را  –
و سپس،  –قدرت فرد تعريف مي كند 

مبارزه است براي  تمركز و تكاثر و 
از اين رو است كه ابعاد . انباشت قدرت

قدرت هاي اقتصادي و سياسي و 
نظامي و اجتماعي و فرهنگي، زمان به 

ان زمان بزرگ مي شوند و ميز
ويرانگري به حدي رسيده است كه 

  . طبيعت با خطر مرگ روبرو است
يكي از زنان اهل نظر حاضر در  ●

» بيان آزادي«جمع، از اين ديد در 
روش بحث » بيان آزادي«:  نگريست

روشي كه در . آزاد را پيش رو مي نهد
آن، دانش وسيله غلبه بر رقيب نيست 
. بلكه، وسيله رشد طرفهاي بحث است

ين نظر هم كه رابطه جديدي ميان از ا
انسان و باور او برقرار مي كند كه 

از راه دست آويز كردن  - خشونت  را 
بي محل مي كند، عالي است و  -باور 

به شما آقاي بني صدر، تبريك مي 
  .گويم
يكي ديگر از حاضران، به جدائي  ●

دين بمثابه بيان آزادي، از قدرت به 
تي شكل هرشكل كه درآيد، از جمله وق

. دولت را به خود مي گيرد، توجه كرد
اين جدائي واقعي و با آزادي انسان 
سازگار و با جدائي دين از دولت، 
بمثابه دو بنياد قدرتمدار، از اساس 

بسا بيشترين نياز،  نياز به .  متفاوت است
دين بمثابه بيان آزادي  و گرنه 

  .جستجوي بيان آزادي است
ابه بيان يك خانم پزشك، قرآن بمث ●

: آزادي را عالي مي يافت و مي پرسيد
چگونه است كه رژيم ايران و طالبان و 
ديگر دين باوران خشونت گرا، نيز به 

  قرآن رجوع مي دهند؟
پاسخ شنيد كه از مشكلهاي دنياي     

اسالم يكي اينست كه در جريان بيگانه 
شدن دين در بيان قدرت، فقه يعني 

درت و همان شريعتي كه دست آويز ق
خشونت گرايان گشته است، از قرآن و 

از حقوق . حقوق انسان بريده است
انسان و حقوق جامعه هاي انساني 

شريعت بريده از قرآن و . بريده است
از حقوقي كه قرآن يك به يك 
برشمرده است، تكليف محور گشته 

است كه انواع » شريعت«اين . است
بيان هاي قدرت گشته و در نظر 

نت گرائي را جايگزين اقليتي، خشو
و  اكثريت . خشونت زدائي كرده است

بسيار بزرگي را به اطاعت از قدرت 
از آنجا كه دين ها . معتاد كرده است

گرفتار اين از خود بيگانگي شده اند، 
بازگرداندن آنها به بيان آزادي، مي 
تواند بزرگ ترين انقالب در سطح 

  .جهان و در همه عصر ها بگردد
باره ايران نه تنها حاكي  پرسشها در ●

از حساسيت نسبت به جنبش مردم 
ايران بودند، بلكه در آنها، درس 
گرفتن از جنبش همگاني مردم ايران 
را نيز شامل مي شدند و اين امر تازگي 

  :داشت
انقالب ايران كه جنبشي همگاني بود  -

كه در آن گل بر گلوله پيروز شد، چرا 
ورد كه دولتي استبدادي را به دنبال آ

در خشونت و ويرانگري بر دولت 
  سلطنتي پيشي گرفته است؟

نقش دين در دولت كنوني ايران و  -
رويدادهاي بعد از انقالب چه بوده 

  است؟

دوگانگي در رأس رژيم و اندازه  -
واقعي قدرت و استقالل عمل احمدي 

  نژاد
كف زدنهاي شورانگيز و مداوم      

بيانگر رضايت شركت كنندگان در 
جتماع از تشريح ويژگي هاي بيان ا

  . آزادي و پاسخها به پرسشها شدند
روش استقامتي كه مردم ايران در     

پيش گرفته اند و درسي كه جامعه هاي 
ديگر مي توانند از آن بگيرند، در 
پادوا، شهر استقامت، موضوع پرسش 

  :شد
  

  :جنبش همگاني
  
 14بحث در روز دوشنبه    

پادوا  انجام ، در شهر 2009سپتامبر
: گرفت كه به دو صفت مشهور است

استقامت در برابر (نماد استقامت است 
قديمي . و شهر دانشگاهي است) فاشيسم

ترين دانشگاههاي اروپا در اين شهر 
اجتماع را حزب دموكرات .  است

در ميان شركت . ترتيب داده بود
  . كنندگان، دانشگاهيان پرشمار بودند

ود اسماعيلو در آغاز، آقاي مسع   
بخاطر احترام به خاطر زنده ياد 
رحمت خسروي و شهيدان جنبشهاي 
ايرانيان، از حاضران خواست كه بر 

  .خيزند و يك دقيقه سكوت كنند
 Paolo سپس، سناتور پائولو جيارتا  

Giaretta   مسئول حزب دموكرات در
استان ونيز، از سوي دبير كل حزب در 

ي او و دبير مل. جلسه شركت كرد
 Fausto Racitiحزب، فوستو راسيتي 

 و نماينده مجلس آنتونيو برسا 
Antonio    Bressa  و نيز فيليپو

دبير  Filippo Massimoماسيمو  
حزب در پادوا و ونسنزو كوزومانو 

Vincenzo Cusumano  نماينده
سناتور، بني . شهردار شهر، سخن گفتند

انديشه و : صدر را به دو صفت ستود
بيان آزادي اي كه در : گفت. استقامت

شهركورتونا تشريح كرديد، در همه جا 
در پادوا، ما بخود مي . بازتاب يافت

باليم كه ميزبان عرضه كننده اين 
ومدالي را كه بيانگر . انديشه ايم

استقامت شهر پادوا در برابر فاشيسم 
است، به كسي كه نيم قرن استقامت 
كرده و همچنان بر سر عهد با آزادي 

نماينده .      ستاده است، اهدا كرداي
شهردار توضيح داد كه جلسه شوراي 
شهر تشكيل است و شهردار مي بايد در 

او به اطالع بني . آن حضور داشته باشد
صدر و جمع حاضر رساند كه قطعنامه 
اي در باره ايران، در دستور امشب 

پادوا بمثابه شهر . شوراي شهر است
ت مردم استقامت، خود را با استقام

ايران همراه مي داند و از جنبش مردم 
  . ايران براي آزادي، حمايت مي كند

در اين اجتماع،  عوامل و شرائطي      
كه مي بايد جمع آيند تا كه جنبش 
همگاني ميسر شود و تا پيروزي ادامه 

خوانندگان اين . يابد،  تشريح شدند
گزارش، نوشته ام را در اين باره، در 

. خوانده اند 732ي شماره انقالب اسالم
در اجتماع شهر پادوا، توضيح دادم كه 
از آن رو اين موضوع را برگزيده ام 
كه جهان نياز به جنبش نسل جوان در 

نسل هاي جوان . همه جامعه ها دارد
مي بايد دوران ركود و رخوت و بي 
تفاوتي نسبت به انديشه راهنما را پشت 
سرگذارند و مسئوليت خويشتن را در 
بناي جامعه هاي مستقل و آزاد و جامعه 
جهاني و مديريتي دموكراتيك براي 

  . جهان بر عهده گيرند
اين امر كه جنبش همگاني و شرائط      

و عوامل الزم براي اين كه پديد آيد و 
تا پيروزي ادامه يابد، با موافقت 
همگاني روبرو شد و اجماع حاضران 
آن را روش جديدي شمردند كه 

ر پيش گرفته شود، پيروزي هرگاه د
چرا . ببار مي آورد، موجب شگفتي نشد

كه تغييري در نگرش و رفتار جامعه 
جوان در جامعه هاي غرب در حال 

پرسشهايي كه در . پديدار شدن است
ميان گذاشتند، اثر روش پيشنهادي را 

  :باز مي گويند
بنظر مي رسد كه ايتاليا نيز نيازمند   – 1

ايتاليا چگونه مي . جنبشي همگاني است
تواند از جنبش مردم ايران سرمشق 

  بگيرد؟
به اين پرسش اين پاسخ داده شد     

كه هنوز مي بايد عوامل و شرائطي را 
كه بر شمردم و توضيح دادم، وجود 
پيدا كنند تا كه جنبش مردم ايران 
. همگاني شود و تا پيروزي ادامه يابد

اما شما نيز نيازمند جنبش همگاني 
چرا كه بحران اقتصادي جهاني . يدهست

و  تشديد نابرابري در طول نيم قرن و 
تخريب محيط زيست و رابطه سلطه گر 

زير سلطه كه اكثريت بزرگ جامعه  –
و ... جهاني را در فقر فرو برده است و

بن بست فكري كه نديدن بحراني كه 
جهان را در خود فرو برده است 

آشكارترين داليل گرفتاري چپ و (
، جنبش همگاني )است بدين بن بست ر

. در همه جامعه ها ضرور گردانده اند
گشودن اين بن بست و نيز ايجاد آن 
تغييركه رابطه انسان را با بنيادهاي 
جامعه، از جمله بنياد اقتصادي يعني 
سرمايه داري تغيير دهد و رابطه هاي 
قدرت را با رابطه حق با حق جانشين 

و نيز نسل  كند، در عهده انديشمندان
جوان است چرا كه جوان است كه 
مي بايد محيط اجتماعي و نيز محيط 
زيست را با رشد خود در استقالل و 

  . آزادي سازگار كند
اما درسي كه جنبش مردم ايران       

مي آموزد، اينست كه تا وقتي عوامل و 
شرائطي كه تشريح كردم، جمع نيايند، 
 جنبش همگاني نمي شود و تا پيروزي

بر انگيختن جامعه به . ادامه نمي يابد
جنبش همگاني، كار وجدان همگاني 
است و غناي اين وجدان و رها بودنش 
از ابهامها، بدو امكان مي دهند جنبش 

  .همگاني را تصدي كند
شما از وجدان همگاني صحبت  – 2

در ايران يك ديكتاتوري خون . كرديد
خطر آن وجود دارد . ريز وجود دارد

به جنگ داخلي نيز كشيده كه كار 
در ايتالياي ما،  محتوا و شكل . شود

تجاوز  همانند محتوا و شكل آن در 
وجدان همگاني ما كدام . ايران نيست

محتوا را مي بايد بجويد تا بتوانيم به 
  جنبش همگاني دست زنيم ؟

هرگاه : اين پرسش پاسخ شنيد     
وجدان هر ايتاليائي و وجدان همگاني 

ها، شعور بر حقوق انسان و بر  ايتاليائي
و بر » منافع ملي«حقوق ملي و نه 

حقوق نسلهاي آينده و بر حقوق 
طبيعت و بر حقوق ملتهاي ديگر و 

 –ضرورت رها شدن از روابط مسلط 
زير سلطه با جامعه هاي ديگر و جهاني 
بودن هر جنبش ملي و  نيز همگاني 
شدن رشد بر ميزان عدالت بگردد، 

را جسته ايد و وجدان فرهنگ آزادي 
اخالقي راهبر شما در جنبش همگاني 

تفاوت ايران با ايتاليا در . مي شود
اينست كه ايران در موقعيت زير سلطه 
است و هرگاه خويشتن را از اين 
موقعيت رها كند، جامعه هاي سلطه 
گر را نيز از موقعيت سلطه گر رها مي 

با اين وجود، وجدان شما بر . كند
ي جهان  از روابط مسلط ضرورت رهاي

زير سلطه و برخاستن شما براي اين  –
تغيير، كار را هم براي شما و هم براي 

  .ما بسيار آسان مي كند
پرسشهايي كه در باره ايران شدند      

هم از لحاظ ايتاليا گويائي داشتند و 
  :هم از جهت ايران

جنبش بيرون از رژيم و براي آزاد   - 3
ن، جريان دارد، شدن از ديكتاتوري آ

در درون رژيم چه مي گذرد؟ تقابلي 
در درون حاكميت وجود دارد و اگر 

  آري ربط جنبش با آن چيست؟
به اين پرسش پاسخ داده شد كه      

 -» استقالل، آزادي، جمهوري«شعار 
برآن » ايراني«كه در ايران صفت 

مي گويد كه  –افزوده شده است 

جنبش در بيرون از رژيم  و درون 
ايران، به سخن ديگر، مستقل از رژيم و 

در . قدرت هاي خارجي، جريان دارد
همان حال، از عالمتهاي مرگ هر 
رژيم و هر سازمان سياسي، يكي تقسيم 

جريان . به دو و حذف يكي از دو است
حذف اينك به مركز قدرت رسيده 
است و تقابل ميان هاشمي رفسنجاني 
 بمثابه نماد روحانيان قدرت طلبي كه
دستشان از قدرت كوتاه شده است و 
مي شود باگروه بنديهائي با شكل 
مافيائي و خامنه اي است كه بر 

. مالي تكيه دارد –مافياهاي نظامي 
برغم دستگيري ها و محاكمه هاي 

فرمايشي، جنبش مردم مانع  - نمايشي 
 –از آن شده است كه مافياهاي نظامي 

مالي به حذف سران مخالفان درون 
بديهي است دفاع . وفق گرددرژيم م

از حقوق زندانيان و محاكمه شوندگان 
مالي مي  –و آنها كه مافياهاي نظامي 

خواهد حذفشان كند، نه تنها كار 
ايرانيان در درون و بيرون ايران است 
بلكه كار همه سازمانهاي مدافع حقوق 
انسان در جهان و افكار عمومي جهاني 

نسان چرا كه هم دفاع از حقوق ا. است
از تقدم برخوردار است و هم اين 

 –دفاع سبب مي شود مافياهاي نظامي 
مالي ناتوان تر شوند و جنبش همگاني 

  .بتواند تا پيروزي ادامه يابد
چرا غرب روي اصالح طلبان   – 4

سرمايه گذاري مي كند؟ شما در باره 
  :اصالح طلبان چه فكر مي كنيد؟

  :به اين پرسش پاسخ داده شد     
ه ترتيبي كه خاطر نشان كردم محل ب ●

جنبش بيرون از رژيم و درون ايران 
اصالح «بنا بر اين، آن بخش از . است

كه تا اين  محل راه آمده اند، » طلبان
حق شركت در بديل اين رژيم را 

  . دارند
آنهايي كه در محدوده رژيم مانده  ●

اند و از مردم نيز مي خواهند در اين 
ا ادامه محدوده، جنبش خويش ر

دهند، هم خود و هم جنبش مردم را 
و . گرفتار ركود و توقف مي كنند

در گفتگو با ايرانيان  –چون گفته شد  
اگر مردم به   –كه مجلس دومي بود 

پاي صندوق  ها نمي رفتند، اين جنبش 
نيز پديد نمي آمد و رنگ سبز عالمت 

  همبستگي است، توضيح دادم كه 
: ي گفتندپيش از انتخابات قالب – 1

!. مردم در انتخابات شركت كنيد
هرگاه همگان در انتخابات شركت 

به . كنند، تقلب نا ممكن مي شود
هشدارهائي كه پيش از انتخابات داده 

شركت بزرگ، . شدند نيز توجه نكردند
فرصت تقلب بزرگ را پديد آورد و 

ارزيابي آن . اين تقلب انجام گرفت
  )1. (غلط از كار درآمد

چون : از انتخابات مي گفتندپيش  – 2
جنبش همگاني كار را به انقالب مي 

بهترين ... كشاند كه خشونت است و
نوع جنبش شركت در دادن رأي 

بعد از انتخابات، جنبش به ابتكار . است
به پاي خود نوشتن . مردم جريان يافت

جنبش، دروغ و خالف اخالق و در 
همان حال تكذيب يك دروغ بزرگ 

است كه اصالح  سال 12است كه 
انقالب  « :طلبان تكرار مي كنند

خشونت است و مردم از آن پرهيز 
آيا به پاي خود نوشتن جنبش،  ».كنيد

  تكذيب اين دروغ بزرگ نيست؟
هم اكنون در افغانستان، شمارش  – 3

ميزان . آراء در حال انجام است
در استان . درصد است 37مشاركت 

درصد  5هيلمند، ميزان مشاركت، 
اينست كه غربيان ناگزيرند . است

بگويند كه در نقاطي كه مردم از 
مشاركت در انتخابات سرباز زده اند، 

مشاركت كم . دولت مشروعيت ندارد
در سطح كشور و مشاركت ناچيز در 
قسمتهائي از كشور وقتي تقلب ها را 
هم در نظر بگيريم، سالب مشروعيت 

با توجه به .  رئيس جمهوري مي شوند
در همسايگي ايران انجام امري كه 

گرفته است، اين پرسش محل پيدا مي 
  :كند

  
  16در  صفحه 

  

  راهي به بيرون از بن بست
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در فصل چهارم خبرها و نظرها در      
باره پرونده اتمي ايران و كوششهاي 
ناموفق رژيم براي بحران سازي در اختيار 

  .خوانندگان گرامي قرار مي گيرند
در فصل پنجم، داده ها و خبرهاي      

ا  از نظر خوانندگان مي اقتصادي ر
ودر فصل ششم خبرهاي . گذرانيم

  :تجاوزها به حقوق انسان را مي يابيد
  

ترس از جامعه رخت 
بر مي بندد و در 

خانه مي » بيت رهبر«
  :كند
  

  

ترس شديد خامنه اي و 
 –سران مافياهاي نظامي 
  :مالي از انتشار اسناد جنايت

  
، خامنه 88شهريور  20در نماز جمعه  ◄

.  بار ديگر، مردم را تهديد كرداي، 
مردم فراموش نكرده بودند كه او 
حركت عظيم آنها را كاريكاتور 

در واقع، . روزهاي انقالب خوانده بود
در روز جمعه، خامنه اي بود كه 

شده بود  60كاريكاتور خميني در سال 
و مي پنداشت كه او هم مي تواند 
مانند خميني به مردم چنگ و دندان 

به خصوص زماني كه قيافه . نشان دهد
گرفت يعني اين كه مي خواهد مانند 

بعد از كودتاي . او با مردم مقابله كند
، خميني دستور جاسوسي 60خرداد 

داد و از مردم خواست جاسوسهاي 
بر ضد نص قرآن و برابر . يكديگر شوند

  :روش استالين عمل كرد و گفت
واجب بر همه ما، بر همه شماست «    

اي ديديد واگر رفت و  توطئهكه اگر 
آمد مشكوكي ديديد خودتان توجه 

بر همه ما واجب . كنيد و اطالع دهيد
بر همه ما . است كه جاسوسي كنيم

واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم 
منع . اي پيدا شود و نگذاريم كه غائله

اي  هاي احمقانه جاسوسي از حرف
شود  ها القا مي ه است كه از همين گرو

اما براي . جاسوسي خوب نيستكه 
حفظ اسالم و حفظ نفوس مسلمين 

پيام انقالب، ارگان (» .واجب است
، 40مطبوعاتي سپاه پاسداران، شماره 

  ) 6،ص60شهريور  14
مردم بايد پند بگيرند از آن مادري «   

كه پسرخود را آورد و بدست محاكمه 
اين يكي از . سپرد و آن پسر اعدام شد

است و ديگران هم  نمونه هاي اسالم
اوالدها وبرادرها و . بايد همينطور باشند

فرزندان خودشان را اگر نصيحت 
ه مجازات بنپذيرفتند معرفي كنند تا 

  ) 1360شهريورسخنراني (» .خود برسند
يك ... اسالم را همه بايد حفظ كنيم« 

اي به من نوشته بود كه شما  بيچاره
ها را بايد تجسس كنيد،  گفتيد همه اين

فرمايد  مي] كه[خوب در قرآن
وقتي كه اسالم در خطر ... التجسسوا

است همه شما موظفيد كه با جاسوسي 
  ».حفظ كنيد اسالم را

  )101-100،ص15صحيفه نور، ج( 
آن بنده قدرت از ياد برده بود كه      

خطر براي اسالم جز جاسوس يكديگر 
  :و باز گفت.  شدن نيست

كمال  دانش آموزان عزيز بايد با«   
دقت اعمال وكردار دبيران و معلمين 
را زير نظر بگيرند كه اگر خداي 
ناكرده در يكي از آنها انحرافي ببينند 

گزارش مسئول بالفاصله به مقامات 
فرزندان عزيزم در صورتيكه ... نمايند

مشاهده كردند كه بعضي از دشمنان 
در لباس دوست و همشاگردي 
ميخواهند آنانرا جذب گروه خود 
كنند به مقامات مسئول معرفي نمايند 

خود را به صورت سعي كنند اينكارو
پيام به مناسبت (» .انجام دهند مخفي

، صحيفه 1361مهر 1بازگشايي مدارس،
  )2ص17نور،ج 

در تقليد از او، خامنه اي در نماز     
جمعه از زنان خواست تا شوهرانشان را 
مواظبت كنند و از مردان خواست تا 

آن جرات .  ا مواظبت كنندزنانشان ر
در خود نيافت كه به صورت واضح 

  . دستور جاسوسي از يكديگررا بدهد
 20خامنه اي، در نماز جمعه       

شهريور،  ترس خود از جنبش مردم در 
او به . روز قدس را آشكار كرد

فرماندهان نظامي دستور داد مواظب 
با اين .  تفرقه و شعارهاي آن روز باشند

ار قواي سپاه و بسيج و حال، رفت
انتظامي در اين روز، معلوم كرد تهديد 

  .ها توپهاي توخالي بوده اند
خبر ديگر اينكه يكي از فرماندهان  ◄

سپاه به نام عراقي در مصاحبه اي بار 
ديگر پته برخي از ياران خود را بر آب 

در جريان كهريزك : او گفت. انداخت
او مقايسه سخنان . سه نفر كشته شده اند

با سخنان فرمانده ارشد او، يعني 
جعفري، بلبشوئي را آشكار مي كند كه 
بر دستگاه رهبري كودتا حاكم گشته 

  : است
نفر كشته شده  29جعفري مي گويد  ●

نفر از انها از آشوبگران  9اند كه تنها 
  بوده اند 

رجب زاده مي گويد در كهريزك  ●
  . هيچ كس كشته نشده است

ويد دو نفر به قاضي مرتضوي مي گ ●
  .دليل مننژيت كشته شده اند

احمدي مقدم مي گويد در  ●
  .كهريزك يك نفر كشته شده است

نفر  3عراقي مي گويد در كهريزك  ●
  .كشته شده است 

از روز دو شنبه هفته پيش كه به  ◄
مركز جمع آوري اسناد دفتر پيگيري 
آسيب ديدگان حوادث اخير به 

شد تا  الويري حمله –سرپرستي بهشتي 
 - فرداي ان روز كه خود بهشتي و

الويري دستگير شدند و به دفاتر كروبي 
  :حمله شد چه اتفاقاتي افتاد

بنا بر اطالع، بعد از جريان ديدار  ●
كروبي و هيأت قضايي مركب از  
رييسي و محسني اژه اي و خلفي 
صحبت از اين شده است كه اگر اين 
اسناد به دست نامحرمان بيفتند موجب 

بعد از اين . ي شوند آبروي نظام برودم
جلسه، بخشي از اسناد در اختيار 
اعتراض كنندگان به تقلب در انتخابات 
و كودتا، براي  خامنه اي فرستاده مي 
. شود و او گرفتار ترس شديد مي شود

ترس از اينكه اگر اين اسناد به خارج 
از كشور ارسال شوند و انتشار پيدا 

و كودتاچيان  كنند، آبرويي براي او
  .نخواهد ماند

از اين رو، گروه ويژه اي با در     
اختيار داشتن احكام بازرسي كه قبال 
در تعداد بسيار زيادي با امضاي جعفري 
دولت آبادي صادر شده بود، به دفتر 
ستاد پيگيري حمله مي كنند و اسناد و 
مدارك آنجا را جمع آوري كرده و 

يعني به . با خود به ستاد كودتا مي برند
بيت «قرارگاه ثاراهللا كه در ارتباط با 

شب همان روز در . است» رهبري
جلسه اي با شركت برخي از سران 
كودتا، تصميم بر اين گرفته مي شود 
كه به شدت با بهشتي و الويري و سردار 

رغبتي مقدم و همچنين كروبي و 
برخي از كساني كه فرزندانشان كشته 

آن جلسه، در . شده اند برخورد شود
عده اي با دستگيري و زير فشار قرار 

اما . دادن پسر بهشتي مخالفت مي كنند
با توضيحاتي كه برخي ديگر از 
حاضران مي دهند، مخالفان متوجه مي 

يعني حفظ  –شوند كه براي حفظ نظام 
چاره اي  –خامنه اي  و تثبيت كودتا 

به جز برخورد با اين افراد وجود 
  .ندارد

روز اكيپ ها آماده مي  فرداي آن    
  3آنها توجيه شده اند كه بايد به . شوند

  :عمل  پر خطر دست بزنند
اول دستگيري سيد عليرضا بهشتي و  ●

الويري و سردار رغبتي مقدم و فشار بر 
آنها براي به دست آوردن  كپي اسناد 
و مداركي كه احتماال در اختيار برخي 

  .هاي ديگر قرار داده اند
به دفاتركروبي و جمع  دوم حمله ●

آوري كليه اسنادو مداركي كه در آن 
 .محل ها وجود دارند

سوم مراجعه و دستگيري برخي از  ●
افرادي كه در جريان اسناد و مدارك 
به دست آمده از دفتر ستاد پيگيري 
شناسايي شده اند جهت تحت فشار 
قرار دادن انها و حتي ترساندن و ضرب 

كه بر خالف و جرح آنها به اين دليل 
تعهد داده شده چرا خبر مرگ 
عزيزانشان را به اين ستاد اعالم كرده 

 .اند
در حمله اول جهت بازداشت  ◄

بهشتي و الويري و رغبتي مجبور به 
استفاده از زور مي شوند و در نتيجه 
آنان را مورد ضرب و جرح قرار مي 

زندانهاي  –دهند و به محلي نامعلوم 
تا بتوانند با مي برند  –مخصوص سپاه 

تحت فشار قرار دادنشان وادارشان  
سازند محلهاي  اختفاي كپي هاي اين 

 .اسناد و مدارك را  اظهار كنند
بعد از حمله و دستگيري افراد فوق،     

گروهي ديگر به دفاتر كروبي حمله 
مي كنند و ضمن دستگيري موقت 
برخي از ميهمانان كليه اسناد و 

ر رابطه با مداركي كه دفتر كروبي د
تجاوزات تهيه كرده بود را جمع 
آوري مي كنند و بعد از شناسايي و 
بازجويي افراد حاضر مسئول وب 
سايت كروبي را دستگير و با خود مي 

 .برند 
چنانچه مشاهده مي شود خطر     

افشاي اين اسناد و مدارك به حدي 
است كه دو روز بعد خامنه اي وحشت 

استار زده به ميدان مي ايد و خو
جاسوسي افراد از يكديگر مي شود و  با 
همه شقاوتش، خود را همانند حضرت 
علي مي خواند و مدعي مي شود 
حكومتش درگير مبارزه با مخالفان 

 .دين است
از قرار اطالع، اسناد و مدارك تهيه      

شده توسط بهشتي و الويري و كروبي 
در محل هايي ديگر قرار داده شده 

ي احتمال قوي مي داده زيرا كروب. اند
.  است كه به محل كار وي حمله شود

بهشتي نيز به يكي از دوستان خود 
گفته بود اين اسناد و مدارك مي 
تواند موجب فشار بين المللي بر نظام 
شود لذا تالش داريم تا در حد امكان 
اين اسناد و مدارك به خارج از كشور 
ارسال نشود و در همين داخل به 

ا خواستار تعقيب مقامات استناد آنه
با آمدن الريجاني . مرتكب جرم بشويم

اين احتمال وجود دارد كه بشود 
  .برخي از متخلفان را دستگير كرد

اما بعد از دستگيريها و به غارت بردن  
اسناد و پرونده سازي براي كروبي، 
براي چند دهمين بار ثابت شد كه 

انتشار ندادن اسناد و اطالعات خيانت 
. بش و خدمت با استبداديان استبه جن

الزم است هرچه زودتر اسناد به خارج 
از ايران انتقال و بدون سانسور انتشار 

 . يابند
شهريور بار ديگر ستاد  21روز شنبه  ◄

افشاگري . كودتا به شدت فعال شد
هاي كروبي و موسوي در مورد قتل ها 
و تجاوزات در زندانها بسيار بر كودتا 

در نتيجه، بخش .  ه بودگران فشار آورد
قضايي كودتا فعاليت خود را شدت 

همانگونه كه آيت اهللا وحيد . بخشيد
خراساني گفته بود، صادق الريجاني در 
موقعيتي قرار گرفت كه مي بايد ميان 
دين و دنيا انتخاب كند و او دنيا يعني 

بسا نمي .  بندگي قدرت را انتخاب كرد
اي  دانست با وجود مداخله هاي خامنه

 -و بيت او و سران مافياهاي نظامي 
گروه . مالي، قوه قضاييه يعني كشك

سه نفره منتخب الريجاني املي متشكل 
از حداقل دو جنايتكار شناخته شده 
دوران انقالب يعني رييسي و محسني 
اژه اي با كمك رييس دفتررياست قوه 
قضاييه كه اگر تا به حال به همانندي 

ا امضاي اطالعيه اين دو شناخته نبود، ب
معلوم كرد او هم در همين قوه تعليم 
ديده است و همانند رئيسي و اژه اي 

بنا براطالعيه اين سه، كليه گفته . است
هاي كروبي و اسناد ارائه شده از سوي 
او دروغ بوده اند و با خود او بايد 

  .برخورد كرد
اما چرا اين بيانيه را روز شنبه دادند      

 ؟ زيرا 
امنه اي روز قبل وارد يك جنگ خ  -1

 . جديد بر ضد افشاگري ها شد
. مجلس تعطيالتش شروع شده بود -2

بايد گفت كه در دوران خاتمي هم هر 
زمان كه وي به سفري خارج از كشور 
ميرفت اصولگراها بحران سازي را 

ستاد كودتا مي داند . شروع مي كردند
كه در مجلس حداقل چند نماينده مي 

برخي مواقع با سخنراني  توانند در
 .هاي خود برايشان مشكل ايجاد كنند

از زندانيان افرادي هستند كه حال  -3
به همين دليل . چندان خوبي ندارند

كودتاچيان مي خواهند سانسور ايجاد 
كنند كه كسي متوجه حال و روز آنها 

 .نشود
رژيم كودتا براي ايجاد وحشت در   -4

ارد ميان دانشجويان كه به زودي و
دانشگاهها خواهند شد، تصميم گرفته 

را با برخورد » چشم فتنه «است  
از . خشونت آميز با دانشجويان، درآورد

هم اكنون موج دستگيريها و احضار به 
را ... واواك كه به توقيف مي انجامد و

 . آغاز كرده است
به دليل نزديكي به روز قدس  و  -5

اهميت از دست رژيم خارج شدن آن 
دست مردم افتادنش، رژيم الزم و به 

. ديده است قيافه خشن به خود بگيرد
روز قدس رسيد و مردم كمتر اعتنائي 
به تهديد و قيافه گرفتن هاي رژيم 
نكردند و اين روز را نه تنها از دست 
رژيم خارج كردند بلكه روز جنبش 

 . همگاني خود بر ضد او كردند
قصد رژيم اينست كه با استقرار  -6

ر كامل از قرارگرفتن اسناد سانسو
جنايتش در دسترس مردم ايران و 

 . مردم جهان وحشت دارد
در اخبار معروف ستاد كودتا در  -7

نام  20.30شب شنبه بار ديگر نيروهاي 
فردي را به عنوان خبر جعلي كشته 
شدگان آوردند و گزارشي از آن تهيه 
كردند و اعالم  كردند كه نام وي قبال 

تن آورده شده بود كه  72در ميان 
معلوم شد اين اسامي دروغ بوده است 
آنها دختري را به مصاحبه آورده بودند 

به نام براتي كه مي گفت قبول شده 
دانشگاه امام صادق است و قرار بوده 

البته .  در دانشگاه تهران ثبت نام كند
حرفهاي اين دختر دروغ بود زيرا اوال 

گاه در آن زمان كه درگيري هاي خواب
دانشگاه تهران به وجود آمد كسي 
درحال ثبت نام نبود و اصال زمان ثبت 
نام دانشجويان نبوده است و ثانيا اگر 
كسي در دانشگاهي قبول شود ديگر 
حق ثبت نام در دانشگاه ديگر را ندارد 
چگونه است كه اين دختر در دانشگاه 
امام صادق قبول شده اما مي خواسته 

ن ثبت نام كند؟  است در دانشگاه تهرا
مگر اينكه اين دختر به خانواده اي 
وابسته باشد كه آن خانواده اين قدرت 
را دارد كه بتواند وي را در دو دانشگاه 

اگر اين طور است، پس .  ثبت نام كند
اين دختر كسي است كه مي تواند 

،  مانند پير زني كه »براي حفظ نظام«
ترانه موسوي را عروس خود و مقيم 

  .ا خواند، دروغ بگويدكاناد
  

با وجود پرونده سازي براي 
كروبي، دليل قطعي وجود 
دارد كه شخص خامنه اي 
از تجاوز به زندانيان اطالع 
داشته است و در نماز جمعه 

هيأت «دروغ گفته و 
نيز دروغ گفته » قضائي
  :است

  
» نماينده«كسي كه به قول يك     

مجلس  با باتوم به او تجاوز شده بود، 
اس مخصوص خامنه اي و بيت او عك

  . بوده و نامش سعيد صادقي  است
خوانندگان گزارش فراكسيون اقليت  

مجلس به نقل از پارلمان نيوز را 
با اين حال، كوتاه شده . خوانده اند

  :آن را نقل مي كنيم
اما اين تنها علت تعطيلي اين ...«   

رسد  بازداشتگاه نيست، چه آنكه خبر مي
طه آنچه بر يكي از شرح بدون واس

اي در كهريزك گذشت،  فعاالن رسانه
براي يكي از مقامات عالي رتبه نظام در 
تعطيلي اين بازداشتگاه نقش مهمي 

  .داشته است
اي كه در جريان  اين فعال رسانه     

هاي بعد از انتخابات دستگير  بازداشت
شد، بعد از حدود دو هفته با اطالع 

تبه  ر م عالييافتن اعضاي دفتر اين مقا
نظام به دليل رابطه چندين ساله او با 

  .آنها آزاد شد
اي به نزد  هنگامي كه اين فعال رسانه    

رود و  اين مقام عالي رتبه نظام مي
گويد  شود، او مي دعوت به نشستن مي

تواند و هنگامي كه دليل عدم  نمي
شود، او  توانايي براي نشستن جويا مي

ود توسط به شرح تجاوز مكرر به خ
  .پردازد باتوم مي

بعد از اين سخنان اين مقام عالي     
 .شوند رتبه نظام به شدت ناراحت مي

با گذشت دو روز از روايت اين     
آوري مستندات ديگري  واقعه و جمع

مبني بر انجام اعمال غيرقانوني و ضد 
انساني در بازداشتگاه كهريزك، دستور 

نيروي  تعطيلي اين بازداشتگاه متعلق به
  ».شود انتظامي صادر مي

كه سعيد » فعال رسانه اي«اين     
صادقي باشد از موجي هاي دوران 

در روزهاي جنبش در . جنگ  است
تهران براي گرفتن عكس مي رفته 

گرفتار نيروهاي بسيجي و . است
از آنجايي كه  . انتظامي مي شود

موجي است، گاه، گرفتار حالت هاي 
بگاه . خاص تندخويي مي شود

دستگيري اين حالت به او دست مي 
دهد و به شدت به دستگير كنندگان 

آنها او را به . اعتراض مي كند
  كهريزك 

  4در  صفحه 

  جنبش ادامه دارد
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هر چه او فرياد مي زند كه . مي برند
بابا من عكاس بيت رهبري هستم و 
برخي از تصاوير آقا را گرفته ام، كسي 

سهل است با . به او محل نمي گذارد
سه روز او .  و تجاوز مي كنندباتوم به ا

. را در درون كمدي زنداني مي كنند
بعد او را با شورت و زير پيراهني به 

قاضي مرتضوي . زندان اوين مي برند
او را شناسايي مي كند و به مسئوالن 
. زندان مي گويد آزادش كنند

زندانبانان او را با همان  وضعيت در 
او كه به شدت . خيابان  رها مي كنند

آسيب ديده بود، فرداي آن روز به 
مي رود و با فرياد و » بيت رهبر«

فحاشي خواهان ديدار با خود خامنه 
جريان را با يكي از . اي مي شود

او .  مسئوالن بيت در ميان مي گذارد
را به نزد خامنه اي مي برند و خامنه 
اي عكاس مورد تجاوز قرار گرفته خود 

  . را در برابر خويش مي يابد
مقام عالي رتبه «به اين ترتيب،      

او . شخص خامنه اي بوده است» نظام
با وجود مشاهده حال و روز عكاس 
ويژه خود و صدور دستور تعطيل 
زندان كهريزك، منكر تجاوز جنسي 

چرا او و قوه قضائيه و كميته . مي شود
حقيقت ياب و فرماندهان سپاه دروغ 
گفته اند و براي كروبي پرونده ساخته 
اند؟ زيرا تن دادن به حقيقت، را براي 

  !خطرناك دانسته اند» بقاي نظام«
  

جنبش مردم در روز 
قدس جا براي ترديد 
نگذاشت كه ترس اسباب 

بيت «كشي كرده و به 
  .رفته است» رهبر

  
شهريور ماه بار ديگر  20روز جمعه  ◄

خامنه اي به محل نماز جمعه آمد و 
در مردم . براي مردم خط و نشان كشيد

جنبش روز قدس، به تهديدهاي او و 
ديگر آمران و مĤموران سركوب پاسخ 

پيش از روز قدس، . دندان شكن دادند
اين مقامات اين تهديد ها را بعمل 

  :آوردند
 20سيد علي خامنه اي در نماز جمعه  ●

  شهريور
  قوه قضاييه   ●
  تهديد فرماندهان سپاه پاسداران  ●
كوب تهديد نيروي انتظامي به سر ●

 تفرقه افكنان در روز قدس 
نمايش اعترافات  براي ترساندن  ●

 مردم 
دستگيري هاي پيش از روز قدس و  ●

يت كروبي رساندن تحت تعقيب ر, به 
قضائي قرار گرفتن او بقصد ايجاد ترس 

 . در ميان مردم
تهديد هاي پي در پي از سوي صدا  ●

و سيما و نشريات و خبرگزاري هاي 
حضور مردم براي داخلي مبني بر 

 سركوب تفرقه افكنان 
ممانعت از برگزاري مراسم شب  ●

هاي احيا براي جلوگيري از برنامه 
 ريزي مردم براي روز قدس 

جلوگيري از برپايي نماز جمعه  ●
توسط هاشمي رفسنجاني و جانشين 
كردن او با احمد خاتمي و سخنران 
. پيش از نماز گرداندن احمدي نژاد

ران و شهرهاي بزرگ برغم اينهمه ته
  .ايران به جنبش درآمدند

  
شعارهاي اين روز مردم * 

  :عبارت شدند از
  
  نه شرقي، نه غربي جمهوري ايراني ●
  استقالل، آزادي، جمهوري ايراني ●

تفنگت را زمين بگذار كه من بيزارم   ●
چه  –از ديدار اين خونبار چه در غزه 

  در لبنان چه در قدس و چه در ايران 
  همت بود و باكري/جي واقعي بسي ●
درصد كه  اين شصت و سه!دروغگو  ●

  مي گند كو؟
فكري به حال ما /فلسطين را رها كن  ●

  كن 
  فقط فالت ايران/نه لبنان /نه غزه  ●
اين آخرين ! ديكتاتور، ديكتاتور ●

  ملت سبز ايران آماده قيامه! پيامه
دولت / اشك تمساح نميخواهيم ●

  مصباح نميخواهيم
ننگ  ●تو دشمن ملتي / ي لعنتيجنت ●

  ما ننگ ما صدا و سيماي ما 
  ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم ●
حزب اهللا حيا كن كشورم رو رها  ●

  كن
  نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران ●
  خامنه اي قاتله واليتش باطله ●
ما اهل كوفه نيستيم كه پشت يزيد  ●

  بايستيم
فقط سال  30به اسم دين و مذهب  ●

  جنايت
  مرگ بر طالبان چه كابل چه تهران ●

شعار بسود منتظري و كروبي و     
موسوي و حجاريان و هاشمي 

رفسنجاني و به زيان جنتي و احمدي 
  . نيز داده شده اند... نژاد و

خامنه اي و سران : انقالب اسالمي
مالي بر اثر ترس  –مافياهاي نظامي 
  :واكنش شده اند 

  

ع ممنوع كردن اجتما
  -هاي مذهبي نيز 

  -طرح براي دانشگاه 
از حمله به خوابگاه 

دانشگاه تا طرح براي 
  :خنثي كردنش

  
  

در پشت پرده، سيد علي و 
دستيارانش تصميم مي 
گيرند اجتماعها را  ممنوع 

، بار »روز قدس«كنند، اما 
ديگر خيابانهاي شهرها از 

در اين . آن مردم شدند
روز، رژيم نتوانست ترس 

  :خود را پنهان كندشديد 
  
از نماز جمعه اي كه به امامت  ●

هاشمي رفسنجاني برگزار شد، بدين 
سو، تمام تالش حكومت جور بر اين 
است كه  كليه مراسمي را  ممنوع 
كندكه به نوعي  احتمال تجمع و 

  . حضور مردم در آن  ميرود
در روزهاي اخير،  سيد علي خامنه    

ني را  اي كه ديگر ديدن جمعيت ميليو
تحمل نمي كند، دستور داده است كه 
.  هيچ تجمعي در كشور صورت نگيرد

 20به دستور او، براي اولين بار بعد از 

سال،  قرار بر اين شد كه مراسم شبهاي 
احيايي كه در مدفن خميني برگزار 

دليلي كه براي . مي شد، برگزار نشود
الغاي اجتماعات در اين شب ها 

عميرات درآن تراشيده شد، انجام ت
  .محل بود

خامنه اي و دستيارانش در كودتا     
برآورد كرده بودند كه در اين شب ها 
جمعيت بسيار بزرگي گرد مي آيد و به 
تظاهرات و دادن شعار بر ضد سيد علي 

تا اين جا . و احمدي نژاد دست زنند
اما . خبري بود كه انتشار يافته بود
يا تر بخشي از خبر كه انتشار نيافته، گو

  : است
در پس پرده گروهي از نيروهاي       

چماقدار به عنوان بسيجي و برخي 
نيروها ي به اصطالح اعتقادي مأمور 
شدند به سيد علي  خامنه اي نامه 
بنويسند و از او بخواهند مانع از 
برگزاري مراسم احياء در مدفن 

زيرا اگر در مراسم احيا،  . خميني شود
لبان صحبت خاتمي و ديگر اصالح ط

كنند و مردم  شعارهاي مخالف 
حكومت سردهند، آنها خويشتن داري 
نمي كنند و به جمعيت هجوم مي 

  . برند
به «به استناد چنين نامه هائي كه       

و، در آنها، از » بيت رهبري رسيده اند
خواسته شده است، دستور » رهبر«

اقدام به نيروي هاي پاسدار و انتظامي 
صورت وقوع بدهد تا كه در 

نماينده . اغتشاشات، وارد عمل شوند
سيد علي خامنه اي، با در دست داشتن 
نامه هاي  جعلي،  نزد سيد حسن 
خميني مي رود  و از وي مي خواهد 
در صورت امكان سخنرانان مراسم شب 
هاي احيا را تغيير دهد و يا اينكه  
مسئوليت هر برخوردي كه به قول او،  

با مردم مي  از سوي امت حزب اهللا
سيد حسن خميني كه . شود، را بپذيرد

مي دانست اين بهانه اي بيش جهت 
سركوب و ايجاد فضاي درگيري در 
آن شب ها نيست، خود را مجبور مي 
بيند مراسم شب هاي احيا را برگزار 

بديهي است جلوگيري از .  نكند
برگزاري مراسم شبهاي احيا در مدفن 

ه  شعار خميني، بر مردم  معلوم كرد ك
پيرو و عاشق خميني بودن سيد علي 
خامنه اي و رييس جمهور دست نشانده 

  .او فريب و ريا بيش نيست 
پس از آن، محض صورت سازي،      

سيد علي خامنه اي و دستيارانش 
دركودتا، گفتند نامه اي از سوي برخي 
متوليان مرقد امام خميني آمده است 

از كه امسال به دليل تعميرات مورد ني
» رهبر«مرقد مراسم برگزار نمي شود و 

اما نكته .  هم موافقت كرده است
جالب و افشا كننده اين است كه 
اگرمتوليان مدفن چنين درخواستي را 
مي خواستند بكنند بايد از سيد حسن 
خميني نوه  خميني بكنند نه از سيد 

مگر اين كه از اين . علي خامنه اي
منه ترفند قصد متولي مدفن كردن خا

اي بوده است براي مراسمي كه در 
  .طول سال، برگزار مي شوند

وقتي مردم متوجه شدند كه با فشار   ●
نيروهاي بسيجي و نظامي به دستور 
سيد علي مراسم شبهاي احيا در مدفن 
خميني برگزار نمي شود به يكديگر 
پيام دادند كه محل تجمع مصالي 

اين بار، جاسوسان . تهران خواهد بود
نه اي به او گفتند برگزاري نماز خام

عيد فطر در مصالي تهران خطرناك 
زيرا جمعيت مخالف قرار است  . است

. به مصلي بيايد و در آنجا اغتشاش كند
لذا سيد علي ترسو كه در اين روزها از 
وحشت خواب راحت ندارد دستور 

داد كه باز هم براي اولين بار نماز عيد 
نشود و فطر در مصالي تهران برگزار 

محل آن را به دانشگاه تهران منتقل 
و صد البته علت را هم تعميرات . كنند

حال .  ضرور در مصلي اعالم كردند
آنكه، در حال حاضر، نمايشگاه قران در 

  . اين محل برپا و برجا است
بنا بر خبري ديگر حاكي از اينست      

كه برخي از حاميان دولت كودتا، به 
ممكن است مردم : خامنه اي گفته اند

براي ابراز مخالفت خود با او، در نماز 
عيد فطر به امامت او شركت نكنند 
ومصالي خالي به اعتبار او لطمه شديد 

لذا دستور تغيير . ديگري وارد كند
  .محل نماز صادر شده است

با وجود اخطار خامنه اي و تهديد  ●
،  مردم 1388شهريور  27سپاه، در 

. خود كردندكشور شهرها را از آن 
شعارها كه مردم در شهرهاي مختلف 
سردادند، هم بيانگر عزم آنها بر ادامه 
جنبش تا پيروزي بودند و هم اين 
واقعيت را بازگو مي كردند كه وقتي 
رژيمي بر كشور سلطه جائرانه دارد كه 
با مردم كشور همان رفتار را مي كند 
كه اسرائيل با فلسطينيان، بهترين 

مظلوم فلسطين،  حمايت از مردم
مبارزه با اين رژيم و بازيافتن استقالل 

ايران شده «. و آزادي خويش است
  .تمامي گويائي را دارد» فلسطين

افزون بر اين، شهرها را از آن خود      
كردن، به رژيم فهماندند كه ملت 
مصمم است استقالل و آزادي خود را 

اثر جنبش همگاني مردم بر . باز يابد
، احمد »جمعه تهران خطيب نماز«

خاتمي، بدانحد بود كه او زبان تهديد 
خود را با زبان دعوت به وحدت بر 
حول قانون اساسي و اصل واليت فقيه، 

در همين روز، اژه اي، . جانشين كرد
عقالي نظام را » دادستان كل«

غافل . فراخواند كه مشكل را حل كنند
از اين كه وقتي در برابر شعار بسيجي 

هل كوفه نيستيم كه علي تنها ما ا«ها 
ما اهل «: ، مردم شعار مي دادند»بماند

. »كوفه نيستيم كه پشت يزيد بايستيم 
بدين ترتيب، مردم ايران، بحق، واليت 
مطلقه فقيه حكومت اموي و خامنه اي 

  .را يزيد مي دانند
  

استعفا از سپاه را يك * 
مجلس تصديق مي » نماينده«

  : كند
  
دار جعفري و در پي مصاحبه سر -

سخنراني او در محفلي خصوصي در 
حضور برخي از فرماندهان سپاه و 
آشكار شدن اين امر كه زندانيان 
توسط سپاه شكنجه شده و از آنها 
اعتراف گرفته شده است، معلوم شد كه 
كوشش او براي خاموش كردن 
صداهائي كه در خود سپاه به اعتراض 

 از.  بلند شده اند، ناموفق بوده است
آن پس، او كوشيد استعفاء دهندگان 
را قانع كند كه خاتمي و موسوي و 
كروبي و همكاران آنها قصد برانداختن 

توجيهات او و . رژيم را داشته اند
سانسور كار ساز نشد و خبر استعفاي 
گروه بزرگي از افسران سپاه انتشار 

» نماينده«سخنان علي هاشميان .  يافت
او . اختمجلس پته او را بر آب اند

برخي فرماندهان سپاه استعفاء : گفت
علي هاشميان كه زماني .  كرده اند

امام جمعه بود، در سخنان  بي پرواي 
خود، وي را بي ادب خواند و گفت 

داند واليت  سردار جعفري حتي نمي...:
فقيه چيست، آن وقت به خود اجازه 

 دهد در اين مسائل وارد شود و مي
  .اظهار نظر كند

عات جديد حاكي از آنند كه اطال    
. وضعيت نيروهاي نظامي بسيار بد است

هدف از تشكيل جلسه اي كه جعفري 
فرماندهان سپاه را بدان فراخوانده و 

برايشان سخنراني كرده بود،  اين بود 
كه فرمانده سپاه فرماندهان را توجيه 
كند كه وضعيت نامطلوب است و بايد 

  . فكري كرد
  

ترس از آغاز سال 
حصيلي و تدارك انقالب ت

  :فرهنگي دوم
    
مجموع رفتارهاي كودتا گران، در   

رابطه با يكديگر، گزارشگر شدت 
. فشاري است كه بر آنها وارد مي شود

براي مقابله با اين فشارها، هيچ وسيله 
از ترس شعله . اي جز زور سراغ ندارند

ور شدن آتش مخالفت با رژيم، بر 
رند، مي ميزان زوري كه بكار مي ب

دروغها كه مي گويند را . افزايند
ترس خود را از .  بزرگ تر مي گويند

آغاز شدن سال تحصيلي و نقش 
دانشگاهها در فراگير شدن جنبش حتي 

  . نمي توانند پنهان كنند
اميدوارند قبل از بازگشايي دانشگاهها   

بتوانند وضعيت را به كنترل خود در 
ظره اي اما پيشامدهاي غيره منت.  آورند

همانند جلوگيري از برگزاري نماز 
و  جمعه آخر ماه رمضان توسط هاشمي

ممانعت از برگزاري مراسم احيا در 
مدفن خميني و جلوگيري از سخنراني 
روحانيان  مخالف احمدي نژاد در 
شبهاي احيا  در قم و جلوگيري 
ازبرگزاري مراسم سال روز درگذشت 
آيت اهللا طالقاني و خوابي كه براي 
دانشگاه ها ديده اند،  گوياي  وحشت 
بيش از حد سران رژيم از جنبش مردم 

  .  در هفته هاي آينده است
خنده دارترين ترفندي كه    

كودتاچيان بكار برده اند تا مگر مردم 
را بفريبند، اجبار ابطحي به گرفتن 
. تماس تلفني با كروبي بوده است

صحبت هاي : ابطحي به او گفته است
نتخاباتش به صالح نظام نبوده بعد از ا

: اما قصد از اين تلفن ديگر است! است 
تهديد كروبي به واداشتن ابطحي به 

اما در . اعترافات جديد بر ضد او است
كه » كميته حقيقت ياب«پاسخ به 

اعالن كرده است مدارك كروبي در 
باره تجاوز جنسي در زندانها، جعلي 
هستند، او نامه تندي نوشت و در آن 
. قيد كرد كه اين آخرين نامه او است

حمله به دفتر او و دستگيري مسئوالن 
حزب اعتماد ملي و نيز يورش به ستاد 
موسوي كه كارش تحقيق در باره 
قربانيان سركوبها است، بدين قصد 
انجام شد كه تمامي مدارك را از ميان 
ببرند و آنگاه بگويند، در زندانها نه 

ي تجاوز شكنجه شده است و نه به كس
. شده است و نه كسي كشته شده است

غافل از اين كه مدارك پيشاپيش در 
  . محل هاي امن قرار داده شده بودند

عالوه بر آن اخيرا شايع شده است  ●
كه دو فيلم كه از طريق موبايل تهيه 
شده در ميان برخي مقامات دست به 

انتشار ان ممكن است . دست مي شوند
ايد يكي از اين كه خيلي ها را افشا نم

فيلم ها مربوط به حمله لباس شخصي 
ها و نيروهاي سپاه و نيروي انتظامي به 
خوابگاه دانشگاه تهران است كه توسط 
يكي از دانشجويان برداشته شده و 
ديگري فيلمي است كه در ان صحنه 
هايي از برخي افراد نشان داده مي 
شود كه در حال نوشتن نام احمدي 

ه هاي تعرفه آراي نژاد بر روي برگ
دهمين دوره انتخابات رياست 

  .جمهوري هستند
در روزهاي پيش از گشايش دانشگاه  ●

  : ها، صداها به اعتراض بلند شده اند
مراجع تقليد مي خواهند خود را از  -

  . جنايات رژيم مبرا كنند
اصول «نامه ها و اعتراضهاي  -

كه در كودتا شركت نكرده » گراياني
  .اند
و موسوي كه همكارانشان كروبي  -

  كه تسليم نمي شوند،
  5در  صفحه 

  

  دارد جنبش ادامه
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دانشگاهيان و دانشجويان كه حال و  -
  هواي انقالبي جسته اند

آن بخش از قواي نظامي و انتظامي  -
كه حاضر نيستند شريك جنايتهاي رژيم 

  باشند
محاكمه هاي رسوا كه رژيم خود را  -

  ناگزير مي بيند ادامه شان دهد،
تا كه ناتوان از اداره حكومت كود -

است و دارد از مهار جامعه نيز دارد 
ناتوان مي شود و وسعت اعتراض ها در 
خود رژيم و در بيرون آن به حكومت 

  . احمدي نژاد
براي از صدا انداختن اينهمه صدا،     

جز زور وسيله اي در اختيار دولت 
  :كودتا نمانده است

در صورتي كه بخواهد اقدام به     
يريهاي گسترده كند، مي بايد از دستگ

مراجع تقليد تا فرماندهان ناراضي سپاه 
و بخشي از اصول گرايان مخالف 
كودتا و پي آمدهاي آن و دانشگاهيان 

چنين . را دستگير كند... و دانشجويان و
كاري انزواي رژيم كودتا و بي ثباتيش 
را تشديد مي كند و سقوطش را 

  .نزديك مي گرداند
از دانشگاهيان و ترس رژيم  ●

دانشجويان بيشتر است زيرا نقش نيروي 
از . محركه جنبش را بازي مي كنند

اين رو، برتهديد به بستن دانشگاهها و 
احضارهاي پي در پي دانشجويان، 
طرح نظامي كردن دانشگاهها را نيز 

شنيده مي شود كه طرحي . افزوده اند
تهيه كرده اند براي اين كه نيمي از 

. دانشگاهها را بسيجي كننددانشجويان 
در سال تحصيلي كه دارد آغاز مي 

هزار بسيجي وارد  100شود، قرار است 
از اين طرح به انقالب . دانشگاه كنند

دانشجو، . فرهنگي دوم تعبير مي كنند
كسي كه تقلب بزرگ را در سطح 
وزارت كشور تصدي كرد و حاال وزير 
آموزش عالي شده است، مأمور اجراي 

دانستني . است» فرهنگي دوم انقالب«
را » انقالب فرهنگي اول«است كه 

حسن آيت و دانشجوياني چون 
. احمدي نژاد طراحي و اجرا كردند

هدف آنها، آنطور كه حسن آيت براي 
نزديكان خود توضيح داده بود، بريدن 
رابطه بني صدر، رئيس جمهوري، با 
مردم از راه قطع بازوي او، يعني 

  .است دانشگاه ها، بوده
  

روز پيش از انتخابات  12* 
قالبي، قاضي حداد، به واواك و 
سپاه اجازه توقيف هركس را 
كه الزم ديدند و ورود به هر 
خانه را كه ضرور تشخيص 

اما حمله به . دادند، داده بود
بيت «خوابگاه دانشگاه تهران در 

طراحي شد و تحت امر » رهبر
  :اين بيت به اجرا در آمد

  
از روز  رأي گيري،  روز پيش 12 ●

قاضي حداد، معاون سياسي دادستان 
عمومي و انقالب تهران، به واواك و 
سپاه اجازه كتبي ورود به خانه ها و 
تفتيش آنها و دستگيري هركس را كه 

بدين . الزم ببينند، داده شده بود
روز پيش از  رأي گيري،  12ترتيب، 

كودچيان تقلب بزرگ را سازماندهي 
مي دانستند كه چه  كرده بودند و

خواهند كرد و احتمال داده بودند كه 
واكنش ها نسبت به تقلب بزرگ 

از اين رو، قواي . برانگيخته شوند
سركوب را به حال آماده باش در 
آورده و اجازه هاي الزم براي 
سركوب و دستگيري ها و كشتن ها را 

  .  به آنها داده بودند
خامنه اي در باره يورش قواي  ●

 :به خوابگاه دانشگاه گفته است سركوب
در حادثه كوي دانشگاه تخلفات 
بزرگي انجام شده كه پرونده ويژه اي 
براي آن تشكيل شده تا مجرمان بدون 

توجه به وابستگي سازماني، به مجازات 
  .برسند

در حالي خامنه اي مي گويد     
مجرمان اين فاجعه قرار است بدون 

ازات توجه به وابستگي سازمانيشان مج
شوند كه فرمانده سپاه در مصاحبه اش، 

در جريان حمله به خوابگاه : مي گويد
دانشگاه هيچ نيرويي از نيروهاي سپاه و 
بسيج شركت نداشته اند و تنها برخي از 
افراد لباس شخصي خود سر در اين 

  . عمليات شركت داشته اند
بر خامنه » نيروهاي خود سر«اما اين     

، شناخته تر اي، از هركس ديگري
زيرا از ابتداي انقالب همواره .  هستند

اين نيروهاي خود سر در سركوب 
گريها شركت جسته و به همه 
اجتماعات حمله كرده و مردم را مورد 

مي دانيم . ضرب و جرح قرار داده اند
تحت امر » نيروهاي خود سر«كه 

سازمان ترور هستند كه بطور مستقيم 
. او استوابسته به خامنه اي و بيت 

همين ها بودند كه به دستور خامنه اي، 
دست به قتل شخصيتهاي سياسي 

و  فكري و فرهنگي كشور ) فروهرها (
جنايت هاي سياسي كه رژيم . زدند

خواند، » قتل هاي زنجيره اي«آنها را 
انجام و در » نيروهاي خود سر«توسط 

ساعت، از سوي دفتر بني  24كمتر از 
ين كس كه معروفتر. صدر افشا شدند

قتلها تحت فرمان او انجام شدند، سعيد 
پس . امامي، معاون امنيتي واواك بود

از افشاي جنايت، خامنه اي ناگزير شد 
او را كشتند و گفتند . او را قرباني كند

واجبي خورده و خودكشي كرده 
  .است

سپاه، » فرمانده كل«باز جعفري،     
از آنجايي كه اين «: گفته است

ريزي قبلي صورت  نامهحوادث با بر
گرفته بود در جايي مانند كوي 

هاي گسترده توسط  دانشگاه،تخريب
برخي عوامل آشوبگر صورت گرفت 
كه اطالعات دقيق ما حاكي است 
تعداد زيادي از آنها نيز دانشجو نبوده 
و با نفوذ در ميان آنها اقدام به تخريب 

نيروهاي انتظامي . كوي دانشگاه كردند
دليل مسئوليت خود در ابتدا به 

صبوري به خرج دادند اما مردمي كه 
احساس تكليف كرده بودند و برخي 

هاي تندرو كه متاسفانه  گروه
سازماندهي آنها اصال مشخص نبود وارد 

اي  شده و دست به اقدامات خرابكارانه
هاي انجام شده از سوي  بررسي. زدند

دهد  حفاظت و اطالعات سپاه نشان مي
جي در اين حادثه كه نيروهاي بسي

حضور نداشتند هر چند ممكن است 
تعداد كمي از بسيجيان كه سازماندهي 
نشده بودند در اين قضيه وارد شده 
باشند ولي در بين نيروهاي لباس 
شخصي و خودسر به ندرت شاهد 
بسيجيان بوديم و عمده آنها 

هايي بودند كه ربطي به  شخصي لباس
ي پس از آنكه نيروها. بسيج نداشتند

انتظامي وارد عمل شدند، بسيجياني كه 
سازماندهي شده بودند در كنار آنها 

  ». كردند حضور داشته و كمك مي
گرچه سخنان جعفري اعتراف است     

بر اين واقعيت كه حمله كنندگان به 
خوابگاه دانشگاه، قواي سركوب بوده 

بيت «اند، اما اطالع تحصيل شده از 
از پايان  حاكي از آنست كه  بعد» رهبر

انتخابات قالبي و اعالم نتايج آن و 
مشاهده جنبش اعتراضي، خامنه اي در 
نشستي با برخي از اعضاي جنايتكار 

سر : تأكيد كرده بود» بيت رهبري«
آغاز مشكالت دانشگاه تهران است و 
بايد ابتدا آن را به شدت سركوب كرد 
تا مقاومت انها شكسته شود و ديگران 

اين شد كه  .ايا نشوندبترسند و وارد قض
روز بعد از انتخابات نيروهاي چماقدار 
وابسته به بيت رهبري طرح خود را 
براي حمله به خوابگاه دانشگاه به 
اطالع بيت رساندند و هماهنگي هاي 
الزم با نيروهاي انتظامي و سپاهي، 

  . بعمل آوردند

و هنوز طرح ديگري براي خوابگاه  ◄
در  قرار است: دانشجويان دارند

خوابگاه به دانشجويان متأهل اطاق 
و چون تعداد متأهلها كافي . بدهند

هم در . نيست، بقيه را خالي نگاه دارند
آغاز، دانشجويان از لحاظ سياسي فعال 
را تحت فشار قرار دهند و اين تدبير و 
تدبيرهاي ديگر سود نبخشيد، دانشگاه 

اما . ها را بطور موقت تعطيل كنند
 5/3ا با وجود حدود تعطيل دانشگاهه

ميليون دانشجو، سبب سياسي كردن 
غير سياسي ها و رها كردن اين نيروي 

رژيم كودتا . محركه در جامعه مي شود
راه حلي جز زور نمي شناسد و هر 
روز، بيشتر از روز پيش، راه پس و پيش 

  .را بر روي خود مي بندد
  

كتاب حسينيان پيش از انتخابات 
ي زنجيره قتلها«قالبي در باره 

  :و جنون انتقام خامنه اي» اي
  
قبل از انتخابات قالبي، روح اهللا  ●

حسينيان كتابي در باره جبهه مشاركت 
در اين كتاب، او  بيشتر به . انتشار داد

ماجراي افشاي جنايت هاي سياسي و 
. سعيد امامي پرداخته است» شهادت«

بديهي است چون گذشته، اصالح 
ان اين جنايتها طلبان را آمران و مأمور

اما  حاال ديگر بر كسي . شمرده است
پوشيده نيست كه آمر اول شخص سيد 

تحت امر . علي خامنه اي بوده است
آيت «او، افرادي چون مير حجازي و 

خوشوقت و مصباح و جنتي و » اهللا
بودند و عامل اجراي اين .. فالحيان و

او به  دستياري  . قتل ها سعيد امامي بود
،  دست به »رهبر«اعتماد  افراد مورد

قتل فروهرها و نويسندگاني چون 
.  زد... مختاري و پوينده و شريف 

وقتي قتل ها افشا شدند، خامنه اي 
براي نجات خود مجبور به فدا كردن 
سعيد امامي شد و براي رد گم كردن 
دستور شكنجه افراد دخيل در جنايت 

يكي از آنها همسر سعيد . ها را داد
كه سالها دركنار همسر و امامي بود 

دختر خامنه اي، در بسياري از سفرهاي 
  .خارجي شركت داشته است

سعيد » خودكشي شدن«با وجود     
امامي،  خامنه اي نتوانست نقش خود 
را بمثابه آمر اول پنهان كند، اما 
همواره در اين فكر بود كه عامالن اين 
روشنگري را نابود سازد و انتقام مرگ 

  .اعتماد خود را بگيرديار مورد 
پس از اين كه جنايتكاران و آمر      

اول و سازمان ترور، با اسم و رسم در 
خارج از ايران، توسط دفتر بني صدر و 
نشريه انقالب اسالمي معرفي شدند، اين 
زمينه بوجود آمد تا در داخل كشور 

روزنامه : نيز افشاگري انجام پذيرد
 صبح امروز به مدير مسئولي سعيد
حجاريان با كمك اكبر گنجي و 
عمادالدين باغي، دست به افشاگري 

عبداهللا نوري در روزنامه خرداد . زد
با آنكه . پرونده هاي ديگري را بگشود

امكان نام بردن از خامنه اي و 
دستياران نزديك او نبود، افشاگري ها 
معلوم كردند كه دستگاه خامنه اي و 
 سازمان ترور او و اعضاي واواك در
كشتن شخصيتهاي سياسي و فكري و 

  . نويسندگان  نقش اصلي را داشته اند
افشاي اين جنايات و روند رو به      

افزايش بازگشايي پرونده هاي ديگر 
قتل ها در گرگان و اصفهان وكردستان 

موجب شد خامنه اي ... وكرمانشاه  و
ناشكيبائي او . شكيبائي از دست بدهد

شد كه سازمان اين . با ترس همراه بود
» قوه قضائيه«ترور خود و واواك و 

دستور داد صداها كه به افشاگري بلند 

مي شوند را قطع كنند و قلمهائي را 
كه افشاگري ها را بر صفحه هاي كاغذ 

او بخصوص به . مي آورند، بشكنند
زيرا او . سعيد حجاريان كينه پيدا كرد

را عامل افشاي يك چند از ترورها و 
سياسي تصور مي كرد و جنايت هاي 

باوركرده بود كه حجاريان به ترتيبي 
جنايتها را افشا كرده است كه نقش 
خامنه اي در آنها، بر همگان معلوم 

. از اين رو، دستور ترور او را داد. شود
اين ترور توسط افراد مرتبط با سپاه 

سعيد . پاسداران صورت گرفت
حجاريان در برابر محل شوراي شهر 

ط سعيد عسگر و ياران وي تهران توس
با آشكار شدن دخالت افراد . ترور شد

سپاه المهدي در اين ترور، سعيد عسگر 
دستگير شد و بعد از تحمل يك سال 
زندان از زندان، به دستور سيد علي 

همدستان او نيز . خامنه اي آزاد شد
  . آزاد شدند

اما زنده ماندن سعيد حجاريان     
ي و عطش انتقام جويي خامنه ا

از آن . دستياران او را كاهش نداد
پس، با توجه به اين كه سعيد حجاريان 
به دليل همان ترور رهبر فرموده 
معلول شده است،  بهانه اي براي انتقام 

تا اين . گيري مجدد از او پديد نيامد
كه انتخابات  قالبي و جنبش اعتراضي، 

مالي را  –خامنه اي و مافياهاي نظامي 
صالح طلبان انداخت و به فكر حذف ا

فرصتي بدستشان آمد براي انتقام 
گرفتن از حجاريان و ديگر كساني كه 
. خامنه اي از آنها كينه به دل داشت

سعيد حجاريان و شمار بزرگي از 
اين . اصالح طلبان دستگير شدند

  . دستگيري ها همچنان ادامه دارند
در اين كينه توزي، هيأت مؤتلفه نيز     

از اواخر جنگ و در پي :  شريك بود
قتل الجوردي جالد زندان اوين، 
مؤتلفه  به دنبال آن بود كه با 
حجاريان و بهزاد نبوي و وابستگان به 

نخست، ترور .  آنها، تسويه حساب كند
رجائي و با هنر را به بهزاد نبوي و 
كساني از مجاهدين انقالب اسالمي 

مداخله خميني سبب شد . نسبت دادند
اما پس از . بسته شودكه پرونده 

دستگيري هاي اخير، گفته شد كه 
پرونده انفجار در نخست وزيري 

يكي از بازداشت .  همچنان باز است
شدگان بعد از انفجار، به نام محمدي 
از دانشجويان پيرو خط امام در زندان 
. خودكشي شد و مابقي آزاد شدند 

وصيت نامه اسداهللا الجوردي از جمله 
ياران وي در هيات اسنادي است كه 

موتلفه و جوانترهاي اين جمعيت از 
آن به عنوان يكي از مستندات براي 
دستگير كردن ها و فشار وارد كردن بر 

زيرا . دستگير شدگان استفاده مي كنند
الجوردي آنها را منافق مي دانست و 
معتقد بود كه انفجار نخست وزيري را 

  .آنها انجام داده بودند
امنه اي سبب شد كه كينه شديد خ    

سعيد حجاريان با آن وضعيت دستگير 
ادامه بازداشت وي كه شديدا . شود

نياز به مراقبت روزمره پزشك دارد و 
به دادگاه » اعترافات«سرانجام، او را با 

در دادگاه، كس ديگري به . آوردند
جاي وي نوشته اي را خواند كه نه از 
حجاريان كه از قاضي سعيد مرتضوي 

  .  بود
نكته اي كه در خور توجه است،    

سعيد » اعترافات«شباهت شگفت آور 
حجاريان با  گفته ها و نوشته هاي سيد 
. علي خامنه اي و دستياران او است

» اعترافات«گفته هاي خامنه اي تكرار 
» اعترافات«سعيد حجاريان است و يا 

سعيد حجاريان تكرار گفته هاي او 
ران است؟  با توجه به روشي مأمو

خامنه اي كه هرچه را او مي گويد، با 
» اعتراف«شكنجه، از قربانيان بعنوان 

سعيد حجاريان » اعترافات«مي گيرند، 
را قاضي سعيد مرتضوي از روي گفته 

در زير به . هاي خامنه اي نوشته است

برخي از نوشته هاي حجاريان و بيانات 
  :خامنه اي و ديگران توجه كنيم

نامه سعيد حجاريان در بخشي از توبه  ●
در مورد واليت فقيه چنين آمده است 

:  
نظام واليت فقيه مشروعيت خود  ...«    

گيرد و  مي) عج(ناحيه امام زمان  را از
اي  فقيه شعبه به همين لحاظ حكم ولي

اعمال ) ص(اكرم  از واليت رسول
   .»  شود مي
اما جمالت باال قبال از سوي خميني     

  :اظهار شده اند. ..و  مصباح يزدي و
خدا به ولي فقيه از «: مكارم شيرازي -

اجازه داده كه ) عج(طريق امام زمان 
  » .حكومت كند

ولي فقيه در حكومت «: مصباح يزدي-
از خدا  اسالمي مشروعيت خود را

  ».گيرد مي
اي از  حكومت كه شعبه ":خميني-

اهللا است، يكي از  واليت مطلقه رسول
و مقدم بر تمام احكام اوليه اسالم است 

  ».احكام نماز و روزه و حج است
سعيد حجاريان به » اعتراف نامه«در  ●

جمالتي بر مي خوريم كه چندين روز 
  :  بعد از سوي خامنه اي اظهار شده اند

مقاالتي از من  سال اخير 15طي  ...«   
به چاپ رسيده كه حاوي بعضي از 
نظرات نامربوط به شرايط كشور بوده 

م بعضي از مهمترين آنها را قصددار كه
در اين مجال بشكافم و علت انحراف 

  » .تشريح كنم اين مواضع را
متاسفانه در «  :و خامنه اي مي گويد     

 ايران با ضعف علوم انساني به خصوص
هاي علوم سياسي و جامعه  سررشته

رغم گسترش  شناسي مواجهيم و علي
كثرت دانشجو  مراكز آموزش عالي و

اي علوم انساني متون آن از ه در رشته
  عمق 

يا  چنداني برخوردار نيست و مطالب
ها اغلب ناقص در اختيار  ترجمه

دانشجويان گذاشته مي شود حجم 
انقالب ترجمه شد  وسيع كتاب بعد از
ايدئولوژيك بار ها  كه بسياري از آن
مكاتب  توان ردپاي دارند و در آنها مي

مختلف از ماركسيست و ليبراليسم را 
فارغ التحصيالن علوم    مشاهده كرد

انساني خصوصا اشخاصي كه از دانشگاه 
اند به  التحصيل شده كشور فارق خارج

عنوان هيات علمي در دانشگاه 
توان  مي شوند و اكنون استخدام مي

هاي  مشاهده كرد كه ديدگاه
ماركسيستي، فمينيستي وانواع مكاتب 

 عنوان درداخل كشور غربي تحت اين
  » .  شود يترويج م

  

خامنه اي خود به واليت 
خامنه اي : فقيه پايان بخشيد

در برابر مراجع  و خامنه اي 
در مقام جذب هاشمي 

  : رفسنجاني و طرد موسوي
  
راست فرمود كه هركس ) ع(علي  ◄

. استبداد پيشه كند هالك مي شود
قدرت مطلق عقل را مطلقا كوته بين و 

ور تازه ترين نشانه قص. ناتوان مي كند
عقل خامنه اي، مقابله اش بر سر عيد 
: فطر با تمامي مراجع تقليد است

مراجع تقليد اصلي، آيات اهللا منتظري 
شهريور  30و سيستاني روز دوشنبه 

اما . ، روز عيد فطر اعالن كردند1388
وحيد خراساني و مكارم شيرازي و 
صانعي و صافي و موسوي اردبيلي و 

را روز نيز دوشنبه ... جوادي آملي و
بدين قرار، حتي در . عيد فطر شناختند

مورد عيد فطر نيز، خامنه اي نه تنها 
حاضر به تبادل نظر با مراجع تقليد 

البته . نشد، بلكه بدانها كمتر وقعي ننهاد
مي دانست و مي داند كه خود را در 
برابر و آنها را در برابر خود قرار مي 

از . پي آمدهاي رفتارها بسيارند. دهد
  له،جم
  

  6در  صفحه 

  جنبش ادامه دارد
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حكم بر اين كه يك شنبه عيد فطر   ●
است، اعتراف به نداشتن مرجعيت و 
مقابل شدن با مراجع، بنا بر اين، سلب 
جنبه شرعي واليت فقيه و تبديل آن به 

آيا . است» حاكميت مطلقه عرفي«
خامنه اي متوجه اين پي آمد عمل 
خويش بوده است؟ احتمال نمي رود 

او به عواقب كه عقل قدرتمدار 
  .اقدامش انديشيده باشد

مشروعيتي «اما ، با از دست دادن      
، اين بار، توسط »كه از شرع مي گرفت

شخص خامنه اي از واليت مطلقه 
  .عرفي سلب مشروعيت مي شود

اين او است كه نيايش را وسيله  ●
دفع . سياست و جذب و دفع مي كند

مراجع شيعه آشكار است اما چه كسي 
  مي كند را جذب

همان سياست : در ايران مي گويند ●
را كه در عراق و افغانستان و لبنان در 

هم با دولتهاي اين ( پيش گرفته است 
كشورها و هم با گروههاي سياسي 
رابطه دارد و به اين گروهها كمك 

، در قبال )مالي و تسليحاتي مي رساند
در : عربستان نيز در پيش گرفته است

عه هاي يمن دفاع همان حال كه از شي
خود را با » سياست ديني«مي كند، 

  !وهابي ها دمساز مي كند
متهم شدن خامنه اي به همسازي با       

وهابي ها، با توجه به سابقه دشمني 
اگر با صدام آشتي : خميني گفت(

و مقابله ) كنيم با آل سعود نمي كنيم
، پي آمدهاي سخت ...در افغانستان و

كودتا و حتي زيان بخش براي رژيم 
زيرا بازتاب آن در . براي ايران دارد

منطقه شيعه نشين عراق و عربستان و 
شيعه هاي ديگر كشورهاي واقع در 
خليج فارس، آنها را نسبت رژيم و 

بخصوص كه هم . ايران بدبين مي كند
را متهم مي » ايران«اكنون، شيعه عراق 

كند كه با تغيير مسير كارون و ريختن 
وجب كم شدن آب شط نفت به آب، م

العرب و آلوده شدن آن شده است و 
دو زيان براي روستائيان و صيادان ببار 

خشك شدن مزارع و : آورده است
نخلستانها و نا ممكن شدن صيد ماهي 

  .در شط العرب
در خطبه نماز عيد فطر، خامنه اي  ◄

: دو كار را با اداي يك جمله انجام داد
اه و اعتراف اشخاص در دادگ: او گفت

در برابر تلويزيون حجت است اما در 
نوعي . باره ديگران، حجيت ندارد
بدين . دلجوئي از هاشمي رفسنجاني

  :ترتيب
دادگاه نمايشي و فرمايشي بايد بكار  ●

برنامه هاي تلويزيوني . خود ادامه دهد
. نه جنايت كه عملي به صواب است

بدين قول، او كينه خود را اقناع مي 
ه دست از سر حجاريان اين امر ك. كند

بر نمي دارند و مرتب با او برنامه 
تلويزيوني ترتيب مي دهند، هم بخاطر 
جلب رضايت خامنه اي كينه توز است 
و هم  براي شكستن روحيه اصالح 

  . طلبان
هاشمي رفسنجاني بايد جذب شود  ●

بدون اين كه موقعيت بدست بياورد و 
. كروبي و موسوي تسليم و يا طرد شوند

ا اين تدبير او نيز بر ضد او خواهد ام
چرا كه جنبش مردم را شفاف تر . شد

امكان پيوستن گروههاي . مي كند
اجتماعي بيشتري را در جنبش فراهم 

همانطور كه از پيش از . مي كند
انتخابات، هر تدبير او و دستيارانش در 
كودتا، بر مخالفان او و رژيم كودتا 

  .افزوده است
ري و بي سوادي خامنه اي زورمدا ●

او بي سواد .  خود را نيز آشكار كرد
است چرا كه نه تنها اعتراف تحت 
اجبار، برضد خود نيز، بي اعتبار است، 
بلكه حتي اگر هم زوري بكار نرفته 

زيرا ممكن است . باشد، حجيت ندارد
قاضي مي . اقرار كننده صادق نباشد

بايد علم بر وقوع جرم پيدا كند و بر 
هنماي قضاوت، حكم وفق اصول را

او زورمدار است چرا كه سخن . دهد
او صدور جواز شكنجه براي گرفتن 
اعتراف و ناگزير كردن قربانيان شكنجه 

و در برابر » دادگاه«به تكرار آن در 
  .دوربين تلويزيون است

تبار شناسي كودتا ما را : انقالب اسالمي
از هويت شركت كنندگان در كودتا آگاه 

  :مي كند
  

    
بارشناسي  ت

  4 - كودتاچيان 
  

  
  :رايحه خوش خدمت 

  
وحيد دستجردي مرضيه : تصحيح ●

جديد  »وزير«احمد وحيدي  خواهر
برادر او احمد وحيد  .ستنيدفاع 

دستجردي از نيروهاي وابسته در 
صنايع هوا و فضا و رييس بخشي از اين 

  .سازمان مي باشد نه وزير دفاع
از  از جمله گروههايي است كه بعد     

احمدي (» معجزه هزاره سوم«ظهور 
پا به عرصه حكومت داري  ،)نژاد

اي است  اين گروه كه ملغمه. ددنگذار
از طرفداران ظهور فوري امام زمان و 
به نوعي وابستگي هايي با انجمن 

كه به فعاليتهاي خود توسعه  – حجتيه
 -داده و بر مساجد مسلط گشته است 

 .داندمي  »رهبر«دارد و خود را حامي 
در كنار برخي از اعضاي اين گروه، 

 ،سپاه پاسدارانپرست نيروهاي خرافه 
در حال ايجاد زمينه ظهور امام زمان 

به گونه اي رفتار مي كنند كه  .هستند
گويي به زودي امام زمان ظهور 

خود را از اصحاب اينان . خواهد كرد
 »اصحاب امام زمان«اين . او مي دانند

اسراييل در دو حاال كه مدعي هستند 
جريان در برابر حزب اهللا و حماس 

امام زمان  ظهور ،متوقف شده است
نزديكتر شده و ما انتخاب شده ايم تا 

ماده آشرايط را براي پيروزي وي 
  !سازيم

گروه رايحه خوش خدمت از جمله 
ند از گروههايي است كه حاضر نيست

به گروه سهمي كوچكترين  قدرت
ه است دادسهم اگر  .ديگري بدهد

 و گرفتن سهم بوده داد و ستدبخاطر 
  . است

دم و از آدر اين گروه از همه نوع    
از  :هر طيف فكري ديده مي شود

طرفداران امام زمان تا شيادان به نام و 
از طرفداران هيتلر تا طرفداران 

مسعود رجوي همچنين از  استالين و
حاميان خميني تا حاميان خامنه اي 

ر افراد اين گروه به بيشت .ومصباح يزدي
نوعي نزديكي خاصي با مصباح يزدي و 
نوري همداني دارند و در علن با 

  .بسياري از مراجع برخورد نموده اند
همه اعضاي اين گروه،  ديداز      

نها هستند آجهان و مردم ايران دشمن 
و تنها رهبري و باند او و برخي 
فرماندهان سپاه و برخي روحانيون 

نها اعتقاد به آه مانند جوان هستند ك
ظهور فوري امام زمان دارند و در 

ماده آتالش هستند كه زمينه ظهور را 
  سازند 

اين گروه به دليل عدم اعتمادي كه     
به ديگران دارد حتي المقدور افراد 
همكار و مسئول را از ميان خانواده 

ن را آنمونه  .گزيندمي  هاي خود بر
اشمي مجتبي ه –در خانواده باهنر 

مددي و زريبافان ديديم كه  –ثمره 
هيات نيز به وابسته به اين گروه و 

در حقيقت از قانون  .موتلفه هستند
بنا بر اين . قدرت پيروي مي كنند

قانون، بدست آوردن و حفظ كردن 
قدرت و افزودن بر آن، نيازمند روابط 
شخصي قدرت است و اين روابط از 

رو، از اين . طريق زن برقرار مي شود
اين گونه گروه ها نقش ديگري براي 

  .زن قائل نمي شوند

رايحه خوش خدمت در سالهاي      
در انتخابات دور تقلب قبل و بعد از 

كه به  استر اين فكربهمواره  ، قبل
 ، با جهان قابلهدليل خوش خدمتي و م

اما در  .استو مردم  »رهبر«مورد تاييد 
انتخابات شوراهاي شهر شكست سختي 

د و با كمك شوراي نگهبان در خور
انتخابات مجلس دور قبل تنها توانست 

نماينده همراه خود را وارد  55حدود 
در انتخابات دهمين  .مجلس سازد

دوره رياست جمهوري با تمام تالش 
نها تبديل آرهبري كه به بلند گوي 

شده بود در انتخابات شكست سختي 
به خامنه اما به دليل نزديكي  .خورد
 –عمليات تقلب او به دستور  اي، 

انجام شد و اعضاي اين گروه  كودتا 
و با  خواندندبار ديگر خود را پيروز 

حكومت سال  4از اين كه اطمينان 
 .غاز كردندآكار خود را  خواهند كرد،

فاقد مشروعيت اما به دليل اينكه 
با مشكالت بسياري روبرو شده هستند، 

اين مشكالت موجب بروز  . اند
نها و ديگر آفاتي عظيم در ميان اختال

نيز از  ين اختالفات ا. ندگروهها گشته ا
  . راه حذف  حل خواهد شد

  
مؤثر شبكه  اسامياما ●

عضو رايحه خوش تارعنكبوتي 
  :خدمت

محمود احمدي نژاد رييس  -1
منتخب اين گروه و فردي  يجمهور

نظرات سيد علي خامنه نظراتش با «كه 
دروغگويي در . بسيار نزديك است »اي

او . او گوبلز و هيتلر را از رو برده است
يار تحصيلكرده  درغگوئي را از مشاور و

 آموختهمحمد علي رامين  در آلمانش، 
ي تحت تعليمات فريبكار البته او . است

سيد علي خامنه اي و مشاوران چون 
داخلي و خارجي او از جمله حسين 

 وحسن شايانفر  وشريعتمداري 
نيز قرار  نا و ولي نصرعبدالحميد موال

  .است داشته
اعضاي محمود احمدي نژاد از     

دفتر تحكيم وحدت در ابتداي انقالب 
ن دفتر مورد حمايت قرار آاز . بود

نگرفت زيرا خواهان حمله به سفارت 
بعد ها دستيار  حسن آيت و . روسيه بود

و » انقالب فرهنگي«همدستان او در 
ن آن در جريا. تعطيل دانشگاه ها شد

دستگيري و ، بسياري »انقالب فرهنگي«
. و بسياري از جالي وطن كردنداعدام 

اخراج بسياري از دانشجويان و اساتيد 
در كنار وي  ،ن روزهاآدر  .شدند

 حسن آيت و  افرادي همچون
علي  وهاشمي ثمره  واسرافيليان 
اسرافيليان . وجود داشتند... احمدي و 

رده ك علم و صنعترا رئيس دانشگاه 
  .شد بانداين  بودند و مركز

،  60بعد از جنگ و كودتاي خرداد     
احمدي نژاد و باندي كه او در آن 

ذربايجان غربي و آدر عضو بود، 
 بر ضدكردستان وارد عمليات 

كرد و مبارزان ايراني سازمانهاي مسلح 
خارج از كشور شدند و در برخي از 
ترورهاي خارج و داخل كشور دخالت 

 .يافتمستقيم 
او بعد از انجام برخي ماموريت ها     

از سوي هاشمي  ،در استان اردبيل
رفسنجاني به استانداري رسيد و سپس 
به دليل انجام معامالت خالف قانون و 
فروش گازوئيل با كمك محصولي به 
شوراي نگهبان رفت و كار مديريت 
هيات نظارت بر انتخابات را بر عهده 

ام عمليات سپس به دليل انج .گرفت
حذف بسياري از كانديداها  شهردار 

و قراردادهاي فراواني  را  شدتهران 
موانع  . ساختبا سپاه پاسداران منعقد 

در  .بسياري را پيش پاي سپاه برداشت
و سپاه ونيروهاي امنيتي  »رهبر« ،نتيجه

و اطالعاتي و ترور به اين نتيجه 
جهت انتخاب پست  ورسيدند كه ا

ردي مناسب است و رياست جمهوري ف
وي  84با انجام تقلبات گسترده در سال 

 .ندرساندرا به رياست جمهوري 
سال حكومت خود  4او در مدت      

بسياري از قراردادهاي سنگين مالي را 
در بسياري موارد  با سپاه منعقد نمود و

دست بسيج و نيروي انتظامي را در 
اموال و دارايي هاي خوردن و بردن 

با  ، نيعالوه بر ا . اشتمردم بازگذ
، »منويات رهبري«تبعيت كامل از 

د كه انتخاب كرمتقاعد خامنه اي را 
سبب ادامه كار مي تواند  شمجدد

تحت امر خامنه » دولت يك دست «
خامنه  در نتيجه با فرماندهي. اي شود

 –تقلب   دستياران او، با كمك  اي و 
او، و  انجام شدكودتاي انتخاباتي 

غافل از  . ي شديس جمهورري، مجددا
وارد عمل اين بود كه اينبار مردم 

 .خواهند شد
همه مسئوالن سياسي و حتي بسياري      

از نزديكان وي ميدانند كه فردي است 
اما  .لجوج و دروغگو و خشونت طلب

نها معتقدند كه او جهت ادامه حيات آ
فردي است بسيار  فقيه،  نظام واليت

  . مفيد
، خامنه اي سرنوشت به هر حال     

گره  احمدي نژادسرنوشت خود را به 
كار به جايي رسيده است . ه استزد

و احمدي  خامنه ايكه ديگر از دست 
چرا كه . ساخته نيستنژاد هم كاري 

تضاد ملت با اين رژيم قطعي و ملت 
كوشش از سوي . وارد عمل گشته است

... هاشمي و خاتمي و  اشخاصي چون
  »مهوري اسالمينظام ج«براي نجات 

اين تقال  زيرا  . انجام مي گيرد
به اين نتيجه رسيده اند كه كنندگان 

، خود و واليت فقيه را محكوم »رهبر«
فكر مي كنند . به زوال كرده است

اما نه . براي حفظ نظام بايد كاري كرد
مالي كه كودتا را  –مافياهاي نظامي 

انجام داده اند، حاضرند خطر را درك 
ه مردم حاضرند به حاكميت كنند و ن

در . اين مافياها همچنان تن بدهند
 كوششبه نظر مي رسد كه اين نتيجه، 

 .بردبراه به جايي 
، بمحض اين كه احمدي نژاد    

سال رياست جمهوري يافت، هم در 
شبكه روابط شخصي به سرعت ، 84

 : قدرت را ايجاد كرد
محمود داوود احمدي نژاد  برادر  -  2

در كنار وي  ،ع به كار برادراز بدو شرو
در  .او شددفتر در و مسئول بازرسي 

كنار اطاق هر وزير يك پست بازرسي 
اما كاري از پيش نبرد و  .كردايجاد 

متوجه شد كه همه ياران رييس جمهور 
بر خالف تعهدي كه داشته اند افرادي 
هستند كه به هيچ چيز باور ندارند و 

 .نديشندتنها به قدرت و مال بيشتر مي ا
سپس به دليل مخالفت با انتصاب 

از كار خود به وزارت كشور، كردان 
دبير كميته  ،استعفا داد و بعد از مدتي

 .شددائمي پدافند غير عامل  
پروين احمدي نژاد خواهر  -  3

احمدي نژاد كه از شغل معلمي محمود 
براي انتخاب شدن برادر نهايت 

 ن بودآاستفاده را از مدرسه اي كه در 
تالش  ،جرلوآكرد و در كنار فاطمه 
احمدي نژاد بسياري براي انتخاب 

به گروه رايحه  ،در نتيجه. بعمل آورد
از قبل تبليغات فراوان  .خوش وارد شد

 احمدي نژاد و با تقلب،گروه حامي 
شدگان » انتخاب «خر آدر رده هاي 
قرار شوراي شهر تهران به عضويت 

 معاون مركز امور زنان او  .گرفت
  .نيز هست رياست جمهوري

اسماعيل احمدي مقدم سردار سپاه  - 4
از دستياران فرمانده سابق بسيج تهران 

در تقلب بزرگ و سركوب » رهبر«
 بعد از . جنبش عمومي بود و هست

 رياست جمهوري يافتن احمدي نژاد 
فرماندهي نيروي  ، به 84در سال

انتظامي رسيد و طرح هاي بسياري را 
طرح  –امنيت اجتماعي از جمله طرح 

را به ... مبارزه با ارازل و اوباش و 
فرمان احمدي نژاد و نيز جمعيت 
ايثارگران توسط رادان و زارع به 

و سرانجام در شمار  انجام رساند 
جنايتكاراني قرار گرفت كه جوانان را 

  . بدان وضع فجيع، كشتند
وي باجناق احمدي نژاد است و در     

به احمدي نژاد  جريان كودتاي اخير
قول داده بود كه با سركوب شديد 
مردم مي تواند امنيت تهران را تضمين 

اما به دليل مقاومت مردم در    .كند
مجبور قواي سركوب، خامنه اي برابر 

و به استفاده از نيروهاي سپاه و بسيج 
   . مردم شدنيروي ناپو بر ضد 

وحيد خويي داماد احمدي مقدم  -  5
دقي رييس دانشگاه و ضارب دكتر صا

وحيد خويي از اعضاي  .علم و صنعت
بسيج دانشگاه مي باشد كه در كنار 

كار در نيروهاي انصار حزب اهللا 
وي از سران  .استسركوب مردم 

خياباني مافياهاي مأمور سركوبهاي 
  . است

احد قدمي داماد پروين احمدي  - 6
 ار حزب اهللاصنژاد از گروه مداحان ان

ر مقام مداحي مانند سالها د او. است
بقايي و ارضي مشغول به كار بود با 
انتخاب پروين احمدي نژاد به عضويت 

نيز به  مقام ، او شوراي شهرتهران
رياست حراست فرمانداري ها و 

به . دهداري هاي وزارت كشور رسيد
و  شددليل اختالس از اين كار بركنار 

  .شد منصوبديگري  مقامبه 
اهللا بهمني از  داماد ديگر او روح  - 7

مداحان معروف تهران و از اعضاي 
برجسته باند انصار حزب اهللا است كه 
در بسياري از درگيري ها و سركوب ها 

 . شركت  دارد
حسين شبيري  رييس بانك مهر  - 8

رضا و شوهر خواهر محمود احمدي 
مدن آوي از بدو بر سر كار  . است نژاد

احمدي نژاد و ايجاد بانك مهر رضا 
ي پوشش دادن به حل مشكالت برا

اين بانك را  ،نظاميان و بسيجيان وابسته
تاسيس نمود و از قبل پولهايي كه 
مردم براي زمين به اين بانك واريز 

 150وي سال گذشته  ،مي كردند
ميليارد تومان به بسيجيان وام داد و 
گفته است كه امسال اين مبلغ را به 

 ميليارد تومان افزايش خواهد داد 250
.  

  
علي اكبر محرابيان  وزير صنايع و   - 9

 ينماينده تام االختيار رييس جمهور
  در 

 خودرو صنعتواردات و صادرات و 
وي از  .سازي و واردات خود رو است

دوستان بسيار نزديك بذرباش مي باشد 
و به دليل روابط خانوادگي به اين 

در برخي  وا .منصوب شده است مقام
ده مورد وثوق اوقات به عنوان نماين

احمدي نژاد پيام هاي خاص وي را 
 .براي سران كشورهاي ديگر مي برد

ي از ياران ئاسفنديار رحيم مشا - 10
.  است محمود احمدي نژاد ديرين

معاون امور فرهنگي  اوكه زماني 
، با صرف پولهاي بودشهرداري 
احمدي  راي برايخريد  شهرداري در

ت ، از عوامل رسيدن او به رياسنژاد
 ،ويمالي سابقه  باب  در .جمهوري شد

در كميسيون قضايي و اصل نود 
 40حدود  كسريپرونده  ، مجلس

شهرداري  پولهايميليارد تومان از 
 .موجود است 

، احمدي نژاد  رياست يافتنبعد از     
فرهنگي و  اث سازمان ميراو 

گردشگري را به مركزي براي روابط 
خارجي مخفي احمدي نژاد تبديل 

تحت پوشش مسائل فرهنگي  . ردك
خود و يارانش از جمله بقايي و ملك 

وردن پيام آزاده بيشتر مشغول بردن و 
هاي مخفي ميان احمدي نژاد وبرخي 

از  وا. شدندافراد در خارج از كشور 
  جمله افرادي است كه به دليل 

  7در  صفحه 
  

  جنبش ادامه دارد
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وابستگي فاميلي دركنار احمدي نژاد 

مي شود كه گفته  . قرار گرفته است
او مشغول تدارك اسباب در حال 

از جمله او . ظهور امام زمان مي باشد
 افرادي است كه در خرافه غرق شده

اگر امام  : سالها قبل گفته بود .است
زمان ظهور كند الزم به ساخت هتل 
نيست مردم ايران خانه هاي خود را 

 . در اختيار ميهمانان قرار خواهند داد 
فرزند احمدي نژاد  همسر ودختر ا    

الزم به ذكر است كه رحيم  . است
مشاعي قبل ازانقالب وابستگي هايي با 

 .ه استداشتخلق سازمان مجاهدين 
بعد از دستگيري توسط بازجويان 

د و خود شتواب  ، ن روزهاآمعروف 
بعد از مدتي به كار بازجويي 
فراخوانده شد و جالبتر اينكه همسر 

د كه توسط وي نيز از جمله كساني بو
 . وي مورد بازجويي قرار گرفته بود 

خورشيدي  داماد محمود   - 11
مسئوليت دفتر   اخيرا احمدي نژاد كه 

اما بعد از  . وي را بر عهده گرفته بود
از » رهبر«به دستور اينكه رحيم مشاعي 

معاونت اولي رياست جمهوري بركنار 
به او قا محمود را آداماد  مقام  شد و 
در انتظار منصوب شدن به مقام  داد، او

پدر اين شخص  . ديگري است
مخالف  احمدي نژاد  بامدتهاست كه 

با عنوان  دبير كل جامعه است و 
خدمتگزاران  مشغول مخالفت با 

  . او است  كارهاي
شبكه احمدي نژاد وصل مي شود به     

 ...شبكه هاي هاشمي ثمره و
برخي ديگر از اعضاي وابسته به رايحه 

  : ش خدمت خو
عليرضا علي احمدي  از سران  -12

وزير  –سركوب هاي خياباني مافياهاي 
سابق   رييس –موزش و پرورش آ

دانشگاه پيام نور  و از عوامل انقالب 
. فرهنگي و پدر زن مهرداد بذر پاش 

وي از جمله اعضاي شوراي انقالب 
طي  78فرهنگي است كه سال 

قراردادي مديريت صدها مدرسه 
ايي و دبيرستان را به حوزه علميه راهنم

فردي است به ظاهر . واگذار نمود 
بسيار متعصب و از دوستان بسيار نزديك 

  .به محمد علي رامين 
مهرداد بذرپاش داماد  علي   - 13

در  موزش و پرورشآاحمدي وزير 
از روساي سابق  بسيج  حكومت نهم و

مشاور احمدي  ودانشگاه صنعتي شريف 
 وتاد مشاوران جوان او اد و رييس سژن

وي از اعضاي . مدير عامل سايپا
سركوبهاي خياباني و  مافياهاي مأمور

در دوران رييس . دانشجويي بود 
مشاوران جوان احمدي نژاد صدها 
سفر خارجي انجام داد كه به 

قرار  . شدماركوپولو كوچولو معروف 
بود با تقلب در مقطع دكتري به 

قلب وي تحصيل ادامه دهد كه قضيه ت
  . لو رفت و از اين كار دست برداشت 

محمد علي رامين   از بخش  - 14
او متهم به . رسانه اي كودتاچيان 

شركت در ترورهاي خارجي مي باشد 
و رييس بنياد هلوكاست و نيز مشاور 

محمد علي رامين   .استاحمدي نژاد 
رور عضو سازمان تلمان و آتحصيلكرده 

طرح  .در خارج ازكشور بوده است 
نابودي اسراييل و همايش هلوكاست 

 احمدي نژادبه  وهاي ا راه نمائياز 
 . بوده است 

صفرعلي براتلو فرماندار شهر ري  - 15
همزمان سرپرست معاونت سياسي  و

او قبال رييس  .استاستانداري تهران 
يكي از هيات هاي مذهبي در غرب 
تهران بود كه از اين گروه دو نفر به 

ران رفتند و يكي رييس شوراي شهر ته
 .هيات مديره سابق تيم پرسپوليس بود 

گفته . او بعدها مسئول بسيج ادارات شد
 ن زندانمي شود كه در ساخت

نيز دخيل آن كهريزك و مديريت 
  .بوده است

التحصيل  امير منصور برقعي فارغ - 16
آشنايي او  .دانشگاه علم و صنعت است

د گرد نژاد به زماني بر مي با احمدي
 .كه هر دو در كردستان حضور داشتند

در شركت او   اين آشنايي زمينه
برقعي . شد نژاد ت احمديحكوم

برخالف روساي  ااقتصاددان نيست و حت
ها  قبلي سازمان مديريت كه در دانشگاه

سپاه به تدريس مشغول بودند در 
 .استسردار سپاه . كرده استخدمت 

او داراي مدرك ليسانس مكانيك است 
ريزي و  ر حال حاضر معاون برنامهو د

نظارت راهبردي رياست جمهوري 
عضو شوراي عالي تدوين برنامه . است
 .نيز هست پنجم

محمد رضا رحيمي  معاون  - 17
و  احمدي نژادپارلماني و حقوقي 

رييس كميسيون ويژه بررسي طرح 
از استانداران  او. است تحول اقتصادي

ه سابق و رييس دانشكده حقوق دانشگا
محمد . رييس گروه كردان بودو زاد آ

رضا رحيمي از متقلب ترين استانداران 
ايران بوده است و مدرك تحصيلي 
وي نيز همانند كردان از دانشگاه 

وي در جريان  !!اكسفورد است
ميليوني براي بازپس  5پرداخت رشوه 

گيري درخواست راي عدم اعتماد به 
 اين تفسيد  مسئول اصليو بسا كردان 

 .ده استبو
عوضعلي كردان از دادستانهاي  - 18

سپاه كه  افراد ابتداي انقالب و از 
بعدها با كسب مدرك دكتراي قالبي 

ن به آبعد از  .معاون صدا و سيما شد
معاونت وزارت نفت رسيد و سپس 

با راي  .وزير كشور احمدي نژاد شد
عدم اعتماد نمايندگان بركنار شد و هم 

  .ي نژاد استاكنون بازرس ويژه احمد
دانشجو از ياران احمدي كامران  – 19

نژاد و از اعضاي بلند پايه رايحه خوش 
در جريان انتخاب وي . استخدمت 

در دور اول با كمك نيروهاي سپاه 
بسيار فعال بود ايشان پاسدار است و 
بعد از انتخاب احمدي نژاد به عنوان 
استاندار تهران انتخاب شد و در جريان 

ور دهم رياست جمهوري انتخابات د
با كمك وزير كشور كه معاون وي بود 
بزرگترين تقلب انتخاباتي را با فرمان 

انجام داد  رهبري و كمك كودتاگران 
و اينك وزير علوم و آموزش عالي 
شده است تا طرح سركوب دانشگاهها 

  . را اجرا كند
خسرو عضو شوراي شهرتهران و  - 20

   .است باشگاه استقالل
نشجو  يكي ديگر از برادران دا - 21

دانشجو كه مسئوليت رياست دانشگاه 
. تربيت مدرس بر عهده او مي باشد

دانشگاهي كه سالهاست مدارك مورد 
  .نياز اصحاب قدرت را صادر مي نمايد

پرويز داوودي دانشيار دانشكده  - 22
اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي است و 
دروس اقتصاد خرد و پول و بانك را 

هاي اقتصادي  انديشه. كند س ميتدري
داوودي به طيف موسوم به 
اقتصاددانان اسالمي نزديك است و او 

موزشي و آازاعضاي نزديك به موسسه 
مصباح يزدي  –پژوهشي امام خميني 

از دوستان شرافت جهرمي رييس  .است
دانشكده اقتصاد دانشگاه بهشتي و معاون 

مي در حكومت نهم اول احمدي نژاد 
و سالها در كنار مصباح يزدي ا. باشد

ن موسسه را آمسئوليت بخش اقتصادي 
 .داشت  برعهده

مافياهاي  حميد بقايي از اعضاي -  23
 او. ي استسركوبهاي خيابان مأمور

. استمعاون سازمان ميراث فرهنگي 
 . بوده است» بيت رهبري« او  معرف

وي در يكي از هيات هاي عزاداري 
يافت و هم مشغول بود كه ارتقاء رتبه 

اكنون به رياست سازمان ميراث 
  .فرهنگي رسيده است 

جعفر بهداد از دوستان و ياران  - 24
حسين شريعتمداري و عضو باند رسانه 
اي و عضو هيات مديره روزنامه نگاران 

معاون ارتباطات واطالع و اسالمي 
مديركل ي و رساني دفتر رئيس جمهور

فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
و عضو شوراي خط مشي  هرمزگان

خبرگزاري جمهوري اسالمي و از 
 . نويسندگان روزنامه كيهان بوده است

و  حاج منصور ارضي از مداحان  - 25
از اعضاي مافياهاي مأمور سركوبهاي 

احمدي نژاد  مشاور . استخياباني 
در  او همواره در كنار  است و 

سفرهاي استاني و خارجي حضور دارد 
از داليل  .مي كند مداحي وو براي ا

به يكديگر مخالفت  دو نينزديكي ا
  .با هاشمي رفسنجاني است شديد

و پرويز اسماعيلي  سردبير جوان  -  26
ئيس ر ز ومدير مسئول تهران تايم

مشاور فرهنگي   وخبرگزاري مهر 
مشاور انجمن قلم    و  نيروي بسيج

برنامه تلويزيوني فريب وي در . است
را به قا سلطان آقتل ندا شركت كرد و 

نسبت » منافقين و وابستگان به غرب«
 . داد
كاوه اشتهاردي معاون احمدي  - 27

مافياهاي مأمور سركوبهاي عضو  و اد ژن
. استسسه ايران ؤخياباني و رييس م

 ،بعد از رياست جمهوري احمدي نژاد
كاوه كه از چماقداران و حمله 
كنندگان به مراكز فرهنگي بود به 

بعد از نشريه قدس زمام مد و آت حكوم
نشريه ايران و موسسه ايرنا را در اختيار 

كار گرفت و در كنار الهام به 
 . مطبوعاتي مشغول شد

مافياهاي  بابك افقهي  از اعضاي  - 28
سركوب هاي خياباني و  مأمور

دانشجويي و مشاور جوان در  توسعه 
افقهي از ياران . است تجارت ايران

زب اهللا و از نزديك به سران انصار ح
 .جمله چماقداران بود

قا آمجتبي  »حجت االسالم«  - 29
احمدي  تحكومتهراني استاد اخالق 

كه هر گاه است و كسي ا . نژاد است
بخواهد امام زمان را ببيند با نگاه به 

مي امام زمان را  ،چشمان احمدي نژاد
قا تهراني مسئول هيات آمجتبي  !! بيند

ي كه با فاطميه قم است همان هيات
كمك نيروهاي انتظامي و بسيج به  

در . حسينيه دراويش در قم حمله كرد
حامي از نمايندگان  ، اوحال حاضر

  .مافياها استاحمدي نژاد در مجلس 
محمد رضا تمدن نماينده سابق  - 30

مجلس و استاندار تهران از اعضاي 
وابسته به رايحه خوش خدمت دوست 

  احمدي نژاد و محصولي 
حجت «اكبري  مد جواد عليمح -  31

 و سازمان ملي جوانان ئيسرو » االسالم
نماينده ولي فقيه در اتحاديه اسالمي 

آموزي و امام جمعه شهر دماوند  دانش
او به دليل منبرهاي خاصي كه . بود
رفت پس از پناهيان در جمع  مي

اهللا از  هايي مانند انصارحزب گروه
خطيبان معروف و پرطرفدار به شمار 

هاي  اكبري در كنار سمت. رفت مي
سازماني خود امام جماعت كابينه نيز 

عضو شوراي عالي فرهنگ  او .سته
 و عضو شوراي انقالب فرهنگي وكشور 

 عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم
 .است

نام خانوادگي  –غالمحسين الهام  - 32
نويسنده   - است به دست عصاقبلي او 

نگوي سخو نشريات انصار حزب اهللا 
عضو  ووزير دادگستري  ودولت 

معاون رييس  وشوراي نگهبان 
و رييس ستاد مبارزه با قاچاق  يجمهور
عضو  ومعاون موسسه الغدير   وو ارز 

استاد  وشوراي مركزي موسسه ايران 
و همسر فاطمه رجبي كه ... دانشگاه و

فاميل وي از عصا به دست  به الهام 
 .تغيير يافته است

سركوبگر  افراد الهام از  غالمحسين     
در ميان انصار حزب  و بعد از انقالب

 . بود و هستاهللا فردي شناخته شده 
سالها در كنار احمد جنتي در 
فرماندهي سركوب خياباني شركت 
داشت و به دليل نزديكي فكري با 
احمدي نژاد يكي از افراد همه كاره 

  .شتباند وي گ
فاطمه رجبي همسر غالمحسين   -  33
واليت مطلقه فقيه و  انهام و از حاميال

است و در تملق گوئي  احمدي نژاد
چنانكه احمدي . اندازه نگاه نمي دارد

. خواندمي  »نابغه هزاره سوم«را نژاد 
در ناسزا گوئي نيز اندازه نگاه نمي 

وي بسيار خشونت طلب و از  . دارد
مقاله نويسان نشريه انصار حزب اهللا 

به ، احمدي نژاد از قبل تملق به . است
سمت استادي دانشگاه خبر برگزيده 

بيسوادي و مدح و به دليل  اما. شد
. شداز سوي دانشجويان اخراج قدح 

دختر حجت االسالم علي دواني  وا
 . است

مجيد دوست علي  عضو سپاه  - 34
معاون دادستان كرمان او  . استقدس 

 وزيراندبير هيات  و قاضي شرع و
قاضي دادگاه  او .است ادژاحمدي ن

از  .بود قتل هاي محفلي كرمان
جالب  .استهواداران مصباح يزدي 

است كه صالحيت وي براي نمايندگي 
او . مجلس در دور هفتم رد شده بود

قاضي شعبه پنجم دادگاه عمومي 
كه حكم جنايتكاران محفلي بود كرمان 

 .را صادر كرد
سردار مهدي هاشمي از  - 35

معاون  او. استفرماندهان سپاه 
شهرداري تهران و معاون وزير كشور و 

رييس فدراسيون . مسئول ستاد سوخت
معاون در پدافند غير و تيراندازي 

  . است سردار سپاهو  ...عامل و
  1331حسين شيخ االسالم  متولد - 36

به آمريكا  1350سال  او در. است
در زمان تحصيل عضو انجمن . رفت

 .ابوداسالمي دانشجويان اروپا و آمريك
يك دوره از هواداران سخت متعصب 

 59 و 58سالهاي . مجاهدين خلق شد
به  را با دانشجويان پيرو خط امام،

رمز گشايي وترجمه، تكميل  بازسازي،
. وتحليل اسناد النه جاسوسي پرداخت

در نخست وزيري كار  59 سال در
بعد از . دكررا آغاز  دولتي خود

معاون سياسي ، او 60 كودتاي خرداد
در معاونت او و  وزارت خارجه شد و

كشور سال  20وزيران همانند او، مدت 
دچار بالياي عظيمي در روابط خارجي 

سال سفير  5به مدت  77او از سال . بود
در ( فوق العاده و تام االختيار خاتمي

در سوريه بود و از ) اي واقع خامنه
 "دوستان نزديك اختري در بيت

ش در اولين هماي. است "رهبري
به ) 82در سال(ديپلماسي اقتصادي 

عنوان موفق ترين سفير اقتصادي ايران 
از ياران نزديك علي ! شتمعرفي گ

مدير  81درسال . اكبرواليتي است
طرح گسترش حرم !!. نمونه ملي شد
و تكميل مرقد ) س(حضرت رقيه 

عماربن ياسر و اويس قرني و ابي بن 
قيس ازافتخارات دوره خدمت او در 

  . ي باشدسوريه م
اي  حسين شيخ االسالم داراي پرونده

بس قطور در زد وبندهاي سياسي 
ايران بعد از انقالب و دخيل در 
ترورهاي خارج از كشور و يار غار 
واليتي در زد و بندها و ترورها بوده 

  . است
عبدالرضا شيخ االسالم  رييس  - 37

 اد در شهرداري تهران ژدفتر احمدي ن
  .شد مزگاناستاندار هر بود و 

عليرضا شيخ عطار برادر حسين  -  38
مافياي شيخ عطار و از اعضاي 

در نشريه همشهري  . مطبوعاتي است
مشغول بود و هم اينك نيز در باند 

وي اخيرا . سياسي مشغول به كار است
 ايران در آلمانسفارت سفيري به 

  .رسيده است
  حسين شيخ عطار از نيروهاي باند   - 39

در داخل و خارج از  ترورهاي سياسي
سياسي و امنيتي  مافيايكشور وعضو 

  .مطلقه فقيه استنظام واليت 
ذربايجان غربي آاستانداري بهنگام      

و در  سازمان ترور وارد شد در
 .دست بكار شدترورهاي خارجي 
د و هم اينك در شسپس وارد مخابرات 

همسر وي . وزارت امور خارجه است
ه اين وزارتخانه وارد شده ب افرادنيز از 

مانند همسر متكي از  وهمسر ا .مي باشد 

مد تا آسازماني ديگر به اين وزارتخانه 
 . باشد ددر كنار همسر خو

است و شيخ عطار  همسرفريبا نمازي 
معاون وزارت امور خارجه  شيخ عطار

  . است
 .است 1332منوچهر متكي متولد  - 40
دانشگاه بنگلور خود را در تحصيالت او 
در . انجام داده است دوستانهن

اندازي اولين انجمن اسالمي  راه
ه دانشجويان ايراني در بنگلور فعال بود

از . بود نماينده دوره اول مجلس. است
سال در . است دوستان اكبر واليتي

 از . بود سفير ايران در تركيه 1364
سه سال سمت بمدت  1369سال 

معاونت امور بين الملل وزارت خارجه 
قبول و از افراد دخيل در ا. افترا ي

سفير  1372از سال . است 598قطعنامه 
جمهوري اسالمي ايران در ژاپن شد و 

مشاور وزيرامورخارجه  1379در سال 
تا به  1380از .  شتدرامور بين الملل گ

حال معاون ارتباطات سازمان فرهنگ 
وارتباطات اسالمي، مسئوليت رايزني ها 

رهاي و خانه هاي فرهنگ دركشو
اين . مختلف جهان را عهده دار بود
.  است شخص زياد در ايران نبوده

 رسيدن به وزارت، متكي به محض 
شبكه تارعنكبوتي خود را ايجاد و بر 

  :وزارت خارجه حاكم كرد
طاهره نظري مهر همسر منوچهر   - 41

متكي كه به اين وزارتخانه به عنوان 
او كارمند  .معاون وزير نقل مكان نمود

ازمان بهزيستي بود كه به همراه س
همسر حسين شيخ عطار به اين 

دو برادر دارد  طاهره. مدندآوزارتخانه 
كه به دستور همسر مقتدر به اين 

ند به نام ه اوزارتخانه نقل مكان نمود
  :هاي

جواد نظري مهر  برادر زن متكي  -42
رايزن امور كار در سفارت  او. است

  .استايران در بحرين 
حيد نظري مهر برادر زن متكي و  - 43

مسئول خانه فرهنگ ايران در   او. است
   . است لندن

خود متكي يك برادر دارد و دو    
فرزند و يك داماد و سه باجناق كه به 

شايسته «ترتيب مشاغل زير را به دليل 
رايحه خوش خدمت اشغال  »ساالري

  :نموده اند
برادر منوچهر متكي از  متكي -44

  ير مسكن معاونان وز

حميد رضا متكي  پسر منوچهر  – �

متكي مدير هماهنگ كننده هيات 
  . اعزامي به سوريه


معصومه متكي دختر منوچهر   – �
  . متكي كارشناس قراردادهاي عمراني

صمد كي زاده داراي مدرك  - 47
و داماد منوچهر متكي   او. است سيكل 

معاون اداره مجمع  بدين خاطر، 
الح وزارت امور شيميايي و خلع س

 .استخارجه 
علي علمي  باجناق منوچهر متكي  -  48

مسئول خانه فرهنگ  او. است
  .استجمهوري اسالمي ايران در لندن 

حميد ميرزايي باجناق منوچهر  -  49
مسئول خانه فرهنگ  او. است متكي

  .  است ايران در بمبئي
مجتبي مرداني باجناق منوچهر  - 50

يران در سركنسول ا او. است متكي
  .است بادآحيدر 

بادي يار و آسردار محمد علي  -  51
همراه احمدي نژاد در كردستان و 

ذربايجان غربي و همرزم وي در آ
قرارگاه غرب كشور و معاون عمراني 
شهرداري تهران در دوره قبل و رييس 
سازمان تربيت بدني و معاون رييس 
جمهور و رييس مجمع باشگاه فوتبال 

از بساز و بفروش هاي . استپرسپوليس 
معروف با خانه اي چند ميليارد توماني  

نيز بستگان شايسته اي  وا. در ميرداماد
  .به مشاغل گمارده است دارد كه

بادي عضو هيات آمحسن علي  - 52
فرزند  او. استرييسه فدراسيون شنا 

 بادي معاون رييس جمهورآمحمد علي 
چند ماه پيش پرونده اختالس و   .است

وي در جريان ساخت خواري رشوه 
چند ساختمان تربيت بدني لو رفت و 

  قراردادهاي صوري به بستن به دليل 
 8در  صفحه 

  

  جنبش ادامه دارد
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 . زنداني شد ،مبلغ بيست ميليارد تومان
  .دشزاد آ بعدا با پارتي بازي

بادي  آوجدان باجناق علي  پاك - 53
مدير كل امور اداري سازمان تربيت 

است ي از جمله افراد او. استبدني 
 كه در بساز و بفروشي با باجناق مربوطه

  . شركت دارد
علي پاك وجدان فرزند باجناق  - 54

عضو هيات مديره فدراسيون آبادي و 
نيز مانند فرزند علي  وا. است هندبال

 بساز و بفروشبادي همكار پدر در آ
  .بوده است

حسيني مدير روابط عمومي  - 55
فدراسيون فوتبال بدون هيچ سابقه 

رزشي كه گفته مي شود داماد خواهر و
  .بادي استآعلي 
بادي عضو هيات آهمسر علي  - 56

مادگي جسماني آرييسه فدراسيون 
اهل  هم اصال  والبته ا  . است كشور

  .ستورزش نبوده ا
احمد بزرگيان از دوستان بسيار  - 57

رايحه  عضواد و ژنزديك احمدي ن
  .استنماينده مجلس  وخوش خدمت 

مافياهاي  بي اعاليي از مجت  - 58
و عضو سركوب هاي خياباني  مأمور

 .است رايحه خوش خدمت
رايحه عضو  نسرين سلطانخواه - 59

معاون وزير كشور و و خوش خدمت  
سركوب  مافياهاي مأمور از اعضاي

  .است هاي خياباني
سلطاني مشاور جوان وزير تعاون  -  60
 از اعضاي رايحه خوش خدمت و

  . است
اهللا سلطاني ثاني عضو هيات عبد - 61

 او . است دوست بزم پاش و مديره سايپا
همكار بسيج  و عضو بسيج صنعتي شريف

 اعضاي مافياهاي مأموراميركبير و از 
  .است خيابانيهاي  سركوب

اعضاي مافياهاي  دالور سيامي از  - 62
و عضو سركوب هاي خياباني  مأمور

  .است رايحه خوش خدمت
 غا خان از آيد سيد رستم س  -  63

و سركوب هاي  اعضاي مافياهاي مأمور
 خياباني رايحه خوش خدمتعضو 

اعضاي  سيد سجادي از   - 64
سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

  .است رايحه خوش خدمتو 
اعضاي  رسول عباسي از  -  65

سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
  .است رايحه خوش خدمتو عضو 

 مدير كل دفتر محمد عباسي - 66
مافياهاي عضو  ودر مجلس  حكومت

. است سركوب هاي خياباني  مأمور
به ميليون توماني  5 مأمور دادن رشوه

 . ، او بوداز سوي رحيمينمايندگان، 
مافياهاي  مظاهر عزيز پور از  - 67

و عضو سركوب هاي خياباني  مأمور
 .است رايحه خوش خدمت

اعضاي عباس زاده مشگيني از  - 68
 سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

معاون و رايحه خوش خدمت و عضو 
سياسي وزير كشور و از عوامل دخيل 

 .استدر تقلب بزرگ انتخاباتي 
محمد خاني  دبير شوراي جوانان  -  69

 و عضو رياست جمهوري احمدي نژاد
 .استرايحه خوش خدمت 

حميد رضا عليان قائم مقام گروه  - 70
از  ي وئيس جمهورمشاوران جوان ر

سركوب هاي  مافياهاي مأموراعضاي 
رايحه خوش خدمت  و عضو  خياباني

  .است
سيد جالل فياضي رييس سابق  - 71

خبرگزاري ايران كه از دوستان 
مافياي احمدي نژاد بود و عضو 

 .مطبوعاتي است
گرجي مشاور جوان سايپا از  -  72

سركوب هاي مافياهاي مأمور اعضاي 
 رايحه خوش خدمت و عضو خياباني

 . است
مجيدي معاون پارلماني وزير  - 73

رايحه خوش و عضو  صنايع و معادن
در دوست وزير صنايع  و  خدمت

 .حكومت نهم است
 واسماعيل كوثري سردار سپاه  -  74

 او . استمعاون كميسيون امنيت ملي 
از . بودنماينده مجلس دوره هشتم 

 .استسرداران سپاه حامي كودتا 

حسان جهانديده مشاور رييس ا - 75
رايحه و عضو دفتر رياست جمهوري 

  .استخوش خدمت 
و علي اكبر جوانفكر  مشاور الهام  - 76

عضو   از اعضاي مافياي مطبوعاتي و
سالها  او. است رايحه خوش خدمت 

در بيت رهبري و سفرهاي حج 
  .خبرنگار بود

سيد محسن تسلطي از دوستان  - 77
 ي وزارت نفت كانديدا و احمدي نژاد

وي از دوستان حسين شيخ عطار و  .بود
  .نيز هست زريبافان 

مسعود ابوطالبي  عضو شوراي  - 78
رايحه خوش اعضاي عالي جوانان و از 

  . است خدمت
و جرلو نماينده مجلس آفاطمه  - 79

عضو كميسيون قضايي از اعضاي  
اينك . است رايحه خوش خدمت

و  احمدي نژاد او را وزير كرده است
  .منتظر رأي اعتماد مجلس است

خوندزاده برادر مهدي آمصطفي  - 80
خوند زاده سركنسول ايران در آ

رايحه خوش خدمت  و عضو قزاقستان
 .است

اعضاي  خوند زاده ازآمهدي  - 81
بود و لمان آسفير ايران در واواك كه 

  .است رايحه خوش خدمت عضو
اعضاي احمد خادم المله از  -  82

و رييس خبرگزاري عاتي مافياي مطبو
و روابط عمومي سايپا و مدير روابط 

از او . استعمومي شوراي امنيت 
  . است ياران احمدي نژاد 

محسن خادمي عضو شوراي   -  83
رايحه ه گروه عالي جوانان وابسته ب

 .استخوش خدمت 
خراساني رييس دفتر مشاوران  - 84

عضو رايحه  و مدير بهزيستي وجوان 
  .استخوش خدمت 

حجت االسالم شهاب مرادي   - 85
مشاور جوان وزير كشور از اعضاي 

 سركوب هاي خياباني مافياهاي مأمور
  .استرايحه خوش خدمت و عضو 

اعضاي  عباس مسجدي از  - 86
 سركوب هاي خياباني مافياهاي مأمور

  .است رايحه خوش خدمت و عضو 
مسعود پور، عضو دفتر پارلماني  -  87

مد عباسي و و همكار مح حكومت
او نيز . استكارمند محمد رضا رحيمي 

توماني به  ميليون 5رشوه  دادن در 
  . شركت داشته است» نمايندگان«

مسيح مشهدي تفرشي از اعضاي  -  88
مشاور  وهيات مديره پارس خودرو 

 رايحه خوش خدمتو عضو  جوان
 .است

مصطفوي  رييس سازمان  -  89
يه ارتباطات اسالمي از اعضاي بلند پا

رايحه عضو گروه انصار حزب اهللا و 
 . است خوش خدمت

ميثم مظفر مشاور جوان رييس  -  90
 مافياهاي مأموراز اعضاي  ي وجمهور

فرزند . است سركوب هاي خياباني
حسين مظفر  عضو رايحه خوش 

  .استخدمت 
عضو مافياهاي مهرنوش معتمدي  - 91

رايحه و  سركوب هاي خياباني مأمور
 .است خوش خدمت

ضياءالدين نورالديني ازاعضاي  - 92
 سركوب هاي خياباني مافياهاي مأمور

 و عضومشاور جوان مركز استراتژيك  و
  .است رايحه خوش خدمت

محمد مقدسي   »حجت االسالم«  -  93
نماينده رهبري در سپاه پاسداران 

از وابستگان به احمدي نژاد و تهران  
  .است

 ي وئملك زاده  معاون رحيم مشا - 94
رايحه خوش  واواك و عضواز اعضاي 

  . است خدمت
من باهللا  معاون پارلماني ؤم - 95

رايحه خوش و عضو وزارت ارتباطات  
 .خدمت 

عبدالعلي ميركوهي معاون  - 96
و عضو پارلماني وزير دادگستري  

دوستان  از  رايحه خوش خدمت و
  .است الهام

اين مافياها از اقتصاد : انقالب اسالمي 
  :خواري نمي فهمند جز رانت

  

  - بحران اتمي 
تحول هاي سياسي 
 –مهم در سطح منطقه 

غلبه تمايل ضد جنگ 
  :بر تمايل جنگ طلب

  
  

مواد بسته پيشنهادي رژيم 
  : 1+5مافياها به دولتهاي 

  
بر اساس اولويت هاي منطقه اي و     

بين المللي محورهاي مذاكرات براي 
صلح و رفاه را مي توان در سه محور 

امنيتي، بين المللي و  -اسي سي
  .اقتصادي لحاظ نمود

  امنيتي -محور سياسي  -1
حفظ كرامت انسانها، احترام به  - 1.1

  فرهنگ ملت ها و تامين حقوق آنها
تقويت ثبات و تحكيم صلح  - 1/2

عادالنه، توسعه گستره مردم ساالري و 
پيشرفت دمكراسي و ارتقاء رفاه ملت 

اتي، نظامي ها در مناطقي كه از بي ثب
گري، خشونت و تروريسم رنج مي 

  :برند بر مبناي
احترام به حقوق ملت ها و منافع : اول

  ملي كشورها
تحكيم حاكميت ملي كشورها : دوم

در چارچوب روش هاي مردم 
  ساالرانه

  پرهيز از خشونت و نظامي گري: سوم
  مقابله ريشه اي با تروريسم: چهارم

ه، نقاطي در جهان به ويژه خاورميان
بالكان ، بخش هايي از آفريقا و 
آمريكاي جنوبي و شرق آسيا از جمله 
مناطقي هستند كه در اولويت بايد 

تعامل مشترك . مورد توجه قرار گيرند
براي كمك به ملت فلسطين براي 
تدوين طرحي جامع، مردم ساالرانه و 
عادالنه براي دستيابي ملت فلسطين به 
 حقوق اساسي خود مي تواند نمونه

  .اي از اين همكاري ها باشد
مبارزه با تهديدهاي امنيتي  - 1/3

مشترك از طيق مقابله اساسي، همه 
جانبه و موثر با عوامل ايجاد كننده و 
تقويت كننده تهديدهاي امنيتي از 
جمله تروريست، مواد مخدر، مهاجرت 
هاي غير قانوني، حمايت هاي سازمان 

  يافته و دزدي دريايي
  لمللمسائل بين ا. 2
اصالح ساختار سازمان ملل و -2/1

شوراي امنيت و ارتقاي كاركرد آنها 
  بر مبناي مردم ساالري و عدالت

ارتقاي وزن و جايگاه  - 2.2
موضوعات زيست محيطي در مسائل 
بين المللي و مشاركت عمومي در 

  مديريت مسائل زيست محيطي
تعريف و تدوين عادالنه حقوق  -2/3

ارندگان فضا و سهيم شدن همه د
فناوري فضا در مديريت و بهره 

  برداري عادالنه از آن
تعريف و تدوين حقوق مربوط  -2/4

  به تبادل فناوري هاي نو و پيشرفته
توسعه نظارت قانونمند و عادالنه  -2/5

آژانس بين المللي انرژي اتمي و 
ايجاد سازوكار الزم براي بهره برداري 
همگاني از انرژي پاك هسته اي در 

نه كشاورزي، صنعت، پزشكي و زمي
  توليد نيرو

و  NPTجهان شمولي معاهده  -2/6
سازماندهي عزم جهاني و اعمال برنامه 
واقعي و اساسي براي خلع سالح كامل 
و جلوگيري قاطع از هر گونه توسعه و 
اشاعه تسليحات هسته اي، شيميايي و 

  ميكروبي
ارتقاء مالحظات اخالقي و  -2/7

امل آنها در انساني و حاكميت ك
سازوكارها، مناسبات و رويه هاي بين 

  المللي
  محور اقتصادي. 3
انرژي و امنيت آن در عرصه  -3/1

  هاي توليد، عرضه و انتقال و مصرف
  تجارت و سرمايه گذاري - 3/2
ظرفيت سازي براي ارتقاء رفاه   -3/3

عمومي، فقر زدايي از جهان و كاهش 
  فاصله طبقاتي و فاصله شمال جنوب

٣/
ريشه يابي عوامل بحران   -
اقتصادي و مالي جهاني و جلوگيري 
از وقوع جنبه هاي ديگر بحران در 
عرصه اقتصادي جهان و طراحي 

  سازوكاري جديد وعادالنه
مبارزه با اقتصاد زير زميني،   -3/5

مفاسد اقتصادي، جرايم مالي و 
جنايات سازمان يافته عليه امنيت 

  .اقتصادي
مانطور كه متن ه: انقالب اسالمي

مربوط   2/6و  2/5حكايت مي كند، مواد 
اين دو ماده را نيز  . به موضوع مي شود

به ظاهر نمي گويند كه بنا بر گفتگو در 
اما هرگاه بر . باره پرونده اتمي ايران است

نظارت قانونمند و عادالنه آژانس بين «
باشد، ايران نيز تحت » المللي انرژي اتمي
و هرگاه  بنابر . ي گيرداين نظارت قرار م

جلوگيري از انتشار سالح هسته بشود، از 
توليد سالح هسته توسط ايران نيز 

  . جلوگيري مي شود
انتشار متن بسته پيشنهادي، واكنشهاي 

سرانجام امريكا و . متفاوتي را بر انگيخت
كشور ديگر اعالن كردند با  5به دنبال او 

  : ايران به گفتگو بنشينند
  

اسي مهم در تحوالت سي
رابطه با ايران و روسيه و 

  :اسرائيل
  
نتان ياهو، نخست وزير اسرائيل و  ◄

اهود باراك، وزير دفاع اسرائيل 
ايران موجوديت اسرائيل را : گفتند

  .تهديد نمي كند
وزارت امنيت امريكا كه سازمانهاي  ◄

اطالعاتي اين كشور را اداره مي كند، 
تهديد ايران براي امنيت : گفت
  .رهاي منطقه كاهش يافته استكشو
يك گروه ، 2009سپتامبر  16در  ◄

سياستگذاري دوحزبي كه مقر آن در 
واشنگتن است و گروهي قدرتمند 
محسوب مي شود، به باراك اوباما 
رييس جمهوري آمريكا توصيه كرده 
است استراتژي سخت تري را در برابر 
ايران به كار گيرد تا مانع از دستيابي 

 .الح هاي كشتار جمعي شودتهران به س
در گزارش تازه اين گروه، دو سناتور 
سابق اياالت متحده و يك ژنرال 
بازنشسته تاكيد مي كنند اگر آمريكا به 
سرعت به تهديد ايران توجه نكند، 
اسراييل به تنهايي در برابر ايران دست 

 .به اقدام نظامي مي زند
زمان از «عنوان تيتر فرعي اين گزارش 

است، و آنطور كه » رود دست مي
سناتور سابق دموكرات، چارلز راب، 
مي گويد اين گزارش نتيجه جمع 

  .بندي كار كارشناسان است
نويسندگان گزارش از تالش هاي 
اوباما براي به كارگيري ديپلماسي در 
برابر ايران ستايش كرده اند، اما مي 
گويند تهران احتماال توان آن را 

آينده دست خواهد داشت كه تا سال 
گزارش . كم يك بمب اتمي توليد كند

مي افزايد فورا الزم است كه 
ديپلماسي فعلي با تهديدهايي مبني بر 

تحريم هاي سخت تر و گزينه نظامي 
  .همراه شود

، به گزارش 2009سپتامبر  16در  ◄
خبرگزاري فرانسه، ساركوزي، رئيس 
جمهوري فرانسه، خطاب به نمايندگان 

اظهار كرده است  عضو حزب اكثريت،
كه دستگاه اطالعاتي فرانسه به اين 
نتيجه رسيده است كه ايران در كار 

ما : او گفت. توليد بمب اتمي است
نمي توانيم بگذاريم ايران به سالح 
اتمي مجهز شود زيرا سالح اتمي ايران 

  . تهديدي متوجه اسرائيل است
، به گزارش 2009سپتامبر  16در  ◄

ري كلينتون، وزير نيويورك تايمز، هيال
در ماه : خارجه امريكا، گفته است

با ايران، به گفتگوي ) اكتبر 1( آينده، 
پرونده اتمي ايران . رودر رو مي نشينيم

در رأس مسائل مورد گفتگو قرار 
ايران مي گويد مسائل .  خواهد داشت

گوناگوني وجود دارند كه مي خواهد 
حرفي . در باره آنها با ما گفتگو كند

اما آنچه براي ما از اهميت . تنيس
درجه اول برخوردار است، گفتگو در 
باره برنامه اتمي ايران و هدف ايران از 

ايران . فعاليتهاي اتمي خويش است
بايد بداند كه ما تن به گفتگوهاي بي 

در باره .  حاصل و طوالني نمي دهيم
.  دولت ايران ما گرفتار وهم نيستيم

، رودر رو، قصد ما اينست كه در ديدار
به ايران بپرسيم آيا ايران حاضر است 
برنامه توليد سالح اتمي را رها كند يا 

  ...خير؟
، كوريه 2009سپتامبر  16در  ◄

با : انترناسيونال گزارش كرده است
توجه به اين امر كه در باره برنامه 
اتمي ايران هيچگونه پيشرفتي حاصل 
نمي شود، اسرائيل به اين نتيجه رسيده 

كه انتخاب ديگري جز حمله  است
اسرائيل بر اين . نظامي به ايران ندارد

نظر است كه يك حمله هوائي به 
تأسيسات اتمي ايران، اين تأسيسات را 
از ميان مي برد و ايران را به روز اول 

مطبوعات امريكا از آن .  باز مي گرداند
امر نگرانند كه جامعه بين المللي 

ايران را نتوانسته است برنامه اتمي 
در نتيجه، احتمال حمله . متوقف كند

اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران قوت 
ماه است كه در  8اوباما . گرفته است

مقام رياست جمهوري است اما هنوز 
ايران به پيشنهاد گفتگوي او پاسخ 

اتحاديه اروپا همچنان . نداده است
موافق گفتگو است اما خواهان آنست 

كشور در  20كه در اجتماع سران 
سپتامبر در  25 و 24روزهاي 

پيتسبورگ، مجازاتهاي جديدي بر ضد 
  . ايران وضع شوند

اسرائيل از دست اوباما عصباني      
است زيرا مي بيند كه او از شرط بوش  
براي ورود در گفتگو با ايران كه توقف 
غني سازي توسط ايران است، عدول 

اسرائيل از آن مي ترسد كه . مي كند
يكا موافقت كند كه ايران بتواند امر

اورانيوم براي مصارف غير نظامي،   
  در . غني كند

پس . نتيجه، مجازاتهاي مقرر، لغو شوند
از آن، امريكا و ايران در باره عراق و 
افغانستان و منافع استراتژيك دو طرف 
به توافق رسند و امريكا بتواند قواي 
خود را از  عراق و افغانستان خارج 

و اوباما اين توافق را يك موفقيت  كند
  .به حساب آورد

، 87سپتامبر  17با وجود اين، در  ◄
امريكا از : باراك اوباما اعالن كرد

استقرار سامانه موشكي و رادار در 
اين .  لهستان و چك منصرف شده است

انصراف، تغييري اساسي در رابطه 
امريكا و روسيه و نيز در نگرش امريكا به 

  :ايران بشمار مي رود خطر موشكي
امريكا سامانه موشكي را بجاي چك و    

لهستان، در ناوگان خود در مديترانه 
ارزيابي كنندگان دليل . مستقر مي كند

اين تغيير محل را از جمله عبارت مي 
دانند از اين كه هرگاه قرار بر حمله 
  اسرائيل به ايران شود، توانائي موشكي 

  
  9در  صفحه 

  دارد جنبش ادامه
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حمايت از حمله اسرائيل امريكا براي 
و نيز، اگر امريكا خود بر . بيشتر است

آن شود به تأسيسات اتمي ايران 
حمله كند، نيروي موشكيش از 
موقعيت بهتري براي حمله بهره ور 

  . است
در باره ما به ازائي كه امريكا از      

روسيه مطالبه مي كند، روزنامه روسي 
 18به نقل مجله اكپرس (كمرسان 

از قول يك مقام بلند پايه ) برسپتام
امريكا از روسيه : روسي مي نويسد

انتظار دارد در قبال پرونده اتمي 
ايران، رويه قاطعي اتخاذ كند و از 

به ايران  C-300فروش سامانه موشكي 
نتان ياهو نيز براي .  چشم بپوشد

منصرف كردن روسها از فروش اين 
سامانه به ايران، سفر محرمانه چند 

. اي به روسيه انجام داده است ساعته
 Andersآندرس فوگ راسموسن 

Fogh Rasmussen  دبير كل ناتو
نيز از روسيه خواست، براي وارد 

  .كردن فشار به ايران، به غرب بپيوندد
: اما وزير خارجه روسيه مي گويد     

. نياز به وضع  مجازاتهاي جديد نيست
احتمال اين كه گفتگوها با ايران به 

  .برسند، قوي است نتيجه
اصرار به كاهش تنش از سوي  ◄

امريكا، بهيچ رو، مانع از بحران سازي 
: احمدي نژاد نيست –خامنه اي 

شهريور، در مقام  27احمدي نژاد در 
سخنران پيش از اقامه نماز جمعه، بار 

با توجه . ديگر، هلوكاست را منكر شد
به اين واقعيت كه سخنان او بالفاصله 

ش كميته سازمان ملل بعد از گزار
مأمور رسيدگي به رفتار اسرائيل در 
جنگ غزه، اظهار شدند، سخت تعجب 

چرا كه گزارش . آور و مايهء تأمل شد
كميته براينست كه اسرائيل مرتكب 
جنايات جنگي شده است و سخنان 
احمدي نژاد گزارش را به باد 

  .فراموشي سپرد
سخنان او سبب شد كه دولتهاي       

اتفاق، سخنان او را سخيف  غرب، به
را » يهود ستيزي«ارزيابي كنند و 

فرانك والتر سخنان . محكوم كنند
وزير خارجه آلمان، تحقير  ،ماير اشتاين

  :و توهين آميز بودند
نژاد با بيان مهمالت و اراجيف  احمدي«

  ».غيرقابل تحمل ننگ كشور خود است
مي  او ادامه داد كه جهانيان متحدا      

  . مقابله كنند» يهود ستيزي«با بايد 
بهتر بود وزير خارجه : انقالب اسالمي

آلمان اظهار نظري هم نسبت به جنايت 
اسرائيل در فلسطين مي كرد تا نگويند 
در سوسياليسم اروپائيان، براي انسان و 

  .حقوق او محلي باقي نمانده است
در كشور نيز، رژيم كودتا، پرونده  ◄

ساب نه تنها با اتمي را وسيله تسويه ح
...) خاتمي و روحاني و(اصالح طلبان 

كه با اصول گراياني نظير الريجاني 
 28(روزنامه اعتماد . كرده است

برنامه مستندي را كه شبكه ) شهريور
سوم تلويزيون رژيم پخش كرده است، 

چرا كه . مورد انتقاد قرار داده است
هدف از پخش اين برنامه جز اين 

ت خاتمي و نبوده است كه خيان
  . را ثابت كند... روحاني و الريجاني و

پخش اينگونه برنامه ها گوياي اين      
واقعيت است كه رژيم كودتا، راه حلي 
جز حذف، براي بحراني سخت 
شديدي كه با تقلب در انتخابات 

  . بوجود آورده است، نمي شناسد
اسرائيل و امريكا بر سر تقدم و تأخر  ◄

وند، اختالف مسائلي كه بايد حل ش
اسرائيل مسئله برنامه اتمي ايران : دارند

را مقدم مي داند و امريكا مسئله صلح 
ميان فلسطين و اسرائيل و تشكيل دولت 

سپتامبر  19در . فلسطيني مستقل را
هلنا كوبان، مقاله ) اينترپرس سرويس(

  :اي در اين باره انتشار داده است
كميسيون قضائي تحقيق در باره  ●

نايت جنگي در جنگ غزه، وقوع ج
گزارش خود را تسليم سازمان ملل 

بنا بر اين گزارش، اسرائيل . كرد
. مرتكب جنايت جنگي شده است

گزارش حماس را نيز بخاطر شليك 
خمپاره به مناطق غير نظامي اسرائيل، 

  .مرتكب جنايت جنگي دانسته است

كوششهاي بي دريغ سناتور ميچل،  ●
نتان ياهو را نماينده اوباما نتوانست 

قانع كند كه  شهرك سازي در ساحل 
بنا بر . غربي رود اردن را متوقف كند
نتان  –اين، گفتگوهاي سه جانبه اوباما 

و عباس، در حاشيه اجالس  –ياهو 
عمومي سازمان ملل متحد، بي موضوع 

  . شدند
نتان ياهو نه تنها با متوقف كردن     

شهرك سازي موافقت نكرد، بلكه 
اهاي جديد نيز ساخته خواهند بن: گفت

رفتار او، فشار بين المللي به اوباما . شد
را براي تقدم دادن به مسئله فلسطين و 
ناگزير كردن حكومت نتان ياهو به 
متوقف كردن بناسازي و تن دادن به 

  .صلح با فلسطيني ها افزايش داده است
انتظار عمومي اينست كه نتان ياهو       

سازمان ملل  در سخنراني خود در
متحد و يا كمي بعد از آن، سياست 

اين سياست . جديدي را اعالم كند
جديد هم به مسئله فلسطين و هم به 

  .برنامه اتمي ايران مربوط مي شود
  

اسرائيل به ايران حمله 
اگر كرد، بايد  - نمي كند

  :به اسرائيل حمله كرد 
  

مدودو، رئيس جمهوري * 
شيمون پرز، : روسيه مي گويد

س جمهوري اسرائيل به او رئي
وعده داده است اسرائيل به 

  : ايران حمله نكند
  
، آنتي وار 2009سپتامبر  20در  ◄

گزارشي را انتشار داده است كه بنا بر 
آن، مدودو، رئيس جمهوري روسيه، در 

شيمون : گفته است CNNمصاحبه با 
پرز، در سفر ماه گذشته خود به مسكو، 

. ن حمله نكندوعده داد اسرائيل به ايرا
معاون وزارت خارجه اسرائيل سخن را 
دليل بد فهميدن سخن شيمون پرز 

سياست اسرائيل در باره : شمرد و گفت
. خطر اتمي ايران تغيير نكرده است

شيمون پرز همواره احمدي نژاد را با 
هيتلر مقايسه مي كند و ايران را 
خطري براي همه جهانيان توصيف مي 

  . كند
وده است حمله نظامي به مدودو افز    

ايران بدترين امري است كه ممكن از 
روسيه حق دارد سامانه . وقوع يابد

. را به ايران بفروشد  S-300موشكي 
اين سامانه موشكي دفاعي است و  

  .ايران حق دارد از خود دفاع كند
  
در صورت حمله : برژنسكي*

اسرائيل به ايران، امريكا مي بايد 
  :مانع از آن شود

  
 ABC News، 2006سپتامبر  20در  ◄

گفتگوي خود با برژنسكي، مشاور 
در اين .  امنيتي كارتر را انتشار داد

: مصاحبه، برژنسكي گفته است
پرزيدنت اوباما مي بايد صريح و روشن 
به اسرائيل بگويد كه در صورت حمله 
اش به تأسيسات اتمي ايران، نيروي 
هوائي امريكا به مقابله برخواهد 

ما بچه هاي عاجزي نيستيم . تخواس
كه بگذاريم اسرائيل هركار مي خواهد 

براي مثال از قلمروهاي فضائي . بكند
عبور كند كه در حراست قواي ما 

هرگاه هواپيماهاي اسرائيل . هستند
بخواهند از اين قلمروها عبور كنند، 
نيروي هوائي امريكا مي بايد بمقابله 

آنها دو انتخاب بيشتر . آن روند
  .بازگشت و يا مقابله: خواهند يافتن

  
امريكا بزرگ ترين فروشنده * 

  :اسلحه در جهان
  
، نيويورك تايمز 2009سپتامبر  6در  ◄

، را 2008آمار فروش اسلحه، در سال 
بنا بر اين آمار،  دو . انتشار داده است

سوم اسلحه اي كه فروخته شده اند را 
بنا بر گزارش . امريكا فروخته است

از مبلغي كه خريداران اسلحه كنگره، 
درصدش را به   4/68پرداخته اند، 

  . امريكا پرداخته اند
بميزان   2008فروش اسلحه در سال  ●
با وجود . درصد كاهش يافته است 6/7

ميليارد دالر زده  2/55اين، سر به 
اما فروش اسلحه از سوي .  است

 8/37درصد افزايش يافته و  50امريكا  
، 2007در سال .  ده استميليارد دالر ش

  . ميليارد دالر بود 4/25
بعد از امريكا، دومين فروشنده اسلحه  ●

، 2008اين كشور در سال . ايتاليا است
ميليارد دالر  7/3اسلحه اي به ارزش 

  .فروخته است
روسيه مقام سوم را دارد با فروش  ●
  . ميليارد دالر اسلحه 5/3
خريداران عمده كشورهاي  ●

خريداران .  و آسيا هستندخاورميانه 
عمده اسلحه از امريكا، عبارتند از 

) ميليارد دالر 7/9(امارات متحده عربي 
و مراكش و تايوان  و هند و عراق و 

  .عربستان سعودي و مصر و كره جنوبي
در همان حال كه اقتصاد : انقالب اسالمي

جهان در ركود مي رفت، بازار اسلحه در 
و اين رونق ميان آن . رونق بوده است
جنگ و حالت جنگ و : البته رابطه است

بحران ها مانع از رشد اقتصاد واقعي و 
سوق دهنده سرمايه ها به بورس بازيها 

اقتصاد ايران نيز قرباني رژيمي . مي شوند
استبدادي و قرار گرفتن كشور در حلقه 
آتش، بنا بر اين، اقتصاد رانت خواري 

  :است
  

حجم : افزايش ها
سر نقدينگي، ك

بودجه، ميزان تورم، 
  ...فقر، بيكاري و

هزار  190حجم نقدينگي از * 
  :ميليارد تومان فزونتر شد

  
، ايلنا گزارش 88شهريور  22در  ◄

 9/15 با نقدينگي مانده: كرده است
 4/190 به 86 سال به نسبت رشد درصد
 اين از كه تومان رسيد ميليارد هزار
درصد  4/72درصد را پول و  6/27 رقم

ميزان . دهد شبه پول تشكيل مي را
و پيش از  83نقدينگي تا پايان سال 

هزار  168آغاز به كار دولت نهم 
ها با  ميليارد تومان بود كه در اين سال

هزار ميليارد  190سابقه به  رشد بي
  .تومان رسيد

  
گزارش بانك مركزي در باره * 

 :كسر بودجه و قيمتها و ركود
  
 شده يهارا عملكرد گزارش براساس ◄
 هاي پرداخت مركزي، بانك سوي از

 سال در دولت) جاري( اي هزينه
 9/33) 86(قبل سال با مقايسه در گذشته
 تراز همچنين. است داشته رشد درصد

 و درآمدها تفاوت( دولت عملياتي

 بر بالغ رقمي) اي هزينه پرداختهاي
 داشته كسري ريال ميليارد هزار 185
 و تيعمليا تراز كسري نتيجه در كه

 به دولت) بودجه كسري( اي سرمايه
 اين. شد بالغ ريال ميليارد هزار 8/181

 توليد درصد 1/5 معادل كسري، رقم
 جاري هاي قيمت به داخلي ناخالص
 .است شده برآورد

 بانك رسمي گزارش براساس ◄
 بهاي كل شاخص متوسط مركزي،

 سال در مصرفي خدمات و كاالها
 شافزاي درصد 4/25 معادل گذشته

 86 سال رشد با مقايسه در كه يافت
 افزايشي روند از) درصد 4/18(

 اساس براين. است بوده برخوردار
 خدمات و كاالها بهاي شاخص افزايش
 86 سال نسبت به قبل سال در مصرفي
 دو بهاي شاخص افزايش از ناشي عمدتا

 ، ها خوراكي" اصلي گره
 گاز برق، آب، مسكن،" ،"ها آشاميدني

 .است شده گزارش "ها ختسو ساير  و
  
 به توجه با 87 سال دوم نيمه از     ◄

 بر آن اثرات و آمريكا مالي بحران
 نيز ايران سرمايه بازار جهاني، اقتصاد

 برجهان حاكم ركودي شرايط از متأثر
 بر حاكم مثبت روند رغم علي. شد

 بر حاكم ركودي شرايط دليل به بازار
 بازار از نقدينگي انتقال و مسكن بازار

 ،87 دوم نيمه در سرمايه بازار به مسكن
 هاي قيمت كاهش همراه به بحران اين

 فوالد جمله از فلزات برخي جهاني
 قيمت هاي شاخص مجدد كاهش باعث

 شدن گسترده با .شد سرمايه بازار در
 شاهد سرمايه بازار بحران، اين آثار

 .باشد تري عميق ركود
رئيس كميسيون صنايع و * 

 10بخش توليد به : سمعادن مجل
ميليارد تومان نقدينگي نياز 

  :دارد
  
، 88شهريور  19به گزارش اعتماد،  ◄

 كميسيون سيد حسين هاشمي، رئيس
 توليد بخش :گفته است معادن و صنايع
 10 به مشكالت از رهايي براي كشور
  ) دالر ميليارد 10( تومان ميليارد هزار

 دولت كه دارد احتياج فوري نقدينگي
 كمبود ميزان اين تامين براي بايد

 .بينديشد يي چاره
  

هزار  50دخل خانوارها * 
  :تومان كمتر از خرج آنها است

  
گزارش  سرمايه، 88شهريور  30در  ◄

چكيده نتايج آمارگيري از : كرده است
هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و 
روستايي در سال گذشته نشان مي دهد 

ك متوسط كل هزينه خالص ساالنه ي
هزار  421ميليون و  94خانوار شهري 

ريال بوده است كه نسبت به رقم مشابه 
درصد افزايش نشان  9/15در سال قبل 

اين در حالي است كه . مي دهد
متوسط درآمد اظهارشده ساالنه يك 

هزار  219ميليون و  88خانوار شهري 
 1/13ريال بوده كه نسبت به سال قبل 

ارش به گز. درصد افزايش داشته است
مركز آمار ايران، در حالي كه متوسط 
كل هزينه خالص ماهانه يك خانوار 

 785شهري در سال گذشته بيش از 
هزار تومان بوده ، متوسط درآمد 
ماهانه اظهارشده يك خانوار شهري 

هزار تومان است، يعني  735حدود 
 50هزينه يك خانوار شهري ماهانه 

هزار تومان بيش از درآمدش بوده 
  .است

  

كارگر آلومينوم در  4000 *
  :خطر بيكار شدنند

  
، به گزارش ايلنا، 88شهريور  26در  ◄

 مديره هيئت رضايي،  رئيس عيسي
: گفته است اراك آلومينيوم شركت

 56 زيان با گذشته سال در شركت اين
 بيني پيش و شده مواجه توماني ميليارد

 بين رقم اين جاري سال در شود مي
 .باشد تومان ميليارد 100 تا 80
 اينك هم اراك آلومينيوم شركت     

 اختيار در كارگر و پرسنل نفر هزار 4
 اين فعاليت ادامه علت تنها و دارد

 كارگران اين اشتغال بحث شركت
 گذاري سرمايه شركت مجموعه. است
 سهامدار عنوان به ايرانيان اقتصاد مهر

 ادامه علت نيز آلومينيوم شركت اصلي
 از جلوگيري كارخانه اين در را كار

 .است كرده ذكر كارگران بيكاري
 اين حيات ادامه براي بايد دولت

 اين غير در بيانديشد تدبيري مجموعه
 و مالي بحران با كارخانه اين صورت

 .شد خواهد مواجه كارگري
  

واردات ميوه، كشاورزان * 
  :ايران را ورشكسته كرده است

  
،  به گزارش 88شهريور  26در  ◄

است  داده گزارش ايران گمرك ايسنا،
 397 از بيشتر امسال اول ماه پنج در كه

 است شده ايران وارد ميوه تن هزار
 درصد 66 گذشته سال به نسبت كه

 ميوه ارزش .دهد مي نشان افزايش
 سال اول ماه پنج در وارداتي هاي

 حالي در بوده دالر ميليون 117 گذشته
 به امسال اول ماه پنج در رقم اين كه

  .است رسيده دالر ميليون 195
 از وارداتي هاي ميوه بيشترين    

 فيليپين و امارات تركيه، كشورهاي
 هم كشور سه اين از بعد و بوده

 مالزي، مصر، ويتنام، چين، پاكستان،
 سوريه، سريالنكا، كانادا، شيلي، فرانسه،
 و اندونزي، افغانستان، ايتاليا، تايلند،

 .دارند قرار جنوبي آفريقاي
   ترين عمده گالبي و پرتقال موز،     

 در و بوده ايران به وارداتي هاي ميوه
 هزارتن 265 از بيشتر سال اول ماه پنج
 9 از بيشتر و پرتقال تن هزار 92 موز،

 .است شده ايران وارد گالبي هزارتن
 ليمو، نارنگي، سيب، مويز، انگور،    

 انجير، هندي، بادام نارگيل، آناناس،
 هاي ميوه ديگر جمله از روتف گريپ

 ميان در.است ايران به وارداتي
 سال اول ماه پنج در كه محصوالتي

 انگور نظير محصوالتي اند، شده وارد
 توليد كه خورند مي چشم به خشك

 جزو و باالست بسيار ايران در آنها
 مي حساب به صادراتي محصوالت

  .آيند
 برخي ميوه، واردات افزايش دليل به

 نظير ميوه داخلي ندگانكن توليد
 را خود اعتراض بارها نارنگي و پرتقال
 عقيده به. اند كرده اعالم آن به نسبت

 باعث ارزان ميوه واردات گروه، اين
 وجود با داخلي توليدات تا شده

 محصوالت با نتواند باال، كيفيت
 دليل همين به و كند رقابت وارداتي
 مانده دستشان روي باغداران توليدات

ورشكستگي كشاورزان ايران را  .است
 .تهديد مي كند

  
 واردات درصدي 311 افزايش* 

 امسال اول ماهه پنج در برنج
  
، به گزارش ايسنا، 88شهريور  23در  ◄

با آنكه برنجهاي وارداتي استاندارد 
 پنج در نيستند، بنا بر گزارش گمرك،

 برنج تن هزار 654 امسال نخست ماهه
   كشور وارد ردال ميليون 542 ارزش به

 كل ارزش از درصد 2.74 كه شده
 ميزان اين. شود مي شامل را واردات

   ارزش به تن هزار 434 گذشته سال در
  

  10در  صفحه 

  جنبش ادامه دارد
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 درصد 0.73 كه بود دالر ميليون 174
 .شد مي شامل را واردات كل ارزش از

   گمرك اعالم اين طبق ترتيب بدين
 واردات ميزان مدت اين در كشور،

 54.26 وزن نظر از كشور به برنج
 درصد 311.31 ارزش نظر از و درصد

 .است داشته افزايش
 بايد چه اند مانده رنج كاران معطلب ●

 و بياييم بيرون خانه از اگر بكنند
 گويند مي كنيم تحصن بخواهيم

 خانه در همه اگر "اوباشيم و اراذل"
 خرج بسازيم موجود شرايط با و بمانيم

  .بكنيم بايد چه را مان زندگي
 
  

دالر  8فروش نفت با قيمت * 
  :زير قيمت بازار

  
، به گزارش 88شهريور  26در  ◄

 ماه در ايران تحويلي نفت آينده نيوز، 
 آينده ماه و سپتامبر ميالدي جاري
 قيمت زير دالر هشت ميزان به اكتبر

 بازار گذاري قيمت عمده هاي شاخص
 .گردد مي عرضه مشتريان به دنيا نفتي

 از ديروز شده منتشر گزارش اسبراس   
 در "آرگوس" نفتي خبرگزاري سوي
 تحوالت و تحليل و تجزيه به كه لندن

 مي نفتي بازارهاي در قيمت ها
 به ايران نفت فروش پردازد،

 نجومي تخفيفهاي با نفتي خريداران
 .است شده همراه

 ايران نفت گذاري قيمت فرمول    
 شمال و مديترانه نفتي مقاصد براي

 آسياپاسفيك همچنين و اروپا ربغ
 قيمت مختلف شاخصهاي براساس
 متاسفانه كه شود مي سنجيده گذاري

 تدبير و مناسب مديريت عدم علت به
 كشور امكانات بكارگيري عدم و الزم

 نفت مناسب فروش جهت در
 ملي شركت الملل بين امور كشورمان،

 با را كشور خام نفت ايران نفت
 براي دالري پنج از بيش تخفيفهاي

 ب-او-اف صورت به تحويل
)FOB(مقصد به خارك جزيره 

 مي عرضه خود مشتريان به مديترانه
 .كند

 عرضه براي ايران خام نفت همچنين
 تخفيف با پاسفيك-آسيا بازارهاي در

 شاخص به نسبت دالري هشت از بيش
 باشد مي دوبي نفت كه گذاري قيمت

 .شود مي عرضه خود مشتريان به ،
 ملي شركت اساس بي ادعاهاي عليرغم

 مناسب فروش زمينه در ايران نفت
 به ايران، نفت مشتريان به ايران نفت
 و باال سولفور ميزان با نفت عرضه دليل

 اي-پي-اي عدد بودن كم همچنين
 نفتي حوزه دو خصوصا صادراتي نفت

 عدم و فارس خليج در نوروز و سروش
 نفت كردن مخلوط امكانات تاسيس
 خدادادي سرمايه اين ين،سنگ و سبك

 از كشور ارزي درآمدهاي عمده كه
 به شود، مي كشور عايد آن خام فروش
 عرضه نفتي خريداران به ارزان قيمت

 اي ضايعه خود اين كه گردد مي
 مي محسوب كشور به ناپذير جبران

  .شود
  

ميليارد ليتر سوخت  14ساالنه * 
  :از كشور قاچاق مي شود

  
نيوز  سحام  ،1388 شهريور 13در  ◄

 خبري در خبر ايران: خبر داده است
 سوخت ليتر ميليارد 14 ساالنه قاچاق از

 از يكي كه گزارشي اساس بر .داد خبر
 به و تهيه كشورمان در مسئول نهادهاي
 است، كرده ارائه نظام ارشد مقامات
 حادي بسيار وضعيت در سوخت قاچاق

 در تالشها تمامي رغم علي و داشته قرار
 آمده دست به نتيجه صوص،خ اين

 .است ناچيز بسيار
 دخالت به اشاره با گزارش، اين در    

 قاچاق امر در محلي مديران برخي
 اين در ديگر متعدد داليل و سوخت

 ليتر ميليارد 14 عجيب آمار از خصوص،
 ياد كشور در سال يك طي سوخت

 روند اين تداوم: است آمده و شده
 و ردهك وارد كشور به زيادي ضربات
 مشكالت با را اي منطقه و ملي اقتصاد
 .است كرده مواجه اي عديده

 تفاوت از تفصيلي، گزارش اين در   
 در سوخت قاچاق نحوه در جالب هاي

 اضافه و شده ياد ايران جنوب و شمال
 با قاچاقچيان برخي: است كرده

 به مرزي، نقطه تا كشي لوله كيلومترها
 و اند كرده مي اقدام سوخت قاچاق

 از هايي درياچه استانها از خيلي در
 .است شده كشف سوخت

 38 از بيش روزانه آمار اين طبق   
 مي قاچاق كشور از سوخت ليتر ميليون

 سبب مسئله اين به توجه عدم كه شود
  .شود مي ملي اقتصاد شدن گير زمين

  
  

 در ايران آزاد سقوط* 
 :جهان در كار و كسب بندي رده
  
، اكونيوز خبر  2009سپتامبر  1در  ◄

 شده انجام هاي بررسي : داده است
 مشكل ترين مهم كه دهد مي نشان

 توسعه كمتر كشورهاي در كار و كسب
 نسبت اطمينان نبود ايران مانند يافته

 .هاست سياست  به
 بانك كه هايي نظرسنجي اساس بر   

 مورد در 1990 دهه اواخر از جهاني
 در كار و كسب محيط تحليل

 است، داده انجام مختلف كشورهاي
 عنوان به عامل 14 كه شده مشخص

 كار و كسب محيط مشكالت ترين اصلي
 جهان سراسر در اقتصادي هاي بنگاه در

) يافته توسعه كمتر كشورهاي ويژه به(
 .است مطرح ايران جمله از و
 شده انجام كه هايي نظرسنجي در   

 نبود ها بنگاه از درصد 82 حدود است،
 عنوان به را ها سياست هب اطمينان

 خود كار و كسب مشكل ترين اصلي
 .اند كرده عنوان

 از درصد 79 عامل،  اين از پس    
 دليل را كالن اقتصاد ثباتي بي ها بنگاه

 .اند دانسته كار و كسب مشكل اصلي
 72 ماليات، نرخ درصد 75 همچنين    

 سهولت و هزينه درصد 70 فساد، درصد
 درصد 63 ي،مال منابع به دسترسي

 درصد 62 اجتماعي، جرايم گستردگي
 مهارت درصد 61 مالياتي، مقررات
 حقوقي نظام درصد 61 انساني، نيروي

 درصد 56 برق، درصد 57 قضايي، و
 و حمل درصد 47 كار، نيروي مقررات

 40 و زمين به دسترسي درصد 40 نقل،
 به ترتيب به را مخابرات نيز درصد
 كار و كسب مشكالت مهمترين عنوان
  .اند كرده معرفي

 در ايران كار و كسب كلي رتبه     
 2007 سال به نسبت ميالدي 2008 سال

 جهاني 135 رده به سقوط رتبه 16 با
، رتبه ايران 2008در سال  .است رسيده

  .پائين تر نيز آمده است
رژيمي با اين كارنامه چه : انقالب اسالمي

  :كند اگر بر شدت سركوب نيفزايد؟
  

: ها به حقوق انسانتجاوز

جنبش همگاني بايد 

بتواند سركوب رژيم را 

  بي اثر كند
  
، اطالع رسيد كه 88شهريور  18در  ◄
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���از  G�^/,ق در دا�W� و ا$+�د =/�
N)� ا�3وز در f53ل ��د در ���از 

�� ��  . ��زدا
٨٨�&��Eر  ٢١در ◄  ��، �� و_�د �:
� 3&�5س ��9ان  G�3 از ٣�"�رtE ��زدا

و وs�. G�3 PE G�N ) ��داد ٢٣(�@�#5 
A #5J3 ?�F�w@3زاد  و  ا�59ن �3�W3ت 
�5E�^�3 #E�p8 9% داد$+�ن _��E "&�ان 

�5I�3  ����>_ زاد  اوA از. 
��ز_��Eن �% "�ز�# �Z�3ع ار"�Jط      

 �5,�3 #E�&+E�$ ��  ان "و " روز"و�Eا
او �+# در از . �Xح �9دG ا,�" ا�3وز

�3رد ,G�1 ار"�Jط �� ���3م �0وه� ه= 
��% ,�i ! ��ز_� #E�G�3A VMN % ا$

�M!" �$��3  در c�X,# �9دن 
  .��ز_��E&�  اE/�ن و_�د دارد

، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٢١در ◄ 
� ,�روز �M- اE�@�N ?E�F# از E�$
ا�pN  $+�د ���3@�? �3$�  9% در 
A �5 روزl و .- از ��زاد "�� G�3 ��زدا

�� ����G ��د ، د�Eوز ��زدا.  
،  �3دران fNادار ٨٨�&��Eر  ٢١در ◄ 

،�3دران ز,�ا,��ن $��$#، ز,�ن و د�+�ان 
 mد  از �3دم  در .�ر�Eان و "!�اد ز�_
 #Zا�+Nا BM`" %� ان ا�8ام�&" %Fc

 .,�Mد,�
٨٨�&��Eر  ٢١در ◄  q5�0ه  �M,ر�" ،

، در  ٢٠٠٩در l&�رم G�3 اوت   ا�Eان،
 -�F�3ر�� ?E�8  $�رA  �$ ا$+# از��
وN V�9<# و�9<# راد، IE# از �8"<�? 
 �� %K�0ا,@% ارا G% داد���*+��ر، �ر �.��

  9% در Aن Aزاد  3/�وط ،و 

 G��$r- ��ز��دا,�ن "V"�8 �&5 د$+^�� 
 G��در اE? .�و,�G را �% ا�Eان ��ا$+�ر 

   .��د
�Eر، �M13د ا�L,  �Mاد �&� ٣١در      

 G�5� #� %9  �@,د�+�  �0ا %Zاز 3!�و
 �د$+^�� و "1� M9�13% �8ار ��0+% ا$

�a� ?*$ ،ر��+*� V"�8 ��.  
، �9&�ن 9<&� ٨٨�&��Eر  ٢١در ◄ 

,�از,�u,�M9 G% و Aه5^@�ز 9% در $�ل 
59@�ت ��ر_# در $�ا$�  ٠���s از 

 %9 #F�� در %+�:� n� %!M_ ،ن دارد�&_
�ا  ��,�3% ا  در �0ا,@% �Nزم ��ا  ا_

�� ��  اE? 9/�ر #3 �� ��زدا
٨٨�&��Eر  ٢٢در ◄  gءا���3 ،
-M�ا�Fا�iN?، روز,�3% ,^�ر ا�Eا,#، از  

�a� %,�� ر$�,% ا,`�م ه� ��ه�   و�� 
��G ا$� �0ر$# B53 ان�Eن ��رج از ا��ز. 
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٢٢در ◄ 

، �W� ?�F�!0ق �/� ود�I3ا$# در ا�Eان
داد��G دا,/`�  ز,�ا,# �5J= �3دزادG و 
 %� PEدf, از -. Gادرش �0زاد �3دزاد��

G�3 ا$�رت و �a�>I"D#  در ��5 3*�ف  ٧
 .ز,�ان او ?E�HE�!" % ا0+�د ٢٠٩

دا,/`�  ز,�ا,# �5J= �3دزادG و ��دارش 
 %� PEدf, %9 G�0٧زاد �3دزاد  �G�3 ا$

ز,�ان اوE? �@� 3#  ٢٠٩در ��5 3*�ف 
��G ��د 9% ا.��,� Gع دادDXا �&,A %� ا���

 %J5/IE ٢٢روز  %J!��&��EرG�3  در 
٢٨  ��داد��G ا,DWب ���fار ��اه� 

 %@�W3 �M13 �5م��0د   %J!� ?Eا -�Kر
از ا�E�U�, (  �pNن(ا  3!�وف �% 

M9@��ن �3گ �N V+8م ز,�ا,��ن $��$# 
�٧ � .ا$
، �3�3$+� ا�Eب ٨٨�&��Eر  ٢٢در ◄ 

��5@E�, ن 3<#�5`# ازc�!0 ن و�-  #J3:ه
8�3�،  �9١٧د$+�ن .- از  ��G�3 ��زدا

 %� ��!J% دوم داد��G وGLE رو��,� Q$�"
  .$�ل "�I13 ��!Jم �� ٠$�ل ز,�ان و١٠
٨٨�&��Eر  ٢٣در ◄  G�3�3ران داد��  ،

 =8 m�3�3ران واوا f�, و �وGLE رو��,�
 ���% �i53ر ��زر$# از �53زل و ��زدا

A �0اران�X اد  از�!" #Mi!Fا gا �E
از _ %>M��i+53 . %  �% �53زل A,&� ر�5+0

  �i+53 �Mم ا�D$cل �`� اf53) �,�0ز
 �i+53 #Mi!Fا gا �EA ( %$ ر0+% و

  �i+53  �&3 �M13 ن�E�8A ن�/E�0ز,� ا
)٢٢ %F�$ (  �i+53 #>N �M13 ،)٢٠ 

%F�$ (  �i+53 دق�U �M13 و)١٨ %F�$  (
9 -�9 f�, و Gد�M, �����r3"� را ��زدا

ه�3fMن �53زل . اE/�ن را �% ه�MاG ��د,�
 G���a, �5l از �0�Xاران اE/�ن ��زر$# 
 G�� ��و ��د ا�0اد �E �0ز,�ان A,&� ��زدا

  . ا,�
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  
٢در ◄ 

 #K�/ز��� ���3ن fMه ،��J9��33% ا�,�J�
دا,/^�G راز  G�/,�3�9 و ز�3ن ا,+*�ب 

+�دG �� وا�� دا,/`��Eن، 0/�ره�  �@
 G�/,�3�9  راز G�^/,دا #E�`/,ن داc�!0
 �E�+, %� ن�E�`/,ت دا�Zا�+Nا �>N %�

��^�,% ا  . ا,+*���ت ,�A f]�ز ��G ا$
9% ه�3fMن �� ا��pر �@+�دG دا,/`��Eن 

 ٢٠�% �M9+% ا,X�Jp# و �Uور ��s از 
 ?Eن ا�E�`/,ا  دا�� H�>!" =I� م�"

 ،G�^/,١٠دا  Gادار %� f�, �`/,دا
DXا�,�� G�,ت  �0ا��ا�N. 
   #$�5�� اN�C3 g# دا,/`�  �9رM/�

ار��، A ،#���[ P3��$�G�^. ?�+، ا��Iن 
��J�@3ن، ���P ]���#، رو�P5 ا�E��3ن، 
 ، �M13 m�,ر، رو�. t��ا�9م 
�G�I ا��M ، دا,/`��Eن  ، �a!_�M13

 .ا��pر ��G اE? دا,/^�G ه@+�5
.- از �3ا_!% اE? دا,/`��Eن، A,�ن �� 

+�ره�  �@��ر �� �3�3ران ا�53+# ر0
�3ا_% ��G و "!�اد  از A,�ن �3رد �Zب 

 .و �+= �8ار ���5+0
    f�, ?Eاز ا s�. � ٠��a+5# ا$

دا,/`�  دا,/^�G "&�ان و "!�اد  از 
 %$ ،�!5U و =>N G�^/,ن دا�E�`/,دا
دا,/`�  دا,/^�G �3ز,�ران، "!�اد  از 
���از و  G�^/,دا #E�`/,دا ?�F�!0

"? از ا�pN  ا,`M?  ٢^�f8 GوE?، دا,/
 %� f�, ��(, %_ا�� G�^/,3# داD$ا

  .,&�ده�  ا�53+# ا��pر ��G ��د,�
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  
٢در ◄ 
، 1aU% اU<# اE? اراK% »,��ز .�ر�MFن«

 دهG�5 $�وE- و�Dگ در Aدرس
http://www.persianblog.ir   �+>�0

��G و ��n�"�" ?E ا�I3ن �% روز ر$�,# 
� و�DگJ�  و  ه� �E�_ گD�و �J� ،G��

 ?���. #>U1% اaU ت�,�I3از ا Gد�a+$ا
�ه�5uM? ا��Jر  .�Dگ �13ود ��G ا$

��9# از Aن ا$� �E�3 %9ان .���? �Dگ 
,�f �% ���# از �3ا_E�p8 B# ا��pر 

G��  .ا,� 
    �p0 %I,A V�F% د�گ D� ?���.

� �% $��E اراK% ده���5ن J@, زاد"�  راA
-Eگ  $�وD�ا  و��ان، �Eگ در اD�و

 %+�,�E@�ن �0اه= �9دG ا$�، از $�ل �:
ه�   �% ��ت �3رد �M<% ���# از ر$�,%

� ��دF3# دو��. 
3&�? ٨٨�&��Eر  
٢در ◄  =,�� ،

$�F% �3در �@�? "�9<#  ٨���د.�ر 
�5I`% در ��Aه#  �Eاز_�,# 9% در ز��
��.�ر �% V+8 ر$��G و �0ز,� دE^� او 

از_�,# 9% در ��ل ���JN �Zس "�9<# ��
� �)�رت  �در ��5 �ز,�ان ��ه�د

.- از ا. V+8  �/0�S�>I"D �@� 3# ��د
�0ز,�ش در ر$�,% ه� و ار$�ل �fارش Aن 
�% $�ز�W�  �&,�3ق �/�  "&��Eات و 
 Gاد�,�� ?Eا ��ه# ��A ?E0/�ره�  �3�3ر

�0�E ت�� .  �&$�M" �� #ه��A ?E�3�3ر
��E 3# �9د,� "<M3 #5a+� ا�+�ا اE/�ن را "&

  ��^�. �E�J, �0ز,�ش را V+8 %>w@3 %9  
�59 در ]�� ا5E)�رت ��ا  �0ز,� دE^�ش 
9% در ز,�ان �@� 3# ��د �I= ا�Nام 
 �E�$ �5? _�نuMدر ��اه�5 �9د و ه�U
ا�pN  ��,�ادG �*)�ص د�+�ان _�ان 
 �E�.�, �N�� و �را �% ��C ��اه� ا,�ا�

����ن A,&� ��اه� .   
    � %I5Eد.�ر را روز "� ا�� =,�

 %J5��&��Eر  G�3���A %ه#  l١٨&�ر
��.�ر �0ا��ا,�,� . Q$�" د.�ر�� =,��

 �� Gا�Mه #,�ME�, ٣$���د .�$�ار  �a,
� �3رد N�$ �5l  ا��ن را �/Eا �^Eد
��ز_�K# و "&��E و 0/�ر �8ار داد,� و 
�J`3ر �9د,� ���% ا  را ا�p3ء �59 %9 

3 #!�JX ر�C� ن، �0ز,�شA �� �5� و Gد�
� ,�اردE�I�  .او از 9@# 

"? از  ٢٠، ��ود ٨٨�&��Eر  �٢در ◄ 
 %+�M9 %� �5ه G�^/,ن دا�E�`/,دا
ا,X�Jp# و��ا$� و cاPE V8 دا,/`�  
اE? دا,/^�G �% داد��G ا,DWب ا��pر 

�,��. 
د�C>$ ?@� ��$ �+9,# 3!�ون    

� از E�M� V�F% د�ه�5  G�^/,دا #E�`/,دا
M� V��W3 ن در�E�`/,دا #(*�<% �JFس 

 Q$�" ، G�^/,دا %X�13 و G�^�% ��ا�ه� 
� و در IE# از �,��وه�  ا�53+# ��زدا
��زدا�+^�G ه�  ,&�د ه�  ا�53+# �3رد 
�. �Zب و _�ح ���E �8ار ��0+% ا$
 �د�C>$ �+9,# .- از Aزاد  از 3!�و,

��  .دا,/`�fN #Eل 
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  �٢در ◄ 

�U ?Eاو$�s�. ، �M از ا»�J�»G�5EA,^�ر 
 ،#5�3c13@? روح ا �Eو�(" sE�M, ��
ا��3 _�اد  �0 و �M13 آ��3ا,#، از آ/+% 

٣��ن   �J� كfE�&آ G�^+�,�a در ��زدا
دادG ��د، ا�3 �� .�^��  .�و,�G آ&�fEك 
 #�E Gو �3ا_!% ��,�اد #E�p8 G�^+$در د
 %� �^Eد �a, �E ،�E��� �از �8��,��ن _&

E�&آ G�^+���G �8��,��ن ��زدا %0�Zك اf
�  .ا$
   #,�3�&8 G�8زادA ?�3�0د 3:آ�ر آ% را 

 ?E�3�3ر Q$�"  ��^+$م دارد،.- از د�,
���G ا$ Gد��ك fE�&آ G�^+� .�% ��زدا

،  �% �fارش ٨٨�&��Eر  �٢در ◄ 
�W� ?�F�!0ق �/� و د�I3ا$# در ا�Eان، 

 V��W3 ن در����  ��,�ادG ه�  د$+^�� 
%� ?Eب و ز,�ان اوDW,ا Gداد��  BM`"

اN+�اZ# ��د ادا3% داد,� و ��ا$+�ر 
�,��  .Aزاد  fEfNان ��د 

، �% �fارش ٨٨�&��Eر  �٢در ◄ 
,��ز،  �M13 ر�JN n@, �ZاF<&#،  .�ر�MFن

���از  =�W3 ٣روز,�3% ,^�ر  %� s�. روز
ا"&�م ا,+/�ر �l S/9 �J&�ر �5Uوق را  

"/�sE اذه�ن «در و�s�D �% ا"&�م 
nE3# و ,/� ا�9ذ�MN «13 G�� %M9�

� .ا$
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  �٢در ◄ 

 Gدر�U =I� HJX�� ،��J9��33% ا�,�J�
�&� ���V، ا�MEن  Gداد�� %J!� Q$�"
 %� ، �1, �M�, ،ز����13@?  ،#WE�U

$�ل  ��Ef!" -J� G�3  و  ١٠
 G�^/,در دا V�(1" از ��13و�3
���وا,# ���V، $��وش $<�L, #Mاد و �,

آ% �% ( J� G�3- W" #>N١٠# .�ر �% 
� H>!3 درG�3A ��3ت F�� %� و ) $�ل� 

 ?Eدر ا V�(1" از �$�ل �13و�3
دا,/^�G، �@�م ����M� ، �8ر�Z _&�ن 

 %� PE ه� f�, ١٠"�� و $!�� �@�? .�ر 
$�ل �I13م  �W�>!" -J� G�3# �% �3ت 

�,��. 
  G�^/,دا,/`�  دا Gزاد V�N�M$ا �M13

  .��م ,�ر ���V و و�Dگ ,�f�, -E �% ا"&�م 
  13در  صفحه 

  جنبش ادامه دارد
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  واليت فقيه چگونه
 صيغه اي است؟

 
 %�W0 �Ecو ،���ل �5l %>w@3 %9? ا$
 %�W0 �Ecو ،���ل �5l %>w@3 %9? ا$
 #,�@9 %9 �دe�U %l �^E% ا  ا$
��5م دA ?Eن را �� �3دم "V�M1 �9دG و 

3� 3# �559؟�I� �3دم ��  
,� ��Aه# �3دم از دE? ��د و ��GLE از 

[DJFو �+# 3+? �8ان، ,&� ا tEر�" ،%
از ا��د�E و روا�Eت از �CIEف و 
زور و �8رت Q>@3 و ا�&�ر ,�Iدن �% 
�M>N B8�3ء و N ?�!>C3<= ��د را، از 
� و N�� ?�5l n_�3 �^Eف د�X
 ?Eه= در د DًJ8 م وD$ا ?Eدر د #>!_
� و N�� ?Eا %+JFد و ا�� G�� ��1@3
_!V ه=، در "�رtE ا$Dم f�l "�زG ا  

 ?�Fو او �@�, PM9 �� %Eر 3!�و��
 ?E�5م د��0وش،  ?Eد  �M>N ?�Mه
5� �3رو�#، �5# ا%�3 C>$ و �3�I�

�!� از Aن ه= �<�a  . را ���5د ,&�د
�JN$# ��ز �� د$+��ر  ه�M>N ?�M و 
�W0&�ن دE? �0وش و دf�+$ ?E، ��5م 
 �3�I� ،?�53�3��3و ا ?Eا و د��
W>C3% ا  را �� �3دم "V�M1 �9د,� و 

<�JN  �a$# �% ,�م �+# �!p# از �
��!% و ره�J  ��,�ان ,�Jت �� �3دم 

3� را,�,��I�.  
��!% ]�JFً� در �Xل "�رtE  و ��   �M>N
اE? ا�W+Nد ��9� ��د را ��وع �9د,� 
  �5!3 %� �Ecو و �9% ا3�3
ز�3�3ار  $��$#، 3*+; ا�3م 
� ا�3م 9@# را J�[ و در �3!)�م ا$
,/��E 9% ��5م دE? و ا�3م �� �3دم 

�I� !� از�ا,� و 9@�,# 9% �� �3
ر�<� ر$�ل ��ا، ا�3م 3!)�م را 
�59ر زد,� و ��5م �<�a% ر$�ل 

3� را,�,� )ص(ا�9م�I� �3دم �� ،
]�nU و ,��H ��دG ا,�، و ��!% از 
9� ��د را از �� G�^, و �i53 ?Eا
 %�Nدا #N�3 ن _�ا و�,�M>@3 �^Eد

��  �^Eرا . د %WE�X روال و ?E١ا
 
� اM9 %I5E+� از دو �8ن ادا3% داد "

�8ن .�D3 ،s 13@? ,�ا8# 3/&�ر 
�9��,# ��ا  او�F? ��ر ��  VZ�0 %�
ا_+&�د  ]<Q از �E�� �5l 9% ا�� ه= 
��5، �% 3!�5  داور  و ����1 U
� را �% 3!�5  Ecو ،��p8وت ا$
  �i, �1ظF %�  و 9/�ردار �3�I�
��Iر ��د و 5�M�  �8A# 9% ��د در 

W0 �Ecو SF�*3 +�ا�دا��و8+# ) ١(�% 
Aب �% ��$A�s ا0+�د، A,�ا ��0� و�� 
 �دIE+�"�ر  و "H�M1 �3دم و 9�$
 %E:_ %>�$�� ،دار ?Eن د�&�W0 �9دن
  �M>N �3نA G�"�9 و ،sE�� �E�Jره
G��A و B>C3 و Q>@3 $��+? _�ا,�ن 
�� ا�@�س و .���ر و ��ا,^�*+% 
 =E�^� �+&� �E و %�W0 �Ecو ،G��

ه� ا$+�Jاد  ا$+�Jاد د5E# 9% از 
�m�,�C "� و ز�J,�Eر "�ا$� را �� 

  )٢. (�3دم ا�Eان "V�M1 �9د
� در ��!% و  N�� ?E�8ار  ا�� ��

 �a� %9 #5�M�  �8A #>MN روش
3� ��A,� را او_n وا_�Jت �% �I�
�3دم 3!�0# �9د واز �% t>@3 9/��ن 
  �.  �_ �. ،��ا,@�,&� ا��K# ,�ا
 �W�W� و در ����J_  �&+3�Iر �:ا

��  #,�Mه #$�JN 3+&�  ا�3  و�I�
  .  .��ا �9د

از A,`� 9% اE? ا$+�Jاد، ��5م دE?  و  
 #3 �3�I� �3دم ����5# ��ا E�M,
 ?�5l ،�را,� و ��ا H>C3 ا$
�f�, #+3�I 9% ��د را _�,/�? ��ا 
 G�J+�3# .�5ارد، �Nر  از ��C و ا

��، �<= . ا$E�5_ ه� #+F�� ?�5l در
J_ ،ول�rl ، �^"و $+=، ]�ر ،�Eر�

"`�وز �% S5N، "`�وز �% ,�ا�3- 
� �3دم، دروغ و �o�� P+�3دم، ه
 #5Eد %�_�" %Mو ه %Mو ا0+�ا، ه �M&"
 �Z % ,�م�د را �� ?�aF�*3 د و�� #3
 �Z ،#5Eدل د�N م�i, ا و�� �Zو ?Eد

�� 8@�وت و ... ا�3م و ر$�ل ��ا و
��Wوت "�Mم  و ا,�اع و ا8@�م "�ور و 

 �&,A ،�9دن �را از ��? #3 $� �% ,�@
 �" m�,�C�  اد�J+$د، از ه� ا��
ا$� ز�Eا دE? و ا�W+Nدات �3دم را 
 �>N ?�M% ه�ه�ف �8ار 3# ده� و 
 �" ��J3رز G�� Aن �@# $*

  .  وز�J,�Eر"�
در _�ى _�ى A�8ن G�3A ا$� آ% ه� 
 sE�3زA �3رد �(*��8م و 3<� و 

ه��u- .  ���د .�ورد��ر �8ار �3
����ون AزsE�3 ره� ,*�اه�  .

AزsE�3 و ا�+Dء ه� �8م، د$+%، 
 �� n$�5+3 �3و �3د �>3 ،Gو��
� و ��ا�CE آ% دار,� �a+3وت �!Zو

��Z�3ع ا3+�1ن و AزsE�3 ه� . ا$
�8م و ��وG و �E ا�*�ص Aن f�lى 
ا$� آ% A,&� ��د را n��U، ا�3? و 
 �0�!3 f�l نA %� �J@, %+��JFد

.�5ار,� آ% ��د �&+�E?  آ�55 و �3 �3
��0 و ,^&�ار,��W� Gق و ا�3?، �

.��M,&�ى اF&� در �3رد Aن �Z�3ع 
  . ه@+�5

 "%+�ا,� �% �Uف  3^� اE? �3دم .�5ا
��,�  ا�5E�� %�5E ا�MEن دارE= ره� �3

�M, و ا3+�1ن �,��  ) ٣" ( ؟.
اى �%  ��وه� �% �3ل و �53ل، د$+% 

اوcد، رE/% و "�Jر، ��وه� دE^� را 
،�$�Eر ��i, ه� �3دى�i3 �E�$ %� 

G�N ،�اى را �%  �Uارت، ���3
G�N ،�+$�. ��(*�اى را  �*; و 

%N�M`3 ��  5&� و ��وه� راEاى از ا
�3 sE�3زA ?Eو د �E�5!3 �� f�, �5آ .

ه�5uM,�% �@��رى از �M>N و .�/�ا�Eن 
 �&Fا sE�3زA در %+�:� �&Fن ا�Eاد
 SE�1" %� �� ��رد,� و د$@��
 H��, %� ا زد,� و �3ل �3دم را�� ?Eد

رد,� و در ��0+? و ��ردن �3ل ��
 ،�5+0�+� G���3دم �% ��ام و ر
 #3 %9 %!��رو��,�� و �M>Nى ��آ= 
�a+�5 �3ا_B اN<= و ا"W# و ا�Nل 
 sE�3زA در ��K�3�a� ل�J8 ،�5+@ه
 =Eرژ ?Eا,� و ا G����او,� �3دود 
� �W0%، ا3+�1ن اF&� ��د ��ا  Ecو
�@��ر  و ��GLE  ��اى �8Aى ��5�M و 

��!% و $�د�3اران ���3� رو��,� �
رو��,#، AزsE�3 ��دG و ه@� ��ا  
آ@�,��% ��د را �J53 n��U و 

�>N ت ر$�ل و�p� ع(�13اب (
3� �Nل  ")�ر �3��� G�Nآ�د,� و و

ا$�3D و �Nل N<# وار و _�3!% ا�3م 
داد,� و هM%  ز�3,� را �% �3دم �3

��آ�Mن را در �Xل "�رnU�[ tE و 
�3 H��,  د,� و ��د�M� n��U را

3� و اE�+1>U? ��وه� آ% ��� �>Uا
 �HEc ادارG ا�3ر �3دم ا$

�3  �.�5ا�+�5، و �+8�3��� �5@3 %
"��% زد,�، ��اى ا$+�Wار د�E+�"�رى 
 SE�1" %� �3� د$��� �a� و H>C3
دE? ��ا ,�f زد,� و از ه� دIE+�"�ر  

�,��در اA ?EزsE�3 . دIE+�"�ر "� 
!�� �% ا�8A �&Fى ��5�M و رو��,�

�5lن ��@+� ��رد,� و از _<@% 
 tE�3,� آ% در "�رAر��ا3+�1ن �3دود 
 ?E% ا�!�د  �ا ��ى و f�l ?�5l
 %W��$ =آ �E و %+��@+�د�� $��W% ,�ا

�  .  ��دG ا$

�� "�_% �% 3�W3% �0ق �% $�اغ   

 �اVU ا_+&�د  ��!% E!5# �8ان، 5$
 �" =E3# رو VWN ع و�M_ر$�ل ��ا، ا

 ?Eا$�س ا ���5= �J�
اVU ا_+&�د   
 ،�,�W+!3 ان�� %!��   �&W0 9% ��د
� �W0% 3# "�ان Ecا  و�� #*$�. %l

�0�E.  
   
در . اول از A�8ن ��وع #3 59= -  ١

 V�  ا��ن A م �0ق�M" ?�� م وD$ا
VK�@3 ��د اول �% $�اغ A�8ن %9 
1� و "A  �E:.�, ���eن U�� %Mه
 V� ��>9 د دار,�، 3# رو,� و�W+Nا

از D9م ��او,� VK�@3 #3 ��د را 
�5E�_ . ع�M`3 ٢٣�از�  #+� %EA

 �Ecو %M>9 %9 �0�E ان�" #M, %EA PE
l ،%�W0% �!�5ان �0ع د�E #5E �!�5ان 
اVU $��$# و �l #+3�I% در ز�3ن 
.���J3 و l% �!� از .���J3 و l% در 

���� G�3A  �J9 �J�[ ز�3ن . nE�8 و
 �Mا� D3 #+� ن و�&�W0 ق�a"ا %�

8 A را ,�ا8# و %EA PE #5�M�  �
� �W0% " دVW+@3 V�F"�!�5ان Ecو ��

از �Xف د�5N . �^Eان ,�IدG ا,�
 ،%!��اوF# «ا_�Mع a3 %�>9@�ان 

�3cا « %�>N ?�3�(!3 QW0  را #,A�8
3� ا�3م �I� �&5" م 3# دا,�5 وD@Fا

در » n��U ا�3«3!)�م را 3)�اق 
 ?E9% در ]�� ا �,�M�A�8ن #3 

  �&+3�I� م�M" رت�U ر و�Jّ_
$+M^�، از 3!�و�M" �" %+0�� %Eم 
... �<�a  �5# ا�3% و ��JN #5س و را

� �*/��G ا,��N3/�و . =E�9 نA�8 در
 %9 �وc رnX و �E c�G�3A " - ا$

?�JMF0# 9+�ب ا cا)"
 ( �E " لf5ّ, و
�Mء و ر��a�) �"(3? اA�WFن �3 ه� 

$�wال اE? ا$� �EA %9 ��او,�، از 
cو %M>9 ?+a� ن���د �� f_�N %�W0 �E

�E�^� %9 ���3 : و �E از 9@# "�س دا
 Gوا�:ار �9د %�W0 #F% و�را  �3�I�
اE=؟ ا�� ��ا را "� اE? ا,�ازf_�N G و 
"�$� ")�ر �59=، در ا�U ?Eرت ��ا 
 #Kا�� DًUو ا =Eا,�ا�+% ا #Kرا از ��ا
 V��8 ،�9% ا�W5Eر ,�"�ان و f_�N ا$
$+�sE ا$�؟ ��ا ��د �&+� از ه� 

� ا,@�ن �� 9Ec3# دا,� 9% و #@
ا,@�ن ,��W� #0ق ذا"# و ا�+��ر و 

Aزاد  ا$� 9% ��دش ��دE!% در,&�د 
ه� 9@# ,&�دG ا$� و �+# ,�#0 

��lا و8+# . �&/� و _&5= و 3!�د ا$
 Gf�,�$ ب�Z %� #+3�I� ��8ار ا$
ا,@�ن را �% �&/� و  =5&_ �E��Jد، Aن 
 %l و _&5= و �@�ب و 9+�ب �/&�

�� و �E  دارد؟  3!#5 #3�� %+�"�ا,� دا
 G�3د�a, و �3 : " 3^� ��د -a, و

$�M&F�0 �&E&� 0`�ره� و "�W  ه� �8 
ا0<� 3? ذ9# ه� و �8 ��ب 3? د$# ه� 

و ,��EA #0ت 3+!�د  از �8ان ) �"(
ا$� 9% در V(0 $�م و l&�رم �% 

��  . " V�(a�A %,&� .�دا�+% 
   %+a� �E ن وA�8  �_ در ه��

�3��,�J3��. G�/, #N�3 �J3��. �E و G
ا$� �l %9ن از _�,n ��او,� �% 
 ،�� J3!�ث ��G ا$F�$و ر  �J3��.
 �3�I� �E ا�3ر ز,��# �3دم و Gادار
� دا�+? از �3دم  F�9و �E�3دم و ��
� او$� و F�$ت و ر�J, از #Kf_ f�,
�l �Eن .���J3 ا$� .- ��9= �� �3دم 

��< %I�� �EAت ���5ت 3+!�د  . ,�f ه@
��  %9���J3��. V�F  از اE? 3/�ه� G

ا�3ر دور  _@+% و ��او,� او را 
�3�3ر �9دG ا$� 9% دH�8 و ��ون 9= 
و $�9� و��a% اش را �% �3دم 

���5 . ��$�,� و او ه= ر$�,�G ا$
 %�W0 �Ecو ،BX�8 س�Z %� ?Eا��

�  .�8�0 رE/% و A�8 �5+@3,# ا$
٢- �ا�59ن 3*+)�  ه= �% : 5$

��ن �559 5$� ا��د�E و روا�Eت %9 �
=�5Ia��  �i, ،�5+@9<# در . ه G�N�8

Z�N% "�3رد ا��د�E و روا�Eت ه= 
ا$� و ا�� ��A " �E �Eن �% A�8ن

رواEA SF�*3 #+E% و �EA �E"# از A�8ن 
��د، �3اH0 �3�0دۀ ا�3م ��A �Eن را �% 

  .د�Eار زد
SFا -  Vp0  ل 0�9#، 9+�ب�Uدر ا

اF!<=، ��ب ا�c: ��$�5 و ��اه� 
Mp+3? اE?  �"� �E��١  اIF+�ب

�٠
از �M`3ع ��s از . w@3<% ا$ 
� �53رج از ,���% Eروا �E �E�� ارfه
ا�3�3ن 9% در n+9 ار�!% f, %9د 
 n+9 ?E�"�J+!3 نA�8 ن .- از��!��

� "13@�ب #3 ����، ,�3# از Ecو
%�W0 "��+# در . �% ��3ن ,��G�3 ا$

 �8�� �M13 D3 ار�,c&�ر ا�9+�ب 
��s از ,�= �3<��ن %9 ) ٧(3`<@# 

 �� و ��A BM_ �Eور  �9دG ا$Eروا
�� G�3��, %�W0 ا$Ecو %M>9 . GوDN
�5$ V9+�ب اه s��1Uح (�� اE? در 

%+$ :( ��1U، *�ر���1 U
3@<=،$5? ا�# داود،،$5? ا�? �3_%، 
 ?5$ �E  f3�" B3�_ و #K�@, ?5$
"��E��  n+9 ?E�"�J+!3 %9  f3 و 

�J+!3 و ?E�+M&3 نA�8 از -. ?E�"
 �5$ Vد اهf, #&W0 mو �3ر BJ53

٠
ا$� و _ �ً!M��s از   �E�� ارfه
دارد و "3�Mً� از ,���% .���J3 ا$Dم از 
 G�� VW, �N�M_ و �5$ Vاه HE�X
 %>M_ ،%�W0 �Ecاز و #+J1U ،�ا$
 �Ecو ��دال  G�"�9 #oE�� �E ا  و

��د #M, �0�E %�W0 . %M5&� هEا  �EA
�l %, ،؟�ا 9% رو�? w@3<% ا"8�a# ا$

��Iر A �E�Z در %�W0 �Ec9% و �ا$
��د  #3 %,�^l و ��� A�8ن ا$
0� و از �� G�Eن را ,�دA�8 ت�EA %M&5Eا
3� را �I� #3�3ا �E �8ل ر$�ل و

"5&� از د�E . ��ا  �W0% ا��Jت �9د؟
 �E و %�W0  ا��د �� #3 %9 ��8رت ا$
 %a@>0 و �3�I�  �^E�5 دM"ه� �8ر

���$ �3�I�.  
�3ن ��!% و ��s از هfار $��G ا�3  

��!% در ه��   �&W0 و �M>N ل�$
 %�W0 PE %!�� tEز�3ن از ادوار "�ر
  �5!3 %� %�W0 �Ec% و�د �W+Nا
3� ادرG  ا�3ر �N9/�ردار  و ز
�3دم، �!�5ان �i, PEم و روش 
3� و_�د ,�ارد �<I% ا_�Mع �I�
��!% در ,A #aن VMN �9دG ا,�  �&W0 .

 t�� ،%!�� =iNا t�� #+� #p"�3
 %E�i, رد n$�I3 ا,)�ر  در

�E�3�0 #3 #8ا�, �Mا� D3 ا$+�دش " :
� از N�X9% ا =��ا��  �% اE? ��ور ��
� از N�Xا ��3@�و   �E �5 و,�Mه %�W0

ا$�، اE? ���ن ��رج از دV�F ) ع(ا�3م
 �ا$� و ه�M,�5 ��ر  ا$� 9% �� د$

� اg ) ٨"(�3 3# رودEA ��J!" %� و
ا��Jت fE  �K��  �&3 ": ?�5lد  

�Z�0% ا  �5,�3 3/� �� $�5ان 
 t�3 %� ��9���ن ا$� ، �E �5,�3 د$

�و �5lن ا$+�cل دو ) ٩"(��ر�Eن ا$
��!% �8  ��د 9% "� ز�3ن  =iNا t��
5�M�  �8A# ه�� �9ام از W0&� و 
E�&+`3? �% ��د ا_�زG ,�اد,� 9% در 

�559 P�I/"  ل وc�+$ا V��W3 .  
  :�W0% و ��pت ا��3

ا��3 در ,&� ا�p� %JC� %[DJFت  
١١٠  �E�3�0 #3 ": نA�WFا�M>!" و

�0ّ,% ا�@? ا�E�1F، و "Wّa&�ا %�0 �0ّ,% 
و A�8ن ����3ز�E 9% ..." ر��B اWF<�ب 

 �5M/,ن داA و در ��&+�E? $*? ا$
� و $�&F&�ر د�ن A�8 �,�M9% ه ��د��
 %9 ��59 n>X ره� را�M�� د�J&�  نA�8از

�و در )١٠(."  � %5�$  �a���Mر ا$
 %JCن  �١٩٨A�8 %9 �" G�3A ا$

��ا ، Aن را ��ا  "/�MF�N #^5ن، 
و$�<% $��ا�# �8ار داد، و �&�ر 8<�ب 
دا,��Eن و �W0&�ن، _�دۀ راه&�  
�1F�Uن و داروE# 9% �� و_�د Aن 
 #IEن "�رA �� %9  و ,�ر �,�M,  ر�M��
و_�د ,�ارد و ر�+% ا  9% د$+^��ۀ 

A  %>8 %9ن ا$+�ار ا$�، و .�5ه^�ه#
�و در �3رد ) ١١..." (Aن رB�0 ا$

�E�3�0 #3 V3�9 %�W0 ": Vّ9 %�WaFا
 �M�5س 3? ر�Fا Q5WE =F ?3 %�WaFا
 =F و ،g3? روح ا =&@E�E =F و ،gا

gا�I3 ?3 =&53�E . #@9 V3�9 %�W0
� ��ا M9% �3د�3ن را از ر� �ا$
,���3 ,^�دا,� و از 3&�ورز  او 

�و �E�3  �a�9س ,�5I و از ��ز��ا$
  )١٢"(��ا ]�V0 و �# ��J ,^�دا,�

#>N c�3 %9 %u,A)و ) ع %�W0 در �3رد
�� V3�9 ق�JC,�5 در اE�3�0 #3 %Wّa" »

A�8ن ا$� و ��ر$+# �Uر » Wّa+E&�ن
اF�+MF&�? در ��ح ��د �� ا�Uل 
�59 #3 #0�!3 ?�5l را %�W0 ،#0�9 "

 %�>N 9% ا�3م #a�U�" د از�(W3
,�، ��Mۀ W0% اD@Fم از �W0% �3�0دG ا

ا$�؛ ز�Eا اN %W0 VU<= �% ��ا و 
�0�+^�ن و �+9��M$A  �&,# و 
ر$�cن و روز _fا$�، Aن ه= ,% ه� 

و از .  #M>N�5�WE =>N %I># و .��Eار
 %�>N ز ا�3م��9%  �� ا$&_ ?�Mه
اD@Fم وارد ��G 9% ه��  -9��W3 %م 
�W0ه� "�م و V3�9 ,*�اه� ر$�� 3^� 

� ذات ��ا، I,A #,�0% �3 دم را در ��ا�
و ,�دG�E ا,^�رد و ,�Iت و ا�!�د 
f0اA�8 G�5Eن E�9= را د$� �Eز  �59 و 
 S�U�" !�? در�# "�����5? از uMه

��W0% 9@# ا$� G�3A %�W0 " : %9 ا$
�� و در �� %+��)��ت در دE? دا
�JNدت .�ورد��ر �3او3� �59 و از 
"!�ض �% ا�Nاض �3دم .�ه���fر  

ا�3ال �3دم  ,�E�M و از د$+�Jد �%
 %� %,�Wa/3 �E�(, و از �E�_  دور

�5I,  دار ?+/E�� ،%!3�_) ".١٣(  
��ل ا�w$ ?Eال �C3ح ا$� �l %9ا 
W0&�  �8رت n>X، �% د,�Jل A�8ن و 
 ?�,&� اM, %[DJF# رو,�؟، _�اب رو
 #M, %[DJFن و ,&� اA�8 �� ا�Eز �ا$
� �� �3دم Ecو و Q>@3 د �8رت��

د �eUر و $��� و A,&� را در �Nا
ا �3�� �W0% . 3&`�رE? �% �@�ب Aورد

 #F�� #W�W�  9% از 13+�ا #&W0 و
 Gا .� �9د�,A 13+�ا  �8رت ��و  G��
ا,� و �� �E�� PE و رواE+# _�ن و 
�3ل و ,��3س �3دم �% ه�ر ا$�، از 
Aن "�wر  �8رت ��5م ا$Dم 3# "�ان 

���$.  
 #3�M"  %9 �@�, f�^,ا�� n`!" ه��

"�Mار _�Jر در د,��  $<@<% ه�  �8ر
و ...ا$Dم ,��i ا�JN ، �3$#،و

 ،#3D$ر  ا�&M_ %�W0 �Ecو
 �Eا��د HE�X د را از�� ��N3/�و
ورواW0 %9 #"�E&� و W0% �3_�د "� 
��F#  ���ن A G�559ن ه@+�5 ��0+% ا,� 

ز�Eا A�8ن �Z ه� $<C% . و ,% A�8ن
n>X و �8ر"�Mار و $�A H� nFزاد ، 

� �3دم ا�+��رو �H ��اد   $��,�
 �@�, �� ��sE ا$� و �# _&$��
 ،%�W0 �Ecو #>MN و  �i, ,��ن��9% 
"3�M# ا$+�5دات اU<# و .�E% ا  ��د 
 B�8�" و %F�W53 و �Eروا ��را 
. 53@�ب، ا$+�ار �9دG ا,� و ,% A�8ن
ا�� A�8ن را اVU و .�E% �8ار ��3اد,�، 
IM3 �`9? ��د G��_  �&W0 %9 ��ار 

�^� #3D$ر  ا�&M_�5E " %�W0 #Fو
"A �&5ن ,�@� n��U %9 ا�+��ر 
�3D!�رض در ")�ف ا�3ال و ,�aس 
�3دم و ��د 3*+�ر در ")�ف ا��Iم 
��، �<I% ارادۀ او ��#3  #&Fا BEا��و 
�+# در "!V�C "���� و ��m ذات 
��ر  "!�f�, #F ���3 ا$� و ا�� 
�*�اه� 3# "�ا,� �V�C!" =I "���� را 

��ر را در �Uدر �59 و E^�,^# .�ورد
 V�C!" %� م�I13 s+$�. در �E ذات


١."  .(اDNم دارد ( B85# در وا!E
 #K�3�0ن، ��ا را از ��ا PE �� %I5Eا

IE#  دE^� از 3`:و��? . ���5ازد
#>3A  اد�_ gا �EA #5!E ،�8رت "

 #&W0 VK�@3 Gرا از رد %�W0 �Ecو
 ?Eل د�Uاد ا�N و در Gرج �9د��

�د ���5+% ه�uMن "����، ,Jّ�ت، و 3!
�و�E در �W3م ره�J 3# ) �١" (ا$
�E�� " : �3<# ا�ء �8�J3 %9 #3�3د

3� ا,�، ,% �J3ئ A #>N�0ن، �I_
n��U ا�+��ر ا�3 ,*�اه�5 ��د "� 

 �i, دل�J" �� �5 و�ز�3�3ار Aن ��
هA �^E�Mن را ا,/�ء �559 و 

�55E�0���)"...١� ( ،?3�3 gا �EA
 �Ecس و�JF �8رت در �^E3`:وب د

�W0�@E�, #3�Jو ره %:  
� �3دم، �W3م "  J@, %� �Jم ره�W3

 %�>N #F�3 %� �J@, =�8 و #Fو
�ا3� ا$Dم N #F�3<�% ا$� و ... ا$

3!<�م ا$� N #F�3  %9<�% در ��Cۀ 
� وF#، ا�+��ر و ارادG ا  Ecل و�MNا

�Wlر _�  "�$S ا$� ) ١٧..."(,�ارد
 %9 #,�@9 %9���E .�$�ار دE? ��ا 

�8رت و دIE+�"�ر  ����5 9% ��ا  
a@>0 ،H>C3% ��0# �559 و "�  ��  
 �5�$�Wط �559 و f�`3 ��  �8رت ��
9% ه�� دIE+�"�ر و �8ر"�Mار  ��د "� 
��Iر و �# .�دG از �8رت A �� ?Eا

���� %+a^, ?*$.  
از اG��_  �&W0 ?E ��ار �8رت، #3    

��د .�$��، �EA �% اE? د$+% از 
%9 �Eت "�_% دار�Eاز ه�� 9: "روا -

 �M13 لA =K�8 از ��وج s�. �3
 �^3 �59 #M, وج�� %�>N gات ا�>U
 V3�9 از s�. %9  ا G�,�. �5,�3 _�_ۀ
 q5l واز �59 و در�. ،sE�&F�� ن��

  )١٨."(�9د�9ن د�lر ��دد
ه� ���8# 9% ��ا  _s�. q5 از " 

 �5>� %�>N gات ا�>U �M13 لA =K�8
��دد، s9�$ sJ��U ا$� و ]�� 

  )١٩."($+s 3# ���59ا را .�
��دن دو ��گ در,�G در ��3ن �<% " 

 ���J, �Z�� s,�.�l %9  �5a$��
 ?Eد %� �J@, �$�Eاز ر �" s*J,�Eز

�  )٢٠."(�M>@3,�ن ,�@
� : "�3�0د) ع(ا�3م �Uدق@,�!>3

� را �% ��د ��5د، $�Eر %I�@9
� ��Mرد، Mن هA %� %I�@9 �@,�!>3
���  %I�@9�A �Iaن ��@,�!>3  ".

)٢١(  
��3# �3�0دا�3 B��% ر��8 ��م  " :

 �`3 �$�Eر ،B��ر ��"�، ا  ا ��وا  
و ��گ �J3ش 9% ��5م �3 �3دم را 
�*�ر  9% ��ا 13+�_� �59، و در 
��رۀ u,A �3% ��د ,^a+% اE= 3^� ز�Eا 
� و �,��lر "� در 3��8� ��زدا

 �� �  )٢٢.."(��ز��ا$
 #F�M� GfM� ��% ا�دق �U ا�3م

� و ��rه� f��rه�f از ر�E:" �3�0د$
�Nض ! از اI5E% د,�Jل �3دم رو 

� را ��M&0م : �9دم$�Eدم ر�� �,���8
و ا�3 اI5E% د,�Jل �3دم روم، %9 3? 
دو $�م u,A% دارم از د,�Jل �3دم 

u,�5l% "� : ر55+0= ��$� G�3A؟ �3�0د
 %9 �� W3)�د اE? ا$@�,  ��M&0
 #Kا�/�. %� V�Fون د���3د  را 

(" �E�� %l 5# و ه�Ef��� sWE�
#59)".٢٣(  

و �@��ر دE^� از اE? د$�  %9�� A�8ن 
و 5$� وVWN و ا_�Mع، ه�Mه5^# 

� ا$� ا5E&� . داردEروا ،�Eا�� روا
�� ا$Eه= روا .  
�� ,�Mز و : �3�0د) ع(ا�3م �Uدق

روزG �3دم ��ل ,*�ر�E، ز�Eا �@� 
��د  #3 %+a�� Gز و روز�M, %� ا,@�ن
 "� A,`�9% ا�� "�m �59 �% ه�اس ا0+�،
وA #F,&� را �% را$+^�K# و اداء 

��K�3ز��� �
٢." (ا�3, ( �E و " %�
�Xل دادن ر�9ع و $`�د �3دم 
,�E�^5، ز�Eا �% Aن �Nدت ��0+% و ا�� 
 %� #Fد، و��� s+/�59 و� m�"
 s+,�3ر و اداء ا�+a� #+$را

�E�^5�)".٢�(  
� A�8ن 9% در �Xل  W�W� ل  ٢٣در�$

�� .���iN �J3= اF/�ن ,�زل �/+% 
 %9 �ا$�، ���ن روش و 5$� او ا$
 H�W1" ?Eدوم و $�م ا V(0 در
 �� �E�Z در %,�^l %9 �� %i�D3

�� �W0% ا$Ecو . G��$ و tEو8+# "�ر
اE/�ن را ه= 9% �3رد �3ا8% �8ار #3 
 G����. #0�X #� ه�� ا,@�ن ��ده�=، 
� 9% $�� و $<�A mن ��pت @�,
 %�W0 �Ecو ��ا,# �*Mه ?E�+Il�9

  .,�ارد
  . �5$��J3� �� و ا�3�3ن وEGL  ا�3م
>N#  و �3�N9% ��ود .�5 $�ل ز

�Jن را در ا�+  ره�,�M>@3ر��  ��دا
�/=، هa+= و ه/+=  ،=`5. V(0 و در

��، �� وE? cا %!F�C3 HJW1"E� W0�% 
   ذرG ا  ,% در �VI و ,% در 13+�

  .,�ارد #هM*�ا,
  

  ادامه دارد                        
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   �M@8 در sJ5_ =+a� �1J3 ?Eدوم ا
AزادE*�اه�,% �3دم �� �Xح �!�ر 
ا$+DWل، Aزاد ، _M&�ر  ا�Eا,# وارد 

%>��3  Gو در _@+`�   "�ز �ا  ��G ا$
��  . اه�اف و G�5EA ��د #3 ��

اه�اف ه� _J5/# در �!�ره�  Aن      
_sJ5 ا,!�Iس �E #3��5 ودا�+? ه�ف 
 P�Ia" ءf_ �3ت و دراز �3ت G�"�9

  �E:.�,�_sJ5 . ه� _sJ5 هM^�,# ا$
 VUا ?Eان از ا�Eاه�,% �3دم ا�*EزادA

���� #M, �5ءo+@3 . ا�� ه�ف دراز �3ت
_sJ5 �3دم ا�Eان ر$��ن �% Aزاد  و 
 �E�� #3 -. �د�I3ا$# ���� 9% ه@
ا,�E/% ورزان و �9����5ن راG ا$+DWل و 
Aزاد  �� "H�W1 و F�C3!% .�^�� ه�ف 

"/��E دراز �3ت _sJ5 را "���Z و 
 #M>N ه= و_�ان HE�X ?E�5 "� از اE�M,
_�3!% را]5# $�ز,� و ه= �3دم �� ��Aه# 
 �,�M9% ه sE�� % ه�ف�ا,�5 �+�  �+/��
 �� ��sE ا$� د$��,�$ �� ��M9��
�E��5 و �% Aرزو  .��MEل ��G ��د %9 
 VK�, �ز,��# در ا$+DWل و Aزاد  ا$

  .��د,�
     %$ %+�ا�Eا,��ن در �U #X $�ل �:
� ( ��ر �Xب 3/�وDW,3<#  –ا sJ5_

� و ا,DWب a, �9دن�٧ ( n@9  ا��
 #,�^Mه Gرز�J3 %� �Aزاد  و ا$+DWل د$

Gا,��ن ه�5ز  زد�Eان و ا�Eا ?Eو_�د ا ��ا,� 
از ا$+DWل و Aزاد  �13وم ه@+�5 و �3دم 
� ��sE د$� ,��0+% ا,��M9�� %� ه�5ز .

Aزاد  و  –ا�� ا�Eا,��ن از ا$+DWل 
 �3�I� �13وم ه@+�5 و ه� sE�� #>3

��ر ���Z ا$+�Jاد �% .� f�� #3,� و ه� 
ا0+�5  ��ر �% دا3? ا$+�Jاد �/? "�  #3

 G�MN9% �3دم و ����X�� ?E ا$
 #M, %u,A Gر��در  Gار�Mن ه�/,�^J*,

Gد�� Ha+3 در  ��ا$+% ا,� 3+�1 و #Fا,� و
#3 %9 %u,A ا,�  �3رد Gد�I, #!$ �5اه��

ه�  ��د را ���ن  ��aف و رو�? ��ا$+%
"� زI�,�3% ه�ف دراز �3ت _sJ5 . $�ز,�

ا����3دم �3رد ��1 و �a+^��8ار ,^��د 
 ?�و l/= ا,�از �J3رزG �3 ا�Eا,��ن ,� رو
 ?IM3 %+JFا �U ز ه= و�� ��و در ا�&�م ��
ا$� .- از ره�K# از �Eغ ��د�# ,�iم 
  �^Eاد د�J+$در دام ا %�W0 %W>C3 �Ecو

E�J? دE^�  �� ��0+�ر �KA= و 3@+
� �3 ��9= ��د,���,�$ . #*Eر�" %��`"

"`��% �5lان دور  ,�@�  ٧�ا,DWب $�ل 
، �3دم و �+# ا,�E/% ورزان _�3!% در 
 Ha+3 ا$+�5 3+�1 و�� #M, %u,A Gر��
�� و �/�د �� �E�� %u,A د,� ا�3 در�3رد��
�5lان د�J, H�8دG ا,� و �MN"ً� �`�  ا�1Eد 

I0 در P�"ا�I3م د�i, PE �8رت n@9 �
�+# ���# از ��د ,M# . $��$# ��دG ا,�

 �@�l #3D$ر  ا�&M_  �5!3 �,��$�.
�!�ر ز�JE در ا�&�م ��د و  ?Eو 13+�ا  ا
�3رد ��1 �8ار ,^�0+% ��د و �� Aن 
��ه� Aن  �3 �ا$+�Jاد  9% $# $�ل ا$

ه� 5�M� %9 �5l# در $*�5ن و . ه@+�=
��GLE در J��(3% ه�sE در .�رf�3 -Eان 

دا,@� و از AزادE&�   ا رأ  �3دم 3#ر
د�I3ا"�P و Aزاد  د��ا,�E/�ن $*? #3 

�a�.  
       #M+� #3D$ر  ا�&M_ =E�3گ رژ

ا$� ز�Eا "�Mم �NاV3 �+# ا�� و ��د و %3 
 =Eدر �9ر,� "� رژ P>0 و ���و��ر

اM_ . ?E&�ر  ا$3D# را $�,^�ن $�ز,�
� و ا$<%1 a, رو  .�ل �� QW0 =Eرژ

�8�0 ه� ��,% .�E% و ا$�س  ,/@+% ا$� و
� ا$� و در ادا3% ه�M? را$+� �,�W� و
 ?Eا �U�5N 5)�  ازN 9% ه� ���� #3
رژE= و8+# ده�ن ��ز #3 �59 ��وع �% 
"&��E �3دم 3# �59 و ا�MNل ار�Nب 

�E�M, #3 �$�� N<# ��53% . و�/�,
� و   ا ,��� �. �" �$ =Eرژ ?Eد$+% ا �$

i, در ��ل %I�K�`,A از �E�5_ �9دن Gر�
$�Wط .� �G�I ��د و ,s3�i ا$� ه� 
دو ��ر  9% �!� از _sJ5 اN+�اZ# �3دم 
 �در ,�Mز _nF %!M �% $*? �/�دG ا$
ه�ا$�ن $!# ,�MدG ا$� �3دم را �% 
و�/� وادارد ز�Eا �*��# 3# دا,� 

�ا3�I� ?E+# . رژ�J� �8�0 sMEت ا$
ا$� G�@IE %9 �� "�س ا$+�ار ا$� و 

% �� "�س ا$+�ار $<C% ا$+�Jاد .��$+
ره�Jان رژE= . ��دG ا$� و ��اه� ��د

_M&�ر  ا$D" #3Dش دار,� �� 
هJ,�_ %M% �8رت $��9�^�ا,% و   �9ر��د

� f�3A ه� l% ��/+� "�س و ��Waن ,�/�
 sJ5_ %3ا  _<� ���  از ادا��را 
AزادE*�اه�,% �3دم �@+�ش ده�5 "� �% 

در . ���ل ��د �3دم را �% ا,��Wد ���,�
#F��  �,0+% ا�� =�M(" ورا,% �3دم��9% ,�

$�� N<# �� 53% ا  و $�$�rد��,s را 
� �% ز�E 9/�,�5 و E�5_ و �Eوf" �J53 از
. A,�ن را �% درG ,���د  $�Wط ده�5

�$�`5Eا s$�.    �Ecم و�i, ط�W$ �EA
 %�W0��W$ #5!3 %ط ه�M/^# ا$+�Jاد در 
ا�Eان ��اه� ��د؟ �EA ه� ,�iم $��$# 

_�,/�? ,�iم و�Eان ��G "�زG ا  %9 

��د ���E �% ,��% ��د �0و رfEد و  %+�:�
و�Eان ��د و ه�Mن دا�W$ G�Eط ا$+�Jاد و 
 Gد�M�.  �^Eاد د�J+$ا ��ن A #5�/,�_

�EA ا��3  ه@� 9% اE? ��ر�3دم    ��د؟
ا�Eان �8در ��� �5�� �Xح �!�ر ا$+DWل، 
 �3�I� % ,�ع�ا,# �Eر  ا�&M_ ، زادA

E ��ز,� و �% ه�ف �U دF*�اG ��د د$
$�F% ��د E!5# زE@+? در Aزاد  و 
د�I3ا$# ��$�5؟ .�$t ا�w$ ?Eاcت Aر  
و ��� ا$�، ز�Eا ه�Mن ا,�ازG 9% ادا%3 
_A sJ5زادE*�اه�,% و اE@+�د�# در ��ا�� 
 %�W0 �Ecاد  و�J+$م ا�i, و _�ر =>�
8� و AزادE*�اه# 3<� ا�Eان ��F ن���

3@�� ا$�، رو�? و ��aف ��دن ه�ف و 
 ��Mر �3دم ه= از اه�&M_ �Ecد و�`Eا

��3دم PE 9/�ر . ���"# ����دار ا$
#M, %u,A مDNا ��%  "5&� �9%  ���اه�5 ,�@
ر$�� و از ��Wق  �3دc�@3ر  ��اه�5 

3@�و  ����ردار ��اه�5 �� ه� �5l ه= 
 ?Eد، ا��9% اDNم اE? ��ا$� _&�ن ��� 

���A Gه# در ��ر. "5&� �*/# از �J3رزG ا$
اه�اف ��G�1, GLE د$+���# �% 

� �Zورت  ��ا$+%>3 PE P�"ا�I3ه�  د
دارد "� l/= ا,�از G�5EA رو�? و ��aف 

  . ��دد
VK�@3 3&= 9/�رو ,sW �3دم در      

3� G�^E�_ ،G�5EA ا�8ام، دE?، ا,@�ن، �I�
_��W� ، #,�3 %!3ق �&�و,�  و 
�&�و,�ان و  %� �J@, �3�I� ��F�w@3

 %� �J@, و,�ان�&� G�1, ،�3�I�
 ،#+Fان $��$# و دو�Jره s5Ef�
AزادE&�  �0د  و _E�. ، #!M% ه�  
د�I3ا$# و $+�ن .�E% ا$+�Jاد ���E �3رد 
 %>�$�5E�� �" �,��� �8ار �^+a� �1 و�
��ن  ?���A ?MZه# از ��Wق ��د و رو
A sJ5_ G�5EA ��@3زادE*�اه�,% �3دم ، از 

=�K�_  اد دور�J+$ا �0�E ز�� . #IE
M&3رزات از�J3 9% ا�3وز #Kه��C� ?E�+

#3 �E�&" ان را�Eاه�,% �3دم ا�*EزادA  �59
��ز ,/�ن �!�ره�K# ا$� 9% �3دم از 
�X HE�Xح A,�ن G�5EA ��د را Aرزو و 

A ?E�" G�MN %9 �559,�ن �!�ر  "�$�= #3
�. ا$+DWل، Aزاد ، _M&�ر  ا�Eا,# ا$
���E از "`��% درس ��0� و Aز�3دG را 

, �^Eر د�JIEز�3د�� .#M, �3  د�J, %� =�,ا�"
 ،#3�8 ، #N�M+_ا ، #$��$ �&EزادA
�0ه5^# ، 3:هJ# و _5@�+# در ,�iم 
_M&�ر  ا$3D# ا�Eاد �^��E= وF# ��د 
��= و �J, �&EزادA ع�, ?Eا B0�3ا DًMNf�,
��اه�ن ,�iم $��$# ����= 9% ��اه�ن 
 �� �E و ��� ا�Eان ��>3 #$��$ ��3�M�8

 ��  �^Eرت ,�3&�  د�i, �3دم ��M9��
�� و Aن را �13ود و �E ,���د �� %+�دا

0� 3#. $�زد�E  9%  ه�5ز ا�0اد �,��
 �3� د5E# ��ب ا$�I� %9 �,ور�� ?Eا��
وF# از ,�ع دE^�ش A Vo3,�,# 9% ا�3وز 
َر_!� �% دوران �5�M# را ��ا  �3دم 
Aرزو �5E�M, #3 و �E ��ور دار,� 3# "�ا,�5 

د�I3ا"�P در �� ���0+&�  �% اDCUح 
�8,�ن ا$�$# _M&�ر  ا$ #3D��W� %ق 

�5��E ��&�و,�  د$ .  �0�E  ه�5زا�0اد
��,� A %9رزو �,�53��i, %م �3رو�#  #3

 �0�E  د,� و ه�5ز ا�0اد����ه# ��.�د
3� ه�  ا�F�K�EژIE# و  #3�I� %9 �,��

د5E# دE^�  را ��ا  �3دم Aرزو #3 
�5E�M, .  
د  و Aزا - .� وا�Z ا$� ا$+DWل   

 #>U5)� ا$�$# و اN %$ �3دم ��M9��
 G�E9% ,� د �PE _�3!% د�I3ا"�P ا$
 #a, #5!3 %� ه� �9ا3/�ن ?+�ا,^�

���� #3  �^E9% �3 . د �Vo3 اE? ا$
 �Fا�N #Fو =���� #N�M+_ا �Fا�N اه�ن��
��ط  s�. ا�Eز =E�� �I53 را #$��$
�� $��$# ا$Fا�N ، #N�M+_ا �Fا�N .

ه�a@Mش �M13د $�� N<# ��53% ا  و 
 %9 �ا�L,  �Mاد E�5l? $�ل ا$
� ا_+N�M# را ورد ز��ن ��د Fا�Nر�!�

G5`% و 9/+�ر  �9دI�ا,� وF# �� $��9ب، 
�3دم ا�Eان و �+# دو$+�ن د�Eوز ��د 
�5lن _�E�5"# راG ا,�ا�+% ا,� 9% ا,@�ن از 

.- . ا,@�ن ��دن ��د ��م دارد
 �Fا�Nد�J, Gا,�از %� #$��$ �Fا�Nد�J,

�M+_ا �Fا�N و ��N�, #Nدc,% ا$
 ?IM3 #$��$ �Fا�N ون�� #N�M+_ا

���5 ��اE? ��ون ا$+DWل A �3زاد  . ,�@
� و ��ون Aزاد  �3دم �8در �,*�اه�= دا
� ��sE را ���8ار �M9�� د��اه�5 �*,
� �3دم 9<�% �M9�� #K�.�� ون��ز,� و �$
�&�و,�ان از ا$+DWل و Aزاد  �13وم 

% $% F�W3% �0ق از I�K�`,A. ��اه�5 ��د
_fء اه�اف دراز �3ت �J3رزات 
 ��Mاه ،�AزادE*�اه�,% �3دم ا�Eان ا$
 %l ن ه��,A   دارد "� 13+�ا #Kاf@�

G/+� و �@+�د���1 �8ار ���,�  ��3رد  �"
 �" �,�� ?�و ��ا  ��د و �3دم ��ز و رو

��ر دA sJ5_ �^EزادE*�اه�,% �3دم 
�5I, #X اه% را���.  

��د $�wال a3 =�59&�م  ا�+�ا ���E از      
 #,�,A  ا�� �E�� ؟�@�l #,ا�Eر  ا�&M_

Gح �9د�C3 ا,# را�Eر  ا�&M_ %9  ا,� و
��  A,�,# 9% اE? را "�Iار #3�� ?��559 رو

( در _&�ن �59,# ��رج از ��i, VIم 
دو ,�ع ,�iم ) .�د��ه# M_ �E&�ر 

 �E �&3�i, ?E�3/�د، ا �0�E #$��$
�3�  د�I3ا"�P ا,� �E ا$+�Jاد  و�M"

Gا�� . H� P�"ا�I33&�  $��$# د�i, در
�� از Aن �3دم ا$�M9��   م�MN #5!E

� ��sE ��9= ه@+�5�. �3دم �� $� ,�
 ��M9�� #,ا�Eر  ا�&M_  �5!3 ا�� -.
� ��د ���� ��A �Eن را �� ��3دم �� $�,�
�Uا�� �^��K= و دE^� ا�Eا,# و ]�� 
ا�Eا,# K�5!3# ,�ارد در ]�� ا5E)�رت 

��د  �EA و E #3^�  در ذه? 3#3!�5  د
 #3D$ر  ا�&M_ %�J�  f�l . �در$

��ا QE��s از ا,DWب  #,�59 QEا�� �ا$
 =Eن رژ�E�. �N�$  ه� %��WN و �ا$
 #Fم 3# �559 وDN3# را اD$ر  ا�&M_
د�F<# ,�ارد �3 در �5l? _�  از �Xح 
 #"c�W3 =ه��a3 دن�M, ر�I�A و VK�@3

Fا�N ، لDW+$زاد ، اA Vo3 ، #N�M+_ا �
� $��$#، _M&�ر  ا�Eا,# و �+# Fا�N
 ، =�K�_  ان دور�Eا G�5EA م�i, ع�,
ه��5l ��اE? ��ورم �C3ح ���559ن 
_M&�ر  ا�Eا,# �% �H ��ا$+% ا,� �� 
�!�ر �3گ _M&�ر  ا$3D# را  ?Eح ا�X

�5E�M, نDNا.  
     PE 9% در �.�$s ا$�$# اE? ا$

� ازAن �9@� و�M9�� H� #$��$ م�i, 
� از Aن �3دم Ec9% و ��lا؟ 3&= اE? ا$
ا$� �E از Aن دE^�  ا$� و �EA ا,@�ن �� 
� دارد �E ,�ارد؟�M9�� sE�� ���,�$  

      P�"ا�I3ه# ]�� د��در ,�iم ه�  .�د
 Gار�Mه ��M9�� H� ان�Eه# ا��Vo3 .�د

��M13 Dًo3 ر�Z . از Aن ��G ��دG ا$
��G، ��اE^�ن ��هA G�/5ر3�E&� و �fرگ 

��د �� �!�ر ��ا، ��s"  ،G داران 3#ار
 gا V� G�/Fا �E �3&? و ) %E�$ G��

��3�0ن او �% �3�0ن ��ا "VE�J ). ��ا$
�l �3�0ن fEدان، �l �3�0ن «�3/�د 

G��$� .�u# از اوا�3ش $� .�u# از . »
 �N�Xد و ا��اوا�3 ��ا 13@�ب #3 

�3 را ه= ��0+�ر '' ��ا'',�Iدن از اوا�3 
 �Zر �M13 =5&_ =5&_ ه# و ه= ��0+�ر��

��اK# 3# �9د و ��Wل s3���3 ه� 9- 
,�راZ# ا$� .�$�rرت اش را�^��د و از 

در ,+�`% در ,�iم . ا�Eان ��ود ���ون
 %, ��M9�� H� #,ا�Eه5/�ه# از ,�ع ا��
از Aن �3دم �JX H� %9!# و �3ر�# 

#3 G����G را  .�د ��Nر =I� و �3دم ����
� A,�ن ��,�$ �� G����9= و دار,� و

�ه�Mن �XرIE% $<@<% . ,���ا$
رو��,�� �% ره5�M�  �J# و ��53% ا  

��اه�5 ا�Eا,��ن را ��  3# ��ا$+�5 و #3
 G��]V و ز,`�� �% �&/� ��J,�، ���3م 

��ا$� ا�Eا,��ن را �� زور �%  ه= #3
دروازG ه�  "�Mن �fرگ ��$�,� ز�Eا او 
 Gاز اراد �@E�� #3 %Mد و ه�� G�9د Gاراد

� 3# �9د,�و 3�0N�Xن او ا�.  
     V��W3 ر  در�&M_ م�i, -�$�" و��از 

,3�i&�  .�د��ه# �/� ��ه� ,�iم ه�  
 #+@��) 5�F�$�3# -ه�+<� ( _M&�ر  �0

و �E ]�� د�I3ا"�P و ��د3�9% �@��ر  
 �_M&�رE&�  �9د"�Vo3  #K  ��دG ا$

  f,رژا,+�? ، ا,�وA ،#J�F ،#>���Nاق، 
Jن رهA از ��M9�� H� %9 �9د"���ان �

��5�% و �Uام �5lن �� _�ن و . ا$�. Dًo3
#3 �I0 %9 �,�� Q>@3 �9د,�  �3ل �3دم

 �E�� QW0 %9 �5+@�3دم ���ا,�"# ه
�J,�3�0دار و A B�C3,�ن ����5 در ]�� 
 #�A,)�رت  �E���E در ا$+�د3�E&�  ورز

 �,��9/+�ر در ا$+�د�Eم ( �N V+8م 
����+,�$ (� %uJ>� ن�uMه �E�� �E و �

� و �% ه�� *Eر #K��M�� nM� ن���$
  ._G�5J5 ا  ر�= ,�Iد

      Vo3 #+@�F��$�$  �&Eر�&M_ در
� از Aن �M9�� H� رش�M8رو  و ا��

� ��د@�,�M9 بf� . ا�� �3ر9- از
 ،�a� ?*$ �Eر�+Fر  .�و�"�+IEد

 �E�o9ا �3�I� رش�i53 ) در �Eر�+Fو�.
����رژواز  ( _�3!% �% ا8<�� ) ��ل ر
در ��A ?�5F %9 #Fن را . ��د) والدر ��ل ز

� �9د@�,�M9 بf� �3�I� %� VE�J" . از
� VI/+3 از @�,�M9 بf� ،?�5F�i,
 ��M9�� H� و �.�/�ه5^�ن .�وF+�ر�E ا$

�� ا$@�,�M9 بf� نA از . =[��>N ?�5F
"�Mم �!�ره� و �a+�ر A"/�? اش در د�0ع 
از �9ر��ان و ز�I+M/�ن و �8رت 

� ا,DWبEدر ه�ا sE�Jره  �J+9١٩١٧ا 
 �اsF�MN ��ا,`� �+= �� PE %9 ا8<�
 B0�53 %� G��A حDCU% ا�0+% و �E ز�3ن�$

�WJX"# .�وF+�ر�E �8رت را از Aن ��د �9د 
� ��د �13وم �M9�� H� و �3دم را از

در$� در ه�M? را$+� ا$� 9% در . ,�Mد
 V153 =ب هf� ��M9�� ?�F�+$ز�3ن ا

3� از  #3�I� ر�� ?�Fا  او��د و ��Aن 
 '' %@�Kر ��wر ه�U '' #. �3/�د، ودر

� د$+^�G ا�53+# $�� ��M9�� =ن هA )
m- ب -گ ( ?�F�+$ا ;*�  �Jره �1"

�� و د$+^�G ا�53+# VW+53 -  #"�NDXا
��رو  و �3دم  %!3�_ ���,�$ �� =9��

�!� از هa+�د $�ل . Aن 9/�ر �3/�د
��رو  �0و #3  #+@�F��$�$  ر�&M_

>!� %,�a$�+3 #Fو ��� ,� رو�? ��دن .�
3@�� و اه�اف _�,/�5# اM_ ?E&�ر  �!� 
از PE #"�3 $+�ان دوم ,��و  ا�53+# 

m-�8رت را -گ ?�"�. ��MEدc�5م و�ب 
#3 %pJ8  نA را از ��M9�� H� �59 و

  .��0�3  ��د 3# $�زد
      �5� =@�K�K�3 9/�ر ?E5#؛ در ا�l

#3  #I+3 �&+@�K�K�3 PEژ�F�K�Eد و ا��
�3ر9-، ا,^<-، �5F? ��  �% _&�ن ��#5

��� �Dف . ا,�q,�" %$�K�3 %/E ا$
�W+!3 �K�3 ،?�5F ��د ,��وه�  ا,DWب ,% 
 V�Fد ?�M% ه�ن ه@+�5 �,�W9% ده �Eر�+Fو�.
 �� %9 �@�,�M9 بf� �� %, او %�I"
 q5_ PE در �K�3 د و��خ �$ s"ار
ره� #K�s* ر$��ن �% �8رت را ه�ف 

9 %� VE�J" =@�K�K�3�8ار داد و =@�,�M
�� �W+!3 %9 ��د �8رت $��$# از  #3�i,

,% در �l? ز�3ن . q5a" %F�F �EA ���ون #3
���K�3  H� G و ,% در �l? ا�3وزه��

 ?Eدر ا �� از Aن �3دم ,�JدG ا$�M9��
  �J� �/� ق�W� ر  ,% از�&M_ ع�,
 �Fا�N و ,% از #N�M+_ا �Fا�N از %, �ا$
$��$# و �3دم ���E .��و �0ا�3? ره�Jان 
��د3�9% ��د ����5 و ��,% A,�ن ه�uMن 

در ��3ان "��ن �N V+8 ?�3م  ١٩٨٩$�ل 
�,�/�3.  

      #+@�F��$�$  ر�&M_ ؛ در#K���9
� ,% از Aن �3دم 9% از Aن �M9�� H� ���9
 VMN ن�,A  ا��ا �Eز �ا,DW���ن ا$
� وGLE ا  ����دار ��د�Mاز اه #�DW,ا .
�" �5M�از  ��ا  �9$+�و VMN ا,DW�# ارز

 ?�5l ل�J,�� د و��5�5# F #�DW,ر  ا�w"
ا,�E/% ا$� 9% �9$+�و ا$<1% را �`�  

� �w"  n>8 �&IE�lر  3# ,/�,� و #3a�
 �5�DW,ا . �&+@E�+$�9 )  �&IE�l
#�DW,"�@+� و ) ا��از$�,^�ن $��+?  �!�

3� را �I� #>Uن ه@+% اA ��  وز��.
#3 �� را از Aن  ��$�M9�� H� و �,���
 �&IE�l  ��0ل �9$+�و  �Jره %� #�DW,ا

 %� H>!+3 �M!F�3ام ا �3�I� 3# دا,�5 و
��د ��CرIE% �9$+�و �� ,�دA  G�E,�ن #3

�&�و,�ان �9��K# در  %W� ق�W� ?+0��
PE ا,+*���ت E�3�0/# ��ادر ��د را 

در اE? 9/�ر از . �`�  ��د #3 ,/�,�
  �J�  �,و�&�د�I3ا$# و ��Wق 

� از Aن �M9�� H� و �@�, #M, �3دم
��در 9/�ر PE�l ه�  ا,DW��W0 # و . ��

10/�ء ���اد 3# �59 و PE�l ه�  
"@*���� ه�uMن "E�J+@3 #3�M? در 
 sE�� #3�i,  % ,��وه��ا$� _&�ن �$
I+3# ه@+�5 و ا�53+# 9% ���8ار �9دG ا,� 

���# از $��9ب و ��Waن #3 ���, .  
_M&�رE&�  د5E# ا$3D# ، اE? ,�ع     

.�9@+�ن، ا�Eان، M_  ،#F�3�$&�ر  در
$�دان و F�$ �5l# در ا�e0,@+�ن ���8ار 

��و_&% m�+/3 9<�% اM_ ?E&�ر  ه� . 
دا�+? ,�iم ه�  ا$+�Jاد ، وا.- ��ا و 
���5د��ا ا$�، اM_ ?E&�رE&� ه= از 
 %+@I�,�iا8+)�د و ه= از,�i $��$# ور

#3 �5��� . ?Eا #Jان $��$# و 3:ه�Jره
� GوDN ر  ه��&M_ ع�, %� %I5Eا �

 �� %I>� �,ور ,�ار��ق ذا"# ا,@�,&� �W�
 VUا ��5# 3# ورز,� و M�ا�W� ?Eق د
���Eًا  sE�� ��� ا,@�ن �� $� ,�F�Uا
 �!E���5aF�*3 و ��وردار,� ا��Iم 
�A  �5!Mزاد  ا$� و ���ون از Aن Aزاد  

#M, �0�E د��A,�ن A �,�W+!3زاد  در . 
��رج از دn_�3 ?E 0@�د و 10/�ء 

3� د5E# هM% را �J`3ر . د�3/��I�
V�3 HJX QW0 �59 دc�$ ?Eران ز,��#  #3

��,� G�&3 �#  ه� 3# �559 و DًMN ا,@�ن
 �3�I� �Eر�J_ �ارادG ا  9% ا$�� و "1

_M&�ر  ا$3D# ا�Eان "�Mم .      ه@+�5
��U�(�  #3 5# را داراEر  د�&M_  ه�

���� .  �5J3 �� #3�i,  ر�&M_ ?Eا
 �� �W0% ا$Ec5# و�M� %I5Eا =[��>N و

3� �3دم، ا,+*���ت �I� دم از -Eدر .�ر
Aزاد، Aزاد  ا�fاب و ]��G زد، ا�3 �% 
13£ ورود �% ا�Eان و �� $*�5ا,# در 
� زه�ا �/�,� و ,�aق را روش �9ر /&�
��د $��� و "VE�J �% ا�3م "�ز�E,% ودار 

��در .�E�, s- �8,�ن ا$�$# ا�Eان . 
�&�و,�ان  D" %9ش ��G ��د "� ��Wق

��د �5�M# �� ه�M$+# رو��,��ن  �E�Nر
� �W0% را در �8,�ن Ecو VUد ا�*� PEدf,
ا$�$# �53رج ,�Mد و ��E? و$�<% �� 
 G3<# 9% اراد G�0از �8,�ن ا$�$# ,% اراد
 H� ا,��ن از�Eا �" �و�W0 #F% �8ار ��0

�,��� ��د �13وم �M9�� . %3�W3 در
�8,�ن ا$�$# _M&�ر  ا$3D# ، در 

� G�3A %�W0 ا$� 9%رEcو �� %C�ا : ”
� ا�3 و ا3�3� �M+@3 �8,�ن Ecا$�س و��
 B3�_ %�W0  �Jره HW1" %5�3ا$�$# ز
 �J!�5ان ره�ف �3دم �X 9% از #CEا�/Fا

#3 G�3دA ،د�� #3 %+��5�  ?3�Z �" �59
�Nم ا,�1اف $�زS>+*3  �&,�3 از 

 ��... …و��SE اV�U ا$3D# ��د ��
 ” #M, ا,+*�ب �J��5+%  ره� %I>� د��
#3 ���د ز�Eا او وF# ا�3 ا$ . %�W0 #Fو

E!5# �0د  9% از $�  ��ا "!��? ��G و 
 %aرو  ز�3? ز,��# 3# �59 و و�� ��

3/�� اE ، #&F!5# ��ا$�  دارد و#3 �E��
$r- .  ��او,� را ��M&a و ا_�ا �59

 #3 %9 �و�����J� ->`3 %aن ره�J  ا$
�^�دد و  ��E@+# در ��3ن W0&� و 3`+&�ان

ا�W0 ?E% را S/9 �59 ه�C,�MرIE% �!� از 
  �8A #��,5# _�5ب $�دار $�ز�M� �3گ

ا   n@+53�5�M� %# 9%  ر0@5`�,# �� ,�%3
#5 ,��+% ��د �I/3 %�) #>!_ %+JF9% ا

���Iر ��G ا$A %Mا  ه��ن A دن��و ) 
 #>N ��$ ،دت درو]�? ��د�&�$*�5ن و 

Jا  ره��ن را A و ���5��  ��53% ا  را 
S/9 �9د و �% _�ن و �3 ل و ,��3س 

�ره�J  9% ا�3وز ��3�aن او . �3دم ا,�ا�
 %`5I��8�Mlارا,s د$� �% 9/+�ر و 

ز,�5 و DNوG ��  �0ز,�ان ا�Eان ز�3? #3
"`�وز �% د�+�ان 9% در دوران �5�M# و 
��53% ا  ر$= ��دG ا$� ا�3وز �% 
.@�ان و �3دان ا�Eا,# "`�وز _5@# #3 

D$ا�3 �559 "� ا #Fو  �M13 م ,�ب
��د �����+>3�9 %l �8اران ه��Ml .  

     �^Eن د�uMه %�W0 �Ecم و�i,
�+�F�"�"  �&+3�I�)   ��3�M"

Gارزش   )��ا  #!M_ ه�  ز,��# �0د  و
�5I�3 ?�!3 3*+; . را QW0 %9  ا %>w@3

�� 9% در ��#3  ?Eا ،�,�iم د5E# ا$
 #3D$ر  ا�&M_ Vo3 #5E3&�  د�i,

����3ن �3�I+^�ان A ، ردن�� %� #+�
���ن ا��د 3<� ه= �9ر دار,� و Dًo3    و�.

� D0ن زوج a� %�W0 #Fو #>�F% ه� د�ا��   
�� ه= ��ام ه@+A �5ن زوج ���E از ه= 

Aر  در ا$+�Jاد دDX . %9 #5Eق �^��,�
��"�E? ,�ع ا$+�Jاد ا$� "�Mم �&�و,�ان 
 �3�I�  �&+$ا$�س ��ا���5 a��3

3!��ر ز,��# IE# ا$� . ��ان ز,��# �559
. و Aن را �3�I+^�ان "!��? ��اه�5 �9د
ا,@�ن ���E �% ا��Iم و �8ا,�5# "? ده� و 
 c�� �0ا�3? و �8ا,�5# ز,��# �59 9% از ��
 ?Eم د�, %� s,�+$�Mو ه %�W0 #Fو Q$�"
��ا  او "!��? ��G ا,�، اE? ا�3 ,% "5&� �% 
� ا,@�ن �� �M9�� H� n>$  �5!3

� ��sE ا��,�$ #5!3 %� %I>� �$
�� و�W0 #F% . ���5# و ��د�# ا$W�W� در

��د 9% ا�+��ر _�ن، �3ل و  9@# #3
 �Ecم و�i, #5!E ،�3س �3دم را دارد�,

#3 %�W0 Gد��م �i, د��دار  و�3 ا�Eا,��ن  
��دG و ا$�� �*)# �0وE�3% ا  ��5م $�� 
 �a�  ا��53% ا  ه@+�= 9% �� #>N

  ,s3�i, #M از ه�� _E�5+# ��د دار
�59.  
     %9 #IEژ�F�K�E5# و اEم د�i, ه�

��د  و ]�� '' ه� را "W@�= �%  ا,@�ن
ا,@�ن '' ،'' ا,@�ن ��ب و ��'' ، ''��د 
، '' ا,@�ن E&�د  و ]�� E&�د ''، ''��"�
''G��$ و ��a$ 5# و ''، ''ا,@�نEا,@�ن د

 #5Eو'' ]�� د ''?E�, �59  3#'' ا,@�ن
3 Gا�� ��3�M" @+% و�3# �i, %9 ���� #

 G���E3!% از د�_  �&�DNوG �� "!��? ارز
د5E# و ا�F�K�EژPE ��د �% ز,��# 
�)�U# و �+# _5@# ا�0اد _�3!% ه= 

ره�Jان ,3�i&�  ]�� . �9ر دار,�
د�I3ا"� P�� S>+*3  �&3�, 3# ��اه�5 
 Gار�Mه #Fو �,�J� ?E�� ��3دم را �% �&/
�� اE? ,�ع ره�Jان �3دم $� از _&5= 

ا3�I� ?E+^�ان . ر A #3ور,� A"/�? د
�`�  ,�I# ز�+#    �`�  .�9# .<��  را،

� ا_+N�M# و $��$# 0@�د Fا�N  �`� ،را
�`�  $��    ا_+N�M# و $��$# را ،

��$5^# را و ��1  $!�دت �/�  ,���د  
� را در 9/�ر ��د و �+# _&�ن E�/�

,�M>3 %,�Mس و د$�  . 3# ده�5  رواج
W0 �Ecم و�i, ،نA #5+0�E %9 ��% ا�Eان ا$

 g�5م روح ا� #(*����5,^:ارش 
 #IE QW0 %9 د��5# �M� %� nW>3  �$�3
از ��ه�Iره�sE د$+�ر  V+8��s از 


و  ٧�١٣ز,�ا,# در �&��Eر  ٠٠٠
$�9� ا�Eا,# ��د�Fه� #K�.��.  

ا�i, �3م �G�5EA #+3�I ا�Eان l% ,�ع 
�� "� ا�Eا,��ن از ��aق ��د �� �E�� #3�i,

�,��  و �% ا$+DWل و Aزاد   ����دار 
  

  ١٣در  ����     

  )3...(دم پيروز ميشود اگرجنبش آزاديخواهانه مر
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جنون استبداد و 
  انقالب مردم

  
در اDCUح روا,/�5$# 13+�ا  . �59=
 Selbstdialog" �13ورۀ �� ��د"

� و ا��3وار �559Jo3 #+@E������ G .
 ،=�E�^� د�*� =Kدا �E�� ل�o3  ا��3? "

�3+�ا,=، 3? �8درم �WM)�د ��دم 
=$��".  

در �59ر و  �E��M&اG روش �� c���E : د
�% �W0�3+&� و .��وزK�&E# 9% در 
 ��+% در ز5�3% ه�  ��,�ن ��$:�
AوردG ا�I0 ،=E �59= و A,&� را ه� ��ر 
 �X�*� �&�+*$ �� رد����5^�م &�

=EورA .Eز -a5� د�M+Nا�3 ه= ا ?Eا ا�
 �M� =�5 و هI�3 �E�W" �3 را در درون
���X,/�ن ��اه� �9د، ا�� ارادG ا  
 �� %+�:� Vo3 ،=���� %+�ا$+�ار دا
��  .DI/3ت و $*+�&� G��l ��اه�= 

G -  در .�^��  ه� #+@E�� �3 G��c�� و
 ،=�59 ?E�M"  د�(W3 ه�ف و
راه�Iره� و راS>+*3  �&>� G و 

�lا . # را �i, �ّ3 �8ار ده�=��,���,
9% ا�I5Eر ��5I�3 PM9 �M، �&5^�م 
����رد �� �8 ��[ #>I/3�V� V، از 
راه�Iره� و راG �<&�  دE^���د 

=�59 Gد�a+$ا . G�9دن را #X در B8در وا
 ،sE��  رزوA % ا��3 و�ا  ر$��ن ��
�8� و D� ، �Jا$+!�اده�  ره

 ?+�ا$+!�اد (�5M8DN  و دو$� دا
  .د را 0!�ل و ُ.��9ر ,^�ه�ارE=��) ا,-

��ل ا�� ��ا,���5ن ��اsJ5_ %$ #3 و 
� ا�Eان در �Xل ه/+�د >%9 3 #�DW,ا
 ،%Xب 3/�وDW,% ,+�`% ر$�,�، ا�ل �$
� و ا,DWب a, 3<# �9دن sJ5_

، را F�C3!% �9دG ٧�ا$3D# $�ل 
�^a+# در  �� ،�559 %!F�C3 �E �5 و���

0�  V3�N �5. %9��c د�E �5ر ه� ��اه
�5+���Iر . $ۀ  #/W, �&,A�f@ا دا

��دن . V3�N �5��c در ا,DWب �59,# 
,�f، ا��3 در ا,DWب را �% ه�فَ �!�ر 

Aزاد ، ا$+DWل، _M&�ر  "�3دم 
  .��اه� ر$�,�" ا�Eا,#

در ,��+% �!�  �% دE�i, �^E% ه� و  
.Lوه/&�  روا,/�5$# ا��3 ��اه= 

�  .     .�دا�
  

  ...جنبش آزاديخواهانه
  

�5$�� .  �&3�i, م�M" #>U�13ر ا
د�I3ا"�IE P# ا$� �JN %9رت ا$� از 
 ،sE�� ��� �MNم �3دم �� $� ,�Ecو
 �E�� ان�Eا G�5EA #+3�I� م�i, �5!3 ?E��

  �5J3 ��  ��"�  �3دc�@3ر  ا$+�ار ��
��Wق 3@�و   در Aن هM% ا��د 3<� از

����دار ��,� و "P" P ا�0اد _�3!% 
 %!3�_  �Jو ره �E�E�3 در ��ا�� H�

�5��� %+�و0+# اsE�� . H� ?E را دا
_fء ��Wق �&�و,�  ��د ه�IMر  و 
�&�و,�ان ��9=  #3�M" ?��  ��ا��

��د #3 .%�W0 �Ecم و�i, در   G�3دم "�د
�I<# ه@+S�>I" QW0 %9 �5 دار,� و,%  #�

�% ��Wق ا,@�,# و ذا"# ��د �H واز 9<
�5�در ا�i, ?Eم �3دم E!5# . �13وم #3 ��

 %aا3# 9% "5&� و���N #5!E ، �5سFام ا�N
� از �3�I+^�ان ��د3�9% و N�Xن ا��

��3دم �% 3!5# �3رن M+$ . %M>9^� ا$
�&�و,�   H�  و,�ا,# 9% دارا�&� #5!E
ه@+�5 و در �8ا,�? از _M<% �8,�ن ا$�$# 

��H�  G و ��Wق A,�ن -I!53 3!�? و
�"�aوت ا$�$# �i, PEم $��$# . ا$

د�I3ا"�P و ]�� د�I3ا"�P در .:�Eش 
�در �W� . PEق ا$�$# �&�و,�ان ا$

,�iم �3دc�@3ر ��ا  "�Mم �&�و,�ان 
� f�3A، ��ه= ودر MF�@3 #��,ن ز�I3ا

�EA و �&�و,�ان ا�I3ن  �59ر ه= ��_�د #3
�E #3��5 ا�+�0Dت و "�pده�E/�ن را از 

�5E�M, Vو� VE�!" �^+a� �1 و� Gدر . را
��ط ه�  cزم و  s�. P�"ا�I3م د�i,
�Zور  ��ا  0!�ل ��ن �&�و,� و 
 BM_ و sE��  ا��اش   �E:. ��F�w@3

� �% _BM  ��_�د #3J@, و �0د �EA
� .:�E �3/�د�F�w@3 . م�i, PE در

 %�� ا,@�ن ���o�� ف و�� P�"ا�I3د
�� ا,@�ن . ,�.:�E ا$�o�� ف و�� ��

رو  اVU ا$�$# 153)� �% �0د ��دن 
���G ا$ �5� sE�E:. ��F�w@3 ا,@�ن و .
E!5# ا,@�ن �3_�د  ا$� ��Wق �53 �� 
 �� .:�E 9% �8در ا$�F�w@3 ا$+!�اد و
� ��sE و .��اs,�3 را ر8= ز,���,�$ .
� از Aن �M9�� اء�J3 53/�ء و �E�� -.
 �+53 �E�� #+3�I�  ا �8ا�Eز ���3دم ��

 G�5از اراد����M" V3م . 3<# �� �>3
 ?+0�� �i, ون در�� ،��&�و,�ان ا$

5@��، ز��ن، ر,q و_ ،��3�8 ،?Eد .....
�M" #5!Eم ا�0اد در ��ا�� �8,�ن دارا  

#M, 8# 3@�و  ه@+�5 و�W�  #@9 ان از�"
  $<�W� nق �9د و او را �3رد "J!�£ و 

$+= �8ار داد و ه�uMن ��دG �� او 
!� #@9 %� �E ر0+�ر�9د و ،�J�5ان ره

 �E و ا�3م و G��.�/�ا، W3+�ا، وF# ا�3، 
ا  داد و  اF!�دG �&� دV�F دE^� ا3+��ز �0ق

  . او را از ��Wق ��/+�  ����ردار�9د
ز,��# در ��اA��[ QEزاد ,� f�� �Dف     

�� ا,@�,# ا$�o�� ف و��ا,@�,# %9 . 
 %+�� دا�M9�� sE�� ���,�$ �� �E��

sE $�ز,��# ���� و �� ا�+�Iر و��د ��
 Q�13 ، q53!%، ا8+)�د، �0ه�_ �" �E�M,
 �E�� د را $��3ن ده��� �3�I� و �@Eز
ا�+�اء Aزاد ���� "� �� �&�G ���  از 
 #K�,ا,� "�ا�+� #N�M+_�0د  و ا  �&EزادA
ه� و ا$+!�اه�sE را در ر�� و $�ز,��# 

�59 �0�I�.  
در _�3!% د�I3ا"��W� Pق ا,@�ن %9     

W� !�5ان�3#ا�3وز  G��3�, �/� ق�  �,��
�� �0از �8,�ن ا$�$# و دE^� �8ا,�? �8ار 

���,� "� �8,�,^:ار ,+�ا,� �� ه�� ,�م  #3
�59 £W, ق �3دم را�W� #+�Nو3/�و .
��V�F اI5E% �8,�ن ��ا  ا,@�ن ا$� و ,% 

.- �8ا,�? �� �13ر . ا,@�ن ��ا  �8,�ن
#3 %+�� _M&�ر �3دم ,^�Ecو  و �,��

3� �� �0از3<�I� از #��, %I>� �@�, �
� ا$� و در ��3� �3دم �8ار #3 >3 Gاراد

��اCE# ا$� 9% ا�0اد . ���د ?�5l در
#3 ����ن ��0�I  _�3!% ر #K�,�559 و "�ا

#3  #CEا�� #5!E �0د #K�0�I���د، 
��_�د �EA "� او �+�ا,� Aن �9ر  را %9 

��اه� ا,`�م ده� �+�ا,� در$� ا,`�م  #3
  . ده� و �% ه�ف ��د ��$�

�0د ���E "`��% �59، دا,s ���5وزد "�     
�+�ا,� ا$+!�اده� و "�ا,� K# ه�sE را ��Iر 

E!5# از ا�I3,�ت �3د  و . ���د و ر�� ده�
3!�5  _�3!% ����ردار ��د ز�Eا _�3!% 
 ���E ��و��a% دارد �% او �Eر  ر$�,� "� ر

���E �در اE? . و �% �&�وز  و $!�دت د$
�&�و,�ان %9 �از �H ز,��#  �Uرت ا$
��  .�&+�  ����ردار ��اه�5 

     sE�� ��و8+# 9% �3دم �� $�,�
3� 9% 53+� از ارادG و �I� �,�� =9��
 Gا  ادار��د  �&, %� VE�J" �رأ  3<� ا$

��د و در ا�W� �`5Eق  ا�3ر _�3!% #3

��G در �8,�ن ا$�$#( ا$�$#  ?Eو�" (
 �3�I� و �"�W� G�559 ?�Mpق �3دم ا$

" %� S��3 ق�W� �E�N�3? و ر�
�&�و,�ان ��sE ا$� و ه� ز�3,# %9 
 �E�� د�I, �E�Nق را ر�W� ?Eا �3�I�
 �3�I� ��Nا 53/�ء 3/�و�Eود ز��

���&�و,�ان #3 �� Gاراد . %I�K�`,A از
�&�و,�ان ��د �8,�ن �:ار #3  -. �,��

�559 ?�IM" �8,�ن %� �E�� . %IEر�C,�Mه
 �E�� =�3دم ه �3� ��Wق �3ار ا$�I�

8 #!�JX ��@3 %!3�_ �" �5��,�ن �3ار ��
��د را X# �59 و ه�MارG در ر�� و 

�K�0�I# �8ار ���د .  
� از Aن    �M9�� %9  رc�@3م �3د�i, در

��5 و  �3دم ا$� �8,�,^:ار �3دم #3��
هM% در ��ا�� �8,�ن دارا  ��Wق ��ا�� 
 Gو�� �E ا  �0د�� �E�J, ا �8,�ن�Eه@+�5 ز

��د %+�در ا�i, ?Eم �3دم . وGLE ا  ,�
3� ه@+�5 و �8ا  �I�  5&� 53/�ء �8ا"

�5��# از ارادG �3دم #3 ���, �3�I� .  
     P�"ا�I3م $��$# د�i, %(*/3 %_و

�&�و,�ان در ��ا��  %�>#8 9�W�  و�@"
� �� ا$�س رأ  Fو دو ��8,�ن ا$
�، و �� ��W� �aق ا8<�� _�3!% را E�o9ا

#3 G�59 ادار .�ه��  ��ون ��W� �aق ا8<�
#M, #I�"ا�I3م د�i, �,�M� �_�� �. �,ا�" .

�� ,� د�W� ?+0�� G�Eق ا8<�� "@�و  
 ��8�W# در ��ا�� �8,�ن از ��3ن ر0+% ا$

ه� از  و در .# Aن ��ا��  �8�W# ا,@�ن
� $��$# و ا_+N�M#  ��3ن #3Fا�N رود و

  .ه= ���% دار�3/�د
دE? دار  و �# د5E# ، ازدواج ، DXق،     

,�� V�I/" و H/N ،�9د�9ن ��ادG و "���
H/N ورز�Eن، �JNدت �9دن و �JNدت 

 �&��0د ، �0ه�I,   #^5دن و دE^� ارز
و �3�8+# هM^# از ا�3ر �*)# و 
 P�"ا�I3ه@+�5 9% در _�3!% د #U�(�
� در ا�3ر �*)# و Fد�� H� �3�I�

اJF+% در  PM9�U�(� . %# ا�0اد را ,�ارد
 #3 =�&$ �F�3زش و .�وش �9د�9ن دوA

����.  
     #3�i, در �E�� ان�Eر  در ا�&M_ -.

� از Aن �3دم �M9�� H� %9 د�����8ار 
�� و ��9=  �� sE�� ���3دم �� $�,�

 PE #>3 ق�W� G�559 ن���9%  #W� ،�5���
�� ا$>3 .  

 V��8 %,�5 وEوا�:ار V��8 %, ق�W� ?Eا
"Ef1% و ,% �8�H�>!" V و ,% �8�V �13ود 

�3دc�@3ر   ��5 �� اE? در. ��ن ه@+�5
��Wق �/� ���0از �8,�ن �W+@3 �3/�د "� 
� �5��Cر �� %+�هM% ا�0اد _�H� %!3 دا
9� ,�5E�M و ��IE@�ن در �8,�ن �:ار  
� 9/�ر ��PE و $&�= E�E�3 و Gدر ادار

 �5�"�i5= ا�3ر�M" #3�MNم   .��
  �&8�o�3 و,�ان در �8,�ن ا$�$# و�&�
E �5,+�ا�و,�ان �&�P 3<# ���ن �3/�د "� 

� f�3A  را در �59ر ه= �� MF�@3 #��,ز
�5��� %+�� �3دم . U<� و �aU دا�M9��

��د 9% �3دم �� ��Wق  #3 �W+@3 #,�3ز
� ����A sEه# �E��5 و از Aن �M9�� و
�5��� sE�� B0�53 �0�� �5 وE�M, �,��U .
 ?E�M" و q5ء �0هf_ �E�� =&3 ?Eا
روزG�3 �3دم �8ار ���د ز�Eا ��E? �53ال 

�ن 3# ده�5 9% وا8!ً� در .# n@9 �3دم ,/
��5 و ��#3  sE��  زادA ل وDW+$ا
��اه�ن ا$+�Wار _�3!% ا  ��ز و 
د�I3ا"�P ه@+�5 و ��,% در 9/�ره�  
ا$+�Jاد زدG ا  ه�uMن ا�Eان E�J+@3? و 
�8رت �J>Xن ه�� �5,�M�N #p"�3 %<# از 

رو,� و از .G�`5 وارد  در ���ون #3
#3 �,��= sJ5_ %9 .- ا�� 3# ��اه�. 

 ?MZ �E�� د��AزادE*�اه�,% �3ن .��وز 
��Aه# از ��Wق ا,@�,# و ذا"# ��د، ه�ف 
و 3@�� ���8ار  _�A ،VW+@3 %!3زاد و 
�3دc�@3ر را ��ز و رو�? ,�K�M= و A,�ا 
��ا  �3دم "���Z ده�= "� �+�ا,�= B,�3 از 
=E�� �^Eاد  د�J+$�8رت ر$��ن ا %� .

�= ��ب ا$� G��A ��دن از M, %u,A# ��اه
 #3 %9 =���� G��A �E�� �@�, #0�9 #Fو

در ��ا�� ا$+�Jاد �8ار   ��اه�= Aزاد  را
� _M&�ر �3دم را Ecده�= و 3# ��اه�= و

 =�K�M, %�W0 اد�J+$ا �Ecو ?�/,�_.   �I0
#3  -. ���U =59 $�ل "`��% #0�9 ��

 �Eد �l �" =Eن ��د $�ز���زاد  را A
 �3 ��  �^Eد �Eون رود د��� #F�+@3

  .,^�دد
 #5!E�^Eء دf_ رم دو�&l s*� در

  .ا$+DWل و Aزاد  را "���Z ��اه= داد
  

���  $�ا�0از و .��وز ��
  
  

  جنبش ادامه دارد
  
  

 %�  �J% ره�و "�ه�?  #@E�, گD�٩١و 
��ه�5uM? . روز ��Ef!" -J  ��13م 

و  �% _�م ا�8ام N<�% ا�53� 3<# و 
��pر در "`M!�ت .- از ا,+*���ت �% 

١٠  -J� G�3) % �3ت�آ% �%  �ل �$
�� VE�J" H>!3 �F�� (�� .��13م 

   ، در ادا٨٨%3�&��Eر  �٢در ◄ 
#5I�ه�  دادG�9 ا,DWب "&�ان و  �9ر

�M9�13     =5J% ,&�ده�  ا�53+#، _<@%  
�3دزادnE�, ،G د��� ��را  "&�ان د0+� 
"�I1= و��ت 9% �8ار ��د �JU د�Eوز 

�3# �9�3ل ���fار ��د، �% ز�3ن ,�3!<
��.   
، ��0ض زاه�  ٨٨�&��Eر  �٢در ◄ 

�� ���% �fارش .��J� G�^E  . ��زدا
�0ا9@��ن �Q ا�3م  3`<- 

، زاه� از ا�pN  ار�� »,��ز .�ر�MFن«
 �  .�fب ا�M+Nد 3<# ا$

٨٨�&��Eر  �٢در ◄ �� VU�� عDXا ،
  ،�&�9% در را$+�  �3ج _��E �Eر
 �&+Eزاره� و �13ودA و �E0/�ره� ، اذ

N �5�  # د�0ع�ز,�ا,��ن $��$#   %�>
 
�، �D وa8% ادا3% دارد�. ز,�ان ��ه�د
 %�W0 #Fت و�NDXو ا ���a� اران�$�.
N<# ��53% ا    �% ا�MNل ]�� ا,@�,# 
��د N<�% ز,�ا,��ن $��$# ادا3% 3# ده�5 

 . %J5�
٢روز $%   �� G�3 ر�E�&�
� و ا�NDXت �% ��a� ?Eرش �3�3ر�E

$# ا ?�/0���ME,#،  او $<�ل ز,�ا,# $��
را �� ر0+�ر  و�/��,% و ]�� ا,@�,#  از 
  �&F�>$ %� ل ��رج �9د,� و�>$

3!�وف �% ��5  ١�q$ ( �5 دو,#( ا,�aاد 
  . VW+53 �&�C� ��A �9د,�

"? از  ��،  ٨٨�&��Eر  �٢در ◄ 
ا$+�دان دا,/^�ه&� و ,�E@���5ن ��رج از 

ه� #E��3�W3 %ت $�ز�3ن  9/�ر در ,�%3
،V>3  �+9د ��!Z% و�ا$+�ر ر$���# ��

I>3 �M13#، ر�$ -�K�H دا,/^�G "&�ان 
 �,��٨٨�&��Eر  �٢.    
%9 ٨٨�&��Eر  �٢در ◄  ���e" �E�$ ،

� $�1م E�$ %� %>M� و q5E�+>�0 از -.
,��ز �% �5Nان .�f�  �J� G�^Eب 
� 3# �9د، �5l روز .- �F�!0 #>3د�M+Nا
 %+�� �� ا�5N ?Eان از روز �:�F�!0 از

�� �+>�0. 
٨٨�&��Eر  �٢در ◄  �N�$ ،٢:
� 

د�JU %W�8،  �3�3ران �� �I= داد$+�ن 
"&�ان، 3&�  ��3دا�3د  را در f53ل 

� �9د,���*)# اش ��زدا . %+a� %�
��,�ادG ��3دا�3د  �3�3ران داد$+�,#، 
 s�+a" �8  ��3دا�3د  را �3ردA لf53
�8ار دادG و $r- 3&�  ��3دا�3د  را �� 

 .���د ��دG ا,
، �@�? ,�را,# ٨٨�&��Eر  �٢در ◄ 

 %&J_ #,�$ع رDXا %+�M9 -�Kاد، رL,
�� �� .3/�ر9� ا�Eان ا$3D# ��زدا
 s,�+$از دو #IE لf53 اد درL, #,را�,
 ���G و ه�5ز 3/*; ,�@ ����زدا
 G�� ��"�$l Q% ار��ن و ,&�د  ��زدا

� .ا$
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٢٧در ◄ 

�<�f��J� :Pار  ا�I@E,��ز   s� #.��.
 �(N ، %F�>�٢٣  �&3١٣٨
در �����ن  

»�/^Fو » د ��FزG �� _�ن �3دم ا,�ا�
 G�5,د را�FA ن ��ن�� ��ن �,Aا   ٢٢ %F�$

در Aن . رو �% رو ��,�» aC(3#«�% ,�م 
  �+,D9 �@0% ,�م  ��3١٣٢ن، ا�د �J,

»?@13 « G�5,# "�_&# را�ل �J,% د�9% 
�«_�ان �% @Eا «� Gد��ح D$ %� ��د د$

»#aC(3 « �,�$ر$+�ن ,�_� ر�M�� %� را
��ت ��,�fE  _�ن  �X�� %� ا�3 او

���n�"�" ?E ��ز_�E# از 3+&= و .���
در��رG » 13@?«ه�IMرا,A s]�ز �� و 

 �a�  ت "��ا,�از��Kf_ : ن��در ���
$���م �/� ��دم 9% د�Eم PE را,G�5 در 

ه�Mن .�N D3م ، روزG ��ار  #3 �59
 B8�3»�@Eدادم 9» ا %»#aC(3 «

�3��s5 اf0ود �N�$ �� و �� %l�r+$د.  
، �% �fارش �3ج ٨٨�&��Eر  ٢٧در ◄ 

$�F%،  ٢٨$A fJزاد ، MX�0% درد9/�ن 
�0ز,� �M13د درد9/�ن از �F�!0? و 
�J3رزVJ8 #$��$ ?E و �!� از ا,DWب %9 

�EA د����  %+�M9 ل�w@3 و  �i+53 gا
3&�5$�? $+�د ا,+*���"# �3$�  در 8= 

� f�,Gد  �د�� #(*�ا$�، در f53ل 
�� �� .��زدا

٨٨�&��Eر  ٢٧در ◄  ?E��A ا$�س �� ،
 #(*���J  �3ج $A fJزاد ، f53ل 

#M�!,  #$زر��و  s�+a" ر �3رد�.
,��وه�  ا�53+# �8ار ��0� وF# ��د و  

�� ,/�G ا$�  . ��زدا
٨٨�&��Eر  ٢٨در ◄  V��8 BM_ ،

"�_&# از �&�و,�ان  %9  �&/3�� �JFس 
=EDN در ��3ان  و q,ر fJ$١�داد  ��

�&� در ��ل "`BM و $� دادن �!�ر  ?Eا
" ,% ]�5JF %, ،Gfن، _�,= �0ا  ا�Eان"

� و �% ��زدا�+^�ه# ���د,� و ��زدا
�,�� VW+53 3*�ف. 

، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٢٨در ◄ 
fJ$ Gرا sJ5_ %IJ�، در ادا3% )_�س(

#M�!, ?�@� #ه�  ��,�اد� ��.�ر  ��زدا
اد از ا�pN  _�ان _J&% و 3&�  ���ز

3/�ر9� ا�Eان ا$ %9 #3D�nE�" % �0ز,� 
 �pN زاد دو��� �Mر و ا��. #M�!, �M13
 n� %!M_ ،�5+@ه �ار�� �fب 3/�ر9

�&��Eر در f53ل IE# از دو$+�,/�ن  ٢٧
�,�� ��  .و �!� از �3ا$= ا�C0ر ��زدا

، �% �fارش روز ٨٨�&��Eر  ٢٩در ◄ 
ن در ا�ED,A %�[D?، �8ار��G ��راg "&�ا

��<# "و " A,#"ا  �� دو 3&� 
� و در�3ن "�3�13,%�، �% وزارت �&�ا

 H� ر$+�ن ه��M�� %9 Gم �9دDNا #I�f.
�I# 3`�و��ن و f. m�3ار VE�1"
3)�و�3ن ��ادث .- از ا,+*���ت را �% 

د$+�ر اG�r$ VM!F، �% اA .  �p3,&� ,�ار,�
$�"�§ دوم .�$�ارN<# �<�<#، 3!�ون 

ر�M9 -�E+% �&�ار  �8ار���J�+/.  G,# و
 tEو در "�ر G��$ان، ر�&" gرا��
 

� اDNم ��3دادG�3 از $�  وزارت �&�ا
� .و�Uل ��G ا$

، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٢٩در ◄ 
fJ$ Gرا sJ5_ %IJ�،  �@+^�ن )_�س(

$�� 3&�  ,��9#،روز,�3% ,^�ر، و�Dگ 
 %M>9  �J� G�^E�. نc�!0 از #IE و -E�,

ز اDNم ,+��E ا,+*���ت ��J در دورs�. G ا
�&��Eر   ٢٣داد,� 9% او از روز 

 G�� VW+53 #3�>!3�, %CW, %� و ����زدا
� .ا$
٨٨�&��Eر  ٢٩در ◄  �Mا� ��$ ،

�@��w@3 ،¨5ل ���% ��Dن $�ز�3ن 
 �(N ،ان�E3¨ اD$ب اDW,ا ?E3`�ه�

 %J5/`5. ٨٨/�/�٢(روز (�� ��. ��زدا
�اري ا�53+¨ ا$+�, -�@�5¨ 3!�ون $��$¨

��Dن در دورG ا��DUت ��دG ا$� و 
��راي ه�MهJ_ ¨^5&% ا��DUت ر �$�E

  .Aن ا$+�ن را ��G�&N دارد
، �@��ر  از ٨٨�&��Eر  ٢٩در ◄ 

�3�3ران . 3@�_� "&�ان را  �@+% ��د,�
ا�53+# ا_�زM, G# دا,�,� �3دم ا�Xاف 
�E �_�@3 �3ارس ,�Mز �C0 ��N را �% _� 

a� #3 �&,A %� ف اورد,� و�X %� �Eو���5 +
 �,�Mز » ره�J«دا,/^�G "&�ان و �% ا3�3

 !. �*�ا,��
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٢٩در ◄ 

fJ$ Gرا sJ5_ %IJ�، �9,�ن )_�س(
�M>!3 #a5Uن اDNم �9دG ا$� 9% 3&�5س 
 ¨a5U آ�,�ن �pN ،ا$+�ر�� =�ه�
 %� %+�:� %J5��M>!3ن 3/&� از l&�ر

�� VW+53 �&/3 د��A Vز,�ان وآ�. 
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٣٠ در◄ 

 #E�$ار  ه�ا,� ،  ه�د  رf��J�-  �,�0ز
 %��� m�+/3 �pN ،#E�$ر ��/M_
 ?Eو$�ز�3ن 3`�ه� ���Dن �fب 3/�ر9

 �� -f8وE?  -و 3@�ول $��A HزادراG ر
9% در "�iه�ات اN+�اZ# روز �8س 

�در : د$+^�� ���E Gد، ا�&�ر �9دG ا$
٢
� ,��و   �$�N+# 9% در ��زدا
�i+,�3ا �3رد ا n"�3 ر�X %� دم��3# 

�. �Zب و �+= �8ار 3# داد,�a�  در : و
 #3 %��Z % $�م�ز,`��  ���3ت  ?Eا
زد,�، m�50 رو�? ز�E رsE 3? �8ار #3 
داد,� و در ه5^�م ��ز_�E# و �!�از 
 #3 %��Z م�$ %� ،#Fن ه� $�ا��$�.

� .زد,��DNوG �� اE? ه� .- از ��زدا
�E�5l �5$�r? ��ون اE? 9% $�اF# از 3? 

د %W�8��X %ر �3اوم �3ا �3رد�Zب و 
�+= �8ار داد,� �% ��,% ا  9% در ��ل 
��ت د�lر  %� ����Z از ,���% .�  را$

��G ام #��Eد n�$A. 
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٣٠در ◄ 

�W� ?�F�!0ق �/� و د�I3ا$# در ا�Eان،  
 ٢٧د$+^��E&�  �@+�دG در روز 

��ن �5 �. �N�� %9 G�3ر�E�&� �٢٠٩ 
��G ا$� و  �E�_  �&E��^+$ز,�ان از د


اF#  ٣در $<�F&�  ا,�aاد  Aن ��?   �a,
��G ا$� ه�5uM? "!�اد ز�Eد  �%  Gداد �_

١
٢$<�F&�  ا,�aاد  ��5   G�r$ �5� و
�,�� VW53 . %J5��&��Eر G�3   ٢٨از روز 

"!�اد  از ز,�ا,��ن $��$# زن و �3د را 
 ٢٠٩از ��5 �% د�JM9 V�Fد ���l�, �_ �Eرا 

 �5� %5�C,�8 %��5 ز,�ن  ٧�5% �C,�8 و
 .VW+53 �9د,�

، در 3/&� ��5 �� ٨٨�&��Eر  ٣٠در ◄ 
�a+% 9@�,# 9% د$+^�� ��G ا,�، "!�ا 

 %� PEدf, ن����,�a ��دG 9%  ٧٠د$+^��
 %+JFا Gد�� fJ$ ن�/, �E س�JF 3/�ن�_
 %+0�� ?+a� �J9ا g% _�م ا�ه=  �a, �5l


١از د�+� در ��5/�ن . ��د,�  �" %F�$
 #M,���و_�د دار,� ٠ %F�$.  
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٣٠در ◄ 

 #+M!, ب�Eا ��J9��33% ا�,�J�) ���د
��را  a5U# دا,/^�G "&�ان( ?@13 ،

��را  �W3  �a!_)  f9�3م  �pN
#N�M+_م ا�>N G�I/,3# داD$ا ?M`,و ) ا

د��� ��را  a5U# دا,/N) G�I<# ر�0ه# 
#N�M+_م ا�>N ( در .# از %+�:� %+aه

ا��pر �% د0+� .�^��  وزارت ا�NDXت 
��G ا,� VW+53 ?E% ز,�ان او�و  �� .��زدا

، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٣٠در ◄ 
fJ$ Gرا sJ5_ %IJ��3ج ): _�س(

ا��pر دا,/`��Eن و �Uور ا��Iم 
 %,�+$A در V�(1" از �$5^�? �13و�3
 G�^/,% دا�ه�  9/�ر  G�^/,دا #E�/ز���

/�G ر$��G و ه�3fMن "!�اد  راز  �3�9,
از ا��M9 ?�^5$ =I+% ا,+X�Jp# ��ا  
 G�^/,دا ?Eن ا�E�`/,از دا �^Eد #���

�  .�Uدر ��G ا$
اF&�م ه��A ،#Mر�3ن ��3ازE#، $`�د    

د��� ��را  ( ���"#، ا�@�ن ���"# 
 #a5U( �5�3،ن�E��3ا P5�،رو

اp0<#،3@!�د "�ر,�I,،q@� $�دار 
�Z��>N زادG و زادG،,@+�ن �<�<#،.�5ار 

 #,�E�`/,دا %>M_ دا,/�ر از �Zر�M13
 %+�M9 %�  ر�_ %+aا  ه��ه@+�5 9% 

  .ا,X�Jp# ا��pر ��G ا,�
، �% �fارش ٨٨�&��Eر  ٣٠در ◄ 

 ����J,�3% ا��J9��3 از "!�اد دH�8 ��زدا
 %+a� %� �3ا �@�, �����ن اNDX# در د$

,�a در "`BM   G��A BJ53 PE٢٠٠��s از 
��G ا,� و ه= اP5E روز _M!% ��ز ��دا

 ��^�. %9 #Kه� Gد  از ��,�اد�Eاد ز�!"
����ن ��د ه@+�5 در  ��� ��زدا�!Zو
 BM`" ?Eب و ز,�ان اوDW,ا Gداد�� V��W3

� ���# در . �9دG ا,��DNوG �� ��زدا
 ��"&�ان، �fارش ه�  دE^� از ��زدا
�&�ه�  �^Eو,�ان در د�&�ده&� "? از 

�I� fE�J" از و���� دارد�5,�3 E.  
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جنون استبداد و 
��5� 0<@% $��$# ا��3      )4(انقالب مردم�در ا5E)�رت 

 V�,  ا��و روا,/�5$# ر0+�ر  ا��3وار 
�%  #���l�� DI/3ت، اه #+�M�f@ا 

ا��3 ز�Eا  %9��Wل روا,/�5$�ن، . دار,�
"5&� ,��وK# ا$�  %9�A PMIن �3+�ان 
 ?IM3 از ��ل را �"�I�, &+� و�ا   G�5EA

��5� a@>0% . ,����دا� �&_ ?Eاز ا
$��$# ا��3 و روا,/�5$# ا��3 و 
ا��3وار ، ��U% دا,@+? اE? ا�3 %9 
"�aوت �3 ��? ا,@�,&�  ُ.�ا��3 �� 
 G��c�� ؟ و�@�l ا,@�,&�  9= ا��3 در
3!�0� �� اE? اl %9 �3^�,% �3+�ان ا��3 
� �9د، E�W" د و�`Eان ا�^Eد ��د و دf, را

�+% $!# در �N�Z�3"# ه@+�5 9% ا�, ?E
  ."�A ��Z,&� دارد

�ا��3  . ا,DWب ��د ذا"ً� ,�N# ا��3 ا$
 VMN �&_ %9 m�+/3 3<# و ،#N�M+_ا

�G�5EA ا  ,��I"� و �&+� از . Aن G��,A ا$
ه� ا��3  دارا  ه�ف و . ز�3ن ��ل

�ه�ف ا��3 در ا,DWب . W3)�د ��U# ا$
� _�5ن �M9�� ا  ره� از G�5EA ?+��$

 %u,A����A . sد 3<� ا$�ا$+�Jاد ��ا  
از هM% در روا,/�5$# ا��3 در ا,DWب 
  :M/l^�� ا$�، دو ا�3 �@��ر 3&= ه@+�5

%I,A اّول : Gرز�J3  �5!M� ،بDW,ا��3 در ا
��ا  A n@9زاد ، دE^� ا��3  �0د  و 

�@�, #(*�ا��3 در ا,DWب �9را9+�  . 
M_ . %9 #+>3!#، ا_+N�M# و 3<# دارد

DW,و ا sJ5_ %� �ب f�3,�، 3<+# د$
 %� �J@, ?�J��� #5!E ،ا��3وار �ا$

sE�5ۀ ��د و 9/�ر��EA .  
%I,A دّوم : G�"�9  ��3ب، اDW,ا��3 در ا

�اE? ا��3 �)<+# دراز . ز�3ن و �:را ,�@
�MN ا��3ه� و . �3ت و c�X,# دارد

ا,+�iرات ,@<# ا,DW�G�5EA �" # ه�  �@��ر 
5E��3 =9% در .# ه #K�&>@, �MN دور و ،�

����DCUح . ادا3% ��اه� دا
 ?+*Eب، رDW,روا,/�5$#، ا��3 در ا
 ���X&� و ��,�3% ه�K# ه@+�5 �� �)<

���E�. �" %9 #5!3 ?Eن A . ?E�5l �MNر�3,#
,@<&�K# . و �X V@, �5lل ��اه�5 9/��

 s�� $� ه= �5EA #3 و �9ر و �9/. %9
و اه�اف ��G�,�3 #8 از ,@<&�  �:�+% را 

  . داد .�^��  ��اه�5
 #I>&3 =$ّ ،بDW,ا��3 در ا �^Eد n,�_ از
 =&,A ،?E�J+@3 اد و�J+$ا  _�5ن ا�� �ا$

�lا 9% ه� ا,DW�PE # . در $�ا$� _&�ن
��*)�ص ا,DWب در . .��Eۀ _&�,# ا$

 ?Eر در اc�@33# �3د�i, ?+��$ ان و�Eا
l&�ر راG "9/�ر،  %9��i5J��U %+a^ان 

گ ا$�، .���3ه�  �3" ��ادث در _&�ن
��. Aور  ��ا  E�J+@3? د,�� ��اه� دا
�&f�, �X�� ?�M _�5ن ا$+�Jاد �� 
ه�IMر  و ه��Mر  دE�J+@3 �^E? د,��، 
 �"3�M# "�ان ��sE را ��Iر ��اه0�� �5
�� �E��Mد ا�fار $��9ب و ��Waن  �"
��sE، ه�MاG �� و$��e�>J" VK"# ��د ا��3 
 %� VE�J" ا��3 3<# را ?Eب، اDW,در ا

�lا �E . ?E�J+@3 %9س �559,�ا��3  و
��ب ��3ا,�N ،�5م BC8 ا��3 ا,DW���ن، 

  . .��م �3گ 13+�م A,&� را در �� دارد
.�دا�+? �% �Z�3ع ا��3 در a@>0% و 

در �Uر"�I% در . دc�X  �E ،?E,# دارد
N<= روا,/�5$#، ا�+�ا در X# دو دهۀ 
 %��oM� ۀ ا��3 را�E�. روا,/�5$�ن %+�:�

sE�� #W�W1" ع�Z�3 �,د�M, S/9 . در
X# اE? دو ده% در N<= روا,/#$�5، 

،�Jo3 #$�5/,روا %U��) =>N در #J+I3
� و Jo3 ت�I, %� �+/�� %9 #$�5/,روا
 #+3D$ ح ,��وه�  9�13% درDCU��

�5I�3 %_�" روان (. ?E�+M&3 از #IE ��3ا
�  %9��X %ر 0!�ل �% Aن /� #"�N�Z�3

  .3# .�داز,�
. F�W3 PE% ا,�در دE? ا��3 و ا�MEن از  

ا,@�ن 3�3? �% دE? و ��ا، ا,@�,# 
��lا 9% ا�MEن . ا��3وار و ����J? ا$

�*�ا ��Cر �JX!# در درون ا,@�ن اE`�د 
�5I�3 ��3. ا ��ا��5)�رت ,�ا��3  Eدر ا

ا$� �� ُ$@+# ا�MEن و 3!5# �9هs ا�W+Nد 
در U�� ،%a@>0% . �% .�ورد��ر را ��3ه�

# �- ��a@>0 cۀ $��$# ,�f اE�_ ��3^�ه
� را دارد�Mاه ��و  .  

 %a@>0 %� %UD� و G�"�9 ر�C� �`5Eدر ا
� "��e و �&�Jد او�Zع &_ %9 #$��$

ز�Eا . _&�ن اراK% �3/�,�، 3# .� دازم
��Aر اa@>0 ?E% $��$# را در ا�Eان �59,# 
,�f �)�رت ��M+aن ه�  $��$# ��,�ن 

=�5I�3 G3/�ه� . �ًJF�[ %9 ن ه��M+a� ?Eا
 ���$ ��0<@��0ن ]�ب ه@+�5، ��هً� د$

 %E�M+$ن، د�,A  �+13 ا"# در��e" ��
 sE�� ادا3% ���ت �_�5ن ا$+�Jاد _&

�,�/�3 . BJX ب�� %+JFا" %�_�"  �&>WN
اE? اDCUح W�MNً� ر$� و ُ.� 3!#5 " (��

�. ,�f ه@+�5.) از ا�� ?@1F��U #5ر ا$
  �G�"�9 $*? ا�E�3  �&"�3 ،%I5E  ا$

 %$"VUا " ��e" �و �&�Jد او�Zع  _&
ا,@�,&�، �3&5/�ن و ��Cر 9ّ<# _&�ن در 

اE? $% اVU، اوF# . ]�ب �5Nان �3/�,�
"��F�w@3 VUا " #,�MFA ن��f�Das 

Prinzip Verantwortung #3دّو ،
و   Realitätsprinzip" اVU وا8!�+&�"

 Das Prinzip" اVU ا��3"#3�ّ$ 
Hoffnung �5+@�5 را . ه� ��F�w@3 VUا
��F�w@3 ��  &+� �9دن�ۀ ا,@�,&� در Mه

اE? اVU . او�Zع ��د و _&�ن �3^:ارد
�ا�� هMۀ ا,@�,&� �J8ل : �W+!3 ا$

� �559 و در ه� _� و 3�W3# 9% در �F�w@3
� �9ر و �F�w@3 ا�@�س ��3!% دار,�، �_
�9�s �559، او�Zع _&�ن �&+� و 

���% اE? ا�I�, . VU"� از ��ل ��اه� 
,% �3+�ان l^�: اE? ا�Eاد ��0+% �3/�د

 #3�M" %I�"ر�U�9د، در ��F�w@3 ل�J8
")�M�Mت 3&= و �fرگ $��$# و 
ا8+)�د  در د$� �J��Uن �8رت و 

�و A,�ن ,�f ه�E�3�$ . %,�^u% ا$
ا�@�س �F�w@3+# ,% در �J8ل ا,@�,&�  

� دار,�@Eز Q�13 ل�J8  و ,% در �^Eدر . د
� "� ز3�M" %I�,�3# ا,@�,&� ��Cر W�W�

M�M(" در =�W+@3 #$�$ت 3&= و ا�
 �� و 3/�ر9Fو �3&5/�ن د�� sE��

�5��� %+��. "_M!# ,�ا�F�w@3 VUا "
�@�, s�� #JE�0.  

، اE? اVU ا$�س را "اVU وا8!�+&�" 
_&�,# 9% " وا8!�+&� "�3^:ارد �� د�Eن 

=�5I�3 #��,ن زA �3 در . f�, �ًJF�[
از درuEۀ "!�دل �8ا و " وا8!�+&�  _&�ن"

� 9% �8رت و اI� ?E= و �p8وت 9% ه
زور ��/+�  را دارا$�، در ,+�`% او 
. ")G�,��� =�M اU<# ا$�، دG�E �3/�د

اE? ا$+I% در ��ل " وا8!��"��ا  �o3ل 
���Z در _&�,# 9% �3 در Aن ز,��# 
 �^Eدار  ,% د %E�3�$ م�i, ،=�5I�3

 ��"�,�+FA و VE�� %, دارد و #J�8در . ر
�3&? ��د �3 ا�Eان ,�s�.  �5l �" f و 
���E ه= ا�59ن ,�f ��ا  �!p# ا�0اد و 

� W>C3% "��وه&�  $��$#، و_�د Ecو
%�W0 " ال"وfEc ن، وا8!�+# " �8رت�/Eا

�/�3 #W>" £13  .  �5!3 5)�رتEدر ا
اE? _&�ن، E!5# " اVU وا�J8" �&+�!8ل 

��دن �:اردن و "@<�= ��ن در ��ا�� 
"3�M# �8ا�K و �8ا,�5# ا$� �J��U %9ن 

E�3�$ ر �8رت و�W3 �&,�@,ا  �3 ا�� %
�55I�3 . ل�J8 �W�W� وا8!�+&�"در VUا" ،
� دادن �% " ا�J8"VUل F�Uزور و ا

ه��I .  �8رت زور و E�3�$% 3!5# ��3ه�
 #M>N 3`<ۀ ���د�$ ،�روا,/�5$# "ٍار,@

،  Psychologie Heute" ا�3وز
"VUد " ا�W+,و ا �*@M" �� �0ق را

�5I�3 ن���5^�,% Eا:  
" �  �&��X %9�fرگ اE? در$� ا$

$��$# "� ��1ل هM^# �# ا�J+Nر از �9ر 
درG�3A ا,� و �E در A$��ب وا8!�+&�  _&�ن 

�*)�ص . ُ��د و ���M �/+% ا,�
=@�F��$�$ . �.و �MN�.ُ  ِدار %E�3�$ �3ا

  �&Eز��3# �M" �� ،G�,�3 �_��
  �&F�3 �^Eدر ��3ن د ،s^,ر,^�ر
�. _&�,#، ���,^�  اVU وا8!�+&� ا$

: &�  E�3�$% دار  ا5E&� ه@+�5وا8!�+
 ،�E�3�$% دار  ا�N�, cً�Uدc,% ا$
JF�Nً� ����= و �/? ا$� و �3ام  ��1ان 

�5I�3 د�`Eا . VE�� %,�^uه� f�, ا�3 ��ه�ًا
  ..."    و FA+�,�"��  ,�ارد

 %+��, ?Eا #>U�1 ا�3�ّ# 9% $ VUا
 ،�ا��3 ��ا  "��e . ا$�" اVU ا��3"ا$

sE�� ?&�3 ،ع ��د�Zو  _&�ن او . ?Eا
اVU را �J3رزان راA Gزاد  و ا$+DWل 
ا�Eان ��s از PE �8ن ا$� 9% در $�ه� 

در �0از و . و دsE��  �&F .�س ��3ار,�
ه= در ,/��I�. nر��ن �� ا$+�Jاد دا�<# و 
 VUا ?Eا  ا %i1F #_ۀ ��رC>$ ادشfMه

در اE? ا�Eم ,� f��s ه�  .را ره� ,�Iد,�
� f�l ا�WJNد  را$t �% اVU ا&_ ��3

G��l �# �� _�5ن ا$+�Jاد و $��+? 
  .,3�i# �3دc�@3ر دار,�

 #,�MFA �5س�در a@>0%، �0<@�ف $�
Ernst Bloch  ,�م ��# در $% _<� �9+�

 Das"�% ز��ن �MFA,# " (اVU ا��3"
Prinzip Hoffnung  ("��+% ا$�, .

�J+!3 از ا�Uل " اU<#"ا��3 را ��oM�%  او
�W+!3 ا,@�,# ��3ا,� و =i, �"5&� راG : ا$

 ?+�" اVU ا��e""��3 و �&�Jد _&�ن دا
�رؤ�E  "ار,@� ���Fخ، ا��3 را . ا$

�از د�E او، ا��3 . ��3ا,�" ر�� و .�/�0
�ز�Eا 9% از . در ذات ا,@�,&� ,&a+% ا$

ه�Mن اوان �9د9# اG�>_ ��3 ا  ��ص در 
_��Eن "�^a+ۀ او، ا��3 . ذه? �9د�9ن دارد

ا��3 . ,#ا$� در ا�@�س ا,@�" ��#3
رؤ�E  ا,@�,&� ��ا  �iN #��X= و ,�، "

 G�5EA  ا��&+� �ر�3,# از _&�,# A و
�  ".ا$
� از او"�.#  J1U د�� %+����Fخ در ,�

در ز��ن �0ر$# . Utopien �5I�3ه� 

_�A �`9 �," ،" %!3��د"او"�.�� را 
3!5# �9دZ�0 %5E�3 " G<%"و A " �Eر�3,#

�اب و �@��ر  از ا,@�,&� او"�.# را �. ا,�
���F# �9د�9,% ��3ا,�5، و �i, #F���Fخ 

�@�, ?Eو .  ا G�"�9 #>�� ر�C� VEدر ذ
 �E ��.�"او %UD�"#,�3رA %!3�_ " را از

=5I�3 �E�/" خ�F�� �Eد:  
� �i5���Fخ، او"�.�&� و A %!3�_ �Eر�3,# 
��X&�  ��ا$+5# و C3<�ب از _�3!% ا  

���E . ,� و �Nدc,%  ه@+�5 %9 #K�&��X
وF# . در اE? _&�ن $��+% ,/�G ا,�ه�5ز 

�,���/�ط اu,A %I5E% . �3+�ا,�5 $��+% 
ا�3وز ��oM�% _�3!% و_�د دارد، �8م �% 

�59 ��e" ب �3، . �8م�>C3 �5ۀEA %I�K�_ �"
���E HW1" �3 #,�3رA 3!ۀ�_ . �W+!3 خ�F��

�� : ا$W�W� ر�3,#، درA %!3�_ �E #.�"او
. ��5I"�ان ا��3 و ا��3وار  �3 را �@�� 3

در  ?MZ��E �3 %دAور  �5I�3 و 
�*��3�Xن ��3ورد 9% $��+? _�3!% ا  
. Aر�3,# �@+^# �% ��د �3 و ارادۀ �3 دارد

ز�Eا . �@+^# �% اP" P" ��3 �3 ه� دارد
اE? �3 ه@+�= 9% �3+�ا,�= ,��وه�  
��د�3ن را _BM �9دG و IE# �59= و 
=E@�ز�3!% ا  د��، _�3!% ا  ,� �_ .

�N  ب، "� درد و ر,� _�3!% ا�E ��دل و ر
�3_�د در _�3!% �59,# ��د را 9= و 

=�59 �+M9 .  
u,A% از �8ل ���Fخ ��Cر ��<# 3*+)� 
 ،�3A�  f�l ?3 �i5�f` ا��3 در ا,DWب 
� $��+? _�3!% ا  ,�، _�3!% ا  &_
� ��ر JI, ون و_�د��ب، �E ���Nدل و ر

�_�3!% ا  9% در Aن . _�5ن ا$+�Jاد، ,�@
و ��ن و �W3م او ا�+�ام �:ار,�،  �% ا,@�ن

B,�3 و f3ا�= ر�� او و 9/�رش ,/�,� 
�59 �5� VW+@3 و f�3A �>U  3!% ا�_ �" .
 %!F�C3 #$�5/,روا %J5_ ل ا��3 را از��

=�59:  
"�W�W1ت روا,/�5$# 9% �+�ز�# �Uرت  

 �0�Eدر #. #^>M_ �3+�ا ا�0+% ا,�، در ا��
ن اE? ا�3 ��د,�، "���� ا��3 را در درو

nJ$ G�^,A و $�� . ا,@�ن �9وش �559
"c�1ت و د�� ��,�&�K# را 9% ا��3 در �0د 

�559 #K�$�5� ،�5I�3 د�`Eا . #. B8در وا
��a" ،�,�Jوت �3��? ا,@�,# ا��3وار �� 
�؟ و @�l ا��3 در�, �E ا,@�,# 9= ا��3 و
ا�a" ?Eو"&� در l% ز5�3% ه�K# ��_�د #3 

�5EA .?Eا P" P" %� �`5Eت  3? در ا�W�W1"
,M# .�دازم، �<VU�� %I د$+�ورده�  

ا�W�W1" ?Eت . A,�ن را ذ�9 ��اه= �9د
%9 �5F�WFا Ha+3 #^Mه:  

� "�5ر$+# و  &_ V3�N ?E�+M&3 ��3ا
�3� "? و روان ا,@�ن ا$D$ . #,�@,ا

 G�&Fس و د�" �+M9 ،�53رزوA ا��3وار و
��5رت د�lر ا0@�د�# . �% ��د راG ��3ه�

در_ۀ .�/�0� و . و �9f9د�# �3/�د
� او در �*/&�  3+!�د ز,��# اش، �W0�3

�Aدم ا��3وار، Aد3# ا$� . ��<# ز�Eد ا$
3� و ��X ،�J�Iر�E�. %IEار  و �W+$ا �.ُ
�W3و3� او �&5^�م ,�Jد �� $*+�&� �0ق 

�ا,@�,&�  ُ.� ا��3 و . اF!�دM/l G^�� ا$
ا��3وار، ا�M+Nد �a5@# �0ق اF!�دG ز�Eد 

� �*. دار,�*$ �&,A  �&�K�,د و "�ا�
��Wل ��Ff[ ،�0@�ا  . ��sE ��ور دار,�

,�3# ا�Eان، Aدم ا��3وار �3ام �*�د 
�E�^�3:  

9%  دc ز X!? �@�دان �3,� و وا�H ��ش
  �� �% ���X ا��3وار �3 ,�$�

"f9�M ��اس و ا�I0را,@�,&�  ا��3وار  
�، ��5 �� د$+�ورده�  �F�!0 5^�م �9ر و&�

J@, ،وه/&�  روا,/�5$�نL. %� �
ا,@�,&�  ,� ا��3 و �E 9= ا��3 ��<# ��/+� 

���ا  �o3ل ا�W�W1" ?Eت ,/�ن . ا$
 =9 %� �J@, ��3ن ُ.� ا�E�`/,��3ه�5 9% دا
�. ا��3واره� ,+��E ا3+�1,�"/�ن �&+� ا$
 f�, #�درورزش و�@3��Wب ورز
  �I$ �ًJF�[ ران ا��3وار�I�ورز

�55I�3 ن ��دA وز  را از��..  
5Eا �+M&3 %Mا,@�,&� از ه �M� ��3ا %I

  �&+�!Zر  و �3د ��3$�,� "� �3 در و�E
� ز,��#، DI/3ت و W/3�. و �*$
A nK�(3,�ا ��ا�+# "VM1 �9دA ،G,&� را 

ا,@�,# ُ.� ا��3 در . از $� �^:را,�=
ا3+�1ن $*� ز,��# و ���ت ��د �% 
. .��وز  و $��<C8  �5!# ��اه� ر$��
?Eا 9% ا�@�س ا��3 در درون او، ا�l 
"�ا,# را ��_�د ��اه� Aورد "� او Aن 
 �E�E�3 �,+�ا�را ��ب  �*$ ��!Zو

�59 .  
    �E�+, ?+0�� �i, در ��5)�رت Eدر ا

�0ق �@nJ دا�+? ا��3، �3+�ان �% ارزش 
و "���� Aن در ا,DWب �M5&�3 #,�59ن 

راG ا��3 و ا��3وار  . ا�Eان ,�f .# ��د
,@V ا,DW�# را ه�Mار �9د و از هMۀ 

5��Iaان، ه�53�5ان، ,�E@���5ن، رو
 #3�M" #5!E ،ن�E�`/,رو��,��ن، دا
 �Z�W" ،ان�Eب �3دم اDW,ن ا�E�^5*$

,% "5&� ا��3ه�  �0د  و _�M, : #!Mد
ه�5X�Mن ��sE را "/�HE و "M`�� و 
" ،�559 ?�@1� %I>��E�+, % و .���3ه�  ,� 

� ا��Cر ده�5*$ #!M_ ا��3  �0د  و .
��اد��ه&�  ا��Jر دروغ و ,E�M/�ت �

� �W0% را Ecو =E5# رژ�F�+$ه�+<�  و ا
ا0/�ء �9دG و "���F# و P1p3 ��دن 
 #F�J8و ا -,�� %��oM� ت را�/E�M, ?Eا
� دادن ا��3 �% ا,DW���ن و &_ ،�55�J�
.��وز  A #!C8,�ن را ,��E و �/�رت 

  :��Wل ���0. ده�5
�l �1$ن �@�و ��ور N<= �� �9ه@�ران 

� �Eرم دM��3 �  ر ا��3واران زدزد��$
در ز%5�3 $��$� و روا,/#$�5 $��$# 
,�f، ��راm او���3 رM_ -�K&�ر �59,# 
 �3!�0� �% اE? ا�3 9% در $��$ ،�IE�3A
9/�ر دار  "� l% ا,�ازG ا�M+Nد و ا�W+Nد 
�% G�5EA ا  رو�? و ��ب ���3 و ُ.��8ت 

او در . ا$� را ���fدG اهV ��د �9د
�&M_ �$�Eر #"�e�>J" ت�W��@3  ر

 A "Yesر  �3 �3+�ا,�="M_ �IE�3A<ۀ 
we can  #Kا  _�دو %>M_ %� VE�J" را

او���3 در �@��ر  از $*�5ا,�&�  . �9د
ا,+*���"# ��د، روا,/�5$# ا��3 را ا$�س 
�9ر ��د �8ار داد و �� ,+�`% ا  ��i, =9 و 
� �3دم E�o9ا n*+53 ب و�J13 ،�5,�M��

�/� �IE�3A . از -. �IE�3A �ز�Eا 3<
" q5_ و _�,# دو #F�3  �&�,ا�Eو VMّ1

ا�<&�,%، IE# در �Nاق و دE^�  در 
 #F�3 ح�p+0�1ان و ا� GوD!� ،ن�+@,�e0ا
_&�,# و �# ا�J+Nر  و �# A��و ��ن 

�IE�3A-  %9 در ,�i ا�I0ر 3�MN# _&�ن 
� _�رج ��ش و �M9�� VU�� #^Mه

,��ز  �J3م �% ا��3 و  -�fب او ��د 
��     . روا,/�5$# ا��3 دا

 ��M9�� %ان .- از $% ده�E�3دم ا �EA
� ��? اV>ّMF و @Eور�" ،?K�� <% و�3/+# ا
V"�8 رو��Ia5ان و ا,�E/% ورزان، �% 
ا��3  �9ر $�ز و ��د  �*s ,��ز �J3م 
 %�,�ار,�؟ ه� ا�Eا,# AزادG ا  در ه� ��
از اE? _&�ن $�9? ا$� ���E �*�د و 

 ،�E�^��5ن ��دX�Mر  �3 �3+�ا,�="هA ."
� �3+�ا,�= _�5ن ا$+�Jاد را در ا�Eان 3

=�59 Q8�$ و Gر  �3 . "3&�ر �9دA
. ا�Eا,# Aزادو �3دc�@3ر ��5 �59="�3+�ا,�=

�!�ر و �!�ر   �+13 #+@E�� ��3ا ?Eا
  .هMۀ �3 ا�Eا,��ن را ُ.� �59 و ��اه� �9د

 �!�JX ،��3@��ر 3&= ا�از و_% ه�   #IE
� �% اE? .ه��0ار  و ه��5M0 ��دن Aن ا$

 PEر ،#N�M+_و_% از ا��3 روا,/�5س ا
"���9  �0اوان  Rick Snyder$��5ر 
,E�iۀ او در �3رد روا,/�5$# ا��3، . دارد

�!�5ان IE# از E�i, ?E�"���3% ه� در 
"�W�W1ت روا,/�5$# در �3رد ا��3، 

�,E�i% اE? روا,/�5س . ا�J+Nر 0�E+% ا$
 G�^/,در دا s�.  �5l �" %9 #N�M+_ا

IE�3A اسf,�9 و %E�. ،د�I�3 -Eر�" �
 #5�F��  �&/وهL. د  از�Eا$�س "!�اد ز
� در�I>MN mد اf, ��3د ا,@�,&� �/+% &_

�  . ا$
�@5E��5ر ا$ %E�i, #,DWN ا��3 : ه@+ۀ

در واB8 ,�ع و���ۀ ��U# از ا,�E/��ن 
در ��رۀ اه�اف sE�� =&3 در ز,��# 

�در اE? ,�ع و ���ۀ ��ص از  .ا$
E�,ر و ا�I0ن، ا��/E�,ه�  ا,@�ن دو ا %/

�55I�3 #X را S>+*3 �&_:  
 %I+@5Eاّول ا �&_ : =M(3 ا,@�ن ا��3وار

�3/�د �� fNم و ارادG ا  I13= و ا$+�ار 
در �59ر . �% اه�اف ��د د$+�$# .��ا �59

ا�I5Eر او ���Eًا �% اE? ا�3 ا�W+Nد دارد %9 
. ��Cر �+= �% W3)�د ��د ��اه� ر$��

ن �0د ا��3وار ا�C5Eز از ا,�E/��ن در درو
,��و  ارادG ا  $*� �8  را ��_�د 

"���� اE? ارادۀ �8  در �I0 او . ��3ورد
ا�5I�3 #>`" %,�^5E 9% �0د ا��3وار �3ام 

�E�^�3 *�د�% ه�ف : "�3? �3+�ا,= 
�3A ?3د�# ا,`�م ا�I5Eر "�E ." ��دم ��$=
3? "�ان �% $�ا,`�م "و �E ." را دارم

  ."ر$�,�ن اE? ه�ف را دارم
� دّوم ا,�E/ۀ Aدم ا��3وار اE? 3@�� را _&

�5I�3 #X : و �I0 �3ا ?Eاو در �3رد ا
 %9 �5I�3 �0اوان V3�""%,�^l " �8در

  ��اه� ��، �&�ف �3رد ,�i ��د ��$�؟
 ?Eا �، "l^�,%"��ا  0�E+? _�ا�# _&

�0د ا��3وار ��وع �% رE*+? ��,�3% ه�  
�5I�3  3+!�د . ?Eا �� Gا�Mه �E در �59ر و

VMN د  از ��د�Eه�  ز G�Eرات و ا�I+�ا ،
در اDCUح a@>0# ا��1F@? �5# . �3@�زد
ا$+!�اده�  ا,- و ره�J  و "�Uر 
��8D� " قD� /�ت 0!�ل و�دم ا��3وار A
او 8DN% ا  وا�0 �% ه�ف . �3/�,�

در ا5E)�رت در 3@�� و . ��sE دارد
 %3�,�� %� �� Aن ه�ف، �3ام د$&_

D� رات و�I+�و ا �&EfEر  �E�_  �&+�8
�,f�3 . و �M$ و �&_ �&+�8D� ?Eا

��ن "�ر #`E�WM)�د و  PEدf, ن�/E�$
�% . $�ا,`�م ر$��ن �&�ف 9<# او را دارد

ا ?E�s* از ا��3، $��5ر ,�م 
Waypower  نA #5!3 %9 �را دادG ا$

 %� %�J�  f�l"Gرا �E�W" " �E و
"Gار �9دن _�د�Mه "�  .ا$

ر_% $��5ر �� ا$�س ,E�i% ��د PE د
در$� �9دSkala  G��M, �E  �5دار  

�او "�$Q ا�M, ?Eدار "�ا,@� ه� دو . ا$
� ا,�E/��ن را 9% در �� ،�3A c��Cر &_
 Gد ا,@�,&�  ا��3وار ا,�ازf, =ا از ه�_

در_% ��5  او از E�+M9? ا��3، . ���  �59
 #5!E
-  ?E�+/�� �" وع �3/�د��

 #5!E ،��3$�+ �١ا��3ه� . s`5$ در
��3 9% $��5ر در �M`3ع ��  f�3ان ا
�0د �!A VMورد، ��E? ,+�`% ر$��  ١٠٠٠٠

f�3 %9ان Q$�+3 و  �E�a^+% او 
"#F�M!3 " ،د ا�0ادf, ��3١٢ا +�. ا$

.�E% و ا$�س ا"  ��3��Wل او ا�W3 ?Eار 
=F�$ ل و�W!3 "��0د  9% اE? در_% . ا$

  �&+�!Zو nF�[ در ،��از ا��3 را دارا ��
Gاز�,�� sE�� #��,ر  ز�I+�0�9# از ��د ا

و اG�E و ,�Aور  "���F ��اه� �9د "� ��د 
اE? �0د . را �&�ف �3رد ,�iش ��$�,�5

�� ا�W3 ?Eار ا��3 ��,�ازۀ 0�9# ا,�ژ  
 G��� ��اه� Aورد "� 0!�ل و �Dق $��

�$�� sE�� د�(WM� . f�, #K�&,�@,ا
و_�د دار,� 9% ��<# ��/+� از ّ�� �M!3ل 

اE? ,�ع از ا,@�,&� در  .ُ.�ا��3 و ا��3وار,�
��اQE و وZ!�+&� ه�5ز ُ.� از  ?E�"��
"*�Dت ا,� و د$� از زدن  ا�+�Iرات 

�E�_ . f�, cً�M!3 و � �&�8D�� ��M,ار,�
اD�*" ?Eت و ا�+�Iرات _�A ،�E,&� را 

��ن ��اه� ر$�,��i, ف �3رد�&�.  
در "�ر�J3 tEرزات ��ا  Aزاد  در ا�Eان،  

اE? ا,@�,&�  ��s  $+�ر��ن �M, PE,% از
او در ��"�E? . از ّ�� �M!3ل ا��3وار ��د

��اE ،q5_ QE!5# در �<q5" %W و "5^+� 
 %X3/�و q5_ =�iN تDI/3 G�,��
 %Xرزان 3/�و�J3 %Mه %I�,�3اه�ن، ز��
��اه# BC8 ا��3 �9دG ��د,� و ��0+�ر 
 %+a� ،�,د�� G��]��8ب �Eس و ,� ا��3  

PE زور "و اPE ". ?E زور دE^�: " ��د
�^Eاه�ن " د�� %Xوز  3/�و��. nJ$
��lا 9% اD" ?E��A ?Eش او، . �/

.��وز  Aورد و اW0&�  ا��3 را �% رو  
  .ا,DW���ن �/�د

 f�, ��3ا �, �E ا,@�,&�  9= ا��3 و %+JFا
S!Z در ا��3 و�E 9= ا��3  . و_�د دار,�

 %9 �� رو�# و روا,# ا$F��  ��3و ,�ا
c�X #"�3  ا��ا,�5 ا,@�,&� �+�M, ا�,A #,

�559 VMّ1" . نA %� را ?+/E�� %I5Eا �E
,�اF��  ��3+# �0ق اF!�د�N . Gدت ده�5

�. �pّ3 ��ا  $3D+# "? و روان ا$
 ?E�� و_�د دارد #ME�8 ر��@� #>�oM"

� ��ا�Mp3 : %$"#KنM!, " در و_�د
�ا�W+Nد و  -١. ه� ا,@�,# ,&a+% ا$

 ،G��WNو  -٢ �J13 و H/Nا��3 و  -٣
��ل ا�w$ ?Eال �Xح �3/�د 9% . ��وار ا3

از �9اPE ?�3 از ا�M!, ?Eت ا,@�ن 
�3+�ا,� زود"� و را�+� �i50�U �59؟ 

�@5Eاب ا�_ : �E�� H/N و G��WN از
�، وF# از ا�M, �ً5wMC3 ��3/�د ��+�ان �:

ز�Eا 9% از د$� دادن �i50�U . V3�9 �9د
�. ا�W$ sE�5!3 ،��3ط و ا,�C1ط ا$

 %9 �@�, Gد�&�� �E د 9/# ه� و�� nF�[
�+# د�� 9/# ه� 53/���ن از د$� دادن 

�  .ا��3 و ,�ا��3  13£ ا$
$��5ر �W+!3 ا$�، ا��3وار ��ن و ا��3 

���3A ن را �3+�ان�Eورز .�E�^�3 او " :
ا�I0ر و ا,�E/% ه�  ُ.� ا��3 را �3+�ان 

��!p# از �3اB8 �+# . ��ا�+# �0ا��0
# "��e  �@��ر Pl�9 در ا,�E/ۀ، 0�9

=E��رو�&� و ." ا$� "� n��U �3 ا��3 
راه�Iره�  �I0  9% $��5ر .�/5&�د 

  : ،�5I�3��Cر �UD% ا5E&� ه@+�5
 SFا : sE�� د و ه�ف�(W3 �E�� ا,@�ن

�59 �Zو وا ?�. را ��ا  ��د Dً3�9 رو
 �pّ3 @��ر�&�م و وه= در ه�ف ا�3  �ا

��� #+@E��Cر دH�8 دا,@� l %9% . ا$
Aرزو  �3 �9ا3&�  �3*�اه�= و ا��3 و

��DCUح ه�ف و W3)�د ��E@+# . ه@+�5
�5��� ?�  .Dً3�9 رو

ه� ه�ف و W3 �E)�د  از E�5l? : ب 
 V�I/"  �+Il�9 و #Kf_ �(8 ه�ف و

ر$��ن �&�ف ]�K# و�E ا,+&�0�E . #K+% ا,�
� $��:اردن اه�اف Il�9+� را �Zور /.

در ا5E)�رت _&� ر$��ن �&�ف . �3@�زد
�ا�+�ا ا�I0ر و ��اس  ا,+&�K# �&+� ا$

��د را �% �8م �!�  و Kf_ �(8# 9% در 
  ..�s �3 �8ار دارد، �C!3ف �59=

� ر$��ن �&� ه�ف و W3 �E)�د : ج&_
��sE �3 ,��ز  �J3م �% ارادG ا  �8  و 

=Eارادۀ ا$+�ار و �8  را . ا$+�ار دار
. �3+�ان ��ا  ��sE ��_�د Aورد
 �� �^+a� �59=، در ?E�M" �3 5)�رتE��
 Gد�a+$ا �Jo3 #Kا�U دن��ر �I� د، از��  

  13در  صفحه 
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 يسو به  يراه شكنجه
 يرستگار

 
 q5l %� ذ�9 �9د 9% ه�ف �E�� %+JFا
�3� ا�3 وا�E B8 �% اDCUح�M" وردنA  »

B3�_ و n,�_ %Mا 9%  »"1<�<# ه�l �@�,
�3� ا�3 واB8 و �M" n@9 �"Dش �% _&

BJCF�� ؛?�+@*, G�E% ا�ن A ?+$�9�0و 
D" �@I��# ا�Eا�F@+# و �I13م �% 

� .ا$
��ا  ورود �% w@3<% و در��1U m از 
�5I`% ، داد��E�M, G/# و اN+�ا�0ت 
"<� #3 #,�EfE��s�.�/�. �E "� ��ود  �% 
� و �M9�� VI���ر$# $��+�ر �8رت و 
 #3D$ر  ا�&M_ م�i, در  �a�9 ��,DWN

�  ..�دا�
"� �59ن �@��ر  از "V�>1 ��ان در «

� ?��J" �C� %� بDW,از ا �!� ��M9�� VI
ر0+% ا,� ، ز�Eا 9% از "��J? رژE= �� ا$�س 

�,f_�N P�3�9دA  در . 3!��ره� #���
 =@Eر�+�F�"�" ا�,A ر�I�A #p8�5"» از %+JFا

دا,@+% ا,� و ���# دE^� �� » ,�ع 5$+#
"�_% �% Aراء 9�3- و�� ، �5Nان ,�iم 

ا �3���C>$«.  %_�" �E,# را ���G�Ef ا,�
� 9% $��+�ر $<C% در ا�Eان D3�9 د�ا

153)� �% �0د ا$� و ا�I3ن "A ��@aن 
�0�U �� ا$�س ا,�E/% ه�  ]��# �3@� 
�، ��ا  �o3ل Aرا  �9�0 در �)�ص @�,
 %,�� ?E�� در ]�ب  �a�9 ��,DWN ��$

�  :ا$
� در �0اs5E�I" �5E �% ا,�1  «Fدو

 #!$ s,ن از 3`�ا  �8,�ن و دا���,��
�0+? ��ن دا�+% ا$� و از در �% ��و��ن �

 ��,DWN ر�C" رو 3# "�ان ، از دل ?�Mه
 �Kن را �8ا���8رت و  �,��. tEر�" ، �a�9

�% زN= او "�رE�3�$ tE% دار  ، . �9د
 nE:!" و %�J5" �� #5+J3 ��,DWN از �9��
� او�F% �8رت ��J,م در دوران ا�N ®3 در
 #5+J3 ��,DWN �M$ %� #C$در �8ون و

 �J8�3ا ��,&�دن _�3!% ��ا  ��و 59+�ل 
�و $�� _�اB3  ا,X�Jp# ��دG ا$

E�3�$% دار  ، �% ��3,`# .��,� �8رت و 
دا,s و .��3A �Eن ��,% ه�  �p+3د  از 
 nE:!" و %�J5" از �9�� ، #M>N ر�+a�
 Gد��رت روا,# �i, 59+�ل و %� #M@_
 ��M9�� ,^� �:ر از����1ل " ?Eا �ا$

� 3+��� ا$�M9�� %� P�$D9� .«  
� �a�9  در ا�Eان �,DWN و %C>$ م�i,
,% 3+���5 �� دوران P�$D9 ا$� و ,% 
� ,�iر"# دوران 3+��� و �M9�_ �� #5+J3
 %I>� دو؛ ?E? ا��در �3ز  �3  #+� %,
د�W�8 3!`�,# ا$� از هE�$   %M% ه�  

�9�0 �i, �3رد  �a�9 ��,DWN.  
�% زN= ,^�ر,�G ��ا  د$+���# �% "1<�<# 

  -,% هA   %Mن -�!p# و_���1U G از
� �a�9  و $��+�ر $<C% در ا�Eان �,DWN
���G ا  D3�9 ]�� 3`�ز   %� �E�� #3
 ��,DWN ،%!3�_ر $��+�ر �8رت و�p�

 -را در "P" P 3+�ن ا$�a�9 ...#3D  و 
���$ #K�3 �9د و �`+@_ #!��و �%  ،

 ���ح و "a@�� دI�+IF�E# د$ #N�,
�Eز�E] � دور,� درA ن�uMه ��رد ���

#Eرژوا��ر _�3!% �+��$[  
 �i, %� ؛=Eز��د��ل �9�0 �o3 %� ل��

�9�0 » ��,DWN  دار %E�3�$  �^Fا
 %� %!3�_ =�@W" �� 3# ��اه�  �a�9

,&�ده�E# ��$�زد 9%  ،��زG ه�  3!�?
� و J8�3ا ،�^E�IE �� #3ط ه��J"ون ار��
 ��� %Mه P�5I"  ا %,�� %Ff53 %� 59+�ل

� �% 3!�وف و ,&# از ��ل ,&�د ا3. »��د
�5l f�, �I53? �9ر�9د  دارد و در .# 

�59+�ل . اW0# �9دن ,�iرت هM^�,# ا$
هM^�,# هM% ا�0اد �� E�IE^� ��ا  
 �Eو ه�ا G�J+�_<����  از ��وز ��C و ا
. �0د �% $�  ا�C3�3�H ه5`�ر �E ا�3 ���
 �N59+�ل 3# "�ا,� �8ا   G�1, ?Eن ا�l و

���د ,&�E+� در �@��ر Pl�9 را ه= در ��
��F+# ا�Eال _�3!% ا  "QJp53 �3�M و 

از G�N�8 HJX . %9 �`,A �% و_�د A #3ورد
ا�3 �% 3!�وف و ,&# از �I53 دارا  
 %J5_ �,3# "�ا ،��3ا"J# ��,���ن ا$

���� %+��i, ?�5lرت �0ق . �f�, #8�W دا
9% از ه� ,�iرت .�ن -اF!�دG .�/�0+% ا  

��% �)�f�, #,�I�+.A-  #U �9را "� ا$
  . "�E? و_�G ز,��# �0د ه= ,�aذ #3 �59

 G��� %� �E�� #"ر�i, د�&, ?Eدر �59ر ا
ه�  �/? از "�J5% و "!:nE و 3`�زا"&�  

f�, �JF�[ %9 ... ��,# ه�uMن $5^@�ر و
 %E�$ ?�5uMد و ه��در �N ®3م ا_�ا #3 
ه�  �/� دو$+�,% در ��Wق �a�9  ا$Dم 

� ا��N�5M3 ر و�J+Nم ا�N ن�l اف�+Nا :
� "`��E �E ��ف و F�� �9د... در Gر��. ا

 #3D$م ا�I�5? �@+�د�# 9% ا�l �� -.
 %� �E��� �a�9  دارد، �,DWN   %5�3در ز

%9 �a� +�ان�أت �_  %E�$ م�M" مD$ا
� �a�9  را IE`� در ��د �,DWN  ه�

�و اE? �@+�د�# BM_ . #+U�0 �9دG ا$
�a+3  ه� ��@a" ه�  و VEا  "�و��وت را 

 Gم 3&�� �9دD$از ا V��W+3 #+� G�� و
�"�aوت ��? "�a$�� ���5د��ا�l #,�Eن . ا$

�J(3ح "� ,� ا,��l #,�/Eن $�وش در 
� �a�9  و ,�iم $<C% از �,DWN ص�(�
"�a+3 %�Iوت A,�ن در �3رد و_��a+3 Gوت 
ا$Dم و .�ر,q �9دن و_&# در �J8ل 
,S�1 �9دن و �E �+# ,�دG�E ��0+? و_% 

, �^Eدد�� #3 #��(*). 
 f�, #$��$ و�M>8 در n�"�" ?�Mه %�
ز�3,# 9% ه�3L,# �� ,��وه�  اDUح 

 n>X-  �/�  �&+�9% ��اsE �% ��دا
��دG  -دو$+�,% و �3رن از ا$Dم دار,�

� ,�iر"# و �M9�� �M$ %� ��M9�� ،�ا$
 %�J5" و nE:!" %_ن و�� �" q,�M9

���G ا$  VE�M+3] G�E�. ن�� �+M9 Do3
و در ] ف "<�fEو,# در دوران ��"M#اN+�ا

� ,��وه�  M$ %� ازو�" %a9 %9  ه% ا��
 ?/� %Eو رو �ا8+�ار��ا 5$^�? ��G ا$

 %+0�E وز�� �+/�� ��M9�� -  ا�3وز %� �"
#F�3  ��0�3 %9 -  3@�5 �8رت ��3# �i,

 Gزد %�I" -   �,�/� %� ��M9�� �$�$ا
�  .�E�Nن ��ل �/+% ا$

�"�9   %@E�W3 ح و��ه# 9% �!� از 
� �a�9  ��3ن �,DWN م وD$ر ا�C" ��$ 

� �a�9  در ]�ب�,DWN  Gل $�د�� ، �ر0
��pر $��+�ر $<C% در ,�iم  "� 3# "�ان

_M&�ر  ا$3D# ا�Eان را در 3+�ن 
 #3D$ا- ���$ ?���!# رو . �W�W� در

� �a�9  و ,�iم $<C% در ا�Eان در �,DWN
"!�د�E�.�, #Fار ��3ن "!:nE و "�J5% و 

� ,�iر"# ��M9� -���+3  �a�9 ��,DWN - 
#3 ���ه�MارG در ��9�� . �>(� ?Eا

� �a�9  در �8ا,�? �,DWN 3+8�5£ در
_M&�ر  ا$3D# را 3# "�ان �% �Xر 
3/��% در اU�N �o9% ه� و $��+�ره�  
 #3D$ر  ا8+)�د ا�w" ؛ از�0�E %!3�_

_M&�ر  «���5N �" %+0ان .�رادو�I�@9ل 
#3D$�5ان » اN %� ار�E�.�, #Fد "!�د�`Eا

��3ن ,�iم $��$# وEc+# و ,�iم $��$# 
P�"د�9�3ا.  

#3D$% 3+�ن ا�م "�_% �N ?�Mو ه - 
��!# ا$� a3 %9@�ان $��$# را �% 

�اJF+% اE? وا�8!� را . "G�,�/9 £8�5 ا$
� �a�9  در �,DWN و %C>$ 9% $��+�ر
 G�Eرا ,�د �ا�Eان وام دار ]�ب ,�f ه@

9 ،�% اE? ��د �� .�M, #���u# "�ان ��0
اE? $��+�ر �5l �Uان 3# اf0ا�E؛ �% �Xر 
 VI� ?E��A �5انN %� ل ز,�ان�o3
� ,�iر"# در ]�ب �M9�� 3`�زات در
  �a�9 ه#  در 3+�ن�^E�_ از %I,A ون��
8�W� �E# ا$Dم ����ردار ���� در ,�iم 
 ?E�" Gد�a+$از .� ا #IE �3  �a�9

�  .3`�زا"&� ا$
 ?Eذ�9 ا �E�&, ر در��@� %+I,

� �a�9  و ,�iم �,DWN %9 �@Eور�Z
$<C% در ا$Dم و �� BJCF در ,�iم ��9= �� 
ا�Eان، ه�E #IEf�0�+3 #0!5# ر$+^�ر  
 ��>9 ?Eل 3# �59 و ا�J,�0د و _�3!% را د
 #$ BE�`0 ر  از ��ادث و��@� mدر

�  .$�F% ا��� ا$
� ز,�ان �!Zو V�>1" %� 9% [و ��ل #E�_

� �a�9  و ,�,DWN ن�E�N در %C>$ م�i
�VI ��د 3+`<# 3# ��دد ?E�"[  ،

�5I`% و اN+�اف ���  "<�fEو,# �% 
�5Nان روE% ه�  ,��# از $�nE:!" %E و 
� �a�9  �% ه�ف ر$+^�ر   �,DWN %�J5"

=E3# .�داز.  
ا�MNل ه� ��,% :�5I`% را 3# "�ان �% 

�/�,+# از $�  $�ژG زور �% �Uرت 
ا�GL زور $�@+P�"�M و ه��5M0 �� رو  

در ��F# 9% ا�I3ن د�0ع از ��د را ,�ارد؛ 
�5I`% 3# "�ا,� �� "���e در . "!��M, SEد

 �ه�ف ، $�ژ�E G ا�GL زور و ,�ع �/�,
 %+�ا�MNل ��G ا,�اع و ا8@�م �a+3و"# دا
��؛ از �PE %`5I ���ان ��0+% "� ��

��a$ #$��$ %`5I�.  
 %`5I�او�F? وا$�$# "�ن ه�0# 9% ه� 

�I53 �59ب $��+? ا�GL  ا  د,�Jل #3
زور، "*�nE و "�E ��W1 �� اDCUح 

»?+@I� « %F�1+$ا �E�&, و در �او$
در . ا�GL �% �3_�د  "�E�_ �3�M و �a+3وت

�W�W� » رام #,�� ��F�" %`5I�ه�ف 
�� $�ژG �� ا�MNل . »ا$&_ ?E��

� ا�GL را وادار �% ��ن زداE# از ,�/�
� و ا$+DWل ���(*� �" �E�M, #3 د ��د
 G% ه���ا$+%   $�ژ�و  �E�M, ر�I,را ا

 ،از A,`� 9% در رژ8�W� =E#. "? درده�
� ا$� و Ff53 ن و����ن �0د دارا  
���ت ,�sI �� ���ت ��ه5% اش اد]�م 

،�� و « ��G ا$��� �� �&5" %, %`5I�
ا$+*�ان �<I% �� ا�GL رژ8�W� =E# ا�MNل 

� _@= �� �13وم . 3# ��ددF�� ?Eدر ا
� ��د �% ���ت ��ن از ��ن Ff53 و

���E #3 لf5" %5ه��ن $�زو �9ر . »�Mه ?Eا
�  ."���F �3_�د �a+3وت و _��E ا$

�U�*" %`5I= �3 ��? ���ت  �Eدر ز
�0د . ��ه5% و ���ت ,�P در3# ���د

��اه�ن ��a ���ت ,�P ��د ا$�، ا�3 
 V3�9 0+? 59+�ل�� ���ن ��اه�ن �% د$
 �0د و ره�E# از �/�,� و درد ا$� و در
��ن  Gه5% و زدود��ت ��� %J>[ �� �E�&,
���ت ,�P از �0د او #3 ��5I و B�C3 و 

� 3# ��دد,�/� Gرام $�ژ.  
در ادا3% �% ��ر$# �5I`% ه�  $��$# 

� و ا�GL زور  9% در Aن�M9�� ،زور Gژ�$
=Eم ��9= ه@+�5، 3# .�داز�i, ?�aF�*3:  

 GL�و ا G5`% $��$# دو ر9? $�ژI�در 
ار�9ن E!5# ه�ف و ,�ع ���� ا,� و ��#8 

�5��� ���e+3 �,3# "�ا �ا$�$� ه� . �/�,
,�iم $��$# ه�ف $��+�ر  ��ص 
 #$��$ %`5I���p+W3ت ,�iم ��د را از 
د,�Jل 3# �59 وه�ف $��+�ر  ,�iم 
_M&�ر  ا$f�, #3D اE`�د "���e و "�1ل 
 ?*$ �^Eد %� �E ؛�درو,# در �0د ا$
ه�Mن $��$� "�اب $�ز  �% ه�ف 

  .  �0د �E _�3!%ر$+^�ر
 �K�5  �8اJ3 �� م�i, ?Eر$+^�ر  در ا
 ��M9�� م وD$از ا G�� %Kارا #M$ر

ا$+�ار 3# ] "�ا9= زور[H>C3 ��او,� 
� . ��ددKاز ر$+^�ر  و �8ا SE�!" ?Eا

=9�� #5Eد  ،د��� H>C3 �0ض #3 W�W�
#3 #X�� % 3@��  و�و  Gد�M, %��" �@E��

� ��ز��دد در ]�� ا�U ?Eرت  _�W�W�#E 
ا�3 "�اب $�ز   .در _��M>@3 %!3? ,�ارد

#3 #WMN 1# وC$ رت�U % دو�ا,�  �"
د,�Jل ��د در ادا3% هF�W3 ?�M% �% ��ر$#

 .��اه�= .�دا�� �Uرت $A #1Cن
"�اب $�ز  �% �Uرت WMN# ه�Mن 

 .را ر8= زد ٠���د BE�`0 %9 ده% ه�#0
 ا�F�K�EژPE  ز�� %F��5N %ان)ه�(c_�رد 

"�Mم "�ان  $�ز  �% را$+# ,�iم A #N�3دم
��د را �% _&� ,�ا3� و "��% وا8!#

�در $�C$ �C  .ز,�ا,��ن �% �9ر 0�^�3
"�ان ���Xات ,`�ت 0�E+^�ن Aن دوران #3

�Eح د�Z% و�را  %F�@3 ?Eز,�ا,# ا��  .ا
� وا8!# �� 3#"�اب #3@E�� % و�دن "���

 %`5I�"�1ل ��د را �� ا�8ا�l #"�3ن 
E ز,�ا,��ن �^Eد �^E% د�زدن  ;F�� ��" �

,�Mد و u,�5l% ��  ه�Mزs,�3 ا��Jت #3
�Ef��,  �,�3  3#�3اBZ ��د ا$+�ار ��#8
9/+�ر و$�B  .داد "? �% �Xد �:#0 #3
,�M,% ��رز �Xد  ٧�ز,�ا,��ن در "��@+�ن 
 .�:0# ]�� "�ا��? ��د

"�_% دH�8 �% $��+�ر ز,�ا,&� در Aن 
���G ر0+�ر ��ز_��Eن، دوران،  G���

F�@3% ...ر0+�ر ز,�ا,��ن �� E�IE^� و
��Iر �E�M5�3 و �@��ر M&3# ا$�$#A را:  

#IE �5انN %� ر ز,�ان�+��$ G�_از و
� �a�9  و ,�iم $<C% در Aن �,DWN

��!# - "�ان در 3+? ا$3D#دوران را #3
 #K�3 دوزخ VI�در �3رد $��+�ر و 

���$.  �� =9�� G�Eا #J�`N رت�U %�
 %`5I���ه&� � %�J��3A %زG ز,�ا,&� و 

�در _&5ّ=  .د5E# در �3ررد دوزخ ا$
 $�زا,�5 و دو��رG ز,��W,A #3 Gر #3

8� ر0+? ��F د و�� m�. ر�I�5 9% ��5هE�M,
c_�رد  �W,Aر �Dق  .�% �&/� را �����

 ��&C" و m�. #,ز,�ا m�.�, ن��د "� f�3
� 9% �3�3ر ه�� �# .��د@�, �J$�53

�Zر8% ر��5`% [I�در _�8#@5��,# 
� Aدم  :���E�% او 3# ]��ادث ا���@�, ��

�55I�3 �9ر %l او ��ا,� در _&5ّ= ��.  �E و
در  mfE�&9�A  �_ %ب ��ب �% ز,�ا,��ن 
 f�, ��3اد,� و در دوزخ ?`F %� Gد�FA بA
�% _�  Aب �% ��I&5ران �3اد 3:اب 

 ...��3ه�5 و
 P���F�W3 nX�*3 �E% �� د�E  .� از 

ا�3 �% زN= ,^�ر,�G .�د �5^�% اE? �3_�ا
از _�I,] =&3 %F�@3 %>Mت �@��ر  ه@+�5 

� ,�iم از  ر$+^�ر ،�N3/�و %F�@3
� �� _�ن، $�  ا�3م ز�3ن،Ecو %F�@3 

#Fا  و��و_�د �3ل و ,��3س 9%  %�W0
 9% �3+�ا,�5 ه� PE�E�&5" %# ...]دارد و
#>�F�5 د��� �N�3 ?Eق ا�U ��.  �0ا�3ش

�E��  %9 =�5I,   ا�� �درm در$
 %� #3D$ر  ا�&M_ م�i,  ر0+�ره�
  ��J!" %� �E زد و �"a@�� ا,+�Wد  د$
رE/% �@��ر  از ر0+�ره� و $��+�ره� را 

#5Eدر 3+�ن د  �@_. 
د�W�8 ر�U  �&+�!J$ %/Eرت ��0+% در  

"�ان در ز,�ا,&�  رژE= ا$3D# را #3
�@_ #3D$3+�ن ا.  %UD� ر�X %� و
9+# از دوزخ �3 ٠��5I`% ��ه&�  ده% 

در ه�  .�� �13ودE+&�  ��ص د,��  ��د,�
 ?Eرو  ز�3? ا ��او,� �� G�5E�M, رت�U
�H را ��ا  ��د VK�8 �3/�د 9% �+�ا,� 

%�ا  از N:ا�&�  _&M5# را �� ��
� ��U�Nن W�W� د 9% در�� %�>N ن��U�N

��5 ا�MNل ,N �E�M<�% ��ا #3��.  
 ��ل �% $�اغ "BE�`0 V�>1 ا��� #3

=Eرو:  
ه� �5I`% و DNوG �� ه�ف ا$�$#

ه�ف $��+�ر  Aن در ,�iم _M&�ر  
،#3D$ا  QEا�� %� %_�" �� %`5I�

�a+3وت IM3? ا$� اه�اف ��ص و 
  ._�Kf+� را د,�Jل �59

١.#E�p8 =I� ور�U �  ا�8ار �% _&
ار�Nب 3�MN# و $��9ب �aF�*3ن و .٢

،Gب $��+? ��و�I53  %9 #,�E�_ �E بf�
�ز,�ا,# _f  از Aن ا$  

 ا�: اN+�اف ر$�,% ا .٣
اJF+% رو�? ا$� اه�ا0# 9% ��ا   

� %`5I�P�Ia" % ���ن �� در "�pد و 
 VMI3 %I>� �5+@�, �^Eد PE �� V��W"
E�IE^�,� و ه� �5I`% $��$# اه�اف 

#Fو �E�M5�3 ل�J,# �0ق را د����3ارد  در 
� "�  M&3+� و ه�0# ه�#0�M9= اه �^Eد

 �� f�, P�Ia" ?Eو ا �ه�M? ���5د ا$
  .ا$� ا$+�ار �/+%

١ .GLEر و�X %� �F�� ?Eا     �&F�$ در
#5!E � .- از ا��DUت رخ دادG ا$

��3ن �8ا "P�Ia اE`�د ��M9 %9  G# ز�3,#
و "�= ��ز_�E# ه�Mن "�= �p8وت ,�Jد و 

#E�p8 =I� ور�U  ا�� #E�_ز�� =�"
"Dش �M5�3د 9% 3+&= �% _�م ��د 

 %9 #3�_ %l اف �59؛�+Nرت ا�U �!8وا
.:0�E+% ��د و l% _�3# 9% $��+% "�ّه= 

  .,&�ده�  ا�NDX"# ��د
اJ5_ ?E% از �5I`% در �3رد �M&+3ن (

�/? ا�MNل  ]�� $��$# ,� f��U %ر"#
اE�M� �+M9 %,�a$�+3 �3+# از اE?  .�3^�دد

����U %!3�_ �/8 . �Eرت ��0+% ا$
,&�ده�  �3ا�W� B0ق �/� �� $�@+= 

� در ��رج �M9�� 8/� از ?E�9دن ا
�/� Gد,�\�13ود�� Gا�Mه �>3.  �3�I�

�� ,�3^:ار  اE? ا8/�ر "1� �5Nان ��د 
 B0ش و ��ه# �3ا��اراذل و او %+��$
 %9 #+E�5_ ?+0�� G�E,�د ��/� �ق �W�

,��و    N<�% اE? 8/� در ��زدا�+^�ه#
 ).ا,+�l #3�iن mfE�&9 ا�MNل �3^�دد

٢. #$��$ %`5I�اE? ه�ف در ه� ,�ع 
3���Iر Aن BE�`0  .@++� ا$A %,�M, �3ا

� ,�iم $��$#  .����ا��� #3W�W� در
�ا�3  ، ��اه�ن اE`�د ار�Nب هM^�,# ا$

� �8رت ��J,ف دوران اD��� %9 �_ نA از
#C$ن �8ون و�l،  nE:!" %� م �8در�i,

� .- fFو�3 ��E�N VIن  در �NDٔ3م@�,
و از �E.  �`,A�� 3# �8رت در ز,�ان "`<#

ر از �MN =/lم ا$� و از $�E# 9% دو
"!:�i,  nEم $��$# ��اه�ن ه�Mن �9ر�9د

Dٔ3 م 3#در�N %� %`5I��� در ,+�`% ��
#IE �5انN %Eاز رو#�� ه�  ,��,DWN از

 GL�% ا�را  %��Z ?E�+W�MN �E�J�3  �a�9
زور �% �5Nان _Kf# از ��,% 3!+�ض 

ه�Mن �E %`5I!5#  ،_�3!% وارد $�زد
#@5_#$��$. 

#@5_ %`5I�، %`5I�ا  ا$� 9% در 
#@5_ %C�� نA #@5_ �13ر  ،�0دو ا,�ام
"&��E « : از _M<% .���د �/�,� �8ار #3

� _��W1" ،#@5 _5@#، ا_�Jر ,�/� %�
�% ��ه5^#، ا_�Jر �% ��ه� "!�ض _5@# 
�% دE^�ان ��دن، ا_�Jر �% "�Mس _5@# 
��? ز,�ا,��ن، ا_�Jر �% "�Mس _5@# �� 

وارد Aوردن �Z�% و ��m ���ا,�ت، 
اIE�+IF# �% ا�pN  _5@# ��ن، و 

 .»"`�وز
��s از اM_ f�, ?E&�ر  ا$3D# از 

#@5_ %`5I�� .ا$+�aد�M, GدG ا$
P�"�M+@�$ %� ن "`�وزA ع�, ?E�"

9% د�W�8 ��  ��د ٠�د�+�ان ��G�9 در ده% 
0� ا,^�Gf د�U #5Eرت #3�E:.. 

 %��`" %� %_�" �� #3D$ر  ا�&M_
.- از Aن BE�`0 در _�3!% دو��ر�I$ Gت 

 HEرf" ا��� و sJ5_ #��9�$  ا��
ار�Nب SN�p3 �% _�3!% از اE? ,�ع 

�� %`5I��U %رت ه��5M0 $�د _@. 
%9 �5l �8ل �9�0 3`�زات در  ه�  %�
� را ه�ف �^��د  "`�وز _5@#,�/� �E��
و �% �a� H+% �3/�د  ،را ,% �&�ت

از رو  �/�,�  _�3# "`�وز _5@#
�&�ت و ")�ر "`�وز _5@#ا$ %, �  %�

�5Nا,% VMN 3`��3,% از رو  �&�ت 
ا�3   ،رE/% در �0هq5 .�ر $�cرا,% دارد

#@5_ %`5I� %F�@3 %� �E��  در #$��$
�@E�^,  �+/�� #5��f�" �� ان�Eا  .ا�l

9% اE? ,�ع �5I`% از �)<+# "�I? و 
 �  .153)� �% �0د �� ��ردار ا$

"�ا,� HMN  3# "�_% �% دو V3�N ا$�$#
%��Z 5`% درI� S�o9 ع�, ?Eا  را 9% ا

$�زد را ا�Eان �� ا�GL زور و _�3!% وارد 
  :در�M, mد

و  �0هq5 .�ر $�cر,% _�3!% ا�Eا,#.١
و_�د  و  �% د,�Jل Aن �0هn`� q5 و ���

#+5$  �&��% �)�ص در �3رد  ارز
  .�3دان
�5I`% _5@# $��$# ا�MNل . ٢

�% �Uر"#  ”�/�,� و �&�ت ”ه�3fMن
��G و   fE,�3% ر���5، M0ه� ، Gf�F�,�9

��5I`% $��$# ا$�$� ا�MNل  .�a�9  ا$
 P�"�M+@�$ رت �8,�,# و�U %� �,�/�

�5I`% ��ان �% #3 %9 %+I, ?Eا ����
 Gد�a+$ا �Ef!" G5`% از واژI� Gواژ  �_
� �8,�,# و >(� �^5��5E�M5�3 د�W�8 رو

 �a�9 ��,DWN 5`% درI�ا�Eان  3`�ز 
#3��ه�E�J, ?�5uM �0ا�3ش �9د %9  (.��

 ?E�" B�5� %� �ا,@�,&� در _�E# د$
ا�MNل ]�� ا,@�,# 3# ز,�5 9% ��وره� و 
$�@+= �% ر0+�ر A,�ن _J5% �8,�,# ده� و 
 #,�J�+/. نA  ا��و  �E�M, اش %�_�"

در �8ا,�? �a�9  . )ا_�ا  �0اه= ���ورد
 #��3رن از Aن _� 9% "`�وز _5@# را ,�

� 3# دا,�5، 3`�زات، �/�,� را از �,�/
 #8�W� =Eدر رژ #Fه�ف 3# ���د و
ا$3D# "`�وز _�3# از رو  �&�ت 
13@�ب ��G ، ��5��اE? 3`�زات، �&�ت 
را ه�ف 3# ���د و ه�M, ?�5uM,% ه�  
�@��ر دE^�  در �8ا8�W� �N# ا$Dم #3 
 �i, 8# در�W� GL�ت را ا�&� %9 ����

�E�1" �E % 3`�زات�ن 3#  ��0+% و A
� �a�9  ا$Dم. .�دازد�,DWN %`�+,از  در

<�� Gf�F�,�9 و 3`�ز ,�Mدن ا�MNل ��8
��&�ت ����ردار ا$. 

  %9 �اJF+% �% ه�� �5Nان �i53ر Aن ,�@
�N #@5_ %`5I<�% ز,�ا,��ن را �% 
� _D3�N #@5ن �5I`% و ,��ز E�13ود
 V�>W" ن��A,�ن �% ار�Zء "DE�Mت _5@# 

  .ده�=
3 �W�8د %I>� #@5_ %`5I� ��F�@

 G��  fE3% ر�,�� #>MN %��/3 %� #$��$
� ا$� و �M9�� دوش�� P�"�M+@�$ و
 #@5_ %`5I�� ا$� 9% در �M9�� ?Eا
�&�ت و �/�,� $�ز�3,�ه# ��G را �� 

 �,�/� GL�ا -�E�M, #3 ل�MNت ا�&�.  
�WN د�+�ان ��G�9 در �VJ8 n از ا�Nام، 
 #N�� �� ��M9�� �(8  د ,/�ن از��

. ا�MNل �&�ت �� اE? ا�0اد ا$� ,�Mدن
�5I`% _5@# $��$# ر#59  n�"�" ?E��

�&�ت  -�E #3 SN�p3�� و $�ژG زور 
�&�ت-�% ا�MNل �&�ت  GL�ا ��زور  - 
در ا5E`� $�ژG ه�Mن . زور 3# .�دازد

� ا$� 9% ا�MNل �M9�� و %C>$ م�i,
�&�ت را �� W>� ?E��A G�&N%  - زور

#3 �� %`5I� #5!E %C>$   G��`,ز 
  . $�rرد
�E? %,�� ?/��"E? %`5I�� و ?IM3 ، 
E5!#%`5I� �% ه= Aن ، #�$�$# _5@ 

� �� و د0!�ت,�/� M@_#��E� در و N�? 
 ��"�� ه�ف �%  ��o9 ا�0اد  رو �� ��ل
 ار�Nب و _�3!%  ر0+�ر �0هq5 ��  �:ار
3�MN #�9ب و�$ sJ5_ fJ$ %� �9ر 
%+0�� ��.  
ا  ا  ,�f از $��W%اN+�اف ر$�,%. ٣
#5[ ! �در ا�i, ?Eم $�ا$� �/�,

�از اN+�ا�0ت ���M+!Eار   .����ردار ا$
داد��G ��0+% "� اN+�ا�0ت ا��� �`�ر�Eن؛

ه�  N<5# ا��� �E�M, VI/# �3ر,+� و �% 
 #,�EfE�>" ا�0ت�+Nه� �8,�,# "� از ا��

اN+�ا�0"# 9% در Q�13  ه@+�5 ؛ ٠�ده% 
  .ز,�ان و �� ��pر ��ز_� ���fار �3/�

ا  ��,% $� اN+�اف N<5# و ر$�,%ا$�
 #E�C$5# �8ون و>N ا�0ت�+Nا G�� ��!("
ا$� 9% و_&% �/�,� در �N Dٔ3م از Aن 

�  .�:ف ��G ا$
ا  و ا_�Jر ه� �5l ا�: اN+�ا�0ت ر$�,%

#IE م�N®3 در �   از ز,�ا,# �% ا��از ,�ا3
  اه�اف �5I`% در درون ز,�ان ، �% دور

ا�&�ر  ا$� ، اa, �3-  از l/= �3دم
,�N#  �� ,�ا3� و اN+�اف در �N®3م

��5I`% و "!:nE ا$.   ?Eر_�ع ا %CW,
��W1" ��5د� ��5`% 9% I�ا$+�ار  ,�ع 

  #3�I>% _�3!% ا$� ,% QW0 ��د ز,�ا,#
،����  Gد��5`% I� t>@3 %� %!3�_

�3/�د و �0د �% ,��5E�M# از _�3!% 
 �1U �� و �E�M5�3 اف�+Nژا�F�K�Eا   

#M$3#3&� " ر ��K� �,9%  .ز �@�, =&3
 �E�� QW0 %, �E ���0د ���5X "�اب ��
P$�53 وGLE اN+�اف و ا�&�ر ,�ا3� و 

� �aN n>X را �% _�  AوردE�&, در.  
اE? ه�Mن $��$� "�اب $�ز  �% 

��   در ا�U. ?Eرت $1C# ا$F��
��QW0 =9 ا�&�ر ,�ا3� و n>X   ��ا 
�aN) �5 ��ه�lاز $�  ز,�ا,# 3&=  )ه�

, �در �@��ر  از �3ارد  .% ��/+�ا$
ا,� ا  داد9G% "? �% اN+�اف ر$�,9%@�,#

#>J8 �E�WN �� �5نuMزاد  هA !� از�د ��
 �ا$+�ار ��دG و ا�&�ر ,�Mد,� 1" %9
0/�ر �5I`% و ��اQE ز,�ان �J`3ر �% 

،Gد�I, % ��5ه�ن�اف �+Nا  n>X % و�و "�
��د,� �aN.  f�, =9�� �8رت #E�$ و از
��3ا,� 9% �@��ر  از اE? #��د �% ���

و ��ه�  و  "��% و ,�ا3+&� ]�� وا8!#
�� ره�E# از ز,�ان ا$&_ %� �0�U.  

 ?Eا ���5ن uMه =I� ا �8رت�l �3ا
 s*. �� ار دارد و�Uا �$��$

�M&+3? و A �aN n>X,�ن ���E   اN+�ا�0ت
  .�/�5د �3^�دد

#3 ��M53/ٔ� اه %UD� رت�U %� ان�"
#5>N ��aF�*3ن $��$#   اN+�اف و ,�ا3

� را اE? ��,% ���ن �9د�M9��  ا��:  
  

  16در  صفحه 
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�9,�ن د�0ع از ��Wق �/� در 

 �JM�Fرگ/ ��@? ,��5E�M#  - ا�Eان
 .���fار #3 �59

 
 

١٠  %�>N Gرز�J3 #,�&_ روز ،�J+9ا
 �Uور �I= ا�Nام

 
�^+a� �1 و��5ا,#، *$  

 
 :$*�5ا,�ن

 
  f>� ��^,�&_  �8Aار،* 
 !�ل ��Wق �/� و "1<�<^� 0#$��$ 

  
در l% ,�ع ,3�i# ا�Nام   و 
� �E #3�� ؟�N3/�و �,�/� 

 
  ��M��,  �&3  �8Aن، * 

���N و �3ا�W� B0ق �/�  
  

 ا�Nام و ا�W� #,�&_ %�3DNق �/�
 

دIIK   �+0ه�,��0، �0و$�، : �I3ن 
  �9,�ن د�0ع از ��Wق �/� در ا�Eان

  
Zur Bettfedrnfabrik 3  
30451 Hannover 

  
٠�J5%، : . ز�3ن
   �J+9٢٠٠٩ا  ،

 �N�$ %@>_ وع��١
.٠٠  
 

�9,�ن د�0ع از ��Wق �/� در ا�Eان 
 #��5E�M, ?@�� /رگ�JM�F 

  راهي به بيرون
  از بن بست 

  
هرگاه تحريم، جنبشي همگاني مي 
گشت، با شفاف ترين رفتار سلب 
مشروعيت از رژيم نشده بود؟ و هرگاه 
در پي تحريم همگاني، مردم به خيابانها 
در مي آمدند، رژيم نامشروع توانائي 

جنايتكارانه اي را داشت كه  رفتار
اكنون با مردم ايران در پيش گرفته 

  )2(است؟
اين توجيه كه نامزدها و اصالح   - 4

طلبان همكار آنها تحول كرده اند، 
چرا كه تحول، عمل . نارسا است

مداومي است كه تحول كننده مي 
جا عوض كردن . بايد از عهده برآيد

براي رئيس ماندن را تحول نمي 
انتقاد از خود و در آخر صف  .گويند

قرار گرفتن و با صميميت براي استقرار 
واليت جمهور مردم كوشيدن، اينست 
. تحولي كه هر مدعي مي بايد بكند

هرگاه معيار براي سنجش، واليت 
جمهور مردم و استقالل و آزادي باشد، 
تابعيت كننده از واليت مطلقه فقيه را 

ار بهنگام تحول، مي بايد با اين معي
و براي آنكه استبداد عود نكند، . سنجيد

بديلي ضرور است كه در برابر بازگشت 
اعتياد به اطاعت از قدرت، استوار 

  .بايستد
جاي جنبش بيرون از رژيم و   - 5

هدف جنبش  پايان . درون ايران است
بخشيدن به واليت فقيه و استقرار 

سخنگويان . واليت جمهور مردم است
مالي نيز  –ي رژيم مافياهاي نظام

را متهم مي كنند كه » اصالح طلبان«
قصد آنها هم رسيدن به اين مقصود 

بهررو،  دست كم، بايد . بوده است
مردم را به حال خود بگذارند تا  

ايران . جنبش خويش را به پيش ببرند
همه امكانات رشد را دارد و اين رژيم  
دست بكار تخريب نيروهاي محركه 

حيات ملي و بقاي  بنا بر اين، ضد. است
  . ايران است

  
  »ايراني اش كنيم«
  

ناظم ايتاليائي اجتماع، سخن از     
در . بميان آورد» ايراني اش كنيم«

در برابر » ايراني اش كنيم«امريكا، 
مشكل تا از پيش پا برداشتن آن 

بدين .  استقامت كنيم، معني مي دهد
ايراني اش «، »آيت اهللا«سان، در پي 

بان مردمان غرب مي وارد ز» كنيم
آيت اهللا صفت كس يا كساني : شود

شده است كه زور و خشونت بكار مي 
. برند و جز زبان زور را اندر نمي يابند

فعلي » ايراني اش كنيم«در عوض، 
است بمعناي استقامت در برابر زورگو 
و مشكل تا پيروزي  بر زورگو و از ميان 

  .برداشتن مشكل
» اش كنيمايراني «بدين قرار،      

بيانگر اميدي است كه استقامت مردم 
ايران، در برابر استبداديان، در جهان 
برانگيخته است و روشي است كه 

اين استقامت، طي يك . آموخته است
قرن سه جنبش بزرگ را ببار آورد و، 
اينك، در نخستين دهه قرن بيست و 
يكم مسيحي، شكل جنبش براي استقرار 

ود گرفته واليت جمهور مردم را بخ

استقامت مردم ايران، جهانيان را . است
كه در برابر بحران اقتصادي، آلودگي 
محيط زيست، خطر بي آبي كه در دهه 

... هاي آينده، بس بزرگ خواهد شد و
قرار گرفته اند، به جنبش همگاني مي 

جنبش خود انگيخته مردم . خواند
سال پيش، يعني انقالب  30ايران در 

را در پي آورد كه ايران، جنبشهائي 
سبب استقالل و آزادي ملتهائي چند 

جنبش در امپراطوري روسيه .  شدند
ابر قدرت روسي را از پا در آورد و 
جهان را وارد عصري كردكه در آن، 
سلطه ابرقدرتها پايان مي پذيرد و 

در منظر جهانيان  »  جهان چند قطبي«
پس ادامه جنبش ايران . قرار مي گيرد

سا جهان را وارد عصر سوم، تا پيروزي، ب
عصر استقالل و آزادي ملتها، استقالل و 

  . آزادي انسان حقوق مند مي كند
ورود به اين عصر، هرگاه آغاز      

ترك اعتياد به اطاعت از قدرت شود،  
بسا نسل جوان معناي ديگري به 
زندگي بدهد و در خور زندگي در 
صلح و رشد بر ميزان عدالت و به 

اعتياد به .  زيست بگرددسازي محيط 
اطاعت از قدرت از مسائلي بود كه 
توجه شركت كنندگان در اجتماع را 

توجه به اين امر . به خود جلب كرد
كه ترك اعتياد به اطاعت از قدرت، 
نياز به بيان آزادي بمثابه انديشه راهنما 
و هدف و روش كردن استقالل و 
آزادي و عمل به حقوق انسان و تمرين 

در كاستن از نقش قدرت در مداوم 
زندگي  دارد، گوياي فشار طاقت 
شكني است كه قدرت در اشكال 
گوناگون خود بر انسان امروز وارد مي 

  . كند
  

نشانه هائي از توجه نسل جوان 
  :به مسئوليت و نقش خويش

  
 20ايرانيان مبارزي كه در سن     

سالگي در انقالب شركت كرده و 
ا استبداد سال در مبارزه ب 30بمدت 

هستند، توانسته اند در نسل جوان 
كشورهاي محل اقامت خود، اثر 

جهان بيني را جانشين خود . گذارند
كردن، در بخشي ... بيني، حزب بيني، و

مديون كوششهاي ايرانيان در همه 
برانگيخن . كشورهاي جهان است

جهانيان به حمايت از جنبش مردم 
ايران كه از جنبش ملي كردن صنعت 

بدين سو، بدون انقطاع گشته  نفت
است، همراه با خطري كه محيط 
زيست را تهديد مي كند و ويرانگريها و 

و ... ستمگريهاي بر مردم فلسطين و
مشكل بر مشكل افزوده شدن در غرب، 
اينك شركت در جنبش ها براي 
استقالل و آزادي را امري بديهي 

  . گردانده است
ي فعال در تدارك اين سفر، ايرانيان     

چون . بودند و فعاليتشان ثمر بخش بود
اجازه نام بردن از آقاي مسعود 
اسماعيلو را دارم، بجا است از 
كوششهاي ارزشمند اين استاد برجسته 

او همه مدت . دانشگاه، تقدير كنم
همراه بود و كارها يي كه مي بايد 
.    انجام مي گرفتند را به سامان مي كرد

كنندگان  امر تازه اين كه اداره
سپتامبر در  14تا  9كنفرانس ها از  

جوانان . كورتونا، همه جوان بودند

در . فرهيخته و جهان بيني بودند
سفرهاي پيشين، جوانان دانشجو را 

اما اين بار، جواناني را . فعال مي يافتم
ساله، در  35تا  25يافتم كه در سنين 

كار انديشيدن در باره فرهنگ آزادي 
جريان انديشه و وسعت  و برقرار كردن

  : بخشيدن به جريان اطالعات، بودند
ناظم جلسه در پادوا، آقاي فيليپو  ●

ماسيمو دبير حزب دموكرات در پادوا  
او شماره اول مجله اي به زبان . بود

ايتاليائي را در اختيار گذاشت و 
  توضيح داد كه ما متوجه اين امر شده 

ايم كه جامعه ما نيازمند يك تحول  
ميق فرهنگي است و ما نياز به انديشه ع

راهنمائي داريم كه به يمن آن، انسان 
  .آزاد باشد كه نقش اول را مي جويد

آقاي فوستو راسيتي جوان فرهيخته  ●
ديگري كه از دبيران حزب در سطح 
ملي است،  نيزدر آغاز، كوتاه سخن 

او در باره اهميت بهم پيوستن . گفت 
  .تجنبش ها، سخنان سنجيده گف

آقاي ونسنزو كوزومانوكه به  ●
نمايندگي از شهردار سخن گفت، نيز، 

  .  جوان بود
با آنها تجربه اي را از دوران      

هرگاه در : دانشجوئي در ميان گذاشتم
سطح جوانان، جريان انديشه از راه 
بحث آزاد برقرار شود، موجب تحكيم 
هم بستگي مي شود و آنها مي توانند، با 

ري سازمان سياسي شركت در رهب
خود، همگرائي ميان رهبران آن را 

در ايران دوران انقالب . ناگزير كنند
نيز، همبستگي در سطح جوانان، 
همبستگي در سطح رهبران را در پي 

با وجود اين، اطمينان از آزادي .  آورد
عقل و سالمت رأي كساني كه در 
رهبري شركت مي كنند، از تمام 

اين رو،  از. اهميت برخوردار است
سابقه اشخاص و خطر سير فعاليت 
. سياسي آنها نيز اهميت به تمام دارد

هر جنبش، با هر آنچه را حق مي داند، 
مي بايد شركت كنندگان در رهبري 
را بسنجد و بدين سنجش، بقا و رشد 

  .سازمان و پيروزي آن را تضمين كند
آقاي كروبي در گفتگو با پزشگان  – 1

ب بزرگ و نه نه تقل: صادقانه گفت
واكنش مردم به اين تقلب را پيش بيني 

  .نكرده بوده اند
با وجود جنبش همگاني مردم   - 2

ايران در اعتراض بر تقلب بزرگ و 
واليت فقيه «عبور از آن و رسيدن به 

، يك »نه، واليت جمهور مردم آري
مؤسسه امريكايي، البته پيش از روز 
قدس، سنجش افكاري تلفني انجام 

: درصد گفته اند 80ه بنا بر آن، داده ك
درصد آراء را بدست  63احمدي نژاد 

آورده و رياست جمهوري او مشروع 
گرچه جنبش مردم در روز !! است

،  مسلم كرد كه 1388شهريور  28جمعه 
اين سنجش ساختگي و فاقد اعتبار 
است، اما وقتي رژيمي به دروغ مدعي 

درصد دارندگان حق رأي  85مي شود 
د به صندوق انداخته اند و آراء خو

اصالح طلبان اين دروغ را نه تنها 
تكذيب نمي كنند بلكه بخود مي بالند 

را ممكن » معجزه«كه توانسته اند اين 
كنند، صد البته، مي توان با ترتيب 
دادن سنجش افكار قالبي، افكار 

  . عمومي امريكا و اروپا را هم فريفت
  

 يسو به  يراه شكنجه
  يرستگار

  
��9= ه�MارG در �Uد ��ز,E�M#  �8رت

� از 8DN% �3دم �% $�IE  �E�("
��3#ر$M#  �����ژ�ا��.  �Fدر دو

W>C3% _�3!% ���ا$ %C�Ff53 %% ��ن ��9= 
#W>"م $��$#  .�3^�دد�_ nJ$ ?E% د�و 

� �3رد �E ا�W+Nد  �% 3!#5W�W� ش ازfeF
��,�i ��9= و "!�  �% ��ن او #3��. 

،��M9�� ن�aF�*3 نA  #3د$+% از �3د
ه@+�5 9% در a3&�م اد]�م ,/�,� و �% 
دE^� $*? �3زاد �3دم 13@�ب �3/�,� و 
 �&,A اه�ن �:ف و اد]�م�� Gار�M�8رت ه

�  .در �3دم ا$
�    �!+3��nJ$ ?E �8رت،Ff53 ن و��

 ?Eا %� V�,  ا��و  �Eداf�3 ن ��د را�� %�
ا  W3 %9)�د ��د از اN+�اف ر$�,%

?+@I�� در ه= E�&,  �0د Gو اراد �3��
$�د #3  ����،و �3دم �0�Xار او #3

�E�_. %,�$اف ر�+Nن 3!+�ف «ا  در ا��
�% د$+^�G ا�F�K�EژPE و �9,�ن ا,+/�ر 

DN3#ئ V�>W" ��M9�� م���E « ?E�� و
#!$ ��M9�� %>�$�8رت و و sE�M, در

 .ه�3L,# ��د در $�C _�3!% دارد 
"��% �% �o3�% �:ف اد]�3# در �Uد 

]�م د�� ��ر �0د د�lر feFش ��G از اد
��HE�X �:ف او در �3دم #3�� . HW1" و

$<C% �3رن در ��و  ه�M? �:ف اد]�#3 
�  .ا$

ا  c�M!3 %9 در "��% و اN+�اف ر$�,%
G�&l �3رد PE %+@_�� ب و�J13  ه�

,% "nJ$ �&5  ���د ،_��Eن �Uرت #3
�<I%  3!+�ف �3^�دد،  �:ف اد]�3# �0د

و �0�Xاران ز,�ا,# را در ه= �3زاد �3دم 
�E�M5�3 و ��د %+@I�ا  اN+�اف ر$�,% .

�E�� ه�l  #3  �@" �_ %Mن ا�3اج �8رت
��وز   و در �59 ذه? ا�0اد ر�5% �9دG و

 %� �J@, را #I�  �����ژ�اه���,% 
#M$3#ر ?IM3�,زد�$. 

� 9% �0د 3!+�ف  @�, =&3 ��M9��  ا��
ر  .- از Aزاد  �� �E�WN ��د .� 0/�

 s�. را در �,�E�M و �E 3@�� "��% و ,�ا3
� ")�ر �E�M5�3  .���د�M9�� %9 ا�l

ا�J+Nر و ��3� �0د و ��و�0�X Gار او را 
در ه= �I@+% و G�&l �9ر�3fE  �0د را 

f�,�I3 HE�Xم N:اب « ,���د $��+% و از
و_�ان و �Xد و ا,fوا 3!+�ف را �% 
�3� ��ل $��+% ا$�U �3_�د  رام و«. 

?E�� و #M,  �5? �0دl �5�WE %,�� �,ا�"
53/� ا��  در _�3!% و �E �+� در ��? 

�� .دو$+�ن و �0�Xارن ��د ��
#,�@9 �Eد H0�5? اuM9% �8رت را  و ه
Gد �8ار داد�� VW!" �13ر G�"�9 @��ر�ا,� 

#F�M+ا� %`�+, �>N ?�M% ه�و  �� ا$Jo3
�� _�s*.  %!3 اN+�ا�0ت در G�"�9 �3ت

و  .و ����5 $�زد راZ# �3+�ا,� A,&� را
��ا    �8ت J>8#  از $�E# اE? اN+�ا�0ت

� 13@�ب �M9�� #N�M+_ا V�>8 G�^E�.
  .��دد

� ا�Uار >ّN �� �و ا5E&� هM% دEc<# ا$
,�iم در �3رد $��$� اN+�ا�0ت N<5# و 
� Aن ��ا  ,�iم _M&�ر  �M53/ٔ� اه

#3D$ا. 
  %Kد در را$+�  ارا�� #/��9 %F�W3 ?Eا

"a@��  ا,+�Wد  از $��+�ر $<V�>1" %C و 
#��, %Eو رو  �a�9 ��,DWN از $�   و

� M_  �a�9&�ر �,DWN در nE:!" 
#3D$ا.  ���5��% اI,A ��3% �% "�ان �� 

��اQE راه�Iر  3/*; و  #5�N و H�8د
_�ر و �<=   ا,3�Mp# ��ا  ����lن �@�ط

 %Kارا fJ$ sJ5_ د�J/�. و fEfN ان�Eدر ا
  .داد

1388/6/11  
  

Yoones.mirhosseini@gmail.com 
 
 B��53:  
� 9% �@��ر  از  -* �� "�_% دا@E��

  $J!�+&� و ر0+�ره�  ]�� ا,@�,#
� _M&�ر  ا$3D# رE/% درK�153ف  �8ا

ه�  ا�i, ?Eم از ا$Dم  و �/? "�wر$�?
  دارد

�3داد �٢_Aرش وE@#_3? ��5ه�Iرم. ١
٨٨_�E�$:ر��اد 
٢.%+*�3A، fe3  �/+@�ا  از  
�5I`%رو S>+*3  �&�_ GL�53

�_��ادرانE�$: 3# درD$ب اDW,ا
  :enghelabe-eslami.comه`�ت
٣.،%`5I� #Eا�l،#^,�^l _ �Mا�

#JX��_ �5a$٨٨ا_�E�$: نc�!0 %N�M`3
  ��Wق �/� در ا�Eان


.،%`5I� �W�W� اف و�+Nا_ �M13
-�3٨٨akhbarداد _ر�M13 B�0د�Eن

rooz.com_  
�.Gداد�� a, sE�M,،#/E�M,  ه� f�^,ت ا�

3@!�د ,G�W _3`�زات در �N D3م
  ��E�� %3�,�J_�9ر
� .�K�Eا %�>N =@�F_�,دورA دور�w"_ �3اد

  ��م ,�_�١٣٨،اول _.�ر �0ه�د
ر�Z __�3!% �3,# در �i3ن ا"&�م.٧

G��9= زاد_�E�� %3�,�J�   
ا��3 _�8رت ��9= ���ت ��ه%5،.٨

�3اد �0ه�د   �fارش $*�5ا,#:3&���ن
��ق_.�ر  
�M13 _!,@�ن �W3س��ا���0 ا.٩

#,D�3_bashgah.net  
١٠.#IE 5`% وI�    �&>I� ?E�"�>. از
J��(3% �� د9+� ,�ر _ "`�وز _A:#@5ن

  دوuE% وF%_١٨/٠٨/٢٠٠٩_ا�MEن 8&�ر 
١١. %`5I� PE %��o3 %� وز�`"

P�"�M+@�$_ر�U  د���3داد ٢٣_
٨٨_�E�$: ��3ان ز,�ن  
���ا �0ه�E_ �5M �3گ؟ "��%،.١٢
  �3٨٨داد١٧_راد
  

_shivaf.blogspot.com 
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