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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠٣
  

  :مادر سھيل عربی
 !»کنم  صبح برای دادخواھی به مجلس مراجعه می١٠ ساعت  روز دوشنبه« 

   
ديده سھيل عربی، زندانی سياسی در حال اعتصاب غذای خشک در  د و رنجاز چند روز پيش فراخوان مادر دردمن

ھای اجتماعی منتشر شده بود؛ وی اعالم کرده بود که از صبح روز دوشنبه دھم مھر  ھا و شبکه زندان اوين، در رسانه

  .کنندماه، به مقابل مجلس شورای اسالمی خواھد رفت و درخواست کرده بود تا مردم آزاده وی را ھمراھی 

، مادر سھيل و نزديکان وی در ٢٠١٧ برابر با دوم اکتبر ١٣٩۶در پی اين فراخوان، از صبح امروز دوشنبه دھم مھر 

جمعی از فعاالن سياسی، اجتماعی، ھا تنھا نيستند و  اما آن. اند مقابل مجلس شورای اسالمی در تھران تجمع کرده

طور خاص زندانی سياسی سھيل   حمايت از زندانيان سياسی و بهھای زندانيان سياسی در فرھنگی، مدنی و خانواده

  .خواسته تجمع کنندگان آزادی سھيل عربی است. عربی در اين تجمع مقابل مجلس حضور دارند

ھای گذشته، چندين تجمع اعتراضی در دفاع از زندانيان اعتصابی و مشخصا رضا شھابی، از جمله در مقابل  در ھفته

  .ود که ربابه، ھمسر رضا شھابی فراخوان داده بودمجلس برگزار شده ب

ھای خانواده و وکيالن او و  به مرگ محکوم شده بود اما به دنبال تالش» النبی سب« به اتھام ،١٣٩٣سھيل عربی سال 

 ديوان عالی کشور بررسی و مجازات ٣۴ پرونده او در شعبه ٩۴ ماه  المللی، روز شنبه ششم تير دخالت نھادھای بين

  .دامش لغو شداع

دو سال از .  به ھفت سال و نيم حبس محکوم شد،١٣٩۴ شھريور ١۵سھيل عربی، عکاس و فعال سايبری، در تاريخ 

  .است تا مجازات اعدامش لغو شود» اثبات پشيمانی و تغيير در رفتار«اين حکم جنجالی برای 

شناسی،  ھای دين  کتاب در حوزه١٣دو سال، بر اساس آخرين حکم صادر شده برای اين زندانی سياسی، سھيل بايد در 

و » در راه حق« صفحه خالصه تھيه کند، با موسسه ١٠شناسی و رفع شبھات دينی بخواند، از ھر کتاب پنج تا  مذھب

بار، گزارشی از تحقيقات  ھای خود را بگيرد و ھر سه ماه يک نگاری کند، پاسخ شبھه نامه» امام خمينی«پژوھشکده 

 . ارائه دھدخود به دادگاه

ای   روز اعتصاب غذای تر و خشک، نامه٣٧عربی که در بند ھفت زندان اوين محبوس است، جمعه ھفتم مھر و پس از 

 ».اکنون در يک قدمی مرگ ھستم«نوشتاری و صوتی منتشر کرد و در آن خطاب به مسؤوالن گفت که 
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مسرش دست به اعتصاب غذا زد و با آزادی عربی، نھم مرداد ماه نيز در اعتراض به بازداشت نسترن نعيمی، ھ

اما پس از تھديد دوباره نسترن نعيمی، اعتصاب غذای جديدی را از دوم شھريور . مشروط او اين اعتصاب را پايان داد

 .شروع کرد

خواسته او اکنون آزادی .  روز اعتصاب غذای تر آغاز کرد٣٠او اول مھرماه اعتصاب غذای خشک خود را پس از 

 .است

***  

ای خطاب به ھمسر خود نوشته و با  سھيل عربی زندانی سياسی، در سی و ھشتمين روز اعتصاب غذای خود نامه

در ھمين حال مادر او در متنی که خطاب به افکار عمومی منتشر کرده اعالم کرده دوشنبه برای . گفت» بدرود«زندگی 

 .ياری کرده است رود و تقاضای ھم دادخواھی مقابل مجلس می

ھای  ، زنان و ھمه انسانئیھای کارگری، نھادھای مدنی، نويسندگان، فعالين کارگری، دانشجو وشن است که تشکلر

آزاده مادر و ھمسر و فرزند سھيل عربی را تنھا نگذارند و با اعتراض پيگير خود اجازه ندھند که وی در زندان مانند 

رانی تھران و حومه که در  ن جا دارد که شرکت واحد اتوبوسدر اين ميا! جان ببازد... شاھرخ زمانی، ستار بھشتی و

ای را برگزار  ھای ارزنده ھا و حرکت اين دوره برای شکستن اعتصاب غذای رضا شھابی و در حمايت از وی، فعاليت

کرده است اکنون نيز برای آزادی رضا شھابی و سھيل عربی و ارژنگ داوودی و ديگر زندانيان سياسی و اجتماعی، 

 .ھای موثر اعتراضی خود ادامه دھد ه اين حرکتب

  
 

  : اش و دختر دلبندش خطاب سھيل عربی از زندان اوين به نسترن شريک زندگی

 زندگی بدرود

  …چه الزم بود را انجام دادم که بازگردم و زندگی مان را از نو بسازيم اما نسترنم باور کن ھر آن

  .شنگری جان سپردبه روژانا بگو پدر به جرم انديشيدن و رو

عاشقتان بودم اکنون که وصيت نامه مينويسم و ثروتی برای بخشيدن ندارم از رويتان شرمسارم مرا ببخشيد که تنھايتان 

  . روز آخر بسيار دشوار بود٨ روز محبوس بودم به خصوص اين ١٣٨٨گذارم  می

شد  ھا و بازجوھا بيدار شود که اگر بيدار می یام که وجدان قاض فرسا را به اين اميد به روز رسانده ھای طاقت اما شب

گذاشتند دوباره در کنار ھم زندگی کنيم،  انداختند و می کردند و خالفکارھا و مجرمين واقعی را به زندان می مرا تبرئه می

رياد زدن ديگر تحمل اين ھمه ظلم را ندارم، از اين تنھا جنگيدن و ف. برای روژانا قصه بگويم و تو را در آغوش بگيرم
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سھيلی که در قفس باشد و نتواند کار کند با . کس نيست که مرا ياری دھد تا فريادی بر سر ظالمين شويم خسته شدم، ھيچ

  .يک مرده تفاوتی ندارد

آوريد که حتی يک روز  خوانيد و ايمان می شويم، پرونده مرا می من رفتم اما شک ندارم روزی از شر ظالمين رھا می

  . من نبودزندان بودن حق

مان ديگر توسط پيشانی ھای  شوند و سرزمين رسد که قضات و با بازجوھای خود فروخته محاکمه می روزی فرا می

  .شوند رياکار اداره نمی

  … خونريزی معده و۶۶ وزن ۶ روی ۵ فشار ۵٠اکنون در يک قدمی مرگ ھستم قند : ينمسؤولخطاب به 

ام را که برای پس از مرگ است انجام دھيد مرا در بند  ست کم آخرين خواستهام توجھی نکرديد، د ھای قانونی به خواسته

  .جا تبديل به موزه خواھد شد و روژاناھا با افتخار از ما ياد خواھند کرد  اوين اتاق يک دفن کنيد بزودی اين٣۵٠

  . دھيدمرگم اشک نريزيد ترانه اريتپيان را به يادم گوش ھا که دوستشان دارم در سال خطاب به آن

 زندان از غربی سھيل دادخواھی صدای( .ھرگز اجازه ندھيد شخص ديگر را به جرم داشتن عقايد متفاوت شکنجه دھند

  )be.youtu://https٥٢NIfColypY/( :اوين

  
  

  عربی سھيل مادر دادخواھی

  !نگذاريد تنھايم روم، می مجلس جلوی دادخواھی برای دوشنبه :عربی سھيل مادر

 عربی سھيل مادر مظلوم فرنگيس من

ھموطنان غيور ايرانيان آزاده، من فرنگيس مظلوم مادر سھيل عربی با قلبی که ديگر اميدی برای زنده ماندن و طپيدن 

  .ھای زندان باشيد لهگناه من از پشت مي کنم که صدای دادخواھی پسر بی ندارد دست ياری و کمک به سوی شما دراز می

اش در صفحه شخصی خود و نه  تنھا جرم سھيل ابراز عقيده.  سال است به ناحق در زندان است۴عزيزانم برادر شما 

توانيم عقيده  شنويم که ملت آزادی ھستيم و می ھای ايران می ما مرتب از راديوھا و تلويزيون. ھيچ رسانه ديگری، است

 سال است به جرم چند جمله ساده، توجه کنيد چند جمله ساده نه توھين و فحاشی، در ۴ن خود را ابراز کنيم اما پسر م

دھند و  کنند، حکم اعدامش می اش می شود، شکنجه  سال است تنھا پسر من به ھيچ جرمی محاکمه می۴. زندان است

ه مال کسی را به ناحق گرفته، نه به سھيل نه از ديوار کسی باال رفته، ن. کنند اش را از اين آزارھا مستثنی نمی خانواده

شوند  مانع رسيدن فرزندی به آغوش مادرش می... زن و فرزند کسی چشم ناپاک داشته نه فساد و جنايتی مرتکب شده

مانع رسيدن پدری . دن تن تنھا پسرش استئي سال است در آرزوی به آغوش کشيدن و بو۴مادری که با قلبی پاره پاره 

ھايش به پدر به دلش مانده، از ھمه شما عاجزانه   سال است حسرت نشان دادن دست مشق۴وند که به تنھا دخترش می ش
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من با سه بار سکته و قلبی که يک بار . گناه من باشيد که در يک قدمی مرگ است تقاضا دارم صدای مظلوميت پسر بی

 اين است که پيش از مرگ يک بار ديگر جراحی شده ديگر اميدی به زنده ماندن ندارم و تنھا آرزوی من در اين دنيا

 بند نيست و تنھا ئیدستم به جا. اش در کنار ھمسر و دخترش ببينم فرزندم را به آغوش بکشم و او را در کنار خانواده

تنھا تقاضای من .  صبح برای دادخواھی به مجلس مراجعه کنم١٠شناسم اين است که روز دوشنبه ساعت  راھی که می

لينک ( !عنوان مادری که ھمه چيزش را از دست داده اين است که سھيل مرا تنھا نگذاريد ور ايران بهاز شما مردم غي

  )Do/be.youtu://https٢Rl٩UqYhU: صدای دادخواھی مادر سھيل عربی

***  

دست » اش ی و آزار و اذيت سپاه عليه او و خانوادهپرونده ساز«سھيل عربی، که از روز دوم شھريور در اعتراض به 

ای جديد از سوی دادسرای اوين، به تبليغ عليه نظام و توھين به مقدسات و رھبری  به اعتصاب غذا زده است، در پرونده

  .اش اضافه کند تواند تا ھفت سال و نيم به محکوميت کنونی متھم شده که در صورت اثبات می

 از سوی سازمان اطالعات سپاه پاسداران، نھاد امنيتی موازی وزارت اطالعات در ايران ،١٣٩٢ آبان ماه سھيل عربی 

به اعدام محکوم شد ولی با اطالع رسانی و تالش خانواده و ) دشنام به پيامبر اسالم( بازداشت و ابتدا به اتھام سب النبی

ھای نزديک به  سايت سھيل عربی، از تعدادی از وبھمسر و وکالی . وکال، حکم اعدام او در ديوان عالی کشور لغو شد

اند، شکايتی که اگر چه رسيدگی نشد  سپاه پاسداران به دليل توھين و بستن اتھامات دروغين به سھيل عربی شکايت کرده

  .ولی خشم سازمان اطالعات سپاه پاسداران را برانگيخت و به بازداشت ھمسر سھيل عربی منجر شد

اش را در سالن مالقات ببيند، او  سال گذشته، به دليل زندانی بودن، تنھا توانسته است دختر ده سالهسھيل عربی در چھار 

در نامه اعالم اعتصاب غذايش از زندان اوين با اشاره به اين محروميت نوشت تا تبرئه ھمسر و مادر ھمسرش به 

ی زندان گذراندم، دخترم چھار سال است که ھا چھار جشن تولدم را پشت ميله«: اعتصاب غذای خود ادامه خواھد داد

توانم در   که در حق من شد را بخشيدم اما ھرگز نمیئیھا تمام خاطراتش با من در سالن مالقات اوين است، تمام ظلم

ام تبرئه مادر  کنم و خواسته اعتصاب غذا می. کنمکنيد سکوت  ام می برابر آزارھای مضاعف و ناحقی که به خانواده

  ».ھمسرم و ھمسرم، عزيزترينم نسترن نعيمی ست

ای شدن پرونده، درخواست اعاده دادرسی سھيل عربی از سوی ديوان  با تالش وکال و خانواده سھيل عربی و رسانه

و پرونده را برای رسيدگی مجدد به يکی  ديوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد ٣۴عالی کشور پذيرفته شد و شعبه 

را حذف کرد و عربی را به ) دشنام به پيامبر( اين دادگاه در رسيدگی مجدد اتھام ساب النبی. ھای بدوی فرستاد از دادگاه

و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی ) برای اثبات پشيمانی ( ھفت سال و نيم زندان و دو سال تحقيقات مذھبی

  .محکوم کرد

هللا جنتی و حداد  ، آيتئیس دانشگاه عالمه طباطبائيبه اتھام توھين به ر ،١٣٩٣چنين در ارديبھشت  سھيل عربی، ھم

 ھزار تومان جريمه نقدی و ۵٠٠ دادگاه ويژه کارکنان دولت به ١٠بوک در شعبه  ھايش در فيس عادل از طريق نوشته

ای، رھبر انقالب و تبليغ   به اتھام توھين به علی خامنه،١٣٩٣چنين در شھريور  وی ھم. ضربه شالق محکوم شد ٣٠

 سال حبس محکوم شد که اين حکم نيز به فاصله ٣ دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی به ١۵عليه نظام در شعبه 

م ادغام و ھا ھنوز با ھ  شد و با وجود پيگيری وکال و خانواده، اين پروندهتأئيد دادگاه تجديدنظر ۵۴کوتاھی در شعبه 

  .تجميع نشده است
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 نه تنھا توجھی به ئیای از زندان اوين نوشته است که با گذشت سه ھفته از اعتصاب غذا، مقامات قضا سھيل، در نامه

اش، با اعمال فشار  اند، بلکه بازجويان اطالعات سپاه پاسداران در ادامه آزار و اذيت او و خانواده مطالبات او نشان نداده

  .اند رفرما، باعث اخراج ھمسرش از محل کار شدهو تھديد کا

ای که روز بيست و سوم شھريور از زندان اوين ارسال کرده، با اعالم ادامه رفتارھای غيرقانونی  سھيل عربی در نامه

ز، اش نوشته است که اين نھاد امنيتی با تماس تلفنی تھديدآمي بازجويان اطالعات سپاه پاسداران در قبال او و خانواده

 .کارفرما را وادار به اخراج ھمسرش کرده است

به » ارتباط با زندانی امنيتی«سھيل عربی، نوشته است که بازجويان سپاه ارتباط او با ساير زندانيان را نيز با برچسب 

ھمسرم از کارش به خاطر من اخراج شده، «: اش نوشت عربی در بخشی از نامه. تھديدی برای آنان تبديل کرده است

اند با ھمسرم کار نکنند، خودم در زندان به چند زندانی زبان  دود ده روزی ھست که اخراج شده، تھديدشان کردهح

تدريس می کردم و اندک درآمدی داشتم به زندانيان گفتند با او صحبت نکنيد چون يک زندانی امنيتی است و برايتان 

  ».شود دردسر می

بوک بازداشت و زندانی شده، با اشاره به رفتارھای  طالب انتقادی در فيسدليل انتشار م اين زندانی سياسی که به

بايد به حال نظامی گريست که امنيتش با چند مقاله انتقادی به «غيرقانونی سازمان اطالعات سپاه پاسداران، نوشته است 

  ».تر است افتد و در آن قدرت يک بازجو حتی از دادستان و رھبر ھم بيش خطر می

***  

 ».بر است اگر در ايام محرم بميری برای نظام ھزينه«: ان امنيتی خطاب به سھيل عربیرمأمو

يکی از نيروھای امنيتی روز جاری در مالقات با سھيل عربی از او خواسته که برای مصلحت نظام به اعتصابش پايان 

عاتی به ديدار سھيل عربی در بند  بنا به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران، امروز ھشتم مھرماه يک مقام اطال.دھد

برای نظام «ھفت زندان اوين رفته و ضمن درخواست برای شکستن اعتصابش به او گفته است اگر در ايام محرم بميرد 

 ».بر است ھزينه

سھيل عربی، در سی و ھشتمين روز از اعتصاب غذا با خونريزی معده و کليه، افت فشار خون و قند مواجه است و در 

برد اما بھداری زندان با امتناع از اعالم ارسال گزارش در خصوص وضعيت وخيم جسمانی  سر می  وخيمی بهوضعيت

 .سھيل عربی موجب گشته که پزشکی قانونی نيز دستوری برای اعزام اين زندانی سياسی به بيمارستان صادر نکند

ز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری و الملل نيز روز گذشته نسبت به وضعيت سھيل عربی ابرا سازمان عفو بين

 .ھای کامل پزشکی شد قيدوشرط و دسترسی او به مراقبت بی

اش و  سھيل عربی پس از يک ماه اعتصاب غذای تر در اعتراض به فشارھای نيروھای امنيتی بر خود و خانواده

ن گفته مسؤوالدر ديدار با وی . سازی ھای صورت گرفته، در اول مھرماه اعالم اعتصاب غذای خشک کرد پرونده

 .است که تا تبرئه ھمسرش دست از اعتصاب نخواھد کشيد

اش خبر داده  ای از اخراج ھمسرش از محيط کار و شرايط نابسامانان خانواده نوشته چندی پيش نيز سھيل عربی در دل

 .بود

 مدت ھشت روز در بازداشت الزم به يادآوری است؛ نسترن نعيمی، ھمسر سھيل عربی، در مردادماه سال جاری به

رسانی درباره  ھای تلفنی او را تھديد کردند که اطالع سر برد و پس از آن نيز مکررا طی تماس نيروھای امنيتی به

 .تر خواھد کرد پرونده اتھامات مطروحه برای اين خانواده را سنگين
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الم اعتصاب غذا کرد و او نيز از سوی در پی بازداشت نسترن نعيمی از سوی نيروھای سپاه، اين زندانی سياسی اع

برد، در بند دوـالف از سوی  سر می وی در حالی که در اعتصاب غذا به. الف منتقل گرديد-ن زندان به بند دومسؤوال

 .، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحيه سروصورت قرار گرفته استئیان بازجومأمور

 بر اثر ضرب و شتم از رسيدگی ئیرد شديد حالت تھوع و مشکالت بينااين زندانی بند ھفت، يا وجود سرگيجه، سرد

 .درمانی مناسب در زندان محروم مانده است

جرم قرارگاه ثارهللا سپاه پاسداران انقالب اسالمی دستگير و به   با اعالم،١٣٩٢ماه  سھيل عربی، زندانی سياسی، در دی

ھای متعددی به دليل  او تاکنون در دادگاه.  و فشار قرار گرفتئیمدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوين تحت بازجو

ھا بوده،  آن) سرپرست( بوک خود و ساير صفحاتی که به ھمراه ديگران، ادمين محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فيس

 .محاکمه شده است

*** 

زدبگيران و بيکاران باال گرفته ويژه م بيکاری و گرانی و تورم، نارضايتی عمومی در ميان اقشار مختلف مردم، به

حکومت اسالمی جھل و جنايت و ترور، برای جلوگيری از رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری . است

ھای سياسی و اجتماعی گسترش داده و فعاالن کارگری،  احتمالی، تھديد و سرکوب و اعدام را در تمامی عرصه

ھا نيز بيش از گذشته  ھا در زندان اين سرکوب. کند گير، شکنجه و زندانی میدانشجوئی، زنان و معلمان را تھديد، دست

جانيان حاکم بر جامعه ايران، . تشديد شده است و فشار بر روی زندانيان سياسی به مرحله غيرقابل تحملی رسيده است

عبارت ديگر، پس از به . کنند ھايشان را نيز ھم تحمل نمی ھا و نشريات خودی حتا در عرصه مطبوعات، روزنامه

اند تا بلکه  ھا بار ديگر دست به دست ھم داده رسد که تمامی جناح نظر می نمايش اخير انتخابات رياست جمھوری، به

اما ديگر دير شده است و روزی نيست که اعتراضات از . شدن نجات دھند شان را از غرق کشتی سوراخ شده حاکميت

ھای زندانيان سياسی، از معلمان تا بازنشستگان و غيره  کارگران، زنان تا خانوادهکردستان تا اراک، از مردم آزاده تا 

سانسور نيز در ابعاد وسيعی تشديد شده . تر حق و حقوق خود را مطالبه نکنند طور جدی دست به اعتراض نزنند و به

دستگير و تحت تعقيب قرار نگاران و ھنرمندان  ھا، روزنامه ھزاران سايت اينترنتی مسدود و نويسندگان آن. است

  .اند گرفته

. تواند مدتی طوالنی دوام بياورد پذير است و نه می  ساله را زير بغلش دارد نه اصالح٤٠حکومتی که يک کارنامه سياه 

اند که ديگر قابل  قدر جنايات کرده ھای سياسی و نظامی و امنيتی و ھمه و ھمه، آن جانيان ريز و درشت و ارگان

مانده برايشان تشديد مبارزه ھدفمند و  ھای مردم ايران به اين مسأله اگاھند که تنھا راه باقی اکنون توده. يستپوشی ن پرده

داری و سوسياليستی جنبش کارگری و ھم چنين در ھمه  متشکل و متحد و در پيشاپيش ھمه تقويت جنبش ضدسرمايه

کومت جانی و برپائی يک جامعه آزاد و برابر سطوح جامعه، با ھدف برچيدن بساط خونين و متعفن کليت اين ح

رو، برای تغيير وضعيت غيرانسانی کنونی و برپائی يک  از اين. خودگردان و کمونی توسط خود مردم آزاده است

پشتی و جايگزين کردن قدرت دولتی با قدرت  ھا و گرايشات سنتی و الک جامعه نوين خودآگاه و خودگران، با روش

داری پيگير در تمام سطوح جامعه  يک جنبش نوين ضدسرمايه رو، تغيير وضعيت موجود، به از ايندولتی، ممکن نيست 

  !نياز دارد

نظر  داند که اکنون به ترديد خود سھيل و ديگر زندانيان اعتصابی، بھتر از ھر کس ديگری می در چنين شرايطی، بی

ھا و فشارھای  ان زندانيان سياسی را زير شکنجهچن ھای حکومت اسالمی، آن رسد قوه قضائيه و مسؤوالن زندان می

اند تا زندانی ناچار شود با آخرين حربه خود، يعنی با اعتصاب غذای تر و نھايت  ای قرار داده روحی و جسمی عديده
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داند اين مبارزه ضربات غيرقابل  کننده به خوبی می اعتصاب غذای خشک وارد مبارزه شود در حالی که خود اعتصاب

بنابراين، جا دارد که سھيل عزيز . سازد و احتماال به مرگش منجر خواھد شد  به جسم و جان و روان او وارد میجبرانی

دوما، . ھا نياز دارند ھا به وجود آن چرا که اوال خانواده آن. مان و ديگر زندانيان سياسی، اعتصاب غذای خود را بشکنند

چون رضا، سھيل، ارژنگ، زينب جاللی و آتنا و صدھا و ھزاران زندانی ھائی  جامعه و پيکار حال و آينده ما، به چھره

سوما، اکنون صدای دادخواھی اين عزيزان، به . زن و مرد، پير و جوان سياسی و اجتماعی در سراسر ايران نياز دارد

روز  روزبهگوش جھانيان ھم رسيده و يک جنبش اعتراضی قوی در داخل و خارج کشور راه افتاده است و اين جنبش 

چرا که تنھا با مبارزه پيگير و متحد و متشکل و ھدفمند جنبش کارگری، جنبش زنان، . گردد تر می تر و قوی نيز گسترده

توان از جمله  ھا می المللی آن جنبش دانشجوئی و ھمه نھادھای مدنی و فرھنگی مستقل و مردم آزاده ايران و حاميان بين

زندانيان سياسی و اجتماعی را از قفس رھا کرد و برای ساختن يک جامعه شايسته ھا را باز کرد و ھمه  در زندان

  !ھای ماندگار و بلندتر برداشت انسانی، گام
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