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  صبا راھی

 ٢٠١١ جون ٠٥

  

 !اغرامت يعنی ختم دعو
  ")عليه معافيت از مجازات "*ۀدر برخورد به نوشت(

  :اين مطلب در دو قسمت نوشته شده است

  : قسمت اول

  

   کلیمقدمه ای

 و اننابرابری و سرکوب مخالف طبقاتی نمی توان از ظلم و ستم و ۀامروزه و در اصل در تمامی دوران مبارز

توان از  نمی! درو بيدادگری آنھا حرفی به ميان نيآدگرانديشان سخن گفت اما از برپاکنندگان اصلی و ريشه ھای

! ما چشم ھا را به روی ماھيت وابستگی آنھا بستسخن گفت ا...د و و اسرژيم ھای شاه و شيخ و صدام و مبارک 

 و برابری زن و مرد سخن گفت اما به عامل اصلی اين نابرابری زن و مرد، يعنی ئیتوان از آزادی و رھا نمی

توان در مورد  نمی! مالکيت خصوصی که امروزه به سرمايه داری انحصاری جھانی تبديل گرديده اشاره ای نداشت

نام امپرياليسم که دموکراسی را برای جھانيان ه خون آشامی بۀ ی سخن گفت اما به پديدئقه مسايل جھانی و منط

  ! کند حتی نظری کوچک ھم نداشته باشی  میءديکته و اجرا

صلی اين بساط، شود از شکنجه و تجاوز و قتل زندانيان سياسی سخن گفت اما با برپا کنندگان ا به عبارتی ديگر نمی

کاری نداشت و از آنھا ....  مثل ايران، سوريه، مصر، عراق و افغانستان و تونس ئیدر کشورھا ،يعنی امپرياليستھا

چيزی نگفت و نقش آنھا در به قدرت رساندن رژيم ھای ديکتاتوری را برای توده ھای ستمديده ترسيم ننمود، مگر 

شود که از بعد از  نمی! ر قدرت آمده اندبر س" خودیه خودب"اينکه اين عده ثابت کنند که اين رژيم ھا ديکتاتوری ھا 

 اربابان جھانی اين ۀسرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی سخن گفت و از سياست ھای جنايتکاران

خواھی که موضعی در قبال  برخی ھا با کنايه و با رفتارھای ارزان وقتی که از آنھا می! رژيم چيزی نگفت

بايد گفت شما " نوابغ " که البته به اين "! ما کاری به امپرياليسم نداريم" گويند   به راحتی میامپرياليسم داشته باشند

سخن " منع اعدام "شود از نمی!  ما کار داشته و خواھد داشتۀکاری با امپرياليسم نداريد اما او با من و شما و ھم

شود از اعدام و شکنجه و اختناق سخن  نمی! گفت اما قتل ھای دولتی که ھر روزه شاھد آن ھستيم را محکوم نکرد

" مزدوری با برنامه " نخ نما شده او را بهۀبست و بعد ھم با يک شيو" ھر دليلی "گفت اما دھان مخالف نظری را به
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 گوش مردم را َکر کرد اما از قتل بن الدن ئیشود از منع اعدام روز و شب با اطالعيه ھای کيلو نمی! محکوم کرد

که تا ديروز با را بود اما از امپرياليستھا " صدای آزاد"شود مدعی  نمی!  امپرياليستھا ھلھله برپا کردمزدوِر خودِ 

" صدای آزاد"معرفی کنند و در ھمان " کشورھای صنعتی جھان " امروز با عنوان،بردند کار میه ب" غرب "ۀواژ

 برای توضيح نظراتش در ابتدای برنامه به  اين را نداد که مقدمه ایۀال داشت اما به دعوت کننده اجازؤطرح س

حرف زد اما وارد کردن اسلحه توسط " آزاد" توان از مبارزه مسلحانه در صدای مثال و نمی! دگان ارائه دھدنشنو

  !بسنده کرد" خارج"دالل ھای امپرياليستھا را با ورود اسلحه از 

شود و  کار برده میه  سرکوبگر و غارتگر بۀدمت طبقست که تنھا در خيبانه اآ اين گونه نظرات ، نظراتی ليبرال م

و آخر عاقبت تمام اينھا افتادن به دامن ھمان  شود کنند تبليغ می کارانی که حقايق را انکار میمعموال نيز توسط تبھ

دموکراسی حقوق بشری  "خون آشام است که امروزه با قلدری تمام)" کشورھای صنعتی جھان"( امپرياليستھای 

 به دليل فقدان يک حزب و يا سازمان و يا تشکل کمونيستی فشکنند و ما ھم مثل بز اخ  را بر ما ديکته می"جھانی

 که بتواند در مقابل قلدری آنھا توده ھا را بسيج کند و ارتش سرخ تشکيل دھد جيک مان ھم ،ضدامپرياليستی  منسجم

د که آموزشھای آموزگاران پرولتاريا راه شو شود که وقتی مطرح می و خالصه اينکه چطور می! يد آدر نمی

 خون  ایاما ديکته ھای ھر لحظه" ديکته" شود  گذارد آن آموزشھا می مجازات جنايتکاران را پيش روی ما می

مريکا و ساير قلدرھای سرمايه داری جھانی را نمی بينيم؟ اما حاال که آن حزب، سازمان اآشامی به اسم امپرياليسم 

ستی ضدامپرياليستی واقعی وجود ندارد آيا قلم ھا را ھم بايد زمين گذاشت و ميدان را برای يا تشکيالت کموني

 نوشته "عليه معافيت مجازات"ضدکارگرھا باز گذاشت؟  با اين مقدمه کوتاه اين نوشته تصميم دارد که به نوشته 

 ماه می ٢٩ان در پالتاک به تاريخ مژده ارسی يکی از بازماندگان زندانيان سياسی دھه شصت و نيز به سخنرانی ايش

  . طور مختصر برخورد نمايده  پرداخته و نسبت به موضع سياسی ايشان ب٢٠١١

 شصت در زندانھای رژيم وابسته ۀشايد الزم باشد که بازھم يادآور شد که آنچه که بر بازماندگان زندانيان سياسی دھ

اليسم شاه توسط مزدوران رژيم رفته است راه نفس کشيدن را به امپرياليسم جمھوری اسالمی و رژيم وابسته به امپري

 ديکتاتوری رژيم ھای وابسته به امپرياليستھا ۀ از سلطئیايد ھم فراموش شود که برای ھر رھابناما . کند تنگ می

 یئو اين راھی ست که تمام رھروان راه رھا! قدم گذاشتن در اين راه يعنی گذشتن از ھمه چيز حتی جانھای شيرين

فراموش نشود که زندان و شکنجه و کشتار جزء الينفک رژيم ھای وابسته !  امپرياليستھا به ما نشان دادندۀاز سلط

دليل موضع طبقاتی شان است ه گذارند بی شک ب  از اين سلطه قدم میئیبه امپرياليسم است و کسانی که در راه رھا

شود که دست امپرياليستھای  و تجاوز و کشتار جمع میو زمانی بساط شکنجه ! خرند که ھمه چيز را به جان می

قلدر و خون آشام را از جنبش ھای مبارزاتی مان کوتاه کنيم، تا بتوان در يک مسير سالم جنبشھای اعتراضی را با 

شود مگر با کار و  و اين ميسر نمی! آگاھی و سازماندھی جنبش کارگری به سمت يک انقالب واقعی سوق داد

 خستگی ناپذير تمام دلسوزان جنبش کارگری ضدامپرياليستی و در ظرفی سازمان يافته، مدافع منافع کوشش و تالش

  !نام حزب کمونيستیه اکثريت جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان، ب

  

  !صرف نظر از مجازات يا خير

 بوده است که چگونه ال مطرحؤاين س: ".... نوشته می گويدۀ عليه معافيت ازمجازات، در انتھای بخش مقدمۀنوشت

آيا بايستی مجرمين محاکمه شوند و يا بايد از  .می بايستی با گذشته برخورد کرد و به بيان ديگر، بر گذشته غلبه کرد

  ."محاکمه آنان صرف نظر کرد
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! ی ستم طبقاتۀگردد و پيدا نمودن ريش ال برمیؤال دقيقا به مواضع طبقاتی طراحان سؤبه نظر اين قلم پاسخ به اين س

لقب دھد و يا بی تفاوت به آنچه که امروزه به طور " بيطرف طبقاتی"تواند خود را  ھيچکس در اين جھان نمی

  !  کنند باشد عريان امپرياليستھا برای تقسم جھان بر مردم محرومان جوامع اعمال می

ينکه ما تا چه ميزان در و ا! زند  اجتماعی ما فوران میۀموضع طبقاتی داشتن در تمام حرکات ريز و درشت روزان

 آن حل نشده باشيم ديدگاه ھای سياسی ما را ۀ سرمايه داری و شعارھای توخالی و فريب دھندۀ مصرف زدۀجامع

ت ساده تر اينکه اساسا تا ربه عبا.  کند بی امان برای سرنگونی سرمايه داری خونخوار تقويت میۀ نسبت به مبارز

ھم ھست و مجرمين به طرق مختلف نيز بازتوليد " دولتی "شکنجه و قتل ھای سرمايه داری برپاست زندان و ۀجامع

دھيم مشخص سازيم که  به ھمين دليل است که بسيار اھميت دارد که ما وقتی نظری در چنين مواردی می. شوند می

است که بر چه نوع سيستم حکومتی برای بعد از سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی َمد نظرمان 

! بر روی حقوق بشر تکيه دارند) مژده ارسی(به ويژه اينکه ايشان . شود  ارائه داده میئیاساس آن چنين پيشنھادھا

و حقوق بشر در ذھن من و کاربرد جھانی آن چيزی که امروزه ھمه شاھد ھستيم  چيزی جز بمب ھای مملو از 

حقوق بشری که ! نيست... مان افغانستان، عراق و ليبی، و مريکا بر روی محروااورانيوم ارتش وحشی امپرياليسم 

برد، نيروھای  به پيش می" نيروھای ناتو" مريکا که امروز اوباما آنرا در پشت اسم اطبق سياستھای جنايتکارانه 

  مزدورشان بنۀپيداکردن دارو و دست "ۀ محرومان را به بھانۀ که  از يک سو در افغانستان خانه و کاشانئیناتو

کنند و از طرفی ھم ھمين نيروھای ناتو  کنند و شھروندان بی دفاع و بی سالح را کشتار می ويران می" الدن

و اين بخشی از ! مين کنندأجھان را ت" مواد مخدر "زمنيھای زير کشت خشخاش را توسعه داده تا بتوانند

  !است" حقوق بشر "وظايف

 مردم محروم توسط امپرياليستھا و رژيم ھای ۀ جناياتی که در بار بهء و موضع طبقاتی اين حقوق بشر نيز باز بنا

است زندان تا زمانی که چنين ! ھان شاھد ھستيم مدافع منافع غارتگران استجبسته به آن ھر روزه در گوشه ھای وا

مژده "از ھمه مھمتر ! شود ن شيوه ھايش ممکن است فرق کند، و گرنه مدام بازتوليد میاو شکنجه و کشتار مخالف

 که داشتند توسط مزدوران رژيم ی به دليل موضع طبقاتيء شصت بناۀ و ساير بازماندگان زندانيان سياسی دھ"ارسی

 سازمانی ۀددمنش ج ا دستگير و به بند کشيده شدند، حتی وقتی که رژيم خيلی از اين عزيزان را به دليل يک اعالمي

تن برگه ای که در آن موضع طبقاتی مشخصی ارائه داده شده دستگير کرد، فرد دستگير شده به خاطر در دست داش

  ! شد، و نه بخاطر سن و سال يا جنيست بود به بند کشيده می

  

  !راه کارھای پيشنھادی

سرنگونی جمھوری ( کاری برای بعد از سرنگونی ج ا  خود راهۀ نوشتۀدر ادام" عليه معافيت مجازات "ۀنوشت

 دھد و آنرا تحت عنوان می) اشاره دارد" برکناری آن" ھم تنھا به ئید و در جادھ اسالمی چگونه را ھم توضيح نمی

  : کند چنين فرموله می" در برخورد به جنايت عليه بشريت"

جنايت  "کند و به  مجرمين نگاه میۀ عادالنۀکه صرفا از ديدگاه و مفھوم کيفری به محاکم... رويداد کيفری" يک 

  .."پردازند  میئیا قض–از ديد حقوقی " عليه بشريت

 از ديد حقوقی ھر واژه ای بار معين حقوقی خود را داراست ھمانطور که در علم کمونيسم ھر واژه ای بار ةً قاعد

 در راستای منافع اکثريت جامعه تدوين ئی قضا–اما بايد ديد که اين ديد حقوقی ! باشد معين علمی خود را دارا می

عليه معافيت " ۀ به تعريف نوشتء را تدوين کرده اند؟ بنائی قضا–شده است؟ چه کسانی اين قوانين حقوقی 
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 خود جناياتش را در مورد اکثريت ئی قضا–ب رژيم ددمنش سرمايه داری اسالمی ھم با ديد حقوقی و، خ"مجازات

 مجامع بين ئی قضا–اگر جنايات رژيم کنونی از ديد کيفری ، يعنی ھمان ديد حقوقی ! برد جامعه به پيش برده و می

 حمايت ئی قضا–المللی نقض حقوق بشر بود که اين رژيم سی و دو سال از جانب صاحبان آن ديدگاه ھای حقوقی 

  شد؟  شد، می نمی

 توسط مزدورھای امپرياليستھا يک مثال واقعی برای روشن تر شدن موضوع، چطور است که وقتی ندا آقا سلطان

 ، رھبر قلدران دنيا، ناقض حقوق بشر جھانی می"اوباما "شود رژيم جنايتکار اسالمی از آن تاريخ از ديد کشته می

مجازات جنايتکاران را به  "شود و نه از تاريخی که مژده ارسی ھا به بند کشيده شدند؟  بنابراين باز ھم اينکه  

، محول کرد و دادگاه .."کند  مجرمين نگاه میۀ عادالنۀاز ديدگاه مفھوم کيفری به محاکمرويداد کيفری که صرفا 

 هجه عزيزانشان بعد از سخت ترين شکنی مردم و با تصميم خانواده ھای زندانيان سياسی کأھای خلقی که اتفاقا با ر

 چيزی جز متوھم بودن به دستگاه کيفری ناميد" ديکته ای"  و انواع تجاوزھا به قتل گاه برده شدند را دادگاه ھای ھا

  ! گردد بورژازی نيست که آنھم باز به جديت موضع طبقاتی و قبل از آن به جديت موضع ضدامپرياليستی برمی

  

  بازسازی مجدد جنايتکار چگونه؟

  می نويسد) عليه معافعيت مجازات(  خودۀمژده ارسی در نوشت

کنند و در ¬ھای محلی نفوذ می¬لمان در شوراھا و يا در پارلمانا ھای¬ھا و يا نئو نازيست¬درحالی که فاشيست"

ھای اخير بدون مجازات ¬لمان نازی نيستند که در دھهااما اين تنھا جنايتکاران . لمان رژه می رونداخيابان ھای 

  تماندند و دست به بازسازی مجدد خود زدند، بلکه در بسياری از کشورھای ديگر نيز اين اتفاق افتاده اس

ايشان چون ھيچ توضيحی ...  ايشان جنايتکاراِن بدون مجازات مانده دست به بازسای مجدد خود زده اندۀبنا به گفت

ناچار بايد گفت اوال از نظر علمی اين حرف ايشان درست به در مورد بازسازی مجدد خود اين جنايتکاران نداده اند 

سازی جنايت خود بزند، تا يک سيستم فکری و  به بازتواند دست  نيست چرا که جنايتکار خود به خودی نمی

شعبان بی (طور مثال آيا شعبان جعفری ھاه ب. شوندبمی توانند باز سازی اقتصادی پشت آن جنايتکاران نباشد آنان ن

 شوند که ديروز در صفوف کارگران زن و مرد را با باتوم لت و پار می خودی بازسازی شدند و میه خود ب)  ُمخھا

و يا ) پاسدار گنجی (کردند کشتند و امروز ھم راه ادامه دارد پونز بر پيشانی زنان فرو می د و در مالء عام میکردن

" دموکراسی"گيرند و بعد ھم مانيفست  نويس اسيد به روی زنان می پاشند و در خيابانھا نوجوانان را به باد کتک می

 سود سرمايه ۀ جنايتکارانه و ستمگرانۀترده تر شدن سلطمی شوند؟ و اين بازسازی جنايتکار چيزی نيست مگر گس

نوشته ای که . رسد و از ھمين منظر است که نظر مژده ارسی خام به نظر می. و ھار تر شدن دستگاه سرکوب آن

ھدفش مطرح نمودن موضوعات معتددی ست اما پاسخ ھای علمی آنرا نيافته است، علت آنھم مشخص است زيرا که 

  . دننام امپرياليسم داشته باشه گونه توجھی به پديده ای ب  ھيچندستايشان حاضر ني

  

  !ما" آزادی"امپرياليستھا و 

تحت کنترل درآوردن ھر حرکت  سرمايه داری انحصاری جھانی برای سرکوب منظم و سيستماتيک و در جھت 

ھای مخوفی چون سی آی ای، ن خود يعنی تعقيب و دستگيری، شکنجه و کشتار آنھا اقدام به ساختن سازمانامخالف

 سرمايه داری جھانی ضمن ايجاد رعب و وحشت در ئیبا داير کردن چنين سازمانھا. نموده است... ساواک ، موساد 

اما اين تمام ماجرا . کند نش قدرت بيدادگری خود را بيشتر میا مخالفۀجامعه برای جلوگيری از خشم سازمان يافت
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در بردگان از ستم و ه ھم برای مرحم گذاشتن بر روی زخم جان ب" بشری"اد ھای ر کنار اين سازمانھا، نھد! نيست

بی آنکه ھرگز اين نھادھا ! کند عنوان کمک برای زندگی نيز پرداخت میه  بئیبيدادگری آن و پرداخت غرامت ھا

!  ا به قتلگاه بردکرد ي" شکنجه" بايد مخالف يا دگر انديش را " چرا"ال را در افکار عمومی بسط دھند که ؤاين س

 ئی" خيريه " ءکنی تمامی آنھا بال استثنا شود؟ وقتی از نھادھا پرس و جو می مين میأ اين نھادھا از کجا تۀبودج

اساسن تمام اين خيريه ھا سوپاپ اطمينانی برای .. گيرند کمک می" آنجا"و " اين جا"گويند که از  ھستند و می

ن رژيم ا درمان ناپذيز مخالفیمرحمی بر زخم ھا"  ھای بسيار اندک شانکمک"جوامع سرمايه داری ھستند تا با 

 مانند ئیمريکا و انگليس را به کشورھاا مانند ان دولتھای خود اين نھادھاکه مخالف در حالی! ھای مستبد بگذراند

! ان بدمندش" دموکراسی و حقوق بشر"کردند تا بيشتر در بوق و کرنای  برای شکنجه منتقل می... سوريه و مصر

 از زندانيانی که در کشورشان نمی% ٩٦از زندانيانی را در خود جا داده بقيه % ٤ گوانتاناموبی تنھا :استفان گری

، اشود مثل سوريه، ليبي شکنجه در آنجا اعمال می" که ئیمريکا در کشورھااليس مخفی وتوانند شکنجه شوند توسط پ

استفان گری اسنادی را منتشر  .در حال پرواز ھستند... دھد  وش قرار میره، ازبکستان که زندانيان را در آبجايالجز

 را تخت عنوان پروازھای شکنجه از طريق ئیپروازھا) سی آی ای(مريکا ادھد سازمان سيا  نموده که نشان می

ترتيب شود   که در آنجا شکنجه اعمال میئیفرودگاه ھای مختلفی از جمله فردوگاه ھای انگليس  به مقصد کشورھا

در اين زمينه  .کند صورت مداوم از فرودگاه ھای انگليس استفاده میه دھد و برای اينکار برای سوختگيری ب می

  . شود که به دو لينک زير جھت آگاھی بيشتر در اين زمينه مراجعه شود توصيه می

htm.Mikonand_Shellik_Che_Baray_Sarbazha/٨٩/resideh_e_mataleb/net.bahman١٩://http  

Liberties-Taking/٢٦٢٣٥/Movie/Free/com.blinkbox.www://http  

  

   ای؟دفاع از  منافع چه طبقه

گويد در يکی از شھرھای  می) عليه معافيت مجارات(مژده ارسی در بخشی از سخنرانی خود در پالتاک تحت عنوان

 مردم يک ساواکی را به دو ماشين در جھت مخالف ھم بسته و او را از وسط جر داده ٥٧شمال در ابتدای انقالب 

 اصلی اينجاست که بايد ألۀ منعکس نشده است، اما مسیئضمن اينکه کسی اين مطلب را ھرگز نشنيده و يا در جا. اند

کنيد يا از جان زندانيان سياسی که به دليل تسليم  از ايشان پرسيد که شما از جان حيوان ھای ساواک دفاع می

خاطر پای بندی به ه  ھا بیاکنام ساواکی و ھمکاران امروز آنھا واوه ناپذيريشان زير شکنجه ھای حيوانھای ب

عبارت علمی تر شما از منافع ه يا ب!  واالی انسانی شان کشته شدند مانند رفيق شھيد بھروز دھقانیآرمانھای

  کنيد يا از منافع حاميان طبقه ستمديده اسثتمارشده؟  سرکوبگر و غارتگر دفاع میۀمزدوران طبق

ن، ھمکالسی ھايشان، که عزيزان، جگر گوشه ھايشان، ھم محلی ھايشارا توانيد جلوی خشم مردمی   آيا شما می

د نبايد چيزی را ديکته کرد، آيا ئيگو  بگيريد؟  شما که می،دوستانشان که بعد از شکنجه و تجاوز به قتلگاه برده شدند

کشم آنکه برادرم کشت را بگيريد و به آنھا ديکته کنيد که از  دھد می ُکشم می توانيد به مردمی که شعار می می

 دفاعی حتی يک وکيل جانھای شيرين شان را ۀکه در سلولھای زندان بدون ھيچ وسيلخشونت نسبت به جنايتکارانی 

خاطر پای بندی به آرمانھای واالی انسانی شان به مسلخ بردند خوداری کنند؟ آن جنايتکاران که بودند؟ مگر خود ه ب

ری بود که می شنيدم، در را بنده به شخصه اولين با" جرداده شده"کردند؟ داستان آن ساواکی  به خودی جنايت می

ھمان اتاق پالتاکی ھم کسی اين داستان را نشينده بود،  در تھران مردم يک نفر را که شباھت چھره ای با نصيری، 

ھمان حيوانی که رئيس ساواک بود، داشته را به زير مشت و لگد گرفته بودند، اما بعد وقتی که نصيری را جلوی 
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را زير رگبار خشم خود " شبيه"اند پيچی شده معلوم شد که مردم  سرو صورت بدروبين ھای تلويزيونی آوردند با

نگرفته بودند و او ھمان نصيری يعنی رئيس ساواک بوده، آيا جلوی اين خشم را  بايد گرفت؟ چرا بايد جلوی خشم 

چشم در برابر "رياليسم جمھوری اسالمی با شعار توده ھای ستمديده گرفته شود؟ اگر امروز رژيم وابسته به امپ

 اً  علمی فورۀشود که برخی ھا بدون ھيچ پشتوان دليل آن نمی دھد، مردم ستمديده را رو در روی ھم قرار می" چشم

! کنند  جنايتکاران عليه منافع اکثريت جامعه است را با آن مقايسه میۀمجازات اعدام انقالبی که تنھا مجازات شايست

چشم را در "خاطر منافع غارتگران است که ه د که رژيم موجود در ايران بدانن که ھمه ديگر امروز می در حالی

  !دھد قرار می" مقابل چشم

 ايران عمل کند وقتی ۀ اين رژيم ددمنش و خادم منافع امپرياليستھا اگر قرار بود که در راستای منافع اکثريت جامع

اسلحه ھا رفتند و سالح در دست مردم قرار  به پادگان ھا برای مصادر ٥٧که مردم  در ابتدای انقالب پرشکوه 

گرفت آنھا را مجبور به پس دادن اسلحه ھا به کميته ھای سرکوگر مردم نمی نمود، و بسيج و سپاه را برای سرکوب 

 عده ای معين برای دفاع از منافع غارتگران و سالح را در دست! کرد ھر گونه مخالف رژيم سازماندھی نمی

توان به ماھيت وابستگی  خمينی جالد و رژيم آن به  از ھمين جاست که می! داد میداخلی و جھانی قرار ن

امپرياليستھا و تداوم رژيم قبلی به شکل عمامه پی برد، اگر چه در زمانھای قبل از به قدرت رسيدن خمينی نيز کسی 

  !  داشته باشد" رادرم کشتمی کشم می کشم آنکه ب" که اين جالد رذل نظری در مورد نه شنيده بود و نه ديده بود

  ..ادامه مطلب در قسمت دوم

   ٢٠١١  چھارم ماه جون -  ١٣٩٠ ]جوزا[صبا راھی  سيزدھم خرداد ماه

  عليه معافيت از مجازت در لينک زيرۀ نوشت*
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