
 صفر خان پايدار، با هر توطئه اي جاودانه تر خواهد شد    
 

 ريبرزرئيس نياف
 
 

 از كران تا به كران لشگر ظلم است ولي
 

 از ازل تا به ابد فرصت درويشان است
 

صد نقش و   « اصال برايم عجيب و بي سابقه نيست كه مجموعه اي از ورشكستگان سرگيجه گرفته كه مردم به                      
، امكان پيروزي مردم بر ستمگران و دشمنان آزادي و استقالل و عامالن فقر و بي عدالتي،                   مي شناسندشان » نشان

بختكي سمج بر جانشان شده هر دم در رسانه ها و سكوها و كرسي ها و پست و مقام هاي خود اوضاع را چنان                           
اين اريكه نشينان   . استتعبير كنند كه گويا اينجا مردمستان نيست، بلكه گورستان آدم هاي زنده گوش به فرمان                 

از ديدن انبوه قامت افراشتگان سخت جا خورده اند و با طرح دعوي دروغين واقع گرايي و جامعه نوين مدني،                        
مي خواهند آرمان ها و نمادهاي مردمي را كه فراخواننده تاريخ و تجربه و نيروي تالش اجتماعي براي زندگي                      

رياكاري آنجاست كه آنان در هميشه تاريخ معاصر، وقتي با             . انندآزاد و به دور از ستم است، به نابودي بكش            
دست در  . خواست هاي واقعي مردم، يعني حق و قانون و عدالت و پيشرفت و توسعه همگاني روبرو شده اند                       

دست واپسگراترين دشمنان پيشرفت و ترقي ملت، با قهر و نيرنگ، به ارزش هاي توخالي و دفاع دروغين از                         
آنان تبليغ مي كنند كه عصر آرمان و           .و لزوم نشاندن مصلحت به جاي حقيقت دست زده اند              امنيت كشور    

قهرماني مرده است و در اين راه چنان احساسات ضد انساني از خود بروز مي دهند كه گويي مي خواهند بگويند                     
بادا باد، ليبرال   عاشقان نظام اقتصادي هر چه       . جاي آن را موش مردگي و اختگي توسري خورده پر كرده است             

هاي راستگو و صميمي نيستند، بلكه دغلكاران ضدآرمان و دانش گرايان ابزاري سطحي هستند كه چندان هم به                   
همان قانون هر چه بادا باد وفادار نيستند و به جاي آن رويه بگذار در گورستان بي آرماني باد از آن سو بوزد كه                          

براي آنان اين واقعيت و اين آموزه فلسفي بزرگ، كه از سوي                . ذخاير را به سمت ما بياورد پيش مي گيرند           
دانشمندان و فعاالن مصلح مخالفان مداخله هاي نظامي آمريكا و جنايت هاي دولت اسرائيل و خودكامگان                        
جهاني شدن مطرح مي شود، داير بر اين كه ملت كم توسعه و تحت سلطه بي آرمان قادر به سازندگي، انديشه                         

آنها واقعيت را   . كار و دفاع دروني در برابر ويرانگري نيست، هيچ ارزشي ندارد بلكه خطرناك است              پردازي، ابت 
حتي به اين قيمت كه اگر اشغال ايران يا نابودي فلسطين بهره اي به نام منافع اقتصادي به بار مي آورد، چيز مهمي                       

ا به رهبري زنده ياد مصدق اشتباهي         مگر همين ها نيستند كه تازگي ها ملي كردن نفت ر              . نيست مي پذيرند  
بزرگ، كنار گذاشتن قوام السلطنه را خيانت، انقالب مشروطه را هوچي گري و غارت از سوي بي سوادان ميدان                   
مال فروش ها، شهادت افتخارآفرين حسين فاطمي وبيژن جزني را قهرمان بازي سينمايي و مقاومت دليرانه و تا                      

دي و بهروزي مردم را بي فايده و احمقانه توصيف مي كنند؟ اما بيا و ببين در                       پاي جان هزاران مبارز راه آزا      



كرنش و حقارت تهوع آور نسبت به شماري از مالداران و قدرتمندان تا كجا پيش مي روند و چكمه ليسي و                          
 در برابر   براي آنان هم چنين جامعه اي كه به نمادهاي پايداري            . پابوسي را تا چه حد از زبوني ادامه مي دهند            

خودكامگي و عقب نگاهدارندگان عميقا احترام مي گذارد، خطرناك است زيرا مي رود كه با اين روحيه از                       
حساب بادآورده ها را، آزادي كشي ها را، سركوب ها را،             : غاصبان طماع و بي مايه روزي حساب پس بگيرد          

 در حركتي هماهنگ آنان با استفاده از رسانه         پس بهتر است  . زنجيره اي ها را، وابستگي ها را و چيزهاي ديگر را          
هاي در اختيار، به رغم اختالف هاي جناحي، به طور حساب شده همدست شوند و قهرماني، آرمان خواهي،                        

با تحقير، با توطئه سكوت، با پرونده سازي، با         : عدالت خواهي و آزادي خواهي مستقل را به هر شكل نابود كنند            
 .ب زني و با هر آنچه كه با آن به گونه اي حرفه اي سال هاست زندگي كرده اند                           اتهام پراكني و با برچس      

 حركت هماهنگ مطبوعات دوم خردادي و مطبوعات مثال نسل سوم براي گزارش نكردن مراسم پرشور و پر                       
و اين  شكوه تشييع پيكر نماد مقاومت ملي در راه رهايي از ستم، صفرخان قهرمانيان، اين چهره بزرگ جهاني                       

روزنامه ها به   . نيروبخش آرمان خلق دادخواه ايران، بخشي از همين توطئه سكوت و تحقير و قهرمان كشي بود                  
جاي پخش خبر سخنراني ها و چاپ متن يا خالصه آنها، به جاي منعكس كردن شعارهاي استقالل طلبانه و                           

ر ده ها هزار نفر در مراسم تشييع اين           آزادي خواهانه ملي ايران، به جاي چاپ تصوير هاي بيانگر حضور پرشو              
و البته  . قهرمان، فقط به چاپ دو سه سطري خبر مرگ و تشييع جنازه و چه بسا به گونه اي موهن اكتفا كردند                         

ندانستند كه مردم بازتاباندن دستوري خبرها را به خوبي تشخيص مي دهند و دست كم آنان كه در مراسم بودند،                     
ر اين ميان مقاله به يادماندني و مسئوالنه روزنامه اعتماد يا تصوير روزنامه همبستگي                د. اين چنين تشخيص دادند   

فقط روزنامه حيات نو در چهار سطر نوشت كه فالني و            . كه البته متن كاملي را هم به همراه نداشت، استثناء بود           
. ه را در متن خود آورد       ساعت سخنراني و شعرخواني چهار پنج كلم         ٢فالني در مراسم بودند و در مجموع از           

آنچه بعدا با اختصاري اهانت آميز درباره        . آگهي مراسم تشييع با هزينه هاي سنگين به چاپ رسيد و ديگر هيچ              
زندگي اين رزم آور افتخار آفرين و همرزم واقعي نلسون ماندال و باز به استثناي مطلب نسبتا محدود اما خوب                        

مان يافته اميدواران بعدي اريكه هاي قدرت در دور بعدي براي حذف              مردم ساالري، باز نشان از همكاري ساز       
فرآيندهاي جانشين و مردم پسند را داشت، غافل از آن كه ملتي كه به رغم اين گونه توطئه ها قهرمانان و                               

. ديگر نخواهد گذاشت اين آرزوي خام مرد رندهاي ميان تهي به جايي برسد           . خدمتگزاران خود را پاس مي دارد     
اما به هر حال همگان در تله آرمان كشي ملت،          . ته نامه اميد جوان نيز از اين توطئه تا حد آگاهي خود مبرا ماند             هف

براي آنكه كشور ما به قلمرو جهاني سازان و شركاي بومي جديد آنان، كه اصالح طلباني ناراستين و طرفداران                      
 .پر آرمان اند، تبديل گردد گرفتار آمدند            دموكراسي هاي توخالي و نامربوط به توده مردم نيازمند و                     

 در اين ميان روزنامه دولتي ـ شهرداري همشهري كه سابقه حذف و سانسور، ناديده گرفتن منتقدان، خط دادن                       
و جمع و جور كردن مسئوالن سياست اقتصادي خانمان برانداز تعديل ساختاري، ارگان داري، جناح                               

ي باال آوران را دارد و تا به حال جز به تضعيف زيركانه نهادي مدني، شوراهاي                بيكارگزاران و تورم سازان و بده     
اين روزنامه سال   . شهر و توخالي كردن نقد و اظهارنظر از ارزش و كارآمدي، كار نكرده است سردمداري كرد                 

له فساد و   هاست كه با جنبش هاي مردمي، نمادهاي قهرماني مقاومت، تشكل ها و مداخله ها براي حل قاطع مسا                   



ملوك الطوايفي، مبارزه عليه فرمانروايي چند نفر كه در ساختار قدرت اقتصادي مانع روامداري و قانون روايي                     
هستند، سرشاخ مي شود و چون توان متوقف كردن موج خواست هاي مردم را ندارد به فلسفه بافان و به ظاهر                          

اركردهاي نوليبرال و نو محافظه كاري جهاني كه در           دانشمندان وراج و مبلغ نامستقيم قدر قدرتي آمريكا و ك            
او اين كار را مي كند تا از راه هاي            . واقع جنبه هايي از نوفاشيسم و ديكتاتوري جهاني هستند متوسل مي شود              

اين روزنامه از محل درآمد     . زيركانه، سياست گريزي، مسئوليت گريزي، ضد آرماني و ضد قهرماني را بپرورد             
صل تحميل عوارض و مرارت تورم به مردم است و از محل دريافت حق آگهي از سوداگران و                   شهرداري كه حا  

اين روزنامه به ساحت مبارزات ارزشمند ملت ايران كه از يادگارهاي            . احتكارگران وظيفه خود را انجام مي دهد      
آن هم كه از نوع عقب      جهاني فرهنگ ايرانند اهانت روا مي دارد و اين كار را در ظاهر پوشش ادب بورژوايي،                  

 مي نويسد كه صفر قهرماني در        ٢٨٩٥ آبان در شماره     ٢٠اين روزنامه در روز دوشنبه       . مانده آن، انجام مي دهد     
 سال توطئه سكوت عليه او، او همواره در ميان           ٢٤اما نمي نويسد به رغم       . زندان حرمت و احترام خاصي داشت      

غائله «در همين شماره، روزنامه مي نويسد كه او در                 . ستنسل هاي مسئول و مبارز مقامي شامخ داشته ا              
روزنامه براي آن كه شتاب زده كار خود را انجام دهد تاريخ را به                     .  دستگير شد   ١٣٢٧در سال    » آذربايجان

از همه مهم تر رسوبات و      . نادرستي باز مي گويد و زحمت خواندن كتاب خاطرات صفرخان را به خود نمي دهد              
غائله «د هم پيوندي ها با نظام ستمگر شاهنشاهي است كه خود را مثال در به كار بردن اصطالح                       يادگارها و شاي  

 پايان يافت و صفرخان به قول نويسنده در           ١٣٢٥آنچه در آذربايجان اتفاق افتاد در        . نشان مي دهد  » آذربايجان
عناصر وابسته و فرصت طلب در      اما از همه مهم تر آن كه به رغم مداخله هاي هميشه موجود               .  دستگير شد  ١٣٢٧

جنبش آذربايجان و فرقه دموكرات، اين جنبش بخشي و دنباله اي از مبارزات مشروطه و مردمي به ويژه پس از                       
بركناري دولت ديكتاتوري رضا شاه عليه ستم اربابان و خان ها و اميران و نظاميان بود كه مردم اين خطه از ميهن                       

صفرخان در برابر ستم حكام محلي، اربابان و دست نشاندگان مركزي به جنبش             .ه بود عزيز ما را به روز سياه نشاند      
مي » جنبش عدالت و استقالل ملت ايران«اين جنبش، بنا به اسناد غير قابل انكار، هميشه خود را بخشي از              . پيوست

بستگان استاليني، عناصر   دانست و صد البته كه به خاطر نارسايي ها و اشتباه ها، امكان نفوذ مالكان داخلي، وا                      
بي ترديد جنبش آذربايجان و فرقه دموكرات به مثابه بخشي از قيام              . دربار و فرصت طلبان در آن وجود داشت        

ملي آزادي خواهانه و ضد ستم از همه مبارزان جهان، به ويژه مبارزان كارگري و سوسياليست ياري فكري و                        
 و نظامي هرگز مورد تاييد همه رهبران جنبش نبود، پيشه وري             اما هيچ نوع مداخله سياسي    . قوت قلب مي گرفت   

خيانت ها و اشتباه ها راه را براي سركوب جنبش از سوي ارتش             . خود به گونه اي مشكوك در باكو از پا درآمد         
اما در پي آن مبارزه و مقاومت و آرمان عدالت خواهي براي همه ملت ايران          . آمريكايي ـ انگليسي شاه آماده كرد     

صفر خان به تاييد همه زندانيان سياسي و گفته ها و نوشته            . صفر خان دنباله راه مبارزه را رها نكرد       . فروكش نكرد 
هايش خود را متعلق به خلق ايران مي دانست و با همه مبارزان راه رهايي و استقالل از هر مسلك و مرام كه                              

دستكم نويسنده آن مقاله موهن در       . لمداد كرده اند  بودند رفتاري داشت كه آن را نمونه واالي رفتار انساني ق             
صفرخان مي گفت عمده     . همشهري مي توانست اين را اگر نه از ما، از كانون زندانيان سياسي مسلمان بپرسد                   

ترين دليل نه گفتن من به رژيم شاه در برابر تهديد و شكنجه و مجازات اعدام و تطميع و وعده و عيد، همانا                              



او به هر حال هميشه يك سيوسياليست، آزادي خواه، انسانگرا،           . عليه دولت مردمي مصدق بود     مرداد   ٢٨كوتاي  
و اما همشهري ماموريت اصلي خود را در صفحه         .و اين نيز رمز ديگري در افتخار آفريني اوست        . و ملي باقي ماند   

ميز و جهت دار مي       انجام مي دهد و مقاله اي سخت اهانت آ             ٢٨٩٩ آبان در شماره      ٢٤روز جمعه   » سياست«
در اين مقاله نيز به جز نيت ناپاك، ژرفاي كينه توزي به عدالت             » مرگ كهنه زنداني سياسي   «تحت عنوان   . نويسد

همشهري در اين مقاله كه نام و مشخصات          . خواهان و دادخواهان و اسطوره هاي ملي را به نمايش مي گذارد              
 مي كند كه چرا صفرخان نماد مقاومت ـ گويا برخالف نلسون            نويسنده آن نيز معلوم نيست، به نوعي ابراز تاسف        

به نويسنده ناآگاه و بي سواد يا مامور        . ماندال ـ در زندان به آموزش خود نپرداخته و مردي عامي باقي مانده است              
آيا منظور اين مدارك دكتري و فوق ليسانس و مهندسي          ! يادآور شوم كه نمي دانم منظور او از آموزش چيست          

ت كه در اداره چاپخانه دانشگاه هاي فرمايشي براي اين و آن مدير و صاحب منصب و آقازاده صادر مي                           اس
شود؟ نه جانم، نه صفرخان و نه هيچ آدم شرافتمندي حاضر نيست مدرك قالبي را براي خودنمايي و مرعوب                       

زها خواند و آموخت و بحث      بر خالف تصور نويسنده صفرخان، در زندان بسيار چي        . كردن مردم به خود بچسباند    
كرد و به ديگران نيز ياد داد و اين در حالي است كه او چه بسا در حصار امكانات محدود، زندان انفرادي و تبعيد                   

صفرخان براي خود من، بر خالف انتظار تقريبا همگاني، پيروزي لوپن در فرانسه را به خاطر                          . گرفتار بود 
او هم چنين سال ها پيش گفته بود اگر اوضاع          . قاطعانه پيش بيني مي كرد    راستگرايي سوسياليست هاي خط مياني      

گمان نمي كنم نويسنده    . به جاي سوسياليسم و آزادي واقعي اين چنين پيش برود فروپاشي شوروي حتمي است              
ا ام. مقاله مزبور در ميان ميرزا قلمدون هاي مدرك اعطا شده كسي را به اين دقت و ژرف بيني سياسي بشناسد                       

راستي مگر نويسنده از زندان خبر ندارد ـ چه آن موقع، چه حال ـ و نمي داند كه زندان محل ايجاد دانشكده و                           
پژوهشكده و بنگاه و كتابخانه و انتشار و ارائه آزادانه همه آثار فالسفه و مبارزان مثال كاسترو، ماركس،                              

ان ورود چند روزنامه قديمي بود و شماري           آن زمان امك  .پلخانوف، تروتسكي، لومومبا، نوآم چامسكي نيست       
صفرخان با همه اين روزنامه ها پس از خواندن آن ها           . ماموريت براي وطنم بقلم شاه    «كتاب انتخاب شده از جمله      

روي . ميل زورخانه درست كرده بود تا با آن خود و هم بندانش ورزش كنند و سالمت جسمي خود را دريابند                      
گي كه مدارك دانشگاهي و آثار درخشان داشتند يا مبارزان شهيد شده و نام آور                      اين ميل ها قهرمانان بزر      

آيا نويسنده آنها را هم هم . سرزمين ما يا كساني كه هنوز زنده اند براي صفرخان با تقدير تمام يادگاري نوشته اند     
 اين كه اساسا مايل     رديف دكتر و مهندس هاي مصنوعي امروز مي داند و بي سواد و فريب خورده مي خواند يا                   

نويسنده از ثبات قدم صفرخان كه به            !نيست نامي از نمادها و اسطوره هاي مقاومت و مبارزه برده شود؟                    
دموكراتيسم، سوسياليسم و راه آزادي وفادار است سخت تكان مي خورد و به گونه اي موذيانه ثبات قدم او را                       

روباهان مكار و شغاالن دزد باغ رعيت       » مثبت«شخصيت  اما هيچ از    . عالمت منفي در شخصيت وي تلقي مي كند       
نابود كردن اثر همدردي گسترده و فراموش نشدني چند ده هزار نفري مردم : هدف او چيز ديگريست. نمي گويد 

نويسنده نمي داند كه صفرخان درياي دانش         ). و نه به قول دروغ روزنامه هاي دوم خردادي دو هزار نفري                (
گوركي نيز دانشكده   . انم نويسنده كتاب دانشكده هاي من ماكسيم گوركي را خوانده است            نمي د . انقالبي بود 

نويسنده كه گويا از خاطرات مصاحبه اش با          .هايش مشاركت در جنبش دادخواهانه و زندگي واقعي مردم بود            



رست نوشته  او ناد . صفرخان مي گويد، مي نويسد او نخست توده اي، سپس فرقه اي و در انتها هيچ كدام بود                      
از فرقه تا حزب، تا رزمندگان كرد عراق         : صفرخان به همراه مبارزان آذربايجان به رفقاي همرزم پيوست         . است

سپس باقيمانده مبارزان در اروميه، سپس با رزمندگان و آزاديخواهان سياسي و چريكي ملي، دموكرات، چپ،                   
فتگو، و نه به خاطر تعصب كور، سوسياليست باقي           اما او هميشه و بر اساس دانش و تجربه گ           . مذهبي در زندان  

 .ماند
او .  به نويسنده چنان پاسخي از صفر قهرمانيان برخورده است كه نتوانسته است يكه خوردن خود را پنهان كند                       

مي پرسد صفرخان چرا راه خوشبختي فردي، گوشه عزلت و دولتمندي و خوشگذراني را مانند خيلي كسان                        
مي دانيد صفرخان بارها گفته بود كه وقتي انسان         . در پاسخ مي شنود كه بايد به راه مبارزه رفت         . ديگر پي نگرفتي  

در اين جامعه نيازمند زندگي مي كند و تنعم فردي و رفتار ضد قهرماني را پيش مي گيرد و اخالقيات او ربطي به                       
يسنده بي سواد در يك جا از وجود        نو.دردهاي بشري ندارد در واقع حيوان است يا دست كم انسان كامل نيست             

كه لقب خان را    (كلمه خان در انتهاي لقب صفرخان سوءاستفاده مي كند تا او را نيز به فئودال ها منتسب كند                        
نويسنده نمي داند كه    .  لقب خان گرفتم   ١٣٢٠و از خود او نقل مي كند كه باالخره من پس از شهريور                ) داشتند

اين لقب نيز از سوي زورگويان       . ان انقالبي برگزيده و واقعي خود مي دهند         خان لقبي است كه مردم به رهبر        
اگر صفرخان، فئودال بود . مگر لقب آقا، دانشمند، آقازاده، سردار، پهلوان مصادره نشده است. مصادره شده است  

اقرخان هم،  بايد از نويسنده ماموريت دار بي سواد پرسيد آيا ميرزا كوچك خان هم، حيدر خان عمواغلي هم، ب                   
 .كلنل محمد تقي خان هم، ميرزا رضاخان كرماني هم، و بقيه نيز، همه فئودال بودند

/ خنجي خونين / دهانش بسته بود  / هنگامي كه خونش فرياد و    / مردي چنگ در آسمان افكند      
از / شمشير/ خيمه بر افراز، اما چون ماه برآيد      / كنار شب / چنينند/ عاشقان!/ بر چهره ناباور آبي   

 و در كنارت بگذار/ برآر/ يامن
آمديم بر سر اين كه اين تالفي جويي خشمگينانه و از كوره دررفتگي ناشي از وحشت چه معنا دارد وقتي در اين                     
سرزمين شاهديم كه، هر چه آرمان و اسطوره و قهرماني رنگ مي بازد، در عوض محققان، نظرسنجان و                             

 و مدافعان حقوق مردم و ثبات و امنيت اجتماعي، وكال،                    صاحبنظران و طرفداران آزادي انديشه و بيان           
آيا اين راه جز با همكاري نويسندگاني از آن دست هموار             . نويسندگان، نمايندگان كارگران گرفتارتر مي آيند      

آيا اين نويسنده كالمي درباره وكيل قتل هاي زنجيره اي در زندان، استاد دانشگاهي كه فقط نظريه اي                   . مي شود 
 .ان كرده است در زندان، محققان نظر سنجي در زندان، دانشجويان در زندان بر قلم و زبان رانده است                          را بي 

 در حيرتم كه در روز مراسم تشييع جنازه و سخنراني ها به افتخار اين راد انسان قهرمان در حالي كه زندانيان                             
ا ايراد مي شد، ده ـ دوازده نفري از تجزيه طلبي           سياسي پيام مي دادند و شاعران سروده ها مي خواندند و خطابه ه            

سه چهار نفري كه هرگز صفرخان را نديده و شايد عكس او را هم نديده بودند مي                  . آذربايجان دفاع مي كردند   
گفتند صفرخان متعلق به آذربايجان مستقل است ـ و اين را با الفباي روسي به زبان تركي نيز نوشته بودند ـ و بايد                        

در حالي كه صفرخان آگاه و هوشيار، اين دانشور تجربه هاي انقالبي و مقاومت خوب مي                  . ز منتقل شود  به تبري 
دانست كه در زمان حياتش چرا بايد در تبريز رحل اقامت نيفكند و در تهران بماند تا نماد وحدت و همدلي                            



 كه چگونه چند نويسنده آزاديخواه و        در حيرتم . مبارزان دفاع از آرمان عدالت و متعلق به تمام مردم ايران باشد            
مستقل و ملي و مردم گرا اين چنين در چنبره ها گرفتار مي آيند و ناراحتي مي بينند و آن توهين كننده به تاريخ                          
مبارزات معاصر به آن نمي پردازد كه هيچ، در كنار دستگاه هاي به ظاهر مسئول امنيت و حاكميت ملي ساكت                       

ستارخان ـ در واقع ساالر ملي و مبارز مشروطه خواهي همه مردم ايران ـ چند نفري شعار                    مي ماند تا بر سر مزار        
اتحاد دو آذربايجان و اين كه ايران جزء آذربايجان است سر دهند و از رسواترين شخصيت هاي وابسته به                            

اين شرايط كه    چگونه نويسنده ما در       . امپرياليسم يعني سليمان دميرل و حيدر علي اف پيام دريافت دارند                 
امپرياليسم در چارچوب ناتو، اتحاد اروپا، نفتا، سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول،                    
شوراي امنيت و اتحاد عليه تروريسم خود را متحد اما يوگسالوي را تكه تكه مي كند، مانع وحدت دموكراتيك                    

 كند، چك و اسلواكي را جدا مي سازد، جنگ قوميت در             دو كره مي شود، تايوان را از سرزمين اصلي جدا مي           
آسياي مركزي و قفقاز، افغانستان و پاكستان راه مي اندازد و سال ها رنج و كشتار وحشيانه را به ملت فلسطين                          
تحميل مي كند و براي مردم ايران خواب تجزيه مي بيند ـ و البته هنوز تودهني الزم را نخورده است ـ صدايش                         

از خواننده خواهشمندم براي يافتن پاسخ، اگر ممكن است، آنچه را در مقدمه مقاله گفتم بازخواني                 . يددر نمي آ  
 .كند
 مقاله تحقيقي چاپ شده و      ٦٠ عنوان كتاب تحقيقي در اقتصاد، جامعه شناسي و سياست،            ٢٩ من دست كم با          

ن درس اخالقي مسئوالنه زيستن نسبت       مقاله تحليلي و سال ها آموزش و پژوهش، از مكتب صفرخا            ٢٠٠بيش از   
به دردهاي مردم، درس صبوري رفيقانه و همدلي و وحدت، درس هايي از ژرفاي تجربه مبارزه و مقاومت مي                       

 .گرفتم و تاكنون چه زيبا و پر ثمر بكارم آمده است

  زاهد ار راه به رندي نبرد معذور است
 عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد

   تقوا زده ام با دف و چنگمن كه شبها ره
  اين زمان سر به راه آرم چه حكايت باشد

  بنده ي پير مغانم كه زجهل ام برهاند
 پير ما هر چه كند عين عنايت باشد

 
 


