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هزکشی کویتَ اجزائیَ  جلسَ ًْثتی "تحت عٌْاى  خجزی را در سبیت ثبهذاد 
اس تذّیز اجالص خزسٌذ .خْاًذین "2/4/1330کبثل / دیذتْحیذ ّاًسجبم دایزگز
 .داًینتذّیز کٌگزٍ هی  ّ یک گبم ثَ پیش ثسْی گزفتَ شذٍ ّآًزا ثَ فبل ًیک

رفیق علْهی اعضبی حشة را ثَ تحول پذیزی،  ":در قسوتی اس خجز آهذٍ است
گذشت ّایجبد فضبی اعتوبد ّطویویت دعْت ًوْدٍ اس رفقبی شْرای ارّپبئی 
خْاست تب ثَ هشبجزات اًتزًیتی پبیبى دٌُذ سیزا ثَ گفتَ اّ ًشز اًتقبدات در 

هب، اهزّس قجل : رفیق علْهی افشّدًذ. سبیت ُبی ثیگبًَ ثَ ًفع ّحذت ًویجبشذ
َ فضبی رفیقبًَ ّدّستبًَ ضزّرت دارین، تذّیز هْفقبًَ کٌگزٍ ّظیفَ اس ُوَ ث

تبریخی هبست، ثبیذ توبم ًیزّ ّاًزژی ثزای ایي اهز ثشرگ هظزف شْد ًَ ثیبى 
 ".گلَ ُب ّادعبُبی سلیقْی آًِن در سبیتِبی دیگزاى

هتعجت هب کَ در جزیبى هسبیل جلسَ ثْدین اس ًشز هطلت ثبال درعجت شذین،
 .؟!هی ًْیسٌذ دروغهیکٌذ ّ  جعلّ هسئْلیي آى  بامداداس ایٌکَ چزا 

کٌفزاًسِبی ّالیتی ّ  یچزایّ  یچًْثزرسی هتوزکش ثَ اجٌذای جلسَ 
در  .رفع آًِب ثْد یّ اقذاهبت هشخض ثزا !"یهشکالت تخٌیک" رسیذگی ثَ

اس ثخظْص  جلسَ اطلي  رّی هسبیل ّ هشکالت ارّپب ُیچ طحجت ّ ثحثی
ًشز خجز  جعلی آًِن اس ًبم  .استزفتَ گًطْرت   قطع ثطْررفیق علْهی طزف 

هگز چَ  یک استفبدٍ اثشاری ّیک جعل ثشرگ یکی اس رّسبی ًْثتی حشة  جش 
 .؟هیتْاًذ ثبشذ

ل حثَ تذّیز کٌفزاًسِب ّالیتی ّ کَ ُوَ هزثْط ُفت هسبلَ  رّی در جلسَ
ثحث طْرت گزفتَ ّ هظْثبتی در هْرد ،هیشذکٌگزٍ  ثوْقع ّ تذّیز هعضالت آًِب

تبریخ شبًشدُن  الیکَ  فیظلَ ثعول آهذٍاس جولَ  .ٍ استیذثَ تظْیت رس
خبتوَ پیذا  ،شذٍ است کَ  سبل گیز ّالیتی سزطبى ثبیذ کبر تذّیز کٌفزاًسِب

 .ذ داشتٌتذّیز کٌفزاًسِبی ّالیتی اعتجبر ًخْاُ ،کزدٍ ّ ثعذ اس آى تبریخ
ُوچٌبى در جلسَ فیظلَ ثعول آهذٍ کَ  جلسَ ثعذی ثتبریخ شبًشدُن سزطبى 

 .یي ًوبیذیتبریخ تذّیز کٌگزٍ را تع ،هزکشی تْحیذ ّ اًسجبم ْىیکویسدایز ّ 

هگز اس ًشز ایي ،خْد داری کزدٍ اًذاطلی فیظلَ جلسَ  شثخایي  اس ًشز ؟چرا
تیز آّردى ّ خْد را ثَ هگز ایي . قسوت هِن خجز چَ ضزری هتْجَ شبى هیشذ

 .! خْد هخبلفت ثب تذّیز کٌگزٍ ًیست کْچَ حسي چپ سدى،

 .ًسبسیذ شامداد ،بامداداس  ؛درّغ ؟چراجعل ، ؟چرا

 


