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 چگونی برگزاری مراسمهای اول ماه مه

ايی با محمود صالحی در مصاحبه) روز جهانی کارگر (  

 
شش ون ماه هشتاد يفروردپنجم  ستيب                                                                             صديق اسماعيلی

 
 

 يکی از  یحکه در تماس تلفنی من با آقای محمود صال عنوان مطلبی است "تاريخچه مبارزات کارگران خباز سقز "

 کارگران سنديکای"در اين اثر سازمان دادن دوباره . رهبران خوشنام جنبش کارگری در ايران صورت گرفته است

اول   مراسمهای ، بزرگداشت"سقزخبازگران رانجمن صنفی کا "قالب  سنتهای آن در ، تالش برای تداوم"سقزخباز

  .نيز درسهای حاصله بررسی ميشودماه مه  و 

آنجا که اين مطلب هنوز کامل نشده است، آنچه را که در زير از.   قبال انتشار يافته است،مطلبقسمت اول و دوم اين 

 ميخوانيد فقط در مورد بزرگداشت مراسمهای اول ماه مه است.

.ميپردازببه برگزاری مراسمهای اول ماه مه اجازه بدهيد که  ــ اسماعيلی .ص  

 برای اولين بار ١٣٧٦سال ميشد، اما دربرگزار به صورت محفلی  و شهرخارج ازمراسمها در اين  ١٣٧٦ تا سال 

به نظر شما  چه عاملی باعث شد تا مراسمهای اول .  به صورت علنی و در سطح  شهر برگزار شد،اول مه مراسم

؟ مه از حالت محفلی بيرون بيايد  

 ما هميشه به صورت محفلی و بيرون از شهر مراسم ميگرفتيم و  ٧۶قبل از سال   ، است کهبله درست  صالحی ــ.م

. هميشه هم اين احساس را داشتيم که اين مراسم برای طبقه کارگر است نه برای يک محفل يا يک عده انگشت شمار

ين مراسمی که به صورت علنی اول. را به شهر برگردانيم بايد مراسمهايمان  که حتما   دليل ما تصميم گرفتيم  بهمين

"هيد بيدهندیش "سالن به اسم سالن  ما بدون اينکه از دولت کسب مجوز بکنيم يک .  بود١٣٧٦برگزار شد در سال   

.آنجا خوانديمما مقاالتی را در. ن مراسم آمدندمردم زيادی به استقبال اي. آنجا مراسم گذاشتيمرا رزرو کرديم و در  

محتوا، اما با توجه به اينکه امکانات کافی نداشتيم متاسفانه لحاظ  سياسی و طبقاتی بسيار پر به نظرم مراسمی بود به 

 ما دوباره تحت ،بعد از اين مراسم.  در اختيار مردم قرار گيردسندنتوانستيم از آن فيلمبرداری کنيم که آألن مثل يک 

جام بدهيد؟ چرا اين کار را کرديد؟ دهها بار ما را فشار و بازجويی قرار گرفتيم که چطور جرات کرديد اين کار را ان

من، .  دستگير شديم٧٨سرانجام در سال . من خودم چندين بار به اطالعات احضار شدم. به اطالعات احضار کردند

جالل حسينی و محمد عبديپور را دستگير کردند و به مدت هفتاد و پنج روز در سلول انفرادی نگهداشتند، بعدا ما را 

 برای ما  .کردند زندان  ماه  مدت ده   دوباره به من را   و  دادند  را به من حکم ديگری ١٣٧٩سال در.  کردندآزاد

 بايد از آنها برای   که منبعد گفتند  به ما   بعد مسئولين دولتی . مراسم اول مه اين همه سختی متحمل شديم برگزاری

اينها  "بدهمحترم لطفا به ما مجوزماندارفر: " بنويسيماين معنا که مانه به البته مجوز. ی مراسم مجوز بگيريمبرگزار

  سالن شهرداری سقز سخنرانی  من در مراسم اول مه در١٣٧٨در سال . هماهنگ کننده مراسمهای ما شدند

 



های اول مه بيشتر  ديگر تعداد شرکت کنندهبعد از اين مراسمها .  نيز در همين سالن برگزار شد٧٩مراسم سال کردم،  

 به بعد مراسمهای اول مه را در سالن کاوه سقز ٧٩ شد و چون اين سالن حجم و گنجايش کافی نداشت از سال بيشترو

.برگزار کرديم  

  برگزار شد، شما يکی از سخنرانان اين مراسم بوديد،٧٧سالن شهرداری در سال مراسمی که دردر - اسماعيلی. ص

 چه چيزی از اين .مهمتر از همه ماهيت اداره کار را برمال کرد شما حکايت از سنت خاصی داشت، ندر واقع سخنا

؟مراسم به ياد داريد  
همانطور . را در ميان مردم برگزار کنيم ــ ما در آنزمان تجربه کافی نداشتيم که مراسمی به اين بزرگی  صالحی. م 

 مراسم علنی در   برگزاری تجربه ط  آن فق ون محفل خودمان بود، به دنبالرکه پيشتر گفتم قبأل تمام مراسمهايمان د

در ميان سخنرانان گرايشات مختلفی موجود .  من بودم٧٧بهرحال يکی از سخنرانان مراسم سال .  را داشتيم٧٦سال 

اک رهبر بر روح پ شروع کرد، ديگری " خون پاک هفتاد و دو شهيد"  يکی سخنانش را با تقدير از ،برای مثال. بود

فيلم اين مراسم موجود (شروع کردم به نام طبقه کارگر را  ا من صحبتم ام. چيزا  اين جور و از انقالب درود فرستاد

های مختلف   مثل مديران اداره،اين امر باعث شد که حتی بعضی از مسؤلين شهرستان. و سخنانم را ادامه دادم) است

بعدا اين  .رفتند  اطالعات چشم غره ت حفاظ مسؤلين  و  فرماندار مقابل اينها  به من نگاه کنند، اما در  احترامبه ديده

 که نگذارند ما  تالش کردند افزودند و تهديدهايشان  را افزايش دادند، بر شان عليه ما جماعت به همين دليل مراقبتهاي

بينی کرده بوديم پيش  چه به صورتی که خود پيشاين مراسم اگر بهرحال به نظرم . اقدامی به نفع کارگران انجام دهيم

ن ايی هستيم، ديگری اي  و از چه طبقه که ما کی هستيم رسما اعالم کرديم  يکی اينکه . و نکته مثبت داشتنرفت اما د

 شد که ما داريم فعاليت کارگریاندرکاران آشکار برای دست.  ساختروشن قبال مارا دربود که دولت هم موضع خود

فقر و فالکت نگه داشته، معترضيم و در تالش ا را در ميکنيم، به آن سيستم و مناسباتی که طبقه ما را مهار کرده و م

ده از آن ع. ندما قد علم ک رسما در برابر،بعد از اين مراسم دو نکته باعث شدند که اداره کاراين. برای تغير آن هستيم

  سيستم وکنيم  را اعاده  حقوق خود بخواهيم  ما  شد که اگر  برايشان آشکار توهم داشتند که به اداره کار دوستان ما 

 سرمايه داری سر راهمان است و هيچوقت از فعاليت ما چشمپوشی نميکند و هميشه در تالش است تا ما را  مناسبات

 ما يعنی من، محمد ٧٨در زمستان سال .  به زندان انداختند ما را بعد از اين مراسم، همانطور که گفتم . سرکوب کند

 به اسم ابراهيم کريمی، که کارگر نانواخانه است، دستگير شديم و مانعبديپور، جالل حسينی و يکی ديگر از دوستان

.به مدت هفتاد و پنج روز در سلول انفرادی بوديم، يکی از اتهامات من شرکت در اين مراسم بود  

 تا آنجايی که من به ياد و هم حضور داشتند  کارگران مراکز ديگر)١٣٧٨سال  (مراسم سال بعددر - اسماعيلی. ص

.... و م شما با پالکاردهای خودتان آمده بوديددار  
 سنديکای کارگران ،شعارهای مخصوص خودمان را داشتيم و برگزار کننده مراسم هم بله ما پالکاردها و-صالحی. م

 کارگران دخانيات و  برگزار شد، کارگران مراکز ديگر مثل مراسم هم که در سالن شهرداری سقزدر اين . خباز بود

  قبل  به سالهای نسبت کنندگان  شرکت   تعداد اين مراسم در.  تشکل  نه به عنوان ه بودند، امارکت کردشهرداری ش

 ٧٩ اين بود که از سال .برای برگزاری مراسم باشيمفکر تهيه مکانی بزرگتريافت و ما را مجبور کرد که در افزايش

. به بعد مراسمها را در سالن کاوه برگزار کرديم  

ه برگزار کرديد؟ را چگون٧٩مراسم سال   -اسماعيلی . ص  

 



  از طرف فرمانداری پيام دادند که محمود صالحی حق ندارد ،هاابالغ که شد  در اين سال فهرست برنامه- صالحی. م

 اجرای  را روی تاکيد .  نزنم که حرف کردم  جلسه موافقت  موجود، من در  وضعيت   به توجه با . سخنرانی کند

زيادی از   استقبال   در اين سال.امل رقص مخصوص، اجرای نمايش و خواندن سرود بودهايی گذاشتم که ش برنامه

ميزدی  حرف  تو اگه  : "دولتی گفتند شد، مسئولين  ها اجرا   برنامه شرکت کردند، وقتی زيادی  مردم . مراسم شد

 و شرکت  ردمم و از فيلمبرداری آوردند ، دوربين شدند ها  برنامه ی امتوجه محتو  وقتی  آنها". ضررش کمتر بود

بعد از مراسم اکثر کسانی که در خواندن سرود و اجرای رقص مخصوص . تا آنها را بترسانند گرفتند   فيلم  ها کننده

. روز زندانی کردند و بعدا با قرار وثيقه آزادشان کردند٢٠ تا ١٥آنها را به مدت . شرکت کرده بودند دستگير شدند  

ها بيشتر و  ايی به خود ميگرفت، هر ساله تعداد شرکت کننده گ و بوی تازهمراسمها سال به سال رن ــاسماعيلی . ص

. ردندبه نظرم در مراسم اين سال حدودا هزار و پانصد تا دوهزار نفر شرکت ک.  بود٨٠بيشتر ميشد و اوج آن سال 

رانی کنيد دستگير اينکه سخنرا قبل از از اين ازدحام ، شما  ی ترس نيروهای اطالعات جمعيت و به ازدحام  با توجه 

لطفا در اين مورد توضيح بدهيد؟، کرده و بردند  

 وقتی که آزاد شدم، دوازده روز .  زندان بودم٨٠ تا بيست و نهم فروردين سال ٧٩ من از شهريور سال - صالحی. م

ورد من کلی تحقيق جديدی را به سقز فرستاده بودند که در ماين مدت هم فرمانداراول ماه مه باقی مانده بود، و دربه 

.  در ليست سخنرانان نوشته بودند،در آن سال فعالين سنديکا اسم من را بدون اينکه خودم خبر داشته باشم. کرده بود

شش من را به فرمانداری ببرد خواسته بود تا در ساعت    حسينیبه همين دليل فرماندار من را خواست، او از جالل

داريد که   وقت  هفت دقيقه فقط  " :به من گفت فرماندار، مباحثه يک تيم، پس از به آنجا رف  با هم حسينیجاللمن و

اول ماه مه به محض اينکه من پايم روزدر. ر فرماندار کامأل مخالفت کرداما ادره اطالعات با اين نظ". حرف بزنيد

ايی انجام دادم،  احبه را گرفتند، من هم مص خبرنگاران جلوی من رسيد ) محل برگزاری مراسم( به حياط سالن کاوه

کردند، من  کارگران اعتراض . بعد از انجام مصاحبه يک پيکان سفيد رنگ با سه نفر سرنشين آمدند تا من را ببرند

کنيد من چيزيم شما مراسم خود را برگزار: "گفتم را آرام کردم و )کارگران (به خاطر اينکه مراسم به هم نخورد آنها

 بردند که نسبتا )مکانی در چند کيلومتری شهر سقز (ز شهر خارج کردند و به جاده سرشيوبعد اينها من را ا". نميشه

. به طرزی هيستريک صحبت و تهديد ميکرداو. ورين من را به مرگ تهديد کردمامآنجا يکی ازدر. استدوراز شهر

 من کامأل عادی بود، اما   برای تهديدها اين نوع . و از اين جور حرفها" ميکشمت، زندگيت را نابود ميکنم: "ميگفت

در شنيدم  بعدا . روحی مريض است  به لحاظ  که اين آدم  آورد   بوجود من  اين احساس را در،شيوه برخورد طرف

 نوبت سخنرانی محمود " : بود گفته  فرماندار به  بود   مجری برنامه  که حسينیبودند، جاللکه من را ربوده  اثنائی

 و خواهرم نيز زاده همسرم نجيبه صالح". اند ربودهرا صالحی ميکنم که محمود  ابالغ  که برسد من به مردم صالحی

  صالحیبايد محمود : "ند و همين سبب ميشود شرکت کنندگان فرماندار را تهديد کنندناعتراض ميکشديدا به فرماندار

به اداره اطالعات زنگ بعدها شنيدم گويا فرماندار". روناين سالن بری بياينصورت نميگذاريم ازغيررا آزاد کنيد در

خارج انتظامی از شهر که نيروی  را آزاد نکنيد من دستور ميدهم  صالحیتا ده دقيقه ديگر محمود: "ميزند و ميگويد

و برگرداندند  را به سرعت  من   اين دليل ناچار شدند  به." شود، بعد شما خودتان جواب اين مردم معترض را بدهيد

رئيس شورای شهر دست من را  روبرو شدم، فرماندار و رم حاضرين گ  با استقبال  کاوه شدم وارد سالن  که  وقتی 

.گرفتند و جلوی ميکروفن بردند و به اين ترتيب من سخنرانيم را شروع کردم  

 



  شعاردند،را بر  شما  که متوجه شدند   مردم  به محض اينکه. ماجرا بودم  اين  من خود شاهد بلی  -اسماعيلی . ص

 ميداريم تا  ، شما را نگهکهگفتند  فرمانداربه  و   شروع به اعتراض کردند،سر دادند"  را آزاد کنيد صالحیمحمود"

جا دارد در آن ماجرا بر اعتراض .  سالن از خشم و اعتراض مردم داشت منفجر ميشد.  را آزاد کنيد صالحیمحمود

 در ،که اعتراض را شروع کرد بردند اين او بود  هنگاميکه شما را . د تاکيد کر همزاده جانانه و درايت نجيبه صالح

امکان اين بود که جو و و  به لرزه افتاد "   را آزاد کنيد صالحیمحمود "ضمن وقتی که سالن از خشم مردم و شعار 

ت و خطر بهم خوردن مراسم ميرفت، اين او بود که دوباره پشت ميکروفن رف همچنين  شود و کنترل خارج  فضا از

.، تا مراسم به هم نخوردحاضرين را آرام کرد  

 و فشار، جزئی از   تهديد سايه در زندگی . تهديدات شدت گرفت اجرا اين م بعد ازبهرحال   .درستهبله،  -صالحی. م

.  عادی ما شده است که هنوز هم داريم با آن دست و پنجه نرم ميکنيم زندگی  

آيا سنديکا اينها را سازماندهی کرده بود؟.  ميم و تعدادی سرود  اجرا شددر اين مراسم يک پانتو ــاسماعيلی . ص  

نمايشی که اجرا شد . اکثر بازيگران، کارگران نانواخانه بودند. ــ بله سنديکا اينها را سازماندهی کرده بود صالحی. م

. آن را کارگردانی کرد حسينیبه راهنماييهای من درست شد و جالل  

يشود توضيحی در اين باره بدهيد؟م ــاسماعيلی . ص  

ا اما من در براه انداختن يکی از آنه. آن سالها تعداد زيادی نمايش طی مراسمهای گوناگون اجرا شدنددر -صالحی. م

رهبر  آن چهارتن مظهراين چهار(کردن هستند حال کارشروع ميشود که درکارگرصحنه با چهار. نقش مۆثری داشتم

روز جهانی طبقه  (  ارديبهشت١١آنها در ) .  توسط سرمايداران آمريکايی اعدام شدند١٨٨٦اول مه کارگريند که در

رو به قصر سرمايداران ميروند، يکی از سرمايداران که مسلح است همه ميکشند و با دادن شعارکاردست از) کارگر

به ميدان ميايد که سمبل و   ن مبارز، نسل جديدیکارگرااين کارگران را با طناب سفيد اعدام ميکند، بعد از اعدام اين 

ميکنند با طنابهای  رنگی را که حمل  پرچمهای قرمز ، کارگران نسل جديد نقش آن نوجوانی دوازده ساله استايفاگر

ها پرتاب  را به طرف شرکت کننده اين طناب  آنها . را نشان دهند کارگران   نسلهای  تنند تا همبستگی هم میسفيد در

آن، گروه موسيقی يک سرود کارگری اجرا کرد و اين در حالی بود که اجرا کنندگان لباس قرمز رنگ بعد از. کردند

اش در  تک خوان آنها دست چپ گره کرده. کار کردن هستندحال  در  بودند که نشان دهنده کارگرانی و  به تن داشتند

و همبستگی  اتحاد  رفتند تا   ديگری  و زير بال  را گره کردند دستشان   آنهای ديگر هم يک به يک اهتزاز بود، بعد

  .کارگران را نشان دهند، البته سرودهای زيادی اجرا شد که من همه را به خاطر ندارم

  چگونه برگزار شد؟٨١مراسم سال  -اسماعيلی . ص

 محمود کرده کهابالغ   به سنديکا   در اين سال ما در حال تدارک مراسم بوديم که خبر شديم دولت رسما- صالحی. م

گرفتيم که آن را قبول  العمل به اين تصميم غير دموکراتيک، ما تصميم  عکسمراسم سخنرانی کند درصالحی نبايد در

ان جوايز به کارگراهدای وقتی برنامه ها به پايان نزديک شد من را برای . کنيم، بهرحال من در مراسم شرکت کردم

کارگران، شرکت کنندگان محترم، امسال " که ،پشت ميکروفن اعالم کردمگرفتن احضار کردند و من به محض قرار

من اجازه  هر چند . به من اجازه سخنرانی ندادند به همين دليل من نتوانستم در حضور شما عزيزان عرض ادب کنم 

ص و الخصوجان اين روز فرخنده را به تمام کارگران جهان تبريک عرض می کنم   و ولی با دل حرف زدن ندارم 

  ."حضار محترم

 



خود  مراسم روز)پور، جالل حسينی و محمود صالحی است محمد عبدیمنظور ( شما١٣٨٢سال در -اسماعيلی. ص

      درست است؟. را در شهرستان بوکان برگزار کرديد

فرمانداری شما برابر دستور "يکا به ما اعالم شد  در حال تدارک مراسم بوديم که از طرف سندما. بله  - صالحی. م

 به اين  با توجه. " نداريد  را  ماه مه مراسم اول  حق شرکت در محمد عبدی پور  و سينی ح ، جاللمحمود صالحی

مراجعه کرديم سقزيک گشت دو روزه به تمام کارگاهای داخل شهر در،مراسم اول ماه مهموضوع ما دو روز قبل از

مراسم ما دعوت کرده بودند تا درطرف ديگر کارگران خباز بوکان اززا. بين آنان اقدام به پخش شيرينی کرديم و در

خود را در بين کارگران بوکان برگزار کرديم و با شادی  روز١٣٨٢سال روز جهانی کارگرما در. آنان شرکت کنيم 

نی کارگر در در واقع شرکت ما در مراسم روز جها. اين مراسم برگزار شد که يکی از سخنرانان آن مراسم من بودم

.و بايد اعتراف کنم که تاثير مثبتی داشتراسمها بود، بوکان سرو سامان دادن به اين م  

، از آنجا که قبل از اين سال از حساسيت خاصی برخوردار بود.  بپردازيم١٣٨٣حال به مراسم سال  -اسماعيلی. ص

خود يی که اطالع دارم، شما مراسم روزتا آنجا ورا دستگير کردندکارگران  ازديگریتعداد  ، شما وبرگزاری مراسم

ايی از دوستان کارشکنی کردند، واقعيت قضيه از چه قرار بود؟  و همچنين عدهرا در زندان برگزار کرديد  

بهتر است توضيح . دبير شورا انتخاب شدم ما يک شورا تشکيل داديم و من به عنوان سخنگو و ٨٣سال  - صالحی. م

 هر ارديبهشت است و١١ايران درجهانی کارگر روز.ارديبهشت برابر بود با اول مه١٢ کبيسه بود و دهم که اين سال

شورا قاطعانه تصميم گرفت که مراسم اول مه . حالت جهانی خودش خارج ميشودمراسم کارگران ازسال يکبار چهار

اين طبعا کار ما را سخت . جهان برگزار کندايهای خود در  را حتما برگزار کند و مخصوصا آنرا همزمان با هم طبقه

ميکرد، اما ما از سختی هراسی نداشتيم، بهرحال من به نمايندگی از سوی شورا به تمام ادارات و تشکلهای ديگر در 

  .سطح شهر سقز نامه نوشتم

 ديکا، آنها به درراس سن در کار محافظه ايی  عده به حضور با توجه. رگران خباز بود کا سنديکا  تشکلها  اين يکی از

با شورای  را  گرفتند که مراسم اول مه  تصميم   ندادند و  مثبت جواب مشترک   مراسم برگزاری ما برای خواست 

اين کار باعث تاسف بود، اما در تصميم . سالن کاوه برگزار کننده کارگر و ديگر نهادهای دولتی درو خاناسالمی کار

حال ما از فرمانداری درخواست مجوز کرديم، فرمانداری تا هردر. کردما برای برگزاری حتمی مراسم خللی ايجاد ن

ا در اين فاصله حفاظت اطالعات و نيروی انتظامی مستمر. آخرين لحظات، يعنی روز اول مه، هيچ جوابی به ما نداد

برگزار اسم خود رامقابل اين تهديدات به آنها گفته شد که کارگران مصمم هستند و مردر. ما را احضار و تهديد کردند

بگوييم، ما هم سه   مراسم را به آنها   برگزاری که مکان  خواستند  ما  به دنبال اين قاطعيت به کرات از.خواهند کرد

اضافه  اين مکانها به. به آنها گفتيمراراه آزادی چهارمتری وباد، خيابان سی و دوجمله، محله شريف آمکان مختلف از

ت و  بيست ماشين نيرو را پيرامون خانه من مستقر کردند تا رفحدودا پانزده تا.  کردندمحوطه خانه من را محاصره 

 مورد ،منزل منزمان خروج ازدر، بودندخانه ما مهمان در دوستانی که  اول مه ظهر از بعد . کنند را کنترل  آمدها 

تی  فرار می گزارند و نيروهای امني نيروهای امنيتی قرار می گيرند و چند نفر از مهمانان من از وحشت پا به حمله

نيروها همزمان عده زيادی ازوشود وحشت اهالی منطقه ميرعب وکنند که موجب  به طرف آنان با اسلحه شليک می

  .وارد منزل من می شوند که همسرم را مورد ضرب شتم قرار می دهند 

برگزاری مراسم انتخاب  ميعادگاه  عنوان  کودک، که به   به طرف پارکاعتنا به حضور نيروهای مسلح  خود ما بی  

 



و انتظامی تا ساعت سه بعد از ظهر آن روز قادر   اطالعاتی  که نيروهای جالب اينجاست .  افتاديم کرده بوديم، راه

 ،ايی که قرار بود همچون ما راهی ميعادگاه شوند البته در اين سال عده. نشدند از محل برگزاری مراسم باخبر شوند

ما که راهی پارک کودک بوديم  بهرحال . ند و در خانه ماندند که اين خودش يک بحث جداگانه استزير قولشان زد

 رفقای ما  من بقيه  ه دنبالب. خود من بودم کردند  را که دستگير  کسی  شديم، اولينيردستگ نرسيده به پارک  هنوز

ايی از دستگير  راسم روز کارگر بود، عدهما تالش برای برگزاری م تنها اتهام . شدند که جمعا پنجاه نفر شديمدستگير

من که اين جو را ديدم گفتم که مراسم خود را در داخل زندان . گان بدليل اينکه هرگز زندانی نشده بودند، ترسيدند شده

حرف زدم که تاثير  دقيقه ١٥ تا ١٠ابتدا من يک سرود خواندم، بعد به مدت . برگزار ميکنيم، همين کار را هم کرديم

اين مدت  در. خود را پيدا کردند حالت عادی  هراس شده بودندکه دچار  داشت، دوستانی   دوستان روحيه در  خوبی

 انترناسيونال را  اعتنايی ما روبرو شدند، محسن حکيمی هم بعد از من سرود مامورين مداوما تهديد ميکردند که با بی

 و روشن شدن ١٣٨٣  کردن در مورد اول ماه مهصحبت. خواند، بهرحال ما مراسم خود را در زندان برگزار کرديم

سنده می کنم و من به اين چند مطلب بفعال داليلی   بهنا ب واهد ولی ميخ هزاران صفحه کاغذآن به حدی زياد است که 

.اميد دارم که در آينده بتوانم به تفسير آن را نوشته و برای روشن شدن اذهان عمومی آن را انتشار دهم   
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