
 

 

  

  ١٣٨٣ اسفند ١۵ – ١٣٠٢ امرداد ۵) آله دال فک( ستار سليمی 

  

 زايچه پنحم   فرزند زنده ياد ميرزاعلينقی٬دومين نامش بوده است) آله دال فك(كه از روز نخست » آله دال فك«ستارسليمی 
 .دراستان يكم گيالنبخشی ازشهرستان رودبار » آماردی«  خورشيدی در روستای گلن گش امارلو ١٣٠٢امرداد ماه سال  

قهرمان اول عشاير گيالن و قهرمان سوم عشاير كشور در تيراندازی باتفنگ، . سواركاری چابك و تيراندازی چيره دست بود
  .كه دراين باره دارای نشان و فرمان است

رشت در دبيرستان و دوره اول دبيرستان را در  تا كالس چهارم ابتدايی را در نخستين دبستانهای دوره رضاشاهی در محل
دوره دوم دبيرستان را در دارالفنون گذرانيده بفرنود دلبستگی .   سپس پدرش او را به تهران فرستاد  ٬ملی تربيت پايان برده

پس از هجده . خلبانی كشوری وارد شده و در شمارنخستين دانشجويان اين رشته بوده است  به فن هوانوردی به آموزشگاه
انه با آغاز جنگ دوم جهانی و تازش متفقين بر ايران كه همه چيز دگرگون گرديد ناگزير به ماه آموزش علمی شوربخت

بازگشت به روستای زادگاه خود شد و با برخوردی ناخواسته با يكی ازبزرگترين دزدان مسلح پيشينه دار كه اسب سواری او 
همين خاطره تلخ بود كه در پايان جنگ برای شايد . هنگام تمرين سواری در جنگل ربودند، روبرو گرديد  را با مهترش

نخست دوره جنگهای چريكی را در پادگان رشت آموخت   ٬آرامش و امنيت نابسامان منطقه بهمكاری با تيپ گيالن روی آورد
  .و سپس بياری تيپ گيالن همه اشرار مسلح پيشينه دار منطقه را دستگير نمود

آب لوله كشی و برق، در برگيرنده محل زندگی پزشك و پزشكيار و   به با هزينه شخصی درمانگاهی مجهز١٣۴٢در سال 
« در كوهستان مركز بخش خورگام امارلو » با همه امكانات حمام و آشپزخانه و يخچال و آب گرم و سرد« قابله و سرايدار 

همينطور برای   . ار نمود به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی واگذ٬ برابر سند رسمی٬ساخت و آنرا برايگان» ده بره سر
دسترسی مردم منطقه به اين درمانگاه دست به ساختن به هشتاد كيلومتر جاده اتوموبيل رو از مركز شهر رودبار تا آخرين 

به شهر و وارد كردن   آن درمانگاه از ديد بهداشت و درمان و آن جاده از ديد دسترسی.  کرد٬روستا كه ده كليشم است
چون در ده بره سر اداره پست نبود ناگزير .  ازرانتر زندگی مردم آن روستاها را يكسره دگرگون كردنيازمندی ها به بهای

  .كه يك مركز پستی  هم برای مردم و هم برای درمانگاه ساخته شود زمينی هم خريد و به اداره پست استان گيالن بخشيد

تای دشت ويل رحمت آباد ساخت و آن را به اداره با هزينه شخصی در روس» نه كالسه « يك مدرسه راهنمايی تحصيلی 
به پيشنهاد اداره فرهنگ استان گيالن با تصويب انجمن شهرستان رودبار اين مدرسه  فرهنگ شهرستان رودبار بخشيد كه

نام بنام او نامگذاری گرديد ولی با روی كارآمدن شورش آخوندی نام او را از روی مدرسه ای كه ساخته بود برداشتند و به 
  .دكترعلی شريعتی نامگذاری كردند

در شهر كم زمين رودبار كنار خيابان خليل آباد قطعه زمينی بس ارزشمند به مساحت دويست مترمربع برای ساختن مركز 
  .استان گيالن بخشيد گروهان ژاندارمری به ناحيه ژاندارمری



 قطعه زمينی ٬ی گرديده و به زارعين واگذار شده بود از زمينهای سابق خود كه مشمول اصالحات ارض٬در ده چره رحمت آباد
از يكی از زارعين در كنار ده ياد شده خريداری نمود و به اداره فرهنگ رودبار بخشيد تا يك دبستان چهار كالسه برای 

  . فرزندان آن روستا ساختند

رزی شهرستان رودبار بخشيد تا در دشت ويل رحمت آباد را به اداره كشاو زمين محل ساختمان شركت تعاونی روستايی در
شوربختانه اين خدمات مردمی در شورش نفتی .      و خدمات بيشمار ديگر٬را ساختند آن ساختمان شركت تعاون روستايی 

يكی از بزرگترين گناهان نابخشودنی او به شمار آمد كه بگفته آخوند آيت هللا سيد كاظم شريعتمداری از زبان  اسالمی آخوندی
 همه اين خدمات در تقويت رژيم پهلوی و به زيان انقالب آخوندی ٬نماينده سيد روح هللا خمينی در رشت   احسان بخشآخوند

  .بوده است

 انجمن شهرستان ٬ انجمن بهداری٬او هيچگاه كارهای دولتی را نپذيرفت ولی كارهايی مانند فرمداری شير خورشيد سرخ
  .ه با رای مردم برگزيده ميشدند و سودآور هم نبودند عهده دار بوداستان گيالن را ك رودبار و معاونت انجمن

»  ده روز پس از پيروزی شورش « ١٣۵٧ در سپيده دم روز سوم اسفندماه ٬پس از پيروزی شورش نفتی اسالمی آخوندها
نک و زره با بيست دستگاه تا»  همان روستای گلن گش«  در زادگاهش ٬در سردترين روزهای زمستان كوهستان دال فك

خوشبختانه . پوش به سرپرستی آخوندی بنام سيد زواره ای نماينده ويژه سيد روح هللا خمينی مورد حمله قرار گرفت
 كه ٬هليكوپترهای مامور سركوب به فرنود طوفانی بودن هوا توان پرواز از پادگان منجيل بر فراز كوهستان دال فك را نداشتند

  . كرداين كار ياری بزرگی به رهايی او

دكتر منوچهر او توانست با برادر كوچكتر ازخودش . در اين حمله مسلحانه كه با تيراندازی های ديوانه وار همراه بود
 استاد دانشگاه و نماينده مجلس شورای ملی در غارهای يخ بسته بيست درجه زير صفر كوهستان دال فك پناه گيرد و ٬سليمی

 و همچنين خانه های او را در محل و خانه دكتر  ين های سواری او و برادرانشكه سه دستگاه ماش. جان سالم بدر برد
خانه ها نيز به رگبار   بگونه ای كه همه در و ديوارها و شيشه و پنجره های٬منوچهر سليمی را در تهران غارت کردند

  .مسلسل بسته شده بود

يکی از بدترين خاطره زندگی او که هرگز . د رفتنی نيستدر زندگی هر انسا نی شيرينی و تلخکاميهائی وجود دارد که از يا
 ٬ ضامن آزاد٬ نشستن در غاری يخ بسته فشنگ درلول٬بدان نمی انديشيد و از ياد نميبرد و کابوسش گاهگاهی ميهمان او بود

 از رنگ خون او که.  پيش از آن که کشته شود٬ چشمها در گردش تا هر جنبنده ای را که ببيند بکشد٬تفنگ دست روی ماشه
بدش می آمد و سر بريدن هيچ جانداری را نگاه نکرده بود و در نو جوانی با شکار دو قمری و کوشش آنها با بال و پر 

 چنان از زشتکاری خود پشيمان شده بود که ديگر هرگز بسوی جانداری ٬خونين در هم شکسته برای فرار و زنده ما ند ن
درپی .  ته در دفاع از جان خود و برادر جوانش هر که را ببيند بکشد تا خود زنده بما ندتيراندازی نکرد، اينک بايد نا خواس

در زمان اين زندگی پنهانی هم چهار نوبت پناهگاهش .  بهمراه دكترسليمی ناگزير به زندگا نی پنهانی گرديد٬اين رويداد تلخ
سرانجام در   ٬د را از حلقه محاصره سد درسد برهاندشناسايی و محاصره گرديد كه او شگفت انگيز و ناباورانه توانست خو

 او و دكتر سليمی شناسايی و از سوی كميته ٬در تهران  در يك ميهمانی شام دوستانه١٣۵٨تاريخ پنجم شهريور ماه سال 
ند كه در اين شناسايی و بدام افتادن نيز او جان بدر برد ولی دكتر منوچهر سليمی را دستگير كرد. محل محاصره گرديدند
  . در شب يلدا بهمراه بيش از پنجاه تن از يارانش و به اتهام براندازی رژيم تيرباران گرديد١٣۶٠درسی ام آذرماه سال 

 اسفند ماه ناگزير خاك ميهن را ١۶چون پس از تيرباران شدن دكتر سليمی حلقه محاصره او هر روز تنگترميشد در روز 
در تاريخ ششم ارديبهشت ماه .  از راه كراچی وارد پاريس گرديد١٣۶١ردين ماه بيست و يكم فرو  پشت سرگذاشت و در روز

در پی اين آشنايی بود كه چون هر دو .  پس از شانزده روز نخستين بار بازنده ياد دكتر كورش آريامنش آشنا شد١٣۶١
اسداران فرهنگ ايران نبرد فرهنگی  هم پيمان گرديدند و با پايه گذاری پ٬دريافتند دارای يك انديشه در نبرد فرهنگی هستند

  .خود را آغاز كردند

كارهايی كه در پاسداران فرهنگ ايران در پاريس انجام گرديده است افزون بر چاپ و پخش سدها آگهی های روشنگرانه با 
  :نامهای گوناگون، نسكهای زير نيز چاپ و پخش گرديد

  نهي پوشكي در ی با فرهنگ تازیسنجش فرهنگ پارس  - ١ 

   فرهنگ واژه های تازی به فارسی در دو پوشينه- ٢ 



سد در سد ايرانی و پی ريزی روزنامه » تقويم«  سال چاپ گاهنامه ٨ گنجينه نامهای سد درسد ايرانی در دو پوشينه و - ٣ 
  .پيام ما آزاد گان در پاريس كه دكتر آريامنش سر دبير و ستارسليمی فرمدار گروه گرداننده بود

 ٬درسازمان» آرمان جيهونی« يكی ازمامورين بلندپايه اطالعاتی جمهوری اسالمی بنام احمد جيهونی با نام در پی رخنه گری
 با اينكه پيش از برداشتن نخستين ٬ ستارسليمی، دكتر منوچهر گنجی و استاد شجاع الدين شفا٬دكتر آريامنش به اراده كشتن

 كه ٬رديد و به دكتر آريامنش و دكترگنجی و استاد شفا شناسانده شداز سوی ستار سليمی شناسائی گ   رخنه گر ياد شده  ٬گام
در پی خواسته دكترگنجی و دکترشفا از پليس فرانسه و پرسش پليس فرانسه ازپليس آلمان درستی جاسوسی احمد جيهونی 

ان در راه پاكدلی خود   شوربختانه دكترآريامنش نشنيده گرفت و ج٬به استواری رسيد و آن دو توانستند جان سالم بدر برند
در هالی كه   .از دست داد  در اين رهگذر هم رهايی يافت ولی يكی از بهترين ياران هم انديش خود را نهاد اگر چه ستارسليمی

 از بهروز خسروی بنام   و خواهرزاده جوانشاميرحسين سليمی و دكتر منوچهر سليمیدرگذشته نيز دو برادرش بنامهای 
  .مبارزات آزاديخواهانه خود و در راه ميهن تيرباران شده بودندسوی آخوندها در راه 

  :از كارهای فرهنگی ويژه ستارسليمی درپاريس

   سال احترام بر خيانت، جنايت و بندگی كه دوبار به چاپ رسيده١۴٠٠  دفتر -١

   اينست صاحب الزمان مهدی موعود  -٢

 ليمی خروش شاهين ها، سروده های زندان انفرادی اوين دكترس-٣

  تاريخچه دال فك و آمارد-۴

  در لس آنجلس به چاپ رسيده است   دفتر پژوهش در زندگی علی نماد شيعه گری كه چاپ دوم آن در ده هزار پوشينه-۵

 

  :فهرست بخشی ازنوشتارهای او چاپ شده در روزنامه های بيرون از كشور -
  ١٣۶٢سال  درلندن به ٧٩بحثی درباره اسالم؛ چاپ در روزنامه پيام شماره  -
  ١٣۶٢ سال ٨٩ثروت از ديدگاه هللا و دمحم در قرآن و برابری آن با آيين زردشت؛ چاپ در روزنامه پيام شماره  -
   ١٣۶٢ سال ١٠١ -  چرا زن ضعيفه است؛ چاپ در پيام شماره٬زن در نگاه اسالم -
  ١٣۶٢ سال  ١٠۶تازی پرستان؛ چاپ پيام شماره  -
  ١٣۶٢   به  سال ١٠٩قرآن رمان عشقی؛ چاپ پيام شماره  -
  ١٣۶٢ به سال ١٢٣يك ارتشبد و سقوط يك ارتش؛ پيام شماره  -
  ١٣۶٢ به سال ١٣١ احترام به جنايت؛  پيام شماره  -
   ايرانی٢۶٩٢ مهرماه ١٣٢شماره   پيام باالتر از ننگ؛ -
   ايرانی٢۶٩٢به سال ١٣٣ابله بيش از صاحب عزا گريه ميكند؛  در پيام شماره  -
   ايرانی٢۶٩۴ به سال ١٣۴ماره  ش  آزادی در اسالم؛ پيام -
  ٢۶٩٢ به سال ١٣٧اسالم راستين اسالم خمينی است؛ پيام شماره  -
  ١٣۶٧اسفند   در پيوند با نوشته سلمان رشدی؛  پيام شماره٬گامی به سوی حقيقت -
  ١٣۶١ به سال ۶٨ پيام شماره   شيطان نخستين آزادی خواه؛ -
  ٢٣۴ در پيام ما آزادگان شماره  است؛ديه از كجا آمده است و چرا خون آدم با شتر برابر  -
  ٢٣٨؛  پيام ما آزادگان شماره ١٣۶٠شبانگاه خونين سی ام آذرماه  -
  ٢۵٨   از راستيها ميترسند؛ پيام ما آزادگان شماره چرا دكانداران دين -
  ٢۶٧ پيام ما آزادگان شماره   پژوهشی در كالم هللا؛ -
  ۴۶رانيان چاپ كانادا شمارهآيا ميتوان هم ايرانی بود و هم مسلمان؟ ماهنامه اي -
  ۵١ بهمن؛  ماهنامه ايرانيان  كانادا  شماره٢٢تازيان  و  -
  ۵٣شيعه گری و امامت چيست؟ ماهنامه ايرانيان كانادا شماره  -
  ۵۴دشمن پرستی ننگی رهاورد اسالم و شيعه گری؛ ماهنامه ايرانيان كانادا شماره  -
 ٣ همانا خرد اوست؛ ماهنامه گام استراليا شماره ٬ فرستاده استتنها پيامبر راستينی كه آفريدگار برای آفريدگانش -

  ١٣٧٣خردادماه 



 ٣٠برابر    ايرانی٢٧٠٢روش آخوند با ما بگونه روش سيرك باز است با جانوران؛ گام استراليا دهم فروردين ماه  -
  ١٩٩۵مارس

  ١٣٧۴ فروردين ماه  هللا و مال و كالم هللا؛ گام استراليا -
  ١٣٧۴از گروه سرفرود آورندگان نبودند؛ گام استراليا خردادماه ايرانيان اهورايی  -
  ۵ايرانی، گام استراليا شماره » هويت«ترفند تازه آخوند به فرهنگ و شناسه  -
  ٢٨٢    تا٢۵٠و پيام ما آزادگان از شماره ١١۵ميترا فرهنگ شكوهمند ايران زمين؛ در پيام چاپ لندن شماره  -
   ايم؛ پيام امروز شماره های صفر و يكچرا سرفرازی مان را از دست داده -
 تا ٢٧٢پژوهشی در انديشه های اهورايی شاه و اهريمنی شيخ برای جوانان و نوجوانان؛ پيام ما آزادگان از شماره  -

   و ماهنامه ايرانيان، كانادا و ماهنامه گام استراليا٢٨۴
  دياكو بنيانگذار دودمان ماد؛ پيام امروز شماره چهارم -
  ١٩٨امروز همسايه ايران بود؛ نيمروز چاپ لندن شماره بود خوزستان هماگر رضاشاه ن -
  ٩٨شكوه فروهر در پيام لندن شماره -
پاسخی به نوشته های ميان تهی آخوند مهاجرانی در هفته نامه نيمروز لندن كه اين هفته نامه از چاپ آن خودداری  -

   .كرد
  .بعثت دمحم تازی كه دگرباره ازچاپ آن خودداری كرد ستايشگريش از  نامه ديگری به هفته نامه نيمروز درباره -
 ٢٧٩۵ ارديبهشت ماه ١۵نامه ای در بيست برگ به رضا پهلوی و آگاهانيدن او از درون مايه كالم هللا؛ به سالمه  -

  ايرانی
ماه  اول بهمن ١١۴نامه ای به دكترعلی امينی نخست وزير پيشين درباره آخوند بازی های او؛ در پيام لندن شماره  -

١٣۶٢  
  ۶٠چگونه با دكتر آريامنش آشناشدم؛ در ماهنامه ايرانيان كانادا شماره  -
  ۶٩ سال همكار فرهنگی من بود؛ در ماهنامه ايرانيان كانادا شماره ١۴  بياد او كه -
  و لغزشهای نويسندگان درباره آنها داستان دو رودبار درنزديكی يكديگر -
  نگاهداری ميشود؟»  خانه هللا « حرام آيا حجراالسود هللا است كه در بيت هللا ال -
  .  ريشهای پس از تازش تازيان براير آن دارد٬آخوندی؛  سيدی؛ درويشی؛  فالگيری -
 ٢٧٠٩ فروردين ماه ٢۶سخنرانی درجمع ايرانيان و فرانسويان در يونسكو پاريس درباره ماهيت اسالم در تاريخ  -

 ٢٠٠ ژوئن ١۶برابر با 
وار به گفتار نادرست دكتر معزی و دكتردب باشی؛ استادان وابسته به دانشنامه ايرانيكا واخواهی با بن مايه های است -

 تازيان در ايران شمشيرنكشيدند و كسی را نكشتند و نسكخانه ٬پاريس گفتند. ای.اف.ار كه در راديوی فارسی زبان
با گذشت دوسال و پيگيری .  دندای را نيز به آتش نكشيدند، كه ايرانيان به دلخواه خود تن به معنويت اسالم دا

هميشگی و در دست داشتن رسيد نامه از استاد يارشاطر هنوز پاسخ درستی دريافت نگرديده كه آيا چنان نادرست 
 پاسخی   چشم و گوشش را بسته  هم يكسره. ای.اف.گفتاری بدرون دانشنامه ايرانيكا راه يافته است يا نه؟ راديو ار

 .ری ادامه دارد و خواهد داشتولی پی گي نداده و نميدهد
 نامه ای به آهوی سيه چشم و گوزن بلند باال و كبك و غرغاول زيبا در خرده گيری از طبيعت كه چرا به آن زيبايان  -

بی آزار دندان و منقار برای چريدن و دانه چينی داده و به ديگر هم گونه های شان دندان و چنگال و منقار برای 
و نكشتن اين زيبايان و پيامی به دارندگان قفس در   پندی به شكارچی در بدور افكندن تفنگ ست؟دريدن آنها را داده ا

سرانجام اينكه تا قفس های درون خانه ها شكسته نشوند كه پرندگان زيبای . خانه ها و مدعی آزاديخواهی بودن
و رهايی آزادگان از بند و خوش آوا به آغوش طبيعت بازگردند؛  چگونه ميتوان چشمداشت گشودن در زندانها 

 آزادی را داشت؟ 
پوشينه سوم آن و نسك بنده آل دمحم هللا در .  »يكم و دوم« كارنامه زنده ياد دكتر كورش آريامنش در دو پوشينه  -

  .دست چاپ است

  



 
 
 
  

گی در  سال٨٢ ايرانی در سن ٢٧١٢ اسفند ١۵ برابر ٢٠٠۵ مارس ۵آله دال فک طی يک بيماری در روز کيوان شيد 
بنا به سفارش او خاکستر پيکرش پس از آزادی ايران از چنگال رژيم آخوندی به روستای . بيمارستانی در پاريس درگذشت

  .زادگاهش برده خواهد شد
 

 

 
 
 

 پاينده باد ايران و برافراشته باد پرچم درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش
  
 

 با زنده ياد آله دالفکاستاد شجاع الدين شفا، برای مراسم بدرود  نوشته
  

مراسمی که امروز به مناسبت در گذشت دوست از دست رفته ما ستار سليمی از جانب ايرانيانی ارجمند برگزار می شود، بيشتر 
از آنکه ادای احترامی به خاطره يک دوست باشد، ادای احترام به خاطره همه آن مردان و زنانی است که در دورانهای مختلف 

 ما، حتی در بدترين شرايط و گاه به قيمت جان خودشان از مبارزه دليرانه برای دفاع از ارزشهای واالی فرهنگ  تاريخ ملت
ايرانی دست بر نداشتند و پيوسته بر اين اصل بنيادی وفادار ماندند که آنچنانکه داريوش در سنگوشته بيستون خود آرزو کرده 

ن پايه شکل گرفته بود، راه را بر دروغ به عنوان سرچشمه همه زشتی ها و بود، و آنچنانکه اصوال تمدن ايران کهن بر آ
  .تباهی های ديگر ببندند

اين مبارزه در يکصدساله اخير، يعنی از دوران مشروطيت به بعد، در اوج قدرت روحانيتی که درست همين دروغ را بنام تقيه 
 تا حد فريضه ای مذهبی باال برده بود، در تالش انديشمندانی شرعی سنگ زير بنايی مکتب اسالمی خود قرار داده بود و آنرا

 افکار عمومی و به شناسانيدن واقعيتهای مکتب جهل  متجلی شد که به پيروی از روشنگران قرون فروغ اروپا به آگاه سازی
 .و خرافات هزار و چهار صد ساله دکانداران دين پرداختند

  
ه که اصوال موجوديت آن با دروغی سراسری آغاز شده و ادامه يافته بود، اين با روی کار آمدن رژيمی بنام واليت فقي

بطوريکه ايران ما يکبار ديگر در راستای فرهنگی، . روشنگری در جامعه برونمرزی ما گسترش بسيار بيشتری يافت
 .اسالمی را به عهده گرفت پيشگامی و راهگشايی همه جهان در بسته

  



آنرا دوست قربانی شده  ين مبارزان اين موج اخير روشنگری بود، که رهبری تندروترين جناح آله دالفک يکی از سرسخت تر
ما دکتر کوروش آريامنش به عهده گرفته بود، ولی با ترور ناجوانمردانه آريامنش، او در صف مقدم قرار گرفت و تا آخرين 

 .روز زندگی خويش بدين مبارزه ادامه داد
  

 شخصی را نيز به اين ارزيابی کلی اضافه کنم که خود من اختصاصا زندگی چند ساله اخير خود را اجازه دهيد اين اظهار نظر
مرهون همين دوست مبارز می دانم، زيرا چندی پس از آنکه او مرا با ايرانی مرموزی بنام جيحونی آشنا کرد که با ادعای 

الفک شده بود، با شتاب به من اطالع داد که در مورد اين عالقمندی به نوشته های من، خواستار آشنايی با من از طريق خود د
 . آدم اشتباه کرده و دريافته است که او از جانب جمهوری اسالمی مامور ترور من است

  
  .همين هشدار را بعدا به دکتر آريامنش داده ولی متاسفانه اين بار موفق نشده بود

را ندارم به خاطره اين روشنگر هميشه مبارز درود می فرستم و با تاسف از اينکه شخصا امکان حضور در مراسم امروز 
 . خانه خواهند برد آرزوی موفقيت دارم برای پيروان او که اين چراغ را از اين خانه بدان

 
   شجاع الدين شفا

    

   

 متن نوشته هوشنگ معين زاده در مراسم بدرود با زنده ياد استاد آله دالفک
   

که در تاخت و  ن اهورايی ما ايران، وامدار فرزندان يرومند سرزمين ماست، فرزندان دليری سرفرازی و جاودانگی ميه
به فرهنگ ايران، دالورانه بپا می خاستند تا از استقالل  انيرانيان  تازهای پی در پی خون ريزان و يورش های جاهالنه 

  .سرزمين واز فرهنگ کهنسال ايران پاسداری کنند
  

 بی شک يکی از اين دالوران بود، دالوری که در تمام طول عمر خود، بويژه در بيست و پنج سال گذشته که زنده ياد آله دالفک
از نو ملت و مملکت ما مورد تازش تازی ها و تازی تباران قرار گرفت، لحظه ای دست از مبارزه با آنان بر نداشت، حتی در 

 . بودروزهايی که بيماری جانگداز تمام وجودش را فرا گرفته 
  

دلبستگی آله دالفک به ايران، بويژه به فرهنگ کهنسال ايران زمين، آنچنان بود که با هيچ کس در هيچ مقام و منزلتی مدارا 
 .نمی کرد و کمترين گذشتی نسبت به کسانی که به فرهنگ نياکان او بی التفاتی نشان می دادند، روا نمی داشت

  
 در معيت دوست از دست رفته اش، زنده ياد کوروش ١٣۵٧پس از انقالب سياه  ه آله دالفک جزو نخستين ايرانيانی بود ک

آريامنش و تنی چند از ايران دوستان سازمان پاسداران فرهنگ ايران را بنياد نهادند و پا به پای هم سخت ترين و کوبنده ترين 
امروزه همه می . همه را شگفت زده کرده بودحمالتی که در زمان خود  . حمالت را به آخوندهای حاکم بر ايران آغاز کردند

حرکت روشنگری گسترده کنونی ثمره تالشهای شبانه روزی اعضاء سازمان پاسداران فرهنگ ايران و مردان  دانند که 
 . کوروش آرامنش و آله دالفک می باشد دالوری مانند زنده يادان 

  
 ياد کوروش آريامنش، زنده ماند و شاهد شکوفه دادن بذرهايی شگفت آنکه آله دالفک بر خالف دوست از دست رفته اش، زنده

اما افسوس که بيشتر زنده نماند تا شاهد به بار نشستن و ميوه دادن . که در سازمان پاسداران فرهنگ ايران پراکنده بودند شد 
 . دنهال هايی باشد که ساليان دراز آنرا با قلم و انديشه های خود و همرزمانش آبياری کرده بو

  
اگر چه ما را ترک کرد و رفت، .  بود آله دالفک دوستی خوب و مهربان، همفکری روشن و آگاه و همرزمی بی باک و دلير ما

 .اما آنقدر برای ما از خود يادگار بجا گذاشته که هميشه نام و يادش با ما و در کنار ما خواهد بود
  

وش نخواهد شد، چرا که از او و از قلم و انديشه او آنقدر نوشته به آری، ياد او از خاطر ايرانيان ميهن دوست هرگز فرام
 .صورت کتاب و مقاله بجا مانده که نام و يادش تا ابد برای ايرانيان زنده نگاه خواهد داشت

  
دگاهش اميد است که در فردای آزادی ايران، فرهنگ دوستان ايرانزمين پيکره اين مبارز دلير وآگاه و خستگی ناپذير را در زا

بر پا دارند و همه ساله با جشن و سرور و پای کوبی و دست افشانی زاد روزش را گرامی بدارند، زيراآله دالفک و همه آله 
ما همفکران اين روشنگر روشن بين و شجاع راه او را دنبال . دالفک ها بايستی سرمشقی باشند برای فرزندان ايران زمين

 .يران، اين سرزمين اهورايی را بلند آوازه تر سازيمخواهيم کرد تا هر چه بيشتر نام ا



   
  .نامش و يادش برای هميشه زنده و جاودان باد

  
  هوشنگ معين زاده- پاريس 

  
 
 
 
 
 

  درفـــــش کــاويـــــانی

  
php.dalfakpdf/com.kaviyani-derafsh://https 

php.dalfakpdf/com.kaviyani-derafsh-the://https 
 

 

  

https://derafsh-kaviyani.com/dalfakpdf.php
https://derafsh-kaviyani.com/dalfakpdf.php
https://the-derafsh-kaviyani.com/dalfakpdf.php
https://the-derafsh-kaviyani.com/dalfakpdf.php

