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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

������� ه�������� از 
��	���ش ����دم                 
              ،������� ����������ض ����اق ������	��
����اد               ������&���ان��$، #��	��"��!ر� و ا

ای�������!ر ����دم ن� زی���         .   ��	��)�'رد  
�����1+ ارت��/��!���$ ن�!���	��.ن��!ل��	��,��+        
            ،$������ب و �3د، ی! �2	��� و 

" ���5.ق ����$      " ن #��ا� ا���5!ق          

.د ی! ��!رز9 ��	 ا82!ل�)��ان      ، 

 �5"�.����:�!� �5!�3+ در                �	�� 3
��اق و �3د��!ن و #�ا� ر��!9،         
          >زاد� و ��5; ان,!ن$ 
�.د #�

����دم ������	��      .   ���	���ان >����9 ان���        
          ��# ;�������� د!��� �!��:������.��"��5
            ی�=�< �5=��# ا���اض زدن� 3
ن?!�$ ا��ی"! # ��اق و از ه�+         
         1!2	�ن 2	�از9 ج!�� ���اق #�
�Bرت ر�	�9 و # ن!م 5".��:!�   

 " C��D���������   "         دم در ����اق و����
 . �3د��!ن >ن 5".�; �	"���

 2:�� در    ١٢روز ج=� #	E از  
��اق ��/=� �2:��ه�!� #���8اد،           
           ،H.���3����3 ،I���J.���� ،9����K#
��	=!ن�	� و ران�	� �2!ه��               ،��.ج
               ا����ا�M!ت و��	�L ���دم ����	�
دول�����:��!� ��5!��3+ در ����اق و                

ا���5اب و دول      .   ���3د������!ن #��.د   
��5!��3+ در ����اق و ���3د������!ن              
��اق 3 ت��دی��� در ����3.ب            
������!دن          ���� 
��!ن�� و��O5	��!ن�� و#��
          �# ;����دم >زادیD.ا9 ن�ارن�� د
��3.ب ���دم #� ج�!ن >���9 از              
����اد، #��Pت��"�����	�����$ و            �������������، ا

. ن����!ا����������$، زدن�����       

حزب كمونيست كـارگـراي     

 حكمتيست -ايران

حمايت از مبارزات مردم 

در عراق و در كردستان 

 عراق

 2صفحه 

 زن�9 #!د     ، زن�9 #!د ان�Pب       ،�Pم #� 2=!    
!=2 $#Pان� H�Qت! 

 در 
!�Tم زن�9       ٩١ا��وز ی!د B	!م �!ل         
 ا�3.ن 3 �! در �	�ان >زاد� ج=�،          L	O.د
 �.ج$ دی)� از ان�Pب �2وع              ،9�2 ای+  

 ;���$           ،9�2 اB م!	B فP
 ا�! ای< B	!م #� 
، �O+ ا�	� # �Bرت)	�� و # �Bرت                        

        ;� ا�
 �O+ ا�	� #         ،ر�	�ن ��دم دو
ت!�	< �W!ل�!ت ��دم �3د��!ن #�ا� >ی��9           
                              L�!�� >	�!رو2< و در ج:; ت �ا

 زن!ن و ج.ان!ن     ،3!ر&�ان و ��دم ��=�ی�9    

;� ا�
 .دو

 دB	�! در ای�/! و �< KD2!       �٩١! در �!ل    
در ج�ی!ن ج��E 2.راه! ه=	�/! #�ای�!ن            
                �; �3دم و # ��دم ه�Oار دادم 3QJ
                  ج��E �3دای�$  >ی��9 ای$ را #�ا� �! #

3 ه=	< ا��وز در >ن         ،ار�8!ن �$ >ورد    
ا�! #�ا� ج�.&	�� از         .  زن�&$ �$ �3	+     

ت"�ار ای< ��!ری. و ت8		� >ن Xزم و                       
 B	!م                     # ;�3 ��دم ن, ;��Mور� ا
                
.رد ه.2	!ران ت�� دا�2�# �M!5

��2!#. 

          ;O1 ن ���ی< �5ب و ج�ی!ن درX< ا	ه=
                       O3	�ن #�ا� ��5O�1د9 در 5!ل ن�
 ه! و �W!ل�!ت            ���3دن ��ن.2; و 
.ا

 �! �$ &.ی�� 5".�;              .  ��دم ه,���   #
�I از                B ت!#!Dت"�. �3ات:!، �$ &.ی�� ان�
            ،$�P� �! �$ &.ی�� 5".�; ا# ،��.�
 و 
.ا�; �! را                    �ای�:! ه	Y"�ام �W!ل

 .#�>ورد ن=	"���

 در جهت تامين منافع ،براي آينده اي روشن

 كارگران و ستمديدگان

���و ���� ��� ره��
 ��ب ������ ��ر��
 ��د���ن � در م��ن ،�! �ا�
������#� 
 ه�اران �'� در م�&ان %زاد

  

 2صفحه 

     �ان�Pب و 
�وش           :  ������ ه'�)
ت.ده!� ��دم در ��K، ت.ن] و دی)�                 
O3.ره!� ��#$، ��>\!ز دور9 ا� ج�ی�         

;�ت![	�ات ای< روی�اده! رو� ��اق و       .  ا
 �3د��!ن �).ن ا�;؟

 B	!م ان�P#$ در ت.ن] و                 :ر���ار ا��&   
��K ت=!م دن	! را تQ; ت![	� 
.د �Bار                 

 ;� ا� از ا�"!ر و >را 3         .  داد9 ا�.=/�
ده:! �!ل زی� �!ی &+ 9�2 #.د در ا[� ای<          

تX.Qت در �W_ &,��د9 ا� ت8		�                         
 #! �Bرت ت.د9                     W#�3دن�، #.ی`9 در را
��دم #�ا� ت8		� و ا�=!ل اراد9 در ت�		<           

��ن.2; 
.د     .           3 E�	# >ای ;��!ل:!
ت.د9 ه!� 3!ر&� و ��دم ��=�ی�9 �	�.ان��          
 �	�ان O3	�ن ن	�و� 
.د �Bرت                     # !#
5"!م و ��3.#)�ان را ��a ���3، در                   

روی�اده!� ت.ن]   .  >ر2	�B .ار داد9 #.دن�     
�I از             B �W�� �!ره.O3 �(و دی �K� و
ه� �	� ن�E #,�اb$ در#!زی!#$ ای/!د                   

          Eن=!ی ا��=!د و #!ور # ن	�و� ت.ده! و #
&'ا�2< ای< ن	�و� #$ 1!ی!ن #�ا� ت8		� را       

 .#!ز� �3د

�	�ان ای< ت![	� &'ار� در ��اق و                          
                   ;�. �3د��!ن #,	!ر و�	L و �,��	+ ا

�!ل:!�; �!ن�� ت.ن]          Lای< ج.ا� #.ی`3 9
و ��K تO� ;Q!ر �c+ و زور و ��+ و                 

��3.ب #	E از ان�از9 زج�          

تاثيرات تحوالت انقالبي در خاورميانه بر عراق و 

 كردستان عراق

 مصاحبه كمونيست با ريبوار احمد

  

ا��وز B	!م ت.د9 ا� ��دم در �3د��!ن                  
. 2!ن�ده=	< روز 
.د را �2وع �$ ��3           

�2 �2ن 
O+ و                !�ای< ت3�Q!ت #�>ی�� ان
ا���اض ��دم �3د��!ن از ن!#�ا#�� و              
 ا�5اب 1!رت$           W�� ;Q3.ب ت����+ و 
                $� $#Pی$ ان�!d� در $�:	� و اتQ!دی
�2 3 از ت.ن] و ��K �2وع 9�2 و                 !#

      ;� را ��ا&��� ا�W�� 3!ر&�ان و    .ت=!م
زO"�=5!ن و >زادیD.اه!ن �3د��!ن،#��          
از ت/�#	!ت �e��D #�ا� W� C,3!ل�!ت           
 �	�ان            # !# 
.د # ای< ن�	/ ر�	�9 ان� 3
>وردن ن	�و� 
.د �$ ت.ان�� تQ.ل                         
�$ در �3د��!ن ای/!د ن=!ی�� و از ای<            !	�
 �W!ل�!ت و اه�اف 
.د از                         # fی�T

��� .>زاد�، #�ا#�� و ر�!9 #�

ن	�وه! و ا�5اب #.رژوای$ در �3د��!ن           

ا�+ از ا�5اب 5!3+ و ا1.زی,	.ن ه� �3ام         
#! اه�اف 
!ص 
.د �$ 
.اه�� ای<                       

	�ش ت.د9 ا� را IJ!5 ج�ال:! و                           

�$ .  E"=O3 درون &�وه$ نO!ن ده��           

.اه�� ای< تK.ر \�a را �!ی ت.ا��!ت               
ن:!ن$ # ��?.ر ت�,	+ �Bرت و ���!ی در         
�3د��!ن ���3 و #! ای< 3!ر B	!م ��دم را                 
             ��	(=O� ورد!��در ن	= را9 و #�ون د

2 9�2        .  از #	< #��ن�    !�ا�! ا���اM!ت ان
��دم وت/�#	!ت &'�2 #! ��	< ن	�وه!ی$،       
 ��ج!م        # ،�W�� $#Pان� ;	�Mو +\�	��
                     $� I"O� >ن:! را �ه! iT.ن ت�	�ر

�!زد . 

#�ا� ای�" ان�Pب �3د��!ن # اه�اف                  
               3 تQ.ل$ ه= ;�
.د #���، ن!&�ی� ا
 در �	,�+ �Bرت #.ج.د >ورد و #�	!د         �ج!ن

ن:!دن ج!�� #� ا�!س ��	!ره!� ج�ی� را          
3       .  ه�ف 
.ی�B Eار ده�        ه� درج#

           +"Q� س!�
.یE را #� ای< ا fب ا�Pان�
 ه=!ن �	�ان ه+ �$ ت.ان� �!ر9                   # ،��3
ان�یO$ ه!� �	!ن روان و ت�!ن$ ج�!5:!�         
�e��D #.رژواز� #�ا� 
�وج از #�Qان       
              I=� �I از ای�" وارد ���5B �3.ن$ را

 .2.ن�، 
�l$ ن=!ی�

5�T:!� ا1.زی,	.ن ا�+ از ج��E &.ران       
و ج�ی!ن!ت ا��P$ #�ا� ت.ا��B !# fرت             
 #� ا�!س 5�T:!� &.ن!&.ن                        =5!3
 ا� ��	 ��دم و ان�Pب         iT.5!ت، تPJا
و در �	< 5!ل تPش #�ا� ����!دن ��دم          


!ن ه!� 
.د                ����ض #
#�ون د��!ورد �KDO$ و ن	�     

 2صفحه 

 3صفحه 

 دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري كردستان

بنيادين و همه جانبه در سيستم سياسي، خواست قيام توده تغييرات 

 اي مردم كردستان است

 كميته كردستان حزب حكمتيست 

از هم سرنوشتان خود ! فراخوان

 !در كردستان عراق حمايت كنيد

 3صفحه 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 ج�!          �# ،E] و ارت	�1 ��3.ب وO5	!ن
 و ��Jه�! ز
�=�$ و               �O3 !ا�2< د9 ه'&
     زن�ان$،  ی"�!ر دی)� 1.�$ ای< اد�! �3


�.د�  " دول �5!�3+ در���اق دول���:�!�              
ی"�!ر دی)� ن�O!ن داد      .   را نO!ن داد "   ان�

5!�3=�	�; #�.رژواز� ت��Q; ه�� ن�!م و                   
               ،$����.ان$، �3د، ��ب، ����$ ی�! ��'ه�
�J!5$ ج� ت�=�Q	�I ����� و ن�!#��ا#���،                 
ت��	m و ت�Q	� زن!ن و ���دان �3!ر&��            
و ����د#��)��	���ان و�����5.ق #��)��	���ان و                  

 ����دم    .   ت��:��	���������!ن ج��!������، ن���ارد        ��#
و "   دول�; 
�.د�    " �3د����!ن ن�O!ن داد          

ت.ه=$ #	�E   "   دو�; ��دم " #.رژواز�  
ن�O!ن داد #��ا� ر��	��ن #� ه��                 .  ن	,;

2���D$ #�!ی��         .
درج از ر�!9، >زاد� و 

�.د           I�"�O��� و  ن	�و� �!ز�!ن ی!��#
��"$ �2، نO!ن داد ا��	�� #� ت��8	�	�� از                  
          ;���Tیf 1!رل=!ن:!� 2.1!ل$ و دول د

           ;��در ای�< دور9      .   �!ز ا���ی�"�! �1.چ ا
 ��3!ر&��� در ����اق و                    ��������T دم و����
�3د��!ن، ا�5اب 3=.ن	�,���$ �3!ر&���          
را #! ��1+ >زاد� و #�ا#�� ن ����a در           
�3!ر 
.د 3 در eJ �����م و #�����.ان                

�!ز�!ن�9 ای< ا���اM!ت دی�ن�    . 

ه����=����������!ن ا�����5اب و ج�����ی����!ن����!ت                
ن!�	.ن!ل	,; �3د��!ن ای�ان، از �o ت�!     

�.د را از            $=�را�; >ن، ی! 5=!ی; ر
ا�5اب ارت/!�$ ا�Pم �3د9 ان� و ی�! #�!           
�".ت 
.د ��3.ب وO5	!ن ���دم را        

   ���"	� �	b!ن ��اق ت!���5ب .       در �3د

�.د از            I��!�3 ;5=!ی >=M ;,	�="5
ا�������ا��M!ت ا
��	��� در ����اق،  ت��Pش             
�	"�� در دل ای< تX.Qت #! ت�=�!م ن�	��و              
            $�����T ���#اه$ و #��ا.Dزادی< eJ از
5=!ی;  و #��ا� #� �1	��وز� ر��!ن��ن                  
�!رزات ��دم تQ; ای�< ����1+،  د��!ع              �

��3   .  a,; در دل ای< �2ای�	�5ب 5"=�
از �5ب 3=.ن	,�; �3!ر&��� ���اق و              
�5ب 3=�.ن�	�,�; �3!ر&��� ��3د����!ن،                
#��.ان ن=!ی��&!ن e�J >زادی��D.اه�$ و            
�$ در ��اق،  �B.ی�! �5=�!ی�;             �T ��#ا�#
                  p��=��3 ن��!ن< ��3د9 و #��! ت��=��!م ن��	��و #��

��"	� . 

 


 ز�&+ ب�د %زاد
، ز�&+ ب�د ب�اب�

 

 -��ب ������ ��ر��
 ا��ان
����-� 

 ٢٠١١ �!رس ٢

 

 ...حمايت از مبارزات مردم در 

��دم �3د��!ن #!ی� ه.2	!ران وB!یL را        
دن�!ل ���3 و #W.ر ��اوم در �	�ان                     

�!رزB!# 9$ #=!ن��   �  .      �!رزات �! #!ی� #�
3!ر&!9 و3!ر
!ن ه! ،�PQت و                            

5".�; در     .  دانO)!ه:! ���:$ 2.د        
;� .5!ل; ��C نO	�$ ا

>ن:!ی$ 3 �!دره!� �! را �$ �.زان��           
��دم در ای< �	�ان 2�:! �!در زد9 و              (

2�!ن �!دره!یO!ن را >تE           ،�	=!ن�� 3 
 >ن:!ی$ 3 زن�ان$ �$ ���3 و                   ،)زدن�

>ن:!ی$ 3 I�B �!م �$ ���3 ،ه= اش                 
            ;��! #!ی�   .  ت�:! ت�س از B	!م ��دم ا

P�!3 ه.2	!ران دور� و ن�دی"$                    
 �).ن)$ د�!ع                     # ;�ا�5اب را ن,
 ه!ی=!ن                          ���!ن	O!ن از 
.ا	�O1و

ه� $#�5 3 ���Tار >زاد�           .  #,�/	+
�$ ن�!B !# ،�2	!م �!             !	�#$ B	� و �2ط 

ه� �5#$  .  ه	u ن,�; و ن�دی"$ ن�ارد      
           ;	=�#�ا#�� I�!3 زن و ��د را # ر
�� #! B	!م �! ن,�; و ن�دی"$                        !�Oن

ه� �5#$ د
!ل; �,��	+ ��دم           .  ن�ارد
را در ان�D!ب ن=!ی��&!ن 
.د2!ن #�ا�          
        �.ل ن�ا�2B رت را�B + در	ل; �,��!
د

 #! B	!م �! ه	u ن,�; و ن�دی"$                ،#!�2
ه� �5ب و �!ز�!ن$ 
.اه!ن            .  ن�ارد

          3!ر و #	= #	"!ر� و �5اIB د��=�د #
��v یp �	�	.ن دی�!ر #�ا� 3!ر&�ان            �

در ن�	/  .  ن�!�2 #! �! ه	u ن�دی"$ ن�ارد  
#!ی� �J.ف 
.د را 5.ل P1ت�.رم و               
 ه!� رو�Q�� >2 ن=!ی	+ ت!                     ��
.ا
��$ رو2<                   B!� #�.ان	+ ای< B	!م را #

 .���:$ ن=!ی	+

 :در ای< B	!م #	!ی	� ��ی!د #�ن	+

 ن!ن 3!ر >زاد�        ن!ن 3!ر >زاد�

 5".�; ن=!ی��9 ه!� �,��	+ ��دم

ای�:! 
.ا��:! و �W!ل�!ت �! ه,��� و از         
                     
.اه+ 3 ه.2	!ران $� !=2 ه=
                          وB!یL را دن�!ل �3	�، ن)!�3 9	� 3

< �             ،ا�5اب � �	).ی��            	5!3= 
 ت! #!ر دی)�  # ن	�و و ا#�ار             ،�	).ی��

د�; ج�ی!ن!ت$ ت��یI نO.ی+ 3 ت�:!                   
5�!ن                          !J ،داران ���!ی ;����

 3!ر
!ن ه! و ت/!ر را                            ،w=3!ن	:!
ن�!ی� #!ر دی)� ای<        .  ن=!ی��&$ �$ ���3    

B	!م ��دم را #! د��!ن 
!ل$ و #�ون                    

!ن ه!یO!ن ن=!ی��  .ن�	/ روان


.ا��:! و                       I	=Qو ت f�Qت >	=dت
�W!ل�!ت=!ن  در &�و ه.2	!ر� و >&!ه$        

;� :I�!3 �! ا

ن!ن 3!ر >زاد� ای< ت�:! ��ل.5 رو2<         
;� .��دم �3د��!ن ا

                         
�< >ی��9 ای$ 3!� �.� # E	1

.اه!ن >ن ه,�	+. 

 ....براي آينده اي روشن

    ��O3 $�  .                 و در x�# اد�����P اB
             +���!ل:!� ا
	� ه+ ��Bر� ا��ی"! و 
ج�ی!ن!ت ن!�	.ن!ل	,; �3د و ��ب و            
ا��P	:!، 2:�ون�ان ��اق و �3د��!ن       
را #! �	!ه��ی< ��!ری. �.اج �3د9                 

;�3 ج. ت���       .  ا ;��!ل:!� X.Tن$ ا
و ن!راM$ #.دن از اوM!ع، ج!�� را          
��ا&��� ا�; و ت.د9 ه!� �	�	.ن$                  
��دم 
.اه!ن ت8		� ه,���، ا�! ای<                   
ا���!د #,	!ر �M	e #.د9 ت! #�.ان� #!                
ن	�و� ��دم �Bرت:!� 5!3+ را                             

��ن).ن ��3    .         �K� ت/!رب ت.ن] و
در # زی� O3	�ن 5".��:!� دی"�!ت.ر        
و ��=)� در ای< O3.ره! #! # �	�ان               
>��ن اراد9 ت.د9 ه!، ت/!رب اتQ!د ��دم         
3 M!�< ت8		� #.دن�           $b!5.ل �2!ره
و ن	� 2	.9 ه!� ��!رزات ت.د9 ا� در             
            >نQ! د��!ورد >ز�.ن:!� ت!ز9 ا� را #

3 ای< ا�� ا���!د         .  ان,!ن نO!ن دادن�     
ت.د9 3!ر&� و زE"�=5 و >زادیD.ا9              
��اق و �3د��!ن را ه+ را���D �3د            
              $#!	��3 #�ا� ت8		� وLM ���$ و د
��ن.�2$ رو2< 1! # �	�ان                             #

 .#)'ارن�

#:=	< دل	I و ن	� ز�	� ه!� �!د� و                
اج�=!�$ ان�Pب و B	!م در ت.ن] و                    
��K، در �3د��!ن و ��اق ه+ ای<                 

           ;�تQ; .  ا�� #! دB; زی� ن?� #.د9 ا
ت![	� ه=	< ن,	+ ان�P#$، ��1+ ان�Pب           
 ن	� �2وع # اه��از �3د        W
. در ای< 

ز�	� ه!� ت![	� &'ار� ای< تX.Qت #�        
��اق و �3د��!ن ت! ای< ان�از9 �.[� و           
�I از                   B $�5 د.# $�	# E	1 I#!B �	\
             !1 E"�=53!ر&� و ز �ت.د9 ه! ای�"
#=	�ان #)'ارن�، 5!3=!ن را د�!ر                      

 ED1       .  د\�\ ن=.د # !�	�از ��T$ و
3 ج!�� ��اق           ���
ای< اراج	e �1دا
و �3د��!ن ���!وت از ��K و ت.ن]             
ا�; و ن�!ی� ای< ات�!B!ت ای�/! ت"�ار                
2.د و از �.� دی)� # ��Wح �3دن            
                3 ���
�I از �.�� ای< �C�W �1داB
5"!م ا&� وB; 3!�$ دا�2 #!��2 در                
#�ن!� دارن� ت! �P"Oت ��دم را �!ر9         

  ���3 $b.ش          .  جPت >W# ن!ن ه�.ز در<
              E�
.د #.دن� 3 ا�.اج ج� �'#.5!ن

��ا\O!ن >��      $#Pاز      .  ان� E	# ا�3.ن
          [w�3 ا#��ا �3د��!ن و  ;�دو ه�� ا
           ;���ا�� ��اق # �,	�� 1! ن:!د9 ا
3 ��دم ��K و ت.ن] ن	= را9 >ن�ا                

ا�3.ن ت?!ه�ات و                .  1	=.د9 ان�       

	�2:!� ت.د9 ا� ا�l3 2:� و 3�:2:!    

;� .را در #� &��� ا

�$ ��اق و                :������!	� اوM!ع 
�3د��!ن ت�!وت زی!د� #! دی)�                           
O3.ره!� ��#$ دارد، در ��اق ت!                
                     I"2 �Q�� و ;��3.ن دول�$ ی"�
           Hت� $W< �2ای	در �� ،;�ن)��� ا
ان�P#$ ��دم # �3ام �,	� در 3�5;            

 ن	�وB $b	!م                          � I#!�� و در ;�ا
 �	"��؟

3        :ر���ار ا��&  ;� ای< یp وا�B	; ا
5"=�ان$ &�وه:!� �	�	O	! #� ن.ا$5         
�e��D، �!��$ در 1	9�Y �3دن اوM!ع       
                LBرا در #� دارد و در وا �		ت8 �ا�#
یI"O� p ج�� در ��!#I رون�                          

  ;�ا�! در �	< 5!ل     .  تX.Qت ان�P#$ ا
ای�W.ر ه+ ن	,; 3 �,	� و ه�ف                     

    �2!# zDO� !3�5; ن  .   pدر ��اق ی
                    !# $��5".�; #.رزواb$ در ه=�
                ��� ره# !:	�P�ن!�	.ن!ل	,�:! و ا
ن.ر� �!ل"$ و در �3د��!ن ه+                           
5".�; #.رژوا ن!�	.ن!ل	,�$ ا�5اب         
                         E��3د �,��	=! در ��!#I ای< ج�

ای< دو      .  ان�P#$ ��دم ای,�!د9 ان�               
5".�; #! وج.د ا
��P!ت درون$                   

.د2!ن #!�x و #!ن$ �,��	+ اوM!ع            
��+ و #$ B.�5$ ت.د9                 I	=Qو ت $���

در .  ه!� �	�	.ن$ ��دم ��اق ه,���            
 ��دم در �3د��!ن #�ا�             W#< را	ه=
 اه�اف 
.د #!ی� 3!ر 
.د را         # $#!	��د
#! =3!5	� ;	�	O	!� اتQ!دی �	:�$ و              
        ��3 ��W"ن ی!��. �5ب د�"�ات �3د

               �W�� دو # LB; ه+ در وا	ای< 5!3=
  ;� ا��!ن     .  ت�,	+ ��9 ا# f���� $5ن.ا

��	=!ن	 زی� 5!3=	; اتQ!دی �	:�$ و         
             ;� �5ب د�"�ات اW�� زی� 	�# .

�!رزات               � # $b!:	&`د وی.
ای< ا�� 
             $� �W�� از ای< دو pدم در ه� ی��
#�OD و اX!=�5 رون� 1	�Oو� و ت8		�           
در >ن:! ه=��!ن ن�!�2 ا�! در ای< 2"$           
ن	,; 3 1	�Oو� در ه� �3ام از ای<              
 را �5$ در             ���!fT ت![	�ات ه= ج!ن
 دی)�                   �W�� �>ن رو �ورده!!��د


.اه� دا2; . 

        ���# +:���ا��� ��اق ه+  _W�در 
�O!#:$ در ت�,	+ �Bرت ه,; و ت!ز9              
��2 ت� ه+ ه,;، #OQ$ از ���3 و             <
ج�.ب ��اق # ��� ن!5	 زی� ن�.ذ                 
                       #  وا#,��	2 $�P�ج�ی!ن!ت ا
ج=:.ر� ا��P$ ای�ان و #OD$ از                
���3 و \�ب ��اق تQ; ن�.ذ                           
ج�ی!ن!ت ن!�	.ن!ل	,; ��ب و                            
��$ �'ه�B Cار                   $�P�ج�ی!ن!ت ا

3 در ��اق #�!م                 .  دارد Yن< I3 در
             LBد در وا.O	� $5".�; و دول; ت��
              3 در ن�	/ ;��$ ا!	� Eرای< pی
               # �:	+ و #! ت.ج �!:��T E"=O3
�.ازن �Bرت و ن	� # ن�E و د
!ل;               
 رB+ زد� 9	O.د            �W�� ی"! و دول��< .

ای�:! ��	�\+ ا
��P!ت درون$ و $�5            
تPش #�ا� ت8		� 5!3=	; ���$ و                     
ج!ی)�ی�$ >ن #! ال).� �.رد  ن?�2!ن         
�$ و                                 !	�و #� ای< ���! ه.ی; 
               $�!	� +�,	� ای�b.ژیOD# p	�ن #

ه=)$ در در ت=Q	�Q� Iو�	; و        ،
.د
#$ B.�5$ #� 3!ر&�ان و زO"�=5!ن            

 . ��اق ���Qن�

 ...تاثيرات تحوالت انقالبي در 

 4صفحه 
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ت�Qیe ا���اM!ت ��دم # ��?.ر                
              ;�. C,3 ا��	!زات #�ا� 
.د2!ن ا

 ه!ی$ #�.ان� ز�!ن                     iT.< ت	ا&� ��
          a�� ،د�D# #	��O� #�ا� �Bرت 3!5=
�=� #�Qان را X.Tن$ ت� �$ ���3،ا�!          
 #�ن��        #�M ب ��دمPان� . �$ ت.ان�� #

        !:2Pای< ت Lی��از ای< رو 
�l$ �3دن 
 #�ون ا�! و                 �	cه! و iT.ت �!Oو ا�
                ،o� ان��ا&� ت=!�$ 1	�Oوان و ره

;� .  رادی"!ل و>زادیD.ا9 و ان�P#$ ا

                ��دم �3د��!ن #! ت/�#	!ت ��� �!ل
                
.د ای< �5	�; را درH �3د9 ان� 3
ان�D!#!ت و #�&�ار� �/�د ان�D!#!ت،            
                ،;B.O	1 ت ��=.ل$ و!#!Dا�+ از ان�
 �W!ل�!ت و اه�اف ��دم            # $W#ر u	ه
ن�ارد و ن=$ ت.ان� راه$ #�ا� ا�=!ل               
             اراد9 ��دم و ای/!د ت8		�ات #�	!دی< #

�5$ ت/�#	!ت &'�2       .  ن�L ��دم #!�2      
                      ه!ی$ 3�3 �1و ;�نO!ن داد9 ا
تQ; ن!م ان�D!#!ت >زاد  ان/!م ی!�� ان�               
�	�� ج� &���< ا[� ان)O; ��دم #!              

;� .�O!ر و ا�=!ل زور ن�.د9 ا

�$ در                      !	� 9!(��5!3=	; و دم و د
�3د��!ن #� ا�!س ت,�a ا�5اب و                     
ن	�وه!� �	�	O	!ی$ 3 در د�; دارن� و        
���!ی ا� 3 IJ!5 \!رت �3د��!ن          

��	< .  ا�; #�! 9�2 و ادار9 �$ 2.د               
د��)!ه$ # ه	u وج I#!B اPJح                    
ن	,; و ت�:! راI5 9 ت8		�ات #�	!دی< و           

      ;� ا��5$ تf�Q و ای/!د          .  ه= ج!ن
ر��م اK�B!د� ـ اج�=!�$ # �3!ر                      
          ن:!دن ن	�و� �	�	O	! و تQ=	�$ اتQ!دی
�	:�$، 1!رت$ و �!ی� د��)!ه:!�                     

 ٢٠ن?!�$ و ا��	�$ و ادار� 3 در                   
�!ل &'�2 #�! ن:!د9 ان� ون	� #! # �	�ان          
>وردن �Bرت$ ن.ی< 3 #� ا�!س ن�E و          
�O!ر3; �,��	+ ��دم در 5!3=	; و               

ادارO3 9.ر ی��$ �Bرت 2.راه!�                    
3!ر&�� و ��د�$ زO"�=5!ن و                        
>زادیD.اه!ن �3د��!ن &�9 
.رد9                   

;� .ا

 ه!�                        iT.و9 #� تP� $م ��د�!	B
                 I#!�� 3.ب >ن، در���e��D #�ا� 

.د ن	� �Bار دارد،             e�M ت:�ی� ن�!ط
                      3 �!ن1 L	�Oو� و # $��M ن�!ط

ی"$ از   .  ��ج!م ر�	�ن B	!م �$ 2.ن�          
                       e��ن�!ط B e�M	!م  1!ی	< #.دن 
3 ت!�3.ن ��Wح 9�2               ;��W!ل�!ت$ ا

#!ی� �W!ل�!ت #�	!دی< و &,��د9 و             .  ان�
�$ #�و�2$ از                 !	�ت8		�ات #�	!دی< 
�.� ره��ان ای< ت3�Q!ت ا�Pم 2.د           
و ��/� # اتQ!د >&!ه!ن ��دم 5.ل >ن:!          

از �.ی$ دی)� ای< ت3�Q!ت ن�!ی�       .  &�دد
 ت/=�!ت ��دم در ن�!ط ���3� 2:�         #
را�3 2.د #�" #!ی� # ��ا�3 3!ر و                    
زن�&$ ��دم &,��ش ی!#� ت! ت.ان                        
ان�P#$ ��دم در 3!ر&!ه:!، ادارات،                
��ارس و �PQت # ��I در >ی� و                        

.د�!ز�!ن�ه$ ��دم در ن:!ده!      ;J��
و �!ز�!ن:!� �Bرت ��د�$ از #	<                    

 .ن�ون�

#� ه=	< ا�!س �5ب 3=.ن	,;                           
3!ر&�� �3د��!ن 3!ر&�ان،                                
زO"�=5!ن، اOB!ر 3+ در>��، ج.ان!ن،          
زن!ن و ت=!�$ >زادیD.اه!ن را ��ا �$            

.ان� 3 در ت=!�$ 2:�ه!� �3د��!ن،       
        I	KQت و ��ا�3 3!ر و تPQ� در �3	
          I	"Oد را ت.
�/!�L �=.�$ و ��اوم 
ده�� و 2.راه! ، ان/=< ه! و ن:!ده!�              

.د را ت"O	I ده��؛                  I��,� $د���
ا���اM!ت را &,��ش ده�� و                              

 ���3 ���ت=!�$ �PQت و ��ا�3    .  ��ت!
3!ر و تKQ	I را # ���3 روی!روی$ #!        

        ���3 Iی��ت�:! از ای<       .  �Bرت 5!3= ت
             �Tیf �$ ت.ان 1	�وز� ان�Pب را #
ن�L 3!ر&�ان و زO"�=5!ن �3د��!ن و         

 ن�L >زاد� و #�ا#�� تd=	< �3د#. 

�!ل ا
	� ��دم                    ٢٠ا���اM!ت        
                   f5 �# و �3د��!ن و �W!ل�!ت اول	
>ن:!، #$ ت�!وت$ ا�5اب �	�	O	!ی$                       
 >ن:!،         # ~�اتQ!دی �	:�$ و 1!رت$ در 1!

 روز &'�2 و �"]                ١٦ت?!ه�ات    
          ،$8	���$ ـ ت!	�ال�=I ا�5اب #! ت:!ج+ 
                         ��	(����3.ب، >دم ر#!ی$ و د
          $=
ا��اد،ه/.م وO5	!ن، �O3!ر و ز
�3دن ��دم ����ض، �=�.�	; �5.ق        
�,�+ ��دم در ا���اض و ت?!ه�ات در        
                        ;Qت fT!�� ی�!� ار#	I و �W��
         5!3=	; 1!رت$ # ج!� ارزش ن:!دن #
�W!ل�!ت و تPش #�ا� ت��	< >ن:!                        
#�و�2$ نO!ن �$ ده� 3 #�ا� ��دم              
راه$ ج� ��!رز9 #�ا� تQ.ل #�	!دی<              

     ;�ت�:! را9 #�ا� ت��	<                .  ن=!ن�9 ا
 ه!� ��دم، �3!ر                 ���W!ل�!ت و 
.ا
ن:!دن �Bرت �	�	O	!ی$ اتQ!دی �	:�$ و        
1!رت$، ال8!� 5".�; و 1!رل=!ن و                   
ال!8� �	�	O	! و I3 د��)!9 ن?!�$ ـ                   
�$ و ن:!ده!� ا�5اب 5!3+ و                 .�ج!
#�	!د ن:!دن ج!�� #� ا�!س �O!ر3;              
. �,��	+ ��دم در �Bرت �$ #!�2                         

                f�Qارد زی� را �.رًا ت.� ن	�وی$ 3
�OD#: 

لI�!3 .8 ن	�و� �	�	O	!� ا�5اب و         -١
�$ و از           .�د��)!ه:!� ��3.ب و ج!

 ....ج=� ادار9 ا�PT!ت و >�!یE و 
ت�W	�I�!3 $ ��ا�3 ن?!�$ ا�5اب         -٢

                      IQ� $�!?ن ;�و �=�.�	; �5ا
 ا�"!ن �,�Xن ا�5اب و 5".��$

٣-            I3 e	B.د �,!د، ت!��ا�!O� I�!3 ا
ا�.ال ���.ل و \	� ���.ل ا�5اب و                 
�,�ل	< در دا
I و تPش #�ا� ��/=�            
�3دن 5,!#:!� #!ن"$ 5".�; و                      
ا�5اب و ت=!�$ �,�ل	< در 
!رج از             
O3.ر و تPش #�ا� ان��!ل ���!ی >ن:!          
                  در #	�ون از O3.ر  و ��wدن >ن #

 5!3=	; ��دم �3د��!ن
 ت=!�$ ا��اد �/�م و �!��	<        -٤=3!Q�

I�B ا��اد ����ض و �!ی� �/��	< و              
�$ در �3د��!ن!	� �.ا�I ت�ور 

�$ ج�ی� #� ا�!س           -٥!�ت�وی< B!ن.ن ا
           �5.ق ج:!نO=.ل ان,!ن و �5.ق اول	

 ��دم �3د��!ن
ج�ای$ دی< از دول; و >�.زش و                 -٦

�1ورش و 
J.K$ �3دن دی< # ا��        
 KD2$ ا��اد

لB .8!ن.ن ��3.ب ت?!ه�ات،                  -٧
تd=	< >زاد� #$ B	� و �2ط ت?!ه�ات        

 و ا#�از وج.د
ت��	< >زاد� #$ B	� و �2ط ��!ل	;             -٨

�$، لC,3 .8 اج!ز9 #�ا� ��!ل	;            !	�
�$ و ��د�$ و            !	�ا�5اب و ن:!ده!� 

 ت/=�!ت >ن:!
ا��ایE �5.ق 3!ر&�ان و 3!ر���ان         -٩

           Eو ا��ای  �	�ان ت��	< زن�&$ ���#
ت��	< #	=   .  �5.ق #� ا�!س ن�خ ت.رم       

#	"!ر� �"�$ #�ا� ت=!�$ ا��اد >�!د9           
 #"!ر ا�+ از زن و ��د

�5.ق ه	Y	p از �,�ل	< دول�$            -١٠
                     pاز دو #�ا#� �5.ق ی ��O	# ی�!�ن

 .3!ر��� �!د9 #!�2
ت��	< رای)!ن 
��!ت 2:�� �!ن��        -١١

 >ب و #�ق �,�=�
١٢-           9.	2 # ت�,	+ ج	�9 \'ای$ �!ه!ن

 ا� در�;، ��رن و �"�$
ال!8� B!ن.ن ارت/!�$ �5.ق ��ن$        -١٣


�<  .و �3	 ت�9�K ه!� >ن     !�2 ;	=��#
                         �5.ق �,!و� زن و ��د در �3	

 ج.انB.�5 C$،اK�B!د� و اج�=!�$
       �٢٠١١:!رم �!رس 

 �: ت�/�� از زب�ن ��د
 ب� .�ر�

�&ا��ر 1�� 

 

....بنيادين و همه جانبهتغييرات   

 !��ر��ان
 !ز���-�3ن

%زاد�!�ا+   ز��ن، م�دان، /�ا��ن
 !��د���ن ا��ان

در 5!ل$ 3 ج:!ن 2!ه� ان�P#!ت                         
�!ن در                      �T ��#و #�ا >زادیD.اه!ن
                            ،;�
!ور�	!ن و 2=!ل >��ی�! ا
3!ر&�ان و زO"�=5!ن و >زادیD.اه!ن         
در 2:�ه!� �3د��!ن ��اق ن	�، #! 1!            
             C�� ان� ت! �5.ق و >زاد� ه!� ��!


ج:!ن .  9�2 2!ن را #!ز 1] &	�ن�                    
           ;�#�Oی; 2!ه� تX.Qت وان�P#!ت$ ا
3 5"!م �,��� را ی"$ 1] از دی)��            
         W�� زی� O3	�9 و 2	w.ر >\!ز 1!ی!ن #
                  را #�W�� �< و #.رژواز	ت/���

;� .�Jا در >ورد9 ا
ا�5اب ن!�	.ن!ل	,; در �3د��!ن ��اق      
                     ���!ی L�!�� ;�#	E از دو ده ا

��!ت دارا را ن=!ی��&$                         T داران و
5!3=	; ای<      .  c!�5; �$ ���3             و

          I	=Qاراد9، ت C��ا�5اب �J!5$ ج� 
��� و ن!#�ا#��، ت��	m و ت�Q	� زن!ن           
و ��دان 3!ر&� و ��د#)	�ان و�5.ق           
                    #)	�ان و ت:	���!ن ج!��، ن�ا�2

;� .ا
3!ر&�ان و ��دم زE"�=5 و #	�ار                  
2:�ه!� �3د��!ن ��اق از ��	=!ن	 ت!        
            H�:2 و 2:� و ار#	I و P3ر و ران	
ه!� دی)�، در ا���اض # 5!3=	; ای<       
ا�5اب و #�ا� ر�!9 و >زاد� و                              
                                >���& ;�2��D$ و و # د.



	!#!ن >��9 ان� ��ن.2; 
.د #. 
ا�5اب 5!3+ در �3د��!ن ��اق، ت!                 
�$ و                     �T f5 ،�3.ن ��ی!د ا���اض
>زادیD.اه$ ��دم را #! &�.ل و ت:�ی�               
و��3.ب ج.اب داد9 و د9 ه! ت< را                    

 و ز
=$ و �Jه! ن�� را       �O3   �	(��د
 .و زن�ان$ �3د9 ان�

 �3د��!ن �5ب 3=.ن	,;                          �	3=
5"=�	,; 2=! را # 5=!ی;          -3!ر&��

�$ از 
.اه�ان و #�اداران 
.د در     !	�
 .�3د��!ن ��اق ��ا �$ 
.ان�

��ا��4 ��،  � م� ش�� را .�ا م
-               از �W!ل�!ت ان,!ن$ و >زادیD.اه!ن

 .��دم �3د��!ن ��اق 5=!ی; �3	�
ت	�ان�از�، �O3!ر و ز
=$ �3دن                -

         LMو 
.ا9 و ����ض # f5 �!:ان,!ن
 .�.ج.د را �Q".م �3	�

-               �	(��
.اه!ن >زاد� �.ر� ه= د
 .�2&!ن 2.ی�

�	< �O3!ر                 -� و �/!زات �,=3!Q�
 .��دم را #D.اه	�

       +	=Kن ��اق ت!��ا�5اب 5!3+ در �3د
��!دن زن!ن و             �� 
!ن ��3.ب و# #
��دان و ج.ان!ن >زادیD.ا9 و 
.اه!ن             

 .زن�&$ #:��، &��� ان�
ه=��!ن ا�5اب و ج�ی!ن!ن ن!�	.ن!ل	,;     
            # ;�و B.م �1�; �3د��!ن ای�ان، د
د�; ه=�ی)� داد9 و تQ; ��.ان،                     

، >زاد� 
.اه$ ��دم        "
O.ن; ن"�	�  "
 �3د9 و # 5=!ی; از ا�5اب            iWDرا ت

 ان���!
 .5!3+ و #�ادر 
.د #�
��!ت                T ن=!ی��&!ن eJ >ای I#!�� در

ارت/!�$،   دارا و ت! ��8 ا��D.ان                  
                eJ 3!ر&�ان و زO"�=5!ن و ه=
ان,!ن ه!� >زادیD.ا�M 9ور� و 5	!ت$      

;� ه= 5"!م و                          .  ا# 3 $�J
��!ت دارا و �,���ی<           T L�!�� ن=!ی��&!ن
و ��3.#)�ان از ��	=!ن	 و ار#	I ت!               

�$ &.ی�  "  ن"#�8اد و #9�K و ت:�ان،        
�!رز9 ا� ��ن.2; �!ز          � و >ن ه! را #

���T $�. 
 م�دم، ��ر��ان،

2=! ت/!رب ��!رزات ���Qان، از                   
ت/=�!ت #�رگ وp�.3، ا��K!#!ت           

�=.�$ و ت�W	I         3!ر&��، ا��K!ب   
      #!زار و ��ارس و ادارات، �Jور #	!ن	
       $Mا���ا �ت.�!ره! �$، ت:	!	�ه!� 
و 5=!ی�$ ���ی< ه�ار ن��� و \	�9 را          

�� داری� ;O1. 
            #:� I"2 �="<، ج��E >زادیD.اه!ن
ه+ ��ن.�2!ن�!ن در �3د��!ن ��اق را         

 .�.رد 5=!ی; �Bارده	�
 

 �� �8م�، �� م7ه��، ز�&+ ب�د ه��
� ا����
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 كمونيست را بخوانيد

 كمونيست را بدست كارگران برسانيد

 كمونيست را تكثير و توزيع كنيد

 به كمونيست كمك مالي كنيد 

                    ا��وز ��دم ��اق ��	 >ن #Yن<
��+   ، �c+   ،�	�ان >��9 ان�        ،   ��� ،    $# 

�$ و �,!د و           !	� $B.�5  ...;�3   ،ا 
�Q.ر و ���!� �I3 H��O ج�ی!ن!ت               

;��:	+ در �Bرت ا. 

       #�ون ت�دی� در ن.اe��D� $5 ��اق �
در �W_ &,��ش ��!رزات ت.د9 ا� و            
                        ��(#.3��  ;	�lان ت�	در � �
=3!5	� ;	�	O	b!$ ن!ه=!ه�)$ وج.د              

ا�! ن در �3د��!ن و ن در ��اق         .  دارد
�Bرت:!� ��Q$ ن�.ان,� ان� ای<                             
�$، اK�B!د�، اج�=!�$          !	� $(��.	1
         �!:OQ# !ن 2:�ون�ان	� �و �5$ �"�

#:=	< دل	e��D�  .    I را از #	< #��ن�            
رو� ه+ ت![	� &'ارن� و ه� تQ.ل و                   
1	�Oو� و د��!ورد� در ه� &.2 از           
                     ��ج!��، ت![	� �,��	+ رو� ��ا

�$ در      .  ��اق �	)'ارد !�#�ا� ت8		� ا
��اق #!ی� #! ه= ای< ج�ی!ن!ت 5,!ب             

 2.د��W"ی. 

     � ه'�)������:           $�!� �W!ل�!ت ا
��دم ��اق و �3د��!ن �3ا�:! ه,��� و        

 را9 ر�	�ن # >ن:! �).ن ا�;؟

 ��دم ��اق و �3د��!ن          :ر���ار ا��&  

.اه!ن یp ت8		� #�	!د� در زن�&$ و           

��دم از د�; ��� و        .  ر�!9 
.د ه,���   
            # $����ا��	K!ل، #	"!ر� و ��م د
ا�"!ن!ت ا#��اb$ و ن	� از ���                             
 ت�� >��9            # $�!	���3.ب و ��Bر� 

#	"!ر� و &�ان$ 3=�2"< ج!��         .  ان�
را ��ا &��� ا�;، ه	u ن.ع 
��!ت                
اول	 اج�=!�$ I�!2 >ب و #�ق،                          
           #:�ا2; و �,"<، ت�ا#�� و ت=	� ن)
دا�2< 2:�ه! #�ا� ��دم ت!�	<                            

.د             _W�ن=	)�دد و ی! در b!1	< ت�ی< 

ز�!ن �	)'رد و اوM!ع           .  �Bار دارد   
�� I	O.د، �,!د # ��ز     B ن!#,!�!ن ت� از
��I�!3 ;B ر�	�9 ا�;، در >��                         
          $=�ه�)�; ��وش ن�;، � ��وش ر
و � B!�!ق # ج	C ��9 ا� �B	I از                   
�Bرت=��ان و �,i.ل	< ج�ی!ن!ت �:	+ در       

3,!ن$ �.ن �!ل"$،      .  �Bرت �$ ری�د    
... T!ل�!ن$، #!رزان$، 5"	+ و �Pو� و       

                     �!:��I #! د��:! و ج	B ل!� ��� 3
�I ج�� و وی�ان)�� >��ی"!         B ل$ از!

�3�$ �Bرت نO,���، ا�3.ن در                     #
ز��9 �	�	!ردره!� �3 &��9 دن	! #Q,!ب      
�$ >ی�� 3 1.ل:!یO!ن در #!ن":!�                       

           ;��2 ا!����      .  ج:!ن$ ان
 L#!��
3 در ��اق ده:!      :  اK�B!د� �$ &.ی��   

�	�	!ردر دXر،ه�اران �	�	.ن� و                       
 وج.د             ���	�	.ن:! ��دم ��Qوم و &�

��Qو�	; �	�	.ن:! ان,!ن در              .  دارد
 ا�J$ ای/!د #�ج                =O��� ��اق #
���!ی #�ا� ��� ه�ار ن��� 9�2                     

;� .ا

3 از دوران       $bان �.اد \'ا�	�5$ از �

                >	# رژی+ #�x، دول; ن!&�ی� �!ه!ن
         و رو #��2:�ون�ان ت�,	+ �	"�د، 3!

�3�2:!� وارد 9���3      .  ن!�!�!ن$ �	�ود  
�.اد \�اb$ در 
!رج از O3.ر ن	�                   
 ج�ی!ن!ت �:	+ در �Bرت در            # وا#,�

ت��ی�! ت=!م �.اد� 3            .  ��اق ه,���   
وارد �	"��� ی! ت!ری~ �O��K!ن ت=!م               
. 9�2 ی! در ن!زل��ی< 3	�	�B ;ار دارد             

 2:�ون�ان داد9             # 3 $b!� ل!l� �ا�#
�	O.د �K� I#!Bف ن	,; و ��دم                     
           ;=	B _W�ه=!ن �!� را در #!زار در 

�ی�ار� �	"��� و              Y\!# �ا�# H!


      ���"	� Y\!# ف�K�  .    �!:	ن!w=3 !ا�
                        9!(��وارد 9���3 ای< �!� 3 از د

 ان�ازB 9	=;                      ،5!3=	; ه,���     #  
 1.ل از در>�� ن�; #       ،��\.#��ی< �!� 


�ی� �!� �	�ان�       +���Kف #�
$   .  ا
                       Eای�	1 Cج.� $bاز ای< �.اد \'ا
#	=!ری:!� 
.ن$ و ��وB$ و ��T!ن$          

  ;�ای< وLM در �.رد دارو�         .  9�2 ا
 .2�1"$ ن	� �Jق �	"��

�$ و         !	�ه=)!م #! ای< �.ارد، ��3.ب 
��اد و         ���	; اlت �< ج�ی� #�ا	ان.B ا#�اع
��Bر� و ا��P	�9 �3دن ج!�� دا�<              

�$ �o و               .  زد� 9	O.د    !	���!ل	< 
>زادیD.ا9 #:=�ا9 روزن!� ن)!ران و               
. �����ی< ت�ور و ��3.ب �	O.ن�                     

ره��ان 3!ر&�� از 3!ر ا
�اج �	O.ن�       
و ت��	� �	O.ن�، تO"�:!� 3!ر&�� و              
ت.د9 ا� را �=�.ع ا�Pم �	"���،                          
�~ �	�ه��      !1 . ا���اض ��دم را #! &�.ل

تQ; ن!م B!ن.ن ت?!ه�ات، ان/!م                           
ت?!ه�ات را �=�.ع �$ ���3، در                        
��ارس و دانO)!ه:! درس و ��; و                
>داب ا��P$ را ت=Q	I �$ ���3، #�ا�           
                     " �l!ل �.�	�$ و تi!ت� را از ر�2

!� .#�دا�2 ان�" ه��ه!� زی

��دم ��اق و �3د��!ن ��	 ای< �.ارد        
و ده:! �.رد دی)� از ا�=!ل ��+ و                    
#	B.�Q$ #/!ن >��9 ان� و ج�ی!ن!ت                      
ا1.زی,	.ن #.رژواb$، >ن!ن 3 د��O!ن       
          +:� ری,=!ن �Bرت #�� ن	,; و ی! از #

.د ن!راM$ ه,���، در ت��2P ت!                      

.ا��:!� ��دم را ��Dوش ن=.د9 و               
�!رزات >ن!ن را ���Qف �!زن�        � �	,� .

�	D.اه�� #� ا�.اج ا���اض ��دم                   
�.ار 2.ن�، تPش �	"��� ت! ای< ��!رز9         
 ا� #�ا� ر�	�ن            �	�و �B#!ن	!ن >ن�ا و

          ���3 Iی��#�ا� �l!ل   .  # اه�اف 
.د ت
 ،�	D.اه�� �W!ل�!تE را �.ض ���3               

�	D.اه�� ��!ری.� ان�D!#!ت را زودت�         
ان/!م ده�� 3 ا&� �J #!ر ه+ در ای<                 
�2ایa >ن�ا اج�ا ���3 ه	u �	� �!ی�                  

و ی!      .  3!ر&� و زE"�=5 ن=	O.د               
" �	D.اه�� �W!ل�!ت ��دم را # �2!ر            

ت��یI ���3 در      "  ر��م و اPJح ن?!م        
5!ل	" در �!ی ای< � ;�."5	�	O	!ی$         
ن ا�"!ن ر���$ ه,; و ن ای<                            

;� .5!3=	; اPJح 1'ی� ا

         $�!�
.ا��:!� ��دم و ت8		� ا f�Qت 

در زن�&$ >ن!ن ت�:! از �Tیf ان�Pب                
��دم ��اق، در ه+ 3.#	�ن و �3!ر                     
&'ا�2< ای< 5!3=	; #! ت=!م #OD:!� >ن         
 >زاد�           # $#!	��3 را9 را #�ا� د ;�ا

        .  و ر�!9 ه=.ار �	"��      # ��ای< ا�� ال
                       E3!ر&� و ن� ��T ;ل!
�	�ان د
               3 ;���ا�3 3!ر&�� &�9 
.رد9 ا
           $#Pان� H�Qای< ت $�Jن ا.�� #!ی� #

ه=�Y	< ا�3.ن ز�!ن >ن ��ا      .  ت��یI 2.د 
            E�3 ج��E ج.ان!ن و ج� ;�ر�	�9 ا
 ن	�و� ه+           #!l=# ،زن!ن �!ن�T ��#ا�#
1	=!ن ج��E 3!ر&�� و ت.د9 ��دم                     
 #ED �:=$ از ن	�و�                  # E"�=5ز
3�5; ان�P#$ ت��یI 9�2 و #! ا���!د9               
#=.LB از �2ایa ���$ #�ا� #�دا�2<               

 .ای< �2ایa ج:�=$ #=	�ان #	!ی��

     � �5ب 3=.ن	,;           :������ ه'�)
3!ر&�� ��اق و �5ب 3=.ن	,;                    
3!ر&�� �3د��!ن � ن�O$ در دل ای<          
�3�5:! #!ز� �$ ���3؟ �).ن �	�.ان��        
 �:� 3=.ن	,+ را #� ای< روی�اده! #�ن��؟

 ای< دو �5ب از ���                  :ر���ار ا��&   
ج:; در ای< ج��E ان�P#$ ن�E ای�! �$      
                  ���3 3 �	�.ان # J.رت �.ج� #
 ا� >ن ا2!ر9 ن=.د، در               ��:=��ی< ج�
وه� اول ��ون �3دن 
.ا��:!� ��دم         
3 M!�< �!ر9 ج.P"O� $bتO!ن #!�2       
و �!نL از >ن 2.ن� 3 د��)!9 5!3+ و                
ج�ی!ن!ت #.رزواb$ ا1.زی,	.ن                          

2 دار ���3            �
در .  �W!ل�!ت ��دم را 
                    �!:�� ه� دو �5ب 
.اW#ای< را
��دم را #�و�2$ ت�وی< �3د9 و تPش             
�3د9 ان� ��دم و ج��E ان�P#$ را 5.ل          

     ���3 I"O�� ش ای< دو        .>نPه=��!ن ت
3 2	.9 و ت!�3	":!�                ;��5ب ای< ا
�C و 3!ر�!ز را در ��!#I ای<                     !���
ج���B Eار ده��، T.ر� 3 2!ن]                  

ای< ا��   .  1	�وز� را �="< ت� �!زن�         
 d5.ر ج�ی!ن!ت        # �:=$ ا�; #! ت.ج
3 #/!� 1	�وز�          ،$Mن!را $bرژوا.#
��2 ��!رز9 و $�5                   Pدم >ن!ن در ت��

.ن ��دم را در �,	� اه�اف 
.د                   

.د #! 5!3=!ن           ;

; و 1!!� د��=!ی

>ن!ن ن=	D.اه�� ��!رزات ت.د9 ه!       .  ن=!ی��
در �,	�� &!م #)'ارد 3 ن�E و اراد9           


.د #!ز &�دان�  .ت.د9 ه! را #

ه�دو �5ب 3=.ن	,; 3!ر&�� تPش           

�!رزات ت.د9 ا�             � 3 ;�2!ن #� ای< ا
را از ری,p 2",; و 
.ن�ی��                     
�K.ن دارن�، ه=��!ن ��!رزات ت.د9           
ا� در �,	�� 3�5; ��3 3 هO	!ر�           
�$ و I��,� eJ و ��I"O ت.د9              !	�
          >	=dرا ت $b!:ن �وز�	دم ت! 1�� �ه!

��3  .         ه=��!ن ای< تH�Q ان��B $#Pم #
3 در ه�       ،�Bم در �,	�� 1	E #�ود         

          �!:��B ��3 و ا�"!ن C,3 $�	��.� م�B
در ای<  .  #��� و 1	�Oو� >ن ت!�	< 2.د       

 تPش 9�2 ا�; ت! ت/!رب ت!ری~          W#را
           �K� بPت!ز9 ان� �!:�3=.ن	,+ و در
و ت.ن] در د���س ��دم ��اق و                     

ه=�Y	< ه� دو         .�3د��!ن �Bار &	�د        
           !:�	KD2 د و.
�5ب #! ت"O	Pت:!� 
و ره��انE، د
!ل; �O=)	� و �=�$           

#ED .  در ت=!م ای< �3�5:! دا�2 ان�              
�:+ ن�E ای< دو �5ب در ای< ج!                          
#�ج,� �	O.د 3 ت8		� ا�f #�	!د� در          
. زن�&$ ��دم را ��!#I >ن!ن �Bار �	�ه��      

#            ای< �Bرت �	�	O	!ی$             ای< ���! 3
B.�$ و ا��P$ در ��ت!�� O3.ر                   
�3!ر &'ا�2 9�2 و یp دول; و                             
             اراد9 �,��	+ و ادا�# $"�� $=�,	�
3!ر ��دم #� ا�!س �	,�+ 2.راb$ ج!            

 .1	�ا ��3

 ا� 3 �	�.ان� ن�E ای< دو �5ب           �i,�
را #� ج,� ت� �3د9 و ا�"!ن M=!ن;             
1	�وز� ان�Pب ت!�	< ��3 و ه=��!ن               
�:� 3=.ن	,+ را #� ای< تX.Qت ت�اوم            
#�ن� و ت�اوم ���5 ه!� #��� ت!                          
��3، ��!رت           >	=dرا ت $b!:ن �وز�	1
3 ای< دو �5ب و ره��ان            ;�از ای< ا
3!ر&�� و 3=.ن	,�:!، #�ا�                                  
�!ز�!ن	!#$ 3!ر&�ان و ت.د9 ه! در                     
2.راه! و تO"�:!� ت.د9 ا� ���.ع 
.د        

 3!ر� 3 ه�.ز �2وع ن9�O          ،ا�Bام ���3 
;�#!ی� ای< دو �5ب ���"� ای< #!��2     .  ا
 ج��E 3!ر&�� و ج��E زن!ن و                     3

                  ;3�5 $�Jن ا.��ج.ان!ن #��.ان 
       ان�P#$ و ان�Pب، ��I"O و �!ز�!ن	!��
#! ره��ان #�ج,� و P1ت��م رو2<                 


.د #$ �	�ان >ی��. 

�� ��&ال�          : ت�/�� از ��د
 ب� .�ر�#� 

 ...تاثيرات تحوالت انقالبي در 

 

 


