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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

در ������ ه�� �رس، روز 	���� زن،         
����� ز��ن در ��ا�� 	��ن ��ز     ��م و 

��ر دی��      .  زی� ��را"!  ��ار ����د            
�ا����، اد&� ��� ه�، %�ا ه� و                       '�(�)
                           ������ط �� ��-��, �� %�اه�+ 
�رد �/. و ��ر�� ��ار     "�دو�� زن، 

در &�4 ا��3ب ا�)�ر�ت�0 و             .  ����د
� ح78 ت�5�6 و                               �ا�)�8ر &:�7 و �8
���ض و                    �����<��4ف، ��ر دی�� 
<�رز �زاد+ و ره�ی� زن، در ��ا��                  

ا"�� �!??5،       .  	��ن �� �5ان �@ی?5                     
         AB5�5 (� و?>�ا&��اض �!??5، و -��Cن 

ز��ن را ��<�د ده?5، و ی� ری�� ����ا��+                 
                           5�& D5��زن و �د، ای  &)��� ��ز

 . 	�ه>�� و &��E، را از ��, و �  ��(??5

در ای�ان ه ،7	�Fا"��ی� (� در �ن �-�رت�ی5     
              ��	?�H &>�� ز��ن �� ��ل ا�� ح!
�!?5، ز��ن و ����B  �� ت<��I و                       
����ا��+ زن و �د �� �5ان �@ی?5،                             
�ا����، ت����ت و ا��:�رات '�د را       '�(�)
��ن �@ور�5 و 5ا"��  زن ���K+ را              ��

5?><L��4ف  ��  . 

     �M5ز��ن، در ز� �������م و در ای�ان 

 +��و �گ، ا�M از وAB ���ه�ن در �"�ی
�AL ح�(��C �-�رت�یO� 5اد+،         ���، در ?	
�K ت� و -�H ت� �<�ش5، ����                           � ���ت/

�H��  .         در ���?	 +��ا�M ���ه�ن در �"�ی
         ���د، در ح�ش�� 	�' Dاد�%��ر%�ب '��
           Qد، ح5ا��' D55ا ش	ود�� و �" R�/و 
                                  ،�4Sش Rروا� �� �Cل ر���?)
�د داش�?5، ز��ن                ' �&�C�	ص� و ا�4'
Q �5رت                      �) D�L�� در ای�ان در ��ی�
VهU و ا�3م و                      K��� ن�Hب و ا��S
&�وج ای  �5رت �� &?�ان ����ن ح�(7 ��       
�دم، از ای  ه7 /�وم          Rو روا� Dاد���'

�د(�ن ���D در �-�رت�یO� 5اد+                 .  ا�5) �Mا
�ادD و در                                        ��' R�/5ر�� "در 

4�ص ���ه�ن   Sاز ت/�Z و �زاد+           "  
                 Zد��ردار ��د�5، در ای�ان ('�� �>H�
                          R�/د'�� از �?�  (�د(� ح�� در 
�ادD و 5ر�� از ای  ح5ا�Q ه7 /�وم     ��'
ا�� و -�ش\، ر"��ر، و ت/�Z اش ت/�       

��رات                             Aل و ت����?)

 بيانيه حزب حكمتيست

 !هشت مارس به مصاف آپارتايد جنسي

  !دست ارتجاع اسالمي، از هررنگ، از روز جهاني زن كوتاه

 2صفحه 

ا&��4ب و ا&��ا�Bت آ�ر�M+ در [�              
ای  ��ل ه� و ت�آ?�ن ا���� ��ا+ دری�"�               

��� ا����ق ه�+ � . ح

ت?�� در ی` �D و ��7 ا'�� � ش�ه5 دD ه�                 
�رد ا&��4ب و ا&��اض آ�ر�M+ ��ا+       
                                7��Hه �����ق ه�+ �. دری�"� ح

ا&��4ب، -��H� ،�a  	�دD ه� ، �ت\                         
... زدن ���b` و اش�Fل د"�ت� 5ی�ی� و           

از 	C>� ت�آ��` ه�+ <�رزات� آ�ر�Mان               

�دD ا��  �  .           �?��ان M)� آ� در ای  ز��
آ�ر�Mان �?c ت�Cم VMاش�� و ���+                               

 .�?��?� ه7 -�دا'�� ا�5

��� از ای  <�رزات ت�	� آ?�5C� 5?% ��: 

�ه� در -�دا'�           ��١٣ د�<�ل ت�'��            - 
                                Aان آ�ر'��� ص?�ی�M6<�ت آ�ر�L

���Sات� راD دور ای�ان )ITI( ان�Mآ�ر  ،

/Q                  ای  آ�ر'���          �� ���? Dد�	ا��5ا 
               �>����دو روز    در   آ�ر'��� را ��H?5 و  

�ا�6         �               Q���در �8ورت آ�ر'��� و 
 ت�5اد ای         .ا����5ار+ "�رس تAC8 آ�د�5         
 �)� ��        ١٥٠٠آ�ر�Mان ای  ش�آ� از              

 . �)� ت�>�Q ی�"�� ا�٦٠٠5

(�ر�Mان 0���b ا6<�ز ت�m�mان �5m& �mم             -

�د                m' ق�m�mح D�m ا&�m�mاض         -�mدا'�m دو 
                 `m�m�m�b دم�m �m	�mت Um<m	 +آ�د�5 و ��ا

ای�m�   m د��m>mل          .  ه�+ "���دD را �ت\ زد�5  
آ�mر�mMان    ت  از ��mCmی�mM5m?mن                  ٩ا&��اض   

       5m�5mاج ش�m'ا �m�m6دو ���5ی�ی�  R�� .ت
                    0m�m�m�b ان�mMر�m) در -� ا&��اض �ا
�د                          m' ر�m) �m� �m� ن�mM5?ی�C�  ا6<�ز، ای

 .��ز�Mدا�D5 ش5�5

(�mر�mMان ش�m)�m ه�m!m��mCm�m- +�mر در                         -
�+ ��mCm�m'�mن           m<m	 ، mازن ذوب �ه�mت Dوژ�-
     �m&�m�  د�5 و��ا+ %?5ی�) AC85ی�ی�  ت
�س                     m>m/m-Qm?m��m ادار+ را در ��mCm�m'�mن 
(�د�5 و �� (�H ا	�زD روج از ��mCm�m'�mن       

5ی�ی� ذوب �ه  ��ل داد آ�m ا�mM         . �5اد�5
            �m'دا�m- �m)5ه� ه�+ ش��

 مظفر محمدي

درد مشترك كارگران جدا از هم 

 !درمان نمي شود

 4صفحه 

	?<\ (�ر�M+ در (��ره�+ ارو-�+                      
                             �) �q�� �� �<���واح5 '�د را ��ا+ 
�ی� داران و دول (�-�����H�6 �ن را                     ��

   �����"   ��) �Bری�  "       Dد�� ،5?�� �
5?!�ا&��4ب (�ر�Mان -�bی���ه��+       .    

                               ،�Hت�ل در "�ا����>E �� ش�(� ت
ا&��4ب %��ر روزD (�ر�Mان ��	��+               
                 �r�C�sراه ،�Hه��+ "�ا��Mل "�ود��?)
(�ر�Mان و ات/�دی� ه�+ (�ر�M+ در                         
                     +��H?�6و وا ���ش��ه�+ �دری5، ��ر�>
ا�����s &>�� ��!�ر+ و ����bدن �                                  
               ��C& ا&��4ب  �?qCو ه ���Hز����
(�ر�Mان �S\ دو��6 در ی���ن (�                                 
   Q�����S+ ه�ا-��r�C، راD �ه  و حQC و �

را در �����"�، و '�7 در ح�ل 	�ش\   
(�ر�Mان در ��C6ن از ش�وع ای                                       

�5ه5 �>' �rروی�رو. 

                      5?�� �) �r�-ی� داران و دول ارو���
دی�� ���ی� داران و دول ���ی� دار+             
در ��ا�� 	��ن �/�ان ���ی� دار+ دو         
��ل �<Q را �� ت��ض �� [<�� (�ر�M و �� 
                               �r�- ،0 ا'�اج و ��!�ر ��زی��C)
���ه5اش�  د��KCده� و ت�5ی5 (�ر                                    
(�ر�Mان ش�Qv تS)�u دادD و �?� �� اد&�+     
�دش�ن دورD ر(�د را -�� �� VMاش��               '
             �q�� 5و ت�5ی �ا�5، ا(?�ن ����?5 (� �� ادا

�د &>?� �����          '"   ��) �Bری�  " �����
��م ���دD ا�Q) 5 ای  �/�ان و دا?� �ن را               
�د، �� (��5ن                   ��(� ه� روز &E�C ت� 
�� (�ر�M  و دی�� �دم >] Dد�M ب از�?]

������ (� در     . /�وم، -�� �� ��Vار�5  
ی0 ��ل و ��7 ا'�� �� ��b ر"�  ��خ                          
       E��L��!�ر+ در ���x از ای  (��ره� 
�ره�+ '�دش�ن ��bت� از دD درص5،                      �

?�8 شD5 ا�� . �Mر�) ��>] �M5ز� yL�
�� -��r  ت�ی  ح5 '�د در %?5 ده� ا'��                    

�� ه�%� ����� ��           .  ر��D5 ا��  " Q�C/ت
�دم /�وم و د��                 Q) و �Mر�) ��>]
�ر���ی� داران �zه�ا         L� �H�) ردن�S�
C!  ��ا+ ادا� و ��-�                                    Dت?�� را
Kد+ در ��ا��            �Mه5اش�  �:�م ��د���

 .	��ن ���ی� دار+ ا��

ه�C  دی�وز M)�?5 �/�ا���ن دورD ر(�د               
را -�� �� VMاش�� ا��، �� 	�+                                  
��Mی�� در ش�ای�S� R ز��M5 ی0 ��ل     

                  �Mر�) ��و ��VM 7ش�� [<

 حسين مرادبيگي

 طبقه كارگر در اروپاي واحد، 

رياضت "در مصاف با سياست 

 "كشي

4�ر             .? D�دوش?<� ��م ا�)?5 
�ه�دش�                        M در ز�5ان �ا��6
�رد حC>� ی!� از او��ش�ن                      
 �) �"�Mار�� ��ر+ ا�3�C	
�� ه�ش��ر+ '�د و (0C ��ی�             

 . ز�5ا���ن 	�ن ��76 �5ر �<�د

ه�ی� "�د 	��� �� ��ز�� در       
ای  �	�ا ت5�C� ���Fه5 (�                          
4�ر ا��6� ��ان       ?�ل 	�ن {H
                           5?�Hه ��ر+ ا�3�C	 .

                    D5ا+ او -�و��� �) �r����Cه
��'�?5 و د���ر د�����+ و                     
             ���% �� �<Cر ح�ر��دن او، د��
���Q �?5ی!� �� او را ص�در         در 

�����r (� (�ر�Mان                .  (�د�5
ش�(� واح5 و ه)� ت�s و ص5ه� 
�اD و                       Sن �زادی�Hو ا� �Mر�)
                Dرا ز�5ا�� (�د U<] +ا����

Kد (�ر�M را               .  ا�5 �) �r����
�5�Cه?5 و ا&��اض او را ��                        

 . ز�5ان و ار&�ب 	�اب �5ه?5

                  �{]�4�ر ا��6� ت? �� �<Cح
                        D5ش +Kری ��ش!�ر و ����
�(K ا[3&�ت و ت3ش ��Mه���       
د����ه��+ ا?��� ای�ان &>��                
�� (�ر�M و &>�� ه� ��ع                    >]

�اه� ا��Sزادی�. 

در�� درش�ای�L (� ش�ه5                    
                         Q�' و K>� \>?	 ت/�(�ت
ه�Cاه�ن �ن �� ��م د"�ع از �دم   

7��Hره<�ان         ،ه �) �Lدر ش�ای 
   �� ��ر+ ا�3�C	 D��� و K>�
�اه� در 	?c و                     ' 7�� ��

   5?�Hه �<��،       �Mا&��اض (�ر 
و زن و ا��Hن حU<] E در ای          

�� �� ت�Cم ت�ان          �	

گزارشي از مراسم بزرگداشت 

 يداهللا خسرو شاهي

4صفحه   

 علي مطهري

چپ، جنبش سبز و پايان جنجال     

 بر انگيز يك دوره 
3صفحه   

4صفحه   

 خالد حاج محمدي

در حاشيه سوء قصد به 
 جان اسالو

3صفحه   
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

در ی0     .  ا�3� 	5ای� 	?�H ا��            
و "  ��ت�"��7�H �-�رت�یO� 5اد+ ا��Hن               

"�H-  "       5ا (�د، دور	ان از ه7 ���را 
���� ح�4ر (��5، �� ����ن و ارت\ و                    
دو�6 از ای  	5ا��ز+ و ح�4ر                                
ح)��z (�د، �� '�[��ن �� ->�| و                          
ز�5ان و ش!?�8 و ا&5ام  -��, داد، و                    
�ان 	�Fا"�� و                       �� Q!در ح�دت�ی  ش
�� ی0 د�� از ی0                        �دو�6 و ح!

ت�!�Q داد و        "  -�H"ی�    "  ��ت�"�Oاد،    
ا&3م (�د (� H}>� �)�ت �Oاد+ "�3             
                     D5ص/?� را� ��- �� +�ت� ا[3ع {��

 ! شD5 ا��

ت/Q�C ای  /5ودی� ه� و ا���Sب ای                    
<�?� ��                  "  راD ح>��      " �C�H�� در

                         ،��H?	 UHح�� ��	5ا��ز+ 	�
   �H��  !C  .          �H?	 57 �-�رت�ی�H�� در

<�� و -��<� �ن          ��ر+ ا�3�C	 �)
ا�� 	5ا��ز+ دو 	?| از ا��Hن، (�                
                           ���Kش و هKCی��H ش�ن ش�ط ��
�ا��                        � Q�C/ن ا��، و ت�Hا� ���>]
��ون و��Lی� ���ن و ش�ی�� ��                         
?��<�ت �دم و �� ی0 	��� ش��+              
                    ،�H��  !Cو ص?��� %�ن ای�ان، 
             �� ��Hش��" ��Cل ت��?) Q!در ش ��
4�ص�،            ' �M5ز� Uا��ه�C ا���د و 	
�اد�M، ا	��C&� و ح�"� ا+ �دم               ��'

	5ا��ز+ دو 	?|       !    از ت�56 ت� �گ        
ا��Hن و (��5ن ح�4ر و دی�ار ��ن                      
�س و  5ر�� و (�ر'���                ������، در ات
   Qو ��ح D��ر و '��� و ورزش�) Q/و 
و /Q ت)�ی/�ت و د'��6 در                                         
�دم،               �M5ص� ت�ی  زوای�+ ز��4'
�� �� ش!>� (�                                  ،�H��  !C
�'� و ��ز               � ��<& ��ر+ ا�3�C	
��، �� ��ل ا�� ��(�ب            �	 ���>]
�!?5 و در ح�ا�� از ح�4ره�+                        
�!�5، ش3ق �5�K، و                 �H?	 5رت�ی�-�

5��!��"D5�� E ا�� �H>� از                  .  و 
�د(��� (� %�7 �� 	��ن E�S  و                       )
�دD ا�5       �M ��ر+ ا�3�C	 K��� ن�Hا�

�� ت?��    .  را �� تH>�7 و ر�Bی� �!���5            
�"D5�� E ا�� (� -���s+ اح!�م و                         
"�8یA زن ���Kا�� '�د، �� 	?<\                             
�د ش!Q داد    ' ��<& �C�:& �. 5Bا�3

و ح!7     "  تKFی�"�-�رت�ی5+ (� �� ه�               
	Kا+ ا�3� (� ص�در (�د، '��                 
دی��+ �� �?�+ ر"�A ا��3ب                                           
. 5Bا�3� VMاش� و ���ا ر"�A ت� (�د

VهU و                                 �� �!� �H?	 5رت�ی�-�
4�ص� ا�3م، �� �اتU از �-�رت�ی5                 '
�Sب ت� و                 ،7Hرا�� �� �!��Oاد+ 

 . '�  ت� ا��

�� "�ش�5B 7H زن در ای�ان، ز�5ان و                 
                �� ���ش!?�8 و (���ر و ت��ض و ت/
'�[� �� ح?� ،���8��Hر و ش3ق و                
     �"�Bرا ا ،�H?	 �Lا&5ام �� '�[� را�

5�?)  !         ���� ای  ��7�H ��ت�-� 5B زن، "
&?�ن ��S�HM، ��ز�Mدا�5ن ز��ن �� '���           

                          Qv��و ���H ش5ن در ���Hر+ از 
        5�?) �"�Bن (�ر      !  ��رو+ ���� را ا� ��

         ،��������v"       D5ی  ش�(�  "        �H- و
                       �) ���H) ،ز��ن ت  "�وش ����<�
��ا+ ��� (�دن ش!7 '�د و                                           
�د(����ن راه� 	K ت  "�وش� و                       )
                     �"�Bرا ا ،�H�� ا&���د ��وی��ن ��ز

(���H (� (�ر و ��ش��ن ح��                !  (?�5
            �Cت ر��>��/�� ��ا+         "در " R'

                  ����� "  (�ر�Mان ر��C و ����	
�ب ��C ش�د                H/  .        Q>C� ح�8ب

�-�رت�ی 5	�H? و -�%7 ت�Cم ای  ت�ح\،               
   �Vه<� 5B زن، در ای�ان               –ا�3

ه5ف ��ار دادن ح�8ب و 	5ای�         .  ا��
<�رز7�H�� �� D �-�رت�ی5                   7%�- ،�H?	

 . 	?�H ا��

ه�� �رس ��ی5 ای  ح��یE را ��ر                          
ت�Cم ا���د و 	�ا�U       .  دی�� �� ��ن �ورد  

�رد            �ر+ ا�3� را �C	 +K��� زن
��ی5 &�ا)�ی<� (���H       .  حC>� ��ار داد     

                          ���را (� زن ���K+ ر��C و ���
�ر+ ا�3� را �� ای  روش?�                     �C	

           +�s� 5، و �ن را??�>�"�ه?c و �?�      "
�دم       UهV��Vار�5، ا"�� (�د       "  و  !

��ی���H) 5 را (� ت3ش �!??5 ا���د زن         
����C�H�� +Kت�0 در ای�ان را -��                  

ز��ن در ��ا�� 	��ن           "ای  اد&� (�           
        5������رد '���� ��ار �ش��?5    "s� ،
�ان   .  و  تu�(S ده?5، ر��ا (�د          �� �Mا

                                +����7�H �-�رت�یO� 5اد+ در �"�ی
              ������ ��v ،7 رای�Hرا �� را�� ���?	
                             ���v +ره��و در ح�ش�� در (�
����� زن در              �ان �� ،�Hن دا��H!ی
����� زن در                 ای�ان را ه7 از 	?| 

                          �Hدا� ���v +ره��ای  !  (�
             Kی<!�ر+  ت?�� ��ا+ (?5 (�دن 6<� ت��"
�س             >/حC>� �� زن ���K+ در ای�ان، 
����xت                          (�دن �ن در %��ر%�ب 

�D "�:�م، تu�(S و ت?Kل �ن ��                             /�
، ی� 6�L<�     "ا	�ا+ ای  و �ن ����ن 	Kا      

                                         �ت�5یQ ای  و �ن ����ن ا�3
"Dاد�، و ی� %��� ز�� و M>� و                            "'��

�K و                      � ���ش!�ی� �� �� 6�L<� ت/
         Eا�� ح�M �<��ای  !  ا��"  ��ی�"

ت�"?5 ه� از 	C>� ��ا+ ')� (�دن                          
ص5ا+ 6�L<� 	?<\ رادی!�ل حE زن               

                               7H��� 0ا+ ����ار+ ی��" �C��
         �� Dد��دم � �Cا+ ه�� �(!��!�ر+ 
�Q از ت�8د و                        �H(�ر، زن و �د، 

�اد�M و                  ��' ���Hو وا� Qو ....  ت�ه
�زش و                                	5ای� دی  از دو�6 و �
�&�� ح�8ب (�د(�ن،                  ?C-�ورش و 
                    ��&�?C�&�� ح�8ب ا	<�ر+، ?C
	5ا��ز+ ��ح UH	�H�?، �زاد+                          
VهU و �� Vه<�، و �زاد+ �دم در           

 ! را� �L	�H? ا��

در ش�ایR -�ت/�ل ا�وز ای�ان (�                     
���S از ارت�8ع ا�3� �� ره<�+                  
�+ در 	5ال اش �� �S\ دی��                        ��
�اه�                     ' 7�� �� �� �ارت�8ع ا�3

                 ��Hا�������از �5رت و 6)� و �6|، ت
�دم                           �B?<\ ا&��ا	ا�� �� ت  

�ش��5         s� �در ش�ایR    !  6<�س �<K ا�3
                                5/�/!7 و  uر ص�x3 ح'
                ���H) ،اه�ن و ��ا��+ [><�ن�Sزادی�
(� ه�دو 	?�ح ارت�8ع ا�3�، ���D و         
             �� Q�C/ت �� ،Q�<K، در هC!�ر+ (�
��ل ا'�?�ق ����� و "�ه?�� و ا&�Cل         
Q ت�ا��H?5 د�� ش�ن           �) ��) QH� 0ی

     ،5??) Dت��) ��ت�ا�K>�  " �H"را از 	�
�ر+ ا�3�   . &�وج (?5  �C	 از ��S�

                  ����<��ج (�?� و �)�ت �� �Hا��ت
�ار         � ��ا��ن &�ص� از ت�ح\ ا�3	
ش�د و �ن را �� زاD5r 	5ال '�د ��                            

      5?) Qت<5ی ��ای  .  �S\ دی��+ از ح!
 ای  &�<��د از حE              ،ت/�5B Z زن      
" د"�ع از 6�L<�ت ز��ن      "زن، ت/� ��م       

ا���� �� دوش ص)� از احKاب و                           
�ن ��رژوای�، ��          �Hزی�ش��4S ه�+ ا-

���"ت�3+ روش?)!�ان وا-H��ا               ��� "
در دا'Q و '�رج (��ر  و �� ش���                       
             ،�rرژوا��ن (�دن %� ��Hزی�ه�+ ا-

  5%�s (� حE زن و �زاد+     . �� �5ان �
و ت3ش %?5ی  ده� صu ��ا��+ [><�         
         K>� ?�ح	ی� ��زن و �د را د���Cی� ت

� (�د          �در ای      .  ��رژواز+ در ح!
�ق زن،       �5ا"��  ح uص �� �) Rش�ای
         U�و [�"5اران �زاد+ و ��ا��+ ای  &
���� ت/Q�C شD5 ا��، 	5ا                         �?���
�د از &�ا)�ی<�ن و                          ' uدن ص�)
دشC?�ن �دم، ی!� از -�\ ش�ط ه�+              

<�رزD در راD ره�ی� زن ا��   . 

 �<�ی5 ا	�زD داد ه�� �رس ا�Hل ��               
�ا�7    "����  "            K>� ره<�ان ا�3م ��

�+، ره?�رد و (�و��        .  ت<5یQ ش�د  ��
و ر"H?���8 د�� در د�� '�?� ا+ و       
احO� +5Cاد، <��، �?����Vار و                                   
. ��ز��M5ن �-�رت�ی 5	�H? در ای�ان ا�5               

�+ و (�و�� و زه�ا ره?�رد در             ��
ر(�ب ره<�ش�ن '�C?�، ره<�ان �?�           
روز "�[�C زه�ا و ت���&� و &�ش�را             

روز زن   !  و 	��د �� ()�ر و ح�8ب ا�5            
ای  �ت��8  روز ت/Q�C ح�8ب، 	�            
�د(�ن '�د��ل، �?��Hر و                     ) u�<!ت
             �C]�" ی� و روزKو ت� �Fش3ق و ص�

�<�ی5 ا	�زD داد ه�� �رس . زه�ا ا��  
را �4درD و از �ن &>�� 	?<\ �زاد+             

5??) Dو ره�ی� زن ا��)�د  . 

�?�م 	?<\ �<K ا&3م شD5 ا�� (�                           
ه�� �رس "�ص�� ا�� ��ا+                         "

ه�CاD (�دن ز��ن ر�� دیD5 ��ت���                   
      K>� \>?	 �� ،و �� ت�دی5 ��ز        "!  ای�ان

ص)� از د�Mا�5ی��ن و "���6  ��ن ��                    
��خ روز '�ر �?�م [�"5ار+ از                             

"y<6)� ��             "  ص�S، در     "'����"و 
���Q [�ح 6�L<�ت رادی!�ل ز��ن                      

        �H� 5?اه�ای  ه� از -�\              !  �5+ '
��و&��                          �M�� ره<�ش�ن Dا�Cه
ت��ض د���8ت ���H و �D�s و او��ش                
ا�3� �� (���H (� اح���� 6�L<�ت                    

                        �xرادی!�ل ز��ن را [�ح (??5، ا
�� ت�دی5 ��ردی�� ���S از            .  (�دD ا�5  

�ن، %� و را��، �� ت�ه7                          �Hزی�ا-
�د �� ا!��Vsی�+ ت�{��VMار+            ' �Sت�ری

، "از درون    "�� 	?<\ ه�+ ارت�8&�             
                             u6�S�اD و Sدان �زای�ز��ن و 
�-�رت�ی 5	�H? را �� ش�(� در �ا�7               

��ی5 در   .  	?<\ �<K د&�ت '�اه?5 (�د        
ح)��z از �?�� 	?<\ &>�� �-�رت�ی5                   
�دم را                     �vای  دو���ن درو ،�H?	
ا"�� (�د و ا	�زD �5اد صu د"�ع از                     
�+ و                     ��حE زن را �� زاD5r ا��ل 

            5??) Qرد ت<5ی��4درD ه��      .  ره?
            +����رس ت��R زه�ا ره?�رد و 
&�  -��وز+ '�?� ا+ و احO� +5Cاد                 

	?<\ �زاد+ و ره�ی� زن در                 !  ا��
                        ،��bر و            ای�ان، ��vا�3!�

�(Kی�H�6�C ا�� . 

�اD و                             Sو ه�� �زادی Dه�� زن �زاد
               �Lا��+ [><� �<�ی5 ت/� ه�� ش�ای��
�+ ش�(� (?5                   ��. در �ا�7 ه�+ 

               �� E<ا&3م ت��5 و ت� uص K>� uص
�ر+ ا�3� ا��    �C	 7   .  �:�م�<Hی5 ت�>�

ص>y [><� و             "����� ه�ی� %�ن                      
  +Kی�M ����' "       7�<Hت K	 ای���/ �)

                       ،��ت ا�3�� ���C<sدی �� Q�)
3ت د���8ت ا�3� ��ا+ ت�ازن           ��
و  ت�4حU �5رت و {�وت �����                              

ای  [�"�، (� ص)� از               .  ���H، ش5   
روش?)!�ان ��(� و ��ن �� ��خ روز                 
5?5، ت?��       ��ر ش<��� روز در ��ق �ن '
<�رزی                       D5���) 7�<Hو ت?�� ��ا+ �� ت
�5B-�رت�ی 5	�H? و ��ا+ ')� (�دن                   
ص5ا+ ا&��اض وا��� و ���� �� زن     

�د           .  ���K+ ا��  ' Q��H uی5 �� ص��
. &>�� ه�دو ارت�8ع ا�3� ش!Q داد               

�ا�� 	?<\ ��ا��+ زن و �د              '�(�)
          ���ا��� &>�� ه�دو �S\ ح!'�(�)

 . ا��

ه�� �رس "�ص� &�ض ا�5ام                          
5ا"��  وا��� حE زن ا�� �� زدن                    
<��ی  زن                           �Cد�� رد �� ��?� ه
���K+ از احO� +5Cاد و '�?� ا+ ت�                    

            +�����ی5 د��     !  زه�ا ره?�رد و 
ارت�8ع ا�3�، از ه�ر�c را از                      

��ی5 !  روز 	���� زن (�ت�D (�د                           
         ،�H?	 5گ �� �-�رت�ی� 7%�- ��3��H
ز�D5 ��د  ��ا��+ زن و �د، و �زاد+ و   
��ا��+ را  در ا&��ا�Bت و <�رزات             

�د ��ا"�اش�       ' ��3��H  .         �و ای  ا
ا�وز ��\ از ه� ز��� (�ر 	?<\                  

�� (�ر�M ا��>] ��H���C) . 

 ��ا�� �د روز 	���� زن

 ��گ � 	���ر� ا����

�ب ������� ��ر��� ا��ان� - 
 ���!�"� 

٢٠١٠ -�ر�, ٢٣ – ١٣٨٨ ا�&%$ ٤  
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برنامه هاي سازمان رهائي زن 

 به مناسبت روز جهاني زن 

 

�رس  �S?�ا��، ٦ ش?<� :ا�!"�0/ 
 |!& D��ی��C� 

���7H�6 ای�ا�� �� 	?<\ ���� �������
��   -ره��r و ��ا��+ [><� ز��ن�

 ه�8ت

 �M5و �?  ارت�8&� از ز� UهVد�� 
D �ر -ر��ن و د'��ان (�ت�sی7 ا"�ا����� 

ارت�8ع �<K، 	?<\ ز��ن ��Kار از 
�H�� �H?	 5زارع  -�-�رت�ی +�- 

�رس �S?�ا��، ٥	��C :��ت%�2گ 
�زی0  

�رس ت:�ه�ات در �(K ٨دوش?<�  
 ش�� 

�رس٨ دوش?<� :و�!�س  

و���B 	?<\ ز��ن در : �S?�ا��
�رsی7 ا"�ا����� ای�ان �S?�ان 

�رس �S?�ا��، ٦ش?<� : زور�5 
 ��Cی\ "�>7 

�رس ٨دوش?<�  :ا��0  

 c?���ش�(� در �ا�S� 7?�ا�� ، 
 و�s| راه�C�s ی� �� [�ف -�ر�C6ن 

�رس ٦ش?<�  :�60  

�رس ا�Hل، روز �� �� �S?�ا�� 
K��� ت� -� زن �� �و  ارزش��ى ا�3
 !روز �� �� رژی7 ا�3� 5B زن

 ه�Cی�ن 5Mازb - �Mدن داور :�S?�ا��ن

����&��رس، ٦ش?<� :	%�ب ��ل  

�H<�� "�ه?�� و �����L �ن : �S?�ا��
 ������ق زن، ش�� و � �� ح

 "��وزD "�ه� : �S?�ان

�رس ٧ ی!�?<� :ل%$ن  

 ��ر+ ا�3�C	 ت:�ه�ات از �)�رت
  �� [�ف �5ان ت�ا"�6��ر

 

٢٢  C�� ٨٨          Qmرو�?5ی�� �m) �sm% +ا�� 
�)� ��m دی�mر را ��5m از ی!D�Hm ش5mن                       
       Dد�m) Dد�� K>� م��� R��ت!>�u رژی7 ت
�د و ت/�E اوت�-� ه�� �ه� '�د را      �
     �m� و ��mM |(� د، روز�� Dزد D�M ن� ��

%�ا (� رش��m ا+ را     . ا�D5??) 5 ا+ ��د  
         �m>?- �m�C5 تmد��(� ��ا+ ای  روز ��"�� �
                   �m� و Qmح�ص �m� ن�mان ش�ش5 و "�ا'

5�� �8���. 

           ،�m�3��ان �5ون ��ا�5mا'�  ا���ای  (� 
                          Dاز را �mm�?ت�، ت�mm�>] Dرز�mm>�5mون 
         7m%�- �m� \m>?	 0ن ه7 در ی� �H����<�
�د رژی�m�� 7mا                    m' ح� از�m?	 +�>mو ره
�ن (�mد و یK�%�m� \mS� �m+ از                       ���m�

�د          mC�  ��mدم را ت�6�L<�ت ،     �mCه� ت
       �Hmm�� \m��  .              ن�mmاه�' �mmه �Hmm���C)

ا��3ب (�ر�M+ ه�H?5 وای�m� �m�  mز�ن         
  �Mر�) ���ف ایm       ،دادن [<(mات/�د ص �� 

 �m�>]،                         Qmm��� \mS� 5نm�5mmان � �m� �m� 
                        �mm���� 7 و%�mm- �mاز �ن زی �m�	�ت

C!  ا�� ��3� .روش  و ا�

                5mیK' ��m>?	 درون �m� �Hm�6�-�- �%
. (� ارت�8ع از ت�Cم ?�"V �ن ���mون زد         

�ع <�mرزD و                     mm� ،ت، روش��mص�4'
"�x+ �?��  ای  	?<\ (�+ و ��mزن،       
دا����D و /�R (�ر را "�mا �m"�M و              
                 5mرا� ��mح�ش �m� رزات رادی!�ل را�> .

M)��ر و "�x+ درو�� 	����m� �mن از           
ت���F ش�ایR ����� و ا	��C&� ا�mوز       
و ?�!D5m??) |m وا����mت �)�mوت از                     

             5mmmش�>� Qmm>� ل�mmن            .  دو��mmmدر �ن ز
    �m% ع و�C�	رزات رادی!��6 %� در ا�>
                              +�xmm" د و�mm� ن�mmی�	در  D���mmدا�
�د                      m' ��}�mت �m/ان را ت�mدر ای �����

�د  � Dب  .��ار داد�)�m� �� ��'ا Dدور �ا
                         +���>mmm��? ���Hmmm���C) ن و�mmm��3�ا�

�را         mmن &�ش�m% �&�m8ارت،         �mm�C	 ز�mC� 
 +�8?Hm"ر،                   +��Cmmا�� روز �5mmس و 
 ���m���� +�xm" �m�  C در             ٢٢دو��6   

��m ای�mان شQ!mm داد و ا&��mmاض                        �	
   5m3 ح�ش�� ا+ شای�xm"  m      .  رادی!�ل (�

�د را           m' را اوج�mروز &�ش �H����<� ��
از �VM �mmرا���mmS� ،5mm از 	�ا��mmن                           
�د را               m' �m�6��" روز  mض در ای���
                        �Hm� و �m��" �m6دن و�mC� 5رتm� �m�
               �m!<� �m5 تmدن -�ی� ه�+ �ن ��ار داد��C�
                  Kmm�� �C6�Hmmاوت�-�m �6<�اDK�mm6 ش5mmن 
              5?��mش�s� QmC& �m. رژی7 ا�3� را 	�

                               �mm� +د�mm� ب� +�mm�� �mm����� �mmا
�ه7  ری�mS و              m� \S� 5ه�+ واه��ا
                      \mm>?	 �m����<�ز�?�m ت��mض 	?�mح 
             3m>� �m) \m>?	  mرا �� ره<�ان ای K>�
         �m�� ،5m����� ���m) ���� �� 5?ا���' �C�

�دC�  .           �Hm�6�-�- �m% 3تm�Sت |!&�m�
5� در              m� �mرا ه���>�����H روز &�ش
                        �mm!<� ،د�mm>� 7mmرژی ������mm� Q��Hmت
�د  C� 7را "�اه K>� ?�ح	زش �� �?�. ز

5� �5mرت         m' در �m) �H����<�در {��� 
�ر+ ا�3� ��mار       �C	 ?�ح� از	ی��� 

 زن و       ، %� '5�� �� �� (�mر��M،    �Mد
                        �3mmر+ ا��mm�C	 از �mm(?��ان m	

�اه�mm) 5mmد        '  .              \mmm>?	  mmmان ای�>mmmره
�ی� را در         �� ��ا��?5 رژی7 ا�3S�
           5mدار� D�m�� �- �� 55ی	ت��دل  �L�ی0 �
�را را             mدم در روز &�ش�و ا&��اض 
                   �m�	 7)�mح ح�m?	 �m� ی� "��ر�د�� 
ای�8د ش�ایR ح5ا�>� ��ار ده?�m) 5m در           
                       �m5رت د�m� از +K�m% �m� 7�m� �� ن�
ی��?5 و &���m� Um?� ���و?5ا��m ا+ را                     

      5m??) وع�mش  .          Qmm����ض [�mmف mm&در
���  ا�3mم را در د"�mع از                       m' ���mCش
�د 	�� ح)�m:� �mم           ' Qح Dروش و را
�د "��mر                  m	و �m� و �H� ی� از رو���
�هK>mm� �mm� 7 و                         m�ا&��ا�mBت �mدم 
        �mن را���Hmزی�ح�Cی� دول ���v و ا-

     �m% ل                          ،و�mm�'  mmای �m� 5�mm� �mmBح� 
 .-�داز+ �Mدن ��Vارد

��� Qm	�mm?ح                       رهm<�ان ای  m	m>?\ در 
                    �m� 5 و?�Hm�� Um�& �m�ا+ دی �m<- 7)ح�
         Rm����K�%�� 7+ از {�وت ت�5m�6 شD5m ت
�� (�ر�Mو �����Cm شm?�'�  	�ی�mن            >]

ای  ت�اAmB و حK>� .            Em ر�Bی� داد�5  
        7mرح �m� ا+ را �?ش?��� �� ت?�� دل '�
                           �m� +ر��m" �m- او را در �m!<� ورد@m��

�د 	�+ ت� (�د  ' AB� .    mد ای�m	و ��
�دم را �� 5mارا و     K>� \>?	 ره<�ان

�ت در روز   !5  �٢٢mت (�د�� ��C  د&
                        Qmm����د را در m' ��6�{Hmm U<m� و
�د ا&3mmم                          mm' �m����<� \mmS� +5روm?ت

 5mر                       .  (�د��mm?) 5 در?�mmا��از �mدم '
           D��m� ح�m?	 اداران���ادران -��5ار و ه
�ر+ ا�3� رژ�6�m� Dوز ���mم را        �C	

ا�m از ا��4mف ��Vmری�m� 7              . ا	�ا ��Cی?5  
                         +��6�mدا ش�m> �m) 5�5mد �ور ش�mدم ی�m
�<K، ای  ت)�وت ��m� 7m ا�3mم �D��m را                

     5m?ی�C� ش�mایm  ت/Z�m ا�m�>6 از               !  "�ا
�"�M 3ب ��م��رژوا�r ا�� �% U��	 . 

            �mده���m?q�� �H�6ن از ت/Z�m ت-�- �%
�ا��ن زیK>m� 7%�m- �m در            	 �H����<�و 
        5m?% د را در�m' �) 5&�ش�را �� و	5 �
     mC�� در ���6وز ���م ��<� ��SHت �5�

�ی�m ایm                      .  دی5M �m) د�m' 3تm�Sا �� تV6
	?<m\ رادی!�mmل شD5mm ا��mm� �mmور -�5mmا                      

ا&3mم (�mد ت�m ی!D�Hm ش5mن (�mر                   .  (�د
             �Hm�� 5ا��mm?% �<m7 "�صm5    ،رژیmm?�(M ٢٢ 

          ��SHm3ب، روز ت���C  ا�Hل روز ا�
�ا(K دو��6 و ش!�Hm  دره�m+ ز�5mان            

�د�5m             .  ا��� ��Hm� ن دل� �m� �) +ت�رb
                       �Hmm�6�-�- �mm% �mm-����5�m� D5m و اوت

ت�mری, ��mر دی��m� �m              .  ت/�E -�5ا �!�mد      
�mmدم                             A"�m? �m� را �m%  mای �mLر�

��3��اD  ،ا�mSان �زادی�?�"A زن و 	 �� 
	�m دارد ایm  ت�C� ��  .             �m��8ی\ VMاش�  

����Hm ه�m و (�mmر�Mان                      C) Rm��ت>m, ت
�رد ت�	� ��mار ��mMد و           -���و و���� 

  �'���Hm�6 در ایm              . از �ن �-�- �m%
           �m��ش (�دن اذه�mن 	��SدورD در 
      �mاشVM م�Cت c?� K>� \>?	 �� �>H� .

                          \mm>?	 0mدن ی�mm) DKmmری�ای?��m� �m ت}
 ��mmm� �mmم             ،ارت�mm� �mm� �&�mm8م ا��3mmب                   

                             �mmmاه�Sم �زادی�mm� �mm� 7 وHmm�6�����
-�دا'�?5m و در %�m) 7�mر�M و زن و                        

            5�5�mش�- Z�m' Dا�mSان �زادی�m	  .  وز�mا
�د د��mm� �mدار                          mm' �mmrا+ ��ا�m� K�m�

5?�H��  .٢٢  C�� از �:� ��ان ٨٨ �Mا 
                �mا� Dد�m� �!�)�mه� ت�>�mاش K>m�،     �m ا

 . ��ا+ ای  %� ش!��H ا���اتOی0 ��د

�ده�+ %� �� ای                         C?از ره Q��H
	?<\، ح�(� �<K ت�(����S� 0 از                
�دم                E"د (� �� ا��رژواز+ ای�ان ��

ت�(��0 '�ب و �5،       .  ���ض ت<5یQ ش5    
-���و+ و -�Hو+، ش!�H و -��وز+            
ای  	?<\ ه�� ر��L �� (�ر�Mان و                   
�ر+ ا�3� �5ارد�C	 از �(?��دم  . 

��ی5 (�ر+ (�د (� [<�� (�ر�M و �دم       
              �) ��5?��	� &EC ای  � Dا�Sزدی�
                         Q) R��[� -�و�� ه�� �ه� ت
�رژواز+ دا'Q و '�رج و %�                             �
           D�<	 E/��H�6 �5ی7 و 	5ی5 	�� -�-
دادن ای  ح�(� ارت�8&� ص�رت                       

      5���� �"�M  .           ������H ه�+ [<C)
(�ر�M از روز اول �ه�� ای  	?<\ و   
ا"E ح�(7 �� �ن را �� در��� ا"��                          

�د�5C�  .                    uان را �� ای�8د ص�Mر�)
�دم را �� ت�Z ص)�ف      Dد��Q و ت�H
ای  	?<\ و -����  �� ا"E ره�+                            

�د�5C� ت�Kد+ د& �Mن از ��د�Hا�. 

 علي مطهري

 چپ، جنبش سبز و پايان جنجال بر انگيز يك دوره

��٢٢6از �8�9را ت�    

�ب '�اه5 ش5)��  . 

4�ر ا��6� و ا&��اض ��                   ?د"�ع از 
�ر+ ا�3� &>�� او و     �C	 +ه� �{]�ت
         �Mه� (�ر �(�zی� ز�5ا���ن ����� و��

�اه� ا��      Sن �زادی�Hو ه� ا� D�M�  . 5ی��

         ��ای  درس ا��5ا�r را �� '�د��Mه� [<
 (� 	?<\ �<K و ه�       ،(�ر�M ت<5یQ (�د  

�رژوا�r �� ت�Cم 	?c و 	5ال                 � \>?	
                 ��ر+ ا�3�C	 D��� ?�ح	در      ،��  

�ب [<�� (�ر�M و در ��(�ب                   )��
 در ی0 صu         ،�زاد+ و ��ا��+ ا��Hن       

�اه?5 ای��Hد' . 

 +�Mو ا&��اض (�ر AC8در ه� ت �Mا، 

 در ه�       ،در ه� (�ر'��� و (�ر�Mه�            
5ر�� و /Q (�ر و 5ر�� ا+        ،   ��<& 

ای  ت�[}� 	?�ی�!�را�� ر��C و &>?�                         
�ر+                   ،ا&��اض (�د      �C	 5ت�دی �� 

. ا�3� را ��	�+ '�د '�اه�7 ����5            
                 0C) �� ر���ی5 در دا'Q و '�رج (�
ه�C ���ده� ا��Hن دو�� و ات/�دی� ه�+         
                    Dا�Sدم �زادی� 0C) �� و +�Mر�)
                                    �'��HM Q���ص)� /!7 در 

�ر+ ا�3� و ت��ض �� ز�5ا���ن         �C	
�H� ����� . 

به  ...در حاشيه سوء قصد  .  
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 �����ق ��ه�  آ�ر�Mان را ٦ش�د، ح 
� ده?5! 

 -  ��"�� �	�H� ان�Mن    (�ر�m�m) +در ه�
 �)� از (�ر�Mان ١٨ ا'�اج ا&��اض ��

5ی�ان ش�(�m� �mا+ ا�3m/mل             7�C4و ت 
 .ه� را ��H?5 	�دDش�آ� 

(�ر�Mان (�ر'��� ��رد 6��6 ص)� در         -
ا&��اض �5m& �mم -�mدا'�m د�KmCm�mد                             

 .ا&��4ب آ�د�5

�ح5m�m در                ،آ�ر�Mان ���ض  -mت Q�� ت
5?�H� ت��ان را . 

(�ر�Mان ش�(�m �و�m��mن     �)� از ٤٠٠  -
اراZ  �� (�ر '�د ح�5m�5m�� �mB و در      
�ق                           m�mح D�m \mش �m!m?ا&��اض �� ای
       �m�mش �m<mا�5، در '����ن ه�+ اص ��"���

Zارا   Dا"��د Dرا      m5ار+ ایm��m�" Q���و 
 . ش�� تAC8 (�د�5

-           QmCmن ه�+ ح��ا&��4ب را�?�M5ن آ�
          �m� �6�� �)  ذوب �ه Q� تm         ٤٠٠و�

�٤�د�5 و                     �m�m"�m�m� ن را�mق ش�m��D ح 
                     �m�m�� ق�m�mح D�m�د�5 ��&. ش�m) 5 دو�

 ...-�دا'� ش�د

�mی�m داران و دو�m6 آ�mرKmMارش�mن،               ��
                      �mدده�m� 7m5 هmی�m� �m5 آmل ا����)E ا6
�ی� ه� و ه7 	<�ان '�mHرت          �� �����
�S\ ه�+ ورش��Ha و ���Cر ا��m4m�mد را      

از 	�m<Cm   . �� دوش [<�� آ�ر� �M�Vار�5  
     \mایKm"5�6 و ا���ا+ آ7 '�ج ت� آ�دن ت
              m�mی�m- را �mدهKCی� داران د����د ���
���m دار��m� ،5m ص5m در ص5m آ�mدن                                 
                        +�mه �mCm�m� ،ر�mآ �m��m +�mارداده�m�
     �m	�m5، ه?�K� ر+ را�a�� �C�� و �&�C�	ا
           �m� و Dداد Qm�<�bزم ش5 ���و+ آ�ر را ت
                       �m5 و د�m?m?mآ Qm5یm�m3ح �ن را تmLاص
آ�ر"��ه� را ��ا+ ا'�اج آ�ر�Mان ��ز 
��Vار�5 و ��D�'b د��KCد آ�ر�Mان را         

�اه� ��sداز�5  S>6د .    Am��mCm� �'5م -�دا&
��m ی�mM `mم از                    m�m�د��KC آ�ر�M در ح

 . ��د�M ص�ف &�U ت� ا��

�ی�m داران، ��m/mان ا��m4m�mد+ و                           ��
آ�ه\ ت�5�6 را ����� ت��ض �� د�KmCm�mد      
               �mآ�ر�M و ح�� ��msmدا'm�m  �ن ��mار 

ا��zرات ��ون وزی�m) �mر �m?m>m      .  ده?5
             �m- ان�mMر�m) رKmل "�ی�qSای  (� ی ��
ا�� ��&�m ز�m� �m?m�mز+ ��mا+ &5mم                      
Kد (�ر�mMان ��mا+ ��mل       Qای\ ح5ا�K"ا

�ن ه7m در ش�mای�m) �mLm            .    ا��١٣٨٩
            Rm' م�m� 0mان ی�Mد (�رKCد�� Qح5ا�
                                                     �mmmmا� D5mmm3م شmmm&ا �mmm�mmm". 

�ن    m�<��ر ر�K�  �Cدی0 �� دو � �� �?�
                  \mSm� در �m�?ارداد+ ت�� �Mو ��7 (�ر

                     Rm�m" 5 وm?m?m) �m٣٠'4�ص� (�ر  
                     �mCm�m� +ارداد+ دارا�m� �mMر�m) ارKه

  5?�Hر و          . ��!�ر+ ه�m�m% 5ودmن ح��در 
        �mCmارداد دای�m� +دارا �mMر�m) ن��<� 7��
                �m� 0mدیKm� �m�m?mت �mCر ر��ه7 �?� �� �
��mCm�m از ���m�m از ��mm!m�m� �mCm�mر+                                           

از [�ف دیm��m� �m ا&3mم           .  ��'�ردار�5
 درص5 آ�ر'���m ه�m+   ٤٠ت��u ت�5�6 در   

            �mآ��ر، د��� د��� آ�ر�Mان ���mamر 
5��� ش�د آ� . ش ��(M �(� ارK54 ه��

                     �m��m�m�� ق در�m� �m�m?ان ص�Mاز آ�ر
 .���aر+ ��ار دار�5

�رم و                        mت +�mCmف ی�را�� ه� و دور�Vح
       �m?m�m?m�Mا�� ����� [<�� آ�ر�M را در 
��m و m?m��mM��m و                      m" د+ و�m4ش5ی5 ا��

�mن    .   "3آ� /I ��ار � ده5  KmCmه
��آ�ب ت�Qma ه�m+ آ�mر�mM+ و ا'�mاج        
و د�����+ و ز�5ا�� و ش�m8m?ma آ�mدن             
                �m 5m5یmت� +�mMر�mآ  m�m6��" ره<�ان و

�را+ &�m) �m6�mر      .  ش�دmش �m��4�'�ی  
                     �m� ط�m��m�?� ��m ا&3mم وزارت (�mر 
                         �m� �mz�m� �m]�m>m:mا� �m�m�  mت�وی� �ی�
    \mایK"از ا +��M�"����6 (�ر�Mان و 	>

 .  ا&��ا�Bت آ�ر�M+ ا��

ا�6 ه�  درده��  �?!�ك =2>:, آ:�ر�:�            
          Aن داد�:?� ��Bرب �, ده, ا�Cا�$ و ت
 .ا�� آ, 	$ا از ه/ در��ن �:�:� 8:��:$      

          D5m?mاآ�m- ت�mBا�m�m&ا ،�&�Bدر %?�  او
�ق                  m�mح �m� �� +�M5ا از ه7 آ�ر	و 
               �m� +در�m� ارد�m�� ،�m	Km در m�ه�+ 
?D5�� �8 و           K�� ق ه���دری�"� ای  ح
            Am�mر��ز+ ه�+ و��a�� ا'�اج و U<vا
             +�mMر�mآ  m�m6��" + و ا'�اج���و د��

ای  وا����m تm<m,    . را �� د�<�ل داش�� ا��  
    �m�>] �B?<\ ا&��ا	ده5 آ�  ����ن 
              m�m6�m�m" ف�آ�ر�M �� ی` ات/�د در ص)
وره<�ان آ�ر�M+ و  ت3mش آ�mر�mMان            
�m>mرزات                m�m"�m� 7�� +ا��  �H�6�����
    7m�:& \>?	 `5ه� ی��آ�ر�M+ و  ��ز
   ��C& A�8��ت� از [�یE ��-�ی� >]
                                 \mmایKm"ا+  ا�m� +�mMر�mmرگ آKm�
���m آ�mر        m +�mارداده�m� �F6 ،ده�KCد��
و ���a�� �Cر+ a)� �� ه�a�� �Cران آ�   

�� آ�ر�M ا��،  >] Qك آ��� ���mز   درد 
 . دارد

..درد مشترك كارگران ..  

-�!� ی5ا� '�Hو ش�ه�، از "���6                        
��	��H 	?<\ (�ر�M+ ای�ان و از                      
         ، D�8?- در ده� �(� ان�Mر�) ن�M5?ی�C�

�ر '���ادD و                 ١٩روز    xری� �� ح�" 
 �)� از ی�ران و       �H�٢٠٠��ن و ��\ از   

دو��5اران او، در "�xی� �(?D5 از                         
�ر���ن "  اح��ام، �� ش!�D ت�Cم در                M

Zش5" ت��� -�ر Dد�s� Z�' �� 6?5ن . 

�� ش�وع ش5        ��� ح��Bی    ،�ا�7 �� 
�د         ' KیK& و E�"��3 و ر��� ی�د ای  ا�

�ت (�د�5              !� ���ا�7 ��      .  ی0 د��
                              U��	 ی  از�Bح� �r�M5�ش�'
�داD و "�ز�5ان ی5ا� و ای�اد                                  ��'
. �S?��� �� ی�د &KیK ی5ا� ادا� ی�"�               

-�واز دادن (<�ت� و M><�ران (�دن                        
-�!� ی5ا� و ��ش�5ن ش�اب �� ی�د او و             
��ا��8م '�ا�5ن ��ود ا����������ل                      

 .���S از ای  �ا�7 ��د

�ا�K� 7ر5Mاش� ی5ا�H' �6و ش�ه�               
ش���D ه�Cن روز در 6?5ن و در                              

�ر ��\ از   xن و         ٣٥٠ح���H� از �(� 
در ای  ا	��Cع  .ی�ران او �� KMار �Mدی5  

         ����� +����4Sر+ از ش��H�،     �6��" 
�&�C�	اب                            ،اKو "���6  اح �x&ا 

�ر داش�?5         xح ����� u<�S��5 از    .  
�ت "�ز�5ان ی5ا�                                !� ��ی0 د��
�رد ش��4S و "����6 ای  ا��Hن               در
�Kرگ و '�[�ات '�د از ی5ا�                                
           E�"و ی�ر و ر KیK& دا'�?5 و ی�د -5ر�-

�د را ارج ���د�5               ' �در ای      .  �Mا
�ا�7 ا�3ی5ه�ی� ش�Q ت�4وی� ی5ا�             
                �M5ا�� ت� روزه�+ -�ی��� ز��	�از �
او ه�CاS- �� D\ ت�ا�� ه� و �ه?c ه�+ 

�رد &��3 اش ���ن دادD ش5          ��5 از   .  
�ن "�>�C (� در -���5 �� درVMش� ی5ا�6             

�د، ��Cی\ دادD ش5             � D5ش D5در .  ت��� ش
�+                      ای  "�>7       ��(M ه�ی� از \S�

   Dاد���' +�x&ا               ���Hی5ا� (� از اح
�د و او �S             ت' �M5و '�[�ات ز�

  5?�(M �              �	��رد ت-�M \Sدی5 (� 
�"�M ی  ��ار�Bح�. 

ات/�د ��       ""�ی5 -�ت�+ از "���6                         

" اC6>>� درح�Cی� از (�ر�Mان در ای�ان  
و از هC!�ران �Kدی0 ی5ا� در                                  
               Dا�7  �� اش�ر��S?�ا�� '�د در ای  

�7 و (>�5+ ی5ا� در ��HMش          �� \��
در دD ��ل      "  ات/�د ��  اC6>>�     "و ت5اوم     
 از "���H' +����6�� ��V-ی� او               ،VMش��

از 	C>� در 	>U ح�Cی� ه�+ ��                            
اC6>>� از <�رزات (�ر�Mان ای�ان ی�د             

ی5ا� در 	?<\          "�ی5 �� 	�ی��D      .  (�د
(�ر�M+ -�دا'� و او را از "���6  و               
                               �H�6����ره<�ان آ�ر�Mى و �
��	��H ا+ دا��H (� ت� �'�ی  6/:�               

                      Dدر را �M5ز�               Q!ای�8د ت�
�Q (�ر�M+ و &>�� آQ �:�م              ه�+�H

�ی� دار+ <�رزD (�د��. 

در ای  �ا�7 دو���ن و ر"��+ ی5ا� و             
هqC?�  ت�5اد+ از ش�(� (??�M 5ن ��                
���ن '�[�ات '�د از ی5ا�                                               
. '�Hوش�ه� ی�دش را �Mا� داش�?5                

ای�ج 	?�� &�Lی�، ت�ا�� ��ا و ش�&�         
�ر، اش��ر+ �� ی�د ی5ا� و در                          ��

 .�Kر5Mاش� او ��ا+ ح��Bان '�ا�5

��+ "�اوا�� از 	��U ر"��+ ی5ا�          ��-، 
                u<�S ،"���6  ����� از (��ره�+ 

احKاب ����� u<�S ��ا+ �ا�7                     
�د       � D5ی5ا� ار��ل ش  .      +��از ��ن -��

�ان �� -��م &>�                         ��ر��D5 از ای�ان 
��8ت� ر�r| ه�}� 5ی�D �?5ی!�+                         

            �sت ��(ه �a��� ان ش�آ��Mر�)،     از 
ز�5ان، -��م �?5ی!�+ (�ر�Mان ش�(�               
واح5 و (�ر�Mان ای�ان '�درو و                             

در �ا�7 -��م   . ش�راى ز��ن اش�رD (�د  
� ات/�دی� ه�+                            �C& ن�(?)5را��

 �Hا��" +�Mث ژ ت( (�ر  ( �rا�� K��
 .ش5

�ا��M 7ا�5اش� ی5ا� '�Hوش�ه� ��          
 . ��ود ا����������ل -�ی�ن ی�"�

�ا�?5 ��ا+                          �� �H���C) ن�M5?ا��'
ا[3ع ����� �� ��ی� ی5ا�                                               
:  '�Hوش�ه� �ا	�� (??5                                             

com.ykhosroshahi.www 

 ی�د ی5ا� '�Hوش�ه� ه���C ز�D5 ا��

 )    �m�m&3m]ا +�?>ات�m/mد   " ای  KMارش �� 
��  اC6>>� در ح�Cی�m از (�mر�mMان در            

 .)ت?:�7 شD5 ا��" ای�ان

گزارشي از مراسم بزرگداشت 

 يداهللا خسروشاهي

�5ه?5         �>' ����� ��" Q�C/ن از ت�. ا(?

                            ��>��رده� دbر از -��6 را (� 
��ی�H ص�ف ر"�D ای  �دم �!�د�5                
�� (��H ���!�� ری�S?5، ح�b ر(�د را                   
-�� �� VMاش�� از (�ه\ ���C ه�+                   
�5ه?5؟ در ای�ان ت/�                  �>' �&�C�	ا

                5??!�� ا�3� اد&� �ح�(��C ح!
(� اص3 �/�ان ا���4دی� در (�ر                          
       �Mه� روز (�ور (�ور (�ر ����H ا
                5?% �M5و ز� Dرا ا'�اج و ��!�ر (�د

                 ���� را �� [<" R' ت� از  �r�- ا����
ای  .  (�ر�M در ای�ان ت/Q�C (�دD ا�5              

        �H�� ل���ی5 	>� ای  ت��	7                      !  �<
�� (�ر�M ای��Hد           >] �M5وح����� �� ز� .

               ��>] ،���Bا+ -�ی�ن دادن �� ای  و��

(�ر�M را در (Q 	��ن ���ی� دار+،             
از ت��ان ت� -! ، از -�ری| ت� 6?5ن، از           
���6  ت� واش?�� ، از �دری5  ت� �ت  ت�                   
رم، راه� 	K ات/�د و <�رزD ��ا+                     
�ق '�د از %?��ل                       ����ون (��5ن ح

                         ،�H�� ی� داران و دو���6ی��ن���
Kد+ و      �Mی�ن دادن �� ��د�- K	 راه�

        �H�� و ای    .  ��8ت ���ی� از ای  �:�م
در �Mو ات!�ء [<�� (�ر�M �� ���و+                  

�د، در �Mو ت�!Q و رش5 '�د��Mه�             '
 . و وح5ت درو�� [<�� (�ر�Mا��

 ....طبقه كارگر در اروپاي واحد


