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 ٨ه�����ر �� ا���ر �
	�� ا���ل                        
��رس زی	 س�ی� س	��ب و ���� ����ن         
اس�س�  *� �	اس�(�� دو)' و س&% �$#ود           

#+  .                          -.	
*� 3% +(	 س22#ج �� 0/
س	��ب و ����ن و ت7ش 23&5 س&%،                      
=> و 9زادی;�اه' :�ی	 از 9ن *�د ��                    
�23ح(�� �;/? رژی- *�ا�2# �9	ا �(�ر                  

#22� . 

در س22#ج 0/
	.- ���� س	��ب و ت7ش     

�� در ر�A س&%              (���
ه�� 3	ی���ت ��س
زدن *� ایE روز، �	اس�'  سC�Dر، ��           
*� ه
H �20ان ر�A اس7م س&% و س
�F را           
*	��د �#ا+�، �	اس�' *� ���)&�ت                             
��J%ی��)
��، => و *� ��# ری�I ا� *�                   

23&5 ز��ن      :"س�ID' زن، *� +�Kر                    
     �	J23&5 ��ر #$در .  *	J%ار +#   "    �

ایE �	اس- *	ND0 �	اس- س&% در ت(	ان         
��اس(�� ز��ن *� =2# ���)&� �/' و *'               

              Fرا��، ���)&�ت' در �$#ود�D&ی	ا، ��$�

#ا         O ن اس�س' �3(�ر� اس�7'، ت2%ل���:

 . �D	د

ا�� �	اس�' �� از Q	ف رس��� ه��                      
                #+ �. .	*' و س&% ��رج ��Iر *	�3

J	ده��ی' "�	اس�' اس� ت$� �20ان                 
�� در     "  س&% �C�Kن 23&5 ز��ن ای	ان              

                            Eای Rح �* �ت)	ان *	J%ار +# و ا(&
�	اس- ���ی�J F#2ی�� 23&5 س&% و                                   
�#ا��Kن 9ن و ت7ش �9(� *	ا� :	*��'                          
�	دن ��اس� 9زاد� و*	ا*	� ���S زن              

 . اس�

 ٨             ��
(�� ده� *�
(�
 ��رس س�2 س�س
V	ف ای�D2     .در د��ع از ح��ق زن *�د          

 �٨	تKW' =�ن زه	ا ره�2رد در �	اس-   
��رس +	�� �
2D# و ا��اع س�ز���(� و                
                 E
2= �* '
(�� دو)' و �
�� دو)X;+
روز� *�2Kان روز 3(��' زن J	دن                        

2(2# و �7K روز ����Q زه	ا را                              �

%ان ا0&�ر و ���ذ       � ���I� #22D
�	ا��ش �
             �K��3 Eزن در ای 'Zو :#رت 23&5 ره�

ای2(� اJ	    .  ����ن زدF و اس7م زدF اس�            
ت�ان و :#رت5 را دا+2# ه�	اF �23ح ح��-   

D	د�# و در       � '����: 	
2
E روز� را .=

ا�� .  ���*S س	��ب 9ن س�Dت �
D	د�#              

\�ه	ا ا���ل س�ل س&% اس� و س&% :	ار         
اس� �Vح[ و �2	ل �F#22 ت��م                                        

 . ا0	اض�ت *� وض^ ���3د +�د

 :&S از ��ج س	��ب و              ٨٦ ت�      ٨٤س�ل   

E دا�Z�WI' و                                 (�K� ه�� �	
bدس

	� و *� ز�#ان                    b��رJ	�S&: ، از دس
                                       ،��

E => و ����(�K� Eا�#ا�
 ٨دا��bIه(� و +(	ه�� �;/? +�ه#                     

 ��رس ه�Z' *�              ��٨رس ه�� س	خ،              
��اس� )�d ح�Wب ا3&�ر�، )�d س��b2ر            
و ه�&�b' و ات$�د 23&5 د��ع از ح��ق           

 . زن *� 23&5 ��رJ	� *�دی-

 اوج :#رتZ��2' => و ����
�-                ٨٥س�ل   
در +(	ه��    در ایE س�ل       .  در �K��3 *�د    

ر+�، اه�از، ت&	ی%، ا�V(�ن، ت(	ان،                 
 س22#ج، �	ی�ان، *���، ���
�ران                                         
. �	اس�(�� روز 3(��' زن *	J%ار +#             

در س22#ج *� ه�� �K��3 ح��ی� ز��ن و             

� �(�ده�� دیb	� =�ن                                                    ��

 �	اس�'    ��رس٨*	J%ار�F#22    س	اس	�
*� +	�� V#ه� ��	 *	J%ار +# و                                 

 ��دF ا� *� ��اس� ه�ی'           ١٦:����2K ا�     
ر�� ���� از ز	�ن دره��                        :  =�ن

�	�ت ز	��� ���� ،ا����د�                            ��
وا(���)�، '&دا%$ #"�ق و       

 آذر مدرسي                                      

 دو جنبش دو پرچم

 م�رس �*&ان و ٨در #��� م&ا��*�� 
 �//�ج

2صفحه   

h/* Nیg در                /O �/د�&�ل ح� �*
روز 2IW2O&� =(�رم ��رس *�               

"  روژ ت' و�                    "س�دی��           
ت/�ی%ی�ن وا*�� *� س�ز���(��              


	�             .j.پbj و hOاj و دس

E و ��ر��2ن                (�k�� اد� از#Kت
9ن، روز W2O �K�3- ��رس                       
0&#ا)	ح�E ح�3' اح�#� ره&	         
                N
/O lه- ت�س jاhO س�ز��ن

	 و ت� روز دو+2&�              b9)��ن دس

 .  ��رس در *�زدا+� *�	 *	د٨

                Eای Fد	O �IO اس� در mواض

�I� Nره�� */hیg و             /O ا:#ام
                       Eو زدو *2# ای �/��K� ،9)��ن
دو)(� و دسF�b ا�07Qت' و                     
                                  ��)��D�9(� *� ح '�
/O
س	��*b	� =�ن ت	�
� و                          
               Fد	� S�0  '�7�3(�ر� اس


N                       .  اس�/O ض	Kت Eای
��Iره�� ارو�Oی' :�ی� �$�Dم           

در ه�
E را*��  تK#اد                .  اس�
:�*S ت�3(' از اح%اب و �(�ده�         
           Fhس' و *� وی�

(�� سX;+ و
3	ی���ت س
�س' در �	دس�ن                  

 . ایE ا:#ام را �$�Dم �	د�#

و���� ه�� �&وری��0 
�ر� ا�2م�*�) 

                               jاhO 	&ره �	
b*� دس
                                 'وس�س� ه�� ت	وری�
                  SJ #: �3(�ر� اس�7' ت��م

70وF *	 رس��� ه��                  .  �	د
اV/' �3(�ر� اس�7'،                           

N/W� N +�را�            Zر '��WریC

 اس�7' *� ردی? 

 رحمان حسين زاده 

دستگيري رهبر پژاك و  

وسوسه هاي تروريستي 

 جمهوري اسالمي

2صفحه   

$0	��3:              A23 وع	و *� + 	
 دورF ا�
                  F#�0 5;* '�7�23ح(�� �3(�ر� اس

	وه�� ا�Oزی�
�ن �3(�ر� اس�7' از          �
=> ت� راس� زی	 O	=- س&% �3^ +#�# و       
�	دم ��2	 از �3(�ر� اس�7' را                           

�سV �* E? س&% �	د�#                     O �* د�0ت .

=	ا ایE ات��ق ا��د؟ =	ا ه�� اح%اب                       
ا�Oزی�
�ن از راس� ت� => *� 23&5                         
س&%، *� ���ز �K�3، ت�س��0 و �0+�را                    

2#؟�* #
 ا�


�سE ا�Oزی�
�ن        :)��ا�6 داراب�  O S�0ا�
=> و راس� *�رژواز� ای	ان و �%ی#ن             
�9(� *� زی	 O	=- یD' از �23ح ه�� 9ن �- 

#2�
�%دیD' *;5 وس
^ => ای	ان *�              .  �
���2^ و س
�س� *;I' از *�رژاز�                            
                     'D
' اس� و �� ت���	K� �� ،ان	ای، 

*/�J9 �Dه��� و *	 �&Q ^��2� ��2&��ت' ��د   
ایE یg س�2        .  ایE ا�;�ب را �	دF ا�#             

               gدار اس� �� �%دی pو ت�ری F#+ ���2+
ایE س�2 *� \�ه	 . *� V# س�ل :#�� دارد

رادی�Dل، V 'Q# س�ل ا�
	 ه��ارF در              
�Oدوی'  *	ا� *�رژواز� +�O S2ش و 0&�           
         �*�q�* و ��	J 'I
O ن ��د�&
*� تE از ر:
         �
(�K� '/�0 و �	D� Fد�یg س�2 �3 ا�
   Fوز ادا�� داد	ت� *� ا� �����د را �3ن س;
و ا��2ن �
% در اوج و:�ح� و *' +	�'           
                    #22D
. *� ا�;�ر از 9ن ت�ریp� p ��� ی�د �


�سE => *�رژواZ' *� 23&5 س&%                          O

	 از 0#ول و روJ	دا�' از                         . �%
=
�Q ^��2&�� ��رJ	 و د+��D+9 '2ر و                       
              	Jم ��ر�� �* Nر��� -�
(�
�0/' *� س�س

        ��
� -�
(�
اح%اب => *	ا�          .  و س�س
رس
#ن *� اه#اف *�رژای' ��د 23&5                      
س&% ه�ی� دار و �Vح[ ه���h' را *�                
               E
� *2#� و ت%ی�* 'bا��اع  زرورق ر�

/? =�ن              ;� E�2ویK* ا	و �9 F23&5 "���د
�	د�'، 23&5 س	���b'، ا��7ب ا����'            

، *;�رد ��رJ	 و زن و     ...."ه�� *� ه- و  
�3ان 9زادی;�اF و ��2	 از رژی- دادF و                  

 ��F ا�
	،   ٩ایQ �)2' . ��9ن را �	ی[ داد�#  
*� ه	 �s�9 �� ض# ���2^ ��رJ	 و زن و       
                �V	� و در اوج F#+ Sس��3ان *�د �
Q/&' ��د را *� ��دا�' زدF و ت7ش �	د�#      

gIW2J را *� �	خ :�2ر� *�              

 مصاحبه با عبداهللا دارابى

شيشه عمر رژيم در دست طبقه       

 كارگر آگاه و تحزب يافته است

 4صفحه

07
� ا� در س�)	وز ا0�Xب                 Qا ا	
ا�
 اس�2# ��رJ	ان ای	ان ��درو *	ا�                   ١٧

 از     ١٣٨٤ا�%ای5 دس�%د ه� در س�ل                   
07
� . Q	ف ایE ر��� �Vدر +#Qا Eدر ای

               F#+ Fد	+�	ب *�Xی�د +�Dه�2# ایE ا0
*�ز�IJ *� ایE تW	*� ه� و *	رس'   .  اس�

���ط :#رت و ضK? 9ن *#ون ت	دی# *	ا�           
 ��&Q در �	Jوان ��ر	I
O ان و	ه�� ره&

*�ی# در رس��#ن ایE             .  ��رJ	 �(- اس�        


E در                   (�K� و ?/;� ��)I;* �* رب�Wت
/? ت7ش �	د  ;� RQ�2�  .     �&�� E
*� ه�

               �
07Qا Eدر ای F#+ ح	Q اس� ه����
ت�Xی	 رو+E و ������X ا� *	ا�                            
�&�رزF در راF ت$�R ��اس(�� ��رJ	ان           
ای	ان ��درو را ��Iن �
#ه# و *	ا�                           
ت$�R ه	 �#ام از ایE ��اس(� ه�����ر               

�bی# *#ون �J9ه'،                         � �
07Qا Eای ��
�&�رزF و تSDI و ات$�د راه' *	ا�                            

��

	وز� ��رJ	ان �O. 

در ��2ر ای�D� Eت �(- �&�رزات' ��رJ	ان     
                                  Eن، ای�Iی�)ای	ان ��درو و ��اس
                          �* �� �	bدی -)� Sی��� �* �
07Qا
���یS س
�س' �K��3 ای	ان و ت$�Cت ��               

b	دد �
w	دازد �� ��3                    �	* �+xJ F��

                                     F�b� دی# 3#� در ��رد	س�ال و ت
*K�3  " �W' از ��رJ	ان ای	ان ��درو            "

           %

xbارد و �(- اس� �� در ایE ��رد ��
�� ���� ��	ات رو+E و +���' را +�ه#         
             Eو� در ای	I
O Fا�#از 	ا� ه	* �� -
+�*

ایE .  �&�رزات *	ا� ��رJ	ان ح
�ت' اس�        
 :ر��� �
�bی#2

م� (/�8 3/�	� ای&ان را             "

 '2
s/J #اس 

جمعي از كارگران "سخني با  

 "ايران خودرو

3صفحه   

 جمال كمانگر

گرامي باد ياد اعتصاب 

 معدنچيان انگليس

3صفحه   

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 
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د���:د ب&اب& ب&ا� زن و م&د، 9#                     
ب&اب&� آ�م> م&د    �<=>، ;زاد� ب�ن و  

�#=A ا)�ام،     و زن در ب&اب& ��	�ن،      B6
 C�/�0Eر، ���ص و %<�	$ در ��ا	
�د و                        � �	��ر، ره�ی� از ه&�>3
�ق ا	�0	� در             "# �Fردار� از آ�ب&%
���م� اب��د �&د� و #9 ا	��Hب                             
� ز	�ا	�ن                       F3 ن، ;زاد��	8 ز��'

   ،���� #=A      م��رزات،#��ی$ از�B6
 ،ب&ا� 3�د�3ن زی& هJ�K ��ل               ا)�ام

 .  �Vدر �	د�#

 در ه�
E س�ل *� ی�E ح��ر و :#رت         
                   ]/Q �	*ا	و * Fی�ن 9زادی;�ا�WIدا�

از �3/�      دا��bIه(�� س	اس	 ای	ان،              
+	ی?، ح��ق و 0/�م س
�س' ت(	ان،                
0/�م ا3��0' ت(	ان، �#ی	ی� ت(	ان،             
دا�F�bI ��ز�#ران، دا�F�bI �	دوس'                   

 �	ا�% اI�          '/V(#، دا�F�bI ت�	ش،        
.  �	اس�(�� روز 3(��' زن *�د�#                         

                              �* %
:����2K ه�� ایE �	اس�(� �
          ���&/Q �	*ا	ل، =>، *�Dت' رادی�&(���

 .  و سC�Dر و ض# �xه&' *�د

 *� O	=-     ٨٦ ت�     ٨٤ ��رس(�� س�)(��       ٨
رادی�Dل و *	ا*	� Q/&��� +�ن روز                      
�' *�د ��                              �

� س/0 A23 ا70م
              '0��
$��:' ا:�Xد�، س
�س' و ا3*
              A23 2#، روز ا70مD
� ED�� زن را

� رژی�' *�د �� 70وF *	 9ن                          /0 

س��b2ر، ح�Wب، ��O9 ،���Iرت�ی#                         
.  �23' را �I	وع و :����' �	دF اس�        

و *��C	F روز ا70م د��ع *' :
# و                       
(�  از *	ا*	� ���S و                     �
+	ط ����

 . ره�Z' زن *�د

 *� ی�E س	��ب از   ٨٨ ��رس ٨ا�� در   
(� و ���� ����ن، س&%                �
���� 'I
O

K�3' *�    .  ارتJ �2$V '0�W	دان *�د       
، =� *� حR ��م �#ا�^                     "�bI2	"��م     

              ��J �* ،#2ح��ق زن را *	��د �xbا+

����"��د+�ن در �	اس�'                 �V  " و

ا)&� *� +	�� ��دی(�، �3^ +#�# و در           
��رد ��اس(�� ز��ن س&% س;2	ا�'                   

 .�	د�# و :��V ���2Kدر �	د�#

\�ه	 :����2K +&�ه(�Z' *�                    +�ی#        
                ،#+�* �:����2K ه�� س�)(�� :&S دا+

اJ	 از ���)&�ت' ���2# 9زاد�                          ا��        
ز�#ا�
�ن س
�س' �� ا�	وز ت$� ��Iر                
             �* �K��3 '&/Q �	*ا	اه' و *�;0#ا)
ه�� ح' س&% ه- ت$�
F#+ S و ی�                             
���)&�ت �	ی&�Dرا�� و ت���)' ���#2                       
                     �

� ز��ن، *xbری- *�/0 y
K&ر�^ ت

              ��I� Eس&%     "���)&�ت ای ����
�V "

��(� زن و �	د                  /
ر*�' *� ��اس� �
. *	ا*	� Q/[ در 9ن �K��3 �#ارد                          


$��:' ��/R س
�س'، ا3��0' و                      *
����I :����' و               ا:�Xد� ز��ن،               

                  #2�
� �)�9 SDI� زن �
/0 F	روز� .
ح�Wب ا3&�ر� و �O9رت�ی# �23' رس�'             

               Eای �/k�� '����: ان"و	bI2�  " %&س

��
�  .     F#+ ^�3 -اس	� Eدر ای �D
����

�ن ا���                /
� gی E
w�� E
(�K� ا�#، از
                 Eه�، :&7 *� �20وی '� ت� ��Iر��	J
/? و��دار� ��د+�ن را *�                                   ;�
                  '0�Wارت E
�3(�ر� اس�7' و :�ا�

#F ه�� ارت0�W' =�ن                            D= �* ،9ن
                   ]WKا�# و ��3 ت Fد	ا70م � 'K��V

�� �� ا�	وز در ��2ر زه	ا ره�2رد   �
                            �)و س	ان س&% *	ا� ه��ن ��اس

ای2(� �����ن ���ی�J#2ن ز��ن         .  ای��دF ا�#  
+	یg در :#رت ه�2# �� ح�ض	�#                   
9زاد� و *	ا*	� زن را *	ا� ��[                      
	 *	ا� ��د                                     I
* R2#ر :�ز ح=

 . *�	و+#2

*;5 اV/' ای���2K�: E در =�ر=�ب             
:���ن اس�س' �3(�ر� اس�7'، رو *�           
ح�2ح ح��- و *	ا� راF *�ز �	دن ز��ن             


� "    .  س&% *� �	ا3^ :#رت اس�          &Kت
، ا3��0' و س
�س'       راه�Dره�� :����'  

 ����I ه�� ����ادJ'،              ��ه5    *	ا�
            �K��3 س' در�
! ":����'، ا3��0'، س

راه�Dر :����' در �K��3 ا� ��                              

� زن در 9ن :����' اس�،                 /0 ���I�
                              ��

%� V '\��( %3	ف �=  .

"       %

� ه�� ���)�� �9(�K� ا�	9زاد� *
"! ز��ن در 3(� اح��ق ح��ق +�ن                      

�9
% و�W#دا در                                 ��(��� �
(�K�
=�ر=�ب :���ن اس�س' �3(�ر�                            
              l�� ن را�I:ا� اح��ق ح��	اس�7' *
                                Eای -�

�ان *� ح��ب +�رCت���
و��7 ز*	 دس� Q	�#ار :���ن                               

 . دا���

�	اس�' ��  در 9ن ���)&�ت ز��ن را *� 
���)&�ت' در در =�ر=�ب :���ن اس�س' 

 �Iری �
�$#ود �2# و �/�� ا� 0/
س�ID' زن، ح�Wب، س��b2ر و 

�O9رت�ی# �23' ح	ف �%�#، �	اس- ری� و 
�	ی[، �	اس- :	*��' �	دن *	ا*	� و 

 . ره�Z' زن اس�

 دو 23&5      ٨٨ و   ٨٥:����2K ه�� س�ل        
           #22D
� 'J#2را ���ی ?/ ٨٥س�ل     .  �;

(� :#رت *�+#2                      �
���� 	Jن داد ا�I�
د��ع از ح��ق ���S زن، ت7ش *	ا�                 
                '�
K&و ت -ره�Z' زن از ه	 ��ع س

، ٨٨در ���*���2K�: S س�ل                     .  اس�
           5&23 Eای R/�� 'b��b
:����2K س&% *
                'را *� ه	 ��ع ���)&� *	حR زن، ح
                 'Zا#
	یE حR ا*Z%3 �* ن#
*	ا� رس

 . اس�

 ��رس ا���ل در س22#ج ادا��         �٨	اس-   
 و *�ر:� ا�
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	ش ت	وری�- �3(�ر�               �J S*��� در

	وه�� ا�Oزی�
�ن                          � �
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�اه�� دا	��0                            H8 ;زادی�/) Mی
          A. و%�درا در 3/�ر ایC (/�8 م� دا	

... 

             Aم� از ه�� دو���ن �3ر�& م� %�اه
 C�O�N��� $3&	� در (/�8 ب� ب&دن   
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 *�+#؟
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س
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+#؟ 9ی� ای2(� ��
	س��# �� ایE 23&5 ��ل         
+�� �&�دF و �
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�	د و 9ن را �&�ی# ��ل ��د دا���؟ ��                 
ت2(� ایE، 9ی� �&�ی# ��ه
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س	��ی� دارا�� ایE 23&5 را ت��م :#                        
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*	س�
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                  	Jر���� ��ر 	bدی# �� و +�� و دی	ت
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- ��J(�� �(�' *	ا� �J9ه' و               ��
                              �� 'تSDI و ات$�د *	داری- ت� و:
23&5 س&% و ه�� �3ارح ان و د�&�)�                  
رو� ت�دF ه� از 9ن را، ت���� از Q	ف       
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                      �+xJ F�� �� را دار�#؟ 23&5 �� در

 ��W *�د؟

                           %W* 'راه �� F#2ه- ا��2ن و در 9ی
                      #��
O اض�ت ��د و	س�ز���#ه' ا0
دادن ایE �&�رزات *(- و ��$D- �	دن         
       E+رو ��)F�J9 ?V ��رJ	ان *� ��اس

*��W ح��ی� و ���I#ن                            .  �#اری-
��رJ	ان *� I&23(�� دیb	 *�ی# �J9ه���            
ت�دF ه� را د�&�ل 23&5 ��د و                                         
                         ��&Q '&/Q �	*ا	9زادی;�اه' و *


�وری-  * 	Jو 23&5            .  ��ر �+xJ F�� ��
س&% درس *%رJ' *	ا� ه�� ��رJ	ان           

Q E&�� ��رJ	 و و                 (�K� ان و	و  ره&
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���� 5;* Fhی�*

�ر �(- را �	ور �	دF و از                �* �*	Wت
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                    Fت�ری;' �� ت2(� ارج �(�دن *� �&�رز
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Jاس� در 9ن  در '����
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	ون �
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                     '/K� Eا� �&�رزی	ر*�� �0/' *��

 ��١٩٨٤رس   ١٢. 23&5 ��رJ	�  دارد  

N دس� *� ا0�Xب                       /bن ا��
s�#K�

روز�  ت�ری;' در 23&5                          .  زد�#
                         �
����رJ	� د�
� �;�V�X در *	ی

ی�د ����' اس�  �� یg س�ل *�                .  اس�
               ��&Q و د�#ان از دس� 9ورده�� A2=


N د��ع �	د�#             /bدر ا� 	Jی�د و     .  ��ر
	ض' اس�          K� 	Jه%اران ��ر F	Q��
�� *	ا� او)
E *�ر �O را �	ات	 از س�2           
                   �

xJ Nا+2# و 0//bات$�دی� ا� در ا�

�Dر س�زی(� و �V�X' س�زی(�                            *

در ��رد      .  دس� *� ا0�Xب زد�#                  
� +#F و                       �J ن زی�د�
s�#K� ب�Xا0
                   gه- *� �20ان ی #K* �*  Eاز ای �K�:

 . تW	*� *� 9ن O	دا�� ��اه# +#

 س�ل *K# از 9ن         ٢٦*	ا� �� ����' ��         
2
- �� ت2(� *	ا �                   D
� F�b� 9ن �* �K:وا
E و     �	J ا� درس	* �D/* �+ا�' دا	J
�3� �	دن دس� 9ورده�� 9ن                             	*

5 اس�                   O در �� '�
*	ا� 3#ال 0�

 .��ر *	د دارد

                       Eی	:#رت�2#ت 	د *�* 'Dا0�Xب �

�ن  �� در س�ل             s�#K� �	Jات$�دی� ��ر


#ن                   ١٩٧٤I� 	زی �* �*	Wر ت�* gی 
دو)� �$��� ��ر را در O	و�#F ��د                     

 .دا+�

     N
/bر ا��� �ت�=	 در راس دو)� �$��
*	���� ا:�Xد� ��د �&2' *	                                        
             ^
�V�X' س�ز� و *
�Dر س�ز� وس
را در دس�ر ��ر ��د xJا+� *�د و                      
                   	Jر�� ��&Q �* د�* 'b23 ا70ن Eای

N و :	ار *�د از :&S ���� �	ا*'           /bا�
و و*
�Dر� وس
^ ایE *	���� ه��                             

��رس ١٢.  �0/' +�د     "  *�زار 9زاد     "
 ��رJ	ان �K#ن دس� *�                                  ١٩٨٤

ا0�Xب س	اس	� زد�# و ت�=	 در                       

�ن در �N/W �0ام                 *�Xوا�52 *� ا0

��J":                          ر3' در�� E�+ی# *�  د�* ��

- و ه�
�I *�ی# ه�+
�ر                      b2W* #2/D(��

#ن *� د+�E دا�/' *�
�ر               b23 �� -
+�*

 "س;� ت	 و ��	���	 اس�

ت�=	 و دو)� �$��� ��ر، ��رJ	ان                     
" د+�E دا�/'   "  ا0�X*' را *� �20ان        


#ن *� 9ن س;	 اس� ���ب                      b23 ��
:	ار داد و ت��م ا����Dت دو)�                                      

�ن         *�Xس	��*b	 را *	ا� س	��ب ا0


	وه��         .  *� ��ر ا�#ا��        � �
دو)� �/

N و ارت5 را *�
� �	د ت�               /O ب��	س

�#��ت .  *� ایE ا0�Xب �Oی�ن ده#                     

�ن           *�Xدو)' *� �	ز�#ان و ����ادF ا0
و 0#م O	دا�� ح��ق *� ��رJ	ان                          
                �* �)2D+ ب�Xا0�X*' و 9وردن ا0
س	 ��ر *;I' از ��+
E س	��ب *�د                

�� *� J	س�b� �2 دا+E ��رJ	ان ت7ش         
             #��ID* ��D+ �* ب را�X
D	د ا0� .

س	��ب ��رJ	ان ا0�X*' ����� ا�               

N و دو)� س	��ی�                     /O �	b
Iاز وح
                                       R&Q �� د�* N
/bداران در ا�

��J"S
Jر�Dن         "  اس�
s�#K� ان	از ره&
�ت�ری(��                                  D*(� در دی��	2# س���

ا0�Xب س	 ا��Wم       .  �9	یC ��Dت
E *�د     
د�� F	   �O   .ی�ن ی���    ١٩٨٥ ��رس   ٥در   

                 �I� N
/O lب ت�س�Xدر 3	ی�ن ا0
#�#+  .                   gس�ل �%دی gی Eل ای�Q در

N *�زدا+�                      ١٢/O lت�س 	ه%ار �� 

   	* �(�* �
 ه%ار ��	 O	و�#F   ٨+#�# و 0/
 #+ S
DIت F�J�23ی' در داد. 

                R��� 	=رد و ت��� ��D+ ب�Xا0
+# *	���� �V�X' س�ز� و *
�Dر                    

 س�زی(�ی5 را ا3	ا �#2 �� 

. ه%اران ��	 را ���� �	اب �	د                           
                             ��J R&Q  ��D+ S
	یE د)�)�

"S
Jر�Dه��                       "  اس '��&
IO 0#م

N از ا0�Xب *�د/bان ا�	Jر�� ! 


�ن ت�ث
	 وس
K' در                       s�#K� ب�Xا0
ه�&�b' و ه�#)' �
�ن ��رJ	ان و                   

��رJ	ان *�     .  �	دم �0د� *��3د 9ورد         
�#ت یg س�ل ه
H دس�%د� �#ا+2# و              
                  'دو)� ه- �9(� و ����اد ه�ی�Iن و ح
                             '*�s ه�ی�Iن را از ا����Dت دو)

*� ایE ح�ل ��رJ	ان        .  �$	وم �	دF *�د    
*� ���D&+ g وس
K' از ��رJ	ان  و             

N و س�ی	                                       /bدم �0د� از ا�	�
                 ^�3 '(�� g�� �� 	bره�� دی�I�


D	د�# ت�ا��2# �� یg س�ل دوام                           �

�ور�# و ت7ش دو)� س	��ی� را در                     *

#2��ID* ��D+ �* �2
 . ایE ز�

       	Jر�� ��&Q ا�	ب *�Xاو)
E درس ا0

K* N# از ا0�Xب  ایE *�د �� از           /bا�

       '" ا�%ای5 دس�%ده�  "��اس� ه�� س2
�O را �	ات	       "+	ایl ��ر  "و *(	 +#ن         

! �(2# و  *� *
�Dر س�ز� ا0	اض �#22               

� را *�            ��
�ن �K��3 *	یs�#K� ب�Xا0
                                               �
+#ت :�&' �	د و 9)	��ت
' *	ا� ادار�K��3 F را                           �
(�
س�س

�3� �	د	*. 
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s�#K� ب�X ا0
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(�Dو رادی '���
/
زری2' از �
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/Wت
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  '�
��رJ	� و ��د �J9ه'     -ح%ب ����
Q&��ت' ��RZ �9#ن *	 س	��ی� دار� ��ر       

��رJ	ان =�رF ا�  3%            .د+�ار� اس�  
                         Fس�ز��ن و ت$%ب  �#ار�# و ت2(� را
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*� ت��3 *� ه��        .  Q&�� ��رJ	 *�	و+#2    
ای2(�، در �0)- وا:^ د��)� �	دم ��ه-             

	 در ایE ��3	ا، *� اه#اف و                       Jو در
                  �* F#ه��� اردو� => �%ی�J9 س��
س
                        ��
. زی	 O	=- س&% یD' �&�دF و �

                   Eه��� و ه#��2# در ای�J9 <= اح%اب
3#ال +	�� �	د�# و)' �	دم از س	                 

#ی��                              � ^
ت�ه- و زی	 ت&/
�dت وس

#ا �	د�# �� �
�Iد                       O #
*�رژواZ' ا�

            #2
�سO ا	3�� Eد و *� ای	در .  ��ر� �
 ��F ا�
	، ه- �23ح س&% *�رژواز�               ٩

ای	ان و ه- اردو� ا�Oزی�
�ن => و                   
راس� 9ن ، از 9رزوه�� ا����' �	دم               
+	�� �F#22 در ایE 3#ال *� �20ان                       

 در �#�� اه#اف و ���2^                   وس
/� ا�   
Q&��ت' ��ی5 اس��دF �	د�# و س	ا��Wم           

      #2
�D *� اح%اب          .  �9(� را �	و�Z�3 ت�
                    F�
+ Eدد ای	b
=>  *�رژوای' *	 �

	� و ایE ��ع O	ات
g �	دن             J ^ض��
                   �	D� ا��ت	در ا�$ �I�9(� اس�س� ری
ح��- *	 س�ز���(�ی�Iن دارد �� دF ه�                   
س�ل :&S ره&	� ح%ب ت�دO F	=�#ارش     
*�د و ا�	وز �
% => �K/�م ا)$�ل                           

 �s�9٩ ایE        .    ���3د �9	ا ادا�� �
#ه#      
��xJ F+�، ح�Dی� از روJ	دا�' و *'           
ر*�' ه	 =� 0	ی�ن ت	 اردو� => از   

�- ��ر�N و ه���ی' و                               (�
س�س
	 9ن  *� *;I' از   I
ه�b	ای' ه	 =� *

 . *�رژاز� ای	ان *�د

          E*�رژواز� )
&	ال ��اه�ن ��2ر xJا+
�23ح ح��- �3(�ر� اس�7' از *�C و              
*#ون د��)� �	دم اس� و 23&5 س&%                   
                 g�� �* د ت��* 'Z�Dا� �9(� ���� ات	*
ه-  *�ا�2# �23ح ت2#رو رژی- را از                           
ح���
� س�:l �22# و ��ع �3(�ر�                      
�ا�# در �23ح                * �� ��
اس�7' ر�	�
*2#� ه�� ا:�Xد� د�
� Q	�#ار .	ب              

 *� ه�
E د)
S         ،*�+# �3یb%یE 9ن ���ی#2        
دس� از س	���b' *	دا+2# و *�                               
�23ح' از �23ح *2#ی(�� �3(�ر�                           

  #2
�سO '�7اس  .          -
ا�� اح%اب => س(
     �	J 'ض# رژی� 	در 23&5 س&% از س

� �F�b �' �22# و *	 #2�9 ��           �: Eای �*
اس&#اد ح��- *	 ای	ان از اس�7
� *�دن         
9ن ��+' �
�Iد �� س	��ی� دار�                                


22D# �3یb%ی2'         .  *�د�5� 	D� �W
در �
�23ح س&% رژی- *��W �23ح س
�F 9ن  از       
اس�7' *�دن 9ن ��اه# ��س� و                               
*#ی�2س
/� ��	�A �	دن 23&� اس�7'               

2' اش *� ��^                   I� ]�0 دن رژی-  و�*
                     ���+ %

�- ای	ا�' �� ��د �(���
��س
     �%

S �' ده2# ه��ن =DIا ت	ا� از �9
اس� �� ایE *;5 از => �9	ا *� ��^                  
��د ارزی�*' �
2D# و �9	ا *� �20ان                       
یD' از ا+	ا��ت ��د *� 23&5 س&%                    


#ا�#� %
� . 

  $0	� *	 �7ف وF#0 س	ان س&% :�3

و *;F#�0 5 اح%اب ا�Oزی�
�ن و ت�ه-       
*;5 وس
K' از �	دم ��2	 از                                   

 �3٢٢(�ر� اس�7' ات��ق ��V' در           
�د  ��
� E�)* .         	* Fدور Eات ��2' ای	
ت�ث

 ���� س
�س' �K��3 =� ��اه# *�د؟

  =C�* �=�2ت	 ا+�رF                   :)��ا�6 داراب�    
     'Q دم	�٩           S
� 3	ی���ت د�+xJ F�� 

در 23&5 س&% در راس�� اه#اف ��د،           
�	دم را *� س�� اح
� �	دن س�2 ه��           
: �gw زدF :	ون وس��ی' =�ن                                

ت�س��0، �0+�را، ���ز �K�3، �	اس-                 
*	د�# و      .....0%ادار�، ده� �W	 و                  

         �)b2س	ی[ داد�# و �	�9(� را � �/
*#ی�2س
.  از اه#اف وا:K' +�ن دور+�ن �	د�#             

*� ت��3 *� 9ن ایE یF7� g *	دار�                        
                 'Q �� 0' اس�	٩+         	��� F�� 

��رJ	 و �	دم 9زادی;�اF را *�                                    
�	اس�(�� 2J#ی#X0 F	حW	� �	ا                      
��ا�#�# و دس� �9	 ه- �23ح => س&%           

                     m&V �� داد F#0٢٢*� �9(� و     E�)* 

�*�ن ه� و ت/�ی%ی�ن ه�� دو)' را                      �

 ز�#ا�
�ن را 9زاد          ،تX	ف ��اه2# �	د     
            %
" ��اه2# �	د  و X0	 ه��ن روز �

زی	 و رو �F#22 را ه- *�                         "  ا��7ب
ح�ل �3 دارد ��        !  �	�3م ��اه2# رس��#    

ی�� ه�� ره&	ان اح%اب دس� ا�#ر ��ر     
   #
در ایE ��3	ا را J	�� و از ��9ن O	س
- +# و   � �W� �* '(�� ت� F#0ه�� و Eای
                       #2� F	)* از 9ن ��&Q ام اح%اب و#�

 J	دی#�#؟ 


? :�*S ت�3(' از       Q ه� و ��
���� ��
         A23 وع	از *#و + ��
��رJ	ان ����
                      Eی�د زدی- و *� ای	� S��� �
KQ�: �*
                           Eای �� -
�J دادی- و pس�O تCا�kس
A23 ،A23 �� ��رJ	ان و �	دم                             

E دو �23ح                      * A23 ،��
� F9زادی;�ا
رژی- س	��ی� دار� *	ا� س(- *	� از              
ث	وت * �K��3	 J	دF ��ر ��رJ	 و                    


- اه#اف    .  س�د ح�SV از 9ن اس�          �J
 O	=- س
�س' �� *	 دا+�              ،23&5 س&%  

                    '0�Wو ارت �	Jاس� ���7 ض#��ر
 �� ر��F و              ،�� 9زاد� س
�س'         .  اس�

*(&�د� در ز�#Q 'J&�� ��رJ	 و �	دم         
            ��
� 5&23 Eای 	وم ا�	و    .  �$ -
�J

ه%ار *�ر تD	ار �	دی- �� *�رژوا�                  
د�D	ات �#اری- و اس&#اد در �K��3 ا�             
                      ���Dس' ح�
=�ن ای	ان رو*��2 س
	 از                     I
*�رژواZ' *	ا� ت��
E س�د *

�9(�  در *	ا*	     . ��ر ارزان ��رJ	 اس�  

�ت ای��د�# و *Is- �	دم                            K:وا Eای

  #�#
+�O j��  .             �� -
�J اح�	V �* ��
       'b��
ت$�R ه��sن ا�	� *#ون س�ز���
و �$%ب *�دن *;S*�: 5 ت�3(' از                  
��رJ	ان  و ����
�� ه� *� ه
H و�3               

  ��
و)' 0/
	.-  9ن  *�           .  ا��Dن xOی	 �

�wر  + E���� "    ا��7ب، ا��7ب  "��ا�


E �	د�# ��  �Jش       b2س' را =�2ن س�
س
             'K:ف ه�� وا	ن ح#
+�2ای' *	ا� +2

        #2�0ا:[ و ت�ث
	ات               .  *�:' �xbا+

2
E وF#0 و و0
# ه��                                 = jدرد��
               ��
. درو.
2' *� 9س��' :�*S 3&	ان �

اث	ات زی�ن *�ر ایE ��3	ا :&S از ه	                 

	د         b
�N ی�� ��رJ	ان و �3ا���' را �
�� از س	 ت�ه-  وارد ایE 3#ال +#F و             

          	

dره�ی' و ت �* RI0 �*،       �* د را�� 
9ب و 9ت5 زدF، �3ن *��2#، ز��'،                     
ز�#ا�'، +�W2D و �	ار� +#�#، و س	               
ا��Wم �
% س	 س�ز�' از ��اس� و                         
. 9رزو� *	 حR +�ن *	 9وردb� F	دی#              

ایE ات��ق �
�ا�# *� س	��ردJ' در                      
         5;* Eن ای�
�،                   �D2و ای �#
 *� ��ا�

5 .  ��
�ان ��ر� �	د ت&#یS +�د                ;*
زی�د� از س&% ه� �
;�اه2# و ت7ش                       

22D# �����' ��د در ���*S ر:
[ را                �
                      F#22� ��	+ ه�� Fت�د -�
��
/
� �*

  #2�%* F	J،                �* ا	3�� Eاه2# از ای�;
� 
              -�
��
/
�20ان ا*%ار� 0/
� ه	 ��ع �

    #22� Fد��ایE را �� �&�ی# *xbاری-                 .  اس
#�
 . ات��ق *

$0	� راF حS +�� *	ا� *	ون                   :�3
 ر�� از ایE اوض�ع =� اس�؟

 :&S از ه	 =
% *�ی#                     :)��ا�6 داراب�   
�W#دا ی�د 9ور +# �� 9ز��دF را 9ز��دن     

*�ی# *� A23 9ز��دF ه��                   .  ���س�
*�رژوای' و ض# ��رJ	� ر�� و �9(�              

*#ون .  را یg *� یQ g	د و ا��I �	د            

                 �
(�K� ا�	ی' *��� H
2
E ��ر� ه=

�� و ا��7*' *�:'                                ���� 	Jر��

*�رژوا، *�رژواس�،       .  �;�اه#2 ���#       
��ب و *# و �	د�' و .
	 �	د�'،                    


#ارد                    �� 	*  -
ایE .  ��ش �
- و *# �
                        	Jر�� ��&Q ��  اس� �
K:وا gی
روز�	�J �* F+� و �Oس� و ��ن ��د     
              #2D
. V# ه� *�ر �9	ا )�N و اح��س �

                   '�
درj ایE ح�
�� �D+9ر ��ر��

                    lس�� ��&Q ان	D�2+ا� رو	* 	Jا

E اس� *� د)
Q ^��2� S&��ت' �9(�                b2س
اس� و *	ا� ��رJ	 روزا�� و در                           
ارت&�ط *� �	وش �
	و� ��رش ث�*�                      

                               'J#ز� �*	Wاز ت 'I;* د و�I
�
:&S از ه	 =
% *#ون         .  روزا�� او اس�  

�3رو �	دن ه	 ���J ت�ه- O	ا�2' و                  
                        �* �&�� �&Z�+ ع�� 	ه Eدور ا�#ا�
              E�23ح س&% و س
�F رژی-، ه��ار س��

راF *	ا� �&�رزQ F&��ت' در ای	ان                         
ه�%��ن *� 9ن         .  ا�xw��Dی	 �;�اه# *�د       

                       j�� د و	J ���J 	ی# ه�*" -�
����
را �
% از تE ��د زدود و *	     "  *�رژای'

	 9ن ه�ی� Q&��ت' ��رJ	ان  را                    �*

                     SDIد ات$�د و ت�Wد و *� ای	� 	ت F#ز�
Q&��ت' ��9ن ز�
�2 را *	ا� ات$�د                               

��V.. ��&Qف ��رJ	ان ��9دF �	د                      
         F�J9 از 'I;* E��رJ	 *#ون ت$%ب ی��
           Fرا �	Jان ��ر	ان و ره&	Jر�� Eی	ت

�� *� یg رژی-              .  *� Z�3' ��' *	د            

- �� از ٢١س	��ی� دار� در :	ن   �	Q 

دل +��D �	دم در یg ا��7ب *
	ون           
                           gی 	اس� و س' س�ل اس� * F#�9


��' ح��- اس� و                            /
�K��3 ه��د �
*	ا� ��2ر      .  تW	*� ��[ �	دF اس�            

 ،xJا+E ایE رژی- *�ی# �
	و �3^ �	د                 
 *�ی#     ،*�ی# ��Vف ��د را ��9دF �	د                    

                          gرژی- را *� �20ان ی Eای �* A23

*�ی# A23  .      ��&Q وا:K' س�ز��ن داد             
       'K:دم را ح�ل ���)&�ت وا	و � 	Jر��
�9(� �3^ و �$# �	د و �9(� را از زی	         
                                  ،'��W2ت�'، ر���� ��O دس� و

��س��، زه	ا ره�2رد و ا�Oزی�
�ن                
                           �)�9 5&23 �* �
�سO و راس� <=

  #
I� ون	
*�ی# درس(�� ایE دورF را          .  *
����9 و *� ��د�J9ه' ��Vف ��د                  

 *�ی# *
���زی- �� *#ون O	=-             ،ت&#یS �	د  

س
�س' رو+E، اه#اف و ��اس� و                       
    E+ر رو�K+،                   -ی	ی' ��' *�W* Fرا  .
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�
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                      ��&Q رژی- در دس� Eای 	�0 �I
+
��رJ	 F�J9 و ت$%ب ی��� اس� و *#ون           

9ن �3(�ر� اس�7' زی	 و رو �;�اه#       
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