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                                  1389 مرداد 15 

 2010  اوت 6

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 


	�� ه����      ��  :           ������	
 از ��
م��ر ��را� ام���، �م���� و ا
	�د��                  
ارو&�، �	% اح$��ل ح�!� ن��م� �� ا��ان           
� '��ن را                                    (��� و م�)��) ��*+

(�ال ا�/ ا(� .� �� از     . +�ا,�+$� ا(�  
��0$��� �م���� در �3اق و ا+�1ن0$�ن             ، 

67ر ح�!� �� ا��ان م	$�5 ا(�؟ و                          

 >�رج از ا�/، ا:9 �7ا ا�/ '�8؟ 

��0$��� �م���� در �3اق و     : ��ت� �	�  
       �ا+�1ن0$�ن، اح$��ل ح�!� �� ا��ان را م�$=
و �� ض��A ن����؛ ���3?، �< +�.$�ر         
           �0��&�D اح$��ل ح�!� �� ا��ان ه��/ 
� ��Eن�             
رFا�� ���Fم� ��GH
�م���� در 
>�د �� '��ن از راI '�8 3!�� �3اق و           

�$� از ا�/، .9 ن��$�ان   . ا+�1ن0$�ن ا(�  J,
67ر ح�!� �� ا��ان م	$�5               "�� (�ال        

� و رو�/ داد         "  ا(�؟�LF اب�'  . �Nن�
م�$�ان و Pزم ا(� رو�/ .�د ا�/ ا(�               

ه�)� در اوض�ع و        -.� �7 رونه� و &���        
اح�ال '��ن و م��6L، ا�/ '�8 را                             

ه���Nن ��ا� دو �Tف �ن، �م���� و                       
ا(�ا)�5 و �Uب از ���0 و '���ر�                      
ا(9م� از (�� د��E، ض�ور� و                            
ام ��ا�V و                      . ،I؟ ��9ومL!�ب م���
                         �� �G0ع �ن را ن�Fت، ام��ن وP�	

(�ل��� P�� 5GF ��دI �� ���3? م	ود و             
م�Dوط .�دI ا(�؟ م�0ل� ا:!� ��ا� م�   
� ���0ر �� ض�ر                E�' /��7 �. �)ا�/ ا
                �6Lر,�ان و م�دم ا��ان و م��. �,زن
ا(�؛ ��ا�V م�Gرز�6GT I .�ر,� و                          
.��ن�0$�� ��ا� &��GDد ان96ب                                            
(�(��ل�$0� و (�ن�Eن� '���ر�                               

ا(9م� در م��0 �ن ان96ب            

فضاي جنگي و خطر 

 حمله نظامي به ايران 


	�� ه���� �� ��ت� �	��� م����� 

 3صفحه 

 م�I ژو
��  روز &��وزى ��اى              ٢٧روز   
آ�ر,�ان ا��a$3` آ�ر>�ن� ه�ى &���ك               

ن�Gل م�ج &��&`             .  در ��9Eدش ��د              �
 و در �>��/ م�رد ا���a$3ت             ،ا���a$3ت

 هcار ن=�I م�I ژو)/             :  دول� و       ،�7
آ�ر+�م���ن �� ا+cا�d حا5F د($�cده�                

      د($�cده� 
� (eL دو                .  رض��� دادن
 دPر    ٤٠٠ دPر ��       ٢٠٠از حود     (��ا��   

   Iدر م�(  �$+�� dا�c+اول    .  ا I�Eدر ن،   ��� 
ان$��ر ��دى و آI9 �� �(��ن &�
�ب                           

 ا�/ >j3��،             kD< �G?.  آ�دن م��+�    
 ٢٩آ�ر,�ان را ��ان�l�E و از روز                      

 ،ژو)�� هcاران آ�ر,� در ��� داآ�                         
&��$9E�� �lدش آ�ر را 
�5�L و د(� ��       

      در در,��ى واحه�ى           .  ا�a$3ب زدن

��رش ��d از ���0                    �cرگ &!�? ض
      ̀ اد ��D$�ى د($��E                  ،آ�ر,� ز>��
 

ن�روز (�م م�I اوت >�Gه� ح���j از .  

�0ى ا3$�اض�ت �� م�اآc دور
� از                    

��ل��"'�!�          �  "                 Iو در,��ى ,0$�د
�� .آ�ر,�ان و &!�? دا

 ٥٠٠٠>�ا(� ��3م` آ�ر,�ان م�cان              
 ٦٠٠ حود          ، واح &�ل` ��9Eدش             ،
�آ�

  �DEم5 م���̀    .  دPر را  �Fح$` ��7/ ر، 
     �� )�� �7 �
)  دPر     ٤٠٠(   
�آ�     ٣٠٠٠
     ̀  �l0$` م�$�ان &��� اى                     ،م��3د دول$


��/ (eL م���D روزم�I را ��اى                       
       ا3$�اض�ت ,0$�دI     .  آ�ر,�ان 
�م�/ آ�

رن8 و ��ى >r��3 kD آ�ر,�ان &���ك             
 . را �� >�د ح�5 م��jد

ا�a$3ب آ�ر,�ان &���ك در دور د(�                
       s!' د�l� را �'�

��/ آ�Dره�ى '��ن 

ادى �t   .  ن��دG$)رى +��6 و ا�Dدر دل  آ
        k��3 رن و �� ��d از       ،م��6L :��$` م

 ��7٤٥٠٠ر م�!��ن آ�ر,� ��5U در                       

�ل� �c� dlر,` از &���ك                  ،آ�ر>�ن�  

                  �l0$` .  '���� '��ن را ���I دارن
                      �D& ?�0 ل�آGم�$�ان ��ور آ�د آ� ال
                cاى م�آ I��uه��ى زن�E�و�$��/ +�و
                                    
�ل� cن در ا�/ م�اآ&�ر�? و ل�

م	5 آ�ر و �r��L اول` م	5                .  م��Eدد
زن,` ا�/ آ�ر,�ان ��t� �� �$D ز��ل�                    

از (� روى ا�/                .  دان` ��Gه� دارد         
 آ� ا(�(� زن و آ�دآ�ن �dl                ،آ�ر,�ان

   +�6 و نارى و         ،ا:!` �ن�ا 
5�jD م�ه�
(��3ت آ�ر ر(�` در ا�/     . ����رى م��Gرد  

ا�/ .   (��3 در ه=$� ا(�                ٧٢آ�Dر     
     �� Iv�1ل� ه� �� ه�� ن��وى (�آ�ب و���

م�ان زور,��` �ون ا+�0ر             

 مصطفى رشيدى

اعتصابات : كارگران بنگالدش

 بعد از پيروزى

ا��wرات وز�� آ�ر دول� ا��ان       
در روز دهk م�داد '��uل                          

�$� ر(�ن� ه� را                          /��
cم��

ال�ض� ��x ا(9م`           .  �+��G3
هk :  "در T` م�ا(�` ,=�              

اآ��ن اs!U ا+�اد ���jر �� ح�ل              
آ�ر آ�دن نران و �� 
�ان ان�uم         

 !"  �ن�ا آs0 ن�jدI ان


�ض�	�ت ��ى د+$� '��ب                       
وز�� ��اى 
�'�� و ا:9ح ا�/         

        ����ران` از     .  ,=$� ث��ى نا
����j و ان$�6د و +	d ن�Hر                        

I ا(�       �ه��jر ا��Dن     .  ا��Dن 
     ̀ ادى از       ،در وزار
�lن� �1!�
 

م�6م�ت و د(� انرآ�ران از                 
          . ��7/ ,=$� اى +�:!� ,�+$� ان

I؟ ,�$0>`               �u�0ن ��ر ن��wا
��Fى وز�� در دول$` آ� � ده�`   
در �ن رواج دارد؟  ه� �7                       

 در م��ن رژI �` وF=�                 ،ه�0

�$�ه�ى و��F| و ا>�Gر م���ط              
                           ��Gآ�ر,�ان در ا��ان ن ��
��0د,` ا�/ م�رد را �� ����Eن`            

 . ({�د

در ه� آ�uى ا�/ دن�� و ح$` در       
              ̀  ا�/      ،مt� 5��6 آ�دك د�0$�ن

در .  ح�ف م=� و مI�l0 ا(�      
م�F t� 5��6ن�ن و '�م�� ��                          
ى �� ح�6ق                       �G��& /��$j7آ�

 ��7/ ا��wر ن��ى             ،���ونى
                     
�ه�/ و ا+$�ا �	�0ب م��� .

            �j=� ن� اى آ��l
دول� و وزار
        � �9+�:!� ��          ،���وى >�د ��

 و �� J3ر >�اه`                       �
 dواآ�
 >�د را از �� ا�/ '��ب                 ��
 و ه��/ �7 آ!��            �j9ص م�<

��اى ��آ��رى و             

 2صفحه 

 مصطفى رشيدى

كاله بى پشم كارگر در 

 !ايران

 2صفحه 

                      �c�c3 r�+ه=$� ر I�
�. �$�ن�Gل ن��
        �. �$���Dl دار� �� .�ر,�ان         "��ا�k ن�

    .  .� در(� ن��0        ،.��ن��0 ان$�6د م����
.�ر,�ان .��ن��0 در ه� '��� .� د(�       
��ن ر(�I نd6 ��ز� .�دن و .�ره��                  

          .�                .  م��� .�دI ان���E� ��در ن
(�.�ب و +*�� >=�6ن وا��F د(� ه��           

�          ..."  را �0$� ا(�      
در &�(x ا��Dن ن��
� را             !GF �$�ن��$k .� درI �ن در ادام� ن�

kان .م=� م�

c�c3 r�+ر... 

       �اد .�ر,�ان�
�lG$�ن� �< �. ه�� م�ان�
. .� >�د را .��ن��0 م�ان� .k ن��0                     

                     �. �اد .�0ن�
ا:9 در '�م�� ا��ان 
                           k. >�د را .��ن��0 ارز���� م����

d$!3 را ن���lاهk ا��� �u	k�. %             .  ن��0
ام� 
� �ن�u .� �� .�ر,�ان .��ن��0                             


�ث�� ا+r ه� و            �	
 A�T /دد، ا��Eم���
� م$�د در ا&�ز���0ن �7                        )��) /�)


�                .  ا��ان�>�د ا�/ �dl ا&�ز���0ن �3

�ث�� '� '�dG ه� و (�/                                         �	


در دورI . ��رژوا�� در '�م�� ا��ان ا(�  
�$� ا�/ �	d ا&�ز���0ن هk مk�6$0 و                 J,
��U مk�6$0 ح�م� '�cG) dG ��د و                               
3� ا�/                    �u
ن م�ه�� ار� �D+ا kU��!3
'�dG ��رژوا��، .��.�ن هk از .�رش                  

� از ا�/ �7 ر(��              .  &���Dن ن��0   Dl�
�$� را ا�=� .�دن و                 J, در (�ل �lه d6ن

                       . ه��ز هk �� ه��ن 5GT &�رI م�����
� .�ر,� .��ن��0 ه��اI ا+r و                          $Fو
ح�.� و (�� (��(� ا�/ ن�ع �7 ه�                     
� از �ن (�� و                       Dl� �Eم��ود، د� Iرا

ا,� ��7/         .  ح�.� م	�0ب م��Dد                
+�.$�ر� 5�3 ن�� .�د م� هcار و �<                 
                          A!$l=5 و ه0$� و .��$� و ن��د م	م
� >�:�� و ��Lر �3I م*� ��       � s�Fر
ح�ل '�dG .�ر,��، �� ��3ان �7 و                       

   k�$��$�          .  .��ن��0 ناJ, Iدر ه��/ دور

���G از ,�ا��Dت (��(� در '�م��                  ��
�dl و(��� از ه��/ .�ر,�ان� .� >�د           
                                 k7�& را .��ن��0 ارز���� م����

� (cG �و�cان                 $D. ن �� م�!� ه����ام�
                     �� kه dG�' ن� �+�D�& و ��ا� .�دن

               ا.�ر� .�دن+ �+�. Iاز.�ر,�ان .  ان
د���E هk ��دن .� در م5��6 ا�/ م�ج                     
3� ا�0$�دن و 
96 .�دن ه���ران               �u
ار
         dG�' ل� رو� از�Gدن �. >�د را �Fن| .��
                               dl� ��!3 از (�م��� داران �Dl�
                         �$0��� ،��� ���ن .�ر ه� .0�Eد�

ه��/ دورI       .  .�ر,� .��ن��0 ن��0              
                 /�3 �. +��ل��� از .�ر,�ان �7 ه�$0

را �3م5      "  واردات �� رو��         "م�(��     
� و ����ر� .�ر,�ان ا93م                   E$0��ور

(��(� ه��      "  
a	�e"م���� و ��ا�             
                      I�3 �� Iور�Dم d6ن k�6 ح�.�� هGT

���3? .�0ن� هk ه�$0 .�                 .  م���Eن
               ���Eن م���>�Lب �� ه�6GT k ا� ه�� 
واردات �� رو�� �� �� رو�� ن� م�0!� م�                   

.� م�0!� (�م��� داران و                    

 محمد فتاحي

به كارگران كمونيست هم ميشود 

 انتقاد كرد

 سعيد آرمان

 زندانيان اعتصابي را بايد    

 2صفحه 
!حمايت كرد  

 4صفحه 
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I ا(�         � 5�G
ام� ��U از        .  آ�ر+�م� 
 از ا�/      ،�3ق و +�6 و >�ن و ��روت            

م�اآc ��ى &�ل و ث�وت +*� را ا��Gع       
ح�:5 آ�ر ا�/ آ�ر,�ان           .  آ�دI ا(�   

                 s�aن� نP�) ر راPر م�!��رده� د�Gj�
آ�ر+�م�ى م	!` و دول� ��9Eدش                        
م��0زد و ��ر د��E ح�:5 آ�ر ارزان               
ا�/ آ�ر>�ن�uت (�م��D ده�� ��ا��                      
(�د (���ر نs�a :�ح�Gن                                           
+�و��Eه��ى ال�0G در �Uب و (�ا(�       

�jن 5�3 م���'  . 

                       �$Gده� الc�$)د eL) ن�دو ��ا�� 
��اى ا�/ آ�ر,�ان �t &��وزى �cرگ             

 ��T�l دا�� �>��/ ��ر &?                .  ��د���
 م�I م�     ٢٠از ��Fم دو م�!��ن ن=�ى در           

 ��د آ� د($�cد آ�ر,�ان از   ٢٠٠٦(�ل   
 دPر   ٢٠٠ دPر در م�I ��           ١٣٠م�cان   

ا آ�دI ��د         �& dا�c+در ا�/ +�:!�        .  ا
ه� ا�a$3ب آ�ر,�ى �� >�ا(�                     :
ا+cا�d د($�cده� �� (�آ�ب وح��Dن�              

       �$+�, x)�&  .               وزى ا>�� ��اى��&
                 /�c�� c' `�آ�ر,�ان &���ك ��9Eد
�$� در دل����Dن                 �Gان kD< �� ى�
 Iز�


Dن . 

��ل�G< |GLه�ى د6�F` از وض|                                 
آ�ر,�ان و ��alص ا3$�اض�ت �ن��              

            �j9دش درز ن��E�� ام� .  �� ���ون از
ه��ن 
�aو�� �7 د�6�F اى و                                        
 آ�             �jى آ=��� م��L) ,cار��ت �7
و'ان و اح�0س ه� ����I اى را ��lد             

      مI�, �D آ�دI آ�ر,�                .  '!s آ�
 +�(���E          ،ا�D& `��a$3 دور��/                   

�
 را م�$�ان ��Lز ��ور ن�jدن`               ،دور
 م0$���6 از     ،از  r��T ل�G(��ى 
/ >�د    

راI &�(� و 
�=? از نcد�t اح�0س                    
ا���a$3ت ا>�� ��Gjر د��E ��6               .  آ�د

و'ان ��3م` '�ام| ��U` را ,�+�         
آ� �E7ن� (�م��� و (��م و دول�                          
>�دى م3` ح�6ق ��D �ن�� در                                
            k��) ا�/ آ�ر,�ان cم�� dح�
ا($��Hر 
ن آ�ر,�ان �7       � c,9و� ��	ا(�؟ :
��0 آ�دك �� &!�? در د+�ع از �t ح�6ق       
��lر و ن��� و'ان ا
	�د�� و '�ام|                  
آ�ر,�ى در دل ارو&� را ,�+$� ا(� آ� 

�ن            `
�6GT ن` و ��ادرى��' `E$0Gه�

 آ�u(�؟ 

          �
 از            ،زم�ن` ن� �7ان دور�� `j� 
��ك                            �& د��Eى آ�ر>�ن� ه�ى 
�ل�
                     `$��: cو  م�اآ `��U ره�ى�Dآ
I و �� �T| آ�ر ارزان   � 5�L�
 `��F

             ن�. آ�ر,� ��9Eد�` راه` �ن د��ر 
ا���a$3ت ,0$�دI آ�ر,�ى در                                  

�زI ��اى                         ��9Eدش آ�ر (�ى ام�
              I�6 آ�ر,� '��ن` ا(� آ� ا�/ دورGT

                   ورق م�$�ان          .  م�$�ان &���ن ����
آ�ر,� ��9Eد�` و '�8 �`            .  ��,�دد

                            �$0���ام�نd 3!�� (�م��� داران 
ام� 
	�ل             .  ��D$��/ ح���$��(�            

       �6GT ن��E7 �j$0در ,�و ا�� c�Eران��
                    �6GT آ�ر,� '��ن` و در در'� اول
آ�ر,� در ارو&� و �Uب ا�/ ح�آ� را       

��G� از�ن >�د . 

... اعتصابات: كارگران بنگالدش  

در .    ا($�*�ح ا��Dن آ�+` م��Gد                   
                    5jD
م�!j$` آ� آ�ر,� و ا
	�د�� و 
ن ��>�ردار                �Dآ�ر,�ى '�ى ن=? آ

���،                �$+�, 5, �F� ده�ن ا�/ ح*�ت 
Dرى ا(9م` ا(�               .  م����' �uا��، 

وا���F ا���j$0 �ب از (� ح*�ات                    
                              I9ا(� و آ �$�J, از ا���� �$D��

� از �ن ا(� آ� ان$��ر    kD& `� �,آ�ر
&��مه�ى ���0$� را ��اى دول� و                            

�� . وز�� �� (� آ�ر  دا

ه� (�اد >�انن و ن��$/ و                     � Iا'�ز
���ر م$�(V را ��اى ��Fى وز��                 t�

  k���E� 6` از (��3ت       .  +�ض�F9ع دTا
          ،آ�ر ا��Dن در د(� ن��0                 �P ام� 

                                �ن6رى (� آ�ر ه�$0 آ� ��(�
                         I� ���
,cار��ت و �م�ر و ار�Fم 

       ا(� آ�     .  د($��ران >�د را ��lان����
وز�� آ�ر از �م�ر ��7ر م�!��ن آ�ر,�           

                  ��� I ا(�       .  ���jر ���Gl م�ن���
وزار
�lن� از ل��0 هcاران هcار                       
آ�ر>�ن� آ� دا)�� 
�5�L م��Eدد �`                      

         ���� I ا(� ا��Dن           .  ا9Tع م�ن���
نان آ� ه��/ آ�ر,�ان 
� زم�ن` آ� ��             
            �$lن�� ر�����l� ورc� 
�ل� c0$/ م�اآ�

ن� ه��/ آ�ر,�ان 
� د��وز �7خ                  ،

�ل� ث�وت در '�م�� را �� ���I '�ن                

                     ا��Dن آام        .  >�د 
�م�/ آ�دI ان
روزن�م� را ورق م�cن آ� در �ن از                  

 و د(� آk        ،م�ج 3���j�� kرى '�ان�ن      
٤٠           `�
	9�aت �3ل` ,cار ��  در:

�7پ ن���Eدد؟ �E7ن� ا(� آ� '��ب                
وز�� ,cارش دا��` آ9ن$�ى ه� و                       
�k (�وI و                     F Iن��وه�ى ام��$` از '�د
م�اآc :��$` د��E را ن���lان آ� در       
                          �G< `ن�� از ا3$�اض�ت آ�ر,�ان�
م��( زم�/ و زم�ن را ��k م�وزن آ�     

 آ�ر,�ان` آ�           ،آ�ر>�ن� 
�5�L ن�Dد         
       
�                      ،���Tم م��lرن  زنان` م��Dن

 ،آ� �7 �3ض آ�k       "    آ�ر" 
�     ،ا�$�1ل
���Eرى و '�ن آ�ن از��ن در��                              
                       �j!دد؟ را($` آ0` در �ن م��Eن
ه�0 '�اب �ه &? �7ا �� ا�/ '��ب       


�زI م�E      !  حF�6` &�دا>� م��Dد؟           
�Fار ن�Gد وزارت آ�ر '�ا��Eى                              

� ... ا�$�1ل و ���jرى ��

              kه�ه� م���l� |GT �3ج �� Iا'�ز، 
 ده�` و �!E$l` '��ب وز�� را ��                 �

                        k���E� I�. ن=| ح�6�6 و وا���F ن
                `F�� ىc�7 ى وز���F� از '�م �Fن��

                . ن����ن آ� ��T�l �ن ا��Dن را c7ان
  �ن�N     ،آ�ر,� 
�5G  آ�ر,� ���jر م�0وى   

       ه� روز و �� هcار                  ،ا��Dن ,=$� ان
ا(�س .  ز��ن در '�م�� 
�jار م��Dد              

(�م��� دارى �� ,�د آ�ر و ا($��Hر                    
ه� D�� �7$� آ�ر,�ان و در '�� (�د     

���I .  (��ى ن�&��J (�م��� ا($�ار ا(�    
                Iم �� ا($=�د��از آ�ر,� در ا�/ ن `Dآ

 زور و زنان و                ،از ا'�Gر ا�a$Fدى       
(�آ�ب و : الG$� �� ا(�س                                        

G!��1ت و دروغ &�دازى و                   /��$=�l)


� آ�ر,� (� آ�ر        .  +��s ا($�ار ا(�    
    ��jم� �$D�� را �� آ�ر d$)�& �)در .  ا

م�ا�F` آ� م�F$� �� آ�ر او ن��زى ن��0     
         ���Fم� �
 د($3 I�E����u� `نd م��+$
و ن��زه� و ���al و ح�م$d را ��                  

    ا�/ �Fن�ن ا�ى ن��م                .  (��E� I�lن
آ�ر,� 
� (�     .  (�م��� دارى ��دI ا(�  


d و                    ،آ�ر ا(�   ��F�
 �� هcار ا
��م 
   ،ح�6ق �� ح�6 اش را ز�� (�ال م��Gن
     ،ا�/ آ�ر,� ا(� آ� ��� ز��د
� آ�ر آ�

 آ�$� م���            ،آ�$� د($�cد ���Eد            
            ،��Dد<�N� آ� آ�ر>�ن� ��� �$��Lم 

                    `E$0j� و د�7ر ور�و (�د �ور ��
���jرى در �Fم�س ا�/ ن��م '�م         .  ن�Dد

    و ن� '�م           '�م آ�ر,�      ،�	�0ب م���
آ�ر>�ن� دارى آ� آ�ر,� را &? از                      

. (�ل�� '�ن آ�ن �����lن م���cد                                
                  ن��j��،   8رى �t ن�8 �	�0ب م���

 و ن� ن�8 ��اى                    ��اى >�د آ�ر,�         
ن��م` آ� ���jرى 'cو آ�رآ�د و                          

��� !   (�م��� دارى            ،�Fن�ن��ى �ن�0      
                 kه �
 �$+�D�& ره�ى�Dدر آ I ا��ن
�E7ن� در��+$` آ�ر,�ان ���jر را ��                  

                     ،ز�� (eL حا5F ن��زه��d م��ان�
�E7ن� ��j�� ����  tرى م	ود ـ c�7ى         
آ� (�ل�� &? اناز >�د آ�ر,� ا(�  ـ             
را �� هcار م�� و م�Dوط �� ان�اع                      
                   A�!j

	��6 در ا>$��رش م�JEران؟ 
'���رى ا(9م`  و در ��7ر�7ب                     

��/ ا($��Hر (�م��� دارى                         `Dوح

ا���G< �uى از ����               .    رو�/ ا(�    
 د(� آk ��7ر م�!��ن                ،���jرى ن��0   

   �
 آ�ر,� و >�ن�ادI اش را ره� آ�دI ان
>�د و آ�دآ�ن�Dن ن�ن را از ز�� (�8             
                      kرت و ن��F دو Iز�
؛ و �Dj� ون���

 !وز����ن هF�� k` ا(�

����u از وز�� آ�ر '���رى ا(9م`           
  �+�, Iد�< ��Gه��/ روش ر+$�ر و       ،ن 

                �Eاران ن=� د�cرا ه `$lه��/ زم ��
در �ن '�م�� ,=$� ان و �� ا'�ا                                  

 و �� مال &�+�0ر و ا�a$Fد         ،درم��ورن
    &� .    دان ��Pى م�uل? '�ى دادI م��Dن

 از وز�� دول�                     ��Gا(� آ�  ن eواض
              ��.  ان$��ر ح=� ح�م� آ�ر,� را دا

     rا+� و ح��،            I� در(� م5H ه�� &
     �Eه�ى د�،          �6
` ه�$0GT   . `jه�{�ل

ه�ى '��ب وز�� در ام�ر  ام��� و                        
زنان�Gن` در  (�آ�ب ا3$�اض                                
آ�ر,�ى (�8 
��م ,Jا�$� >�ن آ�ر,�       

       ا��Dن را د��E       ،را 
�ى ���D آ�دI ان
                   d��< ن��زى در ر���3 آ�$�ل ز��ن

 . ن��0

�6GT آ�ر,� در ا��ان در د+�ع از >�د           
              I�E$)در م5��6 (�م��� داران و ه�� د
و ا��دى دول$` و ��U دول$` اش در                         

         د+�ع .  '��G ه�ى م$�دى ����D م�cن
�dG�' t    .  از م��j� �D` از �ن��(�          

آ�ر,�ى �Fى �� �� آ�(` ن�Dنن ����              
���jرى 
�ازن �Fى م$=�وت و م0!��                     

���0 ح�0ب د��Eى را �� دول� و                          

             ��م����F .  وز�� م	$�م ��u م�JEا
               ���
��$� �6GT آ�ر,� �ن '�م�� را ن� 
در '�� ��ا�V زن,` ��$� ��اى >�د       
                �$0����j!� �6GT در '�� '!�I ه�ى 

�kl   ،از حr و ح�6ق ���ونان   x�� از 
 .>�اه زد

..كاله بى پشم كارگر در  .  

  I� در ��               ا>��ا ه=)��) � ٣٥٠ زنان
د وح��Dن�   ر ��>�      در ا3$�اض ��      ،او�/

ه��      >�ن�ادI     و 
	��6 �م�c زنان�Gن�ن ��            
                      �زنان��ن و ��ا� .s0 ح�6ق ا�$ا�

. ان     ا�a$3ب JUا زدI             >�د د(� ��             
    Iن�اد�<                      �� �E$0Gان��ن در ه�ا�/ زن

 او�/ د(� ��                 �ن�ن در م5��6 زنان                
      Iب زد�a$3ا    اد� از         .ان�
rGT ا>�Gر 

                         ��� �زنان��ن (��(� زنان ر'�)
.�ج ن�c ض�/ ح���� از زنان��ن                          

���a$3ا�           ،ا�� �.  در>�ا(� .�دI ان
ح=� (9م� >�د ا�a$3ب JUا را ادام�     

 .نه�

� و .!�� زنان��ن                              ��a$3ان��ن ازن
   �$0��� �� و                 (��(E$0G6��3$��/ ه� 
   ���Gاز '�ن و ح�م�             .  ح���� م� ���

       I
��م زنان��ن (��(� >�رج از ه� �63
 ه��اI . و م�ام� .� دارن د+�ع .�د  ���

>�ن�ادI و ��E$0ن زنان��ن �� >�ا(�                     
�زاد� .!�� زنان��ن (��(� و �زاد�                      
                             �u����63I و ���ن 3!�� زنان و 

�$�           .  ا3$�اض .�د   J, ل��) �) xر��

�      ،ا����D. 50ن xر��
 ،  ����' ،  �u��� ، 

ا3ام و (��0Eر 3!�� .�ر,� و زن و                   
                           �� sا(� .� ل �'�ان و ه� ان�0ن

(�ان رژ�k �7        .  م�lل=� ,�DدI ا(�      
� .� در                   Dl� �7 و �
رF ن�ن .� در�
I ان، و                     � I '��ح (cG �� ح���� ران

     ��"(�8 د+�ع از زنان
�63  "   ���) ��
 هcار ان�0ن �� ,��I               ،م�cن�: /�!
�F 

                   >�ن�ادI و           .  در ا�/ '�م�� ان���
��E$0ن ا����a$3ن را ه����ر .�د .�              
راI م��6!� �� زنان و ن�uت '�ن                                   
زنان��ن ن�م� ن�Eر� و ال$��س از                               
6!�، .� >�د �3م5                        
 |u
م�ا'| م�
           ،����u، زنان و .D$�ر م�lل=�/ ه�$0

ا���� ن� ن�'� .� >�د زنان�Gن                 .  ن��0
 . زنان� �� و(�� .5 '�م�� ان

                 Iا راJU ب�a$3ا �. kم� ��ره� ,=$� ا�
م��(s م�GرزI 3!�� زنان و ����u و               

ام� 
�د�� ن��0 .�                  .  ا3ام ن��0      
م��0ل '�ن زنان��ن� .� از (�                                  
                     /��
 �ن��7ر� ��ا� ر(�ن �� ا�$ا)
ح�6ق و ��ا� ح=� ح�م� و .�ام�                 
                Iا زدJU ب�a$3د د(� �� ا�< �ان�0ن

 .  (�ان '���ر� ا(9م� ا(�،ان

� ا(�           DG�' ر�. ��زاد� زنان��ن (��(
.� �� زنان، ����u، ا3ام و ا>$��ق                     

� از ر��D م�lلA ا(�            )��)  . �DG�'
   ،I و ��ط �63�F �.� >�اه�ن �زاد� �
                        ����ن، 
5�D و �زاد� +��ل�� (��(

'�dG �زاد��lاه� و ��ا���                 .  ا(�
 ��ا� م��6!� �� 
��ض                                  ��� �G!T

 . '���ر� ا(9م� �� م�ان ����

 سعيد آرمان
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. را ���0ر (�l و ن�م3�0 >�اه .�د            
   Vا���� را .� در 

���1ا ��� �Dم� ه��
م�GرزI م�ن در �($�ن� و�Fع ا(�                             

� �$�ان�k :=�ف �6GT .�ر,�                 k�)��D�

    k��. Iرا ��ا� م��6!� �� �ن �م�د  . �u�$درن
م�دام .� اح$��ل ح�!� �� ا��ان، �� ه�             
                �� � ا(� ����Fان، �< اح$��ل واcم�
                      ��Eه�,� ،k�$0��� ان 3!�� �ن�

��م 
                               �� d
.��k و ��ا� م��6!� �� 
�ث��ا
� و م�GرزI .�ر,�ان و                    ,��ا�V زن

                                  k��. 9ش
� و (�' Iم�دم �7ر .
م�!�$��/ وض��� ��ا� �6GT .�ر,� و     
.��ن�0$�� در ا�/ ��ا�V ان$��ر و                           
                 I�!' k. �� و /$�د(� رو� د(� ,Jا
                         Iرز�Gم �� �E�' /��7 دادن اث�ات
�6GT .�ر,� ��ا� ره�)� '�م�� ا��ان           
         �از 8�7 (�م��� دار� و رژ�k ا(9م

 .ح�م� �ن ا(�

(�P�� ��D7 ,�+$/ �	% اح$��ل ح�!�           
ن��م� �� ا��ان در +*�� (��(� و                     
� '��ن، ا(�(� ,=$� ا>�� ژن�ال              (��م�
م�ل/ در��ر���c, I ن��م� �م���� در                

دI م��6!� �� رژ�k ا��ان و ا��wر ن��                  
           ��) r��) ?�(ن رروز &�d م���5 ه��
                    �� �در��رI ا���� اح$��ل ح�!� ن��م

          ،�$+�� dا�c+ا��ان ا                �D
 در .��ر 
�����	
�)  .     �����	
 kد ه�. �'�
 ���

و هk ا�/ ا��wرات >�د م6م�ت '�8،         
� از '�8 روان� و از 
ار�                       Dl�

'���ر� ا(9م� هk      .  >�د '�8 ا(�    

� �� ن=|                               م$9��6 �� �ن دام/ م�cن
               c�7 5 از ه�GF �!�'اف >�د و ازاه
� �� '�م��                    E�' ��*+ 5��	
��ا� 

 . ا��ان از �ن ���I ��دار� .�

           �D
 �D& |Fاز ا����، در وا ���+�:
                  ��
د uدم ,�+$/ م �D& و �����	

ح�!� �� ا��ان، ه��ن رونه�)� ا(� .� 
&�� (�ل &�d ه�L< k '�8 را ��Lر               
� ���P (� '�م�� ا��ان و .5                           '

ن� �ن و�F . م��6L >�ورم��ن� ,�+$� ��د  
و ن� ام�وز نcاع �� (� م�0ل� ه�$0                  

د�3ا� ه0$� ا� هk         .  ا� ن�Gد و ن��0       
�ن و�F و هk ام�وز، 
��� �< ���ن� و             
�< .�ن�ل &��GDد نcاع م��$�� ا(�                  
                  ���Fدر �ن �م���� ��ا� ح=� م� �.

� >�د در '��ن ن��زم� د(� ��دن              ��

م� و   .  ا(�"  ,���c ن��م�  "�� '�8 و     
           8�' |L6ن�ع م� از م k0١٩٩١.��ن� 

>!�� .� �م���� �� ���ن� ا��1ل .���                 
� و                     D.��D�3اق، �� ل kرژ� V)�

 �� ا(�س                        �'�8 �� �3اق م$�(5 

	!�!��ن از 
	�Pت &? از '�8 (�د              
و ا���� م����F ا�a$Fد� �م���� و                       
� ادام� (�.�د,� �ن ��            �Fام��ن�ت وا
'��ن ا+� .�دI و ا($�ا
�v دول�                        
     ��
�م���� ا�/ ا(� .� �� ا($=�دI از ��
ن��م� >�د �ن را ح=� و �� ر�G�Fن                      
ا:!� >�د ���� رو(�� و ا
	�د�� ارو&�         

5 .�، ه��/ م�ض|       ��	
و �7/ و ژا&/ 
و ه��/ م�lل=� (�(l$�ن� �� '�8                       
ا+�وز� و م�!�$�ر�k0 �م���� را در                       

k�$� . (�ل�ح� (��(� >�د ,Jا

 ٢٠٠١ ({$�م�G      ١١در 
	�Pت �� از          
       �' �
	!�5 م�lD از رو��رو) �� kه
                 k0ور��

�ور�k0 �م���� و  ��Fو وا
              8�' I�E��' |از ه��/ م�ض �ا(9م
                          �lDم���� 3!�� ا+�1ن0$�ن را م�
.�د�k و �� و'�د م	��م .�دن                                     
م�!�$�ر�k0 و 
�ور�k0 �م���� را از                       
                      kم .�دن ح�!� �م���� �� رژ���	م

             kن >�ددار� .�د��Gل�T  .       در �($�ن�
 �م���� و انE!0$�ن 3!��               ٢٠٠٣'�8    

دا ه��ن رونه�� �� از              u�3اق م� م
'�8 (�د و ه��ن اهاف �م���� ��ا�       
� >�دش را                        
رFا�� ���Fم� ��GH

� د(� ن�Dن                   E�' �v
&�D �ن ا($�ا

اوم �ن در م��0                          k�)�
.�د�k و �� 

 >!�� و 
=�وت م�lD �ن     ١٩٩١'�8   
             /��� '��T ��!3 8ل�Gن �� ا�/ دل�5 رو
� از ا(9م                          Dl� �3اق ن� kرژ� �.
� ��د و ن� ام��� �م���� و '��ن                )��)
 .�دI ��د، �ن '�8 را م	��م           ��
را 
.�د�k و در��رI �3ا�E�) sF/ �ن ��ا�         
م�دم �3اق و م��6L و از'�!� در                        
         �م��0 
���6 م����F '���ر� ا(9م

  kار داد�Dه  .         � ن��م��
 /$+�,P�� ��
�م���� 3!�� ا��ان در ادام� '�8 �3اق   
و �� ���ن� ه0$� ا� هk ��ز �� ه��ن                       
                �رون ا+� م����F ا�a$Fد� و (��(
�م���� در '��ن در ��ا�� �7/ و                              
رو(�� و ارو&� و ه� ا($��د .�د�k و                      

      k3!�� �ن ا�0$�د�  .          /�در �3/ ح�ل رو
.�د�k .� �7ا '���ر� ا(9م� هk از         
                              I��� ن=| >�د �� ���7ن رو��رو)

         ���0 ا($�ا
�v         .  ��دار� م���
               �م�!�$�ر�$0� �م���� در �3اق م�ن| 
           �.� دول� ��ش �$�ان ن�D6 ح�!� ن��م

�. � . اش �� ا��ان را �3!

م$���GF �	�ان ا�a$Fد� '��ن .� در                    
در'� اول ,���Gن ا�a$Fد �م���� را                     
,�+�، رون ا+� (�.�د,� �م���� را       
(���$� و و>�م� م����F '��ح                              
               �$D�� ا� .�$�ل �ن را�� ��
ن��.��0وا

���0 ن��.�ن��� ه��ت ح�.��              .  .�د
�م���� در ان$���lت .�I�E و ر��(�                    
'���ر� از دم��ا
�� و رو� .�ر �من   

9ش ��ا� .�$�ل ا+�                  �=�wاو��م�، و
م����F '��ن� �ن .�Dر را �� د(�                  
او��م� و '��ح دم��ات ه��ت ح�.��                    

ام� (�� اوض�ع در                 .  �م���� ({�د      
�$� ن�Dن دادI .� او��م�               J, k�0ل و ن���
و دول$d هk راI د�c' ��E ادام�                           
                                   �<�� �� �ا($�ا
�v م�!�$�ر�$0
                    ���Fا� ح=� م��� ،�(c' ���1ات

�م���� در '��ن در ��ا�� رd��GF در                

  د دول�     . &�d ن�E+$� انuد(� ��دن م
 ح�!�                ��
�م���� و دول� ا�)ا5�( �� 
                �v
�� ا��ان، ن�Dن� ادام� ه��ن ا($�ا


� ام�وز          ن�م�+�D6ن در ��ا�V ن�م3�0
�$�ب دول� �م���� ��ا� >�رج            .  ا(�

.�دن ن��وه��d از �3اق 
ار�                          
                            �� ��م�د,� ��ا� رو��رو)� ن��م

و>�م� .  '���ر� ا(9م� ا(�                    
م����F دول� ا(�ا)�5 در م��دPت                      
                I��. �D
 >�ورم��ن� هk +�.$�ر �'
�	�ان و رو��رو)� '�ر� و ��P ��دن               
                kا,� ه �. �E�' ،�)اح$��ل '�8 ا
                         �دول� ا(�ا)�5 ��وع .��I �ن ��
                           kن��0 .� دول� �م���� ه �
�د�

�  .�9+�:!� در �ن در,�� >�اه

     �از �Tف د��E دول� '���ر� ا(9م
                        �هk ه���Nن �� ادام� ا�/ رو��رو)
����ان ا($�ا
�v ���6 >�د &� م�=�Dرد،            
��6 �7 در ��ا�� �م���� و �Uب و �7               
در '��G دا>5 در م5��6 م�Gرزات و                     
                        �. �ا3$�اض�ت .�ر,�ان و م�دم
(�ا&�� و'�د��ن (���ر از >kD و                    

 .              ن=�ت از '���ر� ا(9م� ا(�


	�� ه����  ��>�رج از ا���� ا�/       : 
��د �� ن�                            �uم� �E�' �� ه���
، 

� '�م�� ا��ان را ,�+$�                   E�' ��*+
ات                       ،ا(���
� و ��U ا از دول' 
 >�د '���ر� ا(9م� هk �� ا�/               ،�ن��

        ��� وا��F '���ر�         .  +*� دام/ م�cن
ا(9م� >�اه�ن '�8 و ح�!� �� ا��ان         
                                   �7 �E�' ��*+ ا(�؟ ا,� ن�

� دارد؟  $�:�< 

(���D7 ا:!� و اول�� ا�/   : ��ت� �	�  
8 �ون               �' �L< و >�د �E�' ��*+

�< �م����، ا(�ا)�5 و �Uب ا(�                  .
'���ر� ا(9م� هk ح$� �� +�ض                     
                          �، م��+���Gا���� >�اه�ن '�8 ن
                 �E�' ��*+ �� در دام/ زدن ��Fوا

>�اI در ا�/ '�� .� در م��6L           .  دارد
>�ورم��ن� ����ان (�5G م�6وم� در                     
��ا�� �م���� و ا(�ا)��w 5ه� ��د و                 

�دI ه�� م�c'� از (��($���               �
�}�)
�م���� و ا(�ا)�5 را �� (�� >�د و                     
'���ن�ت وا�0$� �� >�دش ن��� حcب              

              �. Icن�ل��. I��U ن و ح��س و��Gا� ل .
و >�اI ا���� از ا�/ +*� در دا>5                           
 (�.�ب و                      �D
'�م�� ا��ان ��ا� 
   Iرز�Gن ا3$�اض و م>=�6ن و s63 ران
                           I��� وم�	�6 .�ر,� و م�دم مGT

  '���ر� ا(9م� از هk          .  ��دار� .�
                   �)� �
ا.��ن ا�/ م��+| را �� در'�
�وردI ا(� و در :�رت و�Fع '�8               

. ا���د �ن را :ه� ��ا�� >�اه .�د                  
+�ض ا���� '���ر� ا(9م� >�اه�ن          
                     kد .� ه�Dا�/ '�8 ن��0، م�ن| ن��
           Iا($=�د �H.ا� حE�' ��*+ ام�وز از
را (�زم�ن ده و هk در ادام� ��ا�                     
ح�ل� و�Fع '�8 �م�د,� ,0$�ش �ن و       

9ش ��ا� ر��D ./ .�دن ه�,�ن�                   
                     Iم�lل=� و ا3$�اض� را 
ار� د�

���  .                      �� ���9وI '���ر� ا(9م
                 k0ن�(��ن�ل� ا($=�دI از ا�/ +*� م�$�ان

ا��ان 3��� s!T را &�D (� >�د                  
���ورد و از ا�/ راI هk م�lل=�ن >�د در     
دا>5 رژ�k و در ا&�ز���0ن را >!|                      

      �$�     .  (9ح و م�cو� .�J, در (�ل���
                      >�$.�
هk '��ح اح�� نvاد از ا�/ 
                    k0ن�(��ن�ل� k7�& ن�D. ا� ���ون��
ا��ان� از د(� ا&�ز���0ن &�و�Uب                  
                        kد و �� در'�ت ز��د� ه�. Iا($=�د

 .      م�+r ��د


	�� ه����  ��� از '���ر�     : Dl�
ا(9م� .� اPن �� '�cG) dG م��وف         

� و         ،انE�' ��*+ ا��ان و k��	
 دل�5 
                               V!U ���$)��) را �'�8 اح$��ل

          ا�/ 67ر    .  اح�� نvاد ا93م .�دI ان
� ا(� و ا�/ '���ن .��u ا�/                       �Fوا

 وا�F ��Fار دارد؟


9ش (�ان '�cG) dG و           :  ��ت� �	�  
              �D
� از ا&�ز���0ن در ا���� (��Dl�
� و                      E�' ��*+ /$+�,P�� ،�����	

اح$��ل '�8 را �� ��UمP��0ن� ��دن               
(��(� و م�ض����E (�ان ح��م�             
و م�alD �� م�'�ا'�)� اح�� نvاد               
ن ��         ���& ��< �� I93و ،ن�G0 م�ه�
kD7 م�دم در ار
�Gط �� رونه��                              
� &�D ا�/ رو��رو)���، م���6$0                   �Fوا
در '�� ��,�دانن 
�'� ا+��ر                               
��3م� از نd6 ا:!� �م���� و                               
ا(�ا)�5 و �Uب در ا�/ �	�ان و                              

� و 
�G)� .�دن �ن��(�                 E�' ��*+ .
         �ه+�Dن ا���0 .� از ا�/ رهJEر ن=�
                 s0. kد �� رژ��< d��D. ��0در م
                           ��*+ �. ��L<  و ح�ض�ن��.
� م�دم ا��ان       ,� و '�8 ��ا� زنE�'
و .5 م��6L دارد را 
��م� &�D ,�ش                

ازن���  .             dG�' م�ض| (�ان |Fدر وا
(cG و ا�/ �dl از ا&�ز���0ن در                            
ن�د�I ,�+$/ ن���د� '�م�� در &� م��+|       
>�د، �� م�ض| دو �Tف ا�/                                         


=�وت &��� ا� نارد                                  �. رو��رو)
� ن=|           E�' ��*+ از �'���ر� ا(9م
م��Gد، ا���� هk م��lاه� از ه��/ +*�           
��ا� &��GDد اهاف >�د .� .�م9                          
             I��� �)اف و م��+| م�دم ا�3? اه

  &�و�Uب ��دن �< '��ح       .  ��دار� .��
از ��رژواز� ا��ان در '�cG) dG و                 
در ا&�ز���0ن، (���D7 ا�/                                         

 .م�ض����E �ن��(�


	�� ه����        ��'�8 :�رت        :  
 '���ر� ا(9م� ��E�،             9�3د �� ن�       

� را 3!�� م�دم ا93م .�دI ا(�            E�' .
                  �D
� ��ا� رژ�k ا�cار E�' ��*+
              �6GT �6ن و (�.�ب 3!�� ا3$�اض=<
.�ر,� و م�دم، ا�cار 
�8 .�دن                            
� ا��ان و .�< ��                                  )��) ��*+

راI م��6!� م�دم . '���ر� ا(9م� ا(�
 ان�96� �� ا�/ اوض�ع �0�7؟

م��6!� �� ��7/ اوض�3�              :  ��ت� �	�    
ا(�(� مc!$0م دا�$/ �< م�ض| .�م9              

م0$56 و م�lلA �� دو                         

. فضاي جنگي و خطر حمله ..  

 4صفحه 
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دول� و ن��م ��ن ا(� و م5�D ه� '�     
 ن��و و �6GT ا�         ��� �$�و ه� 3!$� دا
                         �,.� ح�.k ا(� م��0ل 
�م�/ زن
� م� .�ر,�ان                   ,'�م�� و م��u!� زن

 .ا(�

��د                  /�ا���� را ,=$k �� ا�/ دل�5 
� رو
.� .��ن��0 ��دن .�ر,� �< م�0!� و           
(��(� و (�� و ا+6� .� ا�/ .�ر,�                  
                                I�E��' ،د��Eم� �).��ن��0 �
� او در م�GرزI ��/ دو �6GT را                   )��)

       
���/ م���  .             �. �.�ر,� .��ن�$0
                 cG) و ح�.� و ان96ب dG�' Iه��ا
راI م��ود و ��ا� �ن '�dG از :=�ف       
�6GT .�ر,� (���ز,��� م���، در                    
� در ن�L6 م5��6                        
�6GT �ن�Gد (��(

. م��+| و :�6GT A اش ا�0$�دI ا(�                
ا���u د��E �� او ن� �� ��3ان .�ر,�                      
                               ��G� >�}�
.��ن�$0� .� ��Lر 
.�ر,�ان .��ن��0 را 
���6 م��� و                
           �. ،� اش .�< م��(�ن
�6GT د�	
�� ا
                        dG�' ر�. ��� ��3ان +��ل و (��(

�� "  '�dG '�ر�   "(�F �� �� cGل �ن��               
نdG�'  " �$0��E ان�96� '�ر�                    "

�� ا�/ 
�ض�	�ت، �!� م/ دارم               .  م��Dد
         dG�' ز���) �. ��� .�ر,�ان .��ن�$0

I ان، ان$�6د م���Eم  �هف هk   . د��Eان 

��نن ,�د و �GUر (�/ ��رژوا�� از                
ح�.� و ا+r و 5�3 �ن�� �� ن=|                                

 .>�د��ن و �6GT .�ر,� ا(�

ان$�6د �� ا�/ A�T ان$�6د �� (��(�                            
                 V)�
م*� و ض .�ر,�� ا(� .� 
5، (�� در م��0م                       GF  Iن، در دور�

            ح�P .  .�دن ر+��6 .�ر,���ن  .�دن
� رخ دادI، ه��     F�=
هk ان�Eر ن� ان�Eر ا
(� ز�� ��ف .�دI و (��ت ا>$��ر                   

  >�Lب �� ا�/ ر+�6 م��lاهk           .  .�دI ان
           Dان، نc�c3 Dن k��E�  .     ���د��وز 

ح�م5، مG!�، (�زم�نI (��(� و +��ل                
                   ،�� ��د� .� در �< (�ل و انDG�'
                  �c�7 ،kم���� I�Eن �) �D& �� �$Fو
� .�ر,� و       ,'�a< cم� ن�G0 �� زن

  ����د �< '�dG         .  زح�$�d نا �ن�

��م '�م�� را +�ا���Eد و             ��زاد��lاه
� اش ��ه و(�|                   ����
رF در دوران

��ض�ت (��(� و ا�a$Fد� ��                   /��


  �م ا�/ ر+�6 در . �6GT .�ر,� ����F93
                   �)م5��6 (��(� ض.�ر,�� .� �

    ���� �El)�& روز رو�/ اول      .  ,�+$�
               �� �$�م�I م� را 
� �ن�u .� در 
�ان دا

  
	�.�ت (cG و:5 .�دن  .   /�روز رو
� �� ح���� از           �G5 مGF ر (�ل ه�����

"              �G!T و ��ا��� �" '�dG �زاد��lاه
را �� ح���� از '�dG ه��                                              

"Iا�lم5                         "  �زاد��� �
 
���1 دادن
"  Iا�lزاد�� dG�'  "   د�� cG)  .      /و �� ا�

                ���I ح���� ����ر��ن از '�dG ض
� (cG را �� ,�ش ه��                      G!T ا�����

0� م�$�ان �� ا�/ ,=$� م/                .  ر(�نن.
ان$�6د .� .� �7ا ول ./ F*�� ا�                          

�$� م���ط ا(�              J, �� �Eد� �. k$0ن� .
                      �$�J, �� Pاو �. k��E� ��� x)�& در
                         dG�' cG) �.م���ط ن��0 و ح�

� از �6GT (�م��� داران ا(� .�             Dl�
� م�$�ان دو��رI دور                         �L6در ه� م
اد� را (���ز >�د                �
 kد و ��ز ه��E�

�.  .         �� ��$� و ن�EهJ, �� /$D,�� ث�ن��
راه� .� �مI ا�c' kو (�� ه��                            

.�ر,� د(� �� (��� ��ا�       .  .�ر,���0
(cG، ام�وز ��� از >�د �{�( �7ا                      
؟ ��� از >�د �{�( �7ا در                     � /��7

 �6GT .�ر,� �ون                             ٥٧ان96ب           
(�زم�نه� '�dG م0$56 >�د دن�Gل                      
رت (��(� >�د ن�+� و 
k�!0 دول�             F
                   ؟ ����رت >���� و '�dG و� F و
           �
 �6GT ر,� �� ��3ان�. از >�د �{�(
                      dl� dG�' پ�
�� دم �,  ��� �.
                �. ن�راض� �6GT ح�.�� ��د؟ �{�(
زم�ن درس ,�+$/ .� +�ا م��( و                    
�7 ن�F 50ار               ���ا� ه� درس ,�+$�

��� .�ر,� .��ن��0 و       .  ا(� +ا ��ن؟    
ره�G .�ر,�� ام�وز ه�F kار ا(�                
 �7ا ن��و�       ��E� �Eل د��) � از (��
           �Eد� dl� ��!3 ��.�6 ح�GT از �Dl�
         dG�' �؟ �� �7ا ن�
�ان از (�زم�نه�

؟�� �� ا+r (�(��ل�$0� >�د )��) 

                            d6ن �� cG) dG�' �� در ��>�رد
               /�ن�+��ل� .� .�ر,�ان .��ن��0 رو
��/ هk ا�=� .�دن ان$�6د '� وارد                             

از در ا�/ A�T �7ا .0� ��                   .  ا(�
              ��!3 /�:�ا+� :ور �< ���ن�� رو
(cG ن�=$�د و ه��ز ن��0؟ �7ا ه��                       
   �(��ت .�دن؟ ��,cار� م�u| ��3م
و ا93م ا($96ل از (cG را وا��F >=�6ن     
م�ن| ا(�؟ .�ر,� ��ا� هcار و �<                
م�0!� دور هk '�| م��Dن، ن���Dد در           
ن ه� .5 ر+�6 را                  �� از ا�/ '�| ��
 (���ز                 ��Gار داد .� ن�F ب�L< م�رد

؟� '�8 (�م��� داران 

             cG) ع�u
مV6+ 5�D دن�Gل� رو� از ار
و '�dG (�م��� داران ل��Gال ا��ان                      

�< درد م���D در �Tل (�ل                  .  ن��0
                     �Eه�� د� dG�' ز���) �$�J, ه��
� از .�ر,�ان                    Dl� ن در :=�ف�

اد   .  �7 و .��ن��0 ��دI ا(�      �
��ا� 
� از ا�/ +��ل�/ 
	�.�ت                        �'�
 5��F
             dG�' و دور� از ���F ه� �� �)��)
                       Iد� .�ر,� �< (�� '� ا+$�د�a$Fا

ه��اه� ا�/ A�T �� م�GرزI                  .  ا(�
ا�a$Fد� هk، زم�ن� از ن�� ا�/ ر+�6                
 ا(� .� از ن�� >�د��ن                        ���ارز

                 ��� �$�
96ه�� .  اه��� (��(� دا
� .� د(� و &�� ا�/ A�T ��ا�                    $�)
د>�ل� در م�GرزI ا�a$Fد� �0$� را ا,�     
 ا(� .�ر,� را         ��F93 �Dه�� ،��E��
� دن�Gل                     )��) 8 &�+�8�+ d�& اغ�)

    $)�=� I��) د�lو       .  ن Iا����� ,�و �Eم
.��$� و ان�u/ و ن��د .� �� ا(k .�ر,�         
                          ،��d از �< ده� ا(� .�ر م����
م�1Dل ه��/ &�d +�8 &�+�8 ه��                     
                    Iرز�Gم >� �Dم� �u. ؟� ن��$0)��)
.�ر,�� ��ا� ر(�ن �� م�Lل�Gت ��ن            
� (�ل��(� .�              �F؟ در دن��� وا��دI ان
� ا&�ز���0ن در                )��) Iو�, d6ا���� ن
�$� م�غ  5Hو م �$+�, Iم	5 را �� �3
ن� در (��(� م��D ا
	�دن و ن� در                           
         �� �م�GرزI ا�a$Fد� م��D .�ر� .� ن�ن

               0� اض�+� .�. I�=)  .      وردر :
ن در دن��� م�uز�     �ا��39T و �wه� 
                         �
ه� '��� از د���E ز��د(� 
ا(�، �ن�u هk .� �� م��+| زم��� .�ر,� 
                       �G��6
� م���ط ا(� �Fدر دن��� وا

ون ا($��H ه�� از دم s��U ان�. 

�7ا �� '�� ���ر و ا��39T ��ا�                       
                        ا��از و'�د در دن��� م�uز� ��ه

�م�ر :ه� هcار ن=�I ��ا�          >� 9Hم
                          k)؟ �7ا اk�$0ل ا(�ل� ن��Hزاد� ام�
ا(�ل� �� (� در ده�� و :ه� .�ر>�ن�         

 ح< ن���Dد؟ >=�6ن م�ن| ا(�؟

 �	% �� ارزش .ام م	=5 �� دل�5                          
>=�6ن �� ,�ش .��رد($� ه� ن���(؟               
م�E ��/ ه���ران� .� (�ل�� در .��ر                

 هk ان هk '�(�س ه�0؟

� از ه��/ ر+��6� .� >�د را                         Dl�
.��ن��0 م�ان� نd6 ه��l دا>!� را              
�3I ,�+$� و                           �� �$�J, در ���0ل

                   �. ن��" '�dG '�ر�     "
��ر� 
�ا
� ا(�  
�6GT Iرز�Gال م/ ا�/   ! �3/ م�)

 ر+�r م/                  ��Eن�� �ا(� .� �7ا .0
ا�/ �7ن��ت را �7ا �� ا(k .�ر,� و                  
.��ن��0 �� >�رد ا�/ و �ن م�ه�؟                    
ح�6�6 ا�/ ا(� .� ا�/ ه� (���زان                     
                                    dl� و �'�dG م�(�� و .��
             k)ا �� �. ن�راض� �6GT (�م��� دارن
.�ر,� و .��ن��0، �� .��ن�k0 و                           

  از ن�� ا�/   . ��3ان �ن هk ل��L زدI ان
               dG�' ارcا� ر+�6 ,��� .��ن�k0 م�$�ان

 .ه� (8 و ,�,� در (��(� ��Dد

��
 در >�

�!� �� .�ر,�ان� .� >�د را .��ن��0               
                  I�م�ان� و (���زان '�dG د��Eان 

� ان$�6د وارد ا(�              !�< در م5��6     .  ان
م               F در ه� �. �(cG، .�ر,� .��ن�$0
>�د 
=�وت ��/ 
	�� و (�� و .�ر                    
         ���(cG را �� (�� و م��0 >�د �� رو
م ه�F kدر ��         F >� �. ان� ��� ،ن��ان
&��Dو� در :A م0$56 >�د ن��0 و               
م هcG) dG�' �� k و ار
�uع                         F ه�

�� ا�/ �	% ��ز هk              .  '�ر� م� ��زد      
� ا�/                    )��) �lر��
��م��Eدم و 5!3 

  kم���� �در 
��م   .  م5�D را �� هk ��ر(
ا�/ ارز���� ه� از نd6 ا�/ ر+�6 در                      
�$� و ح�ل ��� (�اغ ن6 (�� و                          J,
         �� ر+� .� م�ن| .�ر (�(��ل�$0Dا��,
ا�/ A�T �� ن=| 
dG�' ���6 م56$0                   

 ..�ر,���0

     �E�' ��*+ /ا� ،��Tف ا�/ رو��رو)
�,�ه� ��      .  و '�8 اح$��ل� ا(�                  

 �� رو��رو)�، �,�ه�Fه�� وا ��D7�)
�� ا���� د�3ا� ه0$� ا� �� '���ر�                
ا(9م� +V6 ���ن� و م�0�$0� ��ا�                
�م���� و ا(�ا)�5 و �Uب در '��                     
&��GDد اهاف >�د از راI ن��م� و                     
              �د��$� .�دن (��(� >�د �� ه� دول$
 و م��+| �ن��                ��Gا(� .� دو(� �ن�� ن
ازد، ��ط           ��� �L< �� 5��را �� ه� 
اول ا�0$�دن در �< م�ض| در(� در             

�� ��7/   .  ��ا�� ا�/ وض��� >��L ا(�  
م�ض�� ه� +��ل .��ن��0 و ه� +��ل 
              ��6GT .�ر,� و ه� ان�0ن �زاد��lاه

��م� در ��ا�� '���ر�                                 م�$�ان
ا(9م� و ه�� '��ح���d و ه��                            
��6GT ���Dl (�م��� دار اk3 از �ن��               
.� در ح��م� ه�$0 و �ن�� .� ��                         
                 I ان و م��lاه��ا&�ز���0ن &�
�ب 
� و >�د '�8 ��ا�       E�' ��*+ /از ا�
(�.�ب م�Gرز�6GT I .�ر,� و م�دم               
     Iف .�دن �ن ا($=�د�	و �� م� Iا�lزاد��

            �$0��� /�ان$��ر و    .  .�� T�F| و رو
� در ��ا�� ا�/ >�L، >�د                       =�!�
9�

 . م�!�$��/ >�L ا(�

               5�L�
 �=�wو �. ��Eه�,� �� I93و
                            Iدر ا�/ دور �ن�&��J ه� .��ن�$0
ا(�، (�زم�ن دادن و م$	 .�دن                           
:=�ف �6GT .�ر,� و م�دم م	�وم                 
� ��ا� م��6!� �Fرت واF ا� ا���� از��
           ����>�ردار ��ن، ��ا� ا���� �� ,�
دم 
�پ '�8 (�م��� داران �ل                               
                          �D
 �ن�Eدن و ��ا� ا���� ���Fن
(�.�ب و >=�6ن� .� ار,�ن���                                
                         (�.���E رژ�k در &�d ,�+$� ان

� از                �
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