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 ���ن ���ل �
	��          ٣٠روز    
�ان در ����� �ت��             �س���ن ت

     ��٣٠٠              ��	
 ��ر"� ای  �
ا��وز �'�ی    "ا%$م ��د ��       
 ه�� *�� از            ،روز��ر اس)   
��ر"�ان .  ".�دا ا'�اج�,          

 �,ون    ،�,ون ه�5 ا4$ع �012         
ه�5 �89 و ج,ل� �� را6	� و   
              ����� ت=��> ی; ج�:1� ��ر.

ای?
� .  از ��ر ا'�اج *,:,               
             �: ��� "  ا�?�) ��0      "دی@

            �� ا.	�د� و :� 2ا:�?� زیA'
 لBا :�         ،�� "Bا*	� *,� اس)            

د'�ل) �C D�0زم اس) و :�                
لEو�� �� ��ز'اس) از                        

���ای  %�  �2:ن  و               .  ��ر.
 و %�      ،"ا�?�) ��0  "د.�ع از   

در ج��F�    "  %,ال) اج	��%�   "
اI اس) �� ه,ف اص�0 ت���    

 . سد اس)

 س�ل    ٧ ت�     ٤ای  ��ر"�ان از        
ان                           ?% �� ��	
در ای  �
. ��ر"� ��ه� ��ر ��د� ا:,               

          ���ر"�ان روز اول �ذر ��ا�
   ��٢٢      ��	
� N��O� در �ا�1: 

�د� و 'اه�ن                                � ��
ت
                 <P6 Qر و ل�� �� (R"ز��

 . ا'�اج 'د *,� ا:,

در جاب �� ا%	�اض                               
ل         ،��ر"�ان ا'�اج�        ��� 

                 �	U" س���ن �	F?ص ��	
�
ا'�اج� در آ�ر                   "،اس)

�ان               �
	�� س���ن ت� ،(��:
د در               ' (�F2� WU6 Iا��
��زار ر��2	� و :����%,                           
آ?:� از ت�,ی, 2�ارداد                            

             �� Iر�Xه�
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ره1�ان ج?Y1 سE1 و                                    
ی�:�Rن در                @?Zی?,"�ن و س��:

 ١٦دا:R@�� ه� �] 'اه?, در           
�ذر ا���ل ت_�ه�ات و                                

را "  ���ل�) ���Eى   "ت9�آ�ت    
:��ی?,"�ن دول)     .  س�ز��ن ده?,   

و وزارت ا4$%�ت و                                  
���:,ه�ن س��a ه> ت�,ی, �]                .
                                     �:" �آ??, آ� ج0 ه
ت_�ه�ات] را 'اه?, "�.) و          
ل ا2,ا��ت              QR� ناز ه> اآ?
�ا:� از N�12 دس	@��ى،              �@R��
تb�OF، ا'�اج و .�ا'ا:,ن                 

ی�ن دا:R@�� ه� �� آ��	�          R:دا

�� ه�	?,�c 4�1] وd:ه�ى ا. 

در د%اه�ى ج?�6] درون                     
رژی> ه� ات [2�U��X  اس)                 

2ل 'د*�ن ��             .  ���.	, �� ��:�
ه> ت�F�N آ??, ی� تN��O، اج�ز�               
        ,:��@� E��� (ل����ات �ت_�ه

ی�ن fg و تد�                  R:، دا�ی� :
          �F�اه�ن ج�
ی�:] آ� 'R:دا
                             �اى �زاد، ا:��:] و ��ا�
ه�	?,، در �N��O ای  سال                      

 �ذر و     2١٦�ار "�.	� ا:, آ�        
ج?Y1 سg E1� وج� ت��R� و                   

 ا*	�اآ]  �� ه> دار:,؟ 

 �ذر روز 2,س        ١٦
و :��ز ج�F� و ی�            
ت�س%� و %�*را           

روز .  :��)
           ��@R:اض دا�ا%	
�� اس	1,اد و                             
تj�F1 و :���ا��ى       

در :	�
� دو       .  اس)
�ایY و ج?Y1 در دا:R@�� ه�         "
�� ای  سال دو جاب �	�Uوت           

 .�] ده?,

د.�ت� ت�X9> و6,ت، ل�1�ال ه�             
 �ذر را      ١٦و :�س�:�ل��) ه�،        

2�ار داد�            E1س Y1?ج ��در ادا
و  در :	�
� ا"� ت9�آ�ت                          
دا:R@�� ه� در دس) �ن ه� ��*,     
�ن را در ',�) س?) 'د آ�           
ج?Y1 اص$�6ت اس) ��Xر �]     

,:��". 

ا�� fg در دا:R@�� ه� جاب              
ای  fg اآ?ن         .  دی@�ى دارد   

ص�b6  ی�R�� k?� و یk س?)              
س?) .  اج	��%] و ا:��:] اس)       

��� اى آ� در :	�
� ت$ش       
و ت
و ��1رز� س��س] و اج	��%]                
                �� �رادی�Xل در g?, س�ل ا'�

س?	] آ� ج?�ح . دس) ��,� اس)  

   kه� را در ی ��@R:راس) در دا
                 ��*�6 ��  �F� [:��ز �ه��
را:,� و ��g> �زادى، ��ا��ى              
را در دا:R@�� ه� �� ا.�ا*	�               

 .اس)

ج?Y1 سE1 و :��ی?,"�:Y در                   
دا:R@�ه�� در ص,د '�ك آ�دن         
ای  ��g> و ا��6ى �
,د راس)         
روى، اص6$@�ای] و                                
ل�1�ال��> و :�س�:�ل��> در                         

ا�� در ه��ن       .  دا:R@�ه�� اس)  
اه]     Zزادی� Y1?ج  ��6ل،  س�ی
و ��ا��ى 104] در دا:R@�� ه�         
� س� ج?Y1 سE1 س?@�?] �]           �

ه> ج?�ح �6آ>  و ه> ج?�ح .  آ?,
اص$ح b04، س?@�?] س�ی� ای      

دول) .  *o1 را ا��6س �] آ??,  
ا�6,ى :pاد 'ب �] دا:, آ�             
           ��@R:را در دا fg  ل��F. �ا"

ه� زد� اس)، ا�� ��g>، س?) و   
اس) �زادى، ��ا��ى،                          '

:� "،      "دا:R@�� ��د"�ن :��)          "
و 'اس)     "  �� ���رت�ی, ج?�]       

�اى ��دم               � [	Z1*ر.�� و '
ز�6	YX را :	ا:�	� و:�]                   
تا:, �� س�د"] از .�dى                          
9 آ?,           � �F�ه� و ج� ��@R:دا .

���م �زادى، ��ا��ى ���م                                
                        �O14 م��� ،fg ی�ن
R:دا
آ�ر"� �"�� و ���م ���0ن ه�                   
زن و جان 'اه�ن ز:,"]                  

� اس)	�� . 

از 4�ف دی@� ه��  ���م و                   
ه��  س?)، ر�E ات�9د fg در     

ا"� .  دا:R@�� ه� ه> ه�)                 
ا� و                Zزادی� ،fg ی�ن
R:دا

 ���
�ا��ى b04 �� ای  ت� 
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دوران ا'�� O14� ��ر"� ای�ان     
ن ��:��) ی; ��ر             ��$O:و ا
�b در                          	0� I�d. �� �دی@

��ر دی@�    .  ج��F� رو��و *,:,     
         fg Iان �� ��دو�رژوازI ای�
         �O14 د ت��:�س�:�ل��) ت$ش �
��ر"� و ��دم ا:O$�� در                       
ای�ان را �� ی; �� اصA$ح               
ا:O$ب ��RP:, ت� �	ا:, 'د از            
�د� O14� ��ر"� 4?�ب سد            "

�I را رد �?,  	R�� I�دهN و . �
!  ا:O$ب!  ُسـ�:�I ا:O$ب             

ن سE1 و ه> ����:�ن                      ��$O:ا
                     �ش .0; را �" ��:� fg

ه��ن ز��ن �� ه��ا�               .  ��د
             (��:O14� ��ر"� �"�� و ��
ه�I ای  O14� U"	�B@� ،<ری> ��   

              �ا:O$�� در ��ر :��) ا�� ا"
ه> ه�) �,ام ا:O$ب اس)؟                
ا:O$ب ��ا��g I)؟ ��ر"�ان        
ا:O$�� ال1	� 'اه�ن ا:O$ب ا:,       
ا�� درس اول ��ر����> ای                  
                 �g �� ,?*��  *رو �اس) �
ا:O$�� در ج�ی�ن اس) و 'د           

اه�ن g� ا:O$�� ه�	?,' . 

ل��) ه��ا�     �� fg tدر ��س 
سI و ��و�� و ه�*��                 �
            �O14 <Rg �� u�' �:�
ر.�?
        ,:,�*�� ��$O:دم ا�. ��ر"� و �

ن                          �d� ن دادن�R: I�
�
ی� در                   " �� ،�R1?ج ��$O:ا

'����ن �� اض�.�     "ج�ی�ن اس)،   
�دم�  "                 �.�F� ب$O:را ا

*�:,ن ��ه�)           .  ��د:,� Iا��
                 ،E1س ��$O:و ض, ا ��اس$

ل         ��'����ن �� اض�.�                 ".
�یw ا:O$ب ا%$م     "  ��دمFرا ت
�ی�U �� در             .  ��د:,Fه��ن ت

ض, ا:O$ب ��0�Z و در ض,              
ا:O$ب :�ر:
� و ص, ه� و                     
           �%�
هEاران ض, ا:O$ب ارت
   ��یO14 b� ��ر". N�9� �دی@

ای?�� �� "��ن 'د                   .    *,
              x:ر E1ب س$O:ا �?, �	اس'
2��E� E:?, ا�� �?��ن ��د:, ��         
ای  ا2,ام ت?�� "��� اس) ��                     
            �� E1س <g�س�) سق دادن �

�g> س� ر:x ای�ان� . �� ���"

*��> و                                          � (�P* ��
�ب از                           c و�:�س�:�ل��> �
رI اس$�� .� ال�9ل                 �ج�

���	� .  �	zO9 *,� اس)                   
��IE �� ه��ن ز��ن ا%$م             �

رI اس$�� ��      "��د ��     �ج�
�ب                   c و�دس) :�س�:�ل��> �
�د و                          � E1س Iای�ان ال?@
                   <g��ب �c و�:�س�:�ل��> �
     Iر�س� ر:x را �� دس) ج�

�ag �� ت$ش         ".  اس$�� داد   
 E��2 x:ر E1ب س$O:ا �د ���

 ��RZ� ,:E از رس�ل) 
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د            ' I�
ی�X از ����:�Xران �
��ی�ن داد      ”  ��k ��آ�     ”�� :�م          

 ..". و

 ،دل�N و ��ه�:� Cزم :��)                    
                            WU6 Iا�
	�� س���ن ��
د در ��زار ر��2	�             ' (�F2�

"z6  "                اج�دارد دس) �� ا'
,:E�  .            (��2در ��زار ر �P?و ای

                �� b* :�ن  ��ر و ت��� Iا��
� و '�:اد� و           ٣٠٠س� ای       U: 

اه, ��,                    ' �g ن�Rه�ی �|�، 
ت� .  6	� N��2 �89 ه> :��)                

ن در ص,ه� ���E ��ر ��                 ?�
ه��  تج���ت ده�� هEار                      

اولی) .  ��ر"� ا'�اج *,� ا:,       
دول) و ��ر.���ی�ن ای
�د                           
ا��Pن سده� س���ی� و ای
�د            
ا��Pن تان ر��2) در ��زار                   

اه, g?�            .  اس)Z� �دول) ا"
 ��ی, دس	�Eد        ،ا��P:� ای
�د �?,       
            ,:E� را �ت?�� *�:D      .  ��ر"

س���ی� داران زدن �ن �YZ از         
         �� E�	:�م دس �� �اس) � �ی?Eه

د    R�� داد� �را� ا.EایY   .  ��ر"
سده� و تان ر��2) س���ی�            

 . زدن �Eد ��ر"� اس)

                 D0
�اI ای  ��> دول) و ��
د را          ' I�ن ��ر ض,��ر":�2
:�E اص$ح ��د� ا:, دس)                         
��ر.���ی�ن ��اI ا'�اج و                      
.�Rر �� ��ر"�ان ت���� ��ز                      

س���ی� ��ی, تان ر��2)            .  ��*,
                Nه��  دل� �*, و ��� �	را دا*
2ا:�  در',�) ای  *��                     N�
��0, :_�م ��د"� ��6> ��ی,                          
� ی��?, و لBا ا'�اج                                    ��Qت
2ا:�         �� z1A?� $��� ان���ر"

ا"� IE�g در ای          .  ��6> اس)  
ن اس)             :�2 ��� ت       ،���ن ��Qی

               �O14 ای  :��ز �� �:,ادن ��ر"
�ای�A   ،��6> اس)  *  �?g و در 

         Iوه���{N ه��R� س� و �0� :�
��o0 و داد"�� و ز:,ان و ا�P6م       
�Z	w0 �� ج�م ��ه�Eدن                          

 %�0� ��ر"�ان           ،"ا�?�) ��0    "

اه, *,' � .س�ازی

ای0?� از ز��ن '1�:@�ر 'د                        
ا'�اج ��ر"�ان         "  ،��@ی,

�ان                     �
	�� س���ن ت� �:����
��:?, ه�� ��ر"�ان ����:� و                  
             �2�اردادI �� در س�ل��I ا'�
ن             :�2 N��� ن,R: ا��� دل�N اج
ا:,  ��ر ��ر 'د را از دس) داد�  

:� اس) ا�� ای                            :�2 $���
ا'�اج در :�Z	�  روز از                       
���) س�ل� *,ن �2:ن ��ر                        
ت,ا%� �??,� هR,اره�ی� اس)              

 روز ��Y در                �٢� ه��              
ن ��ر از             :�2 bیس�ل�وز ت=

 ".سC�F. Iن آ�ر"�I داد� *,

            I��ا"� از ری���رI و دل�زی
درو�c  ای0?� و:��ی?,"�ن                                 
                �� �
ره�I اس$�� �� ای?*

از �:��     "  .�Fل�  ��ر"�I   "اس>    
 ت� �?ن ��       ،:�م �� ��:, �@Bری>  

�I�?1 ه��  �2:ن ��ر و N12 از     
    E�: � ه� روز�      ،اص$�6ت ا'�

*�ه, ا'�اج ��ر"�ان ��                             
د� ای>                         � w0	Z� ت��. تج�

ن ��ر �رد د.�ع '�:�                        :�2
                             Iراه���ر"�I ه� و *

�دن           ،اس$��� �::�2 � س�اس
�2 ��ر"� و دادن ا'	��ر   O6 ��
ق         O6 و z6 انE��  ��Fت N���
��ر"�ان �� ��ر.��� و دول)               

 .اس)

ا'�اج ��ر"� در O�O6) ا%$م         
رس�� %,م z6 ز:,"� ��اI او     

��ر"�I ��  ا'�اج                .  اس)
دR��،                       �P0� د او' �� :� ت?

                E�: دس�ل او�' uدق �O6
�.	� *,� اس)      "  .       N� اد�از .

اد� اش �� �=�1) ��                           :�'
 :,ا*	  ��ای� ':� و                     ،�ل�

هEی?� '�ی, �اد اول�� از                          
دu ت� :�ن *b و            � ;R'��*
.�Y �ب و ��ق و ا��P:�ت                        
. در��ن و ��,ا*) رو��و اس)         

ا'�اج ��ر"�I �� دول) در               
�12لY س�سز:� ���ل�)                      
             �UP� Iر�P�� ���� ارد و از,:

�� اس)            �� �� E�:،         �2در وا 

 از      ،"�.	  z6 ��6ت از او                
           �د��:Y و از ه��� ی� *ه�

 . اوس)

 ���PرI      ،ا"� در ای  *�ای~              
��ر"�ان س���ن را در "�ا:�              
روز��� ��ی9	�ج اول�� ز:,"�            

0م اس) g�               ،ض�ب �?�,    F� 
ز:,"� س��ه� در ا:	_�ر �:�ن               

ی�P از ��Qز� داران                .  اس)
�ان در �=�16� اI در �ر           �ت

�ق       "،ی�را:� ه� ��@ی,       � Y�.
 هEار ت��:�     ٣٦��ه�:� ��Qز�     

 ١٢٠  ،�  �� ت=یb ای  �2:ن        
هEار ت��ن *,� اس) و ��                        

         	.�" �Fوض  �?gار    ٢٠Eه 
ت��ن ی�را:� g� دردI را دوا               

,?P��  ."           ��� Iا�ای  وض� �
�� ��Qز� اI دارد ی� ج?�� را             
                      (��2 YایE.ا �� ,?P�� ,ل�ت
. اج?�س 'د N��2 ج1�ان اس)             

                      ��ا�� تw�0P ��ر"�I �� ت?
�وI ��رش اس) ��            �: YیC��
ار دول) و ��ر.��� �� ت��م تان     
ب 6�اج زد� ا:,           g ن� �د �'

 . ����ر %��ن اس)

                      z6 انای  ج?�ی) را �� %?
ا:	�Zب �زاد ��اI ��ر"� و                      

            ,??P�� wی�Fت ���ای  .  ��ر.
O6� ��زI و �$ ��دارI ا*�Pر     
           ���ان �:PU?*ت دارا و رو�O14
                     z0A� �2O6 �� �ج�در ت
��ر"� را �زادI ا:	�Zب ��                  

,?��:    .         �در g?�  :_��� ��ر"
 ��ی, ��ر �?,        ،z6 ا:	���Z :,ارد    

                     ��ت� �	ا:, ز:,� ���:, و ای  ت?
. "Eی?� ��اI ا:	�Zب اس)                         

ا%	=�ب و ا%	�اض �� %?ان            
             �::�2 ��c ر او�R. ارEا� ��ت?

�O14ت "  ا�?�) ��0    "اس) و         
� �� ا:,ازد          A' �� و    ،دارا را 

ه�� 2ا:�  دس) دول	� اس)                
�� س��دت �O14ت� س���ی�                         
داران را �� O14� ��ر"� ا%��ل   

,?P��. 

            D0
%1,ال�ض� ت�ا�� :��ی?,� �
            Iا�� ���در د.�ع از z6 ��ر.

ه�5 :"ا'�اج ��ر"�ان ��@ی,          

                     �ا'�اج� �� دل�N :��) ا"
              �?P* ی� ��ر Iر�� <� ���ر"
�د� ��ی, ا'�اج *د و ا"� ه>       �
��ر"�� �� دل�N واردات �� روی�   
           Nدل� �,* N�AFی) ت�و سء�,ی
             ��ج آ�ر"' I���:,ارد ��ر.

د.�ع �� ته> :��ی?,�          ".  را�,ه,

D0 �� در �ن د*�?� و ��?�         �
ج          � ��O14ت� �0%� O14� ��ر"

,:E��،              ن ا��وز �� %?ان �2:
در ای  ج��F�      "  %,ال)"��ر و     

�I از 2��g,اران و     PRزور ل ��
ن ت�ا��      g �:��د�'،        �O14 �� 

 .��ر"� تN��9 *,� اس)

� س� ��ر"�ان س���ن                  � �|:�
                    ��ان و ص,ه� ���E دی@�ت

 �� *;         ،��ر"�I ��,� اس)       
� و ��                 O. اش .$�) و �
�	:
             ��� �2�O14 N� N� ��ر"O6

ای  وض� .�dی� ای
�د            .  اس)
         ��د� اس) �� WU6 ��ر �� ه�
��2	� �� ���0� اص�0 ��ر"�ان       
. *�E�: Nc ت1,یN *,� اس)                        

�و�P��،      IرI روز ا.Eون            �: 
��ر ��ر"� را �� ارزا:	�ی                    
�د� اس)             � Nزار ت1,ی�� IC�� .

ای  وض� %ارض زی�:�1ر                      
          ��اوا:� ��اO14 N� I� ��ر".
�� ه��ا� دارد �� ا:�ORق                           
ف ای  O14� ت?�� ی�P از              Uص

�� اس):�. 

 �Pات Eه�5 راه� ج �O14� ��ر"
                  �� �0��O� Iا�د �' Iو��: ��
                    �� �0��O� اج و����PرI و ا'
د را :,ارد                  '  (R�F� زدن .

                      Nc�* ر و�P�� �ات�9د ��ر"
                        Iر�P�� ���� (اس6ل '
��UP و ا.EایY دس	�Eده� و                

    NPRت z6،                  ی� از ��ی� اI ت
       ���Aل�1ت س�اس�O14 I� ��ر"

ت?�� را� ��اO14 I�                   .  اس)
��ر"� ای
�د ات�9د 6ل                                 
د اس)            ' I�.  ��Aل�1ت س�اس

         �	�F2�  �?g د�
ت$ش ��اI ای
ف ��ر"�ان �� دوش             Uدر ص
ه�� .�Fل�  دل�ز و ره1�ان               

:��) O14� ��ر"� اس)��   . 

.از فردا همه  . ... 

              ��و�?,ت�: bات�� �� I���ر"
               Iه� �Rن ریاس) �� ه> ا�?
            �د را در درون O14� ��ر"'
و ج?Y1 ه�I ا%	�اض�                               
�د� اس)                  � <P9� ان�. ��ر"

*�Fره�I �� و ا.z ه�I �� ه>           
ا�?ن را� 'د را در ���ن تد�       
ه�I وس�� O14� ��ر"� ��ز                    

�) اس$�� ه>       .  ��د� ا:,  P6
ا�?ن .�Rر ای  E6ب وس�� و             
ا%$م :R,� ��ر"�I را �R,ت              

        ,?P�� د ا��6س' �P�� ��  . ��
ن ��ر اس$��                 :�2 (*:�س

:@�� �?�,، �� �6ل و روز                             
راه�I اس$�� :@�� �?�,،                 *
�� ��ر"�ان و                     �% ���
�
��Aل�1ت �:�ن را ��1?�,، ه��                     
ا� ی; رادی�Pل��> 2,رت�?,                  "
��ر"�I اس) �� در 4ل                      

 در     ٥٧دور� �D از ا:O$ب                 
�.	� اس)           " NP* ان�ا"� .  ای

�?�س) O14� ��ر"� ای�ان در                
                �:���2 �ت9Cت �ت� ��ر دی@
د، ای  E6ب %_�> و ا%$م            R:
. :R,� ��ی, س� و س���ن �@��د                

اجEاء �Z	w0 �ن، E6ب                             
                   Iه� �P1* ،ان�:��) ای��
�د� �N.�9 ��ر"�ان                             	�"
                             ���
� Y1?ج ،(��:��

              I��� و س0ل ه�I ره1�%
ا%	�اض�ت ��ر"�I ��ی, در                   
                       I�ی; 6��) وا6, ��ر"

     ,:ای  %�جN ت�ی            .  اد�cم *
                                <��:��رI اس) �� ��
                   ���ر"�I در ای�ان در ��ا�

د 2�ار ��,ه,          '  .      �� ���:��
               �� Iه� N6 را� ،�F�ج� Iا��
            ��اI ر.� ��ORت� �� دا�?@��
تد� ه�I وس�� ز�6	�RPن                     
             �� I��اس)، *�Fره� و 'اس	

*�Fر �زادI،   . ه�� رو*  اس)  
                ، I��) ��ر"P6 ،I��ا��
ی�Pg �?F,� ا:O$ب اج	��%�                 
��ر"�ان، ه> ا�?ن در دل تد�     
         �	.�" Iج� �� �O14 وس�� Iه�

ت1,یN ه�� ای  �=�لo و           .  اس)
ا��P:�ت �� ی; E6ب 2,رت�?,             
         N� (ه,ای ��2در � �%� ���	اج
      ��Fت Iد ه��O14� ��ر"� در :1
. �??,� �ت� ��*,، ای  ��ر ��س)          

ای  اولی) اس�س� ��ر"�ان                  
:��) در ای�ان اس)��. 

 


	�� ار��ن                    ��
�� از  ��

	�� ای�ان          ��م��� ��ب 

٨!١٣، ���ی�ر �٥٣��ر�   

 

 

 .......88 آذر16

:,، ��ی,            * [X	� دوس?) '
ا:?, %$و� ��ای?X� دس)               	�
آ�F. Nل�  fg را در دس)             
ه> �] "Bار:,، در ه��ن �6ل 
�ص) و *�:�] �� تد�                   .

ی�ن fg و                        R:وس�� دا
ا�  آ� �?FU	] در                   Zزادی�
ت,اوم س�آب س��� و ت,اوم               
ج?Y1 سE1 اص$ح 104]                   
                      :,ار:,، �] ده?, آ� ج0
���ی?, و دور ج?Y1 و ��g> و         
                        �O06 داس) ه�ى ''

,?:E� . 

ا"� fg در دا:R@�� ه� :	ا:,   
د را ��اي �=�.] ج,ى             '
%�0� اس	1,اد و %�0� اص$ح             
            �*�� ��ای] ��,� آ?, وا""
                    �:" �س�آب ا��Xن ه
ا��از وجدى را از �ن                         
           Y1?ج �0> اس) آ��د، ��@�
سE1 در دا:R@�� ه� و ���ون           
                           �� �0��O� [ا:�ی�ن، :� ت
اس	1,اد را دارد و :� اس�س�                 
رس�ل	B6 Yف اس	1,اد و                       
. آ�b �زادى، ��ا��ى اس)         

اس	�ر                                  ' E1س Y1?ج
رى                     �اص$�6ت] در ج�

د اس)  ' �U: �� [�$اس  . �:
درد آ�ر"�، درد او اس) و             
:� ز:,"] ��دم ز�6	YX و           
ز:�ن اس�� ���رت�ی, ج?�]                    

 . ا�� �ن

 �ذر ا���ل *�:D یk         ١٦در   
�اى                                  � ��وى دی@R��
اه] و ��ا��ى 104]        Zزادی�
در �N��O ه� دو ج?�ح رژی>           

ای  یk             .  وجد دارد            
ای  .  زور�ز��ی] دی@� اس)      

�=�.] اس) آ� ��Y روى            
           �	.�2�ار " fg ی�ن
R:دا
اس) ت� �ن را ��?
?, و ت$ش     
�د� اى ��اى ج�� �ورى       	�"
و �� صw آ�دن :��وى 'د     

ای  �=�.]      .  س�ز��ن ده?,    
اه, �د         Z: س�ن�  .      �ا�� ه

          �AO: ،وزى در �ن�ا:,از� ��
 ١٦%wA دی@�ى ه�|ن             

�اى دا:R@�� ه� و                �٨٦ذر� 
                     Nو آ ��اى O14� آ�ر"�

اه, �د          ' �� �F�] .  ج�	6
       (.�R�� �:" �ا"� ا��Xن ه
و دس	�وردى را ه> �� زور               
�:,، ا�� 'د ت$ش س�خ          �@�
در دا:R@�� ه� ��ر دی@� ���م            
         �F�ج� �ى را ���زادى، ��ا�

اه, رس�:,'. 

نقالب   كارگران و ا



 كمونيست هفتگي 4شماره  3صفحه 

 2بقيه در صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

رژوائ� را در وا�2 ا:
�م                  �
 .   داد

                         �ت� �:
� �� �� O14� ��ر"
ط اس) صرت ���ل�                 ���

O14� ��ر"�        .  رو*  اس)       
                    �%�*z ا:O$ب �O14ت دی@
ر �� �O14ت                  A:ه�� ،(��:
دی@� ا:O$ب ��ر"�I را                         

اه?,Z��:  .           ب$O:ا ��ب $O:ا
:� ی; ��0�         .  ��ر"�I اس)    

و g�   .  زی�د و :� ی; ��0� �>          
            (�P6 ر� از �?=	�� ���
             Y�� را ���) س�ل (O�O6  ای
               �
,دا در �O14 N��O� ��ر"�
                 (�P6 ر"Bا*)؟ از �?=

�� (' :��ی, ��

 كارگران و انقالب

اه�ن                 ' (��:��ر"�ان ��
,?�$O:ب؟                 .  ا$O:,ام ا� ��ا

�O14ت �Z	w0 و "�ای�Rت                     
                      w0	Z� �%��	س��س� و اج

را �� ��F:� ����ر             "  ا:O$ب"
     ,:�د:�� I��     .�	�Uوت� ��Pر ��1

و ه�� :ع     " ا:O$ب"ه�� :ع   
"��$O:د دی,� اس)             "اZ� Iا .

�ی�1 ه� �D و ه� ج�ی�:� �� Oت
اه, وض� �جد در                       Z��
��:� و             "�: Iا ��R� را �F�ج�
            ���Qت E��� (ل������c رA�
�,ه, از ا:O$ب 6�ف ��E:, و           

    ,��?�� ��$O:دش را ا'  . �0�'
� از     	R�� IE�g ت��$O:از ای  ا

:� .  ارت
�ع ص�ف :��	?,          �:
ز:,� و �6 و " ا:O$ب اس$��"

. �6ض� ج0Rg I> ��س)                     
%bO ��:,� ت�ی  '�ا.�ت و                    
�OR) ��رت�ی  اوض�ع را                       

�ت
� .  ا:O$ب :�م "Bا*	� ا:,         �
ت�ی  و �{�w ت�ی  %?�ص� :�م            

د :��د� ا:,  '�� ��$O:ا  . ���ر"
�ت�ی  د*�                     �@�� (��:��
ن                         ��$O:ت و ا��$O:ا  �?g

 .درو�c?� اس) 

         IE�g ت��$O:از ا ��'� دی@�
�ات� از اص$�6ت �9,ود در          .

'$ص� .  وض� �جد :��	?,       
از اس	1,اد، ��b اس	O$ل                         
�:��� ریIE و                       � ،I=�د	ا2
1د سoA تل�,، تزی� ��                    ��

ث�وت "  %�دC:� ت�   "اصA$ح    
     Iن اص�0 ����ر�d� ���c و
از ت9Cت� �د� اس) �� در                
ره� I�Z	w0 ت9) %?ان         R�
. ا:O$ب صرت "�.	� اس)            

در ه�� ای  �ارد �?��د                                

�?�س�1ت �جد در ج��F� و                
�N :_��� �� ��ی� ��ORت و               
9�و��) ه�I تد� ��دم                      �
            N�PRرا ت YP	�6و ز ���ر"
رد� ���2 ��:,�          Z: (ه, دس,��

دو ده� N12 *�ه,                      .  اس)
ا:O$��ت �	F,د ای?|?�?� در                      
د�                   � �A0ت9) س Iره�R�

ا��وز و2	� �� ای                   .  اس)
ره�I ا:O$ب ��د� :@��               R�
��P?�> دی@� 6	� �R::� از                     
ه��ن ت9Cت �9,ود :�*� از           
ا:O$ب ه> ���2 :��:,� اس) و              
�?zA :_�م س���ی� دارI ��ر             
دی@� ای  وا�F2) را �*�Pر                   
�د� اس) �� ��دام �� اس�س             �
                             Iدار �ی���س���ی� و س
            ��ج�س) :=�b تد� ��ر"���
� و ��                       O. Eج YP	�6و ز
�2 س��س� و اج	��%�                      O6

اه, �د Z:. 

�u ه�� ای                        	R� (ص��'
ا:O$��ت درو�c  و :�> �?, ای               
                            �اس) �� ت���� ت9) ت�ث�
اه,اف و ��Oص, �YZ ه�ئ� از     
د �O14ت ���6� 2�ار دا*	�         '
ا:, و ره1�I س��س� و �0�%              
�� �,س) ه��  ا�R2ر �د�                   :�

ان     .  اس)?F� ار���ر"�ان ه�
�وI ذ'��� و ���P �� ��,ان   �:
��R,� *,� ا:,، ج?@�,� ا:, و                    
� از 'د       �_: �� Iه� Iا��ر,.

ا�� �6صN ��ر       .  :�Rن داد� ا:,     
جE دس) �,س) *,ن 2,رت در     
درون 'د O14� س���ی� دار و       
               I,ج,ی Iه� NP* Yای,�� Eج
                   ��اI ادار� :_�م اس	{��ر"�

جد :1د� اس)    �  .    Iدر ����ر
ارد اول�  ���:� �� �رد               �
�ض �YZ ه�I ت�ز� �O,رت         Fت
   �	.�2�ار " ����6 �O14 �,رس�
ا:, 'د ��ر"�ان �د� ا:, و                    
           I,ج,ی Eوی�	دس �د �ا:O$ب '
          I�ب ج?Y1 ��ر"���اI س�

 .ت1,یN *,� اس) 

�ای  و2	� ��ر"� از ا:O$ب     ��?�
ص (19��P?, ��ی, د�O�2 �,ا:,                   
   E�g �g اه, وZ�� E�g �g ��

اه,Z��:  .          ب$O:اه�ن ا' ��
��ر"��0% I� �N س��	>                            
 �O14 2,رت N� و Iدار �ی���س

�� .  س���ی� دارI ه�	�>                   
                       �	��:اه�ن ا:O$ب ��'
جد را از           � �F�ج� �> ��	ه�

 ,?P�� ن"� .�?��د د"

ا:O$ب ��ر"�g I� ه,.� را            
د:�1ل ��P?,؟ ��سt ای  سال                  
          Iدار �ی���در ه��  ج��F� س

ه� ��ر"�I �� د� . :�U	� اس)  

                �P. دشدO�2� �� اوض�ع '
�?, ای�اد اص�0 اI را �� ��ی,              
           ��ZRد ت4�ف *�در د:�� �

. ای  ج��F� وارو:� اس). ��,ه,
                  ،�F�وت ج��تل�, �??,"�ن ث
��ر"�ان، �� E�g:, و                                  

��) ت�ی      .  ���Pر"�ن ث�وت�?,    
             �1
: ،�و .�و��ی� ت�ی  %?�ص
و %�ل�
?���ن ای  ج��F� ا:, و                 
�یw ت�ی  ��دم، تد�                             *
ز�6	�RPن .�ودس) و ��                     

ق ا:,   O6  .            ��� �� ی; %�:�
��ر ��د� ا:, و ث�وت س�'	�                
           Iا�ا:, 6	� �D از س� س�ل �
"Bران ه� روز از ز:,"� 'د   
�اI ��ر*�ن                               � ��ی, از :

�I ��,ا �??,    	R�  .    �2$' 2,رت
د را در                         ' �و �ل, ��ر"
2,رت اج	��%� و س��س�                         
روزا.Eون س���ی� و .�ودس	�     
د ��ر"� :�Rن          ' �	R�� �g�ه

�اWU6 I ای  ج��F�           .  ��,ه,�
وارو:� دول) ه� ��,ا *,� ا:,،               
�� ای
�د *,� ا:,، ز:,ا:�� و         Rارت

� "�ه�� �?� *,� ا:,،                          ?P*
       bاهB� ی,� *,� ا:, و�',ای�ن �.

���ل� از روز      .  س�'	� *,� ا:,    
ای  ج��F�      .  رو*  ت� اس)         

�د"� اس)       � ��د"� .  �1	?� ��
IدE�  .   ت��ر*, ', �ه�5 درج

              YایE.ه� و ا �%� و �����	اج
در��, ��ر"�ان �� ت�ز� ه��              
م             O06 د و �� زور از���ی, �� :1
                        �,�R� ون��O14ت ��6> ��
                (�F2:,، در اس�س ای  �*
                            I���Qت ��د� وار ��ر"�

د�� �� ا��وز در          .  :��,ه,�
                          ��د �R�� ,ل���ن �� �	
                    �اس	Z,ام س���ی� *,ن را �

د دارد ' �:�R��. 

�N ت�d�F1ت اج	��%� و                           
س��س� و �N .��د و ت�1ه�                      
ا'$�2 ج��F� �6ض�، از                      
                  j�F1ز:�ن و ت �� I�س	�@
:pادI ت� ا%	��د و .�R9، از                      
 �� Iد�. �104 (FU?� ر��2) و
در 'ن ج��F� ج�ی�ن دارد ت�            
               Iس?@� و ����ر��A92 و "
�� ا:��ن                     :�� ه� روز ���0
            ،,RP�� گ�9�وم را ��Pم ��
ه�� �6صN ای  وارو:@�                       

ج��F� اI ��           .  ج��F� ا:,          
ص��16ن ��z6 و �.�ی??,"�ن                 
                    �وا�F2 �ن، ��ر"�ان، اس�

ا:O$ب .  ��د"� �EدI ا:,                
� س� در ه> ���,ن         � I���ر"

 .�?��د ای  ج��F� �O14ت� اس) 

                                      (�Pل��د ای  :_�م ��?�
                �� ;gص� ا�02	� �='

. وس�ئN تل�, در ج��F� اس)               
�اI :�ن                          � ����دام �� ا:��:
ردار                     '�� Iا�ردن و �'
*,ن از 6,ا�02 از ر.��                              
�اD� I دی@�I ��ر     � ,:�:�"Eی
�??, �� ا'	��ر وس�ئN تل�, را              
در دس) "�.	� اس)، ��دام ��       
تل�, اج	��%� و ت���  ��ی9	�ج          
� ت?�� از 4�یz سد رس�:�       R�
�� ��ل�Pن ا:@N وس�ئN تل�,                    
       Iاز �زاد �	اس)، ص19  P��
و ��ا��I ا:��:�� و از ���ن                    
�دن �9�و��) ه� و ت�d�F1ت     �

ا:O$ب .  :��	ا:, در ���ن ��*,         
     ��$O:د ا��ر"�I در اس�س '
            �O14 ص�=' (�Pل�� ��0%
س���ی� دار �� وس�ئN تل�,                     

ا:O$ب ��ر"�I . اج	��%� اس)
       (�Pل�� Iار�2�� Iا�� ��$O:ا
و �?	�ل ا*	�ا�� و دس	�                         
            Nوس�ئ �ج��F تل�, �??,"�ن �

ا:O$ب .  ��ر و تل�, اس)                   
                  9� Iا�� ��$O:ا I���ر"
�O14ت و اس	{��ر �O14ت�                          

 .اس) 

رژوازI �� ز��ن 'ش                       �
دس) از 2,رت اش �� :��,ارد           
و ���ط اس	{��رش را ج��                     

,?P��:  .             ،د��D ��ی, ا:O$ب �
2�ار                     �� I��	� ��ر"P6
س�') �� ��Oو�)                                            
         ,?PR�� <ان را در ه�اس	{��ر"
و را� را ��اI ج��F� اI �,ون       
اس	{��ر و Cج�م �,ون :��ز ��              
�) و س	> و                       P6 عه�5 :

 ,?P�� ز�� �ا.�'. 

:��) ا:O$ب          �� ��اI ��ر"�
     Iا�� �یE�' �?Fش O14� ��ر"
�0�% ��دن ت��م ای  ت9ل                     

��1رز� ��اI     .  %_�> اج	��%�   
                     (�P6 و I��ا�� ،Iزاد�

I�ا"� ��ر"� �� ��,ان       .  ��ر"
س��س) ���ی, ��ی, ��اI ای                         

ان ره1� ره�ئ�          .  ���ی,?F� ,ی��
. �N ج��F� �� ��,ان ���ی,                          

دوران ��R,� *,ن ��ر"�ان                 
�,:�1ل ای  و �ن ��� رس�,�                       

ج�ی�ن ��:��	� در             .  اس)
درون O14� ��ر"� ه,ف 'د           
را ای  2�ار داد� اس) ��                         
��ر"�ان را �� ای  دور:��                      
                    NO	�� (���E �?, و 6
�
��ر"�ان ��اb�� I 2,رت                 
     I�س��س� و ا:
�م ا:O$ب ��ر"

 .را س�ز��ن �,ه, 

              �	��:�� Yای�" IE�g �ا"
�ای�Rت در درون       " �را از س�ی
               ,?P�� Eی��	� I�ج?Y1 ��ر"
                         �ه��  ت$ش ��اI ج�ی@�

            I��دن �ر��ن ا:O$ب ��ر"�
در درون O14� ��ر"� و                           
س�ز��ن دادن :��وI ای                              

:��)    .  ا:O$ب اس)  �� ���ر"
 Iا�در ص w�O,م ه� ��1رز� �
1د *�ای~ ��ر و ز:,"�                     ��

ا�� او در ای          .  ��ر"�ان اس)  
     E�: را I���1رز� ه,ف %�ل� ت

  ,?P�� در دل         . د:�1ل �� �از :_
             �ای  ��1رزات اس) �� ��ر"
                    �O14 ;ان ید را �� %?'
            w2د وا��R?�س,، �� 2,رت '
د و �� را� ره�ئ� 'د،                  R��
ا:O$ب ��ر"��0% I� �N :_�م          
ا2	=�دI و اج	��%� �جد                 

د  R�� �?*�  .   ب$O::,ه� ا��س�ز
ط �� �ی?,�         ��� I���ر"�I ا�

ای  ت$ش ه> ا�?ن   . دور :��)  
ه�ج� ات�9د     .  در ج�ی�ن اس)       

   �� (1�: ����ر"�ان و �"�ه� �:
          �:��ای?P� ا%�dء ی; O14� ج
د، ه�ج�                              R�� (یOا:, ت
                          I��:ان دور?F� <��:��
ا:O$ب ��ر"�I در ���ن                          
     ���ر"�ان رسخ ��P?, و �� ه
           <��:�� �� �� I�ر.�z ��ر"
                           Iل ه�و �� �N.�9 و س0
:��	� ��ر"�ان :Eدی;                  ��
د، ی; "�م �� ا:O$ب                        R��
:��	� :Eدی; ت� *,� ای>            �� .

                �	��:�� N.�9� ل ه� وس0
                    N�PRوز ت���ر"�I �� ا�
                           Iن ه��دا ��:. ،,:R��
ره1�I ا:O$ب ��ر"�I و ��ی�       
�) ��ر"�ان          P6 2,رت Iه�

اه?, داد ' N�PRرا ت. 

ه�|DP ت�دی, :,ارد ��                              
�) و ا2	=�د س���ی�                      P6
دارI در ای�ان د�gر ی;                         
                  �F�اس) و ج� z��% ان�9�
ای�ان در �س	�:� ت9Cت                             
2�ار                    Iا �,??�  ��Fس��س� ت

دی� ی� زود ج,ال         .  "�.	� اس)  
�O14ت اج	��%� در ای�ان اوج         

      (.�اه, "' Iاب .  ت�ز� اE6ا
رژوازg ،I� در       � Iوه��و :�
               �g و ��اس$ (�P6 N'دا
در '�رج �ن دار:, 'د را                      
��ئ�              : Iئ� ه���زور�ز Iا��

       ,??P�� د���ی,             .  ��� ��ای?�1ر 
                �ت� <�?�  ��d� O14� ��ر"
       �ان ی; :��و I��	NO، زی?F�
د و �� �ر��ن ا:O$ب                ' <g��
. ��ر"�I �� ��,ان 'اه, ��,           

ج�ی�ن .  ای  ��ر %��0 اس)            
                        �O14 در درون �	��:��
. ��ر"� ج�ی�ن 2,رت�?,I اس)        

               �*E6ب ��:��) ای�ان "
 �	��: اI از ی; E6ب ��

.انقالب، انقالب  ... 
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       �#$ در ��دس	�ن                :س�ی� ا
� از                                U: ارانEاق  ه�%
��ر"�ان ای�ا:� در ��ا�E و             
ل                           QR� Iر�� Iه� N9�

�ا ای          .  ��ر"�I ه�	?,         g
��ر"�ان �� ��دس	�ن ���ج�ت       
                Eا��� �
�د � ا:,؟ �ی� در �:�
��رI و تل�,O:� I,ر .�Fل                      
ه�	?, �� �� :��وI ��ر از                     
'�رج ا6	��ج دا*	� ��*,؟  در            
صرت�P� ت� ج�ی� �� �                          
            Iا �F�ج� �
ا4$%�ت دارم �:

�ف �??,� اس)=�. 

ط                :اس+ �*(	)'    Oاز س ,F� 
، ٢٠٠٣ص,ام ��6  در س�ل               

�?� z4�Z	w0 در %�اق ���ن           
                  ,* <��Oاب تE6ا  . �OA?�

�دس	�ن %�اق :�E در ا'	��ر            �
    (.�ه�� .  اE6اب ��د 2�ار "

                 <��Oدر ت �4�ف ه�I در"�
ث�وت و ��زار �=�ف �??,�              

از �ن ز��ن   . "�ن، *�ی; *,:,  
ه� س�ل� ��RZ از در ��,                        

"      IE���� IE�g       "  دول) �
 ١٧( ����0رد دCر                6١٢,ود     

دج� %�اق        � N� ,د� )  درص�
�� اE6اب ��6> در ��دس	�ن                

ای  .  %�اق داد� *,� اس)                  
1د             �� �R?� �ث�وت ه?@U) س
                             �O14 I=�د	ا2 (�Fوض
س���ی� دار و ا�R2ر '�د�                      
رژوازI در ��دس	�ن %�اق        �

,*  .                 YZ� ، ای N12 از �F14
����ر ����ر :�IE�g ه> در                     
�دم                             �  �� w0	Z� ل�P*ا
. ز�6	YP ت��O> *,� اس)                    

�دم %��� در                          � (�Fوض
��Oی�� �� *�ای~ .$�) ��ر                  
1د ��,ا ��د                  ��  N12 I��. س�ل

         bج� �	�Fوت و وض�g?�  ث
جb0 ورود ��ر"�ان ���ج� از     
د�                � �
:� �� �ره�I دی@R�
اس)، ��ر"�ا:� �� �� دس	�Eد          
� در ��Oی�� �� ��ر"�ان                 	��
:,  و                  * �	.��� �� ��ر "�

,: . اس	{��ر *

                           �pی��ر"�ان ای�ا:� و �
��ر"�ان ��د ز��ن  در                              
                        N��2 YZ� ان��دس	�ن ای�
تج�� از ای  ���ج�ان را                    

�� �NPR ز��ن       .  تN�PR داد:,   :�
� جb0 ای                       	Fی�:,ا*	?, و س

در �?�ر ای  ص,ه�     . ��زار *,:,  
��E� �:�aرگ و �g; دول	�       
و ی� وا��	� �� ا4$%�ت رژی>             
     �=Z* Iه� �:�a��  �?|و ه�
     �در س�ی� �?	�ل رژی>، :�E د.�ت

�د� و ��                    � ���ر 'د را دائ
ل     QR� د�وش �9=Cت '.

در س�ل��I اول ای                    .  *,:,
                 ،����ل�، ای�ان و ت� z:رو
�� و �F,ه� سری� ه>                �، �g
              �.�=� Iه� C�� ی�1 ت��م�Oت
�اI ای  ��زار ج,ی, ت���                        �
�د:, و از 4�ف ای�ان                     P��
         Iو��: N��* ه�C��  وش ای�.

ای  . ��ر هEاران ��ر"� ه> *,
              Iا�� I,ان ��زار  ج,ی���ر"
�وش :��وI ��ر*�ن ��,ا                      .

در ای  س�ل�� ه�� ای              .  ��د:,
��ر"�ان ���ج� و ��ر"�ان               
                 u���� :�E در س�'	  *�
ه�I �,رن، �N س�زI، ج�د� و           
را� س�زI و ت:N، س��	>                          
                (��.�ض$ب و ��,ا*)، *
            oAس I��ه�، ه	N و رس	را:
��C، '�:� و ���رت��:��I �,رن            
��IE در       � ��* ,?g در �pی�
�دس	�ن %�اق ��Rر�) دا*	�     �

�YZ %�,� ��ر"�ان س�د�         .  ا:,
د�             � ��اس�س� از ��ر"�ان �
ا:, و ��ر"�ان ���ج� ای�ا:�              
                   �ا�{�ا *��N ��ر"�ان ��ه

ای  ��ر"�ان در ر*	�         .  ه�	?,
                         �*�� ،Iس���ن ��ر Iه�
��رI، س�> ��R و ��ق،                          
           Iه� Iو :�� س�ز wOس  	س�'

در .  ��ر ��P??,    ...  �,رن و        
�?�ر ای  ص,ه� ��ر و *NQ در       
           �ای  ز��?� ه� ��ر"�ان ���ج

�د               P�� b0د جدر .  را �� '
�دس	�ن ��ا�E ��رI وجد              �
   �
:,ا*) �� ای  ��ر"�ان �� ای?
���ی?, �P0� ای  �ل و ث�وت و               
��زار .�وش ��ر �د �� ای                 
��ر"�ان و ه�E��ن س���ی�               
           b0د جZ� <را ه Iداران زی�د

�د�  .                      ��در 4ل ای  س�ل
س���ی� داران ��د در ه� دو             
�ز از اس	{��ر *,ی,                    � Iس
��ر"�ان و .�وش �9=Cت         
د �ل ��رو ��د� ا:,                             ' .

�ز         � I��ر"�ان ه> در دو س
س�%	��I زی�دI را در 4ل                 
*�1:� روز ��ر ��د� ا:, ا�� ��ز   

        � روز ���Pر ���:?,             ٣ه> ا"
سoA ز:,"� و 'رد و                              

ر.�� "'راu و ��P  و                       
د        "  *�نR�� I,س�ن جد�gر :

�اI ه��              � �� Iا �ل��� �?Fی
��ر"�ان و �ی�p ��ر"�ان                   
��ج� ای�ا:� در ��دس	�ن                    �

�اق وجد دارد% . 

  �#$ق و             :س�ی� اO6 و z6 
           I��Eای� و 2ا:�  ��رI ��ر"

     N��* ر,Og اق�در ��دس	�ن %
د؟R�� ان� ای  ��ر"

 ��ر"�ان ���ج�       :اس+ �*(	)'  
ای�ا:� �,ت�ی  وض�F) را                       
دار:, ��:?, ه�� ��ر"�ان                         
ره�، ��:?,     R� ���ج� در دی@�
��ر"�ان ا.�Q:� در ای�ان،                    
��:?, ز:�ن ',�	�Pر �.�ی�Oی�               
در %�اق، ��:?, ��ر"�ان :�aل�       

...  و �?@$د*� در %�اق و                 
اس	�د ��ران از ��ر"�ان                           
          I�	R�� دE�	و س�د� دس ���ج�
دار:, ا�� *�ای~ ��ر و 2�ار                

       (��: I:,ارد�	داد ت��� اس  . �ه
         �� Iر�� b6دار و ص� �ی���س
�دن تF,ادI اس	�د ��ر و       � �اج�
ا:, *�ایYA را ه>   	�� ،���ر"
                                ���ا �� ای?g ,?� N��9ت

,:�و س���ی� داران               !  ���ج
�) و �2:ن را �� 'د                     P6

��ره� و ��ره� ��ر"�ان        .  دار:,
*�ه, اج�9ف از 4�ف                              
د�  و       � Nای  دل� �ی�ن ������ر.
��ر"�ان �2در �� ا%	�اض�                 
                                   �1د� ا:, و ی� ای?P� ه:
     Qل I,ج �A' �� ��ا%	�اض �:
�دن �ن و ی�     P: ,) و ی� ت�,ی�ا�2
                       Iش ه�ا'�اج و 6	� ���
اج� *,� ا:,                               � I�. دی@

دس	�Eده� �� :�1) دس	�Eد ه�           
� اس) ا�� '�ج              	�در ای�ان �

و '�ج ��,ن �� �:
�       "  ز:,"�"
��) ه�ی� �� از            * zی�از 4

 دCر       N12١٥٠ دری�.) ��01             
��ر"�ان را  �� %�اق ��1�:, و 
ی� *��) ه�ی� �� از ه��ن                  
ای�ان ��ر"�ان را اس	Z,ام                     
��P??, و ��ای�Rن ا�2�)                              

�D ا:,از       .  ��@��:,، ��Cس)      
              ��دن ��اI ��ر"�ان ���ج�
�ای~ ز:,"�                        * �P?ای �?Fی
����ر �,ت�I را تN�9 �?� ت�                
              Iا��2در �� ا:,�� �D ا:,از �
��Zرج '�:اد� ه�ی� �� در                 
ا:	_�ر ��; �:�� ه�	?, ��*, و         
از ای  ل�9ظ ص�.� جی�                       
         uرارد و'' Iه� �ی?Eدره
:) ����ر ��> اس) و                   Pوس
         Nای  دل� �ان ��� ای  ��ر"	R��
     Iر� ا�� ���: I��در درس�'	��:
�� دران ��ر��P??, ا�2�)                       
دار:, �� از ه� ل�9ظ �,ون                    

�$ ای     .  ا��P:�ت ز:,"� اس)     
��ر"�ان از ����رI ل�9ظ در            
                N��* ?, و	?� ه��ای~ :�ا�*

��:?, ...  ا��P:�ت و �Eای� و                
��ر"�ان ��� در ه�� ن                        

 .س�9A ه> �� ه�)  :��	?,

  �#$ سال اس�س� ای        :س�ی� ا
ه�) �Pgر ��ی, ��د؟                                  
         (��:�و و ��R�� ان�از��ر"
و .�Fل  در ��دس	�ن %�اق و             
��ر"�ان ���ج�  و ه��1	@�           

                                 �g ���Qت Iا��O14ت� �
 ا:	_�رI ��ی, دا*)؟ 

1د وض�F)           :اس+ �*(	)'     �� 
��ر"�ان ���ج� ای�ا:� در                   
1د       �� �:" ��اق ت���F از ه%
در وض�F) ��ر"�ان %�ا�2            

ای?�� را :��	ان از ه>              .  اس)
�اI     . ج,ا ��د  � I,ت$ش ج �ه

9, ��دن ��ر"�ان در %�اق     	�
و ��1رز� ��اI ر.�� و ز:,"� و 
�ای~ �?�سb در ��ر، ��	ا:,          *
             �ه��1	@� �� ��ر"�ان ���ج

  ,RZ� د1���ر"�ان ��1رز . را �
�و در ��دس	�ن %�اق                 R�� و
g?�:|� �� ای  *?�') و ای                     
�"�ه� �O14ت� دس) ی��?, �� در   

�د� ا:,                   ٦� �|:� �	*B" س�ل 
       Iا��ادارن و 'اه�ان            "��

د� اس) و     "  ��د س���ی� دار    �
1د وض�F) تد�              �� �� �Aر�
�دم و ��ر"�ان و '�:اد�                    �
                           ���ه�ی�Rن :,ارد، 2,م �

�دا*	� ا:,    �  .          �� اث� �:�Uس�	�
ت�O0?�ت دس	@�� ه�I ت�Q�01ت�                  
           ،��س���ی� داران و :�س�:�ل��	
           �	R�� �:ا���ر"�ان ���ج� ای
از ��ر"�ان %�ا�2 د�gر ای             
ته> �د� ا:, �� اE6اب ��6>             

از "در ��دس	�ن %�اق                              
و ��اI         .  ه�	?,"  'د��ن

د��ن"'  "             ���ر ��P?�> و ه
          Iا�� ,*�� �g"�:�@��  " (��:

� ��0 و                 ...  و       PUه��  ت
:�س�:�ل��	�، از س���ی� دار               

دI و ��0  "' "     <�� N��% ;ی
 (FU?� �� ان�در :� ا"�ه� ��ر"

و .  �O14ت� 'د*�ن س�'	� اس)  
��ز ه> �	�س�U:� ��ر"�ان                         
�ا�2               % I��	��:�و و ��R��
:�RO در ای
�د 'د�"�ه�                        
سس��ل��	� و �	9, ��دن                       
O14� ��ر"� در �N��O س���ی�          
داران :,ا*	� ا:,، و در ای                        
س�ل��I رو:z و اس	{��ر �� 6,       
              �و 6=� و اج�9.�ت ����ر �
��ر"�ان و �ی�p ��ر"�ان                   
                N��2 YO: ,:ا �	ا:�	: ���ج�

      ,??� �Uای Iا �$6_�.       �ا  ��g
ه��ن ا:,از� �� :*�,ن �زادا:�         

" س���ی� دار ��0         "��
،دا*	 
و .I�d :�1	� �زاد، ��	ا:,                     

��ر"� ای�ا:� را جb0 �?,، ا��       
             NPRان �"�� و ت��N.�9 ��ر"
ا:,            	��: ��	��:��ر"�ان و ��
��� � YZ�N9 ه�I ��ر و                 "
د'�� ه�ی� ��*, �� ��ر"�ان             
�ه� و �N9 ��ره� �ای�ا:� در *
�د� ا:, و در �ن                                     � ����

�ا .  ��P??,"  ز:,"�"g
                                 Iب ه��	ت ��%ض�
:��	� و ت
�رب ��1رز�                  ��
��ر"�ان : NO�N.�9 ای                             
                           ��� ,?g ان :��)؟���ر"
��ر��دن ��اI ��ر"�ان                         
ای�ا:� ���ج� در %�اق ��.�           
اس) ت� �	ج� وارو:� �دن                   
         ,:ه�� ت�Q�01ت :�س�:�ل��	� *
و �:|� را ��اI �ی?,� 'د در                
�دس	�ن ای�ان �رزو �� �??,            �
           ,??P: د� و �رزو�. ��O0A رد �

ر ��ر"�ان ���ج� ای�ا:�   d6
                Iج� ��� در ه	��:�� Iا��
'�رج از ای�ان و از ج�0�                      
ر                   d6 �� ا���اق ��ی, ه�%
                 ���� در ���ن �:	��:.�Fل ��
��*, و ��ر"�ان ���ج� ه?@�م           

                �� (R"و4 "��ز  " N��6
�"�ه� �O14ت� و ��:��	� و              
ت
�ر�� ��*?, �� در *�ای~                   
'�OUن زد� ای�ان �2در ��                           

,?	��: �� .دس	���� �� �:

              Iا �Aز ه> ای?|?�  را��� ��ا 
 �:" �ه> ا"� ��*, �� Cز�� ه
�.	� اس)، �R,ت :���.�               R��
                       Iا�اس) و ه?ز جا�� �
�ون ر.	  از ��F2) ����ر           ��
ضw�F ای  ��ر"�ان و                               
�F2) ��ی�?� �� در                                     �
           N�9	� �	R�� ت، ����ر���ج�

        (��: ,:R��  .        �� �A�9�
��ر"�ان ���ج� ای�ا:� در �ن          
ه�	?, ��ی, �� .�Fل�) ��ر"�ان              
�"�� و ��:��) ای�ا:� و                         
د، ��ر"�ان             *  �
�ا�2 %%
��ج� ��ی, 'د را در �?�ر                    �
��ر"�ان %�ا�2 ����?, و �,ا:?,            

               ,?	*:�در .  �� �� �:�� ه> س
1د در ز:,"� و           �g?�  �6ل	� �
�ا�2                     % ��ای~ ��ر ��ر"*
� ��ر و ز:,"�         ��Qت �� ���O	��
              �و ��دا*	  اج�9.�ت ����ر �

,	U�� �ث� � .��ر"�ان ���ج
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