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  سرمقالهسرمقاله

  افزايش واقعي دستمزد ها 

  !نياز حياتي طبقه كارگر
نرخ رشد تورم واقعيت اين است كه عدم انطباق افزايش دستمزد كارگران با ... 

همواره يكي از راههاي چپاول دسترنج كارگران بوده كه در شرايط بحران 

افتصادي كه سرمايه داران مي كوشند بار اين بحران را  هر چه بيشتر بر دوش 

كارگران سرشكن نمايند برجستگي بيشتري يافته و كارفرمايان در چنين 

كوشند از افزايش  ارگران ميشرايطي با تهديد خواباندن توليد و بيكارنمودن ك

دستمزد ها جلوگيري كرده و با تشديد استثمارنيروي كار بار بحران را هر چه 

جانب برخي ا توجه به اين كه خط فقر از ب.بيشتر به دوش آنها سرشكن نمايند

 رقم   اين دو، مقايسه اعالم شده در ماه هزار تومان850 مبلغ ،ارگان هاي دولتي

ه بر مي دارد كه بين حداقل دستمزد كارگران با هزينه از شكاف عميقي پرد

  ����٢   ...     .وجود دارديك زندگي بخور و نمير هاي تامين حداقل هاي 

  !قوانين زن ستيز جمهوري اسالمي و دو شيوه برخورد به آن در جنبش زنان
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 به روال هر ، جمهوري اسالمي"شوراي عالي كار"

ساله در روزهاي آخر اسفند ماه حداقل دستمزد 

بر اساس .  را تعيين نمود1388كارگران براي سال 

تصميم اين شورا حداقل دستمزد كارگران  كه در سال 

 20 هزار تومان در ماه تعيين شده بود با 219 مبلغ 87

 تومان در ماه تبديل 263500ايش به مبلغ درصد افز

  . شد

    

با توجه به اين كه بنا به گزارش خبرگزاري ايلنا خط 

 هزار 850 مبلغ ،جانب برخي ارگان هاي دولتيفقر از 

، مقايسه رقم فوق با مبلغ اعالم  اعالم شده در ماهتومان

از شكاف عميقي پرده بر مي شده به عنوان خط فقر، 

اقل دستمزد كارگران با هزينه هاي دارد كه بين حد

 وجود زندگي بخور و نميرتامين حداقل هاي يك 

شكي نيست كه در چنين شرايطي تعيين . دارد

 به عنوان حداقل دستمزد، خود  تومان در ماه263500

به حد كافي بيانگر ضد كارگري بودن تصميم اخير 

اما آنچه در اين ميان تأكيدي بر موضع ضد . مي باشد

ري شوراي عالي كار مي باشد، توجه به پروسه كارگ

ايست كه آنها براي اتخاذ تصميم خويش براي تعيين 

مبلغ فوق به عنوان حد اقل دستمزد طي نمودند كه 

فشار سرمايه داران و كار فرمايان خود در عين حال از 

  .   هرچه بيشتر دستمزدها پرده بر مي داردجهت كاهش 

  

 " شوراي عالي كار"، كار قانون 41بر مبناي ماده 

وظيفه دارد كه هر سال بر اساس نرخ تورم اعالم شده 

از سوي بانك مركزي حداقل حقوق كارگران را 

امسال نيز با توجه به اينكه بانك مركزي . تعيين نمايد

 در صد اعالم 25,9 اسفند ماه نرخ تورم را 18در 

 در صد 25كرده بود شوراي عالي كار دستمزد ها را 

 اما سرمايه داران وكارفرمايان با اين ادعا .ايش دادافز

انگيزه " درصدي حداقل دستمزد 25كه افزايش 

ها  پايداري بنگاه" و "سرمايه گذاري را از بين مي برد

 به مخالفت با "در كشور را به خطر خواهد انداخت

اين تصميم بر خاسته و تحت فشار آنها بانك مركزي 

به اين ترتيب هنوز . يير دادنرخ تورم اعالم شده را تغ

شوراي عالي كار مبني بر افزايش يك هفته از تصميم 

نگذشته بود كه بانك مركزي دستمزدها  در صد 25

اي به وزارت كار، نرخ تورم لحاظ شده  با ارسال نامه

واقعي خوانده و  در جلسات شوراي عالي كار را غير

د ماه در پايان اسفن"به دروغ اعالم كرد كه نرخ تورم 

 بوده و به اين هم " درصد19سال جاري كمتر از 

 "قناعت نكرده و فريبكارانه پيش بيني نمودكه تورم 

 درصد 15 به حدود 1388در شش ماهه اول سال 

در نتيجه اين فشار ها و آمار سازيهاي  . "خواهد رسيد

 در تصميم قبلي خود "شوراي عالي كار"  ،قالبي

 در صدي اوليه را به 25تجديد نظر كرده وافزايش 

 در صد كاهش داد تا به قول كارفرمايان  20

 به خطرنيفتاده و سرمايه "ها در كشور پايداري بنگاه"

 و در راس آنها دولت به مثابه -داران گردن كلفت

 با مشاهده نرخ استثمار -بزرگترين سرمايه دار كشور

  ! باالي كارگران تشويق به سرمايه گذاري شوند

  

 در صدي در 19زي در شرايطي از تورم بانك مرك

امر  گزارش مي دهد كه در واقعيت 87اسفند ماه سال 

بر مبناي برخي گزارشات منتشر شده در روزنامه هاي 

 در صد رشد داشته و  افزايش 50تورم بيش از رژيم، 

لجام گسيخته قيمتها صداي اعتراض مردم را بلند 

فشار كرده و كمر خانواده هاي زحمتكش را زير 

 همچنين در مورد پيش بيني .خود خرد نموده است

بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ تورم در شش ماه 

 كاهش خواهد يافت بايد گفت كه بر 88اول سال 

  چه بر اثر،اساس پيش بيني اكثر اقتصاد دانان كشور

تبعات رشد بحران اقتصادي در سطح جهاني و چه بر 

 "ول اقتصاديطرح تح"اثر سياستهاي مربوط به 

دولت احمدي نژاد و از جمله تالش براي حذف 

 88 نرخ تورم در سال ،"حامل هاي انرژي "سوبسيد 

بر عكس ادعاي فريبكارانه بانك مركزي نه تنها 

كاهش نخواهد يافت بلكه جهش وار افزايش خواهد 

جدا از اين واقعيت يعني افزايش قابل پيش بيني . يافت

گاهي به چگونگي رشد قيمتها  تنها ن88قيمتها در سال 

 سال گذشته ومقايسه آن با رشد دستمزد 30در 

كارگران در اين فاصله روشن مي كند كه در تمامي 

اين سالها افزايش دستمزد كارگران از رشد تورم عقب 

تر بوده و در نتيجه سرمايه داران به اين وسيله  نيز 

به براي نمونه . شيره جان كارگران را سر كشيده اند 

مزد روزانه كارگر درسال " ،گزارش خبرگزاري كار

 ريال بود اما هرچند كه اين رقم 567 رقمي معادل 58

درصد افزايش 100هزار و 12امروز نسبت به آن سال 

هزار درصدي 17داشته است، اما درمقايسه با رشد

 سال گذشته به وجود آمده است 30تورم كه در

چهارهزار شود كه هنوز افزايش مزدي   مشخص مي

 اين عقب  )87اسفند11ايلنا ، (".درصد عقب است

يكي از روشهاي " چهارهزار درصد ي"ماندگي 

 كشناخته شده چپاول دسترنج كارگران است كه بان

شوراي عالي "مركزي با آمار سازيهاي قالبي خود و 

 با تصميمات ضد كارگريش مي كوشند آنرا "كار

  . تداوم بخشند

  

دم انطباق افزايش دستمزد واقعيت اين است كه ع

كارگران با نرخ رشد تورم همواره يكي از راههاي 

چپاول دسترنج كارگران بوده كه در شرايط بحران 

افتصادي كه سرمايه داران مي كوشند بار اين بحران 

را  هر چه بيشتر بر دوش كارگران سرشكن نمايند 

برجستگي بيشتري يافته و كارفرمايان در چنين 

تهديد خواباندن توليد و بيكارنمودن شرايطي با 

  

  افزايش واقعي دستمزد ها 

  !نياز حياتي طبقه كارگر

 

!جلوه اي از اعتراضات روزمره كارگران در ايران براي احقاق حقوق حقه شان  
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كوشند از افزايش دستمزد ها جلوگيري  كارگران مي

كرده و با تشديد استثمارنيروي كار بار بحران را هر 

  . چه بيشتر به دوش آنها سرشكن نمايند

نكته مهم ديگري كه در اينجا بايد مورد توجه قرار 

راني  همه اين بحثها در رابطه با كارگداد اين است كه

  شامل "شوراي عالي كار"است كه تصميمات 

حالشان مي شود يعني در زير پوشش قانون كار قرار 

وگرنه بورژوازي الشخور ايران و رژيم ددمنش . دارند

 ،حامي اش تاكنون با توسل به ترفند هاي گوناگون

 در صد كارگران ايران را از شمول 80نزديك به  

آنها را بسته به اينكه قانون كار خارج ساخته و دستمزد 

بنابراين تعيين . تيغ شان تا كجا ببرد  تعيين مي كنند

حداقل دستمزدفوق الذكر به هيچ وجه شامل حال 

كارگراني كه از طريق قراردادهاي موقت به كار 

 نفر 5مشغول مي شوند و يا در كارگاه هائي كه زير 

  .كارگر دارند و غيره نمي شود

  

ن در ماه به مثابه حداقل  توما263500مبلغ تعيين 

كه صورت گرفته است در شرايطي ، دستمزد رسمي

بخشي از كارگران كشور قبل از تصويب حداقل 

 ،"شوراي عالي كار" از سوي 88دستمزدسال 

در ماه   يك ميليون تومانخواهان حقوقي نزديك به 

 شده براي تامين حداقل معاش خود و خانواده هايشان

ن رقم فوق به عنوان حداقل بنابراين تعيي. بودند

 دهن كجي آشكار به خواستها و دستمزد معنائي جز

 كه بدون  استامرياين .  نيستانتظارات طبقه كارگر

شك با تشديد مبارزات و اعتراضات كارگري پاسخ 

  . داده خواهد شد

  

 با توجه به اين كه در اغلب آمارهاي ارائه شده از 

 هزار تومان 850سوي برخي نهادهاي دولتي، خط فقر 

 اگر حداقل برآورد شده است، روشن است كه

را با  "سوي شوراي عالي كار"دستمزد تعيين شده از 

اين رقم مقايسه كنيم متوجه مي شويم كه بر اساس 

تصميم  وزارت كار جمهوري اسالمي تازه كارگراني 

كه زير پوشش قانون كار قرار دارند و اين دستمزد 

عمال حقوقشان يك سوم خط  ،شامل حالشان مي شود

رسمي كشور بوده و آنها براي اينكه بتوانند در  فقر

 با همان نزخ حداقل  بايدكنندحد خط فقر زندگي 

يعني بورژوازي .  كنند برابر كار  سهمزد تعيين شده 

 روزانه براي تامين ر ساعت كا8الشخور ايران عمال 

ي زندگي كارگر را ساعتها افزايش داده و كارگر برا

اينكه نيروي كار خود را بازتوليد كند بايد تن به 

. اضافه كاريهاي طوالني و يا پيدا كردن شغل دوم دهد

اين واقعيت بار ديگر شرايط دهشتناك زندگي 

كارگران در زير سلطه نظام حاكم و رژيم حافظ اش 

جمهوري اسالمي را عيان ساخته و ضرورت مبارزه 

رجستگي در مقابل براي سرنگوني اين رژيم را با ب

 رژيم جمهوري سرنگوني.  طبقه كارگر قرار مي دهد

 اسالمي كه رژيمي وابسته به امپرياليسم مي باشد،

شرط رهائي طبقه كارگر است و اين رهائي زماني 

متحقق مي شود كه كارگران توانسته باشند با متشكل 

شدن و ايجاد تشكل انقالبي خود رهبري مبارزه براي 

 را به دست گرفته و تا محو نظام سرنگوني رژيم

  .سرمايه داري وابسته حاكم از پاي ننشينند
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� ���� . ��دF ه� را �� 
	1ان  ./0� uAرا Cن ه����س �%P ��"K سA1V:ح�� �د" �/� . �M � ��� �4
G�اAط ��

B�	>�A�"

� ��ا  �$7 Cر�����Aد C�0د رو����	
 �	#�� 2�:Vا� Cوه��	� �2 را �
�X� 2��	� ����اC ا��Rم ��ر . �د�� �$
��ا�1 در G�ایط � � �M��	FI و �%� P�ی�ن ادا
� ��رC را ��
	� �#�1A �� �	��2 �	�ز �� �$� 2 ا�����	 	
 Cه� F2 را  و ��د

��ا�2،
��M � DM ا
"�>�A	�B، &زادC، د Cا��1��$�� Fرز�/

	1ان  �� B�	>�	��� 2 وP�#���  ااK� 1P  .�� �#Gا<� ا�G �A
، ه	v �� ا�A اه1اف ���	1 
2 ��ا�	1 در دا�7 اA�ان 	��2 و ا�A 7ط 204A ��ر &رام ���ز
��2 ��ن 204A ��ز
�ن �	��2 

�� د�/�ل  ��ی/��را�� - �� ��xرC ا�V:�2 و C10� C�L �� ارزG%� و �0�%�C &ن ��ز
�ن K�F �7ردF  ��-ا<Iا
2 �	�� �� ��م �1ا\2 را 
1	$�� q1A ن �7د�
  .��م ��ز

 2
رژBA وا���� �� ا
"�>�A	�B �#%�رC ا�:
2 �� �� ا
�وز G#� را �� د�/�ل �	���%�C �7د �F1��$ ا��، G#� را �7ب 
1��0G).#از �/�ر ح �#G �� 11ا�	
�%�C �1ا\2 7 _"او در . 	1 اG�ف ه� �	��	1و A�Y ب��� " ����ا�A ر�	_ �/	� را ��دC ���2 و 

1A�G واز& Bاو ه �� Bه Fر�� �Aاه1 �� در ا�?	
 �#G ا�� و از Fد�2 ���4
 �R� �� �0	
 و &F10A �$�ن �7اه1 داد �� در ا�A ز
  .�7اه	1 ر��

�2 از �#/� ه�C �1ا\2 ا��A ف�G1 ا	_ ح#	ه2 �� او . ر��/�Gا �1ام"ه���،" در ��ر اGدا  F�Uy	ه �#G �	X� ر�� �K سA1V�
��رC و 
#��Gت 6 /2 �� �1رت ح��B و دG#�0ن ��B �7ردF ��دF ه�  ،&رام �	��2Gز��Fو �/�د �#Gی��ت د�7:ف ���؛ �

�#G �	X� 2وه�ی�	و��  او � v	س �:ح"�� هA1V� "ا�� Fد��	#� . .��
�%�C �1ا\2 7"او و ��زA�Yان�Aط "  _ اAا�G ��در ��
B�	>�A�"
��M � DM ا Cا�� F�G�j1ر#�
20 ��
�4 اA�ان  P	� � �M ا
"�>�A	�B و رژBA د�� �F1��$ اش 	P �� 1ن	و ر�  

��دF ا��	
 Fرز�/
 B�	>�	��� 2 وP�#���ا�1P ،2ا<� ا�
   .&زادC، د
  

�%�C �1در�� �� ه#	� د<	� و �?�6� &��� ��xرC و �� 	� در7$�ن A�Y _ 7 2\ا �
 �4
�� T�4 ��د و ��ری

M0/_ �� وا�4	�ت ��
�� 2��A �7د �� ���� و �� ه#�M د<	� هB ه�0ز ز�F1 ه��10، را �� L	. ��د، &�%� $� 2L وز در�
و K�ای. �� ��5 ��� ��ان ا


/�رزا�2 ا���R��� از  ��GWK ن&.  
  

 ��
��4R	� ح��B را �� وح$� ا�1ا7 �� �� 2#%
�� ��	�ر �ه�C �4 2 ��دF ا�� و 6/_ " ��ریT ��ی�2"و وادار �� ای� �
����رC ح��B و �:ش ���رX� C	� ا�;�ی� �7\� و G/� ا�;�ی�2 ه�C ر��Uر�t را �� �= زدن ��اC دیG�0ط و ��ز
 Cوه��	4#�ل �


�� ا��G2 &ن وادا�:V1 ا�j C�%���	� _V�� �	%�� Cا�4 �م ا<��ل در را.�
�� ��خ �U%1ار G�� �� 2ه�U� ب و��� �Aا �M�
10G�� 2
 �

�رد ��\�� S	C1 �� ا�A ا 2�A�;ا� �/G 2 و�A�;ا� Cه� � ���q دو $
 �	��	�.  

  
  

�V<� ا��*: �Aا F10�A�� 1ه� از	�~�.  

�A��#ه  
٠٨�٠٢�٢٠٠٩  
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���س از ���ر��ن در ای� ����، از 
	ف ��دم و  ���م، و � ��

  .ا�-�د ز)�ن ,زادی+�ا*، روز �(�)" زن را �� '&� �%	ی$ #" !� �

ا#	وز #" ��اه3� در ا � 2	01" /� روز �(�)" زن ����د ,ورد*، 

�#" �3�6 ز)�ن ی5" از در #�رد ��9 �9	 � ا:9ا#�ت �&(�ر7 ا

�� دو )�ع �	��رد #0;�و�" /� در ا 	ان  �=�1-%? /<3� و در را

�<%E ز)�ن �� رژی� و ا:9ا#�ت زن �C30ش �A3#د، )@�* /<3� و 

�%3<3� /� /9ام  $ از ا � دو �	��رد #�03ا)9 �� رو'� '9ن 

: E%>� � د* و در �9#? ر'9 ا	/ $&/ Fی�G� د، و /9ام	3@�	ار 

  .)&�03ا)9

" :�)�ن �&�ی? از ��)�اد*"ا:9ام �9ی9 رژی� �3�6 ز)�ن، اراH �Iی-� 

?�/� ا�;�:ً� �	 9L ��)�اد* و /&�/�ن �	�3�6 ز)�ن �<3K� '9* . ا

?�و دروا:9L ،Nی? �� زن و ��Gی? #	د��Hر7 در ای� Hی-� . ا

از 
	ف   ,)9Gر ,'�5ر ا�? /� در #�رد ,ن �	و 91اه�7 زی�د7

?�  .ر��)� ه�P�0+# 7 ه� �	�O '9* ا

 ، دوH ?Vی-� :�)�ن �&�ی? از ��)�اد* ١٣٨Uدر ��م  �3	 #�* ��ل 

9(�� #	داد ه&�ن ��ل �	ا7 ٩و در . را �� �ص�یX هW3? وزی	ان ر

 �� "� ای� :�)�ن �� و:��? ٢٣ در #�د* .#\�س ه;0� 2	��0د�	ر

از )K	 ) 	و�&<9اV%�0 #	ده�7 _(�&�م /�'E '9* /� #	ده� 

 �� �/ 9'��:�)�)" د��A0ن �	ا7 دا'a �0<9ی� زن، �� ,)\� ��ز 

)�3ز7 �� ا��ز* زن او�AVن " �\9ی9 2	اش":�ل #b	وف �	ا7 

9>'��  . )9ا'�0 

  

��ر در ��ل " :�)�ن �&� ? از ��)�اد*" �3VاوcU dی��# �� در ار�%�ط 

�ق،
از ا � :9b�  d3%د زو��ت و #���I" ��)�اد* از :d3% ازدواج، 

��ل  *�# �&)�����د ,#9 و در h٣ �/ 9' *ا�" در ,ن داد	33i� �ه 

ای� :�)�ن، ��د 50#" �� :�)�ن .  �� ا�	ا !jا'hc9' �0از ��ل 

�	 ا��س ) ز#�ن ر�L ��ن 3#	١٣١c) k>O/(<� ا7 ��د /� در ��ل 

��د *'9 �3K>�  م���� �ص� X :�)�ن �&� ? از ��)�اد*. دی� ا ،

 �/ 9>a 	س ار�\�6" :�)�ن ه�� د�? )+�رد* ��:" #�)١٣١c ،9ا

��د)9،  "IC� 9>a 	در ,ن داد* '9 /� ه �ات ه	33i� "&/ "Vو

��د)9 ?%l# ل��	ه �� "Vو .  

#	د #�03ا)�? ه	 و:? «�� 6<�ان #�lل، �	 #%<�7 :�)�ن :%�" 

�ق ده9
وV" در :�)�ن �&�ی? ��)�اد* در » ��ا�? زن ��د را 

�ق ��ز )@� دا'V�� ،  9' �0" /� د�? #	د ه
&o<�ن، �	ا7 

�� ا��ز* داد!�* ا)\�م ��Aد !;�0 '9 /� ای� /�ر ��ی9.   

�ق )9ا'?
 ?�وV" در . ی� در :�)�ن :%�"، زن ا��ز* در��ا

:�)�ن �&� ? از ��)�اد*، در�1رت ا�306د #	د و  � �3&�ر7 ه�7 

 ?��� زن ا��ز* در��ا ،*	3p 7 و	�#%V9 /� اA3# ق داد�
 �0

اjO �ً#CVی	b  ،9' "&( �02<" زن �� 9 داد!�* را #\�ب #53	د /� در 

?��ق #-F ا
 ?�  . در��ا

�	ا7 #	ده� " �9bد زو��ت"ی5" دی@	 از :�ا)�3 #	��ط �� ��)�اد*، 

?�  . ا

�م ��aن در دوران O(��7 ه� :�ا)�3 ��)�اد* �	ا��س #%�)" ا

��د، #	ده� #" ��ا)�0<9 c79اد )�#-9ودb� دا'�0  زن و �i31 

9>'��١٣��ل )ا � #���W در او�3V :��(ن �&� ? از ��)�اد* . cU (

9' �2�Lن ا, ��#	د �	اs;� . 7 '9 و G2ط '	ط ا��ز* داد!�* 

�� داد!�* _��? #" /	د /� �&V�# �5" دارد و  9 ��!	�02 ا � ا��ز* 

در ,ن ز#�ن ه<�ز �	ا7 . 96اV? را #�3ن ز)(�7 ��د ا�	ا ��اه9 /	د

ا#� در دو#�3 :�)�ن . زو��ت، ا���30" �� ا��ز* زن اول )%�د�9bد 

را " ا��ز* زن اول" در ��V" /� اd1 :�)�ن :%�" �;s '9، ��)�اد*

   . ا#� ا��ز* زن 3G6� Hزم )%�د. �� ,ن ا�2�L /	د)9

�	ا �، �� ای� /� ��5#? ه�9O 7��)O 7ر و �O	، ��5#? ه�7 �>�

�#"، #jه%" )%�د)9 �� ا1=�ح �H�5ر ��د* و #dl �&(�ر�7 ا

��3 زن و #	د و ا)�اع �u� ه� در �F ز)�ن، در رژی�  7	��	ا�( "Vو

�م ا6&�ل #" '9�  .O(��7 ه� �	 ا��س �3V�b� ا

  

 Xای=" �ص�ی	در ' ��0 :�)�ن �&� ? از ��)�اد* در ز#�ن '�* ه%Vا

�	#�ی� دار7 وا���0 در  �0�3�'9 /� ز)(� �� #��ط '9ن 

�١٣��ل (��ت ارL" ای	ان �9b از ا1c١ ( �0'j! از 	0A3� "�3�

  .  ا�0&�6" '9* ��د)9- وارد 6	�1 ه�7 ا:0ص�د7

�" و:0" /� از )K	 ��ر +" �	#�ی� دار7 	p 7ره��A/ در

�3$ ر'9 #53	د، �� �9ریk :�ا)�3 #0	:" ه� �� );N ز)�ن �/

ا#� �	#�ی� دار7 ا7 /� ��ز* در ا 	ان #��ط '9* ��د و . ����د ,9#

��د، '	ا =" را �	ا7 ز)(� �	#�ی� ��3Vی�	ا#� �� �0�� دار7 وا

ا \�د /	د /� �� �ص�? ار�\�6" �	#�ی� دار7 وا���0 ا)=%�ق 

��زار /�ر و 3V�b2? در 6	�1 . دا'? ��یb<" در '	ای=" /� ز)�ن 

 X7 �ص�ی�� ����د)9، �	ان رژی� '�*  *93* '9A/ P�0+# 7ه�

 ?3b:�# 7 ای��@+��O d:ا)3<" /� �9ا�: s;� �&L ،9'��ز)(� 

 d%:�# و "Vدا�W2 دوران �� F�b0# �/ "�%: س ار�\�6" :�)�ن��ا

 ���	#� � دار7 ��د، G2ط �33i	ا�" �IC" در ,ن داد)9 و ا


&=	اق 	O"*ا'0<9" :�)�ن �&�ی? از ��)�ادj! رو7 ,ن �را ه .  

  !قوانين زن ستيز جمهوري اسالمي و دو شيوه برخورد به آن در جنبش زنان
  

�
�� �?0�ا�2 ر�	_ �%	: ده#��2 در 

�رس روز�%��2 زن٨ا�I� Bر1Kا�y�& �G در زی� 
2 &ی1  1G�� 2
  


�رس در <10ن ��IKار ٧1Gدر ��ریT " ا���د ز��ن &زادی?�اF"�� ���ط  . 
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 � �#	� �0�3� N;( ���	 زن  �0�ای� #��A( ��Wن #93ه9 /� 


	 �;s ای� دار7 ��/� �	 ای�� �� ?�	ان ��د و رژی� '�* ه� در

�#" ا � :�)�ن را ���د /� ه�o3:? )+�ا�? #%<�7 ا �0�3�

�9ه9 	33i� d5V��.  

�ب ��ل G('�*، و '�5? ا �ط رژی�G��9b از hه;�0 ٢، ه<�ز ٧ 

��د �0'j@( 9رت: ��د02	 
	ف /� از  از �Cی9ن �	ان رژی� /<�)" 

�ی? از ��)�اد* �� دd3V ای<�5 :�)�ن �&«�&3<" ا6�م '9 /� 

�م ا�?، #�i" ا6�م #"� h٧ ا�;<9 3/٧(�ن، . (»'�د ��ف ا

(  

�� ا \�د �33i	ا�" و  "V9، وA( �0'اj! ر�>/ �اV%�0 ا � :�)�ن 6&ً

 "#���<@��ر)ا�2�L /	دن :�ا�3( #\�زات ا dl# (9A3# ا	ا� .

�ش /	د)9 /�� "#�� در و از دو ��ل E3O ه� �	ان �&(�ر7 ا

��  .:�33i� ،9 9� �- H XV	ا�" را در :�)�ن ��)�اد* �9ه<9 ���� ��

�� ز)9!" روز#	* و �	)�'? ا <a �5<�3 :�ا)3<"  �3G0�# ر�=�

�ً� در ��#�3�3ن ه� زن ای	ا)" #	��ط #" '�د، ��ی9 دی9 /� ا

�� :�ا)�3 ار�\�6" رژی� �3�6 ز)�ن، �	��رد  9 ���<%E ز)�ن، a=�ر 

�� ای� /	د؟ و �� 9 د  "Iرده���	�9 /� در ��ل ��L	 �a )�ع 

  #��Lع �1رت #" !3	د؟

ا!	 �� 1-<� ا�0&�6" ای	ان ر��ع /<3� و #	دم، و #A+صy ز)�ن را 

�3>3� z/ �/ دو )�ع �	��رد �� رژ � �&(�ر7  "# ،� 	3@� 	K( در

�#" و :�ا)�3 ار�\�6" ,ن و��د دارد�  . ا

�� �/ ?��� ز)�)" ا F�b0# رد اول��	�
	 و��د �&(�ر7 �� 

 "#����ل ا�3	 �� �;s و �	ا�? از �0�3� ٣٠/� در 
" (ا 

?�_	وت ه� ا)9و��0 و �� ��ی@�* ) �	#�ی� دار7 وا���iA# �0ل ا

'5" )�3? /� ا � ز)�ن ه	!C . ه�7 رN32 ا�0&�6" ر�93* ا)9

 "��G(و ا N
�	��رد :�) ���#" و )� ��� ��د رژی� �&(�ر7 ا �(

30���ا�? ه� و �	ف دل ای� . )+�اه<9 دا'?) C ,ن:�ا)�3 زن 

د��0 از ز)�ن ای	ان را ا#	وز �	ی�)�ت ر2	#0�3" #" ز)<9/� #%�رز* 

�	دن ,ن )�3?، ���5 در  �3��	ا7 از  "#���� رژی� �&(�ر7 ا �)(,

 ���s;� �3 ا � رژ � #" ��اه<9 �� ��3ل ��د'�ن ا1����" را 

9>>/ d3&-� ی� ا � ز)�. ,ن	�0 ���	�ن ر2	#�3? در دا�d ای	ان 

  . ا�?" /&��3 ی$ #�3�3ن ا#��ء"�	ی�ن 

  

و ا#� ا/l	 ? ز)�ن ا 	ان �	��رد د @	7 �� ا � :�ا)�3 و ��د رژی� 

�#" دار)9��� . �&(�ر7 ا F�b0# و ی� 	ی?، از ز)�ن /�ر!	l/ای� ا

��)�اد* ه�7 /�ر!	7 و ز�&E50 !	�02 �� ز)�ن 
%�Gت �0#�ط 

ای� ز)�ن . <9ان �Cء و 3p	d35A� ،* '9* ا�?�aن #�b&�3 و /�ر#

��3ت ز)9!" درد,ور روز#	* ��د'�ن و �u� و �0� و 	\� �� ���� ��

�(�7 و��3A)� ا7 /� از رژی� دی9* ا)9، �� ای� ,!�ه" �/	�

 d� *ه3{ را "#���	)@�)" �&(�ر7 ا C� �/ 9(93* ا�ر

�	دن :�ا)�3 و  �	/0(�7 ار�\�6" رژی �3�� و��د دی@	7 �	ا7 از 


	 . )9ارد�� �� E50&و ز� 	ز)�ن /�ر! �/ ?�ا#� وا:3b? ا � ا

 �( 	L�� و��د دارد، در ��ل �b#�� ب و ا�0<�:" /� در�/	�

و در )�5A� . �\30" دار)9 و  )� �	ی%�)" �	ا7 ا�	از )K	ات ��د'�ن

�+0" در ��I" ) و ��ا��0 ه� و )K	ا��Aن(91ا7 ,)�ن  ��

�	56س ز)�ن ر2	�3#?، 6�و* ا#�. #<5bس و '<93* #" '�د 

�� );K( N	ات  �ً&Iر دا�A/ در ��رج از N3��	ا <�5 ر��)� ه�7 و

,)�ن �%�3~ #" /<<9، در ای	ان ه� �� �9 زی�د7 از ا#�5ن �d5A و 

ه	a<9 /� رژی� #	�\N �&(�ر7 . ا�	از )K	ات ��د �	��ردار ه�0<9

�#" �0" و��د ای� ز)�ن را ه� �روا:N /� )30\� ا�AV�&6ن د(ا

?��-&d )&" /<9 و ) در �(? 
�H)" �	 /	دن 6&	 ای� رژی� ا

�� د�0@3	7 و ز)9ا)" '9ن ,)(� )C3 #�ا�(3� yه�! �#  .  

و در رأس ,)(� ( $ )�05 :��d ���� ای� ا�? /� ز)�ن ر2	�3#? 

/� �ص�ر #" /<<E%>� �/ 9 ز)�ن ) �d5A /&��3 ی$ #�3�3ن ا#��ء

 را /� #dl ا1�ح 
�%(� 52	 )&" را در ا)-ص�ر ��د دار)9، ز)�)"

 X�
 ?(�A� ،ان	ز)�ن در ای "b:وا dی��# �� ���� "� ،9>>/

9>>/ "# "2	b# . *�3' ا�52ر و PV�+# �/ "(��/ ،�53Vدر��

 �0�ه�7 ا1�ح 
�%" ه�0<9، دروا:N 91ا7 ا/l	ی? ز)�ن �-? 

�� وا:N  ا/l	ی? ز)�ن ای	ان )�%? �� :�ا)3. ای	ان را 2	 �د #" ز)<9 �

�? و !�'? ��د (زن �C30 رژ � �O ��/� ا_	ات ,ن را �=�ر روز#	* 

�" ���� و �" ا06<�ء )0�3<9، ��V ( �5&س #" /<<9 �)>� �(

  . '9ی9ًا �	 �3�6 ,ن :�ا)�3 ه�0<9

�	 ای� ا�? /� :�ا)�3 ار�\�6" رژی� �� ��ر و �Oد ا �  	� �-�ا#� 

?��6" ا�? /� و ,ن :�ا)9G(, �3ر ار�\. رژ � در ه� ,#3+�0 ا

و ه	!C . )&" ��ان ی5" را �9ون دی@	7 �� ز���V دان ��ری� 2	��0د

)&" ��ان، و )%�ی9 ا)�K0ر دا'? /� �� و��د ای� رژی�، ,ن :�ا)�3 

�#"، a<�ن . /<�ر !jا'�0 '�د�و  � ا <�5 �� �;s �&(�ر7 ا

 �/ "Iه� ��u ا�-��2ت و ��ا1����" در :�ا)�3 �1رت �@3	د /� 

  . )�ن ای	ان ا6&�ل #" '�د �Oی�ن داد* '�دا#	وز �� ز

 �/ ?��#" رژی� ��د/�#� ا7 ا�از 
	ف دی@	، رژی� �&(�ر7 ا

�0" :�ا)�3 '9ی9ًا ار�\�6" ��دش ه� را ر�6 ? )&" /<9 و ه	 

و:? �	ان رژ � و  و�3G2 "V اش اراد* /<<9، �� را�0" #�03ا)<9 

�@jار)9 و  �O 	زی  ��0 ا'�ن را ه��� ه	 �a را /� �� :�ا)�3 ��د 

9>>/ "�&6 ،9>>3�#	دم ای	ان 2	ا#�ش )5	د* . ��د رژی&�Aن #" 
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ا)9 /� �<j@(�3ار ای� رژی�، یb<" �&3<" در ه&�ن ,�pز و:0" /� 

��7�O 7 ��د را #-5� دی9 �� و:��0" ��ور )5	د)" ا6�م /	د /� 

ای� .  #�3�3ن #	دم ای	ان �@�ی<9 )� #� #" !�ی� ,ر٣h7ا!	 

,'�5ر را #	دم ه	روز* در 
" 6&	 رژی� �\	�� #" دی���05ر7 

 ا)0+���ت درو�3p دا'�0 ٣٠ ��ل !j'�0، ای� رژی� ٣٠در . /<<9


" ه	 ی$ از ,)(�، �� #	دم و96* ه�7 �(%�د ز)9!" ,)(� را  �/

ا#� ه	 ��ر، در E3O �a d&6 ,#9؟ ای� رژی� ا!	 وا:bً� ا1�ح .  داد*

3i� 7ا	�3	 و ی� �iV :�ا)�3 زن �jO 9' "# C30ی	 ��د، ا!	 �� #%�رز* 

�� ای<(&� ا06	ا�Lت و #%�رزات  ?� ���� ا1�ح ,ن O	دا�?، )&" 

 �/ "V�� 3? ز)�ن داد* #" '9؟ درbL(%�د7 )�%" در و� d:9ا�

 "#��#" دا)3� a<�3 )�3? و ه	 روز /� #" !jرد �&(�ر7 ا

�� د�? و7�O ز)�ن #" �<9د و ی� ز)\3	ه�7  7	0A3�ز)\3	ه�7 

  . %�" را #-5� �	 #" /<9:

 �/ "#���	���0 �	ی� )&�)� در  دوران �&(�ر7 ا �� "0� �#

 ٨,ی� . اد7�6 ا1�ح 
�%" دا'?، یb<" دوV? ���&" رو�	و ��دی�

 Eره�ی�b' ر7 ���&" /� ا�;�:ً� ی5" از�)&� ?���ل �\	�� ری�

�(0	 /	دن '	ایط ز)9!" ز)�ن ��د /�2" )�3? /� از ,ن درس 

�د /� د @	 ز)�ن ا1�ح 
��A3# �/ 9> �@( Xد �9ون !	�02 '

�	د؟ �3��	)@�)" ا � رژ � ه� :�ا)C3#, �3b%� �3 ,ن را از   

 ��3Vی�	ا#� �=�� ?-� �# �b#�� �/ �3>/ ا#�ش	ی9 2�%( C!	ه

 ١٨:	ار دارد، و �	#�ی� دار7 ��/� �	 ,ن از )�ع �	#�ی� دار7 :	ن 

�� ه	 ��ل u	jO ?32ی	ش ر١٩و  �/ ?�3(  N;( ��2	I�)#" را 

. در ای	ان، ر2	م و ا1���ت، C� 7C3a 2	یX )�3?. #	دم دا'?

�3>/ *�@( 9' Xا)3<" /� در دور* ���&" �ص�ی�: �� ?�. /�2" ا

در دور* ���&" /� :	ار ��د �� ر2	م و ا1���ت، �(%�د7 در ز)9!" 

����د ��3ی9، :�ا)3<" �ص� X '9 /� ) و #A+صً� ز)�ن(#	دم 

	L � 	0A3���د E50&و ز� 	ت ,ن #���0 ز)�ن /�ر!�� .  

ه	!C )%�ی9 2	ا#�ش /<3� /� #� �� رژی&" �	و /�ر داری� /� از 

ا�90ا7 �� :9رت ر�E(93، در 9Lی? �� #	دم #%�رز7 /� ی5" از 

ا�1" �	ی� '�bر ه� �Aن �	:	ار7 ,زاد7 ه�7 د#�/	ا�$3 ��د، 

	/ d3&-� �# دم	# ��  . د#G	رات ار�\�6" :	ون !j'�0 را 

#��Lع دی@	 ای� ا�? /� ز)�ن ا1�ح 
�X و 
	92اران 

ر)@�ر)@�Aن، /��)" را /� #9اN2 ��ا�? وا:b" ز)�ن ز�&E50 و 

�0� ه�0<9 و ��ش #" /<<9 /� 2	ی�د در !�� �;� '9*  ?-�


�X #" دا)<9  ?(�A� ،9>9ه�  . ,)(� را �Oوا� 

��)� ه�7 ی5" از ر" (ای<9ی�<9)?"�� 6<�ان #�lل، ا�3	ًا روز)�#� 

ا7��6 /&��3 ی$ #�3�3ن ا#��ء )K	 ) ه&�A/ �3ر، یb<" ا)@3س

�3�" د)%�ل �را ای<=�ر #<5bس /	د /� ای� !	و* ا)@C3* ه�7 

�9ون �33i	 ��5#?")&" /<9 و  ،	33i� د)%�ل �� " ?�و #9G0b ا

 �/ ?��33i	 )�!(�)" را* �d "و " ��ی9 !�م �� !�م �	/? /	د"ا

  ".ای	ان )�3?

>b# �0%Vا7 ا	�" !�م �� !�م �	/? /	دن یb<" ه&�ن �	/? 

�� ه3{ !�#"  �ًb:وا �/ "#��ا1�ح :�ا)�3 زن �C30 �&(�ر7 ا

)9'�� 9>��و:0" ز)�ن . ا#�5ن jOی	 )�3?) �0" ا!	 ��3" ه� 

�9ون �33i	 ��5#? دم #" ز)<�a ،9 ��د'�ن ,!�*  ،	33i� �3 از�&/

�� 2	ی%�5ر7 �Cر!"  ?���'<9 و �a )%�'<9، د "b�#" ز)<9 و 

#" /<<9 ��د* ه�7 و�N3 ر)\9ی9* ای	ان را از 52	 �	)@�)" رژی� 

��ز دار)9 "#��و ای�، ا�1" �	ی� . #	�\N و �<�ی�50ر �&(�ر7 ا

 �iV ی� 	33i� �/ "(��/ �&و ه X�
ا�0�2" ا�? /� ز)�ن ا1�ح 

�#" را ا��س 03V�b2(�7 ��د'�ن در �:�ا)�3 در �&(�ر7 ا

  .   ا)9، �� ا/l	 ? ز)�ن ای	ان دار)E%>�9 :	ار داد*

�� ه	 ��ل ا!	 �� وا:3b? ز)9!" ���3ر د'�ار و #ص%3? ��ر 

�3<3� /� #	دم #� و ا/l	 ? ز)�ن  "# ،�3>/ *�@( �b#�� ی? ز)�ن	l/ا


�%" )�3? /� ��اه�ن  ?(�A� 	
�� ���0� ای	ان  ?-�

"���� و �<�ی? و ��اه�ن �33i	 ا>( �Oا	��	)@�)" ای� رژی�  

  .  ا�0&�6" ��/� �	 /�Aر ه�0<9-در '	ایط ا:0ص�د7

#� ا#	وز در ا 	ان، �9ود  $ #�3�3ن و a(�ر91 هCار );	 ز)�ن 

�? ��)�ار دار � /� �E3 از 	O	� درdi' �)(, 91 ر�&" و ٧١

داI&" )9ار)9 و ��3G ه� در #dp�A )3&� و:? و /� در,#9 /�ر #" 

٨�E3 از . /<<9h3ط ه�7 #��5)"  در91 ا � ��)�اد* ه� در-# 

�	ا7 ز)9!" ا)��ن، ا��ر* )�3A ه�0<9 X����3ر )�#<� .  

 "0Vر ١٢,#�ره�7 دو�A/ ل�b2 7وه�	و )3C� را �b#�� در91 ز)�ن 

�aن ا:0ص�د 0%#<" �	 . ا#� ای� ,#�ر د:F3 )�3?. ذ/	 /	د* ا)9

 "&�#<\&�� /�ره� " از :d3% (دVH"، ز)�ن را �� /�ره�3p 7	ر

�<79 :<9 و �%7C و �%���ت و '����ن ز)"، د/& �0��� ز)"، 

3p	* /� در ��)� ه� ا)\�م #" '�)9، و  � �9#�50ر7 و 

*	3p و'<9!" و /�ره�7 )3&� و:? و	2 (?�در ای� . /�A)9* ا

ز3#<� �	ا7 ای<�5 ی$ )&�)� ذ/	 ��Aد #" ��ان �� وNL ز)�ن د/&� 
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ز)�ن را ا�l0&�ر ای� '9ت .  ا'�ر* /	ددر #-�� ا#�#Cاد* ی-3"دوز 

��زن ��رد* ,)�ن /� �	ا7 دو��0 ی$  0(�7A@(ان در ا�� "#

  . د/&� #Cد ���3ر )�7C3a دری�2? #" /<<9، د 9

اX�p ز)�ن /�ر!	 در #�iA# "�p�Aل �� /�ر ه�0<9 /� از ��ز* 

�y#�3 ا�0&�6" ��رج ��د* و �� ا1=�ح �Cو ,#�ره�7 ا'�i0ل 

�� اO . "�1<(�ن #-��ب #" '�)9	L �ً:�;ی5" از :�ا)3<" /� ا�


%�G /�ر!	 ای	ان  �3�6	� X�
در دور* ���&" �� ا1=�ح ا1�ح 

 /�ر!	 را در وا�9 ه�793V�� 7 از 3K>�h� '9 و /�ر!�* ه�7 /&0	 از 

. '&�ل :�)�ن /�ر ��رج /	د، �0A3	 از ه&� #���0 ز)�ن /�ر!	 '9

��د)9 /� از ا)�9 �&�ی? ه�7 :�)�)" :�)�ن /�ر ه� �)(, X�pو ا 

  .#-	وم '9)9

. دروا:N /�ر!	ان زن #-	و#0	ی� /�ر!	ان ای	ان را �d35A #" ده<9

ی5" از ��رز�	ی� )�A)� ه�7 ای� ا#	 ,)�? /� در��#�b ا7 /� زن 

)صP #	د '&	د* '9* و #���د7 در�� دوم �� ���ب #" ,ی9، 

��1%�ن �	#�ی� �� ز)�ن /�ر!	 د�C&0د7 �� #	ا�X /&0	 از #	ده� 

ه	9Gaر ه� /� /�ر!	ان زن در /�ر ��د /�'� . O9	دا�? #" /<<

��'<9 و �� �9ی? /�ر /<<33i�9	7 در ا � ا#	 داد* )&" '�د.  

6�و* �	 ا �، در #-3ط /�ر '	ا ط ���3ر )�796��# �	ا7 ز)(� 

�� 6<�ان #�lل /�ر!	ان زن در #b	ض �	��رده�7 . و��د دارد

#� و #9ی	ان /�ر2	 از 
	ف و ��ء ا�0;�د* �<�"3p	'	ا02&<9ا)� 

�(� و �A2ره�7 . ه�0<9�/	��	ا � X3\6 )�3? /� ا � �>�

6ص%" /� در ��#�b #	د��Hر �-? �&�ی? رژی� �� ز)�ن /�ر!	 وارد 

���3ر7 از /�ر!	ان زن !	�02ر �3&�ر7  �/ *�6 '9��#" '�د، 

 E اC2در #�3ن ,)(� ا "A/9اد ��دb� ه�7 6ص%" و رو�" '�)9 و

?�  . 93Oا /	د* ا

 ?3bLو?����3ر د'�ار و درد)�� ا C3( 	@ ز)�ن در ��ز* ه�7 د .


%F ,#�ر ر�&" دو9b� ?Vاد �� 6<�ان #�lل،  ��د�0	ان 2	ار7 

�� ١٧ هCار );	 ر�93* و �� �A-2 از ٣٠٠�E3 از  "@V�� ١٣ 

?��0" ز)�ن �-ص5�3	د* و دا)A\� ه� . ��C>� "@Vل 93Oا /	د* ا

9>0�3( �W&=# از , <9* ��د X�p9. ا>a	ل ه�� "� /� در 

!9b� �0'jاد ز)�ن �-ص5�3	د* و '�dp و د�0	ان دا)A\� /� د)%�ل 

 d%: از 	0A3�/�3b:�# X? ا:0ص�د7 و ا�0&�6" ه��3� ،9>0" 

 �3�6	���زدار)9* ا7  7�)#C3(�5# ن�>a "#��'9*، ا#� �&(�ر7 ا

�� #�:3b? ه�7 ا:0ص�د7 "��30�- ز)�ن ��5ر !	�02 و ,)9Gر ا#�5ن د

)�0	 را از ا � :A	 از ز)�ن !	�02، /� ا_	ات روا)" و ا�6�&0" 

?�����د ,ورد* ا �b#�� ا�0&�6" ز �د7 را در .  

و ز)�ن (ی$ )&�)� ��رز دی@	 از �A2ره� " /� ز)�ن �=�ر /�" 


�ر ��ص ����=� رژی� #jه%" ) ز�&E50 و /�ر!	  	
�� ��

 ����ط �� �-&d3 �\�ب 	# ،9(�' "# d&-0# "#���&(�ر7 ا

�)(,?�ای� #��Lع  و ا_	ات )�!�ار ,ن ,)9Gر ,'�5ر ا�? /� د @	 . 

G2ط �� #�ردH . 7زم )�3? در ا <\� در #�رد ,ن زی�د 1-%? /<3�

 ٣h ا�	اج /� ا�3	ًا در ای� ز#3<� ا�;�ق ا�02د* ا'�ر* #" /<� و ,ن

��0ران زن �3&�ر��0ن هCار �+0+�ا�" �(	ان 	O از 	�0ن ();��3&�ر

�(�)� و) �&3<" ��?�در #�0 ا�	ا��3 . اه" 96م ر�6ی? �\�ب ا


	 96م ر�6ی? �\�ب و 96م ا�G06د : ,)(� )�'�0 '9*�� ��ا�	اج 

"#���� #%�)" �&(�ر7 ا .  

یb<" در ای<\� �y/93 '9* ا�? /� ر�6ی? �\�ب از #%�)" رژی� 

��ل ��ی9 �� ای� #��Lع . ��د* و �	ا7 ,ن اd1 '&	د #" '�د

 ر2	#�3? /&��3 ی$ #�3�3ن ا#��ء ه� ز)�ن���� /	د /� ا�;�:ً� 

�� در )K	 !	�02 ا�L�# ?3�1ع �\�ب �	ا7 رژی� �&(�ر7  ?�در

 ?��#"، از ��ا�Aa� �O'93* و ا06	اض �� " ,زادE'�O 7"ا

  .�\�ب را از د��0ر /�ر ��د ��رج /	د* ا)9

�	ر�" ه&� ��ا)P�0+# X '	ا ط ز)9!" ز)�ن در ا 	ان و  y&��#

�b��3�" )�Aن دادن ه&� ا�د ا:0ص�د7، 2	ه<@"، ��G:" و 

�� ز)�ن #" '�د، در ا � 2	1? /&" /� #� دار �  �/ " �)&�u

�	 ه&�3 ا)�9 #��ی�" /� در ای<\� . 6&�" )�3? �35� �� "Vو

�93I�3 وا:bً� #<ص;�)� :��وت /<3�، ,ی� �� �;s ��/&3? #=	ح '9، 

�#" وا:3b? ه�7 درد)�� ز)9!" #�3�3ن ه� �� ا�ز �&(�ر7 ا

�� !�م ه�7 �� ا1=�ح  �ًb:؟ ,ی� وا?�ز)�ن ��#�b ای	ان در#�ن jOی	 ا

�	دا'�0 ,ن  �� F2�# X�
�9ری\" /� !�ی� ی$ روز7 ز)�ن ا1�ح 

��اه<9 '9، #" '�د '	ایط ا:0ص�د7 و ا�0&�6" #�3�3ن ه� زن 

�0� ای	ان را �33i	 داد؟  ?-�  

��\C #%�رز* �	ا7 �	)@�)" رژی� #	�\N و زن  �ًb:ر7 وا�)&� C30

�#"، و ه&	ا* �� ,ن، د!	!�)" /�#�K( dم �	#�ی� دار7 ا7 /� �ا

ای� رژی� ��s2 و )@(9ار)9* ,ن ا�?، �a را* �d دی@	7 �	ا7 

  ره�ی" از a<�3 وا:3b? ه�7 درد)�/" و��د دارد؟ 

ای� #��Lع از 
	ف ) /� �� ,ن ا'�ر* '9" (ای<9ی�<9)?"در روز)�#� 

/� a	ا ��ی9 �	�" رو��)�3ن و " /� �%	)@�ر �� '@;0" #=	ح '9*

 9>'���3�0&9اران b0#صX ای	ان �� ای� ا)9از* �&�یd دا'�0 �

 9>A/ "&( EV�a ���#" ��5#? را �ز)�)" را /� ��K( "0م ا
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 ?/��و �<7�L�G� �) ��ازن در :�ا�3( زن و #	د را #=	ح #" /<<9، 

  ." )@� دار)9

�	 ای� ی� ,ن  	��3�0&9ار 1	K>2	 از ای� /� #��Lع �رو��)" و 

 �/ ?��#" #=	ح ا����5 /�3? رژی� �&(�ر7 ا ?�3( Xصb0#

 "# d&-� "0+� ���0" و��د a<�3 ز)�ن ر2	#0�3" را ه� 

 "#��/<9، ای� ��ال وا:b" #=	ح ا�? /� a	ا رژی� �&(�ر7 ا

�	 �3�6 ز)�ن  F306 9)6 ا7 :�ا)�3 ار�\�6" دوران	ا� 	�'9ی9ًا 

�	 ��/&3? #	د ��Hر7 و ا#�رات �%b" ,ن #ص	 ��د* و �� ه&� :�ا 

 ،*	3p 9د زو��ت وb� ق و ی��
��ز !jا'�0 د�? #	د �	ا7  dl#

  �y/93 #53<9 و �	 رواج ,ن در ��#�b ا1	ار دارد؟ 

 "#��
	 ا�G06دات ا�� ��'�ی9 ��b" ه� �@�ی<9 /� ای� 

?�ا#� �� 9  �د#�ن ��'9 /� ا � :�ا)�3 . �	د#9اران ای� رژی� ا

��Hر در رژ � '�* ه� و��د دا'?#	د . �����V ا�3	 ٣٠و �\	 

2�ن  ��ه� در #�ارد 9b0#د )�Aن داد* /� ه	 �� /� #<�N2 رژ � 

 �O 	در زی �ا7 ه �K-V ،�02	! ار	اش در ���د : "#��ا�G06د ا

!jا'�0 ا�G06د ادI�6" اش �� );N2�># N #�د7 اش �	دی9 )5	د* 

?�  .ا

رواج 2	ه<� و :�ا)�3 #	د ��Hر وا:3b? ای� ا�? /� �;s و 

 	
�� �� ،"#���ط رژ � ه�# 7	�dl# "b\ '�* و �&(�ر7 ا��

?�در وا:N ه3{ . �&� ? و �;�u? ا � رژ &(� از �	#� � داره� ا

د�3V" واLح �	 و وا:b" �	 از ای� �	ا3L�� 7ح ا6&�ل زن �C30ا)� 

�#	� N2�># s2�� ی<9* و�&( ���l# �� ،"#��ی� رژی� �&(�ر7 ا

�+ص�ص ا#	وز در '	ایط �-	ان ا:0ص�د7 . داران در ای	ان و��د )9ارد

�	#�ی� دار7 را 2	ا !	�02، �&(�ر7  �0�3� 7�Oا	� �/

�� 2	ود�? ��ا)9ن ز)�ن و �-&d3 :�ا)�3 ار�\�6" زن  "#��ا

 "��G%
 N2�># د و�� �3&�� �� ?G3G� در ،�b#�� 	� C30�

?��	#�ی� داران #�iAل ا .  

رواج 2	ه<� زن �C30ا)� ، در  ز �Cو* ا7 �-? 6<�اندر ای<\� ا

�0A3	 /�ر!	ان �a	ر ه�&l0�/� ) از رF32 ا'	ف ده�G)"(�9#? ا

�� ای� #��Lع O	دا��0 '9*، ی$ )dG :�ل #" ,ورم /�  #" ��ا)9 

  . ای� #��Lع را ��3" �(0	 رو'� /<9

  : در ,ن �Cو* ,9#* /�

�� 2	ه<@" /� رژ � ,ن را �� 2	ه<"�>�� #��ط در ��#d 9%� �b ا!	 

 ،	� dG6 �/ ،?�3( د	ه&�)<9 # d#�/ �0، زن ه<�ز  $ ا)��ن���

 	� "�، � *9(�# XG6	P3bL ، �	 و دارا7 )�=-" )@	(ا���

?�/� (!!) ا!	 د)7�3 او �� /�ره�7 ز)�)� ا7 . :���3? /&0	 و 3p	* ا

 ?��	 دوش او"?�Oس ه<@�#" ه� /� در " د)a�/ 7�3$ �	7 ا

:	ار !	�02 و �	اX�/ 7 در,79# �� ا'�i0ل #" (!!) ا)� د)7�3 #	د

�	ا �، C3#ان . O	دازد /�ر او �� 9 /� ارزش �	 از #	د �� ���ب , 9�>�

ا!	 ارزش . #Cد او �� �9 ارزش ا�0&�6" و7 �<\93* #" '�د

�	 ا �، �>� ،?�
b3%""ا�0&�6" زن �O �3 �	 از #	د ا " �/ ?�ا

  " 	د ��33b '�د#Cد /�ر و�O C3( 7 �3 �	 از #

 �a 	ر ه�&l0��� ه���o3 2	ا#�ش /<3� /� �� ا \�د ا#�5ن ا 9 �%(

�0A3	 ز)�ن ���ط �	#�ی� داران، و O	دا�? #Cد /&0	 �� ,)�ن، 

�=�ر /�" �3I�O #" ,ی9 �b#�� د درC&0�یb<" ای� ا#	 . C3#ان د

�0A3	 #	دان /�ر!	 ه� #" '�د �a	ر ه�&l0�در ه	 ��ل . ���6 ا

�	 2	ه<� #	د��Hر7 ای� ی5" ا "#��ز دHیd ا1	ار �&(�ر7 ا

?�  . در ��#�b #� ا

دd3V دی@	 ,ن ا�? /� در '	ایط �-	ان ا:0ص�د7 ا7 /� ا#	وز 

�	#�ی� دار7 در �=ح �(�ن و در ای	ان، �� ,ن رو�	و  �0�3�

 "�3� 93V�� ح=����3ر7 از /�ر��)� ه� ���0 '9* ا)9 و  ،?�ا

?�ات ای� ا#	 ��53ر '9ن ه�7 و�N3 ی5" از ا_	. �3I�O ,#9* ا

?�در a<�3 '	ای="، �;s 2	ه<� زن �C30ا)�، و ا1	ار �	 . ا

�	 ای� /� !�ی� ��ی@�* ز)�ن در ��)�  93/y� و ،	�و��د :�ا)�3 )��	ا

ا�?، ای� ��د را �	ا�K( 7م �	#�ی� دار7 دارد /� �aن �	#�ی� 

��53ر ��ز7 داران �� )3	و7 /�ر /&0	7 )�3زدار)9، رژی� #9اN2 ,)�ن 

?�و ای<=�ر ���* #" ده9 /� . ز)�ن را ا#	7 
b3%" ���* داد* ا

 N(ا�# �/ ?�
	 ا�G06دات #jه%" �	ان رژ � ا�� ��!�ی� 

�� ای� �	��a X3ن . �A3&�ر7 �	 را* ا'�i0ل ز)�ن ����د ,ورد* ا)9

�	#�ی� دار7 �-	ان زد* در '	ایط /<�)" /&0	 �� )3	و7 /�ر ز)�ن 

��=� 2	ه<� #	د��Hر7 را�? �	 #" ��ا)9 )�3ز دارد، ای� �� رژی� 

�d ���ر ز)�ن در ��ز* ه�7 ا:0ص�د7، ا�0&�6" و �G# 79 در�

 ا�0&�6" را -و /<�ر زدن ز)�ن از ا#�ر ا:0ص�د7. 2	ه<@" ����د ,ورد

�� دHی3p d	 وا:b" ����3 )&�ی9 �5���� دHیd ا�1" ای� ا#	،  �( .

"b:وا 	3p dیHن د, �� �5(�a ) �دن ای� رژی��/� #j# Hً�&bه%" 

�� ه	 ��ل #" ��ا)<9 ) 6<�ان #" '�د �b#�� �� �)(, �3G�� ��و  

/� ه&�)� �0�3� (#Gص	 و #�%X ا�1" وNL )�ه<\�ر #���د را 

?�از ,#�ج �A� ��د* ه� در ) �	#�ی� دار7 وا���0 در ای	ان ا

  . ا#�ن )@�* دار)9
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 �>/ 79>%b&� را �-� دو )�ع �	��رد �� :�ا)�3 در �<%E ز)�ن: ای� 

�#" و �� ��د ا � رژی� #	�\N، �1رت �زن �C30 رژی� �&(�ر7 ا

  . #" !3	د

 ���� ه&� ا�	از #+�V;? ه�ی�Aن  �/ ?�ی5"، �	��رد /��)" ا

رژی� و :�ا)�3 ,ن، ��ا��0ر �	)@�)" رژ � )0�3<9 و 1	2ً� #" 

9>>/ d9یb� و 	33i� "�5' ��  . ��اه<9 :�ا)�3 ,ن را 

V�� �#�(و* /&��3 ی$ #�3�3ن ا#��ء در روز	ًا !	ا�3 �/ ?�X ا

ای<9ی�<9)? �	/? ��د را �� رود��)� �A%�3 /	د* و دEV را �� ای� 

#� #�)<9 ی$ رود��)� در �	/30�، و #" : " ��ش /	د* /� �@�ی9

ا#� دی@	 )&" !�ی<9 ."   دا)93 /� رود��)� را )&" ��ان P:�0# /	د

 ?:�o39/� ای� رود��)� ه�	� " �� ��  .   :	ار )�3? �� دری� و 

 	��	��رد دی@	 در �<%E ز)�ن، �	��رد /��)"  ا�? /� #%�رز* 

 "Iا7 ره�	��#" را �� #%�رز* ��3�6 :�ا)�3 زن �C30 �&(�ر7 ا

�3�" و 2	ه<@" �ز)�ن از :93 �0� ه�7 ا:0ص�د7، ا�0&�6" و 

9>>3�	/?، �a و #9G0b)9 /� را�7�0 �. #���د، در ه� �<93* #" 

�	دن :�ا)�3 زن �C30 و �a در��ز* ه�7 دی@	  �3�در #%�رز* �	ا7 از 

9'�� "#���9ون . ، ��ی9 �	)@�)" رژی� �&(�ر7 ا �5(�a

�(%�د7 وا:b" در ز)9!" ز)�ن، در ه3{ ز3#<� �	)@�)" ای� رژی�،  

  .و ��ز* ا7 ا#�5ن jOی	 )�3?

&\# �/ ?��y6 ز)�ن  �6? و��د ای� دو �	��رد #0;�وت ا � ا

ی5" ز)�ن . دو '	ایط /�#ً� #��0د ز)�b#��9>>/ "# "!9 در 

ر2	#�3? ه�0<9 /� در '	ای=" :	ار دار)N2�># �/ 9 ا�1" 

�	#�ی� دار7 #���د ا�?، و �H	م  �0�3� s;� و	ا'�ن در !

 "#��/� )&�ی<�b2 *9" ای� (در !	و �;s رژی� �&(�ر7 ا

?�ز ز)�ن ه	 9Gaر ه� �� ه&�3 ��
	، ای� د��0 ا). �0�3� ا

 N2�># ،9>'��از زن �7C30 رژی� ��/� )�را�? و�0" از ,ن 0#<;	 


%��G" '�ن ,)(� را وادار #53<9 /� ��د را )�%? �� ا#�5ن 

و �� :�ل ��د، رود��)� ا7 ��'<9 /� . ا1���ت #�0ه� )@�* دار)9

  . :	ار ا�? G2ط �	/? /<9

 d35A� "(��/ ان را	ی? ز)�ن در ای	l/ا#� ا �0�#" ده<9 /� 

ه�7 ا:0ص�د7 و ا�9b0# "6�&0د7 ز)�A3!9ن را ا��
� /	د* 

�	#�ی�  �0�3���د7 �( ���ً� G2ط ���0� ه�I" /� ا ،?�ا

 �b#�� 7ار	:	��#"، و �دار7 ��/� و �	)@�)" رژی� �&(�ر7 ا


%��G" ز)�ن . ا7 /�#ً� د#�/	ا�3$ و ,زاد، ر�A3# N2د N2�># ">bی

N2�># ف��	� ،E50&ز� �� �( ،X�
 ز)�ن 
%�Gت #	�2 و ا1�ح 

?��� . �;�K( sم و ��/&3? /<�)" ���5 در !	و )���د7 ,ن ا

 �b#�� "��G(:"  و ا	و، #0	A3O �0 از ز)�ن�ه&�3 ��
	 ای� د

#�، رود��)� ا7 ه�0<9 /� ر�93ن �� دری� ، اF2 �	ی�ن ��3ل و 

?�  . #%�رز* �6دH)� و �	�F ,)�ن ا

93�	ا7 ر�93ن �� دری�7'��  .  ,زادF2�# ،7 و 3O	وز 


�رس ٧، �%	: ده2��# ٢٠٠٩  

 ١٩از ����    ...ي سلطنت طلبان"گوبلز"ادعاي 
 �� 20/
�#�C از ��ح دی/�  د���ن �7د را از ای� ��0ی� �$�ی10 و �� ای� " ز�F1"ای� درو�%�17�G Cار �
��دن K ��27 و دری��� 

4
  �Uرا درو� �%���ر �#��	�G& Cر��  .��2 �100��ی/
  

 2��P:6ا F�U�
: در ا�M/�ق �� �#"	20 ا�� �� د��� �Uدی C�� �0 6 /�ن ازM � C�� ی/��� ��ق از��
�:�P C�%Gا
ه#� 
2 دا�10 �� ا7	�ا . �#%�رC ا�:
2 ��ی�F در ��<%�C ا7	� �� ه1ف 
$?� �#��	�� و �1ای2 ��	CI ��اF ا�1ا7�� ا��


، "Y٥٧�ی�%�C �1ای2 7 _ از �?��	� �0$%� �� ا�V:ب ��ل "2 �� ا��$�ر ����2 ��0م د��F�U ه�C ا2��P:6 �#%�رC ا�:
���2 �� �� ح_ ��ی1 �� &ن ��م �"�#Gب د��� " C�%��2 دروغ و ی! ��ریT ��زY ،2 4� C�ی$
را داد، ��G	F1 ا�1 �� �� ا��$�ر 
 2��
��C"�1ای2 7 _ ای�ان، را ��ز�U��K "1� !ی�Y ز�1ان�ی� ���1	Gر و و ر���2 ا���ن درو��U، ���� ، ��ی/$
ای2 7 _ را 


��	�ی2 و  .. �� C�%��

4��2 �10 �� �� ای� ���	K 5�ای. �IایF10 ��� ��ان 
/�رز ا
�وز �� Y�ی�%�C �1ای2 7 _ و �� راF و &ر
 Fد�#� =���
 1Gن &�%� �� ��ی�ن 
/�رزF و &�%� را ��/� �� ا�V:ب و ��ز
��%�C ا�V:�2 ��1	� ��دF و ا��n از �Wب. ح_ &ن را 

  . و ا��n و�%� و ��م �#��	��%� در ای�ان را از �X� �7ی. �?�ی5 �10. ��ر �#24 و �$�	:�2 ��ز دارد
  

 2��P:6ا Cه� F�U�
10G�� 2 �� ا����دF از �,�ی2 �� د� I	� 1رت�در 0Y	� �,�ی�0M � �� �� 2 6 /�ن ���ط F1G از 
ز 
��4R	� و �7\�0ن �� 
�دم ای�Rد ��دF ا�1 در ای� �#"	� 1j ا�V� 2�:V. ای�� ��دF و  �#%�رC ا�:
2 �� �#! 6	�2 ا

ا
� �7رج از ای� �:1j C�%G ا�V:�2 و . 
��Wح��� از ��0ی�ت رژیF�G 2V 7 1j  B در ذه� 
�دم و ��ی�F ��ا��ن ���ه10

/�رز �  27�� K B�� �� ای� �� ��K 1�0 6 /�ن ��یM � C�%دازی�در ذه� درو�" F$� و ه#�ار	او�� �� ه# �
�V��� ی�د ا�

�$�ن �0��V " ز�F1"��رK�ان و زح#
 C14� C�% �� �� �0	� �� �0	� _ 7 1	Gز�1 ر�ای� � Cی1ار�L ن��
��F1 و �7اه1 
��1 و دا�
1G 1ر. �7اه�/
 2
�#� �	 P �� ن��& C�%دازی�ب و درو�"� �
زی� 
�/�ب ��دF ای� د<	� ا� 2 ه�اس و وح$� 
��4R	� ��<5 و 

���
 B�� ��� C2009مارچ   فريدون محمدي      .ه� 
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ا��زF �1ه	� 1�K�دیS�� �� B : ��ال

�	1 از و��د و Gدا �#G 2 ا�

 �%Gز�
& I��
��ا�jت در Pش ا���K

ح�ف 
2 زدی�A& 1 ��اC ����ب ه#	� 

��ش &ن �� �K ل�#���ا�jت و احPا

�	�ون ��د �� �Kرد �Gه0$�ه2  �� 

  2 ح# � ��د؟L���0 �	�وC ه�ا\

T��L: yG3:�0د !  د� ��a	ا #zl !�رد 

 ا�;<9 و ی� ��0د و ٢cژا)9ار#	7 در 

 دری�ی" و دی@	 –�Oد!�)(�7 )3	وه�7 ز3#<" 

#	ا/C �&�� )5	د؟ در �1ر�" /� �&�� !�رد 

�� در )K	 !	�02 ای� /� ( �� #	/C ,#�ز'(� 

 "Iو7 ه�ا	)3 	د!�)(�7 دی@�O �� "0�

 9A( 7ن �&�� ا�>o(,( زی��p, در وه�� 

'd5 #(�ر /	دن و ���!3	7 از دا#<� دار 

'9ن ا06	ا�Lت دا�# d	C/,#�ز'(� ��د /� 

 ��در ادا#� �� �&�� !�0	د* و �3	ا)9از7 

?A! 	\># د!�ن�O dدا� d>�	O ?&� .  

  

 �� ١٣�٧ �%#� ٢٢ و ٢١در : ��ال

 �0M � BA2 رژ��U��� Cا�دم ��


�	�م ����7��A& 10 ه#���ان ����  ��

 �A 1�1��
 2�در 
�1ود�L Fد�Kن �7د ��

 C�%��Kد�L �� �A و ����	L دم�
 ��

  دUA� ح# � ��د�1؟

  

T��L: ��١٩ �&)� h٧ "Iو7 ه�ا	3( EG( 

�� ا06	ا�Lت #	د#"  "I��&ه 	K( از

�� ا)�A0ر . �0A3	 �3p �%>	 �6<" دا'? 

 ?3���� �6��ه&�ن 56س #b	وف  /� 

ن #�:N �� ,. رژی� !A? و وNL را �33i	 داد

0" ��ش ه�ی" ه� �1رت !	�02 ��د /� �

از )3	و7 ,#�ز'" در '%(�7 �#�5? 

�@jار �K( . 9#" ا�0;�د* ��)%" ��Aد

 Pی	b� ای�0ن	�)&�)� ا7 از ای� �	)�#� ه�  را 

ی$ روز �9b از '�#@�* ، �	 56س . /<�

�	 و /�� 2	#�)9* !	وه�ن  ، �A3&ه

93Oا '9 و د��0ر ) ��0ان دوم �Cا6" (

 �� �9bاد7 از دا)A\�ی�ن :9ی&" ,#�د* داد

�3	ون �Oد!�ن  ���	اA! 7? ز)"  �� 9(�'

��o ه� L&� ا <p �5	p	 #" /	د)9 . �	و)9

��د)�a�( �� 9رأ �	و)9 *9 '9>��Oس از . 

��ز!A? ��ی�7 �	ی�ن '9ی� و ��ز* 

 �0'j! ش�� �)(, ��2(&93ی� 9Gaر 

?��	ا &�ن �b	 P /	د)9 /�  و3u;� . ا �)(,

ر ,ن 'G2 Xط ��O /	دن '�bر ه�7 '�ن د

�	 در و دی�ار  *9 �0#�5" )�'�0 '9L

?�ا#� دا)A\�ه� 6&� در �&�م . ��د* ا

و:? در ��ل #Cاح و '��" ��د)9 و د��0ر 

ه�7 2	#�)9*  ه� /�ر7 از E3O )%	د* 

�� ه&�3 دd3V ه� ��0ان �Cا6" ��د .��د

��30 ه� را ��H زد* و '	وع �� ��O /	دن ,

ه&�3 �	/? �� ��ل و .  &�د* ��د'�bر ه� )

 ����0ان دا'�0 و #�Gی�� ,ن  �/ "�5'

 N&� �� "#�K( 7�0ر ه��ادا و ا
�ار و د

 	0A3�در �Oد!�ن، ���6 �;	یح و �<9* 

��د �0A!.  

�(&� ، Oس از #��ح ٢٢ و ٢١ا#� در  

'9ن و !�'&�V" !�رد7 ه� /� د#�Aن را 

�A �O 7Hن !jا'�0 و 2	ار /	د)9، دی@� #� 

�#�ن )%�دی� /� �+�اه3� /�ر7 �5<3� ی� �

)�، #� )C3 در �	ی�ن �	/? #	دم ذوب '9* 

و �� ه&�)<9 ��ی%�ر7 در 3�#	 �+��3 

�Oد!�)(� و #��ح '9ن ��د* ه� :	ار !	�02 

و�� )Cدی05	ی� �Oد!�ن /� A6	ت ,��د ��د 

 "��K-V د���&�� /	دی� و 9Gaر دی9)" 

��A3ن ، �Oز* ا�G(9رت ا: ��:�3? /� #	دم 

9(93V�# ��� ��  .��aول !	��/� را 

  

&ی� G#� �� �6ر 
$?� : ��ال

ا6:ع داری1 �� 
�دم ���UY در ��ی�ن 

ح# � �� �Lد�Kن ه� ا� �� ���1 

  &ورد�1؟

  

T��L: دم ی� ��د���� ��I" /� #� '�ه9 

��زان :%d از ه\�م #	دم ��د 	��<d و 	O

 �>;�  C3( دم	د)9 و #�� *93A/ را /<�ر

را �	دا'�0 و �� ... و /�* ��د وو#(&�ت و 

9(9A3# 	ازی	�ا <�5 (��3��)(� و #	ا/C دی@	 

 	��� �a ا)9از* ,'<�ی" �� ا��-� ا7 /� 

   در تهران57مصاحبه پيام فدايي با  يكي از دانشجويان خلباني در زمان قيام بهمن 

  

  

  

  :57خاطراتي از قيام پرشكوه توده ها در بهمن 

  !چگونه همافران به توده هاي قيام كننده پيوستند
  

را برداشته و به خيابانها و مراكز ديگر سرازير ... و سربازان قبل از هجوم مردم خود را كنار كشيده بودند و مردم نيز  تفنگ ومهمات و و كاله خود وتا جائي كه من شاهد بودم يا خود پرسنل ..

ما مواردي هم بود كه پرسنل داخل پادگانها و مراكزشهرباني و ا). اينكه تا چه اندازه آشنايي به اسلحه اي كه بر ميداشتند، داشتند و مي توانستند از آن استفاده كنند امر ديگري است(ميشدند

اين نقاط اكثرأ بدست نيروهاي رزمنده انقالبي ، همانطور كه همه مردم واقف و شاهد زنده آن دوران هستنديعني . مراكزي كه عوامل امنيتي يا ساواكي حضور داشتند مقاومت مي كردند

باز بايد تاكيد كنم كه در آن موقعيت هواداران خميني با . انشان يعني آن نيروي رزمنده اي كه قدرت استفاده از اسلحه را داشت،تسخير مي شدچريكهاي فدائي و مجاهدين خلق و هوادار

  ....سعي در جلوگيري از تخليه پادگانها و افتادن سالح به دست توده هاي قيام كننده را داشتند) آقا هنوز اعالم جهاد نكرده اند ( شعار 
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#93ا'0<9، دا'0<9 و #" ��ا)�0<9 از ,ن 

?�ا#� ). ا�0;�د* /<<9 ا#	 د @	7 ا

�<d دا��O dد!�)(� و 	O �/ د��#�ارد7 ه� 

��)" و #	ا/7C /� �6ا#d ا#<3	)'C/ا	0" #

ی� ��وا/" ���ر دا'�G# 9>0و#? #" 

9�? )3	وه�7 . /	د)9�ای� )�Gط ا/l	أ 

�" ، ه&�)=�ر /� ه&� #	دم �G(رز#<9* ا

 ">b 9>0و '�ه9 ز)9* ,ن دوران ه� P:وا

a	ی5(�7 92اI" و #\�ه9ی� ��F و 

ه�ادارا)�Aن  b<" ,ن )3	و7 رز#<9* ا7 /� 

:9رت ا�0;�د* از ا��-� را دا'?،��+3	 

9' "# .��ز �� 9 ��/93 /<� /� در ,ن 

,:� ( #�:3b? ه�اداران �&3<" �� '�bر 

�b" در ) ه<�ز ا6�م �(�د )5	د* ا)9 

�ح ����!3	7 از �+��O �3د!�)(� و ا�02دن 

�� د�? ��د* ه�7 :�3م /<<9* را دا'0<9 .

�ع داری9 ز#�ن ���3ر 
�=�ر7 ه� /� ا

/���ه" Oس از :9رت !3	7 ا � دارو 

!�0	ش و �9اوم دا#<� د��0، از �	س 

�ح ��د* ه�7 � N�� ���ب  �2را '	وع G(ا

  . #	دم )&�د)9

�� : ��ال�K ه��K ا�� F1G F1	0G


�G 2د �� در ��ی�ن �Gرش 

دا�$�A�Rن و ه#���ان، ��
���K1ن 


���د را �	�  Cن ا� �� ه��Kد�L

ه#���ان ��V	B ��د�1 و ��م ����2 

 2
 �Gدا�A 10 را���K 2
�� ا� �� 

&G �A#� از 0Y	� ا
�C ا6:ع . �1�د�

دار1A و �R��� �7د G#� در ای� 
�رد 

Y	��؟ <�Mً� ای� 
��jع را �� 

��j�� C	ح ده	1$	� �Y�ت ه�	\I�.  

  

T��L: 	@دی ��ا!	 ��Wال '&� در ار�%�ط 

�ع 
�Oد!�)(�7 )3	و7 ه�اI" ا�? #� ا

زی�د7 )9ارم و �� ,ن C3aه�I" ه� /� 

 وV" ا!� .'<93م )&" ��ا)�  ا��5 /<�

#<�Kر��ن #	/C ,#�زش ه��?، ه&�)=�ر 

/� :%C3( z ا'�ر* /	دم ، در او�3V روز در 

�	ی�ن ا�G0	ار ��)$ ه�7 !�رد 

'�ه<�Aه" در ��� درب ورود�O 7د!�ن و 

�<d ,#�ز'" ، 	O 7و 91ا 	�ا06	اض و 

2	#�)9ه�ن �Oد!�ن در ,)\� ���ر ی��02 و 

�b" در ,رام /	دن او�Lع )&�د)9 . "0�

�<d /�در '�#d ا�2	ان رو	O 9ن#, �� 9b�ز 

و ه&�2	ان و در�� داران ، راه�3&�ی" در 

�d درب ورود7، �G# ر !�رد��� ��ا06	اض 

وV" �� . در #-�
� دا�# d	C/ ا)\�م '9

ای<\� ه<�ز )� در!3	7 '9* ��د و )� از 

�� #�3ن ,9#* ��د "1-0% �-��'X . ا

 ?&� ����د /� �� ه	 ��ل !�رد  �0�3�

�� �3	ا)9از7 زد* ��د و دا� ?��O dد!�ن د

���6 ز�&" '9ن ی5" از ه<	��ه� '9 .

ا#	�A3# "�#�6 �/ 7د در اوج !3	7 

 ���	/? ا06	اL" ه<	��ه� و �	/? 

*95A(دا ?&��3	ون ,#9ن .  C3( z%:

از . ��د#�ن از ��ا�@�* را ��3Lح داد* ام

 	�O و 	,#�ز د�0 	ه�7 ه< �o�
	ف د @	 

Aه�@Aی���ن )Cدی$ دا)95A* ه� /� ,

��د �3	ون ری+�0 ��د)O ،9س از #�Aرت 

�� ���� ( ه�7 ��د �� ��د7 و ,)"  �0%Vا

�� ه3\�ن و �A� از ای<�5 ی5" از #� 

�ط !�ردی(� ز�&" '9* �� ( ?&� ��

�	ا � :%d از . ا��-� ��)� �	/? /	دی� �>�

ای<�5 2	#�)9* ه�ن و �	ان �Oد!�ن و�0" 

�<d /�در /� ه&�2	ا	O د�� d#�' C3( ن را

#" !	دد در ,ن �K-V در ,)\� ���ر دا'�0 

 �� �# 9>>5��+�اه<9 #� را #��ح  �/ 9>'��

��وره� . ا��-� ��)�  �رش �	د � �&L در

�� #�:3b? و رد*  '�ن  ���� ��و�;5	 ,)(� 

��د /� #�  7C3o(, ف�� 	� �0�3�در ,ن 

)�!;�0 )&�)9 /� ه9ف /� . ا)\�م داد* ��دی�

�" ارزش /	دن )EG ه&�2	ان و ی� �(� وی� 

�<d /�در دی@	 )�3? 	O . 3ح وL�� طG2

��Wال  �� ���O ورت	L �/ د�� "03b:وا

  . '&� ای\�ب #" /	د 

����Vط رژ�0M � BA و : ��ال 

ا��V�ار �#%�رC ا�:
2 او�jع  

 �Y 2��/ 7 F1��Lد�Kن و �A دا�$

  وL 24j	1ا ��د؟

  

T��L:س ازO ٢٢ ���(&� �9bاد زی�د7  

�)� ه�7 ��د رa 9>02	ا /� �Oد!�)" )%�د �

 "(�0���'<9، ,)(�ی" /� '(	 �\(, ��

 d3#�2 �(�� زاد!�* ��د ر02<9 ی� ����د)9 ی� 

( و ,'<� ، /��)" #dl #� ه� /� ��ی" 

در ه&�ن ��V(� /� ا�0+9ام '9م ��)�اد* 

��0ن	)' 0<9A!	�)9ا'0<9 ی$ #9ت ) ام 

9(9(�# *�@�" /� اV%�0 دا)A\� �). در ��ا

��د)a 9<9 �� ا��ق را �&N و ��ر  *9(�# ":��

#� a<9 . /	د)9 و ه&�)\� ز)9!" #" /	د)9 

��ی" ��دی� /� روزه�7 اول �� #	دم �6د7 

�	اu�;� 7? از د�? ,ورد ه�7 :�3م  �/

�� و��د  "��O? ه�7 ای�? و ��زر

 ��,ورد* ��د)9  ه&�5ر7 #" /	دی� و '%(� 

�aن #" #	دم . ,)(� )@(%�)" #" داد �

دا)�0<9 از ��o ه�7 )3	و7 ه�ای" 

ه�30� ، ه� ه�ا7 #� را دا'0<9 و ه� 

��3" #-%? #" /	د)9 ، #� ه�o3:? ,ن 

1;� ، 91ا:? و �" ری�ی" #	دم ا
	اف 

  .�Oد!�ن را 2	ا#�ش )5	د* و )+�اه� /	د

در ,ن دور*  /� ه	ج و #	ج �	 �Oد!�ن ��/� 

��د و دی���05ر7 و ا6&�ل /<0	ل �	 )3	وه� 7

 �/ � �@� 9 ��)�K#" '�5ف �	دا'�0 ��د  

 5" از �(0	 � دوران �	ا7 #� ��ی�* ��دم 

�� #� ا#�5ن داد /� �� #	دم . ��د  NLا � و

 �0A! ">�6 ل�� �/ "��3�و )3	وه�7 

 �>', 	0A3�و #	ا/7C دا 	 /	د* ��د)9 ، 

روزه� در ��� دا)A@�* �(	ان و دی@	 . '�م

��د و دا)A@�* ه� و ه	 /\�ی" /� � "b&\

��دم و '%(� �	ا7  9A3# E+O "�� 	A(

  .��اب �� �Oد!�ن #	ا��b #" /	دم

  

 �/ "�&bV�0را�Oس از �9#" �	 ا��س د

�� �Oد!�)(�  C3( d>�	O �3G��1در '9 

�	!�0A و دوران �9ی79 را ,�pز /	دی�  .

دورا)" /� از او�K-V �3V ,ن ی�س و )� 

ن ا#793 از ,ی<9* ا7 #%(� �&�#" دا)A\�ی�

?2	!	��" . را در �G(9 اL �ا /� رژی	a

یb<" �&(�ر7 (��ار '9* �	 :�3م ��د* ه� 

"#��و3u;� رژی� :%�" در �	/�ب ) ا

 	��ب و �;�u? از )�Kم G�� 9L" را G(ا

6(9* !	�02 و �9ون �2ت و:? در ای� �(? 

  .�	/? )&�د

�� ا��V�ار رژ1A1� BA ر���ر : ��ال

�  F1	1رت ر�� �� Fح��#�ن ��ز �#G �

  ���UY ��د؟ 
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  !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم    ! !  باد انقالب باد انقالبپيروزپيروز  !!اسالمياسالمينابود باد رژيم جمهوري نابود باد رژيم جمهوري 
  

  

T��L: 9 9� رو7 /�ر ,#9ن ��/&�ن �� 

 P�0+# در��ت ��دا)A\� �ن و ه&�2	ان 

 ?6�
V=&� ��رد)a 9	ا /� ا!	 ز#�ن '�* ا

�	���V ا)\�م و3u;� در  �3Vر/�را)� او�/

�� )�Kم ��د، ��ل �;�G6 E30ی9 و  ?#9�

 7�)���� داI	 /	دن / 7Ci# 7�A0�'

���#" ه� � ,ن ا�2�L '9* ای�V�I9ژی$ ا

�� �ص�ص /� �	 و ��o ه�ی" /� . ��د 

ه�ادار ��ز#�ن a	ی5(�7 92اF�� "I و 

��د)9 در �=ح !�0	د* ا#�  F�� ه9ی��\#

�G	ی%�O ، ";+# yد!�ن را '%�)� O	 از 

��36 #" /	د)9
  . ا6�#�3 و ا

  

 �0'j! 95* ��%�)" درA(از ,)\� /� دا

 9A3# اغ '�* :�&9اد	a و �Aa ح�=1��

3� ��0A	 #�رد X�p ��/&�ن �9ی9 ��د 

�	ا7  ?� ���ص�ص /�  دا)A\� �ن #" 

ا � .  ادا#� دور* و�d3&5 ,ن �� ,#	ی�5 �	و)9

�	)�#� ه� �� ��F3�b� ?V در ,9#* ��د و 

 7�)���0A3	 �A2ر �	ا7 '	/? در /

�� ��7 ,#�زش �+صص" و  "#��ا

�(�7 ا)@��3" ��د�/ . �� NLا � و

. 9 9ا دا#� #" زدا06	اض دا)A\�ی�ن '

��د  *9' d9ی%� "#���(�7 ,#�زش ا�/

 ���� #�+	* /	دن ,��)79 /� �� 6<�ان 

�#" را �ا1=�ح ا��0د، �G2 و  #G	رات ا

  .  �د  #" داد 

 ";3�5���ا06	اض و)�ر�Lی0" #� از 

�	ا)\�م ���6 راه�3&�ی" دا)A\� �ن از 

. �Oد!�ن �� د02	 )+�? وزی	7 و:? !	د 9

�� ���� ��ا�0(� &�ن �� ا#�  "!93�7 ر

 7�@>+�/� #-�" از 
	ف ا#3	 ا)�K0م 

��زر!�ن #�ا�� '9 � ?Vدر )(�ی? . دو

��/&�ن �9 9 ه	 �a ��ره�7 6<��%5" 

��=� ��د را!�0	ش #93اد)9 #93ان را 

�	ا7 #�)�ر ه�7 #� �<� �	 /	د)9 . �3V�W�#

,ن ز#�ن �	ا7 ا Cو�V /	دن #� و �	ا7 ای<�5 

�� دی@	 ,#�ز'" ه� در ار�%�ط #� )�0ا)3� 

�� �	2<9  ای<�5 �Cود7 ,#�زش  �3'��

O	وازه� '	وع ��اه9 '9، #� را �� �Oد!�ن 

در �Oد!�ن :�# �b�: . �b	p" ا)�G0ل داد)9 

�0A3	 و '9 9 �	 زی	 /<0	ل ا)\&�  "p	#

�#" :	ار !	302��در ,)\� )C3 �%	7 از . ا

 7�)��,#�زش O	واز )%�د /� ه3{، /

 "#��زی�د ه� '9* ��د �� ای<�5 #� ا

در�� ��0ا)" !	�02 و ��Gق و #Cای� را 

 ?3bLو ��#" !	302� ا#� �aن ا06	اض 

��د دا'30� در )30\� �� ی$ �ص&3� 

� /	د)9O و E+O از . ���ب '9* ه&� را

�� �9bاد ا)@�0Aن ٣٠٠#�3ن  �\A(دا 

د�?، 96* ا7 از ,)(�ی" /� �� ا)\&� 

�#" در ار�%�ط ��د)9 �را �9ا /	د)9 �� ا

�	ا7 ادا#� �-صd3 و O	واز �� ی$ /�Aر 

 9>0�	;� �V�_ . اج	ی9 وا�	ز ����9bاد7 را 

( /	د)9 و ��:" را �� ر��0 ه�7 دی@	 

ا)�G0ل ...) V\�530"، دژ��)"، �9ار/�ت و

�	ا � �� 9 ��/93 /<� /� ر�02ر . داد)9�>�

 �# ��دا)A\�ی�ن ��%�)" ( ��/&�ن �9 9 

��3G #	دم /	د)9 �9ا از �	��ر) ��د7 /� 

�� ا�	اج و ��ز �	 9 )3	و ه�I" /� در . )%�د

�ب ,!�ه" و �\	�� 93Oا /	د* G(ن ا� 	�

��د)9 )3	و7 ه�اI" را ه&�ن 
�ر /� #" 

��ز#�ن داد* و #� )30\�  0<9 �\9 9���ا

���1�2 در �	 �ن �&�� �&(�ر7 �,)	ا 

�� ��F /	د '�ه9 ��د � "#��  . ا

�ع دار)9 در دوران ه&�)=�ر /� ه&
@" ا

�� /	د��0ن �<@<9* ه�7 )3	و7  ��&�

�� د��0ر �	ان �&(�ر7  ، "Iه�ا

�&%�ران و زدن #�'$  ���#"، ا:9ام �ا

از 
	یF ز#3<" ه� . در ای� #<=�G /	د)9 

�#" )3	و7 ه�اI" در ��<d ا)\&� ا	O

�9اران ، د��A(�0ن �� �O *��� ?3b#

9' �0Ap, د	/ F�� ن�� �� F2	#. در 

��0ان ی5�  	3K( "(دوراC# 9 از ��ا �  #�3ن 

#3	زاI" )�م �%	م /� �� �Oس ای� ��ش 

 N 	��9#0" ه� در��ت �	:"  را ��3" 

�	وا)"  ��
" /	د و $ '%� از ��0ا)" 

93�  .و �	!	د7 ر

  

 �5���� 9 ��/93 /<� /� ا��1 )� �<(� #�  

 �0��&�#" #	دم از ه	 P>1 و ر'�0 و ر


. %�G ��/&� در ا#�ن )&�)9)9ا7 ازا)�G0م 

�� '�5? :�3م �(&� و ا�G0	ار �&(�ر7 

 	G2 0" و )5%? و+�9��#" C� 7C3aء �ا

93��� #	دم )		3G-� و  . ��  �/ "(��/

#	دم :9رت را �� �&�$ % ٩٨اد7�6 را7 

��د در ,ورد* ��د)9 در �	/�ب ا � #	دم از 

/�" /� . ه3{ �<� 0" /���ه" )5	د)9

� !�ر��0)(� را ,��د /	د* #" !;? '�* �<(

 "��، ��)� �	ا>� C� ?�ا

،وی	ا)"،��53ر7،��G-3:"،ز)9ان،'5<\�،

 7	A� 9L ?ی�i��<@��ر،ا96ام و ا6&�ل 

و ای� . ار#�iن د @	7 �	ا7 #	دم )9ا'?


�H)" و درد)�� /�  ?�1-%0" ا

�	ر�" دHیd و a@�)@" ,ن 2	1? دی@	7 

9%�
  . را #" 

 در ای� '	ایط �� ای� ا93# /� 1-0%(�7 #�

���س /� ا06	ا�Lت ��د* ا7 ه&� !3	 �	 

 "#��و �	2<9 ه�7 رژی� �&(�ر7 ا

,'�5ر�	 #" '�د �� ��ا)�ن و دا)A\� �ن 

/&$ /<9 /� از �\	��3ت :�3م �(&� درس 

�#" را �!	�02 و را* �	)@�)" �&(�ر7 ا

ا#93وارم /� ��ا)�ن #� �� . ه&�ار ��ز)9

30(�7 ا7�A2 د�5�pری(� و��:�&�ن 1;

�&(�ر7 دار و '5<\� و ��ری� ��ز7 

�� درس !3	7 از رز#<9!�ن  �5'<9� E3Iاj/

d5�3ه� )١٩ �&)� c0;�د* از ) ٩�و ا

�� :�3م #	د#" 	\�٢٢ �&)� h٧ �� ، 

�	ا)\�م ���ط ای�  Eی�� "��G(ا E%>�

د'&<�ن ��F وز�&�A50ن را ه&�)<9 

�� ز���V دا)" ��ری�  7��)O ?>=��

9>>52�3�.  

�"� �� Cو �� &رزو �#G از Fس دو ��ر

 B�� ��� C�%V 7 ان و�Kر�� Cوز�	L


�ن در 
/�رز�G Fن ��اC ر�	1ن ��  .

��ا�2
  .&زادC و د
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  رهايي زنان بدون سرنگوني  

  !جمهوري اسالمي ميسر نيست
٨ �G1ا	
��اض �� ��B �� زن و در P	� ح�ل  روز K�اPرچ روز �%��2 زن، روز ا�
 

2� C�%G:� رزات و�/
 و��� اC ا�� �� ز��ن در �6ل ��رTA ��اC ر�	1ن �� 
�2 ا��Rم دادF ا�1	K �ا��در � C�ا��و � Cر ز��ن ١٩١٠از ��ل . &زاد��� �� �� ا�


�رچ �� 
;��� روز �%��2 زن �4		� K�د1A، اG:� �A%� ه� روز ا��4د �٨#��	��،  
�� ا����A C�� Fد���K . ٨در روز �رز �%�ن �� ��/

�رس ز��ن  t0	�	
ه�  �L ��دن 

و K�ده#�\2 ه�\R� �#j 2 	� از 
/�رزات ���2��0 و د���ورده�C ا���ر 
روAWL�� . �G��Gن، راF د��	��2 �� ره�\2 �24M را 
�رد �0��ش ��ار 
2 ده10

 ،����K ار��ا�� �� در �%��2 �� �0	�دش �� ����ا��C و ا��;#�ر �	�وC ��ر 
 �A�;ا� ���;
 �� .��ز��ن �%�ن �I از 6�A_ ����دC ا�A �%�ن ره�\2 ز��ن زح#

1G�� 2#� ��	
 2��V/6 . .��در�� �� ه#	� د<	� ا�� �� 
/�رزF ز��ن زح#

/�رزF ��اC ����دC �%�ن 2��V/6 ه#�� و �� ه0� B	F1 ا�� ��. 

  

2 دار���1 2
��  ا
�وز ز��ن ��� ��B اA�ان روز �%��2 زن را در G�اK 2MA�ا

�/�ر � A �M! رژBA زن Pا ��� ،Cی� دار�
�� F110یK B��	� D�1ا
 I	��
�� ا�1��K ار�� q�0�درG�ای2M �� ح�2 در . 1Gی�1�ی� ا��;#�ر و ��B ه�C وح$

 �%�7�0�� F1G و �7ا�G �	#د �� ر��
�2 �	� زن و �Vح C�ا��1م �P I	� �	ا���
� 2 ����ب 
�G 2دG �A�� ���	$روز �� وح �ن ه�G _ح �ت ��/>�M
.  و 

L C10Y �	#. در روز ه	و ��4ل �0/. ٣٠ �Kل ��د �� دو زن ��ر��

�F ا �#%� 
ز��ن را �� �/4	�2 ��ور ���د�2 در �100ج �� ��م G��� در 
�ا�B روز �2��% 

10��� ���Aز�� �� �%G �Aا C���Kن داد�#�اK� �� دA�وز 
Iدوران . ��رK� در ��7
 ���Y و 7	���ن 
�رد در" 6�ح ا
0	� ا��#�2P"�#%�رC ا�:
2 ز��ن را  �� �%��� 

�4�ض ��ار دادF و �� �%��� 1Pم ر�A�P ح�Rب ا�:
V�� 2	� ��دF و 
�رد j�ب و 
��ار 
2 داد�1، ح�ل ��ح. �7د را �� ای� ��رت �$�ن 
2 ده10 �� �7د  B�G

���
 .��ا�A وا�4	� P	20 . ح��K �A� G�اAط و7	B ز��A و 
/�رزF ز��ن زح#
�����2 ز��ن ���ط رژیB وا���� �� ا
"�ی�<	�F� � B اC از ����ب �� ا�M:ح 


2 دارد ��  �� Fد�L 2�A���� و  از F2 ��د
 ��ل ا�� ز��ن را �� �٣٠#%�رC ا�:

;��� �	#2 از ��
�4 �� ز�R	� �$	F1 و از ه	v ا���ف و ��#2 �� &�%� ����ه2 

  .�0#�دF ا��
 

� 2 �� 6/	24 ا�� �� ز��ن 
/�رز 
� �� P 	� ا� �A����A در ه� �MحG و 
 Bح�� Cر�����Aد B���اض ����7�� و ���10G �� در هB ���	1ن ���ط ��ر و �Pا


�	� ره�\2 �7د را ه#�ار ��ز�1  . �� ��	� Cا�� �� روز �6�7 �	ه# ��
1G�� Fورد�	در � Fز�د را �� <���
 I	�
� � . B��Aد ز��ن 
/�رز �A�L ه��X� Cم زن �

�. و ��� ��B ای�ان ره�\2 �7د از زA� ��ر ه#� ا�� �� ا�;�ی� ز��ن زح#�
 2
�X� 2\�L �� 2 و

��DR �#%�رC ا�: B2 رژی��U��� د را در���
 B>�X


100� 2
 �R�ا
� در�� در 0Y	� G�ا2MA ا�� �� . ��
ً: د
���ا�	! ��
�2 �� ه#�ارF ��ر�Gن در ا�A ��<%� �� ا���اف 
���GهBA1 �� ا�:ح 6 /�ن ح

jا��Pرزات و ا�/
�ت 
�دم 
/�رز �%� 7�1A ز
�ن ��اC �1اوم � �X� �Mم �$	1ن 
 �Aا F1A1#�ح��B ��دF ا�� در 
�رد 
�x � ز��ن �	I در �:� �� 10G�5A ز��ن �
 C�K 2$ه�، وح B ] 2
�� �� &�%� 0Y	� ح�0V �100 �� را��R� F$�ن از �#� #


Bای� رژی �	ا��� �		�
���د، ���ً� � C2 ه�� در ���� ه�C در ح_ ز��ن و �1P 2ا<
1G�� 2
 I	
& �#>��
�����2 و  Cا Fرز�/
�	�R &ن �I ا�:ف ا��ژC " راه2. "� ��

�/�دF و ه#��R� �� ���U��� ���2��0 �7د ز��ن �$�ن " �	�اه�"
/�رزا�2 ز��ن در 
�/� ��ر 
���د در �� �1ارد� Dj1اوم و� I� 2 ح�� Fح� . داد F�4ر ه� و  راG �Aا

�2 در G�ا�	
��ون ر��� Cه� Bح�� Cر�����A1 �� د��G 2
2MA 6�ح و �/ 	� 
 ��ل � �M دد
0$��� �7د �� ��ات �$�ن دادF �� ا���ً� �	� ���� ٣٠در �6ل 

ر��م و ا�:ح 
1G�� 2 و ��Mر �DM ه	v ارز2G ��اC &راء 
�دم ��\� �/�دF و 
ا
�  P	��B اO/�ت �	%�دF و ���ون ��دن 0Y	� ا<�V\�ت و راF ح� ه�\2، . �	��


2 ��ان و ��D#� �� 1A &ورC �14اد ز�AدC ا�: �� 2 �100
 �Pح 6 /�ن ه�0ز اد
 2
 F� � ر�M0Aوادار �#�د و ا I	�ا
,�ء، ��#U�ان ح��B را �� ا�:ح ��ا�	� زن �
. ده�A�K �� 10 از ا6 �A�A_ ز��ن ��F1A1# �� ح_ و ح�Vق �7د �7اه10 ر�	1

��را�/A�� C�%��ح �Aا�� �� ا ���� ���� �ً�2 ��	�R، در ا���� Cه� Fرا �Aو ا �
1 ��  ��#U�ان ح��B  ه� روز ز�R	� ه�C ا��رت ز��ن را ��G 2
 �	 /� 2MAا�G

100� 2

2 ��ز�1 و ��ا�	� زن ��	Iا�� 
���د را [�<#��� ��  ��#��
ای� . 
 C�04
وا�4	� �7د �	��U� &ن ا�� �� �/ 	� �0Yن �X�ا�I� 2ء ��هL B�ا�20 

��ا�	� و ی� <�� ای� ز�.  دUA�C �1ارد �		��ن ر��
	�� از رژیB دد
0$2 �7اه�ن �
��D�� �� �%�&C ز��ن 
10G�� 2 �� در روز رو�G ز��ن ��رK� را در ��7�#�ن �Kداد 


2 �10د��ز�7���Aد ��   . �X� دار�1 و از ای� FIR4
&�%� از �#%�رC ا�:
2 ا���Xر 
��هB و �
 F1��
 5VP اد�د &�%� را ��ی1 �� ا��� #P �� �� د�ی�� ��V
�دF ا�1ی2$ 

 Cروز F�7n�� �� 1ور ا��� �Aن"ا�
" ا
�م ز
��ان"از #� F�Y "د�ر �7اه1 ��%]  !

 FIR4
��ا�D، ه� دو ای0%� در ا���Xر 
10�  !ه�

  
 ��
/�رزات ز��ن و �� �0%� ز��ن �  ���R�
 �� Fن داد�$� �
 F1A1#�ه#� 
�دم �
 Cی� دار�
�� B��1ون از �	� ��دن �	�

����رC و ��B �� وا����� در ای�ان �� دی
ز��ن �Iء ذا�2 &ن ا�� و ��Mر � 2 �1ون 
 I� �� Bح�� B ] ط ��ر و��� ���� ا�1ا7
��1ا�� ز��ن و 
�دان 
 Fرز�/
 _A�6 از
��ن AWL� �	��، ز��ن �� 
�. ا�زح#


�M</�ت �7د �#2 ر�10 _V�� و Cزاد&.  
  

در ��<U�د روز �%��2 زن و[	�� ه#� 
ز��ن 
/�رز ا�� �� �� درس K	�C از 

 ���Rرا�� �٨��/A�� C1ر�#1ار� ��ل 
�2 و &��y �� �7د در 
��ا�:ح 6 /�ن ح

/�رزات �Gن ��5 �#�دF ا�1،  ����
 Cژ�ا� ،Cر��ا��زF �1ه0Y �� 10	� ا�
 Cد و �1ا�/� Fا�R� �� رزا�2 &�%� را�/


�. ��� ا�<$�4ع �1رت ز��ن زح#
��ار K	�د ��	
���2 ز��ن ر��	 /� . ���R�

 F2 �$�ن داد
� �M �#%�رC ا�:
 I	�ا�� �� �I �� ����دC ا�A رژBA زن �

Lس . راF ره�\2 ز��ن ه#�ار �K 2#�دد
�	�\	1 در روز �%��2 زن، ��ر دUA� در 

 BA&ور�د ��A�� �� Fد�: ����2 �$ �گ ��

2
د ��د ����! رژBA زن ��	I �#%�رC ا�:

��Xم ��
��A دارC ح��B �� ای�ان �� 
 Cه� C�ا��ه� و ��� �/�
� ه#� ��P

1G�� 2

���د .  
  

  ! مارچ روز جهاني زن8گرامي باد 
هر چه پر توان تر باد مبارزات زنان 

  !زحمتكش براي رسيدن به آزادي
  !زنده باد كمونيسم!      پيروز باد انقالب

  
  

  با ايمان به پيروزي راهمان
  ي فدائي خلق ايرانچريكها

 28-02-2009  - 1387 اسفند 10
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رفقا، اين كنگره بخش زنان ارتش كارگران، از جهت 

معيني اهميت خاصي دارد، چون يكي از سخت ترين 

. مسائل در هر كشوري كشاندن زنان به فعاليت بوده است

هيچ انقالب سوسياليستي نميتواند وجود داشته باشد مگر 

  .  زيادي در آن وسيعانه شركت كنندزنان كارگر بسيار

  

: شگفت نيست كه زنان را بردگان خانگي مينامند

موقعيت اجتماعي زنان در همه كشورهاي متمدن، حتي 

زنان از برابري كامل . پيشرفته ترين آنها چنين است

حقوق در هيچ دولت سرمايه داري، حتي آزادترين 

  .جمهوريها بهره مند نيستند

  

ايف جمهوري شوروي الغاي همه يكي از اولين وظ

حكومت . محدوديتها در مورد حقوق زنان ميباشد

شوروي مراسم طالق، آن منبع خفت، سركوب و تحقير 

  . بورژوايي را كامأل منسوخ كرده است

  

بزودي يكسال از تصويب آزادي كامل طالق خواهد 

ما مصوبه اي براي از بين بردن همه تمايزات بين . گذشت

 و نامشروع و بدور انداختن برخي كودكان مشروع

در هيچ جاي ديگر دنيا . محدوديتهاي سياسي گذرانديم

آزادي و برابري براي زنان كارگر چنين كامل تأمين 

  .نشده است

  

ما ميدانيم كه اين زنان طبقه كارگرند كه مجبور به تحمل 

  .تمام فشار قوانين عتيقه شده هستند

 ما آنچه را كه منكر براي نخستين بار در تاريخ، قوانين

اما چيز مهم قانون . حقوق زنان بود نابود كرده است

در شهرها و مناطق صنعتي اين قانون در مورد . نيست

آزادي كامل ازدواج بخوبي اجرا ميشود، اما در روستاها 

در آنجا ازدواج . اغلب، نوشته مرده اي باقي ميماند

، باليي اين بدليل نفوذ كشيشان. مذهبي هنوز مسلط است

قوانين كهنه است، ) نبرد با(كه نبرد با آن سخت تر از 

  .ميباشد

  

ما بايد در مبارزه با تعصبات مذهبي فوق العاده احتياط 

كنيم، بعضي افراد با توهين به احساسات مذهبي موجب 

ما بايد تبليغ و . زيانهاي زيادي در اين مبارزه ميگردند

ه بيش از اندازه تيز با بكار بردن لب. تعليم را بكار بريم

براي اين مبارزه ممكن است تنها خشم عمومي را 

چنين شيوه هاي مبارزه، دسته بندي مردم را . برانگيزيم

بخاطر شعب مذهبي دائمي ميسازد، درحاليكه قدرت ما 

عميقترين تعصبات مذهبي در فقر . در وحدت نهفته است

  . يمبا اين پليديهاست كه بايد مبارزه كن. و جهالت است

  

تاكنون مقام زنان با بردگان مقايسه شده است؛ زنان به 

خانه پايبند بوده اند، و تنها سوسياليزم ميتواند آنها را از 

آنها تنها زماني كامأل آگاه خواهند گشت . اين بند برهاند

كه ما بتوانيم از مزارع كوچك دهقاني خالص شده، به 

را در كار زراعت تعاوني پرداخته و شيوه هاي كلكتيو 

اما اكنون . اين وظيفه مشكلي است. روي زمين بكار بريم

كه كميته هاي دهقانان فقير تشكيل ميشوند، زمان آن فرا 

  .رسيده كه انقالب سوسياليستي تحكيم پيدا كند

فقيرترين بخش جمعيت روستائي تنها اكنون آغاز به 

سازماندهي ميكنند، اما سوسياليزم در حال بدست آوردن 

  . ان محكمي در اين سازمانهاي دهقانان فقير استبني

  

اما . قبأل، اغلب شهر انقالبي ميشد و بعد مناطق روستايي

انقالب كنوني متكي به مناطق روستايي است، و در اينجا 

تجربه همه جنبشهاي . اهميت و قدرتش نهفته است

آزادييخش نشان داده است كه موفقيت يك انقالب 

ه اندازه زنان در آن شركت متكي بر اين است كه چ

حكومت شوروي هرآنچه در قدرتش است . ميجويند

انجام ميدهد تا زنان بتوانند به كار سوسياليستي پرولتري 

  . مستقل بپردازند

  

حكومت شوروي در موقعيت مشكلي است زيرا 

امپرياليستهاي همه كشورها از روسيه شوروي نفرت 

ختن آتش انقالب دارند و براي جنگ با او، بخاطر برافرو

در عده اي از كشورها و اتخاذ قدمهاي مصمم بسوي 

  .سوسياليزم، آماده ميشوند

  

اكنون كه آنها مصمم به نابودي روسيه انقالبي هستند، 

شما . زمين زير پاي خودشان آغاز به سوختن ميكند

. ميدانيد چگونه جنبش انقالبي در آلمان گسترده ميشود

در هلند و . تشان ميجنگنددر دانمارك كارگران با دول

خود جنبش انقالبي . سوئيس جنبش انقالبي قويتر ميشود

به تنهايي در اين كشورهاي كوچك اهميت چنداني 

ندارد، اما اهميت خاص آن بخاطر اين است كه در اين 

كشورها جنگي نبود و آنها دمكرات ترين سيستم 

اگر چنين كشورهايي براي .  را داشتند"مشروطه"

به خروش درميايند، اين ما را به نفوذ جنبش فعاليت 

  .انقالبي در سراسر دنيا مطمئن ميسازد

  

هيچ جمهوري ديگري تاكنون قادر به رهايي زنان نبوده 

امر ما . حكومت شوروي به زنان كمك ميكند. است

شكست ناپذير است، چون طبقه شكست ناپذير كارگر 

ش چنين جنبشي گستر. در همه كشورها برخاسته است

. انقالب شكست ناپذير سوسياليستي را اعالم ميدارد

  )  را ميخوانند"انترناسيونال"ابراز احساسات ممتد، همه (

 در 1918 نوامبر 20گزارش روزنامه، در 

  . منتشر شد253 ، شماره "ايزوستيا"

    28،  ج "كليات"

  سخنراني در نخستين كنگره : لنين
  1918 نوامبر 19 روسي زنان كارگر، -تمام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هيچ انقالب سوسياليستي نميتواند وجود داشته باشد مگر زنان كارگر بسيار 
  ....زيادي در آن وسيعانه شركت كنند
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در �<�ب " �و�7ه#"در ا6&�ق 1-	ا7 
 ا7 از ای�3V�/ ?V;	)7�3 ,#	ی�5 ، #\&��6

�� رو��0ه�7  0@" '�3%���رو��0ه�7 
��زان ,#	 �5 "  و��د دار)9 /� 6	ا:"	�

 ��و '	/? در 1-<� 6	اق E3O از اC6ام 
 �>� "b:، در ,ن ده95* ه� ه�7 وا �3�b�

9>>3� "# . Eز'" ار��#, C/	# � �5 ,ا 	#
 /0#��3	7 ٢c٠در ��1�2 " ا 	و �"در �Oد!�ن 

��#0	7  هCار /G�١U3	 y% (Vس ,)\�س 
" در* #	گ"در ��'�3 در* ا7 �� )�م ) 6	اق

�N ٢h٠٠وا:N '9* و �E3 از 	# 	0#��3/ 
6	ا:"  #ص<�6" ده95* ١٣و�b? دارد و 
  .را در �	 #3@3	د

  
 ���Oد!�ن ا 	و � در �<� �(�)" دوم 
6<�ان #93ان #FA و #-�" �	ا7 �&	 � 

�<� '9,ه�O�� 7+�)� ار�E  وا�9 �5 	# .
 h٠#9ت ��  �Oد!�ن Oس از �<� )C3 ا �

 "> 	&� ���ل �� 6<�ان #93ان �<) �/
ه�2 "@>� 7	L"  #	!%�ر�	 � �<�ر �

9A3# � 	&� د در ,ن	� ��	ا7 ) دوران �<
 Eان ار�	زان و ا�2��	�#	 �5 ,,#�زش 

ار�2 "A	L" . #�رد ا�0;�د* :	ار !	2?
��ز " /	ا�<�و"�� )�م 	�d5A0# از 91ه� 

,�/� از (" #	 �5 " #�%س ��  �)3;	م رو
��ز#�)9ه" و �9bاد )3	و و #(&�ت  	K(

) '%�ه? ز �د7 �� ار�E '�رو7 دا'?
/� �33i	ا�" " ('	 9ن"��ار �	 ��)$ ه�7 

 7�)5(�� ��در ,)(� داد* '9* ��د /� '�3% 
T-729(�' "�در در* ه� و 1-	اه�7 )  رو

��زان 	� ��#	 �5 " �&�� ,ا � �Oد!�ن 
 �)(, ���&	 � /	د* و  $ �<� 2	L" را 

در ا � �<� 2	L" وا)&�د 9A3# . #53	د)9
در ) ١" (ده<� 9V�2ا"/� ار�E '�رو7 از 

 "�	p 7�Oره�7 ارو�A/ �� 7C/	# 7�Oارو
 Eد* و ار�	9 ���7 ,�&�� / �� �5 	#

  . A3O	و7 ,ن را �@3	د
      

 ��/<�ن، ,�	 � �O٢٠٠٣د!�ن ا 	و � از ��ل 
��زان اC6ا#" �� 6	اق ��د* 	�ا �0@�* 

?���زان .ا	� , �� "
#	 �5 " در 
ه;�0 ,#�زش در ده95* ه�7 #ص<�6"، 
'	ا ط د'�ار7 را /� در 6	اق #<K0	'�ن 

9>>53# ��	\� z&6 ?���ل . ا 9>a � در ا
٢٠٠٠�E3 از  �3G# ":ا	د 6	زن و # 

#	 �5 در )EG رو��3I�0ن 6	ا:" در ا � ,
 ���A# "= ا	د* و '	�0ه� ز)9!" /�رو

��زان 6	اق را �	ا7 �&	 � �	� "@>
��زان . #	 �5 " ا \�د /	د* ا)9,	�, " �5 	#

��0د* #" 	2 C/	# � ا ���	ا7 ,#�زش  �/
 ��'�)9، د:yG3 #�)<9 و:0" /� در 6	اق 
�	 ��اه<9 �	د، �� �&�� !	و* ه�7 #��ح 

X&� !jار7 ه�7 ا)0-�ر7، '�رش 6	ا:"، 
ه� و در!3	7 ه�7 #�3ن !	و* ه�7 #��ح 

�)@3	7 و '�b3 و �<" و �0" !	و!
�	 9ن ا�	ا و !	و!�ن	�ه� رو�	و #"  

9(�' . ?�ی5" از )�5ت :��d ���� ای� ا
 �/ Eر �ه�7 ,ار��>�#	 �5 در ز�3)� �>3# 

 �A3O	>دا)" ه	ز7 و /�ر!���&	 <" و ��2
��/<�3 .  ا�? �ر7 !	�02ه��3Vود )C3 ازه� 

�0� ه�7 #ص<�6" �0" �-? ,#�زش رو
9 و  5" ه�7 ه<	C3( "@A3O :	ار !	�02 ا)

��ز @	7 ,ن �3&�b# از  �A3O	>ه� ه
ا�? /� در " /�رل و 0	ز"#A(�ر7 �� )�م 

�� )�م " را/""�32�  7	�/�� EG(" �V�O,
  .را ��ز7 /	د* ��د" /	 9

�� #-�O "=3د!�ن ا 	و � در ا \�د �A# ��
6	اق ,)9Gر #�_	 ��د* /� ��/<�ن  '	ا ط

��ز 	� � 9>a, س از ���ر درO " �5 	# ای�
0��ه�7 ���0@" د�aر �3&�ر7 رو

��د!" )�'" از ���ر در #93ان "	2
�5�ت روا)" '9* ا)9" �<A# 	@ و د .

�=�ر �5 �	�" از ,)(� Oس از ا�&�م دور* 
ده95* ه�7 #ص<�6" ,#�ز'" در ا � 

 "b:وا �د @	 :�در �� ���ر در #93ان �<
در 6	اق )%�د* و از اC6ام �� 6	اق #�bف 

ه�7   از �<�و:0" /� در  5". '9* ا)9
2	L" :	ار �A3#د /� 2	د7 ز�&"  � 

�	ا7 ا <�5 1-<� ه�7 �<�(/�0A '�د  
�	ا7  	0A3� �a	را ه "b:ه�7 ��)�3 وا

��زه� �6د7 /<<9	��9ا/l	 ا#�5)�ت �� /�ر ) 
!	�02 #" '�د و ز�&" ه� و /�0A ه� 

�=�ر �5 . ���3ر #�ه	ا)� !	 � #" '�)9
��زه� �� د 9ن ,)(� از '	�9ت �	�" از 

9(�A3# ه�ش "� ?Aس و و�	� .  
  

" #9 <� �%�ل" 5" از رو��0ه�7 #ص<�6" 
 Eژ7 #9رن ار��V�>5� X3/	� ��)�م دارد و 

��ز7 ه�7 #	 �5 , "�b� �3ود7 وVه�
?�٣�E3 از . ����0 '9* اh٠ 	;( 

 �/��'%� و #	 3p, �5	�K(#�3ن 6	ا:" 
/� �Cو #	�\N " (!�رد #�" )�ادا")�K#�3ن 

0�	O)�اد � 	�5 ,�ن و �2'�3? ه�7 � 	#

9>'���G	 y% در �&�م 
�ل ��ل در ) #" 
�" ا � ده95* ز)9!" �a 7ه� �%�/

��/<�3 ا � رو��0ه�7 #ص<�6" . 53#<<9
 N �:از و ������=�ر روز#	* �� ا \�د  $ 

��زان 	� �3�b� �� *93o3O, *�5 " و ,#�د 	#
دررو " �� #	دم 6	اق  /	دن ,)(� �	ا7 رو

9>V�iA# .�0ه�  $ رو�ز #V�&b" در ا � رو
ه&	ا* �� �&�م ا�(�#�ت و ,';0@" ه� و 
�	ا�3&@" ه�7 )�'" از �<� و ���ر 
 "b:�0ه�7 وا�ا'V�i@	ان در '(	ه� و رو

ه<	�A3O ه� . در 6	اق، '	وع �A3#د
��/<�3 6	ب ده95* ه�7 #ص<�6"( (

 9>>/ ?%-1 "�#�Pu ه�G2 �/ 9>0ط 6	
K( 7وه�	3( ���#" و �&�م V�5#&�ت ,)(� 

ا � . #	 �5 " در ���ر #0	�� ا)\�م '�د,
��زه� در 	�#G	رات #���A3# Xد /� 

�� 6	اق  ���A# z#�/ "= ا	') �/ " ��
,)(� :�در �� ا \�د ار�%�ط ا)��)" �� #	دم 

9>0�3( (9(	3@�در ز 	 ا � رو��0ه�7 . :	ار 
#ص<�d(�� "6 ه� و #+;" !�* ه� " 
?����d-# �/ *9' �0 ز)9!" ا2	اد7 ا 

ا7��6 !	و* (/� )EG 6	ا:" ه�7 #��ح 
9L 7�5 " ,ه� 	ز7 #" /<<9) #��,)(� . را 

 �� zl# �/ "b:از #�ا 	3p ،9 �&�م #9ت ��
#	 �5 " �&�� #" /<<9، در ا � ,)3	وه�7 

9>(�&�/�ر ,)(� :��aق . #+;" !�* ه� 
ا��-� و 
	ا�" و ا)\�م �&�ت #��-�)� 

د* #	 j! �3# ،" �5ار7 ��,�� )3	وه�7 
��زان 	�#	 �5 "، ,ه�، !	و!�ن !	�02 

�&X و  � ا)\�م  d#�� 7را)9ن #�'�3 ه�
?�ا � . 6&��3ت �&j! Xار7 ا)0-�ر7 ا

�	 )AG" /� دار)9  �>�6	ا:" )EG (ا2	اد 
"I�5 	#, 9L ار!�* ) #��ح	: y%�	#

��زه� " /� (#	 �5 " ه� ,	�#-d ��اب 
�	ا3�b� 7� ,#9* ا)9 ( 7	9 91 0#>a در �/

* :	ار !	�02 را  #�رد �&�ت ده95
#��-�)� #�)<�o(, 9 /� وا:yb در 6	اق در 

?� و:0"  5" از .:	ار #" ده<9 ، �	 �ن ا
'	وع #" ) #ص<�6"(ا � در!3	7 ه�7 

 ��'�د، ا�2	ه� " /� )EG داور7 را 
6(9* دار)9 �2رأ �ص&3� #" !3	)9 /� /9ام 

��ز �� �0A/ 9 و /9ام  $ ز�&"	�. '�د 
EG �%	)@�ران �%	!Cار7 ا2	اد7 /� )

اC\V 	* را �� 6(9* دار)C3( 9 ا�%�ر ا � 
در!3	7 ه� را !Cارش #" /<<# �/ 9	�y% از 

ا � . ه�7 رو�C ��� 9(�' "# E+O �0 �ن
6&��3ت �&	 <" ,)9Gر #�ه	ا)� ا)\�م #" 
 9>��� )K	 #" ر "b:ن وا�>o(, 9 و(�'

���3ر7 از ا�2	ان  �/, �/ " �5 	#
 �%(� ه�7 6	اق �\	��3ت ز �د7 از

�� �-��3 وادا'�0  C3( دار)9 را "V�i'ا
?�  . ا

  
 7�0� 5" از '+ص2 7�)03	L" رو

#<ص�ر "'+ص" �� )�م " #9 <� �%�ل"
�ط  5" از ا�2	ان " �35��� �/ ?�ا

  ي آموزش سربازان آمريكاي
  !آمريكاواقع در   عراقيمصنوعيدر دهكده هاي 
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  !!ه آزادي استه آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن بزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن ب

 Eم ,ار��( ����ز7 " �3&��" و ���ن"#	 �5 
#�i# zlز* دار " #<ص�ر �35��A3#" .د

��زا)" /� �	ا7 ,	�#�زش رو��0 ا�? و 
��0د* #" '�)9 �9ون ,)�5 از 	2 �\(, ��
 "6�
ه� ? او و )EG ,#�ز'" او ا
�� او دو�? #" '�)9 و در  ،9>'��دا'�0 

 "ه�ت داگ"#�ا:N ا�0	ا�? از #�iز* او 
�3س(�� (�3�� ? و 5و )�'��� و 

�� �	 9ار7 53#<<9�A# ا�<�س . ��#<ص�ر 
���3 ه�7 #0;�وت ��ش #" /<9 /� 

��زه	�� را ��X /	د* و ,)(� را �� ا06&�د 
�� 6<�ان #�lل ا!	 . دام ��د ��3)9ازد

��ز7 �� �<(� " وارد #�iز* او '�د، 	�
)�!(�ن در #-�1	* 6	ا:" ه�7 #��ح :	ار 

#<ص�ر "و  � . !	�02 و ا�3	 #" '�د
�35� " X�� زه� و��	� �� "0�Oس از دو

 را �� "ه�ت داگ"ا06&�د ,)�ن ���ط 2	وش 
#	 �5 " ه� #" , �Oد!�ن #-�" در )Cد 5"

او Oس از a<9 روز �6د7 ��ز7 و . �	د
 در /<�ر �Oد!�ن،  $ روز دا�jp dا2	وش 

و��dI ��د #9Gار7 �&X /�ر j@3#ارد و 
9A/ "# ز را��	� � 9>a . �(�@> 9�و 

 ����زه� در ار�%�ط 	� �/ ?�#<ص�ر "ا
�� ه3{ " �35� ?:�o3)9 /� ه	د #3@3� 

 .6	ا:" ا06&�د )5<<9
  
u 7�0ه���ه	أ 6	ا:" ه� " /� در ا � رو

#ص<�6" ز)9!" #53<<9 از ��Gق و #Cا �7 
9(	� "# *	)� "��	�" از ,)(� در . ��

ه<@�م '	وع /�ر ��د در ا � رو��0ه� ه<�ز 
!	 � /�رت )9ا'�0 ا)9 ا#� Oس از �9#" 

و ا � وا:3b? . #	 �5 '9* ا)9,'(	و)9 
)�Aن #" ده9 /� ه&�5ر7 6	ا:" ه� در 

#	/C ,#�ز'" دارا7 ارزش 2	اوا)" ا � 
 Eا7 ار�	�,?��	�" از ,)(� . #	 �5 ا

�+A" از ��Gق ��د را �	ا7 ��)�اد* 
9>0�	2 "# "V�i'اق ا	ن در 6�A ه� .

ا#� 'di ��د را از ا2	اد ��)�اد* و دو��0ن 
اX�p 6	ا:" ه�7 . ��د O<(�ن #" /<<9

�، ا � ��ز @	ان را >� PV�+#" و �I��
��ز @	ان 6	ا:" .  )�#<9#"" ه&�5ر د'&�

�3�" ا�0&�6" �#b&�� د�aر )�,!�ه" 
 Eار� N2�># �3#y� در �/ "AG( ����د* و 

�	�" از ,)(� از . #	 �5 دار)9، ,!�* )0�3<9,
 9>V�-'�� د* و�� "Lد ��3" را�� di'

 ��� d�5 #�)<9 ,/� #" ��ا)<9 در دا� 	#
 "�و:0" /� در 6	اق ��د)V ،9%�س 6	

<9 و 6	�" 1-%? /<<9 و ���') د'9ا'�(
�� #-9V�� d ��د  �0 " '�3%�در رو

�� ا#� ه&� ا � ا2	اد . ز)9!" /<<9���� ا
�� /�ر در ا � ده95* ه�  "V�# �3ز( 	
��

9(�' "# X��.  
  

 Eزش , 5" از اه9ا2" /� ار��#, �� �5 	#
��زه� در ا � ده95* ه�7 #ص<�6" 	�
 "#�K( زش�#, 	�د)%�ل #" /<9، 6�و* 

'�7Ci# 7�A0 و ���3G ا 9* ه�7 ,)�ن، 

?��� ,)(� ا "0�	Oص03(�7 . )�اد+'
�� ر�02ر ��د ) ��ز 5<�ن ��/� رو��0(6	ا:" 

#" /�'<9 2	ه<� XG6 #�)9* و ار�\�6" 
�#" را �� 6<�ان 2	ه<� ه&� #	دم �ا

9>>/ "2	b# اق	��3 �س .6� و �� ای� و
��زان ,#�ز'" ر'9 	�/3<� و 96اوت را در 

   .ده<9
  

6 ��<�ان #�lل در  5" از رو��0ه�7 
�� )�م (#ص<�6" "d19 <� وا# (" $ 

6	ا:" )EG '(	دار را ��ز7 53#<9 /� 
)yL	2 (?�در . ه&C#�ن دارا7 دو زن ا

 �/ ?���زی(�ی"  �>-�3 1>a ی�ن	�
��زه�7	��� 2	ه<� ار�\�6"  , " �5 	#
/� �ص�ر #53<<9 2	ه<� ه&� (#jه%" 

?�  . ,'<� #" '�)9) 6	ا:" ه� ا
  

ا \�د ا � رو��0ه�7 #ص<�6" و '�3* 
��زان در ,)\� )�Aن ده<9* 	� �3�b�

ه� و  �33i	ات و�b3" ا�? /� در ��/$30
از (#	 �5 ,ه�7 )�K#" ار�E  ا)�اع ,#�زش

�9b از �<� �(�)" دوم (?�در . رخ داد* ا
�ف ,#�زش �<�(ا � �Oد!�ن �	�ه�7  

�3$ #�3ن ار�E ه��ه�$30/��  7) /
�* ه�7 #%�رز* �� !	و* ه�7 #-3�)� و '3

�K( �%' 7#" و ��/<�3 '(	 و رو��0ه�
�� ا'�iل '9* ���ط ار�E ,#	ی�5 

��زان 	�  . #	 �5 " ,#�زش داد* �A3#د,
  

 ، E3O 79>a E#�)9ه�ن ار�	از 2 �� E'
, ?Vد از دو�G0(ا �� �5 	#) 9V�(ص�ص دا+�و 

O	دا��0 و ا6�م /	د* ا)9 /� ا!	 ) را#�;9�3
'�iل 6	اق �	)�#� ر 7C ه�7 از ا�90ا7 ا
#�)<9 ا \�د ا � رو��0ه�7 (,#�ز'" 

�	ا3�b� 7� )%	ده�a 7	 5" و ) #ص<�6"
�� ا1=�ح �9L	ور �0" و��د دا'?، 

 E3? ار�bLو, H�� از 	0)�#	 �5 در 6	اق 
��د "#         .  

 Eا7 ا \�د ,ار�	�#	 �5 ا�3	أ 
	�" را 
C3 )" ا 	و �"ده95* ه�7 ا�i2)" در �Oد!�ن 

 #�3�3ن �6١٢<" /	د /� #+�ر�" �E3 از 
?���. دHر �	ا7 ,ن �+&�3 زد* '9* ا 

 �/ 9��� )K	 #" ر ?3b:ا � وا �� ����
ه&�)=�ر /� او��#� در دوران ا)0+���ت (

#	 �5 ,دوV? ) ر ��? �&(�ر7 ا6�م /	د
�\�وز/�را)� �<� دا#<� :ص9 دارد /� 

 Eی�� 	0A3� �a	�0ن را ه�(�i2در ا
/ 9 9A� د* و	ده9,ن را  ?b�  . و

  
 �02	A3O "0� �/ ?�ا#� وا:3b? ا � ا
�	 � ا#�5)�ت ,#�ز'" و #�3�3رده� دHر 
هC <� ه���i3�%� 7" و ,#�ز'" )� #" 
 ���ا)9 #<\	 �� ��X �&� ? ��د* ه� از �<

در 6	اق و ا�i2)��0ن G��9L" ��ر7 
 و )� #<\	 �� ���3� #	دم 6	اق و '�د،

از ,)�5 ا � �33i	ات E3O .  !	ددا�i2)��0ن
/� در '�3* ه�7 ,#�ز'" و ��ز#�)9ه" (

E0�3" داد* '9* ار�V� 	�#ه�7 ا (
 ���0ا)<y� 9_3	 #)&" رو30( 7\� �<
 7	� �3K6 تH�-� ���@jار)9، ا'V�i@	ان 

�3�" ��ا#N - در وا:�3bت ا�0&�6"� 
��=� و �<� زد* رو�	و ��اه<9 '9 ?-� .

o(, 7و#? ��د* ا�G# زود �  	ن و د �>
!�0	د* ��اه9 '9 /� ه3{ )�ع ,#�زش 
 �� ����G# ��)�K#" #9رن و O	�	ج )C3 :�در 

و ,ن روز7 ا�? /� ��د* . ,ن )+�اه9 ��د
 �0���=� ه�7 �-?  ��3V� 	�#در ا�:

 �� 9(�' ��#%�رزات ��د را #<�\� /	د* و 
d5A� 7 و	ره%  ?��" ��د د�G(ه�7 ا

9>��7 ه ه� را از �	ز#�3  و ا#�	 ��3V?ی�
  .را)<��9د �3	ون 

       
  

  :زA���Aس
  

�VM0 ا��L C و �B " ده�0 ��<1ا") ١(

ار���ع ا�� �� در 
	�ن Y%�ر ��ه���ن 
�2 ���_ و �G ز &<#�ن�

���D در 

وا�F1G D و ) &<#�ن ���2(��ا����رت 
 �%G ا��" ��<1ا"��م �7د را از ����K .

در دوران �t0 ��د از " ده�0 ��<1ا"
Aا����! ��اوا�2 ���7ردار اه#	� ا�


�VM0 . ��د �Aرگ �� (اI� .ار� !A ��

2 ��ا�1 وارد &ن �Gد 2��2 از ) راحA

 t0� ا�� �� در دوران Cا �VM0
دو 
 Cر ���! ه��/P Cا�2 ��ا��� �
��د 

 C�%U0� وع�G 2(رو�2 وj�� ( ن�	


�رد  2��� Cو �$�ره� Cرو�G

��ار �U	�د Fد���
�VM0 دUA�C �� از . ا�
�X� �Aب ا���
 !Aا����
�VM0 اC ا� 


�VM0 اC در G#�ل &<#�ن ��د ،1$	
 .
 !Aا�����2 دUA� از 
6�0_ ا�A) ��

�UAد �VM0
�� از دو #� 2�) اه#	
  .          رود���7 دا��ب در ا��A. ��د
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��� #=��bVت و "ا�3	أ /�0�" از 
	ف �#
"��3�/� در ��O " ?G3GوهE ه�7 

��6ت'b%� ا7 از 
��9L  "Gوزارت ا
�#" ا�?، �-? )�م ��&(�ر7 ا

" �)A>/ �30�+( از F�� " 7 92ا�)5 	a
 �&)� ��١٣h٧ " �02�  ر�A0(ا?�!	�a . ا

ا � /�0ب �-? )�م )� �<9* ا7 �� )�م 
'9* ، ا#� ا�7�5 /�0ب #<A0	#-&�د )�در7 

��6ت"�� ا�<�د7 /� در ا)-ص�ر 
" وزارت ا
:	ار دارد، ��د )�Aن #93ه9 /� )�'	 و  � 

'	 � �a /��)" #3%�'<9 و �� /9ام )�
�3 /�0�" #%�درت >a ر�A0(ا ��اp	اض 

  .ورزی9* ا)9
  

��ر /�  )�'�0ه9ف ا � C# �0ب/ "��	ر �(
�	�" از ا2	اد و  7����/<�ن �9ر�0" از 
 �5�� ?���ز#�)(� �� ,ن �	��رد '9* ا

�0A# �3(�3	/" ا�? /� از )@�ه"  ��

	ف دو:��ه�7 "?���ز#�ن " b<"" را

��ز#�ن ا�-�د "و )" ا/l	 �3I)?ن ��F 92ا
F�� �3نI'9* " 92ا 	�0ب ذ// �� �=�در را
'&�ر* " ا�-�د /�ر" در )A	 � وا)�A0ر  ��02 

١h٨?���36 .  درج !	د 9* ا
او�3V )�05 ا
#0A	� ,ن ا�? /� ای� دو �	ی�ن 
��6ت در 
�3�"، ا��س /�ر وزارت ا�
 93I�� �3ن راI92ا E%>� 7ا	���ری� )�ی�" 

و ��س . &�د* و از ,ن ا�G0%�ل #" /<<9)
 "#��د�? در �ز!" �� در!�* �&(�ر7 ا

�" ده� �G(ا E%>� د�>� h٠دراز /	د* و ا
:	ار ��وا� #-&9ر�L'�* در ,ر'�3 را /� 

و ا#	وز در ,ر'�3 2	ز)P�� 9 ,ن 9Oر دا'�0 
 "#����وا� �&(�ر7 ا ">b  P���(

	ا7  ,)(� �. از او !9ا " #53<<9:	ار دارد را
�/ 9>� �( "# "Iا#� ا � : "����3 ا � !9ا

 	�#9bود ��ز#�)9!�ن ه� /� ��د را در �	ا
وا!� " روز!�ر ��	�W�# *9' 7ل #" 
دا)<9، �+? از /&%�د #9ار� و ا�<�د 
��ر +" �<%E �� E درر)\<9، ز 	ا /� 
�+A" از ا � ا�<�د از ��3 ر�02،  $ 
�+E در ا��30ر ��وا� ��د* ا/<�ن در 

��6ت ا�? /� �C #-�رم ا��30ر
 وزارت ا
�� ,ن  "�	0�/�" را ا#�5ن د

 و د @	 �� رو7 ��د )&" ,ور)9 ...")�3?،
�� #�ه3? و ��2;�  �>���6ت 
/� وزارت ا
و��د7 اش /� �	اO 7	و)9* ��ز7 و :d0 و 
��ز#�ن  ��02  ه	!C ا�<�د7 را /�  ? �>�
O	د* از !�'� ا7 از #%�رزات و 

0�3(�&/ 7�)3(�A;(�� 	�(�7 ا � #&�5? 
  .#93ارد را در ا��30ر ه&@�ن :	ار )&" ده9

  
 �/ ?��E ای� ا	O �#ا 	9ا از ا � ا#� 	ا!

�<%E "'&� در ز#3<� ��ر � )� �" 
"Iا !��3" �79 ه�930" 92ا	a �3&ه

 NAbA# س�)� a<9ان دور��ن را !!! ��ر � 
 ��/<�ن را ا)�A0ر b h٧<" از ز#�ن :�3م 

d ��ان ��3Lح و a	ا �� )� ؟ده93)&" 
 �(�@a �/ 935" از '&� دو:��ه� )&" ده 

 "����O ���+E اK6� )3	و7 92ا " را 
�	�" از /�در �&3<" ��د �	د و  �(�@a

,ن �b��2 در 'd5 !3	7  7،د @	 ه�7 
 "ا:�3?"ا�;%�ر /	د��0ن در درون ��ز#�ن 

��ر* /� /&%�د ا�<�د ا در)EG دا'0<9، � 
�930 و )�3ز7 ��د��ن ه� /� ز)9* ه. )9ار 9

��6ت �&(�ر7 
�� !9ا " ا�<�د از وزارت ا
�#" ه� )�3?�  .ا

/�ر ��د #0b	9G� �/ 932 س !	 '&� /� 
 "��3�/�ر �	ا�a "0	ا ، #" ��'93,رام 

�3�" ��ن ,)9Gر � و �" ��31?" ,رام"
 	� 79G( 930�3( 	L�� "0� �/ ?�ا

��� #=��bVت و " ��ر � )� �""�#
"��3�%� ا7 از /� '�O "bوهE ه�7 

 ?��#" ا���وا� G��9L" �&(�ر7 ا
93� �>�9G(" �3V�b2 ,ن را �� و در �6ض 

"I92ا E%>� "9393ه# �Vو در ا � . ��ا
ا#� ��د ��L	 "... :ز3#<� #" )� �93

 9G( �� ،"��3���ز#�ن  ���l# �� �30�3(
#�  �3G دار � . �<3A<3�" ��ر +""ا � ا_	 

	د /� E%>� �3V�b2 92اI" ه&? ��اه<9 /
�� ه9ف �9ا��ز7 �	* از )��	* و  ��
�V�Oدن �F �G ��ر +" از د�6و7 درو�3p، در 
�(? )9G ا � /�0ب و !jرا)9ن ,ن از 2�1" 

9> ,	���6ت 1-3ح 
   ..."ا
  

��اV" /� ا <\� #=	ح �A3#د ?� ا � ا
?�3( �0��� /� ا!	 �0" ا � /�ر از '&� 

��ز#�ن "را �� د)%�ل " 92اO""Iس a	ا )�م 
3�  ��د  93A53# �9؟" ��"ه�7 

  
/<A@	 و ��#"  "'&� /� ��د را 

9G("! 9G( 7�O �530:ا و	a 93>/ "# "2	b#
د'&� �� #�3ن #" , 9 زود �� ��V" داد* 
�;(&<9 )9ا #" ده93  9 �� �/ "(��/ ��و 

9G( ر��ن از�K># �/79G( �a ?�#��bم !  ا
ودر ا � زE%>� 9G(  . �>3# #��-�)�ا�?؛

�A3	#" �&�م �� ,)\� E3O #" ر ��و 9 /�  
���6"  /�0ب ا)�G0د 
�� )�ی�<9!�ن وزارت ا
 "A# 7ه� �A93 /� ��ب ری>/ "#

 وV" ,)\� /� .)5	د* ا)a"9G( "9	ی5" را 
 9G( ��W�#""� �( � ر��" " ����#

"��3�" #=��bVت و �OوهE ه�7 
9>� �>3# �3>a ،9�Oس )+�3#" : �30	

 "��� ا � /�0ب، /�0 �=��+� #� در را �/
#ص9اق ��ر � )@�ر7 �� 'E> C! *�3 داد* 
ه�7 ��ر +" و و:� N ا�;�:�3، )�رO	داز7 
ه�7 ���ب '9* رو7 !�'� ه� " 

E(ا)�  )�رو'� از ��ر �، و ��ا	(? !3�

��د :9رت ا�?��ر � ��ا6�م ، ه&�)� * 
?��93ن #�، *ا�V�%G0&�ن از ا)�A0ر ,ن ا�� 

ره�  �	 ��ر 5" ه�7 ��ر � را ��– وk/ �V - )�ر
�(0	 از #�29ن #�)9ن ا�<�د ��ر +" در 
��6ت #" دا)3� و 
�� @�)" ه�7 وزارت ا
'd '9ن :;�(�7 ,و Cان �	 در ا�<�د 
��ر +"، �0" در ه&�3 �9 را روز)� ا7 
 "��" و رو'<@	7 ارز ��  ?G3G� 7���

�3>53#".  
  

��� !�&' 9G( �� 930�3( 	L�� �)>� �( 
��� #=��bVت و " "��ر � )� �""�#

"#���3�" �&(�ر7 ا�" �OوهE ه�7 
/� ��د �-	 P6��# P ��ر � �%3#'9، 
���5 ا��0V�%G0ن از ا)�A0ر ,ن را  ،3<93A>�

�� )E%>� 9G . ا6�م 53#<93 �=�و در را
�� ا)�A0ر ده<9!�ن /�0ب  �(�-��#

#� ��د /<A@	 . "ه&�� " )�Aن #93ه93
 E%>� �(�;و #<ص F3&6 9G( "#�� و

)@�)� /� ��د در  ه&�- #��-�)� ه�30�
"(H�
از ��ز#�ن ... !jر از راه" 

 "��3���ز#�)(�7  �� "#�K( "��3�

	 F /	د � "
: و در ادا#� 93� �>3#." 

" �6���	��رد ا � a<3<" /�0ب �0" 
�A3#د /� ��ا)<9* /&0	 ��0ا)9 در �	��رد 
 	� F�� "I5(�7 92ا 	a �0'j! ��)�Gدا)� 

/� در �  $ ر'�0 ا)-	ا�2ت و ا'0%�ه�ت ,)(
9(�A3# ح	#= �ورزد و *ا � /�0ب ه �، در)

9>/ d#y�".  
  

 "G(9"/� #9اN2 9 #69" ه�30'&� 
�	ا�G� 7ی? و . ه�930 79G( �&' 9G( �#ا

�" #	دم #� )%�د* و �G(ا E%>� 9'ر
 	
�� ه&�3 �� ?��� )�3? و در �/ �\(,

 ،93�/�ر7 )9اری9G( 9 #%�رز* #��-�)� 3#	
 �5(, C��� ا)�A0ر ه&��I" ��د را 

a	 5(�7 92ا " ��F از "ده<9!�ن /�0ب 
 �&)� �� �)A>/ �30�+(١٣h٧ " ">bی

��زان !&<�م ا#�م ز#�ن را 	�#	�\�3b و 
  .)�Aن ده93

  
'&� ا�Oر��)0�3(� /� )�م 92اI" را �� ,ی� 

�3�""د)%�ل ���د  �9 " ��ز#�ن ه�7 
93A53#، )&3+�اه93 در� /<93 /� )�م 

�" 92اI" از �G(ا "A# ا#�ت �طCVو ا
  .�9ا )�3?��ز#�)" ا � ا#	 

  
�	 ی$ )9G #�ر/�0�3"  	� �b:وا �-�ا!	 

و )� )3K	 #�رد '&� �#9? �� (و �1د:�)� 
��د، ,)@�* )#	�\�3b و د'&<�ن #	دم 

 "b3%

�ر  ����ی�?  "# �/ "A�	O
 �/ ?�
	ح !	دد ای� ا �b#�� ا ط	در '
��3V� 	�#ا �=�� ?-�  7�>�ا 	ان /� رو

�5A� �(�@a" . ��ر�A� 7 ا�?,ن د �05
�� 9 دا'?  "��3���0ا)3O 9@	د 3�Oس  �/

 ��رژ � د ���05ر7 و:? را �-&d /	د* و 
�3�" ادا#� ده9؟�  #%�رز* 

  
�� ا � ��ال E%>�h٠ #��-�)� ده�  

+��O"&�6 و ?�در ,ن '	ا ط .  داد" در
 7�)V����ز#�)" '! d5	2? �G;�h٠ن  

&-# "��3�  3O �)>� �( �/ 9@	د 3�Oس 
  ٣  در ����    

  

  "استقبال"كتاب وزارت اطالعات و 

  ! اكثريتي ها و شبه اكثريتي ها از آن
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  !درستايش بهار

  بار ديگر، جاودان ريشه هاي  سبز بهار

  از دل خاك گرم اين دشت سوخته فرياد ميكشد

  و در برودت سياه زمستاني

  مي شكافد سنگ قلب صخره هاي سخت را

  .يشباصفير حرارت جانسوز خو

  

  مي شكفد ستبر و استوار

  قد مي كشد  تا نهايت ارتفاع 

  گل مي دهد به رنگ شراب

  .در جام بلورين آسمان

  وآنگاه از امتداد رنگين كمان

  جانباختگان ما، اين كمانداران  سرخ بهار

  چون جنگلي پديدار مي شوند

  همچون هميشه زنده و زيبا و سرفراز 

  .مغرور و استوار

  ا مي گذرنداز وراي ديدگان م

  با انفجار حضور شان

  آتش مي افكنند بر روح و جان ما

  و دشواري سهمگين و بيرحم وظيفه را 

  بر شانه هاي مجروح ما 

  آسان ميكنند،

  و زخمهاي مهلك ما را 

  با گوهري سترگ ز ايمان به فتح راه

  .التيامي دوباره مي بخشند

  هزار بار مي ستايمت اي بهار

   بهارهزار بار مي ستايمت اي

  ..چونان كه ستايش يارانمان رواست

  1386اسفند    شفق -ع
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�X ای� د'&<�ن :��  ?>=��ا�3	ا Oس #�)9* ه�7 �	�" از دارود��0 ه�7 #<;�ر 

 F�� 7�(ا�� 	" '�6�	و !��	#� #69" '9* ا)9 /� �� �0� ?-� 7�)G�� *رد��

�� ه&	ا* /	ا#? دا)�3Aن ���ط رژی� �<�ی�50ر '�* �� �	م د�2ع از #<�N2 /�ر!	ان و  �/

���5 ١٣٥٢ #-	وم در ��ل ��د* ه�7 *9Aد* '9، )� �<(� ا96ام )	���� ���� ا96ام  

'9* و �� " ��رج"��د* و �� /&$ ه&�	 '�* �<�ی�50ر یb<" 2	ح دی%� از ای	ان " ز)9*"

�	د" #G	ر7"دری�2?  "# 	� ��  !در �Oریس 

  

  ای� دروغ '��9ار د:G3ً� در 3O	و7 از �3�b&�ت !���C �2'�3? /� #" !;? دروغ

 9L ف	
��ورش ,��ن �	 '9* و #	دم �(0	 2	یX ��اه<9 ��رد از  9'��ه	9Gaر �Cر!0	 

?���ز '9* ا ?>=����3ن �G(�3 اد7�6 .  ا>a ?-1 ا_%�ت 96م �/ ?�رو'� ا

 	�#�+	* و �6ا#;	ی%�)� ا7 9:�2 ه	!�)� اه&03" �? a	ا /� O	و)9* �<�ی�ت رژی� '�* 

 �# �0� ا96ام ��	و !��	�" و /	ا#? دا)�3Aن �<(� /� �<�ی?(�3�6 ��د* ه�7 �-? 

?�,)9Gر �<@�3 و ��3* ا�? /� a<�3 دروغ '��9ار7 ه3{ ) ی$ )&�)� /�a$ ,ن ا

��6ت از ��ری� #1�b	 ���b# #� را 2	یX )+�اه9 داد
رو'� ا�? /� . 2	د7 �� /&0	ی� ا

� 9L �رژی �I	%� �(�&ه "��G(9 اL ش��G" '�* ی5" از اه9اف ای� درو�p	داز7 و �

9'�� "# . X�
 ?>=���	 رو7 ای� )a �/ �05	ا �;��V ه�7  �5# ?G3G� ای� �p	�

��ل �9b از ا96ام !��	�" و دا)�3Aن �� a<�3 '�3د7 ,'�5ر7 د�? زد* ٣٦�E3 از  

  . ا)V�� 9" از اه&3? )�3?

   

 �30�ه&� #" دا)<9 /� ��	و !��	�" و /	ا#? دا)�3Aن دو �� از 2	ز)9ان 92ای" را

F�� �# *�!, و �0���د* و �� ای� ا06%�ر #�رد ا�0	ام و #-%? F3&6 ��د* ه�7 �-?  

9>'�� "# . �/ ?��� ه&�3 دd3V ا �0���دو ای� ه	 ��ل �� 2	ا ر�93ن ��V@	د ��ن 

 �# �0� ?-� 7�)G�� ان و	ز)9 ر'93 /�ر!	ل 2���ط رژی� �<�ی�50ر '�* در �� �/

	دم ,زاد* و #%�رز /�Aر #� �� ه	 '�3*  �� #	گ #-�5م '9* و ا96ام '9)9، #١٣٥٢

 F3&6 ام	ا#" #93ار)9 و #��" از ا�0	را ! Eز)9ان 92ای" ��ی	�5 ی�د و را* ای� 2&#

�	 �3�6 . :�%" ��یE را �� ا'�5ل #+�l( P�0ر ,)�ن #" /<<9 F�� 7ا /� ,)(� 91ا	a

7 ��	و !��	�" ای� '�6	 ��ا)�7 ��د* ه�. �" 96ا0V" و �u� و �	/�ب ��د)9

 d%&�در �<@d ا)%�* ��F، در ��ل " �	و ای��0د*"ز�&E50 و /	ا#? دا)�3Aن ای� 

�93اد!�* ه�7 '�* را �� د�36�2ت ٥٢ 

:(	#�)�)� ��یE از ,ر#�)(�7 ��د* ه�7 

 �'�! "��0&9ی9*، �� داد!�ه" �	ا7 �	ر

��ن ��ا7 از �<�ی�ت �53	ان ای� رژی� و ار

 dان #� �%9ی	�3�6 ر)\% 	� E0�3Vی�	ا#�

�" و �G(ا ?#�)' �� X3�	� ای� ��/	د)9 و 

)�lر ��ن �	خ ��یa E<�ن ��_3	7 در ا6&�ق 

�0&9ی9* #� و رو)9  7�)G�� ذه� و ��ن


�%�)� ,)�ن �	 ��j! 7ارد)9 /�  F� رزات�%#

 ?%_ �� �A3&ا7 ه	�در ��ری� /�Aر #� 

93�ا96ام ای� !�(�7 �	خ ��غ ��F، . ر

�ط رژی� '�* /�س ر��ای" '�* ��

>� �a 	ان و �(�ن ه	ای 	��ی�50ر را در �	ا

 	3p 79>� ���l# ���� 91ا در,ورد و  	0A3�

�d ا)�5ر از #�هG�� 9L ?3" رژی� '�* در �:

  . ��ری� _%? !	دی9

  

�" ا7 /� �G(ات ا	3_�� �/ ?�وا:3b? ای� ا

 ����	و !��	�" و /	ا#? دا)�3Aن 

ای��0د!" ��د در�93اد!�* ه�7 '�* و 

�A(�� ر�l( س��ن در A3O@�* /�ر!	ان و 

�	��j! 7ارد)9 �� ه&�ن  �# 9>�ز�&�A50ن در

در�� /� ا�0	ام و #-%? ��د* ه�7 #	دم را 

�� ,)�ن �	ا)@3+? ���6 اC2ایE /�3 و  ?%�(

�" #	�\�3b و د'&<�ن �G(9 اL �A�

 9L �س #�)9* ه�7 رژیO از F��  �ر)@�ر)

 ">bن ی�(, P�� ز)9ان	�02 �� 2	! *�' "G��

�	 �3�6 ای� #Cدورا "#��ن �&(�ر7 ا

�93اد!	7  �3�6	��&%�(��O 7ی9ار7 در #%�رز* 

?A! . 7دوران �&(�رC# �/ 7ا �(�! ��

��ی�* در ��V(�7 ا�3	  /�'93)9 ��  "#��ا

�" ای� دو #%�رز و �G(ا *	)a �W=+� ��

#A+ص� ��	و !��	�" او را ی$ 


	92ار""#���ب اG(و ��#" �&3<" " ا

>(C�9 و #�ج ا�0	ام �" �9 و �ص	 #Cدور �� 

��د* ه�7 �-? �0� #� از او را �� ���ب 

�� ه&�3 . رژی� 9L #	د#" ��د �	ازی	 /<<9

 "#��!�)� ه&��V@" ه�7 �&(�ر7 ا


�%�ن #	�\C3( N /� د��0ن  ?>=�� ">bی

رژی&�Aن �� ��ن ای� دو #%�رز #�رد ا�0	ام 

 �� �� 9>'�/ "# ?���د* ه� ,�0Ap ا

   ٩ ���در �       ا'��6

  يِ "گوبلز"ادعايِ 
 !سلطنت طلبان
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

       

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد

com.siahkal.www://http 
 

اشرف دهقاني در رفيق فحه از ص

  :اينترنت ديدن كنيد
  

com.ashrafdehghani.www://http  

 
 

 اي تماس بابر

   چريكهاي فدايي خلق ايران

  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 كمكهاي مالي
  )كاليفرنيا(ا آمريك 

   دالر150              كودكان كار و زحمت    

  انگلستان

   يورو50          رفيق شهيد رفعت معماران

   پوند70     رفيق شهيد اسماعيل عابدي   

  فرانسه

   يورو40       رفيق شهيد نادر شايگان         

   يورو30رفيق شهيد  ارژنگ شايگان            

   يورو30رفيق شهيد ناصر شايگان              

  كانادا

   پوند40,34رفيق شهيد   سيما دريائي            

   پوند40رفيق شهيد اسمر آذري                   

   يورو50رفيق شهيد   مهناز نجاري               

   يورو50مهين جهانگيري           رفيق شهيد 

  سوئد

   كرون400    رفيق شهيد  بهروز چنگله            

   گرون200رفيق شهيد حميد فوالد پور            

   كرون200رفيق شهيد فرشيد راجي                

   كرون200رفيق شهيد محمد حسين خادمي  

  نروژ

   پوند50   شهيد مير هادي كابلي        رفيق

   پوند50رفيق شهيد سيروس سپهري           

   پوند50رفيق شهيد شاهرخ هدايتي           

  اعتراض به جنايات جمهوري اسالمي
 !  كانادا-در تورنتو  در جشن نوروزي سفارت رژيم

 ! مردم مبارز ايران
�$0/� روز Aرس ٨�
 ٢٠٠٩ Cر���%�C �1ا2A 7 _ اA�ان در ��ر��� ����دا �� ه#A�Y �	>�4� ، 

 Cرت �#%�ر��� Bا��
 ،�%G �Aدر ا �UA2 د��	� Cن ه��
�14ادC از ��4<	� ��ز
 � R
 ����اض P 	� رژBA " و��	� L�ی0س"ا�:
2 �� در هP1 را �� ���0 اG ارIK��

��ر �#%�رC ا�:
�A1/� 2 ��د��A�0�1 . 1ن ��ل	ا ر��2 �� �%��� �
���رت �#%�رC ا�:

2 ��د �	�و ه�C ا�Lز�A	�ن از  ���� در ا�A روز 
�ا�#2 در ا�A ه�� ��ز
�ن دادF ��د �� �

1��
  .&ن �2 7/� �7اه10 
  

 Cروز�� Bا��
 �Aن در ا�K100� ���G) ���G در &ن I	� 2
�� ��	� �#%�رC ا�:
�Gدار) دا �A�

Iدوران رژBA و �� Cر�%#� BAد�1 �� �� رژ�� ��ان و ��Rر اA�ا�2 
V	B ��ر�

 Bا��
 �Aان در ����دا �� ا�ف ���رت ا��از 6 Bه �	د< �	و �� ه# ��G2 ار�/�ط دا
ا�:
  . د�Pت F1G ��د�1

  
 Cا �Yر�L C� ��� ��Gان �� در د�� دا�A2 7 _ اA1ا� C�%�A�Y �	>�4�)�0� ( 2KرI� ر�	��

��R0 و دUA� ��A�0ت رژBA را �$�ن �� �ص�وA�C از ���0 ه�C اG و ���	وح$ C1ام ه�P
 2

	1ه1، در � �C درب ورودC ه�� �� ا�$�K�P C 	� رژ2V 71j BA �#%�رC ا�:

10���ا2j ��ا���10 وارد ��<� 
�� . L�دا7Pا ���ح �Aن در ا�K100� ���G از ��� �A10Y
P 2�:Vا� C�4ر ه�G دادن �و �� � F1G Cروز�� �$� CارIK�� Cر �#%�ر���A�0� BAرژ �	 

  .ا�:
� ، 2��Aد 
�دم ��F1A1# اA�ان را در &ن �� �Lواq ده10
  


Iدوران �#%�رC ا�:
2 د�� �� دا
�ن &ن ه� L)1�1G 	س ����دا  ��0Aس از اL ( !#� ��
 ���G و Fد�� Bا��

F1 و ��Xه� ��K100ن را 
R/�ر �� 7�وج از ��<� & BAدوران رژI


��ا2j را وادار ��د�L �� 1	�دF روC� � C درب ورودC ه�� را �? 	� ��K100ن در ا�A حPا ���
100�  . ����ا2j در L	�دF روC رو��وC هPا ���ح �Aن در ا�K100� ���G �UAو د �
 C�V�ر �
ا

��ا�jت و �/ 	��ت روU0G�ا�� �7د P 	� رژBA ادا
� داد�1Pن . �� ا���#%
�� ��27 از Aر�M�
�X� �A1ن اAرد���رت �� د��:L ات و�از ورود ��  ه ،BAرژ �	 P ن�K100� �ه�X� C�4ر ه�G ه� و

�14اد ز�AدC از �	�و ه�L C 	س .  ه�� و G��� در �$� ��روزC ���رت �7ددارC ��د�1
�10 �� از �I\	�ت ه1ف ��Xه� ��K100ن Gو �:ش دا ��Gدا �X� ��� ن را�K100� �ه�X� دا����


F1G D M و از ) �ص1 ح# � �� ا��
/	� ��	� را دار��0P ���� �A 1ان 
;�ل ا�A& �� �A &ن ه� (
100� C�	K� � م &ن�Rس . ا�	 L �
�� F����
����رC ح��B �� �$�ر، در �Aد �	�� F�7n��

 �K qوا�L ن�K100� �ه�X� 2�:Vا� C�4ره�G اض و��Pا C2 ����دا و در ح�<2 �� �1ا�	0
ا

��ران �� �A�0� �A2��0 ��د �� ا�در .  �دم 
� ��#	� ��دF ا�1، وارد ه�� G1G�اAط ده$

��ا10Y 2j �� از ��Xه� ��K100ن �� 
��_ F1G ��د�1 وارد ��<� Pا ���ح �Aن ا�A��
 Fد�� DM� ~/��
1��G، �� �� دادن �4Gر P 	� رژBA و ��A�0ت �	$#�رش �?0�ا�2 ��	� را 

10���ر �#%�رC ا�:
L 2�دا7�A�0� BAرژ �	 P C�K�$�و �� ا.  
  

>�4� �� Cه� �$� .	L 2�1
�%�C �1ا2A 7 _ اA�ان در ��ر��� ، ه#�ن �6ر �� A�Y �	
ا�M:ح 
%��Kن رژBA را �� �� روز ا�$�K�P C 	� �#%�رC ا�:
�A1/� 2 ��د�1، ا�A ��ر 
 �A1/� ر���A�0� BAرژ �Aا �	 P اض��Pرا �� ���0 ا BAرژ C1�1 �� �$� ��روزG _��
 I	�

  .    �0#�ی10
  

  2009  مارچ 16،   كانادا–تورنتو     هاي فدايي خلق ايرانفعالين چريك


