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    13881388  آبانآبان  1515    ––  8833  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

  ! بازايستادن نيسترِاين موج را س:  آبان13
��ن در ���ه�� ���ان، ���از، ����، ���١٣ه�ات 	� ������ � 

��ر د0/� .��ن داد -, ای* ()'& %���ر  را س� ... اص!��ن، ارا  و 
��6ر د4 ه� ه5ار �* از ��د4 ه�� �, %��3س�, ��  . .�س2��زایس��دن 

��>7 �;��� �9:١٣, .��م دی�����ر� ��-7 در روز  7�.���ن ، � 
���ی�ات و �;���ات س�ان رژی7 (;��ر� اس<�� ��ا� ��:�ب 
س��3* و �3., .��* -�دن ��د4 ه�، ی�'�ر دی/� واA@�2 ور��س�/� 

�� ��دم �� :�9, �;�م :��ر ����2 و ��اوم :5م و %��.>B.ا Cس�
��ن ا	��ل ١٣در  .س�-��/�ان ��-7 را �, �)ص, ��Dر رس�.�� 

�ر"��وا� ���ره�� ��ر���� ����	رگ �ر "، "	رگ �ر دی
�ر�����ره-ر ���,#، و)ی�+ " ،"	رگ �ر ا*( و)ی' &%$#"، "دی

3�رس$� 3�رس$� 	� "، "ز�3ا13 س$�س1 زاد ��ی� /ردد"، "��.,#
�:9ری�8، ���7#، ��7وز، دی6ر ا5ر " ،"$4ه�# ��ه4 ه�

:# ه�16 ... ، و "#3 	�' 	ری��، 3# دو;' :�د��" ،"�3ارد
 �= >�6��A��3 1یر 	ردم �# ?�ن 	�< �� :( دس��$�63ر ��Bد 

راس �C3م (E,%1 ح�:4 و 	9Cر ��رز ن ی��1 و;1 &%$# 
�ر� ح�:4����و " و;1 &%$#"	1 �����، ;رز< �ر ?J# :رI# ) دی

�# و E-ر " و) 'I	M,%# &%$#" ذوب ��/�ن در ه�#Eا�3ا
�ر در N$� #O 1 ار��7ع ح�:4 را هر�M� 13�=رورت سر63

�R9 ?�	�# 	� �را:��,	 ��B&.                 

س�ان 	��B93 (;��ر� اس<�� -, از ه!�, ه� C'A از :5م ��دم  
�� ���ه�ات 	�  ,9��B� 4د�����د.� �3د را  4�F����ن  ,(Gص ,� 2�)

��ن -����.� �� ١٣�, ه;�* دC�H ه7 در روز . ������ -�د4 ��د.�� 
 ��.���� K�س��دن ه5اران �* از .��وه�� �5دور �3ی&ُ و Aُ�ق -�دن ��3
 L.�� و �.��/� 7�M �ا از ��د4 ه�� �3;/�* زه���از ه;�ن ا

�.�� ��.��, ��ازات -�ر��د ای* ��-��O، .��و� . �N;@�ت 	� ������ 
�� Aس�وت �;�م ه� �L;N ا:��ا	� را و����., ��رد س�-�ب رژ70 

. �0رش A�ار داد4 و از 	�ب و ��7 ��دم و دس�/��� -���ه� .��د
 �� 5�. ������ LN��� 9'�نQ د -, اص<ح�� �H�� ا0* ه;, در
اس�!�د4 از �;�م ا���.����ن -����.� �� ه;�Sن ��4 ه�� ا�3� در 

�� رادی��45�H ��ن ��اوم %��'�د رس�2H �3ی& �� �;�م �Aا (9
�.��/��.�� در ه;, (� و �� اس�!�د4 از ا���.�ت . ()'& ��د4 ه� را 

و " .���9Vب"وس��T�9'� L ��ن .س'2 �, س�دادن �@�ره�� 
" .��م"�, .!L د�;)�ن و F�و4 ه�� �WH�X  -," س���3ر ��)�.,"

�;�م �� ��د �, ��دم ه��ار داد4 و �H�X!2 �3د را �� ��-�ت و 
�� ��د4 ه�� ز�;��& و ��Nن ���4 ا��از دا��)��@�ره�� ا>B. . ا��

-, در واLA  ه7 (�2 �� دی/� ()�ح ه��   ��>7 �;��� ای* �<���
 &�% 7-�� *�@N��� 4ا�XHع در �س�� د�	او ،����درو.� رژ70 �� 

2K�. .  
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   آبان 13گرامي باد 

  ! دانش آموزروز
 

  !، جنايت ديگري از دژخيمان جمهوري اسالمي سنگ قبر جانباختگان تظاهرات اخيرتخريب

  

عكس مزار جوان جان باخته سعيد عباسي، 
 !قبل و بعد از تعرض مزدوران حكومت

��و���3, رژی7 وا�س�, �, ا�]��H�0س7 (;��ر� اس<�� ��5دوران 
ا�3�ا در یO ا�Aام �)!�ر و 	� �B93 ا�Aام �, ��س�* س)\ 

در . ��3/�ن 5�3ش �5رگ ��د4 ا� -�د4 ا.�A'�ه�� �@�اد� از (�.'
روزه�� ا�3� �@�اد� از �3.�اد4 ه�� دا>�ار (�.'��3/�ن 5�3ش 
�� :�9, ای*  ��F��Kا ,��5رگ ��دم �� :�9, (;��ر� اس<�� 
:;C ()�ی���را., �5دوران ����2 دس2 زد4 و -����4 ا.� �� ص�ا� 

F ,��ش ه;/�ن داد�3اه� �3د �� :�9, ای* ا�Aام 	� ��د�� را 
�^ ا��Dرات �3.�اد4 س@�� :'�س� ی�� از (�.'��3/�ن . ��س�.)��V�

 ��و�AیL ا�3� ، �5دوران ����2 از �.C;G� ,- �N دی�ن .�م ���� را 
رو� س)\ A'� ای* :5ی5 .�ا��, ا.� ��.)� 3!���ن �_ %�س2 در 
�را�/�4 او �;9, -�د4 ، س)\ A'� ای* (�ان �زاد4 را ��س�,  ,� �!3

, ه�� رو� �ن را .���د -�د4 ا.� �� �, ��3ل �3م �3د �`�ر و .���
  .()�ی�ت �3د را %�  -))�

اH'�, ای* ا�Aام 	� �B93 �5دوران ����2 س��س2 ��ز4 ا� .'�د4 و 
ه;, �, ی�د دار.� -, در اوج �B!3ن و -���ره�� دس�, . .�س2

���ن و �'�رزی* در ده, >B.ا �@;)cی@)� در ز��ن ز����ار� ��� ٠ ،
�س�* ��س�� ()�ی���ر، س��س2 ��س�* س)\ A'�ه�� ا:�ام 

��د e0ن ��سط �5دوران (;��ر� اس<�� ا��� را�F�� . ,. ��.�
�)�� س)\ A'�ه�� �'�رز0* را در ه7 �� ��س�)� ��9, �3.�اد4 
ه�� ���ا را ���ی� �� -�د.� -, ا(�ز4 �@;��، ���2 و ی� gFا��* 

�, ای* ����_ ی�� . را .�ار.�س)\ A'� (�ی� �� رو� A'� :5ی5ا.��ن 
 ��از رس�ا��ی* س��س���� -W�h و درد.�  رژی7 (;��ر� اس<�� 

  . :�9, ��دم �� در �ن س�ل ه�� س��4 �, .;�gF &0ا��, ��

در �ن ز��ن .�5 �5دوران رژی 7	� �B93 (;��ر� اس<�� �� ار���ب 
�, ای* �F., %س�� ه� ., �)�� �� �3اس�)� �� �, ��3ل ����3ن  
�� ای* ا:;�ل  ,�9�ه� �F., ا`�� از ()�ی�ت -W�h �3د را %�  س�ز.�، 
�'���را., �� -����.� �� رو��, �3.�اد4 ه�� �A���ن و %�ی�ار ا:�ام 

  . ���Fن و ز.�ا.��ن س��س� را .�5 3�د -))�

ا�� دی�ی7 -, ��� ای* ا�Aا��ت 	� �B93 .�5 .��ا.س2 اه�اف ��م 
(;��ر� اس<�� را در س�-�ب و -)��ل (��@, ��BG^ س�زد؛ و 

 .��یe ()�ی�ت (;��ر� اس<�� در -���ر و C�A دی�ی7 -, س� ا.�Nم
 ��:�م ����ی* K�ز.�ان �'�رز ��دم در �ن ده, �3.�*، ه;�Sن �وار� 
س� س�ز��.�ه)��F.& 3�اب ��4 و �@�ره� و �ر��.��� �زادی�Xاه�., 
�� دو��ر4 در K�ی�د ه�� ��گ �� (;��ر� اس<�� و >B.ا Cن .س�

(Q ,@��) �دی�����ر در س�اس ��  .�* ا�K* ����گ 

 �'A \(ا��ت �'���را., در ��س�* س�Aن ا��, ���ار  Cا��وز .�5 ��س
��ا� ()�ی���ران ��-�X. 7اه�  ��������ا :�A'�� (5 رس�ای� 
����� را4 ��ا� .���د�  ,M �ن .�5 ه;�ار -�دن ه� ,N��. ,- 2دا�
 ,��� �Aرت ��د4 ه�� (�ن  kدان ��ری ,H���3ی& و ا.�ا�3, ��ن �, ز

�� ای* ا:;�ل ()�ی�'�ر �)�� . س��4 ای�ان اسH2_ ر ��.� ،2B�B� در
  . N(3� -�), و ا.��Bم 93^ را �� :�9, �3د ��5 و ��5 �� �3اه)� -�د

 



  

  1 از صفحه     ...اين موج را سر بازايستادن

G� �(M �ه�� ه ,(Gود -, در ��4 ه�� ا�3�  %س از ���ه�4 ص�
ه� ��-2 �5رگ ��د4 ا� ��ا� .;�ی& در ا��Kر :;��� در دس�/�4 
ه�� ار�'�ط (;@� ��5Fی�4 و دس��S* �� ��.�، .��ن داد -, 

��ن ����Bت و �5دوران (;��ر� اس<�� �ص;7 و Q�A@�., ١٣در � 
در راس��� س�-�ب ��دم از ه�n ا�Aام ()�ی���را., ا� �3ددار� 

�ص�وی� ���ن ده)��K��� 4* س� و ص�رت (�ا.�ن و ز.�ن در . ��د.�.
ا`� 	���ت ����م (��4 �3اران ����2، 	�ب و ��7 دی�ا., وار 
 4�3o���ور و  Oز ا��F O�9� ،ان�����ه� -))��Fن و ��� :�
�H�9F O�9, ه�� س�M;, ا� �, ���ن (;@�2 و ه;��5ن 

م و ��ی4p د�3�ان دس�/��� و����., ص� ه��* از (�ا.�ن و ��د
��ن %�& از ه� 5�M .��ن K١٣@�ل ��)�ن �, ��-2 در ���ه�ات � 

اصV<�� -, ص�دق زی'� "  (س�-�ب �� س��B,"داد -, ��>7 ای* 
 ,B'Q ان��/�-<م، ی�� از �3د� ه�� (;��ر� اس<��، از �5د 

��ن ���ر ��د��١٣-7 در ��ص�W ر��Kر .��وه�� س�-�ب در �، ای* ) 
��ز ���ن .�س2؛ �, �Qر� -,  ���ی�ات و ا:;�ل �A� ��ج را س� 

�� ()�ح ��-7 و اص<ح 9Q'�ن ه���Sام .��ا.س�)� از >B.ا �	
 ,�9: ��K��0د �@�ر ه�� س���3ر��)�., ��د4 ه�� �, %��3س�, 

�((- ���F�9) ر� اس<�� در ای* روز��;)   . ن ���١٣ه�ات��� 
��د4 ا� ��4 ه�� -�!�2 ه�� ��(س�, و ��;� را در رو.� 5�3ش 

  . ا�3� �, .;�ی& gFارد

 W9�X� ��� �(M ع ه;��5ن ���ه�ات ��د4 ا� در ���ان و�Aو oاو
�� �@�ره�� رادی���H� وس�L �� از %�& �� :�9, دی�����ر� ��-7 
 s�9'� ��� ه� و�('�.��ن داد -, ا:;�ل س�-�ب و -���ر و �/�� و 

�Sا4 در س��ه�X0زاد���H در ��4 ه�� ا�N� ��3وز �, ��دان و ز.�ن 
(�2 ��س�.�ن �.�� ، ��-)�ن  �Aدر �, ���WA س��3* س�� ()'& 
��د4 ا� و 3!, -�دن ص�ا� ا:��اض �^ 9Q'�., ��د4 ه� .'�د4 

  .اس2

`�.��، دس2 زدن �, ا�Aا���� .��� %�ر4 -�دن �ص�وی� �)�Gس 
��3), ا� ()�ی���ر و H/� -�ب ��ن �.�� در زی� %�� (�ا.�ن د�H� و 

���ن K�ی�د ��ق �.��، ���ر-2 و از �3دG� �/��gFس�* در 
��ا./�5 ز.�ن در ای* ���ه�ات و K�ی�د ه� M, %� ��ر�� �@�ره�� 

 �	",�BK �Hن در (��9 ص!�ف " و�.�و 	������� ��سط 
 C��B� در �H�3 2دس ���9, ��د4 ه�� �3;/�* �B� ،ه�ات���

�* د.�ان �5�N %�س�ار و �Fرد  �� �B93 �	 9, ه��F ،�Nس��و 
ه;, ای)�� .��ن داد -, ��ج �5ر�F�� از  ���!��ن 7�3 ()'& 
��د4 ه�� .�����C ا�� �ص;7 و %���ر در زی� %�� (;��ر� 
 2�) O�3ردار� از ی��اس<�� در ��ل ��-2 اس2 -, �, ��ط 
 ,���، ��(� ���T�ات �'�رزا�� ��ری�X ا� >B.ح و ره'�� ا�Gص

   ..!L ��د4 ه�� �2G س�7 �3اه� ��

����ر �7N �@�ره�� رK���س�� و -7 :;^ در  C�9B� ،�hH�`
" ��ل س'�5 ه�"ص!�ف ���ه� -))��Fن و -�ه& �M;/�� ��6ر 

��ن ��>7 �<ش ه�� ����ر ��F�(9ه�� �'���T�9 ١٣در � 
�< �)�زع " ره'��"ا�]�ی��Hس��� در ��(س�, -�دن و ا�BH ای* -, 

 از وی�Fp ه�� اس2 .�5" اص<ح 9Q'�ن"5�3ش ا�3�  در دس2 
�, راد45�H��0 ��ن ه� M, . دی/� ای* ���ه�ات ��د�. ,� ,- ���@Aوا

����� ا:��ا	�ت ��د�� و �W�@6 ��ا.��w ه�� اص<ح 9Q'�ن 
������ در ا.G�اف �س�� ()'& ��د4 ا� و ��Gود -�دن �ن در 
��Mر�Mب ا�K>�3ت ()�ح ه�� درو.� .��م دی�����ر� ��-7 را ���ن 

����ر ��6ر �B'Qت .;�د4 و در :� *�Kر C�9G� ,�* ��ل .��./� 
��K, در ای* (''& و وس@2 ی��� ��6ر ��د4 ه�� �2G س�7 

����  . دی�4 در �ن �� 

�ر ���C� 1Tهرات در �رایط �,$�1 ح�:4 �ر ?�	�# و 
U,$ر4W ه�# �6$ر و �# ���ه� و ا��Uل وحN$�3# �ریV ا��Uل 

 در?�	�# و در ز�3ان ه� در حY 3$روه�� 	��رض و 	-�رز
��ن، *]ح# دی6ر� از ��3ی+ ��رت ���١٣ره�� رادی��ل  

�د< ه� و ��:$�� �ر ایV ح%$%' ��د :# 	ردم 	� ?�9�ر� �
�	' 	�ح�س �اس\	1 و هر O# را :# 13�N3 از ایV ح

�اه��E 1�3 د;$( اس' :# . دارد را V$درس' �# ه�
�\&�*,# �س از ا���م ایV حر:'، ز	8	# 	�د< ��ن 

ن و ��د< ه�� 	-�رز و د;$ر �را� �N3ن دادن 4NE و ?�ا�3
�د از سرد	�اران ?�9�ر� اس\	1 و �C3م E 3]رت

�ر� �3ن در �����ش 	1 ^١دی/ #� #�	�? VM� ذر در 
 واA@��� -, ., �)�� س�ان و F�دا.)��Fن (;��ر� اس<�� .رس�

�, �5دان (��4 �3ار LN��� ,B'Q ��-7 را در  79A ��� ,�9�
���;)�  س��3, ���3رد  ����� ,M �روی�اده�� ��4 ه�� ا�3� ه ,

دادن �, ����Bت ����2 را �9)� �� -�د4 " ه��ار"و ص�ا� �.�ن در 
  . اس2

در ه;�* ار�'�ط ص�دق زی'� -<م -, ه;�.�Vر -, F!�, �� ی�� از 
�3د� ه�� (;��ر� اس<�� ��د4 و �, :)�ان ی�� از 

(� �.�N(سKم و ر��. LKدی�ن دا.�/�ه��ن ��ا ����3, �� ��د، 
��6ر Fس��د4 ��دم �, (�ن ���4 در ��3��.�� و در�F�� ه�� �.�ن 
�� .��وه�� .���� رژی7 ه�اس)�  ���V3 4ب �, F�دا.)��Fن 

 �C�١٣هرات ": (;��ر� اس<�� و ��ی4p ()�ح ��-7 �� .�یس�
�# را �را� �C3م و �را� :( ?�	�# ایران ���ن ح�ا�( دو 3

1 ای��# سر:�ب ��Cهرات �� ���1 :# ی�. 	Mرح 	1 :��
ی��1 �# ?�� . در س$8د< ��ن ا��Uل �� �1 س��%# ��د

ای��# س�1 :��� 	��ر=�ن را 	�]رق :��� �93 را 	�رد 
�;# ه�� ,/ b$,� 1 از�=رب و ��4 �رار داد< و ی� ح

او سcس �� زیر س�ال �ردن ." س��O# ا� اس�]�د< :رد�3
�را� ح]e " �,�� 	�ت"*رف �# 	�J�# یb را< " سر:�ب"

ی� ایV وا��� را< و "�C3م ار�1U�7 ح�:4 ادا	# 	1 ده� 
 )T��	 V1 �را� روی�روی1 �� ای�روش �,�� 	�ت درس

Oرا ده�9 ه8ار 3]ر U,$ر4W ای��# 	1 دا��3 ....اس'؟ 
�رد 	1 ��د �# E$���ن ه� E�93 �ردس�6$ر 	1 ���3 و �� 

E 8ان$	 Vر< &%ط ای�O >ی� را�3' اس'؟ ی� 	1 ی��؟ N
 #��A/ دی6ر و در g	ا��< ه� و ��:�$b ه� در ?$� Vای

�د< اس'؟� �i3# در ایV ا�9hرات دی�< 	1 ��د ". ?�ا�6
9�ر� اس\	1 در 	%��( ��رت �? j�= س��در وا�g ا�3
�دن �93س'� )�N��د< ه�� ایران U,$رW 4W$ر 	� .

�راف 	1 :��� Uد� ه� ه4 ا�E اس' :# ا/ر Vوا��$' ای
#: 1��3'" حNE 8ان$	 Vد< ه�� " ای�3$8 �را� سر:�ب �

 #O ر� هر����د �� E Vر< س�ز 3$�' ای�O �	 #���E �cس
�ر �V ��' و ��3�ا13 ?�9�ر� اس\	1 را  در ه4 	���

�د< ا� �# ��3ی+ 	A/ 1ارد� +-�? V����.  

�� ��د4 ه� ��ا� >B.ه�4 :5م ا��� ���� دی�ن ای* واA@�2 و 
.��م ه7 " دHس�زان"�ر� اس<�� اس2 -, س�./�.� رژی7 (;�

-, Aص�� (5 5/���3ار� �, .��م دی�����ر� ��-7 و �ص�ن -
 -./��ا��* �ن از 	�ب �س2 ��د4 ه�� اس�h;�ر ��.�4 .�ار.�

��M " ��Bر4"�, ���%� ا��Kد4 ا.� �� در (س���N را4  ,- �(���ا� 
�B93 �	 ا., ��-7 و �;��� ���ه� .)/�* و�Fر�;hس�س�7 اس� 

��ن ا�س�ل را ١٣�, ای* ا:�'�ر .  �6;�* س�زد" دراز ��ت"�ن را در � 
��ی� روز �5رگ �'�رزا�� ا� در ()'& ره�ی� �X& -�رF�ان و 
���B93 س�;�ی�4 �� �� :�9, د�;)�ن ار��N:� ��ن ی@)� 

   .(;��ر� اس<�� و اس�'�اد ��-7 �, �س�ب �ورد

  
  
  
  
  
  
  

  آبان در تهران13  صحنه اي از اعتراضات توده اي



  

 	�< اول س�ل ?�ر� &ر*�1 ��< �� ^و;' در ا3��Nر  	�ر 	ر��ط �# &��;$���9 ا��ص�د� د
�د� #����� و �حران ا��ص�د� �C3م ح�:4 �ردا�Nر دی6ر �رد< از او=�ع وح�-�در ایV . ی

/8ارش 	�ر 	ر��ط �# 	$8ان واردات و *�درات و ر�� ��رم و �$��ر�، ر:�د &8ای��< در واح� 
1 ده� :# ��اوم ای�C3 Vم 493 �ر4W در	�ه�� سر��ر 3]��N3 1ن 	.... ه�� ��;$�� و 

�ر �را� ٣٠ه��63�3# :# در N$� '$	حرو	7# ا� ?8 &%ر و $�3 >�� '��5 #��A/ س�ل 
�+ و 5روت &8و3�ر �را� �U< ا� از دزدان �Wر�6ر ح�:4 و ار����ن �:�ر/ران و ��د< ه�� زح�

�اه� دا�'n3 و #��V �# هر یb از ?�اR3 ایV /8ارش �# 3��# . ?�N$3�9ن �3ا�Eد �ردا�E
ح�و� وا��$�ت درد1:�3 س'، ا	� ی�1 از ?�-# ه�� /8ارش اE$ر در 	�رد و=g ا��ص�د� 
�ره�� ا	cری�;$��1 و دو;��W � �9ر�6ر ?13�9 N: $8ان واردات از	6$ر �NO رت از ر���-U
�ر 	� را �N3ن N: 4  ح�:4 �رI1 رژ%,E �= '$ه�	ا�3 �� ح�ود� �ن 	1 � #� #?�س' :# �

�ر 	Mرح 	1 ��د :# 	$8ان واردات ?�9�ر� اس\	1 در در /8ارش 	8.  ده��^ >�	 
 #��A/ان ٢��U #� '$وا�� Vر/8ار� ای,�� از ای-E #: 'د< اس�"  �را�ر 	$8ان *�درات �

�3م " *�درات واردات، دو �را�ر: 	�7�ن ��7رت �Eر?1 اIران در �+ 	�< �n3' ا	��ل
 . �رد< اس'

�# س$��4 ا��ص�د� وا���# �# ا	cری�;$�4 وا��$' اVI اس' :# ی�1 از وی�/$��9 �ر�?
���9 ��< و ?�9�ر� اس\	1 اVI ا	ر ��د و ه�' :# ه��ار< واردات �ر 	��ایران �ح' ح

اVI رژ4I ه�� وا���# �� واردات ا3-�< و �1 . *�درات :�)ه�� W$ر 3]�1 �ر�ر� دا��# اس'
�ره�� ا	cری�;$��rU�� ،1 ��< ا�3 :#N: ت از�	�E ر روی# :�) و�N: bایران �# ی 

�د� )I�-� �9�6�163 :�ر:رد ایV س$�س' =� . 	صرف :���< :�)ه�� ��7( ا	cری�;$�O
�	' -	رد	1 �:# از س�� .-%# 	�,ط در ا��ص�د ایران ی��1 ��رژواز� وا���# در ز	�ن ح

�ا	]ری-�#3 U ف ���ره��\E1 و �ر	ر� اس\�ایV رژی4 " =� ا	cری�;$��1 "و " 	,9�?"1
 �ر ایV اس�س �رار دا��# :# دو;' ح�:4 در هر 	%gM �� &روش -���م ادا	# دارد �� ��ت 

:# ...  و حراج 	���CU g$4 3]' و /�ز و س�یر 5رو���9 	,1 در ��زاره�� ?13�9 3]' و /�ز و
�رل �93 در دس' دو;��9 و ا3حص�رات ا	cری�;$��1 �رار دارد، ارز ح�*( از ن را 3# �را� �:

b س$��4 ا��ص�د� �� �ر�3	#، د	�را�$b و در ?9' 3$�ز ه�� ��د< ه� ر�� و ا3��Nف ی
�# ایV 	��1 :# هر . �,�# 	Y��M 3$�زه�� /ردا��3/�ن ��زاره�� ?E 13�9رج :رد< اس'

س�;# 	���سU �� Rروج و &رود �$�' 3]' 	$,$�رده� د)ر ارز ح�*( از &روش ن :# 
1;��ا3-��� س$��4 ا��ص�د� ا1,63 و �b 	حصn��$( 	1 ده� در اسN� را �	 #�	�? 

( در?# اول *رف Eری� س\ح و ��,$u ار�+ و س�c< ��س�اران و /��رش 	��$V سر:�ب 
1 ��د	 #��ر U,$# 	ردم ��< و ) :# ه�$N# ا���د و ح47 ن از 4NO 	ردم ���9ن �963ا�

�ص�ص ی�&�# اEا �;�  . س'در در?# ��� 3$8 �# واردات ا3-�ه1 از :�)ه�� 	صر&1 و W$ر 	

�ر درواز< ه�� N$� #O ر:رد� ی��1 ��ز :ردن هر�: V$�O V: رابE #3�E ]1 و�	ت ��-� 
 Vری��ر �# رو� :�)ه�� ا	cری�;$��1 :# اس�س� �# 1Nn� g[3 از �8ر/N: ص�د��ا�
سر	�ی# داران و �� زاد< ه�� 	$,$�ردر &��ل در �n+ ��7ر� 	1 ����، 	��%$�� �ر رو� 

�+ و *�ح-�ن :�R و :�ره�� Eرد دوش ��V� �93 از :�ر/ران، ده%��3ن و ا��Nر زح�$,$	
�# T�� ',U( ��ن ��9$\ت ر�63رw3 دو;�1 �را� ��7ر و سر	�ی# داران . 	��%( ��< اس'

وارد :���< ��U<، :�ر و ��ر ایn� V+ از سر	�ی# داران وا���# و د)ل و.�1 /��رش 
�ر� ی�&�# اس'N$� . #� #?��ر � �� �N$� '�ر :# :�)ه�� واردا�1 از  ��رت ر��	ا Vای

�ردار ا�3 ایV ا	ر ��rU ��< اس' :# �U\ ���ط ��$�ر� از ��;$�ات داE,1 و Eر�
 rU�� د�E #: ه4 �ری8د #� #�:�ر�73�Eت 	��,n� #� Y+ دی6ر سر	�ی# داران وا��

�ر �$��ر� /ردی�< اس'N$� #O رش هر�M�� �� 4$�$$,1 �# ایV �ر�$R اس' :# 	1 �. /�
�) ��ون ��	 #: ���3�اد< ه�ی�Nن ه��E از :�ر/ران و V� �73ت و واح� ه� ه8اران�Eر�: Vای
�ردار� از ح�ا�( ح��ی' 	�د� و 	����،  /رس�# و �$��ر Eق و ��ون �ر�دری�&' :��ریV ح%

�3��63ه1 �# &�?�# ا� :# در ا5ر �$N-رد ایV س$�س' در ?9' . در ?�	�# ره� 	1 �
 V	��1Nn� g& از سر	�ی# داران زا;� *]' ح�:4 �را� د< ه� ه8ار �V از :�ر/ر و ��	$

�+ ��W( در *��ی��O g س�ز� �:�Nورز زح�
�ر در دور< 1���E و اح��� �3ادا�]�ق N$3 و
ا&��د و 	�7ر �# E #3�Eرا�1 و �$��ر� و 
3�اد< �E �3ن و�16 و /رس�16 ��ور�
 ه�ی�Nن در س�;��9 اE$ر �� وا��$' &�ق
ی��1 	�ه$' =� E,%1 س$��4 ا��ص�د� 
�ر ا5-�ت 	1 N$� #O را هر �	ر �N: ح�:4 �ر

��:    .  

�ر :# /]�$4 �ر�ر� واردات �ر *�درات M3ه��
 #�ی�1 از Eص�*$�ت �C3م ا��ص�د� وا��
. ح�:4 ��د< و و�I/1 دو;' 	nNص1 �$3'

�را� �3�3#  در س�;��9 ز	�	�ار� دو;' 
6�3# ر&��13�7 	8دور 3$8 دی�ی4 :#O 

�ب O س$�س' واردات �1 روی# :�) :# ��3-�ل
حراج زدن �1 س��%# او �# 	���g 3]' و /�ز 
�' در ��ر/�< :�13�c ه�� 3]�1 و دول ,�	
�رت �Aیر&' ه8اران �V از * 1�ا	cری�;$�
�+ را �# ور.# �:�ر/ران و ��د< ه�� زح�

'Eر� و &%ر و /رس�16 ا�3ا��$� ���;�در . ه
 ر&��13�7 	8دور و �Wر�6ر ن دور< 3$8 ا��ام

�# اAE 	$,$�رده� د)ر �رض �� �روط و �9ر< 
ه�� :�ر��V از ��3��9 و 	�س��ت 	�;1 
ا	cری�;$��1 :# ا:Jرا *رف ورود ی�-�ر< س$,1 
از :�)ه�� ��7( 	صر&1 و ی� ;�:س و W$ر 

 ��$;��درو� ;�:س(�E ر ورود ه8اران$C3 (
�ر را �� EرEر< زیر ��ر وام ه�� اN: �� AE

��< �رد ، و �# ���9 �ر ��ن ?$�U R< ا� از 
�ان و Uو ا #�سر	�ی# داران زا;� *]' وا��
ا3ص�ر��ن :�ر و :�R ��$�ر� از ��د< ه�� 
�# و ه8اران ه8ار �V از N/ ویران +��زح�
:�ر/ران و ا��Nر &%$ر و �9$�س' �# ��E س$�< 

�3�� >�3�N3 . #: د�� 1Mرای� V$�O در
�ح' ���م �# د;$( ا�73م ر&��13�7 	8دور �� و�
R%; د�E #� ی�ت��? Vداد" سردار س�ز1/�3"ای .

ایV رو�3 :# ��ون ��N� bی� :���< 	$8ان 
وا���16 ?�	�# �ح' س, #M	� ��W #ر�6ران 
�$V ا;�,,1 در ایران اس' در دور< ری�س' 
9�ر� اح��� �3اد ادا	# ی�&�# و درس' �# �?
��ر �و ه�$V د;$( اس' :# اح��� �3اد ?��ی

 ��? #� 1�6� �� ��اوم V$�O س$�سWدرو
�ر س]ر< �19 :�ر/ران 	�، " ��ل 3]'"�4$�% 

 Vری��ر� �# ?$R �8ر/N$� 'Uن را �� سر
دو;���9 ا	cری�;$��1 و .-%# ��رژواز� &�س� 

�# اس'nری �	ر �N: و ا63( *]' ح�:4 �ر . ��
�?# �# ایV وا��$' :# دو;' اح��� �3اد ���9 �

#��A/ �9ر س�لO 8ارش رس�1 در/ #� ��� 
 	$,$�رد د)ر در	� ٢٧٩��b3 	ر:�8 �$+ از 

 'Iاس' و ��� �# /8ارش س� #�ز ا" ��I<"دا�
 �9�� z,-	 ن 	$,$�رد د)ر را *رف واردات ٢٢٠

 VIان �# حر:' ا�رس�1 :رد< اس' �9�ر 	1 �
��9 �1 �رد �$;�Iرc	ا g&��	 ���  .دو;' در راس

  

  در كام واردات  صد ها ميليارد دالر درآمد نفت

  !ها از بازار امپرياليست

  ٤از*]ح#    ... بين خواستهاي توده ها"شكاف

�ر :# 	1 دا3$4 ای��9 M3د"ه����ا�3ن و ز�3ن و ��د< ه�� �# ���Eس�# 	� زیر �� " ره��? ���ر از سN$� هر روز #: ���ه�1T ه�
�ر� را 3ص$R ایV ره-ران اد�Uی1 	1 :��N$� 1	�:�3 ارد< ��< وA/ .د��ن�E ر$E< ه�� ا�	ل � 3$8 ��ره� �� ا;-�# ایV ه� در .

 �93 #: 1MIو در اوای( 3$8 در �را ��I�اس' E #� �93$���ن 	1 E4 درWر� >�	اس�$ص�ل اU\م :رد< ا�3 :# 	ردم 	��رض و ��7ن 
�اه�ن راهc$��ی1 �� E رJ:ت"ح�ا���د�3 	��ر=$V و��1 �# ره���ده�� �3ن A63ا��# و در هر �1��7 �# 	ح| �$�ا :ردن "س� ،

��ریV &ر*�O��ر"1  �� *�ا� �,�� و رس� &ری�د :�����ر� و "	رگ �ر �E	�# ا�"و " 	رگ �ر ره-ر"و " 	رگ �ر دی����... ، و 	رگ �ر دی
�3��د �$+ از . را سر  داد< و 	1 ده�� و U,$ر4W ره���د �93 �� 	8دوران سر:��6ر ?�9�ر� اس\	1 در/$ر 	1 �E #: 1&را�Uا

�د� &��� ره-ر� ��د< و ای��ن هر/8 ره-ر ن هر اد�N3 1T�Uن 	1 ده� :# ?�-+ ��د< n�د�E +-�? bایران ی #�ه�� ��E �cس
����د را در راهc$��ی1 روز ��س و سcس �# .�ر �ر?��# �ر� در .   3-�د< و �$3E س���ر 	nNص ا�3M� #: ق�وا��$' &

�د در �$�C�١٣Vهرات ?��ب ��Bده�� 	Oر�O در #: >�� rU�� ن داد�N3 9ر� ��O ن در��  163�6O ل� 	ح�&( ا	cری�;$��1 ح
 16����راف �# وا��$' �Uم 	�&%$' و ور�Uر �# ا�-7	 8$3 1��رد �# �حران در ایران، �ر1E از رس�3# ه�� ا	cری�;$�Eر�

��3 و �ر " ا*\ح .,-�ن"ره-ر� N� 'د< ا� ?�ر� :# در ح%$%' &��� ره-ر� س���9 ��د< ه�� " ���ف"�ر ?�-+ ���اسE V$�
 #��س�� و :رو��E�� #����: �$:�� 1س	 #��Nر 	1 " &�ریV ��;$�1 " در ه�$V را�M# اE$را N3ری#. ��  دارو دس�	 ��:# در 	ری

�ان ره-ر �3م �-رد �U #� 1�و :رو ���س	،1���E ر� در ایران در ح�;1 :# س�1 :رد< اس' از�? gو��ی #� g?د در �ح,$,1 را��
�راف :رد< :#Uرا ا����" و;1 E رض��اس' ه�� 	�س�� و :رو�1 دار�3	ردم 	�E ل �ر از��N3ری# " اس' ه�ی1 �# 	را�R رادی

"1�$;�� Vری�& " #: ��I��د از او=�ع اIران 	3 1E )$,# �ح	1 و "  در ادا���E ،��وا��$' ایV اس' :# ه$~ :�ام از ��ی�ن 	�س
�را=1 داE  #$,U 1,Eرد٢٢ 1�3 :رد�3 :# �س از ا3��n��ت  :رو�1 �-( از ا3��n��ت &�ر ایV را ه4U4 ا$CU +-�? bاد وارث ی

�اه�� �� E دو;' اح��� �3اد . Vای Vرا=1 ٣����رای�U�3ه1 و ه�ای' ?�-+ ا�	8ان 3%+ را در س�ز$	 Vری� ره-ر ?�-+ س-8 :�
�د در ایران دار�3?�	 . "  



  

  

  هاي توده ها  بين خواست"شكاف 

   خوانده ها"رهبر" و خود 

 ��� ه�� �W9�X �اوم 5�3ش �5رگ ��د4 ا� در�
 ���. �wر �@�ره�����رأ� �* "و ��G ��ن 

�� �M " ره�� رادی��ل در�@� ��و وس@2 ی�
�ن   -, ���./� ��ت ی��� ��6د ���� .�%gی� 
ا-h�یA 2�ی_ �, ا�!�ق ��د4 ه�� �2G س�7  
ای�ان �� اس�'�اد و.��م اس�h;�رF�ا., ��-7 �� 
���� ؛ 7�3 و ��س  اص<ح 9Q'�ن ������ و 

در ای* . ��K�Q *�@Nار �.�ن را �� ا./��X, اس�2�
�Mر�Mب روز� .�س2 -, ����ه� ا.���ر د4 ه� 
 W�Q از س�� �/�!F و .���, و �ص��', و ,H�B�

������ و >�� " اص<ح 9Q'�ن"وس�@� از 
������ �K�F, �� .��وه�� س�ز���ر و ��5H5ل 
�� ��ارت �;�م س@�  ��.�.'���7 -, در ه� یO از 

, 	;* �B'�ح �@�ره�� �'�رزا�� �� ��د -
��د4 ه�� �, %��3س�, .س'2 �, رادی��45�H ��ن 
��-�ت ا:��ا	� �3د��Xد� ��دم و :'�ر �.�� از 

ا��M . ,�'Hر�Mب .��م ��-7 ه��ار داد4 ��د
�@�9م اس2 -, ه�ف ای* ����H�@K و �<��� H/�م 
 ��>B.ا Cد4 ه� و ���ر %��.س��� &'() ,�زدن 

, س�ز��ن ده)��Fن و ��و(�ن M�ا -.  �ن اس2
�س��ر زی�د� را ��ا�  ��6K �A�!ای* ای�4 ه� -, ا�
�'s�9 .��ات ا.G�ا���Kن دار.� �� دا.)� -, ��اوم 
و ا.!�Nر ای* %��.س�C در ص�ر�� -, ���ر .��د 
 ,��� رود �� -C .��م س�-�ب و س�7 ��-7  را 
 ,� &.�@Kه;�ا4 �;��� (��4 �3اران و ��ا

kرس��ن ��ری�Fس]�د� .  ,�ی�� از .��ت ����ط 
 ,�ای* -�رزار ا��Dرات و ر��Kر .��وه�� وا�س�, 
�ن -, در  ����س�� و -�و�� و ��-�ء اس2 -, 
ه;, (� �� -��)� �3د را از %�& از 

��ت�X�.ری�س2 (;��ر�، " ��)�س� ��4"ا
ا:��ا	�ت ��د�� و ��رد A'�ل و " ره'�"��صV<ح 

��5.)�، و ا���ام ا-h�20 ��د4 ه�� ��Nن  �) 4��
ا:��ا	�ت 	� رژی;� (�ر� را �, .�م �3دس��3, 

�, .!L اه�اف 	� "  ()'& س'5"و " را4 س'5"
 �Vدر ��ای ,�'Hن �ص�در4 -))�، و ای* ا����>B.ا
اس2 -, ه;�* ��صV<ح ره'�ان �<�)�زع %س از 
ه� ���ه�ات ��د4 ا� �N'�ر �� ��.� �, ���ان 

�:�, و وی��w -�9|، اQ<��4 و �� ص�ور ا:<��, و 
�ور.� -, ��دم .'�ی� �@�ره�� ��س���3ر "K�ی�د 

س�ده)� و از �@�ر و �3اس2 " ��)�.,
" Oی ,. ����� ,;9- Oر� اس<�� ., ی��;)

" ص!�ف"��VX -))� و �� (�ا -�دن " -9;, -;��
" 	� ا.B<ب"./gار.� �� " ا3<ل F�ان"�3د از 

)�زاد� و ��Xان ����9.�� �* از ��د4 ه�� ��), 
�,)  س�ل �ص�w_ رژی٣٠7:�ص� و ��Nن ���4 از  
  . ص!�ف �.�� .!�ذ -))�

 ٣*]ح# 
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