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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

 سردبير خالد حاج محمدي 


	 ر���� ��           ��ا��ام ��� ��
�م ��� دی��            � �ز
��� و ا

�)'�م س��س� �%$�     "در ��"!     )
�0�ان س��س,         ،"ه�, دائ*   	  

  �ون )�ا�6        ،53ب ��1%23,   
 ;: 53ب را    ،53ب و ��ا89 7ن   

 � و=8 ����� رو �و ;�د>            
�)'�م و )?��� ��� ;	        .  اس,)

                      @A  	  ��0> ا�; Bدر ه�

�C> اس, و در ($0�م                 	1DاEF

٢٢          	1DاEF ;5ى ;�0ر�� 	1�%; 
��� ;	 )� ه* ا;0�ن      .  �D> اس, 


	 در 53ب و 
	 در  ��ون                     
                   	I��9 	  53ب و رو،     	  

رو�0D و D'�ف ��د را  ��ن               
ر���� ��           .  
�2د> اس,         

 �ز
���  	 �L ��9ح D'�ف و       

�Nات ��د        OD��9        ،رو 	  

                �
 ��ن 
�� ��د از �� )� ;0�
53ب 23%��1, و  	 ��9                     
دادن ا��2ن ��Pوت و د��",             
ا��P و ;�دره�� 53ب، و                   
��اه* ;�دن �Dای�� ;	 ه%	             
 1�ا
�0 در 7ن ا
�Q1ب س��س�                
;�00، ��د و 9%8 ��د  	 �0�ان        
;: 53ب  �ا� 53ب ��1%23,     
)�01��F *�%R و )?��� �� 7ن را       

         �
�م ;�د> ا� � )�SI  	          .  ا

%�ی�F�0 س��س��S1 رس%�                   

         �S
�م و��دار�  	 7� ،53ب و ا
                  ��S��0$) از ;��0> 53ب و

 را� ا�1%�د            ،;1�%	 ��;�5      
                  T�L *�� 0�ان��01��F و  	 
          �S1��
وس��I از ;�دره� و ;%�

 حزب حكمتيست

پلنوم هيئت دائم و گرو 

گرفتن وحدت طلبي 

 !رفقا

)�Iاد� از ر���� ;%�1	 ��;�5 53ب                  
�$� ا"�Vل           �P�23%��1,، و )�Iاد� از ا
7ن،  �
�Vل ��I"�, ه�� ��Cد> درو
� و                
 ��و
� ه�, دائ*، در��اس,  �5Fار�           
            �
یW ($0�م ا=��ار� را ���ح ;�د> ا
              �S0( ،�5;�� 	1�%;�� 0�ان دI  O� و از

� ��1�ا
� ($0�م ه� را                               �
�� 	; ��;
��ا Q�ا
�، ��اس1	 ا
� ;	 ایO ($0�م را                   

*
3�ل ایO در��اس,  	 ��ا
�O         .  ��ا Q�ا
�� از و�XیT  �ا� د �� ;1�%	                        �
و 
                  <�D  ;�5، ار�9ع�� 	�5 و ;%�1;��

��, و �O در ادا�	 و                  �Iوا� 	اس,، ;

 .  در �D�3	   	 7ن ��اه* (�دا�,

          �
 � )�دی� ا��P ;%�1	 ��;�5، 63 دار
                               ،�01�
در ه� �Dای�� ;	 �زم دا

.  �5Fار� 9$�	 ($0�م را در��اس, ;�00         
           �5;�� 	1�%; �P� �5Fار� ($0�م 63 ا
اس,، و د �� ;%�1	 ��;�5 ه*، ه%Z�ن             
               Oای 	53 � دی���  �ی�   	د �� ه� ;%�1

;%�1	 ��;�5،      .  ��ا��ان (�س] ده�           
 ��)�یO ���م ره��V 53ب اس, در                      
��ص$	 دو ;��0>،  � ا���1رات  ���ر زی�د           

از ایO   .    و  � ��Aودی, ه��  ���ر زی�د          
ا���1رات و ��Aودی, ه�، ا��وز و  در                
                       	1Q��F *و ازه <��Z�) ای�  ���ر�D
ره��V 53ب،  )'�س�� و )�I ��  ���ر                  

;	 .    �1'�وت و د"QV�اه� ص�رت �����د     
                       O� د و�D <7ن (�س] داد 	زم اس,  �

�ش ��02* در دا�	  	 7ن (�س] ده*( . 

�����1، ه��L Bح و اد��ی� در ��د                        
  ,��

��S ز
�> ه��1* ;	         .  ���س ��
�� ا

        O( �  *�

	"و   "  زی�V)�یO"��1�ا�
�%1� "
)�یO ��ا
�O و �Lح ه� "�Vس ری�;�ر�،                
��ی!، و 7س�! رس�
�  �وزی*، و  �                         
زی�V)�یO اد�� ه��  �Cدوس�1
	، �09ی�ت           

و  �"2I_ در دل       .  ��$��
� س�ز��ن ده�*    
س��> )�ی�D Oای�، زی�V)�یO ا��ا��ت                      


� را س�ز��ن ده�*          ��
د
��� ا��وز    .  ا
          ��S3�L �  س�اس�"�Vو    "  زی"O�
" ��ا

                     �F�
رس%�،   	 �0`� � ;	 در 7ن ز
د
�� س�اس�، �%$�    .  ���V( *�02ی: �D> اس,    

اس, از  اد��ه� و �Lح ه�� زی�Vی� ;	                 
)�س� 7ن ه�"�;�س, ه�  �ا>            

 !كدام معجزه  از كدام ناجي

����� ��	
در ��رد در��ا�� ����ار� ����م : ��� د�	� �

 

 4صفحه 

��ی�  ��� ر
               �%D 	ی�
یW "در 9�اب  	 
��	 س�م ژا

�ع ��         "  ��ص, دی�� Lا 	را   	12
چ�0 
*�
 :رس�

�� در ;: ایO (�وس	  � )�SI ��د در              -١
                         	��
 V�١٥�ل  � ��� و �L�D  �'�د 

دس��D �V%� )�;�� دا1D	 ای* و ;%�;�ن  	                
 .ای�SI( O (�ی�0Vی*

 و  ،ه�, ��  	 �D ���I� �%D> اس,             -٢
ه� ز��ن ;	  Q�اه�� ��7د> اس, )�  � س�           
              @A  	  <��0; �$%�چ��
�� ا��ا��ت 

�0�C0 . 

           T�L و �%D ��SD�در ��)%	 �� از ه%	 )
وس��I از ا��P و ;�دره�� 53ب                         
��اق و ;�دس�1ن                    ��Fر�; ,��
�%;

	 در                �
 �ا� ی��O1 راه� س��س� و ��%1
9�اب  	 ا�1���ت در 53ب ��1%23,              

*�02�� �
 .��ردا
  � ا�13ام 

 ��	�
�# !�ب ! 	� ��� از %�ف د
 (ذر �'ر�#  

 ٢٠١٢ ژا
�ی	 ٣

 رهبري حزب كمونيست به رفقاي

كارگري عراق و حزب كمونيست 

 كارگري كردستان
 ����-�# دی,�”در *�اب �“ 

ای�CQ  �`0 از     :ت�1	0# از �� د�	�       ٭   
�V3�R	 (�سi  � ;�رش ��رس� را                   
               ��P� و �
7ورد> ای*  ;	  	 او=�ع ;0�
��09 و )�Aی%�S در او=�ع ای�ان  ���ر          

�O1 ;��: ایV3�R� O	 در         .  �� �ط اس,  
س�ی, ;�رش ��رس� و س�ی, 53ب                      

)�9	 D%�   .  23%��1, �� : دس�1س اس,      
*�02�� !$9 	V3�R� 	  را: 

ایV3�R� O	 در اوج ا�%�ل               :  تری�34
��اق و                            	�$�)�Aی* ه�� ا��R1د� 
%3�ت (�ا;�0> 
���N  	 7ن در س�ل                      

�V3�R	 ��S    .   ا
`�م �D> اس,           ١٩٩٩
ز��ن ��د را دارد ا�� ��=8 اص�"� و               

� و                    �S9 Oی�
 *N
;�ر��F در ��� : 
 �یm> در ��رد س�ح ه�� ;�1Cر �I%9 و        
               _2I0� د� را�R1ص�> ا��A� ی* و�A(

����1�I ;	 ا��وز در دور �9ی�            .  ���02
*�0�V�� در ��رد ای�ان �
�S9 Oی�
 *N
.  

 
  ;�رش ��رس�

 ٢٠١٢ژا
�ی	 
��اق              :  ���5 	�$�%3�ت ه�ائ�  � 

. ه%�0Zن  � )�0وب �1'�وت ادا�	 دارد                    
وی$��م رو س'�� س� 6 ��7ی�2 در ;C�ر                 
            Oرس ����ی� ه�ف ای�� n�$� <ه�� 3�ز
%3�ت ا�9ا� ����0I	 س���ن �$: در                 
��رد ا
�Sام س�ح ه�� ;�1Cر �I%9 اس,        
                Oزم را در ای�اق ه%�2ر� ه�� �� 	;
                     	
ز��0	  � 7
��2م ا
`�م 
�اد> اس,، و

        O��3 دو", ص�ام �
��

D �N%�   .  س�
در ایO ز��0	 چ��,؟  D �N0%� ��7ی�2               
%3�ت د
�Vل                     Oاه�ا�� را در (� ای 	چ

 ���02؟
%3�ت            :  ��رش �'ر�#   Oای 	5 ;( Oای

             �A1� :$� س�ز��ن 	��0I�� ا� ا�9ا�� 
ای�CQ  O از            .  اس, 
�درس, اس,           

                         :�$A( Wی 	

� ��09 اس, �F�)و�)
��د )A$�$��ان رس%� دو",              .  س��س�

        �m(و اس�1ا 	C�
��7ی�2 صVA, از ���ان 
ا�� ژور
�"��*    .  در ��رد ��اق ���002          

             �S
 و CNN,Sky ��09 در راس 7
BBC             ���N
،  0I�ان  �CQ از دس��1> 


� ��09 را  0I�ان         �F�)و�) �
;C�ره� دار
�Q  6�%�رد ��دم ���ه�0          :�$A( و ,;�� .

            *�%S'  را ��اQ  �F�اه�*  � (�ی�� ایO اد
 �ی� یW ��م از ایO دسV( <��1$�?�)� ��ص$	          
 ���ی* و س�ا�ت ;%� �%�6 )�� را در            

 .��� : ��د ��ار ده�*
 �ی� (�س�� چ��0I�� �0	 دی�� س�ز��ن �$:        
              <�D ا�9ا ���N
 �  %�Vران و �S( �13ی� 
اس,؟ ایO را �$����0 ه� ه* ��1�ا
�0  �ور         
               O1DاEF �) �00؟ 7ی�  � اس�ائ�:  �ا� زی�;
ه%	 ����0I	 ه�� س�ز��ن �$: ایO ر��1ر           
را ���002؟ چ�ا چ��L�Q  O زی� (�                           
                        ،�
��
EFاO1D ا �1ائ� )�یO �3�ق ا

               �L�Q  ��
" (�;��ز�";�واس� و اس$�ا

5دیW  	 ه'�R1 ه5ار ص�ب،                  ����
7"%�ن  	 ���L 3%�ی, س��س� و �%$� از           
                      �L�Q  �2ا��ام و ��د دو", ��7ی Oای
                    �L ،,ی�C  از �Iوس� iQ  ب��ار
(0`�> س�ل 1DEF	، ��رد ایO )�I=�ت                  


�؟ د"�: �1%�ی5          ����%
��ار 

 آمريكا، عراق، كردستان

 كار رسانه هاي غربي پروپاگاند جنگي است

 ��7ی� ���5� �,�8�  
ن  - ٢ش
ر9 ��� )١٩٩٩(١٣٧٨ت

 

 7صفحه 

 ثريا شهابي

 ! يك انتخاب ساده

ر��� ��اق و��د��ن� ��	��
 ا!�اب �

جواب به مواضع دو طرف درگير حزب حكمتيست درباره از 

 سرگيري دخالت ما
 9صفحه  6صفحه 



 كمونيست هفتگي 1390 دي 16 2صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

  �  	 ��3ب 
��وردن      ،�2C1: در 53ب  
�S
7،    	  	
�C0� و ;���ا �$'A� �$2D 	  

 )?��� ری: 53ب را        ،
�م ره��V 53ب   
   �
�م ;�د��Fد و    " � ;�0ر زدن            .  ا

�;��  "                     <��
;	  �(� �D> اس,، و 
;�)�ه�  	  ���L @Aران ��                              
 �ز
��� در ��رج  و در دا�: 53ب،          
دس, ;�دن در )� �> ه� =�                                 
23%��1, دی�وز� و ;�w  �دار�                  
                  �D�A� از ���
���Lاران ��  �ز
        ,�RQD ،,��1%23 53ب 	  	ه�ی� ;
ه�یi، (�ا)�W و ��F ,S9ی�Sیi در             
1DEF	 و ا��وز �D> اس,، ��2ن رس%�      

�Cن           �Iوا� ���
��  �ز
��� را در د

 � ایO و9�د، و  � و9�د )%�م                .  ���ه�
                   ,�
	  9%8 ه�V$L ل�A
���SD ا(
            Wای� ی�D دائ*، ��  �ا� ��اه* ;�دن

	، )%�م )�ش ��د           �
)�� : س��س� ��%1

 . را  I%: 7وردی*

�� در ایO (�وس	 �$���*  ���رد ���	        
          ���
ا� و ��� س��س� ر���� ��  �ز
       	�'R( *���$� 	 �O�'"�Q س��س� ��د، 
         Oش ای��$���* )%�م ) ،�(��2C( ه��
ر��� در ��%�م و ��� س��س� ;�دن                 
        O1��F و�F ا��3س�ت و Wی�A( و �P�
                       x'3 ش ;: ر���� 53ب  �ا��(
و�3ت 53ب و 
`�ت 7ن، را> ��د را              

 . ;n ;�دی*

                       ,��
 	 در��اس, دو 53ب ;%�
��اق و ;�دس�1ن               ��F،;�ر          	و   

��اس, T�L زی�د� از ا��P و                         
 O��I( ,S9 ه��1              ،;�دره�� 53ب    

�y�1C و  �دن 53ب  	 ;��0>  �ا�            
)T�$2( O��I ایO و=8،  � ��� و �Dط           

��1س'�
	 ه�, دائ*  �  �        .  )�ا�6 ;�دی* 
               	  	; �I=و 	  ,V�
ا��01ی� ��6$ 
53ب )A%�: ;�د،  �  � ا��01ی�  	                    
ا
����C ;	 در 53ب  �9�د 7ورد، در             
��� : (�س] F�ی�  	 )���SD ��، ه�               
��SD را  �           ( Oروز س��  �, و )%�م ای

 .  O  �, رو �و ;�د

 � دیw$%�س� و س��س, ا��وز و ��دا، و          
L'�> ر�O1 از زدن �3ف ص�یz و                  

	 )�ا�D ه�ی� چ�ن                 �S  �  و ،ODرو


�م            ,A( روز Wی"   *�%R( ورت�=
�0�ان      "  د��1 س��س�  ,A( و روز دی��

را> ��د را  	 س%,       "  =�ورت ($0�م "
در ��� : �C?�ل   .  ا
��Cق ;��: ;n ;�د    

)���ر 9%8 ;�دن  �ا� ($0�م ��ق ا"�Iد>       
ا� ; ،�D	 �S0( ��ص�, 7ن ه%�ار                      
                    8%9 �(��2C( و��C�) <دن را�;

� ه� )�ش و را>    . ه�, دائ* اس, %�و 
�

	 ا� را ��
�D 8> ا�
�%1� :3. 

    GHدا �I	م ه����،         L! 9ن ه� رای� M�
 ���'
�� #�	� 

 ه�,   ، ;1�%	 ���5;    V�٢٢: از ($0�م       
د ��ان و�, در ��رد  �5Fار� ;��0>         

       ,��F *�%R( 53ب،            	  *�%R( Oای 
�ع و )�ئ�� ($0�م         Lل .   رس��  ٢٢ا���

 �5Fار� ا
�Q1 �ت ;��0>  	 ($0�م                    
  �D ���I�،             و �D م�� )�ری] ;��0> ا

           �0$�)$0�م ��F *�%R(, ;��0> 53ب 
 ��D و (�وس	 ا
�Q1 �ت  �I از ($0�م                  

ر���� ��        .  ��ر� �Dوع D�د               
 چ�ا ا��وز  	     ، �ز
��� در ه�, دائ*    

)`�ی� 
�N در ایR( O%�%�ت رس��> ا
�؟       
چ	 
��ز� و چ	 =�ور)� ایO )`�ی�                

�N را ای`�د ;�د> اس,؟ ;��0> ا� ;	          

  	 ا)'�ق ارا در ��ردش            ٢٢در ($0�م     
 ا��وز  	 چ	 د"�$� و         ،)�ا��D 6> اس,   

         �Fد؟ ا�C�� 	1DاEF `�ز� ;�0ر� 	چ � 

��ز ه�, دائ* ایO اس, ;	 س��س, و               

 )�     ،ا�1�ف س��س� �D�3	 ا� D�د                
�2�)� و )�Rف                      C( {09 ا��2ن

�2�)� را (��ا ;�0         C(،          را O�%چ�ا ه 
�م 
%� ;�0؟ ���  ($0�م ��ق             �رس%� ا

 دس���V از �9
! د ��             ١٤ا"�Iد> در       
;%�1	 ��;�5 ����ان داد> 
�C، و  �               
                 O  	  *دائ ,)S%, و ا��1ا ا��P ه�

�س��؟ چ�ا ا��وز و درس,                     ,� 
                Oاس, ای <�D م��ز��
� ;	 ;��0> ا
                            �%��A':  	 س0$) ��0��� ;	 

چ�ا ا��وز  .  )�Aی%i ;�د
� ر�1	 اس,    
  � �Fو �A( � ،          O1��FیW ا��3س�ت      

ا��3س و�3ت �V$L ر���� ;1�%	                     
از ���       "  )�س�
�ن" و             ،��;�5

ا
��Cق، ���� ;	 ��د ��21V 7ن                      
                i�) ورت ($0�م را�= O�w%; ،,اس

�
 .  ;��C> ا

ه�, دائ%� ;	 ه%	 ($C) ��S, س�                  
 و ه%	        ،��د را ��اب ;�د> اس,               

               <�

��S 53 � از ;%�1	 س�ز���Fار، 
 ، ;1�%	 V($�?�ت و �7�زش       ،;%�1	 ��رج 

د �� ��
	 53ب و �5ا
	 دار� را دور           

��S ��از�        �Fار O1س�� 	زد> و دس,  

 و ا���ا )%�م        ،در ;�0ر 7
�S زد> اس,          
"�W0 ه�� س�ی, ��از� س�ی, 53ب              
را  	 
'A� 8': ��د )?��� داد> اس,،               
چ�ا  �ا� ($0�م در ای�D Oای�  � (�چ*            

"   �V$L ان ��7> اس,          "  و�3ت��� 	  .
(�چ* و�3ت �V$L ه�, دائ* 59 ��ی!         

,��
 . چ��5 

      �   �  	; �I%9     ,س�ی 	ه�  �
��) O1Dدا
         <�
 �Sام ��رس�، اس� �0�wZ$F، س�ز��

��,، ;%�1	 س�ز��
�>،  ��0د زن و          �%;
       iQ  س�ی, ;�رش ��رس�، از ،	I��9


�ه�� س�ی, ��از�              ��) " ,��1%23
 دس,  ،س��1	 �D> )�س� ه�, دائ*        "ه�

�
5��،            }�$V( 	1�%; و <�
 و ;%�1	 س�ز��
                 :A0� �%�و ;%�1	 ��رج را �$�0  و 
���02، وا��I ا��ش و�3ت 53ب                       

   اس,؟

                  ,S9  ،*دائ ,روOD اس, ($0�م ه�
  �ز� دیw$%�س�   ،دور زدن ;��0> 53ب    

 و و�, O1��F  �ا� ;�ر                 ،و �Eا;�>   
�2�)� اس,               C( ��S
. �A'$� در دا�

��� از ایO، س�0ری�� ($0�م ه�, دائ*            
 چ��,؟

O1'F ای20	 ه�ف ($0�م )�ارy س��س� و         
 �Xه�� و�3ت       ،ا�9ائ� ;��0> اس,      


	  دارد ;	 ��ار اس, ه%	 را                       �V$L
                      ���%�را=� ;�0 و در د
��� وا�8 

(C, ای�X Oه�            .  ��ی�2Vرا
	 اس,     

	، ا�� 6VL س0,                �V$L �0> و�3تVی��
��Vرز> س��س� ��� D'�ف ایO ر���                    
        �(��2C( فE3 ��0> و; Oازی�� ���?(

;�ر� ;	   .   �CQ از 53ب ه�ف اس,        
 �Dوع ;�د
� و ه����0          ٢٢در ($0�م     

                         �  ،�
�D 	9�1اض �� ��ا�;	  � ا
     �
��C; !��)%�م دیw$%�س�   .  دیw$%�س� 

ه�, دائ* در ایO (�وس	 )T�IP و                  
�2�ت 53ب در ای�ان          C( <ف �9ی��E3

'8 )��ی,                      	  iQ  Oن ای�F�0ی�%
و 

 . وزن �A': ��د اس,

)�ارy س��س� ;��0> 53ب در ($0�م               
 ،;%�1	 ��;�5 ;	 دو�D	 �D> اس,                 

 ;%�1	 ��;�5 در    ٢٢($0�م  .  ��ی! اس, 
    ,��F *�%R( <��0; و )�ار;�ت    ،��رد 

س��س� و ا�9ائ� 7
S* در ایO و=8 ;	           
در .    � (�ی	 و (�چ اس,     ،(�i ��7> اس, 

                         ���0$) �Fای� ا��وز 53ب ا�D
 �5Fار D�د �V: از ه� چ�5  �ی�  	                    
�2Dی�ت از ه�, دائ* س� 6، اس�P�1ح          
7
�S، اس�P�1ح د �� ;1�%	 ��;�5 ;	             
               	  �Fرس�� ،�
ایO ر��� �$�0 ا
`�م داد
ا)���Sت ;�د)�چ�، دزد و س�رق و =�          
53 �  �دن  �CQ از ره��V 53ب و           

ایO .  ده�2D �Sی, دی�� رس��D �F�د         
;	 ��1�ان ���1: از ه%	 ایO ���ئ: و              

�C, و                   	1�%; W0�ان یI  �2ی�تD
7رام  	 )�ارy س��س� و ا�9ائ� ;��0>         
(�دا�, ��ا�'�ی�V و س���ی	 EFار�           
;�دن رو� 3_ و�3ت �V$L 53ب                

 . اس,

��	 ه� و 
�1D	 ه��                �L1�ان در ا�%

ایO 9%8، در )$�ی5ی�ن 53ب رو  	                  

                  <�� Wم ;�د ی��دزد و    "I��9	 ا
    �
و ا
�N1ر داD, در     "  س�رق و راس, ا

($0��� ��رغ از ای  �S0	  A@ 3�ل                     
ایO ($0�م ����)�  �ی�          .  ;��0> (�دا�,   

�V: از ه� چ�  5	 �2Dی�ت O���L از               
ایO ا)'��� اس, ;	 در              .  ه*  �wدازد   

. او"�; ���0$) O	  �5Fار D�د  �ی�  �'�1        

	 و               �
و�3ت ایO 53ب س��س�، ��%1

         	
در .  D'�ف اس, 
	 �A'$� و ری�;�را
س0, ایO 53ب 
%�1�ان  	 را�13 ا)�Sم          
زد ی� 
�� ��ازیO ;�د و  �I )�ا�6                 

      Oای �I� 	; را ;�0ر  "  ���ئ: ��د ";�د
���Eاری* و 
�م 7
�ا  ���رد س��س� و ی�   
x'3 و�3ت س��س� 53ب 
����، و                     

د��ع از و�3ت س��س�    "  ��ال"
�Sی�1 ه*   
ایO در   .  53ب را ه*  	 �Fدن ا
�ا�,          

س0, ا53اب 
�س��
�"���1، ��ه��0              

���1��0D  .     �CQ  �V	 �D> اس,    �) � 

یW روز  � ه*  �         .  از س�D ,0ن اس,      

;�0	 )�زا
	 )�ی2D O: ��`�0�0، و                    
             �S
روز  �I در ��� : دور �O )$�ی5ی�

ایO ;�ر    !  رو� ه%�ی�� را ��V�س�0           
ا53اب س��س� ��9 و �1%�ن و  �                       
          ،�
��
�3ا�: ��ازیO و (�
��� ه�� ا

,��
 . 

ه�, دائ* 53ب �Fایi ��دش را در            
دل 53ب و  	 
�م ره��V 53ب، ��                 

ه%	 ایO ا��ا��ت را،    .  ا"�Aل س��1	 اس,  
             �I%9 دن�  �
�
 � �IDر 53 �, و ��
                        �N

	 از 
�N س��س� و 
	 از  	;

�اi�) ،,D  �د>              �1��
� ��Cو�
��

ه�, دائ* 3�ل (�)'��� ��A1           .  اس,
اس, ;	 ��ف )��SI اس, ;	  	                       
;��0> 53ب و (��S��0$ 53ب داد>                  

�ل         .  اس,A
��)2! ا��ا��ت ��Qب ا
ه��2Zام .  ;%�1	 ه�� �D � 53> اس,          

از ایO س��س, ه� و ا��ا��ت را در                       
            O��I( �3, در�
��S ص�3! ص�Fار
�ن،  	 را� 
�EاD, و                 ; ��S1س��س
S9, ��د در  �ز
��� �� 53ب را             
 �ون )R�ی! ��ا89 53 �،  	 ا�9ا             

و )� ;0�ن 
	 )�S0 ���� از ;�ر          .  در7ورد
�A'$� و ره  ��V	 2D: ���	 ا� و                 

	 ��د در ��Vل 53ب                          �C0ا����;


����> اس,    <�(�; ,��1%23،   �%� 	2$  
53ب دی��� �$�	 �� رس%� 53ب              

 . س��1	 اس,

 ،��1س'�
	 رو� 
��وردن  	  D @A'�ف        
         �
�0; �( �

�'O1   ،س��س, ���> چ�2 

;: س��س, و چ�Sرچ�ب  �ز
��� ��د       
از �� 23%��1, را  � اس�س �Dای� و      

           �
س�10 ;	 در      .  ذر> ذر> (�i  �د> ا
          <�D : ��( 53ب و �9ی�ن ��  � 7ن  �ره�
            <�
اس, و )R�ر ���C ;	 از 53ب را

ه��1 ;	  � (�چ* درو���D    .        O> اس, 
x'3 و�3ت،  � �Fو O1��F 3_ و�3ت        
              �P��V$L و ا��3س ا�13ام  	 ��د ا

. ;%�1	 ��;�5،  	 ���ان ��7> اس,                  
دو �ر>  	 ���ان ��7> اس,، 
	  �ا�                   

�9اR(" �3�ی! ه�B س��س�1 ;	  �ا�      
�(��2C(  ."             y�  _�� س�ی, ه� و 	 

           ��0; <��
��وار ��وار       !  ه�ی�Cن 
�$�	 53ب                         �1��
�%; �= 	1D�

23%��1, و ;�رش ��رس� را در                   
س�ی��S1 ��د درج ���002، از 7
�S در              
�2A���, �� و ��3
�, ��د�Dن  �گ           
ا��V1ر� ����ز
� و در ��� : س�ی,                   

را E3ف  ...  ;�رش و ;%�1	 س�ز��
�> و      
�02�� . 

              	1��F در  ��ون �� O�'"�Q� 	; ����)
�
 ��1س'�
	 وا��I )� و ����3 )� از              ،ا

                	1�%; �P�)�ه%�ت صT ��د �� و ا
 �S�د> 
��,  .  ��;�5  	 ایO ر��� اس,      

�$�	 53ب و در            �1��
;	 ه� =� ;%�
. د��ع از ایO ر���  	 �3ف ��7> اس,                

ا��ا��ت �%$� ایO 9%8 �3ا�: در )�� :          
 � 53ب 23%��1, و ص��V3ن و                         

�ش چ�0یO س�"	           ،س�ز
��Fن 7ن  ( 	�$� 

 ...پلنوم هيئت دائم و 
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��د ایO ر���، ���ن )� از 7ن اس, ;	               
 � (�چ* و�3ت �V$L ;�ذب  �ا�                         

�2�ت           C( �3س� ;��           "�9ا <�;
�
 ".  �Eار

�م ;�د> ا
� و                 �($0��� ;	 ایO 9%8 ا
        �S
7 <�C
�م � در (_     ،اه�اف �Q'� ا

�ش ایO دور> ه�, دائ* (��اس,           ( :; .
               �
.  ��ون از �� ه* ایO (��م را 1��F	 ا

                       ���0$) O�0چ 	  O1وا=8 اس, ر�
    ,��
��D  .     ��Pی�1	 ��  Bه� 	ی�1�D

از ;%�1	 ��;�5، ;	 از 
�N س��س�  �          
       ،�D�  �%
 ,S9 *ه ���
S9, ��  �ز

 ,��
 � ا�13ام )%�م  	 ه%	 ا��P         .  ه* 
                   	
�N$�م ";%�1	 ��;�5 ;	 ��1س'�


%�ئ�  "         ,
�0�C ه� !��و و��> ه�� 
دائ* در 7
EF ����( �Sا1D	 اس,، و ��2             
       x'3 دائ* راه�  �ا� ,���002 ($0�م ه�

 و �DیI	 ه� و  ��S�A                   ،53ب اس,   
               �
 ،در�D�F ایO 9%8 را  �ور ;�د> ا

                         O�0��9 �� در چ 	م ���02* ;��ا
                         �Cی�%
 O�0و در چ ,��
 ���0$)


Q�اه�* ;�د     ,;�D  .     *�02�� 	و )�ص�
ه��P�� از ;%�1	 ��;�5 ;	 در                  
         Wی�D *دائ ,ص�رت ��$	 �A': ه�

�02
 ,;�D ,�C
 Oدر ای ،,��
 . 

  	  ،ه�, دائ*  	 ��9 د��ع از �� ��د         
             ��S1ف س��س�'D م رس%� و����9 ا

  	 ��9 ��$8 ;�دن ;: 53ب از           ،��د
  	 دا�
��S          ،س��س, و  A@ ��د              

�2�)� و روا � �A'$� و ���                        C(
;�ر� ;	    .  ص�یz رو� 7ورد> اس,          

 �ره� در ��رد ��Pات 7ن و ��� 7ن           
در ��%�م ;�دن ���P س��س� را  	              

7
5D�F �Sد ;�د> ای*            .        Oای 	در ادا�
و=8، ا��وز ��Q�اه� ($0�م ��د را               

�
���   .               ,�
چO�0 ($0��� ��رج از 
 اس�س�  ،��V, و ص%�%�
	 )�Iاد� از ر���     

�2�)� و �9ح و                    C( ��3ت�V� 	ادا�
                	  ,��)�Iی: ه�, دائ*  �ا� ��Cو

�2�)� ��د اس,C( ا��ا��ت . 

               � 53 ��S
�ش ه�, دائ* در دا�(، 
و��> دادن در �D�F  	 ر��� و �13                  
 ��ن ای20	 �� �3=�ی* از (�)'�م ��د            

   *�0; ,DEF،              چ��5 59 ��� س��س� 
��L'	 و                      O1��F و�F و �P� دن�;
�ش ص%�%�
	 ا��P و ;�دره�� 53ب      (

،           ,��
;�ر� .   در ���, ��P س�ز� 
 3: ا�1�ف     ،;	 س��س, را �D�3	 ا�        

را  	 �D�> س��س� و �1%�ن و روOD و            
 و  ،رو  	 I��9	 از دس1�ر ��رج ���02       

�2�)� را  	 53ب           C( �C09} ��س�ی
�02�� :�%A(. 

�L'� از ر���� 53ب از س� د"��ز�            
 ،و  �ا� ی��O1 راه� x'3 ,S9 53ب           

در��اس, ($0�م ه�, دائ* را �V�ل                   
  �
ایV� O�ل ;�دن و ��
�D 8ن            .  ;�د> ا

در چ	 (�وس	 ا� ص�رت 1��F	 اس,            
   ,��
ا�� یW ���3, در 7ن              .  �I$�م 

          ��� ,�
 *S
��9�د اس, و �� : �S* و 7
و ص%�%�
	 �L'� از ر���  �ا� راه�              

ه�, دائ*  �     .  x'3 ,S9 53ب اس,       
       ،��1�V%و 3_ ه ,�"�ایO ا��3س ��
                    x'3 م�
س���ی	 EFار� ���02 )�  	 

 ;: 53ب را         ،و�3ت و (�چ* و�3ت        
�0; �
� ��. 

ا�� ($0�م ادا�	 �9ال در ���A:  � س�              
    ,��
 i�  �(��2C( :دائ*  .  ���ئ ,ه�

 � ه� (�چ%�  	 ���ان  ��ی� (�چ*                        
�)'�م )?��� ری:                    ) 8%9 Oس��س� ای

ا�F 53ب 23%��1,           .  53ب اس,     
            �F�0، ا; �L اه� راه� س��س� را�Q 
         O1س�  �ا� ی�� ,C) ��S$) 	%اه� ه�Q 

             �02
 ا�F   ،را> 3$� س��س� را ��اب 
 Q�اه� دس, ه� 
�ع �A':  �ز� و                  

 ،��%�م ;�دن ���P 53ب را  �0Vد               
 �ی�  	 ��9  �ود ;	 ��1�ا
� در (�)�                
س��س, و روOD ;�دن ا�1�ف س��س�        

         ,S9 ب ���ن دو�Q1
 �� ��9�د     ،و ا
                       ���
53ب 23%��1, و ��  �ز

.  ی�2 را ا
�Q1ب ;�0        ،ص��V3ن (�)'�م  
                    O��I( O;�5 ��9 ای�� 	0�م ;%�1$)

 ,��
 T�$2(،        از �(��2C( ��9 �9ال 
�9
! ه�, دائ*  �ا� �Eا;�> و                            
دیw$%�س� و ا 5ار ا)%�م ه� 
�ع ا���  	            
              ,�"�I� و �A1� 53ب س��س� و O1Dدا

 . در چ�Sرچ�ب یW 53ب اس,

ایO س0, ه%	 ا53اب ���	 ا� و ه%	                
. �9ی�
�ت ��! ا��1د> س��س� اس,                    

               iD�ه�اس ه�, دائ* از ;��0> و )
 ، �ا� ��ا ;�دن و �Q'� ;�دن س��س,        

و (�i  �دن س��س,       "    �N$�م 
%�ئ�  "
            ODو ��� رو �D�Fدر <��D 	  د��، 

�DیI	 (�ا;�0 در ���A:  	 ��9  ��ن               

�N و )%�ی: ��د                   zرس%� و ص�ی، 


	 و ا 5ار )�ر                    ���D�> ا� ��� ��
;�دن و ��Vر7"�د ;�دن و ��%�م ;�دن       


�, ه� چ	  ���P�  .     �D س��س� اس,   ، 

�1`	 ($0�م ;%�1	 ��;�5 09} در                  
                   O1DEF ت و ;�0ر��2C( س��0ه��
س��س, اس, و ای�Q� O �1یO ;�ر در             

�� )� ;0�م س	 ($0�م           .  63 53ب اس,     
          	
;%�1	 ��;�5 را دا1D	 ای* ;	 ��1س'�
)T�$2( O��I س��س� در 7
�D�3 �S	 ا�           

در ��7یO ($0�م ;%�1	               .   �د> اس,    
��;1��F *�%R( �5	 ای* ;	  	 ;��0>            

2�)�         .  (0`*  �وی*  C� 	%و ا;0�ن  � ه
;	 از 9%$	 ;%�1	 ��;�5 را  	 دو                     
                 	; �
�09ح )���* ;�د> اس,،  و ز��

�م �D> اس,             � ه�,    ،;��0> 53ب ا
دائ* از س��0 د��1 س��س�  	 س��0                   

 . ($0�م (�0>  �د> اس,

ا��وز دی�� )T�$2( O��I  � ایO و=8           
. ��رج از ا���1رات ;%�1	 ��;�5 اس,     

ا��وز 
	 )�S0 ا��P و ;�دره�� 53ب           
 	 درس, ��Q�اه�0 در س�
�D, 53ب       

  $2	 ا53اب س��س� و                ،د��", ;�00   
                 	  5�
ا
�اع �9ی�
�ت س5V و ��)`8 
ا �از 
�N و س%�w)�  � یW �09ح و                    

        �
در چO�0   .  دD%�0  � 53ب (�دا�1	 ا
�Dای�� )T�$2( O��I  � و=8 ��9�د           
       O��I( و �(��2C( �
��L :3ا�� 	را  
�2�)� از ;�
�ل ($0�م در                    C( T�$2(
(C, دره��  �1	، س�wدن، ����                   

;: ا��P 53ب و                .   5ر�F اس,     
      5Fه� 	ر� ;�C; :دا� iQ  ص��R�
از �9
! �A': ه�, دائ* ��9�دی,                
         �� !

�C، از �9 	1��0D ,%اش  �س�
� از (�وس	 د��", E3ف         %� ���
 �ز

 �D را> د��",     .  ��اه� �S0( ��0> 53ب;
ایO ر��� و )�S0 ا��2ن (�وس	 ا� س��س�     
و D'�ف و روش رو  	 I��9	 و ای`�د              

ه�, .  ا��2ن د��", ;: 53ب اس,             
دائ*  	 ��9 )�9	  	 ایO و=8 در ;:               
                 O1ا��
ایO (�وس	، در ��2 چ�)2	 ا

و  	  .   �ا� )��ی, وزن �A': ��د اس,   
� چ�ب �3اج زد> اس,%� .53ب 

چ�ا �ی' ��,�9 و �
ی�'�ن ��,�9                   
رم را ��ا��ا�'؟ Pچ 

�0
2	 )� ;0�ن F'1	 ای*      Z%را> را     ،ه �S0( 
       ,�3���ا��ا
�ن �`%�I ���ا
�* ;	 ص

. )T�$2( O��I  � ایO و=8 را داد                         
 ;:  ،���I9 ;	 ا��2ن ���ه� ;: 53ب       

ا��P و ;�دره�� 7ن و  S� iQ* 53ب        
در دا�: ای�ان  	 �0�ان ص�3!                         

 ا��2ن     ، در 7ن د��", ;�00                  ،53ب
��Pوت (��ا ;�00 و ا��2ن د��", و                   

ای�S0( 8%`� O و )�S0        .  ا
�Q1ب را  �� �0   
)T�$2( O��I  �        .  ;��0> 53ب اس,       

 ا
�Q1ب �� ر����                 ،و=8 ��9�د     
   �S
 ی� د��ع از ��      ، �ز
��� و (�)'�م 7


� 53ب و ا
�Q1ب 7ن    �0; �(،    �S0( و �S0( 
 �ی� .  در ص��3, ;��0> 53ب اس,           

ادا�	 ایO  .  ��ر�  	 ایO و=8 (�ی�ن داد       
�2�)� ه�, دائ* و               C( {09 و=8 و
ا9�س د��1 س��س� و ($0�م ;1�%	                       
� دو�D	 �D> اس, و                 %� 	; �5;��
                      <�D 	$��د  �CQ از ص�رت ��

 و�, ه�ر دادن و ��ا ;�دن 53ب         ،اس,
)��8 از ه� 7دم س��س� ��9 ;	            .  اس,

       �
 ایO  ،��د را ص�3! �� و S9, ���ا
اس, ;	 ا�9ز>  �ه� ;��0> 53ب در                

. ��رد �� و س��س, او ��Pوت ;�0               
           ���
)��8 ایO اس, ;	 ر���� ��  �ز

�2�)� و 09} در                  C( {09 ��9 	 
    � 53 ��S
  	 A  ��9@ در                   ،دا�

  	 ��9 و��>          ،���A: و ��P س�ز�         
  � س�  $�0    ،دادن  	 ایO ر��6 و 7ن ر��6   

از س��س, ه� و ��F ,S9ی��S ��د                  
�ش ;�00 ا;��ی, 
%�ی�F�0ن    !   د��ع ;�00 (

را  	 ا
�Q1ب �� و (�)'�م س��س� ��د         
   �00; 8
ا�9ز>  �هI��9 �0	 و ;:              .  ��

       �S
7
�S را           ،53ب ;: ���, 7 �� :; 
�00�V ،    �00; ,"ب       ، د���Q1
 ��Pوت و ا
�00;  .     Oس��س� )�ی Oو         ،ای Oس�"* )�ی 

در ز��
� ;	    .  ص%�%�
	 )�یO را> اس,     
 ، ��ون �� ��Pوت ��د را ;�د> اس,           

چ�اغ س5Vه� از �9
! �9ی�
�ت ���	              
  	 ���Lاران        ،ا� و =� ��1%23,          

�)'�م داد> �D> و �O�'"�Q ��  �ا�                   )

� ;�دن �� 23%��1,، ا��� ی��1	        � ��

              �
 )O دادن  	            ،و د
�ان )�5 ;�د> ا
 .دیw$%�س� ه�, دائ* ���� ��i3 اس,

�� ه%�ار> و در ایO (�وس	 �Lح ;�د>           
                �P� ع�
ای* ;	  �ا� �%�
I, از ه� 

  �ا� �%�
I, از 09} و                        ،س�ز�
  �(��2C( ا���  �ا� س� ;�دن ه�         ،د

       <��0; �(� �Q1

�ع د��", در ��ازیO ا

%�ی�F�0ن ;��0> چ�Sرم      ،ه�� 53ب  :; 

ایO .  را  �ا� ;��0> (0`* ��ا��ان ده�*      

%�ی�F�0ن ره��V ��9�د را ا
�Q1ب                

�
7
�C� �Sو��, ��د را از              ،;�د :; 
                   �
(�وس	 .  ;��0> چ�Sرم 1��F	 ا

ا
�Q1 �ت ;��0> چ�Sرم  	 ا)'�ق 7را  	             
و ایO ;�ر ��
8    .  )�ئ�� ;��0> رس��> اس,   

   �3�09 �S� ع�
 09} ا
�Q1 �)� و     ،ه� 
         ,��F را ��اه� �(� �Q1
. ��P س�ز� ا

       O�1یIس�ی Oو ;*                      ،ای Oس�"%�1ی 
ر���ئ� ;	      .  دردس�)�یO را> اس,           


%�ی�F�0ن                       O��0> و ای; Oای !Q10�
 ره; ��V	 �  �SI1	 �VC�)د                   ،ه��01

 R(،    �9%�%�ت ایO ;��0>  �د> اس,             
دارد  � P3�ر دو �ر> 7
�S (�ا)�W و               
س��س, ��رد د��ع ��د را  	 ��Pوت            

 .  �Eارد

 

��	�
�# !�ب ! 	� ��� د

 ٢٠١٢ ژا
�ی	 ٣

 ...پلنوم هيئت دائم و 

�Q��1 ره! Mاز ش�ای ��
�	��، را9 ��ون رR! ب�! 

��	�
R! آ�� !�ب�� ��	
 د�	� آ� 
 

���# در �ل�ك ���* 
 	V0D ٧روز 	ی�
 ٢٠١٢ ژا

 ,� .  �Iا�SX  	 و�, ارو(�� ��آ٨�5س�

��%�0ان  	 53ب �3%��1, د��ت ��C�د �از ه%	 ا��P، آ�دره�، دوس�1ارن و 
 .آ	 در ای�$9 O	 �Dآ, آ�00
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Room :  Iran Hekmatist Party 

Category:  Middle East 

Sub-Category: Iran 



 كمونيست هفتگي 1390 دي 16 4صفحه 

�S3�Lی� ;	  � )�دی�، )�S0 و            .  �����1
)�S0   � ��ش  ��0، ا�1%�د، و )�;:                  
��دم  	 �Lا�3ن و �`�ی�ن 7ن اس1�ار           

س�ز
��Fن د
���  ��ون از ��،             .  اس,
��رت ه�� �3;* در س�اس� �S9ن،                  
          �%�N��3ا�: در دو ده	 1DEF	 �`�ی8 
     �  ���%( 	; �
 �  �Cی, روا دا1D	 �D> ا

        ��S3�L ا 5ار"	
�
�%1�"        	��، و دا
ص�رت 1��F	      �C   "دوس�1
	"ه��      


	 و �  �21	         ��S3�L"   .  اس,�
�%1�
، "ا��2ر �%��� "، ��21  	    "د��2اس�

��"��ت "و �3�ق             "  را� ه%��ن      "
ص$z "اد��ه�� زی�Vی� چ�ن    "!  ده�F�0ن

د��", "و  "  و ا��0, و ا�O س�ز� �S9ن    
	

��ز و =�ورت                          " �Cدوس�1 ،

"           ���" ��Vرز>  � )�i3 )�وری�* اس
��Vرز> "از ی�L Wف، و ��$� �,                 

�3�ق " �ا� ا��3ق     "  =� ا��wی�"���1  
          �VهE� و �$� <�D 8ف      "=�ی�L از ،

           	; �
دی��، دس1%�ی	 س��س, ه�ی� ;�د
 � 7ن �S9ن را، از ��اق )� 
��ی�رy و           
                i�) 	; � �`0� 	   ،�V�" و O���$�

                 �
�� .  چC* ه%	 �� اس,، )�Vی: ;�د

��, ه�  	 اد��ه� و ��Vرت                         �%;


��ز 
�اری*                    �Vداز� ه�� زی�)  . 	 
ا��ا��ت، )R%�%�ت، و ��I"�, ه��                  


��ز داری*                � ��

� و ا��
. ����1، ا
�7��1	 ای* ;	 ه%�C	 C), دا��	 ه�،                
            ,Dز ��Sرت (�دازی�V�"'��X ه�، و 
ی� زی�V، �8��0 وا��I و ز���0 را                           

ایO روش، )�S0  �ا�            .  1�9`� ;�0*   
�9ال  � دD%�0ن ��VL)� ��ن 
��,،  �ی�         

 .    در ���ن ��د ��،  �2ر  �د> D�د

اد��، �Lح و ر9�ع  	 ��
�ن، 
�%� از          
��اس* ا��11ح �9ال ��9 )�� اس, ;	            

. �����1 و �� ا"�Aل در �9ی�ن اس,                   
�9ا"� ;	 ه�B ;_ در 7ن  � �Lف                   

,��

Q�اه�         !   �Fو "  )�;: ;�0  "ی� ا
���را)i را  �س, دی��ان  ��wرد،                 

%� )�ا
� در دل 7ن �9ال  � �Lف                   

�
. ای��D O: �3ل �� 
�C�� 5�د                .   %�
                 ،,��
و'�X	 ��  0I�ان ��> ا� ;%�
روOD ;�دن و رو�D ODن در ��رد              
�8��0 ز���0 اس, ;	 (C, ه� �Lح و            


� و9�د دارد            �
 �ی� .  ر9�ع  	 ه� ��
(C, اد��ه�، �Fدو��y ه�، �8��0                     

 . ����1* را 1�9`� ;�د

           Tی�X;�5 و�� 	0�ان د �� ;%�1I  O�
              W0�ان یI  ه�ی� دارم، و ,�"�و ��

��,، ;	 در �9ال �9ر� در                       �%;
ره��V 53ب �L �  ،,��1%23ف               
�$�	 و�9ا
* را�                     *

%� )�ا ،,��


5
*             .  " �ه*  ���L �  	  دم را��" ،
 � ���V و  �      "ی�  �    "  ری�;�ر� ;0* "

���L��3ب  �ز ;0*"دی��ان، " ا  !" 

از ایO رو (�س] �O دو V09	 را در                       
             �02�� _2I0� ی�2 .  ��د، ه%��5ن

(�س] �0I  O�ان د �� ;1�%	 ��;�5                 
اس,  	 ��ا��ان ا��P ;%�1	 ام، و                   
دی��� (�س] O� �RQD اس,، ;	 در          

در (�ی�ن  .    دل ه* و در ادا�	 ��اه� ��7        

��	 و (�وس	 ا� ;	 ��S0C�) Oد                   Oای

��1�%; ،*02	 ���1Q� �5;ر اس,،                   
ا
�Q1ب ;�0، ی�  � �O ه%�ا> و ه%'�2                
D�د، ی� �$���* �O  و  � ا
�Q1ب د ��               
دی���، 7
��ر ;	 ��Q�اه�، ($0�م                    
 ��, و س�م را ��ا Q�ا
� و  �5Fار                

�0; . 

�O ��1س'�
	 در �9ی�ن اس�1��ت،                   
�6�0، و د�ی: ا���  �  O1	  �5Fار�           

. (i�) ���0$ از ;��0>، ��ار 
���1	 ام        
د�ی: ه�, دائ* در ایO ��رد، و )?���            
                         O� 	; ���0$) *ی�A( از �S
7 �N

         :9����ا��ا
�م، )� =�ورت ��ر� و 
             <��0C
��ا��ان ($0�م ا=��ار�، را 

ص�رت 9$��ت 
�C, ه�� ایO              .  ام
ه�, در ��رد ایR( ���?( O%�* و                      
                <�D ,در��اس 	ر از ($0��� ;�N1
ا

 	 9$�	 و    .  اس,، را دری��, 
�2د> ام       
9$��ت دا�$� ;	 در ایO ��رد  �5Fار         

در �9ی�ن   .  �D> اس,، د��ت 
�C> ام         
(�وس	 ا� ;	 )�Iاد� از ر���� ;�1%	              
��;�5 )�س� 7ن ا��0ع �D> ا
�، ��ار              

از ایO رو �6A ه�1* ;	           !    
���1	 ام  
س�ا"�Sی* در ایO ��رد، (�وس	 ا� ;	              
          �P�ر��� ��
�D 8> ا
�، را س��CFد>  � ا
;%�1	 ��;�5 و �$� ا"�S"�V و                                
���Lاران  �5Fار� (0$���،  �                           
��RQC)� ;	 ه�, دائ* ��اس1	 اس,          

)� .  را (�i از 9$�	، در ���ن  �Eارم             
         O�0چ 	  	; �
 �ا� ه%�� ��، ه%	 ;��
          <�D ODرو ���; ،�
($0��� ا���  �1	 ا
 ��D، ;	  	 چ��
	 9$�	 ا� ��اه�0                

)� ه%	 )R�ی� رو�0D از ��V,           .  ر�,
)�یO و �0'� )�یO س�0ری�ه�ی� ;	 ا)'�ق       

*�
 .    ��اه� ا��1د، را از (�i  �ا

 � )%�م ا�13ام �$�V و ر����
	 ا� ;	                     
 �ا� ر���ی� ;	  	 ��ا��ان ه�, دائ*           
 �ا�  �5Fار� ($0�م، (�س] ��V, داد>           
ا
�،  � )%�م ا���1د �%��*  	 ای20	                           
�9
�Vار� 7
�S از ;%O�w ه�, دائ*، از             
       x'3 	  	���س���ش  ��0، ا�1%�د، و 
                 	  �S
7 6C�و�3ت 53ب، و از س� 
53ب 23%��1, اس,،  � ایO و9�د                 
�زم اس, ��3ی�� ;	 در  �ر> ($0�م                     
در��اس�1 و9�د دارد را  � ه%��ن                  

و  ���1: از ایO ;	             .  در���ن  �Eارم  
             ،	
چ5F�  ���0$) O�0ار ��اه� �D ی� 
و�X'	 ��دم را  0I�ان د �� ;1�%	                      

*D�  <م داد�`
 . ��;�5، ا

���# (نV 5�
	�� ����� و �� 

�����1، در ��رد ;%�1	 ��;�5، ($0�م و    
                     O)�ی �0�ان  �I  ،7ن �P�ه%	 �� ا
ار�Fن ره��V 53ب در ��ص$	 دو                     
             �L�� زم اس, ا �1ائ��)� را���0>، ;


�Cن ;0* . 

T";�5،         :  ا�� 	ا���1رات ($0�م و ;%�1
                      ,��
6VL .   � ا
�S1 و 
���Aود 

در س$�$	 ��ا)!          "اس�س��0	 53ب          
�2�ت، اص:  � )�IV, ه� ;%�1	 از          C(

ت    ��X�       )� و��  	1�%;   �	YQت     	ه% 
ت   ;%�1	 ه�       ��X� ;5ى       از�� 	1�%; 

د�, ;��0 اص:  � )�IV, از                ".  اس,
 اس,، 
	 ��د ا�QDص و                    �R� �ت

                  �I%9 ت ��د� و ی��%�%R( ا��اد و

   �S
ایO اص:  �ی�I(  .      �(�� ،�Sاد� از 7
اس, 6VL س  ،�0�I� ,0	 �IV(, از                  
                     ��S
�Fدر ار 	ا��اد و 9%8 ه�ی� ;
;%�1	 ��;�5، د��1 س��س� و ;1�%	                
ه�� 53 � ا
�Q1ب �D> ا
�، )?��� ;�د>         

ا
�Q1ب "  ا��V1ر"و ��)� اس,         .  اس,
 ی�   ا��اد)�IV, از      "  ا��V1ر"�Dن،  	      

6VL اص�ل    .   )�Vی: �D> اس,           ار�ن
س�ز��
� 53ب، ه%	 �� ��TX ه��1*           

تاز  ��X�        9$��ت ��ن، ($0�م ه�ی%�ن 
*0�; ,�IV( ،و ;��0> ه�ی%�ن . 

 �5Fار� (V� ���0$: از ;��0>،             :  ب
                �0I;�ر د��1 س��س�، ی 	  	واس�� 
ار�Fن �Q10! ;%�1	 ��;�5  �ا�                    

ه%	 در    .  ره��V 53ب، (�ی�ن ���ه�         
($0�م، ا��P ���1و� ا"�A�ق ;1�%	                  

�
 . ��;�5 و در یW س�z ��ار �����

او"�O و�X'	 ($0�م، 5Fارش ���F          :  پ
و .  از د��1 س��س� و ه�, دائ* 7ن اس,        

او"�O و'�X	 �0I  ،O�ان د �� ;1�%	                  
��;�5، ارائ	 5Fارش ���1: از ;�ر            

�O  �ی�  0I�ان         .  د��1 س��س� اس,        
                            �5;�� 	1�%; 	; ��X�
 �P�
          	�1%; Oف ای�L ب ;�د> اس,، از�Q1
ا
 � ;�ر د��1 س��س� در ��ص$	 دو ($0�م،         

�Nرت ;0* و 5Fارش ���1: ام را  	               

 . D%� )��ی* ;0*

(_ از 5Fار�Dه�، ($0�م  �ی�                   :  ت
ره��V �9ی� و د �� ;1�%	 ��;�5                   

 . �9ی�، را ا
�Q1ب ;�0


�i و و�X'	 �3ا�$� اس, ;	  �ا�          Oای
 	 ا�9ا در��7ن 7ن، اس�س��0	 53ب                 

�  �0م ;%�1	 ��;�5 و ($0�م            ���2
��

)�Vی: .  ه�� 7ن، )�IیT ;�د> اس,                
          ،<��0; <�
;�دن ($0�م  	 ار�Fن س�ز��
)%��� د"QV�اه�، ��� اس�س��0	 ا� و               


� اس,�
�����  . 

 � ای�I( OیT روO� ،OD از ���Lران           
 �5Fار� ($0�م ا=��ار�، ($0�م  �                
دس1�ر� ;	 ه�, دائ* در��اس, ;�د>        

 :اس, س�ال ��02*، ;	

 � )�9	  	 ا�1���)� ;	 در س�z د��1            
س��س� و ;%�1	 ��;�5، س� �ز;�د>             
           ���
اس,، ا�1���)� ;	 �� ا"�Aل در د
 ��ون در SV9	 دD%�0ن 53ب                               
                 T23%��1,، در چ� و راس,، ص
 ��0 ���3 و �T"�Q ای`�د ;�د> اس,،          
            �5;�� 	1�%; �P� 	 چ	 )�;��V از ا
 �ا� س�wدن ره��I  ��V 53ب                      
��1�ان را� ا�1%�د داد؟ D%� ;�ام ا�1%�د     
را (C, س� ;�ام 9%8 ی� ��د ��ار                       
���ه��؟  	 چ	 ��3، 63 اس�س��0	 ا�             
�O در 5Fارش ده� از ا�1���ت در                
د��1 س��س� و و=�1�I ;	 در 53ب               
(�i ��7> اس,، را از دس1�ر ($0�م                      
                      �  	; ��0; �%
��رج ����02؟ ��2 
             	  O� zرف و ص�ی�I( 5ارش  �ونF
         n0C1� د��ی6 ��د O�"در او 	0�م، 9$�$)
           O� ،؟   � ;�ام �`�ز�D اه��� :A0� و

� ام، در ��رد           �
��  	'�Xم و�`
را از ا
5Fارش ده� از ;�ر د��1 س��س� و                   
ه�, دائ*، ��Aوم ����02؟ و دس1�ر               

د"QV�اه� ;��0> 53ب را  	 ;�ر ($0�م          
 ا=��	 ����02؟ 

                 �P�در�3"� ;	، از  �i از  ��, 
;1�%	 ��  ،�5;	 ���X ا��ا��ت                        

و  "  
�� ��ازیO  "و    "  ��ف ��
�ن  "
�2Dی, �D> اس,،      ...   � (�
���w و         

���1: از وارد  �دن ی� 
V�دن                              (
6$ ��
�ن       )�2Dی�تI� ��=��( �"�3در ،

و  ا��اج �P�ی, )�Iاد� از ;1�%	                 
��;�D �5> اس,، در �3"� ;	 ��د                 
                 <�D :ی�V( دو �09ح 	;�5  �� 	1�%;

 �9ی�اس,، چ��
	  	 7را و ا
�Q1 �ت                
7ن، ا���  �1	 و ا�1%�د ����02؟ چ	                     

         *�%R( ه� 	�0 و9�د دارد ;%P(�9ی� 

��,؟ چ�ا ا��P و    "  ا
���1`�ی�
	"7ن،  

;�دره�� ایO 53ب در ای�ان و در                     
��رج ;C�ر،  �ی�  	 صR( ,A%�%�ت         

 �ا� ،  �9ی� �O و D%�، در ($0���        �9ی�
؟  ای`�د )?���ا)� 
��I$�م، ا�1%�د ;�00              

   Oد��2اس�  �و�  "ای  "      ،<�
�� !��و 

�  	 ��0س�Vت 53ب                      �
6VL چ	 ��

 . �V( ,��1%23ی: �D> اس,

               Oی�( 	1��C�) ه�، "  د��2اس�"در

� �2Dی, ه�,،              �Fاز ار 	ه����0 ;
7ن ار�Fن )�  	 (�ی�ن رس��ن (�وس	                    
                   *�%R( <�2ی�ت، ا�9زD 	  �Fرس��

     ���Fرد                   �9ی��� 	$ در ��رد ��
ه� )���F *�%R 7ن،     .  �C��0	 را  
�ارد    

                   �
و �6A )�یR( O%�%�ت 7ن، ��1�ا
، �$?�  "ا
���1`�ی�
	" 0I�ان )R%�%�ت    

در 9�ا�8 �1%�ن، ه; ����0	              D  .�د
(�و
�> �2Dی�ت D%� از وزارت �7�زش       
و (�ورش در �9ی�ن اس,، ���1: از             
       	
�Q(�2ی,، وزارD دن�V
وارد  �دن ی� 
�� �L	 �`�ز  	 )���F *�%R در                    
                    	$��رد ��ز
� D%� و در ��رد ��

    ,��
 ،	C��0� 7ن       .  ��رد *�%R( و ه�
                      ،	L� �� 	
�Q(وزار 	�$� �
��1�ا

   *�%R( 0�انI 	
، )$�� D�د و    ا
���1`�ی�
      �0; :%� 	
�Q(7ن وزار 	�$� 	 �Lی6  .  

او"�  �ز  �دن (�و
�>  �2Dی, D%� از             
($�_، از دو",، از �`$_، از ه� ���م           

8 از ایO اس, ;	 ($�_                    �� ،�"���

�� �L	 در ��رد R( �%D%�*          ....    و   
و  ����> �SDو
�ان، ا�F از            .   ���د

دو", �� �L	  	 ���L ا�%�ل ��ف            

�ن �2Dی, ;�00، ��1�ا
�0 )� (�ی�ن                  ��
          Tی�X�2ی�ت از وD 	  �Fرس�� 	وس�)
              	  O1دا�, ��"��ت، ر��) ،��
�SDو
س� �ز�، ر�O1 س�;�ر، و (�س�Q�ی�           

 .   	 �����ت �� �L	 ��ددار� ;�00

د��2اس�  �رژوای�،  � )%�م ری�;�ر�         
و س��A  �دن، )�ری�Q و (_ از                          
س�اس1'�د> ا;��ی,، �����ت، دو", و              
�"�O از �3�ق و ا���1را)�Cن، و                ��
 RQ�ص (_ از )�ری�Q از )?���                    
                 O�w%; س��س� (_ از (��وز� ,S9
ه�� ا
�D �(� �Q1ن، و (_ از دو 09}           

            ،�

� و �09ی�ت ��$���S9   <�D چ�ر�

اس, ;	 ص�ه� و ص�ه� ��2
�5م                          
 �زدار
�> س�اس1'�د> ا;��ی, از ��رت،         

      �0;  Tی�I( �1ن ���رات     .  را�$�
در ا
ویm> ا�  �ا� س�(��SD �Zو
�ان از             
دو",، ه; ����0	 �SDو
�ان از دو",          

 ...كدام معجزه  از كدام 
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                     ،�
�2Dی�ت �RQD ی� س��س� دار
��دم از روس��                 .  و9�د دارد        

                    ODاEF �)زی� �L�� 	  ن�Dر�S%9
"               �(� �Q1
، ���رت        "و��> ه�� ا

�
در 7"%�ن  �ا� )?��� ��
�ن            !  �����
اس�س� و ��ا
�O (�ی	 ا� �3�ق ��د� و           
�SDو
�� ��دم، ��2
���S�5  ���ر              
� ����%�02، در               %���Aود ;�00> و 
         	1DاEF _$`� ا;��ی, و  دو", و : ���

ا
�Q1ب �Dن، �O و �D  .              �%D> اس,   
 0I�ان ا��P ;%�1	 ��;�5 53ب                    
O%= ،,��1%23 ایO ;	 ا��Q1ر  5رگ        
و ���"�,  5ر�F اس,، در ��O �3ل          
        ،*�%R( د�Q(ودی, ه�� زی�د� در ا�A�

 . در ��� : �� ���Eارد
 در ��رد ����م �	�� و ��م �

 !د���رات# � ���Yم
�O2% اس, 1'F	 D�د، ;	 ایO ($0�م                    
ا=��ار� اس, و ��1�ا
� )R%�%�ت و        

از س�   .  ا��ا��ت ����I%�ل ا)�Qذ ;�0       

�ن                        �C; س�زش 	و   �V$L و�3ت
                 ،	1DEF ($0�م 	ن س�Z%ت، ه���ا�1
�%: ;�0 و ایO  �ر ��� د��1 س��س�                  

     ،�02
از "،   "ه%	 را ا �� ;�0       "ا
�Q1ب 
و )�S0 و )�S0  	        ...  و  "  �2Dی�ت  �Eرد 
 . ;�w  <��0دازد


�  ��D، ایO (�وس	        �
ا�F چ��5 �����
ا�F ($0���  1�ا
� ه%	 و�XیT            .  اس,

��د را ;�0ر  �Eارد و و�XیT �9ی��            
 �ا� ��د )�IیT ;�0، در او"�O ��م                 
             :A0� ،53ب ��V0�ان رهI  ،د را��


	،       .  ;�د> اس,  �V$L ل�A
ایO (�وس	 ا
             ،,"�3 Oی�( 	
در  �1SیO و ��ش  ��0
��> ا� را، اس�س� در ��رج ;C�ر،                   

، در ;�0ر ه*      "�%��O"ی�  "  �Dد"����1  
و )� ��)�،  ;	  � )�دی�             .  ��ار ���ه�  

                       ��P� ،اه�  �د�� <�(�;" �F�
ز
��> ا� از �� را در ��رج                 "  س��س�

. ;C�ر، �� : )A%: )� ��اه� ;�د                     
�Dای�� ;	 در 7ن، س��س, و 53ب                  

� �$��I	 ��F و  �>  ��1ن ��اه�          � ��

�D  .                   ،;�5 7ن�� 	از 53ب و ;%�1

� ;	 6VL اس�س��0	 ا 5ار ;�ر                 �Fار
��0�I اس,، چ��5  ���9 
Q�اه�                  

�
��  .              O�1یS  در 	وس�) Oدر (�ی�ن ای
A� ،,"�3'$� از ر���� س� 6 و ��ی%�،         
��1�ا
�0  �ا� ��)�  	 ��د �C?�ل،                

�0
�%   .            	1�%; ،iی�S
�F53ب، ار Oای
در ...    ��;�5 و ;%�1	 ه�� �A$� و            

ای�ان و در��رج ;C�ر، ا 5ار ا�%�ل            
س��س, اس, و  �ی�  	 ه%�ن 2D:  �2ر          

 . 1��F	 D�د
 د���ر ����ار� ��,�9� #����� 

�`�دا ی�د7ور� ��; *02	 6VL اس�س��0	       
                     <�D 	1D�
 ،O�
و  � ص�ر ه%	 ��ا
اس, ;	 ه%	 ��TX ا
�، در ��ص$	 دو            
;��0>، از �R� �ت ;�1%	 ��;�5                  

  �00; ,�IV(  .         	1�%; ی6 او"� ��د�L 	 
                 i(� �R� اس, از TX�� �5;��

�0; ,�IV( . 
ی�2 از ایR� O� �ت  ($0�م  ��, و                  

و .  دوم، )R%�* در ��رد ;��0>  �د              
ا��وز از �O ��اس1	 �D> اس, ;	                    
9$�	 ا�  �ا� )?��� 7ن �R� 	 را                    

)�  1�ان در ���ب  5F�   .           iQار ;0*  
 5ر�F از ($0�م، و در ���ب ر���ی� ;	         
                   O�05ار� چF�  	; �
�م 
�2د> ا�ا
($0��� =�ور� اس,، � �R	 �V$� را       

ی� )?��� 7ن را در دس1�ر               !  )?��� داد  
,DاEF  !           چ�ا؟ چ�ا 	اس, ; Oس�ال ای

                	 �R� ;�5 از�� 	1�%; �P�D%� ا

%� ;��0؟ و                       ,�IVد )�� �$V� ($0�م
;��0> را R( 6VL%�* 7ن ($0�م  �5Fار          

%� ;��0؟ ایO ;�ر ��ار اس, چ	                         
��1I'0، و �I1$6  	 چ	 �Fوه� را                     

 �2I0_ ;�0؟  
ایO ��ا��ان  �ا�  �5Fار� ($0���      7ی�  

                   6VL دس1�ر 7ن O�1ی%S� 	; ،,��

(��S0Cد ه�, دائ*،   �5Fار� ;��0> و          

($0��� .     7ن، اس,   �9ی�)O��I ���رات    
         �Fرس�� 	س�ی� دس1�رات 7ن از 9%$ 	;
                  ،�
�
 	 �2Dی�ت، ر��1ره�� �����
��ز�02D ه� و �3�V@ س��س�، و                     
���ئ: د
���  ��ون و 09}  � دD%�0ن،         
)�S0 )5ئ��0ت و 3�ا�D  اس, ;	 3�ل و          
3�ش ���رات  �5Fار� ;��0>،                      

. چ��> ��اه� �D     "  7را"و   "  ا
�Q1 �ت"
�م             �ایO را ��د ��ا��ان  	 رو�0D ا

 .  ;�د> اس,
چ�ا ;��0> (0`* 53ب  �ی�  	 ص�ر                  
���ئ: 53ب (�)�ب D�د؟  ;��0> (0`*           
$	 ا�  �د ;	 ($0�م                       �� �S0( ،53ب
 ��, و دوم،  	 ا)'�ق 7را در ��رد                     
)�ری] و 
5F�  <�Aار� 7ن، را� داد>             

�1 ���ل 
�Nرت  �                      .   �دC�) و
چ�ا !  ا
�Q1 �ت 7ن 
�I� 5$�م �D>  �د             

 �ی� در ایO یR( <��� W%�* ($0�م  ��,         
                    	1�%; �P�و دوم، ;	 ه��2Zام از ا
            ،,Dا�
 	N3���;�5 در ��رد 7ن �

 چ�ا  �ی�  � ��ض ایO         )`�ی� 
�N ;�د؟   
            	; �5;�� 	�1%; �P�;	 )�Iاد� از ا

�اد> ا
�، و            ,V�� [ا��ان (�س�� Oای 	 
            *�%R( ،اه�0 ;�د�Q
 ,;�D در ($0�م

 	 ا)�2  "($0�م �V$� را در ��رد ;��0>           
�F�00; ,;�Dن در ($0�م، )?���             "  7را

داد؟ ��ار اس, در چ	 )R%�%� )`�ی�            

D �N�د؟ �6V�0 ;�دن  � اس�س��0	  	          
                 6V�0� ل�A  �( ��� �0 اس,؟I� 	چ

V�د> اس,؟ 7ی� ��ار اس, ;* ;�دن                    
سS%�	 ;%�1	 س�ز��
�> ;	 در ($0�م                     
 ��, و دوم �Lح �D و ;�0ر ر�,، در           
($0�م ��ق ا"�Iد>  	 را� EFا1D	 D�د؟ ی�         
��ار اس, ;	  	 س�%S	  iQ ه��                      

�2�ت       C( ای� ا��وز          دی���D 	  �0  
 D�د؟ ا�F 7ر� چ�ا ه�, دائ*               ا=��	

ای�0ا روOD  	 ا��F�00; �Pن ��ا��ان          
 و ;: 53ب 
%���ی�؟ 

�)'�م ه�, دائ*،         ) 	$چ�ا در ��رد ��
در ��رد و=�I, د��1 س��س�، در                  
�ل ;%�1	 ه�� 53 �، در                  A
��رد ا

��رد �Fای�Cت س��س� در 53ب،                     
را �	 دD%�0ن 53ب  � ا�1���ت                        
ره��V، و  	 س�ا
`�م رس�
�ن                             

7
�S و               ,D�
ده�S ...  ا�1���ت و س�
$	 دی��، �زم 
��,  ($0�م              �� �Sوده
 �5Fار ;�د؟ چ�ا در ��رد ���ئ$� ;	          
در ��رد 7
�S ا�1�ف و9�د دارد ($0�م           

                         �5;�� 	1�%; �P�ص�3! "و ا
,�3�
���01 و )�S0 و )�S0 در                   "  ص

��رد 
5F�  <�Aار� ;��0> �زم اس,         
          *�%R( 5ار ;�د و درF�  0�م دی���$)

 ($0�م �V$� )`�ی� 
�N ;�د؟ 
در  A@ سS%�	          7ی�  � وارد �Dن                    

�2�ت ه�� �T$1Q، در �Dای�                     C(

	  ��  �دن سS* ایO ی�              ا��وز،   �S  	 

�2�)�Sی� ;	 اس�س� در             C( از iQ  7ن

���1 ;	 در                    �%; ،�
��رج ;C�ر ا
��ی�ان و س�5 و س�00ج و ;����ران و              
��S �د  	 53ب 23%��1, ا���  �1	                 
اس,، در ��� : ;%�
��, و ���Lار                
                      ��Sه��C
53ب 23%��1, در دا
ای�ان، و در ;�ر��
	 ه� و ��ا;5                        
ص�1I0 ��ار 
Q�اه� ��F,؟ 7ی�  �0م                 

�2�ت، و در                   C(  ی� 7ن Oای *Sوا�8 س
سS* ایO ی� 7ن 9%8 و �A': در ;1�%	                 

�5;��                             O�  اوت��، دD%�0 و 

��, ه�ی� ;	 �Fد 53ب                                 �%;
23%��1, در س�اس� ای�ان �Fد ��7>             
                             ،T$1Q� 9?�ا���ه�� 	�0    ،�
ا
;�دس�1ن، )�Sان، ��SC و ص�0ی8  و                 
��Iدن، ای`�د 
Q�اه� �D؟ 7ی� �8��0                     
         	
���س��س�، �A'$�، ��د و ;�)	  ��0
)�Iاد� در ;%�1	 ��;�5، ��د را  	               
;�دره�، ا��P، و دوس�1ارن 53ب در          
دا�: ;C�ر، از ;�دس�1ن )� )�Sان و               
                  �S
7 O�  اه� ;�د؟�Q
 :�%A( ،�SC�
�2Dف ای`�د 
Q�اه� ;�د؟ 7ی� در �3"�           
;	 در ;%�1	 ��;�5 ه�B ا;��ی, و                  
          :2D ت س��س�� �R� ��0V� �  �1�$ا�

���1	 اس,، �9ال  � س� سS%�	 را�           

در ;%�1	  " 09} ا
�Q1 �)�"در ;��0> و  
                      8��0� ��V0� �  �5، 53ب را;��
�i�  ،�$'A از (�RQ  i�ص در                   

Q�اه� ;�د؟ ��1%23,         	�D 	�D ای�ان
ه� در ;�دس�1ن و )�Sان و اص'�Sن و              
��SC و در ;�ر��
	 ه� را  	 دور� از            
           O� ؟�
�C; اه��Q
ه*، )�� : و ��اوت 
)�دی� 
�ارم ;	، ه�
�ع ا
�Q1 �)�  �ا�         
;�D O1� �  ،��I  <��0ای� ا��وز،               

   �D اه��� O�0چ  .     ,�

Q�اه* )�ا O� و
*D�  �Vی�Q( ق و��C
 . س�ز��
�> چO�0 ا

             <�A
($0�م  ��, و دوم 53ب )�ری] و 
.  �5Fار� ;��0> را �I$�م ;�د> اس,          

ا�F ر���� در ایO ��رد ��N3	 ا�                 
��	 ا�  	 )`�ی� 
�N دارد،             �دارد، ی� 

 (�i از ($0�م در          �زم اس, 7ن را               
                   �$�ا���1ر ا��P ;%�1	 ��;�5 و 

و  RQ�ص    .  ا"��S"�V 7ن ��ار ده�           
ا��وز  � )�9	  	 ��D �0$ن )%�م                        

���3�Vت دا�$� 53ب، �زم اس, 7ن را          
�م ;�0                 �)�AیW .  "رو  	  ��ون ا

در ��رد 63 ا��P ;%�1	          "  ا��3س�ت
                   ,D�
��;�5  �ا� د��", در س�
53ب،  0I�ان ��"� )�یO ��89 در                 
             �S0( ,دو ;��0>، چ�ا ��ار اس 	ص$��
در ��رد )�D�  �(�%�%R ;	 ه�, دائ*          
            �N
��%�0 اس, در ��رد 7
�S )`�ی� �

 ;�0؟  
�S%�1یO و�X'	 ($0�م،  0I�ان ار�Fن               
����ق د��1 س��س� و ه�, دائ* 7ن، و             
        �X�
�S%�1یO و'�X	 �0I  O�ان د �� و 
            �Fه�� د��1 س��س�، رس�� ,�"�I� � 
           �F�0 رس��Iت د��1 س��س�، ی�'$Q( 	 
�"�, ��د،       �� ,A( ن�Fت ار�2C� 	 

ایO چ��
	    .  ی�0I د��1 س��س� اس,          
                    ,A( ��S
�Fار i�
وارو
	 ;�دن 
�"�, و ���ل اس,؟ ($0�م ا 5ار              ��
ا�9ای� ه�, دائ* و د��1 س��س�                         

�2_ اس,        �  ،,��
و  	 �Lی6         !  
او"�، ;��0> ا 5ار ا�9ای� در دس,                

�2_ اس,        �  ،,��
در ($0�م   !  ($0�م 
                       	
 ��, و س�م، ��ار اس,، چ��
       <��0; @A  5> ا� ص�رت  ���د؟`I�
چ��
	  ��A اس, ;	 �S* اس, ;	                     
($0�م  ��, و س�م  	 7ن (�س] ده�؟                    
چ�ا ا
�Q1 �ت ;��0> چ�Sرم، ;	 53ب           
یW (�رچ	 و یW دس,  �د،  �ا�                      

" ��O��I("<�Q �� رس%� 53ب،                  
                  	���اس,، و ا
�Q1 �ت �9ی� ��رد 
ه�, دائ*، ;	  �ی� )�س� ;1�%	 ��;�5         
ص�رت  ���د ;	 �� ا"�Aل از 
�%� از          
                       !
7
�S، از �9
! ی�2ی�� و از �9
ا��P  و ;�دره�� 53ب �2Dی�ت ��9         
و9�د دارد، ��V1I و راه��C اس,؟ و            
            �I%9 	چ �Cاس,، راه� �Cراه� �Fا

 اس,؟  �ا� چ	 ;�ر�؟  

��S 53ب، د��1            �Fار 	ای�� ;�D در
         ،<�
س��س�، ;%�1	 ��رج، ;%�1	 س�ز��
;%�1	 ;�دس�1ن، �Fرد7زاد�، ;1�%	                  
)V$�{، )%��� از ه* 1��F	 �D> اس,، در          
                           	�1%; �P�; �"�3	 �I(اد� از ا

�D> ا
�، در   "   �;�0ر"��;�5 �$8 ی� و     
�3"� ;	 اد ��)� از �Lف  ��� از                   
ا��P ;%�1	 ��;�5 در 
�� س��س,                  
ه�� 53ب رو  	  ��ون )�"�� ��C�د،             
��	 �Dی� ه� =� 23%��1, و          ���رد 
از 9%$	 س�ی, ه�ی� چ�ن  �وس2	                    
اس,، و در �3"� ;	  � اد ��ت )�Iاد�              
              O�'"�Q� 	%;�5 ه�� 	1�%; �P�از ا
س��س, ه�� 53ب 23%��1,  �ا�                 
ره0%�د دادن  �ا� )?��� ری: ا��3س            
ا�1%�د  	 
'_ ���002، در �3"� ;	                    

               <�2�) �  �5;�� 	�1%; �P�)�س� ا
                 ,RQD ه�� 53 � و 	53ب، ;%�1
ه�� 7ن، از ه%	 �Lف )�� (�)�ب                       
         <5`I� 	
��C�د، ($0�م ��ار اس, چ��

       	; Oر ای�R( ن   ";�0؟�F�D و "  �$8 ی�
��ار اس, در         "  �$8 ی� ;�F�00ن        "  

($0��� در ;�0ر ه*، در 9$�	 در �1	              
ا�  E� ،�00�C0ا;�> و ���I$	 و س�زش            

,��
 �1��
�%; Bه� 	ی�1�D ،�00;! 
ایO چ��
	 ه�، و چ�اه�، �Dی�  �ا�                  

 كارگران جهان متحد شويد

 ...كدام معجزه  از كدام 
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� ;	 )`� 	 ��1C;�  � یW س0,           ��;
در ��I"�, س��س� را 
�ار
�،  � (�س]             

�D�   .         �P��Dی�  �ا� )�Iاد زی�د� از ا
�$� ا"�S"�V و ;�دره� و           ،;�5�� 	1�%;
ا��P 53ب و دوس�1ارن 53ب                           

    �D�  م�$I��
 �ا� �O، و     .  ��1%23,، 
 �ا� )%�م ;��
� ;	 ایO س0, را س�               
س�ل اس, ���0Cس�0 و �3ا�: در )�ری]            
53ب 23%��1,، در ;�0ر 7ن در �9ال          

              ,��
. دائ*  �د> اس,، ��$�� 
��I$�م 
                  	1DEF ($0�م 	س 	اس, �3ا�:   ���;
53ب 23%��1,  �ز�Fدی�، )� �1�9	             
D�ی� ;	 ($0�م  ��I چ��
	 ��ار اس,            

    �0; <�`I�  .               	
و ایI� O`�> چ��
,��F ص�رت ��اه� . 

;%V( O�w$�?�)� ه�, دائ*،  �ا� $9!             
ا�1%�د و 9%8 7ور� 
��و  �ا�                            
 �5Fار� ($0�م  � دو ر;O اس1�ار                    

��N* س��س�             .  اس, �0�C
 !�� Wی
�(��2C( �( *�N� .  �ا� ی�I( Wض 

             ,� � )�دی� ر���ی� ;	  	 ��ا��ان ه
دائ*  �ا�  �5Fار� ($0���  � دس1�ر              
           ،�
 �5Fار� ;��0>، (�س] ��V, داد> ا
                  ,�7
�S و��> داد> �D> اس, ;	 ه 	 

             x'3 ا��  	و�3ت "دائ* ��7د> اس, ;

�0�C    "،     "53ب !��;�0 و �13         "  

، " �ز(_  ���د"(�)'�م �$%� ��د، را  
"     �0; 6$I�  "      راد     "ی�E�  �0ر; !  "


	 ;	 در س	 ($0�م 1DEF	 ا
`�م             ��
ه%�
,��F  !             Oوط  � ای�C� 	; ا� 	$��I�

;	  1�ان  � 9$! ا�1%�د ($0�م، ���رات          
 �5Fار� ;��0>، 7را و (�وس	                            


%�ی�F�0 در ;��0> را )%��� )?��� داد            .
، "6VL اص�ل اس�س��0	 ا�              "$%9	     

����ل �I`5> 7س�ی� اس, ;	 ��ار                   
�2�ت  �         C( ��Q�( �
�
�� iD�) ,اس

�D�  �0 س��س��C
 !�� . 

��ه�  	 س	 ($0�م 1DEF	 ایO س0,،                  

س�10 ;	 ه�5F   .   ���ر ;%W ;�00> اس,   
                �N
�, ا �از �`D ،س��س� �N
از 

س�10 ;	 در �'�،       .  ���1: 
�ا1D	 اس,    

�ر=�ی�1 و ��م ه%'��2 و ��م )'�ه*         

���ه�، و در ��ص,      "  ��رت"��د را    
��0س!،  	 I9�� :2D	 �5��7 7ن را                

س�10 ;	 ه�5F  ��ر            .   �وز ���ه�   
�$�0 و D'�ف 
�Nات س��س� ��د را             

       �0; �%
3�ل 
�Nات س��س�        .   ��ن 
                   �0; �%
 n��  و��
 �0$� � .  ��د، 

ا��3س�ت، روا � �A$'�، و )�Aی�2ت         

�>، اس1�ار اس, و              �� !��ا��3س�ت 

ایO س0,، ه����0    .  از 7ن 
��و �����د    
;	 53ب در �3ل )�Iض 
��N و                     
س��س� اس,، س�;, و ه%�ا> 53ب و             
�� رس%� 7ن اس,، و ه����0 ;	 در             
(��Cو� ه�� 53ب،  	 د�ی:  ��و
� ی�       

. درو
�، س2�
� ��  ��I� ،�0ل ��C�د         
�� س� س�ل اس, در چ� ای�ان، در                   

. ;�0ر ایO س0,، ز
��F و ;�ر ;�د> ای*          
ا��وز، ا�F ا�1���ت در 53ب                           
       	1Qه�ا دره* ری�X :2D 	  ،,��1%23
ا� در ��7> اس,، چ�0ان ه* دره*                        

   ,��
 	1Q.  ری            	س 	ور ;�)�ه�  ��
               Oای ��%
 ,$R� ،53ب 	1DEF 0�م$)

 . س0, اس,
س��س, س��O1 53ب در ای�ان،                          
ه%�ه0} ;�دن و یW دس, ;�دن                     
س��O1 53ب در �SDه�� ;�دس�1ن و           
س�ی� �SDه�� ای�ان، ��21 ;�دن                   
        ,S9 �1، و��
53ب  	 ;%�1	 ه�� ;%�
��Fی��S ;�ر��F 53ب، )�س� ی�2 از      
                !�� iای�F ،ن درون 53ب�Cای�F
                     ،�1��

�>، (�(�"���1، و 7;�����

��	 رو �و  �د                         ���م  �  	C�%ه .
��م                     ،	�����م  5Fه� 	; �Cای�F

7ن .  )�ا�6، و ��Q"', ��د را  ��ن 
�2د      
... را  R�رت �R� 	 و ��ار و                         

�Fای�C ;	 س�V� ,0رز>      .  ���ح 
�2د 
���2، �9ل س��س�، ا�1�ف 
�N و               
         �%
در ��O �3ل و�3ت �%:، را %3: 

�Fای�Q� i"'� ;	  � س�10 ��!         .  ;�د
س�10 ;	  � ;��           .  ��
�> س�ار اس,      

 �ا� .  �9ال ���2 و س��س� 
�ارد               
)R�ی! 
�Nا)i در 9%8 ه��  �ز و               

           �0; �%
س�10 ;	  �        .   5رگ، ;�ر 
�2�ت  	              C( ��Q�( ،ت دار���2C(

، "(W�1$ زدن  "�D�> ه�� دیw$%�)�W و        
                  ��SDرو 	5ری6 س��س,  (  _wو س

"	
�C0و  "  ;���ا�"	
��* "و  "  (�رس��را
	
س��س, ه�یi را     .  ، ��21 اس,    "�� �


	 در 9$��ت و �`��8 �$�0 ;	  �ی�  	            
��دم ه* (�س�D�  ��Q، ;	 از �Lی6                

�،  � )�AیW ا��3س�ت      �
����� :��A�
�%$� ���02 و 3�ل ا
�اع             ،<�
�� !��
3! و  �I ه�� �RQD و                                   

 . ���س��س�، 
��و $9! ���02
          	�1%; ,�C
 Oدو�� 	در ($0�م  ��1*، ;
              Oر  �د، ای�S�5 (_ از ;��0> چ;��

و )A,   .  س0,، از �D�3	  	 ���ان ��7          
 �ز�Fدا
�ن ا���1رات   "�0�ان ��اس,      

در ��� : س��O1       "   	 ;%�1	 ;�دس�1ن      
53ب در دا�: ای�ان، س��O1 53ب در        
ای�ان ه%��5ن و یW دس, در �SDه��       
;�دس�1ن و س�ی� �SDه�� ای�ان،                      

���و��1 ;	  .  ���و�, ��د را �$�0 ;�د     
  :2D �1 درC�)"و ��� ه�ی� �Fد " ا��

در ایO ($0�م ای�F Oایi      .  را 
�Cن ���اد  
در ��� : (�وژ> س��O1 53ب در دا�:،      

و از ($0�م         .  �$�0 ا �از و9�د ;�د            
ایO )��=�    .  )��=�� )`�ی� 
�N ;�د          

         ,A( 	; 0�م$) س��س� ��P� ����( ,A(
� �ت در ��ور���
	 و                              �
)���� ا
                              zس� 	د،  �  �R� ص�RQ 

"    Wو     "  )��=�ه�ی� ;�چ"*S����" ،
    ,�C
 !�� 	 ا��� ��ص, ه��              .  


�C, و                   !�� ��I، س�زش ;�د و 
�م ;�د ;	 دا��	 س��س� 
�ارد� . ا

�$�	 ��       :  ($0�م  ��, و ی2*         �0�w%;
رس%� 53ب، و �$�	 ;�رش ��رس�             
          @A  	
�S  	  ،ا> ا��1د>  �د�  :��A� در

 �1��
ای�I( Oض  � د��",     .  )5Aب ;%�
��اق و              ��Fر�; ,��
دو 53ب ;%�
;�دس�1ن، و ��ا�O�I �� رس%� 53ب          


�C,،  �ز س�زش ;�د            !��  . 5Fه�
                         �0$�
�� و �3ف س��س� ��د را 

 	 (�� را� دادن  	                .  ���ح 
�2د   
س�0 د��ع از         "�R� �ت )�;0�
� و             

از .  ر�,"  ��3, ر��6 ;�رش ��رس�   
              	$��I� ز�  ،,�C
 !��
�N س��س� 

              	  	
�2�ت را C( 	; ا��� Oای 	د،  �;
                ��Q�( س��%$wدی �  	2: س��س�، ;D

�0; . 
ای�F Oایi  �ز  	       :  ($0�م  ��, و دوم      

�2�ت، �`�دا س�زش               C( ��Q�( ا���
�)'�م و ����0I	 او=�ع س��س�       .  ;�د)

            ،,��F _)د را   �ز�� iح 7رای�L و
و (_ از ;�! ا;��ی, د��1 س��س�، و           

�)'�م    ")�Vی: �Dن  	 ا;��ی,  ") �S0( 	
 ،
��د را راس� )R�ی! ;�د، ;	 �Dوع             
�2�ت ه�� 53ب،  ;�1%	          C( ل�A
 	 ا

 . س�ز��
�> و ;�1%	 V($�{ ;�د
ه�, دائ*، در )R�ی! س��س, ه�ی� ;	       
ص�R( ,�3�ی! 7ن را 
�اD,، و  �              
)�Iض  	 ;%�1	 ه�� 53 � و �$8 ی�               
از ���"�O ;%�1	 ه�� �D ،� 53وع            
 	 (��د> ;�دن س��س, ه�� )R�ی!                  


�C> ��د ;�د        .          ��Vره 	ی�> ا� ;�)
                    <�
�C; ا��وز ,�I��� 	  53ب را

 . اس,
و  ����> ��ار اس,  ($0�م  ��, و                    
س�م،  � یW دس1�ر، )?��� 7را ;��0>،            

 ایO   ،")?��� وزن �A': ه�, دائ*        "و   
 . س�0ری� را )�%2: ;�0

ا�F 53ب Q�� ،,��1%23�اه� 53ب            
س��س�  %�
�، و  	 �A': )%$6 ���1 : و           
س�(�0ه�  �ا� ز
��F س��س� 
�$� از         

��, ه� در ��رج ;C�ر )�Vی:                  �%;

�0�C س��س�  	          !��
C�د،  �ی� ا�9ز> 
            �Cای�F Bه� 	  �(��2C( ��Q�( ا���

 . در 53ب 
�ه�
 �ی� )�ش ;�د ;	 در ;��0> ا� ;	                     
                       �=�3 ,�I=ا��� از و O�1ی%;

�ارد، (�)'�م ه�� س��س�، �� ه��              
س��س�،  ��F ,S9ی��S س��س�، ���ح      

�
�D  .                     ,;�D �  	; در ;��0> ا�
         � 53 ��S

%�ی�F�0ن ;%�1	 ه� و س�ز��
 �5Fار ��C�د،  ���ط �T$1Q و                      
�ش ;�00،  ��ر                  ( T$1Q� ت�Cای�F
                ��S�5�
D'�ف و �$�0 از �Lق ��2
�2�)�،  �ا� )���Q س��س� 53ب           C(

�00; ,�"�I� . 
                       :2D Oای 	  �S0( ,��1%23 53ب
��1�ا
�، از و=8 
� ��0س! ا��وز                     
��رج D�د و ایO )`� 	 )$] را  	                        
س2�ی�  �ا� )�Vی: �Dن  	 یW 53ب            
س��س� و ��ص$	 O1��F از س0, چ�                

 . �D�3	 ا� )�Vی: ;�0
ا;��ی, و ا�$�,، )�S0 و )�S0، 3�ل                      

. �R� �ت رس%� ��0I و �'S�م دارد            
ه� �Fایi دی��� ;	 
%� )�ا
� ��د              
                  iای�F  ،�0; :ی�V( �%رس �� 	را  
             �D�V
ه�, دائ*، در ص�ر)� ;	 ��در 
��د س��س, ه�� ��د را  	 �R� �ت            
رس%� 53ب )�Vی: ;�0، ��1�ا
� در                    
��� : �Fایi رس%�، �R�ب،  0I�ان          
��ا;���ن و ا(�زی���ن س��س, ه��             

و  �ا�  .    رس%�، ��د را س�ز��ن ده�      
�9ال درون 53 �، و  �ا� ;�!                       
ا;��ی, از �Lی�V� 6رز> س��س�،                      

�0; ,�"�I� . 
 #�ِPش \�ی  

 دی%�>   ١٢  �ا �  �        ٢٠١٢ ژا
�ی	      ٠٢
١٣٩٠ 

  ! يك انتخاب ساده ...كدام معجزه  از كدام 

د�	� �
	�� ����� !�ب :  از
��	�
 ! 

          �5;�� 	1�%; �P�)�Iاد� زی�د� از ا
��اه�ن  �5Fار� ($0�م ا=��ار�               

ایO ($0�م ��ار اس,، از 
�N              .  ه��01
  O�"	1� دات و         "س��S0C�) اس�0د و �  ،

       	  ���A� م، در�$I��
 �دس1�را)� ;��
ا���1د �O و  � ���Iره�� ��Q( Oص*                
5��7 و ���س��س�،  �5Fار D�د و                   

���رات 53ب 23%��1, را  	                             
در �A� �  ،:A�ر           "  )�ازن ��ای�   "

 . ���ئ: 
��I$�م،  ��wرد
 	 ا���1د �O ه�B ره�2C" ،��Vش را           
                             Oاص$� )�ی 	ان �9ا"� ;��� 	 

. ��;1�ره�� 7ن 
��I$�م اس,، 
%�  �د         
 	 ایO ا��V1ر ;%�1	 ��;�5، درس,               
                      O�0چ 	53ب را   ,D�

��, س�

 .  ���ان و �9ال 
���V  ،���$Iد
               �Cراه� �S0( 	
از 
O� �N ایO ($0�م، 
        �1�C

��,، ;	 �V( ,���Xی: �Dن  	 
             	'�
 ���ر ��Qب  �ا� 53ب را در 

�1���X ;	 ��$�� �� �ط  	                 .  دارد
�R�ص��ت �RQD ایO و ی� 7ن ر��6          
             ,�
�P� ;%�1	 ��;�5، ایO و ی� 7ن 

,��
 ،��;  y�)   . 
*D�  <د�; <�V1Dا O� 	; ا���وارم    ! 

 �Sرو، �0I  O�ان د ��;�1%	 ��;�5،        
       	1�%; �P���TX ه�1*  	 در��اس, ا
��;�5  �ا�  �5Fار� ($0�م، (�س]              

 . ده*
�ش ;�دم ;	 د�ی$* در              ( �$V� 	��
در 


�C, را )�=�z ده* Oای �  ,'"�Q� . 
 � ایO و9�د ه0�ز )�Iاد زی�د� از                       
                    ,�C
 Oای 	;�5  �� 	1�%; �P�ا
��ش  �O، و ��اه�ن  �5Fار� 7ن                   

 . ه��01
          �  O� ��1دات�ایO�  ���0( ،���0( O ا

�2�)� ام،  �ی� D :3�دC( ,�) . 
 �ا� (�ی�ن دادن  	 ایO )���0،   �ی�                 
�2�)� ی�2 را              C( ,�) و�9ان و O� 

�O او"� را ا
�Q1ب            .  ا
�Q1ب  ;�د       
*02�� . 

�2�)�، ا 5ار ��I"�, در                      C( ,�)
راس��1 ا���1دات �O اس,،  � س� 7ن            

 .  � ;�� �9ال 
�ارم
 	 ایO وس�$	 از د ��� ;1�%	 ��;�5             
53ب ��1%23,، ;	 ��
�I در ��� :             
                   ,D�
�ش ام  �ا� د��", در س�(
53ب اس,، اسI1'� ���ه* و ا�9ز>                     
���ه* ر���� ;%�1	 ��;�5، ه�L�ر            

�
���  *�%R( ،�0اه�Q�� . 
      	V0D در روز O� �0$� ژا
�ی	،  �$9٧	 

��7ی0I  O� ,�"�I� O�ان د �� ;1�%	               
(_ از 7ن، ���"��1 در      .  ��;�5 اس, 

            ,Dاه* دا�Q
و )%�م     .    ایO ز��0	 
اس�0د� ;	 در ا���1ر دارم، را  	 ;1�%	          

 . ��;A( ،�5�ی: ��اه* داد

 ا!��ام� 

 #�Pش  \�ی

 دی%�>   �١ ��Rدف  �      ٢٠١٢ ژا
�ی	    �
١٣٩٠  



 كمونيست هفتگي 1390 دي 16 7صفحه 

 ;�دن ��اق چ��,؟
����ی�0 دو", ��اق ���V1 اس, و                    
س�ح ه�� ;�1Cر دس�I%`1 را  �2ر               
1��F	 اس, و ای��0V� O ا���� )%�ی5             
��اق و د"�: �C* دو", ه�� ��ب و             

ایO را دی��  �ی�      .  رس�
	 ه�� 7ن اس,     
ه%	 دی�12)�ر   .  D���  	 ��3ب 7ورد       

ه�� د
�� )A, 3%�ی, ه%�O دو", ه�               
          �
.  ��رت رس��> ا
� و در ��رت ��
�> ا

ایO وا���I)� اس, ;	 7ن را س�
��ر                 
�002��  .         Wی �I�� اق�� @I  ,��23

ا�� .  �V1�� ,��23 و �09ی�21ر اس,            
�� ��1ن سI�د�، ;�ی, و ا��رات                  
��A1>، (�;��1ن و ا
�و
�5، از ���ن                
س�F$� ه�� ��ب، و ��: ��N%� از             
;C�ر ه�� دی�� ��رد 3%�ی, ��ب              
      �1S  �0D�V
ه��01 ;	 ا�F از ��اق  �)� 

�01��
دول �� � �L س�ل ه�� س�ل           .  
                 ،�
ایO دو", ه� را رو� ;�ر 7ورد> ا
        ,��23 O21, ا;��ی, ای�D���3 و 7ر

         �
(�D�0	 .  ه�� اس�V1اد� در د
��  �د> ا
� ��ن                   �
در �D ،�$�D> ای�ان، =� ا
        <�
�C

��2راF�ئ	، 23��, ه�� دس, 

. در وی�01م و ;: ��7ی ��2�O�( و ���>         
                     �0D�V
F'1* ای�S0 ا�F از ��اق  �)� 

           �01��

V�د> و  �1S  �I��  .   �%� �13
س�خ و (: (�ت ����1* ی� ��� ����1*              
از ��7ی�2 و ��ب ;%W دری��,                         

�
در ��رد س�ح ه�� ;�1Cر           .  ���2د
. �I%9 ���"	 از ایO رو�10D اس,                   

             Oب )�ی�Q� <�
��F �2ر  �S0( �2��7ی
س�ح ;�1Cر �I%9 ی�0I  %! ا)%�                  
�$�	 ��دم  � د��ع ه��و�D%� و                            

ه0�ز ��ارض  %�Vران    .  
�;�زا;� اس, 
ه�� �D%��ئ� و  ��"�ژیW ��7ی�2 در             

ای�S0 .  وی�01م  � ��دم �SC�د اس,                  
         <�D 6م ر����

�> �S%�ت اورا��F�2ر 
        yد�; �Sده 	
در ��اق ه��01 ;	 روزا
           �D�
و  5ر��Fل �� �
�  �%�ر� ه�� 

      �
�C�� ارض 7ن��ا�F ���"	 از     .  از 
                     �I%9 �1رC; ح ه��� �O  �دن س
اس,، او"�O ه�ف ا)'���  �ی� ه%�O دو",         
                         O�1یIص�3! وس� 	; �D�  ه�ئ�
          �S
زراد��
	 ا)%� و �D%��ئ� ه��01 و 7
          	1��F اق  �2ر��را  ���ر وس��1I از 

�
��ب �� ا"�Aل دارد �$�	 ��دم               .  ا
��اق 8�0D )�یO و ;��T )�یO س�ح              

��Aص�> . ;�1Cر �I%9 را  �2ر �����د
ا��R1د�، �Fس��0،  ��2ر�، ���ان              
دارو و  �SاW$S� ,D )�یO س�ح                    
;�1Cر �I%9 اس, ;	 ا)'��� ��دم  ���0>        
و  �i از ه%	 ;�د;�ن و س�"Q�رد�Fن            

ا�F یW داد�F>     .  را �� �
� 1��F	 اس,     
 � و�9ان در د
�� (��ا ���V�� �Cی�,                   
           ,��"�
س�ان دو", ه�� �� � و ژور
ه�� (�دو �Dن را  �C� �L�Qر;, در             
               	%;�A� 	  اق��;�1Cر �I%9 ��دم 

��C2��  .        �I%9 �1رC; ح�ا�F )�9	 س
                  O�  ی� ص�0وق�  ,��
7 �D�  ,درس

را  �L�Q ای20	        (IMF) ا"%$$� (�ل   
                    ,A( را ��
��N%� از ��دم د iQ 
س��س, ه�� ��د  	 �Fس��0 و )�Vه�           
��5ی�2 و �0I��، در 
�1`	 زدن                        


� �د          !%  �  ،<�
�C; ،������ت ا�%19
یW وا��I,  5ر�1F ا�� ایO اس,         .  ;�د

;	 درس, در ز��
� ;	 دو", ��اق در  
�3ل  �2ر ���F ایO س�ح ه�  �د ا)'���           

           ,Dی�دم .  ��رد 3%�ی, ��ب ��ار دا
ه�, ز��
� ;	 �� در اردو�F> ه�� ��ن   
��اق ��رد  %�Vران �D%��ئ�           y�� در
��ار دا�1D* ه%�O رادی�ه� و )$�ی5ی�ن           
ه� و رس�
	 ه� ا��Vر ز
�> ا� ;	  	                     

         �

%��2د iQ) ی* را�
. دس�C1ن ���س�

��ران �Dن در                 �V� ت�D5ارF �13

در ��ض ��     .  �A: را درز ������01       
�Dه� )�پ  �ران ��ن )�س� )�پ ه��             
��اق  	             i(و ا)��2 ;��: ار �Cا)�ی
س���Q� *1 �ا)� را;�ل ا
�$�_ و                       
             �  �S
7 �(���Lدل ا�V( *1س�� O�0Z%ه

 .��7ی�2  �دی*
 �0  �ایO )�س:  	 ����0I	 س�ز��ن �$:         
و س�ح ه�� ;�1Cر �I%9 ���� (�ی	 ا�           

��اق )� و��1  	 ;�ی,           .  )A$�$� اس,  

�2د>  �د �5ی5 دردا
	 ��ب                  	$%3

�م �D> دول �� � و    .   �د�)A$�: ه�� ا
رس�
	 ه�� �Dن ���� ذر> ا� ا
�`�م و             

��د�Dن ���ا
�0 ;	 ایO      .  (��س��1 اس, 
 ,��
 :�$A(  .     ,از ��د ��09 اس �CQ 


� ��09    .  ;	 در �9ی�ن اس,        �F�)و�)
ایO ���9ا ادا�	 �%$��ت )���ن            .  اس,

��د 7ن ه* در �ر> )`�ی�        .  ص�Aا اس, 
                               	  �
�S9 �0س! ��ا�( Tی�I(
س�;�د�F ��7ی�2 و ه%O�0Z (�ل ;�ی,       

ه%�
��ر ;	   .  و �� ��1ن سI�د�  �د       
09} در  �"�2ن  ��A در ��رد                            

��ن 7ن و 7وار�F ��دم ;�س�و                  � ��

,��
ایO 09} ا
��Vق دو رو
� در              .  
اول ادا�	 س��س,     .  س��س, ��ب اس,    
��د "  ��3ط �$�ت  "7"%�ن در )�$�  �        

          ،���D ��)ره�� ��ب ارو�C; �0Iی

�"و دوم      �
;�دن د��", ����1*      "  ��


���N ��7ی�2، و 
�)�،  0I�ان ا �                      
��رت ��$�  � �S9ن، در ه� �9 ;	                 

 .�I'0, اش ای`�ب ;�0
ا�� ای20	  	 ��ل 7
�S ����ی�0 ه�ف                     
                ���D دی�� ,��

� ص�ام ��
س�

            ,��F ��9 ی��V
���"	 ایO    .  اس, و 
اس, ;	 ایQ�� �S0�اه�0 ص�ام را                          

.  �ایi )�ارy دی�> ا
�      .  س�
��ن ;�00  
دار
� ��ج ا(�زی���ن اش ���002 و                

        �
.  �ره�  �ا� 7ن راس وارد �%: �D> ا
ی�د)�ن  ��D ;	 ��7ی�I( Oض دو",                 
��اق  	 D%�ل ;�دس�1ن،  W%2 53ب        

�9ی�ن (د��2ات ;�دس�1ن ��اق                     
  �
، از 9%$	  �ا� )�ر       )��س�م  	  �رزا

 �د ;	    CIA و ��ر ;�دن وا�3 ه��         
    �
�D *6 ه���  .        �N0  در ه� ص�رت


��, ;	 ��ب                        Oدر ای ���S ا O�
. ��Q�اه� ص�ام O��3 را س�
��ن ;�0        

  O�%ا�� ه  .            ،@I  ,��23 	
ص�ام و 
      � �� 	 ه%�O  .  ص�ام و 
	 دو", ���� 

د"�: )�ش �Dن ایO اس, ;	 ایO ا�� را           
از �Lی6 ��د 53ب  I@ و ژ
�ال ه��       

��ب، و ا"1V	  �    .  ار)I  i@ ا
`�م ده�0   
3%�ی, ;�ی, و �� ��1ن سI�د�،                   

%�Q�اه�0 دو"�1 ���ل چ�w و ���                      

ه� دو",  .  ���� در ��اق س�;�ر  ��ی�     
                   �  iه��%1
� در ���0	 از اول ;�

�� ��1ن و ;�ی, )�� ه* ���ود         . �S0ای
��Q�اه�0 ص�ام  �ود و و=C; 8�ر و           

      �
در 
�1`	  �ی�       .  ���0	 ه%��0�ر  %�

�Vل س�0ری�ئ�  ��0D ;	 ی� ��دم را                � 
رود  5
�0 و ی� 7
�S را  0I�ان س��ه�                 

��C را                       O�0چ 	وه�ئ� ;��
 ��C"

و .  ��1�ا
�0 ای'� ;�00  	 ���ان  ��ورد               
                  Oی� ای�
�; O�1یS  اق�� i(ار 	1V"ا

ا�� ای�A� Oس�Vت �$� از         .  ���9ا اس,  
       �
دو", و ار)I  i@        .  ;�ر در ��7> ا

ر�O1 ص�ام O��3 را ��D�) *23ن ��د          

%��ه�0            O( 7ن 	�0 و  
از �Lف   .  ���ا

دی��، ا(�زی���ن ��رد 3%�ی, ��ب           
(��D"� )� از 7ن اس, ;	 ��C0 ;�ر�                

�D�   .      از :V� د�; ,��"�

��وه�� 
�س��
ای20	  � ص�ام ا�1�ف دا1D	  ��0D  � ه*        

;�را;�1 ای�S0   .  در �3ل ;i2%C ه��01      
��Aود )�، ���� )�، و =T�I )� از              
7
�, ;	  1�ا
�0 دو"�1 را  	 ��Rف                 

ای�0V$�   . �S0 و ی� در ��� : 7ن  	 ای��01           
ه%	 �%��Dن در �2Dف ���ن دو",                 
ه�� ���0	 زی�1	 ا
� و ایO 59ئ� از               

ایO را  	    .  و9�د و ا��D 6ن �D> اس,         
یW ��ص�, در��0 ��د )�Vی: ;�د>                

�
ا(�زی���ن ��� ;�د ��رد 3%�ی,         .  ا
             ,��
 Bه� �یVL W:    .  ��ب ه* ;

)���"� اس, و �%9���D �1د ه��01 ;	          
.  ��1C در (� (�;�دن �9! ��د ه��01        
              �
. ایO را ��7ی�2 و ��ب  Q� � ���ا

       Wیm(اس�1ا ,�  O  ��0V� ت��Iوا� Oای
در .  ��7ی�2 در ��Vل ���"	 ��اق اس,          

             ،�D�  	; 	ه�چ ,�  O  ،ه� ص�رت

� در ایO ���ن  �زه* ��دم                            � ��
 ���0ه� ه��01 ;	  �ر ایO ���9ا را                  

�0C2�� وش�  �
 .دار
دو", و رس�
	 ه�� �� �               :  ���5

%3�ت ه�ائ� ��7ی�2 و                    	; �
��1I�
�$�	 )�$��Aت 
���N و                     �  _�$�
ا
(�ی��> ه�� ��اق و �Fرد S%9�ر�                   
ص�ام اس, ;	 در ;�1Cر و س�;�ب                  

                     �
ایO .  ��دم 
�i اس�س� دا1D	 ا

��وه�� س�;� ��             	�$�)9�S%�ت  � 


��,؟ �%D اق چ�ا ��رد د��ع�� 
او� %3�ت ه�ائ�        :  ��رش �'ر�#   

��7ی�2 و ا
�$�_ اه�ف �01�ع )�� را           
  �
از (: ه� و ;�ر��
`�ت      .  در  � �����


�� ا)'���      .  )� 
��و�F> ه��  �ق                 ��

��وه�� �Fرد S%9�ر� ;%�1یO ص��	      

                  �
ای�S0 .  را از ای�V%  Oران ه� دی�> ا

��وه�� ��3	 ا� ه��01 ;	 ا��2
�ت             

                �
��"�� .  X�'3, از ��د�Dن را دار
�S%�1 ای20	 ای�V%  Oران ه� ا)'���                         
(�وو;�س��ن �$�	 ��دم ��اق در                     

ا�V�  . �Fزر> �Dن  � دو", ��اق اس,          
�� یNA" W	 ��د��ن را ��9 ��د��             
;	 در چO�0 و=�I ه��01 ��ار ده�*               
�9�1	 ��C�ی* ;	 ��دم، در ه� ��9               
د
��، و��1 ���1ص:  �S�� ،�0D�ر و                
           :%I"2_ ا�
� و ا��2ن �C�� ب����

ه� ;_  '�2 ایO      .  از 7
�ن س$! ��C�د    
اس, ;	 ��د و ��
�اد> اش را از                         

. ���، از �Fس��0 و ��گ در  �Vد              
F'1* ای�V%  Oران (�وو;�س��ن اس, ;	          

	 ه� ا��1اض               ��C3ا)'��� س�;�ب و
��دم ��اق )�س� دس��1> �09ی�21ر                 

 I@ را ��Cو��, ���CQV و ایO ;�ر             
��ض ;��0 در یW            .  را ;�د> اس,       

ا��R1ب ی� )�Nه�ات 
��SFن ;��                    
�Dوع  	 )��ا
�از�  ��ف ($�_ و                  

�Vل ��Cو��, (��ا ;�دن          �  	; ،i(ار

���1: از     .   �ا� ;�1Cر اس,،  �02           
         i(، 7ن ار	1D�1 دا�
ای20	 )��ا
�از چ	 
                   �D�  	1Dدر ��رت دا 	ی� ($�_ ه�چ

��دم در   .   �ا� 
� �د� 7ن 8%9 ���02        
)�Iدل ��ا� 
���0س  �V	 �I(ر=�                      

� ;	 ا��2ن ���و�, در               �C�� <�
�C;

    �
��ق ��دم در روز     .   �ا � 7ن را 
�ار
. ���م و ی��2ل �V: از 7ن در ه%�O اس,           

روزه�� ���م )�0س! ��ا  ��ر� )?���              

��وه��                     :%I"2_ ا�;�د> ;	 ه� 


���N و ($�_ ��دم را ��9 )� ���02        .
      ,��
 O�0از 7ن چ :V�  .     را در ��ار Oای

 ��دم ;�دس�1ن      ١٩٩١دس�I%`1 س�ل      
��اق در ��� : ار)I  i@ دی�ی*،                       

     *�0�V�� ا��وز در ه5ی%, ��دم ;�س�و .
 	 ایO (�وو;�س��ن ����ی�0 و 7
�ا ه�           

     �
)� �, و ا�5ام    .  
� �7�ز س��س� ���ا
(�وو;�)�ر ا)'��� ی�2 از ;�ره��                       

(�وو;�)�ر .  دس��1> ه�� س�;�ب اس,     
       ,��
�� ��د  .  ���"	 اش ���"	 ��دم 

  �
در ��اق ه* ���"	  O�%S           .  را ���ا
��ب رژی*  I@ را                 .  2D: اس,     

)�AیW ���02 و ��Vرز> �$�	 7ن را                   
دD�ار)� س��1	 اس, چ�ن ���"	 �Dن           
                 _2�ه%�
��ر ;	 ا�Dر> ;�دم،  � 

� ��09، ��دم      �F�)ه�� دس��1> (�و��اد

,��
��اق . 
در دوران 09} س�د )�� :             :  ���5

��ب و �Dق  � س�Q( �  �0��0ص%�ت          
  ,Dدا �$A�  .         �13 8  ���ر�L��� در

. ���0V  ���ر� از )�Qص%�ت �A$�  �د       
                  O�  ,��0 س��سV� ا��وز �%D �N0 
ا"%$$� چ��,؟ ��7ی�2 و  $�y (��وز             

 چ	 اه�ا�� را در ���0	 د
�Vل ���002؟
�2_ ایO اس,   :  ��رش �'ر�#  	"��� .

)�0س! ��ا� ���ن �Dق و ��ب در                   
دور> 09} س�د و )���* �S9ن  	                       

'�ذ دو �Lف  ��@ �D>  �د                 6L�0�
;i2%C ه�� �A$� )� �3 زی�د� ;�10ل        

�
�D  .            *ه* در ;$��ت �3ی <�Fه� اردو
          ,��0C�� ,�%دی��� را  �س <�Fاردو
و ه* ;i2%C ه�� ���� و د��ا ه��             
               ,A( 	%ه 	; ،���N
دارودس1	 ه�� 
(�iD و 3%�ی, ��د 7ن ه�  �د
�، را               

درس,  	 ه%�O د"�:                 .  "��م ��5د     
             O1Qق و در ه* ری�D y�$  �D�)و��
اردو�F> ه�  ��@ �D ;	 ه� دارودس1	            
ا� ���� ��ر)�  `�ن  ?: دس�1 اش               
            Oچ*  �ا� ای�) O�1یV�0س� 	1V"�1 و ا'� 

ایO .  �9ال ه� ����, و 
�س��
�"��* اس,     
��وج �`�د 
�س��
�"��* و ��م              ��0V�
�Fائ� در �S9ن  �I از 09} س�د اس,        
;	 ا"1V	 ر � ����1%�  	 س1* �$� و                   

روOD اس, ;	 در دور>         .  ���� 
�ارد  
09} س�د �6L�0 ��رد �`�د"	 ه*                   
           ,S9 ف در�L ه� دو 	; ,Dو9�د دا
            ,'
�8��0 ��د  � 
5اع ه�� 7ن ���0	 

��D�w��  .        ه�� ا��وز i2%C; د�I ا�� ا
اص�  � ���ل ده	 ه�1Cد ���د� �� :                

   ,��
در دوران 09} س�د          .  ���ی�	 

 ...آمريكا، عراق، كردستان
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�و�،  	 ��C; i(7ن ;:           �F�ا)'���ت ی
��7ی��، ا)%� �Dن ه�0 و (�;��1ن و �13          
��اق �� :                       ,�I=و و n�$� {09

 .)R�ر 
V�د
                  y�$  ��0 س��س, ��7ی�2 وV� 	20ای
��ب در د
���  �I از 09} س�د                       
                 �$R'� و 	
�F�9ا @A  چ��, ��د

ای�S0( O� �`0 ��1�ا
*  	 یW                   .  اس,
��7ی�2 ��د را در       .  وا��I, ا�Dر> ;0*    

��� : ایO ص�رت ���"	 ��ار داد> اس,       
        �I  ن�S9 �  �0زع ��د��  �
��mه 	;

                     �0; O���( .  از 09} س�د را 	1V"ا
 �1�9	 )�یO ��"'	 ایO )�$� ا�%�ل                
                   O���( ب  �ا�����رت 
���N و ار

ص�رت ���"	  �ا�   .  �8��0 ��7ی�2 اس,  
دو", ��7ی�2 ای�D O اس, ;	  1�ا
� ه�          
�9 ;	 �زم دی�  5ور �8��0 ��د را                     

 	 ایO���(  .    O ;�0 و ی� )�سI	 ده�                  
              *N
س��س, 
�م )����V� Oت در �S9ن، 

         �

� و ���> را داد> ا�S9 Oی�
��)�ر .  
ژور
�"��* .  �3;, ��7ی�2 ایO اس,           

)�ش          	1V"ه* ا ��V� �1م و (�دو ه��A�
��د را ;�د> ا
� ;	 ایO س��س, در                     
ه%�ن  �1	  ��0 ;	 وزارت ��ر9	 و              
وزارت د��ع ��7یA( �2�ی: ���ه�0                   
 0I�ان ��;, و )A$�: ا m;�1�  	 ��دم             

�0
��V� . 
 D �N0%� 7ی� اص�� یW ار�Fن    :  ���5

 �O ا"%$$�، ا��وز س�ز��ن �$:،                         

%�1�ا
� در (� �$8 س�ح دو"�1 ;	                   
�`5S  	 س�ح ه�� ;�1Cر �I%9 اس,         
و )�;0�ن از ایO س�ح ه� در ;�1Cر                    
�SDو
�ان ��د در ;�دس�1ن ��اق و ی�        
ه� ��9 دی��� اس1'�د> ;�د> اس,،                 


�ع  5
�؟ Oا��ا��)� از ای 	دس,   
راسC�� �%13  . i1�د  :  ;�رش ��رس�  

 O� �N0 �$8 س�ح �S9ن از س�ح                   
ه�� ;�1Cر �I%9 و �0%���, داO1D و        
��, )����Aت         �0%� O�0Z%و ه �S
7 ��"�(
�$%� در ایO ز��0	  �ا� 
`�ت  �Cی,        
از  � �ی, ا)%�، �D%��ئ� و  ��"�ژی�2      
ا� ;	 �O2% اس,  	 7ن )D :�%A�د                  

ا�� ا�F ��ار اس, س�ح          .  ��3)� اس,  
ه�� ;�1Cر �I%9 �%0�ع D�د ��اق              

           �D�  �
ا�F داO1D    .  ه�ف اول 
%�1�ا
               �Fاس, ا �  �I%9 �1رC; ح ه���س
 �2ر���F 7ن ��E�م اس,، 7
��,  �ی�           
از �$8 س�ح ا)%�، �D%��ئ� و                               
 ��"�ژیW ��7ی�2، چ�O و روس�	                      


�>         .  �Dوع ;�د  ��F �2ر  �S0( �2��7ی
س�ح ا)%� �$�	 ��دم  � د��ع و  �                  
           <�
��F �2ر  O�1یIوس� O�0Z%�0> و هF

. س�ح ه�� �D%��ئ� و  ��"�ژی�2 اس,      
دو", ه�� �� �، و �S%�1 از ه%	                   
��7ی�2، س�"��
	 ��$��ن ه� د�ر ��ج               
س��O1 و �1�Fش ای�A�$�( Oت ��د و            
ه%����A( O�0Zت �$%� در ��رد 7ن                 

��7ی�2 ه0�ز س�"��د ;�1Cر            .  ���002
ه��و�D%� و 
�;�زا;� را �Fا��                         

ه0�ز ژ
�ال ه�ی�Cن  � ا��Q1ر          .  ���ارد
��ال ه�� 09} وی�01م �Dن را  	 س�0	            

  �0
. دو اس�1
�ارد 
%�C�د داD,       .  �� ز
ا�F ایO دو اس�1
�ارد  �2ر 1��F	 D�د،          

               ,��
;	 ا��وز  �2ر 1��F	 ��C�د، 7
 A@  � س� �0%���, س�ح ه��                      

   ,��
 �I%9 �1رC;  .      x'3 س� �  @A 
ا
�RAر دو", ه�� ��ص  � ایO س�ح        

7
S* دو", ه�ئ� ;	 
�Cن داد>         .  ه� اس, 
ا
� در اس1'�د> از 7
�S در �Dای�� ;	                
��D 8��0ن ای`�ب ;�0 )�دی� 
Q�اه�0                 


	 ��9	 اس, 
	 �� : (��د>                .  ;�د Oای
 .;�دن
���"	 ��Aص�> ا��R1د�             :  ���5
��اق  .                     	; �
��1I� i�  ;* و 	ه%


� زی�د�  �Vر                  ��
ص���ت �9
� و ا
وی$��م رو در ایD O%�ر>           .  7ورد> اس,  

             �D�
(�سi ����ی� ;	 ایO ص�ا��ت 
. از (���Cر� دو", ص�ام O��3 اس,             

ص�ام V� �  O��3�ل ����0I	 س�ز��ن             
�و> .  �$:  	 ایO و=�I, ��)%	 ده�        I 

وی$��م رو ���� اس, ;	 دو", ��اق             

'�1 را ;	 ا��وز               	�%Sه%�ن ���ار س
 �س, �� 7ورد  	 ;�ر )`%�ت و                        

و 
`�1	   �2A(  .* رژی* ��دش �����د        

� و                      ��
�����د ;	 )$'�ت �9
� و ا

��D از ��Aص�> ا��R1د�             ��ا�%19
                        O��3 (�� ص�ام 	اق را  �ی�  ��

�D,، و ��V! ای�1Q �  O ه� ص�ام              

ه%��1I� O�0Z اس, از 7
`�ئ� ;	       !  اس,
دو", ص�ام یW دو", ($��� اس,                    
دس�1س�  	 ��7ر وا��I و9�د 
�ارد و            
ص�ام در ارائ	 ��7ر 
��D از )�Aی*                   
ا��R1د�  	 
'8 ��دش ا��اق F�ئ�               


D �N%� در ایO  �ر> چ��,؟. ���02 
د��ع از �A� x'3ص�>     :  ��رش �'ر�# 

ا��R1د� ��اق دی�� �13  �ا�                        

�ی�, ه�� ��09       �F�)و�) CNN  و

�0�9� ه�ئ� 
O�"�� ��N ا"�Vای, س�د>            
,��
)I`! ��02* ���7 رو ای��0ر از          .  

در (�س]  .  ���$	 ��د را (�ت 
�Cن ���ه�  
                    Oن در ای�( �$V� ت�ی�2 از س�ا 	 

ای0`� ا�9ز>  �ه��     .  ��رد صVA, ;�دم    
)�=�z ���"	 را  � یW ���ل �Dوع                 

��ض ;��0 ��> ا� �09ی�21ر                   .  ;0*
         �( yل و ;�د��Fد��  ���0>، از  5ر��
         	1��F ن�Fو�F 	  رد> و  �%�ر را�Q"س�

�
)�S0 یW �09ی, ;�ر دی�� ��1�ا
�            .  ا
                    Oرا> ��ئ6 ��7ن  � ای 	ر ;�0 ;�R(

��� ایO اس, ;	 را>           �Fو�F 	1دارودس

�ن، 7ب، دارو و س�ی� 
��زه�� او"�	 را         
 � ایO ��دم  �0Vد  	 ایO ا��� ;	 ��دم              
                           	�$�
� و ��د�Dن �C�� ص���


��� ه� ���م ���002     �Fو�F  .  O�0چ ����
راه� را در ه%�ن ��7ی0I  �2�ان                        
س�یA( ,)�2�ی:  �%�رس�1ن ی� ز
�ان               

ایO درس, ا)'��� اس, ;	 در           .  ���ه�0
رژی* .  ��اق در �3ل و��ع اس,                    

            	1��F ن�Fو�F 	  �09ی�21ر� ��دم را
��> ا� س�ی2�(, را> 
��زه��            .  اس,

ا�9��13 .   � ایO ��دم  �1	 ا
�       او"�	 را 
         ,��
;��� اس,    .   	 ��7ره�� ص�ام 

یW ا
��ن  � و�9ان در ه� ;�ام از                     
�SDه� و ی� روس�1ه�� ��اق را>  �ود          
)� ا��ات )�Aی* ا��R1د� را در ����	                
            Oد� ای��;�د;�ن و 
�9�ا
�ن و ��دم 

    �0�V  ,2$%�  .              	; �002�� ��ای�S0 اد
���ا
�0 ص�ام در ;�ام ;�ر��
	 چ	                      
����زد و در چ	 زی� ز���0 چ	 چ��5          

                  �00�V�%
 ,��
را �Q'� ;�د> اس,، 7

�: از ��دم               Wد� ی�R1ص�> ا��A�
یC; W�ر را  	 )�Vه� ��5ی�2 و                        


�> اس,؟�C; ��0I� 
�I$�م اس, ;	 ا�F  � واردات ;C�ر              

       ���N
 –��Aودی, EFا1D	 D�د دس��1> 
($��� ص�ام و ز
��F ای�S0 او"�O ه�ف          

;�� ;	  .  ای�A� Oودی, ه� 
Q�اه�  �د       
)�ز> دارد ایO را ;TC ���02 چ�5 زی�د           
�V"�9 در  �ر> ��Aود> �S* ��د را 
�Cن   

�I$�م اس, ص�ام و دس��1>              .  
%��ه�
23���1 او ای�C� Oر را  	 ��دم ��10:           

ایO 59و ص�رت او"�	 ���"	           .  ���002
اس,  	  �CQ از )��I  :��2 7ن و ی�              

� ه* ه%��0�ر  �د     .   �)� (�س] ���"	   V�
ا��  	 ه� �3ل ��دم ز
��C�Fن را                        

�01Dرش            .  دا�C� د��R1ص�> ا��A�

��ن رژی*  I@ وارد                  � �� 	�%��1  ��

;�� ;	 ��2 ;�0 دارد ��دام را        .  ��C�د

� دارد          �C2�� رش�D 	  ه��V( از ��ط
;�د;�ن ایO ��دم را 9$� چ�C%Cن                    
         	�$�7
�S را �`V�ر  	 D�رش  �( �C2��

چO�0 ;�� ی� ��Dد اس, ی�            .  رژی* ;�0  
س�ی2�(, و ی� �P� دسV( <��1$�?�ت                

 .��09 و ی� ه� س	
 ��)� اس, ;	 س��س,                             :���5

��Aص�> ا��R1د�  	  �CQ از س��س,        
.  �O ا"%$$� ��7ی�V( �2ی: �D> اس,                     

          	; �
��1I� اش O�Iدو", ��7ی�2 و ��ا�
��Aص�> ا��R1د� س�ح �����  �ا�         
(��VCد س��س, �3�ق  �C در �S9ن                 


��2راF�ئ	، ;� �، ��اق،    .  ا��وز اس, 

	 ه�� ��I1د                �%
ای�ان و ص� ��1ن 

       �
ایO س��س, در      .  ا)�Qذ ایO س��س, ا
              	1��F 5  �2ر�
��رد ��7ی��� 09� � 

�D  .                       *ی�A( ,س��س 	  �%D ای�اد
ا��R1د� چ��,؟ 7ی� ایO س��س, را                  
�$� ا"I%�م و )%��� رد ����02؟ چ�ا                  

�Vی� دو", ه�ئ� را ;	 (�و
�> س�0��0            
در ;�1Cر �SDو
�ان ��د دار
�، ���ل            
دو", ای�ان و ��اق،  	 �N0�ر )?���            
روش �Dن ��رد ��Aص�> ا��R1د�               

 ��ار داد؟
 )����ات و دا�0	 �%:         :��رش �'ر�#  

��Aص�> ا��R1د� را )�=�z دادم و              

� و  � �ی�1        ��
F'1* ایO س��س�1 =� ا
           :�%A( ,ی�C  	  ��7ی�2 دارد 	اس, ;

�02��  .          Tردی 	ره�ئ� ;�C; ,��" ا��
. ;�دی� 
12	 �V"�9 را ه* 
�Cن ���ه�              


��2راF�ئ	 و ;� � در                        	; 	12
 Oای
��اق و ای�ان اس,              Tو    .  ردی � �;


��2راF�ئ	 را  �L�Q ای�> ه��  �ا ��         
�م ;�د> ا
� ی�  	 ه�                 �
	 ا� ;	 ا�V$L
�3ل )�ا�� ���002 ��رد ��Aص�> ��ار       

�
��ب و  �یm> ��7ی�2 =�ی�1  �          .  داد

�ارد        �C  �3�ق O1DاEF �) زی�  . 	
�%


             �
ه�� 7ن ;�ی, و �� ��1ن سI�د� ا
;	 از 9%$	 س��> )�یO دی�12)�ر� ه��           

   �
��ب  �ا� د��ع از ای�S9  .             �S0ن ا
         �
�C2�� ه��V( 	  اق را��. دارد ��دم 

                 y�$  از س��ط :V� �C  �3�ق @A 
ا��وز .  �Dق  �CQ از 09} س�د  �د        

�3�ق .  ه* ;��� ا
�Q1 � و د"QV�ا> اس,     
 �C در روس�	 چ�0 ��ن ��! ر�1	                   
اس,، ��ب  � 7ن ��X ،�$2Cه�ا،                    


�ارد و ی� ه%�
��ر ;	 F'1* ;�ی, و                 
�� ��1ن سI�د� �5ی5 دردا
	 ه��               

در 
`�1	 C;�ر ��
�0 ;� �     .  ��ب ه��01 
             Oر� ی�2 از �1%�ن )�ی��I� ه� �  	;
;C�ره�� د
��س, ��رد ��Aص�>                   

�`�ز ;�دن    .  ا��R1د� ��ار �����د       
��Aص�> ا��R1د� ;C�ره�، ص�ف              
                 �
��

�N از V09	 س�دی��1 و =� ا
                       �
�S9 Oی�
 *N
7ن، ا 5ار ا�%�ل 

�ن ه� �3;�1         �C; ��7ی�2 و  5ی� "��م
اس, ;	  	 
A�� �8��0 ��7ی�2 را                       

 . ��Q  ��0ازد

� دو", ص�ام           :���5��
 ���"	 س�

O��3  	 یC� W?$	 اص$� دو",                        
             <�D :ی�V( _�$�
��7ی�2 و )� �3ود� ا

)V$�?�ت ��7ی�2 ���� اس, ;	            .  اس,
��اه�ن یW دو", د��2ا)�W در                      

��اق اس,       .           ,���%( x'3 اه�ن��
ار=� ��اق اس,، ��اه�ن دو"�1                  

� �3�ق  �C ا�13ام                  �V� 	  	; ,اس
 �Eارد و دو", ه�� ه%��ی	 ��دش را          

 .��رد )`�وز ��ار 
�ه�
 F'1* ;	 ه�ف ��ب            :��رش �'ر�#  

رو� ;�ر 7وردن رژی%� در ��اق اس, 
;	 �8��0 ��ب و ��A1یO اش در ���0	         

    �0; O���( را  .        ,���%( x'3 ار دادن��
         	  W�(د��2ا Tار=� در ;�0ر )�ص�

�    .  ا
�از> ;��� ����01 ه�,         �� �Fا
                             ���دم ;�دس�1ن  R�رت ;��
د��2ا)�W ��اه�ن �9ائ� از ��اق                
�0 7
��, اص: )%���, ار=� � �            D� 

    �
�D س�;�ب 	.  23* ���02 ;  	دو"�1 ;
 Q�اه� x'3 )%���, ار=� ��اق را            
��2C( ��0V: ��د در ��اق ��ار ده�            
و )O�%P ;�0  � ;�ی, و �� ��1ن                      
سI�د�  0I�ان دو", ه�� ��1Aم ر��1ر       

       �D�  W�(د��2ا �
ایO را   .  
%�ی� 
%�1�ا
��د ��ب ه* ���ا
� و ه%�
��ر ;	                  
ا�Dر> ;�دم دول �� � ��اه�ن                           
�9ی�5یO ;�دن ص�ام  � ;_ دی���              

ایO .  در 53ب  I@ و ی� ار)i ه��01              
7"�1
�)�� ��$�ب �Dن اس,. 

5���  :              �?$V� دو", ��7ی�2 ا���ا
 ��$��ن د�ر  �ا� ;%W  	            �3٩٠ود   

                 �N

��وه�� ا(�زی���ن ��اق در 
                       	�$�1��F	 اس, ;	 در ��Vرز>  � 

ایO .  دو", ص�ام O��3  �2ر  �د> D�د       
ا��ام  	 
D �N%� چ	 )����� در                             
ا(�زی���ن ��اق ای`�د ��اه� ;�د؟ 7ی�        
D%� س��س, ;�! ا��2
�ت از دو",                
��7ی�2 را ��رد )�ی�� ��ار ���ه��؟ 7ی�             
       �%D 	; اق�� ��Fر�; ,��
53ب ;%�
�P� ;%�1	 ��;�5 7ن ه���1، �3=�         

��و� د��: در                      Wی 	 ��� 	اس,  
س�
�D, ایC; O�ر از دو", ��7ی�2              

 ;%�2  ���د؟
��7ی�2 !  �9"! اس,   :  ��رش �'ر�#   

دو"�1 ;	 اد�� ���02 ��اه�ن رو� ;�ر         
��7ن یW دو", د��2ا)�W در ��اق             
اس,، ��7یC; �2�ر� ;	 در 7ن �9ائ�          
دو", از �Eه!  0I�ان اس�س )%�ن و              
                 <�D 	1��0D ,�%7زاد� ��اه�  �س
اس,،  �ا� د��ع از  	 اص��ح                          
7"�1
�)�� د��2ا)�W اش در ��اق  �ی�           
 	 ا53اب س��> اس��� و  �
� ه��                      

 ...آمريكا، عراق، كردستان
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�س��
�"��, ;%W ��"� ;�0 و ی� در                 
                     Oوج س��> )�ی�� :%A� �1ن�
ا�?�

در ه� ص�رت     .  ار)`�ع اس��� D�د    
ایW%; O ر ��  	 �R�ص��ت                         
         ��(�
�1"7 W�(و ��� د��2ا W�(د��2ا

��7ی�2 دارد   .  ��رد 
�N ��7ی�2 
�ارد       
         	��0� Oی�A1� ار ��د و���L ��(�
�1"7

)���� ایW%; O    .  ا� اش را 2D: ���ه�      
. ه� در ;�دس�1ن ��اق �$%�س )� اس,       

        ,��"�
ایW%; O ه� )�$� ا53اب 
�س��
را  � ز
��F ��دم ا�5ایi ���ه�،                     
                ��1C�  ,��23��, 7
�S را ��Cو
���CQV  �دن ای20	 در �� $�, ��09                
7
�S در ��� : دو", ��اق )?��� �9ی�            

در ��رد ا53اب اس���      .   �9�د 7ورد 
               ���ای) O�ل ص�ف V($�?�ت س��> اس
��اه� �D و ��  �%��1	 ��Rف                           
س�;�ب ز
�ن و ه� ص�ا� 7زاد�                     

رل �� , ای�S0 ایO    .  ��اه� ��ار �����د  
ی�د 7ور� ��02*، ریV�ار           .   �د> اس,   

                          ,��
ا3%�، د �� اول 53ب ;%�
��اق، �1�ا� �1: اش را  `�م        ��Fر�;
د��ع از �3�ق ز
�ن در ��� : )�Iض              

ای�S0 )� ه*      .  اس�م دری��, ;�د> اس,        
                     ��Vره ��P�ا;0�ن چ�0 
'� از ا
53ب را )�ور ;�د> ا
� و �� ه� روز              

(�ل .  در ��اق  � 7ن رو �و ه��1*                 
��7ی�2 ص�ف �1�Fش ای�I� O"�, ه�             

در ��رد س�ی�  iQ ه��                   .  ��C�د
               Oای 	��7ی�2 ; �N
ا(�زی���ن ��رد 

                  �RQD ،�002�� ,ه� را دری�� W%;
��2 ��02* ایW%; O ه� اس�س�  	 �9!            

 .�Dر�)�ن ه�� س��س� س�ازی� ��C�د

 

 � )�9	  	 در��اس, ه� دو �Lف                   
در��F در ره��V 53ب 23%��1, در         
��رد ادا�	 � د��", �� ،  �ا� 3:                   

 در  ٢٠١٢ا�1�ف ، روز س�م ژا
�ی	          
�� "  ��ص�1 دی��   " ��
�	 ا�  	 
�م              

�م ;�دی*  	 �L�D ایO ;�ر را ��             �ا
ه� دو �Lف  �ون ��� و                 ";�0* ;	       

             �1�C
�Dط ر=�ی, ��د را در �ر> 

�Nرت 
%�ی�0> دو              �  y�1C� ر� و��

در .  53ب ��اق و ;�دس�1ن 
�Cن  �ه�0  

�C,  �ی� در ��رد )%�م ���ئ: و              Oای
�%$�  �ا�  �5Fار� ;��0>              ��S���

D ��1'F�د و در ��رد�Dن ) ��ق ا"�Iد> (
   .")�ا�6 ;�د

در 9�اب  	 ای�D Oط �� ، �09ح ا�$�,            
د��1 س��س� ر=�ی, و )�ا�6 ��د را              

�م ;�د> اس,    ��09ح ه�, دائ* ه*        .  ا
              �0
7ن را رد ;�د> و چ�0 ��رد را  	 ��
س�0 و �$, ایO رد ;�دن  ��ن 
%�د>                  

 .اس,

�ع �%�م رس��> ��                Lا 	  	�0ن ;Z%ه
در  ��
�	 ��د ��$� روOD در                                

ه� دو              
y�1C� ,�C           ��رد
F'1	 ای* ;	 در 7ن 
�C, در                      �09ح

��رد ��ا
8 و ا�1���ت  � س� ;��0>            
��ق ا"�Iد> صD ,VA�د و در �ر>                        

   �$%��� در 7ن       .  )�ا�D 6�د    ا��ا��ت 
                       i�) را y�1C� ,
�	  A@ ه��� 

��C2> ای* ا�� ��: ای20	 ر���� �09ح               
ه�, دائ*  	 �%� ی� سS�ًا  A@ �� را                 
                      O�%ه 	و   �
ایL O�ر �9�1	 �D> ا

        �
�$, ه* �Dط �� را رد ;�د> ا  !  �  ��
ایO  �وری* ;	 ا;0�ن )%�م 53ب از                      

          �S
�Fت و ار��2C( �( ��Vدو      ره 	 
 �ون 
�C,    .  دس1	 �D *���(> اس,           

�y�1C ا��2ن 3: ا�1���ت 53 � از          
            ,��
 O2%� ا��2ن .  دی� �8��0 53ب

 �5Fار� ;��0> ی�w2رچ	 � ;: 53ب         
و9�د 
�ارد و ��� ;��0> � ی�2 از                  

 	 ه%�ن )�)�! ($0�م    .  ایO دو �09ح اس,   
��ق ا"�Iد> ،  � و9�د ای20	 ا;��ی,                    
            *�S;�5 ه* در 7ن س�� 	1�%; ��P�ا
 ��0D، ($0�م �09ح دی�� اس, چ�ن                    
          �5;�� 	1�%; ��P�)�Iاد زی�د� از ا

          �00; �%
 ,;�D در 7ن  .   	
ا�� ��1س'�
                        Oاه�0 ای�� �%
ر���� ه�, دائ* 

  �00�V  اس, و      .  ���3, را Oف ای�� �Fا

�C> و )%�م ار�Fن ه� در              	�D53ب دو
��9 ��د ��ار دار
�، چ�ا ر���� �09ح        
ه�, دائ* در��اس, ���002 ;	 ��                     
د��", ;�0* و و�, و 
��و� �� را  	                 

 ه�ر �� ده�0؟

�`�! و ��3ت ا
��5 اس,               Oای �Iوا�
;	 ه�, دائ*  	 ��9 7
2	 �Dط �� را              
 �ا� �Dوع د��", را �V�ل ;�0،                        
��د�Dن �Dط EFا1D	 ا
�  �ا� �V�ل               

�CL�Dن ایO اس, ;	 ��          .  د��", ��     
در .  �L ���3ح و ا��ا��ت 7
D �S�ی*             

 ��
و در ;�ام ��0س�Vت س��س�           ;`�� د
و دیw$%�س� �3�09 از O���L د��ا  	             
�Dط 3%�ی, از ��دش د��",                             

را �V�ل ���02 ;	 ��ار اس,  	               ;��
�0�ان ���
`� در  �O دو �Lف �Xه�            
D�د؟ در �3"�2	 ��دش ه* در��اس,          

                  �D�  	1Dد��", و داور� را دا Oای .
13%� ایO را در ��"! (��و� از ��
�ن و           

�
 .��ازیO و را� ا;��ی, ���ح ;�د> ا

�م ;�دی* ;	 ��7د>                            ��� چ�0  �ر ا

� را  �ا� )6��A در               ه��1*����%;

��رد )Q$'�ت و ��ازی�02D O ه�ی� ;	         
             O�2: ده�* ، در ایC( 	1ی��E) ص�رت
            8L�� 8=�� *
ص�رت اس, ;	 ��1�ا


�>  �ه�*           ��F *�%R( 89�� 	  د را�� .
�V: از ایO �3=�  	 ه�i�) B داور�             

���1*  �ا� ای20	 ه� �3�09 7ن را از            

ا�� ه�,  .  س� ��ا=8 ��دش �� س0`�    
دائ* 63 ایO را 
�ارد ;	 �Dط  �ا�                  

�� ه* �`V�ر 
���1*      .  د��", ��  �Eارد   
ه� دو  .   � �V�ل �Dط 7
�S د��",  �02*         

           <�D :%��Lف از �� ��اس1	 ;	 وارد 
�� ه*  �I از دور> ا�         .  و د��", ;�0*      

از د��",  � س�ا
`�م و  � اه�1�%  	             
در��اس�S1 و (��S0Cدا)%�ن ، ایO را 63         
��د ���ا
�* ;	 در 9�اب  	 در��اس,         
 �ا� د��", در ایO ��رد  ��ی�* ;	                
 �ا� �Dوع دو �ر> )��SDی%�ن �Dط            

�3ل ��  ��0* �09ح ه�, دائ*  �          .  داری*
و9�د ای20	 ��دش ی�2 از �S��Lی�              
اس, ;	 در �ر> زی� (� 
�Sدن ��ا
�O و             
��ازیO ازش �2Dی, �D> اس, و ��ار          
 �د �� ;%����
�  �ا� )6��A و                            
رس���F  	 ای�2D Oی�ت )�2C: ده�*،             
             	; �00; ,A�R
ا�ن 63 
�ار
� �� را 

ر��� .  ��ا
�O و ��ازیO را ر��ی, ;�0*          
 �ی� ایO را �V�ل ;�0* ;	 �9ا� از                          
          Oن ای�ه� ، ا Oا;��ی, و ا�$�, و ��ازی

از .  53ب دو  iQ و دو �09ح اس,                
دی��F> �� ه� دو �09ح 53ب ��1%23,          
            Wدر ی O���L د�A(ش �� ا�ه��01 و )

�� چ�0یO   .  53ب س��س� ی�w2رچ	 اس,     
�م ;�د> ای*           �.  �رایO ��=8 ��د را ا

ز��
� ;	 در��اس, د��", از �� را               
               �� 8=�� Oر داری* ای�N1
�� ;�00 ، ا
را  	 �0�ان ���0V اص$� ��Pو)%�ن                

در ��� ایO ص�رت                 .  "�Aظ ;�00     
در��اس, د��", و ا�SXر )�س'�Cن از         

��م د��", �� ��0Iی� 
�ارد. 

در �ر> � ��=8 �� در ��رد (0$���              
                         �5;�� 	1�%; ��P�;	  ��1C ا
��اس�1ر 7ن ه��01 ، در 9�اب �09ح                 

��  	 63     :  ه�, دائ*  �ی�  ��ی�* ;	            
�I�VL ا;��ی�1 ;	 چO�0 در ��اس�1               

ا�� �� ���Lار ایO       .  دار
� وا�T ه��1*    
                    O�0چ 	ای20 �L�� 	  *�1��
را> 3: 

. �L ، �3�Lح ی�2 از O�3�09 اس,            
د���� ��: ;��0> (0`*  � 
%�ی�F�0ن                        
;��0> چ�Sرم ;	 )�Vی:   <�D	 �Lح                  


%� )�ا
�*     .  �Lف دی�� ا�1���ت        ��
در )�D%�ن  �ا� 3: ا�1���ت                           

�9١٤
�Vار� از (0$���  �02* ;	      �P� 
�م ;�د> ا
� ;	 در 7ن           �;%�1	 ��;�5 ا

%� ;�00 و  �ی�V( !�(�( Oی:                 ,;�D
�� D�د  	 ($0�م ی�2 از �S3�09، ی�                   

         *�D�  �09ح Wار ;��0> � ی�V
را> .  �9
3: ه� �09ح  	 )�S0ی� و چ���Vن  	                 
7ن، 53ب را  	 س�ا�V�D ا
��Cق و                    

�ل ��  �دA
 .ا

در �ر> )I$�6 روا �%�ن  � 53ب                         
23%��1, ، دو �ر> �� F�ی�* ;	 )�                    
ز��
� ;	 ایO 53ب در درون ��دش             
دو �09ح  ��D و ه� �Lف از 7ن                           
ره��V ��دش را دا1D	  ��D و در )%�م        
        �� ، �D�  ن�Fدو ار iی�S1%�� و �S
�Fار


%� )�ا
�*  � چO�0 53 � روا ��                     
         *�D�  	1Dدا  .             B�1* ه���
�� ��7د> 

           �0
�3�09 از 53ب 23%��1, را  	 ��
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