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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

 سردبير خالد حاج محمدي 


	 در روزه��       �� ����� ���� ��ب ��
�     ٣٠ و     ٢٩ و   ١٨   �ا �  �         ١٣٩٠  �
  $ ,&رت *(�)               ٢٠١٢ '&ری$           ١٩

����� ����  � '�ا3&ان-ن            .   �/�ار .-   
ن�ی�-/�ن ����� 5��رم ��ب و  $ *�&ان         
����� ا� ا�89ار� ج�	 ج&ا �&6)  $         
انA@�ق و  م=>;ت)  �/�ار .- �$ در                 

           -. B�Cت 	
��. ای� دور�  $ ��ب ��
 ده��   ،در ای� ����� *;و�  � ن�ی�-/�ن           

ن�F از م���ن�ن و ا*>� و دوس�-اران                  
 . ��ب .��	 دا.��-

            $@�Gد H&ن�ل و ی�س�ود ان��ن�س �  �����
س�&ت  $ ی�د ج�ن3�K���ن را� Jزاد� و                  

����� .  س&س��ل�
� ��ر 3&د را �LJز ��د        
 =- از ت=��� ه�O	 ر6�
$ و س��Nان)                    
ا'�����$ و /�ارش م
O&ل  �/�ار�                      

.  رس� وارد دس�&رات 3&د .-               ،�����
دس�&رات ����� ج=�K-� از روی-اده��         

                	
�� �Gار و           ،ا3�� در ��ب ��
 .8G=��م$ ه� و ان��N �ت ���$ م����  &د

ا'�����$ ����� را �Qی� .�� )  $ *�&ان                
�3Jی� د �� ���$ م���� ��ب                               


	 ت@-ی� ����� ��د       ���Qی� .�� )   .  ��
�  $ ن�ی�-/�ن و                        �F/ م@-م ��3 �9

 در م&رد دل�B ��ی$ ا� �$        ،م���ن�ن ����� 
&ن�
	 ه� را در اج��*�ت) 5&ن                        �

در م&رد  .  ����� جR م���-، ,KC	 ��د    
ن��ی	 NK.&3�) �$  &رژواز� در                        
س�اس� ج��ن  $ ا��Tی	 م�دم و*-� م�-ه-    
                           $� (�NK.&3 	ی��ن نJ B �@و در م
&ن�
	 ه� م�N&اه�-، ی=�) س&س��ل�
� و      �
ره�6) ��مB ان
�ن از  �د/) م�د� ا.�ر�        

�Qی� .�� ) در ادام$  $ ��ب                      .  ��د

	 و اه-اف ای� ��ب ا.�ر� ��د           ����
                     $  	
��و /F	 �$ م�، در ��ب ��
�� از NK.&3�)   �ا� ا��Tی	            � ���5
                 (ج�م=$، ی=�) س&س��ل�
� ر�9ی	 ن

 .ده��
-�  $ *�&ان م
O&ل          Cل �3ل- ��ج م�Kن- 

 /�ار.) ت@-ی� �>�ر         ، �/�ار� �����  
-� ا.�ر� ��د �$  �             .  ��دC�3ل- ��ج م

          B,�� س��B ن�ی�-/�ن ����� 5��رم ت
 ن�م$ ه� و  ��ن�$ ه� و اس��د                     ،.-� اس	  

            X�'ر Hر'@� ج� ی $����� در ا3���ر ه
      �-Aن B,�� س  � او� �Gار /�'�$ و    ،�$ ت

در .  ه�)  $ ����� '�ا3&ان-� .-� ان-             
 ����� 5��رم ��ب      ،ادام$ ا.�ر� ��د �$     

 را� دا.�$ اس	 �$          ١٠١ ن�ی�-�  �        ٩٣
 ن�F ام��ن .��	 در ����� را             ٩٠ت���   

 ر'�X دی��  -ل�B زن-/) در                ٣دا.��-،    
. �3رج ارو�� را� 3&د را وا/Yار ��دن-             

 را� در     ٤٦ ن�ی�-�  �        ٣٥از ای� ت=-اد        
رأ� (��ل ���9 در ����� �>&ر دارن-       

 ن�F از ر'@�� ن�ی�-� �$ م&'X نA-ن- در          ٦
����� �>&ر ی� �- و را� 3&د را وا/Yار         

 ت&س_ �����        ،��د�  &دن-   

اطالعيه پاياني كنگره پنجم حزب 

 حكمتيست  -كمونيست كارگري 

 

�5- روز  `�`A`�`�  `$ ان`�`N`� `�ت                   
 و   ،م̀`�̀`(̀`a ن̀`�̀`� ن̀`̀`�ن̀`-� اس̀`	           

         b`̀)`̀�`̀N`̀̀`� و ج̀`�ی̀`�ن̀`�ت م�ج̀`�̀`��̀`
      �ا,&ل /�ا  �ا� �
  c�A`�`�ی`
��س`) و  `�ا� '`�ی`c م`�دم و                
��Aن-ن Jن�`� �`�� ,`�`-وق ه`��             

 ̀`�ز .   را�  ̀`$ ت̀`�̀`��̀`& ا'̀`�̀`�د� ان̀`-          
� و �̀`-س و  ̀`�ز �̀`�دن             `̀�`̀`̀N`̀ت

̀`�ب  ̀`�رو� .̀`��̀`	 م̀`�دم،        �

 ،3̀`�م̀`�̀`$ ا�   .    ̀`�ا� ا'̀`�̀`�د� اس̀`	      
م`�`-و� �̀`�`) و روزن̀`�م`$ ه̀`��             
رس`) ج``�`&ر� اس`;م`)،  `$              

�س) " روال ه�A$ از .��	    �
م��&ی�- و  `�زار را داغ          "   م�دم

ه``$ دس`�`�`�ت و          !   ن��� م�`-ارن`-   
 �ن-ه�� .�یH در G-رت را  `$         
`�`X دی`�`�� از ن`&ع              `Cم�اس� ت

 "    �`̀K`̀ش ن̀`�̀`��     "   *̀`�وج س&`̀N`̀ دل
م�-ارن`-، و  `$ 3`&د ا*`�``�د  `$                  

 `�ز ه`� �`�`h �`�د�            . نaF م�-ه�- 
" ان`�`N`� `�ت`�`��      " '�یc م=``&ل`)       

ج̀`̀`�̀`&ر� اس̀`;م̀`)، ه̀`̀`ì`&ن          
 hN ا*�j دول����  `&رژوا6`)،      

و  `h`N ا*`j`�         .    �ا� ا'��د� اس	  
ا�&زی
�&ن دس	 راس�) ه`�، در       
��ل .�ط  �-�  �ا� رس�-ن  `$        
ن&ای)،  $ ای� A� $`*�`G`) ام`�`-             

 . دو3�$ اس	

'`̀`) ال`̀`C`̀`�ل ت`̀`;ش ای`̀`� دور�               
ا,&ل��ای�ن "  م�Nلb"ج������  

 ̀`�ا� �̀`Yی̀`�'̀`�̀`� .̀`�ای̀`_ Jن̀`�̀`� و          
ج`�̀`	  "   J `�وم`�`-   " ی`�'`�`� راه`)         

دا.�� س�) از G-رت  $ ج`�6`)          
ج`�ی`�ن`�ت ا,`;ح       .   ن�س�-� اس	 

      m`ه�� رن��رن 	nN. و c)o
Jن، ای`�  `�زن`-/`�ن        

 خالد حاج محمدي

انتخابات و آخرين تالش 

 جناحهاي بورژوازي


	�� ه����    �� ����� ���� ��ب              :

	 ت�م .-       ����  .            $  ����� �از ای

*�&ان ����� ا� ا�89ار�  �ا�                          
ج&ا �&6)  $ انA@�ق و م=>;ت) �$  $               

    -. B�C،��ب ت        	از .   ن�م  �د� .-� اس
� ����� 5@-ر  $ اه-اف 3&د                      . �jن

 رس�-؟
 ه-ف ����� اس�سً� ج=�K-�       :�ذر م�رس� 

از روی-اده�� دور� ا3�� در ��ب و                     
��ی�ن دادن  $  �Cان)  &د �$  � ان��Aر                    
�;ت�Fم ه�O	 دا�6 تA-ی- .- و  $ انA@�ق               
در ��ب و ن��ی�ً� ج-ا6) ای� ر'@� از ��ب          

م���ی� ��ر ����� *;و�  �        .  م��� .- 
ج=�K-� از ای� روی-اده�، رس�-/)  $                 

                  �jو 5$ از ن (س��س �j5$ از ن $)O
م
 س�ل$   ٨ت�A�;ت) و د'�ع از م&ج&دی	               

�� )  &د �$ ن@8$ ام�- r5، ��ر/� و                  
از ای� زاوی$ ����� ��ر           .  �&ن�
�،  &د  

3&د را ان��م داد و  � م&'@�	  $ ��ی�ن                     
 .رس�-
                     $*&��h از ����� د'�� س��س) م�

اس��د م� &ط  $ ���$ م���� و د'��                    
س��س) را  �ا� �(�$ ن�ی�-/�ن �����                   
ارس�ل ��د�  &د ت� تn&ی�� ا �s��& و                 
        ���A�A� ا3�;'�ت و ،t��Kاز م -��
م

*;و� .  درون ره��K ��ب دا.�$  �.�-         
 � ای� در ����� د'�� س��س) /�ار.) از         
 �وز ا3�;'�ت و ا,���8��� درون                  

 . ره��K ��ب را  $ ����� ارا6$ دادی�
ن�ی�-/�ن ����� o) دو روز  tC و                     
ت�Kدل ن�j از زوای�� مN�(F) ای� روی-اده�     

در م&رد س� @$ . را م&رد  �س) �Gار دادن- 
ت@� B /�ای�Aت و س����� مb)�N در ��ب      
در دور� ه�� مN�(b، م@�وم���6) �$ در            
دور� ه�� مb)�N در م@� B س��س���                       

                         ��3u�  و $�'�/ B�. ب�� (رس
'�,($ س��س)، '��� و ��) ت�A�;ت)              
�$ م��ن /�ای�Aت مb)�N در دور� ا3��             

  TC��� زی�د� ,&رت                  ، &ج&د Jم-     
	'�/  .                	�*;و�  � Jن در م&رد رس

                              &vن، لJ ���ب و G&ان�� و م&ازی
س���ت�H م&ازی� �� ) از ج�نc ر'@��          
      (AN  م-نJ 3_  �زن���، س�زش و �&ت��
از ره��K ��ب �$ 3&د را م�=�-  $                     
            ���
رس�	 ��ب در ه$ ا =�د Jن م�-ان

-. 	KC, B�nFت $  . 
در م&رد دل�B انA@�ق در ��ب دو '���&ر          

در �����  $ تnF�B م&رد           

كنگره پنج حزب حكمتيست نقطه پاياني بر 

 يكدوره، آغازي دوباره 

	�� �� �ذر م�رس��� م����� 

 


	 ت�م .-      ���5- .  ����� ���� ��ب ��
م�� /Y.�$ ه$ ا*>� و ��دره�� ��ب و          
ه�اران ان
�ن �&ن�
	 در ای�ان و                      

  $ س�ن&.	       ،*�اق و ��دس��ن *�اق         

	 '�� ��دن- و ه� �a و            ����ب ��

 و  �       ،ج�ی�ن) ت;ش ��د  $ س�� 3&د                
 در ای� ��وس$            ، �دا.	 و *@B 3&د           

د�3ل	 ��- و م�نR ل8�ت  �A��  $ ��ب            

	 .&د  ����  .          � � ات�م ����� ���� ای

 . دور� uاBG  �ا� م� ت�م .-� اس	

 o�F) از    ،در ای� ��وس$ م� ل8$ 3&ردی�       
ا*>� و ��دره�� ��ب راه) دی��                      

 درس	 ی�        ، 3&ب ی�  -           ،ان��Nب ��دن-   
 Jن�� ه� دن�Kل س��س�) 3&اه�-                ،ن�درس	

 G&لh را     ،ر'	 �$  � ا*;م �;ت�Fم 3&د          
u - م� ه� ن��� 3&اه�� ��د ت�          .  داد�  &دن- 

 -ان�� در ���� س��س	 ای�ان 3&اه�-                    
 از  ،دام�$ ن@- و '�,($ /�'�� Jن��         .  ای
��د


	 و      ٨  –  ٧س��س����  �� س�ل$ ��ب ��
 و 5$        ،از /Y.�$ 3&د 5$ 3&اه-  &د                 

  ،م
��� را o) 3&اه�- ��د

 خالد حاج محمدي

 در لزوم ترك اين دايره بسته

 چند كلمه با رفقاي حزبيم

 

 
       5نشريه حكمت شماره 

 منتشر شد
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 4صفحه 
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 كمونيست هفتگي 118شماره  2صفحه 

ا.�ر� .- از م��ن  @�$             ).  �Yی�'�$ .-   
 را�   ١١ ن�F از ر'@�  �            ١٠ن�ی�-/�ن   

ا*;م ��د� ان- �$ از ��ب ���ر� /�'�$         
و �5- ر'�X ن�� ا*;م ��د� ان- �$                       
*(���L م&ا'@	  � مn& �ت رس) و             

 ام�  -ل�B ان�@�دات) �$     ،3_ رس) ��ب  
از *(��د ره��K ��ب دارن- ���9        

            -��
در ای�    .   $ .��	 در ����� ن�
 hN /�ارش .- �$ د'�� س��س) ن�م$            
ا�  $ تH تH ا*>� ���$ م���� در         
              �م&رد وz�J $Fن��  �ا� .��	 در ای
����� و ل�وم ج&ا �&J (6ن��  $                           

.  ارس�ل .-� اس	            ،ن�ی�-/�ن �����    
ت=-اد� از ر'@�  $ ای� ن�م$ ج&اب داد�              
ان- �$ ای� ج&ا �� ه�ا�  @�$ اس��د در               
ا3���ر ه�O	 ر6�
$ ����� �Gار /�'�$           

 .اس	
 -ن�Kل ����� وارد دس�&ر ا,() 3&د             

در ای�  hN ا �-ا Jذر م-رس) از             .  .-
�oف د'�� س��س) /�ارش ای� دور�              
ا3�;'�ت و م
�6() �$ ��ب  � Jن                      

. رو �و  &د� اس	 را ت@-ی� ����� ��د           
Jذر م-رس) در  tC 3&د ا �-ا /�ارش         
مnF() از .�وع ا3�;'�ت در ��ب             

 از �(�&م   ،n3&,�  =- از ����� 5��رم  
��$ م����            � b)�Nاج;س     ،ه�� م 

د'�� س��س) و م
�B6 م&رد ا3�;ف در         
ای� ��وس$ و اG-ام�ت) �$ ,&رت                      

در ادام$  $      .  /�'�$، ت@-ی� ����� ��د       
         ،	
��/�ای�Aت م&ج&د در ��ب ��
س�� ت@� B ای� /�ای�Aت، زم��$ ه��                 
ت�ریN) و اج��*) Jن، ت�Q�� .�ای_ و           
تu&Cت اج��*|  ��ون ��ب  �                    
ت&ازن /�ای�Aت م&ج&د در ��ب در              
ه$ ا =�د س��س) '��� و ت�A�;ت)               

و  ���3u در ای� ��وس$  $            .  ��دا3	
ن@- ��ر��د �(�	 ره��K ��ب،  د'��           
س��س) و ���$ م���� 5$ در ن@{               
م&ازی� �� ) و 5$ در س�زش و *-م             
ات��  $ م&ازی�  در م��س�Kت �� ) و               
در م@� ($  � �Gن&ن .��) ه��                                 
�ت�AN  H) از ره��K دا.	               �
س�

/�ارش ت&س_ ا*>� دی��           .  ��دا3	
                  $  $)د'�� س��س) ت��B .- و از ج
           	
ت;.��� ای� دور� دو ��ب �&ن�

��ر/�� *�اق و ��دس��ن و ا*>� و            
� ا*>� و                         ��i��دره�� Jن�� و ه

	 و   ����دره� و دوس�-اران ��ب ��
ت;ش م�  �ا� ی�'�� راه) ا,&ل)                     
 �ا�  �ون ر'	 از ای�  �Cان و  $                  

�
	 �A�-ن ت�م ای� ت;.��� از                     
 . ج�نc ر'@�� ه�O	 دا�6 ��دا3�$ .-

در ای�  tC ن�ی�-/�ن ����� و ت=-اد�         
ه� .  از م���ن�ن '=�uن$ د�3ل	 ��دن-          

در /�ارش د'�� س��س) و ه� ن�ی�-/�ن        
����� .  �����  � ن��ت) ج-� ت���- .-        

ت���- ��د �$ Jنi$ ��ب را  $ انA@�ق،            
 $ ای� .��L $  Bی	 L�� س��س)                        

 ن$ نaF ا3�;ف ن�j  (�$ زی�             ،��Aن-
        ( �� �� G&ان�� و م&ازی�
�� ن��دن م
و س�&ت و س�زش ���$ م���� در              

ن�ی�-/�ن �����   .  �KGل ای� وR9 اس	       
ت���- ��دن- �$ ای� ات�Fق  $ ��ب                        

	 و ا*��Kر و ا*��د� �$  $ Jن      ����

�����  $   .   ل8$ ج-� وارد ��د          ، &د
                         	Aر دی�� ان��  Hی 	@�@� �ای
             B�Cم@� ($  � ت �/Yا.	 �$ ت��� �9م
           ��L و (*�ای��&ن$ ان�G�@Aت L�� اج�

� از          ،م
u&Oن$  $ ��ب      �'�/ $),�' 
� از     ،س�	 رای~ r5 ای�ان    �'�/ $),�' 

زن-/) ��.�$ ا� در �3رج �A&ر،                   
و,B .-ن ��ب  $ ��ی$ اج��*) 3&د         
و س�3�� ��ب در ج�م=$ ای�ان و  �               
              Hن  $ ی-. Bی-Kو ت 	Fس �رو� زم�

ا� داA� B3&ر�           ��ب س��س) ت&د�      
����� در *�� ��ل ت���- ��د �$        .  اس	

ج�ی��� ار/�ن��� ره��K در ای� ��ب          
 �uت� از م&ازی� و ����� Jن ن�
	 و              

	 �� ) م��)  $                        ����ب ��
مn& �ت س��س) و G&ان�� �� ) اس	           
           (و ه$ م
O&ل�� Jن ت� R م&ازی� رس

ن�ی�-/�ن �����  �    .  و �Gن&ن) ��ب ان-     
           (Kn=ن  �ز و  -ور از ه� ن&ع ت�A5
م�A;ت ای� دور� را  � دG	 م&رد ن@-           
و  �رس) �Gار دادن- و ت;ش ��دن-                  
درس��� ای� ت�� $ را  $ *�&ان ت�� $          

 . ا�  ت(�  �رس) و از Jن  ��م&زد
                  ��Kان�@�د ج-� از ره �9 �����

��$ م���� را                 ،م��cN 3&د    � B� 
        (�Kار� م�G و 	
م
O&ل ای� وR9 دان
                       $�� � ت& �� رس) �(�$ ا*>� �
                 cی&nن تJ ���ل-Kم���� و *() ال

 .��د
����� در م@� B ت=�9) �$ از �oف            
 AN) از ره��K ��ب  $ ��ب                        


�	 .-� اس	     �  � ات�Fق Jرا از            ،��
��ب و س��س��� و مn& �ت Jن و                       

 . س�ل$ اش د'�ع ��د٨ت�ری� 
����� ه�م�ن ت���- ��د �$ ��ب  �ی-         
 � �A	 س� /Yا.�� ای� دور�،  � ا*��د          
                h�� $ در� ���83 bی�zو $  aF� 

و �B ن��و و ام��ن�ت          .    دارد  ��دازد  
3&د را در 3-م	 ��ر ج-� و در ج�	          
ا'�ایh دام�$ نF&ذ ��ب و تK-یB ��ب          
 $ �� ) B �G ان��Nب و B �G د'�ع  �ا�          
ه� ��ر/� �&ن�
	 و J/�ه)  $ ��ر               

� ت���- .- �$ رهJ ��Kت)      .  ان-ازد��iه
در '�,($ �5- م�ه$  �ی- در '��                            
 �/�ار� ����� *�د� ��ب و  �                      
'�ا3&ان-ن ن�ی�-/�ن ت�A�;ت���                     

 . مb)�N ��ب  �.-
 =- از ای� مtCK ی-� /(i��)  $ *�&ان         

 ،م
O&ل �3ان$ دار� م���� ��ب               
/�ارش ��مB �3ان$ دار� را ت@-ی�                   

 -ل�B اس�@;ل �3ان$ دار�      .  ����� ��د 
��$ ��دس��ن ام��ن /�ار.-ه) از             �

XKo .�3ان$ ای�  hN از ��ب نK&د                 
/�ارش �3ان$ دار ��ب از دو ,�-وق      

 ,�-وق ل�-ن �a از             ،م���� ��ب   
�           �٢٢(�&م   �
 ��ب تC&یB ر��ن �

                  H� ���iزاد� داد� .-� اس	 و ه
ه�ی�$ دو *>& ه�O	 دا�6 ت� �3J م��                
'&ری$ ��دا3	 .-� و ��ب  -ه)  $                

ی-� /(i��) ا*;م ��د      .  ای� ر'@� ن-ارد   
�$ م��ان �B �&ل) �$ در ا3���ر او                    
اس	  � ار�Gم رو.� ت@-ی� ����� م�A&د         

��  ���د      nن تJ از  .  ت� در م&رد �����
ا�
�س م
O&ل�	  ��u ر'�X ی-�                     
/(i��) و ه�م�ن از ر'�X ��� زارع          
 $ *�&ان م
O&ل د ���3ن$ ��ب و                    
ج-ی	 او در �B� �F اس��د� �$ در                   

 . رس� G-ردان) ��د،ا3���ر دا.	
               $���3Jی� دس�&ر ����� ان��N �ت �

در ای� را �G $8ار�  $          .  م����  &د  
تn&یc ����� رس�- م�K)  �ای��$                   
            (Kم����  �ی- ت��س $��ت=-اد ا*>� �
 � و�zیb رو.� ای� ار/�ن و ت=-اد                   

و  � ای�      .  ن�ی�-/�ن ه� �����   �.-          
                    $��اس�س وارد ��وس$ ان��N �ت �

        $��م���� .- و از م��ن ��ن-ی-اه�� �
 ن�F را  $ *�&ان *>&                   ٧م����    

ا,() ���$ م���� ان��Nب ��د �$               
 اس-     ،*�Kرت�- از ر'@� Jذر م-رس)                  

(��i)/،   ی�ن&/ �� �j*ا ،  �F� ی�  ، ام�ن�Q 
( ��.،                     -Cو م �-C�3ل- ��ج م 
و ه�م�ن دو ن�F از ر'@� Jس&            .  '���)

'�&�) و س��- �
��) را  $ *�&ان *()   
 .الK-ل ���$ م���� ان��Nب ��د

 ،����� در  �G hNار و 8G=��م$ ه�                
ت=-اد� از �Gار ه� را در دس�&ر 3&د               
        $  �/Yا.	 �$ م��س�Fن$ '�,	 ��دا3�

. ه$ �Gاره�� در دس�&ر را ن��'	                   
                        $��Gاره�� مn&ب ����� 9

 .اo;*�$ اس	
�����  � س��Nان) ا3���م�$ Jذر م-رس)       

Jذر م-رس) در     .   $ ��ر 3&د ��ی�ن داد        
 ،س��Nن 3&د  $ ج�ی��� ����� ����                  

  $   ،مt��K م�) �$ در Jن �oح .-             
رو.�) م�T��Kت و ج-ی	 �TC  B�� و              
 $ '>�� س��س) و �� از ا�
�س                        

Jذر م-رس) در     .  م
O&ل�	 Jن ��دا3	    
� ��ل  $ دG	 و ج-ی	 ن�ی�-/�ن در          �*
 �رس) او�9ع ��&ن) و ا3�;'�ت در           

  $ ن@-  ) �� و ��س	 ا.��uت             ،��ب
              $� ('�nب و ان�� ��Kدور� ره �ای
در �B م�T��Kت  &د ا.�ر� ��د و                         
           $� (ه�م�ن  $ و�zیb س���� و م�
در م@� B م� س	 و ا*��د  $ نaF و                    
ت=��() �$ �����  �ا� ���KAد Jن��                   
دا.	 و ���م) �$ ����� ��ب                              
              (�

	 در د'�ع از 3_ �&ن�����
                     $@Ko ر/�� ت� ��&ن) 3&د  �ا���
&ن�
��� و JزادیN&اه�ن       � $��ر/� و ه

 .دا.	 و اه�	 Jن ا.�ر� ��د

	  � س�ود            ������� ���� ��ب ��

 .ان��ن�س�&ن�ل  $ ��ر 3&د ��ی�ن داد
 =- از ات�م ��ر ����� ���$ م����             

	 �&ت�ه)  $ ات�Fق Jرا            Aدر ن cN�م�
                  $��Jذر م-رس) را  $ *�&ان د �� �

��$ م����    .  م���� ان��Nب ��د       �

	 '&ر�              Aن ��� /�'	 در اول�nت
��$ م���� و                 � bی�z3&د  $ اه� و

  .و�zی� b��Aرو� ��ب  ��دازد
 

����ر ��	
�� –ای�ان  ��ب 
��	��$� 

 ...اطالعيه پاياني كنگره پنجم
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 حزب حكمتيست
٣٠ � ٢٠١٢ '&ری$ ١٩ -  ١٣٩٠  �
 

�ار &��ر% '١ 

	 م
`O`&ل`�`	         ������� ���� ��ب ��
روی-اده�� ا3�� در ��ب را ت``�م`�  `�            

��$ م���� ��ب م�-ان-� �-�*. 
              b`ی�`zی`�`) از و ��م���� ن$ ت� $���
3̀`&د ی̀`=̀`�̀`) �̀`�س̀`-ار� از مǹ`& ̀`�ت و             

 ،م@�رات ��ب اس	 را ن`�دی`-� /`�'`	            
 ̀`(̀`�̀`$ در ò`) س̀`$ �̀`(̀`�̀`&م در زی̀`� �̀`�                  
/̀`Yا.̀`�̀`� م̀`&ازی̀`� و م̀`@̀`�رات �̀`� ̀`)             

  `$    ،.��	 ه��ن) ��د و *; �`�ب       
*̀`�̀`&ان م̀`�̀`̀`&*̀`$ ا� ت̀`� ̀`G R̀`�ن̀`&ن و                

-. BCب م�&nم@�رات م. 
از ای� رو ��`�`�� ه``$ ا*>`� و *`(`)                   
الK-ل��� ���$ م���� را رس`� ت`& `�`�           

 .م���-
�ار &��ر% '٢ 

       bم����  ��  $ ت=�ی $��ت=-اد ا*>� �
 �ی- م=�دل �
���� م���� �`�ب  `�.`-          

 ١٠و در ه`� �`�ل ن``�`�`&ان`-  `�`h از                       
ای̀`� .   در,̀`- ن̀`̀`�ی̀`�̀`-/̀`�ن �̀`�̀`�̀`��  ̀`�.̀`-        

   ��T������٧ اس          $`�`�` ن�F را  $ *�&ان �`
 .م���� ان��Nب م���-

�ار &��ر% '٣ 
�`�̀`�̀`�� از �̀`̀`�̀`�`$ م̀`��̀`�� م̀`�̀`Ǹ`&اه̀`-            

̀`�̀`&ن̀`) را  ̀`�ا�  ̀`$ روز �̀`�دن              `̀�`̀`̀�
ا,&ل س�زم�ن) ��ب و ت��$ اس�س`�`�م`$      


̀`�̀`&ن      .   �̀`�ب ان̀`�̀`Ǹ`�ب �̀`�̀`-       `̀�`̀`̀� �ای̀`
���A�`�دات 3`&د را ت`@`-ی`� �`�`�`�� Jت`)                    

 .��ب 3&اه- ��د
 در ت�0	� س	�س�/-�� ت-�     ،  +'�ار &��ر%   

� ��ب�2 


`	 ی`H  `�ر             `�`������ ���� ��ب ��
            �``�`̀ ̀`�``�  ``� س̀`�``�س``�  مǹ`& ``�ت و        ،دی

ج�����ی��� ت� ��&ن) ��ب  `$ *`�`&ان           
س��س���� �&ن�
�) ت`��`�`- م`�`�`Yارد و            

 . � Jن ��'�Aر� م���-
 در د6--�ع از �--�ب           ،  3'--�ار &--�--�ر%       

��	��$� 

`	 ت`;ش                  `�`�`����� ��`�`� �`�ب �`�`
ه�O	 دا�6  �ا� تv��� اس�`�ات`�s �`�ب        

̀`&ن``)                   ̀`�ن G �``�`̀L c`̀ ̀`X تn``&ی  ،از ò`�ی
 را   ،" �;ت�Fم س��س) *() ه�O`	 دا6`�       " 

ت=�J (9.��ر  $ س��س��� و مn`& `�ت        
 دور زدن �����    ،و ه&ی	 م��ی� ��ب   

             �`�``nت R`م`�ج ���ب  =�&ان *�ل���ی`

/��� در ��ب و ا*;م رس``) 3`�وج        
��`�`�� �`(`�`&م        .   ای� جR از ��ب م�-ان-    

              (`L�� �Gن&ن) ای� ج``R را ا*`;م رس`
 .��ب دی��� م�-ان-

 '-�ردا
-� از م�-9-�ل           ،  7'�ار &-�-�ر%       
 :�ا
� دار� ��ب


`	 از ی`-�               `�`�`����� ���� ��ب �`�`
/(i��)  $ *�&ان م
`O`&ل 3`�ان`$ دار�            
��ب و دG`	 و ا�
`�س م
`O`&ل`�`	 او                  

 .G-ردان) م���-
 '-�ردا
-� از م�-9-�ل           ،  ٧'�ار &-�-�ر%       

� ��ب�:� د�	


`	 از �`��             `�`�`����� ���� ��ب ��`
زارع  �ا� ��F اس��د و م-ار� �`�ب         
و ت@`-ی`� Jن  `$ د'`�`� س`�`�س`) G`-ردان`)                      

 .م���-
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'���&راول زی� ��       .   �G tCار /�'	      
            (ن��د� .-ن م&ازی� و مn& �ت رس

 . &د
�B ن�ی�-/�ن ����� ت&ا'X دا.��- �$               
          �83 �  B�. �5��� �$ ��ب را  $ ای
ا9C;ل رو �و ��د ن$ وج&د ا3�;ف       
س��س) و ��) ,�ف وج&د س�����               
م��Fوت در ��ب، �$ زی� �� /Yا.�$                 
.-ن ان>�Kط و ��ن
�K��� ��ب و ت�م        
                  �ت>����� �Gن&ن)  �ا� اج�ا� ای
م&ازی� از ج�نc *�ل���ی� ار/�ن���               
��ب و ره��K ��ب، ���$ م����،        

ن@{ م&ازی�) �$ �G*-تً�  �ی-  �               .   &د
ت�K���ت ت�A�;ت) ت� س� �- ا�3اج از            

م��س�Fن$ ای�    .    ��ب ��س� م���'	       
ن@{ م&ازی� '@_  � ا*��اض وان�@�د م�        

ت���-ات ج-� .- م�K)          .  ��س� /�'	   
                   ��Kاز ره (AN  $��ای��$ زم�ن� 
��ب  �ا�  $ ا,8;ح ��F و�-ت               
                    ���5 �F� ی�&�  ��@�Gب و ی� د��
م�C- ��ب از  ) ��ن
�K) ت�A�;ت) و         
ن@{ م&ازی� و �3وج  hN دی��                    
                        	.Y/ ( �� ط�Knاز ان ��Kره
           bی�zو �م���-، *; ی�) از م���ی
3&د را  =�&ان ره��K ان��م ن-اد� و در         

 . ن@{ ای� م&ازی� .�یH اس	
ی�) از مt��K م�� ای� ����� و                          

 ت���- م�-د  � رس�	     ،دس��ورده�� Jن 
��ب در ه$ وج&�  س��س) و                               
ت�A�;ت)  $ م=�) رس�	 س��س���،               

ای��$ ��'�Aر�  .  ار/�ن�� و G&ان�� Jن  &د     
           $  ( �� � � ان>�Kط، م&ازی� و G&ان�
                (ان-از� ��'�Aر�  � س��س���� رس
 �ا� یH ��ب س��س) ج-� ه&ی�)               

ای��$ ه�ن@-ر �$ �&ت�� Jم-ن در          .  اس	
م@� B ن@{ س��س���� یH ��ب ت&س_        
یH '�د ی� ار/�ن ی� ج=)، را س�زش             
س��س) و د'�ع ن��دن از ��ب  �ی-                   

	
 $ ه�ن ان-از� �&ت�� Jم-ن در            .  دان
م@� B ه� اG-ام L�� �Gن&ن) و ن@{                     
م&ازی� �� ) ه� س�زش س��س) و  �ز          
��دن /�رد ��ب در م@� B س�����                  
س��س) و /�ای�Aت دی�� و �&ت�ه) در          
                 (�
د'�ع از ه&ی	 یH ��ب �&ن�

ت�� $ ای� دور� ن�Aن داد �$              .    اس	
د'�ع از ��ب  -ون  $ ��ر  �دن                          
ت>����� اس�س��م$ ا�  �ا� م@� ($  �           

� اس	                  )�ای� .  ان>L (o�K�� م
درج$ از ان>�Kط ن��Yی�� و Gu�-� در           
�Gن&ن) *B ��دن، ای� درج$ ت=(B در           
د'�ع از G&ان�� و ان>�Kط �� )  در                  


� @$  &د     �  	
��ای� .  ت�ری� ��ب ��
                 $  $�.Y/ د�  &د �$ در دور���K@*

    -. B�Cی�) از          .  ��ب ت � $ ن�j م
درس��� م�� ای�-ور� ��ی�K-� ج-�  $              

 .م&ازی� �� ) و �Gن&ن�	 ��ب  &د
'���&ر دوم �$ م&رد  �G tCار /�'	           
 �رس) دuیB س��س) ای�  ن&ع                              

       	
��ان�G�@Aت در r5 و در ��ب ��
در ای� زم��$ ه�  $ درج$  �6u)           .     &د

در ����� در     .    ه���j وج&د دا.	    
                              B� (*�م&رد س�	 و ��ی$ اج�
ج�ی�ن�ت م&س&م  $ r5 در ای�ان،                    
            	
��س�	 وی�s ا� �$ در ��ب ��
           	KC, B�nFو ��ی$ دارد  $ ت $Aه� ری

-.  .         �س��) �$ ام��ن م�-ه- ��ب  $ ای
در ای� را 8$         .  را��) دو.@$ .&د        

 TC��� 3& ) در م&رد n3&,�	 و           
ویs/) ا��اب در تK=�- و n3&,��ت         

� ا��ا ) دارن-، .-                 ��5 $� (/sوی .
ای��$ ا��اب r5 در تK=�- در �@@�	              
 $ س����ه)  �ا� '=�ل�� س��س) r5 و          

در م&رد س�	     .     �س� @$ تK-یB .-� ان-      
 $�.�� r5           زن-/) و $� -. 	KC, ا�

ا� در �3رج �A&ر                   '=�ل�	 ��.�$    
اش اس	 و Jن�ا                      س��ری&� زن-/)     

تO&ری�� م���-، ت=�ض  $ ای� زن-/)             
$�.��            r5 و �
ا� را ت=�ض  $ �&ن�

                �م�-ان- و در م@� B ه� تv���� در ای
نC&� زن-/) و '=�ل�	 ا�
�س �83 و            
ت�-ی-� در از دس	 دادن س����� 3&د،            

ای� م@�وم	 Ko�=�� در       .  م@�وم	 م���-  
. ه� ج�ی�ن) .�B و تK(&ر 3&د را دارد         

          �5�� 	
��ای� م@�وم	 در ��ب ��
    t��Kس)   ،د'�ع از م��رت س-G ب و��، 

   ����nN. .   را  (�- ��د   ،و ��ب و 	س�
  $�.�� r5             �  	
��ا� در ��ب ��

واRG س���      *(� ��دن ای� دو  tC در          
��ب و  .  د'�ع از 3&د را م��C م���د       

.nN����  $ ��ب و م�  $ *�&ان                     
       -. Bی-Kن تJ -ی���ب و م�� ،	�nN. .

             t��Kرا در م 	م@�وم �ن&ن$  �رز ای
              cاز ج�ن (�
م� &ط  $ ت�Cب �&ن�
� م�اد ��)           �
� زاد� و ��
ر��ن �

 . م�A- م�Aه-� ��د
          Hر دی��  � ای��$ ی�Kرا 8$ ی� �در ای
          a� -ان&����ب �&ن�
�) ��ر/�� ن
از س�ل�� '=�ل�	  $ ��ی$ اج��*) 3&د              
                      B3ان- �� ) دا&��و,B نA&د، ن
�A&ر� ن�K.- و ����ن اد*�� �� )            
&ن�
�) ��ر/�� اج��*) را دا.�$          �

 �� زدن یH     .   �.- ت���-ات زی�د� .-      
��ب Jن��  $ ای� .�J Bن در ا��ا )               
م��)  $ ��ی$ اج��*) 3&د  $ .-ت                  

� اس	       � K���- .    سN	 و ت@�یL �ًK�� م
ا/� م� در ���ر ���$ ه�� �� ) �$                  
م&9&ع ��ر.�ن داB3 ای�ان اس	 و              

ای�    اس�سً� در �3رج �A&ر ت�A�B داد�            
           ،	Fن ،���$ س��-ج، ت��ان، ذوب Jه�
��$ .��از و ا,F��ن و            � ،(���و.�

…  .                 (=را در ای�ان دا.��� ه�� ج
�  �Cان) را  $ ��ب               ��5 	
ن��&ان
�B ��- و Jن�ا ت� �- �5�� انA@�ق                   Cت

�@)  ��Aن-   *  .           � �ز� ��دن  � �5�
�� K)  �ا� ه�� '�د و ج=) Jس�ن                

	
ه�ن8&ر �$ در دور� ا� �$                .  ن�
م&ج&دی	 اج��*) و س�زم�ن) ��ب           
                �در داB3 ای�ان ��5ن G&�  &د �$ ای
م@�وم��� اس�س�  $ .��L Bول�- Jن�� در         

در �����   .  مB'�C ا �از وج&د م���د       
                ��اول ��ب و �a از Jن م� .�ه- ه
                           B�&دی� ام�  -ل  	از م@�وم aج�
م&ج&دی	 G&� اج��*) ��ب در                   
Jن-ور�  $ �3وج ن�را9��ن از ��ب               
م��� .- و ��ب  � �5�� م��o�N ا�             

-Aرو �و ن . 
                      �� ج(&/��� از ت��ار �5��ت>
                  Hت aF$ ن�ان) ن$ ت���C  ق و�@Aان
تH م�، ن$ *-م ا*��د  $ ا'�اد،  (�$                 
ت;ش  �ا� تK-یB .-ن  $ Jن ��ب                     
اج��*) م�تK_  $ م&9&ع ��ر 3&د و        

�� ) .  �� ) ��ر/�� �&ن�
�) اس	     
�@ً� و واG=ً� م��)  $ مn& �ت                  * $�

 .س��س) و �Gن&ن�	 3&د اس	
ن�ی�-/�ن �����  -ون س�س&زن) ام���ز     
دادن  $ ره��K ��ب از ه� ج���)  $          
ای� م
�B6 ��دا3��- و �B ره��K ��ب       

در ای�     .  را م&رد ان�@�د �Gار دادن-               
                     	�K
����� س�س&زن) ا��Q از ن
س��س) و ام���ز دادن  $ ه��jه��                 

    -A�ن�ی�-/�ن �����  �     .  س��س) دی-� ن
رو.�K��B� $  ( روی-اده� ��اد3��- و             
                  ��nرت ت�
G>�وت ��دن- و  � ج

-��'�/ . 
ای� ����� ����� .��8ن س�ز� از                    

ا� و G��م�ن س�ز� از ت=-اد�                      *-�
����� .�د� از دس	 دادن        .  دی�� نK&د 

و دی&ار ن�Fت درس	 ��دن از ر'@�6)           
. �$ ت� دی�وز در ���ر م�  &دن- نK&د                    

            ��Fل�N$ م�&ن ��دن *(�ژی��سJ �����
س��س) 3&د و ی� ن�Fی� ��دن دی��ان و         

. ه(�($ ��دن و ت=�یb از 3&د نK&د                  
                $� (6��n3�. م������ ا�  &د  � ت

	 ت� ام�وز  � Jن .��3�$         ����ب ��

����� ا� �$ م��Fnن$ و  �           .  .-� اس	  
�ن  �ز  $ ��ب و رهJ ��Kن ن���           A5
��د،  $ ن@- ��ر��د �B ره��K ��ب            
��دا3	 و ن@B� h ای� ره��K را در              

.  &ج&د Jم-ن ای� او�9ع  �رس) ��د           
����� ا�  &د �$ واK=G���ن$ و  $ دور از     
ه� '>�� اG;3) و L�� س��س)  $                   
ل8�ت) �$ ��ب در ای� دور� دی- ن���           
��د و ت;ش ��د 9�ن���6) را  �ا�             
م�ن=	 از ت��ار �5�� س��ری&6)                     

 .  &ج&د Jورد
�����  � ت�Q��ات م�Nب ای� انA@�ق              
�  � ا*��Kر               ��iدر درون ��ب  و ه


	 J/��  &د    ��ای� س�ال �$   .  ��ب ��
5$ ت>��) وج&د دارد �$  ی��Kر دی��        
�B نA&د،                Cان)  $ ��ب ت�C  ���5
س&ال  hN وس�=) از ا*>�، ��دره� و        

ی�) از    .  دوس�-اران ای� ��ب اس	          
ت�Q��ات م�Nب ای� دور� در ��ب                   
ل8$ 3&ردن ا*��د  $ ره�Kى ��ب            
در ای��$ �Gدر اس	 ا3�;'�ت س��س| را        
 $ �oق س��س| �B و 'Bn ��- و در               
� ��ل م��)  $ م&ازی� و م@�رات             �*

 . ��ر ��-،  &د
وج$ دی��ت�Q��ات م�Nب ای� انA@�ق             

 $ �83   .  در ا =�د اج��*) Jن اس	           
ان-ا3�� �� ) �$ س�م�ی$ Ko@$ ��ر/�          
و ت��� ام�- r5 و �&ن�
� در ای�ان                  

 8G=ً�  $ ا*��د Ko@$ ��ر/� و                 ،اس	
           $  	
 &ی�s  $ ا*��د ��ر/�ان �&ن�


	 ل8$ م��ن-     ����ر/�ان .  ��ب ��
&ن�
	، ره�Kان ��ر/�� �$ در �5-       �

	 را در                   ��س�ل /Y.�$ ��ب ��
ج�m روزم�� .�ن *(�$  &رژواز�،           
از ج�&ر� اس;م) ت� �5��� ل��Kال             
          X� -ن، در ���ر 3&د دی-ن&�
در ا�&زی
دارن-  � دی-ن �83 ا9C;ل ��ب                
                �Jن��  $ ای� .�B و از ج�نu�  cت�ی

-��� Bن ت�مJ Rم�اج   . 
              ��Kد م�-د  $ ��ب و ره�ج(c ا*�
Jن 5$ در س�8 اج��*) و 5$ در                      
           $��س�8 ��ب در ,-ر اول&ی���� �

 . م���� م��cN ����� ��~ اس	
ن���$ �B مt��K ����� را م��&ان                      
 8&ر وی�s در  س$ �Gارمn&ب زی�               

�Gاردر م&رد م
O&ل�	 ج=) �(�$      .  دی-
                         �ا*>� ���$ م���� در �KGل ای

در ت�6�- س��س���� ت�           ،و=9�	�G ،ا       
 �$ در �@�@	 ج&ا )  $ تv���              ،��&ن)

ری() اس	 �$ جR 3_  �زن���                       
 در   ،3&اه�ن Jن ه
��- و  ��G ��3uار          

       	
�� �$ 8G=�	      ،د'�ع از ��ب ��
دادن  $  �3وج ه�O	 دا�6 از ��ب                    

 .   &د

	�� ه����   ��  :        B� ب�� �����

                   R9و ���$ م���� را م
O&ل ای�
� دل�B ه$ ا*>� و                  �دان
	 و  $ ه
*() الK-ل��� ���$ م���� را ت& ��              

��$ م����               .  ��د� B� در      ،�5ا 
.�ای8) �$ ���$ م���� از ا*;م                 
�;ت�Fم ه�O	 دا�6 و تv��� ریB ��ب               
                  R)8ون م��ن رو  $  J ر�A�از ان -= 

 .-� اس	؟
 اتG�Fً� در ای� م&رد ه� در          :�ذر م�رس� 

 K���tC  �����  . - و س�ال .-                        
 ن�F را   �٨ن�ی�-/�ن ����� 5��ر ��ب     

.  =�&ان ره��K ��ب ان��Nب ��دن-             
    � ن�F ره��K ��ب XKo        �٨وz�F$ ای

س��س���� ت=��� .-� ت� ����� 5��ر و            
د'�ع از ��ب و ��F  و ��س-ار� از                 
ت�م دس��ورده�� س��س) و ت�A�;ت)            

ای��$ ای� ره��K          .  ای� ��ب  &د          
م��cN 5$ ن&ع ت@
�� ��ر� را در م��ن         

ان- ت�Q��� در ای��$ �B          3&د ان��م داد�   
              ����� B �@م���� در م $��ا*>� �

ای� ی�)  .  م
O&ل�	 ج=) دارن- ن�-ه-    
از ��ن
�K�� و G&ان�� ��ب م� اس	 �$            
        $����$ در �KGل *(��د �� Hا*>� ی

 .م
O&ل�	 ج=) دارن-
                         -A�در .�ای_ *�د� ت�� م �ً��
                   ��F)N-/)  $ ت�ن)  �ا� رس&�
��
ت�A�B داد و ه� '�د� را م
�@; و  �               
          $�Kی� ت� �Y3ل '�د� اش م�ا�ات��  $ ا*

ام� ��) در   .  ت� �- ا�3اج از ��ب ��د      
                     $ای� .�ای_ ه� *;و�  � ت& �� ه
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ا*>� ���$ م���� ��� در م&رد                  
ت=-اد� از ا*>� ره��K ت�K���ت                       

-A�ذ م�Nی-ت�� ت� �- ا�3اج ات-. . 

	�� ه����  �� ه�&ز 3�() ه� از            :

م>&ن ا3�;'�ت اo;ع رو.�)                     
 � ای� و,b  � 5$ م�A;ت)             .  ن-ارن-

                  B �@6() در م�
�oف ه
��- و 5$ م

	 اس	   �� �3&رد .�  �    .  ��ب ��

 ه�O	 دا�6 و ��ب Jن�� 5$ 3&اه- .-؟ 
 8&ر واG=) درج$ و            :  �ذر م�رس�   

             (م>&ن ا3�;ف  � س��س���� رس
                             _3 R��ب ه�&ز از �oف ج

ای��$ Jی�-�  .   �زن��� رو.� نA-� اس	     
                           �-�A� ��� $  ج�ی�ن �س��س) ای

5��� �$ م
(�   .  .&د ه�&ز  �ز اس	      م)
اس	 ای� اس	 �$ ای� *-�  � س�*�)                 

ن��دن) دارن-  $ LJ&ش r5 س��)           �ور
� .  راه) ج� ای� ن-ارن-      .  ���� م��Kن-  .

                   (�
3_ �&ن� H$ ی�- *(�ان&��-ن
��ر/��  $ ای
��- و دس	 در ان�Kن                    

 � ان��Aر     .  ج�ی�ن�ت س��) ت� ن���-            
� و                  �;ت�Fم�Aن�Fل�Nاز م ���Aل

 ه�O	   ،ان@; )،د.��ن ��ب از اG-ام          
دا�6 در ت@� B  � س��س���� ت���&ن)                      

ه� را   $                Jن.  ��ب، ��ی	 ��دن-      
           $�.Y/ و 	ت�  � م&ج&دی Ro�G 	Fل�Nم
و س��س���� ��ب،   $ '�,($ /�'�� از      

 و  $ ج-ا .-ن از       ،3_ �&رش م-رس)  ،

	 تA&یX ��دن-      �� AN) .  ��ب ��

از ج�ی�ن�ت) �$  $ ن&*) ت�ری�                             
ه� را  د*&ت         مA���)  � م� دارن-، Jن       

��دن- ت�  $ ا��اب ی� م�A)'�Cن                             
o $,;3�F) از ج�ی�ن�ت             .   ��&ن-ن-

             �Kدو3�$ ان- و �5اع س $
 �ای�Aن ��
 .ن�Aن م�-ه�-

                   $),�' $�.Y/ س$ م�� ��Jن�� o) ه
�@) از م&ج&دی�) �$ ج�م=$  =�&ان          *

	 م���Aس-، و در �@�@	        ����ب ��

ن$ '@_ س��س	 و       .  /Y.�$ 3&د، /�'��-    
تv��� ری() �$ در �;ت�Fم�Aن ی�                          

.&د  (�$      اo;*�$ ه�ی�Aن م�Aه-� م)       
س�	 و '�ه�m س��س) �$ در  �3&رد          
                    X� س��س) 3&د دارن- *�Fل�Nم $ 

'�Aر *�Fo|  $    .  '�,($ را ن�Aن م�-ه-     
ا'�اد، ج& س�زى، .�ی=$ ��ا��|،                       
ت�CیH، اه�ن	  $ ا'�اد، م�ر� زدن،           
                 B=ت ��ا��)، ج�F�8ن س�ز�، ن�.

ه�6| اس	 �$      واG=��ت، از ج(ــ$ .�&�     
����� .  ای� جJ $  Rن م�&سB .-� ان-           

               ���~ از ای� زاوی$ ه� '�,($ *�X ای
جR را  � س�	 م&ج&د ��ب                                 


	 ن�Aن داد     ��ای� ����� ن@$8      .  ��
��ی�ن)  &د  � ی�-ور�  �Cان) و �LJز�         
 �ا�  �ز /�دان-ن ��ب  $ '=�ل���� و              

 . مvA($ ه�� ا,() اش
 � ت�م .-ن ����� ��~ ��ب ��ر ا,()   
م� .�وع .-� اس	 و ه�O	 دا�6 و                       
مvA($ ه�ی�Aن ج��  
��ر �&�5) را            

        a� 	
��در زن-/) س��س) ��ب ��
 . از ����� ��~ ا.�vل 3&اه- ��د

 �ی- راه)  .  دن��6) ��ر در م@� B م� اس	     
�$ ��ب ت� ����� 5��ر Jم- و ن�$ ت�م         

ت�م�� �>&ر ��ب     .  م�ن- را ادام$ داد      
در ج-ال��� س��س)  nN&ص در                     
                        $@ �
ای�-ور� �
�س و ت=�ض  �
 &رژواز� ج��ن)  $ Ko@$ ��ر/� در             
ای�ان از ی��8ف و س�&ت و م�.�ت          
 hN ا*�j ا�&زی
�&ن از �oف دی��،       
س�زم�ن دادن م�-د ��ب و '=�ل�����            
Jن، ج(c ا*��د م�-د ج�م=$ و در                     
راس Jن Ko@$ ��ر/� و ��ر/�ان                         
&ن�
	  $ ��ب، ر'�� س�اغ                          �
ج-ال��6) �$  �ی-  =�&ان یH ��ب                    

&ن�
�) در Jن .��	 ����           �  .�ه�    ای
دن��6) ��ر اس	 �$ '@_  � م=8&ف                    
.-ن  $ ج�م=$ و ج-ال��� م&ج&د در Jن         
م��&ان ��h  �د ن$ از ��ن�ل ج-ال  �                   

م;� و مHC م&'@�	 م� و       .  ه�O	 دا�6 
            h@ن ��Fای�-ور� و ای ��A	 س� /Yا.�
در ج-ال��� ام�وز و Jت) Ko@$ ��ر/�            
اس	 ن$ ���وز� م�  � ه�O	 دا�6 ی� ه�           

 . ج�ی�ن و جR دی���
          	
��Ko�=�ً� ه� ج�ی�ن)  $ ��ب ��
($ ��- ��س� م��سc 3&د را 3&اه-              �

ت�Fوت) ن���- ای� ج�ی�ن              .    /�'	
نO&ت&د� ای��  �.�- ی� ا��اب م&س&م  $             

&ن�
	 ��ر/�� ی� جR ه�O	 دا�6           � .
ام� ه�ن8&ر �$ /F�� ای� مvA($ ج-� و          

ه��5- ای� جR    .  ا,() م� نN&اه-  &د     
و دوس�-اران�Aن ل�� ��ا��) ���-،                   
� .nN) را�  ��-ازن- و ت;ش ���-      ���
ت�CیH ا�
�س�ت ���- ر'@�� م� ن�Kی-            
                  t��Kم �ت�CیH .&ن-، ن�Kی-  $ دام
ن�زل و L�� س��س) س@&ط ���-، م�-ان            
م�Kرز� م� و روش م� ت&ه�� و ا'��ا و               
            (�&  a�' م��ز� و ���رز� در دن�Kم

	
 . ن�
 م�Kرز�  ،ت�� $ ن�Aن داد� �$ ای� ن&ع            

.  دور� ا� دارد و /Yار اس	                ،س��س)
�a از م-ت) �$ /�د و ��3��  N&ا -،               
ه$  v{ و ���$ ه� �3ل) .-�  �.-،                
          �-��� �ای� س��س	 اس	 �$ دو �ر� ت=��

Jن&G	 س��س	 رو.�،              .  .&د       م)
                    B� B �@و ��ر/�� در م (�
&ن��
 &رژواز� اس	 �$ در م��ن ج�م=$ و             
Ko@$ ��ر/� /&ش .�&ا ��-ا م���- و                 
              �&G a6) .�ن��س���س ���5 �  ( ��
.-ن و زدن م�� رادی��ل  $ تu&Cت              

 .س��س) ج�م=$ را 3&اه- دا.	
م� زم�ن) �� و دن�`�6`) از �`�ر داری`� و               

 و Ko@$ ��ر/�� �$ تJ $`�`Aزاد�            ج�م=$
و ره`�6`) اس`	 و ه`� روز�  `�ا� Jن                    

اول&ی	 م`� م`�ت`K`_ .`-ن           .   م�Kرز� م���- 
                ��`F`و ای �`�`j`* 	�=Gوا �م�-د م�  $ ای

. ن@h در ج-ال��� Ko@�ت) ��h رو اس`	       
 . ����� س&ت .�وع ای�-ور� را زد
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ج-ال KG()  `� س`�G`-رت �`$ ت`� اo`;ع                 
Q`�ن̀`&� *̀`(̀`�̀`�L̀`� م`�̀`B .̀`�ن ن̀`�5̀`�ر  ̀`$              

.`̀`-� ان`̀`-، م`̀`&R`̀`9       "   ت`̀`�� 3`̀`-م`̀`	   " 
ای`� �`�`(`&ان       .   م>�C) ات�Nذ �`�د� ان`-       

��K$ ه�� ا,;ح  ن`j`�م،  `� ای`� دور�                 
ان��N �ت م�(a در ��ل .��*	 م`�`�         

 "    H�دم��ات ��L زاد وJ ��L   " -`زد� ان !
    (` ت`� ره`K`�ان        ،و �B ای� جK�$ از �3ت`

 و   ،ج�hK س�K و .&را� را� س�K ام`�`-         
``o�F````�``�� م``J b``)``�``Nن، از ا�``�اب                    

" ت``C``�ی``�  " .``=``�ر . . .   ا�``&زی
``�``&ن ت``�          
 . ان��N �ت را  (�- ��د� ان-

ج������ مb)�N در ����	 و  `�`�ون         
 	`� .`��`	 �`�`�`-/`�ن و ت`C`�ی`�                  ،���
 ه�) .=�ر د'`�ع از ان`@`;ب          ،���-/�ن

اس;م) و �Gن&ن اس�س) Jن را در دس`	         
در دن��� واG=)، ا3`�`;'`�ت ای`�         .   دارن-

ج����� 5��� ج� ت;ش ه� �-ام  `�ا�         
س��  �A��� از G-رت و �Qوت ج`�م`=`$          

 	`̀`
̀`� ه`̀``̀`$ ا�`̀`�اب و                 .   ن`̀`�`̀` `  �`̀ `�`̀ Jن`
              b`)`�`N``�� م�3&د،  ج`�`��` �����nN.

.  &رژواز� ای�ان را ن�ی�-/) م`�`�`�`�`-         
 `�`K`&د در      " ا3�;ف م��ن Jن�`� و و*`-�           

 ،" Jزاد� ان`�`N`� `�ت      " و   "   زن-/`) م`�دم    
ا �ار  ��ن م�`�'`R ه`� ج`�`�ح  `$ ز `�ن`)                   
               h`̀�`̀�`̀اس̀`	 �̀`$ ت̀`&د� �̀`�ر/̀`� و ز�̀`

 . ج�م=$ را '�یc ده�-

�Lول�- ره�Kان ج��ح ا,`;ح c`)`o و            
ان`�`N`� `�ت     " ا*;م ن�ر�9ی�) از ای`�`�`$           

  H`�`و     "   دم��ات 	`
 5`�`�� ج`�        ،. . . ن`�`
 ��ن ا*`�`�اض Jن`�`�  `$ س`�`� 3`&د در                     
                   B`̀ �`@`زی`�د� �`$ در م R`̀رت و م`&ان-`G
ورود 3`&د.`�ن  `$ م`�̀`(`a م`)  `�`�`�̀`-                    

  	`̀
`̀ �`̀ ̀`�ت               .   ن �̀`�ر� �̀`$ در ò`&ل �̀`�
ج�&ر� اس;م) از ج`�ن`c ج`�`��`�`��            
در G-رت ه�A`$ *`(`�`$ دی`�`�ان  `�`�ر                

� اس`�س        .   ر'�$ اس	 `�`ج�hK س�K  � ه
ت̀`;ش م̀`�̀`�̀`�̀`- رو� ن̀`F̀`�ت م̀`�دم از                
ج�&ر� اس;م) و ن�ر�9ی�) م�(�&ن�`�      
ان
�ن ��ر/� و ز���J hن ج�م=`$ از         

 س`�م`�ی`$ /`Yار�         ،س�� 3&د در زن`-/`)     
-��. 

در دن̀`�̀`�� واG̀`=̀`) ام̀`� ج̀`�̀`m و ج̀`-ال              
 AN��� م`b`)`�`N  `&رژواز� ای`�ان و              

 ن`$  `$       ،ا��اب و ج�ی�ن�ت ن�ی�`-� Jن`�`�        
Jزاد� ��ر/� و ج&ان و زن Jن ج`�م`=`$           

م� &ط اس	 و ن$ د*`&ا6`)  `� س`�  `)                
ت̀`�ری̀`� س̀`) س̀`�ل̀`$      .   �̀`@̀`&J (`̀Gن̀`�̀`� اس̀`	     
 ت`�ری`� �`��``�`	           ،/Y.�$ ج�م=$ ای`�ان    

ج̀`�̀`��̀`�̀`�� م̀`b`̀)`̀�`̀N از ا,̀`&ل̀`�̀`�ا و             
 و   ،ا,;ح c)o ت� س�K و ل�`K`�ال اس`	        

ت�ری�  �د/)  hN ا*�j ج�م`=`$  `�ا�          
`	 '`@`� و                  `�`G $`  $`- س�م�ی�دش ت&ل�/
م̀`C̀`�وم̀`�̀`	 K`̀ò`@̀`$ �̀`�ر/̀`� و اAG̀`�ر                

 .ز���J hن ج�م=$ اس	

         b`)`�Nم ���ن ج�����ج-ال و د*&ا� م
               � &رژواز� ای`�ان  `�ا� س`�م`�ن ی`�'`�`
ت&ل�- س�م�ی$ و س�زم�ن-ه`) G`-رت ه`�            

hN ،          �`j`*ا h`N  ر/� و�� $@Ko ��س 
 ه�ن`) اس`	 �`$ در س`) س`�ل                 ،ج�م=$

ت� ج�Y/   .     $`  $`� (6.�$ .�ه- Jن  &د� ای�    
" ل`�`K`�ال     " ،Ko@$ ��ر/� ای�ان  `�/`�دد      

ت`̀`�ی`̀`� ج`̀`�`̀`�ح    "   دم`̀`�`̀`�ات" ت``�ی`̀`� و        
̀`�``̀`�� ج``̀`�          ، ``̀`&رژواز� ای``̀`�ان      ``5 

دی`̀`�`̀`�`̀`�ت`̀`&ر� و ا*`̀``̀`�ل  `̀`�د/`̀`) و               
در ای`�    .   م�Cوم�	 را در m`�`5 ن`-ارد      

ج�م=$  $ ��� ن��ز س�م�ی`$ و �`�ر�`�د            
 ن`�`�و� �`�ر ارزان و م`C`�وم`�`	                ،Jن

                   �مKo X)8`@`$ �`�ر/`� از ا `�`-ا6`( ت`�ی`
 ه�ا�  `� اس`�`K`-اد *`�ی`�ن              ،�@&ق اول�$ 

� �A`�ن`-ن ای`� K`o`@`$ و                    `�`�` �ا�  $ ت
 ،KG`&ل  `�د/`) �`$  `�ای`h س`�3`�`$ ان`-                    

 AN) ج-ا نA-� از س�م`�ی`$ و �`�ر�`�د             
 .Jن اس	

لYا  � ه� ان��N ) در م��ن ه$ ج`�`��`�`�            
 س`�`�     ،و ا��اب و ج�ی�ن�ت  `&رژوا6`)      

Ko@$ ��ر/� ه�ن اس	 �$ در ای`� س`)        
س�ل و در ده�� س�ل ��A�� از ج�&ر�       

 .   $ ای� Ko@$ رس�-� اس	،اس;م)

ان��N �ت  � ���وز� ای� ی� Jن ج`�`�ح از           
ای`� ج`-ال     !   د.��ن م�  $ ��ی`�ن م`�`�س`-        

`�ر/`� ر `8`)  `$                    `T`�`اس $`@`Ko ن��در م
 `�`K`&د در      .   ج-ال م� *(�$ س�م�ی$ ن`-ارد     

 /A`�ی`h     ،زن-/) م�دم در ای`� ج`�م`=`$           
س��س) و �� .-ن  �ر مA@�ت و اس�`K`-اد        

 ت��� و ت`�`�`�  `$ G`-رت م`�`C`- و                      ،����
م�Ko B�A@$ ��ر/� و  $ م��ان زور و        
              b`, �ت&ان ای� Ko@$ در م@� B`� B ای`

و در L��ب �5�� Jم`�د/`)       .   م� &ط اس	 
 ه� ن&ع ام�`- و       ،و �5�� G-رت و ت&ان)    

 ت`�`�`�  `�*`G t`&� ت`� .`-ن                   ،ان�`j`�ر�  
زن̀`�̀`�̀`�  ̀`�د/̀`) اس̀`	 �̀`$  ̀`$ /̀`�دن                 
م�(�&ن�� ان
�ن ��ر �� ای� ج�م=$ ت`�`�`-�          

 .ان-
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و در ج-ال و ,b  �-ی��� ج�م=$ ���           
در ای� م
�� و  � م���K      .  3&اه�- ای
��د 

ن@A) �$ در Jن ج�م=$ *; 3&اه�-                  
 ه� ج� uزم .- در م&رد.�ن                ،دا.	

                 ���� ��jر ن��zو ا ��&6�  ���5، 
ام� ای� دی�� ن�Kی-  $       .  دس��ن  �ز اس	   

م�  �ا� ای� ر'@�      .  مvA($ م� تK-یB .&د     
 ام�-واری� J،      r5رزو� م&'@�	 داری�     

�ن�- و از /Y.�$ 3&د '�,($ ن���ن-              .
 .ای� دی�� ان��Nب Jن�� اس	

                       -��
ای��$ در ای� م��ن ه�&ز �� ن�
 ت�دی-�   ،ر'@�6) �$ ان��Nب ن��د� ان-          

ن�
	 و ای��$ م� در �KGل Jن�� م
O&ل�	           
ام� دن���  .    �ز ج�� ت�دی- ن�
	       ،داری�

.  ت&G=) دی�� از م� دارد                       ، ��ون)
           $�
  $ 3&د      ،3�5�-ن در ای� دای��  

            $� (Fی�zل) و '�ام&ش ��دن و&vAم
��ب .   ج�ی� ن�
	     ، � دوش م� اس	       


	  �ی- را� 3&د را o) ��- و  $         ����
 .و�zیb م�� 3&د  ��دازد

ای� م-ت را م�K&ر  &دی� �$  $                              
               �ا3�;'�ت درون) و ت;ش  �ا� ی�'�

در ای� را�    .  را� �() م�-ن�ن$  ��دازی�     
         $�.Y/ $  -دور� دی��  �ی ��&.�-ی� و ای

ت�ی;ت  AN) از ر'@� �$       .  س��د� .&د 
ام�وز 3_ 3&د و را� 3&د را ج-ا ��د�      

 ، ت�CیH ا�
�س�ت از ج�نJ cن��            ،ان-
               $� � TC��� L�� س��س) و س�8 ��ی�

  ���
 و تK-یJ Bن��  $ دن���              ،.�ه-ش ه
 تK-یJ Bن��  $ مvA($         ،س��س	 و '=�ل�	    

        �&  a�' و 	م��ز� ای���ن ���م� و دن
ه� .  را  �ی- ی�
��  �ی��ن) ��د           ...  و

 ه�   ،�a م�N&اه-  � ای��� زن-/) ��-            
�a م�N&اه-  $ ج��  tC ج-� و ��ر           

 ،ج-� در ای� دور�  �ن- و ن��و� 3&د         
��ب 3&د و ج�ی�ن 3&د را  � ���$ از             

  -�� -C�،م� م   	ا� م�  .   ام� 3&دش اس� 
ج�� ت�سb اس	 و م��س�Fن$ اراد�                       

         	
م��س�Fن$ در    .  دی��ان دس	 م� ن�
ت�م ای� م-ت  AN) از ت)K��vت ر'@��            

  v{ و   ،ج��ح ه�O	 دا�6 .��8ن س�ز�     
م� ت;ش  .  ���$ و ن�Fت ��ا��) از م�  &د 

��دی� ت� ج�6) �$ ��ف .�&� از م�                 
	
 م�نL ��<' R�� س��س) و م�نR           ،ه

 �&م�&  � ای� ر'@� و '>�� س�3�$ از            
م� ن$ �
) را          .  ج�نJ cن ر'@� .&ی�         

م� .  .��8ن م�-ان�� و ن$ �
) را G��م�ن       
ا����ج) و ن��ز�  $ ای��د '>�� ���$             

 م� در      ،ت&ز� و ن�Fت ��ا��) ن-اری�          
� م�اس��6) �$ در r5 رای~ اس	        ��5

 �����س��س	 را  � ن�Fت از        .  .��	 ن
 ن�A&د   ،دی��ان و دق دل �3ل) ��دن         

 و .nN�	 .��) ر'@�� ت�           ،��h  �د  
 س�	 م�         ، ��ر م� ن�
	            ،��&ن) م�    

	
 و م� ا��-ا در ای� م�اس���                  ،ن�
  �����م�� ای� اس	 م�    .  م
&م .��	 ن

دن�Kل ت�($ ان-ا3�� ر'@�� دی�� و .��8ن      
  $ ای� ا����ج)      ،س�ز� ه�� Jن�� ن�وی�     

 L�� س��س) و    ، ای� '>� م��ز�   ،ن-اری�
 ،ن�Kی- وارد Jن .-     .   A-ت م
&م اس	   

                � �ی- از ای� دن�� '�,($  ���ی� و  � ای
���� (j'3-ا�� 	س� . 

  $      ، �ی-  $ دن���  ��ون ��دا3	                    
ج-ال��6) �$ در �3رج جR م� در                       

  $ و�zیF) �$ ام�وز  �           ،ج�ی�ن اس	  
  $ و�zیF) �$ از     ،دوش �&ن�
��� اس	  


	  � Jن��              ��روز ت�س�a ��ب ��
و  $ و�zیF) �$ در            .  ان�A	 Y/ا.���  

� �����  � اه�	 Jن�� ت���- ��دی�       �. ه

	 �Gار  &د ا �ار م�                   ����ب ��

         	
 زن و       ، �ا� ات�Cد ��ر/� �&ن�
. ج&ان �&ن�
	 در Jن ج�م=$  �.-                 

��ب �Gار  &د �zف ات�Cد Jن�� در                   
��ب �Gار   .  م�Kرز� *(�$ س�م�ی$  �.-      

 &د در م
��� ���  �Yارد �$ دس	                 
 ،5��ر ��ر/� را در دس	 ه�  �Yارد              

H ��- و             � $@Ko ��$  $ 3&دJ/�ه) ای
ا �ار� در 3-م	 س�زم�ن دادن ان@;ب        

 .  ��ر/��  �.-

در Jن ج�م=$ دم�ر از روز/�ر ��ر/�             
 ���ر� و /�ان)  $  ��ن$      .  در Jورد� ان-  

             $@Ko $  ر� را�  	@Aی� زن-/) م�Cت
�B ��د�                Cن ت�
��ر/� و م�(�&ن�� ان

�83 ج�m و '>�� ج��) 5&ن       .  اس	
���)  ��u س� م�(�&ن�� ان
�ن اس	 و             
از ای� '>� ج�&ر� اس;م)  �ا�                 
*@c ران-ن ا*��اض م�دم م=��ض               

در ای� او�9ع  hN           .  اس��Fد� م���-   
 از راس	 ت�ی� ت�             ،ا*�j ا�&زی
�&ن   

"   �  �د �ن �A�|        ،ج�ی�ن�ت"  r5 ت�ی

�$ ان-                   | �L دول h@3&د را  $ ن .

                      m- وارن- از ج��ام ��نJ �r5 ت�ی
�Lب  � ج�&ر� اس;م)  �ا� 3&د             

و در ای� '>� ه$ 5��       .  �;ه)  -وزن- 
ج� JزادیN&اه) و  �ا �� ان
�ن                        

 ن$ ت���    ،در ای� ,b   .  ن�ی�-/) م�A&د 
ا �-ا6) ت�ی� �@&ق ان
�ن '�ام&ش .-�         

 ،  (�$ ه� ن&ع ا�
�س ان
�ن)                ،اس	

�ن&.�) و              ،ا�
�س ه-رد�       ه

ای� .  اوم�ن�
� ر3	  �  
�$ اس	                  
او�9ع و د'�ع از م�F=	 ��ر/� و                     
ان
�ن دردم�- Jن ج�م=$  � دوش م� و              
                             $ه$ ��ر/�ان �&ن�
	 و ه

&ن�
���� ای�ان اس	   �  .    $F�zو �از ای
 ه��  ��ن$ ا�  �ا�            ،ن�Kی- FL(	 ��د     

          $F�zو �*-م ج&ا �&6)  $ ای� ن��ز و ای
	
 .ج�ی� ن�

 �ی- س�ه� را  �/�دان- و م�&ج$ ج�م=$          
-.،            B �@م�&ج$ م=>;ت) .- �$ در م 

&ن�
	 ه� و                      � $م� و Ko@$ م� و ه
 �ی- .  JزادیN&اه�ن Jن ج�م=$ �Gار دارد       

           ()6�

	  $ م��ت;ش ��د ��ب ��
.  ��دازد �$ ��ب را  �ایh س�3���                

ا/� م�A;ت) واG=) در ای� دور�  $ م�          
�B .- و uزم و �9ور�  &د  $ Jن          Cت

 ام�وز دی��  =- از ات�م ��ر         ، ��دازی�
�����،                   ;  �ی- ��ی�ن ای� دور� را *

ای� دور�  $ /Y.�$ م� &ط        .  ا*;م ��د 
اس	 و ��ب و ه$ '=�ل�� Jن  �ی- رو              

  $ و�zیb 3&د    ، $ Jی�-� و رو  $ ج�م=$     
 ای�   ،س�ه� را  �ی-  �/�دان-       .   ��دازن-

 دن��� ��ر   ،دای��  
�$ را  �ی- ت�� ��د     
              $م&ج&د اس	 و ��دا3��  $ Jن��  � ه

 . ��ر م� اس	،ت&ان و ان�ژ�

 ...در لزوم ترك اين دايره بسته 
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