
   حكمتيست  حكمتيست  حكمتيست  حكمتيست- حزب  كمونيست كارگرى  حزب  كمونيست كارگرى  حزب  كمونيست كارگرى  حزب  كمونيست كارگرى 

 !!!!كارگران جهان متحد شويدكارگران جهان متحد شويدكارگران جهان متحد شويدكارگران جهان متحد شويد

120 

                                       1390 اسفند 19

 2012 مارس 9

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

 سردبير خالد حاج محمدي 

ا�
 د�	��د در ��ل               � �����
 از م�� ��� در م��ن                       ٩١

� و       �$��ی#"�ن !�ر �م�ی�ن و دو
(%ره�' ا�&م� !�ر م%رد                 

   �012 روال ه��/.       .  ,+* ا�

 !�4 ��م�ی. ,. !�ر ا 	�د3              !

            �, �� م:	89 "  ا�	77ت"ا$
 !. ا �ای� م�د' در          ##! �!��

 �!�ر"� ,�ی م#� ,1�د    .  !�ر $�;
٣٣٠!. �ا�
 د�	��د  >;#�          

ه�ار �%م�ن ��ل �1
 را ه?                    
ارد@A$  .             .ی�1 ���م ه��C� ای�

ار"�$@�' ر��� �D@%ر'                   
ا�&م� ا�� !. ,;��ر و��+�$.          
و ,� ا,@�م و �	� ,ون �2ه�              
 �ی#13 و !�ر"� �#�ه� ��91 ,��ن       

�%ل ����� د�	��د ��ل     .  م�>##
٩١           �E�#F . م�د و	ا$%اع !�� 

م:	89 (%راه�' ا�&م� ,.               
F#%ان $��ی#3 خ%د "��رد3                     

د�� ,.   ...   م+0C و       ،!�ر"�ان
          �, �#J	ا�&, �Aو ه� �9? ,�د3 ا$

            ' !. م�>###� در     ،ه� K�و
 $�ز�	�ی� د�	��د م�>�         #)&�

##! 
 .را ,. C12. !�ر"� �+��

3 "  �� ���3 دروار'        "$��ی#
              ���F 'م�ی�ن در (%را�ر �!
!�ر ,� و���� ���م 9D%دار ای�            
            �8E ا�� و اF&م !�د3 ا�

    .!"       �!�ر �م�ی�ن �%ان ��داخ
' د�	��د را      Eدر Lا �ای� ی

        �%D .�D#�ب         ".  ه? $ار$
                       3دروار' ,. F#%ان $��ی#

"،��م�ی. داران       �$%��$�ت ���
م                   F ،?ی�ارز، م/>&ت �+

��داخ� ی�را$. از          

    ?@$ N9O:�,�ت م	ر' ا�&م�   ا$%@�D   ., 
               �Aدور دی Lو �%ت ��ی�ن ی ��ی�ن ر��
ال در ��!���،  �& و �� ا2&ع                    D از

     ای� ا$	:�,�ت ,�&و3 ,.         .  ث�$%'، زد3 (
!���R ه�' اE&ح �>%م� از درون و              
            ,��ون !. ,. $	�یT ای� ا$	:�,�ت S/? ام�

 . دوخ	. ,%د، �� ا2&ع ث�$%$� ��ی�ن داد
� خ���� در ای� ا$	:�,�ت، �U�2 از           !�)
(�U	�Aن اE&��ت از درون و ,��ون از           

�>%م� را ���م� $;1� ,. خ��ات ای�                   
، ,�ر دیA� U)W	. و م�ی%س !�د                       �� .

خ����، ,� خX و $/�ن !/�ن در م%رد                 
(�ط و (�وط  (�!� در ای� ا$	:�,�ت               

ارا$� در D#�1 ��1 و 8�2 �%د3          �2– 
ا!J�ی� و D#�1 (�ن در ا$%اع !���R ه�'        

را م�� م/\%ل $3�A      ...  م]��1. م+%ر و      
او ��ا$�Oم ,� (�!	� در               .  دا(	. ,%د   

ا$	:�,�ت مN9O $@?، ا�;���ت W$@� را                 
 .,#+% ر�� ,�ر' D�ی+. دارد !�د


 ���ت (�"�دا$�،        ,�Cب خ���� در م�#D
,� ا$اخ	� ,�د' در �F ]\1Kر �$.                            

    .! " �م%د$ د�#A�ان W,�و' خ%دش         : 
�، د�%ا�N ی�ران در ,#، �`�ه�،                ;�$

3  �م%د3 ا$   " ا��... اE&��ت، و  Fو و

.!" :       ?�C	;ی� م%A	U" دE . در	1�ای/�ن ا
,� م�دم ا�� و ,. زود' ��ف ه�ی� را ,�          

,. ."  م�دم در ای� ,�ر3 م]�ح خ%اه !�د        
                  �1#D ت و��&Eان اای� �;�ب م�ی
              یD  وازه�' خ%ش وW ر�b	$�1، در ا�
� و در ا$	�bر                        !�� خ����،  �& ,�ی

#$��,! 
م%���� خ���� در ا���$%س ���&2?                      
             .�1) ��%#U� نW ., ،?ح رژی&E�1 ا#D
                  ��ا�� !. زم�$� ,. ��Wم3 و ��و,�

    �م��K !. ,� ,. ��ی�ن         .  ���م� �%خ	. ا�
م�غ و م�ه� ه�'           ر��ن $%,� اش،           

دری�' اE&��ت را ه��ا3 خ%د                                 
م�A%ی# �C#%س م��K ا�� !.      .  م�;%زا$

           �UD ،در دری� ز$"� م�>#

 ثريا شهابي

 اصالحات، ققنوس 

 !در بن بست

 

 ديمخالد حاج مح

افزايش مزدي دركار 

 !نيست
 م�3 ( و د�	3�A ه�'                      #Uا� �Aر دی�,
F�یf و 2%ی
 ��م�ی. و دو�	� ,�ا3                 
ا 	�د$ �� دور دیA�' از م�را�%ن اF&م               

          در .   ار��م م	�Uوت خC  X� را ����� !##
ای� م;�� ا$%اع م�Cم�ت و ادار3 ه�'                       
دو�	�، ه� روز Wم�ر' ا$	/�ر م� ده# و           
خC  X� را ,�7 و ��ی�� م� ,�$ و                                
ام�وار$ !. ,� ��91\�ت خ%د ,	%ا$# در                 
ا�
 د�	��د و ��ی�� ��                                   � �����
$�Aها(	� Wن، �@? ,�/	�' را �`��[             

##!. 

         ،�C� %� ز�ام�ان،  �م�د �@ .	��! %gF
    ه�ار �%م�ن    ٩٢٠ر را     ه�ی#. خ�$%ا  �1

، )  ا�1	. ,� م+��1. �@��. ی�را$. ه�                  (  
      و �9F ا!1� g�F%'،           .  اF&م م� !#

 م;k%ل !��	. م�د ا�	�ن �@�ان، خ1� از             
  �C  Xخ  l٧l        ه�ار و nم�ن م�      ٠٠%� 

و ,. ای� ����[ م�9%م $�;� !.                    .  ده
. اF&م ه�ی#. S. ر,]� ,. خC  X� دارد              

 ه�ار �%م�$�    o٠٠!�ر"�' !. د�	��د         
دارد، و ,� م+���1ت خ%د م�Cم�ت م�,2%.         
در م%رد ا$از3 �1 ه�ی#. یL خ�$%ار                  
��در ,. ��داخ� ه�ی#. ز$"� خ�$%ار                   
 ,�ی از در"�3 ای�د م	��ل            ,7 ،�خ%د $�;
و ای� D#�,�ن (>� "�ار ,�( !. 7ا�
 در           
                         ��C  .! �' W$@� مU	:� ا�#, ?�;C�

 ! م+;%ب $�� (%د

       X�%� �C  Xا�? ه�' ����� خ�ای� �9;. م
ا$%اع $@�ده�' م�9 و ,�� ا���99، ���م� در          
         �;�$ ��, �A$��$ �D '��S pه� �C�C�
              �� !. ��م�ی. داران خ%د ,�ا3 ا$اخ	. ا$
,%��. Wن �]T د�	��د وا��� و ��داخ	�         

       ای� م�ا�?  .  !�ر"� را ماوم� !�ه� ده#
           �$7%2 qری��  .! �� �D ا 	�د3 ا' ا�#�

و م�ی�' ر��� در خم� ��م�ی.         .  دارد
D@�$� $�� م���1 ای� �? و $��$r  را ,.                
       . درون C12. !�ر"� و �Dم�. ���Rژ م� !#

���D از م	:``��، از ��زم�ن م9
 و           
,�$D L@�$� �� ادارات و ا$;	�	%ه�' ه?              
2�از Wن، را دور ه? $/�$3 ا$ !. و ,.                  
C� �@$W%ق ه�' !&ن م�ه# �� ,� رD%ع               

" ��9F (�ن     ",. Wم�ره�'            

  t�D �ه�' اخ� .�F&2"ا����� �	د   " .!
                       �,. ,@�$. !#A�u#� 3 ��ب �>�	�;
                  0�F و ���وا '���� �م#	/� (3 ا�
�C%ط و ا$+]�ط ,� ا$	@�' ای� t�D را ,.          

� . $��ی� "vا(	. ا�

Wرزو' م� ای� ,%د !. ای� t�D ����� و               
� و ����	� !. ا$	:�ب         @D �ه ،$��, 4S
. م�>#، م	�ن ,�( و را3 خ%د را ,�ود               

ام�  ,. $b� م��� ای� �%�t و ا$	�bر                       

م� D%اب ,. $%(	. ه�ی� !.           .  وا��� $1%د  
,���ر"%$. ,. ��O ��ا!#� و (�]�ن ��ز'         
د�� م��$# را دور از (�ن ��ب                            

� م�ا$�?   ;�	�<�  .          0�F ام� $/�ن دادن
�C%ط  و ا$+]�ط ای� t�D و مW �, .9,�Cن                

 .را وU�w. خ%د م�ا$�?

             ا�F&2. ه�' اخ�� ای� t�D $/�ن م�ه
 اخ	&ف   ،!. ���م اد�Fه�' W$�ن م�#1 ,�            

�����،           �$/�ن داد $C].            .   �%چ ا�
                 .! ����� .$ t�D و ا�+�د ای� yا�	ا(
             .#�! ., .! �م;�ئ
 ��C� �K� ����� ا�
و ,\�9F �`:) f. ر �C' دی�وز(�ن و        
                  3) �O#ر�� مدر راس Wن !%رش م

�ا$/�Cق در ��ب  �E	� ,%د �� ای�         .  ا�
t�D درد م/	�y خ%د را ,� !;�$�>. ���         

  �ی�د ,�$#$ا (D از ای#�ن از ��ب . 

 دا�	�ن W(#�' م9b%م $��یُ� !&3 �� ر 	�        
ه�،  �ی[ خ%ردن و �/���ن (ن از                        
"v(	.، ه��م�ن ,� (�]�ن ��ز' از م� و             
         
از (:| !%رش مر�� ام�وز ,. (>

 �#�ری%ئ� !.     ،.ر�� ,�ر' �>�ار م�/%د      
در د$��' D 4S@�ن �%م  م/	�ی�ن خ%د              

 م� از              ,�Cم '�#)W ./8 ه��E ،را دارد
         
� ��ی� م+� ;�$%�! را�� ��ی� و ض

� .  �� 4S ه�' ,%رژوائ� ه�;�ی. ا�

 امان كفا

خط فقر خط قرمزي 

 در مقابل توحش سرمايه

 


ب �������� 

 انتهاي اين انحطاط كجا است؟

$�م. ��"/�د3 (�* ام�$� از ز$ان                         
 م�!�' �##ج در ,�ر3 �ا�
 د�	��ده�

ری��� م+	�م (%رای���� !�ر �D@%ر'           
 ا�&م� ای�ان

 ,� �&م

ا�	�ام� ,. ا�	+�gر م����$، $��ی#"�ن          
�� !�ر             �F 'ان در (%را�`�,� !�ر"	ا$
ار$ و Wن                            $ ��Fو�و م/ ���%1Cم
� در                             �$��ی#"�ن ا$	`�,� �0 دخ�
� C12. !�ر"� ای�ان ,%ی�3 از                   )%$��
2�ی0 ����� �ا�
 د�	��ده� !. در ��ی�ن         

 ��$%ن !�ر ,.       n١ه� ��ل ,�ا��س م�د3          

 �. �D$1. "�ای� !. ���م� $��ی#"�ن         <)
            � ه;	#�!�ر"�ان م#	:[ و م#	`[ دو
ا�
 ه�'               � ��#S ����� م�/%د و 
�</�
م�د �%�W Xن $��ی#"�ن م+>%م ا�� و                
��اوار و (�ی;	. !�ر"�ان و خ�$%اد3 ه�'       
!�ر"�' !/%ر $1%د3 و $�;� و �����                   
ا�
 د�	��ده� م��1ی;� �%�X $��ی#"�ن      �
وا��� !�ر"�ان !. در م�ا!� !�ر"�' ,�          
� در م�Oم�F t%م� و ,� را'                         !�)
م;	�C? !�ر"�ان از 2�ی0 !�$یا�%ر'              

� ,. F#%ان          �� دو�ون دخ�,

 نامه سرگشاده شيث اماني

  كاربه رئيس شورايعالي
 ات��دی� �زاد ��ر��ان ای�ان:�� �� از 

 2صفحه 

 2صفحه 

 4صفحه 

 2صفحه  4صفحه 



 كمونيست هفتگي 120شماره  2صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

    �در  �ه#r   ای� م�غ     .  $ارد و �#@��
ای�ا$�، ,:`%ص در م��ن            -F� �ن    

رو(#U>�ان $�راض� �C12ت ,�7،                     
او .  ��ری:� م��1. و م�Cم وی�3 ا' دارد           

م#�Cر دراز' دارد !. م�$# $� �%راخ           
�%راخ ا�� و از ه� �%راخ Wن Wواز'     

م�A%ی# S%ن ,. Wواز    .   ,��ون م� Wورد  
           ،درWی م�غ و م�ه� ,� ��ار م� (%$
ه�. م��Kن خ�م%ش م� (%$ و ,. Wواز  

    ,�&و 3�C#%س  .   خ%ش او "%ش م� ده#
              �S%ن .  از زم�ن م�گ خ%د W"�3 ا�

زم�ن م�"�  �ا ر� ه��م زی�د' "�د        
م� Wورد و در م��ن �/	. ه��م م�                      
 و $��. ا' درد$�y از �%راخ@�'          #�/$

م��Kن ,.   .   م#�Cرش ,��ون م� Wورد       
�1[ ای� $��. م�گ دور او t�D م�                  
           ، و در ا$و3 او (�یL م� (%$$%) .

و ,;��ر'  در ا$و3 م/	��D yن م�               
 .��Rر$

را' دادن �� اE&��ت، ای� �U#%س             
��و,�ل �%خ	. دری�' اE&��ت، ��                
ای#�U�2 �O از �9�U2 ه�' ا�%زی;�%ن             
!.  ,� Wن دخ�
 ,;	. ,%د$ را ,� خ%د                 
�%زا$ و �� ا2&ع ث�$%' و F�وج                     

D�ی�ن .  $��D دیA�'، م�خ| !�د           
اE&ح �192ن و ��1، ,� (�!� خ����          
در ا$	:�,�ت مN9O $@?، ,�ز م%�	� ,.                

      � خ�ی��K u#!  .          د از�C	$ا �, �/:,
"� اE&��ت، م/\%ل م�ه?     "  خ��$��

 !. از         $ن زخ? ه�ی� (�;��"vا(	� و 
و ,:�    !  دو�� ,� ��>�(�ن $/;	.          

دیA� Wن ,� دم�ن در ��W خ�م%ش                      
"                ]9C� از �در "  D#�1 "9. و (>�ی

ا$	:�,�ت ه�' �D@%ر' ا�&م�، خ%د           
        �ای� ,:� ,�     .  را  ��ل $3�A دا(	. ا�

,;	. "&ی. از �9C[ در                      "F�ض.      
,. ,�زار، ا�1	. در,;	. ,#'         "  ا$	:�,�ت

                  !���R ه�'     "(�L و م+>�. �;#
 .، م/\%ل (3 ا��"�C%ق ,/�'

                   ., ����� �""�3 زدن ��م�ی. ز$
� ,@? Wمن و ی� ����0 (>�ف             )%$��

� ��!�. �D@%ر'                    kف ه�%UE در
ا�&م�، دخ�
 ,;	� ,. �\��� �%ازن �%ا        

        ،�م�دم ,�� د�	. ,#ی@�' درون ��!��
            �و C12. !�ر"� را در ا$	�bر ��$%(
ال در UE%ف د(�#�$/�ن در ا$	�bر         D

ی3 ا' ا�� !. ,�                   $3�A دا(	�،          �
        ) �ای� .  �D@%ر' ا�&م� ای�ان م	%

ی3 در ا$C&ب    �lاز ا��اب      ٧ �UE ., 
و ��زم�$@� در ا�%زی;�%ن 2� ار                   
        ،�اE&ح رژی?، از ��ب �%د3 و ا!J�ی
. �� م�Oه و ر$1O�ان، (>
 داد3 ,%د               

�UE !. در روز خ%د خم�ت                               
           .�9F ر' ا�&م� و%@�D ., 'ر�)��

 رژی?،          ,�Cدر م �D#�1 ا$C&,� م�Cوم

� ا$C&ب          .  !�د;<) �, 3 ،  l٧ای� �ی
                     '�g  دOن مم%�	� و ��  �اه? (
       ����� .#+E م�.، از�D اض� در�	Fا

 .ای�ان خ�رج (3 ,%د
د  �g' اF	�اض� و                    Oن م,�ز (
w@%ر �ی3 دو خ�داد !. ,� F�وج                     
ا�&م ��1 ,. اوج  خ%د ر��، ,�ر                      

,. .  دیA� ای� D#�1 را ,. م�ان Wورد            

م�ان Wورد �� در راس دور دیA�' از            
" ,� �vف   "�+�y ,�ا' $�Oت $�bم،             

رت و��  �C.،   "  ����0"و��  �C. ی� ,�      �
                و !   �Dم�. را ,$�1ل خ%د ,>/�$#

,�ا' �@?       "  درد خ%د      "ری�!�را$.       
خ%اه� از �رت و ث�وت را ,#�م                         

د  !   �9[ !## "  Wزاد' م�دم "Oم �	خ%�
خ���� در ای� م;��، ,�ی �%ت ��ی�ن               
                   .!  �ی1>�ر' �U�2 از !;�$� ,�(
� (>�ف در               )%$�� 3م�دم را ,. Wی#
                   3�A$ ر�b	$وار و در ا�، ام���!��

و �%خ	� �U#%س اE&��ت،          .  دا(		#
,�ی ,�ا' ه��/. �#�' ای� دو�	�ن                    

 .دور��K م�دم را ,� ر$r !�د3 ,�(
            '�/, �D@%ر' ا�&م�، و $�bم ض
Wن !. ,� اخ	#�ق و ,� �C%�� و ا�	��Jر         
                       �1#D 'و��$ ., �@#� ،�م	>� ا�
          �	;�$%�! �1#D ،�"ر�! .C12 �,&C$ا
C12. !�ر"�، م�	%ا$ ���م� ��$A%ن و           

3 (%د�S�, از ,#��د. 

 ...ققنوس  اصالحات

                      3م��� !## !. S. ا$از3 ,�ا' ز$
     ��� �N از    .  م�$ن یL خ�$%ار 7زم ا�

، م��ان ��داخ	� و                "�+�C�Cت"ای�      
                    و .  د�	��د را ,�ز ه? !�ه� ده#

         .O�	$ �99 ,. ای���ام�وز $@�د ه�' ,�� ا
ر��3 ا$ !. در ای� د$��' ��(�ر از              

 ٢ر �3 و ام>�$�ت، د�	��د' �ود                  
,�ا' یL خ�$%ار !� �     )  در روز (د7ر  
�. و $�م W$�ا خC  X� v"ا(	. ا$                .  ا�

ا�1	E .�ا�	� �`+�T م� !# !. در                 
         �A&م دی�ا ،yخ%را �D ., .1��+ای� م

        و .  $�b� م;>� را ه? در$b� "� 	. ا$
 ! ای� د�	��د ,�ی;	� !� � ,�(

               ،م�A%ی# دروغ ه� S. ,�ر"	� ,�(
            �,� ا��س     !  ا$>�رش �:� �� ا�

(�خ| ه�  و م���ره�' ای� �+�C�Cت و          
م+���1ت، م;>� �1Fرت ا�� از  $.              
یL خ�$. ,� ارزش درخ%ر یL خ�$%ار،      
            '7�, �,8C� �@#� .<9 و ���#�ه� ا�

و ا��1ت و اث�ث�.    !   �� خ�$%اد3 !�ر"�'  
م%رد $��ز، $.  یL ا��1ب و اث�ث�.                       

، ,9>.     ٢١درخ%ر ا$;�ن در ��ن                    
          �در !  $�ز�	�ی� و��ی
 ز$3 م�$ن ا�

م+���1ت ای� م�Cم�ت، ام>�ن د�	���         
خ�$%اد3 و  �ز$ !�ر"� ,. م@ !%دy و     
 و  دوS�خ. و ا��1ب ,�ز' و          �%� �/D
هی. و !	�ب دا�	�ن و !�م�R%�� و                       

و ا�%م%,�
 و "�دش و م;� �ت         "  "�?"
. م]�C9 م]�ح $�;�    ...  و ا�	�ا�� و       

در ای� �+�C�Cت، $��ز ,. ��� !�دن                   
(>? gF% ,���ر ی�  م�9%ل، از !�ر                   
             �C9[و ,�>�ر خ�$%اد3،  م #��ا 	�د3، ��

S�ا !. ای� ا�&م ,�ا'           .   �Dی� $ارد  
ز$3 م�$ن !�ر"� Wم�د3 ,. !�ر در                      

 .,�زار، ا���� 7زم  ,. �;�ب $�� Wی

��م�ی. از ا,	ا' وD%د، ای� ام>�$�ت             
را  �ا�� از $��ز ز$3 م�$ن دا$;	.                    

�1 م%رد $��ز، در یL !&م        .   ا�� 
!
,� ای� ا��س م+��1. م�/%د !. !�ر"�          
,	%ا$ در ازا Wن  XC  $��و' !�ر خ%د               
 و W$�ا در ,�زار در                     #! ��را ,�ز �%

 .  خم� ��م�ی. ,. ��اج ,vAارد

ات و $���ت ز$"� و ث�وت              ��%� 
!
�Dم�. !. !�ر"� خ��W 0ن ا��، را                   

 و  مU	:%ر ��م�ی.          A$ا .C12 ., 09�	م

و ,� ه��� ا��س در م#b�(�ن       !  م�ا$#
د�	��� ,. ر �3 و ای� $���ت را ,.                   
             �Eخ� �	د��!�$. و ,� ��، زی�ر"�!

         1 خ�$%ار     .  $�م�,%ط اF&م م�>##�
!�ر"� و م��ان Wن را $�� ,� ه���                     

" م���ر"ا��س ����� م�>## و $�م Wن را     
 .  ����� د�	��د، م�vAار$

                    ��4S �#	� و �K� !�ر"�'، دخ�
� �D@%ر' ا�&م�        �� ��!�. و دوkه�
را در ����� خ X�U��K ،� وا��� و                    

�`%ر م� !# و ای� S#��            "  م;:�3"
� درو��K و            �� دو�م� �#ارد !. دخ�

    �,�خ&ف ای� �`%ر،          .  ��bه� ا�
� ��!�. $�bم            �kا' ه�, �C  Xخ �����

             �ای� .  ه�' ��م�ی. دار' ����� ا�
م�ز' ا�� !. دورا$ی/�ن ��م�ی. در        

 م�
 ,. ا�	��Jر ,� � و �`�                ,�Cم

 خX ��م�' ا�� !. در      .  خ%د م�vAار$
        
 �%�� ��م�ی. م�>/#، �� در ,#9,�Cم
مت د�	��� (�ن ,. $��و' !�ر                      

 .  ه��#�ن ���g (%د

    
,�Cز' در م�م ��1ل �%د ا"$��م�ی. ,
خ%د #�1$، �%�� F#�ن ";�:	. اش                 
,�ا' �%دWور' ,�/	�  ه;	� و ��ر و             

            و .  �%د ا$;�$� !�ر"� را $�,%د م� !#
ام>�ن ا�	��Jر دراز مت !�ر"� را                 

از . ,�ا' !
 ��م�ی. ,. خ]� م� ا$ازد 
9D .9�D%"��' از ای� خ]�، وU�w. ا'        
ا�� !. دول ��م�ی. ,�@3 دا(	. و                   

� ���م� دول و ا$;	�	%ه�'       .  دار$�دخ�
م+�9، م�9 و ,�� ا���99 ��م�ی. در                  
����� ای� خX،  $. از �� د�;%ز' (�ن          
,�ا' !�ر"�، $. از �� ����� ه�'                

"�	;��ا��' $�اد و ی� ا �اط             "  �%�%
D#�ح ه�'    ""�ای� ��1 و���3 و ی�                   

، $. ,�ز' و $�C        "م�	ل و اE%ل "�ا     
، ,9>.  ...  ه�' �&,� !. ,�ز' م�>## و        

        .! ����م� �Dئ� از ����� ��ری:� ا�
هف Wن ��م�� و ����g د�	���                     
��م�ی. ,. !�ر در ,#9 مت و  �اه?                  
 ارزش        ��!�دن ام>�ن دراز مت �� �%

   �
 ا�� !.              .  اض� . ا���,. ه��� د
����� خC  X� را در د�	%ر(�ن                           

 . م�vAار$

ای� ,#��د از ا��س ,�ی;	� د"�"%ن                     
� ����� !�دن م���ر                .  (%د��%k;م

ز$"� ا$;�$�، م���ر ز$"� ,/� ��ن         
� و ی>��، را $. ��م�ی. و                             ;�,
             3##! ��ا$;	�%�%ه�ی�، ,9>. ه��ن �%
ث�وت ا�� !. ,�ی;	� ,�@ا دا(	.                     

C12. ا' !. ای� �%ا$�ی� را دارد،          .  ,�(
,. د�	3�A ه�' ��9;�، �%ز3 ه�'                      
��9F. مU	:%ران، �;�9+�ت $O%م� !.          
     ����D ی� ,�ر3 ���م�#S م�F 
,�ا' �	
� از ای�             w�U�  'ا�و , �د$�� !� � ا�
$@�د ه� ز$ان ه� و (>#O. "�3 ه�                          

 . ��خ	. (3 ا��، م]�C9 $��ز $ارد

            �A/�ر دی�ت و ا�C12 خ&ف ���م� �,
در ای� �Dم�.، ای� �#@� C12. !�ر"�                  
ا�� !. م#�U	� از اخ	`�ص �%ل و                
ام>�$�ت ,. ای� $@�ده� و ار"�$@� و                       
�%خ� و ��زه�' م:�ب، $ارد و                  

,. ه��� اF	�1ر،   .   $��U از W$@� $�� ,�د    

�#@� ه��� C12. !�ر"� ا�� !. ��در ,.           
در ه? (>;	� ای� $@�د ه� و  ��ر3                         

     �ا$	�bر از  .  !�دن ���م� ز$�O� ه� ا�
ه� C12. دیA� !. در ای� را,]. !�ر'            

   �ای� وU�w. !�ر"�   .  ا$�Oم ده، �%چ ا�
1 م%رد $��ز خ�$%ار خ%د را           � .! �ا�

 . خ%د ����� !#

ای� ام�' ا�� !. ��زم�$ه� Wن، ,.              

 ��د3 !. �رت !�ر"� در                       ��ای� د
م+�X !�رش ا�� !. w@%ر م�>#، در         

و م�	%ا$   .  ه��ن م+�X م�>� م�A�دد       
در د�	%ر !�ر D#1/� !. رو' ��'                   
         X�+م Lاز ی �ا��و   �خ%د ای;	�د3 ا�
              .	��! �1#D �#ی� ،!�ر را م� �%(�$
ه�' !�%$�;	� C12. !�ر"�،  ��ار                   

 . "��د

دام� زدن ,. D#�1 !��	. ه�'                              
!�%$�;	�، ,� �g%ر !�ر"�ان ��/�و          
             �U#E ت�C9�� از 
C	;م ،�و !�%$�;
                    Lر در ی%g� ا��س �ام، ,ه� !
D\�ا ��' م���، ه��� ام�وز م�>�              

�ای� F �1#D&و3 ,� ��داخ	� ,.           .  ا�
م;9k. ����� خC  X� و �ا�
 د�	��د،           
م;�9� ,�/	�ی� ام>�ن را ,�ا' ,%D%د            
Wوردن �/>
 ه�' !�ر"�' م�ث�  �اه?       

 . م� !#

� !�ر"�ان !�%$�;� در ای�                     ���� 
�9' ا�� !. �%�W Xن، م�           ! ،.E�F
�%ان ����� وا��� �ا�
 د�	��د ,�                 
ا��س $��زه�' خ�$%ار !�ر"�' را ,�              
�g%ر $��ی#"�ن !�ر"�' م�>�                     

� .��خ
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U� و '��� ,. وا�ه�' �%��%' دو
ن �;@�&ت ,�$>�   )"،     �.  ذ!� (3 ا�

            .! �D#�ب دروار' ا$�Aر ,� خ1� ا�
 /�ر �+�ی? و $%��$�ت ارز و "�ا$�               
ه� روز3 دم�ر از روز"�ر C12. !�ر"�        

   �ا$�Aر در D�ی�ن $�;�     .  در Wورد3 ا�
ائ� ,. F#%ان     v ه�ار �%م�ن !      ٣٣٠!.   

د�	��د !�ر"� و ,. F#%ان م�د ��ی.                  
� ��م�� ,. �%ل خ%د(�ن خ�$%اد3           @D٤ 

3�U$،                ?#�3 را ه��ای. ��م�� !�� �	� 
 .$:%اه !�د

                    3در !#�ر اF&م م%ض t��t2 $��ی#
,. م�ان   "  م+0C"'   د ��ا  ،!�ر �م�ی�ن

 ،!�ر"�"  د�;%ز"Wورد3 ا$ �� ,. F#%ان       
   .O�	$"  ���C�C+� ��9"و   "  !�رF  " خ%د

در خ`%ص $��ز خ�$%اد3 !�ر"�' را           
     �9F ا!1� �F%ض�      .  ,. ا2&ع ,���$

م;k%ل !��	. م�د ا�	�ن �@�ان در                     
 Wور ( ا��      "U	A% ,� خ1��A$ر ای9#� ی�د     

$�خ �1 ه�ی#. خ�$%ار !�ر"�' ,�         :  !.
           �	 �" �b$ ا'        ٢٠٠٠در�, '���! 

��' ,�ا'     ١٨٠٠ا �اد ,�ر";�ل و       �! 
!%د!�ن و ه��#�� �vف !�7ه�'                       

ا' از ��1
 Wب، ,�ق، "�ز و $�ن               ی�را$.
         ،3 l٩l ه�ار و         ٧٩l,�ا' ��ل Wی#

          �و در ای�         ".�%م�ن ����� (3 ا�
 ، �U�یT      ،م+���1ت $%!�ان ��م�ی.            

 ، ��#��     ، م;� �ت     ، ��]�&ت     ،(�د'
���k�،      %ران	ب      ، ر��	! ،      ��%�Rم�! ، 

ده@� $��ز ا,	ائ�      ...   م�(�� و     ،مر�.
�%!N ,. �;�ب م� Wی# و در                    �Aدی

 ٢١ردی8 $��زه�' !�ر"� در ��ن                   
�;�$ . 

                               3م+� ا��' ,. F#%ان $��ی#
�� !�ر اF&م      "  !�ر"�ان"�F 'در (%را

                  .! �(�!�' اD	���F      "!�د3 ا�
�    (!�ر"�ان  �، )$��ی#"�ن !�ر �م� و دو

اF	�Cد' ,. ا �ای� د�	��د ,� م�#1'               
 م اF	�Cد W��ی�ن        ".�%رم $ار$F ر�A$ا

,%رژوا D%اب $��ز خ�$%اد3 !�ر"�'               
,�ا' ه�ی#. ه�' !�ای. خ�$. و vKا و                
                    ) . �%ل  �/@�' Wب و ,�ق خ%اه

ا$�Aر $��ز !%د!�ن C12. !�ر"� ,.                      
,� اF	�Cد ی�    ..  مر�. و !	�ب و �U�یT و       

� و !�ر �م� D%اب                    �م اF	�Cد دوF
ای� در (�ای]� E%رت                       .م��A�د

ه�' (%راه�'           #�م��A�د !. ه�. K�و
�%ل �ا�
  ..  ا�&م� و خ�$. !�ر"� و       

 ��Uوت زی�د' ,� W$�.        ٩١د�	��د ��ل    
ارد              $ . $��ی#3 ��م�ی. داران م�A%ی#

U" 012	. خ%د ای� W��ی�ن م��ان د�	��د        
ود   ��٩١ل  � '��S ه�ار �%م�ن   ٤٠٠ 

 ��ز3 ا"� !�ر �م�ی�ن و                ،خ%اه ,%د   
   ., �� ا �ای� درخ%ا�	�     ٢٨دوEدر 

$��ی#"�ن (%راه�' ا�&م� !�ر !. ,.          
در (%را'   "  $��ی#3 !�ر"�ان  "F#%ان   

     �� !�ر �/�ی8 دار$�F،   در .   �� ,ه#
                     %gF ،��! ن�C�9 دهF 8E ه���

�� (%راه�'                   �F 3 !�$%ن�ی� مkه�
" "%ی   ا�&م� !�ر ا�	�ن �@�ان، م�          :

�ه�' وا��� !�ر"�ان ,�ی                  درخ%ا�
 ه�ار �%م�ن �ا�
               ٦٠٠,�� از          

           3�A#, ��ه�    د�	��د ,�( ام� در ای� ��
          �%ان ��داخ� را $ار$، ,#�,�ای� (�ه
ری�ش $��و' !�ر و �8��g وا�ه�'        

' !/%ر خ%اه�? ,%د      ��ای�  ".م:	89 �%
          �	/�, '��S �C�C� م ه? در�	م+ '��W
از E+1	@�' $��ی#3 !�ر �م�ی�ن را                 

ا"� ا �ای� د�	��د E%رت             .  $ارد
' د�Sر م/>
                ،,�A�د�� ,#�Aه@� �%

م�/%$ و !�ر"�ان اخ�اج و ,�>�ر                    
 در $	�O. ,�ی ده�ن خ%د را                   ،م�/%$

ا �ای� د�	��د ,� ا �ای�          ",;� و       
�9F ده�Cن !�� $�� �F&                "!  د�	��د

            
,�Cاج و ,�>�ر' را در م�س از اخ��
!�ر"�ان "vا(	. ا�� �� !;� د�� از          
�� خ]� $># و م;9k. م�د !�ر"� �	�              
,�م1#�' �%ا$�� ر��� �D@%ر'                        
              ا�&م� !. م��ان �ا�
 د�	��د ,�ی
م	#��[ ,� م��ان �%رم اF&م (3 از                 

     $�� ,. روال     ،L$�, ]$�D م�!�' ,�(
 . ه��/. !#�ر "vا(	. م�/%د


 ای� دا�	�ن و ,+* ,� �� �����                    !
و ,+*  "  �+�C�Cت"د�	��د و 9D;�ت و      

�. A$ .1$�D�' م;:�3 ا' !. را3                     
    � �D '��S                   ،ا$اخ	. ا$C�C� در 

             ��� $��ی#"�ن !�ر �م�ی�ن و دو;/$
 �;�$ �@$W  .        
��+� �@D م �&ش در���

           .C12 ., �<د م���	د� T[� ی��	�$�ز
     �� و                .  !�ر"� ا��!�ر �م� و دو

            �(%راه�' ا�&م� !�ر د�� در د�
ه? در �&(# ای� مg+>. را ,. F#%ان          
�. A$ .1$�D�' ,. (�%3 ا' ��,
 �1%ل             

 ,. ,�زار F�ض. !## و                ��+� 
و ��,
                 .! !�ر"� را در (�ای]� ��ار ده#

 ���م �&ش ه� ���. ,�ا'     .  خ�م%ش ,��$
� �>�ار ای�                    C�C� د در��	د� ����
              .C12 ��,�$�م. ,ون !%S>	�ی� دخ�
             .C12 ن ای��"!�ر"� و در ��Kب $��ی#

���و�. ����� �>8�9 �ا�
             .   ا�
� و                   �د�	��د !�ر"�ان از �D$[ دو

�          ،ار"�$@�' Wن   �Fو�ا' م/�ش ,&� 
دادن ,. ,�د"� و ,� �C%�� !�ر"�                   

�در ای� ��و�. C12. !�ر"� �0           .  ا�
ارد$ �	� .ه�p دخ�

ا از                 D ��%C� �, ی>� از ار!�ن ای�
� و !�ر �م� و          ��%�D@�ت $��ی#"�ن دو
� ادام. ,�                       @D راه�' ا�&م�%)

 وD%د      ،�C%�� م]C12 09. !�ر"�                
ی� م��9%ن !�ر"� ,�>�ر در ای�ان              #S

�!. ا!#%ن در !��ل و���� $. �#@�        .  ا�
       $��A��$ 3@F ., نW �1ل�در  �	��%k;م، 

,9>. وD%د م��9%$@� !�ر"� ,�>�ر ,.                 
                    3�A$ �"!�ر �>� ,�7' �	ان �%#F
                 �$%#! �دا(	. (3 ا�� �� ,. م%���
خ%د راض� ,�( و د�� از �� خ]�                    

#<$. 

� و ار"�$@�'                  �در !#�ر اد�Fه�' دو

 م+� F]� ردی�ن $��ی#3             ،م:	W 89ن   
�� ا(	\�ل              �F 'م�ی�ن در (%را�ر �!

     در �� �اوم ر!%د در                   "  م�A%ی
' $�خ ,�>�ر' ,. ,��            ��وا�ه�' �%

 در ��ی�ن ��ل ا �ای�               ٣١از   Eدر 
 � ٥٠,�� از    : "   او م�A%ی   " .ی� 	. ا�

 $��و' !�ر  ��ل !/%ر در                      Eدر
     �vا م�9%م   ."  (�ایX ,�>�ر' ��ار دار$

                                 �ا�� در S#�� (�ای]� د�
!�ر �م�ی�ن در ه� م��ان ���ض ,.                
              �. �]T م��/� C12. !�ر"� ,�ز ا�

           
و��� ,�>�ر' م%���� وخ��� ,. !
C12. !�ر"� �+��
 !�د3 ا�� و !
 ای�        

 ��م�ی. داران در                   ,�Cرا در م .C12

� . م%���� ,;��ر ض���U ��ار داد3 ا�

م;��. ا�9E در ����� �ا�
 د�	��د              
                     
! .! �,� ای� وا���� ا�	%ار ا�
�Dم�. �%ل $�C و !�ر C12. !�ر"�                 

ا��9 و                 .  م���خ� .! �م�9%م ا�
��UC از د�	��د را ,�ی ,�ا' !�ر"�               
 $��و           ��� !. ام>�ن ,�ز�% �" �b$ در
 و           ��� S�خ�$ن �%@D و �%ان خ%د را
       . ��م�� $��زه�' !
 �Dم�. را م�>� !#

             �C  Xو ,+* خ 
ل ,� �� ای� �ا�D
و اخ	& �ت م��ن ار"�$@�' م:	89 ,�             
�� م��ان $��ز !�ر"� ,. ام>�$�ت ,�ا'        

 D%اب ,. ه��� $��ز �Dم�.        ،ز$3 م�$ن 
    �در ای� م��ن ه�p       .  ��م�ی. دار' ا�

D#�ح و D�ی�$� ام�ش $��ز !�ر"� و                
     �;�$ .C12 ا' ای��ز' ,%;�� و  .  د�دو

 خ�$.      ، (%را' ا�&م�          ،��$%ن !�ر     
 ، ��;	? ,�$>�       ، وزارت !�ر       ،!�ر"�

ه��A در   ...وزار�:�$. ه� و ز$ان و           
                  ��S .ه� �م�ی. ,�� ��<�خم� م�
ن            �/! NU$ 0� ن و�D و ?;D �, �	�

           �ام� .  C12. !�ر !� �Dم�. ا�	%ار ا�
��م�� ای� $��ز ��م�ی. در "�و !�ر"�             

         ��vا د �ع از     .  خ�م%ش و ,� �%�t ا�
 ، �� �%ا$�� ,�د"� ��!?        ،د�	3�A مvه[  

 ��$;%ر و     ،ر��$. ه� و ��91\�ت دائ��        

 !�ر"�'          ،اخ	#�ق �����   </� t#م ، 

ز$ان و اخ�اج  ����� و $��ی#"�ن ای�            
.C12،        �1هvق م�9 و م�U$ .F�)د  ، ا�Oای 


 و ,�>�ر               K�) �"&ف م��ن !�ر	اخ، 
 ، !�ر"� زن و م�د           ،ای�ا$� و ا \�$�     

ار'                 @A$ خ�م%ش �ه��A در خم
        .! �C12. !�ر"� �bF? و �ر��#' ا�

� .م#� �� �9F. ه�. ای� ,;�ط ا�

ا از ا��Fل و ا�ام�ت                        D وز�و ام
ه��/�A ,%رژواز' ای�ان ,�ا'                       

ار' C12. !�ر"�                         @A$ خ�م%ش، 
م+�E�3 ا�	`�د' ه? ,. F#%ان ��,.            
             �3 ا�) .	 �" �. ا' W .�9Fن در د�

                        3�E�+ای#>. ,. ,@�$. م �و3 ,&F
ا�	`�د' ه�. ��م�ی. داران !�7' خ%د       
 ,�ا,� ,.  �وش م����$# و                     #S را
                             
�F& ز$"� C12. !�ر"� و !
                 3م+�وم�ن �Dم�. را ,. �@C�ا !/�$

م �%ان م�ا!�             ،ا$F ی? و�+� .$�@, ., 
'�� د�	��د $���S !�ر"� را ه?                ،�%


 C12. !�ر"� را          ! t�%� T[� و م��$#
 .��ئ�� م� Wور$

!;	�خ� $��ی#3 !�ر �م�ی�ن و اF&م                
ای#>. د�	��ده� ,�7 $���ود و �:#�ن              
م�د,�A�ان (%راه�' ا�&م� !�ر م�#1      
3 ا'           �CF م�ی�ن�و !�ر  ��,� ای#>. دو

           م	>� ,.        ،,. ا �ای� د�	��د $ار$
                  
! ., �g  در ای� .! �م%���	� ا�

                     از .  C12. !�ر"� �+��
 !�د3 ا$
,�>�ر' و��t �� !�ر ��ار داد' و خ]�         
           �@#� .$ �اخ�اج !. ه��A ��,. ا' ا�
       .�9F .<9, �"ر�! .C12 
K�) �:, .�9F

.C12 
! . 

م;9? ا�� !. ����� م��ان وا���                       
        �A	;, �"ر�! .C12 �د�	��د ,. م%���

ام� ای� م%���� $. ا,' ا�� و $.      .  دارد
اF	�اض روزا$. !�ر"� و        .  ��,
 دوام  

!/�>� ه��/�A ای� C12. ,�ا'                      
 ,:/� م@? از      ،,@1%د' در ز$"� خ%د    

وا���	� ا�� !. در م��ان د�	��د و              
         ��
 C12. !�ر"� از ث�و�� !. �%! ?@�

و ام�وز و ,� ,�ز           .  م�>#، ��ث�� دارد     
ن ,+* د�	��ده� و ����� م��ان Wن      )، 

,�ا' C12. !�ر"� ای�ان $��  �D. ا'             
,%D%د Wم3  ا�� !. م]���1ت ��ا��'       

 ا �ای� د�	��د و      ،خ%د و در راس Wن      
,��. ,�>�ر' و �0 �/>
 را م]�ح                  

در ای� خ`%ص ه#%ز م#/%ر               .  !#

 ه�' م%D%د                            </� .! ���1�م]�

                       ،!�ر"�' دو ��ل ��� ,#9 !�د$
                 
! ���1�م�	%ا$ ,. F#%ان ��S? م]�
C12. !�ر"� در د�� "� 	. (%د و                    

 $%) زم�$� !. . !�ر"�ان �%ل Wن م	+
� و                            �
 $��ی#"�ن ��م�ی. و دو!
(%راه�' ا�&م� ,� ا$%اع !��	. ه�'             

t�D م�/%$ و ,� ��                ..  م:	89 و   
د�	��د C12. !�ر"� و درD. ا�	��Jر و         
        ��,�د"� ای� C12. ی>�O$1. و ,ون دخ�
ره1�ان و  ����� و $��ی#"�ن وا��� ای�        

  $��Aم� ?��`� .C12،    ان�دارد !�ر" �D 
$�� در م�ا!� م:	89 !�ر و در م+&ت         

 و             ،!�ر"�'$%) t�D و ,�>�ر 
K�) 
,� �� م��ان م�د خ%د و  �وش $��و'        

     $��A, ?��`� ر خ%د�!  .    .! �م;9? ا�
 ،در ��Kب �+�y م;	C12 .$&C. !�ر"�      

$��ی#"�ن ��م�ی. (�ایX م]9%ب خ%د          
      آ/��� ,� ��    .  را ,. م� �+��
 م�>#

د�	��ده�  �E	� ا�� آ. آ�ر"�ان              

 ���ض ��م�ی.                       ,�Cدر م م�	%ا$#
 و 1D@. م	+ !�ر"�'              $#1, '�A#�
خ%د را ای�Oد !## و از ز$"� و                           

          �� .  م��/� و �0 ���ت خ%د د �ع !##
 ,]%ر    ،�Dئ� !. ,. C12. م� ,�"�دد               

ال و زروWزم�ئ� وا���        D ه#%ز ���وا
� . م� (�وع $/3 ا�

 ...افزايش مزدي دركار 
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ای� t�D در $U�ت ��ا!#� و (�]�ن                  
                      ]CF ., دن�, ���ز' از م� و د�

 �9F. (:|         ،ا 	�د3 ��ی� �+�ی>�ت        
.  م�ز' $��/#��            ،!%رش مر��      

 !;�$�   ،م�9%م $�;� ر �C' دی�وز م�          
!. ,. ه�. ��ار و �]�#�م. ه�' !%رش          
مر�� �� روز' !. در راس ای� ��ب   

1� داد$        ،,%دJدر         ، را' م .! �$�;! 
2%ل ��ریq ای� ��ب در ه�. !#A�3 ه�         

 ,. (:|        ،و �9#%م ه�' ای� ��ب               
!%رش مر�� در م�Cم ره1�' ��ب           

   1� داد$Jو         ،را' م #	 �" N<F او �, 
,. ,%دن ,� !%رش مر�� ا 	:�ر                       

 !;�$� !. ,. ای� ��ب و                          ،!�د$
����	@�ئ� !. ام�وز را�� و ����%ش        

 S�ا ,. ای�         ، ا 	:�ر م�>�د$     ،م�#�م#
روز ا 	�د3 ا$ !. ,� م/	@�' "�3 !�د3             

 ,. ��ب           ،و!8 ,� ده�ن ,. م�                     
             .#�! ��#S خ%د .	)v" ., و �;�	�<�

     �ام  ،�%زا$. ��9. !##؟؟ !ام م`9+! 
� ��C� م�	%ا$ ای� درC� .D%ط و          �U#م

؟#! .�D%� ا$+]�ط را .Dای� در 

ا !�د$�       ،ه�p �\��� ری�9   D 3را pه� ، 
ه�p �\��� ����	� ,. ای� ا 	�gح $��ز            

�در د$��' ����� Wدم@� را3                .  $ا(
   � م�ه# و             ،F%ض م�>##@D ���\� 

ا$	:�,� دیA� را در ��� ��' خ%د                      
            ای#@� .  م�vAار$ و را3 خ%د را م��و$

ه��A م�C%ل و ��,
 درy و �����                
�ام� ��ب $U�ت در�� !�دن              .  ا�

�،  (�وع !�ر                     ;�$ ����� ����� 
�، راF 3%ض !�دن       ;�$ 'یD �����

            �;�$ '�A:�ب ����� دی	ای� .  و ا$
                    .! ���D 'ا�از3 ,اد�F ,�� از ا$
             ��S? �/���$� و ا�;�س  �ی[ را ,#9

    �' ا�D ،ای� ��1س ,�� از     .  !�د3 ا$
ا$از ., 3��� �C� .�' !. ,. خ%د "� 	.           

ا�+�د ای� t�D و              .   �#r ا��        ،ا$
م;��' !. �� !#%ن ر��� اF&م !�د3               

�  ،ا$;�$ ����� ،  �;�$ 'D ،   و �&ش 
                   �;�$ ����� ���D �	ا' ��خ�, .

ال              ،��ب ��خ	�   D دن و%, ����� 
 $��ز' ,. $U�ت از                   ،����� !�دن    
 $��ز' ,. را3 ا$اخ	�             ،دیA�ان $ارد   

!�,&' �;�#� �9F. ر �C' دی�وز و              
     ��;� 3�@S"    9%مbو م از خ%د   "  (@�

 و                ،��خ	� $ارد   �D ., �D��	و ا� 

        ]CF ا�;���ت Lی�ز' و �+�� qری��
ای� را3 و   .  م�$3 و �%���9F 3. م� $ارد      

    ���#)W ا' م��, �@D !. از    ،ای� �	�و 
�. ")v	�A$ .ه�           �� �� ., q3 ��ری�O#�

 رهvAران W(#�' ای� ��و�.            ،,�#ازی
                     �k�/م 
را م��#�1 !. ,. ه��� (>
3 (�]�ن ��ز' م�>##، �+�ی>�ت           ##!

 . م�>##، ��ریq م�;�ز$

���D !. �� دی�وز در !#�ر !%رش                   
                         '�@	���� �A#� �مر�� و �/
!�%$�;	� ��ب در د$��' ����� و در        
م#b� C12. !�ر"� و !�%$�;	@�' Wن               
�Dم�. م%���� و ا�	�ام� را !;[                 
!�د3 ,%د$، ام�وز و زم�$�>. ,� $�م                  
خ%د ��ف م��$#، زم�$�>. �9F. ای�              
��ریq ,. ز,�ن م� Wی# و رو' ��' خ%د          
م� ای;	#، �]�� �Dی3�A وا��� خ%د را           

ا م�>##�� � .در د$��' ����


ب �������� � !ر���

                           .! .Dدر �ه �� ای� t�D م�Oز$
م�:%اه# از $b� ����� و اخ&�� ��              

    ای� ا$	:�ب  .  �@C�ا' ا$+]�ط �C%ط !##
    ��%ال ای� ا��    .   Wزادا$. ای� t�D ا�

                 t�D ت ای��O$ ., '!. Wی� ه#%ز ام�

                     �وD%د دارد؟  Wی� !;� ��ض� ا�
                      ��#S ., خ%د را ����� �)%$��
C$ .! ���D]. ا(	�اy و ا�+�د(�ن $.           
            �� !. !�#. و ,\f (:`� ا�����
؟ Wی� ای� درC� .D%ط ����� و         $�, 3�"
                 ��#S از �	 �9. "E�  'ا�, ��اخ&
           3�؟ Wی� زم�ن Wن $���;�$ � �! �UE
!. W"�ه�$. �`��? ����� "� � و در             

 ای� درD. از ا$+]�ط ای;	�د و از           ,�Cم

�؟  �" .9E�  نW 

 !ر���

$�1ی ا�Dز3 داد ��ب �>�	�;�، ای�               
��م�ی. !�%$�;? و C12. !�ر"� ,�� از         

,�ی ,. ای� �C%ط و          .  ای� �]�. ,:%رد    
          �� و در ��ب �>�	�;U" .$ ا$+]�ط
!. $C]. ام� �Dم�. و C12. !�ر"�                     
ا��، ��,� !. �%ل ����	@�'                          
                   .	 �" 
3 و (>) !�%$�;	�  م	+
� ����� و !�%$�;	� را               ����  ،�ا�

 .ادام. داد


ب ��!���� ��ر��� ای�ان�- 
������� 

١٦ #U٢٠١٢ م�رس ٦ -١٣٩٠ ا� 

$��ی#"�ن !�ر"�ان ,%د3 و �0           م#	:[
ا�
 د�	��ده� را ,�ا' ���م�           � �����
                                                           .م�د,�A�ان دار$

ان                      C  .	)v" 'در ده. ه� .$�U��	م
$��ی#"�ن !�ر"�ان در (%رای���� !�ر          
                           
�D ., 3' ا �ای� �ا�) ]1�
د�	��ده� (�ه !�ه� د�	��ده� ,%د3           
ای? و در (�ایX !#%$� و ��ل ��� رو             
,� �%D. ,. �+�ی? ه�' ا�	`�د' و                       
                �� ه�' م��� و �%�� و ��داخ����
 و ��ی�                           ��$#�%دن ی�را$. ه�' �%
               Lدر ی �@$W ' .ام�9 !. م#/�ء ه�%F
ا�	�ا��' ا�	`�د' $�م#��[ ,%D%د               
                      tاج ��ز' و���اخ ]D%3 و مWم
!�ر"�ان (3 ا�� و در ای� را�	�                     

� ,. W '�D$>. ,� روی>�د م#]�C و         �دو
,� �\���ا�� در ا�	�ا��' ا�	`�د'                   
            t$و' !�ر و م��و $� ��%� �U� ]D%م
اخ�اج ��زی@� (%د، ه�p �&(� $#�%د3         
ا�� و ,� ه�O. ,. ��$%ن !�ر ,#�م                         
             �U:ات و ماE&��. ��$%ن !�ر ��ی

             ،�زم�#.    !�ری@�' !. ا$�Oم داد3 ا�
��1�ا���3 !�دن              %k$ 'ا�ه�' 7زم را ,
��$%ن !�ر را  �اه? $�%د3 و در م�د3                  

n`�د'                         ١	�ا Xای�ن !�ر، (%$�� 
$�م#��[ را اض� . $�%د3 ا$ �� ,. ا�	#�د         
,. Wن م�$t دیA�' ,� �� را3 ا �ای�               
          #S �ه ،د�	��ده� ,%D%د Wورد3 ,�(#
          ��#S 3 ,%د و دردر "v(	. ه? ا��Fل (
(�ای]� !. !�ر"�ان ,� �%رم ,�7'                  

ol%         �, `�د' و	�ا  و �+�ی? ه�' (ی
Wزاد��ز' ���� ه�' ��� رو، در ��ل         

��ض� یL !�ر"� $��	%ا$ ,� د�	��د            
� ,:�د و ,�          )%" %9�! Lروزش ی Lی
�%D. ,. ا �ای� ����م Wور ���	@�                    
$��	%ان خC  X� وا��� را ,�ا' مت              
زم�ن !%��ه� ه? ���ی8 $�%د، ا�	��ل          
          ��م��ود �`������ !. در Wن (%رای��
             !�ر در م%رد �ا�
 د�	��ده� ه��$#
              '%A,ا%D ،د%) 
��+� .	)v" ن�����
$��زه�' م��/	� م� !�ر"�ان و خ�$%اد3        
 .ه�ی��ن $:%اه ,%د                                                       

م� !�ر"�ان !. خ%د ,�/	�ی� و                             
ز��	>� ��ی� C12. اD	���F را                      

 م�ه�? و ه�. ��S ��خ	. '                   �</�

 ،�و�� ه� ���. د�	��ده�'       د�� م��
                     
زی� خC  X� ,. م� !�ر"�ان �+��
               Lان �0 ی�ا م� !�ر"�S م�/%د، ام�
ز$"� ا$;�$� ه��$# ��ی� ا$;�$@�'               

          �@D ام����Dم�. $اری? و ه� ���. ا�
ه� S. ,�/	� ا�	��Jر !�ر"�ان  �اه?            

 .م�/%د
دیA� 1E� م� از ای� ه�. �f��1 و                   
            �@D 3 و$�,�ا,�' و ,�د"� ,. �� Wم
� خ%دم�ن در ����$@�'             )%$�� �����
د�	. ���D، م	/>
 و اF	�اض�ت                   
� ��U و            @D وع و�م��9%$� خ%د را (
!�ام� و ��م� ا$;�$� خ%د و خ�$%اد3        
ه�ی��ن ,. ا�ام�ت م#]�C !. در �%ا$��          
3 ا�� د�� خ%اه�? زد و            ) �#�, ���
          � .ای� �0 م;9? م� ���م� !�ر"�ان ا�

 ز$ان م�!�' �##ج  -(�* ام�$� 

 

 ...انتهاي اين انحطاط 

....نامه سرگشاده شيث اماني  

از همان روز اولى كه در آن مملكت دستمان بجايى بند شود، اعالم ميكنيم كه زن ومرد برابرند، همه                        :  سياست ما اين است   

آميز فعلى را لغو اعالم ميكنيم، اعالم ميكنيم كه حقوق مدنى زن و مرد يكى است، اعالم ميكنيم حقوق سياسى                      قوانين تبعيض 

زن و مرد يكى است، اعالم ميكنيم حقوق فرهنگى زن و مرد يكى است، اعالم ميكنيم اختيارشان                 

شان، بر محيط زندگيشان، بر محيط كارشان عين همديگر است و اعالم                  بر خودشان، بر خانواده    

اين را اعالم ميكنيم و     .  ميكنيم در عرصه شغلى و كارى و غيره زن و مرد حقوق كامال برابرى دارند               

از آنجا كه بشكل قانون درميĤيد، و فورا اين كار را ميكنيم و نه در يك روند تدريجى كه حاال                           

بعنوان يك بيانيه پيروزى انقالب ما اين را اعالم         .   كارى كنيم   قوانين را يكى پس از ديگرى چكش      

 . ميكنيم و از فرداى آن روز اينها قانون است

  م$#!ر  ����

 


