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2010  مه  7       

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

ه��� :  ������ � ا
	��ر ���د
 ت�   ١٤  ، ژو��  ١١ ت�     ٤(	���

. ! د�� م���د     )   ��داد     ٢١
'�ا) '��ن ه%ف م� از ه���                    
	��� و ا+%ام�ت* (� ه��                     
دو�1%اران او و از /�.� ا-,�        
      �2/ �3�و 67�ل�� 	 ب 	���
م7�6* ه�:� '���� م�89ر             
	��� و 1��2�1� و ا�7�ر او              

             %!�;' <� !�ش��       ،م���ا!%9 =
(�رش م%ر1* را (� '� ا��               
م9�1;� و در م7�6* ا�� ه���           

 در (��!��3     ،!�ش�� ش%@ ا�1    
9�B و ت�/� ��ا!A%9�ن         ��درج م
        D./ نE �' را *F�3 ه���!��)

B�9�� :م

 ه��� اى (� ت�ل%             1٢٠٠٣�ل    
 ١٤  - ژو��   ٤(م�89ر 	���   

��د ه��� ) ��دادF�در Eن +�ار م
ا�� .  م�89ر 	��� ا-Nم ش%       

ه��� +�ار ا�1 ه��� ' رA%اش�  
دE �1ورده�ى ز!%OA (�ت�@ ام�      
3��ر =�'�ر م�89ر 	���              '

م�89ر 	��� را '��%           .  '�ش%
مO7�6 (�د، م�89ر 	��� را  
'��% ��ا!%، م�89ر 	��� را          
�27�% و م�89ر 	��� را          %��'
'��% ش9��� و ش9�1�!% ه��!�Pر      
                B�9��. (� '� م�ر(Q ر�7�ر م

     �3�روش� ا�1 (� ا�� (�رى !
. (� در �� ه��� +�'S ا!R�م '�ش% 

     �) O!�3) ،�اى م�'

 كورش مدرسى

 هفته منصور حكمت

در بزرگداشت دست 

آوردهاى يك زندگى 

 پربار

 2صفحه 

 
 WAش�   ٨٩'��% '� �T!E در اول م�@ م�                 

��A�'  .            (�ه Sو ت�� (�Aر�) ��67�ل
(�ر�A) '%ون ت�د�% '� ا�� (�ر ��اه%9             

(�ر�Aان AE�@ و (��!��3 '�ا)      .  =�دا��
67�ل��* AE�ه�!� و !��X م9% '� ا�� ارز��'*  

 .و ت�8�� در�1 !��ز دار!%
در روز اول م� ام3�ل و�61 67�ل�� و             
              S'�+ ر����3AدA* تY�R و م�اB1 ه� '3

روز (�ر�A '�ا) ه�� ا-B از        .  ت�/� '�د 
�1م��� داران و (�ر�Aان و /���!�ت                  
1��1* �7ص�* '�د ت� ا�� ا-��اض�ت را         

       %99) �1 Bش      .  '� ��د هN[@ ت�1;  ه� '�
(�د!% اول م�@ م� روز) در ادام� /9;>           
�� /9�ح ر+�D '�ش%         .- �' �2!E وت_�(�ت .

'�ا) ا�29� روز (�ر�A �7ص�* '�د ت� '�           
1���1 ا-Nم ش%@ ره;�ان Eن م;9* '�                
                 S�- ان و م6.��ن /�م��Aر�) �' ��ت�
=�ش�!%@ و E!2� را '� د!;�ل�T /9;> ��د               

 %99) S�%;ت  .       (NXال;�� ت��م ت Bه B)�	 9�ح/
��د را '� ��ج داد ت� '� ا��1�د@ از +%رت       
                       Y!�م D��7 @�F�1د `��1(�ب و '3

'� ه�� ا�29� روز     .  ت_�(�ت ا�� روز ش�د   
اول م�@ م� را =�� WA �1اش��B و ا(�9ن            

      �2��زم�ن /�Y '9%) 67�ل
                B��7 و�7اه�A م�R!و'�ر1* ا+%ام�ت ا
��ت '�ا)                '�Rت ��وردن  ت�ش� ا) ازاE

 . ادام� را@ در E�9%@ ا�1
��ط ��ت و ��� در اول ��� �� 
 ٨٩ 

��ت �!�
 : ا	�ا #"� 
در ا�b 67�ل�� ��3Aد@  ت;.�a* و 1�زم�!*    
'�ا) اول م�@ م� از ه� �cف، اول م�@              
م� '3��ر '�/��3 ت� و=�:B و �91 اول            
م�@ م� در ه�� اش��ل تY�R '�ا�7اش�� ت�     

 . ش%
'�e* از (�ر�Aان -.��Bd تY�R در                    
م�اB1 ه�) ��!� (�ر�A و '� ا��1�د@ از               
7,�) ا�R�د ش%@ در ا'6�د ��3Aد@ و                       

%!%� .راد���ل ��ا2�1����ن را /.� (�
د@ ت��S و !2�د (�ر�A) و �Aو@ ه��* از  
67�ل�� (�ر�A)،  +96P�م� م���f داد!% و 

 .��ا2�1����ن را �cح (�د!%
67�ل�� و ت��S ه�) مg.�e (�ر�A) و              
/�ا!�ن و دا!��R��ن تY�R ه����ن را                  
1�زم�ن داد!% و در ا�� روز '� اش��ل                 

 . م�رد !�h  ا'�از و/�د (�د!%
                  ��' *F9د) ات_�د و ه��ه��در/� ز �'
'�e* از 67�ل�� (�ر�A) م���S در !2�د        

 @�Xم��� ش% (� '�ل (�Aر�) (�ه Sو ت��
 .م���ا!% !�PX ات���* '�ا) =���و) '�ش%

��* از تY�R ه�) اول م�@ م� در 991%ج             
/�6* از 67�ل�� (�ر�A)       "(� از �1)       

1�زم�ن داد@ ش%@ '�د در  " 991%ج -ش�را�*
�l9 از ه� ل_�ظ م�j7  در ��*             ��� م�
از م�ا(  ا�� ش�2 در +96P�م�  ��د م�ز 
3��ر روش9* '�� صg ��د و  /9;>                 '

 %�3��ر '�/1  .        ��3;  (�' �!��! �ا�� �
 .  '� ل_�ظ 1��1* '�د

��ط ���
: 
            B2در م�ا(  م �Aر�) �X;c *.اص <e'
صm%' *�69�S مg.�e (��(�ن از اول م�@        
م� و د��ل� در تY�R و م�اB1 ه�) ا��              

 .روز دور '�د!%
'� ا�b �1(�ب و ��X�ن م�/�د و '��[@            
                     (�Aر�)  SX�3ه�) م Sدر !;�د ت��
(��(�ن '�e* از (�ر�Aان در تY�R ه�)        
��!� (�ر�A ش�(� (�د!%  و ا��  (�!�ل*           
'�ا) ا'�از و/�د ا�� 'e> از (�ر�Aان            

 .ش%
 91%���ه�) ش�(� وا	% و !���� ه��           
               ��ت�n و 'e> ز��د) از ش;�� ه�) 67�ل

+�در !�%!% در م_�o (�ر و �� م_S           ...  و  
م�رد !�h و در ا/���-�ت ��د در ات�� '� 
ا-,����ن، م�اB1 اول م�@ م� را 1�زم�ن 

ا�� '�ا) /9;> (�ر�A) و ت�(�%           .  '%ه%9
ه� :� '���� '� 1�زم�!%ه*         

 اسد گلچيني 

  براي كمونيستها89درسهايي از اول مه 

اول م�@ م� -.��Bd ه�� تNش ه�)                         
        D��7 م* '�ا) �1(�ب وN1�2ر) ا�/
��) و 1�(� (�دن (�ر�Aان               F�1و د، 

ش�ه% ا-��اض ��3Aد@ (�ر�Aان در                    
 ، 991%ج ،ش�2ه�) مg.�e از /�.� ت�2ان     

 ، X1 ،  (�م�!��@     ، ت;��  ، + و�� ،ش��از
(�ر�Aان . '�د�B...  '�!�، م2�'�د و  ،(�م�ن

                         g.�e6�ت م�Rدر م�ا2�1�) و ت، 
 ��ا2�1� و    ،ا-��اض ��د را '��ن (�د!%      
 و در ��     ،مP�ل;�ت ��د را ا-Nم (�د!%      

(Nم '� ز!%A* م�/�د و م9�1;�ت !�'�ا'�         
%9��A �!. 

 9e1�ن    ،تNش �1ان /��2ر) اN1م*         

��م�9 ا) و رR937�!* و تNش2�) ��!�              
(�ر�A /��2ر) اN1م* '�ا) Eرام (�دن 
ا-��اض (�ر�A) و �7�S;+ �2!E D از اول 

��وه�) ا!�h�م* و          ،م�! *Aم�دE در (9�ر 
��م2�) �1ان   ،ام9��* E!2� '�ا) �1(�ب   = 

�� (��ن ا	 اب                             F!ر g�c 1;  و
ه��اه��ن '�ا) ت;%�S اول م� '� روز                

      ;1 <;9/ �' ��1��=،      j�- �' �3!ا��! 
ت�X;c ��9 (�ر�A از !h�م �1م��� دار) و    

ش6�ر و  .  ز!%A* '�د@ وارش =�د@ '�nش�!%     
مP�ل;� �X;c (�ر�A در ا�� روز ��ا�1          

� ز!%A* '��2 '�د�. 

 �7�A ص�رت *P�اول م� ام3�ل در ش�ا
(� ه� دو /9�ح ز�� �1�� ��X�ن و 7,�)       
�1(�ب در تNش '�د!% '� ه�� ام��!�ت            
��د ا-��اض (�ر�A و م;�رز@ E *;.cن           
را در :2�ر :�ب !h�م م_%ود (99% و                   
ص%ا) مSX�3 و ا-��اض X;c�ت* E!�ا در         

 %99) ��� �.A  .       S;+ �2از م%ت �) B)�	 9�ح/

 ره;�ان  ،ه�� ت%'��ه�) ��د را (�د@ '�د      
و :�2@ ه�) اص.* ��د را '� م�%ان                     
                 �!�� (�Aر�) %ن ض�Aورد@ '�د و ارE
�9�ن             �c�9ان �1=�پ ا- �'  �(�ر�A را !

م�ا(  =.�3* و       .  ��د /.� ا!%ا��� '�د         
��) و             F�1د S;+ �22� از م%ت!E *ت�-Ncا
 �' (�Aر�) ��ت2%�% و ار-�ب را -.�� 67�ل

 . روال ه���� دام� زد@ '�د!%

/9�ح 1;  !�  در تNش '�د '� ا!%ا��� :%9 
مP�ل;� �X;c (�ر�A را ت�ر (9% و                              
ا-��اض (�ر�A) را ز�� :�� ��د '��% 
و �X;c (�ر�A ا��ان را '� د!;�ل�T و                      
�1'�ز /l9 /9�ح 1;  '�رژواز) ا��ان       

     %9) S�%;ت B)�	 و (�د!%   .  '� /9�ح��! `�3'
ت� ��;�ر د��F و ا�� '�ر '� ات�� '� !��و)            
(�ر�Aان و اش� ت�3�ح ر���e '�ا)                 
E!2�، مX�'.� '� /9�ح ر+�D را در اش��ل               

%!�;' <�= (�F�د . 

 حزب حكمتيست

اعتراضات گسترده طبقه كارگر 

 در اول مه

 4صفحه 

=�رل��ن '.[�� '� ات��ق Eرا      Eور�S ام3�ل   
را) '� مY9 ا��1�د@ از !X�ب در ام�(�                   

���A م���د (� ا�A ا�� m�_� . -��م* داد 
�  '�1%، '�ا) ز!�!* (�        ! �91 D��8ت �'
در '.[�� در '�+� ز!%A* و  ر�7 و Eم%            

 ت�  ٣٠م��99%، و ت6%اد E!2� در ا�� (��ر           

" م��Nت*"!�� ا-Nم ش%@ ا�1،                 ٥٠
و م�e! �2!E Ntاه9% ت�ا!�3      .  ا�R�د م���د 

در =�رf ه� و �� 1��� ام�(� -��م* '�+� 
'� ت� v�ه� ش�!% و در ص�رت !uX ا�� 
م�Xرات '� =�دا�� /���� !X%) م6�دل           

 ��رو، �� ه�� روز ز!%ا!*              ٢٥ ت�      ١٥

%!��� . م_��م م
ت�8�� ا�� +�!�ن در =�رل��ن '.[�� و            
'_��3A wش دامE �9ن '� �7ا!�3،                           
��1�Q، ا���ل�� و ه.9%، م�ض�ع 	R�ب              

ز!�ن، B�1 '� زن، Eزاد)                 

      برقه در اروپا و حجاب در تهران

 !                         پارادكس اختيار و حجاب اسالمي

همراه با صدها هزار كارگر روز 

 ! جهاني كارگر را گرامي داشتيم

 ٣صفحه 

 4صفحه 

 ٤صفحه 

 ثريا شهابي 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 O1��1 ،���د را م�j.6 '� �91 ت�yر�
و ا/���-O او م�%ا!�B تj.6 '� ا�� �91         
             ���� د!�aاى ت�' Bش دا�Nى /  ت �:
         ،����' O6P+ زادى و '�ا'�ىE اى�'
�� �P!Eر (� او ��A، '�اى '�ز�Aدا!%ن       

�3�ا�� �� تNش و . ا����ر '� ا!3�ن !
� /%ال دا�B ا�1 و ش9�1�!%ن                          �
م�89ر 	��� 'm <e��R اى ا��               

ام� ه��� م�89ر 	���        .  تNش ا�1  
            �ا�� ام��ن را '�/�د مE Oورد (� �
                               O7�6م���(  '�اى م ��67�ل

  .	��� را دام� ' !�B.م�89ر 

ه��� م�89ر 	��� ت29� /.3�ت                      
�3�ه��� م�89ر 	��� . ' رA%اش� !

3��ن 1��O1، '� م96�ى م�6�رف )E ��
  �3�! Bن هE  .        نE Oc �) �1ه��� اى ا

م��R-� اى و1�Y از 67�ل�� و ا'���ر          
'�اى ش9�1�!%ن م�89ر 	��� و ارج        
!2�دن '� دE �1ورده�ى ز!%OA او در           
. ه�� -�ص� ه� را ش�مS م���د                        

م�89ر 	��� در 1�ل�وز ت�ل%       .ه���  
او تNشO ا�1 '�اى '_�(� در Eودن          
/�م�6 در ا'6�د (Nن '�اى ' رA%اش�        
ز!%OA ا�� ا!3�ن ت��� م���� -�8              

  .م�

ا�A /��2رى اN1مO !;�د ه���                         
م�89ر 	���، ه��� �1�9�ره�ى                   
                          ،O1��ت�yر��، ه��� /.3�ت 1
      g.�eه2�ى (��ب، ه��� ا!�اع م�F����!
67�ل�� ه�ى ��7ى و �7هOF9 در ا'6�د        

67�ل�� ه��O (� !�       .  /�م�6 ا��ان '�د    
ت�/ �29�F�@ م�89ر 	��� را در ت��� 
م6�ص� '�ز م���د و ام��ن م�%اد ت� در 
ا'6�د و1�Y ا!3�!2�ى د��F '��ا!9% ا��            
��!%د           n' نE �' ��7ى را '�9�91% و �Aر
'.�� ه��� م���( ى از 67�ل�� ��7ى،        
ه�9ى و �7هOF9 	�ل مS��3 /%�% و             

ام��!%+  . O�B /�م�6 را '�/�د مE Oورد 
را �7اهB مE Oورد (� م�ر(3��3 ه�ى        
م� '��ا!9% 	�ل ا�� �o و �91 ��7ى             
            �1�2!E S'�Xى (� در م%�%/ S��3م �'

/��2رى اN1مO ام�وز      .  '� =�داز!%  
ام� .  ا�� (�ر را !�م��� (�د@ ا�1               

/��2رى اN1مO '� ه�� ا!NXب م�دم  
ا��ان و '� ��� !O�X (� ت� هB ا(�9ن                
م�89ر 	��� در 1��O1 ا��ان و در         
دادن ه��� ا!O!�3 '� ا�� ا!NXب داش��        

در ه��ن 	�ل ��3.7     .  ا�1 رO9�7 ا�1   
�B3 و م�89ر        !��) ،Q)م�، ��3.7 م�ر
	���، ت� !%ادن '� د!��ى م�/�د ز��         

ه��� م�89ر   .  ه� ت�/�O2 '�د@ ا�1       
	��� ه��� اى ا�1 (� '�> از ه�                
م�+6�� د��Fى '��% ر!l ا�� -%م                  
 %9) Q�69م�/�د را م Yوض �' ��. ت��

و/�د /��2رى اN1مO در ا��ان د�1 
م� را '��3 ا�1 ام� '.9% =�وازى م� و              

ا'���ر م�'R�ى ��د '�+O ا�1 و '� ات��     
'� ه��� '.9% =�وازى و ا'���ر '��% از             

م�89ر 	��� را     .ام�وز �91 ه���       
B�  .=��� ر� ى (9

                   �' j.6ت29� م� ���	ه��� م�89ر 
 �3�. 	 ب (��!��3 (�ر�Aى ا��ان !

          �3�! Bان ه��م�89ر .  و م_%ود '� ا
                        B3�!��) <;9/ �' j.6م� ���	
                   �' j.6��6 م��(�ر�Aى و از Eن و1
                   D.c ا@ و '�ا'�ى�e�زادE ��ا!3�!

ه��� م�89ر 	��� م�j.6 '�           .  ا�1
ه� ا!3�ن، ه� /���ن، ه� 1�زم�ن و            

Eرم�ن .ه� !2�دى ا�1 (� ��د را در            
م�89ر 	���، در د!��ى '��2 او،                

 .ش��� م�%ا!%

�  م�!Y از Eن !��3 (� در ا��              : z�ه
ه��� در ا��ان و در ��رج (��ر ا-,� 
و دو�1%اران 	 ب و دو�1%اران                      
م�89ر 	���، ه� !2�د، 1�زم�ن و            
            �' j.6د را م��� �) O3) ه� O!���/
�91 او م�%ا!9% و دE �1ورده�ى او را          

��!%د n' �)�	 ��29% '� ا�(�رى .  ارج م
م���د .  را در د��1ر ��د 'WFار!%              

                 ،�7�A @]�9�ره�ى و�/.3�ت �� �1
م���د ا-,�ى 	 ب ه� /� (� ه%9�3          
در ا��ان �� در ��رج، در ��!� ه�ى                
	 ب �� ا/���-�ت م��� د��F در                  
 w_' �' از !�ش�� ه�ى او را O�� ان��ا

� !�� هB ه�3�%            .  'WFار!%� �Aا O�	
                       %�9) Y�/ را �F�د -%@ اى د���م
9�%، !�ش��        ) O7�6را م ���	م�89ر 

م���د در . اى از او را '� '_WF' wار�%
را'�P '� ا!���ر bE�ر او (�� و�[@ اى          
(�د، م���د م�  (��ب ه�ى و�[@                       
WAاش�، م���د '� ا!���ر !�ش�� ه�ى او 
� (�د، م���د / و@ (��ب �� !�ش�� �)
�� (�د و '� د�1               tاى از او را '�زت�

م���د در م�رد ا�%@         .  د��Fان ر1�!%  
ه�ى او در م�رد مy3.� =9�هA%9�ن، در           
م�رد ره��O ز!�ن، در م�رد ا!3�ن، در 
     ،��3.7 ،�1��م�رد (�دf، در م�رد 1
ا+�8�د، در م�رد 1�1��ل�B3، در م�رد  
ه� :�  د��Fى را مO7�6 (�د، ��ا!%        
و '� '_WA wاش� و (3�ن د��Fى را '� 

��           .  او /.D (�د       ' {P1 د در���م
م���د =���1  . ال�..O او را مO7�6 (�د 

او را =e> (�د، م���د !�اره�ى او را  
�� و ت�ز�Y (�د     tد ه ار (�ر    .  ت����م

ه� '�!�م� اى (� دار�%، ه� (�رى . (�د
      %�9�% را '� اNcع م� '�1�!��مB2 .  (� م
ه��� .ا�� ا�1 (� م� ا�� ه��� را                         

     B�د!�� '��% او را         .  م�89ر 	��� (9
'��% از ام�وز �91 ا�� ه��� را . '�9�%1
B�ارWF'. 

  

 

....در بزرگداشت دست آوردهاى  همراه با صدها هزار كارگر روز جهاني كارگر را گرامي  

 ! داشتيم

��0 از ا.+-�� ��,�+ت *�رج ح'ب  

ت���Nت ��رج (��ر 	 ب                              
              �Aم '� ه اران (�ر�F�3 ه�����	
م��6ض در �1ا�1 ارو=� و (�!�دا در         
تh�ه�ات2� و م��2F9� ش�(� 67�ل                   
داش�9% و '� '� ا�7اش�� =�:�2�) �1خ   
       �F�ر د�' Q)و =���1ه�) ' رگ م�ر
'� مh! D��8�م �1م��� دار)                           

�Aش� ه��* از '�!�م�     .ا-��اض (�د!% 
                       �3�ه� و م��2F9�) 	 ب 	���

 : '�9�1;� اول م�@ م�

 ��
 4"�ن –�ی	�

           �3�ت���Nت '����!��) 	 ب 	���
             (�Aر�) �3�ه��ا@ '� ا	 اب (��!
-�اق و (�د�1�ن j;c �91 ه� 1�ل�          
ه�F�م '�  ا	 اب و ات_�د�� ه�)                        
                    S'�Xم�رش ��د را  از م (�Aر�)
(��'e�!� م�ر(�c �' Qف م�%ان                      

ت6%اد .    م�( ) ت�اF.7�ر ش�وع (�د!%   
�� ه�) 	 ب '�9�1;� -Ncد) از ا��ز

" �' �T!E�E %م���    "اول م� و / و@          
         <e= ���3* در م��ن /�6.F!ن ا�' '

ش6�ره��*  در �cل م�رش �1          .    ش%
داد@ ش% (�  ت�/� -�'��� را '� ��د               

ت6%اد ز��د) ش�(�          .    /.D (�د     
(A%99�ن در ا�� م�اB1 '� ه���ر)                 
                 ��ا���9=�ل '� /��2ر) اN1م* -.
8�� ه�) ا=�ز�3��ن '�          eو ش ��67�ل
ام,�ء (�دن  	���� ��د را از                      

�� ا��3"n�)  "%!م (�دN-ا . 

 ��
�ی	�- �	67"� 

           D!�/ 6* از�Rت  �'�9�1;� اول م� !
ا	 اب :� و !���A%9�ن ات_�د�� ه� در        
ا�� ش�2 '�=� ش% (�  وا	% 	 ب در               
          ��-Ncا Y�ن ش�(� داش�9% و '� ت�زE
�3* و /�E Yور)                .F!ب ' '�ن ا 	
ام,� -.�� ه���ر) ا!��=�ل '�                         

 ./��2ر) اN1م* =�دا��%9


�وژ-اس�8 

              �3�ا-,� و دو�1%ارن 	 ب 	���
'� 	,�ر در م�%ان (�ر�A ش�2 ا1.�          
  (�Aر�) (�ه ��ه��ا@ '� ا-,�) ات_�د
و 1��� 67�ل�� :� و م;�رز��                             

ه�) ا/���-* ه��Tن 1�ل��ن           -/9;>
. WAش�� روز (�ر�A را �Aام* داش�%9         
 ١١در ا�� م�اB1 (� راس 1�-�                   

ص;} و ز�� '�رش ش%�% '�ران ش�وع          
ا-,�)  	 ب '� 	�S                             .  ش%

=N(�رده��* '� م,��م�� :�ن                         
"(�Aر�) م���	زاد)، '�ا'�)، E " ،
ز!%@ "و  "  (�ر�Aان /2�ن م�_% ش��%    "

        �Aو "  '�د اول م�@ م� روز /2�!* (�ر
ت8�و��) از م�ر(Q و  �1 دادن                   
ش6�ر 	���� ��د را از (�ر�Aان                   

 ../2�ن و ا��ان !��ن داد!%


�دا�;- �	
 ��ر

����*  '� تY�R ش�(� (A%99�ن در  nراه
��* از =�ر(2�) دا�S ش�2، و                          
       *1��8�� و 67�ل 1e�9ا!* :9% شe1

Qn1، .  ا/���-* dE�ز �Aد�%              –
��'�!2�) اص.*          � ������* در م3nراه

ه اران !�� ش�(�    .  شdE �2�ز �Aد�%   
����*، '� �1 دادن               nراه ��99%@ در ا)
1��2�1�) ر��ض� (�*،           ��ش6�ر -.
+YP �%م�ت ا/���-*، رش% و1�Y و             
���ر)، '� ار) و ا-��اض              ' Y��1
�j ��د از اوض�ع !�'3�م�ن ا�9%ور@ �-
. در ز!%A* م�دم را !��ن داد!%                         

                      (�X7ب  ه��ا@ '�  ر 	ت N�ت��
ا	 اب (��!��3 (�ر�A) -�اق و              
           *����nراه ��د�1�ن در (�!�دا در ا�)
          �ُ�-Ncا �ُe3! �ش�(�  (�د@ و ص%ه
��� ��رج (��ر را در م��ن ش�(�        �)
(A%99�ن و م�دم در م3�� تh�ه�ات              

 .=e> (�د!%

 ?��"<�گ-س�>�

��� ��ت;�ر) 	 ب 	�����3  از            �)
 ص;}   ه��ا@ ت6%اد ز��د)         1١٠�-�  

از ا	 اب و ت���Nت (�ر�A) در                 
. م�%ان م�6وف ��!��ر�� تY�R (�د!%    

     �ت���Nت 	 ب '� '� =��* :�در و م
(��ب و '� ا�7اش�� =���1 ' رA* از           
م�ر(Q ت�/� ص%ه� !�� را '� ��د                

رX7�) 	 '* 	���� ص%ه�    .  /.D (�د 
                          �yc�3 '� ت��ا ��n�) �' را ��!
                 D./ ن��ت�ورو��3* -.�� ا=�ز�3

 .(�د!%

�
 ه�68",�-@"+

ص;} روز اول م� 67�ل�� 	 ب                         
��3 در ه��هF9* '� وا	%ه�)            ���	
	 ب (��!��3 (�ر�A) -�اق و                 
(�د�1�ن ا'�%ا '9�'� �91 ه�1�ل� در             
صg م�رش اول م� '� در د�1 داش��    
         *F�3;و ز!%@ '�د ه� Q)م�ر ��ت8�و

در .  '�� ال�..* (�ر�A) ش�(� (�د!%     
���) ص%ه� !�e3 از                     nن راه���/
�� 	 ب و !���� و�[@ اول م�            -Ncا

 .  '� ز'�ن �A <e= (%!N97د�%

B8C,	اس 

ت���Nت 	 ب 	�����3 ه��ا@ '�             
1��� ا	 اب و 67�ل�� (�ر�A) در                 

�l9 اول م� ش�(� (�د!%      ��در ا��  .  م
�1�9�ر) در م�رد /9;>  ��9Tش�2 ه�
���رو) Eن '�A ار = S��3) و م�A(�ر

مN7 ��h	*، م�P8* ا1% =�ر و    .  ش%
 . ش��ل -.* �9e1ا!�ن ا�� �1�9�ر '�د!%

 ;F8 و ه��<�رگ-�D4Eن

رX7�) ت���Nت 	 ب در ا�� دو ش�2       
'� '� =��* :�در و م�  (��ب و 	,�ر   
در م_S م��l9 �1ا�1) در ا��                     

 .ش�2ه� اول را �Aام* داش�%9



 كمونيست هفتگي 27شماره  3صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

مSX�3 ا�� /9;> از /9;> 1;  	��ت*          
 .  '�د

��Bd ت��م مP�ل;�ت* (� در +96P�م�           .-
            �;��Xم% ام� تE و !2�د Sد@ ت�� fم���
(3* م�h�9 د�%ن ت6%اد ��ا�1 ه� و              

!� در م��ن    .  رد�g (�دن مP�ل;�ت !�%    
(�ر�Aان و !�  در 7,�) 1��1* ا��ان   
(96P+ *3�م� �1ا�1) ام3�ل را از            
مB) �h9 و (�g ��ا�1 ه�) م9%رج            

از !�h ه� !��v  . در Eن ارز��'* !��د 
��ر/* هB م* ش% ه��ن '9%ه�)                         
+96P�م� 1�ل +;S را ت��ار (�د '%ون           

ام� .  ا���9 (�;�د /%) در Eن د�%@ ش�د         
��) ا��                   F6ش�ن '� م�ض @�F! ه��
ت��S و !2�د ه� !3;� '� 	�(�* '�د              
(� از ��داد م�@ 1�ل WAش�� در /�م�6          

. /9;> 1;  را م��F�B    .  در /���ن '�د   
ت�X�S) �; ا�� !2�ده� و ت��S ه� در                  
��) /9;> 1;  ا-Nم               A Sا'�%ا) ش�

و ت�X�;� ه�� '� /  . م�ضY (�د@ '�د!%
       ��ات_�د�� Eزاد (�ر�Aان م�ز روش9* '

     %!%��) �2!E ل '6% از        .  ��د و�	 ��ا �'
	%ود ��3�ل '�ا) اول�� '�ر ا�� !2�ده�    
دو'�ر@ (9�ر هB +�ار م�9�7�F% ت� در                
                �h! م�6 ا'�از�/ B2م S��3م�رد  م

%99). 
'� ا!���ر -.96P+ *9�م� م���f 1�ل            

3��ر) م��/� �� 	���� ا��               ٨٩' ،
، در '96P+  .   %9�م� از /9;> 1;   ش%!%      

3;� '� /9;> 1;  :9�� Eم%@                    ١١! 

H *�د را       "ا�1؛  �>�	�I �8ی"�س�� ��

     H��D� زادي       ازE H-�D	ه�ي اج L>"ج
�
 ا-+م �H داریB و دس	�N�ي،         *�اه�

           Fای F�4��@ ن�"P@ان ا�
���آ�D و � ز
 ."���Pم �H آ"�B" ج"<L ه� را ��ی�

ا�� '9% از +96P�م� را '� '9% م��'�                       
+96P�م� م���f و �1ا�1) اول م�@           

 (� +;S از /9;> 1;  '�د              ١٣٨٨م�   
 �X7دور@ )  ر ���1 ا���3 (9�% ت� 1��Xم

 .روش� ت� ��د را !��ن ده%

H *�د را از                  "�>�	�I �8ی"�س�� ��

   H��D�           و �
ج"<L ه�ي Eزادي *�اه�
 S8. ي��ا   Hی���
 ه�7Dن ج"<L دا

و ج"<L ز
�ن ا-+م �H داریB و                         
دس	�N�ي ، ���آ�D و � ز
�ان ا@P"�ن       

���Pم "  @��F�4 ایF ج"<L ه� را ��ی�         
   B�"آ H�".   %9' ١٢-      f96�م� م���P+

  ٨٨د@ ت��S در 1�ل 
در ا�� /�م�6 ه�� از (�ر�A ت� �1م��� 
دار م�%ا!9% (� ر'o '�ا'�) c.;* و                 
        *!�R937ال� '� /9;�* (� ه�ش�* ر%-
            ��� /�f ش;� �' �3!E از *�e' Bه

ه�� م�%ا!9% در /e' �) *�;9>         .  ا�1
-�%@ �1م��� داران ا��ان، '�e* از             
ش��A �R9ان و '�ز/���ن و �7م�!%@               
ه�ن j'�1 دF�1�ه2�) �1(�ب و                     
(���ر، و 'e> م�2* از E��ت -h�م و          
	�R اN1م و ت��م ا	 اب ش9���� ش%@         

1��!�ل��3  از ه� ر!l و/�6* '�            �!
م8%اق  ش�Y و SA و =�وا!� و '.;S ا�� 
             �/�T�/9;> را ت���S داد@ ا!%، '� ه
���ان ا�b) از -%ال� و '�ا'�)                    �!

'� ه��� دل�S 1�د@ رX7�) 67�ل            .  ���7
در ا�� د@ ت��S و !2�د (�ر�A) '�ا)           
!��ن  دادن 	���� ��د از ا�� /9;>             
'� در�1 '�ا'�) E *;.cن را 	Wف               

 =W����7 ا!% (� '� 	����                  .(�د@ ا!%   
 �A2� را ا�A]�و!% (� ه�� و��/9;�*  م
'��ان  '� Eن :3;�!%، '�ا'�) c.;* و              

 .-%ال� ��اه* را !����د
v�ه�ا ا�� رW= �X7����7 ا!% (� ا��                      
/9;> ا�A از -%ال� و '�ا'�) ت2*                

ا�� .  ا�1 ام� در مE S'�Xزاد��eا@ ا�1       
                            �Fا�1، ام� م j�اد-� (�مN د+
Eزاد��eاه* �1م��� داران ه��ن                      
Eزاد��eاه* م% !�h (�ر�Aان ا�1؟             
/9;> 1;  (� دار��ش ه����ن هB از           
Eن '� -�9ان ' ر��A�� ا!NXب '6% از            
م��و�c !�م م* '�د، /9;> /9�	* از       
�1م��� داران ا�1 (� ��اه�ن Eزاد)         
   S��_ا+�8�د م�.�� از د�1 دول� و ت

ا�E  . �29ن '� د�1�ن '�ز '�زار Eزاد ا�1        
	�* زم�!* (� از ا	�%) ![اد '%                       
م��F�9% '� ا+�8�د ص%+� ا) او م���ز!%     
(� م�h9رش�ن ه��ن �1'3�% و ��را!�           
ه��* ا�1 (� ا�� رژ�B از ت�س م�دم           
(�ر�A و ز	���> ت� ام�وز +�در '�             

ا�29� م��eاه  .    %9	Wف Eن !�%@ ا�1          
ا+�8�د ا��ان '� ش�S ت�:�) در د�1�ن 

م��eاه9% .  '�زار Eزاد، (�مE Nزاد '�ش%       
�1م��� داران در ا��اج و '���ر (�دن 
(�ر�Aان (�مE Nزاد '�ش9% و در ا��                 
م��ن دول� !� د��ل�* '�9% و !�                            

م��eاه9% ت��م �1م��� . م�y3ل��* 'Wn��د
داران در '��3 و !;��3 م�ا(                             
(�ر�A) و ا!�X�ل �1م��� '� 'e> ه�)        

م%ا67�ن .  '�����1د د@  د�E �Fزاد '�ش%9  
       Sاص �e1�1٤٤             Bه9�3% (� ت� ه 

ا(�9ن (�ر�Aان را '� ا�t�1�ر                              
     ��3���e ا) (��!%@  و (3* ام9Aا37�ر

م��eاه9% .  شa.* '�ا�> !��!%@ ا�1          
دول� در 	�(� �1م��� م�!Y و                         

ا�� Eن !�ع         .  م_%ود��* ا�R�د !�%9        
8�� ه� و                   eزاد) ا�1 (� ت��م شE
ا	 اب و !2�ده�) AE�@ �1م��� داران           

  %9!E اه�ن��  .           �h! %زاد) مE �Aام� ا
� ) ا�1 م�ورا) ا��        : �Aر�) (�X7ر
(� ه�3، ا�� د��F در ت�ان ا�� /9;>       

�3�در ا��ان ام�وز ه�z �1م���           .  !
دار) !����ا!% Eزاد��eا@ '�ش% :�ن                 
اول�� ش�ط Eزاد) 	j ا�R�د ت��S و             

و (%ام �1م��� دار '*       .  ا-��اض ا�1 
�%ا!% (� ا�� 	S;+ j از ا���9                 �! SX-
     Sم ده% +%رت م����R!(�ر) '�ا) او ا
 S) ل;�ت> '� /�ن�Pرا '�ا) م (�Aر�)

 �1م��� داران م* ا!%ازد؟
�د �
	 ��د�� �� در                  ���� ���
                �
����ن ه� �� دن��ل ا�� �
�� روان�

دارن� !
#�ه�" ا!���اد را در ه                     
�

$%�در .  ا�� ا�� وا()�' ن�ارد         .  �


�%� �� ا�.�ل ر-,
+�ن� �� *
�ان            �
��ا / "�
�1 �
��ر ���)� ���0�# �)
*

�، ��" ا!���اد -)�3 �2ا�.� ��             
$��

6 دارم . د�#�" داد0 ��%�د  �
ه� 7
ر-�9" ��ر�� ����� ا�� �,�38 ن0�%             

�
��� ه:�ه
#� ��ا"     .  ��:� ��
ت��� �
�:6 �� ا�+�د ت%$> ه�" ��ر��"                
7#�ن� در ?<�ز ا�� �
�� �� د(' و ��         
��ه� و                  � ��
� در ��رد ?ن ���نرو

���#�� : 
ا;"�ن ���@F�T س���ی� د#�ر ��ان       "

و � ا@��?�V ه�DیN�            ش�ی�V ش��      
�� ;�ر?� و ��دم ش�ی�      .  ا
�  I�دا*	�>.


�ع                            Fی� ای�و Eزادی�0ا� ای�ان 
Sس���ی� را                  @�ی F�T@��� V�Cری�;

� ه� ر
X و        .  ا@�� 
�Dی"�  Vرژواز�
                �D
��ا
� و        ��4� و � ه� ش,�8 

�D
         Yح�*�اه� ، *�اسZ و �!�4<�ت 
�� ;�ر?� و ��دم ر
��ی�� ای�ان را            >.

 �"; F����  .      و ��>. Fای �
�+ش �]�ح�
                     Fی�	C
�Dی"�?�ن س��س� Eن ، در 
              �"
	�ا �; Zوی� اس��
ح�Z4 ذ*��� 
��ء *�د را ح_^ 
�Dی"�،                   ��سE aن 
�� ;�ر?� و ��دم Eزادی�0ا� ای�ان               >.


��و>� ا-	�Dد ;"�           F�"# �
<�ی�   " �
          � bD; Vا� �N"ه�Dه �	�D;  از c�

ای��د ��,c ه�V ;�ر?�V در ا-+���           

�0�ت  	
� ا �! ٨٨ -٣ - ٢٨در را
(�ر�Aان ش�(� وا	% هB در '�ر@ ا��          

/9;> در م��P! �) *6PX م* '�3                
9�� !�ش�%9:: 

��وز� �اV ;�ر?�ان و *�
�اد�             ا"  
�0�ت        	
� ش�;Z در ا Yه�ی��ن ���ی
�e ه�V ��ج�د  Fی�� �"�� �ی,� از 
�ش� #�ا ;� ;�ر?�ان در س� ده�              ��
?]ش	�، ��Dم روس�V ج�CDر از دور�           
ج"X و دور� س�ز
�?� و دور�                           
اg+ح�ت و هF�"# B ر>�f ج�CDر               

�
�c از " .�C�ورز را ���� ;�د� ا
 �
س"�ی,�V ;�ر?�ان ش�;Z      "  ا.+-��   


�D             :  واح� Zی�Dی�ای� ح�
�; hاز ه�
�";" 

�1ال ا�� ا�1 (� :�ا '6% از اتe�ذ ا�� 
          �X7ر ��1���1 ه�) روش� ام�وز ه�

رE <;9/  " ��7زاد��eاه�!�  "=�� ا��      
:�ا 'S'�+ <e ت�/2* از ا��          ا!%؟           

67�ل�� و ت��S ه����ن تNش (�د!% اول 
/9;> "م�@ م� را  '� روز) در ادام�             

و تh�ه�ات ه� و ت6�R�ت " Eزا��eاه�!�
 ت;%�S (99%؟ :�ا ا�� رX7�        1٨٨;  1�ل   

روز (�ر�A را '� د�1 ��د م.* (�د@       
و Eن را از روز AE�ه* 'X;c <e�ت* '� 
                 S�%;ت �F�ت د�X;c �' *روز ه��اه
(�د!%؟ :�ا د+�X� از زاو�� /9;> 1;  و 
'� !�E Yن، از !�hات و 1���1 ه� و                
                       DX- ش�� ��دWA 96�م� 1�لP+از
!�9�3%؟  :�ا روز روش� د!%ان                         
                                   Y�! �' د را�� *;.c (�'ا�'

9;> 1;  (��%!%؟ " Eزاد��eاه*"/ 

�� رسHD ش�Dر�   �� �; Zاس �
�N#٢ 

       Bاس�� Vار'?� Vش�را    H
�Cروز ج
� I�وا -�F      ٨٩آ�ر?� س�ل    �
�N"ای ،

س��سZ و ?_	� ره<�ان ش"�*	� ش��             
ج"<L س<' را �,�ار ��,"� و  ا-+م              

��د�  ";�د ;� اول ��� ��              _� �� "ح8
�<�رزا�� اسZ ;� ی�زد� ��� اسZ در               
ج�ی�ن اسZ؟ ه�D ��ا@��E F?�� س<'              
�ویB س��س	�        �"
����CسZ ;� داد ��'
              ��� ش�;Z ;�ر?�ان ح8 �� B�"; ا��0ذ
               ���د� ج"<L س<' �,c�D ش�� و _�

B* c ش�د��
D; �C� ج"�ح �E  bD;. 
1��� 1;  ه� '�ره� تY�R ه�) ا-Nم              
ش%@ در اول م�@ م� در مS'�X وزارت               
(�ر در ت�2ان  و ادار@  (�ر در                             
ش�1�2�ن ه� را ا-Nم (�د و !�ش� (�        
ت��S ه�) 7�c%ار /�A  ;1 <;9د                

 %99��د@ ت��S م�رد !�h در       .  ه���* م
ا�� را'�P !� ت29�  ه�z ا-Nم�� و                        
�� ا) ص�در !��د!% '.�� ش�را) -Ncا
'�A ار) هB ر�1� و -�N ه��ن را               

در مS'�X ه�� ا�29� م� م*          .  ا-Nم (�د 
            (�Aر�) j'�1 �1��1�B :�ا Eن 1�=

 (9�ر !2�د@ ش%؟
          �X�X	 �در مS'�X ا�� :�اه� /�اب �
ت.�  ا�1؛ /�م�6 ا��ان در دوران                    
/9;> 1;  -.* ال��6م -�A DXد داش� 
 �) (�Aر�) ��و در م��ن '�e* از 67�ل
در ا�� :9% ت��S و !2�د م���S ا!%،               
ا�� -�A DXد '%�� ش�S ��د را !��ن           

ت��م ا=�ز�3��ن :� و را�1 =�� . داد
1;  و /E <;9ن ر�7 و در دF�1�ه2�) 
ت;.�a�ت* م�6%دش�ن ه��ا@ م%��)                        
'�رژواز) �dب ت�ا!9�3% ا�� /9;>            
ارتR�-* را '� '�e* از /�م�6 '�                   

ام� ا�� ت��م       .  +��� د��F) '��وش%9      
    �3�! �.-  .               �Aت� روز) (� (�ر

��3 در م�ا(  مB2 (�ر�A) ا��ان !��)
            �X.	 �' �X.	 *�3�در ش;�� ه�) (��!
'� هB وصS !��!% و '� ش�.* ت_ ب             
                �1��در درون ��د ا�R�د !�99% و 1
   �����!%، ه�F! <�1�1��ل��3* را در =
ام��ن لa ش و د!;�ل� رو) از د��Fان         
در 'e> ه�) 	�ش�� ا) /9;>                            

�;� ا�� !�ع . (�ر�A) و/�د داردd در
ت��S و ت_ ب، /9;> (�ر�A) '�ره�         
        <e' دار و ���1م� �X;c <;9/ �1'�ز

ت�R'� .  ه�) !�راض* Eن ش%@ ا�1              
 و 7%ا(�ر) (�ر�A !�� در          ٥٧ا!NXب  

د�1 '� د�1 ش%ن +%رت '�� دو /9�ح          
               �;�d دار ا1�1� در ���1م� �X;c از

 . ه��� ت_ ب (��!��3* '�د

.... براي 89درسهايي از اول مه   



 كمونيست هفتگي 1389 ارديبهشت 17 4صفحه 

 نشريه حزب كمونيست كارگري  حكمتيست

 خالد حاج محمدي: سردبير

www.hekmatist.com 

 كمونيست را بخوانيد 

 كمونيست را بدست كارگران برسانيد

 كمونيست را تكثير و توزيع كنيد

 زنده باد سوسياليسم به كمونيست كمك مالي كنيد 

                              *A��3دA اول م�@ م� ام3�ل و
  (�Aر�) ن ��ا2�1� و       ،ا-��اض�ت��' 

مP�ل;�ت* (� در ا�� 7,� ام��ن '�وز           
 و ه� م�ن -�Q الS�6  و              ،=�%ا (�د  

    g.�eم (�2	و /9� B)�	 �X;c ت_�(�ت
/��2ر) اN1م* -.�� ا-��اض                      
                 ��X! ه� و��راد���ل )�ر(�A و ت%'

 %9�e�را '� ه��    ،ه��* (� ر �X�X	 �� 
!��ن داد و Eن +%رت و /��F�@ وا+6*              
                        ��X;c (�ر�A ا��ان '� -�9ان �
                     j�- ا/���-* و B�h- ��م�/�د
!�Fا!*  �X;c	�B) از ا�� م�/�د��              

 .ا�1

ه� م�ن ام3�ل تNش2�) مt;�* '�ا)             
          ��ا�R�د ات_�د در م��ن (�ر�Aان و 67�ل

          �7�A ص�رت (�Aر�)  .      در ه��
 (�Aر�) ��ش�2ه� و م�ا(  مg.�e 67�ل
در تNش '�د!% م9�1;� اول م� را '�               
          S�%;ام��!* '�ا) ات_�د ص��ف ��د ت

+96P�م� م���f (�ر�A) ص�در     .  (%99
              �Aر�) �X;c S/�- ل;�ت�Pش% و '� م

ه�� ا�� م�ارد          .  =�) ��7د@ ش%              
       ����د�1�ورده��* ه%9�3 (� =���و) '
و ات_�د و1���6 ص��ف  (�ر�Aان '�             

	 ب 	�����3 '� ه��     .  Eن !��ز دارد   
ره;�ان و 67�ل�� (�ر�A) و ت��.2�)         
(�ر�A) (� ت_� �7�ره�) �7اوان ا��       
���و�2� را م��� (�د!%، درود                       =
م����1% و ت�(�% م��9% د�1�رده�)                   
(�9!* را '��% '� م;9��* '�ا) '� م�%ان           

B�9) S�%;ت* ��د ت�X;c <;9/ وردنE. 

م� (�ر�Aان '�ا) ره��* راه* /  ات�� 
��و) ��د و د�1 '�دن '� +%رت و ! �'
�� ت�.�g !2��* و +6P* '� دش�9�ن          �ت6
        �X;c * و�ت* ��د و دول� '�رژوا�X;c

     B�ار%! (�F�را@ د B)�	  .    رت م� در%+
+%رت �X;c  .  (�ر و ت�ل�% ��ا'�%@ ا�1      

             �X;c *��م� ت29� زم�!* در �%م� ره
           �7�A %+�ار ��اه ��و '�� �Aر�)، 

 اه���  ،(� اه��� اNX�1ل X;c�ت* ��د    
 B:�= د و داش����  �م��� gص S�ت��
روش� 1��1* '� ��دAE�ه* ص��ف              

�X;c (�ر�A در /l9     .    م�ن ت;%�S ش�د  
'� '�رژواز)  راه* /  م�_% و                         
م���S ش%ن 	�ل =�:B ��د و در                    

/2�ن '�ر   .    	 ب 1��1* ��د !%ارد       
 Sات_�د و ت�� �' �Aر�) �X;c ز��! �F�د
در 	 ب (��!��3* ��د را، در ه�               
ل_�h از 	��ت ��د و در /%ال و د7�ع          
روزم�@ اش در مS'�X ت�6ض -��ن               

%! �3���e �1م���،  �7��د مA . 

�د اول ��� ��  ��
 ز

 B6�
�D; د� ��
 ز


�Z6 ;�ر?�V ای�ان�D; ح'ب- 
Z6�	D,ح 

١٢ Z�C>٢٠١٠ �� ٢ -١٣٨٩ اردی 

...اعتراضات گسترده طبقه   

را در    "  ام9��"=�ش> و را1�B3 و            
1�زم�ن -�� '��   .  ارو=� دام� زد@ ا�1   

 S.ال� 
'7N�ص.�  ا�� ت�8�B را م_����م و Eن             

/�ن دال�����2����3،      .   را �f�!�P دا!�3  
          ������A 1�زم�ن در ل��9%ن ��از ا-,�) ا

ا�� ت�8� uX! B	�Xق Eزاد) "ا�1 (� 
��ن و مWهD ت��م ز!��!�* ا��1 (�� از              '
. " 	R�ب (�مS اN1م* ا��1�د@ م* (%�99   

 "     �، ا���  +���B          " /�م�6 م3.��!�ن '�.�[��
           D�/و  م��ا Y�Rم�ت ،@%���د�A�ر@ =�1

��، ت�8�� ا�� +��!��ن را         F' "   م�_��وم
(���دن د@ ه��� زن م��3.������ن از 	�����Xق               

  �2!E  *1�1ه��� م��ن    .     دا!����3 ا��1     "   ا
�Aوه2�) '�������ر) از را�1���2���3� و                 

 f�= ن��مf��= ��' ��) ( �a             ض%��ر/
���ارو=����*                 �d و *������1E ��:دن ه���)
	�ف !��9 از ارو=� :�Y��c B دو�����       

 . ا!%، از ا�� +�!�ن 	���� (�د@ ا!%
مm�Xت  Eزاد)، ا!�e�ب و ا�������ر در              
م�رد 	R�ب اN1م* و '�+�، (� م_�ر  
مe�ل�� '� ا��� +��!��ن ا��1، ه����!��X%ر                 
��� '��ا)                �R�!ب ز��e���!م�6;� ا�1 (� ا
'�د@ 1��@ و ا!�e�ب ت;�6���  از ��1ور             
1��@ �7�A�ر E=��رت����%         fا) (�د�' %��1

" /�م�6 م3.��!�ن '.[��"=��1 ! ![اد)
	�Xق ا1�1* "و شD6 م��'�، در م�رد 

م��_��;���س در '���+��� و 	����R�ب             "   ز!���ن
اN1م* را =���� ت� م�دم �����E *�T'��د             

'� ا�� ص���= g����y ت��            . ت�2ان داد@ ا!% 
B�داز�n� . م

 ،S.ال� ��9�7��3 ام� ا���9 -��' g�c و
ه���) ���7����c%ار ���7ه���l���9 اN���1م���*،             
 �v��	 ه�9م9%ان و روش���9ان م�م�ر
از ه��� م�Wه�;�* و م�.�*، ا��� -���ق                   
      ��) *cش� �' ،*A%!�م DX- f�: �9�1
ا�� -DX م�!%A* و ا�1�رت د�����ان و             
ز!�ن در :��F�9�ل ��7ه�l�9 و دول�� و                   
            ��2�!E د��� D��g اN1م* !8t) ��+�ا!

Eزاد) و    " !����د، :���ا '��� م��m���Xت                
'��ا) م��e�ل���� '�� ا��� +��!��ن                  "   ا����ر

ا�� . م��S1 م���!%، دm�S ��د را دارد
                        ���!���!�� از !��دا!�* E!��2� ا��1 و !�� ا	�
'�داش� ت���3���'��دارش��ن از م�m��Xت             

ه��F�9�م�* (�� +��ار           ". Eزاد) و ا����ر" 
ا�1 !2�د مWهD و د�1 دراز) Eن '��        
	��B ز!%A* م�دم، در ��1ا��1 /��2�ن            
! م����وع و +���!���!��* و م��_������م '���ش��%             

هF9�م* (� ا	��ام '� ه�� مWاهD ش�ط 
=W������7 ش�%@ ز!�%�A* در م�_���o ه��)                    

��dب  "   م�ل�* (�ل�Tال�B�3 "   و "   م%رن" 
���3�   !   ا�1.) j�'��% در (9�ر '3�ط  ت_�

و (����9�����3�، م��R��3% و '���+��� و 	����R�ب                 
    Bم* را هN1ر    " ا���	j و Eزاد) و ا����

و ز!�ن و د���ان �7�A�ر در " م3.��!�ن
. :F9�ل �7هl9 و +�!�ن اN1م* دا!�3

� د����1* از                   �� ��e��3! ���7م��ل و %�����'
ت�6ض ه�� مWاهD در ��1ا��1 /��2�ن          
                  ����'��%���1 داد، ت��� '������ان -��.�����* -��.��

 "   u��'��ا��7اش��  و '��ا) ���د              "   ت;��6
(D3 و (�ر 1��1* و م�%ان ا-��اض�*     

'��% '��ان '� (���%ن د��1     . ت�6�g (�د 
ت�;��6��u     !�ازش '� �1 +�'�!��ن ا!��اع      

، و مNt '� م_���م ا-�Nم      ه�) '� ت3�و)  
���ه��)                   �R�!ب و '��+�� و  ز��R	 دن�)
'�دA* ز!�ن و د���ان ا1�� در :�F9�ل   

و/�%ان  " �7هl9 و +�ا!�� اN1م*، '��        
��د از ز!%A* در د!���* �1ت�=� " Eزرد@

ا���  .   ت;6�u  و ت�	>، م�ه�W�A Bاش��        
ز!��ن '��ا)     "   	j" 	��� د7�ع E!2� از  

ا���� .   	��R�ب و '��+�� ا��1           "   ا!����e�ب   " 
��g و+����*  ! ��' ��;��3	���Xق م���دم                    �c
 ،%9����ارو=��* ا-��اض مd (��ره�)
مm��6 در (��9�ر -�D�X م��!�%@ ت����� و                   
1�%@ ت��� 'e> 	�ش�� /��ام�Y +��ار        �=

��دF�در م�رد ا�� +�!�ن هB ارت�;��ط     .   م
/%) '� د�7�ع از د�����ان ���د�1�ل و                 
ز!�!* (� �7�A�ر c�ل;�ن و ���9* ش%!�%     

 . و +�'�!��ن ام�وز E!2�، !%ارد
از �cف د��F، !� دول� '.[��� و !��             
              ���c���� ��' *��!دول�� ���7ا!��3 ��1���1ز
ا	��ام '� 	�Xق ز!�ن �7�A�ر در '�+� و 
	R�ب اN1م* و در ا-��اض '�  ت�;��@          
 �3�! *9�ش%!��ن ز�� لc %F�ل;�ن و ��
                     %�9�9�����9��� +��ا!����9* ت��8��D م��: �) .

+�ا!���9* (�� ت�� ه������ /�� -�%@ ا) را                        
7�c%ار ا��اج '�+� '��1ان، و -%@ ا) 
را 7�c%ار 	�Xق ش�ه��ان و '��ادران           
'�ا) در 	�;��F�!  Q�@ داش���� ز!��ن و                    
د���ان در مe�ل�� '� ��وج '%ون '�+� 

ت������S دول      .     E!2� از م9 ل (��د@ ا��1       
�d'* '� (��9ل ه�:� '������ -�;��ر و          
م�ور م�دم، م9_�ف (�دن اذه�ن م�دم 
از ت�/� '� م��Nت وا+6* و م��P6ف      

 !��� '��+��      ٥٠ ت� ٣٠(�دن Eن '� ��1  
           *���� ٥٠ ت��      ٣٠'��1، م�B2 (�دن ا+�.�

!��@ ��ر/* '� ا�_�د !��ام��9*، ه���� و                
ه�� '�ا) �1=�ش WAاش�� '�� !��ام��9*            
             *�1���و1�Y ا+�8�د) و ا/����-�* و �1
%99�� .  ا�1 (� م�دم در �dب ا	3�س م

=�رل��ن و دول� و 1���3* (� م��* '� 
ا	��ام '� مWاهD و درهB ت�9��%�A* !��2�د         
مWهD '�96ان ��� !��2�د د���ل�����F در                 
1��1*، ا/���-* و ���8ص�*        *A%!ز
م��دم ا��1، �1�������3* (�� م�����* '���                      
	���� دول� از مWهD ر�1* و �1����        
�� ر��1* ا�h�! ،��1�م�* (��               d *;هWم
د�1 (.�3� و (��9���3� و م�R�3% را در                    
ش���3) مa ) (�د(�ن و ت���6ض '��         
          ��' ��) *�F9اش�� ا�1، �7هWA ز!�ن '�ز
�� ر���1*         d ر�1* و B1ه�از را@ و ر
  %�مWهD و زن �1� ) را ت�ل�% و '�زت�ل

م��9%، !�* ت�ا!% -.�� '��+�� و 	��R�ب              
�g زن ��1�� ) و ا!�3�ن           t) ه��hم ��ا

%9) B.- %+ ،( ��1 . 
ا�� (�ر ت29� (�ر /9;> و ص���* ا��1           
(� م�6�9* در 	�� ه�z مWه;* !%ارد و    
��اه�ن (�ت�@ ش%ن د�1 ه�� !�2�ده��)         
مWه;*، ا�� م�7��ه�) +�%رت و ��bوت،          
از ت��م ش���y!��ت ز!�%�A* ا/������-�* و                  

1��1* م�دم ا�1     .      gل���e9;�* (� م�/
د����ل��� ه������ م��Wاه��D در Eم���زش و                
=�ورش و م��9-�� ش�(� (�د(�ن در 
                  ���ه� !�ع م�اB�1 م�Wه�;�* و م�����9-�
ت_�� S	��R�ب و ه�� ل�;��س و =��ش�>                    

/9;�* . مWه;* د��F) '� (�د(�ن ا�1
           *�A%�!در ز Q�) د��ل� ه� gل�eم �)
��8ص*، /39*، =�ش> و م�6�ش��ت       
م�دم و '�8eص م��9ع (�دن د��ل�       
ه��������3ان و '���ادران و ��1����� ا-,���             
��!�اد@ در ز!%A* ��8ص*، =�ش> و 

/7�c �) *�;9%ار . م6�ش�ت ز!�ن ا�1
�%@ ش%ن ت��م مh�ه� و S�;��1 ه��)       :�'
ه�� مWاهD، در ادارات دول�*، Eم�زش 

و .   و =�ورش و �%م�ت ا/���-* ا��1      
            ��X�;�c *��3�ا�� د��F (�ر /9;�* (��!
(�ر�A ا�1 (� (����� م���6�9* !�� در         
      ( ��+%رت مWهD دارد و !� در زن ���1

( ��1 fو (�د  . 
 � mس�I"bیn8
�ن �D86� ج����" 

/�م�6 م3.��!�ن '.[�� و ه��� !��2�ده��         
               S�;�+ ه�;�* (�� ازWرد@ م��Aم��'�  ��د
               ،%���9����م��9-�� !X% مWه�D ارت� اق م�
(3�!* (� 	��7 '�+� و 	R�ب اN�1م�*     
و +�ا!�� ش���6 در �1ا�1 /��2�ن ا��%،         
=��1 ��د را از �����E *�T'��د ت���2ان،                 

 %��;� ز�� را '�%ون ش��ح         !  در��9) �7
%� : '�eا!

 " ���) '�  �1	R�ب در ت�2ان �Aدر
  . (��� '�/�) WAاش�

'��� ��A ارش ���;�����A ار) ��7�رس، در            
��) در ���E *T'�د ت�2ان '�� ��1           Aدر
. 	R�ب ، �� زن تW(� ده9%@ (��� ش�%    

             ����2����) در روز اول ارد'�Aدر ��ا
'��� ���������A ا����        .   م���@ ام��3�ل، رو) داد        

�;�A ار) و '�S�X�9 از '��ز=��س و��[@               
 زن (� ��اه� '�د@ ا!% '��  ٤!�ز) E'�د،   

 زن د�E �) �F!2� هB ��اه� '�د@ ا!�%    ٣
ت�6ض م��99% و در'�ر@ ر-��� 	R�ب       

'�ادر ا�� �1 زن .  اN1م* تW(� م�%ه%9 
   ��)Wاز ��اه�ا!> '� ز!�ن ت ����	در 

         %��9�9�����/��%ال�* '���    .   ده���9%@ ا-�����اض م��
�1	R�ب '�ا@ م���7% و در !�������R ا���             
/%ال ��* از ز!�ن تW(� ده9%@ ز��* و 

 ." Qn1 در '���ر�1�ن در م�WFرد

 

 ....برقه در اروپا و 


