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                                  1389 تير 4 

 2010 ژوئن 25

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

����ر ��ر��ان 	��دن ����ن                
 ������    ���٨٤د ��	�ن در ��ل            

دول� ��	�ی� داران در ای�ان،             
'��& �� %$ #�"! و ا ��اض               

در ����(� ��,�+               .  �()� ��د       
�0.ی,�/ ش��� وا%. او��ش�ن               
��(� ��ر�� و ��(�ن ش�راه�/            
ا�4	! �� د�3� ای2 ��,+                           
��ر��/ %��7 و 	�56ل�2 و                      
��3ل�2 �ن را �� �8.ر/ و �8�9                  

����ب و     .  ��! �).ی. ��د(.        
ای=�د 	>.ودی� و �4ش ��ا/                  
	0>+ ��دن �ن �0.ی,�/                                

 ه���7     ،��ر��ان ش��� وا%.       
�?�! از ����� دول� و ��(�              
��ر��ی)� ��د@ ا�� و ا��0ن ��              
         �ز(.ا(! ��دن 9)�ر  �A ه�5
	.ی�@ �0.ی,�/ ش��� وا%. و              
                            �Bر دی�A%و ا /��Bد��
��3ل�2 ��ر��/،ای2 '��م را ��                 

 	�.ه0.   ٨٩#"�D ��ر�� در ��ل     
                     �F)� Gان ج�در ای +,�� ��
                   �ا�63رش در د�� ��د دول
ا�� 	��0ی! (.ارد، و ��ی.                              
��ر3�	� و دول� ای�ان �.ون                    
ه� I	Gا%�7! و �� در ا����ر                   
�Lاش�2 ه �7	�Gو	�ت ا���7Jر             
ش.ی. ��ر��ان �� ا	� ��د                          

ای2 را@ %+ دول�     . 	��Mل ش�(.  
ج7)�ر/ ا�4	! در #�ل                       
%���N ��ا/ ��'� (�B@ داش�2                  
(�Oم ��	�ی� 	"�0! �� ا���7Jر               
ش.ی. ��ر��ان و ��	�2  (��و/               
                      ���ر ارزان ا��0ن �� �� 
            �. ���6ر �����/ در ج�ی�ن ا�

��ر��ان ���@ و 	��,+ ای2                       
ا��8�Rت را �)Q وP+ 	�,00. و                 

                 +� ��D) در �ن

 اسد گلچيني

از خاتون آباد تا 

 سنديكاي شركت واحد

 	���/،    �١٨.("�ل ا(���ر ���(��  ش�7ر@               
"                  G"� N0"0ا/ ج���0ر/ �	ه=�م       " ،

                                   U9 و �	>�3+ و �?�B0ی�ن را�
��رژوا/ ای2 جN"0 ��ا/ �8لV ��دن �ن              

و "  ��ر��ز"،    "راه��B"���0ان (O�ا�!       
�� 	�دم ���0 ر�3@ و �زاد/                 "  رادی,�ل"

��وی6)�/ �"�/ %�	! �(�ن         .  ش�وع ش.  
 .  (�G �� %�ارت ��7م �ن را '�شN داد(.

               G � اـ�� ـج Rــ� Bـ 	���/ ا	� G�9 ج.ی./ ـ(
              � �دار/ ـ��د ـ� � وـ3 � ـ� Bر دیـ�� Zای0,� ی

� و/             ! ـ� �8(�ن ا���! ج7)�ر/  اـ�4ـ	
     � 	.ت د@ ��ل ی,! از 	=�ی�ن �ن ـ��د و ـ�
                   � ! ـ� و�3دار/ ��د �� ج7ـ)�ر/ اـ�4ـ	
Gو              ای��ن ���@ ��ـی2 دور@ �ن را هــ�0ز ـج
                ��د@ اـ� . ا�3?�رات ��د 	�.ا(.، ����. ـ�

          @� �0=�(.ن  .ال� اج��7 ! و �زاد/ و رـ3
�  " در ���6 �0./ ار�=� ! و �]Z زد@          �ـی

          ! �ـ( ـ7 ـD.ر           " ـه�/ رـ% �ـ( ـ7 ، ـه

منشور ارتجاع سبز 

 و بازارگرمي عوام

 فريبان

 

 حسين مرادبيگي

 2صفحه 

 2صفحه 

�+ �� �".                   ، Porsche  ،'�رش�
ا��	����)�ى ج)�ن ج�ى '�ى ��د را در                     

       .0d�	 ان ��ز�)� �داد      .  ش)�� Qدر ی�زده
	�@ (�7یe�.0 ر�e7 ای2 ا��	���+ در                           

در .  آ���	�� ی�زد@ ج�د@ آ�ج ا���3ح ��دی.    
�����7ن �D"# .09 و ش�i و ��از(.@ آ� ��       
ا���(.ارده�ى �Gر���ی2 (�7یe�.0 ه�ى                    
        .0d�	 ى�ا��ى ��(B)رش� در ل0.ن و ش��'، 

ده)� د���B@ از ���ی2 	.ل)�ى ای2                                 
��ی� 2���V   .  ا��	���+ �� (�7یL� Nاش�� ش.      

ا��	���+ '�رش� در د���س ��ی.اران                    
در #e دو       .  	���ق ای�ا(e 8�ار 	��B�د        

�� ه��R ا��� هGاران (R� از 	����8ن ��         
ه�7 .  �7� ای�B0� 2@ ��ازی� ���� ا(.               

                              eو ��زاری�� Qآ� ش �G�9 ��ا@ ای60

�P%"�ن ��B0@ '�رش� در 	�رد 	���ی�ن                
�)�ا(e در�� و 	�3$ از �ب در ��اه.             

.	�  . 

              �� G�B)ت ا��% i�0d� + '�رش� از���	ا��
    N���� و e%ا�7+ و         ،#=� �(O	 �6dی 

   �ای2 ا��	���+ ��اى ج�ا(�ن            .  ل�آl ا�
شQd ���ى  �ض� 	���د آ� ��اى لLت                
�3رغ ال"�ل از ز(.�e  د("�ل  و���� و                      

'�رش� را اآ�6�        .  ��داه�ى ��د 	��0�3.      
 ،	B� (� ای�d�60        .  ج�ا(e لVD داد@ ا(.            

�3�o)+ آ�'�                     ،ا���	ا�� iن ی�	�3 ��' 
 ،	���ان '��ى را       "  '�(�	�ا"ج�دویe 	.ل       

     Q�9 iرا در ی .�R� ه�ى�	و  @.	��� i��
 ایQ(�،   2 زدن �� ��د ه�ا �]�د؟ در �)�ان        

��(� �د	)� و �� ای�B0(� و���� ه� و                            
       .0)G�	 +q ده�         .  (��زه��A� �(ان ش�(�

�ا	� .   ش)� �8� D3� ا��             ،�)�ان.  ا�
 ا��	���+ '�رش� را در ولr               ،ه2�7 ش)�  

                  lوت و ل�آ�ث �یL'�) ى���،      e��6د� 
	�Oه� ل�آl و از ج��7              .  ��اه. ����.   

 ا�.ا      ،ا��	����)�ى ��ا(�� از ای2 %�3)�                
. ��اى ه�7)�ى ه�ى �)�ا(e ��ز�e (.ارد    

                       �(O	 �7م  ��ر '�رش�� e�7ی)د�� �	ا
��ی�یe از وا��8� ���6ر '�ی� اى از �ن                      
ج�	�� ا�� آ� ���6رى  �	.ا(� روى �ن              

ش)� .  �)�ان ش)� D3� ا��    . ��ك 	�]�ش0.  
          �(�7ی N	Q6= ی  .           i	�����d�� �()ر ا�

ا�o�8د �>�ان زد@ در اوج ��4�uت                          
  � ش)�    ،�)�ان ش)� 3>��     .  آ�ر��(� ه��

�)�ان .   ش)� آ�ر�2 ��ا�)� ا��             ،ا ���د
 ش)�   ،ش)� دری.@ ��ی2 ار��()�ى ��آ�ب      

            �ا	� زی� ه�7ن          .  اوی2 و ��آ�ب ا�
 ،  �)�ان ش)� آ�ر        ،���7ن و در  �2 %�ل  

 ش)�   ، ش)� �=7+، ش)� ث�وت،ش)� ��ل�.  
                      �. لLت و ��	e�6 و ش)� ز(.�e ا�

ش�dف ای2 دو د(��  �ی�ن و �� ه�7ن ا(.از@     
   ��eB�6 دارد آ� �� آ.ام                :  ����0ك ا�

 #"�D آ�ر�� ی�           ،#"�D ���$ داش�� ��ش�.         
 . ��	�ی� دار

                �ار�8م �?��e ��ی�ى وا��8

 مصطفي رشيدي

اكسير جوانى در تهران  ،پورشه

 !بحران زده

از روز ه=.هQ 	�@ ژوئ2 ده)� هGار                       
                         �� �آ�ر��(� '�ش�ك در �4B0دش د�

ا ����oت �� ��ا��             .  ا ��oب زد(.       
� '0=�@ آ�ر��(�       ،اG3ایN د��G7ده�   �6� 
   �از روز ش0"� آ�ر��ان            .  را در����3

                              �� �ا �e��o �� �����()� ری?�� د�
%��7 و ��ز اشi �ور و            .  ��Oه�ات زد(.  

               �� e��o� ان ا�را آ�ر� l��' ا(.ازى���
در جy0 ��یG 09.         .  ��ری�dرد '��& داد(.     

 آ�ر��(� 	�Du0 ��                ٧٠٠روز@  47            
 e��u��� . آ��(.@ ش.@ ا�

                  e��o� ان ا�ات آ�ر��ه�O� |P در
ز(�ن و 	�دان  7.�� ج�ا(e دی.@ 	���(.                  
آ� از آ�دآe در آ�ر��(� ش�وع ��dر                     

آ�دآ�ن ���6رى از �()� در ز	�@ . آ�د@ ا(.
          �د��)�ى .  آ�ر��ان ا	�وز آ�ر��(� ا�

��@ آ�د@ ا	�وز ای2 آ�ر��ان ��ل�. ل"�س         
و '�ش�ك ��N از یi 	����رد (R� از                                

��ل�.ات .  ��آ�0ن آ�@ ز	�2 را ��).@ دارد        
ای2 آ�ر��ان در ش"�d ه�ى 3�وش�Bه)�ى         

 ��      H&M ،  Wal-Martز(=��@ اى         
 Tommy Hilfigerل�آl 3�وشe ه�ى     

                 ��� یV�8  .      27 ارو'�  �ض� ش.@ ا�
                              i�(	 ای��و ش G�9�) د ���6رG7د��

 آe)�[7      ،آ�رى ای2 آ�ر��ان        

تب اعتصابات كارگرى در 

 بنگالدش

 

 4صفحه 

 %Gب ��7(�6� ��ر��/             ا4# ��     ��0 ��  
 ژوئ2 09. 3�د (�Dب   ٢٠ شV  ای�ان ی,�0"�  

  @�(9 ��      ��                $��� /�A  /.ش.ی Z��� 
 دام ��وری�6)�/ ا�4	!           ��   ایG% 2ب ��  

 ��د و ��.ه� یZ ا8.ام ��وری6�                         ا��3د@
  ج7)�ر/ ا�4	! را ��	4 (�7د، ��7%                

 .ا(.  و او را ��.ت ز�7! ��د@ ��د@

�.ون ��دی. ��. از (���	! در ا(=�م #�ح               
،    ��وری6� و ا��3/ ای2  7+ ج�0ی�,�را(�          

ج7)�ر/ ا�4	l' ! از ل� ر2�3 ی,! از     
اش، در �4ش              #�%)�/ ��Mی� و%���(�       

                  V ر /�A3 /�<) �اه. ��د �� �� ه��
  را �� ��رج 	��6ل! �0. و  �� ��6(�,�                  
                            Qوری6! رژی�اه.اف � Q��6� �0ن���

 در �Pرت  .م اج�ا/             ا(. ��Bی. ��       ش.@

 ��(�ش�! 	���ا(. در                    �9"  ��ا����D3ن"
 .ا(��Oرش�ن ��ش.

��وریN?� Q6 �ی�=Gا/ رژیQ ه�ر                              
  �� � از �.و �D.رت          ج7)�ر/ ا�4	! ا�

 �ن          �4(! را ��               ر��.ن ����0ن هGی�0      
 و ���0ان ی,! از اه�	)�/    ا���oص داد@  

  اش از �ن ا���Rد@          %�O) �Rم ا���7Jر��ا(�    
 .  (�7د@

تشكيالت خارج كشور حزب 
 حكمتيست

دست تروريسم اسالمي از سر 

 ! مخالفين كوتاه

 مصطفي رشيدي

 ريشخند آدم و عالم در  

 خالد حاج محمدي

اعدام عبدالمالك ريگي،         

!محكوم است  
 3صفحه 

 !پادشاهى سوئد

 3صفحه 

 4صفحه 

 4صفحه 



 كمونيست هفتگي 1389 تير 4 2صفحه 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي

��رژواز/ ای�ان ��ا/ ����ب و                         
��	�ش ��دن ا ��اض�ت ��ر��/ را            

��	�2 (��و/ ��ر ارزان �.ون               .  	�"�00.
����ب  �ی�ن #"�D ��ر�� 	2,7                     

   ���رژواز/ ای�ان �� ه�7 ��ان و   . (�6
8.رت و �� #�ح ه�/ 	?��| ا�o�8د/         
در ��7	! ز	��0 ه�/ ��ل�./ و �.	��!             
� ای2 	���8� ا�� و �.رج�       �"J� !' در

               �ه� .  زی�د/ ای2 را 	2,7 ��د@ ا�
دول�! �q� از دول� ��ر��ان �� ��                  
��ر ���ی.، �>� ه� (�م و (��(!، (��Gی�         
از ادا	� ��(�	� و اج�ا/ �8ا(�2 ای2                      
(�Oم ��ا/ ارزان ��دن ه� �9 �����               
                  �D"#  ب���ی$ ��و/ ��ر از #��)

�ای 2	u0$ و ��ر��د                    .  ��ر��ا�
            ���oر .  ��	�ی� دار/ در ای�ان  ا�

 ا%7./ (�اد ��ز(.@             �0�٨٨. در ��ل            
��oر ��0. �� در                 .  ا(�?���ت 	��.      

 ٨٨ ��داد       ٢٥ا(4Dب جG"� N"0 در             
�"G ه� ه7�ا@ ه�7 	�>.یU9 2 و                          
را����ن در ا'�زی��6ن �� ��9.��!                  
              �زی� �M+ جG"� N"0 ��د(.، �� %,�	

�9 ا�8�R! 	! ا��3د �q� از               .  	����.(.
ای�D"# �,0 ��ر�� ��ز هQ �� ه2�7                           
ش�ای� ا	�وز و �� �� � ه��9                           

         +Pدن ا�د@ ���' � ����٤٤�/ در �.	
                  N?� �� !ه�/ دول� �وا�Lار/ ش��
�P�o! ال"�� �� ش��@ �"G ه�،  8�ار         
داد ه�/ ��R. ا	�A و #�ح ی�را(� ه� و      
	0>+ ��دن ��,+ ه�یN و ����ب                    

ه�I �.ام از �?�)�/     .����� 	�اج� 	��.  

��	�ی� دار/ در ای�ان �� (�7ی0.��ن                    
����! و دول� �()� ��	�0 ا/ و ا7%./           
(�اد و 	���/ و ر063=�(! ��ش. ��                      
�� ا���7Jر ش.ی. ��ر��ان و ����ب               

 . �()� ه�I ا��34! (.اش�� و (.ار(.

ه�7 ای2 وا���8)� ��  ��ر��ان و                                
� �(�6�)�7	��Bی. �� ��7م 	�6ل� �� ��           
ا ��اض ��ر��ان و ��ی�@ ا ��اض                 
	��,+ ا�� ��  ه���7 	�رد �����ی2           
���ض دول� و (��وه�/ ا	��0! اش                    

���ر��ان '�ا�0.@ و ��	�ش را           .    ا�
. �6! د���B� و ز(.ا(! (0,�7.                                   

��ر��ان 	"�رز و 	��,+ در 	>��                     
ه�/ ��ر ��.ت 	�رد %��7 ه0�6. و ه�   

�� ��0�ل ا�<� �()� � .�4ش و ��3ل�

د�3ع  از ��ر��ان ز(.ا(! در ا���د/                  
��6�د@ در 	�ا�G ��ر و ز(.�!                                
	���ا(. دول� را در ���ض ����� ��                    

ه� (�ع      .  #"�D ��ر�� 	>.ود �0.                  
�>��! در 	��ن ��ر��ان ش��� وا%.           
��ی�@ �� ر�D3/ �()� و 	�56ل�2                                   
�0.ی,�ی��ن را د���B� ��د@ ا(. ���6ر                
                         �	)Q ا�� و ���P�34 �� ��(�ش

%�7ی� .  ر�D3/ ز(.ا(���ن ��ث�� دارد                
��ر��ان در ���ره�/ دیB� از                              
��ر��ان ز(.ا(! 	���ا(. دول� ��	�ی�              
در ای�ان را از ���ض ����� ��                                
��ر��ان ��زداش�� و �� �زاد/ ��ر��ان       

 . د���B� ش.@ و ز(.ا(! ���(=�	.

	"�رز@ 	�>. و ه�7هy0 ��ا/ �زاد/                 
            ���ر��ان د���B� ش.@ �0.ی,�/ ش��

وا%.، رض� ش)��!، ���. ��ا���ن،                           
ا��اه�Q 	.د/ و 	�o0ر ا��ل� و                                 
ه2�0F7 	>7. اش�3!،  ���ض� ا��ان             
و '.رام (o�ال�)! و دیB� ��3ل�2                             

      ���	 N"0ج Q(	 �	/، ا�ی. ��   .  ��ر���
ه�7 ��ان و در ه�7 ج� 9�خ ه�/ ای2           
	"�رز@ را ����� �� ��دش در�ورد و                  

ای2 ��ر  جN"0 ��ر��/           .  ��6�ش داد  
                      �ای2 .  در ای�ان و 	"�رزی2 �ن ا�

��9,��یr8�� 2 از ه�7 ��3ل�2 ای2                       
جN"0 ا�� �� در ه� �=� �� ه0�6. ��   
                       �D"# ��3��)�	ب ��ز���ای2 � ��� 
��ر�� در 	"�رز@ ��ا/ د�3ع از %$                   
#�"! و ��,+، �� 	"�رز@ ا/ 	�>.ا(� و       

            .0)G� �	� ��7(��6)�      .  ه�7هy0 د�
د�� ه�7 '���وان ای2 	"�رز@ و ��3ل�2     
                Q��6و در ��0رش�ن ه Qری��R�	 ن را� .

	� �� ��ر��ان و ��3ل�2 ای2 	"�رز@                          
          Q��6ان ه�ا@ ��(�اد@ ه�/ ای2 ��ر��ه7
و ��ی. �,�ش�Q ش�(� ه�ی�7ن را زی� ه�7           

Qار �.ه���4! �� دار(. 8,�	. 

ه�I ��(� ��ج�� و دل��! 	"0! �� ای0,�             
�0.ی,� و 	�56ل�2 �ن در ار�"�ط �� '�ی�                 

�3رغ از در�� و ی�         (��د ��,+ (�0�6.     
��q ��دن، د�8$ ی� (� د�8$ ��دن ای2                       

     ��56	  (                   r)�	 .�0ا(!، ("�ی  Iه� ��
�4ش ه�7 ج�("� ��ر��ان و'���وان                  
�()� در د�3ع از ه� (�ع ��,+ ��ر��ان   

 . �� ������ ��دش�ن ای=�د 	���د ��ش.

��7(��6)� 	�.ا(0. �� در �Pرت وج�د             
��,+، ��ر��ان �8در �� ادا	� 	"�رز@              

��7(��6)� .  ��ا/ %�Dق ��د ه0�6.                  

�.ون وج�د ����7 ه�/ ��7(��6! و                        
وا%. ه�/ %�G! و ه2�0F7 ��,+ ه�/           
��د@ ا/ #"�D ��ر�� �8در �� 	��,+                   
. ��دن و 	"�رز@ ��ز	�(����3 (�0�6.                       

�.ی)! ا�� �� ه� ��ایN ����! ��3ل       
در 	��ن ��ر��ان 	)� ��د را �� ه�               

          .)G� .)ا���	 �()� �ه� ا��4ف     .  %��
(O�/ در 	�رد (ND و ��ر��د                                  

�0.ی,�ل��6!، (��ای��ت 	?��|                                
ذر@ ا/ (���7ا(. ��        ...)  (����(�ل��6! و     

�4ش ��ا/ ��Dی� و ��3ل ��دن و                          
� در �وردن 	"�رز@ ��ر��ان و              ��<�
                     �ا�>�د �()� و �� '�ی! ه� ��,�! �>

%��7 .  ه� (�	!، ��ث�� داش�� ��ش.                        
                 �D�8وا%. د �ا	�وز �� �0.ی,�/ ش��
در ادا	� ����ر ����ن ���د ا�� و                            
                          �� �� در ای2 ��ر ��ا/ دول�D3�	
	��0/ %47ت ��./ �� �0.ی,�/ (��,�           
� �]� و ه� جr7 و 	>R+ و ش",�                  Rه

      �("�ی. ��دی./   .  ��ر��/ و ��3ل�2 �()��
در ای2 داش� �� �2�6 در �0.ی,�/                         
ش��� وا%. 	���ا(. 	=0� �� ��DRن ��ز         
هQ �����/ در ه�7 	�ا�G ��ر��/ در     
ای�ان ش�د و جN"0 ��ر��/ را 09.ی2               
                 VD  �� N� �3"�رز@ ��.ت د	م در��

 . 	��ا(.

��رزار و��r 	� در ه�7 	�ا�G ��ر و  
��ی�@ در ش��� وا%. و ه2�0F7 در                    
	��ن ��ر��ان ���ره�/ 	?��|، ��ا/       
     Q(	 ! ���6ر	8. !)ان ز(.ا�زاد/ ��ر��

� . در ای2 	"�رز@ ا�

 �7! ار�=� �! ��� �����3��J! ��� زی��                       
�6! ��� ای�2 را از         .  �7	� �0�7! ��د  

	���/ �>�ی+ 	�����B�د و �ن را ��� (��م              
�زاد/ و  .ال� اج��7 ! ��� 	��دم ذ�ل��             
       ،.�0�,���	 V!  �8ل	ش.@ از ج7)�ر/ ا�4
� �(0� �)�  ��B)�B! و '�� ��دن ���د          
                        ��<�P !� ��7اج��� ���� �زاد/ و  �.ال�

���ه��ا   .  	�LBارد، ��,� �� �ن �| 	�,0.  
              ،G�"�� ������ رژوا در��� U9 و �را�
ج�	�� و 	�دم را در ی,�6ل ��Lش���� ���             
���(.ن ج�ا(�ن �� (�7ز ج��7 و  ��ش��را     

و ���دادن ا� و ا��"��          "   �8.س "و روز   
�(R.ر  VD ��د@ ا(. �� �� �G "4ت ه� 
	,4 و ه� ���(. 	?�ل| ���	���0 ا/ و            
ا%7./ (�اد �� ه7�ا@ �(��ن در ������ب      
ای2 	�دم (���G د��� داش���� ا(�.، ���ی�.                             

 ! رض�ی� ده0.

	�.رس %����Dق ��������! ی�,�! از                                      
دا(��Bه)�/ �	�ی,� �� ا�3$ �������! اش       
از (�� ��0! اش 3�ا�� (�7�ود در ی�,�!     
از 	��o%�"�� ه��/ رادی��ی�! ��� ای�2                             
روزه� در ای2 	�رد ا(=�م 	���B�د ��0�9ن      

�� ه���=��ن �	�.@                 " 	��0ر 	���/"از   
ا�� �� 	��Bی.، 	)�7�ی2 ج0"�� �ن ���0.            
        ����)��7�	 $�% �� �()Q �8(�ن ا���! ا�

     �از �زادی)�/ 	���وع در �ن را از دول�
  �ج��0ب 	�.رس %���Dق           . ��V ��د@ ا�

          ��� �����! ��ه�ا 3�ا	�ش ��د@ ا�
 در ��8(��ن ا�����!                       	��وع�زادی)�/   

ج7)�ر/ ا��4	�G���9 !/ ج�G �زاد/                    
او��ش ا�4	! در ����ض ��� %���Dق                   
                      ��Jدم و ی�� %�.ا����	و اج���7 �!  !).	
�زاد/ 	u"� �ت '6� ��ل� ه��/ �(��ن                 

� . ("�د@ ا�

0� #�"��ن، داری��ش ه���7ی��ن و                          u��
و "   ���دی�.  " ا ��ان و ا(��oرش، ���                           

�� ���(�� 	���/ ����رد ���د@        " ا�)�م" 
�� ه7)� ای0)� جG�"� N"0 ه���0ز ه�Q     .   ا(.

. جN"0 	�! �(�ن ا��� و ادا	�� دارد                      
#�| ا�J�ی� ��� دی�.ن �ن از ���د ��!                   

       �ای�2  .   ��د ش.@ ا(. �� ���8+ ا(�����Oر ا��
 از 	��ض�r               ٥٧#�| ��. از ا(�4�Dب     

�� ض. ا(�4�Dب ���رژوائ�!                 " ا��,"�ر" 
  �ا����0ن ���8"����ن ���              .   ��� ا(4Dب '���

���� ��رژوائ! 	��7ی�+ ��� �q�ب در                  
  .)G�	 !	4ج7)�ر/ ا�   .      ������ن %�,��7

از ج7)�ر/ ��اه�ن �ئ���Z از �وردن           
���7 ا�4	! ���. از ای��ا(�! در 	�����0ر         
	���/ و از ای�0,�� 	�����/ در 	��رد              

�P�ا%�� (��.ارد،            "   ا(����?�����ت �زاد            " 
ر��8� را@ ��د@ و %Gب . ا��" دل?�ر" 

��د@ در ای2 	�رد از ه�7 ��7ش��ئ�! ���            

�%Gب ��7(����6� ���ر���/ ه�Q                   .  ا�
	����0ر 	�����/ را رادی�,��ل و ای�2                            

را هQ ال�"���� (�����=�� ���3ر               " رادی,�ل�Gم" 
 !  ، ا(4Dب �"G، 	�.ا(."ا(4Dب ج�ر/"

ا�� 	! '���. 9�ا ج7)��ر/ ا��4	�!            
ه�0ز �� ��Dء ��د ادا	� 	���.ه�.؟ ��?����               

          ����6(�! ��� ���                 .   رو/ ش����) ای�����(�0
 �6u ه� �ی� ا� وه� %=� ا�4	!،   

.)��B�	 V� �3را ! 

��ر�� ��7(��6� ��� ای�2 ���زار 	�,��ر@               
  .)G�	 رد �#"�D ���ر���   . ��رژوائ! د�

��اه�ن �����9.ن ���6ط ه�� دو ������                     
               ���9ر�8.   .   ���رژوائ�! ��"�G و �����@ ا��

، " ���یN 3�هB0!"��.ار، ای2 یZ ذر@   
هN,��' Q ا	���Jل زه��ا ره���0رد، زن              
��ا��/ #�V �� ��7� از ���ا���/ ���	�+       
زن و 	�د و '�ت ��دن ���D�% +�"�7رت       

ج��ان  .   و ��د�! ��د  رض�ی�� (����7.ه�.       
�,��ر ای2 ج�	��� ��� ���اه��ن ز(�.��!         
	�(0. ه� ج��ان دی��B�/ در ����ره��/              
q��! ا��، �� �����7� از ج��رو ���دن              
ا�4م از ج�	�� و از د��ل�� در ز(�.��!      

 . �P�o! ا3�اد �ن رض�ی� (�7.ه.

   ،G"� N"0ج�ر/"ج N"0ا������ ���          " ج ،
ه.ف �. ��دن ا ��اض رادی�,��ل ای�2            

�����(����     .   P| �� ج�� P>�0 ���.@ ش�.         

      /��(�,�Dدل �ه�/ 	?��| 	���/ و %�7ی
    �. ����! %�	! �ن (�G �� ای2 ه�.ف ا��

	�.ا(0. ایP 2|، ����0 �زاد/ و ���ا���/      
و ر�3@ در ج�	���� ا��� و ج��7)��ر/                     

�� (�م جG�"�� N�"�0     . ا�4	! را (�7?�اه.  
��ا/ �ن را@ ��ز ��د(. ��� �ن را در                      
���N�,�7 ج���0%�! درون ج��7)���ر/                            
ا�4	! ��(�ل��G@ ���د@ و از �ن ���ا/                  
د�� ��� '��.ا���دن ������ ���رژوائ�!                     
�"G �� ���� ���@ ���	���0 ا/، ���د                         

و�8�  " U�9 ���رژوا در ای�2                            .  ��(.
. را�� ���رژوا ش��ی�Z ا���          "  ش��0!

��ی. 	.ام را�� ��رژوا را ا���3ء ���د و     
    G��) رژوا را�� U9 ی"! از�د@  �ام 3�'

Q�9 دو����N�,�7��� ��� 2                         . ��0ر زد  
               �درو(! ج7)��ر/ ا��4	�! و ی�� ر����8
���� ��رژوائ! �"G �� ���@ و ای�2 ی��                 
                          Gا/ ج� ��=�����) ،G"� N"0ن ���(�� ج�

  ����ی�.    .    ادا	� وضr 	�ج�د (?�اه. داش
��د را از 09"�@  ار�=��ع ��"�G و از                  
ه�7 	. ��ن را�� و U9 درون ای�2                

�����ون �����. ��� زی��                   " جN"0 ج�ر/" 
 �� �'�Q9 ره�ی! �?�D"# N ��ر�� ر3
��ا���ر ره�ئ! �! ا	�� و ا��� 	��دم و            

�     .ج�	�� ا�

 ....منشور ارتجاع سبز و بازار

.  از خاتون آباد تا سنديكاي ..  



 كمونيست هفتگي 34شماره  3صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

 ��٣٠٣ 	>��"� د��G7د '�ی�                   .  ه0�6.
      e)�	�� ارGه،                         iی ����	 �7�8  
 ٢٥٠ ��      ١٢٠ آ� ��2        ،ا��	���+ '�رش�  

 	��دل 9)+     ،	����ن ��	�ن ���ورد@ ش.@    
                          �! و ی�6dل د��G7د یi آ�ر�� ا�

         i+ ی	ی�0 آ�Gف ه�Rدى آ� ��ی. آG7د��
               2d6	 ى از�ش�ك     ،��(�اد@ آ�ر��' ، 

 �>4�oت و در	�ن و                                    ،��راك
 ،آ�ر�� ش�R�  .   +q�ی>�ت را ��	�2 (�7ی.      

ه�0ز 	���ر ��ی�یe ��اى  در�	. و                         
                         ���u ز(.�N?�  e اe�P ج��7

    �رQ8 ر�e7 اq�اق      .  ��آ2 �)�ان (�6
                               .Pی�ى دوازد@ در�� eدول� G�	�

  ��� ای� 2���V در ��ش             .  ���dرى ا�
                 iدیG) N��9 iی �� ����0(� ��ی2 %�ل

 ١٤دو 	����ن (R� از ��آ�0ن �)�ان                       
	����(e 	>�وم از اش��Mل و در�	.                         

    .)��B�	 ار�8 ���0 �� �	�ر ر�e7        .  ث��
وزارت ر�3@ و ��(i 	�آGى (�e7 از                 
ج��7� آ��ر �� 	���ر در �	. ���(�                  

 زی� ��       ، هGار ��	�ن در ��ل            ٨٠٠
         .00d�	 e�.)ز $�u	 �D3  .        �O) در ��

��2�3 	���ره�ى ��2 الe��7 و در                            
	�Dی�6 �� 7�8� واe�8 (��ز	0.ی)� در                     
         e�0آ���0 �	ار�8م و دا �� �ج�	�� �(�8
از 	����()� ا(�6ن د�� �B�ی"�ن                                   

       Q����	 eB0���  .             م�	.اد ا	آ���7 ا
                    �R) ن����	9)�ر  �� e0�7	e . ا�
                      Nش�' �زی� �� D3� 	�u$ را �>

ای2 	7�6�ى    .  	7�6�ى ه�ى ��د دارد       
  از 	�اد ��ارآe و                        ،ه�ى 	� �د    

ای2 .  '�ش�ك 	>D�ا(� 3�ا�� (�7�ود                  
ا .اد و �	�ره� %�dی� ز(.�e ا(�6()�ى            
واe�8 را 	 ld�0	�00d. و در ه� ��م                

 ��ى      ،(Gدیed �� وا��8� ر(y ��ن                 
 ��ى      ، ��ى D3�          ،(�	�.ى و ا����oل          

�"�هe و ��ى �4ش 3���ی0.@ ا(�6()�                       
.)��B�	 ط را �?�د�D� اى (=�ت از�� . 

     eدول� �ت و دوای�	�D	 ره�ى ��د�	در �
رژیQ  یi ج0"� �� ه2�7 ا(.از@ '�ی� اى                 

        ���0 �� ا�)�رات     .  را ("�ی. از Q�8 ا(.ا�
                             e	4ج7)�رى ا� �	��ون ری��

 ��      ٣٠در�	. دهd)�ى ���ى ج�	��                  "
ه��Rد ��ا�� دهd)�ى '�ی�2 و ا��4ف                     

 ��ا��     ٢٠٠ث�وت دهd)�ى ��� %.ود               
دهd)�ى '�ی�2 ج�	�� �Gارش ش.@                           

�یi '��� آ�d=0وا(� در ج�	��             ".  ا�
(��ن 	�.ه. آ� ��P�3 ه�ى #"e��D در              

ای0=� .  ای�ان ���6ر  D�7� از ای2 ه0�6.          
          ��.ون ��دی.      .  ج7)�رى ا�4	e ا�

دزد و ش��د و ����د(� ��B� در �ن                        
�.ون ��دی. ���6ر(.      .  ���3ر ی�3� 	���د    

آ� در 	��رآ� �� دول� د�� رذل��ی2           
                e�	 �)اG� ��3 را در ��راج و دزدى�	

" دهd)�ى ���  "ا	� �ن     . از '�� ���6 ا(.  
	. (O� 	�D	�ت �?N ���6ر و�����ى               

 در    ،�)�ان.  از ج�	�� را ش�	+ 	���د         
     @.)�����٣٤                  � درP. از آ+ ���3

e��0P ای�ان و از '�#]N ��ی2                              
          �. 	�اآe��0P G و ��ل�.ى آ+ ���� ا�

در #�ل ده)� ��ل و از ج��7 در #�ل       
 	����()� (R� را@           ،��ل)�ى �>�ان ا���      

آ�ر و ��ل�. را در '�N ����3 ا(. و ��د     
ا�63(� اى را (�P V�o%"�ن ��	�ی�                  

ای2 از ج�ا(��ی2 و 	�ه���ی2         . آ�د@ ا(.  
�?�D"# N آ�ر�� در ای�ان و آ+                           
	�Du0 ا�� آ� �� ��0B0 و 	�oئV ه�                 
                       e�.)2 ز�	ى در ��ل�. و ����9 ����
                           �. ��د د�� و '0=� (�م آ�د@ ا�

هG7	�ن �� 3���د�e ای2 آ�ر��ان و در 
ج�� �7�9ن ��د �()� 	�0#$ ��ز@ ��ى               
در ش�7ل �)�ان 	J+ �8رچ �����ورد@             
ا(. آ� آ�7� از �)�� زی2�6 را (���7ان     

ای0)� ه�7ن دهd)�ى      .  �� �ن ا#4ق آ�د      
���ى ج�	�� ا(. آ� �� �����7.اران و                    
	�?�ooن و ژور(�ل��6)�ى ��د                             
P.اى (�رض�ی�e ش�ن ��ش ���7ن را               

     �ای0)� ����3)�ى ا�63(�       .  آ� آ�د@ ا�
                             �D"# اى  ��ل�. و ��د در 8"+ آ�ر
           l7د ل�� �آ�ر�� را �� ��ش� و '��

 و از �e ل��e�8 دول� 	>��	�     ،آ�د@ ا(.  
��د در ��dر ا(.ا��2 ای2 ����3)�                             

 �e      ،(��2 	�=�(.     .  %6�ت 	�?�ر(.      
 �� دول� و 	=�l و     ،���e �?�ج 	�.ه0.  

      .0)G�	 � �� و (��ن          ،	�D	�ت ��آ�3
.0�d�	،    .0ه.�	 +�d�� بG% ،     ی��	�� �� 

ه�ى ��د ��و آ� e	�00d. و از                                 
آ��d7)�ى �?� �� ا��یe �?�ج                            

ج�ی�ن �"G �0)� یi ر�� از ای2   .  (�7.ه0.
� .آ��d7)� ا�

�)�ان و ا��	����)�ى '�رش� ��oی�                     
 ای�ان �>�            ،��ی�ى آ+ �ن ج�	��                  

       �#"�D .  %�آ�7� ج7)�رى ا�4	e ا�
آ�ر�� ای�ان در د�3ع از ��د و �ی0.@                    
3�ز(.ا(N �� جy0 ��7م  ��ر د �ت                    

   �(� رو���یe8�� e 	�(.@ آ�             .  ش.@ ا�
6� و (�                   �) VD  ان.�"Q��6�  " ی�ن�'

ای2 جy0 را ��ایN �� ار	�Mن ��اه.                
ا	�وز دار(. �>�ان ��	�ی� را          .    �ورد

                            �D"# ��� 3���د�e و D3� و 	>0
رو($ 3�داى . آ�ر�� '�� �� 	�LBار(.  

 �.ون ��دی. ��ز هG=� Q                   ،ای2 ��	�ی�   
           V�o) ى را�Bدی Q(� ����� e�د���3
آ�ر��ان و �?N زNd�7% ج�	��                         

P| �رایe و '��وزى در   . (?�اه. آ�د  
  y0ای2 ج،           �	 �D"# @0)� را@       ، �0)� را� 

  �#"�D آ�ر�� در     .  (=�ت یi ج�	�� ا�
�          ،ای�ان یi ز(.�e ش�ی��6             �(� iی 

����� د�� ��د را 	���ا(. از�ن                               
 .��یN ��زد


ر راد�� ������ 

 :�� 	r��0 زی� 	�اج�� ش�د
 �"��Gارى ،ـ 	��M�ه�ى D3� در ای�ان  ١

 ١٣٨٨ 	)� ١٩ ،	�ج
٢            eى ���ی�(dوت در ده�ـ ا��34)�ى ث

 �"��Gارى  o�            ،و '�ی�e0 ج�	��            
 ١٣٨٨ 	�داد ،ای�ان

...  اكسير جوانى در ،پورشه  

 ��(Q وی��dری�      ،د��� ج�ان '�دش�@ ��ئ.       
�               ،ایB0�ی. �ل�l دزی�ی�        ?� �)�� �� 

� ژوئ2 در '�ی�ن             ١٩(��7 شV         .  ر3
   eو��  Qا��	رت               ،�P iی �D3 �) 

               e)و�ن آ����	 .P .09 �6ب%،     �d�� 
��4و@ یi ���7 شV ��زى ����e ـ                      

از .  ا�e84  �]�ى 	�دم ��ئ. (�ش�� ش.        
ش N	���D) N�' @ و �.ارك ��6�د@                     

 و دو ه��R ��7م ز	�2 و                   ،��qز ��دی.  
                          eو��دو��� ش. �� از   Q(� ن�	ز

   iی �#���	              e�ّ	 رگG� 2ج�  �����
��(Q ش�ه.�� وی��dری� از 	�دم            .  ش�د

                         e��Rی�د(. آ� در ���آ �d�� .ئ��
   e).�) ش�	ا�را ��                ،3 �ش�ه l)�' 

رض�ی� ��#�       !  ای��ن �D.یQ داش�0.             
آ�	+ را در  �2 %�ل 	��. در (��)�ى             
�� ��0��ش ��ز ا�D| ا QO آ���6ى                         

 در �� ��d(.اد()�ى �?�و�07.ا(�               ،��ئ.
 و در  �2 %�ل  آ|                         ،�����7.اران

زد()�ى '�ش�ر 	�)�7(�ن ���Gی.@                           
�=��� (��ن داد@     .  ��ض�ح 	��ه.@ (�7د  

ا�� آ� 	.ی� و ژور(�ل�Q6 	���ا(0. در                 
                   e	�7  ر�d3ا �� eل�Mش� �وش ه�3

 ا	� (lR       ،ه� �9 آ�د(.      .  	�=G@ آ00.  
� �� �>�D� 	�دم  �	u� e�ز               ،اش�ا�3

 . ���@ آ00.@ اى ��د را �>�7+ (�7د

�?N .  آ���6 ��(.@ اe�P ای2 (�7یN ��د      
اe�P 	�ج�ا زی� �D| آ���6 و ����             

       QO ا Nی�                   ،آ���P ¢) $��u	 
 و �� اج�ز@ و ��ی�. ای��ن '�N                        ،ا(=�+
�3��	  .                    Qی�% lی.D� �� V���� 2ی.�

  e"هL	 @ن و �ی0.��ن             ،��(�اد�Bش�L� �� 
در "  %�ا	Gاد@ اى  "�2�7A داد@ ش. آ�       

�        .  آ�ر (?�اه. ��د      P�3 از eارزی��
                    +��8 ��q �6اى آ���� e0�0F0ای eM��"�

         �� و 	��� و                         .  ��oر ا��	
(����(�ل�� Q6�G� @.)رگ دیB� ای2                           

��0 �� ذات هeB��7                   .  	��آ� ��د      
(����(�ل�e�6 ا��اب جe�7 آe)�6 آ�                  
 ،اV%�P ��P و (�جe ای2 	�� ه0�6.        

  رد@ ه�ى   ، 	.ی�ان،از �P%"�ن ��	�ی�  
 آ)�0 �53دال)� و                ،���ى �����7.اران      
��ق ج�اه�ات      .  (�O	��ن ��د �	.(.           

7� ��اى ��(7)� و الy0 و                             �D)ا��
دولy0 	.ال)� ��اى ��8ی�ن  ��dر ����3              
                         eB�6در ش�ی eآ���dش. آ� ا%��(� ش

ایA% 2�ات       .  	. �ی2 ��ج�د (��ی.             
� ا%���6ت �?�ج داد(.              �	 e�.0�70ی�، 

 و در  �2 %�ل از                       ،درود 3����د(.    
دو��ر@  ��ز     . ���ی�Rت ��.ری£ لLت ��د(.  

                              .).�o8ر � ،هQ ��اى ���دت 	�
...  (�ش�.(. و  دو� و ')�0 �روق زد(.                    

         e�	 2�7+ ای2 ج�d� اى�اى      ،��ال"�� � 
	�دم ا	�d(�ت و ا	�0� �زم 3�اهQ ش.@           
                   �dد آ� در آ�0ر �����()� د("�ل درش��

 د�� ��dن          ،ش�هGاد@ ��ش"?� �.و(.         
 !�.ه0. و ا�3?�ر (�7ی0.

	?�رج ای2 ج�2 از دوی6� 	����ن                      

        ��� ای2 رQ8 ��ی.             .  آ�ون 3�ا�� ر3
              l��' ارآ�ت.� �RB0رج ���6ر ه�?	، 

 ��(�	�        ،د���Bه)�ى �.	�ت ش)�ى              
ه�ى ش"�(� روزى 09.ی2 آ�(�ل                                     

e)ی�Gی�0 ه�ى                            ،���یGو ���6رى ه 
�� �A3یe آ�        .  3� e را اض��3 آ�د         

 ��        ، �� ه�e9 ��ى                        ،����� ش.        
دروq)�ى ش��.ار ��اى در�	.ه�ى                       

 ه�7 و ه�7            ،	�لe در %�ش�� ج�0)�          
	�ا�Q را �� یi آ4@ ���د �� �� 	�دم   

         �ای2 آ4@    .  و 	��  GیG �".ی+ 	���6
 اج"�رى ��د و �=G ه7�اهe            ،���د ا	�  

ا(�?�ب دیB�ى '�N روى 	�� 8�ار                   
�ج�	�� و     "  �P%"�ن"از 	��ن        .  (.اش

 از وزرا و             ،د�� ا(.رآ�ران 3.اآ�ر        
(�O	��ن و ه0�	0.ان و ژور(�ل��6)� و                 

               Nو ا�")�ی e9 �dو درش l��'،    Iه� 
آl %�ض� (�. 09. د�D�8 از و8� و                   
ه0� و ����D ��د را 	=�(� در ا����ر                   
. 8"��  �لQ و ای2 ج� 2	�e 8�ار ده.                  

ش�ر "ل�6� ��0. ���ى 	?�رج ای2 ه�7         
را �>�6ب �?N اe�P                 "  و ش�|      
.  آ�ر�� و 	�دم آ�رآL� 2اش�0.        ،ج�	��

ای2 	�دم ال"�� در '�دا�� ای2 هGی�0 ه�   
                  Q��6� Gى ج�Bرا@ ا(�?�ب دی Iه� Qه

 . (.ارد

                   eدش�@ ��ئ. در �����ر دول��' @�Bج�ی
ا	� .  از یi��"7� ND) i 3�ا�� (�7�ود            

در ز	�e���� �0 و اج�e �7 از آ�رآ�د   
            �ای2 ��).ان     .  	e7(  ����ردار ا�

جGو 	=�7 � اى از  �7زاد@ ه� و                     
��ل� زاد@ ه�ى '�دش�هe در یi دو ج�2         
آ��ره�ى ارو'�یe ه0�6. آ� ����                     

       Qو از ج��7 ����           (  ��رژوازى %�آ
   eا��d	ل د�����    (       �D"# ض�از ��

ای2 ��(.ان    .  آ�ر�� 	�oن داش�� ش.(.       
ه� ���0ان �7"+ و%.ت 	�e ��اى روز         
. 	"�دا ��شe ا(.ا��� ش.@ ا(.                                            

(����(�ل�e76 آ� ��رژوازى و ش�ه�ن               
                  �� .00d�	 e�.0دردا(� ش�ن (�7ی GیG 
             �: یi رآ2 ا���e 	���ك ا���ار ا�

     �D�� �o0  را (� ���0ان �آ�ر� �D"#
و V%�P ج�	�� ���d ���0ان ش)�و(.ان       

	�"�0. و 	�����0(. آ�  Gا و                  "   �ام"
   eو�� "e�	  "           را ��ی. روى دوش)� و

	�ا�Q دو ه��R     .  ج�")�ى او ��اب آ�د    
 	>+      ،اى  �و�e ا��� در ��ئ.                       
� �ور ��دR� ای2 دا���ن N�7ی) . 

 	�@ ژوئ2 دا���ن               ٢١  ،روز دوش0"�    
ی�7d@ .  واe�8 ز(.�e از �� ����3 ش.          

'���� �� �)�(� ج"�ان  آ6� ��دج� 09.             
        e)و�ن آ����	 .P  )      Q8ى %.ود رG�9

        eو��?�رج  	دل ��	0.وق      )  P در
���7 ه�ى اج�e �7 هGار (R� از                              

  7.�� 	"�4 �� ���7ری)�ى                              ،ا(�6()�
                              e�د���از 3 e(�ش �یL'�) ن�	در

 را �� �68و�e            ،��ل)�ى #��(e آ�ر           
  e)د�d) ى     ،��ور�7�6	 � �� ru8 '�دا�

P.ه� (R�    .   �� ادار@ آ�ر �]�د(.         ،���7
از ای2 ���7ران 09. �����7ن ���7 ه�ى               
اج�e �7 را  �� (��(� ا ��اض ��                          

 ... اش�Mل ��د در�ورد(. 
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ریB! ره"� ��و@ ج0.ا� �����69ن                      
 ��داد �� ج�م                     ٣٠روز ی,�0"�               

ا .ام "  	>�ر�� و ا�63د 3! ا�رض               "
دا��@ ج7)�ر/ ا�4	! ��. از                    .  ش.

ا .ام ریB!، �� ��ض�� د�ی+ ا .ام و                 
ج�ای7! �� ریB! و ��و ج0.ا�                               

� . 	��,V ش.@ ا�� '�دا��� ا�

ا .ام ریB! (� G	J+ ا .ام ده)� هGار               
(R� از 	?�ل2�R ج7)�ر/ ا�4	! �� در 
 ،�! ��ل �Lش�� ج�(��ن را ��0�3.                        

ا�� .  ر�u! �� 	=�زات 8���(��ن (.ارد          
8�ار ��د �� ج�م �دم ��! 	�دم را %�$ 

 در �(�oرت ��ی. P.ه� (R�           ،�ویG ��د  
از روئ�6 و 	�D	�ت و وزرا و 3�	�(.@               
ه�ن و �ی� ا� ه� را در ای2 ج�	�� در           

��6(! .  ردی| اول 8�ار داد وا .ام ��د  
�� ��د �� ا3,�ر و  �Dی. ا	�Jل ج0.ا�،                
	?�ل2�R ����! ��د را ز(.ان، ا .ام،                
                     .00,�	 V�� �()� و %$ %��ت را از، 

�%4� اج�/  .ال� و ر��.�! ��                P
��4و@ و     .  ج�م ه�I �6! را (.ار(.               

           r�0=�زات ا .ام �8+  7. و ش	، ��7(	
��ی2 و ج�0ی�,�را(� ��ی2  7+                                       
ا(��D	=�ی�(� ا�� �� ر�u! �� اج�ا/               

ج�0ی� .   .ال� و 	=�زات 	=�م (.ارد           
 .  را �� ج�0ی� (���7ان ج�اب داد

ج0.ا� و ا	�Jل ج0.ا� �� ز	�2 ا���0ق،              
�! %D3 ،!8�D� و ����ب �! ��ل�،               

ج0.ا� 3�ز(. و 	>�oل          .  �LMی� 	�,0.   
�7��%� 	LهV، (�اد'���!،                ،¤��"�
را��Q6 و ��%N ج7)�ر/ ا�4	!                      
           �� !8�D% !� و Q0(و از ج �ای�ان ا�
ج�(��ن ج7)�ر/ ا�4	! در ای�ان                         
��ا/ ه�7، و از ج��7 ��ا/ 	�دم                           
����6ن �����69ن �3�ی.@ ا(.، �LMی�                           

ا .ام ره"�/ ج0.ا�  ����                    .  	�,0.
                  �� !uی2  ر��! ��7	ج7)�ر/ ا�4
����7 دادن �� ��3ل�� ه�ی! از (�ع                         

ا .ام ریB!، ه�F7ن ه�7   . ج0.ا� (.ارد  
ا .ا	)�/ دیB�، �0)�  و �0)� ��ا/                             
ار �ب ج�	�� و ����(.ن 	�دم از                          

� .  ا ��اض �Pرت ��3

ای�A8 �,0ت ج7)�ر/ ا�4	! در ��7ل   
��(6�د/  � Q�7o	��B�(.  �� (�م                             

  � %,Q ا .ام و �8+ 	?�ل|         ،�8(�ن و 	�
 ��N از     ،��د را �� ه� دل�+ �Pدر �00.  

      ���0م .  ه� G�9 ��ا/ ار �ب ج�	�� ا�
	�دم �� 	�دم ا 4م 	�,00. �� �6!                     

� (.ار(.       R?�ل	,00. ��         .  %$ �	ا 4م 
� و �8ا(�2 �ن 	���ا(.              	�,% �� �Rل�?	
�)�/ �2�B0 �� ��2�3 ج�ن و %$ %��ت           

ا .ام ریB! �?�! از          .  را داش�� ��ش.     
                  N� و �دم ��4ش یZ رژیQ ��وری6

��4ش 	�,0. �� �� ا .ام،                             .  ا�
ش)�و(.ان را 	� �ب �0. و �� �,�ت           

.)��,� ،Q��% 2�)و �2�,7 �� �8ا . 

�0)� را@  '�ی�ن دادن �� ��3ل�� ه�ی! از               
جl0 ج0.ا�، 	"�رز@ �� ری�� ه�/ �ن و       
�� زی� ���.ن ��7م و ��7ل ج7)�ر/                   
� ��وری�6!         	�,% Z! ���0ان ی	ا�4

– � .�3ش��6! و 	�در ��وریQ6 ا�

  

 

ه�ى 3�وش '�ش�ك جGو '� ��د��ی2                
در .  �)�م ��زار ��رس �>�6ب 	��ی0.              

�)"�ه� ا ��oب ج�رى ه�5� 	.ی�@                   
   � �� ا 4م ��دى 	��دل            H&Mش�آ

                    Nص ش�رد د�ر �0)� در  ����	 iی
 (lR را در ���0           ٢٠١٠	�@ اول ��ل        

د��G7د .  �)�م داران ��د %"l آ�د               
آ�ر��ان آ�ر��(� ه�ى ��ل�. '�ش�ك                     

 ١٢آ e)�[7	��Gر در �4B0دش 	��دل             
                           �0� در �� � ا��  . ���ا�

آ�ر��ان اG3ایN ای2 د��G7ده� ��                        
� . ��u ه���د د�ر در 	�@ ا�

       e��o� ا �Du0	Ashulia        در ��رج 
 '�ی�?� �4B0دش در ش"�d               ،ش)� داآ�   

 Q�O هGار آ�ر��(� (�6جe ��د                            
ه��o. هGار آ�ر�� را در ��د ج�ى             

  � 3��B0)� ،در ای2 آ�ر��(� ه�. داد@ ا�
آ���	�� دور�� از 3�وش�Bه)�ى                             

 ��ز@ ��ی2 	. ل"��)�                 ،ش)�ه�ى ارو'�   
ای2 ��ل�.ات 	"��                .  ��ل�. 	�B�دد        

eف                       ،زی"�ی�o	 e�	4� و e�%را 
 در ( �uD	��D+   ،ا	�. آ00.��ن ��د ه0�6.  
 در آ�ر��(� و در             ،	>��oت ��ل�.ى   

   $�u	 ر�u� ان�ای2 آ�ر� e�.)ز ��<	
. اث�ى از زی"�یe و را%�e دی.@ (���7د             

         $�u	 �D3 �� ان�ل�      ،ای2 آ�ر��M�� در 
ه� و در ه�67یeB دایe7 ز��ل� ه�  7�     

      .00d�	 ى�ى %.ود     .  ��د را �]G�9٤٠ 
           .Pو ه���د در e��0P .از ��ل� .Pدر
     +P�% 4دشB0� درات آ��ر�P +از آ
                �آ�ر آ�ر��ان (�6جe ا��؛ ا	� دول
�4B0دش �=G ��آ�ب  �ی�ن و                               
و%���(� G�9 �����ى را ��اى                                     
                       �. آ�ر��ان �� ار	�Mن (��ورد@ ا�

                 �u� ب �8(�ن�4دش �� ضB0� �دول

          � از   ،د��G7ده� را '�ی��B) 2 داش�� ا�
��	�2 ��د@ ��ی2 ا	�d(�ت ز(.�e ��اى               
	�0#$ آ�ر�� (��2 �� ��ز زد@ ا�� و   
ش�یi ر�e7 �)�@ آ�e ��د@ دارا(� از   

� . آ�ر��ان ا�

9)�ر ��ل '�N در 	�@ 	�رس ��ل                         
 	�ج ش�رش و ا ����oت                           ٢٠٠٦

آ�ر��ى  در ا ��اض �� ش�ای�                            
           e7گ و ز��	 e' ك آ�ر و در�)�u�
ش.ن P.ه� آ�ر�� در �� آ�ر��(�                       

.  ��ا�� �4B0دش را 3�ا ��3�،'�ش�ك
�ن ا ����oت �� و .@ ه�ى ����لe و ��           

روز ��    .  زور ��آ�ب �� '�ی�ن ر��.        
ش0"� در 9)�ر	�2 روز ا ����oت                         

 یd"�ر دیB� 	�D	�ت �� و .@                       ،ج�رى
 P.اى   ،ه�ى آ�e ��اى اG3ایN د��G7د    

�).ی. ��آ�ب ��6�د@  ��� آ�ر��ان                
 . را ��0. آ�د(.

ا	�وز P.اى ا ��oب آ�ر��ان                           
�4B0دشe  ��ض�ح در ارو'� ش�0.@                        

	>��oت و آ��ه�ى %�P+            .  	���د
           �R) ن����	ه� .P ان را�آ�ر ای2 آ�ر�
در ارو'� ه� ل>�O �� �2 ��د و                               

                      .00d�	 l% آ�دآ�(��ن  . ��)�D%
     e)�6)ا �ان وج.ان ه�ای2 آ�ر� ���ا�

 H&M	.ی� آe)�[7       .  را �.رد 	��ورد     
 ،در واآN0 در 	��D+ ا ����oت ج�رى           

در آ�0ر یi ا�)�ر ه7.ردى ���6ر                         
آ��P�34� e<u�  : e)�[7 ��آ�. آ�د آ�      

	� ا�3?�ر 	�0d. آ� 	�ج"�ت اش��Mل 09.         
P. هGار �4B0دشe را 3�اهQ �ورد@                

� !ا�

                ���  N%�� �	از ادا �ى ����G�9 2ای
 ،آ�ر��ان ���� د��4B0� l��' @�Bدش         

ا	� در ه�"� یi ��	�ی� دار ش�i '�ش         
و آ�اوا�e و در 	��D+ دور��0)�ى                            
 ،���یGی�(e �.ور از P>�0 ���ا(.ازى               

�ا(��Oر �����ى از ��	�ی� داران     .  (�6
�0)� ش�(l آ�ر��ان ا �e��o          .  (�7�ود

�4B0دش در %�7ی� ��3ل ه�D"# Q اى              
ه�ی��ن در ��ا�� ج)�ن و 	�?�o در       

        � ایP 2.ا         ،ا�63س.  ارو'� ()��R ا�
� .�u�ز درد �ورى ض��| ا�

 از ���
�� ه
� راد�� ����
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ای2 رژیQ ش�'�ر �?���ر،  ".ال�%�7ن                    
         ،�B)�7� $ی.P ،4م ���ورزq ،��7��8
�Pدق ش�0,3./، ��و	0.، 3�وه�ه�،              

، 3��Gاد، ���Q                    	?��ر/ و '�ی0.@            
ه� ا(�6ن 	?�ل| ��د را در      رج�/ و د@  

ه�      3=�� ��ی2 ش��@            دا�+ و ��رج ��        
 . ا�� ��D+ ر��(.@

�8�9 ��! او��ش�ن               ش�ر���(�Q6 و                
ا�4	! ��ا/ %Lف 	?�ل2�R ��د ا	�                

      �  �� ه�l� I '�ش�.@               .  ج.ی./ (�6
  �� � و         �	+ ای2 ا �7ل و%���(�              (�6
 �0)� و �0)� ج7)�ر/ ا�4	! و                �Gد�(�

��دی./ در     .   �ا	+ 	Gدورش 	�"�ش0.        
      �� � دول� ��ئ. و ()�ده�/                   ای6�) 2
 از  �7,�د                 ه�      د@           ا	��0! �ن ��         

��وری�6)�/ ا�4	 !	r�u ه0�6. و در         

              !)�0��� r3=�ی +��D	@ا�دول               ه7 �� 
ارو'�ی! ��ا/ % �R	r3�0 ا�o�8د/                        

 �ی�      ��ال ای2 ا�� ��    . ا(. 	�7ش�ت ��د@  
   ه2�7 ش��@       در ای2 	�رد ��	4  ��ن ��    

��ی. دول� ��ئ. را        !   7+ ��اه0. ��د؟    
              Q6وری�ار داد �� او��ش ����3ر 8 �<�
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