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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

در ��ل 	��ه�� ا	�� �����     :راد�� ����  
��وع ب� ��ر ��س���ت ا���  ب���� در                 
راس 	��ه� &�ار %�$# و ه" ز��ن ب�  ن   
س/�. -�س,اران +���ر� اس*�� ای)�د و                 
س�	# ����0�� دورب�د ��ز. ��� را ب�           
�67ان س*�5�� -��4$�3 12���  ��رد                   

ه� دو� ای�6� ب� �67ان             .  ����, &�ار داد     
&,ر &,ر�� +���ر� اس*�� در �:�ب9                    
=�ب و �;0" �,ن -�� +���ر� اس*��       
در  �B�دAت �6@:� ا� و ه�?�6< &�,ر�           

��� ��وع    .    ب� رو� ��دم �67ان �,2,         
ب0�ر ��س���ت ا��� ب���� و-��3$�4��                  
12��� +���ر� اس*�� را از زاوی� ا�             
�� ای�6� �@�ح �� �66, چ� ��ر� ��                   

 ب��6,؟  

در راب@� ب� �9 ای<          :  ر���ن ��� زاد�    
               G��� ����� �� ا از +�ی�ن ب�����+��

. و=��. ب�ی, دو$���3ر را در �12 %�$#               

ی�0 ��40�4�ی� اس# �� ای�6� ب� =�ب و         
 ��ی0� دار2, و ���Hاه6, ب� ه�5�ل 	�د�     
42�ن ده6, و ب�Jی6, �� ا�0�2�ت داری"،                      
اه�م $4�رداری"، ب���� را را. ا2,از�                  

��G���  . �B را �� ��ا�2" ب��زی"      .  ���60"
در چ�رچ�ب �K0�4 ای�6� و =�ب                            

در ای< چ�رچ�ب ب��34 ی6B�  .           G�ی� دارد  
=�ب و   .  اه�م  و یG ابLار د$��7 اس#          

 ��ی0� و 	�د +���ر� اس*�� ای< را                   
ب� �12م ای< ابLاره� در ای<                         .  ��,ا62,

�66,. 2,ار2,،                      >��B� ���	 ��+ K0�4�
ب�M���� L- ،���M���� L- �34�ت +�J6 اس#               

             ,66��� درس# ��     . Gی

مانورهاي جمهوري اسالمي و 

 غرب و نقش مردم

ب�4H�ی� از �N���5 ر�5�ن 
 ��5< زاد. ب� رادی� -���

ی�0 از ���O5 +6)�ل ب�اL�J2 در دو                         
از "  �5�ی#"ه�3P ا	�� س� ��د. از Aی;�       

	��2اد. اس# �� ب�ا� چ6,��< ب�ر ���ن                    
�)�S و �����ن &R�ی� دس# ب� دس#                  

��د. .  �,. و ه�6ز ب� ��NیT �2س�,. اس#  
 از ای< Aی;� بT���3 در             ٢٤ و      ٢٣  ،٢٢

��رد لLوم �Y# ازدواج ��&# ی� ه��ن                    

   �Mزن ب�ردار ب��,          (ص� �� ،)در ص�ر�� 
����9 چ6, ه���� ب�ا� ��دان و                                

���ی� (ب�A	�.  ب�3< ��ل��ت ب� ���ی�                 
. �����6,)  ه�� �B3�رف و =�� �B3�رف             

��د. ب;O ب�اL�J2 اس�س� ب� س� چ6,                             
ه���� ب�ا� ��دان اس# �� ب� د. ��ط         

 چ6�2?� ه��� ی� ه���ان         ،ب� ��` &��2ن  
ب� �2�زه��  �2� +�اب�J �2��6, ���3ا62, ��                  

,66� . -a6 زن دی�J ا	�3�ر 

-�K �2یS ��ح اول�� Aی;� 	��2اد. ب�                   
 ب����Jد �� یG س�ز��ن                    ١٣٣٦س�ل     

 ن را   »  +��B# را. �2    «=��دول�3 ب� 2�م     
ب� د. س�ل ��	��              .  ب� �)�S ارائ� داد            

 ��NیT   ١٣٤٦ب�A	�. ای< Aی;� در س�ل       

 اص*5��� ب�  ن     ١٣٥٣%�دی,. و در س�ل   
 &,رت    ١٣٥٧ص�رت %�$# �� �� س�ل             

در �� دو ده� از -�,ایK           . ا+�ای� دا�#  
                        >�Pل�H� ���+ ی;� رو5���2ن ازA >ای

اسA,3ل ���0د2, ��     .  س�سH#  ن ب�د. ا2,  
ای< Aی;� �5ام اس# و ب� رواج $��د در             
+���B و $�و-��� ���2ن 	��2اد.  �6)�                  

ب� رو� ��ر  �,ن +���ر�                     .  ���Jدد
                  Gو ی �M�� �;یA >اس*�� ب*$�ص�� ای

�� 5` چ6,         A١٣١٤ی;� &,ی�� از س�ل         
ه���� و ی� �*ق ب@�ر یG ��$� را ب� 

 . ��دان ��,اد +�یLJی< %�دی,

                   ���2Aدر دا ��ای< Aی;� س� س�ل اس# 
�)�S ��رد ب;O و ب�رس�             

+K�6 "  ��+�"ای�6وزه� ب�زار         
س�L ب�یj. از +�T2 دل��زان                   
ای< +K�6 در ��l ا��kی# و                 
��د. و ص�P از رو��0P6ان                    

"Kو    "  د%�ا2,ی"   L2�4# %�ی	 "
 ب� ��:�           ،"5:�ق ب�4�      "و       

ب�ا� "  7,ال#"��ر%� و                     
 .  در ه�� +� %�م اس#،��ر%�ان

ب�4H از ای<  &� و 	���2��                        
               ��" دل و +�ات              "�;�3م 

ب��34� دار2, و در ���ی<                            
د��0اس� و 5:�ق ب�4 از ب:��            

 ه�    ،ی�ران 	�د -��4 %�$�3 ا2,         
از چ6, %�ه� ب� �67ان �36:,                      
+K�6 س�m L�ه� ��2�4, و از               
�" ل@�P ای< +K�6 و ره��ان                
��ر%�� %*ی�                        K�6+ ن ب� 

ای< ��l 	�اه�ن ��ح         .  ��60,
�@�ل���� ب�ا� ��ر%�ان از                       
             T�� #�+ Lزب�ن ره��ان س�

ه� .  �5�ی# ��:� ��ر%� ه�63,      
���� و اس�� �� از ��ر%� و                  

از زب�ن ره��ان                 "  7,ال#"
 %9 س�   ،���)n س�L ب� زب�ن  ی,  

س�, �:�Aت و س�ی# و  ��,ی��                 
                           oب� �67ان �,ر l�� >ای
                  K�6+ 5:��2# و ��د�� ب�دن

س�ی# ا	��ر روز         .  س�L ���4د   
 در ای< ز���6 اN2�$ٌ�                 ،ا��kی#

��,ان را از ب� ب� س� و ب:��                    
 .  ��,ی��  ���)n رب�د. اس#

           G�� 2?� ز���2 دول =�ب� ب� 
ب� ب� س� و س� ان ان و ب:��                    
رس��2 ه�� 	�د ب�ا� ��,ی9                       
	���6 ب� ره�� ��دم و �,رن                

 ا��وز      ،42�ن دادن او ��د2,                
          KHه��< ��,ی� و ب

 خالد حاج محمدي

جنبش سبز و سهم 

  طبقه كارگر"عدالت"

 2صفحه 

 از "حمايت"اليحه 

خانواده در ضديت با 

 !        زنان

 4صفحه 

 ٤ ��ر ب�0�ر� در ای�ان را  ب�K از                           
ب� ای< ب�ی,        .  �����ن �P2 ا7*م ��د. ا2,             

�B,اد ا$�اد واب��3 ب� ��د و ی� زن ب�0�ر                 
در 	��2اد. را ه"  ا$Lود  �� ر&�� 5,ود         

 ی� .   �����ن �P2 را ���9 ���4د                          ٢٠
��ر%�ان ��,ا62, �� چ6, درص, از ای<                       
�B,اد ب��� ب�0�ر� در ای�م ب�0�ر� دری�$#           
��660,؟ ��`  	�ی<  ��ر دول�3 و &�ب9                      

 ١٤٣٢٧٣(   هLار �P2    ١٥٠دس�3س 5,ود   
�P2  .(                "ای< را ه ��و ب*$�ص�� �:����� 

                             ��+�ات ��660, ا7*م ��J�� ,66ی6, 
��2,%�ر� دور. ب��� ب�0�ر� در ای�ان                  "

��2A��  " T��H �� از س�ی� ��4ره�س#  
ای�6� ب�ی, ب*$�ص�� $�+�B اول� ی�6B 5,ود              

١٥٠             *k� از �P2 ارLن ب�0�ر      ٤ ه����� 
ب��� ب�0�ر� دری�$# ��660,، را $�ا��ش             
�� در ای<                                  ,6��6, و ب� ای< دل�Hش 
           �� �2A�� �0# ��، دور. ب��� ب�0�ر���

چ6, روز &�9 ه" وزی� P2# ا7*م              .  اس#
ای�ان &��# بL6ی< -�ی�< �� از "��د �� در   

ای< ���ل� �� در       ".  ��4ره�� دی�J اس#  

ای�ان ��ر%�ان و ��ر�6�ن چ:,ر دسL�3د              
دار2, و هLی�6 ز2,%� در ه� �,ام از ای<             

��4ره� چ� ا2,از. اس# Y��2� ���4د                     !
 ٥٠ای�06 در ب���ر� ��4ره� و ب�K از                

س�ل اس# ب��� ����< ا+�3��7 و+�د دارد              
و ب��� ب�0�ر� ب�ا� ه�� ب�0�ران زن و                

 !��د ب,س#  �,. اس# Y��2� اس#

ای�06 چ�ا از ای< +��B# ب�0�ر $:t ای<                 
                               tاد ب��� دری�$# ��660, ب� ��ای,B�

ای< .  دری�$# ب��� ب�0�ر� ��ب�ط اس#               
                  �3�u% �ن ادار�	 #Pاد ه" ب�ی, از ه,B�

 !رس�,. ب��6," +�یJ�. ��""ب��6, �� ب� ای< 

وزی�  ��Bض�ت -� در -�       ا	��ا در ادا��  
��7م، �;:�:�ت و $6�ور� ای�ان ب�                                  

    .�J42از �*ش                         دا ��	ه� در چ6, س�ل ا
ب�ا� ل�M دروس ��7م ا�2��2 �� ا	�اج و             

اس���,          �;��9 ب�ز�J342 زودرس ب�                          
.�J42ب                دا����د42�ن �� س� �L��� ه� و

و دس��J3� B$�ل�< دا42)�ی� و ��,ی9                           
.�J42د%�ن و &��س3�ن ��,ا، ای�6�ر               ب�     دا�- 

و &N, ��,ی9 ��دن             -� را $�ا�� %uا��3            
.�J42+���� �5ز." ه� ب� دا �را دارد" ه�. 

��     ا� از س6H�ن او ��+�             %���   ب� ,�6� در    
)  اوت     ٣١( ���ی�ر         ٩روز س� ���6             

ا�m�ر دا�# �� اص9 ��ر داJ42�. ه�                      
��ب�# ا$�اد� اس# �� &�ار اس# در  ی6,.   
ا	�3�ر ���ئ9 ا+�ای�، &��2ن %uار� و                       

. را ب� �7,. ب2��J,        "  12�م"&R�وت در      
��دم 42�ن داد. ا2, �� �� 	�اه6,                                    

دوس3,ار اه9 ب�# و 7��`             "$�ز2,ا42�ن    
ب��6, و ا$Lود �� ب� ال�J                    "  ا��م ��5<   

ب�دار� از =�ب در داJ42�. ه� چ�6<                       
او چ,6� �3P% K�-           .  چ�L� ا�0�ن 2,ارد      

ا%� داJ42�ه� و+�د دا��3 ب��, ��     "  ب�د    
              x6ا132�ر و $�ه x6در  ن �3,ی�6<، $�ه
ب��a ��رد ����H &�ار %��د، ص,ا�                     
اذان ��m در  ن ب�6, �42د ب� ب���2 ای�06                 
ب� �*س��� درس  س��� �2س�2,، رو5��2             
�32ا2, در  ن وارد ��د، �2 ��6� ��), ب��0       

یG �2�ز	�L�2 �2 2,ا��3 ب��, �� ب�3ان                       
ا%� ...  �2�ز +��7# را ا&��� ��د و                     

داJ42�ه� و+�د دا��3 ب��, �� �2 ��6� در             
���م ��. �;�م و ص�P ب��0 در ���م ��ل         
س�ل ��چ�30ی< ��اس" �uه�� L�2 در  ن               
ب�%Lار �42د و ب� +�یK در چ��ر���6                    
 	� س�ل %�3P ��د �� ا�0�ل 2,ارد                              

       ,�6�ا%� داJ42�ه�   ...  ب�&�N, و -�ی�0ب� 
و+�د دا��3 ب��, �� در یG اردو�                               

              �� �J2 دار2, و ب�          دا42)�ی� ����< را
��ا�2, ب�وی,        A�5 ��  "%�ی6,        دا42)�ی�ن ��  

      ,�6�و س/S  هu3�� x6ل        "  -�ی�< و ��وع 
%uار2, و ��اس"  2?6��2 ب�%Lار                                 ��
�*م �� %�ی" 	�ب اس#            �� G66,، در ی�

چ�6< داJ42�ه� اص* و+�د 2,ا��3 ب��,                  
چ�ن ا%� ای< داJ42�. و+�د دا��3 ب��,                     

��دم ای�ان، دا42)�ی�ن،                         

 سعيد آرمان

كامران دانشجو و 

 !طرحهاي ضد علمي او

 هالله طاهري

 4صفحه 

 اسد گلچيني

 صدقه نه، بيمه بيكاري

 2صفحه 

 3صفحه 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

وس��B از ه��ن +�ی�2�ت ه��ا. ی�ران             
+,ی, 	�د در ��رد +K�6 س�L و                                

و &�ب9 د$�ع ب�دن  ن ب�               "  7,ال�H3اه�"
دس# راس# ��ی<       .  ��دم ای�ان ��660,      

س��س�3�� ض, ��ر%�� �����5<                           
 	���� و ب:�� س�ان              ، ��وب�   ،��س��

L=�ب�                 ،س� �و ��,ی� l�� >ای tس�� 
��2A ���4د  ب� چ���6 ا	3*$�ت  �2� ب�             

و "  د$�ع از ��دم"+6�ح 5��" و زی� 2�م   
 .از اس�3,اد بoL ��660," را. 2)�ت"

��ت بB, از اH32�ب�ت زی� -�چ"                        �;�
��ر%�                              �:�� #� ،س�L و 7,م ��

ره��ان ای< +K�6 را ب� $�0 ب�زب��6 و         
ی�$3< راه� ب�ا� �5�ی# ای< ��:� از                 

ا�� �9  2?� ره��ان ای<           .  	�د ا2,ا	#  
 ،+K�6 ب� 2�م د$�ع از ��ر%� ���Jی6,                  
. $�&� ��ه�� ب� +6�ح 5��" 2,ارد                           

5,ا�K�6+ ,:2 �k س�L و ره��ان                              
 7,م    ،��	z  ن از +6�ح ا,�5� j2اد             

�,ی�ی# �6�سT، ورود ��A� 	�ر+� و           
ور��J3�0 ��ا�L ��ل�, ��� و از ای<              
س� و ب� ای< دل�9 7,م -�دا	# 5:�ق                  
                    �B��+ در nوس� �ر%�ان و ب�0�ر��

�04*ت ب�رژواز� و ��ان ی�                .  اس#
7,م ��ان ر&�ب�3 ��Aه�� ��ل�,�  �2�                    
در ب�زار و �,ی�ی# ب��3 س��3" ض,                      
��ر%�� 5��" را ب� �67ان +�اب ب�                   
��ر%�� �� از اب3,ائ� ��ی< 5:�ق اول��     

 ��6� ���د� و ض, ��ر%�           ،�;�وم اس#  
                                l�� و K�6+ >ب�دن ره��ان ای

 .ه�ادران س��6 چ�o  2�ن را ���س�2,

 ی�    ،ای�06 دی,ار ��وب� ب� 	��2اد. اس�ل�             
���� ا�        >3P% اس" ب�دن از 7,ال# ب,ون

 ،از اب3,ائ� ��ی< �@�ل��ت ��:� ��ر%�             
&6, را در ده�ن ��l رو��0P6ان                          

 ب�K از     ،ب�رژوا و ��ق زد.  ب ��60,      
ه� چ�L ب��J2�J ای< ��l را ب� اب3,ائ�           
��ی< 5:�ق ��:� ��ر%� و ��دم �;�وم 

ر3$< ��وب� و دی,ار ب�                  .  ب��ن ��60,    
 �*ش ب�ا� ���س ب�                     ،	��2اد. اس�ل�     

��ر%�ان �04�2 هP# �/� و ص;�# از           
 T2�+ ر%� از�� �:�� �+�� T�+ #اه��

      Lن �*ش و                      ،ره��ان س���Lو ه� 
��lBR3 -6�ه� +6�ح ر&�T ب�ا�                        

 42��2 وزن و             ،+�T ��+� ای< ��:�            
ا�37�ر و اه��# ��:� ��ر%� در ای<                    

ای< +�ی�B��+  .                �:�� "�� .�J اس#     
��ر%� و اه��# وزن و ��ان  ن اس#                
�� ره��ان ب�رژواز� را �)��ر ب�                   

ه�� -� از ری���ر�         "ا�35ام"ای< ادا�      
 . و 5:� ب�ز�  ��د. اس#

                ��� Lس� K�6+ در ���ن ه�� �,ا5�ن
ی�$# ���4د ب�Jی, ���Rن د$�ع ای<                     
+K�6 از ��:� ��ر%� چ��#؟ ��س��            

ب�ا� ��:� ��ر%� را ��س�B           "  7,ال#"
 و ��ر%� را ��2و�           ،��4ر ب��ن ��60,     

 ،��ل�, �Yوت و 	,�# ب� ���0# ��,ا2,            
و ��وب� اض�$� روی��� +6�ح ا�5,�               

7,م ر7�ی# &�ا�2< +���ر�            j2اد در        
 در 5` اس�ل� و ب:�� $B�ل�<                         اس*��

��ر%�� را ��رد ا32:�د &�ار ��,ه,                  .
ای�6� را ب� دو�< س�یK ه" �4��2د ب�                   

. 7,ال�H3اه� ��:� ��ر%� چ���2,                           
ا�37اض ��دم ب� ز2,ا�2 ب�دن ب�K از              

 هLار �P2 در ز2,ا�2�� ای�ان ب�                ٢٠٠
ا�37اض ب� دس��J3ی��� بB, از                                 
اH32�ب�ت، ی�6B  زاد� 	�دی�� و ی�ران                  
+K�6 س�L، �2�ی#  زادی�Hاه� ای<                         

 .+K�6 را 42�ن ��,ه,

�)�� ای< 	�اس# را ���3ان ب�                                     
���7�6# ز2,ان ب� +�م 7:�,. و ��ام و     
�H�لP# س��س� �:�ی�� ��د؟  ی� �� ��6ن           
��� از ای< ���B+ >�;�N 5` زن                     

       �� ٧  ی� ز2�ن بB, از                   ،-�س�,. اس# 
                       `5 Lس� K�6+ ار س�ل ��,ن درLه

 اH32�ب -��K 	�د را دار2,؟  

ا	3*ف +K�6 س�L ب� +6�ح ا,�5� j2اد           
ه�چ� ب��, ب� س�  زاد� ��دم ب� دی<             

              #��2��� ی�    ،و ا����# 	,ا 2�-�س# و 
 زاد� زن و  زاد� ز2,ا�2 س��س� و                      
�)�زات &����< چ6, ص, هLار �P2 در                 

ا	3*ف ب� س� �T        .    ای< س�ل�� #��2    
رایJ�ن و ب��� ب�0�ر� ��P0 و 5`                       

ا	3*ف ب�     .  �904 و اN37�ب #��2           
س� &,رت و چ�J2�J �;��9 یG 12�م               
ض,��ر%�� و ����< س�د و �:��"                             

"�2A7�د  "                  l�3H� ���4Hن ���ن ب 
                 �:�� ��ب�رژواز� ب� ص�ر�� اس# 
��ر%� و ز2�ن و +�ا2�ن ��3,ن                                    

س�L $�&,      .  ص,ای4�ن در �2�ی, اس#                  
-*����P �2" ب6, ب�ا� ���3ی< �;�ل                      
��ر%�               �:�� nP2 ب� �د�N3&س��س� و ا

 . ای�ان و ��دم �;�وم اس#

+K�6 س�L اس" ر�L �*ش                 "  7,ال#"
ب�4H از ب�رژواز� ای�ان +�# �:��"             

���ن "  7�د�2A"&,رت ب� ص�رت                      
. +6��5�� +���ر� اس*�� اس#                          

            �P2 ر ����   "���رز. ب� اس�3,اد�N;2ا "
��دن &,رت در                      �R�& 6�ح در+ Gی
                 SP2 ���7 �Lد اس# و �2 چ��	دس# 

���م �*ش +K�6 س�L و و7,.               .  اس�3,اد
"        �J6س��س� و $�ه Kان    ،"%4�ی�	ا�$ 

ای< صl ب�ا� ب�ز ��دن درواز. &,رت   
ب� رو� 	�دی�� و دل��زان 12�م و                         
                          lا��م و ص �J4ی�ران &,ی" و ه��
رو��0P6ان و ب�رژواه�� 	�رج &,رت       
ا��  ��د. 	,�# +�# س�وس���ن دادن              

 . ب� س���ی� دار� در ای�ان اس#

�,ا�5 از +K�6 س�L و �*ش ب�ا�                        
��دن ای< ��A� ب6)9 ب� ��:�                       Tل�&
��ر%� و ز2�ن و +�ا2�ن و ��دم �;�وم     
             l�� ب ��د. وL5 ی# و�k�از +�T2 ا

 ب��34 از          ،"  د%�ا2,یK"رو��0P6ان     
       lب��ن ��ه�# ار�)��7 ای< ص Lه� چ�
و ض,ی#  �2� ب� �BP6# و 5:�ق اول��                  
��ر%� و ه� �2ع  زادی�Hاه�،                   �:��

 . �,ر��2" و سA�0ری�" در +���B اس#

...جنبش سبز و سهم   

��` &��2ن ب��� ب�0�ر�، ب�ا� �)�د                
 ��.    ٦ه�ی� �� س�ب:� -�دا	# 5,ا&9                

 س�ل ب���     ٣ ��. ��       ٦ب��� را  دار2, از   
ب�0�ر� دری�$# ��660, و ب�ا� ا$�اد                   

.  س�ل و دو ��.        ٤ ��. ��       3�١٢�ه9 از     
��Lان دری�$�3 ه" ب�اب� ب� ��Lان                             

��ر اس#٣دری��3$  �	  .��  . 

 ��. ب���             ٦��ر%�ان �A��B ب�ی,                    
-�دا	# ��د. ب��6, �� ���9 ب���                              

ب�ی, -�س�, در ��4ر�            .  ب�0�ر� ��2,   
   �� درص, ��ر%�ان ب� &�ارداده��         ٨٠

س�P, ا�R� اسH3,ام ��2�4, و &��2ن ��ر          
               ��دس# ��ر$��� را ب�ز %uا��3 اس# 
ه� %�. و ب� ه� دل��� �� 	�اس# او را 

 ��. را      ٦ا	�اج �6,، چ�P2 ,6 ���3ا62,            
درص, ب���ر ���     .  Y�ب# در +�ی� ب��6,      

از ��ر%�ان ای< ��S2 را دار2, و ای�6�           
                      �3B6ص L�اس�س� در بLر%�3ی< ��ا
�� ����M ب�$#          �L�ه�63, و ی� در  ��ا
 ن ��` س��س# ه�� �*ن دی���                            

 ه" ب;O در     ٨٨از س�ل . �7ض ���4د  
��ر%�ان         ��ب�ر. ای< ��وع �,. اس# 
&�ارداد� ه" ���4ل ب��� ب�0�ر�                        

,2�� ! 

 یG ���ل� ب�ا� ��ر%�ان ب�ی, رو�<               
ب��,  �2" ای< اس# �� در ب�اب� چ�6<                   
وض�3�B ب�ی, 	�اس# ب��� ب�0�ر�                          

�� ب�3ا2, ب� یG 	��2اد.              �P0٥ ��      �٤ 
�P2. و هLی�6 ز2,%� ا��وزش ب�س,                  

ای< 	�اس# 	���3H��2          .  �@�ح ��د    
�,���س# ب�4H از �@�ل��ت ��ر%�ان              

را. .   %�. و ب�	� �904 ه�ی4�ن اس#            
95 ه��< اس# و ��ب�ط ب� ه��<                          

ی� ��ر ی� ب��� ب�0�ر� و             .  ا��وز اس#  
����3 ای�06 دول# ب�  س��س# $�یT و               
��دن ا�37اض                      #�ص,&� ا� ب� س�
��ر%� و ��دم �;�وم ب� ای<                        �:��
��ایt رو� اورد. اس# و �� ب�ی,                            

"�6� .	�اس# ب�5` و وا&�B را  ��ح 

 ا,�5� j2اد و وزرایK در -���4د                        
ب� .  س��س# ص,&� ا� 	��. ه�63,                       

����M�ت  	�2,� و ب,ون ای�06 	" ب�                       
اب�و ب��ور2, دروغ ���Jی6, و                                         
�7ا��Pی�� و ز2,ان و  چ��&��ی4�ن را               

��ر%�ان  %�. و ���رز �� ای<                .  دار2,
س��س# ه�� س���ب�Jا�2 و $�ی�6,. را            
��ر%�ان در                  #BP6� ا$4� ��660, و از
ب�اب� س���ی� داران د$�ع ��660,                               
+�ی4�ن در ز2,ان اس# و از ��ر ا	�اج   

�2��2 ه� ب���ر2, از +��� ای�6�         .  ��2�4,
ز2,ا�2 ��دن  رض� ���ب� و ��N6ر                 
اس�ل� و  اب�اه�" �,د� و دی�Jان -�س�               

س��س# .  ای�6� ب� 	�اس# ��ر%�ان اس#    
ص,&� ا� ه�?�ن س�" 7,ال# را در                  
��ر%� و                                 �2�	 G��ای< س�ل�� ب� 
��راه�� اس*�� ا+�ا ��د. ا2, در                    
��ر%�ان 5:�ق اب3,ای� 	�د                   ��5�ل� 

را ��T ��660, و ب��� ب�0�ر� از +���       
 . �2�س#

س�" 7,ال# و -�دا	# یG �����ن                           
 ��   ���٨٩�ن ب� �2زادان در اب3,ا� س�ل           

بKH بLر%�    ...  ز��ن بLرگ �,ن و           
از ای< س��س# ص,&� ا� ب� +�� دادن                

در . 5` و 5:�ق ��ر%�ان و ��دم اس#
                    t	 ای< س��س# و �زی�د �ز���6 ه�
��4 رایa اس# و ه�� �*ش ب� ای<                    

	��	�ا. و 7,ال#           "اس# �� دول#              
��د.                     "  	�ا. �6B� T���� >را ب� ای
د&�:� ای< ه" ���0 از دول#                      .  ب��6,

س���ی� دار� اس# �� در �6�ر $�اه"              
��دن ب��3ی< ��ایt ب�ا� س���ی�                       
داران و ص��5�ن �Yوت و اس�� ��دن               
د. ه� �����ن �P2 ب�6Bان ��2و� ��ر                      
ارزان و 	���ش ��دن  �2� ب� س���ب         
و  ز2,ان،ا7,ام و س�J6�ر، ب�4H را                   
ه" ب� �67ان ص,&� �;# 67�وی<                               
�l�3H س�" 7,ال# و س�" �2زادان                        

" ���PBR3<"  و   "  ��6�3,ان"ب�   ...  و   
ای< بLر%�3ی< ���د� و                           .  ��,ه,

�7ا��Pی�� س���ی� داران و دول43�ن                   
 .اس#

                   #�Bر%�ان  %�. در �:�ب9 ای< وض��
ب,رس# ب��� ب�0�ر� را در	�اس#                       
��660, و �2 ص,&� و �;:�� ��دن  �2�                 
ب�6Bان ا�2��2�� ب� بR�7# و ص,&�                  

��Jر%�ان ب�     !  ب��س��س# ص,&� ا� ب� 
              �� #7�Rب� ب ��67ان $:�� و ا�2��2�

ای< را   .  ب� ��G دول# ز2,. ا�J6�� ,2د      
��ر%� ب�ا� 5:�ق   ،ب�ی, ا4$� ��د   �:�� 

اول�� اش ���رز. ��60, و ب� ای< ���رز.         
اس# �� &�در ب� T:7 زدن ای< �2ع                      

. س��س# ه�� ض, ��ر%�� ه" ه�#               
ب��� ب�0�ر� در 	�اس�3 ��ر%�ان ب�ی,              
ب�ا� ه�� ب�0�ران زن و ��د ب���A از       

��ر ب�ا�       ١٦ �� س�ل ب��,، و �� ز���2 
�zH ب�0�ر $�اه" ���4د ب�ی, -�دا	�3         
��د و ای< �:,ار ب�ی, ب�3ا2, هLی�6                             
ز2,%� ا$�اد واب��3 ب� �zH ب�0�ر را       

ای< 	�اس# را ب�ی,           .  ه" +�اب�J ب��,      
در س@� %��3د. ��� ب� 	�اس#                           

��ر%�� ��,ل ��د K�6+. 

.... صدقه نه، بيمه  

قابل توجه شركت كنندگان در 

 كنگره چهارم

 	�ی< ���# ب�ا� �Y# 2�م +�#                            
�# در ��J6. چ��رم L5ب                               ��

 س/3����      ��3�05٥# روز ی��640                   
در 5�ل 5�ض� $:B� t,اد                        .  اس#

           .�Jاب�	اب در �	 �;9 ب�ا� �ود,B�
لuا ب� ���ل ��سl از -uی�ش   .  زاد اس#  

 س/3����     ٥دوس3��2 �� بB, از ��ری�                 
 . �Y# 2�م و $�م را ارس�ل �uB� ,66وری"

 �- 9��� +�# �Y# 2�م $�م ب ب@�ر 
,�6���د. و ب�  درس زی� ارس�ل  . 

 kongere4.he kmatist@gmail.com   



 كمونيست هفتگي 43شماره  3صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

+��6 ����3 ای< ��ره� و ای< ا&,ا��ت                   
رو ب� ��دم، رو ب� +���B و ���7ب                

���Hاه6, 	�د��ن را ب�   . ��دن  ن اس#  
. �67ان یG 12�م &,ر &,رت 42�ن ب,ه6,          

ب�Jی6, �� ه��3"، &,ر��6, ه��3"،                              
واض� اس# �� در س�         .  ا�0�2�ت داری"  

و یG س�ل 5����# +���ر� اس*��                
ای< ا�0�2�ت در ض,ی# ب� �BP6# ��دم              

��دم ��,ا62, ب� ه� در+� ا� . ب�د. اس#  
�� +���ر� اس*�� 	�دش را �:�ی#             
��60,، ی� ��ر� از 	�د 42�ن ��,ه, و                  
                      �6Bدش را ���0ب,، ی�	ه�ا ��� �m
دارد 5����K3 را ب� %�د. ��دم                                

      ,6�در �32)� ب�4H از           .  �;�3�0 �� 
ای< ��+�ا و ای< $�R� �J6+ رو ب�                     

رو ب� 	�د         .  	�د +���B ای�ان اس#           
           �� ����دم اس# �� �� 	�اه6, ب�Jی6, 
ب� ای< ا�0�2�ت ه��3" و دس# از -� 	@�         

,�602 . 

��� ب� �302 ���� ا��ر.         : راد�� ����   
��6,، ��س���ت ا��� ب���� ا$33�ح                   ��
�,، ����M�ت رو ب� درون +���B ه��<               
��دی"                         �0�60� ��3$�4��- �� ��ب�د 

ه��L�ن روس�� و  �2�ی� �� ����� ... و 
ب�4H�� $�6 �� ای< ����� را ��رد                        
ب�س� &�ار ��,اد�N� ,2ی� �*ی��3                       
��,اد2, �� س�	# ا���K از ��ف                        
روس�� ص�در �,. و �2� 12�رت 	�اه6,         

��" �� ای�06 -������ دی/�����G         .   دا�#
�� از ��ف ای�ا ن رو ب� =�ب                              
و ��ی0� $�س3�د. �� �,، 05�ی# از                     
ای< دا�# �� +���ر� اس*�� ص��                 
                  .����T �� �,. و5�ض�2, ب�ا� �uا

            ,2��J6�ر ه" &�ار ب���� .    ب��34 در 
$�0 ���60, چ� �B�دل� را ���3ا62,                              
ب�&�ار ب660, و��  2)� �� ب� =�ب                            
��ب�ط ���4د، +���ر� اس*�� چ�                

 را �T�:B ��60,؟ 

�� ب�         :  ر���ن ��� زاد�        �40�4�
ب���2 ه��3 ا� اوج %�$# و یG س�ب:�           
���2A دارد، اAن ��ه�# و چ�رچ�ب              

-a6 س�ل &�9 $�ق          -ای< ��+�ا ب� چ��ر         
از یG ��ف اد7�� 	�د                         .  ��60,

               K� ،a6- 9k� ی0� و=�ب ب� �12م�� 
س�ل &�9k� ،9 دور. +�ج ب�ش و دور.          

	�د .  ��2#"  اد7�� 12" �2ی4�6�ن             "
 ��ی0� و =�ب ب� ای< &6�7# رس�,.                     
ا2,، �� +���ر� اس*�� را ب� �67ان               

    Gب� درد س�           "ی �N67  "     "3در س��
        ,66�از .  ب�< ال��� ��ن +�ی� ب�ایK ب�ز 

ای< س� �;�ی" ا&N3�د� و �35 ��,ی,                      
. 12��� و $�R� �J6+ ای)�د ��660,                     

                           ��یG +���ر� اس*�� رام �,. 
را ر7�ی# ��60" را         "  ��ازی36�ن"ب�Jی,   

���Hاه6, و  ن و&# ب�%�دد ب� +�%�                
  �2��+ �B��+ . �ر���+ �Jاز ��ف دی

اس*�� ه" ب� 	*ف Aف ز��2�یK ب�              
ای< &6�7# رس�,. �� یG چ�ر چ�ب                      

  ,6�ا�� 	�د +���ر�     .  ب�ز� را ر7�ی# 
اس*�� وه��# 5���� اش ه" ب�ا� ای<         
��+�ا، ب�ا� -uی�$�3 �,ن در +�%�                    
+���H�� ،�2��+ �Bاه, ��ط                                       

.  و��و���� 	�دش را دا��3 ب��,                       
ا��3�ز .  س�G وارد ای< ��+�ا �42د                    

��$6,ه� و ���2ره�� �KP�3H در   .  ب��Jد
���Hاه6, 42�ن ده6,،        .  ای< +�# اس#      

در س@� �6@:� ���3اL� ,62ا#�5                           
   ,66�ب�	*ف m�ه� ��Bض�،       .  درس# 

ب� .  ای< ��ره� یG اه�م د$��7 اس#                  
و  ل;<         "  ص�� �����2 ��ن        "-������    

 را���3�ن �� 	�اه6, ب�Jی6, �� را ه"             
                 ,�6�.  در +�ی�6�B� .�J در +��ن &��ل 

 ه" از       ،ب� �12م از دو ��ف �B�دل�             
��ف  ��ی0� و=�ب وه" از ��ف                  
+���ر� اس*�� ب� ای< &6�7# رس�,.              
ا2, ب� یG 2:@� س�زش ب�س6, ول� ه�                

�,ام د�2�ل ا��3�زات 	�د��ن ه�63,                      .
+���ر� اس*�� ه" ص�$�16 از                        
ه�رت و -�ر���یK س� ب����،                                 
��ه�ار.، ���G ب� ه�ا -���ب ��دن               
�2�ی3� ای< چ�اغ س�L را 42�ن �� ده,،                
                         Gی ���� ���3ا2, ب��زد ب� ���� 

,66� . چ�Lه�ی� را از او &��ل 

�;�ص�. ا&N3�د� ��           :  راد�� ����      
ا�7�ل �,. m�ه�ا ��n2 درس# ��دن                 
                               n2�� ،.,42 س���ت ا��� ب������
-��4$�3�� 12��� و -�وژ. ه�ی� ��رد              
7*&� +���ر� اس*�� 42,.، ول�                       
�;�ص�. ا&N3�د� ب� ز2,%� ��دم                        
��u% ��Yا��3 و ب� را�35 &�ب9 �4�ه,.                  

در ای< ��رد ��� چ� $�0 ��                  .  اس#
��6,؟   

�� ه���3P% �4"          :  ر���ن ��� زاد�        
             ،,�6�وه��< ��رد� �� ��� ا��ر. �� 
�� �;�ص�.                               ,6�ای< را ا�Y�ت �� 
��4ره�� =�ب�            T2�+ از ��ا&N3�د� 
ا�7�ل �,. ه" در ��رد ای�ان وه" &�9           
                      �Jدی �در ��رد �7اق وی� +�ه� ��
�9k ص�ب�3�ن، ه���4  و ��3:��� ���7           

ا�P�&� دول�3� و      .  ز2,%� ��دم ب�د. اس#       
س����3�� س� ��ر، ب� �67ان دول#، ب�         
�67ان ��س�� دول�3،ب� �67ان دم و                       
دسJ3�ه4�ن ���3ی< ض�ر را از  ن                     

	��� رو�< اس#  ن دول�3              .    دی,. ا2,  
�� س� ��ر اس#، $4�ر ا&N3�د� را س� 

        ,6�از +�T ��دم       .  ��دم س��0< �� 
�� %��د و ب���2 ب� دسK3 �� ا$3, و                      

 ،���Jی, ��رد �;�ی" &�ار �3$�%"                           
����M�ت .  ب�J��2 دارد ��  ی,                                    

در �32)�      .    2�س��2�ل���3 را. ��6,ازد         
	@�ب ب� ��ر%� ،	@�ب ب� ��دم                          
،	@�ب ب� +���B �� %�ی, ب� 	���                    

�7ا&T �;�ی" را -S   "ای�06 ب� &�ل  �2�   
ب�2L" ب�ی, از س�P. ���  ب��Jی"،                                   
دسL�3ده�ی3�ن -�ی�< ب��,، ب��34 ��ر                       

,�6�ه�# ب�ی,  دا��3 ب���,، اض�$�                    .  
و ��� ا��3�زات     "  ��ر� ب�ی, دا��3 ب���,      

            ,2��J�� ر%�ان و ��دم��. دی�J را از 

	��� از ا�0�2��� �� &�* ب� رس��#                     
                     S- ر%�ان���6�	�3 �,. ب�د. ب�ا� 

,2��J��.        ,6ی�J��"               ،#��2 ��6دور. ای
��4ره�� 	�ر+�                   ��دور. ا� اس# 

".  اوض�ع ب,� را ب� �� �;��9 ��د2,                    
���Hاه" ای< را ب�Jی" دول# +���ر�               
اس*�� -���,ه�� ای< �;�ی"،را ��3:���            
��ر%�ان و ���7 ��دم ��+�� ��              ���7

,6�از ��ف دی�J  ن +���B  2:,ر              .    
ا�0�2�ت دارد و  ن دول#  2:,ر ا�0�2�ت         
از %�د. ��دم �� ��ا2, ب40,، �� س/�.               
-�س,اران و ار�K و ��2و�                                                

              ,6���L�(� ش را�Jب��س��3" .  س�
����0 را. ب�6,ازد، ���G -���ب                        

,6� ب����ش را را. ب�6,ازد، وه��                    ،
ای�6� در 	,�# �P5 12�م اس*�� و در         
	,�# �P5 یG س��3" ض, ا�2��2 ���م              

ای< ا�0�2��� �� درس# ��             .  �7�راس#
��د یG س� س�ز�2 ب� nP2 ��د. ��دم                

�)�L ب�دن   . وب� nP2 ز2,%� ��دم #��2  
س/�. -�س,اران چ� درد� از ��دم دوا                   

     ,6�س/�. -�س,اران اص�� ��ی<                .  �� 
           Gب ��دم و اه�م �;��9 ی��اه�م س�

س/�. -�س,اران را از       .5����# س��. اس#    
+���ر� اس*��  ب��J�  ن ��دم در              
یG ����2 روز ب� 5����# س��.                                   

 . +���ر� اس*�� -�ی�ن ��,ه6,

ای< �;�Aت و ب� اص@*ح   : راد�� ����  
-��4$�3�� +���ر� اس*�� و ای<                        
�2�یK��4 در �K0�4 ب� ��دم چ�                           
                           S07 �6 �� ��ا2, دا��3 ب��, وB�
ال9�B ��دم ب� ای< ا&,ا��ت و ��$6,ه�                  

 چ�2�J ب�ی, ب��,؟  

ای< �2�ی4�ت و           :  ر���ن ��� زاد�         
���2ره�� +���ر� اس*�� ��3:���                  
$4�ر� اس# ب�+���B وا�37اض                            

�B��+  .   ,���� L5ب ��3�05# ه���4 ��
��د. ای"، �� ا�P�&� چ� ��,ی, 12���                         
 ��ی0� و=�ب وچ� �;�ی����                                    
ا&N3�دی4�ن و دی�J د	�ل�3�ی4�ن در                       
     S07ای�ان، ب� �B��+ ئ9 ��ب�ط ب����
اد7�� 	�د ��4ره�� =�ب�                                          
وا-�زی���ن ��$,ار  �2�، ا�P�&� ه��#                

��� ای�ان را �:�ی# ��60,           �5  . K6�یB�
ای< اس# �� ب� ب���2 ه��< �;�ی"                              
         �3Bض وس��B� ، س�ز��ن دادن�د�N3&ا
��ر%� و��دم در  ن                  �:�� #4�B� ب�
                  K� د��ن راL�3از ای�06 دس ،�B��+
��. ب� �K ��. و یG س�ل ب� یG س�ل               

 از ای�06 دسL�3د را -�ی�<            ،��2 -�داز2,  
از ای�06     ،���ورد2, و ��رم ب�A ���و2,              

	��� از ا�0�2�ت و ب��� ه�� ا+�3��7               
را ��2 -�داز2,، ه�� ای�6� ب� ای< ��+��             
���4د، �� �;# $4�ر 	�ر+� ه��3" و             

��# و ا�# و          "ص�� ��6, و در را.               
��4ر    o�	  "    ,�6�ب� ل;�ظ     .  $,ا��ر� 

س��س� ه" ��+�� اش �� �66, ب�                               
س���ب ب��34 ب� ز2,ان ��دن ب��34 و             

��                  .  ب�زدا��3�� ب��34          S�ه� 
ا�37اض �6,، $�ر� ��� �5�ی# از                   

��ب6,            �� K�2�4�- ب� ه��<    .  =�ب ب�
دل�9 ����3��2� و L5ب ��3�05# ب�ی,               

 اوA ای<       ،-�K &,م ای< ب���" �� ب�Jی�"            
�2ع د	�ل�3� و �;�ی��� و ��+�اه��                      
                          �B��+ ن  nP2 =�ب� ب� ��4ره��
��2# و ب�ی, -�ی�ن داد. ��د و از ��ف             
دی�J �7ام $�ی�� و ��+�� ��د�2��                    
ه��# 5���� +���ر� اس*�� &��ل                   

#��2    .             lر%�، ص�� lب� �12م ص
 زادی�Hاه� در  ن +���B، صl ��دم             
��P63 از +���ر� اس*�� ب� ه����ر�         
ب��34 ب� چ�4�ن ب�ز ب��34، ای< ���2ره�           
و ای< �7ام $�ی���� را ب�ی, 	�k6 و                               

   ,66�ب� �@�ل��ت ب�4:5�ن، از           .  ا$4�ء 
                                    t�;� �� �3$�% ��%ر�� t�;�
دا42)�ی�، و �;�t ���رزا�� ز2�ن و                   
+�ا2�ن، �� ��دم ���رز �;*ت Aزم                     
اس# ب�ا� �@�ل��ت ا&N3�دی4�ن و                          
ب�ا� ب���د ز2,%�4�ن، ب�ا� -S زدن                 
$4�ره�� س��س�، ب�ا�  زاد� ز2,ا�2�ن            

. ���رز. ��ن را �3;, �66,      ... س��س� و   
. ��,ا2" $4�ره� ب��34 �,. و ���4د                         

اوض�ع س�33H ���4د، در �32)� در                        
�:�ب9  ن، ا�;�د و ا�2)�م ب��34                                     
���رزا�� و K:2 ب��34� را از                                    
��2وه�� -��4و از $B�ل�< ��ر%�� و                 
�����2#  ن +���B �� 	�اه,، ��                           

��$6,ه�� +���ر� اس*�� را ب��34                  
  "�6� �k6	  .       92����7,��، در �:�ب tای��

صl ���رزا�� �;�3�0 و ���رز. +,�       
�� و�3;,ا�2 ��� رادر دا	9 ��4ر و                

 .�35 در 	�رج ��@��,

             &' ()��� ٭�0 �/.� از ر-�, م*�
 ا� م4 را ���د� '�د� اس2

.مانورهاي جمهوري اسالمي و  .. 
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 زنده باد سوسياليسم

از $�ا����ن دول# ا,�5� j2اد و       .  س#
                              KHی� و ب�R& ن������)�S و 
رو��P� �� #�2�5ی< دی�6 و داJ42�ه�                
و ��K�6+ l س�L �12ات �P3�و�� در             

ب�4H از ��ا$:�< �k*        .  ��رد  ن دار2,    
در ��رد ��د. 5` ازدواج �),د                                
���Jی6, �� 	,وا2, ای< 5` را ب� ��دان       
��د. و�� �;` �3��2" �� ای< ه,ی�          �@7

���Jی6, ��      .  	,ا را از  �2� ب��Jی"                  
ازدواج ��&# و چ6, ه���� +�� ر�,         
$;4� را ����Jد و %�ی� ب� دا�3<                                  

              �Mه���ان ب��34 و $�+� دا�3< ص�، 
��دان از ���ت را�2 و 9�7 =��                        

ب�4H از        .  ���P;� �7ظ ����62,               
         l�� >از ای >�Pل�H�،          #BP6� از س� 

+���ر� اس*�� �J2ان %��3ش                           
ا�37اض�ت ��دم ب�یj. ز2�ن ���7 ای<                 
                 �� ��Aی;� و �9 &��2ن اس�س� ب�د. 
دو ده� از���رزات و ب�A ر$3<  %�ه�               
ز2�ن از 5:�ق ��ن دی�J ه� ذل# و                    

 . �;:��� را u- ��2ی�2,

                         S�(� �4 از �2�ی6,%�ن زن درHب، 
ائ3*ف اس*��          "،روزJ2 ���2�ران        

�� ز2�ن ��/�< یG �����ن ا�R�              "  ز2�ن
         Lس� K�6+ ای��Jو ه�،           �Jه" از دی 

 ��P��  . ��2� �H�ل�P< ای< Aی;� ه�63,           
          Tی�N� .�2اد�	ی;� A #4%اه�ن ب�ز�	

 ب� &��2ن اس�س�            �١٣٥٣,. از س�ل            
ب�د. "  ��3&�"ه�63, �� از �12  �2�                

ب�4H از ای< ���04�� ز2�ن از               .  اس#
ب� �2�ی6,%�ن �)�S و           "  رای�2L"روش    

ی� دی,ار ب� ��7�� دی�6 و دس#                                         
ا2,ر��ران در ��ر &��2ن %uار� اسP3�د.           
��د. �� ب��0 ای<  &�ی�ن دل4�ن ب� ر5"                   

               ,2��Jن را ب  Tی�N� ��+ از .   �,. و
         ��ای< ���ن ز2�ن ائ3*ف اس*�� ه�63, 
���م ا��,��ن ب� ر5" و ��وت ب�Aی�                     

�uه�� -ه�س# و ی� ب�4H از ز2�ن ���               
�� از 	4" ب� 	�د ��/�?6, و ��/�س6,                   
�� ای< چ� �����30 �� ا+�ز. 2,اری" در           

��NیT ی� رد یG &��2ن �� ب� 5:�ق               "
؟  "�� ��ب�ط اس# K:2 دا��3 ب���"                        

�� ب�        ,3:,2B� ل�< زن�B$ >از ه�� �	ب�

ب� ب6,و ب�ر� در           "��NیT ای< Aی)�           
ا�37�د و    "ب���J�� Aد و          "  ���ن ��دان  

س���ی� $�ه�J6 در 	��2اد. ه� از دس#     
 "! ���ود

چ6, ه���� در ��4ره�� اس*�Lد. از   
&��2ن .  +��� ای�ان ب;�k ��ز. #��2                  

اس�س� ای< ��4ره� ب� %�$�3 از &�ا�2<         
اس*���# �� زن در  ن ��G و 2���س     

+�ی�2�ت اس*��   .  ��د �;��ب ���Jدد    
       �(�در ��ری� یG و �2" هLار. 	�د ه� 
�� &,رت %�$�3 ا2, ب�Nا5# ض,ی#                
	�د را ب� 5:�ق ز2�ن در 	��2اد. و                        

+���ر� اس*��    .  +���B 42�ن داد. ا2,      
در ای< س� ده� از ��ی`  %�� ه�� �*   
و  ی# ا� ه� از ب�6,%�ه�� ���+, و ی�               
����M< داJ42�ه� و �5ز. ����7 &" در              
�,ارس و داJ42�ه�� ب� ���43�                             

. �LM� �B��+ ب� ���7 ز2�ن -�دا	�3 ا2,    
در ای< س� س�ل� ا	�� ه" دول# ب� �3<             

��ر%��                       K�6+ ب� n���5 وس� Gی، 
 و ب�     ،+K�6 ز2�ن و ���رزات دا42)�ی�        

 ،دس��J3� ره��ان و $B�ل�< ای< +�4�6�        
 ب�ا. ا2,ا	3< س�J6�ر و               ،ب�3< ���04�   

  �;��9 5)�ب و  -�ر��ی, +��6                  ،ا7,ام
                      T:7 Gب� +�ا2�ن در ص,د �;��9 ی
%�د دی�J و ب�ز%�دا2,ن ��&�B# ز2�ن              

 . ب� �N7 +�ه��# ا$3�د. اس#

ا�� ز2�ن و ��دان +���B �� ا+�ز.                           
�H2اه6, داد در +���2 �� &�اراس#                      
ره�ی� زن ��	z ره�ی� +���B ب��,              
چ�6< ب� 3��5��2 و =�� ا�2��2 ب�                             
دس# �n(��� �34 و �)�وز%� ب� 2�م                  

           "� ب� ب�ز� %�$�3             ،&��2ن %uار و 5�
+K�6 ز2�ن در ای< دو ده�  ر�,       .  ��2,

چ��J�4� دا��3 و �;��9 +��ل# و                      
                     �Jی�< اس*�� ب�  ن دی  �ا$� ه��	

ه�?�6< �)�ب� یG       .  ا�0�ن -uی� #��2      
ده� از و7,. و $�ی�0�ر� اص*ح                          
                        Lس� K�6+ �� ����	 .ن از دور����
42�ن داد. �� �;:`  زاد� و ب�اب��                     

�,ل ز2�ن    "  اص*5�ت"���9 از ��2�ل         
��� �uه�� و ��l درون و ب�ون                           

و ص,&�       "  رای�2L"�3��05 و ب�                    
 .          	�اه� از 5����# ��ه�� �64,. اس#

���رز. در چ��رچ�ب        "��2,ن در $�ز          
و اص*5�ت از ب�A یG           "  &��2ن اس�س�  

دور=�< "  دوس3�ن"$�یT بLرگ ای<               
ز2�62, �� ب� 	�o -���,ن ب� چ4" ز2�ن                  
���� ره�ی� و ا�;�د ب� +K�6 ه��                           
��ر%�� را          K�6+ ,62�� �7��3+ب�5` ا

�2�ی, بuJاری" ��                .  ��,ود ����ز2,        
                                ����2و� ��64  زاد� و ب�اب�� 
ه��ار. در ص�Pف +K�6  زادی�Hاه�            

 ���B      ،و ب�اب�� ���� -�0�ر ��د.                 
����2 %�دد �� در دا��2A� �S�( و                  
-L�� #4 ای< �2�ی6,. و زی� �7��  ن                      

ز2�ن �3�42   "  5:�ق" ب� ا132�ر    ، ی# ا�  
+K�6 ز2�ن ب�ی, ��2و� ������2                     .  ا2,

��ر�6, و           ، 	��2 دار            ،ز2�ن ��ر%�       
                K�6+ س�ل�� در ��������2� زن +�ا�2 
	*ص� $�ه�J6 ض,ی43�ن را ب� ه��                

 ب� دور           ،ای< &�ا�2< 42�ن داد. ا2,                       
	�اس�3��  زادی�Hاه��2 و ب�اب��                          

  ,6������ ای< +K�6 در       .  ����9043� �2 
ای< را. د��ار��6� ��2# چ�ا �� ره�ی�         

 ،+���B ی�6B ره�ی� ز2�ن و ��دان                        
ی�6B  زاد� ا�2�ن از ی�غ ه� چ� ب�                     

 . 5:�&� و �;:�� و 2�ب�اب��

���� &�ا�2< و �:�رات       �� 	�اه�ن   " �Mل
T:7 ��2,. و ار�)��7 �� ب� راب@�                     

.  ه��3"   ،+��6 زن و ��د ��ب�ط ب�د.          
ه� B� �2�%���� %�� در ازدواج ��12       
���B< ���ب��، +��Lی�، ���ی� و =��.               

 �B,د زو+�ت و         ،ب�6Bان ��وط ازدواج    
5` ه� زوج      .  ص��M ���6ع ب�ی, %�دد      

 س�ل ب� زo�34� �%,2 ب�                   ١٦ب�Aي    
ه� �2ع ا+��ر     . ��9 و اH32�ب 	�د اس#  

و ا�7�ل $4�ر از +�T2 ه� $�د و                           
��+�B ب� ا$�اد در ا�� اH32�ب ه���، 

             o�34� �%,2و +,ای�       )  ازدواج(ز
5` ب� &�, و            .  ��دود اس#    )  �*ق(

ب�اي زن و ��د        )  �*ق(��ط +,ای�     
زن و ��د در ا��ر         . 5` ���"  �2�س#  

��ب�ط ب� �9P0 و س�-�س�3 $�ز2,ان               
-S از +,ای� ب�ی, از 5:�ق ب�اب�                             

ب�2��� "ب�%�$�3 از       .(  "ب�	�دار ب��6,   
L5ب �����2#         -"یG د�2�� ب��3              

��ر%�� ای�ان- #��3�05( 

               o�	 �ن را ب  .�J426�ن دا�اس���, و ��ر
 ای< 	t و 42�ن                      ."�66,       ی�0�ن ��      

                .�J42�2,�4� و �:�ب9 ب� دا�و �7" در            
از .  +���ر� اس*�� ��ز%� 2,ارد                   

اب3,ا� ب:,رت رس�,ن $����" اس*�� ب�              
��� ب�             �J6ا2:*ب $�ه �را�� Sس���

            .�J42دن دا��ب, ��2#    .  ب�63,    اس*�� 
 س�ل س6H�ن �2�ی6,%�ن $����"         ٣١بB, از   

��6, �� ب,ا�2, ��        اس*�� را ب� ه" �:�ی��   
.  �P�و�� ��ه�� در ای< دو و+�د 2,ارد                   

 در    �7١٣٥٨,ال�0ی" س�وش در 	�داد         
         �$�B�"                �J6ا2:*ب $�ه �را�� "

   #P% >�6?6ای  :".�J42ه� ����ی, س� -�             دا
	�د     اس*�� را ب�        7@� و ب�� ا2,ی�4          

                 ��@B� 2, و ای< %��3�ن، %��3�ن��Jب
   ��ا� وارد      ��� و +�ی6,.       ه� %�.    ب��, 

ای< ب�� دل�6از         ن ب�4د اب3,ا �K��4 ب�     
ب�� �PB< اس*�� و         .     "7@� %�< ب�4  

              �6�� "H� ه� %��2              ���7               -���2,ن  
               ��در     رادی0�ل��" و $R�� ب�ز س��س� 

ی�< �R5ر چ� و           ب�   ٥٧اوای9 ا2:*ب   
دس�3ورده�� &��م ای)�د �,.                 در �32)�        

�4�ن       �� ب� ب0�ر ب�دن �7ب,.                         ،ب�د
دا42)�ی�ن -��و 	L5"           tب ال�� و               

��2�6 )  د$�3 �;�0" و5,ت      (ی�6B    "  ا��م
��دن دا42)�ی�ن چ� و                      n�& و n�& و
 زادی�Hا. و -����ز� و ا	�اج اس���,                   

ا�       داJ42�ه�� -�دا	63, و ب�ا� دور.                  
 ��م 	�د را ب� ��ا�L ���7 ای�ان      س�ی�

   .%��3ا2,2,
 دا42)�ی�ن                          س���ب��� و�45��2             

 و ب�اب�� ��T در  ذر                                 زادی�Hا.
+�K�-       ��2 در �, ��Bض� ه��              ١٣٨٦

داJ42�ه���      �� و س�ز���2�$�3 �� ب�                       
��n2 از ��,ی9              +�4�6 ��        .  ای�ان ب�د   

      .�J42س3�ن و -�د%�ن ب�د            ب�       �,ن دا��&
ز2,ا�2 و �60)� ��دن        ا��وز در �32)�   

و ی� $�ار� دادن ره��ان و 67�ص�                       
.   ���4د اس#          �Y��    �6�7  ن =��K3 ب�         

در =��ب ای6?�6< +�ی��2 ب,ون ��دی,                       
                  .�J42�2 از درون اس���, دا��� -�,ا            

   ������ان          ب�  واS2 دادن ب�                ��2�4,  
 از    5,ود�دا42)� در �*�6, او را ��                  

       ,66�ای< ا�N2اف    .  ای< ��ح ��N6ف 
 ب� L(7 و Aب� +��B از داJ42�ه��ن،          �2

ب� �R5ر &,ر��6, یG +�ی�ن                         ب��0     
رادی0�ل ب� ه��ن اه,اف �����#                                  

 و                  دا42)�ی�ن  زادی�Hا.         "          	�اه��2
       T�� �اه, ب�د              "  ب�اب��	0< �� .

����ان دا42)� را ��6� ای< +K�6 ا$��ر           
ی� "  داب"س�ز���2�ب� �),د      .  	�اه, ��د  

  ب� ه� �2ع �90 و س�	3�ر دی�J� را.                
��دن +,�                    �Y�� 95 در �:�ب��                   

ب� وزی� $����#                داJ42�ه��� ای�ان          
اس*�� و س�ی� ���5�� ض, ���7 و                

 .دول# اس*�� �����,
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