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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

اول ��� ��ا �	�� و �	
	���� دا��                         
                 ���ز و دا���� ��د را ��ا� دور� �ی
%$#	"ت و ه����ن ��ا� دور �ی از               
���د�                   &
	#$% �
) و �ال در ��ا'��)�

**+	�  .        �+��' �دا��-�ه�� ه�	�) ��'
�23 ��ان ��01ض و �زادی.�ا� ��                                 
����ر� ا�"�& در د��ع از �زادی���                  

 %$(	� و       ، ��'�ب   ، 7
	) ا�0*�ق      ،�	��&

	3& و ا��اج و د�0-	�� ��د�                 : ��;�

دا����ی�ن و �23 ��ان در �) ده)     .  ا�>
@?اش0) دورا���� �.0
=& را :�> ��                      
ال دول> ای�ان ��         � Bی�% B	��� اش0) و?@
ه� ��ع �زادی.�اه& و �;�� ��ز �	��&           

        در ایB �) ده) �)            .  را %���) '�د� ا�

C و D�C ه�)         D دا��-�� و (� (
'�ات ح�
�.�ل=	B و در راس �ن �23 ��ان                                    
              . ��01ض و �زادی.�ا� را �) ��د دی� ا�

                G1H ار دا�����در ایB �) ده) ده�� ه
ا7ام و ز�ان و ش+*�) و اح;�ر و                            

را در ز���ار� ا��اع              ...  ا��اج و         
         �	�J ،&�"ر� ا����� K
دول ���0�0.

            G'.�ل=> �� ار%��ع ح��و �) ��م   �)   ،ا�
.. ��م د��ع از �زدی��� �	��& و                                  

����ر� ا�"�& ��  7
G . ��'�ب ش� ا�
                 �LH (> ') دا��-�� ا�1+�س	ح( Bای (�

ی2 �ن         ،���1) ا�>  M% �� <ش '�د� ا�"% 
 '2 �;�� ���1) را �.O*0         ،�) @�ر��0ن  
 .�-�� دارد

                     ��ل @?ش0)، ش�ه*J &H و��د Bای ��
        G1& در دا��-�ه��� ای�ان ��دی	ال و�� .

                  (� P
H 3> و ��ا���	���23 ��ان '�
7
G '�د            D &زادی.�اه�ار �J�: 7*�ان، 
 ،�;�� دا��-�ه�� را در د�> @��>                     

��ی���ت  ار%��7& از ا���*��� ا�"�&              
 %�  @�ای��ت                             ،و %$+	G وحت                    

���	���ل	03& و ل	�Mال& را ح�ش	) ا�                             
'�د�، و �� ��از دا��-�ه��� ای�ان                         
�زاد� و ��ا��� را �) اه0�از در                   GJ�:

ایQ�$% B ا���3& ') %� ا7��ق                    .  �ور�
���1) ا�R '�د، و %��)                    

زنده  ، زنده باد آزادي،اول مهر

 !باد برابري

 !دانشگاه پادگان نيست

 2صفحه 


	�� ه����   ��'*-�� ��Jرم ح�ب       :  
�ار �	��د    @�� &*
 وی�S @&     ،ح+�0	7 <3

 ایJ ��-*' B) ا�>؟

7
*& ��دن ی�              :  ���ا�� دارا��     (� Cرا�
   O��� &� ��' ب���Mدن '*-��، �	��>  ح
                  ��		U% ن��) �Dت ��د ��D& ا�> و در 
����د �	��� ا�>  و '*-�� ح�ب                                  
�#�رت رو%	B ه� ��ل ی+�Mر �� @�ار                

ا�� وی��J ��-*' &@Sرم �)                       .  �	��د
�ن      (� B0-�دد ') :�دا�	��0ر ه�ی& �� '��

� اه�	> ا�>      Vط       .  ح��X� �H�� B	���
H& .  وار �) ��ارد� از �ن �& :�دازم               

ی+& دو ��ل ا�	� در ا�R ی�رش ه�)                        
                ()MH (	
���M) رژیG ��رژواز� ای�ان 7
�زادی.�اه& و ��ا���                       Z�' ر@� و�'

M&،  %�ازون �Dا� �	��& �) �=C ه� دو H
�*�ح ��رژواز� و ض�ر MH() '�ر@� و           
. '���	3> ه�� ای�ان %U		� '�د� ا�>                 

                   Gی�رش، ه� دو �*�ح رژی Bن در ای�J
در ح=^ و �(�� �
X) �[�م ����ر�                        
ا�"�& �� ه G��Q�0 ��د� و ��*[�ر                     
:�یار� و ���Dار� ایB �[�م، 7
	) ��دم              
���ن را                Oرزات �� ح�M� و ���ان 	� (�

    �در را���0 ایB ا��،         .    �) �	�اه) '�	
                    B7*�وی (�  Gه� ی_ از �*�ح ه�� رژی
0
Q�� K ح�
) اص
& ��د را ��                           .�
ز�@& و � aX�1	�MH <() '�ر@� ای�ان   
� ���د�  و �� �+�ر �B03 ��یP و                    '��0�
ح��) ا�0*�ق، MH() '�ر@� را  در �7ص)   
                �. ه�� �	��& و ا0D#�د� �) P)7 را�
                  �� G0� �� B	��� ،(��	ی�رش وح� Bای .

'2 ���1) را در �� @��> و         

كنگره چهارم و دخالتگري  فعال 

 در سرنوشت جامعه

مصاحبه كمونيست با 
 عبداهللا دارابي


	�� ه����   �� '*-�� ��Jرم ح�ب          :
ح+�0	3> 7"و� �� ای*+) ی_ '*-��                       

 در ایB ش�ایJ (� b)           ،رو%	B ح�ب ا�>    
 �	�ز� �	�0ا� ��اب �ه؟

 از �[� �B دو ��3ل) �3	�ر         :اس� ���	��  
��G ا�> و '*-�� ��Jرم ح�ب ��ی ��ا�       

      ��3ل) اول   .  ای*�� ��اب در�> داش0) ��ش
ایB ا�> ') :��M*� GJ '���	03&  و                       
'�ر@�� ه� J) ش=���0 در د��0ر '�ر                  
ح�ب �Dار @	�د و دو�	B ��3ل) ایB ا�>       
                  ()MH �M*� B0��� ب در�') وc	=) ح
'�ر@� �1
�م ��ش و �1
�م ش�د ') ح�ب         
؟                     *+� J) %1		�ا%& ��ا� ا���م ای*�� ��ی
در ایB ��ارد %� ��ی& ') ای*�� ��ص>                     

G*+	� 0) را اش�ر�+� *J <3ه. 

 ��ش	G �) ای*+)                    *
��� G	�0ا�	� ��وز ��ا
                G	ش�� *
��� ،G	03ب :�ول��0 ه�ی_ ح
�) ای*+) ح�ب MH(�ت دی-� �	03	G، ح�ب           

 ��دم �	03	G، ح�ب  ()MH�b��0                       ه�)

ی2                  M%  و G	03	� &ب ��رژوای��	03	G و ح
                   Gیدر %$�dت       .  �) *J	B اح�ا�& ��

 در �ال و �*�M*� e ه��                          ،���1)
MH(�%& و اح�ا���ن �� �@�� %� شیG و ی_       

    GیایB ا�0.�ر ��ر@&     .  ح�ب :�ول��0 ���
ا�> و ایB در ح�ل& ا�> ') در %$�dت           

  در ���1) ای�ان ') ز�	B                          ��٨٨ل     
�	��& ���1) زی� و رو ش، g	� از                         
ح�ب ح+�0	3> و 1%اد �1ود� از                           
'���	���03، %��م اح�اب و ��ی���ت �)                  

ای�ا�& :�GJ   "  '���	3>"اصX"ح ZJ و   
�*�M �.�& از ��رژوا� :�و �gب را                

    %$> ه� ���& ') ��ش،                  .  ح�2 '�د�
'�د%��   "،"�*�M ���-��&      "،"ا�("ب"

��Mرزات   "،"��Mرزات ��ر�    "،"ا�0.���%&
زی� :�GJ �.�& ....و " ض ����ی) دار�

   ا�� ح�ب ح+�0	3>       ،از ��رژواز� ر�0*
                    i	: *% Bاز @?ش0) از ای �% ��@�%�ا�3> 

      �� %�ا�03	G صا� ��M7  .                 2)03ر '*
�*MH �M() '�ر@� را در �	�ن ایB هG ه�) 
� و �;�� �3��م ') ��رد                       **' �' �
ح��ی> %��م �	ی�� ����& و دول> ه��                   

�� %�ا�03	G حا2D     .   ��ی�د ���	��g،    G& ��د  
��د را ح=^ '*	G %� ��0ا�	G در ��ص>                       
 Bا�&  ') ایدی-�� '�� را�> '�د� و @*
ل�-� ��رژوای& ��ا� '�ر@�ان و ���1)           

            G	ن ده��� ����'*-�� .  ���0) ��د� را �) 

                <	���� ��Jرم ح�ب ایB ا�0.�ر را ��ی
 و ایB �.�& از �@�� %� شن �� �)           ��*��
                       B0از �-�� داش��(� ح����ن و در اه0
:�' GJ���	G3 و ح�ب '���	03& ��ا�                   

 .'�ر@�ان و ه�) �زادی.�اه�ن ا�>

ا�� �� �) ایB ا@�� ��د� و ه03	G ') ایB '�ر   
�3	�ر ]7	J�' �.� ��*% G+& از اهاف             
%�1یK ش� ح�ب �� و ا%$�د �� '���	��03       

در ه� '�� ')   . در ح�ب ح+�0	3> ا�>  
یG ی� در �$2 '�ر و                                	1M% در ،G	03ه
زی03��ن در ای�ان،  در ش�'> و ی�                               
'�ر���) ا� در �*�03k و ا��M��0ل و ی�                    
در 37
�ی) و �=> و ی� در '�ر@�� ه��                      
ص*01& ش����ن و ی� در دا��-��، ه� ��             
'�ر و ز�@& �	+*	G ایB ��ال ��رگ در           
                            �� �م �1D (' ار دارد�D ن��ا����
 ه�	�)                         *��� G3>؟ ای*+) %�ا�03) ای	J
�*�M '�ر@�� و '���	03& و %=�و%��ی�              
                        &��' �)
X� ،G	هرا �� دی-�ان ���ن �

<3	�  .                   ()MH �M*� (' <ا� B�3ل) ای�
     <��� '�ر@� را J-��) ��ی

ای# "ر �!	   ���� از 
 و("ی) '&ب اس�


	��  �" اس� ��م+"'�� 
 -.�� ���٤	�� در م�رد 

 

 هالله طاهري

 در حاشيه بيكار سازي وسيع 

 سعيد آرمان

 كوكان توسط رهبران      تجاوز به

 مذهبي

��ا�a در �$	b '�ر �"� ��ن             
��ا'� .  '�ر@�ان ای�ان ا�>           

0
-�� MH() '�ر@� �ل              D (� ر�'
���ر دD	(& از          .  ش� ا�>    i	ه

1%اد '�ر@�ا�& ') روزا�) در             
  K
0.� �ل	2 ��ا�a '�ر     ،��ا'� 

��ن �	ه* و '��3& ')  ��ا�              
، در د�>                   ���	� m
ه�	�) �

<3	�  .          <M$& ص�ت ر����)�
 ه�ار ���$) در         ٣٠ %�       ٢٥از   

             &����D ار���ل و �	� از د� ه
�	-�ی* %+*	_ و                    .  �	+**

 ا��     ،ص*1> رش ��1د� دارد          
 G��٢٠ '�ر@� از �ن ا��ای�               

درص� ��ا�a '�ر در ��ل                     
��ا'� ص*01& و �.�             .  ا�>

���0���d�� &%�یB رGD را در                  
                (� �;7 r)� و �	�گ و ��

      �(���ت .  ��د ا�0#�ص داد� ا�
                   درص         ٣tر��& �	-�ی*

��ا�a '�ر در �.� ���0��ن                  
�ن �*�� �)       ١vا�> ')     درص

  ���1) �) ح�   . ��گ ��اه ش
ش�م �ور ا�> ') ح0& �(���ت            
7م و��د و��ی2                         �دول0& �	
ای�*& و 7م %��) '�ر����ی�ن               
�) 7*�ان �7ا�2 اص
& '��0ر               
'�ر@�ان را ��	�0ا�*، ا�+�ر                     

ایB در ش�ایX& ا�> ')            .  '**
���ر وزارت ر��� ی_                      OMH

 ه�ار '�ر@�           ٨٠٠�	
	�ن و          
���0���&  ش��2 �	�) ا�0��7&             

 .��& ش��

 و �1 از          ���d��٨٦ در ��ل          

x ش�را�      ،دو��ل '��+�  �� 

        (�	� (
y3� &�"ا�

 خالد حاج محمدي

 ،كارگران ساختماني

 سوانح و بيمه اجتماعي 

 2صفحه 

 4صفحه 

 3صفحه 

 4صفحه 

 3صفحه 
 زنان در ايران 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

MH() '�ر@� ای�ان و ز��ن و ��ا��ن                     
 در دل     ،�زادی.�ا� را �) ��د �
P '�د        
         صه�� .  '��+�& ���	B ��'�ب ش

                      Q�$% Bان ای�Mو ره B	از ��1ل �=�
 و دور دی-�� از                       �روا�) ز�ان ش
:�'�3ز� '���	��03 در دا��-�� ش�وع              

�� .  �	�� ') ه�k*�ن ادا�) دارد            .  ش
��'�ب ایQ�$% B،  �;�� دا��-�ه��          
 و                     *� G	� ���%+�ا�) ح0& �� د�ه ��

هG ..  ل	�Mال�� و %$+	G وح%& ه� و                     
    در �ن �ال و در %"ش                      .  %*e ش

�زادی.�اه��) و            �M*� (	
7 Gرژی B	���
در راس �ن دا����ی�ن �زادی.�ا� و                        

      P
H ر�                   ،��ا������7"و� �� � 
                     &3	
ا�"�& و ��ا'� �����& و :

���� 7"و� �� �دم ر��ی�ن ح��) ا� و                   ،
    ���� H	=& از ل	�Mال�� و           ،ش+*�) @�ان 


�Mن و                      H &+�ا��ن و د�M
H اص"ح
��y%�د� ای�� �	� در :x زدن                                              
                  ()MH 2 '�د�	ال0.�اه& �23 %$#7

        K
 ��G ادا       ،'�ر@�، �� ا�0dل��� �.0
ایB ا%=��Dت �) روش*& �	���                .  '�د�

دو��0ن دروg	B ��دم را �	� �	� از                   
 .ه� ز���& 7	�ن '�د

 در ایB      ،از �ن دوران دو ��ل �	-?رد            
� �� ��03 ��'�ب                           M� �M*� ت�


��M) در دا��-��              H ا����� �M*�،    �� 
�B0 %�1ض �)  صMH K() '�ر@� و                  
�*�M ز��ن و ه�) �* ����M�D�0&، و             

P  �	�وه� و ��ی���ت                   gی>  ا��در ح
              Bی�% ZJ �% Bاز را�> %�ی &Vرژوا��

ان @?اش>                    	� (� �: ،����� در      .  M�
دا��-�� �� ش��) ه�� ه�) �ن اح�اب و         
ا���*�� و �$��2 و @�وه�ی& ') �)                        
ش+3> دا����ی�ن �زادی.�ا� و ��ا���            

            
P ا�	  �03) ��د�H،          در ی_ دور� 
 .  ا�+�ن �	ا�ار� :	ا '�د

ت و �� '*�ر ر�B0 :�د�             � Bش> ای?@ ��
         G'1) ح��ا���م و دود� ') �� �;�� ��
'�د� ��د�، ا'*�ن ��ر دی-� ح(��	>                      
اد��7 '���	��03 و '	=���ا�> ش��                   
           (	
7 ،P
H زادی.�ا� و ��ا������ا��ن 
� و �	�� �ن، 7	�ن                 M� ،2 ��رژواز�'

ا'*�ن �	�0ان    .  %� از ه� ز���& ا�>           
��ر دی-� ایB اد��7 '���	��03 را ��                       
��� ��ا��اش0) و صای& ر�� ا7"م                 

 ')      ،'�د ') �) %*�� ��ا��� ا��3ن                       
�زاد� ه�� �	��& و ح(�ق ز��ن و                       
�"ص& ��ه*-&، %*�� '�ر MH() '�ر@� 

�@�� و '���	��03 ا�>.  

�2�ی"ن
 ج�ا
"ن       ، دا
4 3م�زان            ،دا

	�� و 3زادی��ا-��! 

ا��وز �	� از ه� ز��ن ح(��	> %"ش           
 ��ل) @?ش0) ش�� در ای��د ص=&                       *J
ا���3& در د��ع از �زاد� و ��ا���                       

��Mرزات �زادی.�اه��) ش��      .  7	�ن ا�>  
دا��-�� "و   "  ��ا���  –�زاد� "�� ش�1ر   

و %"ش ش�� ��ا�                   "  :�د@�ن �	3>       
��ز��ن دادن �*�M& �03(2 از                                    
��ی���ت دول0& و ار7��%& �) �23                         

 را� ،��ا�& ') �) دا��-�ه�� روان ا�>  
���ن داد� ا�> و �Jاg& ا�> در                          
               . �;�ی& %�ری+& ') ��*�& '�د� ا�

ا��وز ���1) �	� از ه� ز��ن �)                        
:�J�& ') در دا��-�ه��  �� ا��اش0)                


&               ،ش)03� Kز دارد و �) ای��د ص�	� 
 �$�0ج ا�>      *' &@. ') ا���3	> را���ی*

ا��وز در ش�ایX& ') �*�ح���                              
                                    ����ر� ا�"�& در %"ش ا�
ا�07اض ��دم را زی� :�J���� �	�� و     
� ��د �+���* و ا�	�ل و �رزوه��                 M�
���� �) ز�@& ا���3&            ا���3& ���� و ا�	

          ��ی-�� �23 ��ان         ،را %��M و ����د '**
         G�� ان*J د� P
H زادی.�ا� و ��ا����

 . ا�>

ا�� و 7
	�Gg ای*�� ش�ایb �.0& در                      
ار%��ع %� د�ان �3
a          .  �(��2 �� ا�>      

ای��د ص=&   .  در �(��2 صK �03) ا�>        
�0��ی� و ��C '�دن �	�و در د��ع از                 

 �	� از ه� ز��ن �)           ،�زاد� و ��ا���  
'�ر �*�	� و �$0ا�) ��1ل	*& �03-&                  
                  **+	� Qاوض�ع را در Bدارد ') ای .

ایB دور� �) '�ر ��0+2 و ��ز���	��0)               
ا� �	�ز ا�> ') صK و�	1& از                             
��MرزیB ایB را� را در شM+) ه��                          

           ��ا�> .  ��Mرزا%& �) هG وص2 �	+*
 ��ا�> ر��� و                 ،�زاد� و ��ا���            

���ی� و د��ع از ح��> و '�ا�>                        
 ��ا�> MH() '�ر@� و �.�                 ،ا�����3

 . و�	1& از ��دم ای�ان ا�>

ار                �J�: ��-3> در دا��	���' B	�1ل�
د��ع از 7ال> و �زاد� و ش�ن و                               

  $0    ،��C '�دن �	�و      .  اح�0ام ا���3*� 
'�دن �23 ��ان در دا��-�� و در د��ع         

 �) '�ر@	�� %��رب %�         ،از ایB ��ا���0  
                  &Xن در ش�ای� B03� و �) '�ر &��*'

 '�ر '���	��03 در دا��-�� و                          ،�ی
���زش& ا�>     �ایB '�ر ��1ل	*&      .  ��ا'

ا�> ') �� �J�� ��ز '2 ایB دور� را                   
**	M	�  .                   زادی.�اه& در� (' ا�**	�


�ب     D 1) ای�ان در�دا��-�� و در '2 ��
ی2 .  �	
	�ه� ا��3ن �=�ذ '�د� ا�>                M%

                     (� &���7 &M
D <ی2 و ��ا���% Bای
�	�و� ��1ل) در ��Mد MH(�%&  ') در                     
 ،:	� داریG، '�ر '���	MH G3() '�ر@�            

ایB صK و   . '�ر �.� �$0�ب �ن ا�>  
     &
#$% ��	�و را در دا��-�ه�� و ��ا'

ایB '�ر      .  ��ر دی-� ��ی ��ز��ن داد                 
Bه�0ی�@�،    Bو          ، دل�3ز%�ی B�0ی�ش*��� 

�� �=�ذ%�یB ��1ل	B رادی+�ل و ��ا���                  

P در دا��-�ه�� ا�>H.ا 

 ز
�- �"د 3زاد7 و �.ا�.7

 -'&ب آ��
	�� آ"ر�.7 ای.ان
��	��:' 

 س�D"م�. ١٦ -١٣٨٩ ش=.ی�ر ٢٥
٢٠١٠ 

.زنده باد آزادي ،اول مهر .. 

ا�0��7& '�ر@�ان �.� ���0���& را              
 ا�� %� هG ا'*�ن ایB                         ،%#�یP '�د    

 . �#��) ا��ا ��� ا�>

ر���) ه�� ر��& ����ر� ا�"�&               
دل	2 7م ا��ا� �ن را ه�ی*) ا�  ا7"م   
               ') :�� ص�ح�Mن ����ی) ��اه**+	�

دول> و '�ر����ی�ن ��گ روزا�) .  ا��0د
'�ر@�ان ���0���& را �� :�دا�>                        
ه�ی*) �	�) ا�0��7& و ای��د ا�+���ت                 

ه	� a	��% ر�' b	$� &*�ای . 

                &V�� (� <ی�ن و دول����03& '�ر��@
                    B	ل�y3� 2MD ا�> ') دو ��ل �ر�	
             (
ش��دار� �3	�ر� از ش��ه� از ��

  � H& ���) ا� �) اح��       ،%��ان و %�Mی
�Sاد ��ا��0ر �KD�0 '�دن �	�)                              
ا�0��7& '�ر@�ان ���0���&  �) دل	2                
ه�ی*) �ن ��ا� '�ر����ی�ن �.� دول0&       

 . و �#�ص& �	���

ی2 ��ا'� '�ر در �.� ���0��ن �)              M%
0
-��  MH() '�ر@� %� ح� ا�> ')                   D
               ���ح0& ���) '�ر@� �	� صای� در 
�ان         	� ا�> و در %"ش ا�> �� �gول*
              (D%*=� از ����ر� ا�"�& را �� ص

 .��اه& ��ا� '�ر@�ان �+�ه

د�	� ا��اV& ���) '�ر@� ��*�ن در                      
��د "  ���ی*�"�#�حM) �� ای
*� �) 7*�ان         

" ��1ل '�ر@��    "@��رد� '�ر@�ان و             
         ا�& :  "ا��cر و��د �	+* و �	-�یDا

��ا� ح��ی> ���و�*ا�) از آ�ر@�ان                  
         &���0��� �� ا�> و           "  ��	P دی��

       (' ح0�� ��ی آ�ر@��         :  "ادا�) �	ه
CXD �.�ع ���د و %� ����اد� اش %$>                

�Dار       :�ش� آ�~ ���ده�� �	�ی)                       
؟��	-�" 

دول> و '�ر����ی�ن ��ا� %��	B ��د                   
 از �MDل ه� ��y3ل	0& ح0&                         ،�	��0

ز���& ') ��د اذ�7ن دار� ') در ��ل         
١٠                          ���	� &����D �@ار '�ر� ، ه

    و ��)م ��y3ل ���(              ،��ددار� �	+**
'�_ ��ا'�     "'�ر@� �� و�Dح> %��م              

 �)      ،را �) ����اد� '�ر@�ان             "  �	�ی)
 �	�) ا�0��7& و       ،��� ای�*& �$	b '�ر  

           &@��y3ل	> دول�0 در �MDل ��ن و ز�
 . '�ر@�ان %�ص	) �	+*


+0& ') �(���%� �) ��د ��أت                      ��
�0-?ار"�	ه* و �) ��م ش��دار و           � "

             (�	� KD�% ) ��ش0) و ��اه�ن�دم ����
       ') رV	x دول�0                 ،'�ر@�ان �	���

�	�0ا� �	�) شن '�ر@�ان را �ل	2                       
              KD�0� ی�ن دو ��ل��رض�ی0& '�ر����

 در ��
+0& ') در ص*1> �=>                     ،'*
                               (' J*�ن ش�ایX& ای��د '�د� ا�
��y3ل	B و '�ر����ی�ن �	�0ا�* ��3رت          
 و در ��اب �) ��گ '�ر@�ان �)             **'
                                     : دل	2 ��ا� a�$	b '�ر �-�ی*

ه�+�ران ص*1> �=> ��ا� د�C �" و       "

'�ه� ح�ادث ��ش& از '�ر در                                  
               ه*� (D �(�م               ،"%��	�3ت ص�d 

���) '�ر@�ش هG ���ی>                    "  ش���"
"�=Xده��        "��ا�>         "  ل��� _�'

�) ����اد� '�ر@�� ') زی�                 "  �	�ی)
�هB و �*e و ��� ��ن داد� ا�>،                       

 . ��اه ��د

 و در     ٢٠١٠ایB ا%=��Dت در ای�ان ��ل       

	��& و ��ت ص*01&       ��٧٠�1) ا�   	� 

                در ��
+0&     .  و �Rو%�B  رخ �	ه
               Oا���3& و ح B	ا��D ن �� ی_ ذر��0�

 ه� ی_ از          ،ش��و�� ��ا� ��د��      
��3ر%��� رو��� ����ر� ا�"�&               

 ��ا� �B03     ،در ��رد ��ا� a�$	b '�ر    

+> و                             �� x	Vو ا��اج ر x
��
                �ش��دارا�� و %�ده*& زدن �) ���ی*
���) '�ر@�ش و داد@�ه& 7
*& ه�)                 
                 20D م ش�ا'> در �*�ی�ت و�� (� ����

 اول	B و ا�0اV& %�یB ��اب               ،'�ر@�ان
 .ا�>

ا@� ایB �7ل	�*���ن �	�0ا�* در �(�م                         
��y3ل �� ایB @��03& و در روز                              
روش*J B	B ا��ض�%& را  �=���ی* و                     
ی2                     M% ��-
0D (� ر '�ر@� را�' b	$�
 و ه� روز در �(��2 ��دم �cه�               **'

     %*�� �) دل	2       ،ش�� و ��
+> دار� '**
ی2 '2                             M% 20 و �*�ی> وD ل�� &�
                          *J '�دن �	ان و ا����1) �) ز�
صه�ار �D%2 و ا��3ن '� ح��) ا�                

 .��ا� ح=�c> از ��د ا�>

�) %*�� MH() '�ر@� ای�ان ��ا� اح(�ق             
ح(�ق اول	) ��د،  �
+) ه� ا��3ن                           
               �ش�ی=& هG ') ��اه�ن حO ش��و�

 ه� زن و ��ا�& ') ��اه�ن ح=^ ،��ش
     راه& ��     ،ح��> و '�ا�> ��د ��ش

�) زی� '�	ن ����ر� ا�"�& در                   
  <3	� �
ه� %"ش دی-�� �) ��م         .  �(��

1%ی2 و '��B0 از ��ر ��ارت ��دم در       
 و ه�         ،��Jر�Jب ����ر� ا�"�&        

 %*�� ادا�)          ،ح+��> ��رژواV& دی-�         
ز�@& �"'�M0ر '*��& و %*�� ادا�)                        
                G�� ل�� &� Bا�> ') در ای &�*��
MH() '�ر@� و �.� اG]7 ��دم ای�ان           
از ر��� و �Rوت و ���ی� و ا�*	> ��د�     

 . ا�>

.كارگران ساختماني .. 

                  Bت ایd�#$� زش از�	از� �و �) ا�
ا�� ���ن     .  %"ش ���1 ���� �	-	�د          

               �*� �	1M% ر و��:�ی) ا��0 �� ��وز ��ا
ش� ') ح��> و حO ا��3ن �03) �)                     
�	�ز ����ی) ه� �� و ه� ل$[) ل-��ل   

در ایB ���ن �� ���MریG ') ��   .  �	-�دد
%��م %�ا���ن از ح(�D��ن د��ع '*	G  و                  

       G	-*�� ن�%$�	���D 2ن '�ر�         .  ��ا� 
�0M*& �� ا���0اره�� ا��وز� و �رن       
                   و حO ��ا�� و دی-� %�3	"ت را ��ی
از ح
(�م '�ر����ی�ن و دول> �	�ون                   

G	�+�  .             رز� ��ا��M� وز��ا B	�از ه
�	�) �	+�ر� �+=& ��ا� ه�) ا��اد                    

���د� �+�ر   ,       (Mل�X� Bی+& از 2��7 %�ی
 .ه��> ') ��ی در د��0ر @?اش>

...در حاشيه بيكار سازي   



 كمونيست هفتگي 45شماره  3صفحه 

 مرگ بر جمهوري اسالمي

                              x	
در اوا�� ژوBV ��ل ��ر� :

Sی_ �)  �   (	
 د��%� '
	�3ه�� '�%�ل	_           '

     (
 '�د و '��L	�%�ه� و                 ایB '��ر ح�
�.�& از ا�*�د ���� را ضbM ���د و                       

	�3ه�� ایB '��ر را         ' K)د��0 �� ا�

در      ���M ')          �*� �)   .  ��� و ��م '�د      
                      �ا�>،       ��ی> �& �& �& �*��0 ش

ا7;�� '�	3	�ن %$(	O ') ش��دت                      
�زار �*3& را ش*	�     ٥٠٠حود    &����D 

      از ش*	ن ��V	�ت �$��             ،ا� �& @�ی*
            ی+& .  %��وز �) ����D	�ن ش�') ش� ا�

 ٢در         ا�> ')             از ای����D B	�ن @=0)          
صه� .    ا�>    و� %��وز ش�  ��ل-& �)  

          (
�	� از ی+# د��0              '�دQ از ��
   �*� �)         ا� ')       ��رد %��وز �Dار @��0)       

 �=� از ����D	�ن               ١٩%$(	(�ت           �0	�)     
                       (' %��وز �*3& ��د'�& '�د� ا�
 .ش� �=�ش�ن از ��گ ���ت ی��0) ا�>

(k��        (� �D��         ن اش�ر��   ش %*�� @�ش)            
�3	�ر '�J+& از �*�ی> '
	�3ه� و                         

�� '�د'�ن روا �	ار�،    �?هP ا�> ')   
 ش�ن را ����د �	+** و                     د�	�� '�د'��)   

             &@��دام ال1�� از %*�� ی+�Mر ش��x ز�
 ا��3ن،       '�دن در �;�� روح& ش�ی03)        

 . �$�وم �	���
  � %��وز �) '�د'�ن J*�ن             ا��Mر %+��ه*

ز����د ��ص و �7م ا�> ') ح0&                            
                              G�3 ه	
روزا�) ه�� دول ح��^ '

        از ا��0ال	�    .  ��	�0ا�* از �ن �L� G�Jش*
���ی+� و ���ی+�� �*��& و ارو:��                 �%

ه� ��ل ا�> '�د'�ن ��رد               ��'�� د�  
�زار �*3& ���ی*@�ن �ا و �3	a در                  

	�3ه� �Dار �	-	�� و دول ����ی)                 '  
                               Bن �� ا��1د ای�*k�ب ه�g دار�
�*�ی�ت ه�ل*�Q ��:�ش �	-?ارد و ��                 

�ن ���ش�ت �	+*. 
           ��ل���> '
	��3 '�%�ل	_ %"ش �	+**
�*e ر��اV	��� �*3& را �� :	���&                    
��د ��دای و �ن را ����ل @?ش>                          
ز��ن '* و :�پ �*ی_ ش���دهG و                           

& ��د ژان :�پ :2 دوم را                         MD K
�

7?ر��اه	��� :& در :& در                  ���Jر �)   
10دش�ن '�د و ه�	�)                    ����%���3 �  

 . ا� ایaMD B '�د� %"ش در %��	) 
 ���ش�ت دول ��رژوای&            7
> ایB ه�)    
  (J �3	
ه3> و %� '& ���ی> �0�ن    �� '
7
	) �&          @� ایB ه�)           ��ی �[�ر�   Cی���

                (1��� Bا������3 ای Bد��ع %�ی           ��ش
��ال& ا�> ') در �(��2 ه� و�ان                    

��@�� و ه� ا��3ن ش�ا�0�*. 
�> ��د ��اب �)              D (� رژواز��� ��ا
ایB ��ال را �� د��ع از ��ا�) �?هP و       

 دار� از    ����ی). �ا و '
	�3 داد� ا�>  
               <c�=ح G�J _�د��ن �k�ه Pه?�

، زی�ا د��ع از ��ل+	> �#�ص&         *+	�
ا� %��م           �.�& ���& از اص�ل :�ی)                

زی�ا �� ا%+� �) �ا و '
		�3       . ادی�ن ا�>  
0
K �) 7*�ان                        .� P?اه�و ا�"م و 

 ��رژواز� �	�0ا� ��د             ،7=	�ن ��دم    
را �) 7*�ان �7�2 اص
& �(� و ��د@&         

 و �) '�_ �?هP و �ا               *' ���،    (� 
                ��رژواز� .  ا��0��ر ��د ادا�) ده

                  O	�$% ی�ن@�ر� ��د را �.�� ����

	�3ه� و ره�Mان ادی�ن                    ' b��% دم��

 . @���@�ن ا�>
:�پ در اول	B �.*�ا�& '�%�ه� در                      
 در روز                         *
ادی*�Mرگ :�ی0.> ا�+�%

       (M*��*: ١٦     �M��0L� ،                �� ت %�ام�=� 
        (	
 �	� رو �)          �-�ا�& 7�	O اش را 7

رش �+�dریG3 و @�ای� روز ا��ون            
ای& و �& ا07*�ی& ��دم �)                         �)    � &�

دول> ا�-
�03ن و      .  �?هP را �	�ن '�د          
                  Bل از :�پ ای�M)0ا� ا��� &
دول> �$
                               �دم '"ش و ��%�C و %��	) '**

 ، �) ش�� @"�-�      ،�*�ی�ت 7
	) '�د'�ن    
از �) ��� 2MD ��دم را �3	m و '�د'�ن         
ارس را در '��2 و�Dح>         � B	
و �$#
 از                         ��: ����	
	� �) ا��M)0ل� �ورد�
       &Vن را ص�ف :?ی�ا�@�	P ��ل	�ت ده*
             �% �زار '�د� Qن '�د��	�' �Mاز ره
���ن را از �+�dریG3 �*#�ف و �)                   

 .  �3	$	> ارش�د �+*
ه����ن در ح	B ا��M)0ل از :�پ ��1&         

  (� B	�01ض�ن :�پ �� در    از ��	��� �=� 
��رد     د�> @��x+7 B0 '�د'��& ')             

ا� ا�07اض        %��وز �*�D &3ار @��0)         
 ح;�ر ایB ��د ��%�C                     ��د را �)       

       ��د        ی+& از ز���& ')        .  ا7"م '�د�
�& �&       ��د �)        ��رد %��وز �Dار @��0)  

  <=@ B	*J &�" :  (' د���وز      �)   ��% B�
 ا�> ه*�ز �زادا�) '�د���م �	D! 

     (' &M?ه�ر �'            �ر��& �ن        :�پ ���ی*

	����      �� ��ی� ادی��& ')               ا�> ه��ا�  	�

ا��3ن را �� ه�ی���0 '�ذب ��@�م                          
 ا�	 د�	�� �1 از               �	+** و ���ن را �)         

ه* �� ����د� '�ر                           ��گ ح�ال)    	� 
 +3%	B ��د        ��د� و �& �	�ز� ��دم �)    

�=� :�پ و %"ش او ی+�Mر              .  %��م ا�>  
 ا�MRت          دی-� ایB ح+G ��ر'x را �)                  

   (' 
�ق �[
�م ا�>       �	����.� �� Bدی، 
    P
D &� ن��� P
D،         &� bو روح ش�ای 

 .دیB ا�	�ن %�د� ه��>. روح ا�>
'���	G3 ��1ص� �	�0ا� و ��ی �� %"ش               

   (=Dو &�       ()MH &��	���ر@�      ��ا� ��ز�' 
در اD#& �(�ط ���ن '�ا�> ا���3& را       

 ��د ��ا�     و ��ور �)  '�ر@� و ���1)   �)
%U		�  ��د� در ز�@& و �& �	�ز�                         

  (� &1Dو                   وا  ���	�� �?هP ��ز @�دا�
  *' B	�;%  .   ا���ه             B	ل اول�$% Bای ��

�زاد ش��@�ن '�د'�ن �1#�م از د�>            
 .%��وز@�ان '
	�3ه� و ���3 ه03*

 سعيد آرمان

 كوكان توسط رهبران  تجاوز به

 مذهبي

                          �d�� &�Dاول ��ل ر Cدر ر� b)�
                   � ه�ار زن در ای�ان �	+�ر ش#��:

از ����ع �	+�ران زن در ���1)             .  ا�
  ٢٤ %�       ١٥ درص را ز��ن ��ان                ٤٦

%.�	B زد� و �) ایB ص�رت ��1	>                    
 ه�ار   ٢٣١ز��ن �	+�ر �) ی_ �	
	�ن و   

��7> �	+�ر� در �	�ن          .  ر�	� ا�>   
ز��ن دو ��ا�� ��دان و در رش0) ه�ی&           

             b)� �0 ��د� و�	از       ١٥ح0& �  درص
 �	�و�       ، درص� ز��ن            �٦٠�1	>       

    � ا���وا1D	> ایB ا�>     .  ��1ل �$�3ب 
���ره� %*�� @�ش) ه�ی& از                             Bای ('
> ��ر@��0 از ز�@& '�ر@�ان             	1Dوا
زن و ا��Dر �(	� ���1) را ���ن                              

%�ز� �1
�م �	-�دد ') �.�                 .  �	ه*
                        ����	
	� g	� ر��& '�ر ز��ن ���*
ون                 � _J�' ز�& ') در '�ر@�ه���
               ،�Dار داد �) ��� &-��� 2g�	�Lداز�

                     <D�H ���07�� (' ز��ن ���) دار�
   ���� ���Uل �[��> و :.> و :� ه03*
و ز���& ') %B ��وش& �	+** %� ��ن                      
               **' B	��% ا���ن را ،شP ��د و ��ز�

ام �) 7*�ان �	�و�                +k	�1ل"ه�  " (�
 . ح�3ب �	��� ا�

 د�0��د ����ا�� و ش�ایb                           ،�	+�ر�
�.> در �$	b '�ر در '*�ر �Dا�	B زن     
               G*�� _& �& ��ل ا�> ی�ا�" �	0�

��*�& .  را �) ز��ن %$�	2 '�د� ا�>            
') ه� @�� '�ر����ی�ن �) �	�و� �ن �	�ز 

   �+�ر @��0) وه� @�� �.�ا�0)   ،داش0) ا�
        ایB .  ا� 2MD از ه�) �	+�رش�ن '�د� ا�

ال0M) ��.#) ���ن ����ی) دار� �>            
') �D (� &Hن ه� '�� �) �	�و� '�ر     
              P?ه�رت �J (
 ،اح0	�ج داش0) �"��ص

� را ��       ��� P)7 C��7ف و �7دات ��ا
%�'	M& از %�3	"ت �رن و ا��وز�               
�+�ر ا�ا�0) و �03) �) ش�ایb ا07" ی�                

 د�> �) ����� '�دن            ،�$�ان ا0D#�د�  
در ایB     .  �	�و� '�ر ا���3& زد� ا�>            

 '�د'�ن و '�ر@�ان                       ،�	G03 ز��ن        
                 ������ا@� J) ارزا��0 �) '�ر '���
               ا�� �����0 هG ا��اج �	-�د����	� .

ح+�> ایB ح() در ��د و ����ی) ا�>     
�ی> ا�        Gی) و ه��ن ���@') هG @�دا�*

 .     ه� و '�	��ن ادی�ن از �ن �	.�ر�
       �در ای�ان H& �& ��ل �Dا�	B زن �0	

�                    ،ا�"�&	1M% ر و��در '*�ر ا��0  
 ز�@& ز��ن را         ،�	03��%	_ ��رژوای&  

          ای��د .  از ه� ل$�ظ �) �D(�ا '���� ا�

& و ��اهG '�دن �;��           Uص���0 ش��
�*��P ��ا� ار%(� و رش ز��ن و                              
                Gرژی Bای (
y3� ��*% (� ا��ی& ه�ی��ن�%
                          . ��Mد� �
+) در �(��2 �ن ای�03د� ا�

                   *J ($یd P%#�ی �� �	دور ا� B	�ه
 �B03 ��ل	�ت �� ���ی) ه��                ،ه���3

 و ی� اذی> و            ،ز��ن در :�و�) ازدواج       
�زار �*3&  '�ر����ی�ن ی_ دور دی-�       
����> و اذی> و�زار �	03��%	_                          
 ،دول0& در'*�0ل '�دن ز��ن از ��%�:�             

 از دا�2 ر�> و                     ،از ��م %� ش�م                 
��ا���ی��ن %� در �	������ ش�وع                                 


	�U%& رژیG      .  @�دی� ا�>  M% د�0-�ه���

) ح�ز� ه��   ����" ��اه�ان 7
�	)"از 

                                 B=�3ی�ی> ا� ه� و �و در '*�ر 
ا�"�& از �*�M و ���3 و رادی�                            


�ی�ی�ن%،               ('  ه�) وه�) �3	m ش� ا�
           ه�ار ده* J) در ا�0[�ر ز��ن ��اه

�� ��03 ایB ������0 ز�	*) ه��                .  ��د
                          Gاه�� Gز��ن ه C	ر ��ز� و��+	�

 .  @�ی� ا�>
�$�ان 7�	(& دا�B ���1) را @��0) و             

-	�ا�)                         ��g +�ر��ز� ه�	7> ���

در دور� �$�ان، ����ی) J) در           .  ا�>
                 (
ای�ان و J) ه� '��� د�	� ��ا� ح�
�) MH() '�ر@� و '�ه� �aX د�0��د،     
�& ه	i �����ی& �) ��ن ��دم �	��0* و               
در ای*�ا� ه	i رحG و ا���3	0&                                        

ه� @��) ح() و %��* را                   .  ��	�*��*
���0یB و �r#.0 %�یB '�رش*���ن                  
ش�ن �) �$� @?اش0) و دول> هG �� زور       
                              (� &%�U	
M% ه���@*
ار%� و از �

       ای��د %=�D) در         .  ���$% (1�	2 �	+**
�	�ن ص=�ف '�ر@�ان و ��د�-	�ان                  
ی+& از ح��) ه�� �ش*�� ����ی) دران         

�) ��ن    "  ��د�" ا�ا�B0 '�ر@�        ،ا�>
 '�ر@� زن در �(��2                ،'�ر@� �����   

و ی�    .   و ح0& ��ان در �(��2 :	�            ،��د
ای*+) و7� ه�ی& �Jن '�ه� دو ��7>       

" و7�"'�ر در ه=0) را �	ه* و ی�                      
                                   &-��� 2g��� ا��� (' ه*	�

در�> ��اه*      "  ش*��*��) ه�� '�ر         "
 %� از              .  '�د*��د�> �) *J	B '�ر� �	

�ان ��G ز��ن %$> ���ر '��0) و                   	�
    H& ��ل	�ن دراز          .  �3+�%��ن وادار�
 ه	i '�ر����ی&             ،ه	���D iن '�ر�            

ح�ض� �) ��ش�D B0ار داد �� صه�                         
ه�ار '�ر@� زن و ��د ��Mد� ا� و                        

& و ی� �	�) ه��                    U> ش	*�ا (��-k	ه
1%
O �-��0) ا�>                      ����. ا�0��7& �) 

وضC ز��ن در ایB �	�ن ا�� �%� از                        
 . �	�) دی-� ا�>

از دی-� �;�ات %=�D) و دود�0-&                   
                B'دان '�ر@� و '�ر��ن ز��ن و �	�،  

'�دن ��Xل�Mت و��Mرزات           "  �*3	0&"
@�ی� ��ی ��ا� ��ا�>                .  ز��ن ا�>     

�زاد� :�ش�        ،��ا��� در د�0��ده�        ، 
اش> رای-�ن         ،%�3	"ت و در��ن         �� ، 

���زش و %$#	2 و �	�) �	+�ر� و                       
��	g،"  (و      " ز��� ��ان 	� (�"&0	3*� "

ایB ی_ %$�یK   . �) د��ع از �ن :�دا�>  
 در%"ش     ،در حO ��ا��� زن و ��د               

                       (' <3	���� �		U% د ��ا���زن و 
                       &@�	.�اه* ه� دو در �ن �زاد ز�

ه�) ای B��Xل�Mت در '*�ر ده��                .  '**
                         ()MH رزو����ا�> ��حO دی-� 
'�ر@� �� زن و��د ا�> و �� ش() ش()           
'�دن را� ر�	ن �) ���� دش�ار و                            

 . دش�ار%� �	-�دد
'���	��03 و '�ر@�ان ���	�ل	3>                          
ه��ار� ا7"م '�د� ا� ') ��اه�ن                        

      ')   ،����& �7ر� از �[�م ��د� ه03*

��M) �) ا�از� %�ان         Hداو x' ن ه��در 
و �"D	�0 در %�ل	 و��2V ز�@� و                     

   ر��� ه�-�ن ش�'> �	+*

 هالله طاهري

 در حاشيه بيكار سازي وسيع 
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                                         Bاز� �) ایو :�ا%	_ �� J) ا�
�	�Lدازد؟ �� ') ی_ ��ر دی-� ا�MRت                    
'�دیG ') ح�ب :�ول�0ه� ه03	G، ح�ب         
         '�ر@�ان و درد�*ان ���1) ه03	G، ��ی
�) ایB هG ��اب �ه	G ') ص=�ف                           
'�ر@�ان '���	3> در ای�M*� B را                    
                �M*� ؟G�3زی	�و  G	*+	� ای��د (��-J
               GJ�: (� (��-J ر@�ان را�' &%�Mل�X�
��Mرزات ا0D#�د� و �	��& ���ن و                        
     &@��ی�S در ����0یB ��ا'� '�ر و ز�

ی 2�	*+	G؟                                  M% (1��� ای*�� .و در
��اdت ایB دور� ا�> ') �	��0 از                      
ه�	�) و �3	�ر ��ر� %� از ه�	�)                      
رو� �	� '���	���03 ��0+2 در ح�ب       
                (� ح+�0	3> ا�> و '2 ح�ب را ��ی

     �	-�یG ��ر� %� از         .  �ن ��X1ف '*
ه�	�) ایB ��اdت ��Xح ا�> �Jا ') 
%$�dت ی+�3ل @?ش0) ��ی �) ه�) ��                    
���ن داد� ��ش ') �*�M �� در ���1)                 

ا@� '3& ایB را   . در J) وض1	0& ا�>  
ا� و ایB را ����	> ��	�*�� و ی�                	��
��1ل	 �0��X1ف �) ایB �	3> ��ب                    
 �*-	*& ایB وض1	> رو� دوش�               �d

<3	�  .           (�  ز�@& و ��1ل	�0 �	�0ا��d
ه�	B روال& ') ه3>  و �#�رت                        

  ایB وض1	> را   .  ���O ادا�) داش0) ��ش
�� '�& ���Mد در ��1ل	> ادا�) داد و ��                  
'�ره�� ح�ش	) ا� و @?را�ن ز��ن �)              

ایB ��1ل	> و         .  ش+O��� 2 ادا�) داد            
               �M_ '�ر �� را در ح�ش	) �-�� ��اه


3=) و��د� ح�ب ح+�0	3>          .  داش>�
g	� از :��.-�ی& �) ایB ��ع ��اdت               

� دی-�� �	3>	J. 


& ') �1��d �� در �
�3ت و                     +�� 
                '*-�� ه�ی��ن داریG ایB ا�> ') ���*
ه�	�) ��اdت ��G را در �.*�ا�& ه�         
                  و ا�*�د �Hح �	+*	G ا�� ��1ل	0��ن �1
از '*-�� ه��ن �	�و� �7دت و ه��ن                

G> و '�ره�ی& ا�> ') داش0) ای	�1ل� . ��
%*��ن را �) �	�ز�*ی��� �*�M��ن                               
��	G و ایB �	�و� �7دت، �	��0                            	��
�*> و روش و �M_ '�ر �*�M ه��                
دی-� ا�> %� روش و �M_ '�ر�                           
��ا� �*�M '���	03& و '�ر@�� و                     
%"ش ��ا� :��.-�ی& �) �	�زه��                          
                       B��03 در ای	���ر@�� و '�' �M*�

�M*�    .                      (J 1*�ان ا��اد و� (J ��
�1*�ان ه� '�	0) و ���ی) و ��1&، در       
           ��Mدر ره �Sب و ��ی�ه�) ��Xح ح

ره��M �*[�رم ه�) ��Xح             (ح�ب     
ره��M ح�ب ی1*& '�	0) ه�� ح�ب                

در .  ��ی ���0) ایB ��3ل) ��ش	G            )  ا�>
ا�*�د و �.*�ا�& ه�ی��ن ���ی*@�ن                           
���& ��ا� �*�M��ن ه03	G و در 7�2              

Gی��	�ل �) '�ر دی-�� �U�� . 

��Mی ��ا��ش '*	G ') در '*-�� ��م                   
ح�ب ��اdت ���& از �Hف ی_                     

، در واCD از �Hف     "'�ر@� '���	3>  "
'�رش �ر�&، رو� �	� '*-�� �Dار       

م ایB ��اdت ه*�ز               .  @��>)01� B�
��ر .  رو� �	� '*-�� ��Jر هG ه3>            

دی-� ��ی ایB ��اdت را ��ور '*	G و                

              &
�M	*	J G) ا�از� %�ا�03	G از ل$�ظ 7�
و �M_ و ش	�� ه�� '�ر��ن، در                              
                   ���� (� ،�	@روز��@& ح�ب و ز�
                       �� (' G	*' �+� ��*؟ �) ایG	ه� ���:

 G	03ت هdا�� Bه*�ز '��� ای: 

ایB '*-�� ��ی �) ایB ��ال ��X1ف      "  
��ش ') �� J-��) �	�0ا�	�M*� G ��ن ��           
               &@ایB در�) ����د از ا%$�د و :�ا'*
             �� B	1� ب�در ص=�ف MH()، �� ایB ح
               Bم، �� ای�
%�ا��V& ه� و ��%�ا�& ه�� �1
در�) ��اد و �	�3اد�، �� ایB در�)                      

'2 ���1) را     ...  �03-& و ��ح�ل& و   
از ��1D	V�� (� &��*' <& ') ��ی ��ود       

:��� �) ای�y� Bاdت ح�ف                  .  �����
ارد  '
&، ش�1ر و �#	$>	����. 

�B در ایB '*-�� ش�'> �	+*�J Gن                  
           ��-*' G.�اه	�ت را دارم و dا�y� Bای
               ���: ��D�D ���� 2Dاd (' *' _�'

          G	*' ت را ��زdا�� Bای (�  .    ��-*' Bای
�) �[� �B ��ی '*-�� �Hح ��yاdت                
             ����در�> و %"ش ��ا� :��� دادن �) 

ایB '*-�� �	�0ا� در �(��2 ایB                .  ��ش
 و ���� :��� دادن                    ����اdت زا�� �
 اح�اب دی-� �*��+& در                 *��� ���� (�
ح ��د را ا��ا '* و �� ��)ء                                  �
ای�Vل�ژی_ ه�) ش�د و �*ان و                                 
                       &����ح�ل �) ���) ��@�دیG و ی� ح
��ش	G ') ��2 ه�	�) ����3د G�J در                
           ���: ����G�J ��+"ت �وزیG و ��ا� 

G	*' ا	:. 

� �+� B�	G*+ ایB '*-�� در %��ی� از                
'*-�� 2MD در �(���y� 2اdت ��'�و                   

'*-�� 2MD �� در . %�� �Dار @��0) ا�>
�(���y� 2اdت �$ود %� در ��رد                         

        G	0ار داش�D & ای�ان��	ت �d�$%  .  در
ایB '*-�� ز�	B و �*[�� '��"                                
�0=�و%& را در �(�� 2�� �Dار داد� ا�>         
') �� را �	�ز�* دادن :��� �) ��اdت               
         &���7 (
y3� ب�Jر�J ن در��ود $�

   �2MD ��-*' 2V�3 ا��وز           .  %�� �	+*
                      &%�)MH K	
+% B		1% در ض�ورت- 

             ��* �� &�M�2V�3 :�ی) ا� %� ض�ب ش
. و ا��1د �3	�ر 7[	�& :	ا '�د� ا�>                

                              ��اdت �3	�ر ���& %�� را ��ی
      <=@ ���: Bدر ح�ل& ')           .  روش "��

 ') ��ر �$�ان دارد �� @�د�       **	M	� (�ه
                       Bا ای�J د��	�ر@� ��اب �' ()MH
���د� D	�م �	3>؟ J-��) �	��د                    ()MH
ایD B	�م و ایB ا�("ب را ا��وز ��ز��ن     
داد؟ ��Xر ��. r���+	G3 �) ح�'>            
              در �وردن MH() '�ر@� J	3>؟ �ی� ��ی
         �@ (H��� د� ا� ه��%�y� 1" �) روال�
1؟ را�X) '*+�ت         � �% Gرژواز� ش�ی��

J-��)   ح�ب �� �� ایJ ()MH B	3>؟              
رت �	��& را                D ب و��	��د �$� ح
             ()MH Bای ���رز� روز�M� و &@�) ز�
@�� زد؟ ای*�� dا2D از ��
) ��yاdت                
� ام %�                            �� ��-*' Bا�> و �) ای B�

 " ��ا�& ��ا� ���� �-	�م

�رش م�رس� در ( �
�� از س��.ا��
٨٧��.- س�م '&ب 'H��	�� اس���  

 )٢٠٠٩م"رس    -

ه� ��ع ��Mرز� ا� ') �
X) �[�م را ��   
��X ��ا�) '* ��*�ع ا7"م '�د� و             
ا��ز� ��& ده* '�ر@� و ��دم                                  
�زادی.�ا� ای�ان از ا�0ای& حO و ح(�ق       

    H& دو ��ل ا�	� دِر         .  ��د د��ع ���ی*
                           ��3�  (=Dو &�  Gان ه�� رژیز�
ره�Mان '�ر@�� و '���	3> ه�، ز��ن       
                       P
H زادی.�ا� و ��ا����و ��ا��ن 
��ز ��د�  و در ای� B	�� �Jل) �.�ف                      
ه�اران ا��3ن ش� یK و �زادی.�ا� را              
ز�ا�& '�د� و �) ش	�� ه�� �Dون                        
                 G0رد  ض�ب و ش��را  ����و��Xی&  
�3�& و روح& �Dار داد� و 1%اد                       
زی�د� را هG �#�رت ��1& و ��د�              

      ار �وی.0*�  .                 Gرژی ،B7"و� �� ای
ا�"�& ای�ان ��*[�ر �$ود '�دن                   
'�ر و ��1ل	> '���	03& و �@�� @�ا�)                 
                   &

در ��رج '��ر، �) :
	� x	B ال�

هG ��0ص2 ش� و ا���&                 )  ای*�0:�ل(
�.�& از ره��M ح�ب �� را در                           

ا7��ل .  �Dار داد�     "  %�وری03&"ل	3>
���ر �03(	G و ه�) ���M) رژیG در                        
دا�2 و ��رج '��ر ��ی�S �) ح�ب ��، 
3
G و  ا�+�ر �� :?ی� ا�>                    �0& 	1Dوا .

ایB ح�"ت ��ز���	��0) 7
	) ��،  از                    
����  ���ت �	-	�د ') ح�ب ح+�0	3>       
                             �H�.� اش %� '*�ن x	��% واز �
ا�0(�ار ی_ ح+��> ���	�ل	03& در              
ای�ان، �& �$��� '2 ����دی> �[�م                      
����ی) دار� ای�ان را �) 7*�ان :	�                
 ی_ ا�("ب ���	�ل03& �) �Jل�           ��در
                      i	ن از ه�� و ��ا� ���-��& 	�'
. %"ش و '�ش�& ��و @?ار ��Mد� ا�>          

ح�ب ��  در ی+�3ل و �	G ا�	� در                          
رت �	B ه� �*�ح ه��                                  D e*�
��رژواز� و رژیG اش�ن،  ��*[�ر دور     
                                           �M*� ر@�ان و�' B0اش�-�
�زادی.�اه& از صK ه� دو �*�ح                         
رت و %�ان ��د ��Mرز�           D م��% �� Gرژی
'�د� و �� ص"�> و ا��0ار� '��2 در         
ایB را� @�م �� داش> و ل$[) ا� '�%��         

2 �ال��� ا�0��7& ی+�3ل و              .  �	��'
              Gرا ��اه &Xدر ای�ان، ش�ای �	ا� G	�
���0) %� �.� و�	1& از '���	3> ه�             
           Gدور ه &*
��0ا�* �#�رت ��1& و 7
                    ()MH <و ��ا� ��ون ر� ��C ش��
'�ر@� از ایB ش�ایb �.> و دش�ار                 
                 . را� ح 2�P��* و '�ر��ز� �	*ی�*

در ����ع �7ا�
& �Jن �ال���                          
�	��& و ا�0��7& ی+�3ل و �	G ا�	�،                
�(� �	��& MH(�%& �� و ه�) '���	3>   
               Cا���و  ال��، �� Bه�� ای�ان در ای
:	��رو� MH() '�ر@� و '���	3> ه�                

7
2 7��م  ....و را� ��ون ر�> از �ن و
ویS@& ایB '*-�� و ایB ا�0��ع ��رگ         

 .'���	03& را 1%		B '�د� ا�>


	�� ه����   ��  :           Bاز ای ��ش CD�%
'*-�� J) ا�> و ح�ب ح+�0	3> در           

               دل اوض�ع :� %$�ل '*��& �) '�� ��ی
 ��ود و J) �(�& �	�0ا� ای=� '*؟

� '*-��            :  ���اM دارا��  	J 2 ازMD٤ 
��ی %#�ی�� را  در �(��2 '�ر@� و                    
                  ������دم ا�("�& �Dار ده ') ��ا� 

  �� در ی_ ��ل و �	G       . ��ور '�د�& ��ش
ا�	� �� �	��> و �[�ات %	� و                                   
'���	03& ��د  در ��ا�� ه� دو �*�ح             
            Gاش�ن ای�03دی Gرژواز� ای�ان و رژی��
و �*-	یG و %"ش ���دیZJ G و '2                      
                Bای <�� (� B01) ای�ان را از ر����

    Gاری�ن     .  �*�ح ه� دور �-� <Dا'*�ن و
��ا ر�	� ا�> ') ایB '*-�� ه��ا� ��     
MH() '�ر@� و ه�) '���	3> ه��                      
ای�ان ��ح#2 ای�M� Bد MH(�%& ��د را           
�ور� '�د�  و در '3	) ��د                           C��

Gی��Jن �ون ��'�س رو� ایB               .  ��ی
         Cا��� �� &%�ز�	*)، %اوم :	��و� ه�� 

  �ن     . زی�د� رو��و ��اه ش (� (��% ��
�  �� ایB ��ض�ع ی+& از %"ش             '��%
    �� . ه�� ��G ایB '*-�� �$�3ب ��اه

                 <3	���' &*
ایB  ا���ع  ��رگ و 7
ه� %#�	G دارد  %اوم ��Mرز� ی+�3ل و             
�	G ا�	� ح�ب ح+�0	3> و '���	3>               
ه�� ای�ان را �)  ا�� ��ز���ادن و                     
ی2 ���ی و     M% �@ر�' ()MH �0+2 '�دن�
�� ا%+� �) �ن رو� �B0��� O)$0 اهاف     
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��1ل در �ال �� �� ����ش> ���1)           
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