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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

�� از دور� ا� �
	��، دو��            
��� ��اد �
ا��� �� �����            �ا
            ���ی�ن دادن !� �
!���ه� !�  �


�� 'ن را �&� ��م            (���" �(�ه�*
!�  ا,+ا در          "  �+دن ی�را�� ه�     

   �-
�'ورد و م�ال دی0+� از م.
'رزوه�� !
رژواز� در ای+ان           
. را !� 5+دن 4
د !��وی3د                             

و  ��� "  
ا��� ه�� 78+م�ن  "
4
رد� ��!; ای: را�، ا��90 !�       
ده�ن م����� و !�ر دی0+ م.>
ر              
 ��� �� �+ �?<�= *+ود  'ور��           
��� ��اد �
ا���               ��� دو��  ا
�8م !� '@�ز ام+� �)� ��  �� و         

از 'ن   ...  ر*�).��� و ��4�� و     
ا,+ا� ای: �+ح         .  ����م م�����    


رژواز� ای+ان را �8در !�                    !
         Bد�� 'ورد� م� �)� �� !� ه�
و,� !� ای: زود� ه� در 4
اب           
ه= ��� دی� و م
DE�?8 را ��                   
*HI در G&)� ا�FE8د� ای+ان،           
!M�� در م)�JK� �&� �IL+ 8+ار           

 .م� ده�


ر ��M دو�� در ,�م?�                       L!
�+م�ی� دار� ار�5ن ا!+از                         

ر� �>���I ا�� ��                        ��E�دی
          �Lای+  :��N� و =�>(� �O�Pو
را دارد �� �>; 'ن �+م�ی� !�                
�= �+ی: درد�+ م�زاد �
��� را               

رت  ارزش اض�*�                          G �!

    �(� T��F�    .         :�- دو�� در
       ���
��ل !�  +�� و د���4 در �

ن                      U�4
د ��3 ه ،���
و !�ز�

�G !��>�ل                  F4 م�ی� دار+�
�T  ازرش اض�*� ا�� و         �F�
               ���M� DI� در 5+دش �+م�ی�

ا5+ از . ای�O م� �)�

 امان كفا

يارانه ها، انكشاف 

 سرمايه و طبقه ما

ه�+ا� 4>+ ا-E+اض !�ز��0E�9ن ��م�:                 
�-��E,�0ن          ،اE�9از !�ز� �?�, ��-W�ا 

را �� در ای: �.�DX� Y  �� ا��                               
�<� م��)��  Wو          .  م Zو� در�� ��-W�ا

                     Y� ����9     ،'�5ه� !�	� �>���I ای: ,
در,� !�	ی� از ه
 ��ر� و درای� '��7                  

!� ه��: د��� م� -�: 4>+ و                              .  ا��
ا�W-�� را ,�7 ا�Wع 4
ا�)��5ن درج             

 .�+د� ای=

	�� ه������ 

 ١٠ از ��-�           ٨٩ '!�ن        ^١روز  )>�       
                      bی �-��E,م�: اK� �0نE�9ز��! c<G
                      �M.م �!�Iاض� در م+E-ه+ات ا�>�

را� ا�Wم� !+35ار �+د�� در ای:                     
�<�ه+ات �� از  7+ر�؛ ا�Wم79+؛                  

د��           ! �E*ر ی�
N��7+ان؛ �+ج و 38وی: 
��ر5+ان !�ز��E�9 و !+�4 ��ر5+ان                     

ر ی�*�E و !� �+ح م��L>�ت                N� �@� 

                    Dا�� ا*3ای
4١
د از ,��M در4^٪ 

ق ��ل I�٨٩ �!�Iدر م g٪ م  �� ازW-ا 

     �(E4ف دو�� �+دا+�  .    :�(U���ر5+ان ه
                      ��م��L>��� دی0+ از 8>�� !+8+ار� !�
���M و !+�4 ام��Eزات دی0+ �� در                    ��
یb ا�W-�� م)9E+� ذ�+  �� !
د و                           

ص               F4 دو�� در �!
Fم 
k� :�(U�ه
��-� !� وزارت   E,م�: اK� ل درم�ن از�IEا�
!�7ا � را در4
ا�� �+د�� و !�                                    
 ?�ره�� !M)� !�ره� �Wش �+د�� �Gا�                
4
د را !� 5
ش ���ی)��5ن م.�M ر�����              
0
ی� �))�                          X��� �! ر
. و '��ن را م.>

��ر5+ان ض�: 8+اL8 �l?)�م� 4
د و                  

ص ا,+ا�       F4 ی)��5ن در��� �4+! �7?�
4
ا�� ه�� '��ن 8+ار m5ا E)� در                               

ر���� !� م��L>�ت '��ن ر����5 �9
د           G
�?�ت دی0+�                    .� �! bدر 'ی)�� ا� �3دی


د  �
,�   . ا�8ام 4
اه)� �� TM, �� �ا �E��
م� �+د '�5ه� '��ن از ض+ورت ای.�د                  
� �+ا�+� از !�ز��0E�9ن                          �9� bی
��-� و و��ت !� ��ر5+ان                           E,م�: اK�


د      ! �یb ا�W-�� �9+ی&� در                  . �@
م
رد م��L>�ت !�ز��0E�9ن در !�:                               

     �� �  +9E(ر� از �<�ه+ �))�� �5ن م���!
 :مE: 'ن !� 8+ار زی+ ا��

 
��	� م����� در ت��ه�ات �  ١م�� ا

  #"�ن م��
�-��E,م�: اK� �0نE�9ت !�ز��<��Lم:  


ق م�ه���� ��ا8� !� م�3pان   -١I� Dا*3ای

ر� و       p9� ت�pم�p4 qp(ه��ا*3ایD �<�م ه


رم وا8?�� :E*+5 +>� در �!  
���M"!+8+ار�  -٢�� ���!   "          �p�pا� ه+p!

��-� ؛ زیp+ا ��p از     E,م�: اK� �0نE�9ز��!
     �p! و �p�+* ان
�� ��ل ��ره�� ��X و �
             �pن م�pدرم ��pه �p(دن ه3ی
! 	�! �! �,
�

 �8در !� درم�ن ه�� ا���� 

تظاهرات بازنشستگان تأمين 

  اجتماعي در مقابل مجلس

 

 2صفحه 


اه�ن در                          Xری
7���+وز� ,).��� ,
ا��XE!�ت دوم �
ام>+ 'م+ی�� و !�ز���0+�            
                                      T�� ی)��5ن و��� �M.ی� م+sا�

دو ��ل �� از            �+��E9�! ��7+ در �)�         
��+وز� �+ه��ه
� او!�م� و دم�+ا��7 در             

� دو       ٢٠٠٨ا��XE!�ت چ�7ر �
ام>+        G�� ،

ر ا��  E��*  :ر     -١�? "+��k�  "    او!�م� و

دم�+ا��7 در !+4
رد !� وا8?��ت !&+ان               
ا�FE8د� �
چ و �
م���))�� از 'ب در 'م��         


رژواز� 'م+ی�� در ا��IEل      -٢.  ا��! ��

��، دچ�ر               ����8رت م��ن دو ,)�ح ه��ت 
!� .  �+در5�� و �+�� زی30ا�5 ا��          


ا� ,�ن !�)+ ��                     Xری
7�
ر ,��(� �EO5
                                      �M.م ��lر ��
M� ����� ��.!

" ,��k� �7+     "ا�)
ن      :  ���ی)��5ن م�9
د      
�(� +��k� ا�� �� !�ی� ! 

!+��� و !�ز��� ا��XE!�ت دو ��ل ��D، ه+               
"  ��O �8رت   .  "دو در ��م !&+ان !
د��           

�� ��ر� ا�4+، !&+ا��9ن را -��; �+ و           ��
دو ��ل ��wM*  .        :�E�X� D �))�� �+ م��)�      


اه�ن را         Xری
7�ام
اج !&+ان،  ��� ,
ا�)
ن ��ام��� از -Wج                .  L8?� �+د      

!&+ان او!�م� و �D!3 را !�  ���                           
او!�م� در �� ای: !��4                  .  ������9 ا��    

!3رگ، از ر8>�� !+��� در4
ا�� دی�ار              
دو ��ل ��D ه=       .  و مmا�+� و �
ا*; �+د        

                     �Eا�
در �� !+د !3رD5 !� چ)�: در4
'ن روز از م
ضY         .   +وع !� ��ر �+د       

��+وز 4
اه�ن ه���ر� !�                                                       

اه�ن !
د    Xری
7�,  .          Yض
ام+وز از م

 ��� ��!7)�0م در ���� را� -+وج                             
 . زودm5ر 4
د

ای: �+در5�� ا�E+ا��یb در �����                     

��م� !&+ان ,���7                        � �G��'م+ی�� 
!3ر�5 ا�� �� !�D از ه�� 5+ی>�ن                         

ا�FE8د 'م+ی�� را �E*+5 و                

 فاتح شيخ

 :پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات آمريكا

  پيامها و پيامدها

 


	�� ه����  ����ی� وی��M�� ا�)�د      :  
م&+م��� زی�د� از ,)�ی�ت دو�� 'م+ی�� و       
           ��M- ار�.�-� در -+اق yMEXی���ت م+,

 ای:     ،  ،م+دم -+اق را ا*�9 �+د� ا��               
 م�,+ا را چ0
�� م�>�)��؟

 درز ���ا �+دن چ)�: �.=           :'�رس م%��د  

ا�� دور                  E��زی�د� از ا�)�د !� ای: د�8، �
از چ9= دوای+ ���= ا��Oق !��*�E، �+را��       
5
ن و                        �E(� ی= دور از چ9= ��� و
0! +�

�       .  -��M ا-E+اض ,�� '��7        !�8 +E9�! :ای
درZ ا�� �� 8>
ل �)�= �� 'م+ی�� �9
ر     
��7ده� و !)��0 ه� ا�� و ه+ ��7د� در                     
�= و د�8;         Fم �M�4 د
چ�7ر چ
ب ��ر 4

���=                    .  ا�� ���م ا-E+اض� �� م&�*�
                   Yض
��>� !� ای: ا��Oق دا E)� از ای: م

                   �O5 �� ن
E(�M� �رWا��      "ه�
Eای: م�
�+!�زان 'م+ی��ی� و ا �G�X دی0+ را               
         �M8+ار ده� و ام)�� م +L4 در م?+ض
م� و ����� �� !� م� ��ر م��))� را ��7ی�                 

ای: ��9ن م��ه� ��            .  *+ا�+ �+*�    "  �)�
                   ��7�ا-E+اض ,�� از �+ف ���م ,)�

رت                          G ن' ��M- ��م+ی' =��� �م&�*


ا��                .  �0+*�E��!)�!+ای: درز ای: ا�)�د �
م�}�M ا� ��Fد*� !� � و !� ��د�5 !�                      
د�� ����� !��*�E �� 8+ار ���� از ای:                
ا�)�د !�4>+  
�� ، !M�� !+��م� ری3�  ��       


ر !)<+      .  و م��L?�  �� ا��       L(ای +E9�!
                 �?O� �� �(Eم�+�� ����� در �8رت ه�

م��: .  در ' ��ر  �ن ای: ا�)�د دار��                 
                        �FI+ �))� م�ا�� ����� !� )� �� *

    � �! �I�I�*�+ م��)= ای).�     .  ' ��ر  �ن 
                     �
د ' ��ر  �ن ��I�I و ی� ��ا8FIم

  ���� �MGن   . ه�ف ا�  Wزم�ن !)�� !+م
                        ����� Hای: ا�)�د !�ی� در زم�)�  +ای

�� 'م+ی��  و د-
ا در !�: دو �3ب                    (�
ا�MG ای: �9
ر دم�+ا��7 و                                                 

�G ا��XE!�ت                     FXاه�ن و م
Xری
7�,


د                       �Eم��ن دور� ا� �0+ی�  . 	��E�ا
ا�3ا!� ه�E)� �� در ا*�9 �+دن ای: ا�)�د         

اه)� !+                         Xد و م�

د� -�ی� �ن م�9�
ا��XE!�ت �m0! +�JKار�� و ا�3اب رT�8 را             

در �M�4 ا��XE!���7 ای:              .  �+4
رد� �))�    
!� ه��: �4�+ *�+          .  ام��ن و,
د دارد     

                        �! H!)= درز ای: ا�)�د !� !�+ون ر�م�
د-
ا� دا�M4 !+ �+ �8رت         

  ايران و ،كشتار مردم عراق توسط آمريكا

 دسته جات قومي اسالمي

�ر+�* ��اق ��	
�� م�0ح/� "� '�رس م%��د د"	� �	�� م�-* ح-ب 

 4صفحه 

 3صفحه  4صفحه 
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            �p7pری�p�p�p! Ypی+p� �p ر |p-�! :د� و ای
<�
م�  
د �� *+�
�� زود رس را !� 4
د 

  ه�+ا� دارد
� �p(pGوق ر*�pه�p وام ؛                               -٣p��9�

م�p*�p+ت ووام �p* �pMp�pFp&p+ز��ppان                             

ر�                ( p9� ن�p0pE�9دی0+ !�ز� �(��� )ه
� ��p?pو��p ه�p� م�p�p! :p+ا�                    -���9�

 !�ز��0E�9ن *��8 م��:
  دوس��ن "�ز
���� ت2م	� ا�1����

        �p� :p�pزم+p� در �pر �� م� دا��
>���ه
             =p�p(p� �pر " ز���5 م�p�   "       ش " وWp� "


ق                       pIp�ارز �p� �pارد و ��pرp5+ان و 
                       �p�p?pوض :pی+pEp7p! در �pE�!�0+ان ؛ 
              �p(pا�
p� �p�p� د
ز���5 در ای�م ,
ا�� 4

د و                             p4 �ا+p! زم	ت ����ام ���ا8
              �+p7p! م�p�p� و �p((� ��7� اد�  �ن را
��4
م)�� ه�� ز���5 از 'ن ����� ا�� �� 
��ر ��� �))� ؛ از ای).�7 ��ر5+ان و         

ا��p و                            p, ن�pان در زم+p�p0p! ق
pI�
        �p� �pم دو ی�p.pا� �p! ر
4
د م.> ��(�
ا��
           �p0pEp�p9ز��p! ن�pو در زم �p�
p  ر م���
-�M ر@= ��p� �pل ��pر و '!p+و دار�             

!� ��ر ه�� ��م)��T و دون             " ا,>�را   
و در ای: مK .    YpLpIpن 4
د �: م� ده)�   

 -زم��� !.p&! �7+ان ه�p� ا�pFpEp8د�              
�� !� د�� دو�� و �
ء ا��pOpEpد� p5+ان       


ا��pن                   –�� �  ��   p, =p�p>p- �و !� �4
!���ر ؛ ��ر !p+ا� !�pز��p0pEp�p9ن ��pی�pب                 

 .ا�� 
     �p� �pM�� +ی� ه
� ��ری�X م� 5Gا bی
4
د م� m5ارد ؛          �M<8 �رو� دوش ��
ای: ه�� !)� ه� ؛  7+ه� ؛ ��ر���4 ه� ؛   
                  :p�pمKp� ه�؛ ,�د� ه� و ��4!�ن ه� و ��
� ��p از           p�� ن ا���ن
�Mز���5 ده�7 م�
                ��p  �pEp4�p� �p�� �pچ �p��م� ؛ از ز
�p+دان و �p+م�pی�p داران                      pEp؟ دو� �pا�
                  :pا� ای+p! �pE��!�ون '��� ��E+ی: ز
م�M�� ��p(p �p! ��p�9 و !�p اWpLpGح                      

�)q رو� �)m5 qا �p(p �p! �E امp+وز�       

د      p4 و �pه�p(! :ی+� =�&Eی: و م�+E7! در
روه�ی� �� م� ���pE4 ایp= و در رو�                 
��ن ه� �= م� ده)� و !� رو�   M<ی: م+E7!
                    �p<p8 از �p� �pور�' �p�م>�ر��9ن ه= �
د�w�+E چ� ����� ا��pOEد� م�p(p(p� �p ؟              
                  :pای �p� �pش �+د� ا�
�+دان *+امEدو�
      =p�p>p- �8رت �! �E8د�� �� و
��ر5+ان !

ر ی���رچ� و م�p&pEpا��p در ��pل        L! د
4

^٧             =pرژی �pد��p7p� رز��p<pم �G+- �! �� 
 .W� YM4 �E m5ح  � 

ق       ٣٠دو��Eن م� دا��= ��   pIp� �pGدر

و م3ای�� دری�*�E م�ه���� از مp�� �p+ و     
                   �pم �pEpXpری �-��E,م�: اK� ب��� �!

د !+ا� ای)�� !�ا��= در چ7� ی�p� �p و      
ی� د� ��ل 8>� چ� ارز � دا �pE ا��p ؛     
                   �pspم �p*+pFم مW8ا ���8 �! ���*��
!+�w و ی� 5
 � و ی�p م�p�p: و @p�p+و              
           �p 
p5 ��).D �)�= ؛ در �� ��ل 8>


ی�   Mق و                ^��٢
pIp�
د و از p! م�ن
� 

م�pن   ١٢٠٠ �
م��� م� �٠٠٠م3ای��   p� 

     �pدی+p5 م� +�� ���!   )               �pG در �p�
   ��
 �p      �٨ی?)� !+ا!+ !�    )!�p5 
pMp�p� 

                  �p! و =pدی+p� دا�4 م�+� ��م�ه���� !�
                             �pی
pMp�p� �p8ا�p� �p� �وز+pام ���8

��pود             ١٨٠٠٠ �p! +p!ا+p! ؛ �pن ا��pم
� 
٨٦٤٠٠٠                 :pم�ن م� 5+دد ؛ و ای
�

م>�M م�ه���� !�p م�p?pدل ��pز� ارزش                   
    �p�
ان !�(?! �ام+وز� ؛ در �� ��ل 8>
                 =pMpق م� ��+ م� 5+دی� و م�
I�از 
ا�� �� !�9X از 'ن �p+م�pیmp5 �pار�             
                     �pل ه�p� �p� د� و�pEp*ن ا�pو !.+ی �� 
       �pMp<pاز م �pE.�E� د� ا�� و
دارا� !�زد� !
ذ�4+� او��� ��3 ا*3ون  �� ا��p ؛ ��pل     
                            :p�p�
p{pم� �p�!
p4 ل�p� �p� از �p�
                    �pم �p� �pی�pل ه
p� :رو : �))� �� ای
�+دا�E4 ای= !�p.p� �p ر*�pEp ا��p ؟                                 
    �pا�� -�ا�� را ر-�ی yP
��� م���
�)� و از ای)�� �p+م�pی�p ؛ د�wp�+pEp و                     
� ز���5 م� �
�H دیp0+ان !�pkpرت      G��

�5+� ���ی�   
M, د          . !+ود�p.pرم ای
p� +5ا
                 �pم�p- و ��((� ���
 �� ؛ م� �� 4
د �
                          �pچ �pدی �pی�p! و =pد� ای

رم !� Dه��
              �pو 'ی �pد� ا�
p! رم
p� د�p.ای |-�! �����
J+وت '��ن در ای: م�ت ��هD ی�*�pE و          
ی� ده�7 !+ا!+ ا*3ای�p�p� Dا �p+د� ا��p ؟       

     =pای ��p  م?+وف �M����p  "   م�Fاق ,
��p 'ورد      p� �p��! �3ر م� �)� چ��� ��
      �p�p� ر�p� چ�3� !��� م� 'ورد ��و '�

�(�“ 

ن م�p ی�p� �p(p?pز��p5�pن                  p(pن ه= ا��Eدو�

��p در ��p, �pول p8+ار               p(p� ت����م �?�
داری= ه�� چ�3p را �p�p�pIp= م�p(p(p� �p؛                        
       +p5و ا �p(pده �pم ��FX� د,� ه� را
!
�p� �p+د� و      p! چ�3� �� 'ن م��� ��= ��0ه�
          ��p��p�p� +p5و ا �p�+p�p5 ا���� در �<+ م�

ل و دراز�            p� ��pه �pا�+(X� �� د
!
          �pق م� م� �))� ام
I�در م
رد ,>+ان 

�p+ف و و-��p و                   در درون 'ن   3p,
                       �p�p�p� 3p�pچ Bp�pه �p��4
م�p  .   و-�� �

           �p��pق ا�
I�4
اه�= ؛ م�  ��� �8�G
4
د را م� 4
اه�= . 

                         �p! ؛ =p�p �p! و ا���� ��, +�O! ی��!
ریEX: @= و @�F و ا��pو� در درون                
4
د ؛ ی?)� !� از !�: !+دن 4
د ��pر�          
                     �p�+p� �p! ؛ �p*+p5 �pاه
X� رت
G
           bpی �p! ر��= و ��ا�O+اد� ��3 !.�ی� �


اب   ," ��   "             �p(pرم�p� bpاز ی 	�p! +p�
             �p�+p� =pی
p  ح م�W� YM4 دون ��ی�
                3p�p� �p?p�p, �p��p<F- ض?� و
ه�� م

اه� !+د و ه���)� ر-� و         X� را� !.�ی�

 .!+ق م&
 م�  
د 
��p و                     plت داWp�p�p9� د�p.ر م� ای��راه

 �+ا�+� ا��
                        �p�pMp�pم +pا�+p� و در �pا��p&pEا5+ م
                     �pا� ر��pG �p! د را
p4 ��pه �pEا�
4
              ��p�p(p9� ا+p�' �pا�
� ��ا-Wم �)�= ��� �
                �pم =p�pEpد� ه��pزی �p�p?�!�0+د ؛ م� ,
��ت �Wن و ا��p!�XEت و          ��F� ا��= در
�

د را    p4 Y�@�+و اm5 +Jار !� �= ؛ !�ی� ,


ر �� م�p� �pز��p5�pن                   L���!�ور �)�= ه

ال                             p{p� �p؛ ام =p�pEpد ه�
p,
pت م��?�
                       �p�
p0pد را چ
p4 ��pرا ه
p  �p�pE�(ای
� !�pppppppهpppppppp�ppppppp=؟                                            ppppppp�ppppppp�ppppppp9�  

١-               3pا�+pن ه� و م�E�+7  م��� در �
                            �p!�pIpدر م Yp�p.p� �p! ان
ا��Eن م� �

ر                          pLp! �p-�p�pEp,ا :p�pمKp� �p� ن�pزم��
          �pEpا�
p4 ن�p�p! :p�pاول ه+ م�� ض T�+م
� و             p�p�p9� د را
p4 م�
�- Y�ه� ؛ م.
            �p! ن�p5�p(ی��
را� �  ��
یb ه�Kت م


د  � .اه�اف زی+ �9��
-                          �pم
p�p- Yp�p.pم �p�p�p9� ان
p4ا+p*

� ؛      p&pم �p.�0ن ه+  ?>� در م�E�9ز��!
               �pم
p�p- ن�p�pم bpو ی� ی �IL(م Zر��
           +pه =pدر ���3ده T�+ر م
L! �� +0دی

د و !3p5+pار� ا��p!�pXpEpت                 �م�� �9��

�IL(ن م���� هlرا� دا
  �7,  

ن ه��  -  ���� �*p+ه�p0p(p و           :  �9��

�p��pر�         p؛ ه �pم
p�p- H!�9رات ؛ رواEا�
  ه�� داو�M>��� ؛ �O+ی&� و ورز �

   -       :p�pمKp� ن�p0E�9�9ر 4>+ ��م� !�ز�Eا�

ر م�pهp! �p��p�p+ا�                 pLp! �pIL(م �-��E,ا
                                        �ppp<ppp?ppp  +pppن ه�ppp0pppEppp�ppp9ز��pp!  

٢-       :p�pمKp� ن�p0pE�9راه�� !�ز�
  ���9�
��pی�p5�p(pن          p� از �p�p9E7+ ه� م  �-��E,ا

��

ن ه�� م+!���� م)��; !� �

راه�p� ا��pp��pEp از                                -٣p  �pp�p�p9�

                 cpLp� 4+� درW! ی)��5ن  7+ه� و���
                                       �pp7pp��ppEpن ا��p5�pp(ppی�p�pp� ر از
p9�  

        �pداد� ��p-و �pEpت دو��pم�Iر �� م
L���ه
             �p-�p�pEp,م�: اK� �0نE�9ق !�ز�
I� ��
           �+p0p9� ر� و
ه���)� !�ز��0E�9ن �9
        +p0pف دی+p� و از �p*�pاه� ی
4 Dا*3ای
م�3ان !��� �+دا�E4 م�p�p�! �pر !��p�pر                    

ر� و     p9� �pE4ا+� ��!�E9+ از م�3ان !�
              �p �p! �p�p� �pی��Iم �
د� و �8!! �+09�

ارد            pم ;p&p! ت�<��Lم ;I&� ا��
در4

  .ذ�+  �� را داری= 
 �1��6 از "�ز
�����ن ت2م	

 ا�1����

 تظاهرات بازنشستگان 

ه= �� د��9Eن !� ده���9ن م� ر�� از             
��	، ��	 ه�� م
رد ���ز �ن و                 :��ه
         �+� ��	
م
اد @mای� را !+ا� م�ت �
4+ی�ار� �+د� ا�� و در م)�ز��9ن ا�>�ر           

ام� ای: ا�s+ی� ,�م?� ا��            .  �+د� ا��  
    � �! +�* �! K?ی� �+ی�! ��  .   �! �E4دا+�

، و در وا�8�G Y8            "مF+ف �))��5ن  "
��� ��اد و-�� م� ده�،   �ا� �� دو�� ا
در م�ت �
��ه� ����*� !
د�D را ��9ن       

�8�� ه��              .  م� ده�    Yی+� :E*ر 	�!
م�ی&�Eج م+دم و !�	 ر*E: �+خ �
رم،                  

�3د ��چ�3ش             E�8رت 4+ی� ��ر5+ !� د�
 . را !�9ت ��هD م� ده�

  * � �! y8ای: ام+ وا �! �Eم� !�ی� �I<�
�� ��9>+د ����� دو�� و !�	 ��0                          
دا E: �+خ �
د، ���زم)� و,
د ر�8!�                

ه�
	� !���ر� را      .  !�: ��ر5+ان ا��    
� �>�I م� 8+ار                  !�Iدرم +E9�! Tا�+�!

از ه��: ا�ن ه�9اره� !�              .  م� ده)�   
��ر5+ان ا*���k '@�ز  �� ا��، چ)��             

ر -��M ��ر و ��-� ��ر                          ��  D��

!� .  ز��ن ��ر5+ را !� �Gا در'ورد��              
م�3ان زی�د� �+م�ی� در ای+ان ,�ا از               
                      ،Dم� ,)�ح ه� و د�� !)�� ه�ی���

مFI+ را ���
ا�� ه�� ا*+اد، و �&+ی=               
ا�FE8د� م?+*� م� �))�، �� �+م�ی� و           


� ده�M, ��(5 �! م�ی� دار� را+�. 
  * � �! y8ای: ام+ وا �! �Eم� !�ی� �I<�

            �(� ��- Yی� �� !)��       .  �� !�ی� �+ی�!
�3د د��       .  �)�E!+دن د�	ر !+ا� !�
O��!


���� ه�   .  !��ر  
د و !+��م� !+ی3د  ��
. در ای: م��ن �DI �?��: �))�� ا� دار��            

                  �Eری��� ��  !�ی��Eاز �+و� DX! :ای

����E را �+چ=  ��ر5+ان                 ��O�W+م �

�(�. 
��ی)��5ن                                   � H�
� ��3د ��ا8Eد�

             bم���

د و ا�  :��?� �Eر5+� !�ی���


رم  !�	 رود� �!. 
 !+ا� م>�رز� !� !���ر� ا�&�د ��ر5+�           
       �M�-��M !���ر� را !�ی� !+ا� ا��ازد و -

�(�. 
               �  ��9Eا� ای: ��ر !�ی� م+!  . Y�م.

                       :��
م� ام+وز '��ن �+ی: و م�-
 را�   .�+ی:  را� !+ا� چ)�: ام+� ا��            

را� ا��از� ای:          .  دی0+� و,
د ��ارد        
              T  ا� ��ر5+ ام+وز از ��ن+! D<(,

 .م7= �+ ا��
 

.يارانه ها، انكشاف سرمايه و  .. 

ای: وض?�� *�,?� ا�3�0 �� ه= ا�)
ن             
��+! �7Eدر ,+ی�ن ا�� !�ی� !� ا�. 


ا�� �� رو!+و� �>�I ��ر5+ 8+ار             �
�E*+5 ا�� ای: ا��، ���م ای: وض?��         
                       �X9م �I<� bد�� ��ز ی Y�.*
. ا��، د�� ��ز !
رژاز� ا��                           

��+وه�� !
رژواز� �
ا� ,)q و                      
4
�+ی3� م+گ و ز���5 !�:                                       

                           �I<� �! �M��4
د �ن،ه��0 در 
�(Eه� �&Eم D�E�� .��ر5+ و م+دم ز

                             �I<� ��?در ای: وض +��k� �ا+!
��ر5+ !�ی� �DI ره>+ و ��9+و را !+                 
-��7 !�0+د، �>�I ��ر5+ ی�� از                          
اE�MG+ی: �>�Iت ا�� �� !�E9+ی:                         
م)O?� را در ر���ن !� ای: ه�ف -�ی�             

4
د م��)�     .               w��! در ���?* DI� ی��!
                 yMEX�79� مX!  دن+� �&Eدن و م+�
,�م?� !�ور 4
د !��� یb ز���5                      

  �((� �Oای ،+E7! .   �� زم�ن 'ن ر���� ا��
�>�I ��ر5+ د���4 �)� و ,�م?� ا�                    
,�ی� و رو : �� !+ ا��س 'زاد� و                      

 .!+ا!+� !)�  �� ا�� را م?+*� �)�

               �&Eر5+� -+اق م�� ����
��3ب �
�+دن و !��w �+دن ��ر5+ان و ���م                    
����� �� !��>�ل 'زاد� و !+ا!+�                             
ه�E)�  را در ه�� ,� در ��ر���4 در                  
دا���09 و ه+ م&� و م����  ام+ 4
د           
م��ا�� و م��
 � ای: ��+وه� را دور                       

�+چ= 4
د !+ا� ��ی�ن دادن !� ای:                               
وض?�� *.�Y و ر���ن !� یb ز���5             

  �(� Y�, +E7! و �Eی��  .   bل ی
k9م� م
م>�رز� روزا�� !+ا� �8رت !��9Xن !�            
                   �7�' D���9�� ر5+ در�� �I<� م+دم و

=�Eد و ام��                   .  ه���E-ش داری= �� اW�
�7� 4
د '��7 را در                      E�*+P �! دو!�ر�
م>�رز� -��M ای: ��+وه� ,TM �)�= و                      
رو��� م>�رز� ,
ی� و م�M!�I !� ای:                      


ی� �)�=I� وض?�� را  در م��ن '��ن. 

....كشتار مردم عراق توسط   
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یb �+ف دو�� !� �+م�ی� m5ار� ه��     
-<�= ���زه��  ��ی� ا� �+م�ی� را م��7           
م� �)�  �� !� ه3ی)� ��E+ !� ارزش                        
اض�*� !�E9+� د�� ی�!�، از �+ف                    
دی0+ ��ر5+ ه= !� م>�رزات 4
د �?�             
       �-��E,ا ���
!+ ای:  دارد �� !�9X از�

ن �; و                    U�را �� !�0+د و 'ن را ه
            �(� ��

یT !+���� و��8F� �!  ق
I� .

از یb �+ف ��ر5+ در �9
ره��                    
���E*+9، �+م�ی� را م.>
ر �+د� ا��            
��: ام����ت �3 ��،                                   N� �! ��
                     bی ��&�M�F، م��: و @�+�، 	ا8
             �����ا�M8 را !+ا� �Kم�: ز���5 !+�
!9)���، و از �+ف دی0+، دو�� !�                        
       =�M?� �(م�)�ت �+م�ی� را از ه3یK� :��ه
و 'م�د� �+دن ��+و� ��ر م�ه+ م?�ف               

!� ا-E>�ر�، دو�� ه� !� ��هD     . م� �)�  
�+وی� ه�� دو��E، د��        "ام����ت و     

�G و چ� دو��E(�+م�ی�   F4 را )  چ�

!�ز م� m5ار�� �� از �+دا�4 ه��ن �7=       
ه+ چ)� �
چb و م&�ود !� ��ر5+ از             
          �.�E� ه)� و در��! �-��E,ات ا���
� ��
��-� و                           E,8?�� ا
��ر5+ را در م

ام+� .  ا�FE8د� ض?�y �+� 8+ار ده�    
�� !� ��هD �8رت �>�I ��ر5+ م�                  
ا�.�م�، �+خ م3د را ��هD م� ده�، و         


د �+م�ی� را ا*3ایD م� ده��. 
و�E8 �� م�s دو�� از *+اه= 'وردن                   
              �E8رای�0ن �+ !�ز م� ز��، و ��F&�
�� از *+اه= 'وردن !��� درم��� �+                  
!�ز م� ز��، !� !
رژواز� �� ام����ت         

د و ای:       ��م��� دارد *�9ر� 'ورد� �
             D,ر�Xر5+ ا�� �� !� !�ر م�� �I<�

��M !� �4م�ت            .  ا*3ود� م�  
د       � �!
                     bدو�� و  �+م�ی� دار در ی ،�Eدو�
�Wم !� ,�م?� م� 5
ی)� �� ��ر5+                       
درم�ن و م��: و !�7ا � !+ا� چ� م�   
4
اه�، !�E9+ ��ر �)� و �
ل 'ن را از               

�3دش !�+دازد    Eو دو روی� و                .  د�
 �
���9 اس�  �ری��ر* دو:� در ه�	
�ر را "�>�"� 
��ی�;� ه�� #ح�د                        �ای

       ;� و�E8 �� م�s         .�1م�6 م�6'� م� 
م����ت م��IE= را یb در�G ��هD م�       
                              �! �EO0(ل ه
ده�، �+م�ی� دار �
در'م�ش اض�*� م�  
د، و ��ر5+                       
�3دش م�9ه��                    Eوت چ)�ا�� در د��O�

  �(� ��و�E8 م����ت @�+ م��IE= را             .  �
                 �MGم� !+د، ض+ر ا 	�! �Gچ)� در
را �� !
رژواز� !M�� ا�s+ی� ,�م?�                
م� !�)� �� در'م� م������ دو�� را                               

 .ا*3ایD ده�
�3د ��ر5+،                     Eد� �! �M��ه�3م�ن !� 
دو�� !� �+دا�9X! �4 از ه3ی)� ه�                    

رت �
!���، ادام� ��ر� '��7 را                 F!

��: م� �)�  N� .       ��M0در ا� ��
�!+ا� �
ی� *+ا��� ه��0م !� م�s 'م+ی��، دو��               
           �
!��� ه�� �Wن �� �)�7 ه3ی)� �8!� �!

,�7 از G)�یY و �
���ات ��9ورز�            �
را *+اه= م� �)�، !M�� !� م3ر-�                         

ل و           � Yی�(G :�5ن ای�((� ���
داران و �

د,� م� ده� �� در !�زار ,���7 دوام             !

��
9� �E�� ور�� و ور��! . 
         �LM� �&� �ره�
ا���DI� K       در �9

در .  دو�� ���M� �+ و ����� �+ ا��               
                           Yو�� ���
ای: �9
ره� *+ض !+ �
                ���
ارزش اض�*� !�	، ی� !� ->�ر�� �

در ه��: را!�L ه=       .  م�*
ق �
د ا��   

ب -+ی�ن ه+ ا-E+اض ��ر5+                 �+�
یb و,�7 م�ه��E دو�� ا��، و ه=                    
�DI دو�� در �+م�ی� 35ار� و *+اه=         
'وردن ���زه�� �+م�ی� ,���7 !+ا�                   
�Gور �+م�ی� !� ای: �9
ره� و �Kم�:             
                               �O0(د ه
زا�
 ���EOG م�*
ق �

�Eه� !� ای: م?)� در     .  ام�+ی���� ���!
�
9
ره�� �&� ��LM در م�Iی�� !�                      �
9
ره�� مE+و�� از ,�ی��0 !�	�+�                 �
4
ردار ا�� و ه��: !�9X از و,�         +!
مZ+E9 ه�� دو�� ه�� �9
ره��                     


د� و ه��                   ! �LM� �&�  . :E*ر	�!
     +Fه� در م ���!
�8�� و -�م ��Oی� �
                          ��
�و  
رش ه�� 5+�)�0ن از �

 .اه��� ه��: ,�ی��0 ا��

!���ه� و اد-� و         � Dاز ای: زاوی� ��ه

                  �M<ادف م+Eدا�4 م+� �E�
��(ی� � (
، !� م?)� *+اه=       "مF+ف �))��"'ن !�   

'وردن  +ای�L ا�� �� در م�ت                           
�8�� ه�، د��                       :E*ر 	ه� !� !���
�
��ر5+ از د�� ی�!� !� م
اد م
رد                         

در چ)�:       .  ���زش �
��� م�  
د                     

ر �� دو�� *+ا��� ی�               L���*�Nی�، ه
ا���M0 !� م�kM �+دن ام����ت و                              
�+وی� ه�،  ��ر5+ان ای: �9
ره�  را      
از !+4
ردار� از ام������ �� !�                          
� �+د� !
د�� -TI م�                      ���+م�ی� �&
��� ��اد ه= ��ر5+                       �را��،  دو�� ا
ای+ا�� را !� ��هD �8رت 4+ی�ش                          

در یW� bم !� ه+چ�          .  م
ا,� م� �)�    
                      ����
�+ ر*E: ای: ا�8ام، دو�� اM,
��اد، �
د'ور� !�E9+� !+ا� �+م�ی�               
       ���<�E9� در ای+ان را *+اه= م� ��زد و
'�+ا !+ا� -��M �+دن ای: ا�8ام ه�+ا�             

 .دارد
ام� '��U ه�*�)� �+دن ی�را�� ه� را در               
ا�FE8د ای+ان م7= م� �)�، *+ا�+ از ای:     


ر                 .  ا��L! +ح�ای:  Yا,+ا� و��
وا8?� !� م?)� م)�IE �+دن !�9X از              
                      �G+- �! ل 'ن�IEه� و ا����!
ای: �

ه�*�)�� ای: �+ح در               .  !�زار ا��    
ه��: ���E ا�� �� د�� �+م�ی�                            

�G را !� -+�G ا� !�ز م� �)�     F4
�� �)KE در ا�FE8د ای+ان �&� ا��E4ر                   


د! �Eدو�� و �+م�ی� دو� . 
 +وع ا,+ا� ای: �+ح !� م?)� '@�ز             
                               :E*م�ر � ا�� �� ��9ن ��ی�ن ی�
'�3�U� ا�� �� !� ا�FE8د �3ب ا�                    

!� م?)�  ��ی�ن و�O8 ا�              .  م?+وف !
د  
ا�� �� دو��  �� را ازام�Eاد ام+وز�       
��� ��اد !�                           �اش در چ7+� دو�� ا

ا,+ا� ای:    .   ,�ا �+د      ٧^ا�WIب ��ل      
�+ح ���ی�ن د�� ی�!� �+م�ی� ای+ان !�     
                    T�� ر�<E-ا :��!�زار دا�M4 و !� ه

ی�� از   .  م
8?�� در !�زار ,���7 ا��  
��D  +ط ه�� ای: م
8?�� ر �                             

ر��E?(G �M  �ن و                       L! و �?(G
               Yس و����Iدر م �E?(G +Eر �+و�
و*

9
ر� ای+ان ا��        � cL� ات .  در+��k�

ژی�� و ����� و ا�FE8د� ��                 �
lای�

��� ��اد       ��4م)�   -�
�H ه��E ا�MG ا

                            �! ��M! ،ا� در ای+ان �� �)�7 '@�ز
م�3ان زی�د� !� ا,+ا در 'م�� ا��،                     
'رزو� دی+ی)� �+م�ی� در ای+ان ا��                
��ی� �� �+م�ی�                ��� م
رد �9
ی; و 
در ای+ان و �+م�ی� ,���7 در �����                
     �ه��  مb��!  �s ,���7 !� وض
ح �8!

!� ->�ر�� ه�*�)�� ��          .  م�9ه�� ا��  
در ای+ان در ��ل ا,+ا ��، !+ ��ی�                      
���DI� :E دو�� و *+اه= 'ور� ام��ن       

�G !+ا�                  F4 د �+م�ی�
ا!+از و,


ار ا��Eا� �M4د� از !�زار دا�OEا� . 
���k+ات و ر �  �+م�ی� در ای+ان در                 
                    �M<8 دور� Bچ)� ��ل ا�4+ !� ه� ��
� م�Iی�� ����، و ا,+ا� �+ح                        !�8
ه�*�)� ی�را�� ه� و !�ز�+دن د�� !�زار     

ی�� از    .  ، !+ ه��: ��ی� مE�� ا��               
!+وزات ا���9ف !+ا� �+م�ی� در                        
ای+ان از �<+ !�زاری�!� ، �9
ی; !�                      
                  �M4ات دا���
4+ی�ار� از ا,)�س و �
               +�>� ���k�M<� �! ی+ش را
F� �� ا��

" ��	 ه�  و ا,)�س واردا��          "ض�ی� !�     
ای: .  در ه��: دور� !�+ات دی�� ای=                   

         �G
F4 م�ی�+� �Xا� زم�G ن��ه
ا�� �� 4
اه�ن �E9�! =7+ از �
د !�	       
و ارزش اض�*� �
���  �� در ای+ان                       

 . ا��
در واY8 ����� ا�FE8د� �� دو��                       
��� ��اد د�>�ل م� �)�، ه��ن ه�*�             �ا
را دارد �� �+م�ی� در ای+ان و �+م�ی�         
,���7 را، در ه�>� دو�� ر*�).���                 
در دور� ا� 8>� �+، !� و,� 'ورد� !
د             
                      :�(U�� و  ��ی� و ه�  KFX9و م

ژیb ا�Wم� را م��?�         �
lار� ای�
Eا�
!+ ا,+ا� ا���9ف �+م�ی� در ای+ان                   

�+ح "ه�� !� ی�د داری= ��            .  م� دی���  
دور� ر*�).���  ��             "  ه�� ا�FE8د�   

*+ار !
د د�� �+م�ی� را !�ز �)�، و��       
و �)��F8ت       "    دو�� ا�Wم�    "چ7+�     

درو�� 'ن ی+ا� ای: ام��ن در ,�7ن                     
ام+وز، ام�،    .    �+م�ی� را م��: ��+د       

�+ا���k� T+ �+د�                 ! �MM� +ایH !�: ا�
�+م�ی� ,���7 !� �+�+د�5                .  ا��

                 ;!�� DI� +0و م�ل @+!� دی ��م+ی'

ر و                       N�4
د را ��ارد و !+-��  
اد-�� �+م�ی� چ�: و رو��� *+,� ا�             
��� ��اد !�ز �+د�                    �را !+ا� دو�� ا
ا�� ��  �� و ر*�).��� در 4
اب ه=         


ر ��� �+د��F� . 
� ای:                      !�Iدر م �� �M!�I� ل��در -�: 
�+و�� از �+ف 'م+ی��، !� م��ن 'وردن     

" ا���"�&+ی= ا�FE8د� ای+ان !� !���7               
و *�9ر !� چ�:، رو��� و ارو�� !+ا�                  
�Kی�� 'ن مL+ح ا�� ، چ+اغ �>3�                       
ا�� �� @+ب !�  ا�
زوی��
ن درون                 

 .دو��E ��9ن داد
ی�� از د	ی� ا���� �� دره��: دو                  

��ل ا�4+ ام��ن ا!+از و,
د �� ,)�ح              
را م��: ��EO5 b�<� ،�4: ای:   "  �>3"

!DX �+م�ی� در ای+ان !� ه��: !�ور                  
در یW� bم ��9>+د �+ح                         .  ا��

��� ��اد �� �)�7                          �ا�FE8د� دو�� ا
� �Wی�               �!+ا� ا���9ف �+م�ی� را� 
ا��، !M�� زی+ ��� ا�
ز��
ن                                     

رژوای� را ��م� ���4 �+د� ا�� و             !

در .  5
� �>�I را از '��ن ر!
د� ا��          

��ل !� '��7، یb ه�ف ی���ن داد�          :�-
ا�� �� از �<+ ����� �+م�ی�                                    
         �0M�
�G، �+م�ی� �+و @+ب، ,F4
               Y�, Z+E9ا�� م
4 bزی+ �+چ=  ی

��
ای: ه��ن ��ی� ����� ا�� �� از     .   
�3ب �
د� �� �+و!� ، از ر*�).��� ��             
               bر5+� را زی+ ی�� ����
��3ب �
�+چ= �>3 !� 4
ا�� ر*E: ,)�ح ��+وز           

��� ��اد  ��4م)� ا� مZ+E9 ا��)�*Y          -ا
�(� . 

�/=� م� 
    *                 y8ای: ام+ وا �! �Eم� !�ی� �I<�

!� � و !� چ9��ن !�ز !� ای: ���k+ و                          
!� !�ز      .    �&
ل '�5ه��� !+4
رد �)�             

�+دن را� ا���9ف �+م�ی�، دو��                          
��� ��اد �� ه�� م7�� را در                            �ا
ا�FE8د ای+ان  ��� �� ا,+ا� �+ح             
ه�*�)� �+دن ی�را�� �)�7 5
اه� !+ 'ن               

!� را��ن ای: -+�G از ���L                  .  ا��
دو��  و ر,
ع دادن 'ن !� !�زار، �7=           

�G ا*3ایD ی�*�     F4 اه� �+م�ی�
4

ای: ه��ن ��ی��0 ا�FE8د� را       . و م� ی�!�  
*+اه= ���4 ه= �� �+م�ی� �+و @+ب       

              �0���� "  د �:"را مE&� �)�، ه�ا
��اد  ���، و ��y !�	  7+� ه��                        

 .را �9��� م� ده)�" ض� دو��"
    *                 y8ای: ام+ وا �! �Eم� !�ی� �I<�

!� � �� ��9>+د ����� دو��، در 5+و              
��M !� ه+ 5
�� ا-E+اض ��ر5+�                  �

ی�>�ر ای: ا���9ف ����� !�                     .  ا��
 !� و�O8 م
ا,�  � و ��                     ٧^ا�WIب    

�+م�ی� از �>3و ���� و @�+� 'ن در ای:   
اد-�ه�� ام�sل �+و!�        .  ���م ه= �<+��      

در ا-E+اض !� ه�9اره�� *+م���ه�ن             
                 ��-��7
ر� ا�Wم�، از ,��M ا��,
                            �O����، دال !+'م�د�5 !+ا� �ا

چ ا��، و                    � ،���M� و �E�(ام ��N*
!�E9+ !�  ?�ره�� 4��)� -W@ ��Mم                   
. رض� ا�7Pر� ژ�+ال  ��  >�� ا��                

 م7+م�� ام��ل �� ���٢gم �+و!� �� در 
  "                       3<� D<(, اداران
از م+دم و ه

�= در                 Fو م Y��8 ر
4
ا�� �� !� �

ر دا �E !� )� �� از ای:                       N� �(&G


ر  
د             <- �X� +م��  "      :�(U�و ه
4
ا��Eر 'زاد� ز��ا���ن �� از                               "

7
ر�  �            �ه��ن "  ا��XE!�ت ری��� ,
ا*�I ا�� �� �3ب !� !� �� و                            
��N7 'زاد� و   م����E�M ه��                                   
� ,�م?�            !�Iرژوای� در م
ا�
زو��
ن !

ه��ن ه�*� ��     .  8+ار داد� و م� ده)�        
          �E+*�ار �+م�ی� دو��ی� +sزم�ن ا���

�mف ی�را��                    ( y��Xر م�<E-و !� ای: ا
را !� ���م د-
ت ��ر5+ان !�                          )  ه�


�E: !� ای: yG 'ورد� ا��                  ��  . ��

رژواز� و �� 4+د� !
رژواز� در                !


اه�       ٧^ای+ان م��+ ��ل       X� +ار�را � 
ی�>�ر ��9 د��9Eن را داغ �+د�             .  �+د
��ر5+ در ای: د-
ا �O?� ��ارد و               .  ا��

 . !� ,�ی� ��� ر��
    *                 y8ای: ام+ وا �! �Eم� !�ی� �I<�

!� � �� ��9>+د ����� دو��، !�                                 
�8�� ه� و �
رم !�	                          Yی+� Dا*3ای


رژواه� �� ای: ا*3ایD     .  ه�+ا� ا��  !

ر وا8?� م9�� ��ز                            L! ای�9ن+!

            H�
Eت م�I<� و ،����

.يارانه ها، انكشاف سرمايه و  .. 

 2صفحه 
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	�� ه����  �����J+ ا*�9  �ن ای:        :  
                    yMEX+*�7� م�ا�)�د !+ا� دو�� و 
,�ال چ)� ���� �8رت در -+اق �� !+               
م>)�� ا�)�د *
ق ,��0M ه+ �
ع                              
,)�ی�E را -��M م+دم -+اق م+��T و               
                     �در وی+ان �+دن ,�م?� -+اق د�4

  چ� 4
اه� !
د؟،!
د� ا��

 ' ��ر  �ن ای: ا�)�د                :'�رس م%��د   
!+ا� ا*�9 �+دن ���م '��7ی� را �� در                
� -�م و ��E9ر -��M م+دم -+اق               E8 :ای
.  +�� دا E)� !� ا��از� م7= ا��                        

                          Zن ای: م�ار�  Wم+! �G
FXم
                +E( و رو +�+<E?م ،+� ��ا!?�د� ر�

 .!� ای: ا-��ل ,)�یE��را�� م��ه�

از دو زاوی�  م�9
د در !�ر� اJ+ ای:                       
 .واG �?8&>� �+د

در !�ر� اJ+ 'ن !+ �
د� ه�� م+دم در                   
-+اق، !� یb د��� �M�4 ��د� ��JK+ش               

چ�3� �� ای: ا�)�د              .  �M�4 �= ا��        
' ��ر م��))� L8+� ا� از ا���8
س                        
,)�ی��� ا�� �� در -+اق ا-��ل  ��                

,�م?� �>�ی� !� یb ,7)=  ��                   .  ا��
     HI* ا��، �� چ�3� �� ذ�+  �� ا��
                    =�>- �?,�* b�79ی� از یX! HI* و


!� از �DI                .  ا����� ا��     X! م+دم
� وی+ا�� !+           ��7
ر� ا�Wم� در �&�,
                  �Eاز دارود� DEی���,�م?� -+اق ، 
ه�� م�cM و E�0��5+ه�� ,)�یE��ر،                   
�DX �+دن م
اد م�Xر در  7+ه��                   

!� -+اق ، �8چ�ق ��O و ��E9ر                      (,

            �(Eم+دم .  دا��09ه��ن -+ا�8 '��5 ه�
7
ر� ا�Wم� م���Mرده�              �م��ا�)� �� ,
د	ر 4+ج E�0��5+ه�� ا�Wم� �+د� و   
'��7 را !� را�� و ا�M&� و م
اد                                

م+دم م��ا�)� و�E8     . م)O.+� م.37 م��)�  
E�0��5+ه�� ا�Wم� در !�kاد و ,)
ب           

ش                   @' �! ��
-+اق دچ�ر م9�� م�9
7
ر� ا�Wم� ای+ان �� ��م� '��7              �,
             ��-�I))�، م��ا�)� �� از ا��ار م�+* ��

��ی� م��)� و ا�� '4+                  �م+دم !�      .  
       ��4
!� از ز��ا��7� م�OX و @�+ ر�
م���� '��5 ه�E)�،  از ز��ا��7ی� ��                     

	غ                       G +8�! ،�M4وزی+ دا �! ;M?Eم
ه�E)� و در '�.� �)� ه� را ز��ا��                         
م��))� و ا*+اد را !+ م>)�� *+�8 ا�                      

م+دم از      .   �).� م��))� 4>+ دار��              
داد��5 ه�� ���� م�7� و از ا-�ام�7�                
. G&+ای� م+دم �
�H ای)�7 4>+ دار��             

 y9�  ره�ی� �� در ���4 ه�
م+دم از 5

د و ای: ,)�ی� ��ران ه)�0م *+ار       ! �� 
از د�� دار و د��E م���� !.��                              


د�� '�5ه)�      ! �E اm5  .       �(�- م+دم  �ه�
�� و !� �+وای� !bM وا�+ در           �در !�+
�&�I+ و 4
ار �+دن م+دم و ��E9ره��       

م+دم از ز��ان           .  �����75 '��7 دار��           

ت       �� �ا!
@+یT ار�D 'م+ی��، از د��
'م+ی�� در !+ا!+ �8چ�ق ��O و دزد�                   
       �� ���8�Oای: ا� ��ه�� ام
ال م+دم و ه

�(E��5 ه�' �!
X! �E*م� ا. 


ر �� EO5= ای: L8+� ا� از                         L���ه

دری�� ,)�ی��� ا�� �� 'م+ی��، ای+ان،             
��+وه�7� م)�IL ا� و دارو��E ه��                 

               ���  T��+م �M4دا cMم�  . ���O��Eم
م+دم -+اق �&<� !� �&<� در �
ل                  
                   �EX!�! :ل !� ای: ,)�ی�ت و ای�� �Oه
ز���5 �+د� ا�� و -F>���� و ��                                
رض�ی�E م+دم از ��+وه�� !��� ای:                      
                         �7E�9ن ا����وض?�� و !+��م� و ا-

م+دم  د��� !�!�EX و ���4                          .  ��ارد
. 4+ا!� 4
د را در ای: ��+وه� م�>�))�                 

!)�!+ ای: *�+ ����)= ' ��ر  �ن ای:                    
ا�)�د ه��JK� B+� !+ ��ر��م� ض�                              
ا����� و ,)�یE��را�� ای: ��+وه� �3د                     

           � �! �E و     .  م+دم -+اق دا ����<F-
��رض�ی�E م+دم -��; ا�� و در �
ل           
             +E9�! و و�?� 'ن ;�ای: ه�O ��ل -
و !�E9+  �� ا��، از زم�ن  +وع                        
,)q 'م+ی�� -��M -+اق �� از زم�ن                  

 .ا ��ر  �ن ای: ا�)�د

در -+�G !�: ا���MM ای: م
ض
ع ��                   
ای: ��N8      .  ا��از� ا� م�OEوت ا��               

!�-| م�9
د �� م�ار�� م?E>+�+ دال                
!+ ,)�ی�ت ای: �9
ره� و ��+وه� و                         
دارود��E ه�� م�cM !+ ض� !9+ی�                     

' ��ر  �ن ای: ا�)�د از               .*+اه= 5+دد   
م�Iار� از    .  ای: �<+ �M�4 م7= ا��            

چ+Z و ��E*� 'ن ,+ی���ت و                                        
9
ره�ی� �� در M4; ای: �+اژد�                      �

�Gم� .  د�� دا E)� را !� �cL م��ورد      

,� 'م+ی��            Eاد-�ه� و        ،ا� ,�� را م 

�+وژ� ه�� ,)�یE��را�� اش م��)�،                        
�+وژ� ,)�70� !� اWLGح 'زاد�                       
            +0�E� م���
ره� و ��E�دی ��M- DX! .

7
م دم
�+ا�� و م?)�                        Oم :�(U�ه
��-� 'ن  و ���م م�Oه�=                           E,ا �����

ق                   I�,?�M ا� �� در !�ر� 'زاد� و 

ای: .  !��M<� +9  �� را زی+ �
ال م�>+د        
5+ایD در �cL !�: ا���MM م��� ا��             

 .��9ی�  �� ا��


	�� ه����  ��ا*�9� ای: ا�����ال     : 
چ� و�O�P ا� را !+ دوش م+دم                                  


ا� -+اق  X3ب         ،'زادی� �>�I ��ر5+ و 
4
اه� m5ا �؟ ��  

 ای: ا*�NEح ����� ���م         :'�رس م%��د  

ا��            Xا� را *+ام�
Xن و 'زادی��Eم+دم م
�� در م>�رز� !+ -��M ,+ی���ت                                  

�� و                    w��!  +E9�! ار�.�-� ه+ چ�
4
د را !+ا� از !�: !+دن                                  q(,

        �(9X<! ای)�7  �ت �������� زم�����    .  
م+دم ه)
ز ای: ام��وار� را دار�� ��                

ا�� �
�H ای: ��+وه�                         Eز���9�5ن م�

ر !E7+  �ن ا����Eارد                  F� ،�!د ی�
<7!
ز���5 م+دم ام+� @�+م��: ا��، ای:     

ا�)�                                Eاه)� و �� م�
Xوه� �� م�+��
. ز��E7! �5+� !+ا� م+دم �Kم�: �))�                 

�.�رب چ)� ��ل �E m5 ای: ��I�I را                 
!� رو )� ���ی�ن �+د� ا�� �� ه�� ای: 
!�!�EX �� !+�+ م+دم 'م� ���مً� د��                
��ز ��+وه�ی� !
د �� ه= ا�)
ن در                        

  �(Eای: �� ای)�7           . �8رت ه� :EO5 �! ز���
                    �8W45+د و �� ر*� ا TI-  چ�- 

                     �����-� ا� را !� ای: ,�م?� �&E,ا
                          �0(, bی �! �
د�� و 'ن  را �>�ی��

در ��E.�      .  �+د��، ����    

ا*� �Gارت 'ن !+ ا�FE8د ,�7ن و                      
ا*� �+�+د�5 اش در ����� ,���7             

در -�:   .  را ی�.� L8?� �+ �+د� ا��    
��ل ای:       "   b! ر دی0+        "  ��م�! ،Yی+�


اه�ن !+ دم�+ا��7 در       Xری
7�, �+�+!
���E4ر ����� 'ن �9
ر را �4�+��9ن         

�� 'م+ی��         .  �+د���,)�ح را�� ه��ت 
 YLIا� از م
Xری
7�� در �3ب ,�9Eم
رو� ��ر 'م�ن ری�0ن و !
ی�� !��>�ل                  

ط  
رو�، ���ن ا�E+ا��� دو��          I�
'م+ی�� در ا�FE8د و ����� و                                      
م��E�Mری�= و ,)q را در د�� �E*+5 و     
� در �3ب                      �9Eح م���� ��>+ال م�(,
. دم�+ات را د�>�ل 4
د �����9 ا��                   

ای: !+�+� ,)�ح را�� در �� ده�                     
�E m5 م&+Z ���4 و ��ز ,���7                           

رژواز� 'م+ی�� !
د� ام� در ����7�             !
                ��?8
ا�LI� �! +�4 ض?y !3رگ م

!: !��    .  ,���7 'م+ی�� !�ل  �� ا��         
ا�E+ا��� -�م ,)�ح را�� ه��ت                            
�� 'م+ی��، �� 4
د را در  ���              ���

��>+ا���= در ا�FE8د و م��E�Mری�= و                 {�
0
��l= در ����� ,���7 ��9ن                         (�,
داد�، �+چ9�� ا�MG ����م� او!�م� و               
               �,
�3ب دم�+ات ه=  �� ا��، !� �
!� ای: وا8?�� �� ,)�ح دم�+ات در دو     
��ی3�               Eا��� م+E��0 ا�Uده� ا�4+ ه�

 .!+ رو� ��� 4
د ��ا �E ا��

       ���
ره�� ��ی�ار، اهE��* :و� !+ ایW-
"            b! اه�ن در            "  ��م
Xری
7�,

                  H!+ت ای: روی�اد و ر�وی��7�5� �)
م��IE= 'ن !� *�ز *?�M !&+ان ا�FE8د�             

او��: وی��5 ا*
ل �+یDI� Y و         .  ا��
م
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