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جااعهاایاان لباازلا  اا اازباا  ل   
ه عر ه علنی بازل   دای ای  
بهتز لست! هزدم هیاواهلدانای  
 دیه بمعدنی. هزدم در هاااعبا   
داامااهم سااعساایاا اا  لساا هاای   
صااعااا ااعا عاایر   اایااز   
هیکننی  در کعرخعدن و هالا   
کعر و در هزلک   ه یی و در  
خیعباعداهاع دامان جاع د اتانای   
اضاااهر دلردااای  سااایاااعر  
هییدنی  دستن دستن بن صا   

 لعتزل  هیپیهدیدی.  
 

رواین لعتزل  در جعهایان  
و در هیعا  ط اع  لجتمععای  
دااماا ااعداای لساات! ساازدااناا   
لعتزل    تزش پییل کازده  
و لبن سازدانا  و سانات باع  
خهد هکعدی   ه اعر ه  داع   

  هده ل  رل  مزبن هیکنی. 
 

در هزبهلا  ظعدزل  و رله  
پیمعبی دع  هزدم بع خهلسات  
"جعده دع  لهان" سازوو و  
  ل   لعتزل  در خایاعباعا  

 ز ه رل باز لدایلم داهاعدداع و  
هاا دورلا ساازهااعداایلر  و  
لط عع  رژب  لدایلخات! و  
داامااعبزاای ل  لعااتاازل  در  
ایعبعا بهد.  عایر  هازدم و  
ل کع بوهد بعال  زساتان لسات.  
در سااهااز و روسااتااعدااع   
هاازبااهلا ده دااع لداامااماان و  
کاااعداااها در ااااماااعبااات ل   
کعر زلا  هیلمعا  که  زلا   
کااهدکااعا  اااخ دو اازخاان  
سهلر  بزل   دعا  لدامامان  
دااع  هااهلساا  ااااااه   دااعا    
هلیط  ب ت  کاعداها داع   
ه عر ه بزل  جعده دع  لهن   
اخ ایاعط اایاهلداع  وجاهد  
دلرداای. لعااتاازل  و لباازل   
وجهد سیعسای و ها اعر ل ای  
جلهه دع  سکهدمنای و باها   
وص  سایه لبان کاعداهداهاع و  
داش و جعب عه  عثایاز  ایلر   

 سیع ین لست.  
در لرلک لهع  دو لعاتاباع   
 کعر ز   هجن دع رل بن لبن  

 

 آزادی زن معیار آزادی جامعه
 عزیزه لطف الهی

٥٩٩١فتواهای ضد زن جمهوری اسالمی  در سال   
 نه روسری نه توسری مرگ براین دکتاتوری!

 ثنا پیرخضرانی
 اخبار و گزارشات هفتگی از وضعیت زنان

٢١٥٢فوریه  ٢٢/ ٥٩اسفند  ٤  
 تهیه و تنظیم: عزیزه لطف الهی

 نگاه هفنه: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان
 نسان نودینیان

به کنگر ه دهم حرب قطعنامه پیشنهادی 
 در مورد کمونیست کارگری ایران 

 تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد
 ١صفحه 

 ٢ صفلن  

 ٤ صفلن  

 ٥ صفلن  

 ٧ صفلن  

 ٤ صفلن  



 
٢٧8شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

خعور هیاعدان در درباعبای ل   
خها و وبزلدی و آور ای و  
غااز  ساایه لساات. باالاازلا  
خعورهیعدن در لبان دوره باع  
بلزلا سل طین و   اناعا و...  
در دوره جن  سزد هتفعو   
لساات. باالاازلا لباان دوره  
خعورهیاعدان بایا وه بالازلا  
ساااماااعق آسااازباااااااع ااااعصااا   
دژههدی طل ی آهزباکاع بایای  
ل  سزوپعسی بلهک ساز  و  
سااکاا اات آا در عاازل  و  
سهربن لست. خعور هیعدن بان  
هییلا جانا  و رعاعبات دو  
عطب جهعدی و هاناطااان ل   
دیزودع  در یز   ایبا  سایه  
لست. بالازلا خاعور هایاعدان  
لسعساع لدایاکاعا جایلق لبان  
عط هع بع دمیب از لسات. در  
بیی جهعدی روسین و آهزباکاع  
در رلا دو عاطاب هاواع ا   
عاازلر دلرداای و در هاانااطااااان  
جاااامااااهااااهر  لساااا هاااای  
وعزب تعا سیهد  در رلا  
عط اهاع  هاناطااان ل  عازلر  
 زستن لدی. دو ت  ازکایان در  
هیعا دو عطب جهعدی داناه   
در اعق دهسعا لست.  الات  
 عثیز لبن عطب بنی  جاهاعدای  
و هنطان ل  دو تهع و لا ل   
لساا هاای و دااعساایااهدااع اایاا اات  
هنطان  اماعهاع در هایاعا لبان  
عط هع  ااا ایا  سایه لدای. لهاع  
باالاازلا  اانااعا غاایااز عااعباا   
کنتزق و دیزودع  بع   کان  
هناطااان ل   اناعا در ااعق  
دهسعا و بی ث ع  د تنی کان  
جعبمعبی دو اتاهاع و لاا ل   
در یز در لبن بلزلا لهاز   

 ععد  و رو هزه لست. 
بلزلا لخیز در خاعورهایاعدان  

بن بیای و ل     ٢٠٠٢ ل  سعق  
هاط  لسغعق عازل   افاعو   
 بعد  بع بلزلا هاععا ا  لبان  
 عربا  دلرد. رسای و  اعثایاز  
 یلر  جزبعداع  و جانا اش  
لس م سیعسی بع عیر ا ایاز   

لباان جااناا ااش در لباازلا و  
لسغعد تعا ل  دمعا لولب  ددن  
دزااتااعد هاایاا د   ااهاازه و  
هعدیت بلزلا خعورهیعدن رل  
هتفعو  کزد. ل  آا هاااطا   
جهعا بع پیبیه  ع ه ل  ههلجن  
ساای. غااز  باان رداا ااز   
آهزبکع لس م سیعسای رل ل   
 ااهر باایاازوا آورد و در  
هاعب  بالاهک ساز   اااهبات  
کزد. بزل  که اعه های  لبان  
دیزو  ل   هر بزخعستان بان  
دف  سیعست دژههدی طالا ای  
آهزبکع و غز  علیان ساز   

 عم  کزد.  
 

جن ش لسا م سایاعسای لباتایل  
پیبیه ل  هنطان ل  باهد لهاع  
لهاازو  پاایباایه ل  جااهااعداای  
لست. لبن جن ش در رعاعبات  
جهعدی و در دورلا جانا   
سزد عمی ع علین بلهک سز   
بکعر  زستن سای لهاع لهازو   
عمی ع علین غاز  لسات. باع  
لبن ااعق جازباعداع  لصالای  
جن ش لس م سیعسی لکاناها  
د  ضای غاز  و دا  ضای  
 ااماایا و ضاای  ا و ضاای  
هاایلدااب دباا ااز خااهد رل  
هیزسی هیکننی. جن ش لسا م  
سیعسی سعه   معم جنعاهاع   
آا ل   نی رو  ع هیعدان رو ل   
" ااایااا ااازلق"  اااع لاااا ل   
پعر معدی  دم ی هن ایاا ل   
جن زی ضای  امایا و ضای  
لد عدی د اتانای کان باع دایا   
 هسن ل  ل   میا و خهلستن  
دع و لهیعق لد عدای خاهلداعبای  

 دیلردی. 
جزبعدع  و دو تهع  هنا ایاا  
ل  جن ش لس م سایاعسای دو  
طاازج جااناا  و جاایلق و  
بلزلا خعور هیعدن رل ساکا   
هییدنی. لبن لژددع  دو ساز  
سااناای و ساایاایاان لااا ل  و  
دو تهع  هتایاید  رل ساکا   
هییدنی و داز کایلم ل  آداهاع  

هتلیبن هنطان ل  و جاهاعدای  
خااهد رل دلرداای. در اااعق  
رععبت و جن  ه تایا  و باع  
دیعبتی باع دامایبا از د اتانای.  
جااناا  سااهرباان و بااماان و  
عزل  و  ایا ای و... داماهدان  
دعبی ل  جن  و کزاماکاش  
جزبعدع  لس هی بع دمیب از  

 د تنی. 
ل  دظز  عربوی و هایدا ای    

لباان دو سااعخاان لساا هاای  
علیزغ  دز لخت سای کان باع  
دامایبا از دلسااتان لدای جاایلق  
لهزو سعا هعد  و سایاعسای  
لست. جایلق لبان دو جا اهان  
لر مععی بز سز هنطان دفهذ  
و عاایر  و ثاازو  لساات.  
سه  خهلدی لبان دو عاطاب  
لس هی در هاعبا  دا  و در  
هاعب  کزهردع  غزبی پاعبان  
هاااعد  لهااازو   دلرد و  
روکش لبیئه هژبک هیدا ای  
آداهاع لسااعساع بازل   الامایااخ  
هزدم و ب ایان دایازو بازل   
رسییا بان عایر  و ثازو   
لست. رععبت لبان دو عاطاب  
لساا هاای بااع عاایر اا اایااز   
جاامااهااهر  لساا هاای لباازلا  
ولرد سع  جیبی  سی و سی   
 اازساات. بااع عاایر اا اایااز   
جمههر  لس هی لبیه جهعا  
 زعبی و جن  باع غاز  و  
لسزلئی  و ضیبت باع  امایا  
هیرا و بز زت بن سزدنا   

سعق عا ا  در هایاعا    ٠٤٠٠ 
دمن جزبعدع  سنی و سایایان  
بااان لر ش  ااا ااایبااا  سااای.  
سزکزی جمههر  لسا های  
در هاعب  غز  و سازکاه   
خهدین هوع فعا و عاتا  عاعم  
هزدم دعرلضی در لبازلا و  
  اااتااازش دااافاااهذ آا در  
کزااهردااع  هاانااطااااان عااطااب  
 هاعب  رل بن  کعپه لدیلخت. 

 
بع  لزک جزبعدع  لسا های  
سااناای باان داایج هاااااعباالاان بااع  

جمههر  لس های و لسا م  
ساایاایاای لدااهلو دسااتاامااع   
لساا هاای سااکاا   اازساات و  
دو تهع  دعسیهدعق ـ سکاهالر  
عز   لت سزاعر لسا های  
دع بکی بیای ل  دبا از  بان  
لاااکااعم لساا هاای رجاایاات  
کزددی و عهلدیان و ساناتاهاع   
لس هی در ک  هنطاان دوره  
رسی و   تازش دافاهذ خاهد  
رل آغااع  کاازد. ل اااااععاایه و  
طع  عا عمی ع دیزوبی هنطااان  
ل  و سااعکاان کزااهردااع   
خااعورهاایااعداان بااهدداای و ل   
لهکعدع  هلیود  د  ات بان  
دلعااش باازخااهردلر بااهدداای.  
دلعش باع درا  ازساتان ل   
هلیودبت  معر  آدهع بواش  
لصلی بیدن کعدر  خهد رل بع  
لستفعده ل   کنه هژ  جیبی و  
ل  طزبخ هییبع  لجاتاماععای  
در جهعا جی  کزد.  نعدچن  
داایاازو  کااعر آهاای و هااهثااز  
دلعااش عااماای ااع ل  هاایااعا  
لس زلا لر ش بیا عزل  و  
ل  سلفی تهاع   ازبایات سایه  
ه اااعجااای در کزاااهرداااع   
لروپعبی و آسیع  هیعدن و ل   

دروا طی   لبایا  کازده  
و آسنع بع  اکاناه اهژ  جایبای  
لساات. ساا ااکاان ه ااعجاای در  
کزااهردااع  غاازباای هاا اا   
کعرخعدان  اه ایای  ازورب ات  
هن یی بزل   اعهایان دایازو   
جااناا اامااه و جااهااعد  عااماا   
کزده لست. دلعش بایاش ل   
جزبعدع  دب از لسا های ل   
لباان کااعرخااعداان  اازورب اات  

 پزور  سهد بزده لست. 
 

دلعااش بااع لباامااعد رعااب و  
 اازا و  بااهر سااکاا اات  
دعپیبز بهدا خهد   یایلد داز  
 اان باایاازااتااز  ل  جااهلدااعا  
دااعرلضاای در هاانااطااااان و  
جااهااعدبااهااع   اازباایاات ساایه  
ه عجی لروپع رل جای  کازد.  
در هی  که عدی باوازاهاع   
 بااعد  ل  لر ااش عاازل  و  
سهربن رل ولدلر بن دا بامات  
و   لایا  کازد. داما هاعا باع  
دزااعا دلدا کااعرلباای خااهد  
هااهرد ااامااعباات هااع اای و  
  لیلع ی  زکین و عزب اتاعا  
 و عطز عزلر  زست و  زلغ  

 

 روند عروج و افول جنبش اسالم سیاسی
 محمد آسنگران

٢ صفلن    
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س   غز  د  رله پیازازو   
لباان داایاازو  خااهداازباا  رل  

 سزبیتز کزد. 
 

غز  دن عهی بان صازلسات  
هاعبلن بع دلعش لستعد کان لبان  
دیزو   زورب ات لسا های  
د  هنعس  غز  رل  هیبی کزد  
و داا  بااوااش عااماایه خااعک  
ساهرباان و ااایود داایاماای ل   
خعک عزل  رل بان  بازج  
خهد در آورد. لبن دایاهال باع  
عیر  یز  غیز ععب   باهر  
و سزب  خهد دلهنن عمالایاع   
 زورب تی خهد رل بن غاز   
  تزش دلد. لکاناها  ااازبا اع  
 معم عملیع هاع   ازورب اتای  
در غااز  بااهساایاالاان دلعااش  
سع هعا دلده هیزاهد. عا وه  
بز لبن د زلدی ل  سزدا اها  
سیا کزهرداع  هاناطااان و  
هتلی غز  بهسیلان دلعاش   
غز  و آهازباکاع رل داع اعر  
کزد بزل  ههعر و ساکا ات  
لبن جازباعا دسات بان لعایلم  
باا دااناای.بااع لباان اااعق  اامااعم  
جزبعدع  لسا های لباتایل در  
خعور هیعدن و ساماعق آسازباااع  
سز بز آورددی و جنا  آداهاع  
لسعسع بع دو تهع  لس های و  
جاازبااعدااع  لساا هاای رعاایااب  
آغع  سی. و ی در لدلهن رسی  
و   تزش آداهاع دلبازه دافاهذ  
لبن جزبعدع  در کزاهرداع   
هوتل  سعخن دع  هاتایاید   
ل  آدهع ساع هاعا دلده سای و  
س کن ه می ساع   و رسای  
رسعدن دع  لبن جزبعدع  در  
بااوااش وساایاایاای ل  جااهااعا  
  تزش بعست. ضیبت دامان  
جزبعدع  لس های باع غاز   
ل  هعدیت و لدیلج سایاعسای  

 آدهع دزع  هی یزد.  
جیلق دز دو ساعخان جانا اش  
لس م سیعسی  الات عاناهلا  
سنی و سایایان بان ردا از   
عااازب اااتاااعا سااایاااهد  و  
جمههر  لس هی لکنها در  
خعور هیاعدان هاتامازکا  سایه  
لسات و باز هالاهر  ااا ایا   
هاناطاااان داافاهذ و دساتازساای  
دزکیلم ل  آدهع بان عایر  و  
ثزو  سی  بیزتز   زساتان  

 لست. 
 

دااناا ااعهاایااکاان دلعااش دااااازاان  
کزهردعبی هنطان و جاهاعا  
رل هنتزز کزد کن عازلر باهد  
آدااهااع رل باان  باازج خااهد  
درآورد  اامااعم کزااهردااع   
عزبی و  زکین و بوازای ل   
آسیع  هیعدن و سمعق آسزباع و  
لروپع رل د  در بز هی زست.  
ل  آا هاط  دمن کزهرداع   
هنطان لا عا خطز کازددای  
و کزااهردااع  غاازباای داا   
هتهجن سیدی کان دامایاتاهلدانای  
دلعش رل دمعدنای ل اااععایه و  
طع  عا و... در بک هالایوده  
بااازل  بااایه ب اااتاااعا خاااهد  
د هیلردی. لبن لا عا خطز  
دمن لا ل  و دو اتاهاع  دو  
عطب رعیب رل علیان دلعاش  
ب یان کازد. ل  لبان هاااطا   
رودی جن  عیر هع  هنطااان  
ل  و جهعدی علین دلعش بان  
هاانااظااهر هاالاایود کاازدا و  
 ضیی  و هت سای داماهدا  

 آا عطیی سی.  
 

دلعااش و دااماان جاازبااعدااع   
لس هی بع دز لخت سی کن باع  
دمیب ز دلستن باعسانای ربزان  
در لبیئه هژ  ولای لس های  
دلردی و هنازاع آداهاع ل  باک  
جن ش بن لس  جانا اش لسا م  
سیعسی هی یزد.  اع وعاتایاکان  
لبن جن ش ل   لعظ سایاعسای  
دظعهی و ط یع لبیئه اهژباک  
سک ت داواهرده لسات داز  
آا هیتهلدی سز بزآورد و بان  
جعهین خها باپاعسای. عایر   
لباان  اازودااع و دو ااتااهااع   
لساا هاای  اازورب اات ربااط  
ه تایمی بن سیعست دو تهع   
هنطان و عایر اهاع  جاهاعدای  
دلرد.  ع دن عهیکن پزتایا اعدای  
و ااماعبات آساکاعر و داهاعا  
عیر هع  جهعدی ل  دو تهاع و  
 ااازوداااهاااع   ااازورب ااات  
لس هی لدلهن بعبی هع دمچنعا  
سعدی خهدزبا   و وبازلدای  
خااعورهاایااعداان و بااواازااهااعباای  
دب ز  ل  جاهاعا خاهلدایا   
بهد. هزک  جاعهایان بزاز   
در لص  بع سیعست و هاناعسا   
عیر هع  جاهاعدای لسات کان  
بعدی و باععاا عایر ا ایاز   
 زورب تهع  لسا های سایه  

 لدی. 
لبن جن ش دمیتهلدای در باک  

رودی  عرباوای رو بان رسای  
بااعساای. لهااع در هاااااطاایاای ل   
 هعا لبن جن ش سز بزآورد  
کن جعهین سزهاعبان دلر  پاع  
بن دوره ل  ل  بلزلا و بای  

 لسای  یلستن بهد.  
لباان جااناا ااش در  ضااعد بااع  
داایااع دااع  جااعهاایاان لهاازو   
بزز  لست و رودی  دای ای  
و دیع دع  بزز اک  هیاکانای  
کن داطن پعبعدی بز لبن جن ش  
 اایلسااتاان سااهد. در دو دداان  
پعبعدی عزا بی ت  لبن جانا اش  
در لبزلا و لسغاعد اتاعا ولرد  
هییلا سی. لکاناها اایود دو  
ددن ل  عزا بایا ات و باکا   
 یستن و دناه  لبان جانا اش  
دلرد بن جعهین خها هیپعسای.  
بااع لباان ا ااع  در دورلا  
 میا و هایردایاتان هاع اایود  
 هعر ددن لسات کان باع لبان  
جااناا ااش در اایااز د ااتاایاا  و  
ب ااایاااعر  ل  کزاااهرداااع   
هنطان رل بان وبازلدان  ا ایبا   
کزده و در سطح جاهاعا دا   
باان عااماالاایااع   اازورب ااتاای  

 هزغهق لست.  
لهزل  بیاش ل  داز  هاعدای  
جعهیان بزاز  بان لبان لهاز  
هه  ولع  سیه لست کن باعبای  
لبن جانا اش رل ل  صالانان  
سیعست و جیل هع  لجتمععی  
خعرج کنی. لبان باک  الاهق  
هه  در جعهین بزاز  لسات  
 بزل در آغع  ساکا   ایاز   
لباان جااناا ااش  اازورب ااتاای   
ب یعر  ل  روسانافاکازلا و  
اتی  پهع  ساناتای باز لبان  
لعااتاااااعد بااهدداای کاان هاازدم  
ه لمعا بان ساتاماهاع  رلبان  
کزهردع  عیر امانای عاکا   
ل یم  دزعا هییدانای و ساکاز  
هیکزددی لبن جنا اش عاکا   
ل یم  ط ییی هزدم ه الاماعا  
لست و بعبی در هاااعبا  ساتا   
"لهااپاازبااع اایاا ااتااهااع" ل  آدااهااع  

 امعبت کزد.  
 

لبن دهو  فکز در هیعا  ا   
سنتی و  ی زلق و اتی هازدم  
لد عا دوست غاز  داناه   
جعب عه ههمی دلرد. لهاع لبان  
رودااای  اااهدااا  آهااایااا  و  
پاازولساا هاای در لباایااعد   
جهعدی رو بن  ضیی  لسات  
و دم هعا بع لبن  الاهق کا   

جن ش لس م سایاعسای سایاز  
رو باان لسااهق خااهد رل طاای  
هیکنی. ه ئلان لبان لسات هاع  
د عبی هاناتاظاز و داظاعره  از  
رودااای خاااهدباااواااهد  لبااان  
 لهال  بعسی .  بزل ل ز در  
دامایان  اهاعر ددان  ایساتاان  
جزبعدع ی روسن بین و هنتاای  
د هددی و هتفکزبن و هنتاایبان  
جن ش لس هی بن هییلا دمی  
آهیدی  جن ش لس م سایاعسای  
و پزو لس هیهع و خع این لبن  
جن ش و لدایلج لر اماععای  
آدهع رل دای دمیکزددی  هماکان  
بهد رودی  هعر ددن لخیز بان  

 بک عزا د  بزسی. 
بزز هتمیا و هاتافاکازبان و  
هنتایبن روسن بایان جانا اش  
آ لدبااوااهلداای بااهبااژه و در  
رلا آدهع جن اش کاماهدایا ا   
کعر ز  بن عنهلا جانا ازای  
در هاعب  جنا اش لر اماععای  
لس هی و دو اتاهاع  ااعهای  
آدهع لکاناها جاعبا اعه هاها  و  
 ییین کننیه ل  بعستن لسات و  
ور  رل بن دف  بزز هاتامایا  
بز زدلدیه لست. لکنها رودی  
کلی لوضعو جهعدی و هنطان  
ل  هتلاهق سایه لسات. لبان  
 االااهق باان دااماات جااناا اازاای  
آ لدبوهلدعدن و دای  روسان  
بینعدن همکن سیه لست. سزعر  
جن ش بززبت آ لدباواهله و  
هتمیا آا  نعا عیر منی سایه  
لساات کاان اااتاای اااعهاایااعا  
جزبعدع  لس هی و جناعباع   
و ک عست لبن جانا اش داع اعر  
سیه لدی د  ت بن سیعساتاهاع   
 یستن خهد د عدی هاتافاعو   

 دلستن بعسنی. 
امعبت و رلباطان عایر اهاع   
جهعدی ل  دو تهع و جن زهع   
لس هی  غیایاز کازده لسات.  
داش امعبتی  ا  ساناتای و  
پزو لسا های و  ایا ازل اهاع   
دهکزل  هنش کن سازدانا   
سن  عر و سزبیت عبعص  
و ست  بز  ا و بی ااااهعای  
کااهدک و... رل ساازدااناا   
هاازدم "جااهلهاا  لساا هاای"  
هییلد تنی  لکنها دامایاتاهلدانای  
هعدنی  یستن ل  لبان  ائاهر   
لر مععی )د  یت سزدن ای   
دسعو کننی. دو تهع  اعهای و  
سع دیه جزبعدع   ازورب ات  
لس هی دمیتهلدنی آسکاعرل ل   

آدهع امعبت کننی. عا وه باز  
لبااان سزاااعر جااانااا ااازاااهاااع   
سکهالرب تی و هتمایداعدان و  
   در جهلهیی هعدنی لبزلا  
ب یعر  رل بن  یمخ و  فاکاز  

 ولدلر کزده لست. 
در جعبی ه ا  لبازلا داناه   
رژباا  لساا هاای در عاایر   
لست لهع  معم عهلدین و سانان  
و ساازباایاات لساا هاای در  
 دای اای رو هاازه هاازدم باان  
 ع ش روبزو سیه و باواش  
 بعد  ل  لبن سنتهع و عهلدین  
و ساازباایاات باان  بااع اان دلا  
لدیلختن سیه لست. بع د عه بان  
دااهو هااه بااکاای کاان هاازدم  
دوست دلردی  بع دا اعدای بان  
سیل  و سایاز و لدبایاع ای کان  
د   جهلا  ه یی هیکنای و باع  
د عه بن طز    عا پاهسایایا  
و دسعو ل  ااااه  کاهدک و  
هوع فت بع همع ل  لعایلم و  
هوع فت بع عهلدین عبعص و  
کاا  ساازباایاات و عااهلداایاان  
لساا هاای و بااع داا ااعه باان  
 اازودااهااع  هاایلساا  هاالاایااط  
 ب ت و دسعو ل  ایهلدع  و  
هزوبع دسعو و ااماعبات ل   
سا ااهاع کاان ل  دااظاز لساا م  
ک ی  و سهازدلرباهاع رساماع  
س  کزی رل ساع هاعا دلده  
باهددای  ساماع دو ددایاع و دو  
جااهااعا باایااناای و دو  اافااکااز  
هتضعد رل هی ینیی. بکی عاهای  
عتیای و دب از  هایرا در  
هاعب  د  عازلر  ازساتان لدای.  
جن ش کاماهدایا اتای و  ا   
هنطان بعبی لبن جن ش و لبان  
 لهق هه  رل ب یننای و بازل   
 اهبت آا جی   ز ل  دمیزن  

 دست بکعر سهد.   
 هلمی آسن زلا 

 ٢٠٠٧ سهربن  

٢ ل  صفلن    
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بمن دوم عزا بایا ات باع  
کعباها لسا م سایاعسای  
آغع  سی: کعبها  زور   
کعبها  لمز و کعباها  
دمهم بن  ا! اماع  و  
جاایلسااع   جااناا اایااتاای   
سااناا اا ااعر و لعاامااعق  
وازیعدن  زبن خزاهدات  

ل  عاتالاهاع     -علین  دعا 
دعههسی و سانا ا اعر  اع  
لسییپعسی و  اماعو  در  
خیعبعا و  اع بان بازد ای  

 کزییا  دعا. 
طی دا دباک بان  اهاعر  
ددن ل  اعکمیت لس هی  
داز رو  ساعداای وضاا   
عااهلداایاان و سزااعردااع   
لجتمععای  باعد  عالایان  
 دااعا د ااتاایاا  کاان هاای  
کهسنی  دعا رل هاما اهر  
بن  هسن دزینی کننی لهاع  

سعق سالاطان  ٢٣ علیزغ   
سزکهب زلدن و ضی  ا  
دظعم لس هی ااعکا  باز  
لبزلا لبن رژب  دنه  د   
دتهلد تن لسات  داعا رل  
هم هر بن  مکین کازدا  
و بااع پاایباازش پااهسااش  
لس هی  لد هدن کن دظعم  
لس هی هیوهلدای ولدلر  

 کنی. 
در  اااافااااکااااز ساااازلا  
جاامااهااهر  لساا هاای و  
دلعااااااش و دو اااااات  
عزب تعا و طع  عا   ا  
هظهز ساتانان و بان س اعد  
کزیایا هازدلا لسات و  
بااعباای در پ ااتااه  خااعداان  
هااواافاای سااهد و بااع در  
 عدر و هانین  پاهساعدایه  

سااهد. لباان  اانااهااع دزااعا  
ددنیه عاماخ لر اماعو و  
 لمز دیزودع و دو تهع   
لساااا هاااای ل  دااااهو  
جمههر  لس هی لست.  
 دعا لبان  ا ساتایا    
 ااهااهو آور رل دااز اا   
دااپاایباازسااتاان و دااوااهلداای  
پاایباازساات. دااز جاازبااعا  
لسا هاای کاان بان عاایر   
هیزسای باع عبای عایر   
 اااایااااز  دلرد لبااااتاااایل  
ام  ش رل هتهجن  دعا  
هااایاااکاااانااای.  لهاااازو   
جاماهاهر  لسا های ل    
 دعا  کزدستعا  هددنای  
باا ر اای در هاااااعطااا   
هوتل  و بعردع و بعرداع  
ل   داعا خاهرده لسات.  
ل ااز هاایااتااهلد ااتااناای جاالااه  
هیرسن رستن  ا رل دا   
هعدنی طع  عا هایا ازساتانای  
لهااع لهاازو  لکاا اازباات  
دلدزمهبعا دلدز عدهع رل  
 دختزلا  زکی  هییدنی. 

دو زخن ساهلر   داعا  
دی  دان  اناهاع باع ساتاهل   
خاااعهااانااان ل  " ااازک"  
دمیزهد بالاکان   اتازش   

 هی بعبی. 
دهو پهساش و  اعرداع   
هاااه   ا کاااعباااهسااای  
دااماایاازاا اای باازل  لباان  
اااکااههاات بااهده لساات.  
سنت ساکانای داع  داز  
رو ه جاهلداعا دخاتاز و  
پ ااااز کااااعرد رل باااان  
لسوهلداهاعباش رساعدایایه  
لست.  نهع هعدیه باهد کان  
دم عا خهلدایا  ا در  

کاااناااعر ولژه لرلذق و  
لوبااعش رل باان داامااعبااش  
ب یلرد کن در لبناماع دا   
 ه ددانای هالاکامای ل   
هاازدم و  دااعا سااز   
پهش وها اعر  درباعسات  

 کزد. 
 داااعا در کااازدساااتاااعا  
دمچنعا خ تکی داعپایباز  
و بااع اضااهر خااهد در  
 اعب  بع لبن عهلدین  اع بان  
لهزو  دزعا دلده لدی کان  
ل عدعدن وهبم  بز عظ   
خااااهبااااش کاااان آ لد   
وباازلبااز  در جااعهاایاان  
لساات لسااتااهلرد ااتااناای.  
طزح و  یوبن دز رو ه  
عااهلداایاان ضاای  ا در  
 عرب  اکههت لس های  
هینعبی ج  ساکا اتاهاع   
 پی درپی دوهلدی دلست. 
اضهر  دعا در کمایاتان  
بوزش ودع لهنی جعده دع  
و دساعو ل  کاه ا ازلا و  
لدممنهع  هلیط  ب ات  
دمن دزاعا ل  آا لسات  
داایاا  جاازبااعداای وجااهد  
داایلرد کاان  دااعا در آا  

 دخی  د عسنی. 
بع اضهر خهد  ل عداعدان  
 ز  هن م   ز هتلیلدن و  
دست در دست د   بنیاعد  
 معهی عهلدین  ا ساتایا   
درلبزلا وسزلسز جهعا  

 رل در د  سکنی  . 
 

 ع ب ه  ط  ل هی 

آزادی زن معیار آزادی 
 جامعه

 عزیزه لطف الهی

امع   هسط خمینی هاطازح  
سی ولسازلعای دلهاعد خامایانای  
ااازسااهااع  لورل اافاا اایاازکاازد  
ودرلو ایاان رو دااع  باایای ل   

خمینی لو ین املن    ٥٧ لدا    
لش بز علین  دعا رل لستاعر   

  د. 
جمههر  لس های در لو ایان  
رو داااااع  ااااااعکااااامااااایااااات  
خهد معرده لش " داعا رل ل   
سزبع  " هیعج کازد. ااکا   
هیاعسایات  داعا ل  سازباع     
ستهلداع  لوق خامایانای جا د  

 علین  دعا بهد.   
 

در لو ین ستهل درباعدلر هایدای  
 معهی  دعا لر زی رل لخازلج  

 کزد.  
 

سااتااهل  خااماایااناای عاالاایاان رو   
جهعدی  ا و املان لوباعش و  
 ععهکش دع  ا   ل لهی بان  
 ظعد کننی عا در  عرب  ه ع ل  
هع  دعا علین لس م سیعسی  و  
رژب  جنعبتکعر لس های ثا ات  
سیه لسات. ساتاهل  اامالان بان  
 ظعدزل   دعا  هسط امینای  
ج د و لوبعش لس هی باز   
سیعه و جنعبت لبن دظعم عالایان  
 دعا  عالایان آ لدباواهلدای و  

 بزلبز  بهد. 
 

دعهن عطب  لده رئایا  وعات  
رلدبه و  لهب بها  باک رو   

و     ٠٢٥٣ هاعرا  ٣ بایای ل   
البلن ضی  ا لو علین جن اش  
آ لدباوااهلداای  دااعا و عاالاایاان  
صیل  جن ازای کان خاهلداعا  
آ لد  و باازلبااز  بااهد در  
ردب  ستهلداع  آدایوره ثا ات  
سی. دعهن عطب  لده بن خمینای  

 ج د بهد. 
 

باهاازااعق لهازو  جامااهااهر   
لس هی بیوا امع  لس های  
لس هی دایا ات آداهعات باعبای  
لسمش داز کافات و دازهاعر  

 دب ز  بعسی . 
 

هع  دعا در لبان سای ودزات  
ساااعق سااااعداااای هاااا ااااعر ل   
ولعتزلضاع    اتازده  داعا  
ل باااک طاااازج وجااااناااا   
وخزهدت پلایا  لسا های ل   
طزج دب ز بهده لبا .  پانا   
 ددی   سن  عر کزددی   لعیلم  
و  س   ولسییپعسای کازددای   
لهع دتهلد تن لدی لبن جنا اش رل  

 ب لده در آوردی ! 
 

دزت هاعر  سازصاتای لسات  
بازل   بازپاعدااهاعدا  اامااع   
لساا هاای لباان داامااعد ااااااعر   

 وخهلر     دعا. 
 

بع د  امع  و روسز  دع رل  
 آ ش ب دی .   

لهزو  جن ش هع  علیان لسا م  
سیعسی و علین ست  کزای باز  
 دعا بایاش ل  داز دوره ل   

 عیر منی ز لست.  
صاایل و  ااعثاایااز هااع  دااعا در  
لعااتاازلضااع  خاایااعبااعداای  در  
ه عر ه بع هازدساعالر  دامان  
  ٣ جع دبیه هیزهد.  در آستاعدان  

هااعرا رو  جااهااعداای  ا  
بعردب ز سزبعد هعا بلنی ساهد!  
دن روسز  دن  هسز  هاز   

 بزلبن دکتع هر . 
 ثتع پیزخضزلدی 

 ٠٢٣٥ لسفنی    ٢ 
 ٢٠٠٧ سهربن    ٢٠ 

فتواهای ضد زن 
جمهوری اسالمی  در 

٥٩٩١سال   
نه روسری نه 

توسری مرگ براین 
 دکتاتوری!

 ثنا پیرخضرانی



 
٢٧8شماره يسکرا                                            ا                                                 5صفحه    

 
سااهااز سااهااز هاااااعوهاایاان و  
 هیلسیین هلیط رب ت  جلب  
کاازد. کااعر اازلا ساازکاات  
 هعسین سع   دپکه کن علین  

هاعه ااااه   ٥ پزدلخت دزیا  
دعبزعا بن هی  بیش ل  باک  
هعه  دست بن لعتبع   ددی   
لعااتاابااع  رل ل  هاالااهطاان  
کعرخعدن   یب  بن رله پیاماعبای  
بع امعبت و پزتیا اعدای هازدم  
سااهااز و خااعدااهلده دااعبزااعا   

بهمن هعه باع    ٠٧ کزددی. و در  
سیعر " بز بعر ست  دمیکنایا   
 دی ی" بع ساهر و دایاماعا  
لعتبع  رل بویعبعا آوردای   
 هجن د لرلا دفاز ل  هازدم  
سهز رل بن خهلستهع  بزاخ  
سعا جلب  کزددی و دو ت و  
کعرسزهعدع بایاااب رلدایدای و  
عم  بوزهعبی ل  ااااه  و  
هااطااع اا ااع زااعا رل دربااعساات  

د  هاعه    ٢٢ کزددی. و در    
کعر زلا آولد اعا لرلک در  
لعتزل  بن بیکاعر سایا ل   

هااعه دسااتااماا د    ٠٧ کااعر و  
پزدلخت دزایه و ااخ بایامان  
 سعا دست بن  مم   ددی.  

بهمن خعدهلده داع     ٢٢ و در  
کعر زلا روغن د ع ی جهاعا  

  ٢٠٠ در  دماعا دامازله باع  
کعر ز لخزلجی لبن کعرخعدن  
در هاعب  لستعدیلر   داماعا  
دست بن  اماما  لعاتازلضای  
 ددی و خهلدعا بع  زات بان  
کااعر سااهر  کااعر اازلا و  
پزدلخت ااه  دع  هایاهعان  

 سیدی. 
و در لدهل  در لعتزل  بان  
بلازلا عاطایای آ  و باز   

رو  لسات    ٦ ه عر ه هازدم  
لدلهاان دلرد. لباان لعااتاازل   

 ااهده ل   و ک ااتاازده ساای.  
د لرلا دفز ل  هزدم در رله  
پیمعبای داع سازکات کازددای.  
علین دظعم اعک  سیعر دلددای.  
سهز در کنتزق هازدم لسات.  
دااماان داااااعط هاازکاا   سااهااز  
 مم  و  ازدداماعبای لسات.  
 اااظاااعدااازل  باااع خاااهلسااات  
رسیی ی بن هلیط  ب ات و  
علین عط  ل  و بز  سازوو  
سی  در رو دع  دو سهم بان  
سیعر علین بایاکاعر  کزایایه  
سی. سیاعر ل اواعد ل الاعد دا   
دمن  یز سی. هزدم دمایبا از  
و عااایر  خاااهدساااعا رل  
بع بعستنی  لعتازل  جامایای  
داا لرلا داافااز  رل  ااماازباان  

 کزددی.  
 

لعتبع    مما  و خایاعباعا  
هاایاایلا  اایااز  کااعر اازلا   
هیلمعا  باع دزا اتان و  اهده  
عااظاایاا  هاازدم در سااهاازدااع   

 لست. 
لکنها هکعدایا ا   ایاز  و  
ه اعر ه  بان باک سازدانا   
جمیی و  دایه دا ان دلساتان  
جااماا   اا اایباا  ساایه.  اامااماا   
دااا لرلا دااافاااز ل  هااازدم  
سهزدع  لدهل  و هزبهلا و  
رله پیمعبی کاعر ازلا داپاکاه  
در لرلک و کعر زلا روغن  
د ع ی جهعا دامازله خاعداهلده  
دعبزعا    اماعر  خاه  و  
ععب  ل کعبی در ساکا  دلدا   
بن سنت لعاتازل  جامایای   

 بهد. 
هاازدم هاایاایلدااناای  داایااع دااع   
ولعیی آدهع سلب سیه. ااااه   
و هیعسزاعا  باز خاط ساااز  
لساات. سااز داایلا  االااباایاا   
کزده آدهع سععی سزصت سغلای  

د تنی  دستن دستن کاعر ازلا  
باایااکااعر و هاازلکاا  کااعر و  
کعرخعدن دع  یبی  هیزهدای   
اااخ ه اااکاان و هاا لباااع   
پ سکی و دلرو و هیاع اماع   
سز بن سلاک کزایایه  عایر   
خزبی کماتاز و کاماتاز سایه   
ساافاازه دااع  هاازدم رداا اایاان  
دی ت. بیش ل  سن ددن لست  
کن هزدم لباناهاع رل هایایلدانای.  
باازل  خاا ااصاای ل  دساات  
دااظااعم جاامااهااهر  لساا هاای  
بعردع دست بان لعاتازل  و  
ه عر ه  ده لدای. لهاع لبانا اعر  
عیر  هزدم و لعاتازلضاع   
آدهع  سیعردع  آدهع و ل الاعد  
و داما ا اتا ای آداهاع بزاکا   

 دهبنی سک  هی یزد. 
 

در هتن لعتزلضع  هاهجاهد  
در هااازباااهلا و لداااهل  و  
سااهاازدااع  دباا ااز عااطاایااع  
دعسیهدع ی تهع و عاههاپازساتاعا  
دظعره کنانای اعا بای  افاعو   
دی تنی. لبنهع   ش هایاکانانای   
لعتزلضت رل ب ه  عاههای  
 زلبی و دعسیهدع ی تی ساه   
ددااناای. در صاافااهج هاازدم  
 فزعن لبمعد کننی. و س   فزعان  
و سکعج رل بزب دی.  زسنی و  
کااعردااع  هاا ورلداان لباانااهااع  
ه یز  که عه لهاع در دروا  
صفهج لعتزلضع   هده ل   
باازل  هاازدم هاایااتااز  کاان  
خهلداعا  دای ای لد اعدای و  
رسعه د تای  دا بانان خاهلدای  

 دلست.  
 باازج سضااع  ساایااعساای  
کنهدی و بان کان رله بازدا  
لعااتاازلضااع  سااعده داایاا اات.  
هزدم علین ساز  دستم دداع   
 بز خط ساز  علین لخاتا ا  

و د د  سن از بانای  کازده  
لدی. سن زدع علین جماهاهر   
لساا هاای دااز  اان باایاازااتااز  
 هلکمتز و هاعوهتز هیزهدی.  
سزلباط کاناهدای غایاز عاعبا   
 لم  سیه لسات. ل  سا اکان  
صیل و سیمع لعزلر هایاکانانای    

بن دظز هع رلج   »و هی هبنی) 
بن ساز صل ت کزدا دیاع    
بن آهعر و لرععم دیا ات! ساااز  
 هزه ب ایاعر عازباعا دلرد   
بی زبن لسکعق و عزبعداتازبان  
لسااکااعق ساااااز لهاازرو   ااه  
جعهین  جالاه  زا  دامان هاع  

بوزی ل  سلنعا   «رژه هیزه 
ا اایاان  لغاافااز در ساا ااکاان  

 دلخلی صیل و سیمع   
هزدم  خهلدعا  عهین هایاعش  
و ااااااه  هاانااعسااب باازل   
 دی ی بهتاز د اتانای. هازدم  
هیوهلدنی در هاعب  دمهم بی  
رااامااعداان داایاائاات اااعکااماان و  
صعا عا عیر  خهد رل افظ  
کاانااناای   اایااز  بااکاانااناای و  
هطع  ع  و  عهین  دای ای رل  

  لمی  کننی.  
کعر زلا هی هبنی  " بزباعر    

ست  دمیکنی   دی ای"  و در  
سیعر "ااااه  هان    ٣٥ سعق  

  ٢ بااک هاایاالاایااها خااط ساااااز  
هاایاالاایااها"  ااهاازه و پااز اا   
ه عر ه کعر زلا  هیلماعا و  
بع دز تن بهد.  ه عر ه علایان  
ااه  داع   باز خاط ساااز  
دم عدی لست.  اماما  بازل   
ااه  دع  باعال  خاط ساااز  
در هیعا کعر زلا و هیلمایان  
لهز   هده ل  و ها اعر ل ای  
لست. عیر  ب ین و  مم  بع  
سزکت د لرلا دفز کعرلکتاز  
لعتزلضع  دوره کناهدای رل  

 دمعبنی ی هیکننی.  
 

جن ش بزل  عا اهر ل  خاط  
ساز و  لمی  خهلست اااه   

هیلیها  اههاعا    ٢ دع  بعال   
بع عیر منی  بیزتز  بامایایلا  
آهیه لست. سزلبط کنهدی  نای  
پی  ه عر ه بزل  هییازات و  

  دی ی بهتز لست. 
 د عا دهدبنیعا 

 ٠٢٣٥ بهمن    ٢٠ 
 ٢٠٠٧ سهربن    ٠٣ 

 

 نگاه هفنه: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان
 نسان نودینیان

انسانیت همممیمنمجماسمت  
 فریادش بزنید "

 
  ٧٠ کعک خیر پیزهزد که  از  

سع ن ل  کن هی ی پیش  اهازه  

 امتکش و داعرلاات کانانایه  
و  رل دراع یکن کاه ان باعر   

کیلهبای رل ااما     ٠٠٠  ازب ع  
هیکزد   باع لباناکان ل  داعاایان  
سک و صاهر  وددایلا درد  
صهر  ردان دبایه لش ورم  

بزدلستن بهد ههجی ل  لبازل   
لا اااعساااع  و داااعرلااااتااای  
ودمایرد  هازدم رل باع خاهد  
بااهااماازله دلساات کاامااک دااع   
دلوطاالاا ااعداان هاازدهااعداای لد ااعا  
دوساات باازل  لبزااعا جااماا   

 آور  سی. 
 

ولهع بک دکتز ولد عا سزبفی  
ل  سهز سااا  کاعک خایر رل  
پییل کزده و عم  جازلاای لو  
رل هتااا ا  سایه و باعر دبا از  

لد عدیت رل  دیه هایاکانای.درود  
بز لبن دکتز لد عا دوست وباع  
کااعر پاازلر سااش بااز اای ل   

 لد عدیت رل ور   د. 
)ل  صافالان سایا  باهک دان  

 ژلر علیپهر  

٠ ل  صفلن    

 ٦ صفلن  
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مردم بیگناه قمربمانمیمان 
جممنممگممهمما در مممنممطممقممه 

 هستند. 
در هنعطاخ کازدساتاعا عازل    
سهربن   زکین جن ای خاهدایان  
در جزباعا لسات. جانا ای کان  
سه  هزدم ععد  عت  ععم سایا  

 لست. 
هاازدهاای کاان آولره هاایاازااهداای   
هازدهاای کاان ل   اازا جااناا   
سزلر هیکننی در دا ازلدای و داع  
لهنی ب ز هیا ازدای. باوازای ل   
لبن هزدم بزل  سزلر ل  جانا   
و  دی ی لهان کان هایاواهلدانای  
جعدزعا در لهعا بعسی هز دع   
 نیبن کزهر رل بعبی پزت ساز  

 ب یلردی.  
 

لهع لبن آولر عا ههرد  لایاز و  
 هدین عزلر هی یزدی. لبن سایالا   
بهضهح دزعا هییدی کن هازدم  
ععد   کاهدکاعا و  داعدای کان  
خعدن و کعساعدان خاهد رل  ازک  
کزده و دد اعق هاکاعا لهاناتاز   
هی زددی   اهساط هاز باعداهاع   
کزدستعا عزل  ههرد ضاز   

 ست  عزلر هی یزدی.  
سزبعد کهدکعدی کن دزلسیایه لدای  
وسزبعد  دعدی کن در لبن جانا   
اعدمعا سه  سعبی ساط سازباعد   
در  له دلردی سزبعد هایا دانای  اع  
سعبی هاز باعداعا هازدلدزاعا رل  
بیزتز کتک د دنی. در پ  لبان  
دامان ساعجایان لد اعدای کان لباان  
سزلربعا ل  دست دلعش کزییه  
لدی لکنها هز بعداعا ااکاههات  
هللی کزد بن جعا آداهاع لساتاعده  
لدی. آبع ساط بوعطز عز  باهدا  
بع بن  بعا عزبی  اکالا  کازدا  
هز بعدعا هلخ د تنی لبنچانایان  
لبتیلئی  زبن اااه  لد اعداهاع   
سازلر  ل  جانا  رل  باز پاع  

 ب یلردی.؟ 
دو تهع  اعسظ سزهعبن به  ل   
لد عدیت د زددعدای.  اناهاع هازدم  
هتلی د تنی هایاتاهلدانای بان لبان  
 هاش و بزبزبت پعبعا بایدانای.  
لااا ل  اااعکاا  در کاازدسااتااعا  
عازل  بااعبای بایلداناای هاازدم لباان  
 هاش رل سزلهاهش داواهلدانای  

 کزد. 
)ل  صفلن سی  باهک کامایاتان  
ـ   زبن رهضعدیلی    کزدستعا 

 

کارگران مجتمع کشمت و 
صممنممعممت مممهممابمماد ضمممممن 
اعتراض به سطح نمازل 

دسممممتمممممممممزدهممممایشممممان، 
خواستار افزایش حداقل 

به بماتتمر  ٥٩مزد سال 
 از خط فقر شدند.

کااعر اازلا کزاات و صااناایاات  
ههعباعد در لدلهان باع لساعره بان  
لس لبش  د بنن دع   دای ای و  
کااعدااش درآهاایدااع  خااهد هاای  

دا لر    ٣٠٢  هبنای  دساتاما د  
کاماکای بان    ٣٥  ههاعدای ساعق  

بااهاا ااهد ساازلبااط هاایاایاازااتاای  
کعر زلا دکزده لست  ازل کان  

 اع    ٠٠ در بهتزبن اع ت  اناهاع  
رو  ل  داا بااناان دااع      ٠٥ 

 دی ای رل پاهساش های ددای.  
عااعباا  ذکااز لساات جااماایاای ل   
کااعر اازلا کزاات و صااناایاات  
ههعباعد در لعاتازل  بان عایم  

هااعه دسااتااماا د    ٠٦ پاازدلخاات  
رو  بان    ٥٠ هیهعن  د دبک بن  

طهر س عدن رو   در هاااعبا   
لباااان هاااامااااتااااماااا   اااامااااماااا   
کاازدداای.عااتاازل  کااعر اازلا  
کزت و صنیت هاهاعباعد بازل   

 لس لبش دستم  
د زلدی ل  وضییات سا هاتای  

 کیهلا کزبمی 
ل     لدممن جهعدی عل  در بایاعدایان 

ضمن لبزل  د زلدی د  ات بان  
وضاایاایاات ساا هاات کاایااهلا  

سع  هالا اها در    کزبمی  سیل  
 داایلا لوباان  خااهلدااعا  ااغااه  
سهر  همع ل  ا   و سا    

عیایوسازط    و آ لد  سزب  و بی 
 لو سی. 

احمممممممممد شممممعممممبممممانممممی  
 دریا تا دریا 

بهیلست_و_ لبیا _رلبا اعا 
 _بزل _دمن_ _کهدکعا  

  غهکعرکهدک_دمین_لهزو  
سازد در هااهرد    لاامای سایا اعدای 

لثز یلر  لبان اازکات هایدای  
دع  هازباهط     یلر    در سیعست 

 اهباای:    بان کاهدکااعا  انایاان های 
خیلی لهییولر د تیا  کان لبان  »

ازکت لثز یلر بعسی  بکای ل   
دالب  لبن لبزل  لهیایولر   آا  

بعر بزخ ج دسایان    لست کن لبن 
 ایساتان کان سااااط ساان لساتااعا   
هابی رکهرد دی هان باهددای   
عاازلر لساات ه اایااز ساامااعق  ااع  
جاااناااه  رل طااای کااانااا  و  

د ایا  ل  ب ایاعر  ل     دامایاان   بان 
سهزدع ع هر خهلد  کزد. لبان  

ساهد  اهجان    ه ئلان باععاا های 
عاامااهم هاازدم باان ه اائاالاان کااعر  
کهدک و  غه دامان لساکاعق آا  
جلب سهد. ل  طزسی  لهایایولر  
د تایا  ه ائالان لرلئان خایهاع   

درهعدی در دستزا و رلبا اعا  
بن لبن کهدکعا کن هطع  ن جای   
لبن ازکت هیدی لست  هاهرد  

 ااایلرلا و     اااهجااان سااایاااعسااات 
رب لا لهاهر لجاتاماععای    بزدعهن 

لو اازکاتاش رل   «عزلر  ایازد. 
بهمن  ل  بنایرلدا  ای    ٢٦ رو   

آغع  کزده لست و عازلر لسات  
لسفنی در ج بزه کایاش بان    ٢٢ 

کعرش پاعباعا ددای  ل  لباتایل   
لبن ه یز  ع کاناها باک  ازوه  
پنن دفزه لو رل دمازلدای کازده  

 لست. 
  جاهاعدای باع     اعدان   رکهرد سان 

 « غه کعِر کهدک »سیعِر  
لو دع  رسات و    جی   دز ت لا 

خ زد اعرلا هالالای رسات باع  
  ٢٧  زوه رکهرد   هعرسانا ان  

 بهمن هعه. 
  جاهاعدای باع     اعدان   رکهرد سان 

 « غه کعِر کهدک »سیعِر  
لو دع  رسات و    جی   دز ت لا 

خ زد اعرلا هالالای رسات باع  
  ٢٧  زوه رکهرد   هعرسانا ان  

 بهمن هعه. 
  جاهاعدای باع     اعدان   رکهرد سان 

 ,« غه کعِر کهدک »سیعِر  
لستعر  ازکت لامی سی عدای   
دمزله بع جمایای ل  دو ازخان  
سااهلرلا لداا  اای   ااهااعرسااناا اان  

 بهمن هعه.   ٢٧ ص ح   
  جاهاعدای باع     اعدان   رکهرد سان 

  ,« غه کعِر کهدک »سیعِر  
 دمن هعبی ! 

لاااماای ساایاا ااعداای دلدزاامااه   
ور سکعر لبزلا بع سیعر " غاه  
کاعر کااهدک داماایان لهاازو "   
رکهرد سن  اعدان   جاهاعا رل  
خهلدی سک ت  اع  اهجان داهاعد  
دع  دلخلی و خاعرجای جاهاعا  
رل باان وضاایاایاات لساافاانااعک  

 کهدکعا لبزلا جلب دمعبی. 
هطع  ن   هزوص لو بهیلسات  
و  لبی  رلب عا بازل  دامان  

   کهدکعا لست. 
 ااعکاانااها در ه اایااز خااهد ل   
رسات  باناایر لدا  اای  عا وباان  
 یر کزده و لکاناها در کازج  

 اضهر دلرد. 
لامی_سی اعدای سازدل )جامایان   

باان  ااهاازلا    ٠٢.٢٠ سااععاات  
 هیزسی. 

دمن بزل  لستا عق لو خاهلدایا   
 رست. 

 دربع_ ع_دربع 

خانواده فهیمم کمریمممی، 
زنممدانممی سممیمماسممی طممی 

ای بممه گممزارشممگممر  نممامممه
ویمم ه سممازمممان ممملممل در 

امور حقموق بشمر ایمران 
خواستار پیمگمیمری ممرگ 
مشممکمموک وی در زنممدان 

 ارومیه شدند.
دعهن ساز زاعده خاعداهلده ساهایا   
کزبمی رباک آباعد  بان خاعدا   
ععصمن جهعد ایاز  ا لرسا از  
وبژه ساع هاعا هالا  در لهاهر  

 ااه  بزز لبزلا 
ض بااان لساااتااالاااضاااعر   لااااتااازلهاااع

رسااعداایاا  کاان جاانااع ه سااهاایاا     هاای 
کزبمای رباک آباعد   دایلدای  

دع   ایساتان    سیعسی کن در ددن 
سااعق ااا اا  رل    ٠٠ سااعبااااان  

دلست  رو  بی ات و  اهاعرم  
ل  طاازج    ٣٥ دباامااعه سااعق  

دیزودع  لهانایاتای ساهازساتاعا  
لروهین بن هع بزل  دسن  لاهبا   

 دلده سی. 
دع  لهنیتی جاماهاهر     سع هعا 

لس هی لبزلا جهت  لاهبا  و  
خعک پعر  سزب  پیکز و  باع  
هع  معا  زستنی در اع ی کن  اع  
پیش ل  لبن دز  هدن لط و ل   
و  و باع دساتا ایاز  و هالا   

 سیدی.   د هیلربش رل هنکز هی 
دیزوداع  لهانایاتای جاماهاهر   
لس هی در  هعا  لهب  پیاکاز  
سهی  کزبمی ربک آبعد   هع رل  
د  ات بان داز اهدان پایا ایاز   
داالااهه هااز  و  بااز ااایر  
دلستنی و بن صهر  سفعدای و  
بیوا کع  ی سکعسی لع م کزددی  
کن پ سک ععدهدی د یا  هاز   
و  رل ععرضن عل ی  زویاص  
دلده لست  لبان در ااعق لسات  
کن و   ع ع   ل  آا دی   اهدان  
هزک  سی بکای و باع بایاماعر   

 ه هن دیلستن بهد. 
خعدا  جاهاعدا ایاز  هاع ل  ساماع  

کنی  کن دهعددع     درخهلست هی 
لهنیتی و عضعبی لبازلا رل در  
هاااهرد لبااان پااازودااایه هاااهرد  
بااع خااهلساات عاازلر دداایاای  کاان  
  هدن ج ی بک سوص رل باع  
وجهد لداکاعر باع دلسات و در  
ا   بهدا و  و دمچنین آثعر  
ضز  و ست  و سکنمان بایدای  

 لدی.   لش  لهب  دلده   بن خعدهلده 
خعد  جهعد یاز  هاع ل  ساماع و  
 معم داهاعدداع  ااااه  بزاز   
خهلدزمنیب  کان بان هاع در بان  
دتیمن رسعدیا علت هز  باک  
 دیلدی کن بیوا دایا  ل اهاعهای  
بع دلست و  دیلدی سیه و  اناهاع  
جزم و  "کزد و سُنی هایداب  

 " بهده لست  کمک کنیی. 
 بع لاتزلم 

لعضعء خعدهلده ساهایا  کازبامای  

 ربک آبعد )هن   سعبت کُزدپع  
 

 نامشان کولبر است!!!
 ااانااایااان ولژه ل  در دااایااا   

 دلبزەل میعرسی و سزدن  
 غتی ث ت دی ات بازل  دامایان  
دااعهااش عااع ااع   اای و خااعئاان  

 سی...!!!! 
درآهیسعا دن بع  اه ایای خاع اص  
هاالااعساا اان هاایاازااهد و داان بااع  

 دعخع ص... 
جعا بن دست هاماکان لسات باع  
بک  له ن   دلغ  اماعم هاعق و  
ساازهااعباان لسااعا ساانااع سااهد و  
ج یسعا رل  نی رو  بیی  باز  

 آولر بزج و بهمن پییل کزد 
و آد عه بع  نی هایالایاها  اههاعا  
هاایااتااهلا آداازل ل  باایاامااعرسااتااعا  

  لهب   زست. 
 

 که  زلا  
 پهق  بعد   یزسعا دمی آبی 

ازج د ش لبن لست:هیتازسا     
اازدم   اـا اـا اـا باایااکااعر سااهم ساااااز خُـ

 هیکنی ; 
هییلدی؟ هیوهلدا  پ ازم درا  
بوهلدی!دز ن بز هان آبای هاها   

 دی ت... 
 سزعی دیلرد كمع بعسی... 

 هز  بعسی  
 رله صیب ل ی هر بعسی  
  فن  دع در کمین بعسنی 
 و بعر طععت سزسع بعسی  

 آدمع کعر هیکن ! 
 

آر  كعر هایامانا  باماع  لساب  
 دعبزعا کعر هیکن   

 هعدنی آدهع 
  عدی سوت  ز 
  عدی سزد ز ! 

 عدی خهدسعا د  ل  هاعدایات  
 که ن بعردعبزعا لط و دیلردی 

لبن بینی دمایایلدانای  ان ساهد   
 د یب دو طزج سهدل هیزهد. 

 
هااعدر  هاایاا اافاات پ اازش رل  
هزده  بز بعر  هل م خعدا ای و  
 لهب بها دع   نی لبنچای پایایل  

 کزده بهد! 
 

ل ااز هاایااوااهلداای اااع زااعا رل  
بفهمی بعبی بک رو  جع  آداهاع  

 بهد ! 
 

 دهستن "د زعد خضز " 
@ettehad 
 
 

 ٣٧٢ لب کزل   
 

٥ ل  صفلن    



 
٢٧8شماره يسکرا                                            ا                                                 7صفحه    

امممام جمممممعممه سممنممنممدج: 
مسئوتن زممیمنمه ازدواج 
آسان جوانان را فمراهمم 

 کنند
لهعم جمین سننیج  باعال رساتان  
سان ل دولج رل باک آساایااب  
 االااااای کاازد و  اافاات: "بااعباای  
ه ئهالا و دهعدداع  هاز ا اط  
 هینن ل دولج آسعا رل بازل   
جااهلدااعا ساازلداا  کاانااناای". و   

دااع      ااهعاایااع  بااعال  هااهاازباان 
سن ین و  مم   زلبای رل ل   
جملن ههلد  ل دولج بازسامازد  

داع خاهلسات در    و ل  خعدهلده 
 هینن ل دولج آساعا جاهلداعا  

 رل بعر  کننی. 
لو دمچنیان لدلهان دلد: "باعبای  
ه ئهالا و دهعدداع  هاز ا اط  
د   هایانان ل دولج آساعا رل  
بزل  جهلدعا سزلدا  کانانای  اع  
کمتاز جاهلداعا د اعر آسایاب  
سهدی". و  خعطزدزعا کازد:  

دع     "ل  هبزدلر  ل  سزدن  
غزبی در لهز ل دولج کاعر   
دعصهل  لست و لبان ه ائالان  
رل بع هزکا  هاهلجان خاهلدای  

 کزد". 
ال م بان ذکاز لسات کان لهاعم  
جمین سننیج د زلا وضییت  
 دی ی جهلدعا کن  باز ساعبان  
اکاههات لسا های ل  کاعر   
رسعدیع  و آبانایه ل  روسان  
هلزوم سیه لدی دیا ات بالاکان  
د زلا ل  رولبطی لسات کان  
د اا  جااهلا داا  لکاانااها بااز  
لسعا دمعا هییعردع  غزبی  
 دی ی خهد رل  یزب  هیکنای  
و باع لبااناکان دو اات رلداهااع   
 بعد  بزل  ههعر د   جهلا  
بیانای ل ا اهداع  غازبای در  
پیش  زستن بع لبن ههعظان داع  
دی  بع  د  دوهلدنای  اهلد ات  
ساای  در هاااااعباا  ل اا ااهدااع   
غزبی در هیعا جهلدعا لباماعد  

 کننی.  
 

نجات جان یک زن بیمار 
توسط بهیار روستای نی 

 مریوان 
بنع بن خ ز هنتزز سیه  باهایاعر  
روساااتاااع  دااای ل   اااهلبااا   
سهزستعا هزبهلا جاعا  دای  
رل کن د عر بیمعر  سایه باهد  
رل دمع  دلد.  باک  ا لدا   
روستع  دی پ  ل  بیمعر  و  
دع هلدی ج معدی در اازکات   
بع لستفعده ل   معا  الافانای باع  
بهیعر روستع  دی ل  و  های  
خهلدی  ع بازل  لداتاااع اش بان  
بیمعرستعا لو رل بعر  رساعدای  
کن لبن سزد دی  ب سعصالان در  
هن ق و  اضاهر باعساتان و  
جعدش رل ل  هز  دمع  های  

 ددی. 
 فتن هیزهد بیش ل  دو رو   
لست کن بی ی  بعرش بازج و  
 اغا دای اای هایاعبااز لهاکاعدااع   
خیهع  رسعدای بان هازدم بان  

 سوتی صهر  هی  یزد. 
ال م بن ذکز لست کن دن  اناهاع  
بن خعطاز باعرش بازج وبای  
لهکعدع ی در روستعدع وجعدداع  
بلکن د هدا خایهاع  درهاعدای  
دی  بکی ل  ههمتزبن دالبالای  
لست کن سعالدن جاعا صایداع  

 دفز رل هی یزدی. 
سمیرا عملمی آقما سماکمن 
مممهممابمماد  بممه عممنمموان 
تکواندکار بیمن الممململمی 

 شناخته شد 
رئاایاا  داایاائاات  ااکااهلداایو   
سااهاازسااتااعا هااهااعبااعد  اافاات:  
 کهلدیو کعر لدا  هاهاعباعد در  
آ هها بین ل مللی کهکی ولا   

کهکی ولا جهعدای رل    ٢ دلا   
ک ب کزد.  لو دمچنین  فت:  
"سمیزل علی آعع  کهلدیو کاعر  
بااع ساازکاات در آ هااها باایاان  
ل ملالای جاهازای کاهکای ولا  
سیرلسیها  کهلدیو ههسخ سای  

کهکای ولا"    ٢ بع ک ب "دلا  

جهعدی بن عنهلا  کهلدیو کاعر  
 بین ل مللی دی  سنعختن سهد". 
و  لدلهن دلد: "سمیازل دلرل   
  ٢ کااماازباااناای هزاااکاای دلا  

کزااهر  لساات و در باایاان  
 کهلدیوکعرلا  ا سهزساتاعا  
هاهااعبااعد لو اایاان ور سااکااعر   
لساات کاان هااهسااخ باان ک ااب  
درجن هازبایا از  و دلور   

 سیه لست. 
 
شهناز اکملی موقتا آزاد  

 شد
سهنع  لکملی هعدر هباطافای  
کزب  بی ی  ل  جعا بعختا اعا  

  بااع  ٣٣ لعااتاازلضااع  سااعق  
 هدب  وثیاان هاهعاتاع  اع  هاعا  
بااز اا لر  دلد ااعه ل   داایلا  
لوباان آ لد ساای. باان  اا لرش  
خاا ااز اا لر  داازلدااع  عبااز  

   ٣٥ بااهااماان هااعه    ٢٠ رو   
سهنع  لکملی هعدر هباطافای  
کزب  بی ی  ل  جعا بعختا اعا  

  بااع  ٣٣ لعااتاازلضااع  سااعق  
هایالایاها    ٠٠٠  هدب  وثایااان  

 ااههااعداای هااهعااتااع  ااع  هااعا  
  ٢٠٣ بز  لر  دلد عه ل  بنای  
  دیلا لوبن آ لد سی. 

شممرکممت فممعممال زنممان در 
 تظاهرات معلمین

باهامان هاعه  ٢٦ رو  سن سن ن  
  ساامااعر  ل  هاایاالاامااعا  ٣٥ 

بع دز تن کن  ییلد  باعد  ل   
آدهع رل  دعا  زکی  هی دلددای  
در هاعب  سع هاعا بازداعهان و  
بااهدجاان در  ااهاازلا  اامااماا   
لعتزلضی باز ا لر کازده و  
خااهلسااتااعر پاازدلخاات پااعدلش  

سع ن خهد سیدی.آدهع د  ات  ٢٠ 
بن بیش ل  بک سعق بن  یهبخ  
لدیلختن پزدلخت پاعدلش ساعا  

 سعکی بهددی. 
 

خمممممواهمممممران آتمممممنممممما 
دائمممممیممخممواهممران آتممنمما 

 دائمی تبرئه می شوند
بهمن  لد ین و دعدیان  ٢٧ رو   

دو خهلدز آ نع دلئامای  سایاعق  
هیدی و هیلس  ااه  كاهدكاعا  
كن در لوبن هالا اها لسات   

ل  ل ااهااعهااع  هااطاازوااان باان  
ولساااطااان ساااکاااعبااات ساااپاااعه  
پعسیلرلا   ا ازئان سایدای. باز  
لسااعا لباان اااکاا   باازل   

 هدین بن ردا از    »ل هعهع   
 ااهداایاان و ضااز  و جاازح  

عاازلر هااناا   اایااااایااب   «عااماای  
 صعدر سیه لست. 

بهممن مماه، جملمسمه ٤در 
رسیدگی به اتهامات سه 
عضممو خممانممواده آتممنمما 
دائمی در اویمن بمرگمزار 

 شده بود.
پیش ل  لبن دایا  آ اناع دلئامای  
دسععین ل  سز زعده در پعسا   
بن ل هعهاع  بای لساعا ساپاعه  
هطزح كزده بهد و د ا ات بان  
رستعردع  غایازعاعداهدای آداعا  
باازل  بااع دلساات و پاازوداایه  
سااع    لعااتاازل  خااهد رل  

 بیعا كزده بهد. 
 

خمارج کممردن کملممیمه بممه 
 جای کیست در اصفهان

داهسات:  ٣٥ بهامان  ٢٣   نی    
دختز جهلدی کن بزل  خعرج  ‘ 

کزدا کی تی در سکاماش بان  
بکی ل  هتوببعا  داعا و  
 لباااااماااااعا لصااااافاااااهاااااعا  

کزده بهد  وعاتای بان   هزلجین 
دهش آهی هتهجن سی کان لبان  
پ سک بن لست عه  نهع کلایان لو  
رل ل  باایدااش خااعرج کاازده  
لست. در دامایان ااعق داظاعم  
پ سکی لصفهعا بع  أبایای لبان  
خ ز  فت: "کلیان لبان بایاماعر  
هزک  دیلستن لهع  اها کالایان  
در هکعا خهدش د هده دکاتاز  
آا رل ل  باایا خااعرج کاازده  
لست". کایاعداهش جاهاعداپاهر   
سزپازسات رولباط عاماههای  
دلدزاا ااعه عاالااهم پاا سااکاای  
لصفهعا در  هجیان لبان لعایلم  
 فت: "بزرسیهع  لو ین دزعا  

د ایا     ددی کن کلین بیمعر بان   هی 
ل  بااز    دساات لداایل    لئاایه 

رو  آا  عاعبا  اافاظ کازدا  
داا ااهده و جاازلح دااع ااعر باان  

 بزدلستن آا بهده لست. 
 

فدراسیون شمطمرنمب: بما 
باز بمه دلمیمل  دو شطرنب

حمجمابمی و بمازی بما  بی
 شود. اسرائیل برخورد می

ساایرلساایااها    ٣٥ بااهااماان    ٢٠ 
سطزدن جاماهاهر  لسا های  

 هبی لبن سیرلسیها بن بزدع    هی 
و درساااااع درخزاااااعدااااای  

رل   « اازباان باازخااهرد   جاای  »
  ٠٥ کانای.بازداع درخزاعدای    هی 

سااع اان در لباان ه ااعباااااع  بااع  
ل ک عدیر ده هعا ل  لسزلئی   
بع   کزد. خاهلدازش درساع  

سع ن دایا  بایوا ااماع     ٠٣ 
داع سازکات    لس هی در باع   

 لده در    کزد. ههزدلد پاهالاهلا 
لبااان باااعره  ااافااات: "درساااع  
درخزعدی لص ض سعکن لبازلا  
د هده و در لساپاعدایاع دلدزاماه  
لست و هتأسفعدن در ه عباااع   

کانای.    بیوا امع  سزکت هی 
ه عباع  ج   ل طعر  دا  بان  
صااهر  آ لد بااهده و دااز  

 هلد ت آدمع سزکت    ک ی هی 
کنی". لبن در اع ای لسات کان  
آ ااهسااع پااهرکااعساایااعا و سااعرل  

ل ززبیان دو داماعبانایه ل     خعدم 
لبزلا در ه اعباااع  جاهاعدای  
 هزلا دی  دامازله باع بازداع و  
درسااع درخزااعداای  در جااعم  

لدی.    ل طعر  اضهر دلستن   ج   
درسع درخزعدی بع باکان  ایا   
هلی لبزلا و دفز سز  جهلدعا  

داع     جهعا لسات. لو در هاعه 
دع   لهب بهدی    لخیز هبعا ن 

و هط هعع ی  بایوا ااماع   
لس هی لدمعم دلده کن آخازبان  

ل طاعر     هبعا ن در جعم ج   
لداامااعم ساایه لساات. رئاایاا   

 اهبای:    سیرلسیها سطزدن های 
"لو ین لعیلم هع لبان لسات کان  
لبن لسزلد رل ل   معم ه عباع ای  
کن در لبزلا و بان داعم لبازلا  

سااهد  هاالاازوم    بااز اا لر هاای 
کااناایاا  و دباا ااز سااعداا     هاای 

اضااهر در  اایاا  هاالاای رل  
 دوهلدنی دلست" 

 ٣٧٢ لب کزل   
 

 
 

 



 
٢٧8شماره يسکرا                                            ا                                                 8صفحه    

 سرنگون باد جمهوری اسالمی، زنده باد جمهوری سوسياليستی! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باای لعااتاا ااعر ساایا ل اا ااه     -٠ 
اکههتی دعسیاهداع ایا ا  کازد در  
کاازدسااتااعا عاازل  هااهعاایاایاات  
جزبعدع  دعسیهدع یا ات کازد در  
لباازلا و دباا ااز کزااهردااع رل  
 ضیی  کزده لست. دمهدن لعالایا   
کزدستعا کن در هاطیی بن کیا ان  
آهعق دعسیهداع ایا اتاهاع و بایاناهلا  
هیبنن سعضلن دعسایاهداع ایا ا  کازد  
هیزسی هیزی  لکاناها بان داااطان  
ضی  آا   یب  سیه لست. هاهج  
دعرضعبتی هزدم کزدستعا عزل   
ل  لبن اکههت دعسیهدع ی اتای و  
بن جازباعا لساتاعدا لعاتازلضاع   
 هده ل  اهق هطع  ع  لعتبعد   
و رساااعدااای و آ لد  داااع   
لجاتاامااععای سضااع   اع ه ل  باان  
کاازدسااتااعا دلده لساات. هاازدم  
کزدستعا عزل  در اازکاتاهاع   
لعاتاازلضایاازااعا داافااز  و خزاا   
عمیخ خهد رل ل  دو ت لعالایامای  
علنع بیاعا هایاکانانای و خاهلساتاعر  
 بزکنعر  لا ل  اعک  د تنی. 

عاااایر اااا اااایااااز  لااااا ل     -٢ 
دعسیهدع ی ت کزد در کازدساتاعا  
عزل  ل  لولب  ددن دهد هایا د   
 لزک  ع ه ل  در هیعا دایازوداع  
و لا ل  دعسیهدع ی تی کازد در  
لباازلا لباامااعد کاازد. باازخاای ل   
لا ل  دعسیهدع ی ت کزد بع ل هاعم  
ل   مزبن عزل  بن دو ت آهزبکع  
و رسییا بایر  در  هعر اه   
سیعستهع  هنطان ل  آهزبکع لهیای  
ب تنی. اتی بوزی ل  دایازوداع   
   سنتی و دعسیاهداع ایا اتای در  
کزدستعا و اعهیعا سزلسزبزاعا  
پز   سیرل ی   رل بن عاناهلا رله  
ا  ست  هلیه ه ئلن هلی کزد بلنی  
کاازدداای. لکاانااها  ااماازباان عااماا   
سک ت خهرده کزدستعا عازل   
و دمچنین دم  ت ی ها اعر ل ای  
هزدم کازدساتاعا باع بااایان هازدم  
لبزلا لبن طزاهاع و "رله اا "  
دع  دعسیهدع ی تای رل بان عاااب  
رلدیه و در جاعهایان ااعسایان ل   

 کزده لست. 
 
 مزبن کزدستعا عازل  باک    -٢ 

بعر دب زدزعا هایایدای کان هازدم  
 نهع بع رس  ست  هلی خاهسا اوات  
دوهلدنی سای. بازخا ج لدعاع   
جزبعدع  داعسایاهداع ایا اتای کازد   
رساا  سااتاا  هاالاای ساااااط بااکاای ل   
خااهلسااتاان دااع  بااز اااخ هاازدم  
کزدستعا در داز  اهاعر کزاهر  

لساات. هاازدم سااعکاان کاازدسااتااعا  
دمعدنی بایان ساعکانایان کزاهر در  
دااماان بااواازااهااع  دباا ااز  ددااهااع  
هطع  ن و خهلسات ااخ طالا اعدان  
دلردی کن بع ا  ه ع ن هلی پاعسا   
دمی یزدی. لا ل  دعسیاهداع ایا ات  
کزد و جن زهع  هلی دن  نهع لبان  
خهلستن دع رل دمعبنی ی دمیکنانای   
بلکن بک هعدا  لساعسای باز ساز  
رله ل لعد هزدم و  لاخ هطع  اع   
 آ لدبوهلدعدن هل ه  هیزهدی. 

لسعا و هلهر ه عر ه هازدم    -٤ 
در کزدستاعا لبازلا  هاااعبالان باع  
هبعئا ای لسات کان جاماهاهر   
لساا هاای باان  اامااعم هاازدم لباازلا  
 لمی  کزده لست. لعاتازلضاع   
و ه عر ل  هزدم در کازدساتاعا  
لبزلا باطاهر ولعایای و عامالای  
بااواازاای ل  هاا ااعر ه ساازلسااز   
هزدم علین جاماهاهر  لسا های  
لست و ل  لبن دااطان داظاز ساتا   
هلی و دیزودع  دعسایاهداع ایا اتای  
هیعی ا  لبن ه ع ن در هاااعب ان  
بع هنعطخ دب ز کزدستاعا باهباژه  
کزدستعا عزل  ثااا  و جاعبا اعه  
سزعای  از و ااعسایان ل   از   
دلرد. لباان ساازلبااط ل اا ااهدااع   
دعسیهدع ی اتای رل در کازدساتاعا  
لبزلا بیش ل  هنعطخ دبا از بای  

 لعت عر هیکنی. 
 
ـااا لاااا ل  و دااایااازوداااع   ٥ 

داااعسااایاااهداااع ااایااا اااتااای  لعااا  ل   
دعسیهدع ی   کزد و سعرا  ععها   
 فزعن و  زتات و لساععان ددانایه  
 یب ع  عههی و هلی در هایاعا  
هزدم د تانای. باک پایاش سازط  
ردعئی هزدم کازدساتاعا ل  ساتا   
هلی و ساز و هلزوهیت و دامان  
هبعئ ی کن جمهاهر  لسا های  
بن هزدم سزلسز لبازلا  الامایا   
کزده لست  دای و لسزع و هنا و   
کاازدا جاازبااعدااع  و لااا ل   

 دعسیهدع ی تی لست. 
بع ل کع بن هاه افان داع  ساه  هاع  
 ااهجاان ساایااع اایاان و رداا اازلا  
جن زهع  لجتمععی آ لدبوهلدعدان  
و    و کمهدی ت جعهین رل بان  

 دکع   بز جلب هیکنی . 
ـ  ع  هعدی کن ست  هلی و ه ع ن  ٠ 

هلی کزد ا  دزاهد رله رداعئای  
هزدم کزدستاعا  در داز  اهاعر  
کزهر  ل  هبعئب و هزکا  ای  
کن دعسی ل  سلطن سزهاعبان لر   
در لباان کزااهردااعساات داامااهلر  

دوهلدی سای. رله اا  هاع بازل   
رس  ست  هلی لبن ت کان ااااه   
داماان لساازلد جااعهایاان باان عاانااهلا  
ساهاازوداایلا هااتا ااعو  ل االاااااه   

 بزسمیت سنعختن بزهد. 
ا  ه ئلن هلی کازد  اناهاع باع    -٢ 

رجااهو باان آرل هاازدم سااعکاان  
کزدستعا و بز ایلر  رسازلدایوم  
همکن خهلدی سای. هازدم ساعکان  
هنعطخ کزددزین در کزاهرداع   
لباازلا و عاازل  و سااهرباان و  
 اازکاایاان اااخ دلرداای در بااک  
رسزلدیوم آ لد درباعره هاعدایا باع  
جایل ساایا ل  کزاهر هاازباهطاان  

  بمی  ب یزدی. 
 
ـ هع ل  ه عر ل  آ لدبواهلداعدان  ٢ 

هاازدم در کاازدسااتاااعا عااازل   
پزتی عدی هیاکانایا  و در سازلباط  
ااعضاز باع  ااهجان بان  ااعربا  و  
ساازلبااط وبااژه عاازل  رله ااا   
ه ع ن کزد در عزل  رل لستاا ق  

 کزدستعا ل  عزل  هییلدی . 
 
ه عر ه هازدم در کازدساتاعا    -٤ 

لبااازلا جااا ئااای ل  هااا اااعر ه  
ساازلسااز  عاالاایاان جاامااهااهر   
لس هی لست و ردعئی و آ لد   
هزدم کزدستعا و اتی رس  ساتا   
هلی و بازخاهردلر  ل  ااااه   
سهزودی  بزلبز ع   ل  دز  یا   
در  زو سزدا اهدای جاماهاهر   

 لس هی لست. 
 
هع داای و ااعسایان ل  کازدا    -٥ 

سزدن  و سنات و سایاعساتاهاع   
جن ش دعسیهدع ی تی رل بک لهاز  
و وظیفان دامایازا ای خاهد های  

 دلدی . 
 
ـ هع دمن دیزودع وسیاع ایان  ا   ٦ 

و سکاهالر و آ لدباواهله رل بان  
ها ااعر ه پاایا اایاز و ساایاعق اااهق  
هطع  ع  سهر  و ااخ طالا اعدان  
هزدم و ردعبی جاعهایان ل  ساتا   
هلی و بزل  ا  ه ئلن هلی کازد  

 سزل هیوهلدی . 
 

ا   کماهدایا ات کاعر از  باع  
 معم  هلا در پیز زد سیاعساتاهاع   

 سه  خهلدی کهسیی. 
 

لرلئن ددنی عا: هلمی آسانا ازلا   
 امیی  اهلئی 
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