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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

��را� ه�ه�
	 را� ���                 "
ب ان��ر ب�ن�� ا� ب�                 "  ام��

  ����داد    ٢٢م�� م�دم را    ٨٨ 
            �ا��ن�� ا�� $� در ت"�ان ب%
ن ب)�� در '�د� روه ب�                      �)
ت,ه�ات *رام و م)(�� *م��           
               د�� ب�ن�� و ه��من �- ب
        �ن� ه�ر ا. ا$�� ب� بم� /�

ای2 ت,ه�ات   .  ��د 0ه� ��ن�    
�وز       )�داد و ب�       ٢٢ب� ید �� 

و "  �7�	"�6ل را� ��� روز        
 روز ت:ش         ،"ب� ید من�ن	        "

                         ��ب�ا� $)- ')� ری
 و  ،>�"�ر� از >ن- ای2 >�ح      

روز ت:ش ب�ا� ا=:ح                         
>�"�ر� ا�:م	 و ب� �6ل را�          

ی
�ی�	 7<�م� 6ن�ن     "���   <
 ،"ب� >� 7<�م� 6ن�ن ?�ی�        

ت       .  ��اه� ب�د   �)را� ��� م@
ای2 7�$� را *زاد� ره��ان              
          	� ،>��A ��� و زن�ان�ن ��

بت *زاد و ا�6ام              Bان�"�Cم� "
�ان	 و ب�<ر�            ? D>ا� م��ب

 . اE:م $�د� ا��

�وج                E دارن� G7 ��� ان��
��د را                         A��<" �روزه

�7�	 و ب� ید من��           " Hریت
��د اE:م $���         A��<  . وج�E

�داد و        ٢٢>��A ��� در            � 
بت و        Bان� �Iت ب� ن��Jا��Eا

�اض   ،ب� �6ل را� ��� ام��        �Eا 
از زبن    "  را� ?L ?���       "ب�    

      �"7�<            A��< 2ای MN�Bم
 ،تریH ای�ان    "  �7�	"روز     

                                A��< م�ن* A�' روز
 روز         ،"دم<�ا�	 ��اه	        "

ت:ش ب�ا�                         

 خالد حاج محمدي

 نبايد فريب خورد

 در ����� �ا�
ان ���� ���

 2صفحه 

�7ب و   "   بOP و ت�           :ا������ وی��  
   	�ی<	 از  م�O7 ا��	 و       "  �6رت ��

      ��در ای2  .  ب� >)�� م��Rر 7<�� م	 ب
                    �بOP م��Rر 7<�� >�ا از ای�<� ب
6بT7  Dف            ��U ح و��7ب	 �6رت���، م@
         �?Vای �$ 	Eب در اب/د ا>��Bان� Dبو 6
                   ��P= در  ����و ت/��2 $ 	�ن�W	 ا�
           �>N، ب��م�< ��$�� در ای�ان ب��، ت��
�ف �6رت ���	 و �6رت دو(�	           Rت  �ب

(2�V ای2  .  ت��X �7ب  ن�� ت$�� م�<��      Bم
         	��� �"7-      ��ف "  '�ات�<	 بRت

           �ر?$ �W�Z Xت�� 	�ت$�� "  �6رت ��
ر?�     .  "  دارن�$ �W�Z  "          �"<  و Lدر ت

   	���-          ��ات�<	 م��Rر 7<�� ا�'
ی
ه	 دارد؟< �\ 

 ��م�O7 7<�� از �7ب و      :  م"!� م��
�وع ن�	 ��د       � 	�ا?� $)	  .  �6رت ��

6�ار ا�� 7<�� را ب���� بی� ب�ود و             
دی�?� ه� ای2 ان)ن مر$)�� ب�رگ را        

 ، ب�رژواز� مN	 و       ٥٧در م�رد انW:ب      
                                      ��NE ،L(�)�'�' ، در رد	6�م�
ن���ن(�)��NE ،L مTه- و ا�:م	                         
�	، بOP دو>�ح در �J انW:ب                    ��

             b\ L(�)ا���) ،	�(�)�یcب�رژوا ام... ،
        D�>ت� ،وت ه� مVت ،	E$��ن�)L ا>��
�7ب $��ن�)� ای�ان و �7ب $��ن�)�          
              ،�ر?�� ای�ان، ب�نم� یd دن�� ب"�$

�ان �f�N، دن� 'e از               P١١ب    ،�م��c� 
�7ب و >م/� و $�ه	 ادب�ت                                    
            ��>7 �
�)�مر$)�)�	 و $��ن�)L د

 .را ب�Bان�
           ،Lر�� 	م 	�و�6	 ب� �7ب و �6رت ��

�� $��ن�)�	 را                
�)�ی/�	 ب�وا ام� د
�=� ه� >�ال                            E م�2 و در ه��ت
$��ن�)L و ب�رژواز�، از م�رز�                           
            ،	�ر?� ت م�رز� ��$ �W�Z د�R�6ا
 و ا%<ر و *را� ب�رژواز�           "���� ��NE
                       �$�ر?� و م�دم �$ �W�Z ندر م�

Lداری  .         h�= اب� و��ه�f �7ب	 �- ن�	 
�د�
 .ب��ار ��د و �6رت را ب

�7ب و �6رت ���	 ب�ا� م >�اب ب�              
ای2 ��ال ا�� $�،  $��ن�)� ه و                           
                 ر?�ان ای2 >�ال ه� ا>��E	 را ت$
 م	 ر�ن��              I$ و ب� ��ده 	ادام� م I$ .

ه�ف \�)�؟  �7ب $��ن�)� ای�ان                    
ب�ا� \�؟ �7ب $��ن�)� $ر?�� ای�ان       
ر?� �7ب iزم                $ �W�Z ا�ب�ا� \�؟ \

 دارد؟ ن"ی� ای2 ت:ش ه و 
 

 بمناسبت هفته منصورحكمت

 گفتگوي اسماعيل ويسي با مظفر محمدي

 

             �$�ر?�ان �$ �G�Z ا�E:Z ���ی<
       ����I�' وز��داد م��Rر     ١٢وا�7 ام� 

ب	 �d *زاد�     .  ا�(� از زن�ان *زاد ��        
ن�اد� و                        �ا�(� می� �د� و ��ور 

ر?�ان و ه�<ران او در             ،ب)�
ن او  $ 
ر?� ای�ان                    $ �W�Z D$ وا�7 و �$��

2 7ل ام *زاد� م��Rر                     .ا���E در
                   (	 م���Nن"P���ا�(� می� �د� و 
ر?� و ان)ن *زاد� ا� ا�� $� در ای2              $

٤            �I�>� از MN�Bر م��ل ب� $�ات ا� 
�د�            $ �%و '�ون�� �ز� ب�ا� او را دری
. و ب�ا� *زاد� او ت:ش $�دن� $�د� ان�               

                 dی��7ب 7<���)� در ای2 �د� �
ن�اد� و                          �ا�� و *زاد� ا�(� را ب� 

�$�        ،ب)�
ن او � � ب� $ر?�ان ���ی<
ر?� ای�ان ت��یd                    ،وا�7$ �W�Z و ب� 

 .م�
�ی�

        2�)دا��ن زن�?	 ا�(� دا��ن زن�?	 %/
ر?� ای�ان ا��           $ �W�Z،            م� $� ب� >

ر                              �kو ا�� 	6�W7 	اض ب� ب��Eا
 ب� >�م ��ا�� یd زن�?	                  ،و��7ن�

 D�Pت Dب�وم��      ،6Pو م �W%  بN<�  ، ن� ت�"
را ...   زن�ان و �<�I و             ، رب�دن  ،ت"�ی�

�ب� $�د� ان�               Iت دا��ن .  بره و بره
             �W�Z 2�)زن�?	 ا�(� دا��ن زن�?	 %/

�ی2 ب"��د� در                   ،ا� ا��    �>\�$ �$ 
�اض          �Eروز� و ا �زن�?	 را ب م�رز� ه

�اض ب���           ،��د�Eب و اR�Eزور ا  ب
و دا��ن زن�?	 '� از ت"�ی�         .  *ورد� ا�� 

 �)ب ا�Eن   ،و ار�W�Z ا�  "  �Eا(�" دا��
   �ر?$ �W�Z ر�kا� ا��� ب� ه�   ،ا�� $� ب

*ن" "  �Eا(�"ای2  .  >�ی�	 د�� زد� ا��    
 ای2 6ن�ن ت�A7 ب�رژواز� ا��           ،ا��

           	6�W7 	ی� ب� ���6 ب$� تم�2 ��د ��م
 ب� ���6 زن�ان و         ،م���Nن" ان)ن $ر2$    

�7 ���� و اه�اف *ن                     �)�� �I�>�
 .ا��

�<��I و زن�ان و '�ون�� �ز� و ا�Eام             
     �ر?$ �W�Z ان�(�2 و ره�/%،   G7 2�)/% 

زن و $M= D *زادی�Bاه	 و ه� ان)ن	           
$� ب� ه� د(�D در ای2 >م/� (- ب�                            

�اض ?��د� ا��    �E،ا        	از زن�? 	�Bب 
ر?� و م�دم ای�ان در               $ �W�Zل   ٣٢� 

7$��� >�"�ر� ا�:م	 ا��             . �W�Z
               �"7�< ���$ر?� ای�ان دوران 7$

مMN�B ب�رژواز� ای�ان را          

 3صفحه 

 حزب حكمتيست

منصور اسالو آزاد 

 شد

�زاد ن�زار�: $���� از   

�اق در او(�2         E ���7ب $��ن�)� $ر?
�می� دار�             � �J ان� ا���انe م�ی�V�$
                       �()��'$ �J �7ب >�ی� Xت�� �$

�د            $ �$�وJ/�� .  ب�?�ار ��� ب�د �
$��ره� �7ز� دری� م�ی��ان� و                         
          �ب�RBص $��رهی	 $� �ه� >���"
ت را در ای2      k7انW:ب	 ب�د� ان�، م�Pر م�

�انe ت�<�D م��ادV�$. 

رت                  �E eان�V�$ ن در? ����$ �$��
ب�دن� از ه��o	 از �7ب $��ن�)�                           
�اق م�$- از $مD ا��7                    E ��ر?$

رج $��ر �7ب                  (�م)�oل ت�<�:ت 
�اق   E ��و ندی� م��Pد   )  $��ن�)� $ر?

�	 �7ب $��ن�)�                     (�� ��rE د%�
�اق E ��ر?$  (     �ی	 از $��ره"�oو ه�

              ،2�@(N% ،ن��) ،�Rم ،eت�ن ،A$ا�م
�6�س،                      ،��$�ن�، تcا� ،�)ی�نن، ای�
�اق                     E اق و�E ن�د��$ ،. $�ر��<

                       eان�V�$ 2درای ����$ �$�ر �r7
د�                     R�6ان ا�Pب ،�W@�م �انW:ب ه
�ت از            <وم� و م"Wل و مt، ا��	ن"<
            �$��ره� >��ب م�ی��ان� ب� $��ره
ل م�ی��ان� را م�رد بOP و ب�ر�	               ��

6�ار دادن�      .              eو ت�ن �Rن من�ی��?
ن,�ات�ن را در بر� \
�ن
	 ت:ش                    
7<�م�"� ای2 دو $��ر ب�ا� ��$�ب             
انW:ب و  �زمن دادن �J انW:ب، ب�ن            

�انe را ب� ت/�اد                 .  $�دن�V�$ �<ت� *ن"
ن در ت�نe ب/� از                      ? ��� ���$ �ب���
               A�' ن)�� ب� 	NE 2ار ب��ن
�ن	 و %�

�دن�              $ -N< ،او 	ن�
*ن" ب�    .  از ��ن
ت:ش 7<�م� و ارتA در ای2 دو $��ر             
�دن انW:ب و ت�Rی-                        $ 	k��ب�ا� 
�$�ب ?�ان� ت��X *ن" از        � �م� ه�/@6

               ��E��م� م��/@6 �N�<

 2صفحه 

 تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست كارگري عراق

شركت حزب كمونيست كارگري عراق دراولين كنفرانس مديترانه 

 !اي در مارسي فرانسه

 برنامه هاي هفته حكمت

 

 

 حكمت -اجمن ماركس

در بزرگداشت زندگي پر بار 

 2صفحه  4صفحه  منصور حكمت

 4صفحه 



 كمونيست هفتگي 1390 خرداد 13 2صفحه 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي

ر�    " روز         ،"ا=:7ت"< A��<"، 
. نم ?Tار� ��        ..  و"  انW:ب"روز     

ه�
	 در ت�Wیe ای2 تریH ن���� و                  
7�ص و و(u در م�ح                       ،م�
�ی��  ب

              �uZ مMN�B ای2 تریH از روزهWم
ن	 و روز      I�(%ز >�/� ر��را ت ن�E

ئ	 م�<���    ..  �6س و          ��V�N6  . ه��
ا�7اب و >�ینت \b و را��                         
                D���$� $���� در >��A ���، از �

"Aان�ی�         "  د?"�(�)�%�� ت ن���ن?، 
�%�اران 6ن�ن                       Z ن و�NZ ا=:ح

	���D       ،ا�  ،���"  انW:ب��ن \b  " ت
�7�	 "در ارج ?Tار� از ای2         Hری" ت

                   Lه ��� A��< w�و *رمن"� م��
 .>"� و هL =�ا ه)��� 

ر?� و $��ن�)�                      $ �W�Z ا��ام ب
 *ن روزه ید*ور دور�           ،>م/� ای�ان  

 را� ا%�دن        ،تHN یd ت��E G��Pم	           
     ئ	 م��N از     ،م�>	 از %�ی- و ریr% 

 $� روزان� ت��X م�ی�       ،ت�GN و دروغ   
 �ر?$ �J و � G7 �J زن و �J    ،ن�$
 ب� ��رد >م/�            ،*زادی�Bاه	 ان)ن   

دوران ��ه	 $� ی<	       .   ا��  ،داد� ��  
� ب�رژواز� ای�ان       "7 ب� نم      ،از >�

�	 و %�ه�
	    ،م�دم�� Aی ، ب� نم ?�
ب� دوش =V	 از ا�7اب و >�ینت               
�ت             Vن ��می� ?Tار� ب� ب�رژوائ	 ب
��Eم	 م�دم از >�"�ر� ا�:م	                  
ب�B	 از م�دم انW:ب	 را %�ی- دادن� و         
ن ب�                       �)��NE م�%u و اه�اف و ام�

بن *وردن���. 

                       �>��A ��� و ه�� ن��وه� در ب
 مDk ه� >��A ب�رژوائ	            ،?��ن�� *ن  

�� ت:ش $�د     
7م	 " ب� E��ان         ،دی
 اه�اف  ،"م�%��E uم م�دم   "و  "  >م/�

و م�%u ب�B	 از ب�رژواز� ای�ان را           
ن� و                           ��� ب�C دم ب��ب� ن��و� م
          ���$م�6/�� ب"��� ب�ا� ��د در 7

ام ام�وز و ب/� از ?��T       .  ب��� *ورد 
         Hری�ات      ،دو �ل از *ن ت�C م���ان ت

E	 و         Iاث ارت��ب ای< 2��A و م�Bم
                        � م)��م *ن را در �Jی� بr%

   �� در �Jی� ب            ،*زادی�Bاه	 $ر?
ت و �W7ق ان)ن               �)اب��ائ	 ت�ی2 م@
در *ن >م/� و در �Jی� ب G7 زن                 

ام�وز در�� در ��ای@	 $�                .  دی�
�  ،>��A ��� از ت<'� ا%�د� ا��      r% 

انW:ب	 در م�@�W و ام��وار� $� در                
د ���                  Iن ای* ��Cم�دم ای�ان ت�P ت

 >��A ��� را ب� ام�� تG��P                    ،ا��
دوبر� و %�ی- م�دم ای�ان ب� >�- و              

 ،ه��من ب ای2      .  >�ش ان�ا��� ا��      
�این          
اوج ?��� >�ال در م�ن ا=�(
م�� ا�              �ت ا���7 نzاد و %:�� ،و ا

u�Z ب�B	 از ��� را ب� بز�ز�                   
                ��/Jد� از ای2 وVد، ب� ام�� ا����

�ان	     .  زن�� $�د� ا��    Pب ���ت:ش م�<
$� ���ب *ن روب�و ا�� را 7��� ا�            

$���، ت:ش م�<��� ای�<� ب ب���                        
�\L ��� ا=:ح رژیL و                        ' 2�%�?
6ن�ن�� ن,م از >ن- ا���7 نzاد                    
                       ��ا��� ب��ا��� و ن ��� A��<
�ف ��� ا�� را           Z ی�� ا��E م�<:ت

7��� ا� $��� . 

رج از ت:ش ام�وز ��ان ��� و          � ام
   A��< 2ای ���ی*،           ?��T دو �ل از ه�

ت	 $� در                ،وه�� ���   t�Nه�� *ن ت� 
�دن�                    $ AB' ان��	 ای�� �r%، 

ام�وز ب� $)	 '����� ن�)� $� ای2                
ر?� و             $ �W�Z Dت��ی �< ���\ A��<
ت�د� ه� ����ی�� *ن >م/� ب� ��ه	            

E	 ن��د     Iارت 	���< �
ام�وز و   .  (�
�د� $� >��A      ،ب ?��T دو �ل     
�WE 

��� ب� >��A *زادی�Bاه	 در *ن >م/�       
�د را ب�Bب	 م���ان دی�    $ D��Pت  . A��<

                �W�Z �(ن دوران ن��ان* D$ در ���
ر?� و %/(�2 و ره��ان ای�W�Z 2 را           $

�ی- ده� %،        � ب� ه��2 د(�D در بزب���"
��د،       �����دا' ��� A��< D>ب� ای2 م� 

                      �/V�و م �ر?$ Lن ا�و از *ن زم
ر?� ن�� ب� E��ان  اب�ار� ب�ا�                    $
                               	{�
V�ب� ت �ر?$ �W�Z Dت��ی
            ��%�ب�رژواز� (���ال ای�ان ب��� ?

��  .            M�Z و 	ب�رژوائ b\ D$ ت:ش
�ان نن ب� ن�خ روز ��ر ای2           >V�رو�
                 	EIوژ� ارت��W�Z ب�ا� *را��2 '
           �ر?$ �W�Z -N< ی- و�% �"< ���، 

��J و م/�Wل           E Dب6 �در ب)�� ب��ی"
�ی�ار�                ،ن��� �ر?$ �W�Z ن در م�

�%ا$��ن ن�� ا�ر� ب� م/Dr                  .  ن�
'��ا "  را� D7   "ب�<ر� و ?�ان	 و               

         A��< 2ن- ای از  ،$�دن ب�ا� *ن از >
ه	 >�ح         �' �ر?$ �هEاد D��6 نه�
                  ��Eم�<:ت %�ق و و u%در ر L$7
                        �W�Z G��Pا� ت�ه� ه� روز� ب

ا?� در دل ه�ه�� دور�        .  $ر?� ا�� 
?< D$ ���T��A ��� ن��ان)� ت�>�               
             ��$ -N< د�Bان را ب�ر?� ای$ �W�Z، 

ب	 �d ام�وز و ب/� از $�ر ر2�%                   
�د� اب"م *ن دور� ت:�"� %�ق و                    '
ر?� ب� زی� ب��ق          $ �W�Z -N< رزو�*

�اب	 ن�Bاه� ب�د� �< ���. 

�اض                  �Eت ب� ا�Eان ��� و د���ا%
م�ش *ن" را بی� در            � ��U م�ش و�
                    MN�Bم �"7�< �ر %�ا��ن"�$
ح                      �< �N�< ان و از�ب�رژواز� ای

م�� ا�   �ا���7 نzاد ب�ا� %�ی-              -
ر?� ای�ان 6�ار داد     $ �W�Z  .  عاE:م د%

از $ر?�ان در ای2 دور� $� ام�وز                  
ر?� و م�تuI و                      $ �J �زبن�د ه

 ب�A از ه� \��         ،ب�رژوائ	 ��� ا��    
 �W�Z ا� $�    ،اب�ار %�ی- �W�Z ا� ا��     

ن����ان *ن را T7ف $�د و ن����ان در            
م/دiت ���	 ب� E��ان ن��وئ	 $�             
            X6م���ان� $D ب�رژواز� ای�ان را �

��$،��T? رش . ب �<�ت از $�

                u}I}ت��ب� ای{2 دور� ره{�{�ان م{Iت �ا?
ب{{�رژواز� ({{�{{�{{�ال را ب{{� %{{<{{� ای{{2                 

 ت اب�ار تG��P ایW}�}Z 2{�          ،ان�ا��� ا�� 
 ���$  ا?� $D ب{�رژواز� ای{�ان     ،را م"�

از ا'�زی)��ن ت '�زی)��ن ب� %{<{� را�          
� �r7ر ایW}�Z 2{� را           @� N7	 ا�� ت

             �}}�}$ 	}}k}�}}� W}�}}Z{{�    ،در �{�{{�{� ای{�ان 
ر?� و ن){D >{�ان و زن *زادی{B{�ا�                $

ای{2  .   ن�{� از ای{2 دوران *م{��{�{� ا�{�                
�{{�د را             2}}�}}Uن درو={{M ن{{�{{� دو�{{�{{

��� ا�� ��،            �}
ل ا�{� ب{ر دی{}Pو م 
� >{�{"{�ر�                    }�}� �ی- >�{�{A �{�{� ی{%

 .ا�:م	 را ب�Bرد

                   �ر?$ �W�Z ا��دور� ?���T ا?� ب
 ای2 ا�� $� در        ،*م�ز� ا� دا��� ا��     

م/� ای�ان ب�رژوا� *زادی�Bا� و                  <
     Lات ن�اری�ر?� " ب�رژوا�           ،دم<$

�ی- و �W7 ا� ب�A ن�)�            ،"دو��%  .

        �ر?� ن�� *م���� ا�� $� بی� ب$ �W�Z
��د  ���د و ب�ا�         ،' DW�(م M= در 

                    dان ی��E د ب��� DW�(ت م�)م@
�W�Z،       حبD ب�رژواز� و ه�� >�Wدر م 

یM= A *رائ	 $��                  "�Bو ب  . �ا?
ام�وز در ب@2 تi�Pت ب�رگ و                       

�ب     E �ورم�ن� و دن�� ه)��  ،انW:ب	 
ع 7$L در ای�ان ��د                     Iارت 	N=ا

ق و ا��:ف ��� ا��     Wر ان� ب�ا�  ،د\
د ���                  Iا� ای �<�ر?� ن�� %$ �W�Z

��د %ئG *ی�          ،ا�� �"���$ � ت  ، ت ب
��د را ا%�ایA ده� و              M= ���د*?
��د در                    L\�' ب� E��ان ی�W�Z d ب
                 Vای AWم/� ن�	 *ت	 >�� �>�ا("

��$ . 

�ی& � ...ن��ی

�د� ا��        $ Aیاز .  در زن�?	 ��د *زم
    -NZ ال    ،ا=:ح� ت ت��رو و               ، (��

�IP،م�              	م�' �W�Z 2ا� ای� ه�
	 ب
ر                     $ DبWو �<�ت در م �E�6 �<
. م�د� و ب	 6�W7	 م@GN ن�ا��� ان�              

                              ���$ام *ن}� ت�ان)�� ا�� 7
ب�رژواز� ای�ان را در ای2 دوران                   

 ��$ 2��rو        ،ت �I�>� از ا����اد و D�6 
��R=�� ه�� دو(�"�                ،ا�Eام �$ 

 در >�ام/	 مDk         ،ب�رژوائ	=�R� 
ق           ،ای�ان ا��  Wو ان� 	?��ا$�' �>Nب 

. =�Vف ��د ای�W�Z 2 ب�د� ا��                      
ش در =�Vف                        ��Uو ا 	?��ا$�'
ر?� ب� E��ان        $ �W�Z 2�)ره��ان و %/

        �W�Z 2د ایPات �i�)،      �ای@	 م"�� 

�د� $� ب�رژواز� ای�ان ب��ان�                        $
             �ر?$ �W�Z G��E �V�ت LU��NE،    ب� 

��د ادام� ده�        ���$7  .   D>ه��2 م�
ام<ن داد� ا�� $� ه� روز >�7	 و            
�ین	 از ب�رژواز� �W�Z م را ب�               <
��د ب� E��ان         	EIارت �"�\�' �زی

�ا��ان ده�        % 	
ب� ه��2   .  ��بز >�
               �W�Z و��د(�D ام�وز ه� در>� '��
ر?� و تم�2 $�\<��ی2 ب"��د� در          $
د                              Pو ات�زن�?	 ای�W�Z 2 در ?
       	�ر?�ان �7ل یd ا%G رو�2 ��$، 

     �ر?$ �W�Z D$ �/V�م �$ 	�\��7ل '
 . ا��،را ن�ی��?	 م�<��

 –��ب (�
ن��* (�ر)�� ای�ان 
*��-�.� 

�داد ١٢� ٢٠٠١١ ژوئ2 ٢ -١٣٨٩ 

 
 ....م�0
ر ا��/
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م�Iان 	م I$ ب�  ...>�ال ه
و م��Rر 7<�� >�اب م	 ده�،                      
�7ب $��ن�)�	 $ر?�ان ب�ا�                         
�ف �6رت ���	، ب�ا� �uN ی� از         Rت
د           Iو ای ��ب�رژواز� ب انW:ب $ر?
ر م�د� و                $ �t) ،��7<�م� $ر?

6�ار� >م/� ب�اب� و *زاد� ...ب
 ه�� ا�7اب ���	 �6رت را م	                      

از ه�ن ب�و ت�<�D یd �7ب        .  ��اه��
�ف �6رت                      Z ب� A�"< 	ب�رژوای

�	 ا�� ��  .      	��$� در �6رت ���
و ب�ا� ای2 $ر هL، را� و روش           .  ا��

��د�ن را                    �">��$و ���� و  ت
$)	 ب� یd �7ب ب�رژوای	             .  دارن�

ن�	 ?�ی� ب�رژواز� �7ب iزم ن�ارد،       
و ی ب�       .  ��دش �6رت را م	 ?��د            

�7ب ب�رژوای	 و(� تز� ت�<�D ��� و        
$�\d، ن�	 ?�ی� ت� اول ب�و ه��                   
         �Eور ب/� اد��دت ب� ب�رژواه را ب

او >�اب م	 ده� ب ه��2             .  �6رت 2$  
ان�از� ن��و هL $� دارم م	 ��اهL در               
�6رت ��یd ��م و ن"ی� �6رت                       
              �"���� �	 را ب@�ر $مD و ب��

                 L�$ �r�6 و ��$ dدم ی��ای2 ...  
       	�د� م2، ای2 ب�نم� ��R�6م� اب�ن
 و روش م�رز�                ">��$م2، ای2 هL ت

بت ��$� م	 $�L و را�        .  م2Bدر ان�
%/: ه�  .  م	 *ورم و م	 روم ب� �6رت        

                        L�(ت�ان < �ان�از� ب��، ت ب/�ا ه
� را                 
�7ب �6رت ب��م و ر�6� دی

Lر ب�ن�$... 
وت را� و                  Vاز ت �,�%�= �)ای2 م)
ر?� هL =�ق            $ �W�Z ا��روش ه، ب

ر?� ب�وا �7بA را م	     . م	 $�� $ �W�Z
��اه�  .       �\ �ر?$ �W�Z �$��ن�)� ه

در م�ن $ر?�ان و \� در ب��ون از               
             ��*ن اول بی� �7ب $��ن�)�	 $ر?

   ����7ب	 $� از ه�ن ب�و       .  را دا��� ب
                     �ت�(� \�L ب� �6رت دو��� و در ه
�=�	 و ب ه� ان�از� ن��و� م�<2               %

�د   �
7ل ام�وز  .  ا?� ب��ان� �6رت را  ب
                م�<2 ا�� ب�B	 از �6رت ب�� ام
ن"ی� $D �6رت را ب�ا� اه�ا%	 $� در            
�uN ی� از ب�رژواز�، م	                  ،L�V? iب

��اه�... 
�ی�         k$و ا ��N6ز� ا\c	 $� م/�رش ب
ر(�ن ه� ب�رژواز�                     ' ��
و ا(
ا��، G7 دارد ب
�ی� �7ب $��ن�)�	         
                     	��N6ا ر?�� ن�	 ت�ان� و ن�ی� ب$

�د   �
از ن,� ای�W�Z b\ 2       .  �6رت را ب
ر?� ه��2 را� را بی� Z	 $�� و ب�                $
�ی�              k$$)- را� ا 	ب�رژوای ��
ا(

        ��$ 	�از ن,�   .  ب�ا� ?�%�2 �6رت ت
. ایb\ 2 انW:ب $ر?�� م�<2 ن�)�         

ر?� هL بی� در زم�2                                  $ �W�Z
ی���    .  ب�رژواز� بز� $��   ' A�ب� �6ان�

ب�� ت ب� �6رت و ��$� در 'ر(�ن و         
. ��)�L دم<�ا�	 ب�رژواز� د�� یب�     

�ی� و             k$ز� ار?� ب$ �W�Z ا��ام ب

             ا��N6 و دم<�ا�	 ب�رژوای	 یd ری
            L�(�� �ر و ��'��	 ب�E مر� ت�$
                �V7 ا��دی<�ت�ر� �W�Z ب�رژوا ب
�� از                     �?�N< ی� دار� ون,م ��م

 .انW:ب $ر?�ان ��NE ای2 ن,م ا��
?L�V، ا�7اب ب�رژوای	 ب�ا� ر���ن ب�      
�6رت، ��� ه و م<ن�)L و را� و                      

ر?� و       .  روش ��د را دارن�         $ �W�Z
�7ب ���	 $��ن�)�	 اش هL ب�ا�             
$)- �6رت ���، م<ن�)L و را� و                  

��د را دارد � .روش ه
بOP �7ب و �6رت ���	 7<��، ب�         
ه�� *ن ت�oر� و ���� ه و ب�نم� و           
را� D7 و نD�E ��W و ت$��d م�<	                

بOP ت�ان)�2 ی ن��ان)�2 ام�وز        .  ا��
0� ب�                 .  ن�)�بOP ا%W	 ا�� $�  ن

ر?� ا��      $ �W�Z ��ا%G .  م�رز� روزم
 	�و بOP ب� ا�� ات< ب� و        .  �6رت ��

د� از ه�� *ن ��� و م<ن�)L و                 Vا��
                        �W�Z  ب� ��Bم �را� و روش ه

ر?� ا��$. 
       L(ن���$ ،\b ه� ���	، '�'�(�)� ه
ر?�� ای2 ��� و             $��U و 	ب�رژوای
م<ن�)L و ���� و را� و روش را                  
ن�	 ب����، *ن را ن�	 ����� و در                       
ن���I م	 *ی�� و م	 ?�ی��، �7ب �6رت         

ر?�ان ��د �6رت را       .  را ن�	 ?��د    $
از ن,� ای2 ه �7ب یd             .  م	 ?��ن�  

�
�ف دیZ ان��ف ا�� و $ر?Z. 
�7ب و $ر?� دو م�W(� و دو '�ی�� >�ا          
. درذهc\ 2	 ا�� $� $��ن�)� ن�)�         

از ن,� 7<�� �7ب و $ر?� ی<	                 
ه�}<�ام ب�ون ای2 ی<	 ن�	                 .  ا��
�7ب ب�ون $ر?� ه� ان�از� دوز       .  ��د

              ��ر?$ ،��$��ن�)�	 اش هL بi ب
و $ر?� هL ب�ون �7ب  ���	        .  ن�)�

��د، م�رز� اش در �@= h�V	 و                  
� ر%�م ب6	 م	 من� ت \� ر��             k$�7ا

 .ب� $)- �6رت
�ف           Z dای2 از ی  .      ،�
�ف دیZ از

�LU اب�از                      �NE  ،b\ 2از ای 	�Bب
E:�6 ب� ����(�)L و $��ن�)L و                       
         �W�Z 2�%� ب� �6رت ?�ر?�، ام ا�$
ر?� در زمن م/��	 و G�Z ب�نم� و         $
د               W�E، ا	�م/� D�E و ��Wو ن ����

ی ا?� �7	 ن
ه	 ب� *ن هL                   .  ن�ارد
دا��� ب��، ای��Wر دور و دور از                         
� N�E	 ا�� $�           �U س و '�}��� و�د��

7iه ن�ی� 7�%A را زد           iب"��7  . 2
ر?� �7ب               $ د(�D هL، از ن,� ای2 ه
�یG ���ی<ه و                    Z اه� و از��ن�	 
�6م ب� >ی	 م	                    بت و ن"ی�R�Eا

 .ر�� و ن�ز� ب� �7ب ن�)�
ی م	 ?�ی�� $��ن�)� ه در م�ن                       
�د م��tل ت���N و                   ��د  �ر?�ان $
                	Z ن� و�� 	م 	ن�هت�وی� و�زم

ر?�ان ��د     )  نم/�Nم('�و�� ا�         $
در .  �7ب $��ن�)�	 �ن را م	 �زن�       

                     	�ای2 > %/: بkP	 از �6رت ��
و �6رت ���	 هL ا?� در $ر           .  ن�)�

ب�� م�$�ل ب� زمن	 ا�� $� ای2                     

�د  ب� بر ب������             ��د � �ب� .  $ره
               	�ای2 ت�ت�- �E: م)(� �6رت ��

ر?� م��V	 ا��   $ �W�Z  .    از ن,� ای2 ه
د� م	 $��، ب�                  R�6رز� ار?� م�$

ر� ن�ارد  $ ��دن� را *ب ب��د ب�      .  ��
ن�            �ر?� م�ب�ط ن�)� و او در $ر$
ب و         R�Eرز� و ااش م��tل $ر و م�

د� ا��R�6رز� ا .م�
� ای2 >�ینت و ا�7اب	 $�            
بAB دی
ر?�� هL ه)��� ام �7ب و م�رز�            $
ر?� را ب�ا� ��یd ��ن در �6رت          $

ای2 .  و ب"��ا� ب�رژواز� م� ن,� دارن�      
��د           ر?� را ب$ ،���ین و(� $ر?<
م	 ��اه� ت ب� �7بA را� ب�ه�� وارد         
ر(�ن ه� ب�رژواز� ب��د،  در                  '
ائ�:ف و ی در ا'�زی)��ن ا�7اب                      

� در �6رت              
ب� نم     .  ب�رژوای	 دی
ر?� و �7	 $��ن�)L، ر%�م و                          $
ر?� م	                       $ �W�Z ا��ا=:7ت	 ب
��اه� و م	 ��اه� در \ر\�ب ن,م           
             �%Jاز ارزش ا 	�Bی� دار� ب�م�
ا� $� $ر?� ت�(�� م	 $�� ب� ��دش               
�دان�� ��د و ��می� دار�                            ?�ب

یA ب 6	 ب�ن�<��. 
        ��ه>Vای2 ت 	Eری�� تریB	 و ا>��
�د� ب�رژوای	 و                           �ب�رژوای	 و 
                         ��U و ��ر?$��Uو 	�(�)�'�'
                     ���6�ن ا Lاز ن� Aب� ب� 	ن�)���$

ب� زمن	 $� انW:ب ا$���       .  ب�م	 ?�دد 
�<)� م	 ��رد و ��می� دار�                    
                 �W�Z رد��دو(�	 ب� نم $��ن�)L ب� 

ر?� داد� م	 ��د       $  .      �W�Z �$ 	نزم
ر�ن               $ �
ر?� و $��ن�)� ه دی$
                                   ت	 بW�Z 	�(د ه��ی�� 	م
م/� وول            < ���ب�رژواز� و ی در 7

ر?� ب�ا� \��ی2             .  ��ردن$ �W�Z و
ده� از �7ب ���	 $��ن�)�	 ��د و          
�وم م	         Pم 	�م�رز� ب�ا� �6رت ��

 .��د
 در ای�ان �7ب ت�د�  یd �7ب                          

ا�7اب .  $ر?�� و از ای2 د�� ب�د             
                 �\b و ����ل دم<�ات $��ره
 .ارو'ی	 هL ه��2 نAW را دا��� ودارن�

ب� ب� ای2، و�6	 7�ف از �7ب و                      
�6رت ���	 ا��، م�,�ر �7ب                     

�7ب	 $� هL     .  $��ن�)�	 $ر?�� ا��   
ب� ب� ت/�یM مر$e $��ن�)� ا�� و         
           هL �7ب $ر?�ان ا�� و $ر?� را ب

��دش دارد      .               ��7ب	 $� E:و� ب
                             ،�ر?$ �W�Z د�R�6رز� ام�
بت ب�رگ و                         R�Eا 	ن�هزم�
ت ر%ه	        �)ر?�� ب�ا� م@$ d\�$
ن�اد�               �%�ر� و ب"��د �@h م/��� 
                   ��=� هE ب� ه�� ،��ر?$ �ه

ر دارد       $ 	Eو ه�� را     .  م�رز� ا>��
                        ��NE �ر?$ �W�Z رز��=� م�E

 .ب�رژواز� م	 دان�
ن	 $� م/�ر را ب�ا� �7ب و                       ($
�6رت ���	 ا�7اب \b م�>�د م	            
�ض و                     U �� از ه,�%�?Tارن�، =
         ،b\ �6 ا� درون�% �م�ض و ر6ب�"

م/�	 اش ای2 ا�� $� �7ب �6رت                    
����	 7<�� را ن�	 ���� . 

ت و *ن}� $� 7<��،              �=�R�ب *ن 
�7ب و �6رت ���	 م	 نم�،                           
ه�}<�ام از ا�7اب \b و ب� نم                           
               ��=�R�$��ن�)� $��ن	 %�6 *ن 
�7ب $��ن�)�	 $ر?�� و �7ب                    
ر?� ن�)����                  $ �W�Z 	�.  �6رت ��

       L(و $��ن� ��ن�)� ن�)���$ � ا��Bب
ر?�� ا�� و          $��U و 	ن ب�رژوای�
� ب�           Z� GN/ان�از� ت ��LU ه�NE �Bب
��رد          ��� در�� در ب�� ر?� و ی$
��د                      م/�، $ر?� را ب< Dیب� م)

ب�ون $ر?� و ره��ان $ر?�ان . ن�ارن�
�ین                             < �در D�E و در مDP، ه
             u%$��ن�)�	 و(� ب)�ر ن�دیd ب� م�

ر?�، �7ب $ر?�� ن�)�$ �W�Z . 
             ��>7 ��7ب و �6رت ���	 از ن,
�7ب	 ا�� $� ه�ن@�ر ��دش م	                
?�ی�، V�Z	 از %/(�2 و ره��ان                          
ر?�� و *ژی�ت�ره� $��ن�)�                   $

��د دارد        و م	 ?�ی�    .    $ر?�ان را ب
ب�ون ای2، ن� ?�%�2 �6رت م�<2 ا��           

�ا $� ایM�Z 2 ا��         .  و ن� �V7 *ن      \
$� م	 ت�ان�� در $��<A �6رت، ت�د�            
ر?�ان را '�� �7ب�ن                        $ uو��

 .ب�ورن� و ب)�� $���
�H ب� ای2                   ' ��>7 OPب �ام >�ه
م)(� ب�ی"	 ن�)� $� �7ب $��ن�)�	         
               بی� مل $ر?�ان ب�� و $ر?� را ب

>�ه� بOP �7ب   ...  ��د دا��� ب�� و     
و �6رت ���	 ای2 ا�� $� �7ب                     
         �$��ن�)�	 $ر?��، دره�� >�ال ه
ت	 >م/�                  W�Z و 	E�	 و ا>����

ه�f ام�� در >م/�  از        .  �r7ر دارد 
�د� و ا>��E	، ت�/�� و           % �*زادی"
نب�اب��، ب�اب�� زن و م�د، �W7ق              
            ���U زی)� و X�Pع از م$�دw ت د%
، ن�)� $� ب� $ر?� م�ب�ط ن��� و                 
        �ر?$ �W�Z ر�r7 و��وزیA در ?�'
                ��. و �7بA در ه�� ای2 >�ال ه ن�

�7ب $��ن�)�	 $ر?�� در ه�ن 7ل      
    ��>% ،	��� �و در ه�� ای2 >�ال ه
          �W�Z u%و >��A ه� ا>��E	D$ ، م�

ر?� را ن�ی��?	 م	 $��                  $  . 2��\
              ��	 و در ه�� f�' ��ت ��7ب	 در ه
ت�ازن �6ا� م/��	 $� د�� ب�ه�،                     

\��2 .  �6رت ���	 را م� ن,� دارد            
�7ب	 ب ه� ان�از� ن��و ب��ان�، د�� ب�        

 . �6رت م	 ب�د
                 D7 و را� OP�7ب و �6رت         "م�

	���  "                   ��
�\L یd انW:ب�'
$��ن�)�	 و  $ر?�� ا�� $�  در                    
                   �W�Z از د�� ���6�ن ا Lاز ن� Aب�

�%�� ��� ا��   ? �ر?� از   .  $ر?$ �W�Z
د��  ب�دن �6رت $� �"D ا��، �7	           
            ��� u�م Lف زدن در م�رد *ن ه�از 7

�6رت ���	 ب�رژواز� و                .  ا��
دم<�ا�	 ب�رژوای	 و 'ر(�ن، ن,م           
م@�Nب >�امu ب��� ام�وز و از(	 و          

. اب�� ��N6اد ��� ا��                

��Vه ��� ...ب� م�

 4صفحه 
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          uام�< ���$��ن�)L و $ر?� هL در 7
د�              R�6و ا 	�ب�رژوای	 و ن,م ��
بت م<�ر و 'ین       R�Eب�رژواز� ب� ا
د� ب�ا� ر%�م و         R�6رز� ان'Tی� و م�
ب"��د� در وJ/�� م/���	 ��د                      

 . م��tل ?��� ا��
ز                U* ،��>7 	��7ب و �6رت ��
                      wین ای2 دور� i�Zن	 و دردن'

دوران	 $� >�ینت و ?�ای�ت        .  ا��
                 ،L(و $��ن� b\ مب�رژوای	 ت�P ن
                �W�Z �ت	 و ت:ش هW�Z رز�ب� م�

ر?� هzم�ن	 دا��� ا��$  . 
            Xت�� 	�نبور� ب� $)- �6رت ��
�7ب $��ن�)�	 $ر?�ان، ب ه� ان�از�       
          ��\ ��ن��و� م�<2، ادام� ه�ن ��
   ��ر?$ ��U و 	ب�رژوای L(ده� $��ن�

 . و در ��م� *ن ا��
ر?� اوi بی� �7بA را دا���             $ �W�Z

���7ب $��ن�)�	 مر$)�)� و           .  ب
م$�ی�(�)� م��<D از %/(�2 و                       
ره��ان $ر?�� $��ن�)� و                               

(�)� درون ��د    ����    .     �دوم در ه

                    h@� ا� ب"��د�م�رز� روزم�� ب
م/��� ��د و در ه� م�رز�                                 
د�، ا%G $)- �6رت و �N/�� از           R�6ا
ب�رژواز� و �6رت و 7<�م�                            

در ه��2    .  $ر?�� را ?L ن�	 $��               
راب@� iزم ب� ت$�� ا�� $�                                    
              ،�ر?$ �W�Z �(ان $��ن��>V�رو�
           �ر?$ �W�Z 	هنAW م"�	 در ��د*?
و ا%G $��ن�)�	 ومر$)�)�	 اش                    

در ن���I نAW ت/��2       .  دا���   و دارن�        
                   �W�Z 	�(ب $��ن��Pا� در ت ����$

ر?� دارن�   $  .       ،�ر?$ �W�Z ،نه��م
               	N�E ان�ر?�ان $��ن�)� و ره�$

ب� ای2 م/� مت�یل �7ب     .  ��د را دارد  
��د و �7ب �6رت را دارد      	���  . �ه

                       ��زمن ایM�Z 2 ره��ان $ر?
د �7ب $��ن�)�	               Iن�)�، ب� ای��$
�وز�          �' Lدن�، ه���د ا�6ام $ ��ر?$
                       �W�Z د�R�6ر� و ام�رزات >
�وج               E  Lد و ه�� 	2 م��rت �ر?$
       	Eب� ی�W�Z d ا>��kب� م �ر?$ �W�Z
                   -7ت�(�� $���� ن/�ت >م/� و =
            �م/� ب�ا� $)- �6رت، ام<ن 'Tی<

 .م	 ?�دد

 ...به مناسبت هفته 

       D�>دن *زاد� ت��ت,ه�ات و م�Pود $
ر .  ا�7اب ���	 ا�ر� ن��دن�             ��

\��� از ن�ی��?ن ?�ار�ت ��د را             
6ت و روی�اده در                               Vر� اتدر ب
زمن       � �"��)$��ره� م�ب��Z و%/
و ا�7اب�ن را در 2�7 م�رز� ب�ا� ب�         
         eان�V�$ ت، ب�Jا��Eن�ن ان���I ر�

 .ارائ� دادن�

          �(�)��'$ �J �7ب >�ی�)NPA (  
�انe ارائ�             V�$ ن�� ا� ب�'�A ن�یe ب�
                   OPب� ب 	یداد $� ب�ا� ت�Rی- ن"

�انT?  .          eا��� ��د   V�$ -� 2�)در او
�ان	 ت��X ن�ی��� ?ن                  �B� ت(N<
�، ت�نe و %N)@�2 ب �r7ر                      Rم
(�)� >�ی� ، ارائ�                     ��'$ �J �7ب

�انe ب�اه���          .  ?�دی�V�$ rEم ات�
�می� دار� در                � �ب�N ب رژیL هWم
           �N�< از 	ید� از م�� هVا�� ت�م دن� ب
ء م�رزات ت�د� ه، *زادی�Bاهن،        Wارت
ر?� و ن��وه� م��6	 و                        $ �W�Z

(�)� ت�$�� $�دن�����. 

 ب/� از 'ین م�%��W *م��                                          
� و         Rاز م 	?��ی� ن�"�oه�،eان�V�$
�اق $� ر%�G ندی�                 E ن وت�نe و (��
                ��م��Pد از �7ب $��ن�)� $ر?

�اق ��$� دا��   E،      eان�V�$ dدر ی 
         Dن$ X$� ت�� 	تE��@ی�ی�ن   ٣م�Nت 

�دن�          $ �$��ان)� '��A داد� ��، �% .
�ب زبن        E b\ ن و �7بن�د� �زم'
                        Lر ب� ه�r7 eان�V�$ 2در ای �$
د�                  Vا�� �=�ر�ن�� ب�دن� از ای2 %
         D�>د ت����دن� و م����
	 را در ب�2 $

ت در         .  دادن�(N< اه��� �*ن" ه�
	 ب

ب�2 ا�7اب \b در م�6/�� انW:ب	                  
در ایN< 2)�         .  $��ن	  ت�$�� $�دن�           

ه�}��2 ب� اه��� ه�<ر� و �7ی�             
           "RRBرب و تIدل ت�، ت�
از ی<�ی
� در بر�                               
�دن ه��ی$ uN@وم
                    �"< 	N�E �ا���ات�z و ن��W ه
ه�<ر� ب"�� و �زن�� ب هL  ت�$��                   

�دی� $�                 .  ن��دن�? �W%ن م�ادر 'ی
� در *ی��� در ی<	 از                       
م����
	 دی
�$� $���� از �7ز�                        � �$��ره

�دد              ? D�>، ت�	ب��ان� >�ای2 .  م�ی�
�$� $���� در ای2         � rEا Xت�� �(N<
�اس  در یd اE:م�� ب� اZ:ع                     V�$

��اه� ر��� . 

�انe ن��یت �زمن" و           V�$ در م�ت
        AB' 2ی�Jا�7اب مMN�B در م�ن 7
ت                 (N< eان�V�$ ����دی� و در 7?


�� م�/�د� ا>�ا ���V? و OPب. 

 

رج $��ر �7ب $��ن�)� �ت�<�:ت 
�اقE ��ر?$ 

٢٠١١ م� ١١  

 

 ...كنفرانس مديترانه اي در

  

 : اسلو،نروژ

  ب9�از78�٣ ژو34 ���* ٤ ���� 

� م�اد�=ن;� م�0
ر �.�* در : ن

ن��-� ای�ان�) ���� 
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 :استكهلم

  ب9�از78�١ ژو34 ���* ����٤ 

 H�� hتای�@ ه�� م�0
ر �.�* در : %
 و م)�No مN	 ن���ن(�)L،%�را(�)Lب�ر@ 

	NE ل(�ر)� در ��7ن ب��� : ��

ن��-� م�0
ر �.�*�) 

���Pم �V,و : م ��.�*، ان;Aب� )�
��B9$ 

ن�C@ �.�* ب� ��زم�ن، : ر��ل ب�ون�
 ��ب و ��* ه� ��ب�

 

   Nedrosgatan 12:م<ن

        �
 Husby  ای)�

 

 :گوتنبرگ 

 ب9�از78� ٣  ژو34 ���*����٤ 

ن	���ن 6��N�:  ر �.�* و
م�0

ق (
د(�ن;� 

	Iر �.�* ��ب و : �:م ذی
م�0
�رت �����F م�9 ��ب و�� 

�ف �7ب $��ن�)� Z از 	ان��B�
�اقE ��م�0
ر �.�* و : $ر?
 ان;Aب ا(-�� 

 NE	 *ی����9� �
ان� 

از ن;� م�0
ر �.�* در (�د�-�ن 
�ف دو���اران 7<�� از $�د��ن Z

 ای�ان

 

   Stigbergstorget 18   :م.�ن 

  ٠٧٦٧١٠٩٠٠٥$=!3 $��س 

 

'AB ت�ا$� و >�وات ��ئ�� از 
 h@� ر 7<�� در�R�م��ع م �"kPب

 ی�ن	 �٦"� ?�ت���گ روزه� دو���� 
  ی�ن	٨ ���� ٤و 

'AB   ی�ن	  ١١ب�نم� روز ���� 
 ��ان"�B� و  %�LN ه"(>E ی� از:�
م��Rر 7<�� و ه�}��AB' 2 ی<	 
 u�< ا��� م��Rر 7<�� ب"kPاز ب

�
� و ب�نم� ه� م���ع دیJ7 

 برنامه هاي هفته حكمت 


