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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

 ��ر�� � روز
 	�ر��� و             ١١
��ا��ش ����� در 	�ر�� ���          

�"�و�! .  و ���ن 	���� ش�                   
��ر& ا�% �$�د �#�د و                 � �'#(

 روز در �"��         ١٨اس*��اد �"(      
��ج ا2*�اض ��دم خ�$.-% و         
��ن � 89 6��7 از خ5"�ن، �"�،       
->��*� و ز��;� �د6 وار 	�ب     

���-�ن و          .  7ورد� ���دم ��� 
-A از ه� ?< � دول                                  
ار	�2�C �2ب و ار	�Cع                            
                   %--D	 6ن داد�� دور��� �����
                ��	E-FG س���ش*��ن 	�س( �7

� ���Hن رس-�6         .         �"�I دم و��
            !���?�ر;� ��� � ه$�ا6 
7زاد���ا6 در س�اس� ���ن                       
               �G� �اوH %-9-�وز
 خ�د را 
                   !�J 
از ��س� 	��% د�G*�	�ر

ا�� ر�*% )#'� ���ر&،        .  ?�د��
��ال ���*� � س� �7'�6 ���               
             
را در �"�� ���D� و �-�وه�

         �'G-� ز�ا�% 	�ز6     .  س-�س� 7ن 
�"� ?�ر;�       I ش�وع ?�ر ��دم و
                             �در ��� �ا
 رس-�ن 

 . 7زاد
، ر��6 وس�Dدت اس!

 روز ز�-% �9ز6 س-�س� در         ١٨
                     �? �� س'.-'� �L ���
           

 د�G*�	�ر��س-#*M و دس*.�ه

. و ��س� دول �2� وارد ?�د                
             �ا�"Nب در 	��< و ��� را 
� ��و�Hش� د��ار �9-% و              O(
�F& ش�ق � ا�Dد و دا�'�                         
              �-��	 ���� �FF$9ا %-	�J-�ات 

�''G-�  .                %- 
ا�� 	�5و	� '-�د
	�J-�ات ��و�Hش� �F& ش�ق و          
ا�"Nب ��� و 	��< و ;#*�ش     
                     
7ن � د�-�
 �2ب در س-$�

�ت در ?��ره�
 �2ب ز�ن                    N"8 ا�	
                  ����7"� و خ�ور�-���، 	��< و ��� و 
��ر ا�%                        $� >-Qز�� ?�-�6 ش�ن دو ر
            �N"ت ا�R�<	 ،رت ��دم�S �?��ره� 
     T�U	دول  �*>� اس*�ا � �Dا���8 FS در
��ر ��دام                     $� 
�#Qر  � Vا���ب، �W

اD9$� و خ�د?��� و �#*��، 	>�Rت                              
س-�س� در ���ن را 	$��� � س�ا��Cم ا�%               

�	� ?� خ .   �X	R�<ت ;�6 زد6 اس!  N"ا�
� ز��?�-�ن                          
;#*�ش دا�'� 7ن �ا
                                  VC	�� !و درش Yا��اع ش-�خ ر�

 و ?��! و ا��رات                               �Dن س�*#�2
�2�، ?� �2م ا�"�اض �]�م ه�
 س-�س�       
�-F� ا
 و �د6 دارا�� ش�ن 	'�� ����ن                       S
?$T ه�
 ���9، �]��� و س-�س�، �Wب       
اس!، در �\�
 خ�ور�-��� در �Hواز                       

 . اس!

                         !-$?�( !<	 OI�'� 8FS ب درN"ا�
 ��ا6 ا�*�د6 اس! ?�  �Dا���ب و در �W

       �*#�N'�زع �-���
 ��?� و وا �XFس %$�
� س�     "�Wب، ا�[�ل       �س� ان    "و   "    

� )"��S                    "ان 
���-�ن ه�;Y ص�ا� ،
-A از �T ده� �	%             !  ش�ن را ��'-���      

�� ا�#�ن  7زاد���ا6 و ز)$*AG و                  ��-F-�
�D*�ض ?��ره�
 �2ب                  

 آذر مدرسي

 انقالب مصر 

 فروپاشي بلوك شرق

 ثريا شهابي

 انقالب مصر

و تاكتيك ضدانقالب بورژوا 

 امپرياليستي

 

 3صفحه 

ا��وز � س"�ط )#'� ���ر&، ا�"Nب                   
Yر;� دس! ���! و                    
� H-�وز ���

 س�اس� ���         �-[� M? و ش�د���� %��

س"�ط ���ر& خ�اس!          .  را ��ا ;��!        
               E9��� �2�$*�ا 
������*�& ه$� �'
� خ�اس! و                   �Dد ?� س���دو9! ��� 

7رزو
 ده�� �-F-�ن ا�#�ن 	�'� ره��� و             
                                 
�ل ش� و b'�ن �-�و �*�ز��;� 
                     c-ان 7ورد ?� ه�-� � �'G��-' �N"ا�

ه��D���  . �'b �$-*�ا�#! ��Fدارش �ش�         
              
�ت در ��ا�V س����� دارN"ر ا��C5ا�
             ����� 
��Dص�، )�ص� 	'�S\�ت '-�د
                           � 
اس!، ا�� ا�'G� در ه� ���D� ا
�>�ر b� خ�اس! ����� ا�"Nب در                 
                          �b ��-.-�د، b� وS! در �-.-�د و 
                       ��S ��9�W ،س��-� 
س�2*� � H-�وز

       !#-� �'- A-H  .            ��S �Dا	�5ق �-��*�، 
در ا�"Nب ��ر
 ���            .  ش'�خ! �-��د   

خ�اس! ��Y?�-�ن ���ر& از ه$�ن                         
روزه�
 اول b'�ن 	�د6 ;-� ش� ?� دو9!         
� ه$� �Sرت س�?�.�ش �*�ا�#!        ���

 .  7ن را ���ر ?'�

��� .  	�ر�� ?��ر ��� ورق خ�رد               
�� ا�'d; �Gش*�     . ا��وز، �[� د��وز �-#!  

                            �G'ا��، �� ا��-$� MG( ه'�ز در )�ل
ا�� �$�د   .  س-#*M س� ��
 خ�د �$���6 اس!          

ا�% س-#*M وارو�� و �L ا�#��� و                                    

� ��ار ;dاش*�             �H ،&ر��س*$.�،)#'� �
ه�Y$! در ا�% س-#*M ��س� و #*�             .  اس!

! )�Gم �]��� د�.�            .  ش�وع �-��د   ��
ا�% دس*�ورد Yرگ         .  �2ا�� هM �-�س�       

?�ر;�ان و ��ا��ن ش�M 7ور�� و ��دم                    

��� در ���د ش�را�.-Y ه-6�C  روز                      
 . ;dش*� اس!

f�7� 	>�ل ا�% �ر را از                      

 رحمان حسين زاده  

 نيروي اراده انسان، تاريخ مصر را ورق زد

 درود بر اراده كارگران و نسل جوان مصر

 

 3صفحه 

 فاتح شيخ

پيروزي بزرگ ط مبارك سقو

 انقالب مصر

 

                        �N">�?! ا�	ر ��� �Jا �س�ا��Cم 
             �5D*اس ���ر C� &ر����دم در ���، �

ر�*% ���ر& 	� ه$-'H ،�C-�وز
                     .  ش�
Yر;� در 	>�Rت                               �Jرگ و )�دY
س-�س� اخ-� �ا
 ��دم ��� و د�.�                     
              �"X'� در AG*$(د6 ?�ر;� و ��دم ز�	

��ر& ا�% 	>�Rت                     .  اس!� 
�5D*اس �

وارد دور ����
 خ�اه� ش� و �-�ود ?�                 
                      MSس���ش! و �7'�6 س-�س� ��� را ر

��Y'� و #! ه�
 �H !�Hد6، �2ام                   .  
               ��� ه�
 �D$�ل �رژواز
 ه$�ا6 ���
��6 ه�
 ?�ذب، ش�ت                             b ن�-�? �F�

�ا
 خ5�          .  �-.-�د �Qرژوا�?� ار	�Cع 

� اخ-� ��دم -A از               N">�& ا�	دن �?
� ?�ر �-��*� 	� 7ن را در ا�% �� 7ن                       A-H

�''? ES�*� دل�D	 �X"� . 
� اN2م 	�G-� ��راس-�ن ه� در ��� در       
روزه�
 اخ-�، ا2*��ب ?�ر;�ان ?���ل             

س�YQ و وارد ش�ن ��7ن � ا�%       

 4صفحه 
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 بيانيه اتحاديه هاي كارگري مصر
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 !خوش آمديد
 6صفحه 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

                 6U��س-�س� ���ن، در �"�W Aب و 
ا����G در ���ن و خ�ور�-���، در                           
             ����.��S 6رت ��دم، در راX� ��دم 
��6U در خ�ور�-��� و                    M?�( 
���Sر	

ا;� H-��� ��و�Hش�       .  د�-�
 �2ب اس!      
               M-G<	 ش�ق &�Fهi���U ��ا��Dن      

�رژوازى در ��گ        �زار 7زاد،   �F�Fه
،M#-��$?                 زار 7زاد و� 
 اN2م H-�وز

� راس! �bخ-�ن                  ،��W اس��Gد�
او�Lع د�-� � س�?�د;� ا����G و                        

��ى ��س-���i*#-9 در        �Wب، رش�        ��'�
          M#ر��*-F-� ش�ق، رش� &�F?��ره�ى 
و �"A ا����G در 	D--% س���ش! ��دم         

ا;� ��و�Hش� �F& ش�ق دس*$���            .�د
��k-Fت  ،�*#-��$? �L	�Dض � ه�              	
                     
��ع 7زاد���اه� و ه� 	Nش� �ا
� ا�#���وس*�،                              �F$( ، از �Qره�

ا�"Nب در 	��< و             .  �2ا9*��اه� �د   
� 7ن رو��                        �"� �X"� �"-Sا�� د ���

در ا�% 	>�Rت �Sر�Sر	�                       .  اس!
                          V5� ��رژواز
 و ��S >�Rرت 
               %-Q�H ن از��ار	�Cع در خ�ور�-��� و �
� ��ال               �N"دم ا��� ����-F-� )س�	و 

�-�6 ش�6   FI  .           
�ا �N"ا2*�اض و ا�

 ��س� و ��?� و                   ��*��G( از �Qره�
�ا
 7زاد
 و ر��6 و          �N"ر، ا��	�*Gد�
� ?� �#*"� از س���ش!       N"دت، ا��Dس
       
��*��G( از 
7ن 	� ه$-% ا��وز 7زاد
��س� و ��?� را در د�-�
 �2ب ����                      
                    �L ا��ام �� ?� �9ز6 N"ه�، ا��-�

H< از ا�%     .  ا�"Nب ����� ا��اخ*� اس!    
��           6	R�<ت �DXS ش�ه�                b �--k	

�د M-ن خ�اه�� . خ�ور�-��� و �


 دو9! )#'�                   ���� و 	NشG-*?�	 م�$	
��ر& � )$��! ���ور�% س-�س�                          �
�]��� ا����G و ارو�H از س�?�ب                         
���2ن و و)�-��� روزه�
 اول، را6                  
ا��از
 او�ش و �S�$bاران دو9*�،                         
	�س���ن ��دم از �Sر	.-�
 ������ت                
اس��N، س-�س! ا��Cد ��5ق و 	S�5� در         
�-�ن ��دم، 	Nش در دس! �س! ?�دن       
�Sرت � دور از اراد6 ��دم و 	�ا�O از 
� ا)Yاب و ������ت و �Rخ�6 خ(          R�
و ���ن ?�-�ن ?�د	�
 �]��� ه$� و                   
ه$� � �Sرت و ا�#*�د;� ?�ر;�ان و                  
� شG#! ?�-�6 ش� و ��            �N"دم ا���

*�د �"( ��دم �D*�ض را � خ��� ��5س            
                 !��S ر �� در���"� ?�ر;� را ا�'I �?
	�د6 -��G و �D*�ض در خ-��ن ?�                   
� �Sرت                        �G	ا � �"�I T� !��S در
�"�	� خ�د، �Sرت �lF ?�دن اS*��د،            I
� �-�ان ا�% ��ال و � وس( ص>'�                      

 . ا�"Nب 7ورد

��دم ��� ���ن داد�� �خNف 	��k-Fت         
         �� ا����G و اس�اQ-� در �"�N"ا� �L
                  
��دم در خ�ور�-��� دو 97*���	-� �ا

 �]��� و                 ��*��G( �$<	 �� ،ا�*��ب

             �Gو ا����H ر و�	�*Gد�-        �� �F-Qاس�ا

��ل )$�س و ا9"�6�2 و اسNم س-�س� و       S
. 	�ور�#M اس�S ،��Nار �.��*� اس!            

��دم ��� 	Nش ا�% �F& ار	�2�C و       
� را شG#! داد��           N"ا� �L  .    دم و��

�"� ?�ر;� ��� ���ن داد�� �خNف           I
اس*�5د6 ه�
 س-�س� ار	�Cع اس��N و               

              �Nاس 
 �-�و
      ،��$��'�6 7ن �$��ر
               M#ور��	ه$�ن ا��از6 از  �س��� ?� 

د�G*�	�ره�
 اس��N �*'�5 اس! ?� از         
�Gوا����H-              در �-�ان )\�ر �F-Qاس�ا

 . دارد

او�Lع 	�?'��� ���ن �-�ه� �-�ان                            
                              
�ا
 ا��5
 �"A ه$� �'�A ه�
                        
�A ?�ر;�'� �F$C'� *$��2 و�ا

�ز ش�6   �*#-��$? .       �"�I ان ��7ن�-� �
                 �--k	 �?�ر;� � ص>'� ا�"Nب ا�-� 
	�ازن �Sا در صE ا�"Nب را ا��Cد                      

ا�'G� ا�% )\�ر در د�-�
         .  ?�د6 اس!  
وا �b �DS	�J-�ا	� � رو�� او�Lع                       
                       &�<	 T� د��و � N��? اردd.-�
?$��-#*i در س pX���D� و در �*%                   

 ا��    .)�?! ?�ر;�ى ;�6 خ�رد6 اس!         
                           �-F2 ��� ب ��دمN"ا��وز ا� �	
��ر& د�G*�	�ر س� س�9�                              � �'#(

 ��س�                 �����، ا�% س$�� �Sرت دو9*
       �$2 �� )O ا�-� � ���Hن دادن  ��2
��G از د�G*�	�ر	��%، ��س�	��%،                            
��	VC 	��% دول �2ب، در ?'�ر ا�-�               
� �Sرت خ�د، ا)#�س ش�W ،EDور و       
                   
ا�*��ر �� �"( در ��� ?� در د�-�

	� ا��وز    .  �2ب را ���د 7ورد6 اس!        
                    !��G( �را��G( �X! ش���;�ن 

. ?''�;�ن ا��وز و  6�'�7	k--� ?�د6 اس!    
د�G*�	�ره�
 د�-�
 �2ب و �*>��%                       
� ���D� ا
 رو�و �-����               ���7 �����
?� �6Y ش-��% � �Sرت و � ز��                           
?�-�ن �Sرت س-�س�، MDI ش-��%                          
ا�"Nب را Y2 ،6�-�bت، )��! و                       
                  �?�ا�! س�?�ب ش�6 را �ز ���*�، 
��ن ا2*$�د H-�ا         � �--k	 
�Sرت خ�د �ا

ا�% H-��و
 و ا�% �Sرت و       . ?�د6 اس!  
 ١٨ا2*$�د � �5#� ?� ��دم در ا�%                      

                  �'*��; >H ز�روز �س! 7ورد6 ا�� 
!#-� . 

                      ،A-H و دو س�ل !#-��� 6	R�<ت 
   ����و �'�ح ه�ر و راس! �رژوازى �

�ز��6 ا��وز                                    ،����� %��� M[�
� در د�-�
 �2ب و                            N"ت ا�R�<	

  . خ�ور�-��� اس!

 ....انقالب مصر فروپاشي

  رو��اه�
 	��< و ��� و   :�������
�-'-�؟-� ���.b �2ب را 
 ?N د�-�

    
 ا�% رو��اده� ?� از                 :���ام مرس
                  
� س��� ?��ره�
 د�-� �D	��< و 
�2ب ?����6 ش�6 اس! را ��� در                            

"�#G*��?  "             !#Gاز ش �D �? �����
�F& ش�ق و                  !#Gش  ،��ا�"Nب ا?*
H-�وز
 س����� دار
 �Wب ���د                    

س����� �����  در ا�% دور6           .  ��7، د��  
   ��S  �? >$-� ?�د	ا�#�ن  �ز��;� را 

��د6 اس!      � 
�"�، .  S-�س � ه-c دور6 ا
       s'� ،
ه�
     ;�س'.�، اس*[$�ر، -�Gر

�'X"� ا
 �-����� ��?� ص5!، اسNم               
�� ا�#�ن                ��-F-� و ?�*�ر s'� ،س-�س�
از روا��ا 	� �2اق و ا���k#*�ن و                               

$8 "ص�#*�ن از F$2-�ت ا�*>�ر
 و            
   %*#� خ�د    "      � 
��;'�6 را         و ا�#��

� S*� رس���ن �#�F از ��دم            �	 ،%*�?
             
R��2اق، و �>��
 ?�د?�ن و ��7ر 
                                    ����ن،  	'� �? pXا�2ام در س

ه��� از ����� اس! ?� � ��                       ;�ش�
 	>$-� ?�د6 ا��

S-�م ;�س'.�ن در 	��< و �D ��� و          
                     %� �[� � ،��2 
س��� ?��ره�

ا�% .  ش�وع اN2م ���Hن ا�% دور6 اس!           
S-�م �� ش�رش��، �"X� اول خ�د7;�ه�                

� خ�د، و                ٢١�� در �Sن             !�#� 
ا�% خ�د7;�ه� �       .  ��DS-! خ�د اس!      

�2� �>�ود �-#!       
ا��وز .  ?��ره�
ش�ه� 9>]� �   "  F-�"E�R-�رده� ا�#�ن   

�-F-�رده� .  9>]� ا�% ا�"Nب ه#*'�                  
-''�، �-�'��� و                  ��"  E�R"ا�#�ن       

 در        �٢١-5�$'� ?� ا�#�ن �Sن                               
� خ�د و                             !�#� ��2 
?��ره�

ا�*]�رش از ز��;� b� �-.���؟                               
                                �� 
روش% اس! ?� ا�% S-�م �ا

ه� خ�F*� ه$.��� و                                    ?$��-#!
�A و                        '� NًD� %دارد، ا� T-	ا�Gد�

      !#-� �*#-��$? ���-S  .        %-$ا�� در ه
)� هM �� �"( ا�[�ل )#'� ���ر&،                       
���� را ?� ���ر& و                   � M[� �? �GF
       %G$� و ;�س'.� و ا�% ز��;� را �"�
?�د6 اس!، ��رد 	�Dض �Sار داد6                   

��ر&             .  اس!� �-F2 ��'	 !�� ه$-% �
                                  
�-#!، F2-� ������ت '-�د;�ا
اس��N هM ه#!، )�ا�S 	� ا��وزش              

�د6 اس!.   

                  
��دم �2ب ز�ن �I س�9-�ن �*$�د
                  Aب و ا�����9گ ه���W ن��� 
�ا

)                                   Mا��ا�� ه M#-9���-س�� 
) و�ا
                �*-D$� ،د6 ا���ا�#������ در�� دوم 
                               
�-���F 9� ش�6 -% )��G! ه�

               ��Nت اس������و  
S-�م .  د�G*�	�ر

�2� خ(             
��دم ;�س'� در ?��ره�
�-�? Mه !-DS�� %ا� � �����H..  

          
�� ش�ه�       ٢٠ا;� در ده� ه�S 6ص� 
� س�س-�ل د��Gاس� و                  N"اب ا�Y(ا
T���F ه� �د�M، ا;� �D از 7ن                     �D
ش�ه� ا�"Nب ا?*�� و ?$-'*�ن �د�M، و              
)*� ا;� �D از شG#! ا�"Nب ا?*�� و     
ا��Cد �F& ش�ق و �Wب �زهM ش�ه�              
                    ��� �$% ا�"Nب ا?* �? Mد�� �$-#�
ه'�ز ;��� ه� را س�خ �.�6 �-�اش!،               


         ا��وز از ه-T� c از 7ن                 ��ه� خ
��دم �ون ��7د;�، �#*"-$ً� ?�          .  �-#!

                    �F$( ا�% س'�ر��، و ص>'� را ��رد
ا�% S-�م ;�س'.�ن � 	$�م     . �Sار داد6 ا��  

س�در;$�  ا�����9گ ه�
        .�D'� اس!  
در .  ���ن �Wب هM از ه$-% س� اس!      

                        
� ?� ا�% س'�ر�� �NًD �"�� ا�"�
ا�� �ا���ن روش%            .  2$��� ��ار��      

اس! ?� 	�ازن �Sا
 س�O د�.� ��                      
� د��ع اس! و�� اصNً ا��Gن ادا��               �S

  ..دارد

 )�Gم ����� را ش�?�            ا�% S-�م ه� ه$�  
ش�د؟     �"�W Aب b� ��         .  ?�د6 اس!   

                   ��"b %-b A-#!؟ اس�اQ-� ?�رش 
?�C �-�س�؟ ?� ا�% 	>�&، ��دم در               

�� .  �Wب را هM ش�?� ?�د6 اس!             	��
اس! �-�ا�'� ?� �Hر9$�ن و ا)Yاب 7ن،                

              !#-� ����س! ?�      .  را�C� 6ت �7	��
           
��� �N��Dت ا	>�د�� ه�
 ?�ر;��S

�رژواز
 ه#*'�         ���دم ��� و          .  
	��< دار�� را6 را � ا�#�ن 7زاد���ا6               

ا�% �W7ز ��W  .       Tب هM ���ن �-�ه'�        
خ�د7;�ه� ����� و Yر;*��% ا��Gن               

!#-��$? �� 
  .ه� اس! �ا

� خ�د ا�% ?��ره�                                       �? �C�7 �	
��D در ه�            I �F#� دد، ص�رت�.-��

��دم ���      .  ?��ر
 �*�5وت اس!           
در;-� شG#! دادن �"�� ه�
 دو9!                  
                              �H� 
�ا �H>�د�� ارو	و ا �G���7
                ��.�ه�اش*% ا�% ا�*\�)� ه#*'� ?� 

��دم 	��< �     .  ا�� 7ن ��م د��Gاس� داد6  
���� ��F	� ه#*'�                      ��S س��-� �[� .

ش�را�.-Y 	� از ه$�  ا����G اس! ?�       
  !#-��$? 
ه� در ��� و 	��< و              �ا

�2�  ا��Cد ش�6 اس!           
�% .  ?��ره�
�"� ?�ر;�    ا�-�وارم ?� ?$��-#!  I ه� و

              �"�I �*#-��$? Mb�H در ا�% ?��ره�
. ?�ر;� را در ا�% 	>�Rت �ا��از��               

                    ،����� O��� Mه M�ا�� ا;� در ا�% �
S-��� را ?� �W7ز ?�د6 ا��، ?� 	����     

  . را د;�;�ن خ�اه� ?�د٢١���ن �Sن 

 �������:        � ا�% 	>�& 

  و نسيم تغيير جهانانقالبات در كشورهاي عربي

  گفنگو  كمونيست با بهرام مدرسي      

 5صفحه 
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 !مرگ بر جمهوري اسالمي

                                    ،
ز�ن، 9��س اس��N، ا�*>�ر
ه� .  �Hش�����"  )-�ا��"	�ور�#*� و         

�د      6�-�? 
	T ����راسS �? ��N$� ا
               � �����Y��F	 د را، در� 6��� 
و س�
�$��d; Aاش*'� و 7ن را �$��'�6 و                                   
         
����� ص�ه� �-F-�ن ��دم ?��ره�

-A از �T     .  �2ب ز�ن ����D ?�د��  
�2� را             Vا���و)�ش   "ده�  %��� "

              
���6�F داد��، 	� �'���ت و 	�)A دو9*
� و دو9! اس�اQ-�  را                �W !#ور��	

 . در �2اق و 6YW ���وع �6�F ده'�
ا�"Nب در ��ا��D در ����ن اس! ?�           

� و �*�ع               �W اس��Gق "د?�ن د��"(
��  "                                        
و ا��اع ?$y-% ه�

�ا
            "  س��و	$'�ا��" 
" �Wب �>�ر
، ";F� ه�
 ;�س'� در���ن س�م      "��Cت   

�� و           O( Y;و خ-���    "  س��وت"ه�
�  را ش��� )�ل خ�د ��Gد                �W دول !


 ?� اس�س�                 "  خ-���ت"��و )"�ق 
                  
���ا
 ;�ش$��9 دادن دو9* 
اYار
                       �F-وس �	د �������ن �� ر�W 8-Sب 

، ه�;Y ش���                   �� c-ه O( ا)"�ق
)�ل �د;�ن �Yد
 دو�، ز��ا�-�ن                          
س-�س� 	��<، ?�ر;�ان در ���، و                  

��� ،
 !  ز��ن در �2#*�ن س�Dد
 ا�"Nب 	��< و ���، � �H خ�اس*%                  

       8FS ا�� 7رام  "��دم درY�  "   
��� دو9*
��	l و �*>� �Wب،  	$�م ��از��                            

ا���9�Qژ��G ش�ق و �Wب             -س-�س�   
��FDم ش� ?� ���ن ��z-! . را �هM زد

                 6�X-ره��� از س 
�ا �$-[W 
ه�
�"�رات و ز��;� ?� �رژاز
 �Wب               
و �>��Rت ����� 7ن، ار	�Cع                                 
                     
اس��N و )$�س و )Yب ا}، �ا

 . ا�#�ن رMS زد6 اس!، دارد
� ..  س�ا��Cم ا�"Nب ��� و 	��< و             

� ز��          ��س�، 	� ا��وز  
ه� �*-C� ا
��ر 	��< و                               $� >-Qن دو ر�-�?
���، و 	>$-� 7زاد
 ز��ا�-�ن س-�س�             
و 7زاد
 ا)Yاب در 	��<، و � �-�ان                
�"� ?�ر;� در ���، 	�ازن �Sا       I ��7ن
�"� ?�ر;� در                           I دم و�� V5� �را 

	Nش .  س�اس� ���ن 	k--� داد6 اس!              
�G���7 و �Wب �ا
 �'Yو
 ?�دن ?�         

خ�ور�-��� و ��ا ?�دن 7ن از س�خ! و         
س�ز س-�س�، ��ه'.� و ا�*�2�$                           
                          
���� )$�س و �$��ر ���ن، �

���� .  اس��N، شG#! خ�رد6 اس!             	
��ا�V �2ب ز�ن  � ص�ه� �-F-�ن                      

        �"X'� �ش�6 ا
   "  ���5%"س�?'-% 7ن، 
?� ;��� س���ش! 7ن ��� در دس!                           

 �]��� و ار	�Cع اس��N و                     ��دو9*
��رد، � ����ن                MSر �-Qاس�ا M#-ش��

 !   ا�"Nب 	��< و ��� �*�ES ش�
� در                 N"ا� 
ا�"Nب در ��� و �\�
�2�، ا�� � خ�ور�-���                       
?��ره�

ا�% ��ز ��$� در        .  �>�ود ���اه� ����    
� س�ا��Cم رس���ن 	'�S\�	� اس! ?�               

	'�S\�	� .    ر��� در خ�د �Wب دارد           
?�  �-�اث �'s س�د و ��و�Hش� ش�ق 


           .   اس!��دو ده� 	Nش �Wب � ره
                         ��ا
 ��ار از رو��رو��  �G���7
       
��NGت ���ن �T دس! س����� دار

�زار 7زاد       "  "                      ���? 6�X-س �و 
،  دو ده� �Gر ;-�
 خ�%   "د��Gاس�"

	��% �-F-*�ر�#M 2'�ن ;#-�*� و 	���8            
�2اق و ا���k#*�ن، و �R �.�6 داش*%                    
         ������  ا��اع �>�ر ه�
 ش�، 	'�� و 	'	
f�7� ?� ا��وز در ��� �-.dرد را دو     

 . ده� � 	O��D ا��اخ!
                   ،��2 
� در ?��ره�N"ا� 
�\�
                ،%-X#F� �F}#� ،���-س���ش! خ�ور�

                    E-FG	 ،�-Qاس�ا !��G( �7'�6 و ��ع
                                       E-FG	 ،ب�W ف ش�ق و�Gش
�"� ?�ر;� و                    I �Xخ�ور�-���   و را
��ن را، اس�س�                     � pXدر س 
�رژاز

��ن وارد �T       .  د;�;�ن خ�اه� ?�د      �
. دور 6	R�<ت  	D--% ?''�6 ا
 �-��د                 

	>�R	� ���H �?ن ش�رو
، ��ور��*%               
         �د��ار �9-% و ��و�Hش� ش�ق در �"�

']� خ�اه� ��7 �Gb�? ت�S�5	7ن ا  . 
�  در اس��ا��� �ا���ب            ����� �ی


��� � ام!�ی
                  A-H �در )��9 ?� ا�"Nب در ��� 
�-�ود، در ه� AyI 7ن � رگ و                             
�Hس! اN2م  �-G'� ?� در ا�% ا�"Nب                 
                   A"� م س-�س�Nو اس ��Nع اس�C	ار
               T� ،ارد�� 
� 	��� و 	D--% ?''�6 ا�S
س$���5 ��*�& 	�س( ار	�Cع �رژا              
ا�F2 �*#-9���y-� ا�% ا�"Nب 	>!                            

               �X2'�ان خ"       ��Nب اسN"و "  ا�
"6Y-ا6 ا�*�د6 اس!  "  ا��ا��. ش�ن ���، 

�خ�ردار                             
ا�% خ�X از ��H� ��د
" ��� ش'�س�ن     "ا�% را خ�د              .  �-#!

                  � ،�G���7 
��	>�-� ?�د6 دا��.�ه
               �? �''G-� مN2ا �[(N� T� ار وYه
                         �*�ان  �? !#-� 
��� ���D� ا
                       ��Nاس !��G( T� 7ن �س�د;� 

�R	��% ش��< )Yب              .  	>$-� ?�د       
اخ�ان اF#$9-$% در ���، 	���� ش�ن                 
7ن � �Y( Tب ار	�H �2�Cر���$9                       

ا�% )Yب، �#*"� از اد�2ه��A،          !  اس!
                     !��G( c-ه �-G�	 ان�	ن  و  �Gا�

��ا	� از    .  اس��N در ��� را ��ارد          
� ا�"Nب ا��ان ?� � �Sرت                �C	 ،%ا�
رس-�ن ار	�Cع اس�C'� ��N ش�، در                 

� 	�Gار �-#!                      �S ���  . ع�C	ار
اس��N و خ$-'� از �>��Rت خ�د                  
                                 �Xاز خ �-;�F� �F-ب و وس�W
?$��-#*� ش�ن ا�"Nب ا��ان، در                             

س� س�ل H< از     . ش�ا�( �'s س�د �د  
�، در )��9 ?� ارزش ���ف       �C	 7ن
                 s'� ن���H  �ا�% ار	�Cع �ا
 �Wب 
س�د 	$�م ش�6 اس!، ���ن و ���ص           
��دم 7زاد���ا6 ��� )�?$-! اسNم                  
� ?�د6                   �C	 ن را�*#��kدر ا��ان و ا�

     �X6"ا��، خY-ا��ا�  "       T�  ،��� ش�ن
�Hو�H;��� س-�س� F2-� ا�"Nب ��� و                

 �L ا�"Nب                U	در اس*�ا T-*?�	 T�

 .ا�9���y-#*�  در �'"X� اس!
                        �G-*?�	 ه$�ن �Gد�.� س 
ا�% رو

را 	�ور�#! و   " ا�2اب"اس! ?� ه$�   
خ�X ا��ا�-6Y    !  ا�*>�ر
 ��G-� ���Dد     

                           
�ا �G-*?�	 ،��� بN"ش�ن ا�
       �-��	 

 از ا�"Nب، 	Nش� �ا�;�F�
                                
�ا 
���;�Hو�H س�?�ب 7ن، و
                  �-Qو اس�ا ��� A	ار 
�-; 
�Gر

�[F! ار	�Cع در          .  F2-� ا�"Nب اس!        
�خ�رد � ا�"Nب ���، �G���7 و                      
اس�اQ-� و ا��ان، ه�b'� در ��رد �>�6       
	k--�ات در ��� اخ*Nف داش*� �ش'�،           
                    T-?�	 T� ،7ن � �F� س� �>�6 �"�

�'�س� ?�دن خ�X        .    ��*�& دار��   �
"  ��Nب اسN"دخ�9!"و " ا�  "     �در 7ن 

                   V��� %��*$�� �����، 	� ا��وز ا�% 
     %- �.*#�
 �T ه$�-; �Gش �در �"�

                            Vا���ب و در �-�ن �W در �F$9ا
W-��2ب ز�ن، در د��ع از ا�"Nب                      

 . ��� ش�6 اس!
�'�س�                             � T-*?�	 ا��ان در !D5'�
�ا
 ���، دور ?�دن        ��Nب اسN"ا�
��دم ا��ان از 	�Dض � خ�د، 	Nش                 
�ا
 ا��Cد ش�Gف در ص�5ف ا�"Nب                
                             ���;�Hو�H T� ه8، وd� 8#( �
س-�س� دو9! ا��ان �W �-F2ب  و                            

N دو9!          .  اس�اQ-� اس!   �"*� �? 
?�ر
�'�س� خ�X      .  اس�اQ-� ا��Cم �-�ه�          �

             
�ا
 ���، وس-F� ا ��Nب اسN"ا�
�ت         N"ج ا��� ��ا
 )�5 خ�د در �"�
د��Gا	-T در ?��ره�
 �2ب ز�ن                

ا�% خ�د اYار
 اس! �ا
 ز��6         .  اس!
�.�6 داش*% ا�% 	���� ?� ;��� ��دم و             
�"� ?�ر;� در خ�ور�-��� و ش$�ل                       I
���7"� ا�*��� �Y ار	�Cع اس��N و                    

ا�% 	�F-� و           .  )��G! �]��� ��ار��         
��س ?�دن ا�% ا�"Nب                <� 
	Nش �ا
-% ا�*��ب ه�
 ار	�2�C، و ��$*� از           

 ?�دن از     �-;�F� 
�ا 
ه$� وس-F� ا
� �-�ان ��7ن  97*����*�ه�
 راد��Gل،                 

� و از �$F� س�س-�9-#*� اس!N"ا�  . 
�ت )��L در                    N"ا� � �F�T را6 �"�
?��ره�
 �2ب ز�ن و خ�ور�-���، و             
� ز��?�-�ن          
� اراد6 ��دم �ا �F�"�
�زداش*%            ،VC	�� س� و�� 
)��G! ه�
�7�� از ا�"Nب و S-�م و ا2*��ب و                           
                      
	k--� �]�م و ا�Sا��ت راد��Gل �ا
                       6Y-ا��ا� �Xخ  ���� �	k--� اس!، 

�ت     N"6 ش�ن       .  ش�ن ا�% ا�Y-ا��ا� �Xخ
��� و 	��<، �y$?  T-% س-�س�                          
                             � �*#-9���yرژواا���Lا�"Nب 
��ر
 اس��N و                       $�  �F]� 
��ره
                       �G���7 
��اس�اQ-� و �Wب � ره

�                       .  اس! �Gه�ش ��ت N"ا�% ا�
                              �"�I س�، ه� �-�و  و�س�ا��Cم 
�رژوا�� را � �Sرت                               �� �N"ا�

 و                               ���س���، و در خT� N ره

 ر��L! ده�،                ��� ه� ره �*����*97

� س'�ر�� ا��ان د�bر ���اه� ش�. 

 ...انقالب مصر و تاكتيك

د�.� 	>�Rت س-�س� ا�*$��2 در                          
	�ر�� ��� ��ا �-G'�، ا)-�
 اراد6                      
س�ز���-��*� ا�#�ن ?�ر;� و �#� ��ان               
                       ،�D��� از ا2$�ق M*>! س	و ��دم 
                    �--k	 
F2-� ار	�Cع و س����� و �ا

�-�و
 �9�D� و خNق ا�#�ن و در       .  اس!
               ،�G�*��;اراد6 ?�ر 
دوران �� �-�و

در 	>�ل    .  د�'��-#M )�?! 	�ر�� اس!        
�F*� 	��< ا�% )"-"!               S و��� �N"ا�

        Mد��? ��C	 �'روش ��Wل خ5*�   .  را 
�"� ?�ر;�و �#� ��ان و     I 6اراد 
�-�و
��دم ���W از س*M در خ�ور�-��� و                         

� )�?! در6��7                       ��2 
?��ره�
ا�-� � 	k--�ات ;#*�د6 	� و                    .  اس!

	D--% ?''�6 	� و �b-�ن )��]�ن �]�م                
�� و س����� در ا�% S#$! از ?�6                 �

       ��Y-� خ�?� ��ج  .     
��;�9�Qا�� �'��C?
سX>� و ��ن � ��خ روز خ�ر                                

دور6 "�رژواز
 ?� از ���Hن                                      
�تN"ر��      "و        "  ا��	ن ���H  " !�ص>

�--''� ?� ش�p ا�"Nب       !.  �-�Gد��؟.dار 
                    �N"ت  ا�R�<	 ر;�ان و ��دم و�?
   �س�ان �]M س����� را در ?� ���ن و 
و�6U در ا�% �A از د�-� � ش�ت                             

 .    	�س���6 و � 	�H�G ا��اخ*� اس!

 

�� ا�#�ن 	�'�                    ��-F-� 6ه$�ا � Y-� %�
7زاد
 و ره��� در ش�ر و ش�د
 زا��                
       MGر;�ان و ��دم ��� ش���? Eا�9ص
Yرگ 	�?'��� را $2-"�                        
و H-�وز

   M��.-� T���دور6 	�ر�� س�ز
 در          .  	
�"� ?�ر;� و ?$��-#M در ���       I ��"�
             
و ?� خ�ور�-��� و ا��ان  و ?��ره�

���Hن )#'�     .  �2� ;��د6 ش�6 اس!           
                 %--D	 ��� ،ه� �F2 %��ر& ه�  و �
?''�6 از �W7زا�"Nب وا�DS ?�ر;�ان                 

 س����� و                   ���b-�ن  ?� دو9* 
�ا
�"� ?�ر;�                 I �-	���*97 دن�? %�Y.���

�          .  اس!N">�ل ا�	ر �>�?� ا�% �	��
�"� ?�ر;� و 	>Yب                                    I M#-��$?

� روش% -'� و            .  ?$��-#*� 7ن اس!       
                     �درا�!  ��� ا�% ��	�ر �>�?� را 

M-���G .  ص>'� 

درود � ا�"Nب ?�ر;�ان و �#� ��ان 
 و ��دم ���


 ز��6 �د ا�"Nب ?�ر;�

 

           

.نيروي اراده انسان، تاريخ  .. .  
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 !كارگران جهان متحد شويد

� دو ا�"Nب �H در �H 	��< و                       �C	
��� ?� �zف ?$*� از دو ��6 دو                       
��ر �#*�� را ��Y ?�-��� و               $� >-Qر
�ت س�*� � دس*.�6 دو9!                                  �L
                   %-9�D� 
�رزوا�Q وارد 7ورد��، �ا
ا�"Nب ?�ر;�
 �#-�ر � ارزش و                          

��A اس!  ����Yد��G ز���� ا�% دو        .  ا9
ا�"Nب و H*��#-� س�ا�! H-�م و                                      
H-���ه����ن � ��kا�-�
 س-�س�                               
وس-�D در خ�ور�-��� ���ن �-�ه� ?�                  
GF� دو               �'*#-� �QاYC� 
�7�� رو��اده�
�	� ه#*'� ?�                       N"6 ا��-Cء از ز�Y�
>�ان ��ر
 س�����                      ���7 �$�bس�
�"�	� )�ص�           I 
���� و ���ده�� 
دار

ه� دو ?��ر در 	"#-M ?�ر . از 7ن اس!  
                        Vا���ء Y� ،
���� س����� دار�
� �-�و
 ?�ر                          �G*� 
س����� دار
� اس*��اد س-�س� ���2ن        �G*� ارزان و

 �*'�س8 � ارزان �.�6                   �'D'�ان رو

 . داش*% �-�و
 ?�ر و �ز	�9-� 7ن ه#*'�

����� در ��رد ا�"Nب ��� ?�                       
���Lع روز اس!، ا2*�ا�Lت و                         

��ر س�ل                  
 ٢٠٠٨ا2*���ت ?�ر;�
� س�?�ب ���2ن ��و�����6 ش� و                  �?
                     
در ه5*� ه�
 اخ-� � د���ل H-��و
ا�"Nب در 	��< دو�ر6 ��ن ;��! و                
                              !�H �Fان ��7، ��?*�ر اص�-� �

روز���� 9<       .  ا�"Nب ��ر
 اس!              
 >FC�7	��Y$ روز ��M ��ر�� ر�H	�ژ                    
                           
��89 و ;����Q در�ر6 ر��� ه�
?�ر;�
 ا�"Nب ��ر
 ��� ا�*��ر داد       
�"� ?�ر;�                  I �G�*� 6رز��?� ا�Dد �
�� از ش�وع ا�"Nب و ادا��           S از ���
                 M-س�	روش'�  �7ن در دل ا�"Nب را 

�"�	�،           .  ?�د6 اس!  I ���H %اس�س ا� �
           
����هM د�'��-#H M-��و
 ا�"Nب و �'
                   OX'� M*$��2 دخ-� در 7ن را و ه�ا
             A	و دو9! و ار 
�رژواز 
��G-*?�	
                         
�ا
 س� ?�دن راH 6-��و ���

ا9��اد�2 .  ا�"Nب را �-*�ان ش'�خ!               
              
ا��وز H< از ا�*��ر خ�� ?'�ر6 ;-�
� ه�ف خ�د                          �? R�( !5; &ر���

، ا��Cم اصN)�ت                    �Dرس-�6 ا��S Mم 
س-�س� و �2د
 ?�دن او�Lع اس! 	�                  
                  !-9�D� �*�ا�-�C� Mدا س����� ه� را 

                  M-ز ;�دا��ا�% س�'�ن      .  در ��� 
               
�رژواز �? ������اد�2 ���د6 
                 ��� A	ن و ��� و دو9! و ار���
     ��� 
�ا
 �*�ES ?�دن ا�"Nب ��ر
��� ?�دن ���ر&، �ا
 از              �S از >H
� و �ز                             N"ان ا��<س� ;dرا��ن 
�"� ?�ر;� � ز�� ��غ                            I دا��ن�;
س����� ����� اس! ?� � اس*[$�ر                           
�-�و
 ?�ر ارزان س�د س�ش�ر ?8#                 
�رژواز
 ��� از 7ن س�د        M�?'� و س

�'? %-��	 Mرا ه . 

 ار�% زم�م �#�م را در دس� م�"��د

ش�را
 �9�2 ار	A ��� د��وز                            
�� د6 ��ر��         ('�C'H  (           ���5	 از ��S

اخ*-�رات )#'� ���ر& � 2$� سF-$�ن         
�F#� �#*$� خ�د را �;Yار و                                  
ا2NI-� ش$�رT� 6 خ�د را �'*��                        

ا�% س-.'��9 �د � ��دم                 .  ?�د6 �د   
�yخ�س*� ?� 	>�Rت س-�س� س���D در           
����ن اس! و ار	A دارد خ�د را ��7د6         
� خ�رد6       �L !9ز��م ا��ر دو �	 �'G-�
از ا�"Nب را �س! .-�د و 7ن را از                 

س��2	� .  �>�ص�6 ا�"Nب ��Cت ده�             
ز�� ���ر اراد6         �D از 7ن، ���ر&                 

                �'-�� 8"2 �� ��دم زا�� زد، N"ا�
                             �7خ� 	% داد و اخ*-�رات خ�د را 

ا�% �D�  .    8"2و�A 2$� سF-$�ن س�yد         
"� �� ا�"Nب       �#-��-'� در �H ;#*�ش 
� �-�ان                      �H ش*�، درd; روز �'b در
�"� ?�ر;� و در ش8                   I �'$	ر�S ��7ن

                       
�� از 	]�ه�ات س�اس��" �D$�
ص�رت )  �$D� ���ف         "  (ا9*>�ى


 از                .  �-.��!Y-.ا�% 9>]� ش�را�
                                         �	�اوم ا�"Nب و ?�$AG 7ن 

�د                     �Qرژوا�. �Lا�"Nب ���#�! 
         ES�*� بN"ا��L T-*?�	 %ا� �ا�"Nب 
                            �F� �T� �GF ;�م F'� د�.�  ���

�T دH �"-S< از ���Hن س�'�ن         .  �داش!
��ر&، �$D-! س� �-�L�( ���-F در           �

! ار)�"�-�ان 	>��� � ����د                                        
�Sه�6 را � �9ز6     !) �و! �و!"  (ار)�

ا�% ����د ا�"Nب ��اوم �د           .  در 7ورد��  
� و               N"ان ا��� �#� M#-9�Gاز راد� �?
�"� ?�ر;� و �>�و��ن       I ان ��7ن�-� �

روش% �د ?�      .  ���D� �-�و ;��*� �د       
;#*�ش ا2*���ت ?�ر;�
 ��?*�ر                    

 .	D--% ?''�6 س"�ط ���ر& اس!

�� ش8 و ا��وز                                  '�C'H") �D$�
، دو9! و ار	A ش�ه� اوج                    ")���ف

                 Aا�Yب و ا�N"ا��اج ا� �*�- %*��;
             �N"د�� ?� ��دم ا�� 
�ت د�.��L
� ��ش-% س�?�ب دو9*� وارد                                     

ا2NI-� ش$�ر6 دو ش�را
             .  �-�ورد��

 ا�%           ���; �D$� ��2 در A	�9�2 ار
�د ?� �7�� ��G( N$2! را در دس!               
;��*� ا�� و دار�� � ��دم �-.��'� ?�                 

                 �''G-� %-$\	 ر& را��� 
. و6�2 ه�
     �N"د ?� در ا�% ش�ا�( �� ا�� �D-�I
و H< از H-�وز
 د��وز ا�"Nب ��دم               
��ر&، د�.� ?#� از ص�5ف                         � �
ا�"Nب �ا
 2$� سF-$�ن و ا)$�                             
                 ��شO-5، 	�6 خ�د �$-G'� و � ا�[�ل �7

  .��ارد" ا2*$�د"

    �S�'		�"�I        �*5�� i         بN"ا� %Xدر 
]� ?'��� در          9>    ه$.��� ���، در        

�Gخ�        "  و)�ت  "ش A	د را    ��دم و ار
خ�F! از ��دا ا�% 	'��S   . ���ن �-�ه�  

�"�	� و س-�س� � س�             I 
�$�ى ���ده�
س���ش! ا�"Nب ��ر
 خ�اه� �د ?�              
                 
�"� ?�ر;� و 	�د6 ه�I A��I T�

و �#� ��ان و ه$�                                     �>�وم          
�ف �"��  I���D� اس! و   7زاد���اه�ن

� 2'�ان �$��'�          7 A	د��ع       ن ار !S�� 6
           V��'� و ��� 
�رژواز �? V��'� از

   �"X'� ن و��� 
در ��� ا��   �رژواز
  �H \$-% ?''�6         س! )��در	ب و N"ا� �


 7ن اس!��    .ا��ا
 خ�اس*

��د دو9*� ?�                    � ��'	 �L�( )در ش�ا�
��ن               � 
�رژواز
 ��� و �رژواز
                                   A*دس �*�ا�'� س���ش*��ن را 
� 7ن 	�هM داش*�                      Mر�� و ��دم ه�y#

)#�ب ?�د6     .  �ش'� ار	A ��� اس!         
ا�� ?� � خ��I س�اO 	�ر��� ا�%                         
                   %-'f$ش*� و هd; 
ار	A در ده� ه�

   VL��"ف�X-7ن در ����ن هUد6         "  
از 7ن      "  ��دم خ-��ن      "روز اخ-�،             

خ�اه'� ;dش! ?� ��رش�ل )#-%                              
                  ،A	�9�2 ار 
�X'Iو
 رQ-< ش�را
D'�ان وز�� د��ع                   A-H ه$-% د6 روز
                        ���ر& س�;'� خ�رد و � �در �ا
       R��ا�A دس!  ���[� !2�Iا !�N2

�د6 اس! . 

                ��z از �D A-8 س�2! ش	�	ا�%  �
����ر ���� ��Cت �]�م � اN2م رس$�               
��ر& و درخ�اس! او از           � 
?'�ر6 ;-�
�ا
 در دس!                         A	�9�2 ار 
ش�را

�-�ان .  ;��*% ز��م ا��ر ش�وع ش�                
           
��ر6 � ص>'� ر�S و ش�دG� ���<	
                 A	ل ش� و ار� �N"دم ا��� ���-F-�
��د ��رد ا2*$�د ��دم در                 � A"� �$رس

 . ش�ا�( >�ان را 2��6 دار ش�

N2و6 � 	�ه$�ت ��س-���9-#*� ;#*�د6           
                      M?�( ��� 
� ا�"Nب ��ر �? 
ا
                     
اس!، ���ر& و دو9! و �رژواز
��� ا��وز �ا
 �*�ES ?�دن                            
ا�"Nب و )�5 �]����ن، دس! � دا�%           
       

 ش�6 ا�� ?� 	�هM 	�د6 ه��*��S Mه�	
                   Yر� %��	R���دم � ار	A در �"�م 

     ��2 M#-9���-و وارث             -��س 
���
2��ا9'�ص� اس!     �DSوا  .      Aل ش�I در

ده� ;dش*� از ?�د	�
 ژ��ال �C-8 و                 
�             ١٩٥٢�$�ل 2��ا9'�ص� در                    �	 

ا��وز، ه$� س�ان اص�F دو9! ���            
�د6 ا��         A	ار 
��ا�Wاق �#!    .  ژ��ا9

ا;� .��-M ار	A در ��� -A از ه�         
?��ر د�.�
 س*�ن �"�ات دو9!                           

در 	�ر�� ��Dص�            .  �رژوا�Q اس!      
��� دو9! و ار	A در هM اد�Wم �د6               

�                 .  ا�� �N"دم ا��� 
ا)#�س H-�وز
         
ر�*% ���ر& �-*�ا�� �7�� را از H-��و

��ن 	� ?8#                                   N"اوم ا��	و  �*�-
Yر;*� �ز دارد              
��7ن .  دس*�ورده�

� ��F ص>'� س-�س! ���                          A	ار
ا8D�9 ���� اس"�ط               "�-*�ا�� ش�Dر               

��دم خ�اه�ن ��Y ?�-�ن                 "  (ا9']�م
?� س�اس� ا�% هUد6 روز                     )  �]��'�

ش�Dر اص�F ا�"Nب �د6 اس! را در                   
��ر& خNص� ?'� و س�ت ���Hن       طس"�� 

  ��Y�ز
 را  .       6�I��� %��	 �Fا�% اص

 	�اوم ا�"Nب از ��دا
 ?'�ر6                �H A-H

��ر& اس!� 
�-; . 

 ا���ب ادام& دارد

             A�� ا�'�$� ا�"Nب ادا�� دارد ز��ا �'
�"� ?�ر;� � 	�ان و رو)-� ���رزا	�       I

� �-�ان 6��7 اس!                     
"� ا�#-ا�% .  
                                %��*-Fاص A"� >H %از ا� A�'�
           6��2 ��-�و
 �H! )�?! ا�"Nب را 

اRه�ام در ش$�ر6 د��وز خ�د �            .  دارد
���R از ا2*�ا�Lت          �'Fا�*��ر ;Yارش 
             
و ا2*���ت ;#*�د6 و ���O ?�ر;�
���ن داد6 اس! ?� ?�ر����ه�
 ه� دو           
�A خ��ص� و دو9*� ز�� ���ر ا�%         
                       
��� ه$� خ�اس* ��ا2*���ت 	"��

ا�% 	�?*-T       .  ?�ر;�ان 	% داد6 ا��                  
ش'�خ*� ش�6 2"8 ��-'� �رژواز
 و                
� اس! 	�             N"ا� 
دو9! 7ن در دور6 ه�
                          �*�ا�'� � 	]�ه� دس! و د9��زا�� 

 ?�ر;�ان، �7�� را     ��ه$�اه� � خ�اس*
از ادا�� ا�"Nب �ز دار�� و � س� ?�ر         

 .و ز�� اس*[$�ر �ز ;�دا�'�

                           �"�I %-�"�	� 7ش�Gر I 
��ده��
                 A	و ار 
� و �رژوازN"ر;� ا��?
                                 �Qرژوا�� و ا)Yاب N"ا��L
��س-���9-#! و اس��N، از �D از ?'�ر6       
��ر& 	���� �-��د و اوج 	�ز6               � 
�-;

���ف ره��ان و �9�D-%                   .  �-.-�د
���ص ?�ر;�ان                                     ،
?�ر;�
             �<*� 
�ا �N"در ��� ا� !#-��$?
?�دن و �*��G ?�دن ص�5ف خ�د در           
��رزات ��ر
 اM2 از اS*��د
 و                        �
س-�س�، 	"��! صE �#*"� و ا�O و                   
97*���	-� �#*"� خ�د و س�خ*% )Yب                      
?$��-#*� خ�د ��$*��% �2ص� ���رز6       
�"� ?�ر;� در دور6 7	� اس! و                            I
�-�و�'�	��% ��L% 	�اوم ا�"Nب در                     

 .    �#-� ا�"Nب ?�ر;�
 اس!
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ا2*��ب در 	>�& ا2*�ا�L اخ-� و              
)\�ر ��ا��ن ش�M 7ور�� ?� از ه$�ن       
�"� ?�ر;� ���د   I اوا�� در  )$��! از
��7 و در واA"� VS اص�F را در                               
         sت اخ-� داش*� اس!، �\� و ر�R�<	
� در ��� زد6   N"ش�ا�( ا� � 
	�ز6 ا
��ر&                         � 
�5D*اس �ش� ?� �*-C� 7ن 

 . �'�C ش�
�"� ?�ر;�، در                      I و ��*#-��$? 
�ا
                  �*��-�ن ا�% ش�ر و ه-�Cن ��FD ?� ا9
ش�را�.-Y اس!، �#�9� اس�س� ا�% اس!       
                              �*�ا�'� ��� خ�د را  ���.b �?
	>�Rت اخ-� �Y'� و b.��� در ا�%                      
                 �	�"�I V��'� !�ش�ا�(  از 7ن در �
خ�د و 	���� ?�دن خ�د � وز�� �Sر	�           
در ص>'� س-�س! در ��� اس*�5د6                       

�D از ر�*% ���ر&،             .  ?''� 
رو��اده�
                                      
	D--% ?''�6 	��% 9>]�ت �ا
�"� ?�ر;� در ���                       I و ��*#-��$?

 . خ�اه� �د
� ;�ا���ت ا�*�2�$           �"	 Y?�� ،�D���

�"�	� اس!      I  .                  �? �'*#-� ا�% ��دم
�"�ت ا�*$��2 را � �-�ان �-�ورد��،             I
         ��"�	� ا�� ?� I �2�$*�ا 
����ا�% �'
� هM �-�و�� و ��دم را � �-�ان                      �"	

�رژواز
 ه$-��           .  �-�ور�� 
����'�
                        ���7 ،���	�L�( ��-$، ه���	��7د6 
زود	� �� �'����، زود	� ص>'� را                      
� ��دم                N"ا� 
اش�kل �-G''� 	� �-�زه�
را ?���6Y-9 ?�د6 و 7ن را در )�                                  
                            �-� � 
��F>! روز �رژواز

�'�GهM ا?'�ن ا�% 	>�?�ت و ��ه-!       .  
�H! ��7ن را �-*�ان در ��� ��Lح              

 . د�� و ���ن داد
                 �"�I !#-#?ر�� 
��*#-��$? �5-zو
       �? �f�7 �-#5	 ق ش�ن در�W �� �;ر�?
         !�در ����ن اس!، GF�  ���ن دادن �
ه�
 2$��� در ا�% �� 7ن 	>�ل س-�س�         


 �-$��� ا�%                      .  اس!�� � �? �f�7 و
�دن از �Yد�T �� دور       .   اس! �و ا�% 

ا;� �7�� ?� دور��        .  از 7ن #*.� ��ارد    

 را 	�Gار ?''� ?�                          Y-b ه$�ن Y-�
                     ،�'- �� Tد�Y� از N$2 �? �#G�7

                            �"�I و ��*#-��$? Aدا� � 
Y-b
�"� ?�ر;� در . ?�ر;� �-��Yود6 ا��I �;ا

�Xر �#*"� � �-�ان �-��� ��                     ���
-���، وVL ��ق �-�Gد، �DXS ��ق                    

          �'G-� د و ��ق�G-�  .        >�ل	ا�-� ه� 
� �-�ان ��7ن      � M�9 در ��� ه�Gراد�
�"� ?�ر;� در ا�% ?��ر ;�6 خ�رد6           I

�"� ?�ر;� �\�           .  اس!I ان ��7ن�-� �
                          
را راد��Gل 	� خ�اه� ?�د و �ا
-�ن  �-Y وS! �-��د 	� 	'�س8                        N"ا�
�رژواز
 در ���      �
 را �*� 
�Sا
� 7ن 97*���	-� �$2                               �	 ،�''? �-$<	
سF-$�ن و ا�[�ل 2$� سF-$�ن را 2"8                   
�Y'�، خ�رج از 7ن �[� ه$-�� '� و                     
��ن و 7ش�Gر �رژواز
 و                    'H 
��*#
� ��دم را              N"ا� !?�( �F<� ع�C	ار
                 6�$J ��-$د و �[� ه�-�اه� ��  �
           AG*$(د6 ?�ر;� و ��دم ز�	 
��ا?�ر

� �-8 ا�'�� �-�ود . 
رو��اده�
 ��G دو س�ل اخ-� در                              
ا��ان، ا?'�ن 	��< و ��� و در �7'�6               
ا)*$�R ?��ره�
 �2ب ز�ن د�.�،                  
ا�% واDS-! را ���ن �-�ه'� ?� �ون                     
و��د )Yب و �'�A س-�س� ?$��-#*�             
                        �"�I �? ،ش��?�ر;�
 ?� ����د 
?�ر;� *�ا�� 7ن را ا�*��ب ?'�، ?�                         
�"�	� خ�د                 I 6�.��H ان�'D*�ا�� از 7ن 
               � �DX"� 
اس*�5د6 ?'�، 	'�س�S 8اه�
         �"�I ر�L !�دس! 6��7 *�ر�l در �
                      �?�ر;� و د�.� ��دم 7زاد���ا6 و 
	's 6��7 از اس*[$�ر و �"� و اس*��اد                    

�رژواز
، 	$�م خ�اه� ش� . 
               E-ص�	از  ��S 5� ��ر?#-#! ه�-zو
�A ه$.���، ا��Cد ا�% �'�A س-�س�            '�
                   
�ا
 ا�% روزه� �D��� �'<در ص

�"� ?�ر;� اس!    I  .      !اس %G$� بN"ا�
��د �� ���د، ا�� 	>�Rت                 %G$� ،���-
س-�س� ��6U در ش�ا�( ����� ا��وز             
             A-H ��S �-W و ��S�*� �-W ،�"X'� و

  !#-� �'-� )�?$-! ا)Yاب       .  �? �f�7
و ������ت �رژوا�Q و خ�د6                                       
�رژوا�Q در ص>'� س-�س! خ�	$�                       
�A س-�س�                                  '� T� د��ه�، و�-�
?$��-#*� ?�ر;�
 در ص>'� س-�س!               

�ر د�.� �     .  اس! T� �-اخ 
رو��اده�

�� �-.��� ?� ?$��-#M  را �$-��د                             
D'�ان ارث �ا
 ?#� �� ;dاش!،                      
�$-*�ان 7ن را H< ا��از ?�د و �$-*�ان                

ا;� ?$��-#M   .  7ن را � ?#� �'*"� ?�د  
                  !#-� �'D� ،ش����"� .  در ص>'� �I

���-� �� ���- . ?�ر;� � �-�ان 
� ص>'� س-�س! در ��� �.�6 ?'-�،                 
� ا��ان �.�6 ?'-�،                 ،�-'? 6�.� >��	 �
                         �? �-'? 6�.� �Q�Hارو 
� ?��ره�
                 ��-�و
 �T ا�"Nب ?�ر;�
 در 7ن 

 . �-�ان �-���
�A ه$.���                    '� T� ص-�5 از�	 c-ه

 ا�% واDS-! و ��
 ا�% ?$��د را                  ��
در ���ن ��، در ا��ان و در 	��< و در   

  �'G-$� �H ،
ا�% . ��� و در ه� ?��ر
         ��را �-�ان 	>��� ��� و ا�% �� 7ن ش

���.-� �� � . ه� ?��ر
 دارد 
��ر?#-#*�� ا;� ص>'� س-�س! را در               
��Lح �'�A ه� و                    ،�''? 6�.� ���
������ت س-�س� �رژوا�Q و خ�د6                       
�رژوا�Q را �� -''� ?� در 	>�?'�،                
?� Mb�H و س�'.���ن ��*EF خ�د را                 
دار��، ?� )��-�ن ����� و �>�F خ�د                

�"� ?�ر;� اس! ?�     . را دار��  I ��ا�% 	'
                 �F<� ان��� ش�G� ه� و �>��� و ره
           T� ان�'D �? ��Y-� خ�د زور خ�د را

�"� ا�*$��2 �2ض ا��ام ?'�           I  . 
�ا
ا�'G� ?$�ش را ز�� ���ر �"� خM ?�د6 

�"� ?�ر;� در ��� هM                     .  ا��I �;ا
ا?'�ن �'�A س-�س� ?$��-#*�                                     
?�ر;�
 خ�د را در ص>'� داش! ?�                 
Mb�H ��ر?< را در دس! داش! ?�                     
��رم اخ�ان اF#$9$-% ��5ذ داش!،         b T�

        Mد و ه� 
ا?'�ن هM او�Lع ��
 د�.�
�"� ?�ر;� و  ?$��-#*�� �-Y در                             I
�� در ���?� در           '	 �� 
��DS-! د�.�

 . �'�S �"Xار �-.��*'�
�"� ?�ر;� ا?'�ن در ��� �ون ا�%              I

ا?'�ن ?�    .  )Yب و �'�A س-�س� اس!        
              �	 !#-� A�G'� ا�% �' 
�-��اه� ?�ر

  �'G 

 اس! ?�   . � 7ن ?�رY-b ا�% 7ن
و;��� � ره��ان و          .  � 7ن �-�ز دارد        

�"� ?�ر;� و              I 9-% ?$��-#! درون�D�
د�.� ?�ر;�ان 	Nش خ�اه'� ?�د و                     
زور خ�د را خ�اه'� زد ?� � او�Lع             

.dار��، و                              �-J�	 خ�د V5� � �FD�
��د
 در او�Lع � �V5 ش�ا�( ?�ر و       �
ز��;� خ�د ا��Cد ?''� و )�?! 	�د6                    
                     
��دم ز)$$*AG در ��� را �ا
	>! ���ر دادن �رژواز
 و دو9!                     

���� �F� � �I��� . 
� ا�'>�ل ��� 	�?-� ?�د ?� در ه$-% )�           
-�ار
 ��دم ���        �هM، )�?! اخ-� 
و �'T$? �"X خ�اه� ?�د و دول                           
           Ayار	X'� �2�C"� را 	� ��	�� از در 
                    ���? �S�"( �;��*% 	>$-� ��Cد 
             �"�I �اS*��د
 و س-�س� و ا�*�2�$ 
?�ر;� و د�.� ��دم 7زاد���ا6 در ا�%               

�ز خ�اه� داش!       �"X'� ره� و در��? .
�"� ?�ر;�     I 

 ?�ر;���*#-��$? 
�ا
                       �"�I �? !#-� 
Y-f�7 �$ا�� ا�% ه

          ���-� �-�ان  ����Sار اس!،    .  ?�ر;� 
�ش'� �D��� در �	ر�S �ار اس! . وز��S

 . �]�م �رژوا�Q را د;�;�ن ?''�
�� و                               *#-��$? �? �f�7 ،دره�)�ل
           T� د�Cز��، ا����-?�ر;�ان ��� از 7ن 
                            
�A س-�س� ?$��-#*� ?�ر;�'�
                 �DSا�� %-'b 
)��L در ص>'� �ا
�"� ?�ر;� )-�	� اس!         I 
اس! ?� �ا

�"� س�! � 7ن �-�ز دارد  I %ون .  و ا��
                    lر��	 � �Qرژوا�ا�%، �L ا�"Nب 
�Hو9*�ر�� و د�.� 	�د6  ��دم را 2"8                  

ا�% رو��اده� � ه$� 2]$!     . خ�اه� زد  
��د      �F� ار اس! ;��� �� را�S �;7ن ا

-���زد، ا�% اس!         �� � 
Y-b ون .  و�
ا�%، �Hو9*�ر�� )*� ا;�  �X"� �'b	�Dدل         
د�.� ���'� 2$� سF-$�ن و �اد�2 و                     
W-�6 را 2"8 �����، �-�ن ا�% � 7ن                         

�رژواز
  �Hا?'�6 خ�اه� ش� A�  . 
�"� ?�ر;� در ���                I  ان ��7ن�-� �
� ا
 در                   �C	 %-'b �ا�-�
 اس! ?� 
��� و �� )�ا�H �S;��*% ������ت                         

. ?$��-#*� ?�ر;�
 راد��Gل �'�C ش�د      
�DXS ه� دس! 7ورد
 در ا�% دور6                      
         ��S ا�% ��دم و M-X2 !?�( ل��<�

�H*--��� ه� ?$��-#! و ه� ا�#�ن                          
              6�Gش �� و 7زاد���اه� اس! و N"ا�

 . اس!

 !زنده باد انقالب كارگري 

.آنچه كه طبقه كارگر  .. 

                               A�G2 �b< ا�F$D9 از ���8 
�"� ?�ر;� در                     I و، ?$��-#! و��-H

��ن رو�و ش�6 اس!؟� 

��ام ��رس�   � ه$�ن               :   %� �[� �
د��R و �2ا��F ?� در ��اب س�ال                      
اول ;NًD� ،M*5 در �Lب اول شG� ش�6   

���� را در                   .  ا����� و 	��<، ��ا
� ��NGت ���ن ;dاش*� اس! ?�               �"�
'� ?�-�6 ش�6 �-�ن                          ��ا
 ?�ر;� 
                                   
ا)Yاب �Hر9$��� و ا	>�د�� ه�

-''� ?�            ��.  ?�ر;�
 	�ز;� دارد            

�-''� .  �-*�ان �Hر9$��*�ر�#M را دور زد          �
?� ا�Sام �#*"-M ��دم b� �-�و�� را در         

-''� ?�       خ�د دارد و -A از ه$�، ��              
                    A��-�و
 �>�?� ا�% 	>�?�ت �� 
                             �"�I س*�ن و�-�	 �? �D��� ���-�

در �"��#� � . ?�ر;� ا�% ?��ره� ه#*'�  
%5 �-���
 رس$� و س-�س*$�اران و                  D	
ه'�H-�.�ن ره�� ���D� در �Wب، H-�م         
�ت                 N"از ا� �? 
ا�#��-! و ��ا
 7زاد
                  
��-�-Yد �ا ��2 
در ?��ره�

 د�.�
 را                         � Mه ���Hر;� ارو�?

��	��ن ?�د6               .  دارد�در �Lب اول �
             ،�-�G� ل�I �*�-اس!، ا�� �T ه5*� 
���� �W7ز     � 
� 7ن در ا�Dد �	�y$س �?

� �]� �% ه$� �-�ا�'� ?� وVL               .  ش�
� دوام �-#!                  �S �*شd;  .س�ال       
ه�

ز��د
 ?� �-��� و ا�����9گ ه�
 �Wب              
	Nش ?�د�� ?� اس�سً� و��دش�ن را                        
ا��Gر ?''�، ا��وز دو�ر6 � �Sرت                       
ر�"��$�ن در ��� و 	��< ��Xح ش�6         

  .ا��

-ی,+ ای* رویاه� را '"��&     :�������
؟�,�� 
 م

       
#-�ر خ�ش�-%                   :���ام مرس %� 
M*#ر6 .  ه���k-Fت �Wب و ا��ان را در 	

اس��N ش�ن ��� و 	��< را �ور                     
�-'G�  .     �*ر�� M��� ?� س�خ*'� XSدو �?

�"� ?�ر;� در �'X"� و                          .  اس!I
!#-��$?              �-J�	 
ه�، ا��Gن Yر;� �ا

;d;  . M*5اش*% � س-� رو��اده� را دار��      
� س�ز���� و                    �C	 ون� ،�G�	 ون�

 س�ل س�?�ب و خ5"�ن،                  ٣٠�D از         
�$-*�ان ا�*]�ر ز��د
 داش! ا��  	�                           

                    %-'b %*از داش ���ه$-% ��، ا�#��-! 
ر�"��� در ��� و 	��< و س���                              

�9����د   ��2 
  !?��ره�

 ٢٠١١ 7ور�� ٩

. و انقالبات در كشورهاي عربي  ...  
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              �D$� د�.� خ�رش-� روز �	١١س��2 
     ���ر��، روز 	 %--D	E-FG ��دم ��� 

��ر& �FIع �� ?'�                  � Mرژ�  . ���
  ��F-� >5-�ن ه� ��دم       . ا��8 �$� خ�ا


 8FI در س�اس�                 �7زاد���ا6 و �ا
��ن در س-'� ه� )�< ش�6  اس!                        � .

�ه� ?� دم دس!          !  ه-�Cن ا�.-Y اس!      
 :�� ;��'�. اس! 	$�س �� ;-�م

 �.�ا�M س-� )�ادث � ?>� �� ?��؟ 
 .ا�"Nب ��� ?$��-#M اش ?M اس!

-   8#? 
�� ?�ر;� )Yب ��ارد، �ا"�I
 .�Sرت ��7د6 �-#!

 . ش��� ار	A ?�د	� ?'� -
��ر& �ود ��دم �  خ���                     -� �'#(

 !ه����ن � �� ;�د��
 ...و 


 �$� ش'�م �Y ا�% ?�                 Y-b ا�� ا�.�ر
                     �#-F.ن ا���Y��F	 �<5ص � M��$�b
                                  
�M در �-�ان 7زادFS 6  و��YC9ا

ا�.�ر دارم     .  �Sه�6 �� ز��       "  	>���"
خ�دم را ��7دb �? M'? �� 6'� س�2!                    
                         ��$�ا6 ��دم �-�ان 	>��� د�.� 

� ه-�I .   cف ?�خ )#'� ���ر& �وم  
     
Y-b د�.� �Y ا�'G� ?�خ �]�م �$��ر
-�ن       N"س( ا��	س����� داران در ��� 

           M'? �$� �G� ف ش�د��	س� .  ��� 
'� �$� ش�م                 M���  .           از >H 
��دا

��ر& را .dار خ�د               � Mس��.��� رژ�
���-. M-$�	 ��� ن�-N"ا�. 

�       . ه-�Cن ا�.-Y اس!   M�-#!؟ ا�% ��ا
 .  ه$� دوس*�ن اس!

ص��']� از ا�'G� ��دا و 	� b'� س�2!       
و روز د�.� b� ا	�S�5 �� ا�*�، دارم                
           �G� �2ب 
�ت ��ر
 د�-�N"م ا��-H �

M'? ��. 
H-�م ا�"Nب 	��<، ا�"Nب ��� و د�.�       
                          
�ت در را6 ���ن �2ب �اN"ا�
���! ا��وز، M-[2 و 	�ر�� س�ز                        

�A             .  اس! �S6 )�ا��b �? �	�N"ا�

Yر;� از ���ن را �2ض �� ?'�                    .
�-'-�: 

�]�م ه�
 اس*��اد
، �2-�6 ا
 و                       -
��F& ا�X9ا��5 ا�% )��]�ن �]�م                            
س����� دار
 و ار	�Cع در ���ن �2ب       

��دم .    دور6 ش�ن � ���Hن رس-�6 اس!          
 �$� خ�اه'� �[� س�O ز��;� ?''�

�"�، اس*[$�ر، �#�د و 	�D-� و س*M و       -
ار	�Cع �ا
  ش��و��ان 	>! س*M از                 
   ��2 Vا���و زن و ��د   �-H ان و��

      !#-� �$<	 ��S  .        ،
��دم ر��6، 7زاد
خ�ش��*� و )��! ا�*�2�$ ��                            

��دم )�?$-! �]��� ه� و                  .  خ�اه'�
                   
ژ��ال ه� و 5b-� و �H �$Gbش ه�

����dH �$� را VC	��" : م�[� )"#�"! 
ا�% ا�"Nب ��ا	� از 	��< و ��� و         -

ا�"Nب .  دارا
 	�J-� ��ا ?��ر
 اس!          
                    
-�ار
 و خ�د7;�ه� 	�د6 ه� ���2
?�ر;�  و ز)$*AG، ز��ن س*$AG و                
��ا��ن خ�اه�ن ز��;� ش�د و ��رن و                

 . �*$�ن اس!
ا���"�
 اس*[$�ر ش�6، اس*��اد و                           -

ار	�Cع زد6 و 	>"-� ش�6 � �H خ�س*�                    
� ���.�ه� ?M 	� از ���.�6                     .  اس!

           �Lرن و �*$�ن و خ�د7;�6 را�� 
د�-�
!#-� . 

-         ��#-M ا�"Nب در ���ن �2ب ?��ر 
��زه� را در ��             .  ?��ر �� وزد        

��ج ا�"Nب و 7زاد���اه� از         .    ��ردد

 ?� 	� ا��وز 2"8       �� Vا���ا2$�ق 
           6�-��� M(�	 ��S و �*��-� �Dس�	6 و ����

7زاد���اه� و    .  �� ش�، �خ�س*� اس!       
���!، ��ز �$� ش'�س�            ��FI 
��ا
               �'b �س���� ����س�د �? 
ه$���Xر

 . ده� اس! ��ز ��'�خ*� و �$� ش'�س�
-                       Eب صN"ا� �L ب وN"ن ا����

       �''? �� 
ا�"Nب، ��اب ���ن         .  7را
          Vا���و از ا2$�ق  AG*$(ر;� و ز�?
>�ان              � 
��ن س����� دار� � 
��

   8Q��� اه8 وd� ه� و s'� �ه��A و 
 .و �#� ?�� ه��A اس!

	�J-�ات ا�"Nب س�ل ه�
 س�ل در                    -
روا��'�س� و اذه�ن �#� ه�
 )��L و         

���� �� �S� �	7. 
-               
����! 7زاد���ا6 و �ا 
� د�-�

 !8FI خ�ش ����7
...  

>�ان                       � ��'	 ،%��� M[� %-9�د��ار 
ا�"Nب در     .    اS*��د
  ��و ����!           

��ن �2ب 7خ��% س*�ن ه�
 �9زان                �
��S ����6 اش را ��و �� ر�Yد                              .

ا��Sرت ه�، دو9! ه�
 ا����G و                          
                               A-H روز �'b �	 �? �H>�د�� ارو	ا
�ن و س*���.� % �F2 ه� و                                 Y-�
��ر& ه� و ش-� ه� و �Hدش�ه�ن اردن                �
و س�ر�� و �2#*�ن و ?��! و ا��رات       

�د��، ا?'�ن در �"�� ���Iن                ...  و    
خ�M و ا�"Nب 	�د6 ه�
 ?�ر;� و                            
ز)$*AG ��ا�V 	>"-� ش�6 ش�ن،                          

          �''? �� A��?  .           ن�C-ا�% ص>'� ه

 اس!Y-.ا� ! 

 �]�م ه� و )�Gم ��	VC و �Hس�اران                      
�]M ���% س����� دار
  در ���ن س�م              
�H �G< از د�.�
 ��ار
 داد6 ��                     

��2-�ن �]M ���% )*� از                           .  ش���
���dH*% ه$�Gران ��ار
 ش�ن، ش�م ��   

�''? . 
	M��G و      !  ش�م 	�ن �د، دروW.�ه�                

                        M?�( 
س*��A 	� د��وز د�G*�	�ره�
                                     %*���dy� د و�I �� ن �2ب���

�ت ��           !    ا��وز	�نN"ن از ا��	 !��$(
 ! �"( ;�ر	�ن را ;AG�-H .�-'? M 	�ن

 
�5#�ان و 	>F-.�ان �رژواز
 از                      
او��� 	� د�.� ه$9�y.� ه����ن، 	'�� از           

 new	��DSت �#� ��ان                                                   
generation)  (               >-� و �*��	 A"� و

               �"�I اس$� از �	ف �� ز�'� �( &�
       ����ا�� ا�"Nب    .  ?�ر;� و ز)$*��Gن �

در ���ن �2ب، ر��� در اس*[$�ر                           
�"� ?�ر;� دارد  I  .     �-G	 
�ت ��رN"ا�

�"� ?�ر;� و ز)$*��Gن   I 
�  	�د6 ه�
-�ن                   .  داردN"ا� 
��G از NH?�ده�

�-�ان 7زاد
 �Sه��S 6ص ه�
 ��ن                       
ا�% ش�رش و S-�م ;�س'.�ن و                 .  اس!

 .س*$��Gن و اس*[$�ر ش�;�ن اس!

�"� ?�ر;� و ز)$*��Gن اM2 از                        I 
��ان و H-� و زن و ��د �$� خ�اه'�                  

  �'�G�"� ?�ر;� ا�% .  د�.� ;�س'.� I
�Wل خ5*� -�ار �� ش�د و ه� روز                    
� ا��از6 س�9-�ن س�ل  � �Sرت        ،�N"ا�

. خ�د و � خ�د7;�ه-Y� Aد�T �� ش�د        
                  M#-��$? س�خ Mb�H � 
�D�ت N"ا�

در�f� .  ?�ر;�
 را ��� ش�ه� �د                      

 و س�س-�M#-9 و                                  �7زاد
 و �ا
��ن                              � 
� رو 
)��G! ?�ر;�

ش��D� . pص� �W7ز �Sن ;��د6 �� ش�د  
���! .  ?$��-#M در ;�! و ;dار اس!    

� اس*"��ل ا�% 	>�Rت �� رود                                .
�"� ?�ر;� � اس*"��ل ا�%               I و M#-��$?

��ا	� از ���ن           .  	>�Rت �� رود            
   ��2ب، شFD� ه�
 ا�"Nب از ?�C س� 

 ... �� ?�'�؟ ��ا�#�؟ ا��ان؟ 
�رژواه� 9��س �2ض �� ?''�، �� و                
ص'��9 �2ض �� ?''�، و6�2 ر��م ��   
ده'�، س� ?-#� را ش� �� ?''� 	� از                    
س�ده�
 س�س�م 7ور س����� ه����ن و             
از �'�V و �Jوت ه�
 	��)8 ?�د6                  

�;�دا�'�   AG*$(ر;� و ز�? � �$�. س
��ن �2ب                 � 
رژ�M ه�
 س����� دار
                
�H �G< از د�.�
 از ر��م و 7زاد

در ا�% روزه�
           .  )�ف �� ز�'�            
� ه�
 دار ا�2ام               �b از 
��� خN"ا�

      !#-� ��Nاس 
��ر$�  !     
��ر$� ��7
اس��N خ�اه� 	�ا�#! �[� س�O ا�2ام           
                        !��G( Oو س'.#�ر ?'�؟ �[� س�

�'?...! 
ا�� 7خ��%   .   ا�% اوH %-9-�وز
 ه� اس!  

!#-�. 
 

     �D��� ���� 	$�م �Sرت، 	$�م �Jوت را 
�;�دا��  .                      
��� ا?[��! ا�#�ن ه�

                       %--D	 خ�د س���ش! ش�ن را �D���
�''? . 

�"� ?�ر;� و I 
��� ره 
�D�ت N"ا�
)Yب ?$��-#*� اش، 	$�م �Sرت و 	$�م         

 !  �� ? M	��J .وت ���D� را �� خ�اه�
ا�% H-�م ��ر?< را ��� دو�ر6 و ه�                      

! ?�ر;�ان ���ن �*>� ش���         :  �ر6 ش'-�  
            ��Y-خ �H ��"� ?�ر;�     !  س*$���;�ن I


 از دس! �$�                  Y-b Aه���-Cز� Y�
 . ده�

 مظفر محمدي 

 به جهان بشريت

 ! آزاديخواه و برابري طلب خوش آمديد

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

� �Hس'�                   ��ادارات �>�F و ش��دار�
 .وزار	���� ه�

�� از 	$��� ا�'���� ?� در �R ذ?�           .  S
ش�، )O ?�ر;�ان ��� �ا
 ا��Cد                     
ا	>�د�� ه�
 �#*"� ?� 7زادا�� �7�� را                 
�$��'�;� و -�ن �-G'�و �داش*% 	$���              
� 7ن 	>$-� ش�6 اس!، 	�                   �? �Dا���
                V$C� د�.�  و در ز��ز�-% س�خ*$�ن
       
2$��� ��دم، �ون ا�'G� ?#� را�ا

           ،M-���- �� �;�ش دادن و �dا?�6 ?�دن 
M-*�ا�-M در �ر6 ازد��د                            .  ���ا �	

دس*$Yده��$�ن >� و �dا?�M-'? 6 و                    
$��-M و از خ�د ز����              �<*� M-ش��Sدر 

M-'? ه-% �-��د د��ع�	 �� � �?. 

             �?�ر;�ان و ?�ر�'�ان ���،  ��� 
                           �EX9 ��ا��ن ش.5! ا�.-Yش،  
� )-[-! در ز�� �7*�ب                                  �*-DS��
                        
�bخ-�6 اس! ، ���ن ا?'�ن س-$�
وا�DS �� را د��6 اس!،س-$�
 ��د��               
�*$�ن ?� � 7زاد
 و �2ا9! ا2*"�د                        
�� و                    ��دارد، س-$��� ?� � )$F� ش*� 

اس8 س�اران ��س�  س"�ط ?�د6 �د، و           
                           T� 
��ز��ان ��  خ����ن را �ا
ز��;� ش�ا�*$'� �ا
 	$��� ��دم داد6           

د�-� ص�ا
 ش$� را  ?� �ا
                             .  ا��
)"�S*�ن ����د �-�Y-� ، ش'-�6 اس! و                     
                 ،�'G-� �.*#�ا��وز � ش$� اN2م ه$

����   8?�ر;�ان در س�	�س� د�-� روز       � 
             
� ?�ر;�ان ��� �.*#�را روز ه$
              �.*#�اN2م ?�د6 ا��، � ���� ده�
 ه
?� ?�ر;�ان در ه$� �� س� داد6 ا��                     
                             ��;�ش ��ا ده-� و 	��-� ?'-� ?� �7
�-�ا�'� ?� ش$� b"�ر �Sر	$'� ه#*-�، و               

b"�ر7زاد ه#*-� و �-*�ا�-� ?� )"�ق از         
���-. >H ن را�	دس! ر�*�  . 

         V$� 
 ا	>�د�� �#*"� ���$2 '.�6 ه�
 7ور
 ��9-�ت

 ��راس-�ن �ز��#*.�ن

 ره��ان ?�ر;�
 س�	�س� ��� 

             
  (��?Y ا	>�د�� و خ���ت ?�ر;�

(  CTUWS 

   

 

 يك روز براي كارگران مصري
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د�-� � وM��b ���� V���S           : رادی� پ���  
دوخ*� ?� b.��� رو � ��F را6 خ��دش    
    ��Xرا �ز خ�اه� ?�د ، 	�?-� �% در را

 س-�س�� ا���ان و س���ش��!                       �\��� ��
�"� ?�ر;� و )�?! ��دم در ا��ان و   I
       Y�?�$*� ،د��dH �� ��� از �? 
�-J�	
ه��#!، در ا���% ����رد ������ص،                           
س{�اR	� را A�-H رو
 ر)$��ن )�#-%                  
            M�'G-� از ا��% ش��وع ،Mار �-�ه�S 6زاد

 س-�س� در ا��ان از ه� 9>�ظ   �\� �?
                     ��b و از �-J��	 !�<	 ا���	 �� ���.b
زوا�� �Q	 !�<	��J-� و��S ���� V���Sار                 

 دارد ؟

�� �]�� ��% ا��%                :  ر�0�ن ��0* زاد+  
                 ��? ��N"ا� M�-[2 >��ل	ع و ا��% �Lاو
�F*� در 	��< ش��وع ش��،           S در ��� و
                  ��در �\�
 س-�س� ا���ان ��#*"-$� و 

ا�2*�اض  .  د E�F*�� ��R	��d�.-� �-Jارد           
� )N� ،��"� �-F2 �? ���-F-� O?�! و        
;�ا�� اس! و F2-�� 7ن ش��ا�( س��*�                  
        T�� ش�6 خ��د �-$<	 �D��� �اس! ?� 
        ��F$� ن و از���س$�y	� وس-�D را در �

  �'G-� 8F� Mن ا��% درد      . در ا��ان ه��b
�"� ?�ر;� و ��دم 7زاد����ا6       I &�*��
و ��دم 	>! ����ر ا���ان ه�M ه�#! و                
            
�"�� اI Mس���ش*�����ن و ه� Mه �''-�-�

 ا�2*�اض دار��� ?��                     Y-�b ��ه�����ن 

در .  �#{F� ش8 و روز �7��� ه�M ه�#!              
2-% )�ل ا�% �� T	M�-[2 &��< اس�!                   
                      ���-F2 ،
F2-�� اس�*��اد، F2-�� د�G*��	�ر

 ��س��
 اس�! ?�� b'���% ده��                 ��رژ�$
خ�ن ��دم را در ش-�� ?��د6 ا��� و در           
ا��ان هM اRن -A از س� ده� اس�! ?��     
��ر
 اس��N خ�ن ���دم ا���ان را           $�

در�*-T��� ��C       .  در ش-���� ?��د6 اس�!              
                  
	>�ل 2]-$� را �-�-''�� و ه$�� ��ا
             !��-D� ش��ن �*���*� ش�ن ز���;� و 
                           ���-F2 س-�س��� A�����; 
ش��ن و ���ا
اس*��اد و F2-�� د�G*��	�ر
، ��� خ�اه'��             
�7��� را -'�از��� و ا��% ����رز�Hُ 6ش��ر                    
 EF*�� 
اس! ه$���Xر ?� در ?��ره�
� 7ن ا�-� #*� ا�� و �� 7ن M��b دوخ*��         

�� ه$-�% ش��G اس�!                Mا�� در ا��ان ه .
                   %�� ��C-*در� ،M�-'-���� را �-F$D9ا >G2
                    ��"�I ارد وd�.-� �-J��	 M�'G-� ��G� Mه
����ن             FS �ً�DXS 6ر;� و ���دم 7زاد����ا�?
� ����ه�6       �S و �y	 �� !?�( %ا� 
�ا
                 Mه� ��Nاس� 
اس! ?�� س��ان �$���ر
ه�اس و �.�ا��� خ�دش��ن را از ا��%                     
         M�'G-� ��G� %�� �C-*دار��، در� !-DLو

 .�#*"-$ً� 	�d; �� �-Jارد

ا;� ���دم ���� ���"-�!        : رادی� پ���  
ه��Q را �7.��� ?� خ�دش�ن اسd; Mاش�*�       
                     �����ر& را � !���G( ���.ا��� س���
                   !-D�Lدر و ��	ا�--k	 ور��� و�-دس�! 

                       ��� �<Xز���;� خ�دش��ن در ه��� س��

 را در                          �-J��	 ��b %ور��� ا���-و���د 
�'X"� �� 	�ا�� در �\�
 س-�س� ا���ان    

 و �$��ر
 اس��N داش*� �ش� ؟

�-'-�� 	>��& در           :  ر�0�ن ��20* زاد+      
% �F2 را ��ار
 داد و اRن          �? >��	
���ر& را 	>�!                        � Mدر ���� رژ�� Mه�
���ر ��Sار داد6 اس�!، 	�� ه$-�% 9>]��                 
	�J-�ات Yر;�� را در �'d; ��"Xاش�*�                  

�2�� ش��ه�          .  اس! 
در ه$� ?���ره�
                 
ه#*-M، س��ان 7ن دو�9! ه�� و6��2 ه��
اS*�����د
 و س-�س���� را �-�ه'�����،                                
           
س�#-�ه� را دو�ر6 �� خ�اه'�� ���ر
           ،��''G-� ��2ض �'-�? �ً\D �*( ،�''G
           
���و 	� ه$-% اRن 2"8 ��-'� �� دو9*

در .  �رژوا�� �C�7ه� 	>$-� ش��6 اس�!          
ا���ان ه�M ا	 �ً�S�5	��J-�ش را از ه$���ن                        
               ��Nاس� 
G2< اD9$� س��ان �$���ر
               
�� ش�د د��، ا)$��
 ��Uاد و خ��'�� ا
                     
ادا
 دا�� د�9#�ز	� از ���در را ��ا
    Nخ�د ;��*� ا��، ?� اص� ���دم ��� 
                 ����� �����ط �-�#!، خ��د �7�� ���7 �
�% ��F2 ه�#*'� و             ���ر& ه#*'�، ����
?�ر;� و ��دم ���� و 	���< و ا���ان            
��ادران         ��هM ا�'�� را �-�ا�'�،�-��اه'� 
���� ازا���%                      S ه'���،ا���اس�N-���ن H-���م 
                      Aل ?�ه����S ا��*��� ا)$��
 ��Uاد ا��(
S-$! ه�را از اول س��ل ����� �-�ه��،                     
           ���Lا2*�ا Mا�� در ه$�ن ?��ره� ه��-�
��R ر�*�%              ��-F2 ،!د6 اس��F2-� ;�ا�� 
�� ا2*�اض داش�*� ا���، ا��% ه��اس                *$-S
را ���ن �-�ه�  و �Dا ه�رت و �Hر	��          

  �'G-� Mه  .   ��D$� در �$��ز Mه 
خ��'� ا
ا*�ا از ��را�� ه� �-.��� و �Dًا ه�H M-��م           

                        ��''G-� ن���-ا���%  .  ���� و اس��Nم را 
از ��Iف     .  ����ا�7��� را 	�س����6 اس�!        

د�.� �� ?�ر;� و ���دم 7زاد����ا6 در                 
                    ��"�I 6ا2$��ل اراد ��? M�-'-ا��ان ��� 
?��ر;� و ���دم ز)$*A�G و ����دم                            
       ���D*�ض 7ن ?��ره� ا)-� ش�6 اس!، 
ه$� 7زاد���اه�ن ا��ان �Sت 8FS �-�ه�   

و .  و ?�ر;� در ا��ان �Sت 8FS �-.-�د  
             >�H ،ر د�.� ا��% را ����ن �-�ه��� T�
ش��� اس!، H< ��� ش��د �� خ�د���ن                   
�� �-��ان         %-�ش-M، 7;�6 و روش%  �G*�
-��-F2 ،M-� اس�*��اد �ش�-F2 ،M-�� ;�ا���                   
�ش�-�G$� ،M% اس��!                         ��"� ���-F2 ،M-ش��

�-*��ا�-M ?��      .  دو�ر6 اس*��اد را ?'�ر زد     
�رژواز
 ا��ان را 	>! 	'.'�� و ����ر        

M-ه� .�Sار 

ه� روز ?� از ا2*�ا�Lت  : رادی� پ���
?� در ��� �-.dرد، -��*� ���FDم ���         
                        E��F*�� 
ش��د ?��� 	����#�ت �-�وه���
س-�س�� ��C�7، ار	�A و خ���د )��#'�                             
                  ����ر& و دو9! او���� و �W-�6 را6 �

�د و �"�A ���دم ����ص             �$� �Q��
       �*#��� AG*$(ر;� و ��دم ز�? �"�I
	�� ��� ش��د در ��\�
 س-�س�� د�-���                            
            
�اس�س ا�% �Gbر �� ش��د ?��د ��ا
    ��b !?�( %ا� !��"	 
ه$�#*.� و �ا
?�ر
 ��� ش��د ?��د ؟ ش�$� ;5*-�� در                       
             ���� Mر;� ا���ان ه���? �"�I دس*�ر ?�ر
�ش�، ��b ��-'G-� �G� را��F( 6 دارد؟                  

 b� ا�*]�ر
 �� ش�د داش! ؟ 

خ-��F روش�% ����            :  ر�0�ن ��0* زاد+  
           ��N"و ا� 
از ا�% 	>�& M-[2 	��د6 ا
?�� در ���� ه�#! و ا	�S��5 ?�� در                       

   M�-'? !��$( ����"��  .  	��< ا�*�د6 اس! I
?�ر;� ا��ان و ��دم 7زاد����ا6 و ���دم        
�7����� ?�� درد                             
	>�! س�*M و ه$�� 
?�ر;� و ��دم ��� و 	���< درد���ن              
اس�!، ����� اN�2م ه$��#*.� و اN��2م                       
       pXن در س�Rوس� ا�H %و ا� M-'? !��$(

�"��          .    د�-� در �����ن اس�!       I م��[� ��
?�ر;� ا��ان هM دS-"ً� س���ش�! ?�ر;��        
و ��دم ���� و 	���< را �� خ��دش                      
�ط �-�ا�� و در�*-�C� اN�2م )$���!               ��
                   !-2���L�� ��F-خ �.*#��و اN�2م ه$
                ��"�I !م دس���[� ��دارد و �ا
 ا�% 
               ��F-ز اس�! و �-*�ا��� خ�?�ر;� ا��ان 

  �'Gاز �$M�'G-� ��G� %�� ��F              .  ?�ره� 
                     Y��?و ��ا 

 �����د ?��ر;���FG��	
                      
������-H ���'در ا����ان �-*�ا� 
?��ر;�
                !�#�� �'�F2 ن را���-.*#�)$���! و ه$
� ا2*�اض �)O 	�د6 ?��ر;� و ���دم        

  �''G-��-��      .  در ��� و 	��< اN2م  ��
ه�����ن، ه$�� د�-�� �-.��'�� �-�#��& و                    
                     ��ش�G� ه�
 ا�*��! و �W-�6 د�-�� را 
���� وص�� ?��د6 اس�! و ?��ر;� و                       

���دم ا���ان ه��M وص�� �'F	�� H-������ن،                           
ص�ا����ن را �س���'� و )$��*���ن را                       


 �Hُش�����ر                                  �������-H ، ����''GاN���2م 
ه$�#*.� از ?�ر;� در  ���� و 	���<     
����6U اRن در ���� ?�� ����د و                                ،

  �''Gدر .  ���رز6 را ادا�� �-�ه'� اN2م 
                  
ش�ا��X ?� خ��د خ��'�� ا
 و ا)$��
��ادران اس���N ش��ن                 �� 6�-W اد وU�
                �� Mر;� ا���ان ه���? �"�I ،�'م �-�ه�-H
         ��"�I Mه� ��ر�-O و �ادر ?�ر;�ش و 
        �� A��*س���ش� Mه �
  ?�ر;�ش، ��ا�

. ��دم 7زاد����اA���-H ��C�7 6 را �-�ه��               
5! ���رز6 	�ن ���رز6 �� اس�! و          ; ���
خ�اس! 	�ن خ�اس! �� اس�! و )�?�!           

�� هM ا�% 	��Cرب     .  	�ن )�?! �� اس!  
را داش*-M و از ا�2*�اض و ����رز6 ش�$�         
ا9���م ��� ;�-��M، �-���د �� ا*���Gرت                        
       ��G� 
د�.� در �>-( و ��ا?Y ?�ر;�

���7 �$-���د �� )�?��ت س�$��T-9               .  ?�د
                         pX6 در س��U���)$���*� ���G ?��د؟ 
خ�رج ?��ر�� و  	�N-Gت خ�رج �� و      
                         ���� O�FD*� 
ا���اع ���ده�� و ?$-*�� ه��
�"�� ?��ر;� ا����ان                        I A��'� �� ���D*�

. و��د دارد خ-��F دس*���ن ��ز	� اس�!               
از ا��% O���I ه�M ص��ا
 ?��ر;� را                         

� 2'��ان )�Yب )G$*-�#!،              .  رس��� ��

�"�� ?���ر;�،                        I M#�-��$? از �����و 
H-��$��ن را هd; ��*5ش�*� �� ?���ر;�ان                      

  Mم ?�د�N2ا ���  .          ��"�I Mم ?��د�N�2ا
?�ر;� ا��ان و ?$��-�#*�� در ?'��ر ش�$�         
ه�#*'� و �� ا��% ��#-� ���� رو��M و                               
ا*�Gرات د�.��
 ?�� خ��د ?��ر;�ان و                
                 !#�-��$? %-9��D� و 
H-���وان ?��ر;�
?�ر;�
 در داخ� �� 	�ا�'� در دس�*�ر          

���م و ��         . ?�ر .dار��  � ه�)�ل � ا
                           M�-[2 !�?�( %از ا�� ����ا��� و ا;�� 
?�ر;�
 و 	�د6 ا
 در ��� و 	���< و    

 .W-�6 )$��! ?�د 

ا�'��C س�{�ا��X� ��? �9ح            : رادی� پ���  
                       
���ر$� �*�Sش��د ا��% اس�!،  و ��
                   ��''G-� 6��.� ���� ع��Lاو � ��Nاس
                         ،���''G-� 8��-"D	 اه��اف خ�دش���ن را
������ت اس��N و )�?�! د�.��
 را              
             p�Lه$��ن ا���از6 وا ��	G-� 8-"D''� و 
                    ��اس! ?�� ?��ر;� در ا���ان ���اه�� 
ه-c 2'�ان از ه� )�?�*� در د���ع از           
     ��Nاس� 
��دم ��� ،در ?'�ر �$���ر
�Sار .-�د ا�% ��ارد
 ?�� ش�$� اش��ر6         
?�د��، b.��� ��� ش��د ا��% ���ز را                      

 	T-G5 ?�د ؟ 

�-'-�� H-��م ?�ر;��            :  ر�0�ن ��20* زاد+   
و ��دم 7زاد���ا6 ا���ان خ-��F �*��5وت               
اس!، خ��'� ا
 و ا)$�
 ��Uاد �-��'�� و           
               ��Nب اس�N�"ا��% ا� �G'دروغ از ا� �

             ��''G-� !�د�-�� روزا����        .    اس�! ص�>
                         ��� ��? ��L�D	 ا��% )�?�! و ��'-�-�
��ر& و �� رژ�$�A در �����ن اس�!                �
�����S�*� !��?�( T و 7زاد���اه�����                     

�-�ا�M ������ت اس���N ه���C�7 M             .  اس!
ه#*'� و �#! و خ-Y خ�دش�ن را دار���       
و اخ��ان اF#�$9$-% ه�M ه�#!، در ?��                    
�M-[2 !?�( T 	�د6 ا
 ه#! و ه$��    
             ��S�*7ور��� و� Mان ش�����ا�'� �#� �-�
�"� ?�ر;� ���� و ��راس�-�ن           I و �C�7
ه�
 ?�ر;�
 ?� اRن 	�G-� ش�6 ا��� و       
             �� YQدر ?����ل س�� 
ا2*���ت ?��ر;�
را6 ا�*��د6 اس��!، س�*�ن �"���ات ا���%                          

��رزات اس!� . �? 
9�� ا�X� خ�اس! و

 ا)$��
 ��Uاد     ����( �ا�% ���رز6 دارد 
و خ��'� ا
 و ا�'�� ز�-% 	� 7س$�ن ���ق       
دارد �7�� دار�� از اس���Nن ��� ;��'��،        
    ��"�I ،���; �� ر;� ا��ان دارد�? �"�I
?�ر;� ��� ��دم 7زاد����ا6 در ?'��ر              
ش�$� ه�#*-�D� M'� در ?'��ر د����ع از                              
                 ��-F2 ��"� ��-F2 ا����; ��-F2 ن�*	��9�X�
����ر&                       � ��-F2 اد��-��Gر
 و F2-�� اس�*
           ��C-*در� M-*#ه� M*#-و ا�% س A	ار �-F2
� �]� �% در ا�% ز�-'�� ������ دو د��9               

در د�-� ا�'"�ر 7;�ه�  ه�#! و  . ���ن داد  

 �*��5وت        �����-H ،!#ه 
�7"�ر ه�ش-�ر
را ���� -''��� و )���ف �*���5وت را                               
�-�'���، )�ف ?��ر;� ا���ان �� )��ف             
��ر
 اس��N و )�ف ا)$��
 ��Uاد        $�

?��ر;� ����
 و         .  خ-�F �*�5وت اس�!   
          ��I�S دم 7زاد���ا6 در ��� ا�% را��

       ���''? ��$�    .        p��Lا���% وا

 !كارگران جهان متحد شويد 

 ما در كنار طبقه كارگر و مردم مصر هستيم

 تلخيصي از مصاحبه راديو پرتو با رحمان حسين زاده

 8صفحه 
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?�ر;� 	��#� و ���
 و ���دم  .   اس!
7زاد����اهA ���� دا�'�� خ��'��� ا
 و                         
ا)$�
 �Uاد ���ر& ه��
 ا���ان ه�#*'�،            

% �F2 ه�
 ا��ان ه#*'�  . 

�#{F� اN2م )$��! و               :  رادی� پ���    
	]�ه�ات و ا?#-��� �د ?� ?�و� و              
                               ���س�
 ��اخ�ا�A را داد6 ا�� 
                           sه�ا ر��z و ��Nاس 
��ر$�
� رژ�M را � 7ن زد6 ا�� و د��ع    !59���
از ��دم ��� را، �-��اس*M �]� ش$�              

 را در ��رد از ش$� �yسM؟ 

اصN ا2*�اض       :  ر�0�ن ��0* زاد+       
��دم 	��< و ��� � ��س�
 و                             
�ط؟  ا�'�ا ه$�ن ��دم               �� �b �?�و

و�9 در ا��ان و   . 	��< ��� هM �-�ا�'�  
                         ��']� �% �-�ا�'� ?� ا�' Mدر د�-� ه

ا�'G� در     .  د���ل �Y< خ�دش�ن ه#*'�          
��6 ا�Hز�#-���                   b ادU� 
� ا)$��"�

�� ?�د6 ا��، از       "  ره��";��*� و از     S
��د ?#� ���د6 ��س�
 و ?�و� �Yو               
                             ��Nاس ��� �H ?''� ;�ن �]�م �#*
�د��، �Yو �T )�?$-*� ?� اس*[$�ر                   
�"� ?�ر;� ا��ان 	>$-�                   I �ش��� را 
?�د�� و �Yو س�?�.�ان ��دم در                     

�ND 7ن  دور6 � ?'�ر،                     .ا��ان �د��   
              A�ه$-% دو س�ل اخ-�
 ?� �zه�ا �'

)*� در  ه$�ن                .  س�Y را6 ا��اخ*'�          
)�?*��ن �� ص>�*� F2-� ;�ا�� �د،               
�د و ��                       
-�Gر �-F2 ،د� �"� �-F2

�� )�ل 	$�م               .  F2-� اس*��اد �د                
ص>�*��ن F2-� د�G*�	�ر
 ��رد                               

. �]�ش�ن �D'� خ�د ا)$�
 �Uاد اس!               
              �"�I 6 در ا��ان وU�� M��. Mاه��-�
?�ر;� ا��ان و ��دم 7زاد
 خ�ا6 ا��ان         

�7�� را �-�'���        .        
ا�'�� ه$9�y.� ا)$�
از خ��'� ا
 و       .  �Uاد وخ��'� ا
 ه#*'�      

ا)$�
 �Uاد 	� ��س�
 و ?�و� و                          
              c-و ه �Xخ�	$� و ر�#'���C ا�'�� ر
                ���-F-� و O( �� ا2*�اض  �*��'�س
                         ��و 	�د6 ا
 در 	��< و ��� و ا�'
                        AF�"� Eدر ص �S�5	ا �GF��ار��، 
�د�� ?�                              �2�C	ار Eد�� در ص�

 و اس*��اد �Yو                                               �.س�?�
خ��ص-�	��ن �د ،6�Yو �]����ن                      
                   !?N� و �*���د6 و 	>$-� �"� و 

                    �D��� T�  و           70درY� ���-F-� 
              Mاه��-� %-'f$د6، ه�خ��ص-�	��ن 
                            Y�.��M ا�'�� د���ل �Y< ا)-�
 س
              �خ�دش�ن ه#*'�، ا2*�اض در ��� 
�"� ?�ر;�                        I ط �-#! و�7ن ه� ��

ا��ان و ��دم 7زاد���ا6 ا�'�� را �Yو                  
ص�5 )#�ب �$� ?''� ?� ;��� )"-"*�              

']� �%      .  در اN2م )$��*��ن اس!             
                     ����?�ر;� و ��دم ز)$*AG ا��ان �
                                               � �''G ����	 %��*Gb�?
                  
��اخ�ا���ن، ����� ?�Gb*��% 	�د��
                           �داش*� �ش'� ?� ا�% ر�X ��ارد 
ا2*�اض � )"� ?� در ��� و��د                 

 . دارد و � DI�S-! 7ن را رد ?''�

 س�ال 7خ� �% ا�% اس! در :رادی� پ���
             !#-*$G( بY( ���'?�	 !-9�D� �ادا�
                     8-"D	 �خ�د را در ادا� Y?�$	 نRا
رو��ه� در ��� و راX� اش � ��دم           


 را در دس*�ر دارد؟Y-b �b ا��ان 

ا�% 	>�Rت ?�          :  ر�0�ن ��0* زاد+      
در 	��< و ��� ا	�5ق ا�*�د6 اس!،                      
�T� �? M-'G-� �G ا	�5ق #-�ر 2]-$�       

��ن و در سX'� pX"� اس!� pXدر س .
�"� ?�ر;� و ��دم                       I �[<9 %-$ه �	
7زاد���ا6 و ��دم درد�'� ا�% دو ?��ر             

)*� در ?��ره�
       .  از 7ن س�د �د��        
                          
��2 ا�% ش�6 دو9! ه� Mد�.� ه
�رژوا�� 2"8 ��-'� ه�
 س-�س� و                 
� خ�دش�ن ه$�ار ?''� و                         
اS*��د

  �''? �$<	 .       6U�� Aم رس�����Cس� ا� �
#-�ر                                      A���; در ��� �-*�ا��


 را در خ�ور�-��� ا��Cد ?'�                �*D-وس .
� ه$-% د��R      .  ا��ان ه M�Yوش اس!      

                          
��)Yب )G$*-#! و �� ?$��-#*
�"� ?�ر;� ا��ان � دS! ا�%         I � ��D*�

        M-'G-� 8-"D	 ع را�Lدر ?'�ر ا�%       .  او
            M-*#رز6 ه���"�      .  ا2*�اض و �I از

                       
�?�ر;� و ��دم 7زاد���ا6 و �ا
8FI ا��ان �-��اه-M در ?'�ر ا�%                            

� ه� ش�G و . ا2*�اض و ���رز6 �ش'�
ه� ا*�Gر
 ?� �� 	�ا�'� ا�% H-�م                             

)Yب .  ه$�#*.� �� را )$��! ?''�                 
)G$*-#! ه$.�م )Yب ?$��-#!                          
                 
��*-9�D� �2اق و ?�دس*�ن 
?�ر;�

            Mدر دس*�ر دار� Mرا ه �?�*��.    � ��
                      �"�I ف�I از M-ه�-� O( خ�د��ن
     �?�ر;� ا��ان و ��دم 7زاد���ا6 ا��ان 
ه$� 7زاد���اه�ن و ��دم �D*�ض و                 
               M-Q�.� در 	��< و ��� N"دم ا���
�"� ?�ر;� ا��ان در ?'�ر	�ن                         Iو ��

M-'G-� !��"	 وا�% را M-*#ه. 

�D از 	>���  : 

           
�� از �?'�رS روز T� ��ا�% ���)
Yرگ و               
��ر& و ا�% H-�وز� �'#(
شED ا�.-Y ?�ر;�ان و ��دم ���                    
ا��Cم ش�6 و � ا�% د9-� در �*%                                     

� ا�% واDS� اش�ر6 ���6 اس! ��(���  . 

 زنده باد  سوسياليسم

...ما در كنار طبقه كارگر و مردم   

                         ����ر& س$�� ��G از �#*� �'#(
	��%، ��س�	��% و �L ��د�� 	��%                     
                   
�� در خ�ور�-��� و ?��ره�*��G(

��ر � ?'�ر6 ;-�
 ش�  C� ،�اراد�2 . 6
               M*>! س	ر;� و ��دم �? �"�I �N"ا�
                �� 	�ر��� را N">�ل ا�	ا�%  ���

ش�رو شED زا��ا�9ص�5     . ����م رس���  
                
�-�ان 7زاد
، ا�% 8FS ا�"Nب 	�د6 ا
��دم و س�اس� ��� و خ�ور�-��� و                  
         ����� V-د وس�Dش$�ل ���7"� را و در ا
?� ا�#�ن 	�'� 7زاد
 وره��� را                             

�"� ?�ر;�           .  ��ا;��*� اس!   I دم و��
                !#-*$G( بY( و ��ا��ان و ?$��-#*
                                   
Yرگ و ش�د 
در ا�% H-�وز
?�ر;�ان و ��دم ��� 2$-"� س�-M ا��              

�'��.-� T��� . و 7ن را 	

از ه$�ن س� هA-H �*5 و � ش�وع                           
خ�وش ��رi*��L ��دم ��� روز                     
ش$�ر ���Dس )���! ���رك �W7ز ش�6     

 ،در �Iل ا�'$�ت � س�2! �ق        . �د   
��H i< از د�.�ى س'�ر��ه�ى )�5                   

در ا�%    .  )���! �Hش�i9 از 7ب در��7          
����ه�                 	 MW�-F2 �م ش� آ�FD� �Fص��، 

��    ،س�آ�ب��ز���ى د�Fy$�	-  و             ، ��� 
 ا2*�اض ��دم ز)$*�A                  ،و6�2 ه�      

?$�?�ن F2-� )�آ$-% ��� ادا�� خ�اه�       
f�7� در رس��� ه� D'�ان                         .  داش!

��رك           "� 
���-�6 "  س'�ر��ى آ'�ر6 ;-�
�� و 	'�� )�ص� ���ر                                    ،�-��د'	 

ا2*�ا�Lت و ��رi*��L ;#*�د6 در                      
�"�    .  �-�ن ��دم ز)$*�A اس!      I ورود

آ�ر;� و ش�وع ا2*���ت آ�ر;�ى                   
��رك را                    � i'#( ار�� YC�bر6 اى 

�d.� iSاش! . 

                    
����رك س$�� ��i از �Sر	� i'#(
                                     �"X'�  -	�$Fyـ د� iد�-�ى س-�س
�2� و ش$�ل              
خ�ور�-��� و ?��ره�

�د     �"���7  .                iFاو 9'.� اص !���(
       iFى اص��س-�س! ا����� و از 	�-� ;�ه

�د                      �"X'� س����� در آ� !���( .
�"�      ،اس*��اد و س�آ�ب 	$�م 2-�ر         I  � 

آ�ر;� ارزان و i )"�ق �"X� )�آ!     
)���! و اS*�ار �zه�ا ا�#��� اى ��7ا           

�     . 	��-� �-�اد   iل س-�س�W %ا��وز ا�
زا�� در6��7 اس! و خ-Yش ��دم                              

iN"م     ،ا��$	 ��F �� �"( ش�� ���رك 
ش��9د6 و اس*��ان '�ى ا�% )���! را             

ا��وز .  � �9ز6 در 7ورد6 اس!                          
A	رت            ، دو9!      ،د�.�،ار�S ى�� ار;��

ا�% )���! آ�س� ;�ا�i در دس! ;��*�   
و � ا�-� آ#8 ���و2-! از ��دم                       

از .  �D*�ض ش8 را � روز �-�س��'�          
                Eد ?� ص� M-ه$-% ��دا ش�ه� خ�اه
               &�	 A	ار %-��H 
س��زان و رد6 ه�

 س��زا�� ?� �A 2$�6       ،خ�اه� خ�رد  
��7ن ��ز��ان ?�ر;�ان و ��دم س*6���$            

� ا��  N"ب ���         ،و ا�N"ا�'� از ا��*-$� 
            �'��-� EDش �،                     
 و ��H� ا�% �زو

�''G� لY9Y*� اد را از درون�� .اس*

	� ه$-'�C ��دم ��� ?�ر;�ان و ��دم           
س�اس� د�-� را � ش���S 6رت ا2*�اض         

ا�% .  �)O خ�د � شED 7ورد6 ا��                    
��دم � دس*�ن خ�د و � �-�وى ا	>�د و                 

 7زادى و )O                                ،ا2*�اض خ�د           
       ��خ�ردارى از ��ن و ر��6 را در �"�
           ��2 
��*��G( %��	ر�	از د��*� i��
     �i را �W د6  دول�?Y�Y2 ص� و�D�

������� iآ�س . 

� ر�*% ���ر&   . ا�% 	�ز�W7 6ز را6 اس!  
                  AyI �H و �N"ا� 
و دوA*9 دور6 ا

�"� آ�ر;� . در ��� ش�وع ش�6 اس!I
� �2ص� آ�$����ى Yرگ              �H ���
��د6 و �#-� c-H�H و خ$� را                                      �

	� ه$-'�C و � ��ار                 .  H-��رو
 دارد    

 و ��ص!               �� A���; &ر��� �'#(
�ا
 ا��5
 �"A 	�ر���                      6�''? %--D	
�"� ?�ر;� و ?$��-#M در را6 ره���             I
�DXS از س*M و 	�D-� ��اهM ش�6                        

� ا�% ��ص! � و��د 6��7 و   .  اس! ��
     O"<	 �7'�6 ره� از اس*[$�ر و س�?�ب و
�"� ?�ر;� و                I 
�ا 
�7زاد
 و �ا

         M-'-�"�     .  ��دم ��� خ�ش I !9رس�
?�ر;� و ?$��-#*�� و 7زاد���اه�ن در              

�"� ?�ر;� ��� اس!    I د�-� )$��! از .
              !#-*$G( بY( ر;� ا��ان و�? �"�I
ا�% رو�� را 	"��! ?�د6 و در ?'�ر                        

 ��� خ�اه'�              ��?�ر;�ان و ?$��-#*

�د . 

�د ا���ب ��ر�4ان و م�دم م�3� + ز�

 –50ب ������� ��ر��4 ای�ان 
�����70 

 ٢٠١١ �9ری& ١١

 

ا>�م�& 50ب ������� ��ر��4 ای�ان  
–  �����70 

 مبارك رفت

 زنده باد انقالب

 -زاد� و ��ا���
,� *��= 3�د�، -زاد� از اس�رت ��79، -زاد� در ���A& ا�<�د . ?�م<& ��ی -زاد� ا���ن را � �Dد ا�و ا��� �ر E?زاد� از ا- ،
�ق س��س,�Gو ا ب  
 -زاد� از س��� -زاد� �& م<,

� �D�G 
 H�9�7I زاد� در- ،
 ��4
 ا��J ز� K�Lم 
 ��J ا�� Mا�< N�#< د�و -زاد� در ���A& ا�<  ��O� �� .ه

I�� �� ��+ ��ا��� ا��,,� *��= � �ت و �<��ت م�د� و م<,�� ?�م<&. ?�م<& ��ی�����ن �7K& ��ا��� در ���Gردار� از ام7D P ��
 ��ا��� در م� ��ا��� در . ��ا��� �& Q�9 �& م<,
�م<&? +�"Oدر پ� �� ��و ارزش ه�& ا��  �  م�3ب 50ب �����70 -از م�م& ����& ��0ق ?�����Oل ا���ن .                   �0م
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 ٢٠١١ ��ر��  ٨

�ا
 ?�ر;�ان و ?�ر�'�ان ���                            
�ا
 ا��ار                            �? ����و�ا
 	$�م �7
       %-��	 ���Dش ?�ر �-G''� و ه'�ز �Sدر 

 .7ن �-#*'�

�ا
 س�9�� ش$� خ�اس*� ه��*�ن را ����د         
                    �Lا2*�ا A�'� ��زد6 ا��،�ا
 س�9
�� و               -��y$? و EF*��  
ش$� در ش��ه�
?�رخ��� ه�
 �*�Dد �*�ES ���6 اس!،            
��ر س�ل ;dش*� ا2*���ت ش$�                     b در
�*�ES �.�د��6،�ا
 b'��% ��6 اس!                
            ���$2 V$C� 
?� ز��ز�-'� رو�و
��دم ه-S�f! خ��9 �.�د��6 اس! ،                    
�د �*��G از ش$�          ����ه-�� �H از 	-$
?�ر;�ا��  ?� � �Hوا ��#*� �د�� و                 
                ��ون ه-c روا��از و 9>��� ش8 را 

	�Dاد
، ده�� و ص�ه�          .ص�p �-�س�����   
روز � ا2*�ا��Lن ادا�� داد�� 	� ?#�         
�����ن ;�ش                  ��( �را H-�ا ?�د�� ?� 

�7�� �dا?�6 ا
 ا��Cم ده� � .?% و �� 

               ، M��-'را ش �*��G( 
�� ��اب وزرا
7ن ره��ان �#{�ل ، ره��ان ��راس-�ن       
                 � �? M��-'را ش �*��G( 
ا	>�د�� ه�
�� ;5*'�، ?#� �$-*�ا�� دس! �� را                           
���f-y، ه�b� ه#! ا�% اس! و ا;�                   

�5���*�ن را رو
           "  خ�ش>�ل �-#*-�     ?
�و��       �C'و از از ا� ���-.�[� "  س�	�ن 

             
�د6 ه#*-M و دس*$�ن را �ا �� �G'ا�
          Mدراز ?�د6 ا� ���[� ا�'G�    .  خ-�ات �7

�7�� اس! و �� �"(                    !GF$� )"� �C'ا�
                      M-*#س�?�ب و �>�و�--! ه O�R .

               
س�9��س! ?� �� خ�اس*�ر  دس*$Yده�
�ا
 ر�V �-�زه�
 �T ز��;�                �5G�

               
�ا،Mد6 ا��ا�#��� �ا
 ��ز��ا�$�ن 
��اش! و                              )YH �C9�D� Oش�G و 
در���� ?� ش�5 �A اس! و ��  ?�'�6           
،و�ا
 ره��ا�� ?� ;�ش�����ن از ?�ر     


 �� را �$-�'����� .ا�*�د6 اس! و )��

             ،�'��.-� ����ه$f'�ن ?� ;Yارش�ت �
                           
� س�ز�-% 	\�ده� ����	 ���
O-$2 ;�د��6 اس!،�*��% واردات                      

                      
��F-�ه�اH-$�ه�
 خ��ص�  وا	��
��س�س 'Y را  در ?��ره�
 در )�ل         
             !-D$� درص� از ��b دارد و  �Dس�	
در ز�� خ( �"� ز��;� �-G''� و �-$�             
           lس� ر��� !S�I �"� T� $-! از�از 
��د، در ص�ر	� ?� �-F-�ره� دRر از       -�

 خ�ر�� ا���ر ش�6           ��G���Jوت �� در 
اس! و �� �Sدر � �]�رت � �Jوت                      

                    M-*#-� خ�د 
. �>�F خ�د و سF-"� ه�
?��.#*� ه�
 ��س� ، ?#��� ?� د�.�ان          
         �DFS د��ار !�H در �''G-� س���  Mرا ه

� ����S Tن        .  ه����ن �>�5ظ ه#*'�     ��
            �? M-*#و ه� س�ل    ٣٠ا�XLار
 رو

                             M*#-س �اس! � �� )MG �-�ا�� و 
� 	$�م                           �? M-*#و ه�FH-#� ا
 رو

ه� .  زوا��
 ز��;� �� 	>$-� ش�6 اس!  
?�ام از �� �$G% اس! ��رد شC'G� و             
	>"-� واVS ش���b Mن H#� و دوس!                    

   M-*#-� ��N� و ��N� .     Y-b �$ه >�R�
                T� ن ?�د6 اس! و�-kI خ�رد6 و M�

           !#-� %G$� �.ز��;� ش�ا�*$'�ا�� د� .
سy< ا�"Nب ��ا��ن از را6 رس-�،                          
دخ*�ه� و H#�ه��$�ن ?� د�.�                                     
�$-��اه'� ا�% ز��;� 	>"-� Y-�7 را                     

��ل ?''�  S .       
�7�� د�.� ز��;� در -�Gر
و 	>"-� و س�Gت  ز�� س�?�ب  را                    

����dy-$�  .                         ن ر��*'� و�� خ-� ���7
                     � Mدم ��� را ه�� 
���� ���$	

H#� ه� و                 .  خ�د ه$�ا6 ?�د��                 
دخ*�ه��$�ن ?� س-'� ه����ن را در                        

                �Sد�� و )�ا�? �y9� س�F; �٣٠٠�ا 
 ��5 از         ٣٠٠.  	% از �7�� ش�-� ش���              

��ا��ن �� ��ن خ�د را �ا
 7زاد
  ��ا       
?�د��، ��ن خ�د را ��ا ?�د�� 	� �� را                 
                      lاز 7ن ر� �? 
از 	>"-�و �د;� ا
�د6 ا�M 7زاد ?''� و ا?'�ن ��د6 و را6                   

?�ر;�ان و   .  �ا
 ه$� �� ;��د6 اس!        
?�ر�'�ان ���، ش$� ?� ش$�رش                            
��GDس �ا
 روز ر�*% را از                                 
��رس�ل �W7 A-Hز ?�د��، 7زاد
 در                b
                 %-��	 
��F دره�
 ��س! و ��د6 �ا

7زاد
 �"( خ�اس*� . )"�ق ��ن �ز اس!
��ا��ن �-#! ، 	k--� رژ�$� ?� ��ر را     
س�?�ب ?�د6 اس!، �"( خ�اس*�                           
                    �	 M-اه��-� 
��ا��ن �-#! ، �� 7زاد
*�ا�-M )"�ق وخ�اس*� ه�
 ��ن را -�ن         
                           
��-M و � �Jو	�-?'-M ، 	� راه� 
?��ر��ن و )�ص� ?�ر ه�
 ش�S$�ن،               
?� از �� دزد��6 ش�6 اس!، �]�رت                        

   M-ش��X�7ر ?� �� *�ا�-M دو�ر6         .داش*� 
�� و                    �� �	 ، M-'? M-#"	 7ن را ��R�2د
�"�	� ?� در ���D� ��ودس! I رد6 ه� و
�.� داش*� ش�6 و س�?�ب ;�د��6 ا��                    
               OFD	 ���7 �  �? �f�7 از �$�*�ا�'� س
داش*� اس! ، .-��� و )�ا�S د�.� از                
اه��$% �"� و درد -$�ر
 در d2اب                   

��ش'��. 

د��وز 	�$-M ;��*� ا�� ?� دس*$Yده�                
 درص� ا�Yا�A ده'�، �ون ا�'G�       ١٥را   

�ش� ?� ا�% ا��L� دس*$Yد        M��ا���ن �
�R ر�*% R�? !$-Sه�
 ����� در            �

�� .  س�ل ;dش*� ه-c ه$��ا�� ا
 ��ارد        
                    !-$-S Aا�Yا� �? �$��S 
� ا�% �ز
?�Rه� ،ا�Yا�A دس*$Yد �� را �Sرت                   

    Mا?'�ن د�.� ا�%     .  �-�ه� ��س�د6 ش�6 ا�
��ل �-#!             S ��S و �'*���dH ���ز�  . ��

                       ��ا
           ٣٠٠خ�ن خ�د را  �-� ش
١٥      M-د �$� ��وشY$*دس Aا�Yدرص� ا� .

                 
�7���� ?� �����ن را ��ا ?�د��، �ا
�T ز��;� ش�ا�*$'� و 7زاد
 ��ا                             

��د و ?$��د �د�� د�.� ��اب       .  ?�د���

 دزد��6 ش�6 ��دم در                          ��9�H،!#-�


 ارو���H را �;�دا�-� و � 7ن                  ��G��
              Vرا ر� �F� ��د�����زو�� و ?$��د 

�د�� دس*.�FH 6-< را ?� در                     .  ?'-�
�� �$��Dن ?�د6 ا�� و از 7ن                            ��خ-�
         � �? 
ز��ن 	�?'�ن او�ش ?�ا�� ا
 ا
��ن �� ا�*�د6 ا�� را در �Hس.�ه����ن                      

��� ا�%     .  ��7زش �-�ه'� ?�هA ده-�            
�ز
 	$�م ش�د   .     M-ا��ا�% )O ��س! ?� 

و  �]�ر6 ;� �ش-M ?� ا�% �د�� ه�                       
�� در     ��"	 O( خ�ج �-.�دد و 
�Xbر

ا�% .  خ�ج ?�دن �Xbر
 	D--% �-.�دد  
)O ��س! ?� �ا
 دس*$Yد خ�د و                        
                           E-FG	 %--D	 ا?�6 وd� ق خ�د�"(

M-'?.                               وت�J �ا�% )O ��س! ?� 
?��ر��ن و ا�'�C? �G �-�ود �]�رت                 

M-ش� .داش*� 

	$�م ��دم ��� هM ا?'�ن خ�اس*�ر                       
7زاد
 و ز��;� ا
 ش��*$'�ا�� ه$�ا6               

	$�م .  ش�ن و �2ا9! ا�*$��2 ه#*'�                  
��دم ��� خ�اس*�ر س��.��� رژ�$�          
اس! ?� ص�ا
 �� را خ5� ?�د6 اس! ،       

خ�اس*�ر .  ��2 ;�س'.� �� ش�6 اس!          
داد;�ه� ?�دن رش�6 خ�اران و                                
��س��'� اس! ?� د�.�ان را هM ��س�                   
                  
���-G''�، خ�اس*�ر �;�دا��ن �Jو	

 . دزد��6 ش�6 اس!

         �� هM ����د M-�Y و رس-�ن  �-��- >H 
M-'? %-$\	 ز�� را 
 .خ�اس*� ه�

)�ا�S و )�ا?[� �2د�R� ا
 از                                *

                        !�#� ��
 از ده�-;�F� د،وY$*دس
                        �Sو )�اا،���7 %-;���;�ن در�� ��
               Aا�Yو ا� ���H !#ار ودو�Yد هY$*دس

                    Aا�Yو ا� ��*$-S Aا�Yا� �7ن ه$�ا6 
)�ا�S د6 درص� س��R� دس*$Yد، )#�ب           
                        
?�دن ه�Y'� ه�
 ��ق ا�D9د6 �ا
�-�D و ?�ر
 و )#�ب                       I 
��G#ر�
� در                         ��dk	 
?�دن  ��ق ا�D9د6 �ا

���'? 
��*$-S %*��; �[�. 

	��-% )�z�5 �'�س8 از �C9�D� و                 *  
                      
�ا  �DSدر���� �'�س8 و وا �$-
	$��� )"�ق .-�ان در 	$���                                   
��،ه$�اC9�D� 6�  �� �>�ود 	$���              ��
ا��اض ص�ف �]� از ��ع ش�k و                    

 .دس*$Yد و س��2ت ?�ر

  *       !S�� 
اس*��ام دا�M ?�ر;�ان �Sاداد
                 
����در وا)�ه� و ادارات دو9*� و

   ���$2  .         �'��� ��� !S�� 
�Sارداده�
              
���Sارداده�
 داQ$� از ���8 ش�?*
خ��ص� �.��#*� ش�د و �Sار                               

 .داده�
 �������S �-W !S اN2م ;�دد

�ا
 رو�و��     *   �F� ح�I T� مN2ا
                      � 
-�Gر
 و ���ان -�Gر �F}#� �

             �Sا�( ، 
-�Gر �$- درص�    75ا	��ذ 
از )�ا�S دس*$Yد �ا
 ا��اد -�Gر و                 
	��-% ��ص! ?�ر
 �'�س8 و درخ�ر               

�ا
 ��7ن  . 

  *           ،����
 ?�ر;�ان در 	$��� ��ا
����ص� در -% ?�ر;�ان       

 يك روز براي كارگران مصري

 بيانيه اتحاديه هاي كارگري مصر

 ��?�& از �9زاد ��زار�
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