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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

 سردبير خالد حاج محمدي 

��� از 	� ده� ا	� ����ر�          
در .  ا	�م� �� م��� ��رت ا	�   

��اض          �ای! 	� ده� ��و� �� ا
و م'$رز� روزان� )'&� %$ر#�            
��ا� ��'�د� در زن�#� *�د و         

 1$ه� ��ال       ،دن�$.� �$�+ ت,�+      
ان�اع ��'�3$� ��رژوا.� و                
                     56���اض ��37$� م7�ا
	�م$ی� �� ن&� و 	�8 *�د در            
. ��رت و :�وت �$م9� ��د� ای8         

��ی$ن$ت م7�56 ��رژوا.� از          
 ن$	��ن$ل��� و ;�و       ،ن�ع ��م�  

ه� %�ام ��     ...   ل�'�ال و    ،<�ب   
 �$ حAB      ،ن��� ت�ش %�د� ان�        

�8 و �$ حAB ��د#� مDد�         ��	، 
وزن و ��رت *�د را در م&$�+           
ح�یB$ن *�د ��'�د ���37 و %+          
ی$ ��37 از ��رت را ��	�                   

در %+ ای! ;�و	�                   .  Fورن�
����ر� ا	�م� و ��7 ح8%$        

 ح�$	�� و       ،��رژواز� ای�ان   
ت&$��6$� *�د را �$ 	$ی�                            
��'�3$� ��رژوا.� ن3$ن داد� و      
ت&�ی'$ ه�� را ه8 ح$�1� ا� %�د�    

ام$ �$ ه�� ا*��G$ت و                   .  ان�
��ال�$.� %� م�$ن 1$*� ه$ و                
��$ح�$� 	�م$ی� در ای�ان ��د�       

 ه��I ح�$	�� *$�H          ،ا	�
      �J* '� %$ر#�� و�� �ن�'� �
��وج %��ن��� دا1�� ان�                  .

            !��1�� در L# �ل$	 �	 Mت$ری
ح$ل ت$ریM م&$�6� ه�� احDاب و         
��'�3$� 	�$	� و ح�Nم�                
��وج            ��6�����ر� ا	�م� 
%��ن��8 )'&� %$ر#� و ت�ش             

��ا� *B� %�دن              

 خالد حاج محمدي

اقدام پيشگيرانه عليه 

 صف طبقاتي ما

در را�J� �$ ت,�ی8 ه$ ��6� ای�ان و                           
��ر	� ه�� �$ن'� Fن، �$ی��� %�� �Gات�          
از ت�Oی�� %� ن3$ن داد� م� �1د و ��6�      

         �Gم� �1د ر �داد  .       �Jف ح��JNاز ی
�� و ت$ریM �1وع                  G$ش ی��ت,�ی8 ه$ #�
ت,�ی8 *�ی� ن�B ای�ان را ه8 ا��م %�دن�         
                             $� Dم� ن��	و م&$م$ت ����ر� ا
د	�D#�� �$; �IQ$Rار� مLا%�ات �$                   
               ��Gات�� ر �6Sال��66 ح�ل م� !�� TژانF

از )�ف دی�I ����ر� ا	�م� ��           .  ان�
�$ن و %�3ره$� *U�6 ه�3ار داد�              ����
ا	� %� د*$ل� ن���N و از �Gاه8 %�دن                 
ن�B م�رد ن�$ز %�3ره$� ارو;$ی� و ژا;!        

 ���% Dه��;  .      Dه�م �Iت� !��� V,� ��9و�
و ای! در ح$ل���     .  را ن�D م�Jح %�د� ان�     

���6$ت ت�ور م�)'��! �$ ;�وژ� ات��            �%
�� ا	�G�# م$Xدر ای�ان، ان . 

ای! م3$ه�ات را ه�� در BH,� ه$�                      

ت�6یDی�ن و روزن$م� ه$ و 	$ی� ه$  دی��              
م3$ه�ات� %� ت��$  ��6� ا� ا	� %�              .  ای8

م��ی$، ای! <�م ح&6� ��Iش دول ح8%$                  
                ��$Y�� ن�اF $ارش  %��، تD# �	8 ا�Oم

ام$ در    .  %+ م$��ا �� *�رد ه�� ��ه�                
وا���9، م3$ه�ات �Gق �$زت$�� ا	� از             
                       �6Sن ه8 م�F ا� ت�، و �;$ی �6Sی] م�

م�6S� ا� %�        .  ت&��8 م�Xد ��$ن ا	�          
م�ور� ه���Q  .  %�$%$ن \ی�,+ م$ن�� ا	�   

 .*�H� �� ای! ام� %�] م� %��
ه�� ��$د دارن� %� �$ ;$ی$ن ��[ 	�د،                     
��$ن �$ م����9 ��ی��  م�ا�� �1 و                     
;$	% �7� Fم�یN$ و م�,�ان� ا��م                        
        $Nم�یF ^6Jن&� ��ی� ژان�ارم� م ،���دا1
��د، %� Fن�ا ت,� ن$م ن_8 ن�ی! ا��از و                 

��[ اول *U�6، ��6� ا�         .  	$زم$ن دادن� 
ه���Q %� ه�$ن    .    از ه��! ��ر��رت� ��د    

�$د ت$                       Gر ا$N� زم$ن ه8، %+ م��ی$ی3$ن

��[ را �$ ه�ف ��6#��� از ��6ر�                     
�Hام ح��! و 	�ح ه$� 3%�$ر                                
د	��9�X ��6� ده�� و Fن را م��� ن3$ن            

در�Hرت�N� ه�ف م�X+ %�دن            .  ده��
                      $Nم�یF  �% ن�8 ای! ��دF ،ی] ام� ��د
                      �Iن��و� ن_$م�، در ت&$�+ دی ��$Y��
ن��وه$� 	�8 *�ا� در 	J` ��$ن�،                     

ای! 	�$	�، ه��aن       .  ت��9! %���� ا	�      
	$ی� 	�$	� دی�I 	�م$ی� ��$ن�،                        

 .;$	�7 درازم�ت ن'�د
در ه�$ن زم$ن هU�6* ]�� $� 8، ;$ی�                     
ه$� ���� ا	�م 	�$	�، از ن_� ن_$م�             
ر�1 %�د و *�د را ��Y$�� ;$	�7 در                       

�$ .  م&$�+ ��ر��رت� Fم�یN$ م�Jح 	$*�       
دور� رون^ 	�م$ی� و ارزش اDGون�                     
          b�و	�c و �� 	$�&� ا� %� در)� م�ت ن�'
%�ت$ه� �Gاه8 �1، دو ;�و	� ه8 زم$ن در         

از ی�JNف ح�dر و	�c           .  ��ی$ن ��د   
ن��و� %$ر و ا	��Y$ر �1ی� Fن و �$رFور�          
�$\� %$ر، در 	J` ��$ن� �� 	�م$ی�                  
امN$ن داد ت$ �� �Q$ن در�� �$\ی� از                       

ارزش اض$�G د	� ی$�� %�             

 امان كفا

 طبقه كارگر و سياست تحريم اقتصادي

�� �'+، G,�3$م� ا� در 	$ی� ه$�               Bدو ه
ای���ن�� و م�6�X� در 	$ی� Fزاد� ��$ن از        

 ن�$د و #�و� %� �� ن_� م��	�           ١٤)�ف  
�� ی] ن�$د ��JQ �� ن$م                 ��Xزی� م "

ن�$ده$� ه�'���I �$ ��'� %$ر#�� در            
��6� م! و    "    *$رج %�3ر   –ای�ان   ،���ه�

" ت��� و دروغ ح��� ارتX$ع       "�$ ���ان    
�1 �3� . م�

��اض ای!           ��'+ از ;�دا*�! �� م��dن ا
ن�$ده$� م,��م \زم م��ان8 دو �$ر از ای��$         

  8�% �N3.  ت            �3$� *�د �Gدل�+ ا �ر �$'Nی

                  !��Q ��د	� *�د و �$ اد��$ت� %� 1$ی�
�Gه�[ .  ن�$ده$ و #�وه�$ی� ا	�                   

                �� ���<�����ا1�� م��رج در ای! ا)�
���� م�اcG %$ر#�                  Gر#� و ان�$ن �1ا$%

ه��! �Gه�[ �� روk����  .            ��1 ا	�   
#�ی$� ای! ح&�&� ا	� %� ;�3 ���ان                 

ای! ن��� �� �D م��9B                   "  %$ر#��"
. )'&$ت� %$ر#� ه�� D�Q *�ا���� ا	�                

دن�$� 	�$	� د��1$ن %$ر#�ان را در                   
رن[ ه$� م7��B6 ت��X� %�د� ا	� و                 
	�[ %$ر#� �� 	��� زدن ��ا� %�� ��              

م�I .  *�د� *�د ارج و اح��ام ن���7د           
�$ن� ت�ی! ه$� 	�$	� در ه��! ای�ان               
	�[ م��59d و م,�وم و %$ر#� ��                 

 	��� نDد� ان�؟
ت�N3 دوم �� *$)� م�G�9 م�Xد م! ��               
9G$ل�! %$ر#�� در ای�ان �� ���ان %��            
%� 	$ل�$	� ;�� ن�$ده$� 	�$	� %$ر                     
ح�G� ا� ض� %$ر#�� و ��ام�6 %� ��                
�� در ای�ان *�م$ت رایI$ن                  Yام�� T�6;

در	� .  م��ه�� را رو� Fب ان�ا*�� ا	�         
 %� ��ا�      ٢٠٠٧از 	$ل      .  م��Iی�� وا�$9  

اول�! �$ر م��Oر ا	$ل� �� *$رج %�3ر              
	�B %�د و ت�	pQ k ض� %$ر#�� ��                 
���ان ه�N$ر 	$زم$ن ه$� Fم�یN$ی� و             
               ���O71 و �G�9م� م�	ر� ا����

ت�ور �1، ت$ ��9ا %� ��ا�            

 محمد فتاحي

 !به اتهامات پليسي عليه فعالين كارگري پايان دهيد

� 	�ر��ان ا��ان ��
� ���ده�� �� ه��� ����� 

  

 

 در 	$ل�$� 1�#�� و ه8 ا%��ن اتB$�$ت                  
م3$��� ��ا� ���$ر� از ره'�ان                            

�$د� ا	�         Gرض$   .  %$ر#�� در ای�ان ا ��
��d ه�$ت م�ی�� 	��یN$� واح�            ��$�1
                kی! �1ای���ت��ان و ح�م�  %� در 	7

 ه�$ن   ،���� و روح� در زن�ان ا	�             
      �Gل,� ر$H $ل� و	ا �� �ت$ ;$�  .  م��ود %

�$ن از %�ام� *�د1$ن و )'&� 1$ن دG$ع         
%�د� ان�  و ح�� از دادن �$ن3$ن ���I$م               

�O$ب <Lا دریc ن�Nدن�       �ای! .  ت8��O �� ا
رG&$ ��37 از ره'�ان م'$رزات %$ر#�ان        
                   8�در ��37$� م7�56 ��د� ان� %� 	��
زن�ان و داد#$� ����ر� 	�م$ی� دار�               

��6� "  ��$ی�"ا	�م� Fن�$ را �� دل�+                 

�$ر %�د� ا	�    G�# دار� �م$ی�	وض��9 .  
�&�� ره'�ان و 9G$ل�! %$ر#�� %� در                     

     ��� ا#� از    ،ت�ش ��ا� ات,$د %$ر#�ان ه�
رض$ .  ای! ��ت� ن'�د� ��1$ ���� ن���                

ر*3$ن، ��6 نX$ت�، ا��اه�8 م�د�، Fی�          
�_�8 زاد�، م,�� ��اح�،              �B9� ،�G$ن�
V�1 ام$ن�، �1ی5 	$�� ;�$�، 1$ه�خ                 
زم$ن� و د� ه$ ره'� و 9G$ل %$ر#�� در              
�1ایk ه$� م3$�� ��د� ان� و ی$ ��ار                        

ای! ره'�ان در م�ا��9 %� ا	��              .  دارن�
�1� ان� و زن�#� و %$ر1$ن در #�و                         
�� ا	�                  G�# 9$ل3$ن ��ارBت و ان�N	، 

��ون ت�دی� ت,�+ �1ایk ��ت� زن�ان و                 
م,�وم�� *$ن�اد� و نDدیN$ن را �� �$ن            

ای! ��37 از م&$وم� )'&� م$         .  *�ی�� ان� 
ا	� %� ت$ ام�وز Q� ;��$ن و Q� N1F$ر              
��اض و م'$رز� اش در ��ا�� ای! ن_8            �ا
	�م$ی� داران� ادام� دارد و ای! ت,&�� و               
ت�ه�! و م�$ن�9 از م�,� �1ن� را                         

�� ا	�    Gی�LRوض��9 ت] ت] ای!             .  ن
ره'�ان %$ر#�� Fی�� ت�$م �� %��B*�ا	�        

 .)'&� %$ر#� را ن�$ی��#� %�د� ا	�
ام$ Fی$ تN3+ ه$ و ی$ م�ا%D %$ر#�� %�                 

ای! ره'�ان در راس م'$رز�     

 اسد گلچيني

دفاع از رهبران كارگري زنداني ابتدا امر خود 

 كارگران است
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ت�$	'� %�  .  ت�$	'� ��ی� را ����د Fورد     
�� ا	$س Fن 	�م$ی� ���ان� در م�رد                 
	�م$ی� #Dار� در ه�$ن 	J` ��$ن�           

و از )�ف دی�I، ه�%X$        .  ان�7$ب %�� 
امN$ن$ت 	�م$ی� �$ ��م ام��� و ی$                      
ن�'� %���� از ارزش اض$G� م�ا��            
. ��د، Fن�ا *$رج از م,�ود� ا��م %�د          

                     �$�	F ،!�Q ن��و� %$ر ارزان در
����� و �1ق، Fن�a$ن 	�دFور� �$\            
را ت��d! م� %�د %� 	�م$ی� ���$ر�          
از ن&$ط ��$ن را ح$�1� ا� %�د، و                     
         �� ،t%$م �	$�	ن��و� %$ر و اوض$ع 

��، م�69م      .  ا�G$ر، ره$ �1     	$�	 !��Q
��د %� ح�� در %�ت$� م�ت ه8، ت�ان                  
                           �% ����;$	�I7ی� �� ن�$زه$� 
مbO73 ری3� در *$ورم�$ن� دا�1 را          

 .ه8 ن�� ت�ان�� ��ه�
��7 زی$د� از �GFی&$، �$ ��[ و                        
وی�ان�، �,�J و زن�#� ��و�، از                   

و دن�$ 1$ه� از ��!      .  م,$	'$ت حLف �1  
�! ان�$ن ه$ در ای! %�3ره$ ��د                  Gر .

;�و	� ا� %� در Fن ��ا� ن��ن�                           
	�م$ی� دار� �Q!، ��ن'$ل م�اد *$م ��           
دی�I %�3ره$ ن_� دارد و از ای! زاوی�       
م��F ��9م�یN$ را ��Y$�� ژان�ارم� %�          

را ��ای� تbم�!      "  ام��� ��$ن  "���ان�   
    �Gی�L; ،��%  .             !ای �Iه$� دی �ن��ن

;�و	� را در ح�$ط *�6ت Fم�یN$، در            
ن&� .  Fم�یN$� \ت�! ه8 م3$ه�� %�دی8       

	$�&� %� دول� Fم�یN$ در ای! %�3ره$         
��، و ای!                        G$ز� م� %�د  %$ه� ی$�
%�3ر ه$ روا�k ��ی�� �$ �Q! را دن'$ل         

���Nای! ��37 از �$زت$ب م����9          .  م�
. ا��O$د� Fم�یN$ در م&$ی�� �$ �Q! ��د        

���ح$ل ح�dر ن_$م� و ا��از و��د           
�� ا	�            	$�	 ،$Nم�یF ژان�ارم  ��$ن�
%� � !�Q� Fن ت! داد، و رو	�� ه8 ��                 

 . م�Dان �$�+ ت���� �'�ل %�د
���م�                      �	$�	 ،�	$�	 `J	 در
Fم�یN$ �$ د	� �$\ ;��ا %�دن                                 
ن�Sل�'�ال��8، و ت��ی�ه$� ن_$م� و                   

Fن، ��وز    "  رژیU�Q 8   ";�وژ� ه$�        
�� %� )'^ Fن ه�دول�� %�           .  %�د	$�	
Fم�یN$ �,�$ب م� Fم�،        "  م�� دم$غ  "

و ای! ه8     .  �1د"  ��ض"��ار ��د %�       
%�$%$ن �$ اتN$ �� ن&� ��رت ن_$م�                  

در ای! دور�     .  Fم�ی�H $Nرت م���Iد    
;�و	� ا	� %� ت&��8 و �$ز ت&��8 ��$ن         

 . م��9! �1� ��د
�$ ادام� ��[ ��اق و در ح&�&� در                 
ن��X� F ��N1م�یN$ در ��اق، و ��               
در�� زی$د� 	TR در ا9G$ن��$ن،                       
                          ��	 �� $Nم�یF م���� �	$�	

. �Q*� %�د     "  	�$	� ;���I3ان�     "
�� %� )'^ Fن دول� Fم�یN$ ن�$ز�       	$�	

ه�� ی$     .  �� ه�u ت����� ه8 ن�ارن�               
ژان�ارم ��6ر را م� ;Lی�ن�، ی$                                 

و )'^  "  رام �1ن� "مX'�ر1$ن م� %���    
م�ازی�� %� Fم�یN$ م� ;���د ��+ م�          

	�$	� ;���I3ان� ی��9 ه��! و           .  %���
                  uه� �و �� ن�$ز � v,�6ر� م� ،T�

 . ت�����
	�$	� ت,�ی8 ����ر� ا	�م�                        

3��ان� ا� ا	��ار ا	� و                     ; !��Q��
م�6S� ات�� ه�$ن&�ر    .  م��9 ;��ا م� %��     

ا	$س ا*��ف ا	�، %� 	�ح ه$�                  
او�$م$، .  3%�$ر���9 در ��اق ��د             

	��I�7 ام�وز ای! 	�$	�، ه�$ن&�ر          
�� �NG م�دم ای�ان در ح$%���                             
����ر� ا	�م� ا	� %� ��رج ��ش        
;�ر �� �NG م�دم %�د	�$ن، و ا1]                 
ری7�! ه$ ;�اح�$س ��رج ��ش ;��           
��ا� Fزاد� ��$ن و �&��� م�دم در                      

��اق . 
               �G�# �_ی� درن$� �% ��Iدی �	و�;
رون^ 	�م$ی� در ح�ز� %�3ره$ی�                 
��د، %� ;�3�� م�ا%�H Dور 	�م$ی�              

از ی�JNف ن��و� %$ر     .  ت6&� م� �1ن�   
و	��9 در ای! %�3ره$ �� �$زار %$ر               
;��	�، %� %��� )'&� %$ر#� را در               

دول� ه$�    .  Fن�$ ���اتw اDGای� داد          
                 wدر ای! %�3ره$، ���ت�ت� �م$ی�	
امN$ن$ت و	��9 را ��ا� �$\��دن                    
ارزش اض$�G �Gاه8 %�د� ��دن�، و در          
��! ح$ل  ��ا� �w6 	�م$ی� ��$ن�،             
                        8�	 Dوارد ر�$�� �1ن� و *�د ن�
*�اه� ��3��� از ارزش اض$G� ت�ل��          

ر�1 ای! ����Q    .  �1�  را مJ$ل'� %�دن�      
را از ��زی+ ت$ %�3ره$� *$ورم�$ن�              

 . ��اح�� م� ت�ان دی�
\زم ا	� %� در %�$ر دو ;�و	� �Gق              
�� دی��I ه8 ر��ع %�د                           Nن �� .

��*�ف ت�Oرات 	$د� نI$ران� ا�                
ا��O$د دان$ن و م��Bان 	�$	� %�                     
��$ن و �$م9� را ��ون ه�u �$ن�ن����          
م� ;��ارد، و �� ای! ا	$س �� ت,F +�6ن           
م� ;�دازن�، روی�اد ه$� ��$ن� �$زت$ب      
�$ن�ن���� ه$� ;$ی� ا� ا	� %� ��ا�              
مY$ل Fن را م���ان در ت���xات� %� در              

��ا� ن��ن�،  .  �$\ �� Fن ا1$ر� �1، دی�         
ر�1 و	�c و ن�'�b 	�یc 	�م$ی� در                 
                  ،y* در �ی&$، ن�G�3ره$� �1$ل ا%
�N6� �� ا	$س ارزش اض$�G ت�ل�� �1�          
	�	$م Fور� �Hرت م���Iد %�                      
        !Nن %�3ره$ م�F �#%$ر �ر )'&$�Y�ا	

�1  .          +&�ح�dر ای! )'&� در ت�ل��، م�
از ای�N� ت$ Q� ح�  از ن_� 	�$	�                        
       �1$� ��ح�dر م�N3+ و F#$ه$ن� ا� دا1
ی$ ن�، م����9 ای! )'&� در ت�ل�� و                      
��اض دا.�� اش �� 	�م$ی�، ی]                �ا
��ر م�8 اوض$ع 	�$	� ��$ن ا	�،       %$G
%� م��9\ در ت���B م��Bی! ر	��                

��اض ای! )'&�    .  م6J&$ انN$ر م��3د   �ا
        �	$�	 kا�، در �1ای �ر#�، در دور$%
��ره$� م��9د            %$G ��:$م���9  و ت,� ت
م���ط �� ه� �$م9� ا�، ��$ن *�د را             
�� ای! )'&�         $��م� ی$�� و �� ح�dر ا�

 . م� انX$م�
                           +N1 �� $&ی�GF در �1$ل �% �aنF
ه�I$ن� ����ع ;��	� ن�$ی��I وا���9        
��اض )'&$ت�، 	�8         �*$�H ��د، %� ا
*�اه� ��رژواز� در م,+، ��                         
          ��ح&���، اح�$س ح&$رت و نzاد ;�	
ا	�ا.�+، از ��6� ��7 �$�+ ت���� از         

��ره$ را N1+ م� ده�        %$G !�6 .    ایN1
                              ��6O* ،اض$ت���%� �� ای! ا
دم�Nات�] داد، و ن� ان&���                                    
. 	�	�$ل���� ��� ��ان�از� %$رمDد�     

در ای! ;�و	� ن�D، 	�م$ی� ��$ن�                     
در%�$ر 	�م$ی� در ای! %�3ره$ ��ار              
دا�1، و ه��a$ن ��حB$}� از 	�م$ی�         
در م&$�+ ه�#�ن� #����1 از ان&�ب              

در ل�'� ن�D، �$ و��د            .  ;$3G$ر� %�د  
ا*��ف در م�$ن %�p 	�م$ی� ��$ن�،          
        ،��Nان� %�$%$ن �� ای! ن�,�ام�یN$ و م
%� در ح$ل �$ی� در 	�م$ی� در ای!                       

��ار #��د،    "  ان&�ب زد�   "%�3ره$�    
��� . تb%�� دا1

�� ��$ن� دی�I، در ��! ح$ل�N� ن&�                  
ام�یY�� $N$�� ژان�ارم %�$%$ن ت��9!                 
                  wJ� ف��%���� ��د، ام$، م,�ر ا*
ه$� 	�م$ی� ��$ن�  ای! ��د %� ه�#�ن�   
ت����x در م�&J�Q ،� تb:��� �� ح�ز�         
ن�Bذ ��$ح ه$� 	�م$ی� ه$�                                    

ت�$م� ر�G  .  ام�Rی$ل���� *�اه� #Lا�1  
وFم�ه$ی3$ن در 	$زم$ن م6+ و                               
�! ه$،                           G�# ز دادن ه$ و$�ن$ت�،ام�
        �NدیDو ن $Nم�یF ت ��! ارو;$ و$G��ا*
و دور� �Q! ی$ رو	�� ن�D در ه��!                 

 . م,�ود� �$ی��� ��Fورد �1د
د��&b �� ا	$س ه��! داد� ه$ و رون�ه$�         
ا�6H ��$ن� ا	� %� �$ی� ت&$�+ دول                
<��� و Fم�یN$ �$ ����ر� ا	�م� را        

ت&$�+ ام�یN$ �$ ����ر�      .  ��ر	� %�د 
ا	�م�، و امN$ن ن_$م� �1ن د*$ل�             
<�ب، �$ ه�3ار م�&$�+ رو	�� م�ا��            

رو	�� ا��م دا�1 %� ح�6�                    .  �1
ن_$م� را �$ ح�6� �� *�د رو	��                          
م��ادف م� دان�، و از ای! رو 	� %�             

��ره$�     .  م7$ل�B م� %��    %$G ت�دی� ��
�$ن'� و ح$�1� ا� دی��I ه8 م�Jح              

��ا� ن��ن�، �$ ت,�ی8 *�ی� ن�B،       .  ا	�
3G$ره$� ا��O$د� م��U از ��م                          
د	��'$�� �� ���� ارزان�� ن�B از ای�ان        
ت�	k ژا;! و �Q! و�1%� ه$�                         
ارو;$ی�، ��ا� 	�م$ی� ��$ن� و                         
مbO73 	�م$ی� Fم�یN$ �'�ان ;Lی�               

�'$ر ای! ت��$ 	�$	�          .    ا	��و �� ای! ا
	�$	� ه$�  .  ن��� %� ت��9! %���� ا	�    

                cG$56 ��$ن م��م7�56، ��� ه$� م7
�9'$رت .  ;$ی� ا� ت� ا��O$د� ا	�                

دی�I، ت$ Fن% $X� �� Fم�یN$ و 	�$	�                
;���I3ان� اش �� م� #�دد، ان�_$ر1$ن        
ه�$ن$ رام %�دن ����ر� ا	�م�                     
ا	�، و ت,�ی8 ه$ �� ه�$ن ان�از�                          

ای! اد�$� Fم�یN$ و            .  %$ر��د دارن�   
م�,�ان�، %� �$ ا��ا� ت,�ی8 ه$، م�دم        
                             yورن�، %$مF 3$ر م�G دول� ��

در ای!     .  مd,] و م��7� ا	�              
ا	8 رم�D ا	� ��ا�    "  م�دم"ت'x�6$ت،  

. 	�م$ی� و ��رژواز� در ای�ان                         
              5�B7ا� ت�� �% �	م�_�ر1$ن ای! ا
ت,�ی8 ه$، ��رژواز� در ای�ان ��                     

Q� ��$ %� در دن�$�       !  دول� 3G$ر Fورد   
ام�وز %�� ن��� %� ن�ان� �$ ه�                         
ت,�ی�� 3G$ر ا�6H #�ان� و ��                        
             �N���، #�ی'$ن��I م�دم زح��$d�

�� ! �$م9� ا	� ن� حN$م دول
در ای! م�$ن )'&� م$، )'&� %$ر#�                      

   �1$� �$#F ����37 از 	�م$ی� در      .  �$ی�
��اض �� ای! وض��9 و             �ای�ان، در ا
ت��d! 	�د Fور� Fی��� *�د، و                           
8 ��3�� از                   �	 !�G�# ��� !��aه�

ای! ��7،  .  ��رت د	� �N$ر �1� ا	�      
                      �Iر� و ه� ��� دی$N�� ان� و�#
	�م$ی� را، ���9ان م,�O\ت %$ر%�د        
	�م$ی� ;�د� ;��1 م���N، و ت��$ دول�         

�� "�69G را م&�O م��3$رد و Fن�ا                  
	�$	� .  م�G�9 م� %��   "  �&+ و ن$ت�ان  

ای! ��7 از 	�م$ی� ه��ار� م,�ود                 
. %�دن ه� ت�9ض� �� 	�م$ی� ا	�                

��اض� ت��$ �� دول� �69G ا	� و              �ا
�8Q�; $� b37 ه$� رن�I! *�د �� دول�         
��اض     �م� ت$زن�، ت$ در م&$�+ ه�#�ن� ا

 . )'&$ت� ��6� 	�م$ی� 	� �'���ن�
در دن�$� 	�$	�، ��$ح� از ه��!                    
	�م$ی�، ام�� ل�'� �1ن ای�ان را در 	�       

ای! ه�$ن 	�$	�� ا	� %�     .  م� ;�وران� 
              $Nم�یF ن_$م� �ام�� ح�6 �� ��1L# در
                  Dاق ن����� ای�ان، در زم$ن ��[ 

��$ن          .  ام�� دو*�� ��د       $� �% ��	$�	
�1ن ن�$یF Uن ��[، �H�G )6'$ن� در         

#�Q� ��37 از       (ای�ان �&w ن��3          
ن$	��ن$ل��8 در %�د	�$ن ای�ان %�$%$ن         
;$ی'�� �$�� م$ن�، ت$ 1$ی� ���ان�  ه��aن            
	�$ری� دول� %�د	�$ن ��اق، �&�رت          

ن$	��ن$ل��� ه$� ;�و <�ب،         ).  ��	�
ام�وز ه8 در ارا.� ه�$ن ت�Oی�                        

��7 م��6�$ن� ای! ��'�،              .  م�Oن�
را ��   "  ان&��� اش  "ت�$م� ا}�$رات      

ا	$س ه��! ت�Oی� م��ی$ی�، و ��6�               
�$م� ;���   " $Nم�یF ر$_�، ��$ن م�   "دران

��اض 1$ن ��                    .  %���ای! ه$ ح�� ا
ت,�ی8، وا�b9 ت��$ �� ای!  دل�+ ا	� %�             

و#�ن� در   .  ن�� �����  "  %$ر	$ز"Fن�ا      
ت�Oی� }$ه�� ارا.� �1� از %+ ای!                
. دا	�$ن ت�	k ام�یN$، م�6N3 ن�ارن�           

Fن�ا ��م� در را� 	�ن�Iن� ����ر�            
      ��Nن �1یF م� م� دان�� و در�	م� .!  ا

#�ی�� %� ����ر� ا	�م� �� ;$ی$ن                  
���ش ر	��� و م�دم  ای! وض��9 را          
��اض �� Fن ��                 �ن�� ;Dی�ن�، و در ا
*�$�$ن م� ریDن� و �� دول� 3G$ر م�             
Fورن� و م�69م ن��� �IQن�، ول�                      
�$\*�� �� �6N1، دول� را �� ;$ی�! م�         

��ر N1$ف  .  %��3 و ان&�ب م� �1د      %$G
             wم�� �و ��ال ��! <�ب و ای�ان، %
��اض$ت م�دم �1�،                ��&w ن3$ن�ن ا
ت,�ی8 و �I�� �$dG %� ��� از ه��             
%$ر%�$ن، )'&� %$ر#� و م,�وم�!                   
                   �G ارد،  وLIم� ��Iرا در م� �م9$�
ال,$ل در اول�! ��م #�ان� و ��N$ر� و            
ن�Rدا*�! د	��Dده$� %$ر#�ان را                   
م��w �1� ا	�، ��ام+ مY'� ��ا�              

���Nم  م��� ! 	�ن�Iن� و ان&�ب ا
در ای! ت�Oی�، ه�$ن�Jر %� 	�م$ی�              
ن�D *�اه$ن ا	�، %$ر#� و )'&� اش              
. ح$�1� ا� و 	�$� ل��I3 ��� ن���             

�� ��� ن��� %� در ای! ت�Oی�                       
��ار م�  "  ه7$"��اح�� یN'$ر در %�$ر      

���، ��ن'$ل      .  #��ن�G�Iا� ن �X��" 	'D"ن
��� و                  G�Iا� ن �X���$دن�، �$ز نGا �ا��
. �Gدا ��ن'$ل دی��I روان م��3ن�                     

	�م$ی� ه��G ه��! ا	� %� %$ر#�                
��Y$�� ی] )'&� و F#$ه$ن� ��+ ن��N، و          
%$ر مDد� ه�ف ��ار ن��Iد، �&�� اش            

ت$ .  دی�I ��ا� 	�م$ی� �$�+ ه8d ا	�        
FنX$ %� �� %��ن��8 م���ط        

....طبقه كارگر و سياست تحريم   
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�$ر دوم ه��! �� T	�$	� pQ ض�                
%$ر#�� 9G$ل�! %$ر#�� در دا*+                    
%�3ر را ت��ی� %�د %� �� ���ان ��ام+ 
       �� ��د	�I$ه�$� Fم�یN$ی� و ام�Rی$ل��

م�G�9 1$ن م���N، ه�� 1$م+     "  �$م9�"
 . ا3G$#�ی�$� ای! �86 �1� ان�

��� ام� اد��� ا�
�Q$رد� ن�$د �� ا�JHح %$ر#��                     
م��� �1� ان� %� م�رد م� ن_� م! در            

 %� ا��ام �� %$ر ;���6                   ٢٠٠٨	$ل    
                       !��Q ان� و �دن�، ای! ن�$ده$ ��د�%

درF*�ی! �1$ر� ن�3ی�         "ن�1�� ان�؛         
م&$ ل� ا� از�Gد� ��$م            )  ١٠٧(Fرش   

�$ح� درج #�دی�� ا	�              G ��,ای! .  م
�71 در;$	� M�  !��a�;	F�Sل ن�3ی�       
� Fرش درم�رد �IQن9G �I$ل��                     

*$رج   -ت�N3ت %$ر#�� ای�ان�                 
از%�3ردردG$ع از��'� %$ر#��                    
ای�ان، �� دروغ #�.� وت��� زن� ه$�       
	B�7$ن� ا� در�$ر� � ن�$ده$�                              
 -ه�'���I �$ ��'� %$ر#�� ای�ان                 

م$ ازFنX$   .  ;�دا*�� ا	�    -*$رج %�3ر 
           cا#�.� را���Gدروغ ;�داز� وا �N�.
�� ت�N3ت ض� رژی8 ����ر� ا	�م�      
                            cG$را ض�ان&��� و در ��� م�
ح$%��� 	�م$ی� دار� و در*�ر ا3G$ء         
                  M	$; !ای �5 �{�م��ان�8، *�د را م

8�� ." #�.� دان�
        !��Q 1$ن ��اد�$� ای! ن�$ده$ )'^ ن�1
ا	�؛ او\ در Fن مO$ح'� �� ای��$ ات�$م          

:$ی�$ .  �� ا	$س %$ر ;���6 زد� �1� ا	�    
            !��Q �1%� واح� در م�رد �$Nی��	
م�6S� ا� ه�#D ا)���� H$در ن�Nد�          

 . ا	�
�'+ از ;�دا*�! �� اد�$ و G,$�1 ای��$             
              M	$; !�ت��� *�ان��� ای! م�! را �� م
م! �� 	�ال م���)� در �1$ر� ا*��               
ن�3ی� Fرش �w6 م�8�N ت$ در�� %Lب             

 ات�$م ای��$ م�69م �1د؛ 
در 	$ل ه$�    :  �%ال ��#" �!���  رش     

ا*�� در *$رج از %�3ر ، 9G$ل�� ه$�           
83Q #��� ��ا� �w6 ح�$ی� ��!                      
ال��66 از م'$رزات %$ر#�ان ای�ان                   
�� ا	� ، ای! 9G$ل�� ه$ را          G�# رت�H
ت$ Q� م�G^ م� دان�� و ��ا�                                    
	$زم$ن�ه� ی] م'$رز� %$رFم� ��ا�             
�w6  ح�$ی� ��! ال��66 از ��'�                        
%$ر#�� ای�ان Q� ;���3$د� داری�؟ ��          
             $X% ن_�ت$ن ای! ح�$ی� ��! ال��66 در

 �$ی� ُ���؟
 �&� در ای! زم��� ح�ف     :���) م��( '

زی$د� ن�ارم ام$ �$ نI$ه� �� ت��X� ه$�     
م7�56 اح�$س م! ای! ا	� %�                            

               �$&Gی! %$ره$ را ر��ات,$د ��!    م��
 در دG$ع از ��'� %$ر#�� ;��           ال��66

��د� ان� و در م��Xع ��� م�$	'�                  
�� ان� Gر  .       ���$ ات,$د ��! ال��66 1$ی�X��ن

ا	� ت&�ی� �1د و ه� ������ ای!                    
��H� �� Fن ���Rن�د و م��� ت$ ��                       

%$ر ات,$د ��!    .  ام�وز1$ن را ;�� �'�د    
	$ل�$� .  ال��66 ام$ �� ر��w ن���                

       k	ت� ��I$م� دی	ن�$ده$ی� �$ ا ��1L#
9G$ل�! ��d9 از #�و� ه$� ��                               
ا�JHح pQ م��ل� �1� ان� %� در                      
م&$)�9 م�N3ت ام���� ه8 ��ا�                     
9G$ل�! دا*+ ت�ل�� %�دن� زم$ن� %�                     
                       �� ��ا��م ن��دن� %� ��ام+ وا��
ن�$ده$� Fم�یN$ی� در ��'� %$ر#��           

م�G�9 م����N، %�         "  �$م9�"را ��         
�Hا� 	��یN$� �1%� واح� ���6 �1 و         
��6$ ا)���� H$در     �S(در م&$�+ ای! ت�

ی] ه�ف �$ن'� ای! #�وه�$�         .  %�دن�
                 ��ن$م��Sل ا	�B$د� از ای! ا�Dار ام��
��ا� *B� %�دن م7$ل�B! 	�$	� ��د %�        
ت$ ح� ه�N$ر� �$ وزارت ا)��$ت ��6       
��� و ه��ز ه8 در �Hرت امN$ن                  Gر

    ���% +��ای! ت��X� ه8   .  م���ان�� ;���6 
�� م$ م��Iی� %� ��ا� ت$م�! ح�$ی� و              
ه�'���I �$ی� م���� ��د %� ه�ف                     

 ."ی$ن %�ام ا	�" ح$م�"	�$	� 
م�! ;$	M ه$� م! �� ن�3ی� Fرش ا��ا              
ا1$ر� ا� �� ا	8 ه�u ن�$د م���9 و Fن�8           

 ت$ ن�$د و مO73$ ن�$د                �١٤� ت�9اد       
ن�$ده$� ه�'��F ��JQ"   �Iن�$ �� ن$م         

*$رج   –�$ ��'� %$ر#�� در ای�ان              
لLا اد�$� ن�$ده$�           .  ن�ارد"  %�3ر

م��Lر �� رو��1 و از ا	$س �� ;$ی�                 
م�_�ر م! در ای! مO$ح'�                   .  ا	�

و ای�ج     (9G$ل�! ��ی$ن رض$ م&�م                   
) حDب %��ن���     (%�م� ل�       -)Fذری!

ه���� %� در ان�X! ��$ل �Qاغ وی��          
و ی�N دو ن�$د ه�'���I در �1$ل                     

     ���در م�رد %$ر      .  ارو;$ ��dی� دا1
;���6 ن�$ده$� م� ن_� م!، #Dارش                
زی� �1وع Fن %$ر ;���6  در ی]                       

 ا	� %�   �6�٢٠٠٨� ;$ل�$%� در ن�ام'�  
از ز�$ن ی�N از %$دره$� 1$ن د��&$                  

 ��Q! م���3 �1� ا	�؛
"�6�� �Hی^ ا	�$
uk.co.yahoo@e_sediq 

___________________ 
 ٩ ��ا�� �$        ٢٩/١١/٢٠٠٨روز �1'�      
 	���$ر� در N'1�             F١٣٨٧ذر م$�         

;$ل�$ل]، از )�ف د� ان�X!، %$ن�ن و             
           �I��� %$ر#�� در ح�$ی� و ه�'���%
�$ %$ر#�ان ای�ان �Gا*�ان داد� �1 %�            
             �Bه �N39$ل�! %$ر#�� ن�G ن ازF در
تR� و ���9 دی�I از 9G$ل�! %$ر#��               
د��ت �� ��+ Fم�� ��د ت$ در ای! ��6�           

ا)���� ��#Dار� ای!           .�%�1 %���    
ه$�    ��6� �� �Hرت ���6 در 	$ی�            

�'+ از  .  م7�56 ان��ن�� ;�7 و درج �1    
       ��� ،��6� +�N3ام+ و                ت��ا� از 

ه�N$ران م�%D ه�'��F �Iم�یN$ی�              
) ���	 ���� )�ق م7�56 در     )  	�ل��اری

ت�ش ��دن� %� م$نc از 9G �%�1$ل�!              
ام$ .  %$ر#�� دا*+، در ای! ��6� �1ن�       

��#Dار� ای!    �� *�ف م�+ ای! ا�Gاد         
               ��# 83Q ر�dو ح �ر#�ان "��6$%

 �Rت �B9$ل�! %$ر#�� و          'هG �9 از�� ،

�� ه�$ه��I ��ا� %�]          "��% � $d�ا
   +N3د ت$Xای ��9 "،  "ه$� %$ر#��   ���

ت�$م� "،  "از %$ر#�ان ن�$�� %�د	�$ن   
و "  �$�G 	���ج       %$ر#�ان �Gش <�ب      

���6ض$ ����N از 9G$ل�!                            Dن�
                     �G�( ر#�� ازی] )�ف و از$%
دی�Y,� �I$� م��B و ا3G$#�ان�                              
         D%و ض� %$ر#�� م� �dم �$��	$�	

�� (ه�'��F �Iم�یN$ی�   �	 ��) 	�ل��اری
از )�ف 9G$ل�! %$ر#�� م�6�X� ��Dاد        

ه$ و زح�$ت ��ام+ و            	��ا��، ت�ش  
)��Gاران ای! م�%D %� م$نc از �%�1        

�1ن�،   9G$ل�! %$ر#�� در ای! 	���$ر م�  
 .را ن&� �� Fب %�د

��ه8 *�ردن ای! ��6� 1$ی�                                  
 ور �1ن *83       ت�ان�� �H�G 691�    م�

%$ر#�ان و 9G$ل�! %$ر#�� از                              
ه$� م�d و ض� %$ر#��                      	�$	�

)   ���	 ��و ��ام�6 را ت$          )  	�ل��اری
. ن�� زدن� زه� Fل�د، �� ت$*�� ����ازد         

         �'�1 �$I٩ه��ز 1$م         �� Fذر م$�، م�
��#Dار� ��6� �Gا ن�	��� ��د %�                    

*�ا	��� ��      ت�9اد� �� ان,$ م7�56 م�         
ه� )�ی^ م�N! از ح�dر 9G$ل�!                    
          +��%$ر#�� در ای! ��6� م�$ن�9 �� 

 .Fورن�
            �N6� �1 ارD#�� ��6� $ت�� �ن ��*\ $�
�$ درای� و ه��1$ر� 9G$ل�! %$ر#��،          
ن&� م�d و م�7ب ای! ا�Gاد                                

�6�نzاد     ال�O7ص م��� %�ه��$ن�           
                  �I�ای! %$رم�� ر	�� م�%D ه�'�

م���  )١( .Fم�یN$ی�، G$ش �1                         
%�ه��$ن� نzاد �$ %�] ه�N$ران� در          

، �$ ;�7     دا*+ و ن�D *$رج از %�3ر          
#Dی�� �1� و �� ز�� د	�� %$ر#�دان�         
�1� م�G�9 ن$م� *�د، ��رت ری�] ��       

اش را �� رخ 9G$ل�!             	� ��7 	�$	�    
وا��9 ��'� %$ر#�� در ای�ان                          

از FنX$ %� و� �� ���ان                 .  %��3    م�
                            �I���Q� 1$*� م�%D ه�'�
Fم�یN$ی�، ت��X� ح�dر در <�ب را          

ه$�   ه$� ا*�� ��ا� او 	$ل         دارد، 	$ل 
. 	�B �� <�ب و �H�G ه��ن�$ی� ��د         

                   �Y%ا �� �ل$	 �	 �H�G !و� در ای
%�3ره$� ارو;$ی� 	�B %�د و ��ی!                 

نzاد    ت�ت�w �$ی� #�B م��� %�ه��$ن�          
          ��ن$م� �1F$ ��ا� )��Gاران 	�ل��اری
�� در دا*+ و *$رج از %�3ر ��د             �	 .

ام$ و� در ح$ل� ر	�ا �1 و �$ م����9           
                   �% ،�B# د *�د وداع�G �� �O,م�
              �N3�1ن %$ر#�ان ن� �I�7	 اب�*
ه�B تR� در *$رج از %�3ر را در 	�            

نzاد در;�    م��� %�ه��$ن� .  ;�وران�  م�
      �B9$ل�� �� و�G               D%اش در دام$ن م�

ه�'��F �Iم�یN$ی� ای! 1$*] ا	��Y$ر     
دار� ام�Rی$ل��F 8م�یN$،         ن_$م 	�م$ی�  

ن�] Fم�*�� ا	� %� ح�� از ;T ای!              
�! ��رت، دG$ع *�ی� را ��         G�# 5% ��

ه$� ض�      م�3و��� و ح�$ی� 	�$	�       
�� ه��!  . %$ر#�� ای! م�%D از ی$د ن'�د 

ر	��     ��� در ح$ل� %� �� ن_� م�                 

    �Bه �N39$ل�! %$ر#�� ن�G $� ر�$���	
تR� در ح$ل ��#Dار� ا	�، %$م�                      

ر	� %� م���              )'��9 �� ن_� م�            
نzاد و ه�N$ران� از                             %�ه��$ن�

 .��#Dار� ای! 	���$ر دل ن�Iان �1ن�
١-                  �I���ام+ م�%D ه�'� ���Q

Fم�یN$ی� Q� در دا*+ و Q� در *$رج           
از %�3ر، �9J$ �� زود� از  )�ف                  
%$ر#�ان و 9G$ل�! %$ر#�� �� �$م9�             

 ."م�G�9 *�اه�� �1
:$ی�$ ل��]  .  او\ *k ت$%�� از م! ا	�        (

ای! #Dارش از 	$ی� ن�$ده$� م� ن_�            
م! ��دا1�� �1� ت$ ��9ا ���ان�� Fن�ا                     

ام$ *�1'7�$ن� �� %�]           .  انN$ر %���   
#�#+ ل��] دی��I از Fن %� در زی�               

 .)Fم�� ;��ا �1
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�� م'�$� ای! #Dارش د� ن�$د در ای!                  
ت$ FنX$ %� �� ی$د      .  ا��ام �1%� دا1�� ان�    

دارم Fن�وزه$ ه��ز ن�$د ��JQ ای��$             
�� ��د       G�Iن +N1  .        ارشD# !ای ^'(

��ام+ Fم�یN$ی� ��                    �G�98 م��Oت
            �$��� �1 و ادG�# ��6� نF در �م9$�
دوم ن�$ده$� م��� دG$ع از %$ر#�ان             

 .ه8 مY+ اول� �� ;$ی� ا	�
                     �$Nی��	ی� �Iم ای��$ م��	 �$�اد
�1%� واح� ه�u و�� ا)���� ا� در           

م�! زی�   .  ای! �$ر� H$در ن�Nد� ا	�         
         ��B�1%� واح� دو ه �$Nی��	 ���ا)�
��9از ت$ریF Mن ��6� L%ای� ��ا� %$ر             

ای! ا)���� در dG$�           .  ;���6 ا	�   
ا	�'�اد� ای�ان ت�_�8 �1� و �� ه��!                
دل�+ ن����ان� �Hی` ت� از ای! ا��از                 

 ن_� %��؛
رو�-�د ����-�� 	�ر��ان ش�	+                  

 وا&� 
� ه����� ج���� 	�ر��ان
١٣٨٧/٩/٢٥ 

�� %�� در ای�ان و ��$ن ه�� %�             �%
از م'$رزات �B�H و )'&$ت� %$ر#�ان          
�1%� واح� ات���	�ان� ت��ان �$ *'�         
ن'$�1 و ��ا� ه�I$ن رو1! ا	� %�               
	��یN$� %$ر#�ان �1%� واح� در                 
��� ��'�د وض��9 م3�9�� و                           

ر	$ن� �� %$ر#�ان در م�رد               F#$ه�
          �H��ح^ وح&�ق %$ر#�ی3$ن ��م �� 
م'$رزات )'&$ت� وL# �B�Hا1�� و در           
ای! م'$رز� د	�$ورد ه$� *��� ��ا�             
ران��#$ن و %$ر#�ان �1%� واح� ��               

 .ارمx$ن Fورد � ا	�
1�� 	��یN$� %$ر#�ان           L# ل$	 ��Q در
�1%� واح� ات���	�ان� ت��ان و                     
ح�م� ا�G و *�D ه$� �Gاوان� را ;�3         

در )�ل ای!   .         ��Q	� L#ا1�� ا	�         
	$ل �Hه$ ن�B از %$ر#�ان 	��یN$ی�            
زن�ان� و ���$ر� از ای! %$ر#�ان در             
��ح                 Bه$� م �ا� ان&�ب ;�ون��	داد
دارن� ، ده�$ ن�B از ای! %$ر#�ان ��و�         
�� ای! %� از ن��9 %$ر م,�وم م�                    

...به اتهامات پليسي عليه فعالين  
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�$��1 احN$م زن�ان را ن�D در ;�ون��                 
*�د م� ����� و ر.�T ه��S م�ی�� ای!            
تN3+ م��&+ %$ر#�� ��ون ه�u #�ن�           
                         kم�ر¦ �$ن�ن� در ��ت�ی! �1ای

 .���$ن� در زن�ان �� 	� م� ��د 
	��یN$� %$ر#�ان �1%� واح� در                 
)�ل ای! م�ت �$ %��Bرا	��ن ��$ن�               
ات,$دی� ه$� Fزاد %$ر#�� و �Gرا	��ن         
��! ال��66 %$ر#�ان ح�+ ون&+ ارت'$ط            
م��&�8 دا1�� و از )�ی^ Fن�$ �$                             
�� ای!          ��Xن�$ی��#$ن و ن�$ده$� زی� م
	$زم$ن ه$ در زم��� م�$.+ %$ر#��              

 .ارت'$ط دا1�� ا	� 
	��یN$� %$ر#�ان �1%� واح� ��                  
ا	$س م��O$ت ه��S م�ی�� و �� دل�+            
حAB ا	�&�ل 	��یN$ ت$ �� ام�وز �$                    

از    ات,$دی� ه$ و 	$زم$ن ه$� %$ر#��       
��6� �B�%را	��ن ات,$دی� ه$� Fزاد                  
%$ر#�� و �Gرا	��ن ��$ن� %$ر#�ان          
ح�+ ون&+ ارت'$ط ����ار %�د� و ��                  

��     وا	J� ای! ارت'$)$ت م�رد ح�$ی�    
�� ، از ��6�             G�# دری§ ای! ن�$ده$ ��ار
ای! ح�$ی� ه$� م���9 م� ت�ان ��                   
��#Dار� F%���ن ه$� %$ر#�� در                
ده�$ %�3ر �$ روی�Nد ات,$د و                               
       �$Nی��	ر#�ان ای�ان و $% $� �I�ه�'�
%$ر#�ان �1%� واح� وFزاد� م��Oر        
ا	$ل� و �$ز#�3 �� %$ر %$ر#�ان                       
  .ا*�ا�� 	��یN$ ا1$ر� %�د                                 

	��یN$� %$ر#�ان �1%� واح� �� ن���       
*�د ت$ %��ن از ای! ح�$ی� ه$ ��ر دان�          
%�د� ا	� و �� ه�'���I ��$ن�                         

�&$د را	M دارد      �ت,� ��Q!   .%$ر#�ان ا
�1ای�J و ت���X$ت #�ان'�$ی� %�                     
	��یN$� %$ر#�ان �1%� واح� و 	$ی�       
%$ر#�ان �� د	� Fورد� ان� �$ی� اذ�$ن            
%�د ام�وز� ��'� %$ر#�� در ای�ان            
�� �Q$ن }���G و ��6<� ر	��� ا	�             
%� دی�Iه�u ن�$د ض� %$ر#�� ن��                 
ت�ان� ای! ��'� را �� نcB *�د مO$در�          

��%. 
��'� %$ر#�� ای�ان از )�ی^ دول�            
ه� روز ��3�� از روز �'+ زی� 3G$ر و      

م���6ن�$ %$ر#� ح&��3$ن     .  ض�ب ا	�  
را دری$�G ن�Nد� ان�، م���6ن�$ %$ر#�             
��N$ر ه����، ا��6��$� ��م� و مLه'�             
         ���از ت'v�9 در م,�k %$ر در رنU ه�
                      �% �6&�و م���� از ه�� تN3+ م�
��ان� ای! م���6ن�$ %$ر#� را ن�$ی��#�            �

از ای! رو و ت,� ��Q!      .%�� و��د ن�ارد  
، %�$ن� %� اد�$�         وض��9 ا	B'$ر�      

ن�Iان� ��'� %$ر#�� در ای�ان را                
�$ی� �3G $; �$X$ر� ��;$ر� ا�           دارن� ، 

�� در م�$ن                 ��م�$.+ %� ه�u م�ض�
%$ر#�ان ن�ارد �� ای! م�N3ت ت���             

���%  .           ،���Bر#�� ای�ان از ت$% �'��
ت$ .  *�دم,�ر�، و ��8 مD�� ��bار ا	�       

م$ ن�7اه�8 و ا�$ز� ن�ه�8 ه�u دول� و            
ن�$د� ن����ان� م$ را �� �G$د ��3N و                 

*k ت$%�� از    ( .ای! را �$ی� ه�I$ن ��ان��      
 )م! ا	�

�$ ام�� �� #��� ش ��ال� در ه��                        
 ��$ن

	��یN$� %$ر#�ان �1%� واح�                         
 ات���	�ان� ت��ان و ح�م�

 
١٣٨٧/٩/٢٥ 
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23��1 دوم ����-�� ش�	+ وا&� در        ا

 ه�61 را
�5؛
�1%� واح� ��ا� �$ر دوم در م�دادم$�        

 ی��9 ی] 	$ل ��9 از                    ١٣٨٨	$ل    
ا)���� �$\، در م�رد ه��! ات�$م$ت و        
در ;$	M �� اد�$ن$م� داد	�$ن� ت��ان %�        
�! ;�ل از د	�I$ه�$�        G�# �� را $Nی��	
Fم�یN$ی� م��8 %�د� ��د، F !��Qم��                 

��'� %$ر#�� ای�ان 	$ل�$ن      ..."ا	�؛  
���ان م,$G+ ض� %$ر#��               �� ��1L#

1��   مG�9¨ �1 و      L# $ل	ای! ه8      در  �� 
����� ن�Nد� و در وح�3 از #���ش              
��'� م��&+ %$ر#�� وایX$د وح�ت              
وه��ل� ��3�� در م�$ن %$ر#�ان                        
و9G$ل�! %$ر#�� 	�9 %�دن� �$ ات�$م               

	�� و م�ر¦ و ت�7یw               ه$� ��     زن�
���Q          اه�اف *�د �9$ل %$ر#�� �G �$ه
ام$ ه��1$ر� 9G$\ن %$ر#��         .  ��	��
��$ی� �� ای! �� م���م ت�)S�           در �� �ا

وح$ل م$ 1$ه�       .  � Fن$ن را*��Y %�د         
ه���8 %� ای! ام� از د	� ��ام36$ن               
���ون Fم�� و *�د د	�$I� �d$ی�                       

ت��� ."  (م��7اه� ای! %$ر را انX$م ده�       
%��� ا)���� د	�$I� �d$ی� را د	�             
1�� ای! ات�$م          L# $ل	 �ن�$ی� م� ن$م� %F

م�! %$م+ ا)����    )  را �� Fن�$ �Q'$ن�ن�    
 .�1%� واح� در ل��] زی� Fم�� ا	�
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ا23��1 �� ���د م�ا'7 	�ر��ان در                 
 خ�رج 	!%ر، در ه�61 را
�5؛

��9 از %��6 *�ردن Fن %$ر ;���6 	�                
م�اcG %$ر#�ان ای�ان در %6! و               ن�$د   

. ه$م'�رگ و ��ل�! ن�D ا)���� دادن�           
 –#�و� ه�'���I �$ ��'� %$ر#��            "

در ا)���� ا� �� ه��! م�$	'�      "  ��ل�!
�� ،ت�Sر�     "و �$ ���ان      �	 ��	�ل��اری

   ���Bو ت �S('] %$ر    "ن��1؛  "ت�	ای! 
در *�م� ����ر� ا	�م� و د��1$ن          

ای! 	'] %$ر م�69^    .  )'&� %$ر#� ا	�  
�� م�ا%D ام���� ، 	$زم$ن ه$�                            
                     �I��%�	 �$ت� و دول� ه$�ا)�

ت��ی� ح�$ب ه$� ��G� ا� و                .  ا	�
��w�Q زدن �� م7$ل�B! ن_�� و ��              
ت���9 در ان�3$ر مJ$لw ، ��1� ا�                   
ا	� %� �$ی� ه� Q� 	�ی9�� از 	��               
9G$ل�! ��'� %$ر#�� و ��'� ه$�                

�� دی�I ا3G$ و )�د #�دد      $��م�! "  .ا�
 %$م+ ا)���� در ل��] زی�؛
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 ت-�ار ات��م�ت 
� ز
�ن د���

ا#� ا)���� ه$� �$\ ��6� ات�$م$ت                  
;���6 د� ن�$د� ا	� %� #Dارش 1$ن             
        �3�از ز�$ن ی�N از ��ام+ *�د1$ن م�
�1، ای! �$ر �Q$رد� ن�$د م���، Fن                   
                ��Iز�$ن دی �و � �ات�$م$ت را دو�$ر

ام�وز� .  "ت�Nار %�د� ان� و ن�1�� ان�؛        
��ه�� � Fن$ن� %� دل �� ��'�                              
%$ر#�� دارن� رو1! ا	� %� درم�رد        
دری$�G %�] م$ل� *$ر�� دو ن_�                 

ا%�Yی� ��یw �� اتB$ق            .  و��د دارد   
9G$ل�! ��'� %$ر#�� در ای�ان و                      
      �G$، دری�	$�	ت �N3ت w6>ا !��aه�
            �Hدر �H م$ل� ا� را �$�N�% !��Q
ن$در	� و ض�ان&��� و F<$ز� ��ا�            

          �	$�	 �I�ت��N3ت� ���9       -وا��
   ���Nان�       ت�9اد�.  ارزی$�� م� �� ن�Dم�

            �G$ع %�] م$ل� دری$Xان از ارت��م�
 ". %�د و وا���� ن�3

ت��� %��� ن�$ده$ی� %� }$ه�ا م7$ل5             
%$ر ;���6 ان�، *�د ��6$ ن�1�� ان� %�              
ت�9اد� م�اG^ دری$�G ;�ل از ن�$ده$�          

ای��$ م��ان�� %� در           .  م�رد �,V ان�       
ای�ان ه�9G u$ل و تN3+ %$ر#��                       
               ��دری$�G ی$ �'�ل دری$�G ;�ل را، ح
ا#� �LRی�ن�، از ت�س X�N1� و ا��ام،            

	�ال .  ر	�$ و ��6$ ا��م ن�Nد� ا	�          
                    ��6��� رو��1 ای! ا	� %� ا��م 

" ت�9اد� دری$�G ;�ل را �'�ل دارن�             "
دادن #Dارش ر	�� �� وزارت                           
ا)��$ت ��ا� �$ز��ی� �� ��O ;��ا              

از م�$ن 9G$ل�!           "  ت�9اد"%�دن Fن           
%$ر#�� ن���؟ Fی$ ای! ن�$ده$�                          
ن$م,��م از �$ز��ی� ه$� 9G$ل�!                        
%$ر#�� دو 	��یN$ و %$ن�ن م�ا9G$ن ��        
*$)� ه��! ات�$م$ت، در 	$ل ه$�                   
         !B6ان�� ت��1�� �� *'�ن�؟ Fی$ ای��$ ن��L#
1$ن را ��دارن� و �� ه�� ای��$ و 9G$ل�!           
و ره'�ان� م$ن�� �F$ی$ن  H&$ی�،                          
ت�ا��$ن، رض$ ر*3$ن و و%�� م,��م         
1$ن م$ن�� �F$ی$ن م�\ی� و اول�$�Gد                    
                       ��Q $ ای! ات�$م$ت� �ن�� %D� ]زن
�� و ��Q روز زی� �$ز��ی�                         $	
X�N1� #�ان ��د� ان�؟ Fی$ در دوران�              
%� 9G$ل�! %$ر#�� ;�3 	� ه8 روان�            
زن�ان م��3ن� و ح8N م���Iن�، )�ح              
ات�$م$ت ام���� ای! ����Q %� ت�9اد� از        
9G$ل�! م�اG^ دری$�G ;�ل از ن�$ده$�            
ام�Rی$ل���� ان�، *�م�� �� %8 �1ن ��م       
و �$ز��ی� و X�N1� و %��N �� ر�1             
       �$#F $ی$ وا�9$ ای��F ؟�	ر#�� ا$% �'��
�� ن��X� ح�ف و ��+ *�د در *�م�             

 �� ;T�6 ام���� ن�����؟
�1� !?<�وت 	

 #$ن� ن�1�� <�����ا1��          ١٤ن�$ده$�    
*�د را �$ ��Q! ت��H� ا� *J$ب ��                 

  م! ;$ی$ن داد� ان�؛
و F*�ی! ت��H� م$ �� �1$ ای��� %�              "

در�$ر� � ان�3$ر ت����$� درو<�! *�د       
                   ��.F %��� و ��7د �از .  ان�%� ان�ی3

ت�7یw در ��'� %$ر#�� د	�                        
ی$ ر�'$�    "  ر��w    "  ا#� �$       .  ��داری�

�Gض� *�د *�د� ح�$��$� 	�$	�                 
داری� Fن�$ را �$ م�$ن� و د\ی+ 	�$	� و          
در زم$ن و م,+ م�$	w *�د �� ان�&$د               

��3N�  .                �� د و *�د� را�* D� �ه�

��ت�ی! رنF $�Iل�د� ن���N  ودر ی]                   
%�م �Hا�� ان&��� دا1�� �$��1 %� در         
ای��Oرت *�م�N$ر� ��ا� ��'�                  

ام�� �� ای�N�         .  %$ر#�� *�اه�� �1        
         w'� %$ر#�� را �� ت�7ی�� �م� ��*
           �O71 وه� و�# cG$ن �7$)� م� Fدر

 ."ار�,�� ��ه��
�d$وت در م�رد ت��H� ای! ن�$ده$ و          

ت��73 درو<�I و ات�$م زن و م�7ب        
��6� ��'� %$ر#�� را �� *�ان��� ای!            

 . م�! م� 	R$رم
�6+ %$ر ;���6 و                        �� ،�6Sای! م� ��
      ��مX$ه�ات ن�$ده$� رنI$رن[ ای! ن�
در م�$ن ای! 	�� ;�	��� 	�$	�، در               

 . Fی��� نDدی] �$ز ه8 *�اه8 ;�دا*�
------------------------------------- 

ای! ن�1�� در ;$	M �� ا)���� ن�$ده$� 
 زی� ا	�؛

ن�$ده$� ه�'���I �$ ��'� %$ر#�� 
 *$رج %�3ر –در ای�ان 

.gmail@nhkommittehamahangi
com 

%$ن�ن ه�'���I %$ر#�ان ای�ان و 
–%$ن$دا 

kanonhambastegi@gmail.com 

ـ آ���� ه�'��I¬ �$ ��'� آ$ر#�ى 
ا	��ال�$  -ای�ان

proletarianunite@gmail.com   
ه�'���I 	�	�$ل���� �$ %$ر#�ان  -

  �Gsstiran@yahoo.frان��  –ای�ان 
 –%$ن�ن ه�'���I �$ %$ر#�ان ای�ان  -

�Gان�BNرت و ح�م� 
kanoonhf_2007@yahoo.de  

%$ن�ن ه�'���I �$ ��'� %$ر#��  -
ه$ن��G  –ای�ان 

kanon.hannover@yahoo.de  
�� ه�'���I %$ر#�ان ای�ان و  -��%

 �.�	isask@comhem.se  
 –%$ن�ن ه�'���I �$ %$ر#�ان ای�ان  -

#�ت�'�گ 
kanounhambastegi@gmail.co

m  
ان�X! %$ر#�� ��$ل �Qاغ وی��  -

info@ijcwa.com  
N'1� ه�'���I %$ر#��  -

iranwsn@fastmail.fm  
�� ح�$ی� از %$ر#�ان ای�ان  -��%

ت�رن�� %$ن$دا 
toronto_committee@yahoo.c

a 

%$ن�ن ه�'���I �$ %$ر#�ان در ای�ان 
) Fل�$ن(ای$ل� ن�رد رای! و	�B$ل!  –

solidarity.labor@googlemail.c
om 
.gmail@workers.turkey.iran
com ر#�ان ای�ان$% �I��� ه�'���% 

 و ت�%��
leftalliance@yahoo.com - 

�!   -ات,$د pQ ای�ان�$ن I�1وا 
 kargar61@web.deد ن$�

ه�'���I �$ �ى'� %$ر#�� ای�ان   
  رگ�ه$م'

 

...به اتهامات پليسي عليه فعالين  
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��اض ای! )'&� ��د� ا	�� .ا
��اض$ت                 �ت�ش ��ا� �&w ران�ن ا

 ت�ش ��ا� م�$ن�9 از ه�              ،%$ر#��
 زن��X %�دن          ،ن�ع تN3+ %$ر#��         

ره'�ان و 9G$ل�! ای! ��'� و ه�Dم$ن           
ت'x�6$ت و	�c و %$ر 	�$	� ه�� �$ن'�           

�! ا	6,�       ،در م�$ن ای! )'&�      G�# ر$N� 
wهLو م�د       ، م�6 #�ا.�   ،م �D�� زن 	

�! �Gه�[ #��ی�� و      ،	$\ر�G�# �	�� 
�$د� ح$%8 و ت&�س Fن و ده�$                    Gا w&�

   �Iار دیDا�،             ABدر *�م� ح �I6�� 
�8 ��د#� و ا�Dار ت,��^ )'&�                    ��	

 . %$ر#� و %+ �$م9� ا	�
ام$ �$ ه�� ای��$ ه��ز *�J %$ر#�                       
 ،%��ن��� و %��ن��8 )'&� %$ر#�                  

 در �$م9�       w1 و روز        �Qن 1',�   
       �6Sم� �و � �	ار اD# ای�ان در #�3 و
�$\ت�ی! م&$م$ت ����ر� ا	�م�                  

و ه� روز �� ��$ن� ا�       .  ت'�ی+ �1� ا	�  
Fن را ا��م و ت�ش م����N                "  ;$ی$ن"

اG$ض$ت .  *�د را از *F �Jن دور %���         
ا*�� روزن$م� %��$ن ����ر� ا	�م�       
���� و %��ن��8                       �Nب حDح ��6�

      ��Nو ح T%،م$ر           �� ��3 ا1$رIان 
 ��$ن ه��!     ،م,$G+ %$ر#�ان %��ن���    

       w6� در �% �	ا ��$��وا���9 �_�8 ا�
9�� ای�ان �$ن[ م�Dن�       �H �$ری$�. ;�ول

د	���Iی�$� ا*�� 9G$ل�! %$ر#�� در           
��    ،ت'�یD و 	���ج    ��% $d� د	����I ا

              ��Bدو ه �Nع از رض$ �1$�� در ی$Gد
 م$� ح'T ت�9ی�D ��           ٢٩ ح8N      ،ا*��
 ن�B از %$ر#�ان م9��ض ذوب Fه!        ١١

 %� ��9 از اول         ،و م��69! در ا�BH$ن      
م� احd$ر و �$ ��ار و:�&� 	�F !�Iزاد           

    �Iا�    ،�1ن� و ده�$ م�رد دی �ت��$ #�1 
از ت�ش ��رژواز� ای�ان ��ا� 	�                 
%�دن ای! 1'` ا	� %� %��$ن �� Fن                   

��Nن م�$� . اذ
%�8 "در ه��! م�ت و ��ن'$ل م�گ                     

 ت'x�6$ت  ،ره'� %�� �1$ل�   "  ��ن[ ای+ 
و	�c ض� %��ن���� از )�ی^ ار	$ل            
م$ی+ �� )�5 و	��9 از 	�$	��ن و                  

 �� ��$ن� م3&$ت� %� ��        ،%$ر#�ان ای�ان 
�� ا	�         G�1$ل� ر �در *�د     ،م�دم %� 

         �G�# رت�H ت�ش %�دن�     .  ای�ان
%��ن��8 و ح�Nم� %��ن���� را از               
83Q )'&� %$ر#� و م,�وم$ن �$م9�              

�Gام�ش %�د� ان� %� و��د             .  ����ازن�
ان�اع ح�Nم��$� م�تcX در ای�ان و %+   

 ، ��$ی$ت� %� روزان� در ای�ان              ،��$ن
�$ن����،   !�Q ،   $Nم�یF ،        ن و$��6Iان 

            ��Gم� ا �Iاق و ده�$ %�3ر دی�� و   ،
����� %� ��ا� )'&� %$ر#� و م�دم               

%�8 " هDار �$ر رو�      ،م,�وم 	$*�� ان�  
�$ت�ر %�� �1$ل� را         "  ��ن[ ای+  Nدی

�� ا	� %�       .  	��B %�د� ا	�    Gی$د1$ن ر
و ه�� 	�ان م�تcX        "  %�8 ��[ ای+    "

دول��$� ��رژوای� در ��$ن �$ ه�                    
��[ و ��ال و ا*���G %� �$ ه8                         

 د��1$ن ��8 *�رد� )'&�                          ،دارن�
 .%$ر#�ان�

ای! م�$.+ و %+ ا��ام$ت ار#$ن�$�                    
 ،ام���� و ا)��$ت� ����ر� ا	�م�         

ه��ا� %+ م��ی$� G$	� و ن_�ی�                            
 #�ا� ��      ،;�دازان و ای�.�ل�#�$� Fن�$        

�� �Dرگ ا	�        $��ای! .  ی] ح&�&� ا�
ح&�&� ر�1 %��ن��8 و ن�Bذ Fن در                     
�$م9� ای�ان و در م�$ن )'&� ا� ا	�              
%� ا#� �� م��ان ��$ی� و ا#� ��                                 

 ا#� ��               ،%��ن���� م�6` �1د              
م�N3ت *�د و ان3&$ق �BHف *�د              

 %+ �$م9� را �� نcB *�د و                 ،F ^.$Gی�  
��3ی� �1ی5 و م���ن م�,�ل *�اه�          

%+ ا��ام$ت ����ر� ا	�م�             .  %�د
��6� %��ن����$ و 9G$ل�! %$ر#��     ،  ��6� 

��اG$ت �Hی`              ،ات,$د Fن�$    � ه��ا� ا
م��ی$� ن�%�1$ن �� و��د و #���ش             

 ه�3ار� �� 5H *�د و                    ،%��ن��8
ا��$ل� ;���I3ان� در م&$�+ ��'�                     

م�69م ا	� %� %+ ن�+     .  )'&$ت� م$ ا	�  
��6� م$                       ��1L# �ده �	در  ��3 %%

���6<8 دی�ار 	$ن��ر� %�                 ،%�دن� 
                   �����6� اNG$ر ��ا��� )6'$ن� 	$*، 

ن��ان���� *�J %��ن��8 و رF �1ن در             
د	����I .  م�$ن )'&� %$ر#� را 	� %���     
 ح�$	�� و    ،ه� روز� 9G$ل�! %$ر#��     

                              c�Xو ت +N3ه� ن�ع ت �� �ح�6
 �$ز ��دن ه���I3 زن�ان�$�         ،%$ر#��

           5H !م� ��ا� ای�	و   ،����ر� ا 
�6� %��ن��8                 ��� ��$ن    ،ت'x�6$ت م�

ن�Iان� ���^ ��رژواز� ای�ان از                  
ن��و� F#$� و م�,� 5H )'&$ت� م$                   

 .ا	�
��'� ه$� ��رژوا.� ه� %�ام در دور�        
. ا� ح�$ب *�د را ;T داد� ان�                              

م�$*��ت�ی! Fن�$ ��'� ��رژواز�                  
 �$ ه�� #���د#� و                   ،ل�'�ال ای�ان    

���6<8 ه��اه� )�5 و	��9 از                      
احDاب % w6( �H�G� �pQ 8Q�; $ و          

 در �w6 )'&�      ،%��ن��8 �� م��ان Fم�ن�     
%$ر#� ای�ان و ره'�ان و 9G$ل�! Fن�$ و           
                ^�Gت� D'	 �'�� $ز��	 �ت'�ی36$ن �

���G$5                            .  ن�H +% �% ا� �دور
ا;�زی���ن ����ر� �� 	'D ;��	� و          
;�8Q ام�� *�د را �� ��$ح� از رژی8               

دور� ا� %� ت��$ حDب            .  FویDان %�د  
�����Nو               ،ح $�� م�9ود� از %��ن��

ره'�ان و 9G$ل�! %$ر#�� در م��ان                 
 . م$ن�ن� و از م�$cG ای! )'&� دG$ع %�دن�

             �Iو م����9 %��ن� �$ر دی ���Xای! ت
*�J ا$1�� %��ن��8 را در م&$�+                      

�$ر .  ��رژواز� ای�ان ��ار داد� ا	�         
دی�I و ای! �$ر *�J %��ن��8  ن� در                
م�$ن رو�NB�1ان ن$راض� ��رژوا و             

 �N6� در م�$ن )'&�                  ،*�د� ��رژوا    
ه��! .  %$ر#� �Hرت م�6S� �1� ا	�       

ح&�&� ح�$	�� ن��وه$� ��رژوا و در       
راس Fن ����ر� ا	�م� را ایX$د                  

 .%�د� ا	�
�$ ه� ت��1 %� در دG$ع از ه�� 9G$ل�!           

     w�Q ان��� ات,$د  دو���6  %$ر#�� �� 
 و �$ ه�� اه��� و         ،ای! 5H �$ی� %�د     

 ،ح�$ت� ��دن ای! دG$ع در م'$رز� م$                 
                           !�در¦ ;�$م 5H م&$�+ و $�1*

 ی�N از                ،ت��1$� م���� Fن�$                
ض�وری$ت ی] م'$رز� ه����G و                        

ا��ام$ت ����ر�       .  ه��1$رن� ا	�      
 #�1� ا� از    ،ا	�م� و %+ 5H م&$�+     

ی] ��ن$م� ه����G ��رژواز� ای�ان در       
                ��J* !ی��م&$�+ م����ی! و �Dر#
ا	� %� %+ م���دی� 	�م$ی� را ت��ی�         

��Nای! ;�$م از د��1$ن *�د را �$ی�            .  م�
  �G�# ���  .         +% رژواز� ای�ان و��

ح�Nم� Fن�$ *5H �J م�,� و F#$� م$         
و *�J %��ن��8 )'&� %$ر#� را ���            

�� ان�    G�#  .                  �ان�از �ح�ا�+ � Dم$ ن�
 امN$ن و ��G� و زم���            ،د��1$ن *�د  

ر�1 *�د را �$ی� ��� ���Iی8 و ��                      
 .ا	�&'$ل� ��وی8

	�ال ای! ا	� %� از %X$ �$ی� �1وع                
%�د؟ ه� %$ر#� ه��1$ر� م��ان� %�               
ا#� 5H )'&$ت� م$ م�,� �� م��ان                    

 %+ ��رژواز� و ه�� د	�I$�                  ،��$ی�
	�%�ب و ;$ی� ه$� ��رت Fن را ��                    
زی� م��3N و *�د و %+ ��3ی� را ره$       

��Nم�  .        cم�ان �% �	ام$ %+ م$��ا ای! ا
�Dر#� در ای! را و��د دارن� %�                        
ض59 ای! 5H ا	� و ای! 	$ل�$	�            

مN3+ م$ ای! ا	�       .  در م&$�+ م$ ا	�      
 ره'�ان �$ن�Bذ  ،*�د %$ر#�ان %��ن��� 

 ����B�و��د ان�اع ��دا1��$    .  %$ر#�� م
و ت�ه�$ت و 	$ی� رو��1$ در ای!                        

5H،           ت$:�� ��'�3$� <�� %$ر#�� و 

	�$	� و 	���$� Fن�$ %� ت$ری7$ �� ا	8          
 ��   ،pQ و %��ن��� 9G$ل�� %�د� ان�           

             ��Nم� ���I�	 Dف م$ ن��BH ذه��� .
             ���% �,� *�د   ،�مN3+ ای! ا	� %� م

#$م اول و م����ی! ��م           .  م��Bق ا	�  
ت�9! و �'�ل          ،ات,$د ای! 5H ا	�          

�G�{                      �	ا +N3ا� ح+ ای! م��  .
                   c�� و ���� ه$� %��ن����% �'��
                     !��Q �1ن %$ر#$رن %��ن��� در
}��G اول�! ��م و م����ی! ��م در ای!           

 . را� ا	�
��'� م��&+ )'&$ت� م$ �$ی� �� ;$ی�                    
ه$� ا�6H *�د %� �� ���ان 	��ن                   

ای! را    .   	$*�� �1د     ،G&�ات Fن ا	�     
                               w%�ات و در �$ل �د��1$ن م$ �
م7$)�ات� %� در م&$�+ ��رژواز� ��           

�86 %�د� ا	�     ،     ���Nرد  .   ��$ن م��*��
                    !��Q ن�$ ��ا� م�$ن�9 ازF و ت�ش
. ت,�ل� ��ا� 5H م$ Fم�زن�� ا	�                

          �Iدی cام��  �ای�ان ��� از ه� �م9$�
5H م�,�     .  ;Lی�ا� ای! م�8 ا	�             

%$ر#�� م$ ��ون ات,$د ره'�ان ای!                  
              +% ¦��5H ح�ل دG$ع از م�$cG م3

 وا��9 ن��� و ح�ا�+               ،)'&� %$ر#�   
ای! ��'� م���ان� �$ اتN$       .  ���$د� ن��� 
 �$ اتN$ �� ات,$د ره'�ان             ،�� ;$ی� *�د    

�&w ران�ن  .  *�د ;$ ���Iد و را� ��ود        
          !Nق م��B���'�3$� دی�I �$ %$ر#� م

ا#� ت�6N3$� ت�د� ا� )'&�                 .  ن���
��� ا	�            G�#$; !��Q �$; [ر#� ی$%، 

              Dن ن�F ره'�ان %��ن��� �,�5H م
 .ی] ;$ی� ح�$ت� ای! ت,�ل ا	�

 ...اقدام پيشگيرانه عليه 
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Fن�$ ��د� ان� ت�ان��� ان� Fن�Jر %� �$ی�،           
از ره'�ان *�د و ه�N$ران و ه8 )'&�           
ه$� *�د در ��ا�� ت�9ض �� Fن�$ دG$ع          
%���؟ مd9+ ا�6H م$ در )'&� %$ر#�           
�� ا	� %�                     Nو در ای! م�رد ه��! ن
دG$ع از %$ر#� زن�ان� �� اNG$ر ���م�        
وا#Lار م��3د و �� ی] م��9 م�6                       

در ح$ل� %� در ا<w6 م�ا�c ای!        .  م��3د
ره'�ان ��$ �� دل�+ %$ر م�N3+ و                         
            ���I�; $و ی $Nی��	و  �ره'�� ات,$دی
. ام� و م�$ل� %$ر#�ان زن�ان� م��3ن�          

          ��I�; ا� �9$ل�� و م'$رزG 8Q�; $ت��$�
��ا� Fزاد� %$ر#�ان زن�ان� �$ی� در              
د	� �&�� رG&$ی3$ن �$�1، در ه�$ن                   
مN$ن�Dم و 	�*� 	$ز  و در د	�                    
. ت% �6N3� �� Fن ت69^ دارن� �$ی� ��1$              

رض$ �1$�� و ا	$ل� و H$ل,� �Qا                  
    Uری���O$ب <Lا م��3ن� و ��ن$Q$ر از ا

زن�ان� را )�     *  "�$�� 	$ن�ز  "�$ی� را�     
%���؟ ای! ��ا� )'&� %$ر#� روان���            
%� ره'�ان� را ای��Iن� در 1�#�                      
زن�ان ت��$ �LIارد %�  در FنX$ از ��!                
��ون� و ی$ ��9 از م�ت %�ت$ه� %� از                

 دی�I �$در �� زن�#�        ،زن�ان Fزاد �1ن�   
در *� ی] ح�$ی�       .    �$د� ه8 ن�3ن�    

9G$ل در م�$ن 	��یN$� واح� از رض$              
�1$��، او ن$Q$ر ا	� �$ز ه8  از �$ن              

%$ر� %� ا	$ل� و      .  *�دش م$ی� �LIارد   
ر*3$ن و م�د� و H$ل,� و نX$ت�                  

در �1ایk ه$� ���$ر د�1ار               ...  و    
زن�ان ��6H$G� �� Fن �NG %�دن� و                   

ای! م�$ل� ا� ��ا�       .  �d9$ انX$م دادن�    
ه�� 9G$\ن و د	� ان�ر%$ران ای!                      
تN3+ ه$ و N'1� ه$ و روا�k م���د                

. در م�$ن ره'�ان %$ر#�� ا	�                        
             +N3ای! ت �% �	ای! ا �ی��  م�$ل�Iم�
ه$ ��رت ن�ارن� و ی$ در ت�ان3$ن ن���            
و ی$ Fن&�ر 	�%�ب و *B&$ن ه�� %�                

در ای! ه$ �9J$         .  ن����ان�� %$ر� %���     
وا���9 ه$ی� ه�� ام$ ه� Q� ه��                
          �$Nی��	 �Yم �% �	ا w<$ی �ای! م�$ل
واح� در 5H م&�م دG$ع از ره'�ان�            
ن��� و ای! را ا��م ن����N ی$ در                        
م,�ر ای! ت�ش ه$ ن��� و از ��رت               
م��6N3 %� م���د ا	� ا	�B$د�                        

��Nی$       ١٠٠م�8 ن���     .  ن�� �B١٧٠٠ ن 
             +N3م�8 ;�3&�م �1ن ای! ت ،�Bار نDه
. در دG$ع از ره'�ان� و *�دش ا	�             

اتB$�$ ا#� م,�ودی� ���$ر و��د دارد             
%� ه��، د��&$  �$ 9G$ل�� ه$ی� از ای!              
د	� ا	� %� م���ان �� Fنa� �� Fن�$                 
. ت,��+ �1� ا	� ��6#��� %�د                         

	��یN$� واح� و %$ر#�ان واح� ��ا�            
ت&�ی� *�د و م,8N %�دن را�J� ه$�            
*�د و م�:� وا�c �1ن ا��ام$ت3$ن �$ی�             

د��&$ .  از رG&$� در ���1$ن ح�$ی� %���        
9G !��Q$ل���$ی� ای! را م��w م��3د،           
ح�� ا#� ر	$ن�ن *'� ه� روز� رض$            
�1$�� در زن�ان �� ه�� %$ر#�ان ��1$          
م��w ات,$د و 9G$ل�� ��3�� Fن�$ ��ا�           

ای$ ه�� و ی$        .  دG$ع از ر�G&3$ن م��3د      
��7 م�:�� از %$ر#�ان واح� از                    
	�� 	��یN$ مc6J م��3ن� %� رض$                 
�1$�� در Q� وض�9�� ا	�؟ ای! را�             

ای�N� در    .  ت&�ی� تN3+ ه$ ه8 ه��            
���م� و در *$رج %�3ر و در             `J	
	$ی� ه$ و در م�$ن N'1� ارت'$)�                     
%$ر#�ان در 	J` %�3ر و در ای���ن�         
از رض$ �1$�� و دی�I رG&$� %$ر#�             

 ن����ان� �$�        ،زن�ان� ح�$ی� م��3د       

. ;$	M *�د %$ر#�ان م�N3+ را ���Iد          
��ت$ �$ی� ای! ت��1$ �$� وا��9 *�د           $�

ا%��ن اH+ �� ح�$ی�                  .را ���Iن�     
�$� "  م�6"���م� ا	� و ح�$ی�              

*�د را �� م'$رز� %$ر#�ان ��ا� Fزاد�    
�� ا	�، در ح$ل� %�               G�# ره'�ان3$ن

             �1$� TN�ت$ زم$ن� %�          .  �$ی� �� 
         �N'1 !��a�1%� واح� و ه� �$Nی��	
                     +G$,9$ل�! و ره'�ان و مG �د���#
%$ر#�� در م�ا%D م7�56 %$ر ��Jر            
���6 و رودر رو در م,�ر دG$ع از                  
رض$ �1$�� و دی�I رG&$� زن�ان�                   
ام�وز و �Gدای3$ن ��ار ن��Iن� و �&��            
از Fن ح�$ی� ن���N، ن����ان ان�_$ر                  
�O$ب ن��N و                       �دا�1 %� زن�ان� ا

دل�+ .  زن�ان'$ن زن�ان� را Fزاد %��                  
زن�ان� �1ن ره'�ان %$ر#�� م'$رز�           
Fن�$ ��ا� ات,$د و تN3+ و دG$ع از                       
                 �&'( ��مJ$ل'$ت �� ح^ و زن�#� ��

ای��$ ��ا� ��رژواز� و       .  %$ر#� ا	�  
دول� ����ر� ا	�م� ��$ی� م,��ب    
��ان� �$ز ه8 ��ا�                   � �aن$�Q م��3د و
%$ر#�ان زن�ان�  �� ;�ون�� 	$ز�                     

را� م&$�6� ا	$	�   .  ��$ی� ه8 ادام� م��ه�   
�$ی� ��	�6� *�د %$ر#�ان م�,� و                        
م��1 +N3� �Hرت #��د و زن�ان'$ن را     

 .ن$Q$ر از Fزاد� ره'�ان %$ر#�� %�د
 وض��9 %��ن� ��'� %$ر#�� در                
دG$ع از ره'�ان� از ��6� ;6� م���                
��ا� #$م #Lا1�! �� Fن ��ا� وارد �1ن    
�� اتN$ �� ن��و� وا��9 و م�N3+ و                  

ای! م�$ل� ��ا� دG$ع  و              .  م�:� ا	�  
ا	�,N$م ات,$د و تN3+ ه$� %$ر#��             
             k�1ای �و ��ا� وارد �1ن � �	م�8 ا
ه$� �$ز ه8 د�1ار ت�� %� )'&� %$ر#�      
          ���در ;�� رو دارد اه��� ���$ر ��3

     ��N%��ن�               .  ;��ا م� �دن در ;6$�ای�
ره'�ان %$ر#�� و تN3+ ه$ی3$ن را              
�� �$ز ه8 ��3��� ��ار              $Gدر ح$ل� د

��'� %$ر#�� ای! ت�ان و                 .  م��ه�
}���G را از *�د ن3$ن داد� ا	� و                  
در م�ا%D  %$ر و م�$ن تN3+ ه$�                       
%$ر#�� در م,+ ه$� %$ر م��9 ;��ا               

��% . 
��'� %$ر#�� در ای�ان ن$#Dی� ��                  

�'�ر از �1ایk %��ن� ا	�        ،     �Nت$ ای� 
�$در �� دG$ع از *�د ���9ان ی] )'&�              

. �1ایk %��ن� در �$ زدن ا	�          .  ��1$
ای! را �1ایk رض$ �1$��  و ;�3&�م                
ن�3ن 	��یN$� واح� ��ا� ازاد� اش و        
%3$ن�ن م�ج ح�$ی� ه$ �� )�ف *�د             

ه�u در�� ا� از *B&$ن و      . �� م$ م��Iی� 
	�%�ب، ه�u در�� ا� از G&� و                        
��N$ر� ن����ان� و ن'$ی� م$نc از �'�ر              

��ا� .  F#$ه$ن� از ای! م����9 ��1$                
%$ر#�ان %��ن����$ Q� در م�$ن                         
%$ر#�ان و Q� *$رج از Fن، ��و� ��            
ت��� �� ای! م�$ی+، م�N3+ �1ن                        
                 ��ره'�ان و 	$زم$ن�ه��#$ن در %��
ه$� %��ن���� ح�$ت� ا	� و را� �$3#        
��9J در #Lر %�دن )'&� %$ر#� ��                 
م�اح+ دی��I از ��رت��� �1ن و رو�        
;$� *�د ای��$دن از ��6� ��ا� ح�$ی�          

 .از ره'�ان� ا	�
                ��زن�� �$د ��'� %���� ه$� %��ن��

 %$ر#�ان 
��� 	� در ��ل                 *Bا�� �ز ز��ا����� �
�


�Iب FGا�                 ١٩٨١� ٦٦ در ز��ان 
� ا
 .روزL د�+ زد و 
�K از  ن در�Fش+

ن� ت��$    "  9G$\ن�"ا	�، ای! 	�$	�            
 .، %� م�d ا	�";$	��"���$ر 

��ا� %��ن���� %� ان&�ب                                      
	�	�$ل���� و 	$زم$ن�ه� ��ا� Fن را          
در ن_� دارد، واض` ا	� %� دور�                  
ان&��$ت ه�I$ن� در ای�ان 	$ل�$	� %�       

. ای�ان، م�O ن���      .  ��� Fم�� ا	�      
ان&��$ت� %� �� ��$ر ��ب م�9وف                   

	�م$ی� .  �1ن� در ای�ان ت�Nار ن�� �1د  
و %$ر#� در ای�ان ه� دو �$ل§ ت� از ای!    

 �����*�ف *�اب ن�$ �1ن ه$�     .  ه$ ه�
�� و ت�Oرات ��رژوای�، �$               �	 pQ
و��د ت�$م� ;�	��#� 	�م$ی� و                         
	�م$ی� دار�، و ت�ح�3 %� دول�                    
	�م$ی� در ای�ان ح$%8 %�د� ا	�،                    
���ح$ل ان&�ب در ;�u ���9 ن���،                 
م�I ای�N� %� %$ر#� م�N3+ و م�,Dب        

  ��% +��د��&b �� ه��! دل�+ ا	� %�            .  
��ا� %��ن��� ه$ ، ��Q! 	$زم$ن�ه�           
)'&� %$ر#�، ن� ر��J �� ت�ازن ��ا                 
         �N6� ،�Iدی �ار و ی] ��$نDه �دارد و ن
�'$ر *�د، ام� �Gر� و �$�+                         ��� ا

ام�� %� ��ا� %��ن���     .  انX$م� ا	� 
 . . ه$ از ن$ن w1 وا�w ت� ا	�

ت,�ی8 ه$ ن� ت��$ ��ا� اح&$ق ح^                        
%$ر#�، �N6� ت��$ ��$ن�I و ادام� 	�$	�      
و ن&�3 ا	� %� Fم�یN$ ��ا� *�د در             
م�$ن دی�I 	�م$ی� ه$� ��$ن� ت�9ی5          

�� %� در Fن ��ا�             .  %�د� ا	�   	$�	
          +�,�م�دم� %� ��3��ی! 3G$ر Fن را م

     ����� .  م� �1ن�، ه�u �$یI$ه� �$.+ ن��
*�ف ��$ح ه$� رنI$رن[ 	�م$ی�،             
ای�اد م$ �� ����ر� ا	�م� در ای!                 

�� Fم�یN$ داد�، ی$          "  ��$ن�"ن��� %�       
ای�N� ن�B را �$ ت5�B7 �� ای! ی$ Fن                      
�1%� و 	�م$ی� �Gو*�� و ی$ م�                       
�Gو�1 %� \�� ا#� #�ان ت� م�                            
�Gو*�، �$ی��� %$ر#� )��Gار1$ن              

 ! م��3
: ;$	M %$ر#� �� ای! �1ایk ای! ا	� %�       

%� در م�رد ت,�ی8 و د\ی+ Fن ت����$ت     
و تB$	�� رایp�% !�� U ه$� 	�م$ی� را    

�Gات� از ای!، ت,�ی8          .  �'�ل ن�� %��      
��$ن� ای�� در د	� 	�م$ی� و 	�م$ی�          

	�دFور� و ارزش       .  داران در ای�ان     
اDGای� در ای�ان ت$ Fن ح�� �$\	� %�            

	�8 ن$�D�Q %� ��$م د	��Dد �� %$ر#�           
            ��J� ن�aن ه�F دا*� م� �1د در�;

ه� م% �6N3�     ��F  . در ا��$ن�س ا	�       
	�م$ی� داران در ای�ان �$ Fن م�ا����،          
را *�د1$ن ��ون� و �$ دول�3$ن ح+                   

د	��Dد %$ر#� در ای! م�$ن                   .  %���
م�I ت$ �,$ل ��        .  ن'$ی��� ���$ن� �1د    

*$)� ت,�ی8، ح�� ی] ری$ل از                           
;�دا*�� ه$ �� ی] F*�ن� و )6'� در �8            

�$د� ا	�؟Gت�9ی^ ا �� 

ا#� ن�� ت�ان�� و ��ای3$ن ر	��#� ��             
;�دا*� د	��Dد ای�&�ر مN3+ ا	�،              
ای�اد� ن�ارد، ��ون� %�$ر و �LIارن� ت$           
)'&� م$، )'&� %$ر#� دول� را ��	�              
#��د و هF 8ن�$ را از ای! �Lاب نX$ت                

 .ده� و ه8 ��3ی� �� �$ی� ��	�
 

... دفاع از رهبران كارگري  

....طبقه كارگر و سياست تحريم   

 


