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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

 خالد حاج محمدي

دستمزد كارگران  و  

 كارفرمايان" رضايت"

 

�ا
	 د����د ��ل                   �����٨٩ 
ی�� از م��� داغ در م��ن                      

 ، وزارت  �ر                        ، �ر��م�ی�ن
-��ی,�+�ن م*() و '&راه�$                   

ج�(�2 �/ش       .  ا�/م� ا�.      
م��,,� �&ج5 ج�م�5  و در راس           
;ن :�59  �ر+� را ب5 7&د ج(6       

�&ج�=�ت ;-=� ب�ا$ >�ی��             .   ,,�
-52 دا'�� �ا
	 د����ده� در            

�ل�=�$ 
�ب	 @�?5 و ��ی�,�<                
                B��C� ر و��ب�ا$ م=,��� ا�
. :�59  �ر+� ;رایD '�< ا�.            

ه��2 ب�ا$ و?F  ب� ا
��Eد$         
         � ،"دل م�H&زا-,�     ":�59  �ر+

�< �7ل�  �ر+�ان و                  I� $ا�ب
                                    �-&,  JK� ی�� ب&دن�<
د����ده� ا'�H�� Mح م��ی�-�          

�ا
	 "  ا��ایD"و :���ار               
�ط ر?�ی.          د����د ب5                    '

 .  ه�H,� �ر��م�ی�ن

�ا
	 "  ا��ایD"م�2&ی,�               
د����ده� ب�ی� در �$ ب�'�  5             
. ص���ن ��م�ی5 را?� ب�',�            

م�2&ی,� @�م ر?�ی.  �ر��م�ه�        
ه��ا< 7&د ���K(� ب,�2ه=�$                
�&ل��$ و ا��ایD ب���ر$ را                     
7&اه� دا'.  5 ب5 زی�ن                               

م�2&ی,� از        .   �ر+�ان ا�.        
�یB دادن ی�را-5 ه� و ب�                          :
 �ر+�$ ب�QR از و?F >�ی��              
. د����ده� ج��ان 7&اه� '�                  

م�2&ی,� -���&ان ب5  �ر��م�ی�ن              
�ان ا�. و             Cن ب&S ر ;ورد�Q�
�د                    Tرا در �=-; F?ب�ی� و .

-��ی,�<  �ر��م�ی�ن       
 4صفحه 

�ار ب&د ب�ا$ ا�اب                        ٢٢
 ب=W ام�Hل 
اص(� ج,�D ��� روز ��-&'. ��ز،                   

                    Dف ��7ب�ن و -��ی�E� دی�"روز��- "
ب�/و< ب�ا$ اردو$           .  
�رت ��� ب�'�         

         5Qه�� 	Y5 م  �Zب&رژوا WH�-&�  ب�رگ
ه��� ا�اب را ب�ز$   " ا-9/ب�"-D9 >�دو   

�د-�   ��ار ب&د روز              ٢٢م�
 ب=�� ام�Hل 
�ف �(&ی�ی&ن روز >�واز               E� م، روز��

ره��ان و ا�اب �(&ی�ی&-� �7رج  Q&ر       

ب�ا$ ه� دو ای� ج��@.            .  ب5 دا7	 ب�'�     
ام� -��وه�$ ای�     .  ای� روز �����  ,,�< ب&د  

                     >���S ر >(�) و در�Q� �ج�ی�-�ت، زی
ا>&ر�&-�WH ���م @��ر ره��ان S^ ;ن، ی�               

�دن و   "   5�I"در را< '��ل ب&د-� و ی�   +�ب

�:� ص_ ا�/م ���< >�$          �� �*�ب ب

 .م,�� ا��$ -`اد

ب5 م�,�    (ب�ا$ ب&رژواز$ ل���ال ای�ان             
     ��Hی�S�� و ��H�-�2ری  (       Mی .H�ای� '

   .H�'��وا
�� هW ای� '�H.     .  ب&د�� ��
               M̀ی ای,=� -5     .  �� ���� ب&د و -5 ا���ا�

�&م.            ���c� �@و@�< ا-9/ب داد-�، -5 و
         �Z�,ت روب�و@�< ای,=�    .  و -5 �� اص/

�&م.          d��     "و@�<  ��e  "           5و ی� ب
�یM '�ن ای� بDR از                    ' �@��رت دی2
�م�ی5 دار$ ای�ان در �gSول ث�وت �&ل��       �

   �ب� '�ایh م,��h�&� >�'"     6 :�59  �ر+
�" مI. 7&ر     "م�R&ا��,� در           .  ب&د"  �

               >�g� h�&� $��)  �در;م �< Fدن ص,�ی� 
 . ای,=� را '�ا . ب�ه,�

در -��*5  	 ص&رت م�Hل5 ب�ا$                                   
ب&رژواز$ ل���ال ای�ان ا@��ل ��Qر ا�.       

    Dو -5 ب�  .          M�� �� ر�Q� ا$ ای� ا@��ل�ب
��  5 ب��ا      .  م��,� را ا-��Rب  �د-�      �� ��

�� ��M ه�5 ج�ی�-�ت اص(�            "  م�در"ب5    
��� و بF�� 5 ;ن �� ��M >&>&ل�WH >�دو ;ن               

�� ��M "ای� �� ��M ا���Iد< از          .  ���ی	 '�  
��  5 اول�) در         .  ا�."  ا�6 ��وا  �� ��

�وا ب��ر م��2�د و ه��ن                            � >�م�Cص
��  5 ام�وز در                            �� ��

 كورش مدرسي

 اسب ابوالفضل و معضالت كمونيسم بورژوائي

 در ا����Eل و -��Sر$"

 i,د< از ج&�� ...ی&-�-��ن �

 �IRد-�، ام� م�  i,ج T���jه� ب5 �
�د-� 7&د را در ��k$ �7ل� ا�6  " 

ـ��
 : و�����  ��� ت�وا -���ب دوم  –�ِ

         5�دروغ ;'��ر ب�>� '�< از :�ف دو '�
ج,�ح ه�$ (ج�=&ر$ ا�/م� " ر��-5 ا$  "

در E7&ص ب��S�< '�ن           )  ���< و ���      
   Wا-) رژی�I, -      ه� .H�-&�  h�&�-   در

       >�2Q-داUCL                      5�,Q*,< �=q ب�� از 
 .+d'�5، ب5 -&ب. 7&د دی�-� ا�.

��اغ  ������� "اول  "!��� و ����" ت�
 

ه��ن +&-5  5 در �7�ه� ;م�، روز                     "  
     5�,Q*,<ا$                   ٢٢� ب=�� م�<، ���,�ر$ ب

             ���HR- $ا�ب�ر+�ا'. ا-9/ب ا�/م� ب
           >�2Q-از دا ��ه�$ ل,�ن و در              ب�ر در ی

م�K�C  �م/ دا-Q*&ی� ب�+�ار '�  5                
  >�@ h�&�          �-م م�����- ،�>) ...  ا$ ا7/ل2

ه�$ ?� ا-9/ب و             از ای� م�ا�W، ��ی.        
ه�$ h7 ده,�<           �&-���H و ب��7 ��ی.        

�ی_ ا���ر                  C� 5ام ب�
2�ان، ا'�Q�eب5 ا
          Fی�
در ای�      رخ داد<    @�&م�  �د-� �� و

�وز$ ب�ا$         �< Mر را ـ ب5 دروغ ـ ی�,���
 ." 7&د �(�9  ,,�

"      �؟؟؟ ب�ا$ رژی��  5                  "!!!ا7/ل +
ج,�� از 7&دش را ا7/ل +� م�,�م�                       
ه�ار ب�ر :���� �� ا�.  5 ا>&زی�H&ن               
7&د ;-=W از -&ع ال��ا S^ را ای,2&-5                         

م� �&ا-��H� ج(5H ��ن را            .  �&ص�_ -��ی�  
ا7/ل "م�IR و ج(*(�� ب�+�ار  ,�� ��              

! ب,FI 7&د'�ن 5���7 اش -�ه,�                 "  +�ه�
                   �د����ن درد -�,� و د�. م�ی�اد ب5 ه
              5�R� اه�  5 درب د �-��ن را&Rدم ;زادی;

�ی_ داری�؟    .   �دQ� �*  �ای,*� ل,�ن   !  م2

ا�.، '=�$  5 در ;ن @(�5 ار�*�ع                           
ب&رژوای� e&ل=�ی� S&ن م�ر )،                                
           >��e و داروی� و ��)<�S ،.��م,E&ر 

ا+� در �=�ان     .  ز-�+� و م��رز<  �د< ا-�  
               W�Q���/ زورم�ن -�����  5 >�ی�� ��ن ب
���ن 7�اب م��,�W و                         � �ام� ل,�ن را ب

  Wی�ای,*� '=� ا@��اض     .  ;ب�و$ ��ن را م��
@(�5 ج�=&ر$ ا�/م� ب� ���م ج,�ح ب,�$              

9�اوxن ای�          .  ه�ش ا�.   Q�< �=�H�-&�  و
�ار ا�. از ای,*� ص�ا$           .  ا@��اض ا-�  


9�9. و @�ال. و ;زاد$ ب5 +&ش م�دم                 
ای�ان، ب5 +&ش  �ر+�ان و ز-�ن و                               

       ���ا7/ل ";ر< م�      .  ج&ا-�ن ;ن م�(�. ب
��W ��د<  5 "+ ده5 � ��. ٣یW ب5 ای� 

 ده5 ا@�ام و        ٣ا����Yر و ب�د+� م�د$،         
 ده5 *�ب و         ٣ ��Qر م�Rل�Iن �����،         

                            $�Qج�م�5 ب i,- را �H,ر��ی� ج�<;
W�-5 م��.  5 از       .  م��اI�qو

 فواد عبداللهي

فرصتي براي عنتربازي شما باقي 

 نمانده است 

در +�'�$ ا*�(�ت '&%$ را  (
 ,&�و ���. " ��س"��&" 

"!���2� 01ردن " ت��در 041ص 
  �56 �9��UCLا8 رژ�� در دا
0�<. ه�?� @� )ت0

 2صفحه 


م$ Cم :D5�9ه 

       zی�دب&د ی�ا Wا��ام�وز �� ام ب=�� م�< م
�و'�ه� در ل,�ن ا�.                            H7  . zی�ا

                .I- ان��و'�ه� از -��ی,�+�ن  �ر+H7
 ی�� از ���ل�� و ره��ان            ،<در ده5 >,*�    

��R. و دلH&ز :�59  �ر+�           ،رادی��ل� 
 ب=�� م�< 
(�D از           ١٥ای�ان ب&د  5 در          

ب5 ای� م,���. و ب5 ی�د @�ی�               .  �Dg ا���د  
7�ی� -&'�5 ب��دم�-�-� او                                          ; zی�ا

�Hس  ,&-�           " .��
را "   �ر+�ان و م&
      W�,��و'�ه� در        .  ای,*� درج م�H7 zی�ا
     Mای� دور< ��ری،                ^S 5  $در دور< ا 

                           � ب5 -�م                 ،ب&رژوای� ب5 -�م  �ر+
  WHاه� و �&���ل�&Rرا   ،;زادی � :�59  �ر+

                    .�I,ا7&ا-� و م�� ��� D�,ب5 ص_ ج
:�59  �ر+� و B زن و ;زادیR&اه� را         
بFI- 5 ب5 
�رت ر��-�ن ب�QR از                                  

 ب5 @,&ان             ،ب&رژواز$ ای�ان ��و7.            
  �� �ن م,�I. :�59             ، �ر+�$ ه&'��ر    

� ص_ م9�H	 :����9 ای� :�59 و              ، �ر+
د��ع از;زاد$ و ب�اب�$ را ��ل&5 ج=.     

�ار داد و هW :�59 ا$ ه�$ 7&د را       
7&د 
7&ا-�ن ای� -&'�5     .  ب5 ای� را< د@&ت  �د    

ارز'�,�  را ب5 ه�5  �ر+�ان �&ص�5                      
W�,� :م�

D ��ر�Gان و م�EF0. +<�س ��0
 

-��یD ا-��Eب� ری��. ج�=&ر$ ا�/م�           
ب�  &د��$ ره��$ ا�/م� در ج=.                            
�&م�� اش و      $��
�Hب -=�ی� ر 5�IE�
                     �مB)K '�ن � ��. ج,�� ب� ج,�
دی2� -�jم، ب5 و?���� ر���<  5 >�د< ه�     
دری�< '�< و روی�روی� @(,� ج,�ح ه�                       
�ص�� ب5 م�دم داد< �� ب� ��jه�ات                            �

��7ب�-� 5�I7 WQ7 7&د را               

  يداهللا خسرو شاهى

كارگران و موقعيت حساس 

 كنوني

 اعظم كم گويان

 !سبز جنبش اهللا اكبر، جنبش حجاب و تاسوعا و عاشوراست

 !اين جنبش ارتجاعي را طرد كنيد

 3صفحه 

4صفحه   

 2صفحه 



 كمونيست هفتگي 1388 بهمن 30 2صفحه 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي

� م&رد ا���Iد<                     �&�gوس ه�$  �م�وی
7&د را ب5 ر-i د'�� در ب��ر           :  "ا�.

�ف  �E� 	7و از دا ." 

در -��ز ج��5 ر�H,*�-� از ز-�ن                           
7&ا��,� ;رایD 7&د را >�T  ,,� از                       
م�دان 7&ا��,� ریD بd2ار-�، -��د                         
ه�$ ��� را زی� @�� و 
�� م�IR  ,,� و   
مC*�5 در -��ز ج��5 '� . -��ی,�،                   
��ز< ;-*� �J��H و ج�-��ز ��� را رو                     

در ".  م� هW ب�ز$          " ,,� و ب2&ی,�                  
���&@� و @�'&را، ب*�$ ا�6 ��وا ،                   
                                   67&د را در دل ا�6 ب� ص�

ه&اداران و   .  اب&الkI	 ج� ��ز$  �د-�      
���اران 7&د را ب5 -��ی�Qت مdه��                :

 ٢٢در      .  ���&@� و @�'&را 7&ا-�-�                
         .��2- M�� �� ف .  ب=��، ام�، ای��:

� ب&د ی� '�ی� هW ای,=� ب5 ا-�از<           � i-زر
    ��� "       �-�&د-�؛ ب5�H ب5        "  م�ی� و م�ب

�ار ده��
 .ای�  5K9- 5 رج&ع را  *� 

 ب=�� '�H. ای� �� ��M را -�Qن                ٢٢
                        D�< ورت ب�ز ب�,� ;ن را�داد و ?

>����+� م�Hل5 را               .  رو$ +dا'.        
�ب5 و ب�9�ار     *� W  ر ام�&'�ه&اداران >

S^ >&>&ل�H. ای,*�      .  ب&ج&د م� ;ورد-�    
�د و                     i-5 ب&رژواز$ را رeرب�&

�ار       
ب*�$ 
,�ر$ ب5 ای� �&د< م�&هW ب� 

�و7.�  .                               M�� �� ب5 ;رم�ن و
ب&رژواز$ ر-i '&ر ا-9/ب�، و@�<                
�ه,�2            � �E2&-� و ;زاد$ و �7ل-��

 �ر$ را   .  ر���  /< ب�دار$  �د    .  زد
ا-*�م داد  5 7&د ب&رژواز$ 
�در ب5                    

 . ا-*�م ;ن -�&د

                     M�� �� �,ب�زب�"         	kIا�6 اب&ل "
                 ��� 	��Cی�ت و م�Q- وز در ���م�ام

:�B م��&ل و ب�           .  م&رد ب�C ا�.      
�ی�< :����9 از �x رو'�                    e 6H
                        ��Qب� �I- 5ا�.  5 ای� ج���,�$ ب

                ��): .-&Q7 اط  �ر$ و�7&د$ "ا�
و ی� از دا7	 dc� "ی5 '�<"از �7رج "  ه�
"        >�' Mی�C�  "        د&Qم� 	ب�ی� .  ���ی

                  �I- 5ر دا'.  5 ای� ج���,�$ ب�j�-ا
� ه�+&-5 م�(���-�H م,*� '&د                   �Qب� .

" م�(���-."ه�ف ای� ج���,�$ -5 �&د<                
. 7&د ای� ج,�D  5 :�59  �ر+� ا�.               

               �=
مdم&م ا@/م  �دن د�. ب�دن ب5 
� ب&رژواز$ ��7� م�ی5         =
@(�5 د���2< 
� اص(� ب&رژواز$ در ���م ج=�ن                �Hب

 . ا�.

             WH�-&�  ه� و .Hام� ای� ب�زب�,� >&>&ل�
ب&رژواز$ ای�ان را ب� م�k/ت                             
�$ از 7&د ب&رژواز$ روب�و                        �Qب�

�,�-���&-�ل�WH "  ا-9/ب�"ای,=� ا
��ر      .  م�
  �,�Hا-� ه�ب��ون ;م�ن م&�&$ از          .  ای

�ل 
�ب	                    �رW ا�6 اب&الkI	 ب5 ه
�E&ر ا�. ام� م�&ل�  �دن ;زاد$ و                   
7/ص� ��ه,�2 از رW ای� ا�6                      

          .H�- ��ای� .  ب���ر< ب� ��اری� هW م�

و "  
��م @�'&را  "�,�
� ب� م�� �*�ب5         
٢٢             WH�-&ب=�� �&ج�5 ا>&ر� "^S  " را

�,��	 م�Qم  . 

�&م.                        $�k� ب و& �م�2&ی,� �
ب�ا$ .  را -�اد     "  
��م"-�jم� اج�ز<           

ب&رژواز$ ل���ال م� 
��م در د��&ر                      
ام� ب�ا$ ب&رژوا$ م�(���-. ای�                .  -�&د

ره��$  5   . �&ج�5 ��� ب5 >�$ 7&د ا�.  
                      ����� 5  $�
��م را -�ا-�، ره� .
و
                      ��ا-9/ب را ��xر$ ا$ ب��,�  5 م�
ا�. در دل ه�R ، ال ا&از و ی� ا�6             
                           i� �اب&لkI	 ب�-�< '&د، �E&ی
 &ر$ را از 7&د ب��. م��ه�  5 از                  
ب&$ 7&ن و دود ب5 ه�*�ن ;م�<، >&ز<                  
                    �Q����5 و و زوز< م�+ xاش را ب� .

ره��$  5 -���ا-� ای� زوز< ه�$                            
�وو ���&ن ا�.، د'�� را                    < F
ب��&
       B,�Rا$ ه�5 م�ب��ار م��,� و ��k را ب
� م��,� و  �ر+� و ;زادیR&ا< و                               �
   �2,� ��Hا$  5 در >� ب ��
ا-9/ب� وا
�/ت                  Q5 ب&رژواز$ ا�. را ب� م�)@
              .H5  5 هS�ج�ی�$ روب�و م��,�، ه

    .H�- �و ای� ب� بM�g�� .H                   .  ره�
 . >&>&ل�WH و -���&-�ل�WH م�(���-. ا�.

�� ;-*�  5 ب5 :�59  �ر+� ب�م�2�دد                     
.I+ D�< ود ص� ��ل� :ل,�� 

� از      ا-9/ب�"� ه�+� -���&ا-�W '��ر   م"�
  W�'ه�5 ب�  "           Wه �+�را :�ح  ,�W و ه

�د             Wاه�&R- ح�:  .           ��� ��م� 
�د  5 در ا-9/ب� ب&دن ب�                          Wاه�&R-
�ا�� ُب�ی�< از >�ی�2< :����9                                �دم
�ا��  5�Q ُ 5 و م�دۀ                   �7&یD، ب� دم
@��رات زی�� و دلdgی� ا�. و م�ام                             

ه�ى 
�ل�� و '��ره�$ م��dل                            ج�(5
                                     Wاریd2ب59 ب�Hم ،�,�. ردی_ م�

5 -�
� S,�� ا-9/ب�                 Qم� ه�� ،(�@�ب
                       ��
ب&د-� 7&اه�W ب&د؛ م� م��-� وا
 (��ت، م�C&ا$ وا
�� و
�یF ب�رگ                  

;ل در ;م�< را ا��Q 7&اه�W        بE&رت ای�<  
�د؛ م� -��ز ب5 یM ارزی�ب� ه&'��را-5        

ه�$ م&ج&د در درون    از :��9ت و :�_  
�ی�           :��9ت را �� در داغ                                     �

.��
ه�$ ا-9/ب ;م&زش 7&اه�W                     م&
 ." داد

، در   ١٣�٩ ��ل >�D، در     ٣٠و در�.   
�ایh  ��ب�D م�Qب=�  5 ��زم�ن                      '
رزم,�+�ن را ب5 ا�I�7 در دل ا�6                           
ج,i ای�ان و @�اق  �Q-� م,E&ر                       

.'&- .�� : 

ه��Z&H رزم,�+�ن ب� م,��F و ����.           "
            .H�- ��. ب&رژواز$، یM ا'���< �� ��

 F�ض و ر��eا 	ب�
� -Q�< و �� �'�cل
                               B��و رج&ع از �&$ ای� ی� ;ن ر
-�H.، ص�@59 ا$ -��E� 5  .Hد��                       
                         ��H �7 ب�ر و ا��&ار را�در��7 >
�د< ب�'�، S,�� -�� -��ی� 
(��اد '&د                   .

�� ��M ب&رژوا�Z رزم,�+�ن، ادام5                     
               h7 $ت ب,��د��ا�C-�9 و :���� اK,م
� W ب� ��زم�ن در زم�,5 ��&ر$،                         

ب�-�م5 و اص&ل �� ��M ا�.، و ;-�5                 
�ا��ت را �*(� ;'��ر                  C-وز ای� ا�ام
� -�+=�-� در                ��c� ع&
م��QR� ص��� و

@�م درT         .  او?�ع ����� ا�.                
               �E@ م�ی5 دار$ در�م,����ت �&ل�� �
�ی�ل�WH در  Q&ر �5K)� .C، @�م                gام
                   D�< 5ب�Yب� Mا���درT ا-9/ب دم& 
                      $&Hول��ری� ب�< �Z�=- . ��ط '
�دن اه�اف و ب�-�م5           h)7 ،WHل����&�
                        Dول��ری� و  �ه�< �Y ا��ا
	 و 
دادن �&���ل�WH ب5 ��م�ی5 دار$                               

"    	9�Hاف از ��&ر$            "  م�C-دول��، ا
ل,�,� دول.، @�م درT م9&ل5 ه`م&-�             

                    ،Mا����ول��ری� در ج,�D دم& < ...
�9&ط 
�ب	    "  ��ری�R"زم�,5 ه�$      ...  و

             WH�-&ر رزم,�+�ن ب5 ور:5 ا>&ر��j�-ا
 "]ا�.];'��ر 

 �&-�H. ه�$ :�59  �ر+� ای�ان                          
م��&ا-,� ام�وز ��'�ن را ب�x ب�2�-� و           
ا@/م  ,,�  5 م� +W��I  5 در ای�ان                         
                    ،.H�- دم +&ی��ص_ ب,�$ رژیW و م
�م�ی5 دار                       � W��I+ د-�� :����9 ا�.؛

       W��I+ ؛Wات -�اری���-2&-� داریW      دم� 
�-2&-�؛ +W��I ب�ا$ ب&رژواز$،                 � ��

�ب	 م��م(5 ا�.،                ��S 5ج� �&د، ه�
B ج&ان و        ،�ای,=� B زن، B  �ر+
�و',� و دل ز-�ن را ب5                    Iزاد$ را م�;
+	 و ب�5 م5�,9 زه�ا ره,&رد 7&ش                  

            W��I+ ؛�,,�م��رز< ب�ا$ 7/ص�           م�
�ه,�2 از م��رز< ب�ا$ ;زاد$ �����       �
ج�ا -�H. و م��رز< ب�ا$ ;زاد$ �����       
از م��رز< ب�ا$ ب�اب�$ ی�,� -*�ت از           

                    .H�- م�ی5 دار$ ج�ا�و .  S,�2ل �
                5  W��I+ >�7xب�           �ب�ا$ >��وز$ ب

ج�=&ر$ ا�/م� ب�ی� >�WS، ��زم�ن و           
ب5 ��7ب�ن      :  
�رت >��وز$ را دا'.             

;م�ن  ��� -���c: ،.Hن ب� ب�-�م5                      
  .H�- &2ب�ی� .  ب�ی� ��زم�ن دا'.     .  ج&اب
و ب�ی� ای�     .  ب�ی� م�C� ب&د    . ����. دا'.  

ج,i را م�-,� یM ج,i وا
�� ب5                          
ب�ا$ >��وز '�ن ب�ی�           .  >��وز$ ر��-�   

ب�ا$ >��وز    .  
�رت >��وز$ را دا'.       
'�ن ب�ی� 
�ر��,���ی� -��و$ ج�م�5                      
ای�ان ی�,� :�59  �ر+� را ب5 م��ان                    

��Q   .      W��I+ و         � �&-�WH و :�59  �ر+ِ
                5  $�ب� ��زم�ن،  �&-�H. و  �ر+
از �� -��Sر$ 7&د را م*�&ر ب5                              

ب��ب�، در      "  ج,�D م�دم     "'� . در          
-=�ی. رد S,�ا-� از 7&د ب�
� -��d2ارد         
و در �E&ی� ب�رگ ج�م�5، ��ب�ز$                

  . از ار�D ��� م�Q&د

                           �وا
��. ای� ا�.  5 دی�ن ای� ��
�=W م,BK     .  درای. زی�د$ -�� 7&اه�         

�م�ی5 دار$ ب&دن ای�ان و دی�ن د-��                    �
                     .�I,59 ا$  5 -��ی,�< م�: �j,از م

5 7�د< . ج�م�5 ا�.  ��� ا�.  $��S
 -�H. ب5     ب,� ب5 ���ی_ و م�ه���      ب&رژوا   

   .;ن  &ر ا�.

...اسب ابوالفضل و معضالت   

ب� ه�5 ���ه� ه�، -�ورا�Z ه�، ���ه�                

� ز-�ن و                          &9 &د �ن، ب� B و 
ا����Yر  �ر+�ان و ه��R)� 5 ه�،                        
              5K9- �'و رو .�Y5 مK9- M5 یQه��
@�ی�. ;زادیR&اه�ن و '��7 ���ی_         

ب��ار$ و     :  ج�م�5 و م�دم ای�ان ب&د             
�ی�ا-� م�دم از ار�*�ع ا�/م� و                   +
>Q. >� زدن ;-=� ب5 
�&د ار�*�ع                                 

  W �ای�ان یM ج�م�5      ";ر$   .  ا�/م� 
             .H�-  دم از        "  ا�/م� -�&د< و�و م

�ی�ا-,�+ W � .ار�*�ع دی,� 
� و �x&Cت �����                          ��c� ام� ب5 ی��
 5�'d+ و رو ب5 @��9  5 :� ��ل �I,م
                        D�,ج ��� D�,ان رخ داد ج�در ای
�< -C) ج�=&ر$                                �ب�QR از >�
ا�/م�  5 �م��ن :����9 7&د را در              
                 WS�م��ن :��9ت ب�x$ ج�م�5 ی���5، >
       ���� م��*��� ا�/م� ب� '��ر اz ا �
و *�ب +	 و ب�5 ا$ ار�*�ع دی,� را               
ب�,&ان ه&ی. 7&د ب�  	 ا@��اض و                 
�د<                            W �@��Eن م�دم -�را?� 

ب5 ی�� �(5K ای� ج,�D ب�                    .    ا�.
7&د;+�ه� م�دم، اz ا �� '��ر اص(�           
و'� . در ��jه�ات @�'&را و                            
���&@� ب� رو��$ و *�ب و ر���                      
�WS ب�QR از ار�*�ع ا�/م� ب5         < �زی
�	 اص(� ا@��اض م�دم ���ی	 '�<               '

 . ا�.

ج,�D ��� ج,�D م�دم @�ص� از                          
                        5��(5K دی� ب� ز-�+��Qن -�H. ب(
ج,�D ب�ز+�دا-�ن اz ا �� و *�ب                     

ای� ج,�D ز-�-�  5 ��ل=��. ب�            .  ا�.
*�ب و ا-��9د دی,� د�. و >,*5 -�م                   
م�  ,,� -�H. ج,� D��Qر ب� ز-�ن                       

��� .  ب�ا$ ب�ز+Q. ب5 *�ب ا�.                
ج,�D ج&ا-�ن ب�ا$ 7/ص� ��ه,�2 و     
               ��ل ;-�ن زی�,  D�,ج .H�- �@اج���

� دی� ا�.     �S  .             9� دی� و- D�,ج ���
       .H�- و ب,�ه�$ ا�/م� ��
7/ص� از 
�ل           �,  ،$���W -�ب�ابC� D�,ج (�@�ب
ز-�ن و ج&ا-�ن و ا����Yر  �ر+�ان و                  

�D ا�.�� .م�دم ز

B 7&د را ب5                  �ا@��اض و م��رز< ب
    ��-�- >�+ D�,و       !  ای� ج �ج,�D اz ا �

                     T�*�ب و @�'&را و ���&@� را �
ج,�D ره�ی� بDR 7&د را @(�5             !   ,��

��� !  ج,�D  ��� و ���<  را< ب�,�ازی�              
و اz ا �� و *�ب و @�'&را ب�از-�<             

    .H�- >ا&Rدم ;زادی�صI&ف ��� را     .  م
   ��,  T�ص_ ;زاد$ و ره�ی� از             !  �


�&د دی,� و -�ب�اب�$ را را< ب�,�ازی�! 

ز-�< ب�د ج,�D ب� 7�ای�، ز-�< ب�د                           
ج,�D ره�ی� زن از �(5K دی� و م�د             

 ��xر$

 اعظم كم گويان

سبز جنبش اهللا اكبر، جنبش 

 !حجاب و تاسوعا و عاشوراست



 كمونيست هفتگي 16شماره  3صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

ب5 ا'��ل +&-�+&ن و '��ره�ی�                                 
ه��&ن، م�گ ب� دی����&ر، دی����&ر               
��  � �(K,. را ره�  �، ��� @(�                  
>�,&'5 ای�ان '�(� -�� '5، ، @(�،                     
ا�� >�,&'5، ای�ان '�(� -�� '5 و ی�                
م�گ ب� ای� دول. م�دم ��ی6 ب5                           

ای� ��jه�ات ه�  5 در         .  -��یd+ Dار-�  
�ی. '=�ه�$ م=W ب�>� '�<، ی�د;ور             Y ا

 در ای�ان       ١٣٥٧+&'5 ا$ از ا-9/ب            
 .ا�.

در ;ن ��ل م�دم ب5 ��&< ;م�< از                               
دی����&ر$ '�< در ج=. ره�ی� از                        
         Wب� رژی W�9�Hب5 م��رز< م .,K)� .��-

در ای� م��رز< ا
�Qر               .  رو$ ;ورد-�    
م�R(_ اج���@� ه� یM ب� ا-��2< ه� و     
7&ا��5 ه�$ م�RQ >� ب5 ای� م��ان                   

 �ر+�ان و �=�����ن     .  -�I رژیd+ Wا'�,�  
       �ج�م�5 ب�ا$ ر���ن ب5 یM ز-�+� ب=�
ا-�H-� و >�ی�ن دادن ب5 -�ب�اب�$ ه�$                    
اج���@�، ا
��Eد$ و ����� در                               

�?5 م��رز< ب� رژیW +�م ب�دا'�,�@.  

�ی6 ب5 ا��Iق                            
�ی. Y ا �j- �ب,� ب
                      �2�ان ����� -D9 :�59  �ر+�)C�
ب�ا$ ��-2&-� رژیW '�< ب� ا@�Eب�ت               

�ب	 ا-��ر                      ��e و @�&م� $��ا��
                    �ا�. و  �ر+�ان ?�ب5 -=�ی� را ب

� رژیd+ W'�5 وارد  �د-�                                 ��<. 
ا@��Eب�ت  �ر+�ان ص,�یF و                                        
 �ر�7-*�ت ب�رگ S&ن -I.، +�ز                        

ب� ...  >��و'���، ص,�یx&< Fد، م) و             
                    �ه��ه,�2 و ه���ر$ ب� ���ل�� ��ی
                                   Fی�H� ه�$ اج���@� در D�,ج
�-D9- >�' �2-&2 �����  ,,�< ا$                      �

� ?�_ ��زم�-�ه�             .  دا'�,�:�Rام� ب
     ��و$ ا-9/ب�  �ر+�ان، ?� ا-9/ب ب�-
م&ج ای� ا
�ام ��ری�R �&ار و ب�                                
�ی� رد<                            � ��Z�< ،>�,ی��'��ره�$ �
                      �اج���@� ی�,� مdه��&ن �,�� را ب
           Fاز رب Dد  5 -��*5 ب��  W �ج�م�5 
�ن ای� � ��.، و?��. �/ . ب�ر             

�D در                         ��:�59  �ر+� و م�دم ز

 .م&
��.  ,&-� ا�.

در ;ن مFK9 ب� ای,�5 ب�QR از  �ر+�ان 
�/ت مh�C  �ر$ 7&د ب&د-�،         Q� $دارا
             �ام� در �JK م(� و در >�&-� ب� ی��ی2

و .  از ه�� م��-��م� ب=�< م,� -�&د-�               
� ه��� -5E�9 ب�رگ ب5 د-��ل5                    :�Rب
�وه�$ :��9ت                                    �- �رو$ از ��ی
دی2� �Q�< '�-� و ب5 ج�ی�-� ���ل و                   
ب� ه�ف و ب� ب�-�م5 در ��jه�ات                      

از :���        .  ��7ب�-� '� . دا'�,�              
                        $���	 '&راه�$  �ر+Q� We��)@
�&�h  ���5 ه�$  �ر�7-5 ه� و ا@��ل               
�ل  �ر+�$ ب� مh�C  �ر 7&د،                      �, 
   6H  5ل�Hب� �&ج5 ب5 م $����ل��  �ر+

�رت �����  5 ب5 م�Hل5 روز ج�م�5           
���ی	 '�< ب&د، 7&د را در  �ر�7-5 و                    

             F�د< و ب5 ر�مC	  �ر 7&د م�C&س  
�/ت م� �  �ر$ 7&د مcQ&ل                      Qم

�-�'. 

در;ن م&
��.  5 ���م� ام��-�ت ج�م�5     
��زم�-�ه� :�59  �ر+� در �JK م(�           
را -&ی� م� داد، در ;-�FK9  5 �&ازن                 

&ا در  	 ج�م�5 ب,FI م�دم ����ی�< و             
بER&ص :�59  �ر+� ب&د، در ;-�م�ن           
   5�'d+ ل�� م��رز و از ج�ن���5 ���م�  
در م��ان م��رز< k&ر ���ل دا'�,�،               
در و?����  5 '&راه�$ ا-9/ب�                          
��Qن و                                 ���&�h  �ر+�ان و ز
�ب�زان در ��ا��  Q&ر ��م�ن ی���5           �
                    ��RH� $ان در '&راه��ب&د و  �ر+

�رت ����� در �JK م�ا �  �ر$                 
7&د م�C� '�< ب&د-�، م����I-5 ب�(.                       
@�م ;+�ه� از -��و$ ب�ل9&< 7&د و                          
               �C5 و م�Sز�g�ب�(. @�م ��زم�-��ب� ی
در �JK مC(� و م(� و @�م �&ج5 ب5                 

�رت ����� و@�م وج&د               6H  5ل�Hم
                 $�یM م,Q&ر و ب�-�م5 م,W*H  �ر+
ب�ا$ ارا5Z ب5 :�59  �ر+�،  �ر+�ان               
               �-�' �. د-��ل5 رو ج�ی�-�ت :��9ت دی2

ای� ج�ی�-�ت -�� ب� ا���Iد< اب�ار$ از                  
��Qن، از ;-=�             ���و$  �ر+�ان و ز�-
ب�,&ان -�دی�ن ص�&د ب5 
�رت �����               
ا���Iد<  �د-� و روز+�ر :�59  �ر+� و     
م�دم زج�  �Q�< را ب5 روز ���<                            

 .ام�وز ر��-�-�

:�59  �ر+�$  5 در '�&��ی� ا-9/ب            
�ار                   
� . و ه�م ج�م�5 در راس 
دا'. و ب� ا@��Eب�ت '�&ه�,� 7&د                     
                       ��
رژیW '�< را ��-2&ن  �د، ب5 
ج�م�5 �&ق داد< '� و ج�$ 7&د را ب5             
                           �Q
�ی� و @69 م�-�< ��ی� � ��Z�<

م��رزات ام�وز م�دم در          .  ج�م�5 داد   
           (�Zب�ت ر�E�-6 در ا)ان ب5 ب=�-5 �9�ای
ج�=&ر$ و صC,5 ه�ی�  5 م�9ب	                          
                 ���jCار دارد، ی�د;ور ل�
��QSن م� 

 . ا�.٥٧از ا-9/ب ��ل 

ا'���< ب�ر+�  5 م� ���ل��                                                
$�� 5S ب� 7(&ص -�.  �م	  (    �ر++ (

� @�م ',�7. وا
�� -�H. ب5                       :�Rب
     6���م,��F :����9 7&د در ;ن مFK9 م
. '�یW ب�@� �/ . ام�وز$ م� ا�.                 

           �
�� ،�9� h7 ��	، زیQ� 59 ا$ ب��:
ه� +&-5 ;زاد$ ه�$ ����� و اج���@�     

�ی� بDR ج�م�5          � �-��C� ی� ای�   .  و در;
�-&'. م�C&م م� ب&د و را< -*��� از           �

 ای� ��5 روز$ وج&د -�ا'.؟

در م&رد ای� �K7$ ��ری�R دxی	                           
�د        �'�از ج�(5   .  ب��Hر$ را م� �&ان ب

، ب� �&ج=� مB)K م� ب5 ��زم�-�ه�                  
                      JK� ان در�ی��gر5S و م�C�  �ر+
ج�م�5، ب� �&ج=� مB)K م� -�H. ب5                 
                ����
�رت ����� و + ��RH� ��7ش
�-&'. 7&یD ب5 د�. 7&د ه��2م ب�         �
م�C�ان ب�ل9&< :�59  �ر+� ه��&ن                       
���ل�� ��ی� ج,�D ه�$ اج���@�  5 در       

د-��ل5 رو$ از          .  صC,5 م��رز< ب&د-�        
� �ر+�$  5 ب�                  �e $وه� و -=�ده���-
                      �ب�-�م5 ا$ م�RQ از :�59  �ر+
ب�,&ان �5�H -�9ل5 ب�ا$ ص�&د ب5 
�رت     

 ... و. ����� ا���Iد< م�  �د-�

�ار                 �� ��Hرا ب�ی D�� $�K7 ی� ای�;
�د؟ ;ی� -��ی��H از ;ن ا
�ام�ت در��                
;م&7. و (B ;وی� +&ش  �د؟ ;ی� ب�ز           
         �I- ب� ��Hب�ی D�< ه��&ن �� ��ل Wه
ب�QR از ��م�ی5 داران د-��ل�5 و                            

� ب�QR دی2� از ای�                                ��دی�ن �-

 زال&ص��Iن '&یW؟

               >�=@ �ج&اب دادن بS 5,�� ��&ا��x ب
���ل�� را���� :�59  �ر+� در ای�ان                  

 5 ب2&ی,� 2S&-5 ب� ا
�ام���                     .  ا�.
@�(� م� �&ان از و
&ع ��ج�5 �� ��ل 
�ار                        ��د و اج�ز< �  $�>�D ج(&+�
��ری� را ب5 -��وه�$ :����9 دی2� -�اد             
� ج�م�5 �
و از�9&ط م*�د ای� :�59 ب5 

 .ج(&+��$ ب��	 ;ورد

�ار       �� م� را< -*�ت ج(&+��$ از �j,ب
;ن ��ج�5 در ��زم�-��ب� ��یF و                              
ی��gر5S  �ر+�ان در �Q  JK&ر                        

ای,M  5 ج,�ح ه�$ م�R(_                     .  ا�.
� از                           �Qور$ ب� >��م�ی5 ب�ا$ ب=�
ث�وت م&ج&د مcQ&ل ج�ال ب�                                       
ی��ی2�-�، ای,M  5 مcQ&ل -�Qن دادن              
               ،�,�Hه �i,S و د-�ان -�H. ب5 ی��ی2
و�qی_ ���ل��  �ر+�$ و م�C�ان ;ن                  
در ای�ان ای*�ب م�  ,�  5 از ای�                           
                        �Y ا��ص. :/ی� ب&ج&د ;م�< �

ب�  �M ��ی�       .  ا���Iد< را ب��	 ;ور-�        
���ل�� اج���@� م�C� 7&د، ��زم�-�ه�           
�  �ر+�ان را         j- ت م&رد/�Q� $ر&�
�ار             
در د��&ر  �ر ه��� ام�وز 7&د 

�ا  5 ام��ن ��زش از ب�x                     .  ده,�S
وج&د دارد و م��� ا�. ��دا �7(�                     

 .دی� ب�'�

     ، �,�Hم�، م��رز<         "   *� ه .I- � �ر+
؟ م��رزی,�  5 :� ای�         "  �� �R. م�  

                               _)�Rا �  �ر$ م���ل ه� در م
ا:/@�5 و ا@/م�5 م� داد-� 5S م�                    
 ,,�؟ ;ی� در S,�� م&
���� -�� 7&اه,�             
� از Tx ا:/@�5 دادن ب�دار-�؟                      �
ل5jC  ,&-� ا���ج ب5 @�	 ا-9/ب�                     

��زم�-��ب�  	     .دارد -5 -&'��ر ا-9/ب�      
 .:�59  �ر+� در م�9ب	  	 ��م�ی5

در ل5jC  ,&-� ���ل��  �ر+�$ در                     
                Fو'���، ص,�ی�ص,�یI- F.، +�ز ، >�
>&xد، م�'�� ��ز$ ه�، ص,�یF م)،                   
م*��F ه�$ ص,���،  �ر+�ان >�وژ<              

و5I�q ب��Hر �,�2,� ب� @=�<          ...  ا$ و  
 .دار-�

                              �j- ت م&رد/�Q� ن ا@/م��ام
 �ر+�ان، ��زم�-�ه�  �ر+�ان در                     
'&راه�$ ا-9/ب�  �ر�7-*�ت و                                
مC/ت، ��زم�-�ه� '&راه�$  �ر+�<            
ه�$  &MS،  �ر+�ان ب���ر و >�وژ<            

ا$ ب� ا�B ا��Cد ;-�ن در �JK م(� و ب�             
م,Q&ر و ب�-�م5 م�RQ  �ر+�$ در              
ج=. �B9C 7&ا��5 ه�$ ;-� و ;��                       
                       ��2,� _Z�qو Wاز اه �:�59  �ر+

 .���ل��  �ر+�$ در ای�ان ا�.

                            ����xزم ا�. ب5 ای� ?�ورت 
ج,�D  �ر+�$ در مFK9  ,&-� ج�م�5         

و در را���$ ا��Cد         .  @�	 >&'�-�< '&د     
ی��gر5S  �ر+�ان و ج(&+��$ از د-��ل5         
رو$ از ج�ی�-�ت ��م�ی5 دار$ و                           
� �/ش               Y ا � $��  �ر+�e $وه���-

ای*�د ص_ م9�H	 :�59       . را ب��	 ;ورد  
         D�,ن ;-=� از ج�(5 ج�-���< Wو ه � �ر+
دا-Q*&ی�، ج,�D ز-�ن، م�(���،                              
����ران،  �در ;م&زش و >�ورش،                   <
م(�. ه�، -&یH,�+�ن و -��وه�$                                  

،�
�را< ب=�< ب�دار$ از  �ر+�ان        م�
�&�h بDR دی2�$ از��م�ی5 را ��                   
7&اه�  �د و ام�� ب5 >��وز$ -=�ی� را           

7&د را ب�ا$       .  ص� S,�ان 7&اه� -�&د        

�رت �����                �� �ورود ب5 م�Eف ب

W�,  >م�د;. 

>�D بH&$ ��زم�-�ه� '&رای� و                           
                 ��  �ر+�ان و ��یj- ت م&رد/�Q�

�وه�$ ا-9/ب� در �JK ج�م�5�-. 

�و$، @k& ��بB '&را$                       H7 5ی�ال
 �ر ,�ن -I. و دب�� �,�ی��$  �ر+�ان            

�ان=� >�2Qیx�< 

.Qد و ه��Qداد ه�7 D' و .Hب�. 

.كارگران و موقعيت حساس  ... 

 مراسم خاكسپاري

  يداهللا خسرو شاهي

 
Hر�I� �&ری5 ١٩ج���1:   5! 

 .@٣�٣٠ �� ��٢�=qاز��   ب

                                               
Trent Park Cemetery 
Cockfost ers Road, Cockfos-
ters, Enfield, EN4 0DZ 

The nearest Underground 
station is Cockfosters St. On 
Piccadilly line 

   

� ��د �0د�  �&ری5 ١٩ج��5   :م�ا

 ،.@�� .٩. ٣. �� ��٣�=q ب�� از     

 

The Penridge Suit, ®٧٠ 
Bowes Road, London N11 
1NL 

The nearest Underground 
station is: Amos Grove 
 

 
D1<�و '�ه Jا

ان � ه?<� و *�ز
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. ���م م�2&ی� ا+�  �ر ب&د                          �
ب� و
د����د ب�ه�W و ا+� -�&د -��ی�                                         

در ای�         .  د����د$ >�دا7.  �د                
� '&راه�$ ا�/م� را             Y ا�م���Yت 

 �ر+�ان '� .      "  -��ی,�<"ب5 @,&ان          
�ول,�ه�$ �&�7ل� و ب�                       e م��ه,� �� ب�
ا@/م ای,�5 و?F ز-�+�  �ر+�ان ب�               
              Dای��ان را ب� ا�ا�. در -=�ی.  �ر+

�,,  W�)H� 5ر ب�S�- درص� د����د �,S . 

9� در ای�ان � h7 Wم�ر رژی; B�:٧٠٠ 
           	
 ٢٠٠ه�ار �&م�ن و  �ای5 5-�7 �ا

ب� ای� ا��س �ا
	       . ه�ار �&م�ن ا�.  
 ب�اب�     ٨٨د����د  �ر+�ان در ��ل                

9� و �,=�  �Iف  �ای5                  � h7 م&� Mی
ام� م2�  �ر��م�ی�ن و                .  �7-5 ا�.    

                 >�' F-�
 W/ . ه�دول. '�ن ب5 ای� 
 ه�ار  �ر+�           ٥٢ا-�؟ در @H(&ی5                 

 ٧ا7�اج '�< ا-� و بDR ب�
���-�< از                   
        �� J5               ٨ص��. ا?��6 ب�ون دری�' 

در ص,�.   .  �ر$ ب5  �ر  �Q�< '�< ا-�  
   .I-١٢٠ Wارداد$ داری�
 � ه�ار  �ر+

 5 ب�QR از ;-�ن ب� د< ��ل ��ب59  �ر               
     �,�H�- ان 7&درو       .  ه,&ز ر����در ای

 ،ج�ا از ب���ر��ز$ و ا7�اج ه� روز<  
�ارداد$                     
بDR زی�د$ از  �ر+�ان 

�,�Hزی�د$ از                       .  ه DRج�=� و ب�H-
         �م�ا � دی2�  5 و?F از ای,=� هW ب��

هW ا ,&ن �=�ی� ب5 ب���ر$ را                   .  ا�.
       �� $xص,�.           ٩٠٠ب� � ه�ار  �ر+

�ار داد< ا-�         
ای� و?F را ب5           .  ب�ق 
                             	
ا?��5 @�م >�دا7. ه��� �ا
د����د  �د< �� م�(&م '&د  5 ر?�ی.         
 �ر��م�  5 ج�(�2 ب� اه��. ;ن �� ��         

5S �,ی� �,,� .م�

�م ب5 دادن ی�را-5 ه� ب5     �Cی�ن م�
ا'�ر< ;
                        59@,&ان ��م�� م�د  �ر+� اوج  
ب�ز$ و '�WH�-��x ص���ن ��م�ی5                     

ر�F �&ب�H�ه� ب� ب,�ی� و ب�ق و .  ا�.
         W  ر�Q
م&اد >�ی5  �� :�59  �ر+� و ا
           Dای��د و ب� ا�در;م� را 7�د 7&اه�  

�=���
 م�د  �ر+� @�/ ب5 م�ا�6                      ،
 . ���5 7&اه� '�

ر?�ی.  �ر��م�ی�ن ب� ��� و ���< ;ن                
 �ج� ���C	 ب�د+� مB)K ب5 :�59  �ر+

از  �ر+� و ��م��                "  د��ع"ب5 -�م             
" دلH&ز$.  " �ر+�ان -�H.    "  ز-�+�"

                             Bه�$ ری� �ر-5 و درو��e در 
 ��S$ ج� >�ی�� -52 دا'��                ، �ر+�ان

�ا
	 د����د در 7�م. ��م�� �&د                     
.H�- �� ب�  �ر ارزان :�59  �ر+�Qب� . 

در ای� م��ان ص�ا$  �ر+�ان -��ی,�+�           
 در ه�� ج��Z ب�YC از ای,�5       ،-�� '&د  

               6R�,و م ��
 �ر+�ان و -��ی,�+�ن وا
            .H�- �,5 م�2&یS و         .  ;-�ن ����م ه,

 ای�    ،ه�ف ب�زار$  5 را< ا-�ا5�7 ا-�              

ا�.  5 ص�ا$ وا
�� و 7&ا�.                            

��K ی�� از       .   �ر+�ان را د��  ,,�         

         $�م=���ی� م��� درون م�C�	  �ر+
م�H(5 د����د و را< و �Sر< ا��ایD ;ن     

ام� ای� ص�ا در زی� ��k$                       .  ا�.
                  5�'�ا�7,�ق >&'�-��< '�< ا�. و ب5 

ای� ص�ا E7&ص� در       .  را-�< '�< ا�.    
             �دور< ا�7� و ب5 -�م ا-9/ب ��� و زی
                        5�'���(��cت و��F ��� و ���< ب5 

و ه� ج� هW �/'� ب�ا$                .  را-�< '�   
 ،ر��-�ن ص�ا$  �ر+�ان در م��ن ب&د             

ب� �=�ی� و د���2�$ و ز-�ا-�  �دن                      
       Wو '�< ای�ب5  �ر+�ان    .   �ر+�ان روب

�ا�. ;ن                  ای�ان 7&درو ب�زدا'��2< 
   ��,  >�2-  .          . �ب5 د���2�$ ���ل�� '

      ��,  >�2- 5g� .Iو ه �ه�5 ج� از     .  وا
� . -I. �� ذوب ;ه� و ای�ان                              '

� . وا� و ،7&در' �� 5g� .Iاز ه  ...
-��ی,�+�ن  �ر+�ان را ی� ز-�ان  �د< ا-�       
ی� زی� �=�ی� ا7�اج و د���2�$ و                           
�د< ا-�                       5I7 ز-�ان ص�ا$ ;-�ن را .

� ا7�اج       K7 ٩٠٠ا@/م     � ه�ار  �ر+
ص,�. ب�ق اب�ار �=�ی�  �ر+�ان ب5                  


,�@. ب5 ب�د+� � W ا�. . 

  F?م�ی�ن و       ،ب�ی� @(�5 ای� و� @(�5  �ر�
دول. و م*() و '&را$ ا�/م� از                  

ی�� از . ���< �� ��� ;ن ا@/م ج�م  �د  
>��م�ه�$ ج,i ��� و ���< در ای�                          
دور< �'�5 ا$  �دن ا@��اض :�59               

:�59  �ر+� ب�ا$ ب�ون           .   �ر+� ب&د   
ر�. از ای� او?�ع راه� ج� ا@/م                 
           Fل�5 7&د از  �-�ل م*�م�K7&ا�. و م

ا+� ام�وز   .  @�&م�  �ر+�$ را -�ارد    
 �ر+�ان در م�ا � اص(� ج�F '&-� و   
ا@/م  ,,�  5 ب5 ای� و?F ر?�ی.                      

�ف '&ره�$           ،-���ه,� ا@/م  ,,�  5 
�ف                ا�/م� و دول. و  �ر��م�ی�ن 
                   F?م�ی5 و @�م(�� ای� و�ص���ن �

 ب� ' M��k$ ���ه�  5 ب�x$           ،ا�.
� ای� :�59 +���5 ا-� '�5�H 7&اه�              �

�' . 

:�59  �ر+� اب�ار$ ج� ا��Cد 7&د                      
ه� .  ب�ا$ م�9ب(5 ب� ای� و?F را -�ارد          

  W��Hر و  �ر+�< و   ،ج� ه�  	Cم � در ه
         �Cو م� T��Qر�7-5 ا$ ب�ی� ص�ا$ م� 
در ;م�< از م*�مF @�&م� 7&د را @(�5   
             �-�H-ع از ز-�+� ا��و در د F?ای� و

م*�مF @�&م�     .  ب5 +&ش ه�5 ر��-�         
 �ر+�$ م=���ی� اه�م 
�رت و                            
�ف ا��Cد :�59  �ر+� در             q ی��م=��

:�59  �ر+� ب� '�e	 و       . ای� ��k ا�.  
�ارداد$ و ر��� ;ن ب�ی�       ،ب���ر ;ن  
 ب� 

��ت 7&د   B در د��ع از   ،در د��ع از 
           	�C� 	ب�
 در د��ع       ،ز-�+� ا-�H-� و 

از ا��ایD د����ده� و ب��5 ب���ر$                   
 م�C�ا-5     ،م��I  ب�ا$ ه�5 ب���ران                

  �' � �,=� را<      ،ای� �,=� ام��ن م�      .  �qه
�م. و  �ام. م� ا�. . د��ع از 

د���ورده�$ ه�S,�  &��< م�ت ا-9/ب            
 د��ع  ,�W و '�� را ب�,&ان ج�ی�ن                  ٥٧

�اس ا�7� و ج(�Hت           I,  ا-9/ب در �?
          W�,  �Q�5 م��.  5        .  ;ی,�< ��ن اI�qو

 ��٥٧ری� ب5 '��Q  .H-�ن ا-9/ب                     
�&�h ج�ی�ن ا�/م� را ب5 روای.                        
�E&ی�  ��Qر و '�,*5 و ����� ب=��ی�             
                           WH�'�� h�&� .��ز-�ان ;ن م�(�

      W�Hا�/م� ب,&ی  .           ��I+ وت�I� .
&-;
9�9. از                ��I+ 9�9. از زب�ن '�� ب�
زب�ن م�، ب5 ا-�از<  ج�	 9�9. از زب�ن 
9�9. از زب�ن              ��I+ و $���'�WH ه��(
ج,� �? D����H�' ا@���ر 7&اه�                            

�اس           .  دا'.I,  وت 7&د را در�k
م� 
�دیW و م�دم          "  �وا
�� را    "  ا7/ل +

�,��,Qم�. 
��اغ '&%$  ���� "��س"

 
�وه� از دا-Q*&ی�ن ای�ا-ِ� �م�            "-+

�م��ن              Wا��ج,�D ���، ب� ا:/ع از م
        >�2Q-دول. در داUCL         	Cدر ;ن م ،

�ام&ن       �< $�+�Q�5 و ?�� ا��ر ی�&k
�د  &د����Sن در                   �و
�یF ای�ان و @�(
دا7	  Q&ر، '��ره��Z در ��ی. از              
ج,�D م�دم ای�ان و ;زاد$ دا-Q*&ی�ن                
و ز-�ا-��ن ����� در ای�ان داد-� و                          
ه��,�� م�ا�6 ا@��اض 7&د را ب5                     
k&ر �م��ن ر��-5 ا$ دول. و ا-��ر       
 ,,�+�ن �� &ب و  ��Qر در ای�ان                       

�5 ج�س و ه��,��          ."  ا@/م دا'�,�  �'
����          :  "در  ادام5 م�2&ی�                 + xب� ب�

ا@��ا?�ت دا-Q*&ی�ن، -��ی,�< >�س ��           
  در م��. م�C�RIDLEY             D-�jو$   

م*�&ر ب5 ��T ��ل� '� �� م�ا�W در                  
       D�,م��ن ج�ه��ن ;�eز م�&
_ '&د و 
                         ،Wا��-�� ب� در  ,��ل +���� >َِ,ِ	 م
�س �� و$، ب�+�ار                < $�Q�د�. ب5 ا

 ."  ,,�+�ن م�ا�W و دول.  &د�� زد-�
9�9. ای� ا�.  �H�-&�  5=� و در                      
��/ت ب�ی��-��$ �ب                           Q� راس ;ن
�ا-)                        I,  ن��S�����H. اب���ر ب
ج�=&ر$ ا�/م� را ��زم�ن داد و                       

   .���d  Wب ای� �E&ی�             .  ب��. +
�ی� در     " ج�س"��ز$ ��ی.   q�- را از

�ا-) ب�ی� ',��      I,  	Cاز ;-=�  5 در       .  م

             $�=�ا-) د�. رد ب5 ��,5 ج,�I,  ن;
در .  ��� و ���< رژیW ا�/م� زد-�                   

�ا-�H  5 ���< ه� ����6 داد< ب&د-�               I, 
. ج(�2=� ;م�< ب&د-� ا�/م را م�رن  ,,�             

�د+� و ����  5 ای� :�_                H�ی�س، ا
�ا-) +���5 ب&د ب�@� '�                I,  را روز
                           Mب� ی �
�Iو ا� �,,  T�صC,5 را �
ه*&م -��5 -����م ج,�ح ���< >� ب5 ��ار                

:�_ ��� در      "  '*�@."���م   .  بd2ار-�
�ا-) �� دادن '��ر                      I, "      ز-�< ب�د

    ��H�م�د< ب�د �7م,5      "و   "  ��H و م�
 .  ب&د" ا$ دی����&ر

�د<                    �<��د و �7 �  5 ای� ��ی. ب+
�E&ی� وا
�� و وا?J ای� روی�اد را                
                 WQS ن در�-�'�< T�7 و ب� �,�ج�	 م�
�و@�. دادن       Qر @�&م� در ص�د م��ا�
. ب5 ج,�ح ��� ج�=&ر$ ا�/م� ا�.              

ای,=� ه��ا< ب� م��ی�$  �QI�Yن از �� ان     
ان �� ب� ب� ��  5 7&د ب�QR از                           
�&م. ا-�، روز              ا>&زی�H&ن :���ار 
              �I- اض ص�ه� و ه�اران�رو'� ا@�
از  �ر+�ان، ز-�ن و ج&ا-�ن @�ص� و              
                               .��ج�ن ب5 ل6 ر���< از د�. -
ج�=&ر$ ا�/م� را ب5H�  5 ج,�ح ���   
رژیW، م&�&$ ه� و ر�H,*�-� ه�                           

�,�Rو ',�@��  5            .  ری ��Rب5 ه��� زم
�ان     "+ 	�)C�  "      ن"و�Qا-�ی���ز< "  د+

ا�/م� '�< ص&I��Qن                   -ل���ال         
زی� )  ب=,&ده� و ��وش ه� و -2=�اره�  (

                    5H)در ج $�j�,ب�زر+�ن و م (�@
�ا-) ٤ -'�ن I,  از 	�
 و UCL روز 

   >�2Q-در ه��� دا �
�Iاه�    -ا�&Rب5 ;زادی
�د-� و ج&اب                              �'�C� WH�-&�  و

�ا-) &ل '��ی	              I,  روز ،�,���ی� "+
��H��د ;م�< ب&د-�" ��H م�+ . 

ب&$ +,� ��� در م�Qم               !  -5 @�ل�*,�ب�ن   
�ص�� ب�ا$ @,��ب�ز$ '�� . ه�5 ا�.  �

ای,��ر -&ب. م��.،         .  ب�
� -��-�< ا�.       
                         $�-&ب. ص_ ;زادیR&اه� و ب�اب
:(�� ا�.  5 ب5  �ر+�ان، ز-�ن و                      

�&هW ب5 >�WS و -�.           .  ج&ا-�ن ام�� ده�    
�@. رو ب5 ری�ش                 Hدر ج�م�5 ب ��'

-&ب. م��.  5 ج�م�5 را ب� >�WS .  ا�.
م9�H	  ���H�-& و :����9 7&د @(�5                  

W�,  ¸�Hج�=&ر$ ا�/م� ب .�)  . 
 

...فرصتي براي عنتربازي ....دستمزد كارگران  و   . 

 زنده باد سوسياليسم


