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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

اى      �اى ��ر	ان 
	�� و����          "
� ����          در����� از          ��� 

&%ی�، ��ه�# 
ن، ه ف و                  
و��ی+ 
ن، (ای* و ()'��ى           

زیا ت��م . .�'- 
ن و�%د ن ارد  
� ��ر	ى ���2 ��     ���ن�وى 

��� ت%د�  �
	�ه- و  ��اى 
ن      در
دارى در ه 5 م             اس#؛ س��ی�  

از ت)��6 &%د � (��ر                                  
ول�ه� ی8�- ��ر	ان �7دى           :


ن�� را ��>  ��)� ،           .  ���;7ای 
��=)6 ���2زد، ;)(�ن را                  
رو(? ��)�  و �� ای? �ی<               
ن�وی- ����ت- : ی  ��@ورد ��     
ن�	7ی ��ی  �2%ى ه ;��ى &%د     

ود   � ��ار	     -����"  (  :�
ا������ در��ر� ن��وه�ى                            
                       ������ در ����ی�ن �ى 

 )��ر"�ى

 ای� +%*( ا)' �$ �� ات%� �$                
��,ن �                �0ن ���� و ��.,ی- ه�  
��ر"� �4�5( را ��ا3 �12               
. 8�رت )��)( 0�د� )�خ���                      

ان>;ب ),)�����2( ا���� ت� � ��           
                       $<�ات%� �$ ای� خ,د0"�ه( =

  '." �%*خ,د 0"�ه(   . ��ر"� 
                  $<��<�وت =  ?@���ز  $�
��ر"� را �� )�ی� =�>�ت و                        
�.��)� و           �Bدی )C�*��ا@.�ر ا
��رز� 1D8 ن*�3                �<4' ای� 

 . ه� ت����- و تF�*G اش ا)'

          ��ا)�)( ت�ی� درس ان>;ب ا��
��ا3 =�>$ ��ر"� ای�ان ه*��             

�>$ ��ر"� ای�ان             .  ا)'=٩٤ 
)�ل KL از ان>;ب ا���� ه�,ز             

��ا"�ن$      '4>�

 بهرام مدرسي

اول مه و صف جداگانه 

 طبقه كارگر

د� س�ل :�� �8  از �� 5 رت رس� ن                        
��ح    �"    E'� حFGان و در            "  ادر ای
H�I;"    Hت� ن�� H%J��	  "      در ،Kت��&

وژ� �=�� دول#                 :  KMروزه� ?��N
                                      Hا� K�Fاس Hر%���
ل��ن و 
                   K�Fاس Hر%���و.�# دادن �� =�

          K2ان��ایان :O از        "ت># .�%ان �
ل�? 
ل��ن �	7ار         "    ان����Pت� در (�

حI%ر وس�Q ��%ن����2 و                        .  ( 
                    S�� ،Oان��
زادیP%اه�ن .'�� ای? �
انO و :O از ��&%ردن و ()2# ای? �
� 	�ن در ای?                               �� #�
ن �>���� (
��TلK تی?                              �انO �� ی)K از ���
       K(و �� ی Sدرون رژی Hح����� Hال�� �
از �S�� 6M�2 س��سK در ����8 ایان                 


ذر � رسK              .  ت� ی6 (    �� �Vدر ای? را�
ی)K از (KM����WP �� در .��S ��ن ن             
انO ن�� وی�X دا(# ��Wح��           ��ای? �

Sداری Hا  . 

د� )�Nل از ��N>N�Nان�N�N��N� KN               :   ��%ن�#2
 ا�R ;5ا ��<�ان�N�N��N� KN ات�N>Nق       ،�OBرد

 ، اهN�اف ای�N>N�N� �NانN� $NR KN,د                          ،ا@��Nد 

           �N*Nو خ,د ش )اL,زی�2,ن �* ,ر3 ا);
��ا �,دی�  ���Nا                . �3�U ای� �N �Nا ای�R

 .ای�>�ر 5�ا ��د

  Kذر � رس
 ��<�ان�N�N��N� K او��N�N و                        :
0خ�ی� ا�;س �* ,ر3 ا);( در خ�رج 
�N,د ��N� $N ا�N�NCاض �N*N,ن�N N�N2N�N و                                        Nن

+X,ر )�ان و       . 0زادی�,اه�ن رو��و ش�  
N( در خ�Nرج                     ;N(ر3 ا,N N*N�ن*�ی��"�ن 
�N( از ا�N�NCاض و                   ,N�.,ر ه*�.$ �� 
                           $N�Nن�N� زدن FNه $N� )N�+ ه�ات و�Yت

          �N.N�NویN� )N"�N$ هFN                 .   ه�Nی.�Nن رو��Nو 
     $N� ن 0ن�Nش Zی��خ,ردن ��<�انK ����� و ت
ی%( از  *��ی� Z[�2 )��)( ای�Nان را          

 . ��ی� در دو ,�<$ دی�

                              KNان�N>N�N� �Nای $N� د,N� �Nاول ای $N>�,
             3\Nری $N�Nن�N� و 	��. *��ی� ت;ش 
ش�� ی%( از دول [��( و �N+�N�N( از                        
�* ,ر3 ا);( ��ا3 ��0و خ�یN�ن ��Nا3     
              3�Nی,NGا3 دادن ت�N� ،)N;N(ر3 ا, *�
��ال ت�، Z��8 ت^*ZN ت�N از �N N*N,ر3                    ��

�N( روش�N    . ا);( �,د  Nر +%*' خ�,G�

         �Nی,NBN�N KNان�N>N�� رد ه�ف ای�," :   در 
ار          Z5 ?ل�� Oان��دوم &دادى ه� در �
       [Zو ی ZJZان دیZى از ی] ای�%د تW%ی
 � ه�  ��Z� �ZیZ  در      Jدی -�Fرى اس%���
 ��ZPZل�Z�Zن ن�Z]Zم �Z%رد د;�Zع و                                    Zا��

د�J� اری] ���%رى . :=����ن- _ب 5
           �Z��Zت� -�Fاس "     Z�ZPZ�Zو       "   ل "    �Z̀ Z�ZN

��ی- �� 
&%ن ه�ى �- 
زار �� ":ن 	�ن ،
� ه�ى ن%ران- و ��Z�Z. �Zه�Zى ن�Zز�              �N
حی دس# در دس# هSZ، س�Z�Z(Z�Zل در                    
�Z�Z� �Z�Z ونZ  و                            Z:�Z) 7اره� دن��ل��N
ن# ی�د ���  و ای�(�� Q�� �')�2%ن ت��

ن �J��   .                ى�Z�Z�Zدس �Zاره Zس�Z: �Z� -Zی�Z�
اى              Z� ZJZو دی  Zان �Z�2) ن- (�ن را%&
                           �Z�Z2Z'Z; و  Zزن�Z2Z�Z� SZ'Z�Z; �Z��2%ال ه;
�Z%ز            Zه �ZN��ی- �� زن�ن، ا	 ، ���P%ان

   ��P�"��ZNدر(�Zن را         "   ;ه�a &%ی
س�# bى دن ان 	;�Z�Z ان�Z� ، Z ا��Zز�                          
    �Z&Nو دو S2��(%ه از ��م ت� (�م ;��

             Z�Z�Z(Z�Z� ارى%Zس   .  -ZانZای "  -Zن Z�   " و
(�Zر از                  Zو           " س cZ��ZZ2ت

  6ZZه�ZZ2و             "   ت "   #ZZZه�ZZ�و

 ده سال بعد از كنفرانس برلين

ا آذر مدرسي   مصاحبه ب

    )B�>ن�2' ه,*�  :         Z��8�8\)��ن ه<�$ 8
ش�ه� ا��Cاض�ت ن2��� و)�? �,د �$                             
�* ,ر و اC;م                  K�[م �$ @�ار ر�Uان�(
. دو�' ,8' از ��ن1 ���<�ن ��U ش�             

�8�ن ��-        "Oش�$)�ل     "  ان�����ت"در     ،
   12� 3�Cدا   % 8��٧٦( ی� �� اد�U0راء 

���<�ن �C( ان�                ��* ,ر ش�؛ ا K�[ر
در 0ن ان�����ت ت>�1 5,رت "�@�$ و                      
+�ل �$ 8�رت د)�.�ن ا@��د� ا)' 8,ل                    

" ان�����ت 0زاد  "داد� ان� در ش� �� 0ی���             
��ا R$ �,د؟ اخ�;ف       . ��"\ار ����  � ;�

 �� )� 2�R'؟ 

           hش� iاض�ت:  @�ت��Cا                   Z� ه<�$ 8
F�<�2 �$ ان�����ت                   j�8�8\)��ن ا���ا ر�
ت����2ن "Oش�$ ن�اش'؛ +���( �,د در                        
ا��Cاض �$ ا@\ای� �8*' ��ق و ),خ'           
و +*Z و ن>Z �$ اL,زی�2,ن �,رژوا](                    
                         ��4�̂�$ 0ن را �L�8� و � . +�ض� در 5

�ی$ دار   �( $<�= )����+( از ا��' +%,
�8�8\)��ن �$ ن$ ت� � از دو ده$ 8�Z از                  
)>,ط ش,رو3 در )��,ب �دم                                   
�8�8\)��ن و ا)�m*�ر =�>$ ��ر"� 0ن                       
ش�ی- �,د�، ن$ ت� � دو ده$ �4� از                                
ش,رو3 هF ه*�ن ا)���اد )��)( و                                
ا)�m*�ر ا�G�8د3 را +<n ��د�، ��%$ در             
��ی�ن د)' ��)' ش�ن 8�رت )�ل                             

,),م �$                   (٢٠٠٥"        $�r ان>;ب ("
.��G دوش�دوش ه*�� �8�ن �- ��8(           
ی� در �L]�� �.��ن 2C%� �80ی�                                    

و )  ١٩٩٠-�L٢٠٠٥زی�ن' �8�8\)��ن           (
ش��' در +%,' �4�3 ن>� داش�$                         

و �$ خ�=� ه*�� )��>$ =,rن(                  .  ا)'
ش�ی- �,دن در 8�رت دو��( ا)' �$                     
ت,ان���R $�2 )�ی? �� ,ج ا��Cاض ت,د�     
��Uن 0�� از @>� و )��,ب ),ار ش,د و       
�* ,ر        K�[ون�� اخ�;@� �� ر�L $� 0ن را
و ���ح +��F �� )� ان�����ت ت����2ن                           

 . "Oش�$ ض*�*$ )�زد و �Gدر� ���

��ا ���R )�ی? ��L ر@'؟ �$                   ��Rا 
� ا)�)� �$ خ�=� �.��ر و)�4(                     �Yن
�رن �8�8\)��ن )��>$                hد �$ در ت�ری,�

��K                             :  ن�اش'L F�<�2ت��ان�از3 
ض�ش,رش �$ ��4ض�ن در روز دوم                      

)    Zاز ه.��د �.�$ و                   )  ه<' 0وری ���
 . �LنG� زخ*( ���8ن( "�@'

                )�4�5 $<D���ا از ش � ت�rس در �
ش*�ل و ن\دی- ��.%- �Lی��' ��                                   
ا��Cاض �$ "�ان( ن�" �ن( ��ق و ),خ'     

در در"��3     .  و +*Z و ن>Z ش�وع ش�                
�ا�\ دو��(      Z0وری F.در ش K��L دم و�
                         K��L ش � دو ��ر د)' �$ د)' ش� و

5�i روز    .  ش*�ر زی�د3 را د)���B ��د        
                      �G8 $� ر و, *� K�[4� �$ د)�,ر ر�
�,"��3 از "��2ش ا��Cاض�ت،                                �
               ��B�(د )4*�ره��ان اL,زی�2,ن د)�$ 

در ا��Cاض �$ ای� د)���Bی � ی-            .  ش�ن�
 ن<�� در ��ان ا5�(          �R�ه\ار  ت�Yه�ات

���L  . Kی��' ت,)j اL,زی�2,ن ���L ش�              L
�$ ت�Yه�����"�ن ش��- ��د و ای�                                
��4ض�ن �$                          $�)��,ب خ,ن�� �� +*

     K��L     '@�" h(�L  .           $� ��2ش �.��ر"
�ا�\ دو��(    $� $�"��2ش در"��ی � و +*

���U��4ض�� ��                      .  ان��ت�3 ش*�ر 
��vC�� K ش� �$                                 L 3خ�*�ن ن��و�(

 �Lر�*�ن و ت�,ی\ی,ن دو��( �$ ت�Gف                        
���<�ن در0ی�    .            ���* ,ر �� ای� ا K�[ر

�$ ره��ان اL,زی�2,ن ا��Cاض را 0رام              
���� �4� از w � د)�,ر 0زادی.�ن را                           

ره��ان . �5در ��د ا� دی�B دی� ش�� �,د  
�* ,ر               K�[1 ن.��( ر<C زی�2,ن از,Lا
ا)�<�د� ��دن� و �� +*�ی' ارت� و                                   
��ا                 �( دی�B �$ در"�� �Yن��وه�3 ن
ن�,دن�، از ت�,ی\ی,ن( �$ �$ ت�G@.�ن                        
                              K�[د خ,ا)��ر ا)�4<�3 ر,� ��در0

�* ,ر    .  �* ,ر و �����$ اش ش�ن�         K�[ر
ن��Rر ش� �$ ش �3 در ��,ب �.,ر @�ار     
��� و ���<�ن ه*�ن.1 دو�' ,8' اC;م       

رزا اوت,ن��ی,ا ��4,ان ر]�K دو�'           .  ��دن�
                          ��,8' اC;م ��د �$ �wف ش� 

دی3�B ��"\ار خ,اه��         "  ان�����ت 0زاد   "
�$ ای� ت�ت�1 ��.( از ره��ان                     .  ��د

"  $�r ان>;ب " Z2%�  �٢٠٠٥$ در 0وریC
�80ی� را @�ار3 داد� و ��8( اف را �$                     

       Zی� ن.�ن�� �,دن�، در 0وری��٢٠١٠   )8��
اف را @�ار3 دادن� و خ,د �$ ��ی�                             
           $̂�$ دی3�B از ن*�ی.�� ن.��2�؛ ",]( 5

"v�% ا��ا     ٢٠١٠ش��x2% در )�ل            "  
�.,د . 
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.  خ,د را �� =�>�ت دی�B ن*�.��)�                             
ا+\اب و ��ی�ن�ت )��)( �$ خ,د را                 
                  $<�= �����),)����2' و �*,ن�2' 
��رز� او را ���8ن(                 '4>���ر"� و 
           ����)*�xت( =�>�ت�.�ن �$ ���ح ه�3 

                ���%�ه�,ز .  =�>�ت +��F در ای�ان 
ت*��\ �( )��>$ ا3 �$ )�ز�ن ت,���                  
در �* ,ر3 ا);( �$ ��ر"� �4�5(       
                           Z*C 33  ات^�د ��ا���داد� ا)'، 
.��	 در =�>$ ��ر"� ای�ان              )(��(

ه�,ز )��)' ه�3 دو�'                      .  ن*�.,د
                      ��Bا���� ن�L 3رژوای(  ای�ان ��ا,�
���[F ت*��\                               C ،داش�� ��ر"�ان
                         )�4�5 3� D�̂ ��,ن( ش�ن در �

ه�,ز ��ر"�ان            .  ��ر)�ز ه��2�           
�8ارداد3، ر)*(، [�� ر)*(،                              
�L*�ن%�ر و دو��(  ض�� ت<�$8                                   

��ر"�ان در �ا�\ �\رگ �4�5(                     
ه�,ز �5 ��ر"�ان �*,ن�2'         .  ه��2�

           $� ��2� ����Rن ^%F ن�2' �$ �ن? ا
�L �4X�2ور3 ا+*�3 ن�اد �.,د                .

ه�,ز �5 ��ر"�ان �*,ن���R '2ن                  
^%F ن�2' �$ �ن? ن<,ذ ا@%�ر                                 

��ر"�ان .    ),)��ل �,رژواه� �.,د           
 .�*,ن�2' خ,د ه�,ز )�ز�ن ن��@�$ ان�

در�$ ت*��\ ��ر"�ان �4�5( در                        
ای�ان را ت� � ��,ان �� ��R ی�                                          

��,ن ه�        .  ه��و)��ن >�ی2$ ��د              �
��ر"� �4�5(  در  ��5ی? ن<'، @,rد،     
خ,درو )�ز3 ه�، ��Lوش�*(، �4دن و            
( و [��� را خ,د                                  ,*C ت�خ�
                Z%.��,رژواز3  در )�ز�ن ت,���  

�,رژواز3 دو��( و [���          .  ��د� ا)'  
دو��( ��ا3 ا)�m*�ر ن��و3 ��ر ارزان             
�>$ ��ر"� در ای�ان و ر��8' ��                            =
�,ر �$                         U�ی$ ه�3 دی�B، خ,د �(

)�ز�ن دادن ای� در�$ از ت*��\                           
ت� � .  ��ر"�ان �4�5( در ای�ان ش�� ان�    

@���,ر3 �$ ان>;ب ),)�����2( در                     
ای�ان را ت� ا�وز �$ C>1 ان�اخ�$                          
�.%Z در               $<�ا)'، C�م 0"�ه( ای� =

�<�وت خ,د ا)'   ?@��0"�ه( .  ت,��� �$ 
�>$ ��ر"�     = Z%.��>�ت( ه*�� ��� =
در ای�ان ��ا��L 3وز3 ان>;ب                                   

 .),)�����2( و ا����3 دی�B ��@( ا)'

اول $ ای� ا%�ن را �$ ��ر"�ان                            
�*,ن�2' ��ه� �$ ای� خ,د0"�ه(                         

�>�ت( را �$ ��ر"�ان ��ه��      =  . $�ه�در
�<�وت          ?@��روش�( و ت,ض�i و ا��8ع 
�>$ ��ر"� در��ا�� ه*$ ا8.�ر و                       =
�>�ت ا��*�C( دی�B، ه� ��ر"�3 �$     =
�<�وت خ,د را                           ?@��در ای� روز 
�.��)� و ه� ت;ش( ��ا3 روش� ��دن         
�>$ ��ر"� ای�ان را = ،���� ?@��ای� 
̂��ج          ی- 8�م �$ خ,د 0"�ه( �$ �$ 0ن 

��%� .ا)' ن\دی%�� 

 �(  )( از �* ,ر3 ا);,*C ن<�ت
�<�وت =�>$ ��ر"�            ?@��),زن( از  
   Z� و )�* ,ر3 ا); $��C رز���در 
ن�Yم )��ی$ دار3 و =�>$ �,رژا در                  

 .  ای�ان �F ن*�%��

             \��دم، ن$ ) ),*C ن$ روز $اول 
                  $��C دم���رز� و ن$ )���، ن$ روز 
   3�Bدی \�R {و ن$ ه� )�* ,ر3 ا);
�\ روز =�>$ ��ر"� ��ا3 ش��خ��                     

�<�وت اش      '4>��>�ت         = ?@�� $��C
اول $ روز ت���� ��                    .  دی�B ا)'    

)�ز�ن �*,ن��2( ��ر"�ان و ن.�ن                     
دادن ض�ورت 0ن ��ا3 ن�Uت از                             
                   $4��ا)�m*�ر و ��ر\د3 و )�خ�� 

 . ا3 0زاد و ),)�����2(

 

�* ,ر                 K�[ش�$ رO" ه.' روز )=
@�ار3 در +*�ی' =�@�اران ^�ود و             
��,ب، از ���ر�      $<D���>�رت خ,د در 
"��3 ا���ع �%�د ا� ز�ن او                                 
                  Z��8��] )>��0�2�� �,د و ای� �;ت%�

��ی�L '2ی�ن ی���                  ��� +*�ی'      :  8�,ل 
                                ��8�4�رو)�$ از دو�' ,8' و 
0�ی%� در                   j(,ش��خ�� 0ن ت '�*(��
R �ردهF 0وریZ، )�ان�Uم روز �Lن\د�               
0وریZ ��8( اف �8�8\)��ن را �$ ),3             

��ر دی�B د)'       .  ��زاخ��2ن ت�	 ��د     
                                   3� +�����)' ش�ن 8�رت ��� 
�,رژوازF��+ 3 �� �8�8\)��ن، ای� ��ر       
         ���$ � �3 خ,ن 5�ه� ت� �دم ��Uن 0

 .و ��4ض �$ )�ان�Uم ر)��

        KJر        :  ��%ن�2# ه��, *� K�[ر
 �$ ن�م د@�ع از                   ٢٠٠٥@�ار3 )�ل          

د%�ا)( و در دل ا��Cاض�ت زی�د                     
      ��دم        .  �دم )� ��ر 0 Fا��,ن ه Fه

ن�راض( و ��4ض و)��4 در                                      
خ��� � .  ا��Cاض�ت اخ�� ش��' داش���         

�B,ی�� ��8م ت,د� ه�3 ن�راض( در                          
 ),ال ای� ا)' ن>� ای�                    ،�8�8\)��ن

و �دم R$ �,د� و ) F ای� �دم                                
�>$ ��ر"� = �5,Gا)'؟ خ $R 

      d�) cدر)' ا)'، در )�ل                :  ;�ت
 ��8( اف �$ ن�م د%�ا)( و                        ٢٠٠٥

   �),ار �� ا��Cاض �دم )� ��ر 0� ا
اخ�;ف او و ه*��x%( ه�ی� در                                

"  $�r 2%� �80ی�، �� )�          "  ان>;بC ��
د%�ا)( و ی� ,ض,�Cت ا��Cاض                   
�دم ن�,د، ا�وز هF د)' ��)' ش�ن           
8�رت ��� او و ه*��x%( ه�3 )��| و                 
���<�ن ��,ن( اش �� )� ای� � ن�2'               .

       Fر"� ه�� $<��دم و ��G,ص = F (
                         \�از ای� د)' ��)' ش�ن 8�رت 
��ی�              3� �ت�اوم ا)���اد و ا)�m*�ر در ��8
                     Fو �� ات%�ء �$ ا�\اره�3 ت�ز� ت� ت,ه

. 0@�ی�( �,رژواز�R 3\ دی3�B ن�2'            
                      1+�Gن ت,R و ��R �( �� اخ�;ف
         $<�) F از ان��ش' +�Z5 از ا)�m*�ر =
��ر"� و BR,نB( اخ��Gص ا%�ن�ت             
ان�2ن( و ),ق ا��U.( �8�8\)��ن �$                  
ای� ��� ی� 0ن ��� �,رژواز3، �$                      

 . دو�' رو)�$ ی� �$ دو�' 0�ی%�)'

              Zm�8�8\)��ن �.,ر3 ا)' @>�� �$ 
�X4( �.,ره�3 0)��3 ��ن$ ن<' و                  
�~�ا@��]( اش                  '�48, �"�ز ن�ارد ا
         ).�U( ن��زه�3 ),ق ا�X4� $� �ان,��
       ?D<0�ی%� h(�L ده� و ای� ن��زه� از 
0�ی%� در ا@~�ن��2ن ه� )�ل                        ���

دادن �Lی��B     .  ��.�� و ��.�� ش�� ا)'             
�ن�س �$ 0�ی%� و ا@\ای�                           )�Yن
ران' )�rن$ 0ن زی� )�ی$ ر��8' رو)�$     
   'Gر �$ شrن د,���و 0�ی%� از ه<�� 
��,ن، ��.( از ای� �4د�$ ا)'                       � .

�4;و� ر��8' رو)�$ و 0�ی%� �� )�               
�12 ه*%�ر3 دو�' �8�8\)��ن ��.(         
از ر��8' � �ن( �$ �ات1 و)���4 ای�           
                         F�2<ی���2' �� )� ت�xدو ن��و3 ا
U�د � �ن و ��=| ن<,ذ ا)' �$ از                
�R� )�ل ��L ش�ت ����2>$ ا3 "�@�$                   

 ٣ه*\�ن( ا�L 3�X*�ن )��رت   .  ا)'
ت,)j او��� و �ودف �� ت^,rت                              
�8�8\)��ن *%� ا)' =�| ن>.$                          
رو)�$ ن�,د� ��ش� ا� ��.( از ت;ش                   
                       |��( '�48,رو)�$ ��ا3 ��زی��( 

ت;ش رو)�$ ��ا3                   .  خ,د ا)'          
��"�دان�ن ا8*�ر ش,رو3 )��|، از                      
او��ای� و "����2ن و �8�8\)��ن و                    
ه� �.,ر دی3�B �$ از ��2' )�ل                      
��L از +,ز� ن<,ذ 0ن خ�رج ش�� ا)'،       
U�د � �ن                          F�2<و)$ ت�L ( از.��
ا)' �$ �� ش%2' ا)��ات�3                                         
����ری�2( 0�ی%� در 0خ�ی� )�� �3                �
5�ارت �,ش، �Lون�� 0ن ��ز ش��                            

 . ا)'

0ن�$ ای� روزه� �L '.Lد� اخ�;ف و               

            F��+ 33 �,رژواز� +�����ال 8�رت 
�� �8�8\)��ن �OBرد، ��.( از                             
)��ری,3 ن$ �R�ان �L �ن ر��8' 0�ی%�             
. و رو)�$ در 0)��3 ��ن$ ا)'                                   

                              $��C دم�ن�رض�ی�( و ا��Cاض 
"�ان(، اوض�ع ا�G�8د3 ن���2�ن و                     
                      '@�2د @�ا"�� د)���B دو��( +%,
�ی$ داران در ای� �.,ر @>��،                          �(
��رز� =�>�ت( ��ر3       ه*�.$ �\ء ث��' 
4$ ا)'، ا� ت� �$ ا�وز ه� ز�ن         ��
                        )(��( iD( $� اض�ت��Cای� ا $�
ر)���، �$ د)�*�ی$ ��ال 8�رت                                    
���+ �F��+ 3 ش�ی- در دو�' ��ل                     

نO" ��Bرا]( �$ �Lو@�یZ رزا       . ش�� ا)'  
         �5��C $�<� ی,ا و��" دو�' ,8'  "اوت,ن

ن.�ن ��ه� �$ ای� � ��.( از ا��'                         
�ی$ دارن� �$                     �( $<��,رو��ا)( =
ه*�.$ ��@4.�ن در ت�اوم ا)���اد                              
)��)( و ا)�m*�ر ا�G�8د3 =�>$ ��ر"�       
و ت,د� ^�و�ن �8�8\)��ن �� ��8( ا@ �     

 .  و �80ی< � ی%( �,د� ا)'

   KJت 8�8\)��ن    :  ��%ن�2# ه��r,^ت
 ،R$ در) �]( ��ا3 =�>$ ��ر"� ای�ان          

��ا3 �*,ن��2 � و 0زادی�,اه�ن ای�                        
4$ در �� دارد؟�� 

  d�) cاو��� درس ه*�� ا)' �$         :  ;�ت
��ز هF در ن>D$ دی3�B از � �ن،                           
��ن<.�ن( ��ر"�ان و ت,د� ه�3 ^�وم            
       ?@��4$، دارد در راه( �$ خ;ف ��

ای� .  0ن( و 0ت( ش�ن ا)' ه�ر ��ود               
دور ��=Z در �8�8\)��ن و ای�ان و ه*$ 
� �ن ��ی� ت,)r jی$ 0"�� و �L.�و            3��
              $<��>$ ��ر"� و +\ب )��)( ای� ==

ای�Uد �5 Z<�2،               .  ش%�2$ ش,د        
�>$ ��ر"�،                     = ��)�ز�ن��@�$ و ن��و
         ����ر3 ا)' �$ ه*�� ا�وز در ه� 
*%� ا)'، R,ن ه*$ �� �Rخ ت,��� و     
�>$ ��ر"�                = j(,4$ ت��زن�� �ن�ن 
              )����خ� و ای� ���� ش%��2 دور ��=
ا)' �$ �4� از ش%2' ان>;ب ��ر"�3   

در ش,رو3، =�>$ ��ر"� � �ن( را                    
 . ا)�� خ,د ��د� ا)'

درس دوم ای�%$ ��ی� �ه�' ت^,rت                       
�8�8\)��ن، رون�ه�L 3.' 0ن و                               
�Lرا��ه�3 � �ن( ,ث� �� 0ن را �$                  

ای� ��G,ص در             .  در)�( ش��خ'       
ش�ایj ا�وز ای�ان ��ا�L 3.�وان                      
�>$ ��ر"� ���2ر rزم ا)'، �Rا�$               =
��. �3 ",ن�",ن �,رژواز3 =�@�ار              
                                    �R از را)' 0ن ت� \�( ����
                  ?@��L,L,��2' 0ن ه� ی- از زاوی$ 
�>�ت( و ,�48' )��)( ت����%( خ,د            =

.~,ل        ��" ش��$ )�ز3  "ای� روزه� �ت
ت^,rت �8�8\)��ن �� اوض�ع ��ر3                    

ا� ش��$    .  ی- )�ل "Oش�$ ای�ان ه��2�          
�>�ت(                  = ?@��)�ز3 وا48( از زاوی$ 

ا��Cاض و   :  ��ر"� در ای�ان ای�2' �$  
�,� ه�3 ��.*�ر                             � $��C )ن�رض�ی�
ا)�m*�ر و )��,ب )��ی$ ه*�.$ در               
��رز�                    ��ی�ن ا)'، ای� ی�4( ه*�ن 
�>�ت( "�� 0ش%�ر و "�� �L �ن �$ در                   =
ی,ن�ن و @�ان2$ و ای�ان و �8�8\)��ن و         
�>$ ��ر"�                = ���ر3 ا)'، ا ��ه*$ 
ت� � �� �*�ی\ ��دن 5<,ف Z<�2 و                  
�^� خ,د از 5<,ف ��ال 8�رت                           
���+ �3 �,رژواز3 ا)' �$ ��,ان�                  
��رز� =�>�ت( را �$ اه�اف خ,د ی�4(             
                                           Z� ی� از ?��12 8�رت و خ
                               '�,رژواز�L�� ،3 داش�� +%,
��ر"�3، �~, ��ر \د3 و ���8ار                      

4$ ),)�����2( ��)�ن�           ��ای� .  ��دن 
*%� ا)'، هF در ای�ان در ت*�ی\ ��                  
               Fرژواز3 و ه,� \����+ �3 )��� و )

ان>;ب "در �8�8\)��ن در ت*�ی\ ��                         
$�r"                                       دو�' "ا3 ه�3 دی�وز و

)�8,ه�3 ا�وز، در ت*�ی\ ��                                "
 .و@�داران رو)�$ و ه,اداران 0�ی%�

.اول مه و صف جداگانه  .. 

 ...در قرقيزستان چه 
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5ار �%د �J%ی�  س�ZeZه�Z�Zن           " . �5ن%ن-
    �ZیT� �%5 -�Fح�ت اسFGس'>=%ر ا
               cZ�Z; -Z� Z5 [Zن در ی%Z�را دارن  و ا�
 ه�� 7�N را Jان ، و ای? دی ����� �8'5

لZ�Z? ر;W�; .                  �Z�Z'� �� ه   Z� �� ���ای
                   Z=ز� ن�Z��  &�تZ�Z- و اPدن  ت� ل�%�
�Z%ان                  Z8Z� ت :�س اره�ى س��< راFT�
   �8���	=�ی� س��س- و 
زادى ���ن و 
              Zدن%Z� �Z�Z;ر ، �� ن- در ارو:� ��و(
                               [Zرا ی -Z�FZاس OZ'ZTZ� �Z(Z<ZI�
     Zر;�� �%دن ، ��:�رل��ن �5ن%ن- 5'� اد �
دن             Z	 �Z� را #Z�%Z(ل��ن ح�P� -&Fس
��ن  ه� و �>�;6 ����Z�� �5نZ ازنZ  و از      
 و                    Z�Zان و رهZای -Z�FZرى اس%���
��Z و                Z�Z�Z� و OZ'ZTZ� ر و%��� O�Mر
��M�I5 و ������ و وزارت ا��Z.Fت و    
ان ن[�م (�ن ر;f2� Q%ل�# �J� ح�%ق

 ��ر;�� �%دن  ن62 �=- ه� و ا. ام . �
ه� و س��2Jر ه ،�Z	Z%ره�Zى �Z ون                         
ان �Z ون ��Z8Zش، زن�Zن                     Z	ر�Z� ،ن=�ن
� ون ح<، �%ان�ن � ون 
ی� �، �%د��Zن    
                       ،� Z) ب%Z�Zدات س�Z�Z�Z.ا ،� Z) ��Zت�
            >Z'ZVZ� -5%اه�ى &�� ( �، �- ح� G
����8 و ��? 5%ان�? و  ?<G ان�2ن در
 �ZW5ص و                     Z�Z=Z�Z) ر�Z�	� �&N
     ?Zو ذه -Z	 در ت��م زن -�Fس��8# اس
ون ان ای? �=%ر �Z�P] زد� را                �)
 QTت:=# (��ی6 ��%ای- ی] 
&%ن  �
و ل���Z- ه�Zى �Z- ارزش در �Z%رد                         

�  "اسFم � رن" �� -�P� .   �Z�Z;ر ���ای
              -Z�FZرى اس%Z�Z�Z��%دن  در �ل�? از 
� ، ��ZPZل�Z�Zن       �� j�'ت� �ای� ، ��د;�ع �

 �ان� E�. را -�Fح)%�# اس ". 

   'N�*��+ دو خ�داد در ،     $N� ن�N�N(ا3 ر�N�
ای� ه�ف �.3�B از ش��C و ن,یN�N2�� و     

�ا@N<+ ��4,ق زن       "ا�G�8د دان و      "  �Nت
                    )NUN�N" ن,NR )N[�N N�2ارژورن����(�L  و 

                                  �Nد ت,N� د��N� �N�N2� ر را,NL )N[;�
                        'N��Nاز ش )N�N,N%N+ �N�N] 3�Nی,Gت
                    �Nه�N� KNان�N>N�N� ن و ه�ف ای��"���� .

                                  �Nردن ای,Nخ FN N� د�N4Nد ا�,N� )4��=
�N N*N,ر3              �NB3 دی� (;���<�انK �� ا

ا);( ت<�وت داش�$ ��ش� و ان�N%N4Nس 0ن      
   �Nه�� $��2ا�N  .   ا��4د )��)( ��.��3 �$ 

�2�$ ن�,د . ای� ه*$ 

��Nا �N4N� از       �N,�<$ دوم ای� �,د �$ ای� 
�N�ال +�Nد        -Nو در دل ی KN�Uان�����ت 
. )��)( در درون خ,د رژیF ات�N>Nق ا@�N�Nد      

           �Nش )Nن�%� F خ,ردن ��<�انK ����� ا
�N�N$ دو            NC '(ح را��� ).��B.� 3ا��

���ح را)' ��ا3 ت~�N�N�N ت1N(�N�N       .  خ�داد
8,ا �$ ن<? خ,د، � F خ,ردن ��<�NانKN و     
�N,یN\یN,ن                            Nرا از ت �N�N>N���)���ان( 
ر)*( �* ,ر3 ا);( L��N� �Nد و           
��ا3 ^��*$ ش��'   � $� �U� ��8�4�
                           �N*Nدش �N� 3ر�N%N*Nه Zن �$ د���"����

�Y,ر � �*,ن��2 � �,د(     ( �Nش   .   $N��N2
 F در ای� دNC,ا ایN� �N,د �N$ ه�N دو                    
                                     'NNی,N<Nت $N� را �NBNی�N%Nی�N*Nح ه�N�N�
         )Nن�N2� )N�N4Nن، ی�N,اه�ن��2 � و 0زادی,*�
�N$  در ��N>N�NانN5 KN�ا3 ا�N�NCاض                            
                      $N� ان�Nان  در ای,N���Nر"�N و زن و 
��^>,8( و اخ���ق )�N(�N( و @�N<N و                         
                                   FN N�N ،�Nدن�N� KN%N4N�N@;�' را 

�%�دن�   .  �N��  $� ن.�ن داد Fوا�48' ه
    F]���C و \�R 3 "از ه��Nو ت�\ه �C "

دو خ�داد،  ن>D$ اش��Nا	 ه�N دو ��N�Nح       
         )Nاه,N�N0زادی �N5 اس از�Nو ه 'Nض�ی
�,د �$ در ��<�ان�N���� K هN*N$ ش�Nن را       
ا@.� ��د و �Lوژ� .���.�ن ��N دول                

 .  [��( را ن���م "Oاش'

          )N�Nروش �N� �N N�N2ن�,*� ���ا، �در 0ن 
�N�N$ تN;ش ��N�Nح              C ح و�����$ ه� دو C
ا5;ح =�1 در +��*�N' و در د@�Nع از     
                        �Nاول ای �N5 3 در�N0زاد3 و ��ا�
��ال ای��2د� �,دیF و ن>� ت���4 ����� و         

Fا)�)( را داش��. 

                    $N�N̂ N5 $N� �N���� Kش�ن ��<�ان Zی��ت
NN( و                                    ;NN(ر3 ا,NN NN*N� $NN*N��NN̂ N
                            �Nای ،KNان�N>N�N� �Nن در ای�N.ن*�ی��"�ن
�Lوژ� .��	 ��Nا3 .�NوN�NC' دادن             
�* ,ر3 ا);N( و خ�N� $N>Nدن                          $�
                             �N� را �N N�N2N�Nن,N*N� )��5�ا3 +| =

 .   ش%2' رو��و ��د

 #Z2ن�%��   :             KNان�N>N�N� �Nل از ای�N( د�

 ا�N�N,ن �N��N زی�Nد3 از                                ،ONBN�Nرد   
اL,زی�2,ن 0ن ز�ن و �N"�N\ار ��N"�N�N�Nن         
                            �Nان $N N�N� -Nدر ی �N�N��N� Kان�>�� .

                �N"( ا)'؟  اR �*وز ش�ارزی��( ا
ا�وز ��<�ان�N�N��� K دوN"�N� )N\ار              
               �N*Nو ش �Nش �Nاه,Nخ $Nن,BR ش,د اوض�ع

 ��U خ,اه�� ای��2د؟

   Kذر � رس
 :    3�N�N�N>5 و '(��( $�̂ 5
ا�وز �� د� )�ل ��L ت<�Nوت3�N N زی�Nد3             
�' در N,رد 0ن در    ̂ ��د� �$ ا%�ن 5
                    �N�NR $N� jN<N@ �*%� ن�2' و  �Uای�

  F�%� F اش�ر�  $>�,  .             $N� $N%N�N[�N� �Nت
�NBN�Nدد �N�ال                       �N� FNدرون رژی �N��
                   KN�N�ا�وز ادا$ ه*�Nن �N�ال و از 

              'N(ا �N�N���N( �N� �N�N                 .   ه�N*Nن 
NBNR,نNBN( ادا�N�N+ $NNت �NN N*N,ر3                                

)ا� ت<�وت � در ای� ا)' �$ اوr .  ا);
�\ �� خ;ف دو خ�داد ا�وز  ("  �N*N(ر "

در +��*�' ن�N8 ،'N2�رت یN(�N%N' در              
�N N*N,ر        KN�[ر \�اخ���ر را)' ا)'، )
ن�ارد، ه�N*C $� ��R; د)N8 $N� )N�N�رت        
       ?N�Nخ $N*Nه ���\ ر@�U�2ن( ت>�ی �دارد ا

�N\ و           . ی� ش�� ان�  N( ان�N( $N� $��2ای� 
                      )N(�N�N( 1N�N= 'N5�N@ �5 ا+\اب

   )��N(    –را)' ت� �R و ��ی�ن�ت NهO
و =N@�N�ار اN5;ح رژیFN در �N�Nن                              
       �Nای $N� $N� ن را داد�N%اL,زی�2,ن، ای� ا
���ح یN� $� )�4�N.N( از �N N*N,ر3                           
ا);( در +�ش�$ 8�رت، ��.N� )N$ در     
��� درون( ش�Nن ضN��N$ خN,رد� �N,د،              

                    �N�Nه�N� ن,N�N2زی,NLان ا,�C و .     �>1 و
��,ان�� �Z خ,ا)' 0زادی�,اهN( و ن�N>Nت      
    $N� را F�2�( و Fای� رژی '��4$ از ���
                                FN��N+ 3رژواز,N� از )N.N�N� 1��

�N<N$     .  ��ی\ن�N= ر,NX+ 4;و�  در [��ب�
             $N�NشON" دور $N� ر"� و �*,ن�2' ه���
ت,)j ه�دو ���ح )��,ب و د)' ش�Nن    
               \N�N( ن�Nی�N�4$ �,ت�� شN� ��N,د، ��از 
           $N� را $N4��ا�2ل ت,ان2' ��.( از 
                           $N� )NBN�Nه�N@ و )N(��( اخ���ق $��C
+��' در0�� �N,د را زیFNR�NL �N خN,د              
           �Nی�N�N*N� ح�N= ون�N� 'N2ان,Nن�، و ت�.%�
�$ و خ,ا)' ".�یN(�N�N( �N( از                   ��D
�$ 8�رت ��<N? خN,د     �4����ن2( 0ن در �

 .  ),ا)�<�د� ���

           \N�N( $� )ن�%ای� خG,�5' هF ��ز ا
�N\ در اNL,زیN�N2,ن          N( �N�N�� 3� +���و 
��N تN,د� ا3،                       N�N�N�NC 'N̂,ان  Nداد �$ ت
��Nرات       NC ت و;N*N ا��Cاض �د( و 
��N�Nح                                    �Nا3 ای�N� ع,Nن �Nاز ای )N Nت

.�و�C' ���ن�   .    3�N�N� �N5 � ه*$ ای�
��ی�3 در ا+\اب )��)( �,�N,د 0ورد�          

)�ز�ن �]( Zm ا��mیN' و را�              .  ا)'
��ر"� و =�N�N د"�NانN�ی.�Nن تN,د� ا3                     
                   �N� و �N�NBN�U��*���ن در ه*�ن �5 
�Cوج )�\ ا�C*�د �$ ن<N�NL 3�N�N.N�N� K�ا         

و ��.( از اL,زی�2,نN� )N$ در         .  ��دن�
دور� دو خ�داد در �5 >��Z ه�N دو          
���ح �N8ار داشN'،  ا�Nوز =N@�N�ار                    
          �NR ح����\ و �$ ( �����Lو�8�Lض 

 . 0ن ت��یZ ش��

                          �NBNدی )N�N�N��N� KNان�N>N�N� وز�Nا"� ا
                      �N� �N N�N2N�N�N*N%N+ �N �N4NDN8 ار ش,د\"��
            $N� دادن 'N�NCو�. $��C '(��( ه*�ن
�* ,ر3 ا);( و خ<$ ��دن N5�ا3          
�( ��ر"�N و �N*N,نFN2N�N در 0ن                      �= |+
             FN�Nاه,N�Nز� ن��4$ خ,اه�F ای��2د و ا��
                        'N�N4Nداد �N�N.N( از �N,رژواز3 در 
ا+\اب )��)( ��ر"� و زن و �N,ان                
                �N�N��N�4ض را �N" $N,شN' دم تN,پ 

     �N�N�N� Zی��ا�N ا"�N ا�Nوز                .   خ,دش�ن ت
)�ان )�\ و ن*�ی��"�ن 0ن � در خ�Nرج                
      �N�N�N~1 +*�ی' [�ب و ت���.,ر ��ا3 
          ZN��N<Nت,ازن 8,ا ��ن خN,دش�Nن و ��N�Nح 
                  ،�NارنONBN� )N2ان�N>N�N� ر,N.� رج�Nدر خ
�4D8 وض? اL,زیN�N2,ن NR,ن د� )�Nل                   

در �N�N�NR ش�Nای��L .                      �N�N4N� )NDN ن�2'  
ن�2' ��.( از ه*�� اL,زیN�2,ن �N$ در     
��<�انK ����� در >��ZN� Z ارت�NUNع                  
N( ای�N�N2د، ��Nا3 ایN�N4N� $N%N�N,ان                          ;N(ا
                                    �Nدر ای �NYN1 نN+�N5 ان و�N�N�N(
               $N� FNه )N*N N( و �N��� 'ش�� Kان�>��
    �N�N�� $� را F3  ه�L 0ن � ��)�،  د)' و  .

                                      ،�NN N�N2N�Nن,N*N� ل�N2از ای�N ن�NYN ا
��N� $N<Nر"�N، ن�N*Nی�N"�N�Nن                          N= ن�Nی,B��(
      'N�N�N� $��C �0زاد3 و ��ا��3 ی- ت�$ ��ی

ه�N*Nن ��Nر3    . ای� �5 ارتC�U( ��ی��2�  
�N\ تN� �N$ ا�Nوز              N( 3در اوج ��و��� $�

 . ��د� ا)'

..ده سال بعد از  كنفرانس . 

 سوسياليستها و حمايت بين المللي از كارگران ايران

 JN%ن� �� ���%ان�S �� ��ر	ان ایان ��] ���S؟

 JN%ن� ���%ان ح��ی# از ��ر	ان را س�ز��ن داد؟

��ح س�7 �%س%H و س��� اح� H نXاد  �ا در ����6 N 

  �� G+ �6��2 ��ر	ان ن��ز��  هS��2؟

ان�ن�Pس   :H از �ف ح7ب ��%ن�2# ��ر	Jل ���ن���ح)���#2-  

Workers، libertyKت  و ی] ن� از �ف ور�زل��

 ���ای�?٩ ت� ٧ 
روی6 س�.# ١٩دو(� ،E)  

Brighton, The Quadrant, North Street, (opposite clock tower). 
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 خالد حاج محمدي: سردبير
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 كمونيست را بخوانيد

 كمونيست را بدست كارگران برسانيد

 كمونيست را تكثير و توزيع كنيد

 به كمونيست كمك مالي كنيد 

 زنده باد سوسياليسم

 

 @�وردی�   ٢٢ و     ٢١ و ٢٠در روزه�3   
١٣٨٩-   |��D 0وریZ   ١١ و        ١٠ و     ٩
، ن.2' د@�� )��)( +\ب                          ٢٠١٠

+%*��2' ��            -�*,ن�2' ��ر"�3          
ش��' ا��mی' ا3�XC 0ن و �� +X,ر         
ر@�| �,رش �ر)( د��� �*��$                              

در ا���ا3 . ��\3 +\ب ��"\ار "�دی�  
�%�د ه��ت د���ان             *C ن.2'، "\ارش
� �3 �*��$ ه�3 ا5�( +\ب     *C $.<و ن
در دو �� اخ�� ت,)j د��� �*��$                               

��\3 ارا]$ ش� . 

4���3 @.�د� ا3 از                *� Z"\ارش ش�
��د ن>.$ Z*C �*��$ ه� �� ا)�س                    .�L

و �\ان )�C' و ���3       " او�,ی� �")��   
در 5�C$ ه�3 ",ن�",ن و ه*����                     
ارزی��( ا3 �,د از ,�48' ��,ن(                          
4$ ای�ان �$ دارد ت^,ل                 ��+\ب در 
)��)( C*�>( را از )� �OBران� و                    
                  3�L ��L ی�3 �� ای� ا)�س��ت�ت���ت 

�� اL,زی�2,ن �OBارد      ��در .  ا+\اب 
ای� ز��$ ت���� ش� ��ره�]( �$ +\ب                
   ��+%*��2' در �ه �3 اخ�� و �Z د� 
         ���� ،\�( ����"Oش�$ �4� از �Cوج 
���+( از رژیF �$ +�( @�8� @���,ر                    
ا5;+�ت ا)'، ان�Uم داد� ��vC ش��                 
ا)' �$ )�ه�3 ��.��3 در 5<,ف                  
     ��>$ ��ر"� و �L.�وان 0ن �$ =�ف =

ش,اه� ��C( ن.�ن ��ه� �$               .  ��"�دد
��,ان� و +��ت( ا)' �$ در                    �+\ب 
�>$ ��ر"� ��ل           = 3,B��( $� ای� دور�

��د،             .  ش,د�ای� ا� ��ر و ت;ش زی�د 
ت~��� rزم دارد، ا�\ار ��ی� ��,اه� و           
��3 در د)�,ر�ن                  v+��ی- )�3 
��,م 0ت( �$ 0ن �                        L ارد �$ ��ی� درOB�

Fدازی�x� . 

��ن��ل ارا]$ "\ارش ا3�XC +�ض� در         
. ن.2' +,ل 0ن اw �ر ن�Y ��دن�                       

           $�*�)Kx د)�,ر ن.2' ت���4 ش� و از
��+v زی� ت��دل ن�Y و                           در ,رد 

)�� و�wی� د@��                 :ت3��B*�*G ش�         
��2ت 0ن ��ر)(                � $)��)( و 0ی�� ن�

 .و تG,ی1 ش�

,�48' ��,ن( +\ب +%*��2'            v^�
�4@( و            )Bاد���ت,)j ر@�| +��2 

�^v ��ر دی�B در     . ��ر)( ش�  در ای� 
4$ در��ر� 0ن�$               ���Lت, ت^,rت ��ی� 
         $� |��.,د از ت4 )C0ن ت�ا �� �+\ب 
�� ای� =�>$ ت�     ����ر"� و را�D$ 0ن �� 
),اrت ��3 ای� را�v^� ،$D و ت��دل              

 . ن�Y 5,رت "�@'

�^v دی�B ن.2' ��ر)( �,ان�( از             
��ر �*��$ ��د)��ن، در )�ی$ ت�ز� ت�ی�         
. ت^,rت )��)( ای�ان و �D>$ �,د                     

               $��C ت�4ض ��,ی�� �� ض�ورت ��2
�,رژواز3 ��د)��ن و ن�)�,ن���F2 ��د            
در ارت��ط �� Z[�2 ا)�)( و ��ر3                       
��رز�            ��رز� =�>$ ��ر"�، زن�"( و 
��رز� �� )�                         )��)( و ا�G�8د3، 
+>,ق زن�ن و �,د��ن در ای� دور�،                     

 .  ت���� "Oاش�$ ش�

اول $ ا�2ل، وی�"( ��ر � در                            
ارت��ط �� 0ن و ) *( �$ ار"�ن �3                          
                       $� $��",ن�",ن +\ب ��ی� در ای� ز
�^v دی�B ن.2' د@��                 ��B� �� Cن� 

 .)��)( �,د

            $��C ب\+ ��x*� )ر)( )�� ت���,ن��
�* ,ر3 ا);( از ��ن�ل          Fت,=�$ رژی
ای���ZL و ا8�ا�ت rزم �4�3، و                                  
��,م           L رد,ه*���� ادا$ ت��دل ن�Y در 
                           v+��و ����B 0ت( +\ب 0خ�ی� 

��+v          .  ن.2' �,دن�    $��ن.2' در ز
 . =�ح ش�� تG*�*�ت rزم ات��ذ ��د

 

H -د;� س��سK ح7ب ��%ن�2# ��ر	
 ح)���#2

 0وریZ ١٥ -١٣٨٩ @�وردی� ٢٦
٢٠١٠ 

ا��اه�F ن�,3 =��ز ا5;+�ت در                             
L,ش� ^%,م ن*,دن +*�$ ت4�اد3 از               
�,ان�ن ��4ض �$ )<�رت ای�ان در                 
                 |�ه���، @�5' را ~��F دان�2$ و =
4*,ل �� �,د"( و C.,� "�3 �$ از                
��ر�.�ن ا)'، ��L�Bان(       ا5,ل +�@$ 
�$ ه� ن,ع 0زادی�,اه(، رادیF2���% و              

"<�$ ه�3   .  �*,ن�F2 را �L.$ ��د� ا)'    
ن�,3 ه�، ا@�*( ه� و)�وش ه� ن$                       
. ن��ز3 �$ ن>� دارد و ن$ ا@.� "�3                          

�*,ن�2' ه� و 0زادی�,اه�ن ای�ان،                      
ن�,3 ه�3 8*$ ��)' و ا)�� �Lش را                      

 در ان>;ب       ٥٧@�داKL 3 از ان>;ب             
@�ه�B(، �C Z�8م زن�ان��ن )��)( ده$           
شG'، ت�وره�3 درون �ز3 و                        
 ���Uزن Z�8 ز3 و در )( )�ل���ون 

ش�ه� خ�وران ه� و ��4'           .  ا3 دی�� ان�    
                                     3�� 3����0ده�ی( ا)' �$ در
�ن�� ا)' و                 3���~�ا@��3 ای�ان �� 
 F ت� از 0ن�ن )$ نZ2 از ان�2ن �3                      
���ی�ت                      ����زن�� �$ ورژن ه�3 

�* ,ر3 ا);( را ت��U$ ��د� ان� . 

�$ ن�,3 و C,ض( ن���ن                    X@ ر� wا
ا@�اد3 �$ )<�رت �* ,ر3 ا);( را 
                            Fان ه��R ،��8ار دادن $�,رد +*
�� "Oش�$ در                        ��x( ن�ارد؛ او )"ت�ز

0ن � در    "تU*4( در ��و�Z2 "<�$ �,د            
 ی- .' �*,ن�2' �,دن� و                ٦٠)�ل   

                        Fدن� و ش*� ه� ) در5�     ��٥ی� 
ا���$ ن�,C $� 3,ض(           ".  +>�,ن ه*��$   

ن���ن �*,ن��2 � ا��<� ن%�د� و رن�ان$               
را )�زن� و ت^>��       "  ان>;��,ن 8;�(  "

��د� �$ ا"� ش �' دارن� �$ خ����ن                  
         $��رز� را اداه�3 ت �ان ��"�دن� و 

در ���' ی%( از ا@�اد3 �$                  !  ده��
�4@( ��د� ا)'  3,�خ,د را ه*�زم ن
و ��ی� �R\3 از ��K رادان و ا+*�3                 
>�م ��ش�، در ت�ی�� @��ی.�ت )��                            

���ی� ای�ان ت� ������R F�               "ن,ش�$ ا)'        
           �ث�ن�$ ت^*Z دی�ن ی%( از ن��وه��2� 3
           ��R و �*�ن�و و "�رد وی�� رو داری� و
                    Kت� خ,دت,ن, خ� $.� )ث�ن�$ =,ل 

ه*�زم دی�B ن�,3 ی�4( � �وز           "  ����
           ،$��.ا@�*( @��*�2ز هF �� اw �رات( 
@����4 �*,ن�F2 ��ر"�3 را �R� ن<�                    
rت و�Cق خ,ر ن���� و ��ا3 ادا3                   
دی� ��Z �$ ره��ش �X8$ ت,=�$                        
       '�<@,ت�وری�2( �* ,ر3 ا);( و 
0ن � در �8ار دادن ا)�( ت4�اد3 از                     
��در ره��3 +\ب +%*��2' در                         
��2' ای���ZL را �ی$ �,د"( خ,ی�                      

��3 ت1U4 ن�2' �$        .  �8ار داد� ا)'    
و��� �L)�اره�ی( از ن,ع ن�,U�" ،3( و       

                      �� F�)�ز"�را 8*$ را ���ر ن �د� و 8
د)' "�@�$ ان� ت� ش�ی� رو3 ا� ��م ه�     

 .و ذوا�>�ره� را ان��( )<�� ��د� ��ش��

.%�X8 Z$ ا� ن�,3، ا@�*(،                                 
��U- ه�3                                     ��ف و )�ی� �*�

 0ن � ه�        ،ژورن���F2 �,رژواز3 ن�2'       
R$ در ��R$ داش�$ ان� در ض�ی' ��                          
            )���*,ن�F2، 0زادی�,اه( و ��ا��3 =
,ری' 0ن � ه�         �ان�Uم داد� ان� و ��گ 
روز� ت*�ی� ( ش,د، ز�ن( در �2,ت       

,� ت,اب )�ز و ا)��           ، ش%�U$ "�     ،��ز
و "  =�\ ن,ی�L"Kش +�r هF در �2,ت   

زی� L,)' �;�       .  ن,ی�2�� و ��ر"�دان     
�( و ش�ل )�\ 0ن � ت4<� ��.��3                  *�
خ,ا���� ا)' �$ ت� � در ,ارد +�2س              
                   �Dدی' ش�ن �$ خ,�,و ز�ن( �$ 
( ا@�� ���ون ( زن� و @�X را                             

2*,م ( )�زد . 

.%�X8 Z$ �$ ن�)�,ن����R F2 ای�ان(           
   ��R ً� و �,ی�� در�دد  �$ ت�ری�" ) ��
�� اخ�� ه� �� ر@�$ ان� خ,ر��� ای�               

")�از ش��C و ر�ل و " )��ی$ ه�3 
               Z*+ زن ون>�ل را �� دوش خ,د -�ت�
��د� ان� و �� =�1 خ�=� ��2ط 0ن � را           

�� رن��B �*�ن( )�\       . L � ��د� ان�  ��
ت� � �� +X,ر د�>- ه� و ان>;�(                            
ن*�ه�ی( از ��K ن�,3 ت,ان2'                                    

       $�U^�دان  �( \�" �R"رو)�3 )
ن*�ی� و 0ن � را در ��دی� ش �ه�3                          
خ�رج از �.,ر از )��ن( ت� ت,رن�,                      

ای� .  ���8ن( )�� دوم ا5;+�ت ن*�ی�               
دا)��ن ت� � ز�ن( �$ �Lی�ن ( ر)� �$           
�*,ن�F2 در �8' خ,د و در ض�ی' ��               
                     F�C �8 3رژواز,� ���� 3� +���

���. 

                                                �ا"� ن�,3 و ش��� در دا
ه�,ز 0زادان$ �$ ش���4@(   "  د,��ا)("

��$ ان�2ن�'، 0زاد3 و                 C )خ,ان\�و ر
( ده��، از ���'                            $��ا��3 ادا
�* ,ر3 ا);( و ه�,ن( ن�Yم                       
ن���ا�� و ض�ان�2ن( )��ی$ دار3                         
                      �ا)' و ا"� =�\ ��ی( در اد���ت 
�*,ن��2 � داش�$ ��ش�  4D8ً� ی%( از                     
                               �,ارد ��ر��دش ای� ا)' �$ 
�*,ن�2' ه� در )( و ی- )�ل "Oش�$         
            $� )ه*,ار� از ��ن1 �* ,ر3 ا);

د@�ع از ان�2ن�'، 0زاد3 و                     "  ��م"
��ا��3 ت^' ت4>�1 �,د� ایF در +���%$           
                      $4�� |�Dش*� از ��ن1 ا��mی' 
ای�ان �$ ��م ه*�)�( �� ی%( از درن��       
�,د در �.��ر ده �         ,ت�ی� رژیF ه�3 

ه\ل .  ه\ار ان�2ن ت^' ت4>�1 ه��2�           
                         	�L $� )%*� )خ,ان \���@( و ر

 .��دن د)� �3 �0,د� ش*� ن�,اه� ��د

  سيف خداياري

 دلقك سياسي يا 

 سياست يك دلقك؟

نشست دفتر سياسي حزب 

 -كمونيست كارگري

 حكمتيست


