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                            1389 ارديبهشت 31

 2010 مه 21

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 


 ز��ا�� �����         �� ��� روز ��
�و� ب�    .  در اوی� ا��ام ����         �

             �ا�&%�ب �#"!� در � �ه�
!,&+*  (�د�&�ن و ا�&�اض                 
 ،��� !�+�"ن �.� �+�- ا��ام                        

!"�1 از ��ر�0ی&� در ��ا��          
ای�ان �+�- ای� 1��ی2 ب-                                 

در .  ��"ه�� !,&+* ب�ا� ا3&�د          
     �خ�رج (8"ر ��7 ت�5(�ت زی�د
در ح#�ی2 از ا�&%�ب و در                    
ا�&�اض ب- ا��ام ز��ا���ن                          

ب� ای� و1"د           .  ص"رت >�23    
                              �د�&@�� �?�<� 1# "ر
� خ"د را               �Aب �� &Bل� �!�ا�
.  ب�ا� ا��ام ا��م (�د� ا�2                

          �("ر� ه�� Dدم �"ز� 1# "ر
ا��!� ب�ی� داغ ب#����،                                     
                 -&�F< در �� ��ل -H���I#ه

ح.�J� Kم در       .  ���� ب"د� ا�2     
     ��0�&A! و (8&�ر !,�ل.�� و�<

ه� روز ب- ب ��- ا� ب�ی�           .  ا�2
                     ��� ت�Aاد� ب�@��� را ب� ��7
            2�A�� خ"��� خ"د ����8 و �ه�
د�&@�� Dد!�8H ��ن را در                       
!�Aض �#�یL � �و��ان ��ار          
ده��، ت� ب&"ا��� د�&@�� ار��ب                 

ب- .  خ"د را ��(�ر �@�ه�ار��            
              ای� ا!�� (- ب- اه�اف خ"د ��<
                          N�+Bت �Dی��،  !�دم Dزادی,"ا

 .�"�� و �H"ت ��8- (���

          �ار>�� �� ��("ب ب- ب ��- ه�
               -&B��8 را از رو ب#� *+&,!

، ای�   "�?�<�"رژیN د�&@��     .  ا��
                             �!���� ا��ام، را ب- 1+"

ا�B3ر .  ص5�- را��� ا�2                   
ز��ا���ن و �H�Q- >�ان خ"د را         
. �+�- !�دم، ره� (�د� ا��                          

روز��!- و !��ی�� رژیN ز!��-              
ادا!- (�ر� د�&@�� ��("ب را           

! �� !�H�� و ه�             

 خالد حاج محمدي

 كوره ها بايد داغ بمانند

 2صفحه 

� 1��L و             �� -) Nر ه��Hی �����2 و ب�ا
اح7اب ب"رژواز� را �28 �� �3اخ"ان            

                     Nدی�ی -A!�1 R� ST�  .        -ب�Qب- ت
ا�&%�ب �#"!� !�دم (�د�&�ن در ه.&-           

از ��QیS ا�&%�ب        .  >�F&- ا��ر� دارم      
                  �&�"�� Nه �Hدم (�د�&�ن ی�! �!"#�
               2B@�ن اح7اب ب"رژوا ����"��ل��@�ن ل�ل
                    -A!�1 R� �(�د ب-  �3اخ"ان ���وه�
(�د�&�ن از 1#+- (#�&- (�د�&�ن ح7ب                
ح2B�&#H ب�ا� ا�&%�ب �#"!� در                       

در ت�Qب- ب�L از �- ده-           .  (�د�&�ن ب"د  
�A3ل�2 ����� و (#"��N�U&B! �&B خ"د                   
ب�ا� اول�� ب�ر !� ب��N �1ی���ت                                        
� ب- !���U�V W3ت��8ن،                         �<D 2Bل���"����
     ��8H�! *28 �� �3اخ"ان ���وه�ی� ص�

(- �D -A!�1 � را ب- ��"ان (#"��2B و                   
����8�! R� . 

ه� دو ب,L ح7ب د!�Hات (�د�&�ن                      
ای�ان و ه� دو 1��ح ��ز!�ن �"م ���2               
زح#&�8Hن ب�A از ای� �� و Dن �� (�دن و               
     ) -) 2�Aای� وا� Y#زی�د، ب� ل �ت�دی�ه�
!�دم (�د�&�ن ح&� ب� �3ض �H"ت و ب�   
ت�D �)�5 � ب- ا�&��Uل ا�&%�ب �#"!�               
            ��&BH� ت را"H� ،23ر ��ب7ر>� خ"اه
و ب� !"ج ب- را� ا3&�د� در ح#�ی2 از                             

  ���� �ای� ح2U�U .  ا�&%�ب �#"!� ه#�ا
(- ت���S �"ا و اراد� !N�U&B !�دم در دو           
�، � �ی&� ب,�8 از                   ���) ���Aت �راه� ه�
                    N��� ب- زی� Nرا ه ���و� ص* !�Uب
خ"د و هZ!"�� خ"د !��8H، در ای� !"رد     

و ای� ب�ر ب- �.R� - �1 W و رادی�Hل�NB و   
ای� ت�Qب- از      .  !�دم Dزادی,"ا� حNH را��       

د�&�ورده�� ��در و ب� ارزش ای�                                     
ا�&%�ب ا�2 (- در اب�Aد ا1&#��� و                      
         R� *�8ن !��ه� (- !�8"د  ص� ��"�+�!
                                �و رادی�Hل��UB� -� NBاول 1��8 �
ب"رژوای�، ب+H- ب� �YH ه�ای2 >� و                  
���U8اول !��رزات ا1&#��� ب���� (-                      
1��8 � و �1ی���ت ب"رژوای� از                                       
������ر� و ب�ا� !�ب"ط �@�� دا�&�                      
. خ"د ب- D �� 28� ،-A!�1ن ب- خ[ �"��      

و در   .  ای� ��ی�� را ب�ی� ب- �3ل ��^ >�23    
                        ��ه�Uح�ل  ب- د�2 !��"ره� و ت ���
            ��1ی���ت ����"��ل�B&� و ب"رژوای�، ب�ا
ب-  (�Qا� ب�دن ت�5(�ت ا1&#���، خ�_           
                             N��� 2ی"Uدم و ت�! N8� ن در�����
����� خ"د در دل ای� ت5"`ت را د���ل                  

� ای�H- در ای� !"رد !a,8     .  (�دZب- وی
�ه� �3 ال�5ل و از                 Uای� ت

 عجايب اعتصاب عمومي كردستان يا رندي سياسي 

 رحمان حسين زاده 

��b .  ���5 ب��3از ای�ان در ��واز ا�2    
ب- !��ان D!�ن ص.� ب�ا� د�3ع از ز��>�       

��b ا��م ح?"ر     .  و ��!2 !�دم ای�ان  
���و� ات�5د و ه#�B&@� !�+�"�� !�د!�             
�ب�، �R و Dر!��,"ا�، در (�د�&�ن                 Uا�
�+�-  اح�Hم ا��ام بT"ر (+� و در                                 
ا�&�ض ب- ا��ام 1��ی&�Hرا�- ��
 �A3ل                     
�����، ��b د�2 ب�دن ب- ��رت خ"د، و       
�28 (�دن ب- !��ان �7اع درون                                       
خ��"اد>� ب�� اص�ح V+��ن حH"!&� و                 

2!"H����1ن در ح    . 

ا�&%�ب !�+�"�� !�دم ��ا�� (�د�&�ن              
و ب- ت�TA+� (���8ن  (�ر و !�ر�- در                    

 اردی� f���  ،28 !�دم در (�د�&�ن               ٢٣
                   
� از 1��ی�ت رژیN، ا��ام ���U3 ^ب- ی

�A3ل �����، و در ه#�رد� ب� ب�ز!���>�ن         
ب� ای� ح�(2 !�دم ای�ان                      .  �D � ب"د      

ب�ردی@� ص�ا� Dزاد� را از (�د�&�ن                      
ای� ص�ا را ����1ن ح�(N، ب�2                      .  ������

خ�!�- ا� و د3&� اح#�� �Zاد، ا�"زی�B"ن             
         Nت رژی�Q� ح و�، )دوخ�داد و ��7     (اص

        ������ Nه � �D �!�دم .  دول �iب� و !��ی�
در ��ا�� ای�ان اح�Bس ��رت (�د��،                 
در دل ا�"زی�B"ن اص�ح ��Jم ه�اس و               
�@�ا�� (��&- ��، و ب� ���H رژیN و                         

 .��ت+�� �3ز��ان !�دم ر�8- !�گ ا3&�د

 �+B+- ح#�ت !&�5ا�- ا�"زی�B"ن �R و           
(#"��2B، ب- �.�رت,��- ه� و                                               
(�B"ل@�ی �� رژیN در خ�رج (8"ر، ب-              
!L,� l5 خ�� ا��ام ��
 �A3ل �����،             

و ��ز!�ن ی�3&� ب�در�m ی^ ا�&%�ب                  
�#"!� ی^ روز� در ��ا�� (�د�&�ن ب-   
           f��� ،2B��"#) و  R� �1ی���ت �ره��
 ��یW !�د!� ب"د (-                          #Aال YH� و
           ،�!���V"ن خ"ن و 1��ی2 1# "ر� ا�
ب� ا��ام و �"ب- ه�� دار و ب�Bط ��ق                    
Dن، و ب� ه� 1��ح و د�&- ا�، را  �#�                      

 . خ"اه��

                      ��?3 2��Bا�&%�ب در (�د�&�ن ب
. ��ا�� ای�ان را ت25 ت���o خ"د ��ار داد  

ه#- و از 1#+- ر���- ه�� �iب� و                           
�3�Vاران ��د��ه� و ا�"زی�B"ن                                    
�3�Vاراص�ح رژیN، !�8وV- خ"اه�ن،         

   �+!–              �ا(�qی2، و      –!Fه�� ه� و ت"د
!�Tل�- !5"ر� ه�، در !"رد Dن �"�&- ا��     

     ��Bا�� و            .  و !� �"ی �ب�خ� ح#�ی2 (�د
از ا�&%�ب    "  ح#�ی2"ب�خ� هN ب- ب ��-         

ا��ا! �، ب�ز �"ب زی�            "  !H5"!�2"و    
 رژیN زد� ا��          rاز  �3ص2            .  ب �.�V

V+��ن  و ��ن ب- ��خ روزخ"ران �����،         
� !�H��� (- از                   Uت -������

�����   :     2#Hر ح"%�! L�� ل�� �� �رد
در !"رد ا�&,�ب�ت در D!�ی�H و ارو��،                       
د!�Hا�� و !NB���H ه�� دخ�ل2 !�دم  و       
U�V- (�ر>� در �iب، در !&� ("ت�� زی�، 

ای� اt �ر ��J      .  اt �ر ��J (�د� ا�2       
. ه�"ز ز���، D!"ز��� و ب�Hر ب�د�� ا�2            

ب- ای� دل� در �D&��- ه.&- حD ،2#Hن را          
               N��H�! ��H2، ب�زتB��"#) �در ای� �#�ر

N��H�! -ن را ب- ه#@�ن ت"ص�D و خ"ا��ن. 

��	
�� . 

 

 س��ن اول

��ت ���ی��*���
 د���اس� و ا
ی^ زی��یv د!"(�ا��i vبv ب�اى                             
ت"ری2B 1 �ن �"!v و ��ق ارو��یv و              
!&.�Hی� و !.�Bی�v (- ب- ای� ��Jم از                   
� !�H���، ا!v��H ا�2 (-       �@� -Iه#�ن دری
ای� ��Jم ب�اى خ�صv �3د از ����2 و             
                      N�3اه v���� ��i v<ا�&,�ب ی^ ز��

��H�!  .        ار��F@�! Nزادى ا�D ای� را  . �#�
ه�ى (+�8- اى Dزادى �iبv در ای�                              
                           v+i�8! ل�& � و�A3 و � T�5! ،�دی�>�
هB&�� (- در �D � خ�صv �3د از ه� �"ع   
                     vب �دخ�ل&@�ى دول2 و A!�1- و !&�Uب
!�+v اش ب- ه� �"ع دخ�ل2 در ا!� دول2       

 ب- �#�یL در !��ی�H� ا�2                     .ب- �8#@��ت�ی� -&. � v# ! 2U�Uح vU+در ای� ت .
           v#&B�� vب�i vد!"(�ا�

 منصور حكمت 

 دمكراسى و انتخابات آمريكا

 اعتصاب عمومي در كردستان

 آب در النه مورچگان 
 ثريا شهابي

 4صفحه 

 2صفحه 

 3صفحه 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

روز �"ژ� ا� را از ح�Qب ز��ن ت�                      
ا!��2 !+� و !,��Vات ب�ا� ��Jم،                     
����� ����8د ب���!- (8&�ر خ"د                              

���H�!.  

در ای� !��ن از ه#- ری�(�را�- ت� ا��م       
1��ح ��7 1# "ر�                    "  ا�&�اض"

� در !"رد               .  ا��!� ا�2        "�"!
��رو��� D<�� دادر�� و            "ا��ا! � ب-        

و (�وب� �@�ان     . !A&�ض ا�2"  ���"ن
           �ا��J� 2�"��� -) 2م ب- �1<� ر���

ا�3اد wB! ��i"ل حNH !�5رب                     (-     
  ���H�! ا�&�اف       .  ص�در Sو ب- ای� ت�ت�

" ا�"زی�B"ن"!�H��� (- در !�ام ای�                    
           ت#�م  ا��ا! �� �- ده- >�F&-، ب- دل�
ای�H- اح�Hم !�5رب و ا��ام ت"�[                         
ا�3اد !wB"ل ص�در ��� ب"د و ی� �"ن                 
                             ��>D -ب �Hا��ام ب� ات �اح�Hم ص�در
دادر�� ص�در و ا�1ا ���  ���"�� و                  

و !@� (�B ت�دی��     .  ب�حx ب"د� ا�2  
دا�2 (- (�وب� و !"�"� ��ر� ت�                      

ا�&�اض ای� ��Dی�ن  �-           .  خ"د رژیN ا��    
 ب+H- ت� � ب-            ،ب- ز��ان و حNH ا��ام             

         �اح�Hم ص�در� �+�- 1��ح ��7 1# "ر
. ا��!� و !,�ل.�� !"ا�J� x3م ا�2                

ای� � ه�@�!� (- �� (�ر ب"د�� در                           
1��ی�ت و ��("ب ��ی^ ب"د��،                               

هN ا!�وز هN ب- Dن !.&,�ا�� ��ا (-                 
 ص�در      !�اwB! W1"ل حNH !�5رب                 

و هN اح�Hم ا��ام و ا�1ا� Dن   (�د� ب"د   
 !�TبD x<�� دار�� و ���"ن ص"رت                   

 . >�3&- ب"د

                           �در !�Uب !"ج ��("ب 1# "ر
!���� ��("ب و        .  ا��!� ب�ی� ایB&�د      

ا!� .  (8&�ر را !�&"ان از (�ر ا��اخ2               
ای� (�ر 1���8 ا�2 (- ب� ا��ام ت25                 

ب,�8 از     .  ه� ��ای�T !,�ل* ا�2         
               �!�!,�ل.�ن 1��ح ح�(N 1# "ر� ا�
خ"د ��و��� ب &�� از ی�ران ح�(N خ"د               

ب,�8 از �1ی���ت ا�"زی�B"ن             .  ��ار��
1# "ر� ا��!� ��7 خ"د ب� ه�                              
�iول��� (- �+�- ا��ام !�H��� ب-                             
. د�&@�� ��("ب و تx�#5 ���ز دار��                  

                  N&� ب� ��م !�&�J� K.خ"د و ح ت�#5
                            (�8 و ا�&q#�ر، ا!� !8&�_ (
ب"رژواز� ای�ان از ح�(N ت� ا�"زی�B"ن           

خ�ت#- دادن ب- ��("ب و ب-                      .  ا�2
ر�#�2 ���خ&� حx !�دم در اب�از                      
                   �� و ب��ن و ا�&�اض، و Dزادی ���U�
ب� ��� و ��ط �����، ت� � خ"ا�2                      
U�V- (�ر>� ا�2، (- در و1"د اخ&��ق         

 .����� (#&�ی� �.�A ��ارد

(#"��B& � و U�V- (�ر>� ���و� اص+�           
 �+�- ا��ام و               ،و �1� �+�- اخ&��ق              

ب- ه#�� دل� (�ر اص+�         .   ��("ب ا��  
و بB&� �� در !�Uب !���� ��("ب و               
��� ت�Aض ب- Dزادی �� ����� در                      
 از ه� (Y ب� دوش ای�                       �� -A!�1

در ��ای[ (�"�� و ب�                   .  U�V- ا�2    

                           -) �.+&,! ��1ال � و ص* ب��ی �
 U�V- (�ر>� در         ،ص"رت >�3&- ا�2     

 در د�3ع از حU"ق حU-              ،د�3ع از خ"د     
!�دم و �+�- ز��ان و ا��ام ب�ی� ب� ص*         

 خ"د ب- !��ان Dی�      U&B!  .     ای� (�ر �ب�ا
          ��) W#1 خ"د را � ب- 1��L      ،ب�ی� ���و

 ده� و ص* خ"د را                H� خ"د U&B!
ت?#�� !�Uب+- �1� ب�                .  تN�H5 ب,�8    

� و                       ��< H� ،ا��ام و (8&�ر !�دم
W#1 ��ن ���و� Dن 1���8 ا�2 (-                   
�#��U ب� ه� ا��ام و اخ&���� !,�ل*                      

 ای�ان              .  ا�2q! � ،و ای� در A!�1- ا
� و !&U�V �5- (�ر>�                        �<D *71 ص

 .1��L دی@�� را ��! �,"اه� ��

ت�5(�ت ا!�Bل اول !- و ب��ن خ"ا�2              
و !�Tل�- خ"د (�ر>�ان و W#1 ��ن                    
       *+&,! �ح"ل �D � و �- >.&� ب- 1��ح �
. ب"رژواز� ای�ان ��!� در ای� را� ب"د      

ا�&%�ب �#"!� !�دم Dزادی,"ا� در                  
(�د�&�ن و 1"اب !2�q دادن ب-                                  
�3اخ"ان ���وه�� ����� و در راس                 
Dن اح7اب �A!�1 R- از 1#+- ح7ب                
             ��� �&Bب �2 ��!� �1� ب�اB�&#Hح

ت�Qب- .  �+�- ت�Aض ارت�Qع ح�(N ب"د            
ا�&%�ب �#"!� ا!�Bل �#"�- خ"ب و             
ب��Bر ب�B1&- ا� از ب- !��ان Dوردن                   
!�دم در د�3ع از !��W3 خ"د �D � و در                 

 . ای� !"رد �+�- ا��ام ب"د

ب ��- ت�Aض رژیN اخ&�ف ب� 1��ح ��7     
 اول�� ��ب����ن        ،ی� ه� ��7 دی@� ب���            

Dن (�ر>�ان و !�د!� هB&�� (- !,�ل*   
 1# "ر� ا��!� و خ"اه�ن ز��>�       )

  ��&Bو !�3- ه ���Bو   . ا� �Aل.�ن وا��,!
               N)م ح��T� و N&B�� � �- 1��ب         ،ب���د

       رB3����Q و !"�"� و (�وب� و �- (
 ب+U�V -H- ا�              ،ا�"زی�B"ن ب"رژوا<�    

                         N&B�� و N&� و �ا�2 (- ب� ��ب�اب�
!�&�� ب� (�ر !7د� از ��ی- د�#��                         

         .  داردH� خ"د ��� �ای� ���و ب�ی� رو
ب@��د و �+�- ا�3�51ت و ��ب�اب�� و                    
. ای��Q �+�- ا��ام و اخ&��ق ب- !��ان Dی�               

ب�دن ای� U�V- و ه� ب,L از Dن ب� ه�     
    � زی� ���N ��ی�       ،ا�N و ب- ه� ب ��- ا

.  �28 (�دن ب- ای� U�V- ا�2            ،1��8 �
�N8 ا!�� دوخ&� ب- ب�(�ت ��7 و                             
رB3����Q و !"�"� و (�وب� (- در                
!�Uب !���� (8&�ر رژیN �� ب�����،                        

 . ت"هN !�>��ر� ا�2

 !�7ان   ،در1- ات�5د ص."ف !� (�ر>�ان  
ت"ان و ��رت !��رزات� !� در >�و ب̀�           
ر3&� خ"دD>�ه� ص."ف ای� U�V- ب-                 
!��W3 خ"د و ب- ه#��B"�&� خ"د و ب-             
. ت"ان و ��رت !&�5 ص."ف خ"د ا�2            

                       �>�م ب- >�م ب�ی� ص."ف خ"د را D!�د
(��N و در دل ا�&�اض و �1ال ه�                         
روز� ای� NJ� -�+� -U�V !"1"د ب�ی�                    
         �H&! نD -و ب N��) �5&! خ"د را ����و

Nت"ان                    .  �"ی Lت?#�� ا73ای � �ای� ت
!�Uب+- ب� ارت�Qع ح�(N و بB&� �� در                      

 . !�Uب ی"رش 1# "ر� ا��!� ا�2

 ...كوره ها بايد داغ 

ب�اى دخ�ل2 !�دم در ��رت ����v و              
                       v!�J� YH2، ب��B�� ا!"ر �ادار
. ب�اى ت?#�� ��م دخ�ل2 !�دم ا�2                

                   vب�i ��i Nدر ی^ رژی ���ت%"ر (
ب�اى �+S راى دو �"م !�دم و دور                   
                            �(�د��8ن از ا�&,�ب�ت، �- د�&@�
�+�vB ��یl و V"ی و �- اخ&��ق                    

ت%"ر .  ����v اى ب�ی� ��ز!�ن ی�ب�                  
                vت ��ل�!�U! ب�اى !�5ود (�دن ���)
                    L�� از v���� 28"رى ب- ی^ ال�)
� و !�5وم (�دن                         �.� �!A+"م ��� د
��!- !�دم، (�ر>�ان، ز��ن، ا�+�& �ى              
� از حx ت%�ى !�U!�ت                 ��i ادى وZ�
��لv (8"ر، �- ب�Bط �H�Q- و ا��ام             
و �- �"ا��� �H�Dرا ت�D l�A!�7ى ب�ی�           

 .�+N �"د

                        �Hی�!D vتD - ا�&,�ب�ت�ح�ل ب- ص5
  ���) ���یS دو �"م از !�دم ب-                .  �@�

ه�y ر<�Y   .  ��ى ص��و� � �,"اه�� ر23  
1# "رى در D!�ی�H ب� راى ا(�qی2                    

ص5�- .  !�دم ا�&,�ب �,"اه� ��                       
����v (8"ر ت25 تB+[ دو ح7ب و                  
U3[ دو ح7ب ا�2 (- 1��ح �ى دو>��-       
ی^ ه��ت ح�(#- واح� و ی^ ��8                         
!#&�ز ا�&%�دى ب�ل��B- ("�^ را                          

   ���H�! v<��ان         .  �#�ی"�Aب�اى ��(2 ب
(���ی� در ا�&,�ب�ت ری��2 1# "رى،                 
زم                          ̀ `ا� �%2 !�+�"ن د`ر �"ل

و ال�&- ا�%��3 ه� (Y (- ب&"ا��           .  ا�2
ای� �%2 !�+�"ن را، �- از !5 ارث   
                            ��رى و �- ب� ب�� و ب2B ب� !3�5
��!�ی- دارى ر�@�ر�m و ��L �3وش           
(�دن ����& �ى دولD 2تv، ���ا (��،                    

در .  !�&"ا�� Dزادا�- خ"د را (���ی� (��               
ت#�م V"ل ح��ت ای� د!"(�ا�v ه�>7            
                       v&و ح �ی^ زن ر<�Y 1# "ر ��8
. (���ی� ری��2 1# "رى ��"د� ا�2                    

             v+! و � �!�ن Lد ارت�&� xب�� Y�>ر
!��ا�� (- (���ی� ���L بA�"ان ی^                           

ت"�[ !3�5 ب̀� ت#5                     "  دور>-"
�#�8"د و !�&"ا�� خ�Tات v��1 در ب�               

ه��I^ از ����& �یv (-          .  دا�&- ب���   

در V"ل � �ر ��ل Dی��� ��ار ا�2 ب-           
ا�1ا در Dی� �- ب- راى >Fا�&- !�8"د و         
�ع !�دم !����               Vا���� ب- ا v&ح -� .

!�U!�ت !wB"ل � �ده�یv ب��Bر ح�Bس             
         vت دی"ان ��ل�?� ��J� ،����) ���Aو ت
(8"ر، رو��ى ارتL و ��ز!�� �ى                     
             ��&B�� vاص"` ا�&,�ب ،v&��!و ا vB�+� .

ب�A از ا�&,�ب�ت، !�دم، �- ا�+�2 راى              
ده��� و �- ا(�qی2 خ�!"ش،                                        
("�H&�ی� !�Qایv ب�اى (�&�ل و                        

�- .  ب�زخ"ا�2 دول2 و !�U!�ت ��ار��           
               U3[ !�&,��� ت"�[ راى ده��>�ن ��ب
                              2!"Hح ��7ل ��B&��، ب+H- دور
رو��ى دول2 و اح7اب ح�(N در �iب         
بT"ر !&"�[ از �#� اS+i دیH&�ت"ره�     
            ��i در (8"ره�ى v!�J� و خ"�&�ه�ى

v�̀ ت� ا�2 "V �#� vب�i. 

             �Hی�!D ی� ب�ی� در ا�&,�ب�تD)      �ی� ��� !�
) ب�A از Dن در ا�&,�ب�ت ا�@+B&�ن                               

��(2 (�د؟ ا�&,�ب !��ن ب�ب دول                      
1# "ری,"ا� و (+��&"ن د!"(�ات، (-              
ب���!- ر�3� اD �U5! v��#&1!�ی�H را             
ب�!��I�� و ���ی� !�+�"ن ("د_                                 
 �U3 vتD ر ��ل� � vV را در vی�Hی�!D
زد� و >���- ب- خ��ب�ن !��ی7د، ا�&,�ب       
                   v�"ر و ت�) -J3�5! �Q�! ن �1ن��!
ب+�، (- از هN ا(�"ن �+�- حx ا�&%�ب   
(�ر>�ان ��Aر !��ه� و ح&v ب- ی^                   

                   v&��� د�&#7د  �"�� در             ٤ح�ا�
ا�& �ى ��ن راى !�.v       " ب�ی&����ى (���  "

!��ه�، ا�&,�بv بv � �ی2 د�"ار و ال�&-           
ای� ا�&,�ب را ���ی�          .  ب��Bر ��{ ا�2      

ز!�ن Dن ر���� (- F�  .                     -U�Vی�23
(�ر>� در ای� (8"ره� د���U از وراى              
د!"(�ا��i vبv راهv ب�اى دخ�ل2              

 .در ����2 ���ا (��

2#Hر ح"%�! 

، ��&�!��    ١٣٧٥اول�� ب�ر در � �ی"ر          
١٩٩٦                 � ا�&�����"��ل      ٢٢، در �#�ر

�� �8&�!. 

       N&82 1+� ه#H%"ر ح�ر !�oD -�"#Q!
 ٣٤٢ ت� ٣٤١ص.�5ت 

...دمكراسى و انتخابات   

 برنامه راديو پرتو

  ماه مه 21   ارديبهشت  برابر با30: جمعه
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-.��� :vال- داراب  رح#�ن ح��B زاد� و ���

 �oی� � �بv: س�آ�ب %�8�رى اس�7� از ا!�ام در اوی3 ت� ت��01 �� ای(��,/

 خ�ل� ح�ج !5#�ى و ا�NJ آN >"ی�ن: ه:�� �(#�ر '9��

;	.<
��ت ا���
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 !مرگ بر جمهوري اسالمي

                 �ت�5_ !�دم در (�د�&�ن �#�� ب�ا
� ب� ارج خ"د ب�وز��                ���� �دن .    (

ا��1ر� و از ������ر� ا�"زی�B"ن                      
            ��3�Vار اص�ح رژیN ب- !��ان !��رز
�+�- ا��ام، !��ا�� (- !5 اب�از و1"د       
                                       -�̀ D  ،2B�� � �Dب� ب"د (- ب- 

ای� 1#��2 را      .  !"ر�@�ن ��ازی� ��    
̀�- ه�� خ"د ب��ون  (��8            ه�ا��ن از 

 و �"�L ت#�م �� در !�Uب     ح.�ظو ب�ون   
  . �?�وت !�دم  ��ار داد

 اt �رات ب�خ� از ��ز!�� � و �A3ل��            
ا�"زی�B"ن �3�Vار اص�ح رژیN، در               

از !��رز� !�دم �+�- ا��ام              "  ح#�ی2"
 :  را ب,"ا���

ن !+�               "-  ١ �̀A3 �!Fه��   -�"را
(- ری��D 2ن را �7ت ا�                      "  ای�ان

��5ب� ب� � �� دارد، ب� ا�&�8ر ب����-                    
   �� و             "ا�H3 ب� ت.�وت b0#� ت%�ی

ای� �"را ب� ��
              "  خ[ !�8 �����        
�+H5! 2"م (�دن ای�          ،    ا��ا!� اخ��   

حU"ق ا����B و           " را ت�(�� ب�                   ا��ام
�� .  �D � ا��م (�د� ا�2      "  � �و����D

ای�8ن اب&�ا در       !  ��5ب� !7اح !�.�!�ی��     
   ا��ام �+�- ا��ام،      "  �1م و ات �م     "!�Uب

                 ���H�! ات �م W3.  از خ"د ر ��ی�!�.�!
�+2 و ��ن �7ول ب����- �D � �- !,�ل.2           
ب� ا��ام، (- �3!"ل ��خ"رد� و ب�                           

" حU"ق ا����B و � �و���            "خ�ص�2    
ای� �"را ��8&� هN  خ"ا�&�ر                    .  ا�2

ر���>� (#��Bری�� ��ل� حU"ق ب�8                
ب�زدا�2 ه��       "��ز!�ن !+ ب-                            

خ"د��ا�-، ا��ام ه�� �3ا���"�� و                        
و �V ی^        .  ����"  �H�Q- در ای�ان       

�#+��ت ! "را�- �7ت ا� ��5ب�، ب-               
          �!�U!�ت 1# "ر� ا��!� ت"ص�- (�د

(- ب�ا� ح.K ح�(#�2 و                             ا�2         
1+">��� از       "        �ت?�J� *�Aم 1# "ر

�!�!5#"د اح#�� �Zاد را ب�(��ر            "ا�
���)    .                �+! � –ای� ر1 حU"ق ب�8

!Fه�� و �3�Vار ���"ن ا���� خ"د ب-           
زب�ن ب� زب��� !�.�!�ی�� (- ت� �                                

                       -Q�H� ل* ا��ام و�,! ،��"�����i
. یA�� !,�ل* ا��ام �3�Vاران ��Jم، ا��      

و ا>� در !"رد ا��ام �A3ل�� �����                      
                   YH� ،�!,�ل* ��Jم، از �� ����ر
                       � ��8ن !��ه��  ت� � و ت� � ب�ا#Aال
                         �1+">��� از ت?�J� *�Aم و ب�ا

�3!�ی�8ت ای� ر1          .  ��Qت Dن ا�2        
             -,B� ،1 �ن �"!�    "����� ای�ان" ،

حU"ق "وV�� �3�Vار� از              -!+�         
��5ب� .  ب- ���ق �iب ا�2               "  ب�8

                  �ح�2B�� �0 ب- ریB^ (�� ب�دار
در�2 از !"اD W0!"ز>�ران خ"د در             
�iب، ا!�qل �." ب�� ال#+ و (#�B"ن               

ت� ب�ه� و ح�ا� در             ..حU"ق ب�8 و          
                       �ح�ف، ا��ام را بT"ر (+� و ب�ا

�#� ت"ا�� ه#I"ن       .  ه#-،  !H5"م (��        
ص�ح��ن ا�"اع (�"ا��B"ن ه�� ب�                            
خ�ص�2 حU"ق ب�8 در �iب، در                          
!"رد اخ&�ف !"اW0 ����� ب�                                
           ،��� -) Nب����ن ای� ا��ا! �، !"�&� ه��

ی^ �3�Vار    .  د��ان رو� 1@� ب@Fارد       
��و����ض ���"ن ا���� ای�ان، ���"��          
                    �(- ا��س و ب���د Dن ب� !�Qزات ه�
ا��!� و ا��ام و ت7Aی� و اخ&��ق                           
ا�2، ی^ !"ا�J� x3م، �#� ت"ا��                            

ا�&�Jر .  !,�ل* ا��ام بT"ر (+� ب���            
ای� در1- از Dزادی,"اه�، ح&�                                 

ای� .  ص"ر�، از ای� 1#��2 وهN ا�2      
 . ه� ب- 3?�� !,&�x ز��� ا��

�"را� ه#�ه�@�        "�3!�ی�8ت           -٢ 
. ، هN خ"ا���� ا�2    "اص�ح V+��ن (�د  

              *�V �3 ای��A! در �&!�U!  .     ای� ه�
��خ- ه�� !5+�، ا�&��� و � ��&���             
ا�"زی�B"ن �3�Vار اص�ح رژیN در                  

�"رای� (- !A#"` در !�(7 . !�(7 ا��
 ر<�Y 1# "ره� و ا!�!�ن A#1- و   !��
           -��< -� �وزرا و !�اW1  ��ل��Uر �"ا
���ت�              Vز��ا� � و وزارت ا �و رؤ��
ه�� ��بx ا�2، و در ا�&�� � و                                  
� ��&�� � (+"پ ����� ا�&���اران و                
� �داران و  رؤ��� ��بx دوا<�                            

 !�(W0"! S                    .  دول&�A1 -,B�
��5ب� را از اص�ح V+��ن (�د�&�ن                 

 .  ب,"ا���

" �"را� ه#�ه�@� اص�ح V+��ن (�د      "
هN 0#� ت�Uی� از زح#�ت !"�"� و                 
زه�ا ره�"رد در ب����- ا�، !,�ل.2                   

ه� �"ع روش و ح�(&� (-   "خ"د را ب�   
" !"S1 ای�Qد 3?�� خ8"�2 �"د                         

ا��م (�د� ا�� و از !�U!�ت �?�ی�                      
��i ���"�� و           "خ"ا�&- ا�� (- از                     

̀�- و ��ی#�ل ��ن حU"ق                                  ����iد
�ت��5 و      .    1+">��� (��     "  � �و��

! �رت زی�د� ب�Hر ر3&- ا�2 (- ب�                    
(#&�ی� خ�Bرت (�م، دلU^ وار در                  
                     YH� دم �+�- ا��ام�! �(��ر !��رز

ح��� ای� 1#��2 در (�د�&�ن           .  >�23
ب� ر�m ت� از Dن ا�2 (- ب&"ا�� ب-                      
ا�&�اض ب�حx !�دم ر�m ��7 و                        

 . ���و� از !"�"� ب����

�خ�  : و ب̀�

 –!Fه��، ت"د�         -د>�ا��ی�8ن !+�  -  ٣
�A#1 از ا�&�دان     "ا(�qی2، (- خ"د را     

"  و رو��.�Hان ای�ا�� خ�رج از (8"ر        
� ا��، در ب����- ا� در !"رد                                  ��!��
ا��ا! � و ا�&%�ب در (�د�&�ن                                

 : !�.�!�ی��

در ��ی�ن ای� ب����-، ا!?� (���>�ن                           "
H5! �#0"م (�دن !�Qزات ا��ام،                    
                                      ت�(�� (�د� ا�� (- خ"ا�&�ر ح

�ت (�"��         H8!         ه�7 از     "ای�ان ب���
. هB&��" خ8"�2 از S��1 ه� دو �Vف  

در !��ن ا!?�ء (���>�ن ای� ب����- ��م                     
ا�3اد� ه#I"ن را!�� 1 ���@+"،                             
                         �H�� ،�#�ره ��A� ،ا�@�7 (�ر� !
�، !5#"د (�ی#� ح�H_، !�%"ر               �)
!�Aل، ! �زاد ب�و�1د� و ت"رج                         

 ."دری�ی� ب- �N8 !� خ"رد

!  ��ه�7 از خ8"�2 از ه�دو �Vف                 
                N �D ف دی@�؟ (�ام خ8"�2؟�V ام�)
در !"رد ای�ان و �"ب- ه�� دارش، ب�               
اح�Hم ��ق �+�- �A3ل�� (�ر>�� و                     
              �!�ا��A3 حU"ق زن، ب� ا�&�اف ب@��
زی� �H�Q- از دا�Q8"ی�ن !A&�ض و                
                     �!��ا� �� ��@�Bر و �H�Q- >�ه �
��ون و��Tی� اش، N �D در V"ل ��              

�1ی� (- ب��Bر� !�گ                               !  ��ل
��ا3&#��ا�- ب- ز��>� در ���� 1 �#�             

خ8"�2 از ه�دو       .  را ب- �1ن خ�ی���         
تB+� ب,L    "�- (+#�ت ��^،        !  �Vف

�- ��ا23 ب- ح�اج       "!    و Dرا!Q8"ی�  
   ��- !"W0 ! "ع و !�8م                 !  ر3&- ا

Dزار�، �- ص* >��ی�� و ت � از                          
 ! ��ا3&�

ای� 1#��2، از ��5ب� ت� خ��N (�ر،                      
                         �(+�� و ر!F� 7ی�3&- ��ن در ب�ر>�
ب"رژواز� �iب، ب�ا� اخ&%�ص ی^         
(��� (���ی�ات"ر� دی@� ب�ا� دری�23           
ا�"اع 1"ای7� (- ب"رژواز� �iب                     

(��ر "  ا�"زی�B"ن"ب�ا� ای� �"ع                        
ب� ت#�م ب ��     .    >Fا�&- ا�2، را ی�3&- ا��  

(N ��ن از ه"ش و دا��ی�، دری�3&- ا��                 
   �" >Fار !�Bل�A3 -)"  7�!D 2#ل�2 در را

             �از ارت�Qع ح�(N ب- ارت�Qع �"ع دی@�
!T+"ب �iب، در ح#�ی2 (�! ر���-            
ه�� د�2 را�&� �"ن ب� ب� ��، را           

!��ا��� �A3ل�2    .  �@"�- !�&"ان ��L ب�د       
   �از �"ع ت�5یN و         "  !�BلD 2#!�7   "ه�

ب- >���@� (���8ن !�دم،  ی� ت"�[                     
1�m و Dزاد��ز� ب- ��"� ��اق، ب-                 
��ط �"ار ��ن ب� !"ج ا�&�ا�0ت                 
ب� حx !�دم، درواز�  ����B را                             

        ��H�! * ب�ز�ای� ص �ه#I"ن .    ب�رو
                       Y��� � �ن دار�� (- ای� ت���#Vا ،�!

               ��"وا��A ای� 1#��2 ب�ا��!�.t "
 ! ا�2

!�دم، U�V- (�ر>� و (#"��2B ه� ب�                  
��- و                               U&B! ���ز!�ن دادن !��زر
Dزادی,"اه��- خ"د، در ای� ���Y را                      

                    2Bب ��ا�&%�ب .  ب�وی�8ن خ"اه
�#"!� در (�د�&�ن ب�ردی@�  ��8ن داد         
(- در ای�ان ب"رژواز� Dزادی,"ا� و                   
!&���، (�د ی� �3رس، در !�(7 ی� در             

 .  ا�&�ن، و1"د خ�ر�1 ��ارد

 

 
دول2 �3ا��V -B ب�� و بB&� ب�                                    
1# "ر� ا��!� ای�ان، �+� و(�+�،               
��ت ���"ر ب,&��ر را Dزاد و ب- ای�ان                    

 .ت5"ی داد
>.&- !�8"د (- Dزاد (�دن ای�                                      

ت�وری2B و ���1،  ب����ل !�A!+- ب�                    
�، ص"رت            "B�3ا� -Aی^ ت� ��� Dزاد

 . >�3&- ا�2
                         �!�دم ای�ان و ا�"زی�B"ن 1# "ر
ا��!�، !�+�"� � !�د!� (- ��ب��� و               
ب�ز!���� ز��ان و �H�Q- و �& و                                

1��ی&�Hران 1# "ر� ا��!�       ه��   ت�ور
در ای�ان و در خ�رج  (8"ر��، ه��"ع         
                             �!�A!+- و ب�� بB&��� ب� �� Dزاد
ت�وری2B ه�� د�&@�� ��� را،                                 
ت�0�A ب- ا!���A3 2ل�2 ����� خ"د                 

 .در ای�ان و در خ�رج (8"ر !��ا���
�+� و(�+�  و ه#- ��ت+�� !�دم، ب�ی�                      
�+�� در !5?� !�دم ای�ان !�5(#-                      

� 1��ی�ت�8ن ب����"< f��� و ��"� . 
                               �&Bت�وری -wV"2 ب- تBای ���#)
1# "ر� ا��!�، دول2 �3ا�B- و                        
ای�&�� را در !"رد Dزاد� ��ت ��ه�"ر         
ب,&��ر  و �� ا!� (�دن !�A3 ]�5ل�2                      
ا�"زی�B"ن 1# "ر� ا��!� در ای�ان             

 . و در خ�رج (8"ر !wB"ل !��ا��
"         2Bاز ه#- اح7اب،                 "  (#��� ای

�,%�2 ه� و � �ده�� !,�ل*                                    
             *�q) -+!�A! اه� (- ای�",�! NBت�وری
              �و ه#�Hر� ر�#� ای�&�� ب� 1# "ر
ا��!�، �+�- ا�"زی�B"ن �����، را                   

 .!H5"م (���
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،M�7اس Oر�8�%  

 ٢٠١٠  !-  ٢٠ 
 

Stop the Conspiracy of the 
Islamic Republic of Iran and 

INTERPOL 
 org.stopterrorism.www 

 
� �#�ل�، ت+.�                                                       �Hی�!D :

٧٢٠١¯٨١¯١®٠٠١ 
 )®®(  ٨±±٠٢٠٣٢٨٧٣: ارو��، ت+.� 

stop.terror.conspiracy@google
mail.com  

 كمين ايست 

معامله بر سر آزادي  قاتل 

 شاهپور بختيار

 محكومم است 

.اعتصاب عمومي در كردستان ... 



 كمونيست هفتگي 1389  ارديبهشت 31 4صفحه 

 نشريه حزب كمونيست كارگري  حكمتيست

 خالد حاج محمدي: سردبير

www.hekmatist.com 

 كمونيست را بخوانيد 

 كمونيست را بدست كارگران برسانيد

 كمونيست را تكثير و توزيع كنيد

 به كمونيست كمك مالي كنيد 

 زنده باد سوسياليسم

!�دم .  ه#�ن �iDز (�ر، ب�ا� ا3&�د� ا�2      
در (�د�&�ن و ��ا�� ای�ان ت�Qب-                      
         ���ه7ی�- و خ"���ر� از ب�� و ب2B ه�
ای� �1ی���ت ب� ا�"اع !3�5 ارت�Qع در             

 .  ح�(#�2 ی� در ا�"زی�B"ن دار��

 P:
 �� M���! ا!�#�ب Qدر�#�
 %(T) س� &T�S�ف

� ب� ت�خ�� و از ��ا��1ر                 � &Bل���"����
                          N � -ب ،�ب����ل ا�&%�ب روان ��
                          W��� 2)خ"د در ای� ح� �ح���- ا
��"د�، ر��ا�- و ب� ت�5ی* ا�&�اض                        

          ��&B��1ان !��3ت ه �H3 و .  !�دم، در
از ه#�ن �iDز در ص�د !%�در� Dن در           
را�&�� اه�اف �U�Vت� و ����� و                         

� ا��    �!D�8 خ"د ب���رت   .  1�� ��اه",�!
ا1&#��� ا�&%�ب �#"!� را و1-                       
ال#%�ل5- خ"د ب� ب"رژواز� !�(7 و                
. از 1  -+#1��L ب"رژوای� ��7 (���                  

ز!2B !�ه�2 و                      ̀ در ای� را�&� ب�وا
              �(�ر(�د ای� ا�&%�ب را ت�5ی* (�د
و Dن را ب� اه�اف 1��L ��7 ی�H ��8ن       

ب����- ه� و ت.��B و ت���Aه�� �0     .  ده��
ح2U�U ای� �1ی���ت، ای� ح�(2 را ب-              

، ب,�8     "د!�Hا��"��"ان ب,�8 از            
1��L �1ر�    "، و ی�         "1��L !���   "از   

ب- ��"ان      .  !� ��!��     "  ی�BHل- اخ��      
�#�ی��� خ"د >#�رد� !�دم ب�ب2                                       

��م "  ب�ه�Hر� �H"ن و �H"ت                    "
            ،7�� L��1 ه#�اه� !�دم (�د�&�ن ب�

      ���H�! ت�.r! S+V    !     �3ر�� �!��ی�
زب�ن �3�Vار1��L ��7، ی�H ب�A از                 
دی@�� ���ا� ! &�� را ب- ��"ان                           
��خa ت�ی� � �� !FبFب و اب� ال"�2       
ای� �V*، ب- ��� !%�ح�- (���8� ا��،                
. ت� ح�ف !8&�_ ه#- �D � را ا��م (��

و ب@"ی� (- ای� ا�&%�ب �#"!�                              
1��L د!�Hا��     "71<� از        "  (�ده�"

!� (#"��B& � و         .  ا�2"  !�ه �� اخ��   
ص* رادی�Hل و �R، ب�ی� ای�                                       
�3ی��Hر�، هQ"م و ت�Aض !8&�_                  
�V* !&�"ع ����"��ل�NB (�د ب- اه�اف              
ا�&%�ب �#"!�، و ح#+- ب- D!�ل و                    
Dرزوه�� !�+�"�� !�د!� (- ب- ��� Dن       

  Nب@��ی �ب�ی� در !�Uب Dن     . ر3&��، را �1
N��) د�3ع Lم و از د�&�وره�ی���ب� �� . 

ا�&%�ب �#"!� !�دم (�د�&�ن و                        
"    7�� �ه�y ��,�&� ب� ه1  "       N��L �1ر

��بU- و (�را(&� و ��ت.�م و                  .  ��ار��
!�Tل��ت و ره��� و ��ز!�ن و                                 
                        ،L��1 ای� دو L,ال �م ب �� &����

در �3ص&�    .  ت#�!� از هN !&.�وت ا�2        
زم ا�2 ب- ت.%� در !"رد          ب� ت�دی�̀ 
ای� دو 1��L، اه�اف و Dر!�� � و                             
���وه�� !&.�وت و �iل�� !&,�صD Nن،                 

در ای� �"�&- ("ت��              .  >.2 و �"�2        
!,&%�ا !�&"ان ب- !"ل.- ه�� زی�                       

 . ا��ر� (�د

1��L �1ر� ��7، ادا!- ت�5_ اص�ح       
V+��ن حH"!&� ا�2 (- ز!��� ت25 ��م     
دوم خ�داد و ا!�وز ب� ���N ��7 از                      
� N خ"د در ادار� ا�&%�د و ����2                      

��7 ا�&�اض     .  (8"ر، ��را�0 ا�2       
ا!�qل رB3����Q    "  �"ر�8#� ه�� ا!�م    "

                �Q�< و (�وب� و �و خ�ت#� و !"�"
و ��وش و ! ��1ا�� و ��ز>�را و                     
           �!,#+��ف، ا�2 (- ب� ��ت.�م در1- ا
از ت�Aی !"رد ��J ب"رژواز� �iب              

)             �) >�8یL �3ه�@�، ت���یNB ا�&%�د
!�Tل�- ��7    .  �� ب- !��ان >Fا�&- ا�2            

ب�ز� دادن و !��ان دادن ب�8&� ب-                               
خ"د��ن و  ا�"زی�B"ن ب"رژوای�،                          
         -H+ا�2 ت� در ��ر�"ب ���"ن ا���� ب

 . 1# "ر� ا��!� �"ع دو!� ب�Bز��

                          R� را�2 و ا�"زی�B"ن !B&�ص
ب"رژوای�، از �+T�V 2+��ن و                                   
!�8وV- خ"اه�ن و 1# "ری,"اه�ن ت�            
��خ- ه�� !,&+* �R ب"رژوای� و                    
� (�د و �3�Vاران حU"ق           � &Bل���"����

"� U+ب                         "خ�Uی^ ا� xU5ب- ا!�� ت ،
!,#+� و از ای� �Vیx ر���ن ب- ��ن و     

� ا���!D 7 >�د�� N��� ای�، ح"ل"� . 

!�گ ب�       "ت�5_ خ��ب��� �D � ح"ل                  
         �!�گ ب�    "و    "    دیH&�ت"ر و خ�!�- ا

، در ب &�ی� ح�ل2 ��7�                "دول2 ("ت�   
       L��1 71 (�رت ا�#�ل �83ر ��ان ای�
� در ب̀� و �1ب�Qی�                   �< -+!�A! �ب�ا

          2B�� رت !"1"د�� N&B��  در  . b0وا
ا��T! 2ل��ت ز��ن، 1"ا��ن ، (�ر>�ان         
         ،-A!�1 2ی�q)و خ"ا�2 ب �"د ز��>� ا
ب- اذ��ن �A3ل�� رادی�Hل ه#- ای�                             
��ص- ه�، �1ی� در ای� 1��L ��ارد و         
       7�� L��1  ����� ت� و�U�V xT�! ای�

ه�@�!� ه�A3 -) Nل�� ��7 ت25           .  ا�2
�83ر ت"��Aت !�دم ح�3 �ی� (+� در                 

از ب,8 �� !,&+* A!�1-                   "  د�3ع"
" اول !-       "!��7�� ، ه#��T"ر (- در              

                               �+) 71 �دی�یN، ا�0�3ت�8ن ��7
>"ی� �� ت"خ�ل� ب�ا� �"ا!.�ی��                           

2B�� . 

ا�&�اض !"�"� ب- ر��ی�H� 2دن                     
در �1ی�ن ا��ام ��
              "  Dی�� دادر��    "

�A3ل �����، 1��ی&� (- !�دم (�د�&�ن           
در ا�&�اض ب- Dن ب�� خ��&��، �"چ                          
7� ب-                       �� L��1 ب"دن ا�&�اض �"ع
اخ&��ق و ��("ب روز!�� را ��8ن                     

���� 1���8 ب� ���� ��بU- و                   .  !��ه�
                                       L��1 را �#�&"ان ب� �(�را(&�
              -B�) ^ا�&%�ب� !�دم (�د�&�ن در ی

 . ری,2

ا�&%�ب �#"!� !�دم (�د�&�ن �-                      
                YH7، ب���� �ب,�8 از 1��L �1ر
ب�حSB ��بU- و ریD -8ن،  د���U در                     
                        7�� L��1 �&)و (�را -Uب� ��ب ت�Uب

ا�&%�ب �#"!� !�دم (�د�&�ن         .  ا�2
ری8- در !��رز� ب�حx و Dزادی,"اه��-،     
�- ت� � !�دم (�د�&�ن ب+H- !�دم                               

��ا�� ای�ان در !�Uب زور و ��("ب     
                     �و ا�51ف و ا�&q#�ر (+�2 1# "ر
ا��!�، بA�"ان ی^ رژیN ب"رژوای�                 

ا�&%�ب .  ه�ر و �0 ا����B،  دارد                  
               ،��#"!� (�د�&�ن، (�را(&�، ره��
�ت.�م و ����R� 2 در Dن، �- ری8-             �

ب+H- ری8- در     " ه#-  (�ده�"در ت�ش   
حV x+�� ب,L رادی�Hل و �R در                        

ای� .  A!�1- (�د�&�ن و در ای�ان دارد            
ا�&%�ب �#"!� و ب� و1"د >�ای�8ت                
!,&+* درون Dن ، � �ی&� ح+U- ا� از                     
ی^ 1��L و��W ا1&#��� حV x+���- و         
رادی�Hل ا�2 (- ب�L از �- ده- ا�2         
!� (#"��B& � ب� ت�ش و �3ا(�ر� ��خ&-           

Nای  .                   و ا�1ز� �#��ه�D Nن را در !�Uب
ا�&%�ب .  1��L ��7 ��ب��� (���                     

                       �#"!� !�دم (�د�&�ن ��U! -TUب
���ی� ا�1ز� داد ای�          .  1��L ��7 ا�2         

                        ،7�� L��1 W.� -د�&�ورد ب7رگ ب
       �� و رB3����Q، و ا�Vق �H3ی �"�"!

ای� ا�&%�ب         .  Dن !%�در� �"د                  
��رت#��، ����"��ل�NB در (�د�&�ن و                        
ب"رژواز� ا�"زی�B"ن در ��ا��                          

        ���8) ��H#ب�ی� ه"���ر   .  ای�ان، را ب- ت
Nش              !  ب��������"��ل�NB ت#��H (�د�، ت

       �ب- "  (�د و (�د�&�ن    "!�H�� ت25 ل"ا
���ی� ا�1ز�    .  1��L !�ن ر�m ��7 ب��7         

 .    داد ای� ت�ش ارت���Q �� ب@��د

ت#��H ب"رژوا ����"��ل�NB (�د در                           
!�Uب ا�&%�ب �#"!� ت�Qب- ا� �1ی�            
ا�2، !&��.��- در ت�ریf !��رز� �U�Vت�       
               bT� و ����� �- در ای�ان و �- در
. 1 �ن، !��1ا �iل�� ب� �YH ب"د� ا�2      

                28� NBل��Hورادی R� - �1 ب- (�ات
�� 1��8 � و اح7اب ب"رژوای� ب-                         
ص* ��� ا��، و ��ب��� ت"هN ت�ری,�                 
 -خ"د ب- �B,- ه�� ��Qت ب,L ب"رژوا        

� ا��     �� �&Bن،       .  ����"��ل�D خ��&! -�"#�
ت��ی ��ن ب,L ا�R� NJ ای�ان ب-                      
���و� ذخ��� 1��L ب"رژوای� ��7                      

 . ا�2

ا�&%�ب �#"!� !�دم (�د�&�ن ادا!-             
 !�داد ��ل               ٢٨ا�&%�ب �#"!�                

>�F&-، و از 1�Y !��رز�  و !�Uو!2                
�ب� �R و (#"��NB در (�د�&�ن در         Uا�
                 �!�ت#�م V"ل ح�(#�2 1# "ر� ا�
. ا�2 و ت�Qب- !&.�وت و !&#�ی7� ا�2      

ب� ا�&%�ب �#"!� در (�د�&�ن !�Qدا            
1��L !&.�وت،  !&#�یD ،7زادی,"اه��-                
ا�&#�د ب�.Y ���ا (�د� و �� ب- ��ص-                   

ت�5(� (-       .  اF< ���#&1ا�&- ا�2            
A!�1- ای�ان و ا�H3ر �#"!� 1 ���                   

���iDز .  را !&"1- خ"د (�د� ا�2                
            Sوت ا1&#��� ا�2 (- ��ی�.&! L��1
ب- ی�BHل ا�B��"#) �! 2& � و ح7ب                   
حD 2B�&#Hن را �3اخ"ا��� ایN و ت�ش              
(�د� ایN (- در !�Uب 1��D ،7�� Lن را   

Nوریµب- !��ان ب� . 

             ���B) �ا!�وز ب�ا� �R ای�ان و ب�ا
از �� !�.�U�V 2Aت� و �����، ی� ب-                 

         �Vخ�"       ̂ ، ���ایQ�<��"        L- تw"ری
���� رو�� ��ب ت.�H�H در ت�Uب ب�                         
1��L ��7 ب�ای�8ن ��ب در_ ��"د،                      
� ا�2 (- ب�ز>�د�� و     �� N�3ص&� �3اه
ا�&%�ب �#"!� !�+�"� � ا��Bن                                 
�&#LH و درد!�� A!�1-  (�د�&�ن را              
(- ب� �3اخ"ان �R �+�- ا��ام و �+�-                  
(+�2 1# "ر� ا��!� ب- !��ان D!� را       

و ت.�وت Dن را ب� 1��L ��7                        .  ب�����
!&��o از ��ت.�م و ����2 و �3اخ"ان                
ب,�8 از ب"رژواز� و �#�ی��>�ن Dن،                  
از !"�"� و (�وب� و رB3����Q ت�                     
>��Q و ! ��1ا�� و  ��ز>�را و���ی�         
���د� و �+T�V 2+��ن و                                                     

                   �ا(�qی2،   –1# "ری,"اه�ن و ت"د
ب� �8#�ن ب�ز ای� دو �"ع ت�5_             .  ب�����

ا1&#��� و 1�Y و ����& �� !&.�وت                 
ح�(N ب� �D � را ب����� و از Dن در��                      

 . ب@����

رو�� �"را�@�N+� �� 7 (�دن ص*                       
!&.�وت (�ر>�� را دراول !- دی�یN و               
ا(�"ن ب� ات�H ب- ت�Qب- ا�&%�ب                                  
���وز!�� (�د�&�ن رو�� �� �+N (�دن                
           �� 8H#8) وت در�.&! �ت�5_ ت"د� ا

           N��را !� ب� -A!�1 ���#&1ر>� .    ا�)
� و (#"��B& � ب� تa�,8 ای�                                  �<D
ز!2B ب� دخ�ل2 خ"د ��م ب-                ̀ رو��ه�،
           ���م ای� ت5"`ت را ب- �.1 W��D Lزاد

 . و ب�اب�� ه�ای2 (���
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