
   حكمتيست  حكمتيست  حكمتيست  حكمتيست- حزب  كمونيست كارگرى  حزب  كمونيست كارگرى  حزب  كمونيست كارگرى  حزب  كمونيست كارگرى 

 !!!!كارگران جهان متحد شويدكارگران جهان متحد شويدكارگران جهان متحد شويدكارگران جهان متحد شويد

50 

                                     1389 مهر 30

 2010 اكتبر 22

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

���ه�� �� ���� ��� ��ر	� ��ا��� و               
����� ��ر� در                 ���ا"��ا!�ت 	���د� و

�$      .  ای( �)'ر&��� %$� اس�       ���ر دی�� ا
                         ����� س$ ��دن �/�ض �'رژواز� "
�)� ��ر	�ان و %��و�$ان                /�ز�$	1 و 

ای( . ���/� در ���3 ارو2� ز�$� %$� اس�  
2$ی$� �2 %'ر و 8$ر�76$ �� ه6�( �� ح4                   
��1 و س�ز�$	1 ��� ��ر	� در ی19 از �
���'���� 8$ر�76$ &'د در 8�: ارو2� را                   

�$ه$� . �)�ن 

�وز	 ���� ا��� 

�$ه$ 2��وز� در                   �%'اه$ ���7'�1 �)�ن 
�96( اس�                  1��ا���د� .  ای( �$ال ��

�3رگ و 	���د� ح'ل ه1�$ �)=> و               
&'اس� لA' @ی�� ا�3ای? س(                                            
��ز�)���1 دول� راس� س�ر�'ز�                           

�$� اس�           C ه1�7 و ا8$ام           .  �'د�'د�ه6
�)��� ا���دی� ه�� ��ر	�� ��? از س�       
�'ن و ��E ا���ن ��ر	� و ��ر�(                           ���، 
�'زان را در                    C ?ن و دا��ی'G(٢٧٧دا� 

�6�ی1 و �9�ن �J6G ا"��ا!1 	�د               Kراه

در ��ریC  .                 Lورد
���رزا�1 ��� ��ر	�            
                 )�ارو2� و ��ا��� ه6
���رزات ��ر�  ��ا�             
اMNح�ت و ر��م ��ره�       
2��وز� ��: ��د�                    

��ا� �6'�� ���       .  اس�
��ر	� ��ا��� �� ای(                   
ل��7� �P�  6O�2$ار ��            
��س1 �)��$ن &'اس�             

٣٥                   S�8 ل�س �در د ��Tر در ه�"� ��س 
8$ر�76$� و ��)S9 �'دن                .  �'د� اس�      

٧٠���رز� �7'�1 و ح6�ی�                          �$Nدر 
�/� ��ا��� از ای(                �� S� 1�ا�9�ر "6'
ا"�V���ت و ا�9� �� س�ز��ن و                                             
�����1 در ���� ��ر�                                         ���س�ز
����'ره�� �'ی$ ده$7� 2��وز� ای( ���رز�       

2��وز� �� ��7� �7�س: 8'ا�               .  اس� )�7O
��ر� ��( �'رژواز� و ��� ��ر	� در              
�$ه$، ���9 ا�/�د�                            � ���A� ا��� را��

��Aا���� ای(     .  ��ا�)'ر� &'اه$ دا%�      
C WNرای1 ��ا��� اس�، ا�� ا�/�د                               
�17 و ی�                                 (� :" Xی�ن و ��C ات��Y��
2�)�و� ��ا� ���و� دو س'� ای( ���د                    
��1، ��ز��ب ����1 و �� ویZ� ارو2�ی1         ��

�W\/7             .  &'اه$ دا%�       ��2��)�ر� [
���$	�ن دو ��ف ای(                    	 E�6V� 1�'7���
           ���)96? �� س��س� ا"Mم %$� &'د، د8

�$ه$      ��� را �)�ن _�� )�ه� .  ح��س�� ه6
       17�(� :�$ام ��'�� ه��7$، ا�/\�ف و "
در ای( ���د، ��7� ا�/\�ف و س�ز1% ��                   
�( ی/17 @ی��                                /��'!'ع  aس� ی
                         �� $7O ز�)���1  و در �)'ر� ه���

    ���وا!b اس� ��6�S      .  اه6�� ��ا��� �
                c217 �� �'رژواز� ��ا��� و�(� :"
	���( ای( @ی�� از ���:  دول�                                      
�C Eن در             ��� �G�س�ر�'ز�، "Mو� �� ��
د��ع از س\b ز�$	1 ��� ��ر	� و ا8)�ر 
 1T\" �\� ���d���� �)�ر در ��ا���، 
&'اه$ %$ �� ��� ��ر	� �� ��7� در                         
           1�T7� د�ا"�6 �� �ارو2 S� �9 در���ا��� �
��S� S س��س� ری�!� �)1                   ���@ در 

 �)'ر   ٢٧اV�8�د� $8 "�E �77$، �� ا�7'ن   
                 �ا���دی� ارو2� در ح�ل ��6�C Sن �� ��
. ��ر	� و %��و�$ان ای( 8�ر� ه��$7                          

ا"�V���ت و ا"��ا!�ت                         

 رحمان حسين زاده 

پيروزي  ،طبقه كارگرفرانسه

 ممكن است

 

 2صفحه 

$� :&�� زی� را �='ا�

��ی( "��د�، ���$� ای�ا�1                       %
           ،1G7	 ���و ا S�'� b�N �3ی��

�� ���ر ای�ا�1، ���� ��             روز��
 ٢٠١٠ا"\�� ��ی3� س�ل                           

�� »  ه�     Cزاد� و Cی7$� رس���          «
�'رت وس��	�رد،                                                
��ری9��'ری�� دا�6�ر�1 ��                  
ا��)�ر ��ری9��'ره�ی? در��ر�             

     $6��وا�7? %$ی$ ��&1 از             "
�6���ن را در 12 دا%�                     ��" ،

ای( دو، �� ای(        .  ا"��اض ��د�$  
��اسE را ��� و از  S�� ���&
%��� در  ��اسE  ا"\� ��ی3�         

�'رت .  &'دار� ��د�$                 
وس��	�رد ه6�ن ��1 اس� ��            

، در ا"��اض ��     ٢٠٠jدر س�ل   
          ،$6����ری9��'ره�ی? در ��ر� 

ا� در �)'ره��    حM6ت 	���د�  
اسMم زد� رو� داد �� در                           
��ی�ن Cن �T� $7O ��ن &'د را              

 . از دس� داد�$

��ی( "��د�، در ا���د ����                 %
�� ا"\�� ای( ��ی3� �� ای(                         
��ی$7 ��            �T��: ��ری9��'ری��، 

و� �� ��ری9��'ره�ی?                                 "
دار     اح��س�ت �kه�1 را ��ی��        

�� "، از ای( ��)�� او   "��د� اس�  
��ری9��'ره�ی? �� ��Tت در                  

در «    و    "  ���ن دا�( زد� اس�        
 س���3 در ��&1           راس��� اسMم  

             �G7ی1 در ای�ارو2 ��از �)'ره
             )��3       �� یa ��ری9��'ر �'ه�C

��� اسMم ��ی3�                           ��در��ر� 2
��ر� �� �& �P7��E            ".  ا�$    داد�

�� اس�س     «"��د�     

 ثريا شهابي

 ترقيخواهي و

 هاي كاغذي "ولتر"

��ح ه$�76$      "&'اس� ��'W8 ��دن                  
ی19 از �\�ل��ت            "    ��دن ی�را�� ه�          

�7)'ر "��ر	�ان در ای�ان اس� �� در                
ا"Mم "    �\�ل��ت ح$ا8�1 ��ر	�ان ای�ان       

J\8 س'���$ ه� و ی� ��م ����ر             . %$� اس�  
��ی�$7� Cن �� ه$�76$ ��دن ی�را�� ه�                         
� ��ر	� و ��دم زح9�6? در               �� ،$%��
ای�ان را ی�9�ر دی�� �� �V�ف ����ر                         

&'اس� .  �3ر	1 رو��و ��د� اس�                     
��'W8 ��دن ای( ��ح از ��ف �=)1             
                  1��از ��ر	�ان ��)S9، دی$ن �6�م وا8/

                 �اس� ��  ���7�م ا��ا� Cن 	�ی��ن ��
��د و ��ز                  �����ر	� و ��دم ���وم را 
                    S�هE ز�$	1  ����ر د%'ار��� را ��6

$79��. 

��ح ه$�76$      "&'اس� ��'W8 ��دن                  
در N'ر�1 �� ��'ا�$ ��       " ��دن ی�را�� ه�  

&'اس� �=)��� دی�� ��ر	�ان و 	�و�              
ه� و ����S در ��S ه��                  

 اسد گلچيني

طرح هدفمند كردن 

 !يارانه ها بايد متوقف گردد

 2صفحه 

�1 در                 �ه7'ز ����ا� ��ر	�ان �/$ن %
         S�8 �� ر �'د�ر ا&�$Nن     ٢٠$/� ��ر	� 

             ���� �� ،)�O در ،��در	'%� دی��� از د�
��ر      C �97%$؛ و ای �را�$ �8'ل �1     (&��ه ��

�)�ن داد� �� ��T�ت            ")  رس16"�1 س1        
�( در س�ل                            O در �ن ��7$/���ر	�ان 

��ر   !   � �T	k%��    ٢٦٠٠	k%��، از     C )�ه6
 ��T را ��ا � س�ل                ٧٠٠٠ر168 ح$ود       

�$ه$؛ �� د�/�ت ��ا�� از                 ٢٠٠٢� ارائ� 
�/$اد س�@�� � س���زان �)�� %$� � ���'           

        1���ای( ی19 از       !  در �Mن �t7 ا��Kی�ل

                             � ��� ������یt7� X ا"Mم �)$� "
��ر	� اس�؛ ��ز� در ��7� ی19 از ����                 

 !ه�

�� اس�رت 	���( ز��ن و �'د��ن،                                  
وادا%�7)�ن �� ��ره�� س=� و ��2، از              

����ره�� &���1، س�&�6��6�  :                )� ،1
 ه3ار      ��٣٠٠و%1 و ��@&�� و�'د                     

س���ز در�$ام س���E            -�'د�

 مصلح ريبوار

خطرات محيط كار يا جبهه ي 

 !جنگ طبقاتي؟

ا"\�� ��ی3� S�'� 19%32 �� را��ت                      
�ت                           �ادواردز �� c2 از س� ده� ��

4 �7�(              32١٩٧٨%19 در س�ل              �& �� 
�� 	IVF (  ��T(ا����1 در ل'ل� Cز��ی)���   
%�د� را ��ا�         "  C��د�S�'� 1 �'ا���            

��دم ����رور در س���س� ���ن ��                                

�E و 32%19               "  ار�A�ن Cورد   " ���در د�
           ���2�?         .  7O$ان %�C �Tور � ��� $7O

       1"'7V�ل'ئ�3 ��اون �'د� ح�SN ل�ح 
�( س�ل �'ل$ش را �)( 	���             �س1 و دو
�'ن  و س�V$ ه3ار                    ���و ��? از �O�ر 
��T در س���س� ���ن �� �a6 ای(                                 

دس��ورد "�16 از ح4 ح��ت ��&'ردار                 
�1 �'ان 	�T ای( ��ی3� . %$� ا�$   1"'� ��

�/��� �� س1 و دو س�ل �|&�� �� و� ا"\�       
 س�ل� �� �� دل�S             ٨٥را��ت    .  %$� اس�  

��'ل� س( �16 �'ا�$ در ��اسE ا"\��                 
��ی3� هE %��� �7$ در                       

 4صفحه 

نوبل پزشكي، شليكي 

 دير هنگام به مذهب

 گفت و شنود با رهبري حزب حكتيست

  حزب حكمتيست و مصافهاي دور آتي،اوضاع سياسي ايران

 4صفحه 

 سيف خداياري

 3صفحه 

 3صفحه 



 كمونيست هفتگي 1389 مهر 30 2صفحه 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي

                          ������� 7O$ روز� ا&����'�1 و ���
                 ?=� $����ا��� �� ای( ل��P ای( 2��م ا
را 	���ا�$� و 2�)�و� �3ر	1 را ��ا�     
                             E�� ��ر	� در E(O ا�$از ��س��

$79��. 

                          ��'���$وار�، ��ی$ ���[E ای( ا�"
�� دول� راس�              �'��'د، در N'رت 
س�ر�'ز�، %�ای{ ��ا� 	���ش                           
                                  ��'	 �O�� و ����ض ه�6 ��/�
�'رژواز� �� ��� ��ر	� و ��دم                       
���وم �� ��7� در "��N ��ز�)���1               
�W %�ای{ ��ر و                     �=���9 در و�'� �
�)'د                       � Eاه�� �	ر�� �. ز�$	1 ��
س7�ری'� &\����1 �� �$اوم ا���د و                    
ه1����6 ���رزا�1  ��� ��ر	�                          
��ا��� و ح6�ی� ��� ��ر	� دی��                     
�)'ره�� ارو2� و در س\b ���ن                          

��'ا�$ Cن را &7~1 �$7�    . 

   ���� ���ر�� ��ا��� �� ����� �� !
�ز�"� ا�� .$�رت �

� ��ر	� ��ا���       �� �� ���اول�( ��ر �
                                  �� 1��1 2�)��ز در �$ال ��(�

  $79�� �Tرژواز� ای'� .   ��P� E� 1/���
                        �/�و در&)�ن در ��ریL س��س1 ��
��ا��� و ��� ��ر	� ای( �)'ر                             

�� 8'ل    .  1�/7N �3رگ ��Y %$� اس�         
�/� ا��M�ت و                                 �� �G7وف ای�/�
د	�	'�1 و ��'@ت و ا"�V���ت و                       

ا�Yات دی�      .  ا"��ا!�ت �3رگ اس�         
2�� ��&1 از ای( ��'@ت �3رگ                             
             1����ا��� �� س�6�� �$ال س��س1 ��
�3دیa �� دو �8ن ا&�� ���ن ��� &'د     

از Cن �6�� در ��ریL           .  را �'��$� اس�    
���� ا���ن د	�	'ن �77$�،  ��ا���                 
ا�1�M را از س� 	kرا�$ �� �$ا�                             

�6'ن .  را س�داد    "  Cزاد� و ��ا���       "
   )�را ��   "  ح9'�� ��ر	��  "2�ریc اول

             J\�1 �$یE ��د و �� ای( ���� �/���
� ��ر	� ای( �)'ر �� ا�9� ��                   �� ��7�
 ٣٥ا���د و �)S9 و 8$رت ����1 &'د         

س�"� ��ر در ه��T را �� �'رژواز�               
6�S  ��د� اس�    ��  .       )���� ای( �'ارد �/

                   �/��77$� در �$ال ����1 س��س1 ��
��'ان              ���ا��� �'ارد ��/$د دی��� را 

 . ا�3ود

7�( س��� و ����G ا� و ��           O ور�Cد�ی ��
دی$ن ا"�V���ت و ا"��ا!�ت �'�$7�                    
روزه�� ا&�� از زاوی� یa ��ر	�                    
6'���� ��ر دی�� ای( س_'ال �\�ح                �
       )���)'د، ��� ��ر	� ��ا��� ��ا� ���
�( �77$� �� در                 �2�)�وی��� �$ی�� و �/
���رزات ��ر� و �� ویZ� ��ا�               )�ه6
     �O �� 'رژواز�� �8\/1 � W��9� )��/�
�$ه$                    �3 ���زدارد؟ ای) و8�ی(� J�ن �O
��ن ��ر	�ان                  �&'دC	�ه1 ����1 در 

�����1 و �)S9 در             .  ��@ اس�    ���س�ز
�'�1 و درا���دی� ه� و                                      ���ا�/�د 

��3ب .  �)9���� ��ر	�� �'�'د اس�      
6'���E "و س�ز��ن ح1�3 زی� 2'%?            �

  E����ن Cن �? دا%�� و         " و س'س��ل�در 
�� ای( و�'د از �6'ن 2�ریc ��                .  دارد

                          �ای( ��ف ��د ���رزا�1 ای( ��
\/1 و ��$ود  �'د� و �� و�'د                              �
�E ��'ا���� &'د و                            P" ������(T���
                                       EP� :ئ�V��/� را از %� ��
اس�~6�ر	� س���ی� و �/$ی�ت روزا�� Cن         

��س�E     . ره� �$7  � Lس�اس� �� ای( 2 �G7ای
               ��������� ��ر	� ��)S9 و س�ز�� ��
                        1�����ا��� �� ا�4 و �V'ی� �6'�
             1�����ر��1 و�� EO�2 و ��3ب �6'�
در ���رز� ��ر� و در �$ال 8$رت                      

$7            .  ���ز�7$ اس�      �16 ���ز���'6� ��
اس� �� "Mو� �� ای�97 8$م �� 8$م در               
�( %�ای{                 ����رزات ��ر� و ��ا� ��
���� ز�$	1 و ��رراه67� و ه$ای� 	� و 
� ��ر	� اس�، ��ا�� از       �� �$77� $���
              �O ح�ت �7����'� ����Cن ����6 و 2
�'رژواز� ��ا� دس� ���دن ��                                
د	�	'�1 اس�س1 وس�8{ ��دن                                   

�96(     .  �'رژواز� را �7�ر �$�3     ��7� ��
            �9��'دن 2��وز� در ���رزات ��ر� �
�$ن �'رژواز� و               (� )��96( �'دن 2�ی
دول� و دم و دس���� Cن از اری�9 8$رت   

�� ��7� ��ردی�� ای( �'ه�             .  �)�ن ده$  
2�ی� ا� �6'ن 2�ری�V� cف 8$رت                     
                                ���'س{ ��ر	�ان و ایG�د ح��6
��ر	�� ���9 �� درس 	���( از                               
                     �Tح ���G� نC ��و ��6'ده ������'ا�
                         �7�ح��6�� ��ر	�� و 	���ش دا
ا�8$ار Cن و ����6 دس� ��دن �� ا"6�ل       
. دی�9��'ر� �2ول��ری� را ���ان �$7                      
ه6�( ا��وز �� �6'���E و ح3ب                             
1 ���ز ه�� �� در �$ال���                   ����'6�
�'�7$� ��ر� �� ��7� �96( �'دن                                
���رزات، ���9 �� ا�9� ��        )�2��وز� ه6
����� و                     ����'�1، س�ز�����و� � )�ه6
�$ن             (� )������ ��ر	�� ���رت 2�ی���
. ه�_� ح���6 �'رژواز� را دا%�� ��%$        
ا�Mب ��ر	�� و ح9'�� ��ر	�� را     

 . ��ر دی�� �96( و "6�1 س�زد

7�( رس�ل�1 را �� ه� ��ی�ن ��                              O
   1"$���9 ��3ب   "  �6'���E"اM\Nح �

6'����1 ��ر	�� �� ا�4 رو%( و                       �
���رزات                   �� �$�7� E1 8$رت، دره"$�
                       ���ر� و س'&� و س�ز دای16 ��
��'ا�$               ���ر	� س�ز�$� و �/�ل ��ا��� 

  $7� )96�  .           �$77� )��در دل �$ال��� �/
               �� $�/�� ������ه6�( روزه� Cی� �6'�
��ز� را           � )�7O در ��ا��� �	ر�� ���
             )�7O S��" <��> داد� ا�$؟ �)==(�
7��د 	kا%�(                             � E����ز� یa %�ط �
��6�ی3 ��ر	�� و ح3ب                             E���'6�
�$"1 8$رت در �$ال���                       1����'6�
                       �/��� �$77� )����1 و س��س1 �/��
ه6�)� �2 از ��'ل و �)96? ا��6�"1   

 . ��ا��� اس�

   

...طبقه كارگرفرانسه  

��ر و ز�$	1 ��$یS %'د، در N'ر�1                
�� �� %/�ر ���رز� ای( دور� ��ر	�ان         
                 S$ی�� �ن در ه�6 ��ن و ز��ی'G(و دا�
%'د و در یM� aم �/7'ان ����6ی(                    
� س���ی� دار در ای�ان و                       �� ��ح6
دول�? �� ��� ��ر	� و ��دم س�6$ی$�           
                    ��دی$� %'د، 8�"$�� ��ی$ ��)��ی( �/�ل
���$ و ��)S9 را ��ا� 	kا%�( س$ در           

��S ا��ا� ای( ��ح ایG�د ��د�. 

ای( &'اس� �$ون ��دی$ ��ی$ �� &'اس�              
6'������ و %��9 �3ر	1 از                � ��ه�6 
��ر	�ان ���رز و �/�ل�( و دوس�$اران             
��C� در ه�6 	�و� ه� و �)S9 ه��                       
. ��ر	�� و در دا�)��� ه� ��$یS %'د                
را� ه�� ����ر زی�د و �$� ��ا� ��ح     
ای( �'!'ع و ا��6�"1 ��دن ای(                         
&'اس� و�'د دارد، @زم اس� ه� �$ام     
را در ��� &'د �9�ر 	���، ه$ف                     
���$ و C	�ه1 ��ی$ ��%$ ��                WN د�Gای
��و� ا"��اض �7'�1 �� ای( ��ح را       �

�$ه$       �� ��ر	� ���7$             .  س�ز��ن ��
��ر� "��N ه�� دی�� در ای(                          ��
���رز� ��7�س� و ��7� در ا�9� �� 8$رت       
��وی1               � X������ اش و 8$رت �����س�ز
�� در ه�6 ��ا�aO'� 3 و �3رگ ��ر 
و در ��Mت ��ر	�� و �$ارس و                       
��'ا�$ 	�د Cورد 8�در ��                    �دا�)��� ه� 

��7� در ای(             .  ای( روی�روی1 اس�             
                   �/�N'رت ه� �=? دی��� از ��
8�در �� ا"��اض �'�Y �� ای( ��ح                    

 .اس�

س���ی� داران در ای�ان، ه�6                                      
�=)��ی?، از �'aO �� �3رگ و از                  
دول�1 و ���6 دول�� 1� 1N'V&، و از         
س���ی� دار ���$ار ��ح ه��                               
اV�8�د� اN'ل��ا ه� �� س���ی� داران           
���$ار اMNح ��: و ��7? س�3،                  
ه�6 �� ا��ا� J\8 س'���$ ه� �'ا�7$ و 
Cن را را� ح�1 ��ا� رو�4 اV�8�د                        

�$ا�$7  �ح�C 1ن   .  س���ی� دار� در ای�ان 
�=? از س���ی� داران و رو�9T7%ان              
ای( ��� �� از ای( ��ح ��را!1 ا�$ و 
�$ا�$7 �=�ل�T)�ن از                   �ی� Cن را �� ���1 
س� �����1 و ��رس� �'دن ای( ��ح                        
��ا� دس� ی���( �� ��ر  ارزان و                           
اV�8�د Cزاد و ازاد ��دن 8��6 ه�                         

ه�6 �=)��� س���ی� داران در            .  اس�
ای( ��ح ذیT7/7$ و ه� س�16 �� �8ار     
                            ���C ��6 ه�اس� در 12 ا�3ای? 8
��kار�$، و ی� �� اM\Nح ���dر                        
�� از س'� ح6�ی� ه��                N��M� ،$�'%
                  aد� از ی�V�8ا ��دول�1 از واح$ ه
��ف و از ��ف دی�� از ��ی4                       
              $�ا�3ای? 8��6 ه� �'ع ��@ی1 �� �'ل
                ���C 779$ و���779$، !�ر را ���ان �

9�1 �='اه7$ دا%�  (�ه� �'ع �)�ر�   . 
           �� ،S���A�ز� دار و  س'�2��ر��1  ��
               S� S6ز� و ح�س )�%��%��� ه�� 

�/7�� ا�3ای? 8��6       ... و    �� ��N��M�
 . ه� ��ا� �)��� و &�ی$ار اس�

J\8 س'���$ ه� و �� اM\Nح ��ح                
ه$�76$ ��دن ی�را�� ه� را ��ی$ �� ��ح           
�8ارداد �'�8 ��ر در اس�=$ام                                    
��ر	�ان در ای�ان و حkف �=)���                    
��ر زی�د� از ��ر	�ان از %6'ل                      ��

ا��وز� ��?    .  8��'ن ��ر ��ا�� دا���        
 درN$ ��ر	�ان در ای�ان ��                   ٨٠از    

                            �d��$ اT�8 و س'��8ارداد ه�� 
اس�=$ام %$� ا�$ و ای( %�ای{ ����ر                        
                           E� ر� د%'ار و�و %�ای{ � )���ا
ه3ی�7 ��ا� س���ی� دار را ایG�د ��د�           

�� ا��ا� ه$�76$ ��دن ی�را�� ه�، .  اس�
� ��ر	� در ای�ان ���S6 ی19                       ��
             �دی�� از �3ر	��ی( �/�ض ه�� ��
           ?�س���ی� دار و دول�? �� س\b ز�$	

�( و                .  &'اه$ �'د    O $7�����رارزان 
           S��M�7دش را ��ی$ �� ��� ��ر	� ��6
�77$ �� ���ان اV�8�د� س���ی� را از                 

���ان س���ی� دار�           .  س� ��kرا�$7      
�7\4 س���ی� داران ��ی$ �� 	�د�          4��
� ��ر	� و ���وم ��دن ��)��ش              ��
                 )��از ز�$	1 ا��6�"1 و ا��وز� ��

ای( را ه�6 �=)��� �'رژواز�            .  %'د
                              ���� ��7� در ای�ان ���9 در �6�م د�

             $�$�����'ی7$ و �� س� Cن ��? از    .  �
احZ� �$6اد و ر��G7��1 و �'س'�،                   
                       )�ای( ���a ����1 2'ل و 7N$وق �
�1 2'ل اس� �� را� حS &'د را ��         �ال6

�$ه$        �? و    .  �'رژواز� ای�ان �)�ن �
�� احZ� �$6اد، �� &Mف                             V=%
                                  a�d��V'ر ��س�'��ل���1 و 
           �P� از ��7� �� ،�O 1 و��ا2'زی��'ن 
     ��دول��� و %��� ه� و س���ی� داران د�
��9 ی19 از ����6ی(                      � ����T7'ر �
���� ه�ی1 اس� �� اح�6�ل ا�G�م ای(                 
��'ل اV�8�د� �� �JT س���ی� دارا�                 

�� او در ای�ان "  و�17"�و ����1 �� وس
�)'د� )96�. 

7�( و!/��N 1$ا�                                  O در ��ا��
9�1 �� در �7)'ر         (����ر	�ان C	�� و 
�\�ل���1 &'د &'اه�ن  J\8 ه$76�$                    
��دن ��ح ی�را�� ه� ه��N $7$ا�                     
�'رد                                �/����$� اس� �� ��ی$ وس
ح6�ی� �8ار ����د و �� ��7� ح6�ی�،                  
��7'ع ��ی( و 	���د� ��ی(                          �� �9��
                    S���/�ل���� در ه�6 ��ا�3 ��ر  و 
ز�$	1 و در �$ارس و دا�)��� ��                           
&'اس� �=? ��16 از ��� ��ر	� و         

ای( .  ��دم ���وم در ای�ان ��$یS %'د           
WN 8�در �� ": را�$ن �/�ض                          
ا���ر	��=�� و ده)�7�� س���ی� داران       

�7'ر ای( ��رزار     .�� ��� ��ر	� اس�      
 .�3رگ ��� ��ر	� را ��ی$ 	�م ��د
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 !مرگ بر جمهوري اسالمي

�~�ق ����1 ح'ق �$�1 و                 ٢٠��د�    � 
س��س1 �� ��6'ر� �$رال Cل6�ن هC Eن       
را ا�d� ��د� اس�، دا�( زدن ��                          

              �����ن ا8�ه�� 8'�1 و                ��Tت در 
ه6�ن ��ر� �� 8C�� وس��	�رد     �kه�1،   
ای( ا���د     ".  . �76'ع اس�            ا�G�م داد�،   

&��E "��د� و 8C�� 	1G7 اس�، ��                           
 ! احZ� �$6اد و د� �196

               ،1����'ل'ژی�� ا��� ،)�ری��رد داو�
�kه: و &$ا ی19 از �/�ل�� ه��                   $�

��'ر� اش اس�         .            ��او در س�T ا&
2�پ، ره�� ���'ل�a ه�� ���ن ��                         

�1 .  ل7$ن، &'اس��ر دس����� 2�پ %$          
�� وس�/1 2�پ را ��                          /17، �6�K6�
&��� �M%? ��ا� س�2'ش 	kا%�( ��         
                          ���'رد ح6 S��2و�$� �)�)�ن 2$و�
                ���ا���د� �8ار دا�$ و &'اه�ن دس��

داو��( س=�7ان ای(     .  و �����6 او %$�$    
�(، در ح6�� �� %=> 2�پ، �$ا                    K6�
�'ن ���'ل�a ���ن            ���اح��س�ت N$ه� 

��ر� از       .  را ��ی�� دار ��د                     ��
" ��Tت"���'ل�a ه�  از ��ر او ا���ر         

داو��(  &'ش %��c اس� ��                .  ��د�$
 -از ���رس دس���� Cزادی='اه1                              
d8�ی& 1��E "��د� و 8C�� 	1G7، ��ن              

 . سMم �$ر ��د� اس�

         ����ر	��1 �� �� &��� ح6��C Wن ��9�
، �� C"               S�8س�: دی$	�ن اح��س1                "

�)'د؟ ای( S�8 ه� در                             � �O $�$�رس
ول�� "دس���� Cزادی='اه1 و "$ال�                      

�)'�$؟                "  ه�� و�17   ���،  �G� وارد 

�O ��1 2�س=�'� ��C S�8� اس�، ��                    
                                                        $�@ ،S�'� �'��� اس�$@ل
                    S�8 ل'_�� ��'�����ری9��'ری�� 
��دم ���7�ه1 اس� �� ��8��1                                     

. %$� ا�$     "  اح��س�ت ��ی�� دار%$�         "
 .   ��Tت ا���3 و �)6_3 �77$� اس�

�=�لW �'س{ ای(                      S6�� ای( در�� ��
�� ��ی$ �kKی�یE ��                 "ول��" ،�k]�� ��ه

         �/��( و          "  Cزاد"��دا در �� �� ،���C
                 ،���_�C ،:هk� $�7� ،����'6� �6%
            $��=�لW اس�~6�ر، ���$ار Cزاد� �8 1
�$� و ���ن، �� ���$اران                     و %�ط  "
�� د&�ل� در ز�$	1 �1�7                         "'76�

ا��ز� ..  ز��ن، �� ه���7G6ای�ن و،                 
           E�7� ���N �� $% $&'اه �و ای(    !  داد

�1 ح'ق �)�، و ���$	�ن           �دو ��8��ن 
       ،1��ح�!��$ ���)�ن را     "�'ائ3 ��( ال6

E� ."! �$ه$7 �� �� ح�ف �=�ل6T�ن را ��3

                  $7O 1���� ��ق ه�~���$ا�C $7ن �ه�6 
�2�'، �� اس���$ارده�� دو	���، و                                  
���6d�م ا�'اع ���V� ه� و 2�را	�ا����         

" اح��ام"�=WT، 2�را	�ا���ی1 �� در             
���$	1 ا�~�ل &��E         "  در�"�� و       :"

"��د� و 8C�� 	1G7 و دول����                                     
                   �O �� ،اس� �$% �$��G7	 ن�ر%�س��

�='رد  �از �6�� �� ه6�( درد�           .  درد 
                         ���� ای( دو ول�� ��[� ،�k� Cن دا"
. ه�� Cزادی='اه��� %�ن را، در��ن �$77        
�~�ق ه�� ����1، �� اس�س� ا�3ار                         �
           ����( دول��� اس� �� وس����6�س1� 1 Kدی

�~�ق ه� و       .  �$� اح�ق ح'ق ��1         �
                            Eه ،���C 4��\��7'ا���'���ی1 �� 
       Eق �'د� زد و ه'��'ان ح�ف از ح�

�� &��� ر"�ی� ه6�ن اح��س�ت �'رد           
! �& �P��E "��د� �'د� Cزار� ��د                  
��'ان �/�ض �� ز��ن را �76'ع                   � Eه
ا"Mم ��د هC Eن را �� ح9'�� ه��                  

$�(=� 1�Mاس ! 

&��E "��د� ه'ش زی�د� �9�ر ��د� ا�$               
و �$ روز�          "  �7�س:"�� ���'ل��$7         

                              $� ��"'76���ا� ���$ار� از 
2�پ ره�� ���'ل�a ه�   . �kه:، 2�$ا �$77  

و &���7 ا� ��ی$ از ای)�ن Cداب                                       
�'ز�$���6�س1 و ز��وت �Kدی . 

وس��	�رد، ه�7�7$ا�� ی� [��ه�7�7$ا��،          
. &'ب ی� �$، ��ری9��'ر� �)�$�  اس�              
ا	� ��C 1ن را �16 7�2$د، از Cن �$ش         

��ی$،   ���د، د�$ان روز        "  ��Tت"���اش 
Cن را �=�د و �� دی'ار              .  ��� ��kارد  

     $79� :V� ?37ل�وس��	�رد �� �$ام       .  
��Tت دا�( زد� اس�؟ �� �� ����ن                     
&��E "��د� و 8C�� 	1G7 �� ��7� ح4                     
دری��� ��ی3� �$ارد �� ��ی$ ه�7ش                         
�76'ع %'د؟ س�ی�ی17 �� از ��%��ت                
���9 و ��ه1�7 ا�~�ل %6�، &'%)�ن            

��د،    "  ��Tت"�C 16ی$ و ح�1           ���%�ن 
�O �77$؟ %9�ی� %�ن ���� �� 8�E و                     
�� Cن                 "'76��Mم %6�، و در &'اس� 

 را �� �$ام ���J ��ی$ ر�'ع ده7$؟ 

 1�M8 ن�زادی='اهC! 

، "Cزادی='اه1"  ����1 �� �� و1�8                  
��%$، از ول��     " ح�ف ��T"�8ار اس�   

ح�!�ی$ �����ن را       "ا�1�M �� ای$، و            
               E��=�لW ح��6�ن را ��3 ��"!  �$ه$7 �� 

�W �16 در �'رد �T�M2م               N'� د���%

 .  س��س1 %6� اس�

ا��� 	1G7، &'د ��1 اس� ��  در                      
 ای( ��ی3� را دری��� ��د�         ٢٠٠٧س�ل   
دل�S  ا��=�ب او، هE ه6�ن                               .  �'د

�6�س1 و س��س�1 اس� �� 2)�                            Kدی
                       �$���ی3� ا���ل �� وس��	�رد، &'ا�

��س ����1                 .  اس��	1G7 8\/� در 
��ن �)'ره��              �Cزادی='اه1، ح�1 در 
ا&�7�ق زد� و ���� ا� هE �� دول� ��                   
               ���'��� ��T را اس���س���'ر و ا&�7�ق 
و �� ���� در ا&���ر ��C� 	kا%�� اس�،       

�م و ر��� ا� �$ارد                                �اح�6�@ .  
��ری9��'ر وس��	�رد هE از ��P ه��7       

�م ��@ی1 در ���ن �$ا%�� ��%$           �ای( .    
                ��V=% نC �ن �� ای( یC �\"ای3، ا'�

"   1�، ��7� �)�ن       "[��1"ی�    "  ���ن س'
�W ���ده��       �=�ده$7� ��� 	��� ه�� 
                       W��=� J���س��سC �(2 1ن، در 

�3 زی�د� در �'رد ارزش ��ر         .  اس�O
ه��7 ی� س��س1 	���$	�ن Cن، �16                         

 .  	'ی$

�� �77$	�ن س�ی�ن           �� ����G� ��& �T\ل
، �� &���         "س��6'ن"ه�� ��'ی3ی'�1        

��، و       ����، ��   "س�وت 2�ر�  "��6=� 
     �$77� ��&��� �'ه�( �� ه�6 �kاه:، ��
                            Eی�� �=�6� S�����1 2�ی�( �$ل E���
�b، را �� Cدرس                        �� 1��$س و "�
                1G7	 ��8C د� و��" E��& ای�ان، ��ا�

$� .ارس�ل �7

 

 ....هاي"ولتر"ترقيخواهي و 

�ت ��3 �� دل�S �)�ر �kه:       �دوران ��
��ت ادار� �'ا�� %$�           �� 1��'� E� ��
�ت                                  ��'د �� ��ی1 �� ��س�� ��
�ت              ��S ه3ی�7 ���� )��32%19 از �|

او �� &'دش را       .  &'ددار� ��د� �'د�$    
��ز�$ ��� ��ر	� �1 دا�$ در س�ل                     

16     "   �� 3	��T �'د    ٢٠٠٣� :G/� 7$انO
��ا ��دی$�                        ���E7 �� ��ا� �)�ن %'ال

�1KO 1           .  	���� ا�$   �& ����( س'س��ل
". ه��E و از ای( ���� �E9 �16 	3د                    

           c��@زم �� ی�دCور� اس� �� دول� ا��
                             Lری�در � E������ �� ای( روی$اد 
                  �$����)'رش �� ح$ زی�د� �T� 1�وت 

 .اس�

       �� �G7�ا�� ا"\�� دی�ه�7�م ای( ��ی3� 
�'ران ��گ و            |� �����"c9 ال/S6 و8
س��ه1 ی/17 ره��ان �kه�1 و در رأس     
�او@ن ���ل� در وا��9�ن %$�            (�2 ���C

وا��9�ن �� ه7'ز یa س�ل ا&��            .  اس�
 ه6�'ن       ��&'%�ی7$�را �� &��ه��                    

�'�1 از رس'ای1 �1�7 �)�)�ن از                  
س�� 1�$� C@س9� ��C،ی7? س�'ل ز�$� در         
                 �� 17�� t7�Cز��ی)���، ��Pی� ه�و�

            �$77� a��% �� t7� t�و !  �1 ���ز� �
�P�ه�ات 7O$ د� ه3ار ���T �1 &$ای�ن     
درا"��اض �� س�T 2�پ �� ل7$ن 2)�                 
س� ��kا%�� اس�، �� ا"Mم ای( &�� ��             
! ��T%C %$� و رئ�C c��د�1 ح4 ح��ت              
��� در ��ری19 �6'د� a���'ر %|� .را 

 در 	��T'        ای�7�س�' ��راس9' د� 2�و@         
"  ای��ل�� 	�ANSA              �T� &��	3ار�        

7�( ��ر� &�رج از 8�"$� اس�             O" ال���
%�ی$ �7�ب ای�7�س�' 8�"$� را د&�ل�                      
                �3�O 'ای3 �$ا�$ ـ� ��ه: در ا"\k�
�� ا��P�ر Cن در د���� Cل'د� �� �kه:                
���،ا�� ��ا�                  � :G/� ��� E7$ان هO
7�( ��ر�             O ن�دم �����'��� ��T از ���

��P ل'ئ�c ��اون      .  ����ر �� 8�"$� �'د       
 س�ل� و اول�( �'زاد ح�SN ای( 2$ی$�         ٣٢

�16 �� &'د ��در� ����ر %�داب و                  "
                �P� از �����/�س�ز�$� اس�، ����ر 

7%�$ن          .  �7�ب ای�7�س�' اس�         �3 ��ل'ئ
         �T	 ��& )1                "  ای���( و ��درم &

&'%��ل ه���E �� ی19 از 2�)�9'��ن             
�� @ی? �'د                            �C �� 1"'7V�ل�ح 

$� ".رس

ای�7�س�' �� ��ا� ��ه? رس'ای� 1�O�ر         
�(       "%$ 2)� �2د�    1V=% �P�  " Eی�8

%'د �'����ت ا&18M ��ا� ل�ح                              
          �T	 و $�در ����ی(     "  �7V'"1 ��ا%

   1� S�7�ح�ل� س�'ل�� را �� درون ل'ل� 
�77$، ا�� �� اح�6�ل زی�د ��C� را ��د�                    

            $77� 1�7�( ��ر� ��                 .ره� O ون$�
��زار� ��ا� ��وش �=E و�'د دا%� و       

  )�ای�7� ���ئ�1   . �� ��ی3ره�ی1 �2 از �7
��_'ل Cن اس� S�'� �$��� �� $7ه��". 

�'ر ح4              |�ای�7� هE ارا��1T ه��$7 �� 
��_'ل ��C�س�    !  ح��ت  .         ��8C �	ا ��ا

ای�7�س�' �� ���ان �7�( ه�� ره� %$�             
اس� �1 �'ا�$ ���ه1 �� �2و�$� 8\'ر              
رس'ائ1 ه�� �1�7 ��دان &$ا و ا	�               
                ��(����ان ��وش �=E اس� ـ�9 در �
                     1��'ارد داو������ اه$ا �1 %'�$ ـ 
�'��� زن ���وم               ����'ا�$ ��E ���ه1 �� 
از ح4 ازدواج و ��در %$ن در                                   
               ���C 1	$ه: ز�k����ی? ��7$ازد �� ��
�� از ���زه�� �1�7 و               �را در ���و

6�'    .  ")4 ���� ��د� اس�      ���ی3ره�� 
�kه:                              ���از �7�( هE د&�1 �� د�
��V'ل                                   Eه ���C �� ا�O ،ارد$�
�E و �79'ل'ژ� ه��$7 ��                       " ���(�2
�kه: از اس�س �� Cن �=�لW �'د� و                     
                ،��T9� ب'O �� ��6 دا�)76$� اس��

�� و Cزار ره��ان �kه�1 را                              ��
�17 ��ی3�                 .  �='رد� ��%$        " ��'6�

�'��� ا���ن              ���دی�ه�7�م �� &�ل4 ح��ت 
 .در د��� اس�

�=�ب �kه: و                                ?� a% ون$�
&�ا��ت در ���ه1 ز�$	1 ا������ ����ر            
�2ر�t �� از ای( "c9 ال/S6 ه��                    

�E اس�      " ���(�2 �� aی����و���T .  ه
�� ا������� �6'���� اس� �� در                           
��S ای( ���ه1 �'��� ���ی�E و �� ا��=�ب             �
د���ی1 �$ون &$ا و &�ا��ت از ز�$	1                  
         $7������ �� %�ی��� ا���ن اس�، ���� 

Eی'% . 
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 كمونيست را بخوانيد

 كمونيست را بدست كارگران برسانيد

 كمونيست را تكثير و توزيع كنيد

 به كمونيست كمك مالي كنيد 

                J�7�( وس�8$ی16 ��د	1 و �_'دال1 ای7
 �'د� اس�؟

ی19 از ��ر	�ان �G�ت ی���� از دام                       
�1، ه6�( دی�وز و                ���گ �/$ن در %
c2 از Cرام %$ن �'ق و �����                                     
�N ،1$ا ��            ���س�'��ل���1 �'رژواز� %

ای( ا�T�ق         "ا"��اض ��Cورد ��                          
�����د  ��'م ��       !".  �6���ی�� /� E1 ه	ز��

     S�8 1�"�7$ سO ،ان�	ر�� )�%$� �� ه6
از ���/�، [�%��ی1 7%�$� �'د�$                                
��ون Cورد�         � S�'� و&'اس�� �'د�$ �� از

�/$ن ���J %$� �'د c� !%'�$ ا�� رئ

                          ،1��رئ�c ��6'ر دس� راس�1 %
2�'س��� و"$�              �O ،�%'7�2 )��='ان ���)

�$ه$ ��          ��' "  �Mش &'اه$ ��د          "�
7�( و8�ی/1 را ����د    O را   !  ��9ار'� ��ا

�� ای( س'ء �( رو��وس� �� �� &���       
�='اه$ �'ا��� ��         "  ه3ی�7 � ����ر       "

�� "��رت س�د� ��،        .  ای( و"$� و�� �$7      
�'رژواز�، ح�1 در ای( ل�P�ت &��ل              
�$ارد از اس�~6�ر وح)���� دس� ��دارد             

��'ی$  � ��@'G& ارزا���     : و �	ر�ن ���
 !اس�

ای( ���� � �t7 ����ا�� �'رژواز�                 
�� ��ر	�، در س9'ت رس��� ه�، ه�         �"
��د                             ���. س�ل� ده�� ه3ار ��8��1 
�c9 &�� �$ارد �� ��6�S ��ر %�ق           �ه
و ��@��دن ��رCور� و ا�3ای? س�"�ت               
                   ������ر و ��ه? دس�36ده� و ���ا�
         ��Mس �� �ا�$از �O 1	'اد��ر� و &��
��3$ و ��       � ��$N �	ر�� � �ا��اد ��
�O �/$اد س��9 ه� و ��6�ری��� روح1               
                                 Eزه�ر، �kو ��16 از ای( ره�

��د          ��� ���(�� ����2�سL ای(      .  ��8��
                  1���ز�$� "�/�ض، ه��ه'� ��س�'��ل

  1�����؛ ��گ �� �P�م �'ل�$�         "  ��د %�
� ���ی$               !  س���ی� داری��       �ای( ح

��ن ���یa و ��7�� �� &��'اد� ه��           �در
�/�ض .  ��ر	�ان �G�ت ی���� 	E %'د            

دد �7)��� � �'رژواز� در س�اس�                      
2�)���"���ن �� ه��ه'�                     " ���'�

�)'د؛ ا���ر ا	� س���ز           � س�ل� ی1      ١٢
 ! ��7G$ ا%9�ل1 �$ارد�١٦� �t7T ام 

              ���(���ر	� �6'���� ا���ن را �� 2
�)6�رد       �$م �ای( ه'ش ��اوا�1             .  

6�='اه$ �� �'رژواز� ��ی$ دس� از                 �
                           )T�� Sی��'�ای( ح6��8 ��دارد �� 
��ز� ��ا� ��T7وش �� %6�ر                                  ��ا
                              ��6��ود؛ و ا�3اره� ��ی$ در &$�

                               c9"�� �� $7%�� ����؛ !  ا����
                         ���$ر اح46 ��C Eرژواز� ه'� .
��ن �E اس� ���وی1             ���3 �� در ای( O
                              ،4\7�اس� �� در رو%7�ی1 ای( 
                       :زور	'ی1 ای( دد �7)�ن را �� "

�17 وادارد(�. 

����$؟                      �Cی� در ��ا��� دارد ای( ا�T�ق 
ه�6 � ���/� � C	�� ��ا��� �� &����ن         

�$� و در ا"�V�ب اس�              C  .     ر��ای( ��
��، ی'��ن، و        .  %/W ا���3 اس�    ��Kدر اس

%�ی$ �8ی�� در ا������ن هE ��ر	�ان و                
                  ���" )���دم C	��، در �/�!��1 س�7

  $���N$ا� ه6�( ��ر	�ان   . س���ی� در	
��ی1 �� �� ا"��اض                 ���G�ت ی���� � %

�$� را در�� دارد    ��7$ اس�، 2��م ا�.    ��ا
                                    ���$ه�� زی��، اس�ه�6 � ای( ا
س7$ی9�ل��E، ��س�'��ل��E و �2ا�$7	1 ��              

%�&� ه�� �'ل�$� و ی� درون                     ح�:
��زه� � دس���ز س���ی� ا�$                                     .

" س��س1"در��ا���، �'رژواز� از                    
. %$ن ���رزات ��ر	�ان ه�اس�$� اس�        
$ر اح46           �C �6'ر ��ا���� c�8C�� رئ
��� �� �$ا�$ ���رز� � ��ر	�ان از                 �

��3 ��     .  ه6�ن اول هE س��س1 �'د             O
                          ��س�ر�'ز� را ���ان ��د� ار�
C	�ه1 ����1 و 	���ش ���رزات                       

�: !  ��ر	�ان و��9%( ��زه�س�           �
2)�����1 دا�)G'ی�ن و 	�وه���                                 
دی��در ��ا��� Cی� C[�ز� ��ز� را �'ی$              
� � ��ر	� در                          �� ����7O ه$؟$��
��ا��� ��'ا�$ از س$ س7$ی9�ل��E و                              
         4�'�	�ای)��� ��8�T ا�79��� ��kرد و 
�� ا���د 	���د� ��و �� ": �)��$ن                     
�'رژواز� در ای( �/�!? 	�دد، &'د       
2��وز� �3رگ را ��ا�                    aد ی'& ��
       ?���3$ و ای( 2� E8ر �� 1���� � ���

��(��$� اس� ��ا� 2�)�وی��� �Cدر. 

ای( ا�T�ق دی� ی� زود ��ی$ ���T$ و                                     
��ر	�ان �� ا���د و C	�هC ،1���'6� 1ن     
8$رت را �� @ز�? دار�$ �� دس�                       

6��س$ �'رژواز�             .  Cور�$� �P� �� ��ا
         ��س� س�ز	�ر� دا%�� ��%$ �Oا�� در	
1 اس� �� �G�ل ���'ر را             ����ان "6

�X   ! ازCن 	���� اس�  � )�از ���1، ه6
%$ن �'رژواز� ���ان زد�، %�ی$ �'ی$              
�3ش ��7?                    & aی � �/��ده$7� � �
��ر	�� �6'����1 ��%$ �� �'ه6�ت                   

1�����س�'��ل���1 را                                          -س7$ی9�ل
            ��'����7'ردد؛ �Oا��، ای( �P�م ه�در
�� ا���ن 7�2$� �$ارد و ��ی$، ��                            �'�
��و� ��ر	�ان C	�� و ��دم Cزادی='ا�،       �
��ی? را �� �P�م �6'����1 �$ه$ ��                         

�)�� از س'دCور� �/$ن و                        ا���ن�
��از �'د�� � دول�1 دزدان س���ی�                 

 .دار ارزش دا%�� ��%$
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    آزادي و برابريآزادي و برابريآزادي و برابريآزادي و برابري

آزادي به معني     .  جامعه بايد آزادي انسان را تضمين كند           

آزادي از سركوب و اختناق سياسي، آزادي از اجبار و انقياد                

اقتصادي، آزادي از اسارت فكري، آزادي در تجربه ابعاد                  

هاي    مختلف زندگي انساني، آزادي در شكوفائي خالقيت            

 .بشري و آزادي در تجربه ابعاد عظيم عواطف انساني

برابري نه فقط   .  جامعه بايد تضمين كننده برابري انسانها باشد       

به معني برابري در مقابل قانون بلكه برابري در برخورداري از              
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