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	ان ا�����                       � ������ از 
����� ��	 را و���� �	ا                         
                ���� ا���ن �� ������ ،!�	"
(��) از ا�'&�اد، %$��ن، ���د                    

��	 و ز��"� �	د)            ح*��'�، 

 ��'	,�ن �� ��	 و                              ،وار
      �-� در ��	        ،��*�ر. و "	�

�� %����ن (���� � ی*&�ر �	ا.                    
ه�2�0 �� ح��01! ���) ح*��!       
             ���� �&�ر5 �4ی�ن ده�. ���� ح


	�1 �1 ���� از 7	ور و              
ا:'�0د و :9ت �$� را در���ن             

 و ا���وار. ��        ،�	دم ز��) 1	د    
ا�*�ن ز��"� ��'	 و =��>                            


0�'	 را �	 �����   ٨٥   ������� 

�ل          .  ��	 "�'	ا��           Aای

ح��01ن ���� ��	 و 1>                              
21�ره�. :	�� و 1>                                   
%�ور����� را در ��1��� �	و               

 .�	د) ا�!

B0C دو �����ن �$	) روز ��               

	ی	                ) (زاد.(ش�&� در ���ان 

�� �&�ر5 ایA ��0د                  �=�ه	) ح
دول! ���� ��رژوا�G ��	 را            
وادار 1	د � ��ز هJ =��� دی-	         
�2�� و ا:�م 1�� �1 در                 � K�:
ا�'���Lت (ی��) ���1ی� �L�اه� ش�              

اص�ح�ت ����� و                       "و             
�!          "  ا='��د.L� را در د�'�ر

. وزی	 ��ی�ش "Oاش'� ا�!                      
�� �&�ر5         ��2�� ح� K�:،    �1 

�Qه	ا ا��. ��دن ح��01!                          
����ش را �� ا*� �� �	1�ب                   
:	ی�ن و ز��ان و 4��� و                               
A�0S 1	د) ��د                            �C� ،ش*

ا�	وز در ����>                

 خالد حاج محمدي

 ،بحران انقالبي مصر

 فرصتي تاريخي 

 5صفحه 

ا:'	ا,�ت و��B �	دم ��� �1 از                            
 �� �� ���ان             ، ش	وع ش�        ٢٠١٠د���&	    


�دی� ه�. �1ر"	.     (��ن X&�� �1ر"	 و ا
��� Y�� �1 از ��J �����ن :S� دار��              ، 

         A� Aال����ی Aد و زی	1 Z�� را J1دول! ح�
0��ر            ،:��� ��G٢٣ ر            ��� ��ل �	 �

�ش . =�رت در ایA 21�ر، را �	ار. داد
     ��Gو ر ���� 	وزی !�L� ش���
�0 ال\�
�C�� و ��=����0) دول! ح�J1 و و:�) و                    

�! (رام 1	دن ��S و 1�'	ل         ،:�� دادن  � 
1��ن �� ���G �	���) ا�!                    �. او,�ع، 


�دی� ه�. �1ر"	. در                         �1ر"	ان و ا
���، ه0	ا) �د) و��B �	دم، ��                                   

 ��*�ر. و ا�'&�اد، و          ،ا:'	اض �� "	ا��    
! ح��01        �� %�ا�! �� زی	 ��21ن 1> ه̂�

A�2�4،               (�-'در ����> ��=����0) دول! و د� 
دول! ��=!    .  ح��01، ه0_��ن ای�'�د) ا��        

7٣��ش� �ش 1	د �� �`	دن          ���L وزار

�دی� �1ر"	ان ���، و                              �� ا:�S ا

"�a:ل$�ن        "  ا�L� �� 	-دی ���L ،یb وزار
               �01�
� 	� ��و �� و:�) دادن �� �	دم �&
:���ن 21'�ره� و =�ل (زاد. ز��ا���ن                   

 ��S را (رام 1�� و در 1�'	ل %�د     ،�����
ایA ا=�ا��ت و و:�) ه�، ��                   .  �-�) دارد   


�دی� ه�. �1ر"	. �	ا.                    در%�ا�! ا
1��ر.         	�1 ��                     �٤ ���"�� �$	 از ��0ی

���G در ���1�� دول! ��=!             '�وزارت و 4
 ��ا�� ش�،  و (��� را             ،"�0رد) ش�) ��د��    

و � ا�	وز           .  �� 1��ر) "�	. ���21                  
�	��ش! دول! ��=! در ه�ل� ا. از ا���م 

 . ��=� ����) ا�!

�دی�     ،��ال در ���، ���ن �1ر"	ان              ا

ه�. �1ر"	. و �	دم ��'	ض �� ��=����0)       
و د�'�ورد   . دول! ح�J1 ه0_��ن ادا�� دارد  

ایA ��ال � ا�	وز �	ا. �1ر"	ان و �	دم     
0��ر و (زاد             � ��Gار. دادن ر	� ،���

1	دن ز��ا���ن ����� و                          

 كردستان و حكمتيست ،بيانيه مشترك احزاب كمونيست كارگري عراق

 تحوالت تونس

 روزنه اي براي طبقه كارگر در جهان عرب

 

 2صفحه 

                         ��G�1 ر ����� د�&�ل ا���ب �	دم 
0��ر را ا%	اج، ز��ا���ن ����� را                     �
(زاد، و (زاد. اح9اب ����� را �� 1	�� 
����2،  ا���ب ��	 ���ن را �	ا�	 ��             
. ��ز دی-	. از د%�ل! �	دم  ���21) ا�!      

�e ا:'	ا,�ت ا����� �	دم ��	،                           
ا:'	ا,�� �X �1 01'	 از د) روز �4ی�           
ه�. ح��01! ���� و ��'&� �� ��ل�                           
�� �&�ر5 را �� ل	ز) در (ورد  و                        �ح
                   9\� �ر:�2 �	گ �	 �4*	 �0م ح*�م 
ا�'L�ان �	BC 21�ره�. :	�� و                          
%�ور����� ا��ا%'� ا�!،  دول 7	�� و                    

�	ا�	 ���ن را ل
�g �� ل
�g در ال'��ب 
�	��ش! %�ور�����،      .  �-�) داش'� ا�!         

                  J1ح� �&'���ا�B :	�� و دول ���� و �
در (ن، (ی��) دول! ��ش��! و =���                              
�A�a، ��ی-�) ای	ان در           �� ��^�� ،<�Gا	ا�
                      �a�� (	%h�� و ،����i01 ار�Cع �
��زع 7	ب و ��L�ص (�	ی*� �	                   ���
%�ور����� و �	 1> ���ن، ه�0 و ه�0  �� 
                              A����	��ن �	دم ��	، :�Cل'� �� 

*��k ایA ا���ب وا"Oار ش�) ا�!  ! 

                             .��*��او���� و 4�'�"�ن، 24! رژ) 
                YارY ��	 در %�������. =�ه	)، ار
:J�g و 4	%	�� �1 ��0'	یA رA1 ا='�ار   
                    �1 �2(�	ی*� در %�ور����� ا�!، ار
�� �� b01 ه�. رو�A و �����رد.                             �

��ن ش�) ا��                    �ایA !  (�	ی*� �	�4 ا�!، 4
د�! "  دو�! �	دم ��	  "ارY را ���   

�� �-�) داش'� ا��، و از ورا. (ن                         �� ��
" ��aل&��2ن"�	ا. ر���ن �	دم ��	 ��         

    ����� ��	، از ره&	ان       !  د�! *�ن ���ه
�0&�ران :	اق، ا:'	اف ��*�� �1 دی-	                 
7�ل از ش��2 ��	ون ����) ا�! و ��0                 

ح*�م .  �ان (ن را �� ش��2 ��ز"	دا��                    
                                       .��BC ��ا�B :	�� و دول'	�
%�ور�����، در ه	اس از �� ���ان (��ن                 
       Yو (رای ���	دم، ی*� 4� از دی-	. ���1

      ���اص�ح�ت ا='��د. و             !  :�ض ��*
ا�'�0:� و ��ز1	دن در ا%'��ق، را و:�)             

��و �� ح��ب �	دم             !  ���ه

 ثريا شهابي 

جهاني در دستان قدرتمند 

 !مردم

 

         �=	� A�'�L� از �ش�رش "ه$! ه$'� 4
و د) روز       )   د���&	   ١٧(در ���       "  ��ن

�'�A ��ج                 L� از �4"    J2% در "  روز
، %�9ش �د) ه�.               ) ژا��ی�    ٢٥(��	     

                  .���� .���%��'� در ایA دو 21�ر "�� �̀
�� در ایA                 .  �	داش'� ا�!   �� .����" Aای

                          Aای J�g: !��	Q ���2� ،(�ز��ن 1�
0��. ��	وه�. ا�'�0:� و            %�9ش�� و =�ر
����� 24! �	 (ن ا�! �1 �	ا. ای�Cد                 
\��	ات ا���� در ����� �� ���ان (��)                

�%��'� �� �	ار.     .  ا�� �د) ه�. ̀� �C�� ه�0
                         K�: <�0
دادن �A :�� در ��� و 
�� �&�ر5                 ���) �� ح�1 A����2�� ه�. �

در ��	، ,	��ت ����� ���0 �� راس       
ا�'&�اد ��رژوا�G ح�J1، �� ��%'�ر دول!              
و ���a ����� �	1��-	 (ن در �����                

:�و) �	 ایA ,	��ت             .  وارد 1	د) ا��       
�����، ه	 دو دول! ,	�� %�رد) ��                    
��ان دول'��. ��رژوا�G در دور) ه�.                :

	ان ا����� �ه�0��C ��چ�ر ش�) ا��                         �
و:�) ه�ی� در ��رد ������ �� ��*�ر.                        
�'	د) ��ا��ن، ������ �� "	ا�� از را)                   "

و ��&�د   "  �ارن د�'90ده� �� =�0'��    "ای�Cد   
���2! �1ر"	ان و ا=�2ر J1 در(�� �����   

                   rای	�1 در ش ��	دن �-�	د."�� "�: "
ح'� ح�,	 �� =&�ل ص�رت ���ل� (ن                    

�� و          .  �&�د��'��� د�'�ورده�. �9ر"� ه�ای
�ز) ش	وع �1ر ا�! Aای  . 

�� و                        '��	Q ،����	 2�4	و. ایA %�9ش
              Y�4 ات	X�L� A�����ط =�ت (��� و ه0_
روی�2ن را ��ی� �� چJ2 ��ز در دو ���                            

�r و               :  �4-�	. 1	د   � J�����یb ���، دی
�اوم ش	ایr ا����� و ا���ب در %�د                      

��� و ��	 ا�! و ��� دی-	                     Bا���
�'	ش ا��اج %�9ش �� 21�ره�. دی-	       "
�� از                               �) A'�	" 	�u�و ��u	O"ار. و 
��. �	��ی� در ����a و                        ����! =�ر

��ن ا�!  �  .           Aر�� ای	ا�! �1 � v,وا
                   Aای Yی�C�ا���د ,	ور. ا�! ا�� از "

�� ��              .  ��ش'� %�رج  ا�!            � �C�در ای
	دازم  . ��ا�&� از (ن �a�ر �2	د) �̀�

������ 	
� ا�� د
������ ا������ و 

��� و ��	 �9ء ��2L از   

 فاتح شيخ

 در تونس و مصرخيزش توده اي 

 !هنوز شروع كار است

 3صفحه 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي


�0> (زاد. اح9اب و �a&�:�ت و                     
              ����� .��.  ��د) ا�!                           ،(زادی

د�'�ورده�. ارزش0�� و ا����� �1 ��ی�           
از (��� در ص$� �'
� د��ع 1	د و                           

�� را �	اهJ 1	د�) !�&x rای	ش . 
         ���(�_� ا:'	ا,�ت و ��S. ا����� 
را از ا$�=�ت ����2 در %�ور����� و                    

              �� �� ���ان (��ن                    ،(�	ی�� ��ا ��*

�دی� ه�. �1ر"	.، و                   �1ر"	ان و ا
�� در ه�ای!  ا:'	ا,�ت                �) 	u�� Y��
. و��B �	دم، �	ا. ر��) و (زاد. ا�!            

              Aا���� در ای BC,�k �	ی�ت �	
��1> (��� در                  A'�	" ار	روی�اده� و =

�hت، و�� دی-	 $�وت                  Aح�ش�� ای
                       �� ،��� YLروی�اه�. ا���� y�0:

از .  ��ی	 ���ط %�ور����� و (�	ی�� ا�!        
ایA رو ا�! �1 �	ان �	ی���ت ار�Cع         
�� %�د              �ا����، �	ی&*�را�� �ش ��*
          ��.  را �� (زادی��. ����� �4ی&�� ��2ن ده

%�د ��ش ��دن، ,�k اح9اب و                         
                          ��� و         ،�	ی���ت ار�C:� در 

د�'�ورده�. ا����� 1�K ش�)                                   
                 <�1����، در ص$�ف �1ر"	ان و ��
                    ،��	: Bص در ��ا���L� ،ان��
               A5 و ا���وار. را دا�	
���� از 

و �� ��ازات (ن، در دل                  .  زد) ا�!   
       v&ش ،��	: BC�	ان دول ����2 و �	

 . وح2'� �� 4	واز در (ورد) ا�!
                                       Aی	��� ���و) از 2�4	�'� 
21�ره�. (�	ی��ی� و :	�� ا�! �1                
در (ن :�K ����"� �	ه�-� و �Oه&�،       
                   J�هJ در �va =�ا��A و هJ در �*���
. ه�. ا�'7  ،�:�0�g! �01 دارد                       

                    B21�ر، در ���ن ��ا� Aاول� ،���
:	ب ز��ن (�	ی�� و %�ور����� ا�! �1       
                bی rای	و ش A�G�4 1'� ا����� از	ح
             ��	C=��م �د) ا.، �� ��	و. �	دم را 

��*��  .         J1ح� .��� �� ا�	وز ا7�K دول'
                         J�
�hت ��	 21�ره�. :	��، 
����� و ا='��د. را �� ��%! و %�4!         
         �� ،�^X��� دول ا�`	ی�ل��'� و 1�د� و 


�hت .  �
�. از �	"Oرا��) ا��                     
ا�	وز ��� �� ایA ا:'&�ر، و �� ا:'&�ر         
��aل&� �4ی�A ��21ن =�رت ح�J1 و                            

�2L� <�0 از ��aل&�ت %�د                                  ، 


�ل در چ�� ده� ا%�	 در 1>    Aی	0'��
و ��'�>    .    د���. :	ب �� ح��ب ��zی�        

از �	ا��Cم (ن، ر�� %�د را �	  ��	             
ا:'	ا,�ت در %�ور����� و (�	ی��                          

 .  %�اه� زد
                 �
�hت ��� و ��S. ا����� �1 

 ���و) در        ،هJ ا1��ن ای�Cد ش�) ا�!            
                                kن، �� ص��%�ور����� و 1> �

��0 ش*> داد) ا�!              � .����ی�  . ��&X
�1ر"	 و ��> ��ان و �	دم (زادیL�ا)               


�hت ���        ،در 21�ره�. :	��     �� 
ا:'	ا,�ت �	حy    .  چJ2 ا��� دو%'� ا��       

�1ر"	ان و �	دم ���، در 21�ره�ی�         
 یA0 و      ،  ��ری�     ، ��	  ،چ�ن ال9Cی	)  

�1� دا�A زد) ا�!                       ،اردن	
 �� ، 
�	دم و ��L�ص �1ر"	ان و ��ا��ن                
در ایA 21�ره� را هJ �� ���ان (ورد)                
*	ار                    �� !&�ا�!، و ��ر=� ا���. �
��� در ایA 21�ره�،                       ���2� Bو=�ی

هJ ا1��ن در ��	          .  ای�Cد 1	د) ا�!     
��� از چ�� ده� �	ا. اول�A ��ر چ�� ص�       

 .ه9ار �$	) در =�ه	) �� %����ن (��) ا��
 �	ا.   ،دول �	BC :	ب در %�ور�����      

                      �� �������0! از �	ای! ا$�=�ت 

! ح��01! ش�ن، در �ار5                 21�ر 

د��	 .  X	ح و �X^� ه�. 2�4-�	ا�� ا��      

�دی� :	ب، �� ه�0 �	ان دول                 1> ا
�&! �� %a	 �	ای!                                         � ��	:
ا:'	ا,�ت ��� �� 21�ره�ی�2ن                          
ه�2ار داد) ا�! و در%�ا�! 1	د)                     
ا�! Y�4 �1 از �&'� ش�ن �� �	��ش!     
���G در را�'�. ��aل&�ت                    ��" ،���

در ��2L از ایA                !    �	دم �	دار��      
           ���2� K�: J121�ره�، ��رژواز. ح�
�	ض �� ���2!                   ��ه��G 1	د)، دا�
                B��� �*�� ��	دم را �1هY داد) ا�! 


�hت .  ش*> "�	. ا:'	ا,�ت ش�د          
           Y��=�'2� K��� از ،�����ر د���.    "�

�'�A =��م �	د�� در ���ن           "،":	بL�
��م "Oاش'� ش�)     "  ا���ب ی�س"و "  :	ب
 . ا�!

دول 7	�� ��9 �1 %�د را از �	ض                 
               �� ،����	دم و �1ر"	ان در ا��ن ��0 ��
��ان                                                : !
ری��1ر. ��1> 

 ،از �	دم ���     "  د��ع"و   "  د�*	ا��"
         ����و ح*��!    "  ح$| (را�Y   "و �� �

، ه0	ا) دول �	BC 21�ره�.       "=���ن"
��	:،         �'�� kص ��� در 1��ر دول! 

ا�� و �� %���ش ش�ن ایA ا:'	ا,�ت                   
در ایA ���ن 1> �����.            .  ا��� ��'� ا��     

��ی�. ��1	، ا��xل �� �� �� و �� ان     
ان، �1 ��زو. دول'��. ح�J1 ا��، در                      

�hت ��h Jل و ز��ن                            Aای <����

�'�، در �*�ت ��	 ��&	د� . 
                    ��&X .ا	� �C�� ه�0 ،���
�hت 
�1ر"	 ���، �����! �9ر"�  ��0	ا)            

,��1ر"	. 	یA دول'�� و       .  داش'� ا�!  
���                       ،�	ی���ت yح��ی �"����1 �1 

�2ن را ش*�'� ا�!، ��چ�ر ش�)                �*�
                           ���ا�� از ��Y و ��u	 �1ر"	ان 

��  ،در چ�	) X&�� �1ر"	                        .  �-�ی
���، و ه	 ا���ن                                   .��'����01
ش	ا�'0�� و (زادیL�اه� در ایA 21�ر،            
��> �� د%�ل! در �	��ش! %�د و                          
ا:�0ل =�رت، و ا���. ��  2�4	و. و                  

 . �4	وز.، ��ج ����9

�hت ��� و �	��م (ن ��                �	ا��Cم 
��Y و ��u	 X&�� �1ر"	 ��� و                             
�'-� دارد                      � ��&X Aای .��'����01 .

              ���2� K�: ا���'�� ���X&�� �1ر"	 
     .		 و �4ی� ا.  Bو�� Kه�ی� �� �	ا
             <�0
�� ��رژواز. ح�J1 و دول! اش 
   B$� �� Y�4 از Y�� ازن =�ا را�1��، و 
. %�د و �� �$�a� Bل&�ت �	دم \��	 ده�      

         ��&X .رو 	دری_� ا. � ���
�hت 

�1ر"	 و ره&	ان 01����! (ن ��ز                        
1	د) ا�!، � در دل (ن و در ��ال�                     

���&X،                      ��&X <1 B$� �� او,�ع را 
                  ��. �1ر"	 و ا���ب �1ر"	. �_	%��

�&�ی� "Oاش!، ���ح��. ��رژوای�                             
         �����&Y ه0-��� و     "ری��1را�� و �� ��
ا�y و ����!         "  �&�رز) ,� ا�'&�اد.       

�1ر"	. و 01����'� را �� ح�ش��                          
��! ح��01 و       .  �	ا� ا�	وز ��2L از ه̂�

�ش ��*�� �� ا:�م                �����رژواز. 
�	م :��� ر�G� =&�� ح*��! و ��                         

 ، �� b01 دول 7	��        ،=	���� 1	دن او  
�� =�رت ���0�� و �1ر"	ان و       �%�د �	 �
�	دم ��� را �� %��� ه�ی�2ن �$	�'�                

              ���&�ی� .  و 1> ��رژواز. را ��Cت ده
�O"  .      ،Jاش! ایA ا$�ق ��$'�       � Aط ای	ش

                 !���Y ("�ه��� �YL 2�4	و و 01���
��، و                   �&��1ر"	ان ���، ��9ان روش
                       Aد در دل ای�% <�'�� ����� Jچ	4


�hت، ا�!   &�ی> �4$	م �4	وز.         .  
 ��&X Aاض ای	ا:' Jچ	4 �� 	�1ر" ��&X
                            A��, ��� ،���و �	دم ا����� 
                       A�� .در ��ال ��ر ��a= .وز	�4
                    �����رژواز. و X&�� �1ر"	 در 

ا�� �	ا. 2�4	و. ا�	وز، X&��            .  ا�!
�1ر"	 ��� در ه	ل
�g ��ال ��ر.            
	 و                                   <*2'� ،	 �
��ی� �'�ا�� �'


9ب 	 ��	ون ���ی�                '�  .      ��&X (�-�
�1ر"	 در �	ا�	 ���ن،  ا�	وز ��                   

X&�� �1ر"	 ��� و 2�4	و. ه�. (ن،           
 . دو%'� ش�) ا�!

              ���
�دی� ه�.             ،ر���. �1ر"	  ا
��،�1ر"	.'����01 ! 

 ،�� اح9اب 01����! �1ر"	. :	اق               
 ه0	ا) X&�� �1ر"	         ،1	د�'�ن و ای	ان    
 در ایA ��ال �1 ش�0            ،در ایA 21�ره�    

 در 1��ر ش�0             ،(ن را (�7ز 1	د) ای�              
J�'�
�hت ��� در ��!                .  ه �� ��

       ،����$X B&�� �1ر"	 و �	دم ا����� 
  Jا��� دو%'� ای J2وز. ش�0 در     . چ	�4 ��

             ��&X <1 وز. %�د  و	ال را �4�� Aای
    Jا����� 	�1ر"  .               Aش�0 در ای !�����

 دری_� ا���.            ،��ال �	��ش! ��ز            
 در   ،�	ا. �1ر"	ان در 1> د���. :	ب        

%�ور����� و در :	اق و 1	د�'�ن و                    
    ���4	وز. ش�0 در ایA        .  ای	ان، ��ز ��*

 .��ال �4	وز. �� ا�!
��د ات��د ����ت� �� � زن�

���"��#��د  � زن�
�
#� �� )�ر&%ان %ا% ���ن ��
ق  ح9ب 01����! �1ر"	. :	ا

 ح9ب 01����! �1ر"	. 1	د�'�ن
 -ح9ب 01����! �1ر"	. ای	ان

!� ح*0'�
 ٢٠١١ ژا��ی� ٢٦
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 !مرگ بر جمهوري اسالمي

 ! 4�ل ��	ی��9

در ایA ���ن د%�> ��'A دول! ای	ان ��               

	ان ا�����، دول'� �1 %�د را                  � Aای
�K �� دوام چ��� ه�. دار و ���ط                       �
ا:�ام �	 �	از �	 �	دم ای	ان ��Y از               
ا��از) %�ش ��A ��2ن ���ه�، و                                   

دول! ای	ان از ا���ب                "  X	��ار."
                     Aا. د%�ل! در ای	ا���� �� � ،	��
روی�اده� �1 �� ��g�ر دی-	. �	ا)                      

اد:�.  ��	) �	دار.                 .  ا�'�د) ا�!      
ار�Cع ا���� �� ره&	. ای	ان از                    
ا���ب ��	، از X	ف ای	ان و                              
ا�	ا�G> و (�	ی*�، ا���� یb 4	و�4"���             
�g�ر ه�ف دی-	. ا�!              � �� �����  .

4	وY�� �1 .���"�4 از ای�*� �� اح'�0ل              
و ا�*�ن ��زش�ن دری_� ا. در ا���ب               
��	 �	ا. ��ی! ار�Cع ا���� در              
         �'�ایA 21�ر �'*� ��ش� و �� (ن ا��� �
��ش�، و ی� اح���� �L�اه� در ����> �$�ذ                 
��	وه�. �	BC ا���� �1 در ��� و   
                    ،����	 در ح�ش�� ا�� ����� ای�Cد 1
ا���� �� ��g�ر ���A ��%! �	ا.                      
J1 Y ��. ��ال ار�C:� دول!                        )
ای	ان �� ا�	ا�G> و (�	ی*� �	ا) ا�'�د)                    

دول! "  X	��ار."از ورا.            .  ا�!
ای	ان از ا���ب در ��	 و 4	و�4"���                
����� ح�ل (ن، ��'�ان ر:�2 ل	ز) �	       
ا��ام اح�0. ��اد و %���� ا.، 	س و                 
�-	ا�� ه	دو���ح و X	��ارا��2ن از             

	5 ا����� در ای	ان                  bوج  ی	:
:��� ��	 و "	��-� ��*�ر.، را                             

ش'	 ��	 24! در ای	ان     . ��2ه�) 1	د  
و:�) 1�'	ل �رم و         !  هJ %�ا���) ا�!     

�&�رز) �� ���د ا='��د. از X	ف                          
              	a% س��دول! ای	ان، ��ز�ب ایA اح


�hت ا����� در 21�ره�.              .  ا�!
         ��� ��&u �� ) (رام و	ه�� �9ی ،��	:

 .  در %�ور����� �	��. �-Oاش'� ا�!

                    ��ا���ب ���، ا���ب ��	، �	��
 یA0 و           ،1	دن ا:'	ا,�ت در اردن              

	. از       ....  ال9Cای	 و      Bدور��0. و��
ا�����ت در %�ور����� و (�	ی��، و در                 
                      J��	�0. ����� ���ن را �� 	��\

���	��ش! ایA ا�����ت ��                  .    ��*
                  �aل را��
ه	���C���� �1 �C1، �� ال
=�رت در ���ن در ا���د ��1	و، ���م و       
��=��! ح*�م و ح*��! ش���"�ن،                      
A د�'�ن، �
	و��A و                     �	وران و �4̂ی
��A، �� دردان و درد���ان،                                �	�
��"�ن و �	1�ب ش���"�ن،              ��	1�ب 1
ز��ا���ن و ز��ا�&���ن، ا�'�0xر ش���"�ن              
             ��&X ن، ��رژواز. و�"���و ا�'�0xر 1

\��	 داد) ا�!... �1ر"	،  ���0 . را 

             (	�در 4� ایA روی�اده� �	دم ���ن چ

b و �'	�*� رو��.         S� ،(وح2'9د
0�� دول 7	��، �	وران ���ن،                  =�ر
1���� �1 �� یb �	��ن =�در ��د��                          
����د. ��ا�B ا����� و از �0�� :	اق،     
�� و (ن را �� ���ل! ��                      �را ص�در 1

��ی� �1         !  ا�	ا در(ور��  �����ت و =�ر
یb ش&� =�در ��د�� را) %�را5 و دارو       

                   ����� �$	 را ���ود 1�����0. !  ����
�1 ه�	 دروغ " �
'	��"ش�L! ه�.   

و ری� و �X^� و د����، ال&'� ��&� ��             
1! و ش��ار و دا�A و 1	وات، را                         
. د�*	ا�� و (زاد. "Oاش'� ا��، دی�) ا��        

4�ش�ل� ��دن =�ر�2ن در ����> :9م                   
	س را در     !  �	دم را ��2ه�) 1	د) ا��    

0��ش�ن دی�) ا��                    ! چ�02ن دش0��ن =�ر
دی�) ا�� �1 چ-��� اح'	ام و :9ت ��                    
�� ش�ن، ���م و ��9ل! �� زور       $زور 
4�ل و u	و�2ن، در ����> ��>                                     
%	وش�ن �	د�� �1 ��	 و ��*�ر. و                 
���J را ��J %�د از                           �� ح��=� و 
ز��"� ��0 دا���، چ� �&b ��ل �	��د                   

و ه�0 ایA ��از�� Q	ف 01'	         .  ��	ود

\��	 1	د) ا�!                     (�� bا. .  از ی	�
\��	 ایA را��a و ��ز "	دا��ن 7�ل ��         
           	 J�g: Kدرون ش��2، �1ر. �� �	ا

�� . از ا������ �1 �	ا) ا�'�د) hزم ا�!  
���ان (��ن ������� �	دم، د�! �	دن                
�� =�رت %�د و �� 1	�� ����2ن                             
��aل&�ت %�د، ��'�> از %	د ی� �1ن                
��دن ��aل&�ت، ا:�م حS�ر ��	و.                   
���� ا�! در ���ن، �1 �	ا. د%�ل!           
در �	��ش! %�د �4 �� ���ان "Oاش'�                    

 . ا�!

�� =�رت وا=��              �حS�ر ایA ��	و، �� 
رو��. دول �	BC (�	ی�� و %�ور�����         

         .��7	�� را ��2ن          "  �
'	م"و دول'
داد، ���و) 4	د) از ���0. ا4�زی���ن                
                 �� y��'� ،Zو رای ،A'روی ،�'�ه�. �

     rای	ل"ش��	ی� را�!، در                 "� iچ ،
.  �	ا�	 ���ن را هJ �	داش'� ا�!                      

ا4�زی���ن ه�ی� �1 چ��یA ده� ا�!، و       
�� %��ص 4� از ش*�! ا���ب                       
                   ����� A�G�4 و. در	ان، �� ه�� ��	ای

       ��'�ا4�زی���ن ه�ی� �1              .  �'*� ��
:0	. ا�! ی� در ش*�ف ��ال در                         
i01 ه�. �'L�k و �'��ع و ���ن                         
ار�Cع ����� و در ر=��! ه� و ��زش     
     ��ه�. (��� ���A 1	د) ا�� و در ه�ا. (�
%�ا���) ا��، ی� ���ن را ا���� �� %�د                    

  ���*! ه�. ح�ش�� ا.          .  ���	��ط ���ا�
�1 �� ا��� ا�	 (%	ت، �� ��م �	دم ی�                   
X&�� �1ر"	، ز��ن �'�0ی�) ی� ��اد ل�                  
                      !�ش�)، و در ح$�Q! از �
�r زی

��                       ..و       �. ، ا:'	اض و �&�رز) ��*
 ٥٧ا4�زی���ن ه�ی� �1 دا�'�ن ا���ب             

ای	ان، دا�'�ن ا���ب ��2�ی*� رو���،           
               Aدا�'�ن ا���ب 1��� و ��*�را"�ا و چ�
را، از ز��ن ش*�! %�رد"�ن (ن                            

در���. (ن ا�����ت     !  ا�����ت ش���) ا��    
               J���ش*�! %�رد) �	ا. (ی��"�ن را، 
                  K�و د�! ش�'A از �	ض �	ا. 1

              ��ا�����ت در       .  =�رت ����� ���ا�

$�و� ا��اع                      �� �� �� �����	 و 
ایA ا4�زی���ن ه�، در �	ا�	 ���ن                    

ا4�زی���ن ه�ی� �1       .  ��ا�� ش�) ا�!     
                                    A�0S�	ا. د%�ل! و ح�0ی!، 

�� .�4	وز. ��L�اه

                   ��2��ن =	یK یb =	ن ا�! �1 � 
                   (������  ا�����ت زی	و رو 1�� A��چ

��ن  ��Y از ه	 ز���� �X . ا. ا�!�
���&� �	ا.                  � r�
یb =	ن "Oش'�، �
د%�ل! و �� ���ان (��ن X&�� �1ر"	، و       
. 2�4	وان 01����! X&�� �1ر"	 ا�!            

�� ا='�ار ����� ��رژواز.، ��gم                           
�	��ی�، و ار�1ن ح��01! اش ,	��ت           
. �L! و �	��ش! ��ز. %�رد) ا�!           

             Aر.، ای��
�	 ���ی�. 1�'	ل ش�) و ا�
�J ح��01! ��رژواز. �1 از                   � A1ر
�� اول :	اق �� زراد%��� دول'�� و              �
در راس (ن (�	ی*� ا,��� ش�، ��                             
��زغ دول'�� �	 ���ی�ی� �1 ��           ��� �a��
ا��از) �K0 ه�ی� �1 �	 �	 �	دم :	اق   
�� �	ا. �� �*�ت ���21ن و %$�                'Lری
1	دن ��ا�B ا����� �1ر ��ز ��د،                         

ر�G� یb   .  ,	��ت �1ر. %�رد) ا�!    
ح*��! در 21�ر ���0، �� =�رت                    

و در   .    �	دم  �� زی	 ��21) ش�) ا�!          
�0'	یA 21�ر :	��،                        � Aای ،	��
دی*'��ر. در ح�ل �� زی	 ��21) ش�ن               

دشA0 رو در رو. X&�� �1ر"	،      .  ا�!
��رژواز.،  زی	 ح�0ت و ,	��ت                  
1����) �	دم ا����� و X&�� �1ر"	،                    

 . =	ار "	�'� ا�!

�	��ش! ایA ا�����ت ��Y و Y�4 از                  
ه	 1� و ه	چ�9. �� ��9ان د%�ل!                 
               Aای !�X&�� �1ر"	 و 2�4	وان 01���

روزه�. ���X . A&��، "	) %�رد) ا�!  
��) و ���0 در Y�4 ا�!، �	ا.                          �1
             	��$1���� �1 دا�'�ن ز��"� ش�ن �� 

��ن، �1 \��	 (ن ا�!�. 

 

...جهاني در دستان قدرتمند   

و �	ی���ت ا���� ,�7	�� ��د)                         
�A هJ            .  ا�!h .�*ی	در (� �*���ه0_

                                �'�2��. �������ل�&��� :	وج �
              	C�4�4�ل��'� ��ع چ�وز و د. ����ا �

2��ی� از ��رژواز. ایA         .  ش�) ا�!  L�
�J ��2'	. از u	وت                          � Jه ،Bا���
                       ��&X �0رx'ا�&�ش'� ش�) از ا� �����
�1ر"	 ����� ��L�اه�� و ه�C� Jل                      

	5 ����� ��2'	. را ��aل&�                             

�����ل�     .  ��*� Y�4 ��ایA ش*�ف، از ��ل
��. ����� ا�'&�اد. ��                   ��g� اص�ح
��. �4رل���0 را در د�'�ر 7	ب              ��g�

 . "Oاش'� ا�!

               A�h .�*ی	در (� ���g� ی> ا�'&�اد�&
و 	��1 �� رژی0��. �4رل���0 و �ش              
��ری� در           � Aا. ای	ل ا��x� ر�a� .ا	�

�&�ت                        	�	�� و �7	) �� ه�ف ای�Cد 
                           Aدر ای �Gرژوا�� 	دوا�'�� �����
21�ره� در �	ا�	 4'����> ا�$�Cر                              
ا�����ت و :	وج ��&Y ,��	��ی�                    

ا��س X	ح    .  دار. X&�� �1ر"	 ا�!       
��ش و               "  %�ور����� �9رگ               "
��	 در هA�0             "  %�ور����� "�'	د)      "

ا"	 (ن       .  ا�'	ا�. و ����! ��د                   
          �'�X	ح�� �'*� �� ا�'	ا�. ����'�ری

      b�'1���د، �� ش*�!      "  رژیJ چ�Z  "و 
����'�ری�J (�	ی*� و ��� ا1��ن ه�0ن                    
               r���	���� از را) ��2ره�. ����� 

ایA از�0��      .  7	ب Y�4 �	د) ��2�د            
ر��ل'��. او���� در ������ �� �
	ان                        
ا='��د. و �
	ان �	1	د"� (�	ی*� و           

	ان ر=��! �� چ�A و رو��� و �	زی>       �

���C� Jد ���ن ا�!... و � 	� 	� . 

(�	ی*� و 7	ب ا���ار�� �1 در ��	                
��� �� b01 ارY و دول!                  ����� Jه

                Aن، ای���2��ی� از ا4�زیL� د و����
اص�ح�ت ����� را وارد ��gم �����            

�hت ا�����                   � �'�ا�� از  ���1 J1ح�

(ی� ���y      .  ��ر. ��ن ��لJ ��ر �	د                
                 Aا. ای	� ��%�اه�� ش�؟ ا�*���ت ���
�د)          .��4	وژ) و �� 1	دن ��ج %�9ش
        !��� A*0�	�7 ا. دار�� و �����'�2ن .

                       rای	وت ص�وه2'�د در�� ش�$ا�� 
ا�	وز �� =&> از �� ���ان (��ن                                     
��را�� �د) ه�. �1ر"	 و �
	وم                   �
����� ا�*�ن �����'�2ن را �
�ود و                   

ه	 \��	 و اص�ح . �2	وط 1	د) ا�!
��. ����� ����د،         ��g� در 	g� رد��

	ان ا����� �1              � Aای 	چ-��-� �� ��
�� �	ار���) ا�!                  *����ه0_�ن ��> �

X&�� �1ر"	       .  �
b %�اه� %�رد             
       .����"9ی	 ا�! �1 در �	ا�	 ه�0 �ش
          ،����,�ا����� ��رژواز. �
�� و �
                      ����1��0م �ان از د�'�ورده�.  ��

%�9ش ا����� د��ع 1�� و �	ا. ��r و           
ش	ط �4	وز.     .  �اوم ��2'	 (ن �*�ش�         


�د و =�رت ص$�ف %�د                 ا�� ��ی! ا
 . 4	ول'�ری��!

 

 ...در تونس و خيزش توده اي 
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��ا�B �	��ی� دار. ا�	وز. ا�� �1                 
��J �1ر ���ن �	��ی�             ���=��'�2ن در 
دار. ایA ا�! �1 ح�ز) �1ر ارزان و             
                    K����� ص�ور �	��ی� �� ه�ف 1
��د �	ش�ر از ا�'�0xر ��	و. �1ر                       

          ��'�ا='��د و     .  ارزان X&�� �1ر"	 ه
              B9��0 �� ��ا�����! ایA ��ا�B، در 
	 �	��ی� دار.، �	 دو          �'�	2�4 �Lری�

اول ا*�ء �	 ��	و.        :  �4ی� ا�'�ار ا�!    
                          A�0S�1ر ارزان X&�� �1ر"	 و 
��ز�ل�� (ن و دوم ا�'&�اد ����� و                            
              ����� .���	1�ب :	ی�ن ����ان رو�

 . (ن


	ان ����� �	��ی� دار. �� ��ل                   �
ا%�	 و �	,�ت و��B ��رژواز. ه�0     
��ا�B �� ���2! و ح��ق و                                          
د�'�ورده�. X&�� �1ر"	 و ا=�2ر ��=�            
�	��ی�، چ� در 21�ره�. 4&2	�'�                      
�	��ی� دار. و چ� در 21�ره�.                          
ح�ز) �1ر ارزان �� ا:'	ا,�ت و                            
�'	د) �1ر"	. و �د) ا.             " .�����و�'


�hت ��� و           .  رو�	و ��د) ا�!         
                             Aر. ای�C$دن ا�	ز 1�� 	� 	��
�� و �&	ده� در ح��� ه�.                          �Gروی�رو

در .  ,��$'	 �	��ی� دار. ����� ا�!      
           Jه ،���) ���2� Bو ��ا� 	و �� ���
X&�� �1ر"	 و �د) ه�. �
	وم �����       
�9ل ���2! و ��
��=� و �	1�ب             از 
داJG �1رد �� ا�'L�ا��2ن ر���) ا�! و              
هJ ا=�2ر ��را,� ��رژواز. و %	د)             
��رژواز. از ا�'&�اد ����� و                                   

��=�، ��Y و J1 �� ��ن (��) ا��                    �� .

��	 روی�اده� در چ��ر ه$'� اول                             
%�9ش �د) ا. در ��� و هA�0 د)                      
                     Aاض ای	ا:' K�1	روز در ��	 
��	وه�. ا�''L� �:�0�k را ��2ن داد)           

 . ا�!

         �1 Bا��� Aان ای�� <�� J�g: !��0�
                        A�G�4 و ا=�2ر 	�1ر" ��&X �� ا	x1ا
                  Y��y دار��، �YL :�0) ار �����
                      <�*2و��B ��*�ران ایA ��ا�B را 
���ه�� �1 و��د (ن ش	ط ��ز�ل��                            

�>     .  ��	و. �1ر ارزان ا�!    � Aا. ای	�

���ت دا�2-�ه�                   ��ان �1 اx1	ا 
                    	'2�� ����
دار��، ��ر5 ��رغ ال'
               Y�� "	�'A �1رت :S�ی! در ار���
��*�ران ا�! � ���! (وردن �	ص!                

���ر X&��� ا�! �1 در دور)                .  �1ر�
��=�Sت �	��ی� دار. در                          ،����1
چ��A ��ا��� چ� در ا='��د و چ� در               

(ن :  ����!، �� ا�$�Cر ا����� �*�2                
چ�9. �1 هJ ا1��ن در ��� و ��	                

  J�'�ا"	 ایA ا�$�Cر � ه�0��C           .  ش�ه� ه
               �a�� �� د) و	را ��ز 1 ����� .�S�
دول! �	1��-	 ,	�� زد) ا�! ��                    
                       ����� .��2&��� ایA ا�! �1 ���
� چ� �1ر"	. و چ� ��رژوا�G از   ��&X
ه�0 ��ع (ن ا�*�ن ی��'� ا�� �� ���ان                     

                       K������ی��، ا���� و اه�اف %�د را 
               ���� و ص$�ف %�د را �'
� و ��	و��1

�J رش� �&�رز)                   .  ��ز������ایA (ن دی

�hت                           .��� در دل 2�4	وی��&X

�hت            Aرا��) ش�ن ای �ا����� و ی� 4
��r ��رژواز. در ح*��! و در                     
ا4�زی���ن ا�! �1 ا1��ن ش�ه� ل
�gت       

J�'� .و روی�اده�. روزا�� (ن ه

                        Aو. ا�'�0:� و ����� 24! ای	��

�hت و��B و "���"�ن ا�! و ه��ز           
�� �YL 1�چ*� از (ن �� ���ان (��)               �

��Y ارY و دی-	 ���ده�.                     .  ا�!
                 �Gرژوا�� �G�S= و ����� و ���g�
                    ،�Gن ��رژوا���در 1��ر ��Y ا4�زی

�hت ا�!                Aای ��
�ود 1	دن دا��  .

�'���� ��Y ره&	ان �1ر"	. و                                
��ی�2ن و ه0_��A ��ا��ن ا�����                �*2
و (زادیL�اه�ن ����� ��r و �اوم                         

1���� ا�!           ��1ر"	ان .  د�'�ورده�. 
                            Kدر =�ل ���در ح�ل ح�,	 در 

"          ���
�دی� �	ا�	. ش\> و در     "  ا
                 <�*2��	 در =�لK ��را���ن �ز) 


�دی� ه�. �1ر"	.           �1٣٠ در      (ش�) ا
ژا��ی� ه��ت ���� (ن ا:�م                                       

�&�رزات و       )  ����دی! 1	د) ا�!             

�hت ��ر. را                  د%�ل'-	. %�د در 

  ��	&�� Y�4  .         A���&Y "در ��	 ه0_�
 �� د��ع     �1٢٠٠٨ از (وری>     "  (وری>  ٦

از �&�رزات �1ر"	. (ن ��Ba �� ���ان 
                      (���1 Z��(��) ا�!، ��	و. اص�� �

�� .  ا:'	ا,�ت د) روز "Oش'� ��د) ا�!    
�� ���ان (��ن دارود�'� ه�.                                         
,�ا����� X	��ار �&�ر5 و دول!                     
             �� ���gه	ا �&�ح�J1، از روز چ��رش

         Y&� ٦در"�	. %������ ��21) ا�! و �
 ��ری� را ����ان         ٤(وری> روز ���0        

روز �Cی� ا:'	اض :0��� �	ا.                        
1��ر. �&�ر5 ا:�م 1	د) ا�!	� . 

�� ه	چ� ��ش�،                             ���� Aا��از ای J2چ

�hت �	�4ش�) در ��� و ��	 در                
چJ2 ا��از �9دیb �� �1را1'	 و                                    
%�ا�'��. اص�ح� ����� و ا='��د.           


�hت       .  ادا�� %�اه� داش!       Aاوم ای�
ا�����، هJ :	ص� د%�ل'-	. ���ل و              
                    Jو ه ��'�رادی*�ل �1ر"	ان و 01���
:	ص� �ش ���=$� (��ن �	ا. ای�Cد                    
2*> �
*0'	 در ص$�ف                         
�د و ا
 yو ا� <�'�� kص A���X&�� �1ر"	 و 
                             ،�'�و (ل'	���� �1ر"	. و 01���
اش�:� 01����J 4	ول'	. و ش*> دادن                


9ب 01����'� (ن ا�!         در ه�0    .  �� 
��ا�B �	��ی� دار. ا�	وز ���ن، ه	       

�ل ا����� ول� �� �1را1'	 اص�ح�ت           
د��1	ا�b و در چ�رچ�ب ����&�ت                   
��رژوا�G، �� دل�> حS�ر ا�'�0:�                   
0�� 4	ول'�ری� در ا='��د �����،                    =�ر
��'�ا�� �2�4ر(�� ا���ب �1ر"	. و                       

ش	ط 2�4	�! و            .  �����ل��'� ��ش�      
���A ��9و��ت                  	��� Aاوم (ن در ای�
�'�> و ��'�ر 4	ول'�ری� و ش*>             � kص

                  .��
9ب 01����'� و ار"��دادن �� 
 .   ا='�ار �د) ا. X&�� ا�!

   �&��%ش �,%ا+��
� ا�#اج ���ش ت#د
 ا-


�hت،                          Aش ای	'�در ��� دی-	 "
ش�ه�یJ �1 %�9ش �د) ا. در ��� و                
���4�� و ����4ه�یY را                 �C�� ه�0 	��
�� �\	ا���. ����� "�'	د) ا. ��� در   
ش�0ل (�	ی�� و %�ور����� ر����) ا�! و     
��4ا�! �1 ش'�ب ح	1! (ن و ا�	ژ.                 
                      !��	Q ا�'�0:� و ����� 24! (ن
��u	O"ار. ��2'	 �	 �\	ا���. �����             
�'	د) 	. در ����a و ���ن دارد               " .

�4دش�) اردن زی	 ��2ر ا:'	ا,�ت                          
�! وزی	                            L� .ر��1	� �� ���0:

A داد) و ژ�	ال                  "  ��0	 ر��:�      "
"  !�L� وف	را �� و:�) اص�ح�ت       "  ��

                          ������� و ���2'� �� ری��! ���1
در یA0 :�� :&�ا� ص�لv   . "�0رد) ا�!  

 ��ل ا�! در 4�! ری��!                       �1٣٢     
0��ر."�  "     �&�����) ا�!، روز چ��رش

 ��     ٢٠١٣ا:�م 1	د �1 در ا�'���Lت                
���1ی� �L�اه��      !  %�دش و �� 4�	ش             

در ��دان ه��90ن �� را. ��Y از         !  ش�
٩٩   %     ��a���"�ن ر�	ا��وم ��ش	1 !1

���� ��دان �� ��ا�G، ح*��!                            �
ا���� :0	 ��2	 �� ���ف ��.                         
ا4�زی���ن ��رژوا�G و ا:'	اض �د)              

ا"	 در ��� و        .  ا. رو�	و ش�) ا�!      
                             �� �*'� �Gا�'&�اد ��رژوا 	��

              ��	: J�,	�� "  �*�hر"�������ل�
%�رد) و در (�'��� ���ط =	ار "	�'�              
ا�!، �	ای! ایA %�9ش �� ��دان                        
              Y&�� �� �*'� �Gدارد ا�'&�اد ��رژوا

در .  ا���� را �� 4	-�) ���ط ��	ا��        
��ری� ه	چ�� ��2ر ا�� ��:� ش�) �1             

   A�0ر."ای��  "        ����ی� ��0*ح�Y'�01 را 
 ٤ا�� ��&Y ه�. ا4�زی���ن، روز                         

��ری� را ����ان ش	وع ا:'	ا,�ت                      
در ال9Cای	 �1 در یb         . ا:�م 1	د) ا��  

��) و ��O" Jش'� هJ ش�ه� ا:'	ا,�ت                    
  ��ری�        ١٢�د) ا. ��د) ا�! روز                 

$���� �	ا.                          �� Jل$�ن رژی�L� r��
�Cی� ح	1! ا:'	ا,� ا:�م ش�)                         

ا=�ا��ت 2�4-�	ا�� ایA دول'��،                .  ا�!
وح2! (��� را در �	ا�	 ������                               

�hت ا����� ��ر.، �� %��� ��2ن              

ایA وح2! را در ���0. رژیJ             .  ���ه�
 .ا���� ای	ان هJ �� و,�ح ��'�ان دی�


�hت ��'�ا��             Aای �Gا���	ش �\	'�"
�	ا	 از ���ن :	ب و %�ور�����                         

��.       .  �	ود��g� !ا5 ز��ن و ش&�ه	اش'
ا�'&�اد. و �ری� ���ص	 %�ور�����                    
                     Aای! ای	ا. �	� .	�:��:�ا�> �

�hت �� 21�ره�. :	ب %�ور�����           
                        .����g� 5	'2� !��% ا�! ا��
�'*� �	 �1ر ارزان X&�� �1ر"	، (ن               
     ��ل�h. ا���� 	 ا�! �1 "�'	ش دا�

�hت �� ��ی	 ���ط ���ن را                           Aای

��زد   �� A*0�  .             ش	'�در ه	 ح�ل "

�hت در ه	 ح�.                      Aا���ی� ای	\�
��=�Sت                             ��ش�، %��! (ن ا�$�Cر 

	ان                      � A'� 	� �����	��ی� دار. �
��u	ات                               Aای	���ا='��د. ا�! و �

���� ��C %�اه� "Oاش!            �  .     �C�� ه�0

�hت ا����� (�7ز                 ��'�ان "$! �1 

�	 �4ی��� �	 ه��ه�. دو             ��٢٠١١ل   � 
��ح را�! ��رژواز.                           � Y�4 ده�

�4ی�ن "و          "  �4ی�ن �ری�          "در��ر)           
J�و �4ی�ن :�	 ا�����ت زد)               "  01���


�hت          .  ا�!ه0_��A ��'�ان "$! �1 
 (%	یA ,	�� را ��                          ��٢٠١١ل        

ا�'	ا�. ����'�ری�'� (�	ی*� و 7	ب              
	وری�J    "و    ���: ��ش�ن �1 در د)       "�

̀'��&	     ��١١ل "Oش'� از       ��ی�   ٢٠٠١ �
ش�م %�د را �	 ���ن "�'	د)، وارد                     

 . 1	د) ا�!

�%�#رد %�1
�0 و /%ب  

(%	یA ��,�-�	. او���� و ���1 او �	         
ش	وع اص�ح�ت ����� در ��	 از               

   hح� A�0ه  !               ��&= K�=ر 	�� ��1�و 
             ،B,�� A�0ه 	� A�1 b� ر���اش �
%��! ��0. �	%�رد ا�	وز (�	ی*� و            
7	ب �	ا. ���"�	. از ��r و                                
                          (	�
�hت و � Aای 	ش ��2'	'�"
                  Aاز ای A�0���	دار. ا��xل ا%�ان ال0

��,�-�	. او���� و           .  او,�ع ا�!      
�A�1 b �1 ��رد �ی�� دی�ی� ��1	ون،              
���*� ��ن، ��ر1�ز.، �	1>، �'���ه�           
و ��� ��	 هJ =	ار "	�'�، ��� از                         
�	ا�� �� ش�&� �&�ر5 و ا:�م                          L�
���1ی� �Y��2 در ا�'���Lت ری��!                             
̀'��&	 ا���ل ا:�م ش�)                        0��ر. ��

(�	ی*� و 7	ب ا1��ن از �&�ر5       .  ا�!
    ���� .  ��L�اه�� �1 ��را 1��ر) "�	. 1�)

��L�اه�� �� =	���� 1	دن �&�ر5،                          
1���� و ��gم ����� و                          J1دول! ح�
ا='��د. X	��ار %�د در ��	 را ��                
             �*'� !�وارد 1	دن اص�ح�� در �
1	دن ��2'	 (ن �� ��gم �4رل���0 و                          
�� و ��� د�!                       �ا�'���Lت (زاد ح$| 1
�	دن X&�� �1ر"	 �� =�رت ����� و                
�	ض (ن �� ����ده�. ��gم �	��ی�                      

=	���� 1	دن �A :��       .  دار. را �-�	��  
             �����r دول! ��رژوای�  ���در 
و ار���x0� Y �'�ن ��	ات دول! در                 
       ��ه0$*	. و ه0*�ر. �� دول'��. �	ا�
                      A�0ه �� ،Y�4 �'$ی*� در �� ه	و (�

 . ه�ف ص�رت "	�!

                       J�g: ش	'�وا=��! ایA ا�! �1 "
�	��ی� دار. ����� و ��ز	 ش�ن                          
ش*�ف u	وت ��A ��ا�B �	��ی� دار.           
��) �	��ی� ��                            �	 ص�در 1 �'�	2�4
��ا�B :�&'	 �'*� �	 �1ر ارزان،                      
��ر,�ی'� و���� را در ص$�ف                              
��رژواز. ایA ��ا�B دا�A زد) �1                     
از�0�� در %�ور����� در دو ده� ا%�	             

           ��2&�\Oی� و رش� � <
�

 !كارگران جهان متحد شويد

 ...در تونس و خيزش توده اي 
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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 

��> %	وش�ن هA�0 �	دم �	1�ب                        
  �1           ،ش�)، هA�0 �	دم �$	یA ش�)                   

                     Aدر ای ���) ����ح	�! و 1	ا�! (�
 =�رت و ا���. را       ،��ل��ن %	د ش�) ��د  

ای�Cد 1	د) �1 د��� �� �0ش�. (ن %�	)                 
ا���وار. و ا:'�0د �� �$��          .  ش�) ا�!  

�1 در ���ن ��> ��ان و �1ر"	 و                           
 ،ا���ن ش	یk (ن ����� ز��) ش�) ا�!        

                              A��� !�ا"	 �� روش�-	. در �
       ���$�! X <1&�� �1ر"	 و ا���ن درد��

���د       ،(ن ����� �*�ر "	�'� ش�د                         � 
 ��*�ر. و ��	 و �
	و��!              ،�'0-	.

                              Aی	0'�و ا�'&�اد را در ی*� از �
�� و         *�� A1 �221�ره�. %�ور����� ری
�4	وز. �9ر"� را ���K �2	ی!                         
�'�0ن و X&�� �1ر"	 ����� %�اه�                     

 .1	د

� ا����� �1 از ��� ش	وع                     h�

 دا���    ، ��	 را در %�د �	و �	د             ،ش�

(ن 1> 21�ره�. :	�� از ال9Cی	) و              
 ��ری� و 1�ی! و ح'�              ، � یA0    ،اردن

��u	 O"اش!         !
�'�ن ���د. را �	: .

�ل �	ا. اول�A ��ر در 21�ره�.          Aای
:	�� J�X ش�	یA �� زی	 ��21ن دول!         
و ح��01! و د�'-�) �	1���2ن را در               
���ن �	د���� �1 ه�_�=! (ن را در                   

 ���K �	دم           ،C	�� %�د ��اش'� ا��             
 ،�	ا. اول�A ��ر ه��h. =�رت               .  1	د

 =�رت hی9ال (��� و                     ،��0ی��"�ن %�ا     
 در ���ن �د) ا����� �1                   ،ا��! ش�ن   


0> و ا��.         ��ل��ن ��ل ایA او,�ع را 
 ���1     ،��دن (��� را =&�ل 1	د) ��د��                

!Lری  . A�0ه �را��a �	دم را �� دول! 
       Aد) ا�! و ا�*�ن �4ی�	وز :�ض 1	ا�
��21ن دول! و د�'-�) �	1�ب را در               

 . دل �	د��ن ایA ��ا�B �1ش'� ا�!

�ش                          J1ح� .�� ��رژواز. و دول'
                         J'��� A'Lان از ری��0م  �� ���*��

      ���1 !���0� ����،           ���� دا���ش ��* 
"	د��د ا���ب �د) ه�. ��را,� را                    

       ����� �� دادن                         ،�
�ود 1��ش ��* 
      B��� �" زی����. �&	ان ��O4ی	      "ا�'��زا

و ���B �	ای! (ن �� ��ی	 21�ره�                        
ه�0 دول'��. ���� و ��'&� در                 .  ش���

                                         ��چ� ا=�ا�� د���. :	ب د�̀'
از .  2�4-�	ا�� را در د�'�ر "Oاش'� ا��          

4	دا%! ������ه� �	 h�1ه�. ��	��         
و ارزان 1	دن =�0! ی*�	. از                              

�ش          ،��ی
'�ج �	دم در ال9Cی	)              � 
              ���*��	ا. ��%'A ه9اران د�'-�) �

�*A �	دم      � A��� !��   ،در ل�&� در � 
 دhر ��ه��� ��            ٣٥٠٠ا:�م 4	دا%!       

 ��) از     ١٤ه	 ش�	و�� 1�ی'� �� ��ت           
    !*�0� Aای BC��     ،���K ح*�م �	� � 

�� اص�ح�ت ����� و ا='��د. در                      
�� و ،...یA0 و اردن و  ��&= Aه0-� از ای 

ایA ه��ز ��u	ات ����0 ا�! �1 دو                   
 .��) ا�! وزی�) ا�!

 

                   �� ،ا�	وز دا��� ��1�س (ی��) ایA دول'
�2�� ا. �1 ��                     � K�: ����9ان و دا�
دول'�� و ��رژواز. 21�ره�. :	��               


�0> %�اه� ش�         1> ��رژواز. و              ،
�	ان .  دول 7	�� را �	ا "	�'� ا�!           

 ، (ل�0ن  ، �	ا���  ،دول 7	�� از ا�-��'�ن  
� دول! (�	ی*� در �ش��           ..  ا�	ا�G> و  

 ،b01 �� �1 دول! ه�. �	BC :	ب            
ح'� �� ��ا1	دن ی�ران و دو�'�ن                                 
                        ����ری�L %�د چ�ن �A :�� و ح

���B  ش*�'A ��ش�A دول'�         ..  �&�ر5 و  
�0 ��-�A ��             ،��رژوا�G ش���  aل B��� 

��gم �	��ی� و د�'-�) =�رت و دول!                 
                                      B���(ن و ���B ل�0a %�ردن �

ا:�م .  ا�'	ا�ی*�2ن در ����a ش���           
 ،از �	دم �'�$	 و ��'	ض           "  24'�&���"

��2L از �ش ����� (��� �	ا. ح$|              
��&�ل�! %�د �9د �	دم و ح��� 1	دن                  
       !:��را) ح> %�د �� هA�0 �	دم و �� =
ر����ن (��� �� ح�ا=�� از ��aل&�ت                         

 . �	ا. ا�0م �
	ان ا����� ا�!


�hت � هA�0 ا1��ن ��u	ات                          Aای
:���0 را در 1> %�ور����� و                                      

در .  21�ره�. :	�� ای�Cد 1	د) ا�!         
..  :���) و ���ن و          ،��� (زاد. اح9اب    

ا:�م ش�) ا�! و ز��ا���ن ����� (زاد              
��Sی� در ایA ��ا�B ��ز ش�)         . ش�) ا��  

       ���y و ��0�م و 'L� .�S� �1 !ا�
�	دم �$�      .  "Oش'� را ش*�'� ا�!              

راح'� را ��� از چ�� ده� ��21) ا�� و                 
�ازن =�ا ���ن �1ر"	 و �	دم �� دول!           
و د�'-�) ح�J1 :�ض ش�) ا�! و                           
.  دی�ار ���� ا�'&�اد 	5 �	داش'� ا�!                

�	دم در ا���د ������� �	ا. د%�ل! در              
ایA .  �	��ش! %�د �� %������� (��) ا��            

او,�ع ��Y از ه	 1� و ه	 =2	 و                 
X . ��&X&�� ا. �� �$X B&�� �1ر"	 ا�!

�1ر"	 �	ا. اول�A ��ر �	ص'� ی��'�                    

�د ص$�ف                   ا�! � در ایA �	ص! ا
%�د را ��h �&	د و ��0'	ی�a� Aل&�ت                   
%�د را �� 4	چ�a� Jل&� ������� &�ی>                  

��ا"	 اح9اب ��رژوا�G در                           .  1
     �� (ل'	���� %�د را         ،ا4�زی���ن در �ش

                 B0� %�د 	چ' 	دم را زی	ز�� و ����
��� �1ر"	 و 01����! (ن ����� ��1،             9

ایA ا�*�ن را دارد �1 �� ه�ش��ر.                          
1�� و ص$�ف            ��4	چJ ����� %�د را ��
%�د و �د) زحY*'0 ایA ��ا�B را                     

                ��1 B0� د�% ����ایA .  زی	 4	چJ ا�
                          Bا��� Aای .��'���S �	ا. 01���
�	ص'� �G�X را ��ز 1	د) ا�! �1                 
��اب %�د و را) ح> و (ل'	���� %�د                   
را در ا���د ������� �� "�ش �	دم                           

�ل                   Aدن ای	1 �_�= B��� و �����	�
ا����� و �� 1	دن را) 2�4	و. (ن از             

ایK���  . A �	ی���ت ��رژوا�G ش���               
دور) � هA�0 ا�	وز ("�ه� �1ر"	 و                

! �'J را �� ا��از) ده�� ��ل                ا���ن 

ای�S� A ا"	 �� روشh��  .           A �	د) ا�!    

                         K��� و د%�ل! ��. در (ن از ����
 ،�X (�") YL&�� �1ر"	 �	%�رد ش�د               

��'�ا�� X&�� �1ر"	 را در ا���د و��B و     
� %�د �'2*> 1�� و                    ��&X Jچ	4 	زی

9ب 01����'� (ن ��را ��ا�� ���9               .


�hت       A�0ا�! �1 در ه Aای J� در   ،�
�� و ��ال �1ر"	 و                               � A�0دل ه
01����! (ن ����� ��0ی��"� =�BX و                 
            ��. ا����� �	�-��� دول'��. ���� ��ش

        �� و �ش �	ا. =	ار             ،�� �� ایA دول'

�hت                                    A�0ه �Gدر را A'�	"
                        �د�*	ا�b �1 در%�د ��J و ح��

 �1ر"	 و 01����! (ن ����� را           ،ا�!
	یA ��	و                   ��0�� �9ر"'�A ��	و و =�ر
��'�ا�� &�ی> 1�� �1 �	��ن ادا��                                


�hت و ��! (ن را در ��	و       .. ��
د�! 01����! و �1ر"	 �'2*> و                        

ایA ا�*��� و   . �'
9ب (ن ����� ��`�رد  
�	�� و �	ص'� ا�! �1 ��ز ش�) ا�!       

 .و هA�0 ه��Cن ا�-�9 ا�!


�hت ا����� در ��	           A�0S ادا�� 
 �� ص�ر� �1   ،و ��� و ���� 21�ره�  

              B$� Aی	21�ره� ��2' Aای 	�1ر" ��&X
�'-� �� ��ع د%�ل!                 ،ح�ص�Y ش�د   � 

ایX A&�� و ��	وه�. ����� و �ازن                  
��G�S �	ا. ه�0 ��ز         .  ���ن (��� ا�!     

ش�) ا�! و X&��� ا�! ه	 ح9ب و                  
                          �� ایA         ،�	ی�ن ����� �ش ��*


�hت �� ��'� Y�4 �	ود و ��                                
         Aی	ارد �1 ��2'O-� 	�u�ص�ر� �	 (ن 
�&Y و X&�� اش ش�د و                     � K��� B$�
�'	یA ش	ایr را �	ا. ��&Y و X&�� و     �

                ��1 Jاه	ا. .  ح9ب ����� %�د �	�
�J در "	و د%�ل!                   � Aای 	�1ر" ��&X
           ��&X ��L2� وه�. د%�> و	ه��� ���")
�� در (ن ����� ا�!      '�. �1ر"	 و 01���

ایA او,�ع ��'�ا�� �� �*�. 4	ش�                       
&�ی> ش�د         ��&X A. ای	ا. =�رت "�	� .

ا�� (�_� �1 ا�	وز ��2ه�) ��2ن ���ه�           
                      <x� .در 21�ر 	�1ر" ��&X ز��ه

 از ایA ��9ان از (��د"�                                  ،��	
   !��� در            ،�	%�ردار ��'� ه��ز 01���

ایA 21�ره� در ایva� A ا:�م ��Y و         
ا�� 1> ��^��     .  حS�ر روشA �*	د) ا��  

ایA ا�! �1 او,�ع 1���� در ����ر.              
از ایA 21�ره� ��'�ا�� �	�� و ا�*�ن               

�ل�. ��ش�          A���J و                .  چ� �&�� bی

�hت ا����� ایA ا�!          Aش�را�-�9 ای
�1 ایA ا�*�ن ��ز ا�! و د�! ره&	 و       
���ل ��درای! و ص�حK و %r و                                

�J ایA   .  د%�ل'-	 (ن ��ا�B را ��&���        �

�hت ا"	 �a��� در              Aا�! در دل ای
              ����1 b�چ��رچ��� ��aل&�ت د�*	ا

     ���0� �=�� Jه،           �� ���2� K�: Aی	2'�� 

�0> ش�د و               ��رژواز. ایA 21�ره� 

�د و (��د"� را در         ��2'	یA ("�ه� و ا

�J ایA   .  ص$�ف �1ر"	ان ����د (ورد      �
ا�! ��� از ایA دور) �1ر"	 ��	. و       

�� و ارد�� و                      ��  ..      ��اح��س 1
0�� ش�) ا�!     چ��ن �'2*> و ("�)          ،=�ر

 چ��ن �'
9ب و روشA ش�)             ،ش�) ا�!  
ا�! �1 ه�� دول! و �	ی��� ��0'�ا��                 

  ��1 Y�O. ح       	ه �� ����
�hت 1ادا�� 
    ���C���	 (ن را         ،�	ا����C ��'�ا�� ��� 

             ����Y ��	وه�. ����� و د%�ل'-	. (�
���A %�اه� 1	د          .             ��&X �C�ا�� � ای

�1ر"	 و ا���ن (زاد) در ایA 21�ره�                 
د�'�ورده�. ��ارزش� 1�K 1	د)                         

 .ا�!

ایA ا$�=�ت �	ا. X&�� �1ر"	 ای	ان                    
�Cرب و در���. "	ا�&���G را در                      

و ال&'� و�Q$� ا. ��J را در                  .  �	دارد
د�'�ر و �	دوش X <1&�� �1ر"	 در                 
ای	ان و 21�ره�. دی-	 =	ار ���ه� �1   
                   Y�� ش! ��ز��	روزه�. � Aدر ای
��ا�B هX J&�� ا. ه�. %�د را در                        

..  .  در ��	 و ��� و             ،د���. :	ب  
      �� ، ��	      ،�1ر"	ان ���      .  ��ز. 1

ا�	وز در دل ایA           ...  اردن و یA0 و         
�� و د��ع از (��� و د��ع از                               h�

               bی ��ا���ب و %�ا�! و ا:'	اض (�

�J ه0-� �� ا�!            � �$�Qان .  و	�1ر"
�� و             ����ی� ��ا��� �1       ...  ��	. و 

X&�� �1ر"	 در ای	ان و��ی	 21�ره�              
                Aو ("�ه��� ای <�'�� Y�� �� ا��� J2چ
X&�� و �YL 2�4	و و 01����! (ن                       

ه	 در�� از �4	وز.              .    ��'� ا�!    
�1ر"	ان و �	دم (زادیL�ا) در ه	 �1ام       
                   ��از ایA 21�ره� د�'�ورده�. "	ا�&

 . �	ا. X <1&�� �1ر"	 ا�!
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