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                                     1390 ارديبهشت 30

 2011 مه 20

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

 ارد����     ١١(روز اول �� ا���ل                    
در !�دس �ن ��اس� ه� و ����             )  ١٣٩٠

            "�ب�#)ار  ه�" ب)رگ و !&%$ !�ر#
 .ش*

 ارد���� 2-�01/ !�ر#�"       ٩روز ج�-�     
از س66*ج �� ���ب�د و س4) و ب��3 و                               

در ج�� ه��7 در ب0�ون از        ...  !���0ران و 
ش��ه� از ج�;� در ه: اس�0ب س66*ج ،              

از >&اس ��"       .  دور ه� ج�� ش*3*                  
          "�!�ر#�ان @�ف زد3* و <=-���6 !�ر#

�د3*! Aا�>... 
و< 7 از �7B از 2-�01/ !�ر#�" در ا�/               
�س0*م، %�ا روز ج�-�؟ در ج&اب            E Fب�ر

          ��6�B� روز �، راس G�=� H/ �3&د�:#
١١           � ارد���� �&I2 ب� ب�#)ار" ��اس

ب)رگ !�ر#�" ب�&�� و #: 0� @*ا<J ا�/           
� ...�7B را از دس 3*ه0

� �Lش ه�" ��،                 M�0;N �! ا�/ ��3ن داد
!�7 !�   <��3 �03 6* !�،     دوس �ن �� ه6&ز    

ب� ب0�ون از ش��ه� �7 ب�د         !�ر#�ان را    
L�N �&دF وس�0 !�ر#� و>�3&ادF اش را              
از �$ اب�از وج&د 7��4�O و ب�7��E ج�/        

�وم �7 !6*P� اش "� !!�ر#
                   �0M $0 !�� و J�N /ا�/ دوس �ن ب� ا�
� و                     B:� و Hا��اج ��7N !� از �$ #
                    �0M و "�0�!�ر#M "ا �>��د 2B;�N

اج ��7N �3ش7 �7 ش&د، L�N و ب*وا،                  
���� ب)رگ !�ر#�" اول �� را س&زا3*3*     
                   7N�� اج Rا" �$ !�ر ب)ر�و ب� اج

 س&ال #Sاش 6*�LN ان� .!�ر#
          �B6از ا� J�>              م*N ا73 و�T3 /ا� J01د

اN ��د بV:6 و >&د!&%$ ب760 ا�/ Uدم                
� اج�زF ب*ه0* ب*وا ا�/         �&Tه�" ب)رگ را ب

،�! � وا<-0 را ��دUور" !6
         /01�-2 /��اوW در ه�0/ ش�� س66*ج ب�0 

و ره��ان !�ر#�" س�ش�6س و ��P&ب             
@ 7���3U 7 !�   .  �&دF !�ر#� @Y&ر دار3*    

از !�ر ا>�اج ش*F ا3* !��!�ن اN ��د                      
دF .  !�ر#�ان را ب� >&د دار3*       

�03&�!     Z3��! �% 6*؟        ه��&T0� �% ا3* و
>Z;0 در �Eس\ ب� ا�/ س]ال ا@)اب و                      

Fو�ه�ى س�0سZ را ��3ن �0*ه6* !� رس��         #
>&دش�ن را !�&�03 �6��60* و ب� ا�/ �3م           

*66B0� 01�-2.  
ج�1^ ا���6س !� ا#� از >&د ا�/ ا@)اب         
ه� ب_�سZ;0< *0 از ��3U ه� ه��E /0س\ را            

ب� �`&ر ا���6 !�&�03�         .  ب� ش�� �0*ه6*     
            �! 2�<� ا�*A&1&ژ�$ و س�0سZ اس $�

Fو�0�د و                       #T0� �ه�ى �Z:; b را در ب
�03&�!             Fو�ه� ا�YNء ا�/ 2�<� و ا�/ #

داران و دو1 �����ن ه� ب�            س�����.  ه� 6*
       �>�اى از !�&�03� دا�/                ا�/ �`&ر 2

*63(0�  .        �! �-Z;�N Z6 ه�� ا���6 ا�/ اس
اى در ج��-�         !�&�03� �$ F*�*E @�ش�0        

�دم �Nدى 0�3 &ا63* !�&�03              .  اس�
�ا��Z در درون >&د             .  ب�ش6*# ��03&�!

             Zب(@ H�6و ج ^ B� �B;ب ج��-� �03
!��Z3 اس !� �b0&اه��4N *6* و راF و                

   Fdو� �اى را ��زF ب� درون ج��-�                     رس
*3�  .ب�

                    �% �>Z;0 روش/ اس !� �4�Oت @�!
�Z -:6 در دا�/ زدن ب� ا�/ �`&رات                   

2�<� <;�*اد !�دن !�&�03� #�م اول        .  دار3*
    ا��، درس ب�   .  در س�!&ب !�دن Uن اس

            �B;ب �03 �>�2 $� ��03&�! �B6ا� J01د
0� اج ��ZN اس !� از ب=/ و            fN H�6ج

      �����0�د،           � / ج��-� سT0� ���� دارى
             g;�� و �� د3*ان �0fN ش��ى دو1 ��ىL�
              �ب&رژوازى در O&ل ده�� س�ل ه6&ز ه

2�<�"<�در ب� س�!&ب ا�/ ب� اص=Lح             "
                 �F*�3 اس و ه6&ز ه� ��4ب;� ب� !�&�03

          �����دار و ج��-�                 �-JY اص;Z س
�����بZ >&د �03 !� ه�       .  دارى اس   س

         01&G�� �! �4�O /و %��<*ار ا� H!&>�%
            F*�N �س�ز��3*هZ دو1 ب&رژواZA را ب
         Hــُــ_ـ� روى دوش> �B6از ا� �Nد، ا�0T0�
F*3���% ب�ش����N ،*6 س�ش #Sاش � ب�ش6*        
�اوات ب� #�دH3 ب� � ب�ش6*، 2&را                 ! ��
               *> �ب-6&ان � m`b ���رزF ب� !�&�03

� �6B0* و ش;b� n6 � �3�0*ازد                         ;N.  
                    ،�ا�H اج ��ZN اس# $� ��03&�!
0� �3س0&�01�3� و �01�ا�01� و                 f3 درس
        JBدر درون >&د ج��-� ش ��Aدا �! ،F�0M

0�د و ب�ز �&01* ��0&د        T0�  .     و !�3&ن ���E
0E*ا�H و رش* !�&�03�، �4�O !�ر#� و                

                         �0;N �4�O /ا� ��SE�3 J0=-� Fرز���
�����ب�رى اس      دارى و اوض�ع ��4        س

                 ��q!ا �! Z3��B �@م ب� ز�f3 /ا� �!
                    J0�P� *60*ه� J0B�� ج��-� را �0fN

*6B0�  .             rس&� �! �03 Z� B� ��03&�!
�  .  ��ر!V و اV;T3 اب*اع ش*F ب�ش*       f3 از

�03�، ب-6&ان �$ ج���ن                    &�! Zbر���
            ��اضZ !�ر#�ان، �4*م ب� ��ر!��0 Nا
                  JAو اوا ��ن ه�*ه> �در ارو�Eى اوا>

               *�U و ب&ج&د 2�# JBش ��ن 3&زده> .
3�ا از              U �! ،ى�اس�س ا�/ !�&�03� !�ر#
      Z �01�0�3ت ش�� س&س���������B� Z^ و ج
�4�Oت دارا در ز��ن >&د � ���)                              
�اض            Nن و اU ى�، ه&� !�ر#<��0�
              *01&� JAوس� �0 ب&رژواZA بB1�� ن ب�U

 ;N ب-6&ان     F�4ت �&د�� J;-1ا    �ه�ى !�ر#
�03          .  ب&د&�! در ز��ن ا3 ��ر ��03:�

 �١٨٤٨&سr ��ر!V و اV;T3 در س�ل               
      Z2 ى�ا�P1ل �$ ج���ن           !�&�03� !�ر#

�اضZ ب&د       Nو ا Zرزا���� F*3ز  . �:03��
               H�6�3م >&د را د<�40 از ا�/ ج �03&�!

   2���ر!��0� ا�/  .  !�&Z �03 !�ر#�ى #
جH�6 اج ��ZN را ب� �$ ا3 �4د I0�N از            

 �����دارى و ب� درR روشZ6 از         ج��-� س
           . دور��3ى اL43ب !�ر#�ى ��;g س�>

 ب� �G&رى و                              N���ر!��0� ب� س
�          ج��ن%�E و ب� ZN�� اج vى ا�/ ص�T3

�03� !�ر#�ى ��*�J ش*          &�! .

 منصور حكمت

 كارگران كمونيست چه ميگويند

 

                  ،F�� *6% از ��ض !� N در
�w3U !� ب� �3م اL43ب در 7�01                
           7T6ش* ب� ج J�*�� ،*72 ش�-�
در ��0ن رؤس�" <���J، وزرا"         
س�بI در ه�0 دو1 ج*�* و                 

و ...  و دو1 <)ا72 و     "  اL43ب7"
� از                E 7��67�01 ��*ل ش* ب� د�
�ص�         N و !� �ر و ب�^ و !�
جn6 ه&ا��0Eه�" جF*6T6 و                 

�w3U !� 3`0^        .  �&پ و��$3   
�دم 7�01 ش*F اس !� در Uن              �
                    ، n6ف ج�O �0�وز" هE
3 ��0 اش ه���3 �3ب����73 و                  

. ادا�� وض-0 س�بI >&اه* ب&د      
در ا�/ ��0ن دورو�7                                  
س�0س �*اران و دس �Tه��"                 
                   F�#و داد J;�1س�ز��73 ب0/ ا
          ����ن �N ه����ن روز ب� روز

�ف     .    �7 ش&د  =B� ��6� �3#��ن
ا�/ جBP� n6&م  ��0&د و                     
اLNم داش � ا3* !� <)ا72 و                    
�0 ��دم      ;N �اH3 دس ج��6�E
زد F ا3*، و ��3& و 03�وه�"                     
7��f3 ب0/ ا�1;;7 ش�ن ���ا و ب�         
وج&د ش&اه* Uش�Bر و ����7               

دس��0 !�ر" ه� و !� �ره�"               
ش�ن !� زب�ن زد ه�� اس  ب�              

            72���qب� �3ج�0ن ��دم 7�01 �-
در 0N/ @�ل در ه�0/        .  ش*F ا3* 

�*ت، ب� اLNم ��ر�\ >�وج                 
���B و � P*�/ ب0/          �U "وه��03
      �P�3 �ن، ص�z2ا�1;;7 اش از ا
      از ب�س�0 ش��1�O / <�6ن اس
               rا��و ا��B6 7�3 �&ا63* در ش
              g;�3 �ن ب� ص�z2ج&د در ا&�

      2�� ��1�Oن 03�و"       .  دس
اس و ���6 راF  ��2 /         "  وا<-7"

�Eس7b ب�ا" ا�3�z2 �ن در ا�/           
                       (0� �اس !� ب� ��1�Oن س

�Sا!�F ب660�6* و ب�      

 ا��ن ���

 جنگ ها و مشاهدات

 مظفر محمدي

 درس هاي اول مه امسال در كردستان

 "سخني كوتاه با فعالين كارگري" 

 

�`&ر �7 ش* !� ا@�*"           :  راد	� ره�	�  
d3اد و >���6 ا" �Jq دو 7w0> ��1 ب�ا"                 
<=� ه� رش � ا" ب�Bر �7 رو3*، ا�� �7            
ب060� !� ا�/ دو 3:� ه� ا> Lف 0E*ا                             

{�ه�ًا ا�/ ا> Lف ب� س� ��3*ن ��          .!�د3*
3��3*ن �`;7P وز�� ا�NLOت ب&د !� ب�         

ب*��3ل Uن رV0A    .  دس &ر >���6 ا" اب�4 ش*      

�د و �*�7          ! �ج��&ر <�
            2، ا�� دوب�رF ب�#� � اس�. س� !�ر 3

��U ا�/ �3��3 ���م ش*ن ا�/ ج*ال اس؟                  
                    �� ش�� را در ا�/ راب=� �7 >&اه0f3

 ب*ا03�؟

 ب�ز#� ا@�*" d3اد     :ر���ن ���� زاد�   
ب� !�ر، ه6&ز ب� �-���E 76ن ��2 / ا�/                     

!��HB و ج*ال �03 !� اWن در رأس              
    ه�0/ .  ج��&ر" اس7�L س�ب�ز!�دF اس

�ا"             T1&و ج�6ح اص Fد��*ت ادا�� 0E*ا !
3)د�$ ب� >���6 ا" !��!�ن @�Lت                       
                    ���;7z0 >&د را N;�0 ا@�*" d3اد  و �0

� و" و دو1 ادا�� دادF ا3*                 B:در .  ه�
��ج�ا" اد�Mم وزار��3�b ه� ادا�� 0E*ا                  

ب��@�ل %0)" !� روش/ اس در            .  !�د
              � 2�ا�/ %6* روز س�زش���7 ص&رت #
ا�� دال ب� ���Eن ا�/ ��ج�ا �03، ا�/ را              

                Fd�&7 !� بz0;�� "�Y2 در

 محتواي جدال سران جمهوري اسالمي

���	� از ������ ر���ن ���� زاد� �� راد	� ره�	�(��( 

 

 3صفحه 

 2صفحه 

 3صفحه 

 4صفحه 

 برنامه هفته حكمت در كلن

 3صفحه 



 كمونيست هفتگي 1390 ارديبهشت 30 2صفحه 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي

ه� 2-�ل !�ر#�" در ا��Pد�� ازاد                         
!�ر#�ان دوره� ج�� ا3* !� ه� !*ام               
در ��0ن ب7����b از !�ر#�ان دارا"             

 .3:&ذ و اN ��ر ا3*
              �دو�� در ا�/ ش��، دF ه� ه)ار !�ر#

در ��ا!) ص6- 7 و >*���7 ب)رگ                
و!&%$ از ج�;� در ��3ج7 ه�،                         

بHb >*��ت و              ش��R ص6- 7،     
ش��دار" و ب��0رس �ن ه�، >��زان،               
              F�0M ق و��ا! &رس�ز"، 03�و#�F ب�

 .!�ر �7 !66*
ب� ا�/ وج&د %�ا 2-�01/ !�ر#�" روز            
�3� در >�رج از ش��ه� ب�ا"         U ج�-� را

7 ��اس� اول �� ا�b 3ب !�د3*              ��E�. ب
�ادر ا�/ ش�� ���� %6* ه)ار و 6%*           %
                     Fان و >�3&اد�دF ه)ار 3:�" !�ر#

� .ه����ن را در اول �� ش�ه* �3&د�
ا�/ در @�71 اس !� �� ا���ل و                          
درJ�N ش�ه* ب&د�� !� ��*�*ات و                        
س�!&ب رژ�� H43 %6*ا73 3*اش و               

� ��*�*ات و       .  �-F*66! /00 �3&د      M�0;N
��2ر ب� 2-�01/ !�ر#�"، و< 7 در �$          
روز %6* ص* 3:� در دو �JP و در                     
دوز��ن ج*ا#��3 �7 �&ا63* در                               
�!)ش�� ���� !66* و 7�3 �&ا63*                     �
0�3*، ب��* ���� ه)اران           Tج;&ش�ن را ب
      Jب�> �0M و �و دF ه� ه)ار 3:�" Uس�ن �

�ا ا�/ ا�:�ق 03: �د؟. ج;&0#�" �7 ب&د% 
                            "�در س66*ج ش�� 2-�01/ !�ر#
س�ش�6س و <�بJ ا@ �ام در ��0ن                          
!�ر#�ان و ��دم ، ش�� اول �� ه�"                
� و                  T -6د�� ص�Pا� �شF&B �6*، ش�
ج��ل %�اغ و��7، ش�� ش&را"                       
!�ر>��3 ش�ه& و اN `�ب�ت ب)رگ                  

0�F            ��3ج7 ه�  M ا�/   ...و >��زان و ،
دH;01 %6*ان       و ش�6> /   .  ا�:�ق 03: �د   
�03 bس. 

       �!*ام !�ر#�اس !� 3*ا3*، س�3&ش ه
�R !�ر#�"، ه� ا��Pد !�ر#�" و           P�
��JB ��ب7 !�ر#�ان و اN `�ب و                    

2-�01/ و        ���رزF !�ر#� را �����              
ره��ان �N;7 در ��0ن >&د !�ر#�ان            

  *66! 7� /00-�  !      �6q اول �� 7�3 �&ا3* اس
 .ب�ش*

ا�� در ا���6 � �س:��3 �� 01�-2/                              
!�ر#�" ا" دار�� !� @ 7 ا#� >&د                  
ب��b در ��0ن !�ر#�ان و �� ����r ب�               

� و در                B:� ��3 ه� 6*، ا�� درU    J�N
               "�Tد� H�6ر و س6 ��" ج�B2ا J��@

0� از جH�6 !�ر#�" ا3*           M  .    ب� F1&دU
س6 وج7��6 ه� 6* !� ب� س&> و                 

. س�ز 7��4�O !�ر#� ه�b&ا73 3*ارد               
س6 و #�ا��7 !� !�ر#�را �3 �$                  

>&د .  �4�O ب;�B ا�/ و ان صv6 �7 ب60*     
ب*وا 2-�ل جH�6 و #�ا��7 در ب0�ون              

      س�ز��73 را ه�     .  از �4�O !�ر#� اس
!� درس �7 !6*، س�ز��ن !�ر#�ان              
�03 و ب0�ون از !�ر#�ان و ��3�ب&ط          
ب� س&> و س�ز وا<-7 و 0�O-7 درون      

  ا�/ #�ا�H 2-�ل !�ر#�"        .  �4�O اس
                      &YN �! ز��73 <�&ل دارد ،�را ه

ب� ه�0/ دJ01 2-�ل             .  س�ز��H3 ب�ش*   
!�ر#�" ج&ش�Bران و �� >��زان و                  

0�F را از >&د 7�3 دا3*                    M  . 73ز��
         7T60 � ه��ه�! &YN �! *3از>&د �0*ا

و< 7 �03، ب�6      .  �� ا��Pد�� ازاد ب�ش*        
ب�ا�/ ب�#)ار" اول �� �� �R ه��              
!�ر#�ان و ب� ه��Bر" ه�� 01�-2/                    
� از ا�/ و Uن صv6 و   f62�!�ر#�" ص
� از ا�/ و Uن #�ا�H در                         f62�ص
                  7�3 "�0� !�ر#M <��&س ا�/ س6

*�6#. 

 در �$ روز و در �$ ش�� دو             >&3U
�اس� و دو ���� و ب� �2ص;� "                           �
!&��ه7 ب;�Pظ ز��ن و ��Bن از                            
� و ب� دو <=-���6 ب�#)ار �7                T�*ه�

� از ا��B6 <=-���6 ه�"         .  ش&دf62�ص
�ح �7B دو �=���1                             O �3 �� اول
      Fاز ج�;� در ا�/ دور Jج�N و "�س�اس
�ارداده�"              > &z1 دس �)ده� و Hا2)ا�

         ،/ 2�� I4P� "ا�، ب>&�    vرد� �B;ب
اول �� و ب�         در      !�دن ه�� Uرزوه�    

ب��73�T س_�دH3 در 2�دا" ه��ن روز          
 .اس

#)ارش���7 !� ب� �3م !�0 � ه��ه7T6 از        
        F*ش �ش�� و روس �ه�" !�دس �ن �6 �
اس ه�0/ >`&ص0 و س6 را                      

   *6! 7� VB-6�  .   ن����    ب�ا" ا�/ ج��
� �� H1�-2 در ��0ن               Tارش(# �! اس
%6* دF !�ر#� ج��7 @�� ب�&3* و از                 

                          *3�ا�/ .  ا�/ !�0 � ه� اس�7 ب�
                 �0M �% "�T3ود*P� و �سB �ر��
           Fا�!�ر#�" و1& 6%* 3:� !�ر#� ه� ه�
� ب� @�ل !�ر#� و                    Y� ،*داش � ب�ش

 .ب�زدارF*3 ا��Pد 7��4�O !�ر#�ان اس

0� !�ر#�" � �س:��3 در                M ا�/ س�&م
                                JBزاد %� در شU د���P�0ن ا��
س�ز���03ب7 ب0�ون از �4�O و %� در                 
                       س6 و شF&0 ه�" !�ر" و 01�-2

        �دF اس! �3W و     .  رس&خ و ا�/ س6
0�" و            T0E � 0�! ز��73 ب� �3م ،Hا��#
                          F*م ش�Mد�� ازاد اد�Pا!6&ن در ا�

�-*اد" از 2-�01/ !�ر#�" را ب�                  و    
71 2�<� ا" ج*ا از س&> و                 &z��1د
س�ز !�ر#�ان در �JP ز�� و !�ر،              

 .واداش � اس

�`&ر !06* ه�0/ 2-�01/ �&ج&د در �$        
ا��Pد و ه��ه7T6 و ر�2< !�ر#�" ب�            
2-�01/ س�B�*6" >��زان، ا��Pد��                        
ج&ش�Bران، !�ر#�ان ش��R ص6- 7،       
��3ج7 ه�، ��ا! &رس�ز"، !�ر#�ان             
بHb >*��ت ش��" و ب��0رس �ن ه�               

ب*ون د>�1 دادن هTw0&�3                 ،      ...و
�ا�7 و ا1&د#7 ه�"                  # �>�ر<�ب و 2
0�!�ر#�"، دور ه� ج�� �7 ش*3*،             M
           7�0fN "و�03 �% �! � �7 د�*�>&3U

 .  را �7 �&ا�3 6* ب� �0*ان ب�0ور3*      >&3U
�� ش�ه* رژF %6* ه)ار و %6* دF ه)ار             

           �. !�ر#� و >�3&ادF ه�" !�ر#�" ب&د�

!�7 ه� ا�/ را ا�B3ر !6*؟ !�7                    
               /B�� F�:3 ه� بT&�* رژF دو��

 ب&د ا�� ه)ار و دF ه)ار !�ر#� �3؟

                  Fب� ه�� ا�/ س�ل ه� ��3ن داد�ا�� ��
اس !� ا�/ !�ر در �&ان ا�/ !�0 � ه�              
و ا��Pد�� ه�" ج*ا از �JP !�ر و                         

   0�    .  ز�� !�ر#�ان �03< 03 �1���
 اش�Bل !�ر در   .  �� ش� ا�/ دوس �ن �03

� و #�ا��7 اس !� ا�/ ��3ده�                   B:�
             7;��N ا��3 را ب� L�N 7 !66* و� J�@
�7:6 و ب�زدارF*3 ب� س� راF �$ ا��Pد            

�دF اس! J�*�� "� .�O:��7 !�ر#

            "�LNوF ب� ا�/ ه� ه�0/ 2-�01/ !�ر#
�ا�7 و                        # �>�ه� س�ل >&د ��وان 2
          Fان و >�3&اد�ج*ا�7 >&د از �&دF !�ر#

ز3*ان �7 رو3* و     .  ه����ن را �7 ده6*    
ا�/ .  ��*�* و #�ه� ا>�اج �7 ش&3*                  

                            �0M Hا����وا73 اس !� ا�/ #
0�اج ��7N و ب�3�T0 ب�                 M و "�!�ر#
               "��03� و !�ر#� ب� 2-�01/ !�ر#&�!
�J0�P �7 !6* و ���3 � دودش ه� ب�                    

� ا��Pد 7��4�O !�ر#�ان �7 رود            �% .
ب�0 ��/ ض�ر" !� ا�/ ��3ده� ب�                      
!�ر#�ان �7 ز63*، ج�� !�دن �-*اد"          
            JP� ��3ن از*��از 2-�01/ !�ر#�"، ب
                              F1&دU ان و�!�ر و ز3*#7 !�ر#
                                    �د��3ن ب� س�&م �$ س6!

                  �ا�3 اسB:6و روش "�0�!�ر#M .
2-�7601 !� ا#� در درون ص:&ف                        
!�ر#�ان در !�ر>��3 و �P;� و در ��0ن      
>�3&ادF ه�" !�ر#�" ب�ش6* ه� !*ام                
�7 �&ا663* بHb وس0-7 از !�ر#�ان را        

ا�� ا!6&ن ا�/ ر�42 و      .  � P* و ب��0 !66*   
دوس �ن ��63* ��ه7 از Uب ب��*F ش*F و            
                                       �وR �$ س6 � �!�در ب
�ا�T3 �3 داش �        B:67 و روشN�� اج�0M

2 ا��Pد و ��JB             .  ش*F ا3*   ��0E Fرا
         �!�ر#�" ب�#� / ا�/ 2-�01/ ب� ��0ن ه
            �;P� �4 ا" ه�" >&د در !�ر>��3 و�O

       ا#� ا�/  .  و >�3&ادF ه�" !�ر#�" اس
                   "�ا�:�ق ب0: *، ه�0 �$ 2-�ل !�ر#
ب�w0&ج� ب� ر2 / ب� !&F و !�� و                        
ب�#)ار" ج;��ت و ���-�ت 2�<� ا" و        
       Fو >�3&اد �دور از F�T3 و @Y&ر !�ر#

 .اش �/ 7�3 ده*

ا#� !�7 از �/ ب_�س* ���3 � ج�-�6*"          
     7 #&�� درس7 !�                 .  ش�� �0%�

!�ر#�ان در !�دس �ن از ش��ل ��                       
ج6&ب و بb`&ص در س66*ج ب-6&ان             
                  Hbب /��� (!�ص6- 7 ���/ و � �
!�ر#�" در !�دس �ن، از اول ��                       
ا���ل �7 0#�3* ا�/ اس !�، 2-�01/ و           
ره��ان !�ر#�" راه��ن را از ا�/                 
س�ز����3" 2�<� ا" ج*ا از س&> و              

ا�/ %�  .  س�ز درون !�ر#�ان، ج*ا !66*      
            7�3 �! !�0 � �� ا��Pد�� !�ر#�" اس
      "��&ا3* ب� 2-�01/ بv; b� "���b !�ر#
ه��� 7T و ه��Bر" و ه���3&ش 7             

و در ص:&ف !�ر#�ان و         !  داش � ب�ش*  
 !H601�-2 ر<�ب و �:�<� دا�/ �7 ز3*

�ار اس ��JB !�ر#�" س�> �             > �ا#
ش&د ج��H در ��ا!) !�ر و �LPت                 

   ج�N ����� H�6&�7       .  !�ر#�" اس
!�ر#�" و ��B;���7 از !�ر#�ان                     

>�3&ادF ه�"          ش�JM و ب�B0ر و                  
"� .اس...!�ر#

ه�0 ��3د و !�0 � و ا��Pد�� و @)ب                    
س�0س7 ا"، ج*ا و >�رج از �JP !�ر و          
                JB�� *37�3 �&ا �ز�� �4�O !�ر#
�&دF ا" !�ر#�ان را %� ب�ا"                                
ب�#)ار" �$ اول �� !�ر#�" و %�              

. ب�ا" �$ ا��Pد !�ر#�" س�ز��ن ده*         
ا�/ !�ر 2-�01/ !�ر#�" در ��0ن >&د              
!�ر#�ان و در �JP ه�" ز�� و                      

    ا�/ 3&ع !�0 � ه�"             .  !�رش�ن اس
�&ج&د و �� ا@)اب %� ���6 �7 �&ا63*            
2�<� ه�" >&د را در ��0ن !�ر#�ان                 

س�ز��ن .  س�ز��ن ده6* و ج�-��ن !66*       
!�ر#�" ب�ا" ا�/ %�، س�ز��ن                        

         �@�ل ا��Pد��    .  >&دش اس �3 !�ر#
ازاد ب�ش* �� !�0 � ه��هL2 �� 7T6ن و               
ب���ن @)ب @ 7 ب� �3م !�&�03 و                 

F�0M  .       �0M �ب�ا" ا�/ #�ا�H و !�&�03
!�ر#�"، 2-�ل !�ر#�" ز��73                           
                   &YN �! ش�6> � �7 ش&د ب�س�0

ا�/ .  !�0 �، س�ز��ن و �� @)بH ب�ش*            
                           �0M �% س�3&ش %� و س6
             �4�O �4� !�ر#�" اس !� س���1 اس

            ره��ان و     .  !�ر#� را %�_F*0 اس
2-�01/ !�ر#�"، �J2�P !�ر#�ان                      
س&س�01�0 و!�&�03 و ��;0z/ و                  
�وج0/ و س�ز��3*ه6*#�ن ص:&ف                  �

>&د را �$ ب�ر و         �4�O !�ر#� ب��* ��4   
                      �0M ا���ت�ب�ا" ه���0 از ا�/ #
� ب�              Y� �03 7 و&�!�0M و "�!�ر#

 .@�ل ا��Pد 7��4�O !�ر#�، ره� !66*

       روز ا�/ و     .  اول �� روز!�ر#� اس
Uن 2�<� در ��0ن !�ر#�ان �03 ر�)             
� ش*ن !�ر#�ان           �*P � �� اول 042&�

�03� ��ل !�ر#� اس، � -;I      .  اس&�!
�وF ب0�ون از        ب� ا�/ و Uن 2�<� و            #

            ��4�O و �� ��2&ق و ب�Wس� �4�O !�ر#
�03  .       �! ره�� !�ر#� در ه����3 اس

. !�ر#� !�ر �7 !6*، در ��0ن >&دش              
در �JP !�رش، در �JP زH0#*3، در           
صv اN `�بH و در ه�0ت ه�"                         

H0#*6���3  .      و س�ز ب0�ون از ا�/ س&>
ا�� ره�� !�ر#�       .  ه� !� ه� ب�ش*         

ه� اس�7 �7 >&اه* رو"                  .  �03
>&دش بSTارد، ا�� 2-�ل و ره�� و                    
!�0 � !�ر#�" وا��Pد�� و @)ب                         

    �03 �س�ز��F*3 اول   .  !�&�03 7 !�ر#
�03 � .�� !�ر#�" ه

� اول ��             Tب�ر د� �! (ا�/ درس7 اس
١١    ب� !�ر#�ان و     )  ١٣٩٠ ارد����

 .2-�01/ !�ر#�" �7 ده*

 

 ...درس��! اول ��� ��



 كمونيست هفتگي 80شماره  3صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

              N;�0 ا@�*" d3اد و ه��BراH3 ه�
 �� اس و ادا��  . �7 ب060�� HB��! /ا�

 .0E*ا �7 !6*
 �� ج��7 !� <�بJ ���ه*F          :راد	� ره�	� 

اس، ا@�*" d3اد �7 >&اه* �$ �4*ار    
               *6! �� I0>م را رLا�/ در        .  اس ��U

02 ا@�*" d3اد و در %��ر%&ب              �}
ج��&ر" اس7�L �7 #�6* !� ب &ا3*              

            ،*6! �� I0>م س�0س7 را رL4*ار" اس�
�� ب &ا3* س�0س ه�" ا< `�د" اش را             
ه��هn6 و ه� ج� ب� س����� ج��73             

 H0E ب��د؟
 ا@�*" d3اد ه�        :ر���ن ���� زاد�        

      7�Lج��&ر" اس ��P � ن ج�6حU ج)و
ب&دF و >0;7 ا�*A&1&ژ�$ و س: و                    
               0�Lاس � در س�S# "��1ش � بbس
�" و              T0�@و در و F*0ا��م ز��73 !&ب
� از                 �!  7w0�0 ج��-� ه;N ب&!�س

. >���6 ا" و ر73��6�2 و ب�04 3*ارد                 
0 ��!6&73 دو1 او س�!&ب،                �!�@
اN*ام، ز3*ان، ش��6B ب&دF و از ا�/                  

       �03 72L <ا �f3  .    "ب�060* ج��&ر
                �����اس7�L ب� 6N&ان �$ دو1 س
دار" و �$ دو1 ب&رژوا�7 ب&�Fd ب-*        
�اق ب� ا�/ ����1                    N ان ـ�از جn6 ا�
روب�و ب&د !� از �P1ظ ا< `�د" ه� ب�           
6N&ان �$ دو1 ب&رژوا�7 >&دش را          
0 !6* و راF ب60*ازد و در        �q� رف و�- �

در ا�/  .  ب�زار ج��73 س����� اد�Mم ش&د    
                Fوژ�E ر73��6�2 و ب� Fاز دور �0��
 �3م                   P� او ه�" ا< `�د" !� دو1
            ب����3 ه�" �6E س��1 داش، ا�/ ج�
         �����را داش 6* !� ب &ا63* ب� �03زه�" س
دار" و ب&رژواز" ا��ان و از ج�;�                

. دو1 ج��&ر" اس7�L ج&اب ده6*             
�وژF ه�" ا< `�د"                E �>&� ا�� ه��ن

 ا0���3*          �B�3 ب�    .  ر73��6�2 ب� ش
�وژF ه� از                  E نU د&< ��&# �B6ا� J01د
             JB�� ������ س����� دار" و سf6�
                    �! �f3 /از ا� �B;ب ،دار ب&دF اس
�وژF ه�" ا< `�د�H، ب�        E ر73��6�2 و
روب�6" س�0س7 و>`��m ا�*A&1&ژ�$     
                            0�Lت س�0س7 و اس�` b� و
ج��&ر" اس7�L  ب�>&رد و ���3                    

ر73��6�2 �3!�م ��3* و ب�           .  ا���د !�د  
                          7� �! *�U 7���< د��3ل Uن دو1
>&اس روب�6" س�0س7 دو1 را ب�                   

2�ه7T6 و        H���# F*N6*  ...  و! I�=6�
    %&ن د<40ٌ� ب� ه��ن     .    !� Uن ه� 3 &ا�3

�&ا�3 س�0س7 و �1�b: ��" >���6 ا" و           
                 Hا���ا روب�و ش* و بT1&ج�6ح اص

     *�U H0E JB��.         �ا@�*" d3اد ب� ب� 
               ،*�U &;�3!��7 ر73��6�2 و >���7 ج
{�ه�ًا ه� ب� ج&ا3^ ا�*A&1&ژ�$ و                  
س�0س7 ج��&ر" اس7�L �7 !&ب0* !�          
H��f3 را @:� !6*  و ب� ا�/ دJ01 ب�                   

. >���6 ا" ه� ج� و 3)د�$  ش*3*                  
�وژF ا< `�د" اش ه� در اس�س ه��ن         E
�وژF دورF ر73��6�2 و >���7 ب&د و           E

� �:�وت اس�س7 ب� ه� 3*اش 6*        f3 /از ا� .
ا�� ب� �*ر�� !� ج;& F*�U ، >&د ا@�*"           
d3اد و دوH 1 � &ج� ش*3* !� ب� ا�/                   
                7�Lس��0" س�0س7 !� ج��&ر" اس
0 و >`&ص�0ت             �Lدارد و ب� ا�/ اس
ا�*A&1&ژ�$، !��!�ن 7�3 �&ا63*                         
!�ر!�د �$ دو1 س����� دار"                        

ا@�*" d3اد ب�    .  � -�رف را ج� ب60*از3*     
�" و             T03ا�!&ب0*ن ب� �3س0&�01�3� ، ا�
ا��ا03 �7 >&اه* >`; ه�"                          

   *6! n3�ا���6س !� ب�   .    اس7�L را !�
 ا� ه�              �U 3*ه� و&<U �3 >���6 ا" و��

            ا��N&��� ��6       .  روب�و ش*F اس
                 Fرا �0w0E*#��0 و �&ا3-7 اس !� س
                 7�Lب&رژوا�7  ج��&ر" اس دو1
                 F*و ش�اس و !��!�ن ب� ��JB روب

در LN ��0 3وF ب� �2! &ره�"                .اس
ج��73 و �6=�4 ا"، >`; س�0س7                 
ج��&ر" اس7�L ���3 !�ر!�د � -�رف     
�$ دو1 ب&رژوا�7 و س����� دار"             

     در وا<� >���6 ا" و           .  در ا��ان اس
� �7 !66* ا#� Uن                 B2 ا�T1&ج�6ح اص
 اس7�L را از دس ب*ه6* !�               ;`<
                              J! *3ا Fداد m0b�� �درس ه

!�f3 Jم اس����f3  .       7�Lن �7 رود      
رو" �E 7�3 ��3* و س�T3&ن �7 ش&د              
در 3 ��0 ب�ا" ��3ت >&د و ج��&ر"            
اس7�L !��!�ن رو" ا�/ >`; ه�                

و ا���6 ج)و �7��Y>�6 اس          .�7 !&ب6*  
!� ه�0ت @�!�� ج��&ر" اس7�L در             

     �$ �P&ر  .  س7 س�ل #Sش � داش � اس
و ب-*ا    "  اصLح O;��ن  "��� دN&ا ب�         

در ا�/ دورF ه� در       .  س�) ه� ه�0/ ب&د    
شJB ب6*" و ج�6ح ب6*" ب0/ ا@�*"                  
d3اد و >���6 ا" >&دش را ب�ج� �                  

  در ج*ال ا>0� ه� ه� دو            .  !�دF اس
�ف ه� �� ه�0/ اWن >���6 ا" و                      O
ا@�*" d3اد 1=�� ج*" د�*F و ب7                        

 .اN ��ر�� ش*F ا3*
� ��4�O *06! 7 !�ر#�     :  راد	� ره�	� B2

و ��دم Uزاد�b&اF ا��ان ب� ا�/ ج�6ح                 
                    Lً! 66* و! F�T3 *�3 ب��&T% ب6*" ه�
�&ص�0 و ��6�0Eد ش�� �� 2�ا>&ان ش��             
ب� �4�O !�ر#� و ب� ��دم در ا�/                          

 اوض�ع و ا@&ال �0%؟
 او01/ ���ب� ا" !�     :ر���ن ���� زاد�  

          7�Lج�6ح ب6*���" ج��&ر" اس J! از
��/ �&ه�7             B%&! *���3 دار��، ا��6
��3 ب� ا�/ �� Uن ج�6ح ب&رژوا�7 و                 

0�E *���3)"    .  اس7�L ب� وج&د ب��0*          
       JA�> 73 ارزش��;O ب�ا" @�ف 2�ص
                    �ش* !� �&66B0� �fN* ب0/ ب* و ب*�

ا�7B�  .   R�< ��6 را ب��* ا�b 3ب !�د           
           . �Eش�3*ن در %�� !�ر#� و ��دم اس

       �اE&ز��0&ن راس و %� ب&رژوا�7 ه
ب�ر در دل !��HB ه�" درو73                           
ج��&ر" اس7�L، د��3ل ا�/ ب&دF ا3*               

           *3�. در !�6ر ا�/ �� Uن ج�6ح Uن <�ار 0#
� �/ درس7 !� از !J س7 س�ل                f3 ب�
                    �#Sش � و ه�� ا�/ ج�6ح ب6*��� دار�
�0 در                        �B@ �3 !� �� @)ب&T3U

>0;7 ب�وش76    "  جH�6 س�)  "  ج���ن   
                       /�� B%&! داد F���3* اج�ز  ،�0 :#
�&ه�7 ب� ا�/ ج�6ح بb� ،���*6`&صً�           
         HB �@دم ز�در ��0ن �4�O !�ر#� و �

�وم، در ا��ان ا���د ش&د          P� و  . n6ج
��3U ب� س� س�� ب�0 � >&د از <*رت                 

                          . ا< `�د" و <*رت س�0س7 اس
� ا�/ اس �f3م                     O�< ن ب���T6ج "

(�(N  "             *67 ش�ن را ��3ت ده�Lاس .
          �4�O ر��q اس ج��T6ن ب� س� ا�/ اس

   *66! /0�Y� را �ج��T6ن ب� س�   .  !�ر#
                    را در >*�!L2 و �42 ا�/ اس
                        J0�P� �-ن ج��U در �����رش* س

�" ��3U در >*� اس ��qر     .!66*Tب&!�س
�دم اس، ه� !*ام س� !�ر ب&دF ا3* ��           �

. س� !�ر ب6��0* ه��ن ب��ط ادا�� دارد              
در 3 ��0 او�0E /01م در ا�/ ج�6ح ب6*���            
              Fا&bزاد�U و ��دم !�ر#� �! ا�/ اس
��/  و                           B%&! *6ب��* �&ا{^ ب�ش
��/ �&ه�7 ب� ا@�*" d3اد و >���6           �!
              F�0M س�) �� ر73��6�2 و H�6ا" �� ج

�F "      .  ���3* ا���د ش&د  B0E $� ��6ه�� ا�
وا@* ب&رژوا�7 ا��ان و ه�0ت @�!��             
�دم ب��*              � �Uن ه� 6* ودس ��3U از س
!&��F ش&د و @�!�0 ��3U ب��* س�T3&ن         

����1 دوم ا�/ اس !� صv                  .  ش&د
دش�/ �4�O !�ر#� و ��دم ز@� HB ب�       

بSTار ب�  .  ه� ر�b � و در ج*ال ب� ه�6*         
� را                      T�*ا داش � ب�ش6* و ه�&Nد �ه

  *66! v0-Y�  .         vص �! 2�ص 7 اس
جH�6 !�ر#�" و Uزاد�b&اه��3 >&د��ن      

 �06! در 3 ��0 و< H اس !�      .    را�4&�
�4�O !�ر#� و ��دم ز@� HB  ب�                        
                   vو ص H�6ه7 و روش/ ب760 ج�#U
� ���) >&د��ن، ا��Pد و ��JB >&د��ن        

     �0 جH�6 س�0س7      .  را ا���د !06->&�
         7 �03&�! "�� :�وت راد��Bل و !�ر#

   �06! از 2�ص ���H0E �! 7      .    را �4&�
��U 7*، �=���1ت 2&ر���ن را در ه�ج�           
!� �0 &ا03�، در  !�ر>���3ت و                              
!�ر#�ه��، در �LPت و در ��ا!) !�ر          
                      F*ش v0-دو1 7 !� ض �و ز�� ب
                vدر ص �06� و ه� �Lش !06! J0�P�
�" س�T3&73 اL43ب7 ج��&ر"          �*P �

         �06! � B7 را 3)د��Lم    .    اس�f3 ب�
!�&�03 ��، ره��ان !�ر#�" و 01�-2/          
�03 در ه� ج� !� �0 &ا03� ب��* ا�/         &�!

              �06! 7O را �ار��4ء U#�ه0��  .     ،7
          Fو �&د "��ش ا��Pد و ��JB !�ر# �#
0� �P)ب !�&�03 7 در ��0ن           BP� ا" و
�4�O !�ر#� و صU vزاد�b&اه7 و                   
7 �2�دF !�ر �� در ا�/                    �;O "�ب�اب

 . ***  دورF اس

 

اما قامـت  اما قامـت  اما قامـت  اما قامـت  .   .   .   .   منصور حكمت بر شانه هاي ماركس و لنين ايستاده است   منصور حكمت بر شانه هاي ماركس و لنين ايستاده است   منصور حكمت بر شانه هاي ماركس و لنين ايستاده است   منصور حكمت بر شانه هاي ماركس و لنين ايستاده است   

دولت در دوره هاي انقالبي را كنار دولت و دولت در دوره هاي انقالبي را كنار دولت و دولت در دوره هاي انقالبي را كنار دولت و دولت در دوره هاي انقالبي را كنار دولت و . . . . خود او به روشني مشهود استخود او به روشني مشهود استخود او به روشني مشهود استخود او به روشني مشهود است

 طبقات و جنبش هاي اجتماعي را         طبقات و جنبش هاي اجتماعي را         طبقات و جنبش هاي اجتماعي را         طبقات و جنبش هاي اجتماعي را        ، بحث رابطه احزاب    بحث رابطه احزاب    بحث رابطه احزاب    بحث رابطه احزاب   ،انقالب بگذاريد انقالب بگذاريد انقالب بگذاريد انقالب بگذاريد 

كنار ايدئولوژي آلماني قرار دهيد و دنياي بهتر برنامه كمونيسم كارگري كنار ايدئولوژي آلماني قرار دهيد و دنياي بهتر برنامه كمونيسم كارگري كنار ايدئولوژي آلماني قرار دهيد و دنياي بهتر برنامه كمونيسم كارگري كنار ايدئولوژي آلماني قرار دهيد و دنياي بهتر برنامه كمونيسم كارگري 

را با منايفست مقايسه كنيد متوجه قامت عظيم منصـور حـكـمـت                را با منايفست مقايسه كنيد متوجه قامت عظيم منصـور حـكـمـت                را با منايفست مقايسه كنيد متوجه قامت عظيم منصـور حـكـمـت                را با منايفست مقايسه كنيد متوجه قامت عظيم منصـور حـكـمـت                

    ....ميشويدميشويدميشويدميشويد

. . . . قلب منصور حكمت از حركت ايستاد اما منصور حكمت نمرده اسـت           قلب منصور حكمت از حركت ايستاد اما منصور حكمت نمرده اسـت           قلب منصور حكمت از حركت ايستاد اما منصور حكمت نمرده اسـت           قلب منصور حكمت از حركت ايستاد اما منصور حكمت نمرده اسـت           

منصور حكمت با ايده هايش با آرمانش و با كمونيسـم اش چـهـره                 منصور حكمت با ايده هايش با آرمانش و با كمونيسـم اش چـهـره                 منصور حكمت با ايده هايش با آرمانش و با كمونيسـم اش چـهـره                 منصور حكمت با ايده هايش با آرمانش و با كمونيسـم اش چـهـره                 

.                                                                      .                                                                      .                                                                      .                                                                      تابناك جنبش برابري انسانها و جنبش سوسياليستي باقي خواهد ماندتابناك جنبش برابري انسانها و جنبش سوسياليستي باقي خواهد ماندتابناك جنبش برابري انسانها و جنبش سوسياليستي باقي خواهد ماندتابناك جنبش برابري انسانها و جنبش سوسياليستي باقي خواهد ماند

....محتواي جدال سران  
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                         ��03&�! ،�� ��ر!��0%�E P�
         �6Pدر ص �0fN ى ب� �$ <*رت�!�ر#

اJ;�1   س�0سJ�*�� Z ش* !� 2-�01 ��ى ب0/        
!�ر#�ى و اL43ب !�ر#�ى روس�0 در          

١٩١٧     F&;ن ب&د3*                        جU از ZAه�.  
� ب� ج)ء                 Tى د��ا�/ !�&�03� !�ر#
�W �)اى جH�6 !�ر#�ى در ���م                      

 �����ه� .  دارى ��*�J ش*F     !�&ره�ى س
            �اض !�ر#�ى در ج���ن اس Nج� ا

اش ب�اى 0E*ا !�دن        ب&رژوا 2&را ش���   
ه� ج� اس�Z از      .  !�&�03 �� �0) ��0&د   

��ر!��0� ب��0ن �Z @ ،*��0 ا#� ا�/                
03� ب6*                                 ���ر!��0�، ��ر!��0
� ب�ش*،                    !�@ �4�O ان >&د�B:6روش

ه��H      ب&رژوازى اول دور !�ر>��3             
@`�ر ا��B0� Z 06* و دس H را روى         

ب� ا�/ ه�� ب�ز    .  #&ش !�ر#�ان �ST0ارد  
�اض !�ر#�ى                Nا �� �! ش�ه* ا��6
                                   �0�د ز�)�� ��گ بT0� Wب�

�����                          س�&B@ ب�د F*3دارى و ز
. !�ر#�ى در ��0ن !�ر#�ان ب;6* ��0&د        

00� اوض�ع              z� �B2 ى !� ب��ه� !�ر#
     �4�O اش �2�0 *، 2&را د��3ل            >&دش و

�دد           T0� /061 و V!ر�� Fب و ج)و� ! .
�&�GO و  "ب&رژوازى ا���6 را ب� @��ب       

   �� �03&�! $��P�  "اردST0�  .    ا�� در
 �GO&� �>وا       �03� .  اى در !�ر �03&�!

      �4�O در درون >&د Zرزا���� �$ س6
 v0O <�بJ �&ج�Z از >&د      .  !�ر#� اس

0�3*      >&د ه��ن .  !�ر#�انT0� ه� !� �)د
و !�ر �66B0* و @�صJ !�رش�ن !��0               

������ �6B0*، !�&�03 6* سE داران را.  
           Zا����03� Uن #&�! Z�&�N g=در س
               � هP� �! در جH�6 !�ر#�ى اس

     *6B0� ان را د��3ل�. ش�ا�=Z ا��Pد !�ر#
    �و�0P� �4                  اس�س�O ه� و ���4ت

            �����دارى و          !�ر#�، �-�f3 Z6م س
        *6B0� را ا��2ء ZAب&رژوا 0B1��  . در

ه� د<�40 ���رز�4�O F !�ر#� @Y&ر             
دارد و در 0N/ @�ل اZ�&�N I2 اL43ب        
!�ر#�ى را در ب�اب� !�ر#�ان <�ار               

در ���رزF ه� ب�4�O Hb 2-�ل          .  �0*ه*
اس و در 0N/ @�ل �6:- !�4�O J را          

� ��3ن ���0زد      O�<  .       Z3���ا�/ Uن ج
اس !� �b0&اه* !J ب�د#Z �)دى و              
!J <*رت س����� را از ��0ن ب�دارد و           
            Fد��U H43 /اى ا�:�ى ا��!�ر#�ان را ب

*6B0�  .                  ب&رژوازى �$ روز �ا#
س�F(03 را از روى #;&ى !�ر#�ان                   
                      �3&T% �! *دارد ه�� >&اه6* د��ب

ه� را ب�     ه)اران و ه)اران !�ر#� ه�0/     
        F*66! F�0< اى از      ص�ا@ و 2`�@

 ���Eروى %�ر     ا�� ب�اى  .  ه� >&اه6* #:
د�*ن دا��6 ا�/ !�&�03� زF*3 !�ر#�ى           

. @ W Zزم �03 Uن روز ب��0*                              
            �4�O �40 در درون�N �! Z��01�0س&س
!�ر#� ر��� دواF*3 ه�0/ ا��وز در                

          Fد&� �! Z3و زب� F&0و         ش �ه�ى !�ر#
    ZA(ا��3ن در ج��ض��ن      ره� Nا /���

  .ب�Bر ��0�3* ب� روشVB-6� Z6 اس
�3:&ذ                  E و F*3ز Hا��# $� ��03&�!
!�ر#�ى اس !� بHb وسZ-0 از                     
                           H�6ان ج�ره��ان Z;�N و ره�
              �B6را ب� >&د دارد ب*ون ا� Zاض� Nا
ا���6 1)و�� ا�YNء س�ز����3ى                             

�03 ب�ش6*   &�!  .          Hا��ا�� ا�/ ���6 #
     �03 ��4�O !�ر#�  .  درون �4�O !�ر#

و جH�6 !�ر#�ى !�3&ن #�ا���ت                     
                    . س�0سZ و ���رزا�Z � -*دى اس

اوض�ع و ا@&ال و ���JA ا< `�دى                   
�4�O !�ر#�، اوض�ع س�0سZ ج��-�،              
ج*ال ا@)اب س�0سZ و !J ��ر�\                         
�-�ص� ج��-�، #�ا���ت و ج����3ت             
                  �#&Z3&#�3 را در درون �4�O !�ر#

�0�،      .  شJB �0*ه6*     ���3Uرش�0�، ر2
       �0�F ه�� بM و ��01�، �3س�01�3&0�B�*6س
�4�O !�ر#� ��ث0� �ST0ار3* و                                 

ه�ZA را در درون جH�6                   ب6*ى    <=^
ب�6ب�ا�/ در    .  !�ر#�ى ب&ج&د ��0ور3*      

                       Zو ���رزا� Zس��0ى س�0س ��س0�
!�ر#�ان !�&�03 و !�&�03� !�ر#�ى      

ه�ى     ب��0ر ض�ورى اس !� �:�وت             
               ��ا�Z �03&�! H و راد��Bل ب� س��#

�ا���ت mb�� (03 ب�&د   #  .  �Tا���6 د�
ه� r42 �3 در Uر����3 و دور��3ه�            �:�وت

ب;�B در 01�-2 و ���رزF ه� روزF، در         
ش-�ره� و ��! ��B0ى ���رزا�Z، در                  
�=���1ت س�0سZ و ا< `�دى، در                         

0�ى                  روشT-در �&ض ،Fه�ى ���رز
�هZ جH�6 !�ر#�ى          # JA��� ب� ��3

*6B0� 0*اE Z6-� F�0M و.  
            �Pدر ب Fd�&ب ،�در O&ل س���1ى ا>0
�ب&ط ب� س�0س س�ز��3*هZ @)ب در       �
درون �4�O !�ر#�، �� ب� !�ات از                    

�ا�H راد��Bل #-     H�6در ج س&س�01�0
   � :# /bى س��� ب� ا�/ ��!0*      .  ا��  !�ر#

Fد�ا�� !� شJB دادن ب� �$ @)ب                    !
!�&Z �03 !�ر#�ى و <*ر��6* در #�و           
                �دن و �4&�! *P � س�ز��ن دادن و

     . ا�/ #�ا�H در درون �4�O !�ر#� اس
         L�> �! ه��3=&ر ،Fج)ء ا�/ ���رز $�

 � :# ��دن    ا��، �Lش ب�اى >&د       ه! F�#U
             ��3U دن�! J�*�� ان و�ا�/ v0O !�ر#
             �! ب� �$ ج���ن زF*3 ���رزا�Z اس

�ا���ت در          �:�وت# �ه�ى >&د را ب� س��
درون �4�O ب� روشZ6 ��6�0س* و                       

ه�ى >&د در جH�6          ش-�ره� و ��! $0    

                    Fد�!�ر#�ى را ب� روشZ6 �-;&م !
  .اس

  ���3�ه�ZA !� از ا�/ VE ه�                س;�;� ب
               Z�&�N 6&انN P� � :ان "ه�!�ر#

       *6�&T0� �% HbE >&اه*    "  !�&�03
      *6B0� در ا�/  .  ش*، ه�0/ ه*ف را د��3ل

���3�ه�، !� ش��J #: �ره�،                                    ب
ه�، HbE 3&ار س��60ره�ى                   �`�@��

            �� �0�F >&اه* ب&د، �B0&ش0M و Zب(@
                ��03&�! Zو ���رزا� Zس��0ى س�0س
        !�ر#�ى و v0O !�ر#�ان س&س�01�0

�ص�         N ل را در�Bو راد�      v; b� ه�ى
 �06! �v0O وسZ-0 از ���JA، از      .  ��س0

�ى ا�/ ج���ن �� ��! $0        B2 Z3���   ه�ى
Uن در جH�6 !�ر#�ى در ����) و در                
�ا���ت و ا@)اب 2-�ل        # ������4 ب� س��
�ار                 > �Pى �&رد ب�در جH�6 !�ر#

  2�!�ر#�ان !�&�03 در      .  >&اه* #
 !�ر#�ى %�                 �&B@ ب وL43ا Fب�ر
�T0&�6*، �&ض� �� در <��ل ج��&رى            
�0% و %� 3&ع @Z �&B ب��*          Z�Lاس
                              Fرز��� Fدر ب�ر ،*�U ر�! �ب� س
ا< `�دى، ���رزF ب�اى اصL@�ت و              
             �� �f3 ،�0A&T0� �% ب��&ده�ى 2&رى

     JB�� Fدر ب�ر     Fى،      ه�ى �&د�اى !�ر#
                            Z�&�N ���� و �B�*6ش&را، س

�0%            ص6*وق F�0M ى و�. ه�ى !�ر#
                 Zه�Tج�� �% Z6;N و Z3&3�> Fرز���

در .  ب�اى !�&�03� !�ر#�ى دارد                
         �06B0� �% 3&ن !�ر�> �ب� .  ���رزF ب� س

        Fد، در ب�ر�ش&راه�ى اسZ�L %� ب��* !
                 �0A&T0� �% رى�B0ب��0 ب  . F�Tج��

س�ز���03بZ @)بZ ب�اى !�ر#�ان                     
�0% و 01�-2 @)بZ ب� %�         �03&�!

ا��Pد J�N ب�      .  اشZ1�B س�ز��ن ��00ب*     
�ا���ت %� �&از�Z6 دارد       # �ا���6 .  س��

و ���JA � -*دى از ا�/ 3&ع �&ض&ع             
���3�  .ه� >&اه* ب&د ب�P ا�/ س;�;� ب

ه� ب����3 ب� �&ض&ع �� Z;4 >&اه*             
           Fاس :�د Jب�> L��! ZA��6� و ب� �دا>E

ه�      ه� �$ از ب����3             .  >&اه* ب&د    
ب`&رت �W�4ت و ج)وا�Z در �3���ت       
@)بZ و ب=&ر ��)ا �6 �� >&اه* ش*            
و ب��* ب� اب �Bر ر�42ى @)بZ در دس &ر        
ب�P و �=�J2�P� �-1 !�ر#�ان ���رز           

0�دTار ب�>.  
 ١٣٦٨ش�%	�ر ��� 

 ...كارگران كمونيست

 

اLNم ش*F اس !�             .  �&ا742 ب�س6*    
��1�Oن در ش��ه�" ا�3�z2 �ن 03�و�7          
3*ارد و در ده�ت و �LPت ب0�ون                    
ش��" اس !� �&ان ادا�� !�ر" دارد          
و71 ب� ه� @�ل @Y&رش  را !��!�ن            

0� <�بJ ا�B3ر �7 دا63*     M  .   �! *م ش&;-�
داس �ن ج7T6 !� ب�اF ا2 �د و ا�/ ه��             
              F*0س��*ت ادا�� داش � ب� 3 ��0 ا" 3

اب *ا ب/ Wدن F*6���3 ش� و ��ور         .  اس
                     �3&# �ب&د !� ب��� 7 ب�ا" ر�2 ه

"Hس��U  "            7� � داش��دم از ��0ن ب�
 .ش*

�" در @�ش�0 و ��زه�"                Tد� n6ج
اس�اJ0A در ج���ن اس !� در Uن                     
              �! ه�0ت @�!�� اس�ا7N*� J0A اس
3�ا ب�اF ا3*ا> � ا3* ��             U 6%* ��ور��
     g;ص Fج�ر" در ا�/ �6=�4 و را rرواب

��/      .  را >*ش� دار !66*        <U اوب��� در
�F ب� وج&د                     <Wا73 اش !� ب��6bس

    " ج*�*"����7��z0;�� 7 !� @&ل س�0س
���B در �&رد >�ور��3�0 ب� ا�/                     �U
6�ا73 <�ار ب&د اLNم ش&د، �-;&م           bس
                ش* ب� وج&د ب�س�0 ش�6> /  دو1
 از ��زه�" س�ل                �P2;�=0/ و ص

             ١٩�٧ه�"     �Pن ه��ن ص�!��! ،
�ار           B� ش � راS# "��1ه�" !;60 &ن س�

�د و از                !"/02�O  "      �! >&اس
           ��&اض� ش�ن را ب�زب760 !66*، و 2�ا�

ا��B6 ا{��ر داش !� ب�6 ب� ���رب                  
�اق و ا�3�z2 �ن، 03�و"           N ص;� از�@
���B و @Y&رش 7�3 �&ا3*           �U 7��f3

ب���3�0* و راF ه�"      "  دb1&اF"ب� 3 ���    
� را ب��* ج� �& !�دTد� . 

ب� وج&د ����7 �:�وت ه��7 !� در ��0ن        
ا�/ جn6 ه� وج&د دارد، ج�;7T در              
                   �B6ن ا�U ه� 6* و $���$ B3 � ش
ه�� ج� ��دم ا�/ !�&ره� و !�ر#�ان           
بF*6���3 7 ا3*، و ���6 ش�ه*ان از ب0/                 

%� �3Uن !�     .  ر2 / ز3*#7 ش�ن ه� 6*       
ا�P 3ر" و %� �3Uن !� از 2�از Uس��ن             
ه� و �*رن ���/ ه&ا��0Eه�" ج7T6 ب�          
ج�ن ��دم ا2 �دF ا3* و ب���را��3ن �7              
                   �!66*، ه*��2ن ���Bن اس و Uن ه
                      �3&# �س�!&ب و ج;&0#�" از ه
�اض و ص*ا" Uزاد�b&اه7          Nن ا�Bا�

�w3U در ا�/ ��0ن ��;� اس                 .  اس
ه���3 ا�/ ��� اس !� !�ر#� و ا�/                  
�دن و             ! *P � ب��� 7 ب� �! �4�O اس
           n6و" >&دش ب� ج��دن 03! JB� �
ا�/ �f3م ب�ود و ب� ����7 ا�/ �`��^           
زادF و ب�ز�&01* ش&F*3 س����� و                         

 .@H �&B >���� ده*

   

...جنگها و  


