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 آغاز به كار تلويزيون پرتو

����� 
��٥٧ ���� ���� �را�
 دور� ���م                    

�ب و ا���د �راه��           �وس�$#�� "! از ان

 و .�ن& -�ر,+، ()ا�' دو ده&                     /�اس
د   . 
�3�& -�ر,+ از �21' 1د� ا� وا�0


 �1#�             .  /4+وم �)    /67 8/��/ ����
�3�& -�ر,+ �+ار  '���د -& در /� 
��ن�
دا�� �1 از ا�9 �+ه& �7ر -�)، �راه��   

 را -��ر زد�، �راه�� -�ر,+�           /�اس
و ن�6��),
 ه�� وا�0
 -�ر,+� /�>;:                


 -�ر,+� را �+ "� -�)    /ا�67 8/��/  . 9
را� -�6-�ن "�� "�� �3�& -�ر,+ �+ار                  

��� در ا�9             .  ,+<>& اس�   >ه+ در�& /
                       &� &�را�، �3�& -�ر,+ را �& /?��& �3

                        
1��ا�>�Bد� و        (@�4& /��رز� �3

اه) �+د) س��س.. 

 .�& ا�9 �+ /
 ,+دم
 


�وت ه�� ، ��وج ���� �������
 

در �E ده& ا.�+، /� ��ه) 7+وج ����           
س�)����
 در /��ن �;2
 از �3�& -�ر,+             

    F�<+ان ه��ت و             .  ا��@B. ���� 9�ا
     F��$���(ن را از س�H &- دارد 

 ه��,I�و
را�J در /��ن �3�& -�ر,+ و ا�9 س��                      
                          ���+/H و 
�+K ره����I در -2�

(�- 
 ./>�Lوت /
 


�وت ه� از ا�� ��ارن�� � :اه� ا�
 
١-           &�س�)��� س�ز� در /��ن �;2
 از �3

-�ر,+ �� ه+ ,+ا�� و �L1+ ره�+ان و                 
راه��                           � '���<H 9�$�0ن، 67� در /
                    ��#O�21 
Lو .�ن& -�ر,+ و ن 
/�اس
                FO7 (� 
/�#6ر� اس� 
��O" و 
دو$>

�21' .  -+د� و "� �& /�)ان ,Pا�>& ان)                      
-�ر,+� /�>�' از س+/��& داران و دو$�       

 ا�9 س�)���ه� �د� و ه��               O@�0ر ا�  .

 و در �#� ره� �)ن O� &� 
ا�9 ,�م /6#
   ،
/��3�& -�ر,+ از زن��+ �راه�� اس
.�ن& -�ر,+ و وزارت ا3��7ت و                               

 . وزارت -�ر رژ�F اس�
 
د                      -٢. Sسا�9 س�)���ه� از "���9 و 1

-�ر,+ان و <�0$�9 -�ر,+� س�ز/�ن داد�              
د دس� س�ز               .  �)� ان)    �س�)���ه�� /

ا(Tاب و �+��ن�ت �رژوا�
 و ا�Tار Hن#�         
ا�41د�& و س�)��� در �E  �+ن                      .  ن��>�)

ا.�+ @+<�U+ از دور� -�1ه
 از �KHز           
               
Hن -& <���$�0 1سS دو$>#�� �رژوا�
س+-ب و �;�2 1+ور �)ن)، />����0 در                   
2ره�� س+/��& دار� "�2+<>& و در                   -
                     +<V +�اس�س� ز ،
�+K 
/#) د/�+اس
ا(Tاب �رژوا�
 و ���� سس��ل                              
             
د/�+اس
 �+ار ,+<>�) و �& ا�Tار �;2
از �رژواز� �+ا� ا.P را� و �& �)رت           

ا�9 "+وس&   .  رس�)ن ا�9 ا(Tاب �1)�' �)ن)      
���� س�)����
     .  ا/+وز هF ادا/& دارد           

@�� را ن)اردB. 9�+ان ا�در ا 
ن�-. 
 
@�� د�Y+ ا�9 اس�                  -٣B. �� وت�L1

. -& ا���د س�)��� در ا�+ان /�6ع اس�                   
��ن و ��               L. S�د در �+ا�س�)���ه�� /

<�2ر از "���9 و �)ون -�: ا��ز� و                             
�O�1] از دو$� و دس>��Y ه�� ادار�                         


 اش ا���د �)� ان)              ��O"  .     ��7و /2+و
د را �� <�2ر و از 1ان 1د� -�ر,+ان               .


 . ,+<>& ان)/�در ��نن -�ر �#6ر� اس

 ([ -�ر,+ان                     L�@ د ان�96 ه�����ا


،        .  ا7�م �)� اس�      /�ا/� �#6ر� اس
                   9�TY��� �
 را  67/�ان�96 ه�� اس


 -+د� اس�            L�@ د    .  ان�96 ه���� و�
ا�9 در �0^
 از /+ا-T -�ر,+�، ان�96       
     
/��' از ان�96 ه�� اس<�/ 
L�@ ه��

�+ا� .  را .د -�ر,+ان س�)��� /
 ن�/�)           

 .��زان �� ر�>&                 L�@ ل ان�96 ه���?/
EV و �K+� را                    - 8���@ [O<;/ ه��
-�ر,+ان س�)���� .��زان، <TO-�ران،                    


 ن�/�)  / �+�K 9 1+�1: . �+���ران  و�ا &�
                      &� 

 هF ا/��نL�@ د ان�96 ه�����ا
-�ر,+ان داد� و /
 ده) -& �21' ه��                  
1د� ا� .د را /�>�' از دو$� و                                  
         
/�-�ر<+/� و �راه� و ان�96 ه�� اس

 .ا���د -��)
 
٤-               9��̀ د در ا�+ان ه6�س�)���ه�� /


 ,+� a�1 /4)ود ن��>�)L�@ :$�� در  . 
ا,+ �& �O67+د ا�9 /)ت -��1 س�)���ه�                

 ����F -& هT6/�ن �� /��رزات       / F��- ��Yن

 و /�b$��ت /9�0 ه+ �;�                                   L�@
-�ر,+ان />�2' در س�)���، ���0b/& و                

 و (�6��            Y<��6ه ،c+<2/ ره��2�/

... از /��رزات �;� ه�� د�Y+ -�ر,+ان        
             [O<;/ ��#<و �& /��س� 
���ن�& ه�� (�6�>
و�د دارن) -& ����ر  <+ا1+ از /�b$��ت               

2ر .  ا�9 و Hن @�] -�ر,+� اس�               �/
1��$
 /c+<2 -�ر,+ان  �#�1�E ن6ن&       �b/

 .Hن اس�

 و    ،-F �)ن Hب در��V& ارو/�&           
                  �(��H ن درH ن(� E2. +b.

E�دTان�#�� �)� �+ا�              ،ن+Yن 
�& ا���د -+د� اس�              b�/ دم+/ .

ا�9 /��$& �1 هF ا-�ن �)ا از                   
               
�2�ت �)� /S�4 ز��>/، 

زن),
 �;� وس�0
 از /+دم                 
�& را د�Vر /0^�ت �)�           b�/

ادا/& ا�9 "+وس&          .  -+د� اس�    
                      
L�/ ات+��d1 +Uا� از ن.

��،               
b�4/ ���ز 'e��/ ، 
3<�ن نT�/ &- E6ان Hن        +b.

   +� f$رد 91 1;9�6 زد�         ��٨��O�/ 
 و .ا� �& $�4ظ از دس�     ،/�2د

دادن �d' و /��8 درH/) و                            
�ت �Tر,
 -& زن),
 و            ^0/
�& را #1)�)                  b�/ �2�0 /+دم/

ان) /;�3+ات ����ر            ،/���)<�/ 
�& دا�>&                b�/ ا� /+دم+� �(�

نY+ان
 از ا�9 وض8 و                .  ���)
         &- 
/;�3+ات ز��>
 و /2�0>
هF ا-�ن �;2
 از /+دم د�Vر             

 ا7>+اض�ت وس�0
       ،Hن �)� ان)      

 و                    /�#6ر� اس� &�O7 را
اس� ا�)ا/�ت �)� �+ا� ر<8     .
ا�9 /�2�ت و /�6ن�0 از                         
.E2 �)ن ا�9 در��V& را دا/9         

 . زد� اس�

اب     � ��� &� 
/�#6ر� اس�
 ،دادن �& /�b$��ت �+([ /+دم              

�& روال هJ��� �� &2�6 ن�+و و              
(O6& �& /0>+ض�9 و .�ن&                           

 در         /�Uن �� ,+د� و ا���د ̂<
ارو/�& و +�1�T و �#+ه��                       

+Y�د،                    j7�� 

 حزب حكمتيست

 ،درياچه اروميه

 اعتراضات مرم

 و تالش گروههاي قومي

 مظفر محمدي

جنبش سنديكايي در 

 ايران

 تفاوت ها و مصاف ها

 

 3صفحه 

 2صفحه 

ا7>+اض�ت /+دم اس+اk�� &�O7 '�eر<>9                 
                      �6�� �I�� 
س+س�م Hور هT��& زن),
/��9 -& /)1#� اس� در �+��ن اس�، در       


 �Vدر� در �#+             ١٤e�"+� �� �k� ��/ 
 س�$&، و ��          H '1٢٥و�از ��ن: د.>+�             

اس>���ل وس�8 /+دم /0>+ض ا�9 �#+،                   
  (� �(�(� &O)+/ 9 ا7>+اض�ت �&   . وارد�ا

س+�7 در اس+ا�e' ه6& ,�+ �)� و                             
. دوازد� �#+ /#F اس+ا�e' را در �+,+<�    

ان�ن �& س+�7 �� ا$#�م                   � �I�/+دم و �

از /+دم ��ه+� و H '1و� در /��د�9 و                        
                                       '�eاس+ا F#/ ن#�� �#+ه������.

ا�9 ا7>+اض �&         .  �Vدره��
 �+"� -+دن)       
                   &0/�� [O<;/ ��#2;� ���6) �7+س

               :O� د/�ن�) -�ر,+ان، "���Tن را �& .
ه� و "���Tن           -�ر,+دان �#+دار�   .  -+د

ه� �V)�9 ��ر دس� �&                                            ���6رس>�ن
ا���B<7ت �E روز� �O7& �+ا�S -�ر� و     

  !ذر ��ر�

 از قاهره تا تل آويو

 آغاز پايان يك دوره؟
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 كمونيست هفتگي 1390 شهريور 18 2صفحه 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي

-2>& �)ن �V)�9 نL+ و دس>�Y+� 01)اد             
ز��د� و ,�>+ش ن�ا/�
 و ر7: و                         

�& �)� اس�b�/ 9�و(�2 در ا. 
#6ر�                       � &� &�b�/ ا7>+اض /+دم
ر� �&                 > 

 و .اس� رس�),/�اس
1
 -& دا/H 9ن#� را ,+<>& اس�      �^0/، 

                              &<���� &�O� ]) +� ن& �1#� روا و
. (�6�� از ��ن: ه6& /+دم اس�                           
 ،هT6/�ن (O6& �& /+دم /0>+ض                           

دس>�Y+� و زن)ان
 -+دن Hن#� و ا�67ل             

 �)�)ا /�4م اس�/�Uن �� >̂. 

� و �� اس>�Lد� از نL+ت                               در ا�9 ̂<

 و �+ ([ /+دم از �#6ر�                   /67


/� �+��ن�ت ن�س�ن�$��>
 در                         ،اس
            
/1���) �+ ا7>+اض�ت /+دم $��س �

��ن�)       n� 
1�ش /����)    .  و ن�س�ن�$��>، 
       
از ا�9 ا�L1ق �+ا� ا��7& ن�Lق و د��6

 �& ن�م c+1 و <�رس و     ،-ر /��ن /+دم  
ا�9 1�ش       .  اس>�Lد� -��)      ...  -+د و       

ار7��1
 ���) از ��ن: -�ر,+ان و                          
/+دم Hذر�����ن و ه+ ان��ن �+�] و                 


 و   . Hزاد� ا� /�4م �د  /�+��ن�ت �

 �� ا��7& د��6
 /��ن /+دم                     <����>

�� ��+<2�6b$ 9& را ن& �1#�              ،ه�6+ن
 ، ��O& و 7�و� �+ Hن،�& ا7>+اض /+دم  


 و ه6)$
         ،�& ا�41د Hن#�    <� �& ه�6+ن
��ن)ن �&                .  Hن#� /�Tن)      " 
/$��س �

ا7>+اض �+([ /+دم و 1�ش �+ا�                     

 /��ن                        /ر �- 
(�1�H 'ن �& د��6

        (�<� /+د/
 -&          ،/+د/
 -& ه�6+ن
ر<8 /�2�ت و "��2+د ا7>+اض و                      
     

 و دوس>Y<��6ن#� در ,+و هH رز���/


 اس�       <� T� �T�V      ،و درc ه�6+ن
$Y)/�ل -+دن ه�6ن ا7>+اض و .اس�     

 .و /�b$�& �+([ /+دم ن���
1
 -& ا/+وز ,+���ن /+دم ا�9              �^0/

�& را ,+<>& اس�        b�/،          &� 
#�1 
� 
/S�4 ز��� و �0��3 و زن),
 و                         

2
 از -�ر-+د ن�Uم             ،/�2�0 /+دم  ;� 
س+/��& دار� و در .)/� -�: سد و       
. س+/��& �+ا� �رژواز� ا�+ان اس�              

 ن&      ،��/0& ا� -& /���� (+-� Hن                    
 ن& ��د�     ، ن& �#�د زن),
،/��0L /+دم  

ن#� ان��ن              �O�/ ��>و س�0دت و ر،    &�O� 
 ��k �+دن (�F س+/��& �+ا�         ،1$�) سد  

ر در Hن   . �L/ 
<�O& داران و ا��س+/�

 �E ن>��& Hن از ا�9                ،��/0& ���)  � 
در ه�V 9�6) ده& ,�P>&             .  �#>+ ن���  

 ن& �1#�       ،ن��ز س+/��& در ��/0& ا�+ان            
 ��O& در /��3[              ،در در��V& ارو/�&        

          ،وس�0
 از ا�+ان      L�/ ات+�d1 j7�� 

       
 ن��د�     ، ن��د� H،       �0��3ب و ها�
ن��ز . �)� اس�... ��OY#� و /����H 8#� و 

س+/��& و -�: "ل و سد و ث+وت                     
 زن),
 و ر<��     ،�+ا� /2>
 س+/��& دار  

ن#� زن و /+دم -�ر,+ را       �O�/ ��س�H و
دو$� �#6ر�    .  �& ��1ه
 -�2ن)� اس�       

�7ان ن�6��)� ا���O س+/��&              &� 
/�اس
دار ��/0& -�رش (+اس� و 9�/�1                         
ر         . �L/ ��O9 ا��& و ا�ن��زه�� س+/�


 اس� -& ن& �1#� در                   .  اس���L19 ا�ا
 ��O& روزان& در س+اس+ �#�ن                ،ا�+ان

    Fن�H (ه��  .              +b. 
$�/ا/+وز در س
ن#� ان��ن را                    �O�/ 
Yگ از ,+س�+/

 در 9�V و ه�)وس>�ن و                     ،#1)�) /���)    
             (�V 
+/H���� 9�1k ن��ز س+/��& زن),
ن -�ر,+ و .�ناد� ه���2ن را         �O�/ (@

�+��ن�1
 -&      .  �& ��1ه
 -�2ن)� اس�             
2
 را �& ن�م د��6
 <�رس#� ��       )1 9��V

 ن&     ،�6O)اد /����)   ..  1+-#� �� -+ده� و         


 �& /�b$�& �+([ /+دم                            b�1#� ر�
د �;2
 از /�O�2)    ،ن)ارن). &�O�   . �#نH

      
/ �� ��د زدن د��6
           ،�� ا���د ن�Lق �
ر /��ن �3�& -�ر,+ و /+دم /4+وم      -، 

           
67� 2�1& �& ر�2& ا�41د ه9�6 /+د/
دن)            � /�Tن�) و         ،-& �+��ن
 وض8 /

 .���) از /��ن /+دم 3+د و /�Tو� �ن)
<��0& در��V& ارو/�& و نL+ت �+([                 

 و �رش                    /�/+دم از �#6ر� اس

 �& /+دم /0>+ض و              /�#6ر� اس�

         
/�Uن ��  <+�& ا� �)�               ،ا���د ̂<
 �1 هF �+��ن�ت <����>
 و                                 ،اس�

                                 ��#2��� Fو ه 
/,+وه#�� �
ن ���� س�T و ا(Tاب و               V 
ار7��1


 Hن              /�) 
eرژوا1�ش      ،�+��ن�ت � 
د را �& Hن �Tن�)               . ���� a�1 رن (��-
د                      . 
و Hن+ا �+��ن
 اه)اف ار7��1

(��- . 
 ،در ا�9 /��ن �3�& -�ر,+ ا�+ان                               
 ،.. -�ر,+ان +�1�T و ارو/�& و /+اK& و

ه6+ا� �� /+دم س>6)�)� و /��رز ���)                       
 41+-�ت ن�س�ن�$��>#��         ،ه���ر ����)    

           �� Tس� 
c+1 و ا.>�ف ���� ار7��1
  
/�اس� و       ،�#6ر� اس. &� 
bر� 

/�b$�& /+د/
 -& زن),
 ����>& ان��ن         
ا��#� .د     .  را ([ .د /�)ان�) ن)ارد               

2
 از ه�6ن س��>6
 ه�>�) -&                          ;�
. زن),
 /+دم را �& ��1ه
 -�2ن)� اس�            

 ه���ر�    ،ا,+ ه���ر� �3�& -�ر,+       
6ن��>#� و /)ا<�0ن راس>�9 ا/��� و                  -

 ا,+   ،Hس��� و ر<�� /+دم در -�ر ن���)          
                    &�6ن��>#� در Hذر�����ن و ه+ ,-

د را />4) ن�+د� ����)        ،ا�+ان. [@ ، 
ا,+ -�ر,+ان -6ن��� ن�+و و @]                 
4) �3�& -�ر,+ را "�2 س+.د                        </

 هJ- &� +b. &2�6 را�                ،ن)ا�>& ����)  

�+دن ا7>+اض�ت �+([ /+دم و �1)�'                 
Hن �& دن��$& ���2#�� ار7��1
 از                            
د                         �/ �+�K و T�1 س� 
ن�س�ن�$��>

 . اس�
 ،��1رب �V) ده& ا.�+ ث��� -+د� اس�          

 -�ر,+ان و                  ،-& ا,+ -6ن��>#�                  
 ن�� H,�ه�ن& .د را ا�H،              �Lزاد�;اه�ن

 ا,+ در ا7>+اض�ت ا�>7�6
                       ،ن���)
                             FV+" �� ��س�H دم �+ا� ر<�� و+/
رو�9 و ��Lف و @] />4) .د                           

دار Hن ن����)            O�،                   9 41+-�ت و�ا 
ان) H &�O7ر/�ن و             ،/�b$��ت �+([   <�/ 

اه)اف ان��ن
 ه�6ن /+دم �#� داد�                   
 /��رز� -�ر,+ان و /+دم                                 ..�د

#6ر�                        � &�O7 +ان�ز(6>�� در ا

  /��رز� ا� ا�>��ب ن�"P�+ �+ا�         /�اس
                      �Kام �� <+ا�E زن),
 ����>& و 1

ن��ت .  �+ا� .د و <+زن)ان�2ن اس�             
/S�4 ز��� ��
 از ا�9 7+@& ه�                    

ن
 رژ�F،             .  اس�Yس+ن  �� 
9��V ه)<
��1 -+دن  دس� (+ص و و8$                         - ��
س+/��&، و �� ه+ ,�م از (�-F �)ن                          
�� @)ه� ,�م                    . ��/+دم �+ س+ن

اه) �)                               . +1 
ا/� .  دس� ��<>�
                 &- &V +& ه��رض� &V��در ��س+ن
���)، زن),
 و �� 9�/�1��H &<ن �+ا�                  
/+دم ز(6>�� (>
 �E س+سزن                     

        (<>��� +b. &� (�ن��  .    
/�#6ر� اس�
. و دو$� در ا�9 ز/��& /�ل اس�                        

ا7>+اض�ت ��ر� ���) /#+ رو�9                          
اس>#�� <ر� /+دم در /0+ض                       .

  ./;�3+� را �� .د دا�>& ���)
 

 --,ب %*(ن)'& %�ر$�# ا��ان
&'(/*�- 

ر ١٧�+#� ٨ -١٣٩٠ +�/�<n٢٠١١س 

...درياچه اروميه . 
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به . معضالت اقتصادى و اجتماعى و سياسى مهمى در پس اين رويدادها قرار دارد .در يك نقطه تعادل نبود، بلكه در يك سير تحول قهقرايى قرار داشت اين معضالت جهان را 

به اين وضع است11. اين معضالت بايد پاسخ بگيرد. اين سو سوق داده است ز پاسخ اسالم سياسى  همچنانكه سر كار گذاشتن طالبان، تخريب بغداد، .  سپتامبر گوشه اى ا

بمباران بلگراد و اكنون   گوشه اى از پاسخ سران سرمايه در آمريكا و اروپا به اين »جنگ طوالنى با تروريسم«گرسنگى دادن مردم عراق، خفه كردن مردم فلسطين، 

آرامش و حفظ وضع موجود نه فقط عملى  . باشد»حمله به افغانستان ممنوع«جنبش مردمى در برابر چنين اوضاعى نميتواند يك جنبش دعوت به آرامش و . تضادهاست

يست، كارساز نيست يست، آزاديخواهانه ن جنبش مقاومت مردمى در برابر جنگ تروريستها فقط ميتواند حول پاسخهاى اثباتى . نيست، نه فقط تخيلى است، بلكه عادالنه ن

ما در قبال تمام معضالتى . براى معضالت سياسى و اقتصادى گرهى عصر ما و حول يك موضع فعال نه براى حفظ وضع موجود، بلكه براى تغيير وضع موجود، سازمان يابد

وى چشم آمده، مساله شمال و جنوب، مساله فلسطين، مساله عراق، مساله اسالم سياسى، مساله افغانستان و ايران، مس     اله ميليتاريسم و قدر كه با اين رويدادها به جل

اروپا و غيره دستور كار مستقل و پاسخهاى مستقل خود را داشته ايم اين بايد به دستور كار و . قدرتى آمريكا و ناتو در نظم نوين جهانى، مساله راسيسم، مساله قلعه 

 11اين فرق ماست با آرامش طلبان و پاسيفيستهايى كه شكافها و تضادها و بى ثباتى دنياى قبل از . پاسخهاى جنبش مقاومت مردمى در برابر جنگ تروريستها تبديل بشود

اگر ما قبل از همه اين ماجراها دستورى براى تغيير جهان داشته ايم، مبناى يك موضعگيرى اصولى در شرايط حاضر نيز بايد دنبال       . سپتامبر را نميبينند يا به آن بى تفاوتند

به       . كردن همان دستور كار در اين شرايط جديد باشد ما قصد نداريم افغانستان را زير دست باند آدمكش طالبان باقى بگذاريم، ما قصد نداريم زير حاكميت آمريكاى دست 

سركوب هرروزه شان موشك زندگى كنيم، ما قصد نداريم اسالم سياسى و حكومتهاى اسالمى را در خاورميانه تحمل كنيم، ما قصد نداريم به بى كشورى مردم فلسطين و     

وپا نميخواهيم، ما ما تروريسم چه اسالمى و انتحارى و چه ارتشى و پاگونى نميخواستيم، ما اين فقر را در نيمى از جهان نميپذيريم، ما برج و بارو گرداگرد ار    . رضايت بدهيم

اسيسم و قومپرستى گردن نميگذاريم  سپتامبر و نه مجاهدات قريب الوقوع ناتو در هندوكش نبايد از يك جنبش فعال براى تغيير جهان يك صف سليم  11نه جنايت . به ر

 منصور حكمتمنصور حكمتمنصور حكمتمنصور حكمت)                                                                                                   سپتامبر11دنيا پس از  ( .النفس و آرامش طلب بى انتقاد و بى وظيفه بسازد



 كمونيست هفتگي 94شماره  3صفحه 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
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 �+ س+ دس>T6د و �+ارداده��     

�+ا� .  دس>�06
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ا/��>
 رژ�F و �� س+-ب /ا�& /
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 �� ره�+ان و <�0$�9 -�ر,+�         �
د و                  .  
-& /;�$] س��س� �رژوا�
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را و                � E�ژ$e(�3+<)ار �& �)ت ا

ر� -�ر /Tد� ه�>�)> d$! 
د -�ر,+� و               � ���) از س�)���ه�� /
                                   ���� 
O- رb� ره�+ان�2ن و
س�)����
 در ا�+ان در /���' د���6ن و              
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