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

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

87 

                                      1390 تير  24

 2011 ژوئيه 15

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

او��ع ����� در ��
 را ���ر ����ر              
��ان ���� ��ص� �
د�� �
د��  : 

��ن ��#ه�# �� دی�����!        � 
روی#اده�% ا��
ت*
( ا�)��� در ��
 ه'&��ن                               


 ش�ه# ای�1د و              .  /��
.�س,�� �3��.
                    )

ش ت��567% ��ر4
% و ت*��4
س��س� س�ز����5 و ��5ده�% ��9 اس, ��          
               
� و دی;
ه
 روز از  �4ش� و ���ر >�ه


���ور�#           � 

و% .  ش5
ه�% ��
 س��
ا�)�ب، ��ر4
ان و دی;
 .�ا��ن ا�)���،        

ح@�ر ��د را در ص*�� �� ��?�ر دس,       
Bورده�% �6'�س >���� �� �� Bن ح���                
��#�#، �� �# ا�)�ب در         � 
��Eر( را �Dی

 .  >#رت ���ن ��#ه�#

�# ا�)�ب در >#رت، ارتG و �)�ی�%                    
دول, س��D�� ،H �� ���� ��د ���ر ��د               
را ه
 روز �
ا% J(K را�#ن ��ر4
ان و           
                GایD�ا��ن ا�)��� از ص*�� ا�. 
دی;
        #��7�� 
��#ه�#، ت5#ی#ه�% ��د را Bش�7رت
و در زد و ��# �� ��
وه�% ارت�K�1 از                   
>M�E ا��ان ال'�6'�� و  س�L6 ه�، دار�#                

ی� ی�رش�5 �� ��
وه�%           �B %ا
��د را �

        #��7�� �ا��Eر رس�#�   .  >��م در ��
 B��د

% �?���  "ح��� از ای� اس, ��            Eره "

��ر ��د را �
ا% ��رج �
دن ای�         � 
��

دم از ص*��، ت�#ی# �
د� اس,�    . 

          M��(ش, ��5ی� ای� ت��
وا�Q اس, �� س
                      
را ت��سJ >�ا% ��� ��ر4
ان و دی;
         ،
�� �Rا��ن ا�)��� �� دول, ��رژوا�.
                 ،Hو �)�ی�% دول, س�� Gاز ارت �E��
ت

ا�� ای� روی#اده� یT ��ر           .  روش� ��#�7  
دی;
 ���MR /�ی� ا% ت
 دور� ه�% ا�)���           
        �(EU %�5�
ول��ری� و �'����/ M��(� را در

ار ��#ه# و ت�.� ��Bن را ��                      < 
��ر4

#�7�� J6. D�� %
 . ���MR .#ی# دی;

                   ���*L� V�M ت
 را ����ر ��ی# �� ��ش
در ای��1  و در ح#           .  دی;
% ����ل �
د    

��ان �� ��ارد% از Bن ���ر           �� ��ای� ��ش

د� �
د� اش�ر��  : 

 دور� ا�)���      ���� �دن 
	��� در         -١

ی� ���ف             �ح�ل ش�3ره�% �5� ���3'


ول��ری� و �'������5 را ��         /

                       ,Yو/���4# زودرس ه�
�#ت� اس, /
ح��'� .'�5ر% اس��� و .��ح%�5                    

�61] "  ا�����Zت"ح�ل     "  �?�م"دل��ز
در >#م اول       .  اس��� ش
وع ش#� اس,          

ه#ف ای� �'��9 ت�6E\� س
ان �?�م اس���     
>�E^�#ن ای� ���ط ت*'��6 و �# �
د��            

و "  ا�����Zت"�� .���3 و �
دم ت*, ��م            

یH �� ت'��7 ����#ن �
دم در              U از ای�

   M��(�"را ���ن داغ        .    اس,"  �?�م �@�

 ��6`  ���9#ارد،              �'�
a�� �� ،#ا� �
د�

 ��ه� Bی�#� ای� �'�یG ا.
ا       ٣  -٢در ه'��   
�� �@*�7 ا�����Zت� �61]                 .  ����د

�               ٨اس���      �� #�Lو در اس �#��'�<�� ��� 
ت)
ی�E از اوایM س�ل       .   ا.
ا ����د    ١٣٩٠

�6 �
D4ار%      Y�� ،#ت �61] ".#ی���Z�" ا�
                         ،%
Eا% و ��, ره ����� �i#iد ��
اح'#% �jاد و ������ دول��، اص�ل;
ای�ن         

                       ،��� از دول, و س
ان س�9�
��ص4 �6
�l6 اص�ح �E6Uن             Z� %ت'� و ^ی� ه���
                  �و ا��
ا ر������1 و ش
��ء تE#یM ش#

�61] ر�n ��د را �
      "  ا�����Zت.  "اس,
7��5% >#ی! و .#ی# .��ح%�5            '��?�م "�

و ه�Y, ح��'� ��رژوای� و                "  اس���
در ادا�� ��     .  صl ��#یB %�5ن زد� اس,         


 ای� ���6Y �� در            �ش�ه# /���#ه�% وس�3
ه�Y, ح��'� ، �� در صl ا/�زی���ن و            

 صl ��#ی�5% س��س� ا.�'��K ��اه�!        �

از ��?
 EU)� ��ر4
 و �'����! EU)�        .��د
          ��
��ر4
، ^ز��, >#م �)#م، �M ای� �3

د           � J�(3رژوای� اس��� را ت�� %
�4 .

س��س,، ت�6E\�ت، ت����T و ا>#ا��ت                      
�l6 ��رژواز% ای
ان،                      Z� %�5ح��.
            

 اس��� و �6)'� ا% از ه�i اس��� و
دو را در /�زی���ن و ا/�زی���ن، و در              

         #��در .  راس, و �o ��رژواز% �� �)# �
                            T���)��M س��س, و ت�6E\�ت و ت��

% را در �)��M رو�#ه�% س��س�               �
ول/


د                  � �Rارا �
��ط �� ای� /#ی#�  . lص
                 ،%
�4� ��ر4B د�� �K�'�س��س� و ا.
Bزادی�Zاه��� و �'������ را در ��� ای�           

�� ����وره�،    .  روی#اد ��ی# ت@'�� �'�د         
                 !�ت�ه! /
ا����5 و ��( /�ش�#��5 در �
��ر4
 و �
دم ت�سp ��6, ��رژواز% و           

 .راس, و �B oن در ای� وا>�3 �)���6 �
د
���� ب� ���� �	��ن        ��	�	�ه�ف ��و

 ��دم اس�
س��ری�% ا�����Zت �61] �5! اس��� و             
              ��'��9 س
ان و .��حB %�5ن در �iBز را

��3 از اس! ��ی�� و ل��,                           .  اس,

دار% ��)����ن، از دا��� ش
�, ای� ی�         �

            �� #53�>���ن "Bن .��ح و دس�� و حDب �
و از رد ص�ح���5 و             "  اس�س� و �?�م      

اح�7م ش�را% �;�E5ن و از ر>��,                            
�?�م "  ��د%"��qZ دارودس�� ه�%            

   ,��� %
E�  .                 و �#�
�  �در ا��#ا% را
                          D\� را در ���ن .��ح�5% ت�  ���ز�#
اس��Zان �
ت1` و �# �
د�� و اس���          
                       l6�Z� %�5ا�#، .��ح �7
د� lی
ت3


ول�#ه� و ش
ط و                  "  �?�م"دل��زi ��
                   ،#K�� از G�/ %�5��D�5  و رایUو
ش
            ���
4 ����دس�� .'�3 .�% دی;
% را �

ا��#ا >
ار اس, ه'� ��ه! ��ر4
 و                 .  ا�#

دم را >��` ���#، �� در ای�        �

 رحمان حسين زاده  

بساط تحميلي 

 جمهوري اسالمي" انتخابات"

 

 حسين مرادبيگي

تقابل انقالب و ضد 

 انقالب در مصر تشديد ميشود 

 

 2صفحه 

 4صفحه 

� از ت*�^ت ل��E         G��٥ از     �� 
��;sرد و ه��ز س
��ش, ای�            
. .���3 در /
د� ا��5م اس,                    


ا��ت �
دم ا�)��� در                �Kا
ا��#ا% را� �� د��ل, ا/�زی���ن         

      ��
i %�5�
تs< `1ا�� و دول�، 
�� د��ل, �?��� �?��� ��ت� در         

ا�
وز در  .   >�&� ش#  ،ای� ���ر 
��ر                � ،��رد ا��3د .��ی, و �

��Dان وی
ا�� و ���� �
ا��               

 �'�Eران دول                       tدم در ا
�

��
i،    د���'� V*� �R�.   . uه�
                    
�i دم
��ر ��B��ر% از �

��ر ��د��ن        ،�?���� از    ، از �
                pا�� ت�س
وی
ا�� و ���� �
          ,��� V*� �5% ��ت� ��ردE'� .


�� �� ��م         i %�5�د��ع از   "دول

دم در �)��M دی7��ت�ر%                     �

.  �� ل��E ح'�6 �
د�#               ،">sا��

ار ��د در .�;� زود�
.�م        <، 

س
��ش, >sا�� و دول�G را                
            �Eدم ل�
� ���# و �
ا% �
ی�7

"      Gس�یB زاد% وB  "    ار�\�ن ��
�   ٥ا�
وز �� s4ش,      .  ���ور�#�� 

 �� ت��5 از ��ت'�       ،از ای� ات�L>�ت   
       ,��� %
E� n�.،        
 ��76 ه


 دا��� ��)�ت �
دم                 � �روز
��د      �� �Bوار�4 و    .  ل��E ا�Dود


ار و ��رج ش#ن ص#ه� هDار        �
 ،��ر4
 ��ر.� در ای� ���ر           

           M*� )
از دس, دادن ��ر و ت
    �Eت��5 �4ش�    ،ز�#�4 ��د در ل� 

. ����7 از ای� .��ی, اس,               
��3 س
��ش, ای� �'76, در             

ا�� ای� روش� اس,       .  ا��5م اس,  
            �� ،

ف در�4U دو n�. ��

ه
 �#ام �#��Eل                  

 خالد حاج محمدي

 ليبي در منگنه ارتجاع

 +*�ب� ا( � ب	)� از &ن &��%� 

 2صفحه 

 +012/� از�.-,�( راد)� ��+� ب	 
 %	ل� 6	ج ��34(

 
  �+��ال'�س� �
ا%   " ��6'� �� ��م          :راد)� 

Jی
/GZ ش#� از ت�6یDی�ن .'�5ر%          "  �
 �� ص#ر ��EحV و ��1د^ت                     ،اس���

                            M� �.ش# و ت� Mی#Eان ت
س��س� ای

د      � J6. ا  ،ا/�زی���ن را �� ��دش
.�� 

 از �� >
ار اس,؟
ال'�س� �
ا%    "��6!    :  %	ل� 6	ج ��34(       

Jی
داس��ن ت�ش .'�5ر% اس���           "  �

ا% ��Lذ در ���ن ا/�زی���ن .'�5ر%           �
اس��� و دس�;�ه�5% ا�K�Uت� دول                   


�� اس,  i  .              6! در ��# س�ل��ای�  HEU
          
s4ش�� .'�5ر% اس��� ی�7 از ��Kص

��د را �� ��م �*'# ر�� �#ح� �� >�#              
                        ����Lذ در ا/�زی���ن و �
ا�D ا���


بi،             )�7��� �� ال'�س 
 �� ��Kان ت�.

ی�7 �� او                   �B ,ا��1م دول

س��د� و س�

در �U ت'�س%�5 �7
ر و       .  را��� ��;�
د 

�� و دی#اره�%                       U ه'�7ر% ه�% دو

 �R�7ی
�B �3# ��       ،�)���تEح دول, در ت
U 
          � هDار  ٢٠ه'�7ر% �#ح� �� �#�K ��د


و در ای
ان و در ���ن س�9� /�س#اران           ��، 
��د    �� ��Zدارد ری  .       ,���3# از ��#ی� �


ی�7 �� �#ح� و ا�
اد%            �B ���)���ت ا���
از ا/�زی���ن .'�5ر% اس��� و                          


            ،ت�ا�)�ت ح�ص�6   E�٢٠١٠ در دس�  ، 

ا��� در �4ادال�پ �
ا���          L�� �� !�'�ت
          #�
�;�� #�3Eدادن دول, در ت M7ا% ش
� .


ا�] �GZ زی�د% از                                 L�� در ای�
.'�5ر% اس��� از سDE و      "  ا/�زی���ن"

سJ6U ,��6 ت� .
ی���ت >��� و                               
                   

ا��#� دی;/ 
��س����ل���� و ��Kص

    #��7�� ,�

ار ��د �*'# ر��             .  ش<
�#ح� در راس ای� دول, و .��5��ه�                 

��� او ��ش#         ��.  .          pاس ت�س
L�� !6��
    GZ/ ان
.'�5ر% اس��� از ت�6یDی�ن ای

ای� ��ص� دول, در ت�3E# �� ری�س,         .  ش#
 .�#ح� اس,
    �+�� ش�ی�3ت زی�د% ح�ل ای�                 :راد)� 
 �)#ر ای� �� ت�ا�# س���� و         ،���6Y ه�, 

                    My� �5ر% اس��� ��ش#؟'. ��
دا�/
ا��اع س'��� �� �
��6K ا/�زی���ن                      


ت�ب ��#�7/ �� د^یM ای� ���,؟.  ه'�
 ای��7 .'�5ر%             :%	ل� 6	ج ��34(            

اس��� ت�ش ���7# از ای� ��.
ا ��5ی,            
 و >#رت �
ا�D .�س�س�      ،اس��Lد� را �#�7  

و ا�K�Uت� ��د را �� رخ �7�# و                           
                  ��6K %ا ��
ه'D��ن از Bن �� ��Kان ح

دم و �M ا/�زی���ن اس��Lد� ��# و �� Bن          �

ا�� .   ا�
% ��6! اس,         ،Bب و ت�ب ده#         
ای�M� �7 ای� ��.
ا س���� و           

دولت در تبعيد از رويا 

 تا واقعيت

 

 3صفحه 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 #��� ,�
�4
% ش ��

ار اس, ��   . �3<

دم �)�E^��#، ه'�� س��ری�% زش, و       �

   ��K �6�'*ت  "ت���Z��� ر�#%  .  اس,"  ا�
اد�K% "    ا�����Zت"���Zاه�# از����ل      


و�K, و ح��'�, �?�م و                                 ��
                     #��� ��� .  ����وره�% Bن را ا�Kد

ه
��E, .���3 و �
دم را �� ای�                        
               ��K ،#��� ر�E1� ر��ب >��` و ی���

وز% �?�م و ش�7, �
دم اس,                �/ .


 از .��E ا.�Eر و س
��ب،                ?��
ص
ش�7, ��ر4
 و �
دم �1�B ر>!                           
���Zرد، �� از س
 ت�ه! و ی� ��6*,           

      #�
وا>�3, ت�Z6 ��     .  ای� ��ز% را �s9ی
در �Uل ح��'�, .'�5ر% اس��� و            
            ��3# از ه
 �'�یG ا�����Zت� ات�Lق ا���د

ه
 ��ر �
دم ش�7, ��رد� از           .  اس,
.'�5ر% اس���  �� ت*'M       "  ا�����Zت"

ر�| و درد و �*�, و �)
 و 4
ا�� و                
                 �ز�#ان و اK#ام و ت#اوم  ح��'�, س��
           �.'�5ر% اس��� ت�وان Bن را /] داد


( �'��9                 .  ا�#��در ����1 ه#ف �
ت�6E\�  ����� س
ان رژی!  و ��6,                     
                        �� ��.��ح�5% ��رژوای� ا��# ��

و سTE و س�;�� �
د��5 و                 "  �?�م"
                      pای
�5 �
 س
 ش�B  وط
ش
ط و ش

ای� ه#ف         "  ا�����Zت"�
D4ار%         
                      J�(3د�� را ت
ارت�K�1 و �# �

��د "^ری���1 �� ���ن                  .  ��#�7�'�
�         "  اص�ح �E6Uن  
را حsف �
د و �5

                Qی
ه�ی� از اص�ل;
ای�ن �� ���ن ص
              
ا�����Zت ر>���� ���              "ای��7 ا4

.��ح%�5 �3�)# �� �?�م اس��� و.�د            
                  n�
�#اش�� ��ش#، ح@�ر �
دم �'

ای� ه#ف را �� روش�� ���ن              "  ����د

ار اس, ا����ز دادن ��                    .  ��#��7<

اص�ح �E6Uن و��دار �?�م و         "ح@�ر   
را �� س9
 ا�#ا���            "    >���ن اس�س�   

                                  %�Kدم در /�% اد
.���3 و �
   ,�Kو
�
ان "  ا�����Zت و �?�م     "�E.


ار اس, �� ای� ����ور �
دم را          .  ���#<
              #��� J�i
.  �� ا���Zب ��� �# و �#ت
 ت

               
در ای� روی#اد، از /�ی� و �� ا�� و ا4
                  M� �5ر% اس��� و'. #��
�� ای� ت
.��ح�5 و .
ی���ت ��رژوای� ذی�L` در          

.'�5ر% اس��� ��ی# �)���6    "  ا�����Zت"
س�n ���% س��س, رادی�7ل و               .  �
د

           �� M��(دم،  ت
�53# �� ����` ��ر4
 و ��
��6, .'�5ر% اس��� و �@*�7                  

 .  Bن اس," ا�����Zت�"
=�ص� 6;�ر       "  ا�-1	ب	ت"ب�	ط       

	ر��ان و ��دم ���0  
.'�5ر% اس��� یT ح�7�, ���E# و      

ت1` و ت*'�EU �6)� س
��ی� دار                    �

ا�)�ب "  ا�)�ب"�� ��م        .  ای
ان اس,   
وا>�3 ��ر4
ان و �
دم ای
ان را                        

�� ات�7 �� ص# هDار               .  س
��ب �
د   
اK#ام و ص#ه� هDار ز�#ا�� و ش�1�7            
�� و                               � M�� رو���و ت
ور و �
          �ه�ل���س, اس��� ، �� ات�7 �� �� اراد


دن س���'�ت�T اراد� ��ر4
ان و                 �

دم و ش5
و�#ان .���3، �� ات�7 ��                  �

ا�� و ت*'�H و س
��ب، ��G از س�         �
ده� ح��'�, س��� را �
 .���3 ت@'��          

ه�&;�� و ه�u ز����              .  �
د� اس,    

ی� ��sL% �� ت��5 �
ا% ا�����Zت      �7���

ه'���# دی;
  "  ا�����Zت"Bزاد ��76 �
ا%    
��ره�% ��رژوای� �� ��� س��ری�ی�       �
                     �ش��E ت
��� ����� را �
اه! �7
د


/�ی� ه
 ��# س�ل ی�E7ر ���ط          .  اس,�
�3'�ر% ش#� ا% �� در Bن ت��5 ��د%              
                         
1*�ت
ی� ��دی%�5 �
ت1` و �
� ه�% ا��*�ن        
اس���، و��دارت
ی� �5

             �� #53�در ���ن   "  �?�م"/] داد� و �
��د و �� رد ش#ن از ا��اع ص����5 و                  

ه�% �?�م ش��] ر>��, را /�#ا                   �6��


دن �� ��م              � Jل�< ،�، "ا�����Zت"�
د
                           ,��� G�� `س��ری�% ش�� Tی .

��ر4
ان و �
دم ای� ���ط �# �
د��         
     #�
س
د�#اران ای� �?�م      .  را ��Eی# �s9ی

� از ت
س ���ر از /�ی�� .���3                    �;�B
                      G�/ ال را در#�Kاه�# روی� ا�Z��
� هL, ��� ��ن           
�4
�#، ه'&�ن �5


ص�    "  ا�����Zت Bزاد "ر������1  K  را
ت'��� .��ح�5 و ا�
اد �3�)# ��     "ح@�ر  

3
�� ����7#  "  �?�م و >���ن اس�س�       � .
ای��5 �� ت��5   "  ا�����Zت"وا�Q اس, در    

          ،%
%�567 ���)M ��ر4���ر4
ان و ت
                M�� ، �5�B J6U Hز��ن و ��5ده�% ح
.�ان ��اس��ر ��ص� �
ه�;�،                    
او�������5، س�7^ره� و �� دی�B ،�5زاد        

ال�5، ��59 و        E�5، ل��ا�#ی��ن و د4
 ا�#ی

یH اول� �'������5 ح@�ر%                 U ��
       [7K
�#ار�# و �'���ا��# داش�� ��ش�#، �


و�K,     "  ا�����Zت"ص*��     �� J��

ا% �?��� ��د� �� ه'� ای�                                  �
4
وه�E#ی�5% س��س� و ا.�'��K را                

ای� ���ط دروغ و �
یJ        .  س
��ب ��# 
                      ��� اراد�
و ت*'�H و �� اس�رت 4

��Eی# s4اش,  "  ا�����Zت"ا���ن را �� ��م      

وش�#            L� �3��. ��  . %�5�ا/�رت����


�# ت�          ?�راس, و �o ��رژوای� �� ��
در ت��سJ >�ا% ��� .��ح%�5 �
ت1`              
       ��;�B ذ ���#، و�Zم اس��� س��س, ات�?�

و% �
دم را �� د��ع از ای� ی� Bن                   ��
.��ح ��رژوای� و اس��� �
ا��Zا��#،         

د و ��Dو% �
د                        U #ا��5م ��ی �� .

                  %�5�رس�ل, EU)� ��ر4
 و �'����
EU)� ��ر4
 ح7! ���7# از ه'�� �iBز            
�4
% را              ��
�� ه
 �*� �'�7 ای� �3

��ی# ا�Kم �
د ���ط     .  ا��� و رس�ا ���!    
.'�5ر% اس��� و                "  ا�����Zت�"

                   �(EU `���� M��(� ��(� نB %�5ح��.
                    lدم و ص
��ر4
 و ح)�ق اول�� �
         �(EU %ص� ��ز
K اه� اس, و�ZزادیB
��ر4
 و �
دم حJ6U H ���, و در Bن          

 #��7�'� ,�

و%، ��
ون    .  ش�ش
ط /�
��#ن ��
و% ت�د� ��ر4
و �
دم از               �

" ا�����Zت�"��ر��ب س��ری�%                         
        lدادن �� ص M7�5ر% اس��� و ش'.

�4� ا.�'��K در �)��B Mن اس, B د�� . 

 "...انتخابات"بساط تحميلي 


ا% �
دم      ،اه#اف ارت�K�1 ��د ا�#       � 
�Eو ا���ن درد��#      ،ل� 

ا% EU)� ��ر4� 


ی� ��E5د% ��                     �ای� �'7��� ,76
 .ار�\�ن �'� Bورد

ا�
وز او��ع �� ح#% و��! اس, ��              
      
� ��E1ر ����د از          ،دی#��ن ح)�ق �

           �Eرت ا/�زی���ن دول, ل��i �9ول و�

ف د�Kاس,                 U Tت� ی�� � ،�� ه'
ا

ا/�زی���ن ��رژوا�R و       .  ش�7ی, ��#   

اض �
دم     �Kدن ا
��س#% �� �� >�&� �

            �5�B دن�� ا��7ن یT       ،و �� ���� �
س
ت*�ل ا�)��� در ای� �'6, را ��3 و                

 ا/�زی�����  ،�
ا% �#ت� �� ��( س9
د      

�� از Bن ���3ان               i %ی�#�� pت�س ��

" د�7
اس� و ر��� و Bس�یG        "/��م Bور     
  #�
E�� !دم              ،اس
 ا�
وز و �� �'��#ن �

 ا��7ن /�#ا �
د�           ،ا�)��� در ص*��       
 دس, �� ��9ول و دزد% و �iرت         ،اس,

#�D� دم
 . ا��ال �

Bی�#� ل��E و س
��ش, Bن در /
د� ا% از         

ف در�4
 در ای�             .  ا��5م اس,   U دو


ا �� >sا�� و �� ا/�زی���ن                       .��
�*# ��ت�     � �Rوز         ،��رژوا
 ه
 �#ام /�

 س5! �
دم .D س�� روز% و                    ،ش��#
. �L)�ن و �*
و��, ���Z� %Dاه# ��د        


وژ� د��ل, �?��� در ل��E ه'��          / M�

�� س
اس�'� از ت*�^ت           .  ��دi دول

           �� �5�B ,ای
ا�)��� ��
 و ت��] و س
 ت�ش �
د�# �� د��ل,              ،�)�� ���ره�   

       �Eت*�^ت و        ،�?��� ��د در ل� 
 س�
                        T'� �� دم ا�)��� را
ح@�ر �
ا/�زی���ن ��س# و �� ��م د��ع از �
دم            

  �5�B و ا�)�ب،     #��� �&�< �.  در ا��#ا% را

وژ� ا%         / ���� �
دم     ،ت��5 را� Jی
� 

�
دن د��ل, B،          �5�Bزادی�Zا� `�< ،   �� 

س��دن �5�B و س��, و ��ا��#                   � ����
           Mی#Eا% ت

د���ن و س
ا��1م ت�ش ��
          ��E�. �
دن �5�B �� س
��زان �� اردا�


ب ��د     i %
Eره 
و ای�  .  ارت�K�1 زی
              !��B #اس, �� ا���ن ش�ه �<�Lای� .  ات


ب �
ا% س# �
دن                         i ��ات�Lق �)
ت*�^ت ا�)��� در ل��E و �M ت*�^ت           


ب ��دK %ا�)��� در د���. 

� از .�n دا��6       ٥ا�
وز �� s4ش,      �� 
 �� ه'� ت�6E\�ت درو��i       ،در ای� ���ر   


�� و ��#ی�% ���
 و ��س# و        i %�5�دول
        ���iرو ش#ن ه'� >�ل�5% درو !i
�6K

 ه��ز ای� دول��5 از         ،�� �� �
دم داد�#      
              J'� �� #و >�ل ��#ه� ���دL�� و ت�ب Jت

 و �'T �� ا/�زی��� ��س#            ����ران ��

و دی#ار �5�B و               )  ش�رش��ن(>sا��      

س'�, ش����� .��ح� از ��رژواز%       �

ا��ت            �Kوع ا
�� �ل��E �� ��م �'�ی�#

 . �� ای� و�` ��ت'� ده�#،�
دم

                GZ� �Eی�ن ح'�6 �?��� �� ل�
در .
                 o� وس��3 از ا/�زی���ن راس, و

 صl وس��3 از             ،.'�5ر% اس���    
     DEس GE�. o� ن    ،راس, و�� >�# در دل

Bب ش#� ��د و در ت�ش ��د�# �� ای
ان            
ا��#وار ��د�# زی
          .  ��D ل��E ش�د         

�# "  ا�)�ب" س
��ش,        ،�'�5E% ��ت�   

 �#ه#              't و #���
 �5�B �� ��ر ��?�  . ��

و>�ح, رس'� ��اه�ن د��ل, �?��� ��         
 .شM7 ل��E در ای
ان ��د�#

                    M��(� در 
ت1
�� ل��E یT ��ر دی;

�� و                       ،.����5نi س# ��دن دول�� 

دش'�� ����� �5�B �� ه
 ��ع ر��� و                  
Bس�یG و Bزاد% �
دم و ه
 ��ع ت*�ل            

س
��ش, ل��E    .   را ���ن داد         ،ا�)���
�T65 ��دن و �# ا����� ��دن اه#اف          
ا/�زی���ن ��رژوا�R .'�5ر% اس���    

ا% ای
ان و                  � �Eل� �Z�� در /�&�#ن
��س# ��دن ای� ا/�زی���ن را �'�ی�ن                  

ای� ات�Lق یT ��ر دی;
 �� .����5ن    .  �
د
                �Rدول ��رژوا �� Mن داد �� ت�س���


بi،                      ع�� 
 ا��# ���� �� �5�B و ه
     ̂  ه
 ��ع /
وژ� رژی!            ،د��ل, از ��

          ��
i #س��دول  T'� �� |���،   %ا
� 
 ��EU،   D. %D)� ��ر4
 و �
دم ا�)���    

      ��6K ,د�4 و .��ی
ادا�� �*
و��, و �
��ن داد �Kض      .  �5�B �� ه'
ا� �#ارد       �

� ه� و ���#ه�% ��س# در                       

دن �5�
ح��'�, و زد و ��# �5�B �� دول                                

�� دش'�� Bش�7ر �� �
دم                 ،ا�9
ی�ل��
ا�)��� و س��� �
دن ا���ل و اه#اف          


دم اس,� ,3L�� �5 �� ��م�B ا�����. 

ای� ات�Lق �
ا% EU)� ��ر4
 و �
دم                   
 ٣٠ت�ری�   .  ا�)��� ای
ان B��ز�#� اس,     

                 �(EU �
اض و ��Eرز�Kا ��س�ل s4ش
��ر4
 و صB lزادی�Zاه� در ای�                    

�3��.،              %�5�Z� اس, �� ت�ش � ه'
ا
��را�� ��رژواز% ای
ان �
ا%                        
                  %�5�ت\��
ات� از ��^ و �� �'T دول

و ��  "  ا�)�ب �
دم "ا�9
ی�ل���� �� ��م      
        �5�B ع از��ر         .  ��م د�� Tی �Eق ل��Lات

         ����ن ��#ه# �� ه
 ��ع ا��# ��� 
دی;
     �Rع ا��#         ،�� .��ح�5% ��رژوا�� 
 ه

        ��
i %�5��� �� د��ل, �?��� دول��، 
و ه
 ��ع ��ش�Eور% �� ا/�زی���ن               

 �T65  ،��رژوا�R از راس, ت� �B oن        
ای� ات�Lق یT ��ر    .  و ���% ��حG اس,   


ح�5              U ت'�م 
� ����� p� #ی�� 
دی;
 � دول, س�زی�5 و د��ل��5%      ،��5#س� ش#


�� و ا/�زی���ن               i `1ت
� %�5�دول
از ��3L,  "  د��ع"��س# ��رژوا�R �� ��م     

 #�EU)� ��ر4
 ا�
وز ��G از     .  �
دم �7
           ��� ��ش# �� ت��5 را���B #ز���� ��ی 
ه
ت\��
 ����د% در ر�#�4 ��د و .���3              
                    lو% ا�)��� ��د و ص
ات�7 �� ��
                        ,�
�)M ��د و �� د��ل, و ش��
�)�! ��د در ر>! زدن س
��ش,                    ��

  .���3 اس,

 ليبي در منگنه ارتجاع
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��6'� ��   .   وا>�3 ���,    ،/
دا��� ��ش#  
             %
/GZ ش#� اس, ��63م اس, یT س

      %�5���Zاز .'�6   "  ا/�زی���ن"از ش
 س�ز�4را از          ، ��ا���ر%    ،.��5��ه�

 ��ر%   ، �'�ی�#� حDب د�7
ات       ،سDEه�
� EK#ا� �5�#% و ت3#ا% از                            ،زاد


ب و ��6چ              K و )
��س����ل����5% ت
���# �� ه'� �� ه! در                      ...  و�� �دی#


ا�] س
ود ا% ای
ان ا%                  L�� %�5�ا�
54
 ���Zا��#   
�3# از ای� ات�Lق      .  �
ز /

اس�� دی;
 در    L٢٦ و   ��٢٥   �Rژو ��� 

          �Eی
در ل�#ن و ��ش
�, ه'�� ا�
اد و ت)
    ��
ی���ت ��س��ا���6. M�،        و ���<  ..

ص�ت ��;�
د �� در ح)�), ادا�� ه'�ن    

���� ا�� �#ون �#ح� اس,�. 

در ��رد د^یM ای� ��.
 ��# ���6Y را           
 ,�
4 
یGE�. ,�3<�� �7   .  ��ی# در �?

                 lاس, و ��ا��#% �� در ای� ص DEس
 �
ان ای� .�GE    ،ای�1د ش#Eو��3, ره ، 

�3# .  ��س�% و �
و�� را ه'� ��#ا��#          
         DEس GE�. وج
K ش, دو س�ل ازs4 از

 ای� .�GE د��ر        ،و �������5% ح�ص�6     
      ���7ت� ش#� و ص�Lف سDE س
��رد�


�'� �� .�GE س��K �� DEان          .  اس,/

ال ای
ان                        Eرژواز% ل��� GE�.، 


داش, ��D. %D اه#اف ��س����ل��!          �

ب ��Eد      i و
ا���ن .��ح اح'#%       .  /

�jاد �� ش�3ر ای
ا��, و ح�7�, >���ن           

����    ،و ��س�� از �)G ول� �)��  � M� �� 

زی
 /�% .�GE سDE      ..  ه�% ا>���د% و   
ای� ��.
ا و         .  را ��ل� �
د� اس,            

�������5% ای� .�GE و س
��رد�4 و            

دن ���M ت*
��ت �������            � Gو�
�


ا��ان ��#اد     � DEرا �� ��        ،�� س DEس 

ان ه�ی�� رو�
و �
د� اس,           *� Tی .

�� از سDE در ��د ای
ان و از                        Z�

ان >#ی'� .'�5ر% اس���         Eره،    �� 

���6Y .  ����� ا% �DدیT ش#� ا�#                    
             M��(� اد درj� %#'ح اح��. �� ��/��س
�� از .�GE سDE یD4 Tی�� وا>�3           Z�

/��س�� ��   .  اس, و را� دی;
% �#ار�#         
        �R�5�Z� %ا
اح'#% �jاد و ����� ا% �
از .�GE سDE �� ت�ری��K �� �Zان                      
            ��ا/�زی���ن .'�5ر% اس��� ش���

ت �
دم از .'�5ر%              L� 
ش#� ا�# و �

 ه!    ،اس��� س
��ی� s4ار% �
د� ا�#           
 ,��� �7'� .     o� ه! از .��ح GZ� ای�

ت� راس, Bن در �7
 راه� �
ا% .'`              

دن ��
و% ��د و s4اش�� را� ح�6              �
در �)��B Mن و ت�ش �
ا% .sب /�ی�                 


ا% دول, در ت�3E#     .  ه�% سDE اس,  .��

ا�] ل�#ن      L�� از           ،و �R�5�Z� ت�ش 

                         �� ��سDE اس, �� �� ا��7ن /��س
.��ح�5% .'�5ر% اس��� را دارد و            
                ���� در ش
ایp ����� ای� را� حM ح

�M .  ا4
 �)#ور ��ش# را �� ص
�� ��#ا�#       
  �� س��6,   ، >���  ،.
ی���ت ��س����ل��

J6U و ا�
اد /
ا��#� از ای� l�U و                   
�� از سDE در ��رج ���ر         Z�،  ت�ش 


�� ��ر                  i %�5���T'� �� #��7 دول
#���  .        M� �� %ا �ای��5 ا��#وار�# در دور

��ور����� د��ر �*
ا��5% ا�)��� اس,      
و .'�5ر% اس��� د��ر ا��)�ق در               

 در ش
ای�� �� ت�ا�)� ه! ��          ،��^ اس, 
�� اس,    �

ب ص�رت �;i،     �� د را�� 

                    Jب >�ل
i �� Jی�� ���سD4 ان��K

د� و                    .  ���#� J6. ب را
i �.ت�

                  �
د /
وژE�B��د�4 ��د را �
ا% /�

ب ��6K .'�5ر% اس��� ی�               i %ه�

ب و                       i ,ح ح��! �� ا��# د��ل��.

. د��Eل ���#  "  ا/�زی���ن"�'T �� ای�       
.��ح �o سDE ه! در ای� دور� ت�ش               
�6���, و         � GZ� ه�% ��د �
د �� /
وژ�
                     #�� J6. را �� ��د DEرا�� س�� .

            %

ا% �'��� حDب �'����, ��ر4�
                 �� ��ای
ان در ه'�� دور� و ت�ز� و>
                    �
د� Gو�
� DEس GE�. ت��
ت*

ت�ش .   ����ر س
�;��� ��#ه#        ،اس,
            �#�7 ����ر ��د و اه#اف ا�Kم ش#��
حDب ��د را �� ص�رت� ت)M�6 ده# ��           
�� اه#اف /�ی� ��6���, سDE در ت��>�               

�*�ر ����ر �Z� �5�BلL, �� ول�      .  ��Eش#
 ��D% �� ی�7 از �*�ره�%       ،�)�� اس, 

 .ات�Lق .�GE سDE ��د

ب و               i �� #ن ه'� ای��5 ��#ا����D'ه
.'�5ر% اس��� �'���ن ت�Zص'�ت             

ادا�� ت*
ی'��6K �5         .  ��د را دار�#        
 ت@l�3 ��>�3, .'�5ر%                   ،ای
ان

اس��� �3# از ت*�^ت ��ور����� و               

ا% ات'�           ،..س�ری� و     .�� ،      �6Y�� 


اق و ت�#ی#                      K ����6 و�ح'�س و 

ب و .'�5ر% اس���   i %ا�Kد،  � ز�#


 و                  �ش#ن ���6Y ه��� ا% و ح)�ق �

ب ��6K .'�5ر%          i %ا��اع �'��9 ه�
                ��6K ان
اس��� و ت�6E\�ت ��)��M ای


بi،          ,ص
 از �?
 ای� ا/�زی���ن �

بi �.ت� J6. %ا
 .���� اس, �

   �+�� Bی� ش'� �7
 ����7# ای�                :راد)� 
                        �6Y�� ز% اس, ی� وا>3ً� ای��� Tی

ح اس, ؟ ت� �1�B �� �� .'�5ر%               ��
. اس��� �
��ط ��ش# ش'� ت���Q دادی#       

           �� �6Y�� ب ای�
i ی�7 و
�B از زاوی�
     #�7�� �Lرا ای ���� ه�% ح'�6       ،�)(� �� 


ی�7 را داش��! و ت�             �B J��. از ���?�
                �
Bس���� Bن ح�� ر���! ���6Y �*�ص
ا>���د% را داش��! و ���6Y ای��7                       
ا/�زی���ن را .'` ���7! داش��! ول�               
ای� ��ع Bن ت� ای� س�Q �� ا/�زس��ن               
                    ���� س�ز��ن ی��(� Tی #���� `'.
                  ��
س# و ای� ت�ز�4 دارد ح�� 
?��

ا�] ل�#ن ه! ادا��                 L�� در #��L4 �'ش

 ای� �� ��D% در ��رد              ،داش�� اس,  
                      �� ,E�� ب
i ی�7 و در ��رد
�B

 .'�5ر% اس��� ��;�ی#؟

ی�7 یT دور�         :%	ل� 6	ج ��34(     �B 

D4ی�� �?��� در دس��رش�ن ��د ��                  

ی�7            ،وا>�E� �3د  �B ,�3<�� �� ن�� 

 ا�\�����ن  ،ای� ��>�3, ��د و �� ای
ان         

اق ��د �� �� Bن ح'�6 �?���          K ��ی� ح

در دور� ��ش ه! �� D4ی�� �?���     .  ���#

 �GZ زی�د% از ه'��           ،رو% ��D ��د     
ا/�زی���ن B��د� ��د و از ح'�6 �?���           
اس�)�Eل ��7
د و ه'� ا��# ��د را ��                 

اق از ����ل ح'�6                   K �� ان
تE#یM ای

ای��5 ح��
 ��د�# در      .  �?��� ���� ��د   
���4ن را             �/ 
�#�, ��ش ��ش�# و اوا�

 ���� دو���       ،یT �� یT ا.
ا ���#            

ی�7 /�ل و ا����7ت در                    �B �� #د���


ب         .  ا����رش�ن �;sارد    i ن ��د^B
��#ا�# �� ح�� در ��>�3, دور� ��ش             


ی�7 ش�7�� اس, و      .  ���,�B ر>#رت�#<
            

ی�7 ه! در دور� ا���B Mه'�� دل� ��
4
دد   
ت� .��R �� �� .'�5ر% اس��� �

ت�ش .  ت�ش �
د ���ر س��س� ���ورد         

د  ��>�3, .'�5ر% اس��� را ��             �
��Kان ی�7 از ��زی��7ن اص�6 در                     


س'�, ����س#     � �(���  .      pای
ا�� �� ش
                M��< ��ا% .'�5ر% اس�

ی�7 ��B


ب ح��
 �� ت� دادن   ،>�Eل ��د i �� و 

ب اه#اف     .  �� ش
ایp ای
ان ��د            i
 ت*�^ت ���)�    ،��دش را د��Eل ��#�7     

 ��^% .'�5ر%            ،در .
ی�ن اس,           
           !��
ب     ،اس��� ش�ه# ا��)�>�5 ه�i 

ت�ش ���7# از ای� ا/�زی���ن ه! ��                
��Kان ���ر% ��6K .'�5ر% اس���           

ای� .  اس��Lد� ��#   ...  در ���ر ت*
ی! و         
ا/�زی��ن ه'��� B��د� ��د� اس, ��               


ب ��زیG �#ه#i . 
ای� ا/�زی���ن ��اه�ن .'�5ر%                     
. اس��� �#ون و^ی, �)�� اس,                           

���Zاه# از اس���, Bن ��س�� ش�د و             

ب اس,                i �� اه�ن را��� ح�����، 
 ،���Zاه# �#ون ح@�ر �
دم در ص*��     

 ای�    ،.'�5ر% اس��� ت3#ی�ت� ��#           
          ��ا/�زی���ن ��رژوا�R ه! س5'� داش

 .�GE سDE .�ی;�ه� و وز�� ا%            ،��ش#
���Zاه�# �M �?�م و س���! را              .  ��ش#

. ح�L ���# و از اس���, رژی! ��7ه�#            

ب ه! ��اه�ن ای�                       i ,�63م اس�
.  ت3#ی�ت در .'�5ر% اس��� اس,              

ه
 ��# ا/�زی���ن .'�5ر% اس���            
 ا��    ،Bرزو داش, ای
ان ه! ل��E ش�د              


�� و          K %ره���ا���ن و �� ت*�^ت �

ب  i ,�3<�� �� �.ی�� �?���   ،�� ت�D4 


 اس,               �6'� لsا    ،از دور� >ME ه! ���*
��ر س��س� و ا�DایG دا��� ت*
ی'�5             �


دن ای�        .  را د��Eل �
د� ا�#           � `'.

ب      i ا/�زی���ن در ���ر �)�� ا>#ا��ت، 

                       J��. ر از���� از ای� اه
م �Z�

بi،                     ان و �� ه#ف وادار
 ��6K ای


دن .'�5ر% اس��� �� /Dی
ش                  �

ب ص�رت ��;�
دi pای
 .ش

    �+�� ش'� در��ش�� ا��
ت�ًن              :راد)� 
! ا/�زس��ن ��س# را اس! �
دی#                               


اض ش'� �� ش
�, ای��5 و ای�                    �Kا

ا���5 و �4ادل�پ Lه�, ؟��٢ ��  

ا/�زی���ن :  %	ل� 6	ج ��34(                   
 ��ه��� ��س#   ،��رژوا�R ای
ان ��س# اس,   

ش
�, ی� K#م ش
�, �5�B در                .  اس,

ا�] ل�#ن                L�� ل�E�#� �4ادل�پ دوم و

ت�ری� ای�  .  ت\��
% در ��ه�, �5�B �#ارد     


ت1` و              � %�5�ا/�زی���ن ا��# �� دول
�5 �
ا% رس�#ن �� >#رت ی�                    �B T'�


ی���ت س�5!  .  س�5! ش#ن در Bن اس,       .

ا�] �4ادل�پ و دول, در            L�� در �ش#

#�3Eاز                     ،ت �K���� l�U ,(�(در ح 

ال ه� و ��س����ل��! ای
ا��    Eت� >���   ،ل� 

���#       ..  و    �� M�اص�6    .  را ش� ��ه�

ا( �5�B �#ی, �� ا�)�ب و ح@�ر       �اش
EU)� ��ر4
 و د��ل, ای� EU)� و �
دم           

�5�B ��  .  در ت*�^ت س��س� .���3 اس,     
 �� ��    ،�� اس�E#اد و �� �� ا����ق س��س�           


 و �
د�4 ��ر4
 و B/�رت�ی# .���              (�

ح%�5      .  ��M7 �#ار�#  ..  و   U �'ه ��

ا>���د% .'�5ر% اس��� ه! .5,              
#��ح�L .'�5ر% اس��� ��                  .  ه�

ت3#ی�ت� و �'��3, از د��ل, �
دم در          

ا( �5�B               ،س
��ش, ��د    � ه��� اش

�GZ اK?! ای� صl ه'���                .  اس,

% ��د� اس,    ��� �ه
 دول�� ����   .  B��د

ه
 .  �� �5�B داد� دس�G را ��س�#� ا�#              
����ر وزارت ا�K�Uت .'�5ر%                  

ی�7 در        �B ���Zرت�Lاس��� ت� ��ر��# س

��ر% ت�ا���� اس,       � 
 �5�B را ��        ،ه
از ای� س
 ��س# و /Z'� و         .  ��ز% �;�
د 
ای��5 �� ه', ��#ی�% ��س#        .  �� ��ی� ا�#   

                         

�� و در س�ی� ا����ق ح��! �i

دم                   ،ای
ان� � ،"ت
(" �� ��م �'�ی�#

���# ی�     ..  و"  ��6چ  "،"�
د"�� ��
3�
           #��7�� ��
 ای� ه! از            ،��د را �3

ش��د% و ح)� ��ز% �M ای� صl ��ش�           
��د�� . 

 �+��
     :راد)� �B ان س�ال��K �� ،  ���� 

ح�R�5 �� ا�#از� ا��7ن و ش��]                 U

وز% دارد؟ �
دم Bزادی�Zا� در                    �/
ای
ان �;��� ��ی# �� ای� ���6Y و ای�                 
� ���# و Bی� �� ش�د �� ای��5                   �;� �/#ی#
ا��#% ��, ی� و �� ��D% ه�, ��                  
ای��5 ح6)� 4! ش#� ای� ���4 /
وژ� ه�                 

 اس, ؟
� ا%      :%	ل� 6	ج ��34(  #� ه�u ح4 �(6'

 �� �Uر       ،درون ای� /
وژ� ه� ���,            

وژ� ه��R         ،وا>�3 ای� /
وژ� ه�             / 

               ��
i `1ت
� %�5�ا/�زی���ن و دول

دم                � ,3L�� ل�Eاس, �� ه�&7#ام د�

#����5%     ،ه'� ای� .
ی���ت        .  ���Z� 
               #���l6 ��رژواز% ��را�� ه�Z� .

.���B nن �
ا% س5! �
دن و >�Eل                     

وت .���3                t ن در >#رت و���ش
ا�

و.�د �5�B �� ه! ح�ل ����`                     .  اس,

�� اس, �� د��Eل ��#��7            ���،    Mدل� 

 ای��5 ح��   ،ای� ���, �� ا���ف �#ار�#     
�� ��6K ه!               �
7��� ت�ا��# روز% ل
���7# و ه'#ی;
 را ���D# و ه'#ی;
 را           

ا��  ���� از ای��5 �
ا%        .  >6` و >'` ���#    
 و ���� از ای��5 ح��       ،��ر4
 در �'� Bی#   


ا% �
دم ای
ان      ،ا4
 �� >#رت �
س�#     � 
ا��# ���� �� ای� ا/�زی���ن      .  در�'� Bی# 

�� ه'�ن ا�#از� �T65 اس, �� ا��#                     
                      �� ���� �� .�GE سDE و ا��# ����
                    
��K ن .��ح و��اد ی� j� %#'اح

ای��5 .  .'�5ر% اس���    

...دول� در +���0 از   

 4صفحه 
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. ��رژواز% در >#رت، ت�M�7 ��#ه#            
��ن داد ��                 � 
ت*�^ت ا��
 در ��
            ���#ن ح��� ��Eر( �
ا% ت�د� ��R�/
��ر4
 و دی;
 .�ا��ن ا�)��� ��اه�ن          
Bزاد% و ر��� ا.�'��K، درس, اس, ��       
ل*?� ش�
ی�� ��د، ا�� ت�ز� اول ��ر                 

در وا>` ا�)��� ا4
 ��Zاه# �
ا%      .  اس,
��ر4
ان و دی;
 .�ا��ن ا�)��� رو%          
ده# از ای� �� �3# اس, �� رو% ��اه#            

از ای� �� �3# اس, �� ��'G7                 .  داد
وا>�3 ��
وه�% ا�)��� �� ��اه�ن                  
ت�Ey, دس��ورده�% ��Eرزات� ��د                    
ه���#، �� �# ا�)�ب در >#رت ش
وع           

��د��.  

        %�5��;��� و ح�ل �� ش�3ره� و ��اس

د و            � �E�< ان .���3 را��روش�� ��
�� Bن �# ا�)�ب را در ت3
ض ��                        
ا�)�ب J(K را�#؟ ت� ��1 ��ی# .�6 ر�,          

د و ��1 �
ور%             � 
Eو  ��1 ��ی# ص
اس, �� �� ی��6K �7 دی;
% در                            
ص�Lف �
دد و ی� در ص�Lف �#                      
ا�)�ب، ��>�� ���ر B�#؟ �;��� د��ع از         
Bزادی�5% �� >�# و ش
ط ��3ل�, س��س�          
                   �y� ا
در M'K ��ی# ��*)H ش�د؟ �
��اس, �'���K, ��3ل�, س��س� حDب      
                      �� M'K ر( در�E� ار ح���#�
U
�'���K, س��س� و ح��D ��3ل�, ��د          
               
1�� ���5 و ��ر4
ان در Bی�#����'�
��اه# ش#؟ ای��5 و ده�5 ���ل� دی;
 ه!          
                        
ا���ن در �)��M ��ر4
ان و دی;
�� ا�#       �

ار 4< 
.�ا��ن ا�)��� در ��
�� درس, .�6 �
دن Bن در ای� روزه�            

ش ت*
(  ا�)��� ��Bن، ت���3         �در �4

� ا�##���. 

 س��س�   ض�ورت و
�د )A6 Bب         -٢
         Tی pای

% در ای� ش�
ول/ ������'�
��ر دی;
 ��د را �� EU)� ��ر4
 و                      


ول��ری� در   .  �'������5 ی�دBور ��#�7     /
               �3��. GZ� ی�

 ه! رادی�7ل ت��


 اس, ��  .        `L� �� اه# ت*�ل��Z� 
ا4
ت*
( ا�)��� ای� دور� .���3 و �
دم         
                      !�
/ 
�*)H ش�د، ت��5 زی� 
��
رادی�7ل و ا�)��� /
ول��ر% �'����,        

ای� .�س,  .  در ��
 ا��7ن /sی
 اس,       
          ��Dح ���� ��� اه'�, و �)G و .�ی;�
        
�� ت�.
� ����� �در دل او��ع /�&�#

��ر4
ان �� ت��567% ��د،              .  ����د
ات*�دی�، س�#ی�7 و ی� ش�را و ��1�`                  

ی� ح�ل, ����ا��# ����#       �K'���، در �5

 ای
ان �)G    EU٥٧)� ��ر4
 در ا�)�ب        
 . ��د را ای�Lء ���#

�#ون و.�د یT حDب س��س�                               

%، حDب س��س� ��            �
ول/ ������'�
�� ای� ���3 �� ��دش اس! ��د را                    
�'����, s4اش�� ی� ��;sارد، ی� ��د در    

ی�ن س��س� اش    . T��� %�5ردی�ار�
Bن را اد�K ���7#، ��76 ح��D س��س�              
ت�د� ا% �� .���3 و.�د ای� حDب و                
            �.�GE و س�, س��س� Bن را ل'] �
د
             
��ش#، ��Lذ Bن را در ���ن EU)� ��ر4
ح] ��#، >#رت ت��5| و ���| و                           
4
دBور% ��
و در .���3 ت�سB pن را            


ول��ری� �#ون و.�د ����         .  ح] ��#  /
.�GE و حDب س��س� ا% �� ت'�م ت�ش           
��د در �)��M ��رژواز% ش�7,                     

��د�� � . ���Zرد و J(K را�#

٣-                    )	E-�0��3�F�4 ب�%�رد 
��ول-�( ب	 
��I ه	 و ا�GHب	ت                         

 ی�7 دی;
 از       ه3,	�� ض� اس-��اد(،    
. ���MR �5! در دل ای� ت*�^ت اس,               

��ر                 � M��(� ان در���;��� در Bن ��
             M(��� lد و ص����5 ای�E�. ای� %�<

د؟               � �Lری� را ح��
ول/ ��س�س��ل��

ول��ری� ت��5 �� ات�7ء �� ��
و% ��د               /
                                       ��در Bن ش
�, ���7# و ح


ی�"��5 �
ا% EU)�        "  رادی�7ل�E�. ای�
  �)��pر4
 و /
ول��ر% �'����,،                   


دن ای�           � TدیD� ش� اس, در
/ ��Zت
 . EU)� �� ا�)�ب س�س��ل���� ��دش

7] �� ����#ن            K
�'����, ��رژوا �

�, ای� ی� Bن .��ح                          / 
EU)� ��ر4
��5 و >��م و ا�)���ت                 E�. رژوا در��

ی�             ��# اس�E#اد% ه';��� و ی� در �5
�� Bن �� ا�)�ب                               �
ح�ل, ی4 �7

      ،
 �4B  �(EUه���س�س��ل���� EU)� ��ر4
              M(��� lو ص GE�. را �#ون 
��ر4
س�س��ل���� ��د در �)��M ��رژواز%         


 س
 و          .  �6` س�ح ��#�7      / lت�3ری
ص#ا% �'����, ��رژوا از ا�)���ت             

و از .�GE ه�% �#            "  �6K ال3'�م  "
اس�E#اد% ه';��� ت'��� در �#�, ای� و        
در �#�, دس, ��# زدن �� ��ر4
 در             
. �)��M ��رژواز% در ای� روی#اده�س,       

��ش�� ه�% س��س� ��Bن ��D. %D ای�            
 .را ��  ��ر4
 �'����, �'�;�ی#

٤-                   L(ا ��	E
%/�H��� �2 ا( و 
ی�7 دی;
 از ��ارد �5! و              رو)�اده	   


 ��س,       �K #ی#. ,L4 ان��>��م و  .  ��
ت*�ل  و ت*
( ا�)��� در .�5ن                        
ا�
وز، در ای� دور� در ���ره�%                  

ب ز��ن ���)�، ه
��# دا��� Bن در          K
                M��< 
ای� ���ره� �� ���ره�% دی;
�)�ی�� ���,، ا�� �� �*�6، ��                               

"��
K"      %ا �(��� ��، ��76 اس�س� ��6
ای� ��ش� از ��6��        .  و .���5 دار�#    

             Mدر اوای �jی� دار% ��ی��
اس, �� س
ای��7 .  >
ن ���, و ی7! /�#ا �
د� اس,        

دا��� ای� روی#اده� ��را �� ��1 ��اه#            
         %���t اس,؟ ���ل� �#����# ی� �
ا �7�
            
�K ,�3<ای� وا M��(� اس, در %
ت

B ,6Kن را ��ی# در .���5 ش#ن                   .  ��
� Bن               #��� �
س
��ی� دار% در ا��3د ��

�1 �
د �
 س�M و زلDل�        .  .��tت��5 ت� ��
            ��
 ��^ و /���R ر��tو  س����� ��76 ت�
ه
 روز� ارزش س�5م و >�', ه� در Bن     
را در ه'� .� ����ان �
 ز�#�4 روزا��         


د� �
دم س
اس
 .�5ن ���ه#� . 

رش# ت��7ل�ژ% و س*
 رس��� ه� ��                

د� اس,          � M�5���6 ا���ن را �5! وص��
و و>�ی` ��د ا�)�ب را ��D �� ���� ه�%          

ش .���5         ��� از �4Z� ،د
��Bن �� �

ن ���,        < Mی� دار% در اوای��
ش#ن س

��رژواز% .���5 دارد       .  و ی7! اس,      
��د را �� ای� و��3, ت�H�E ��#ه#،               

ول��ری� و �'�����D�� �5 ��ی# ��د را            /


ا%       .  �� Bن ت�H�E ده�#                   � �jی��

% �� ای� روی#اده�         �
ول/ %�5�����'�

#� . در �\M �4ش ��Bن ات�Lق ا���د� و�� ا�

وا�Q اس, ��?�ر �� از ���)� ا% و             
.���5 ��دن ای� روی#اده� ��6�� س�ز%         

ا�)�ب، "و ی� ا���دن �� س'�ع �Kر����             
�o ��رژوا ���, �� �� Bن               "  ا�)�ب

             �(EU ش# و�/ �� 
��( در ��! ��ر4
                                   M(��� lرا �#ون ص 
��ر4
س�س��ل���� ��د در �)��M ��رژواز%         

ی� ���� وا�'�د ���7#     .  �6` س�ح ��#�7  
�� �4ی� ای� روی#اده� دارد ��ی# زوال              
                  �(EU ی� دار% را ��#ه# و �4ی���
س

 ���� اس, س
 ��د     U�� ای� �� 
��ر4
را /���R ا�#ا��� و در .�GE ه�%                         
                                   GZ� نB ل ای� ی��Eه';��� د�

ح
ف �� ای� اس, ��      .  ��رژواز% �#ود 
            
'�
ورت ��ر ��� 
ای� و��3, �

% در .5, وح#ت         �
ول/ %�5�����'�
EU)�ت� و ��Eرزات� ��د در دل ای�                    
�;� EU)�ت�                   �E'روی#اده� و ای�1د ه
وس�` ت
% ��6K ��رژواز% �*�6 و                

دارد ��;�ی# ��   .  ��� ال'�66، ت���# ��#�7   
ش
ایp ���)� ا% و .���5 �
ا% ای�1د            
�;� ���)� ا% و .���5 /
ول��ری�        �E'ه

اه!            � 
و �'�����B %�5ن یT ��ر دی;

 . ش#� اس,

دارد ��;�ی#، ��1س, ا��K�U ه� و                 
������ ه� و �
ا��ا��5 و ت1'�3ت                           

% در        �
ول/ %�5�
ا�� �� �'�����Kا
ای� ی� Bن ���ر ���)� و ��رج از Bن                
در د��ع از ��ر4
ان و �'������5 و                  
                  �� M��(در ت 
.�ا��ن ا�)��� در ��


% �?���    "ی�رش     Eرژواز% "  ره��
         �K�1ی���ت ارت

 در زد و ��# �� .��
اس���؟ دارد �
 �! اش��5ی� ��،                         
          

د ا�E�
%، در /��
ول/ %�5�����'�
EU)�ت� ��د در دل ت*�^ت .���5                   

 .  ا�
وز، ا�;�, ��;sارد

�;� اس, ��           �E'و.�د ���� ات*�د و ه
��5 و ��ر4
ان را در ��
 و               ����'�

اق و ای
ان و ���ره�%                      K [ت��
                      M��(� در ا��3د .#ی#% در �R�/ارو
             Mن �5! وص��B %�5���رژواز% و دول

#�7�� . 

 ...تقابل انقالب و ضد انقالب

. در ��5ی, ��ه��� �� ه! �
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