کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی

ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

ازاول مای  69تا اول مای 69

گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران جهان !

بارسیدن به اول ماه مه  79ساایا

سااازمااان اتاائاااد ا ا ا ااان

پرفراز ونشیب را پشت سارناداا ا

کمون ست رارس ن اول ماه

،سای

که همراه با تلخکامیدا وصاد

ایبته باا امایاد وار ادااد ز اا
ب .امیدوار دائ

مه (11اردیبهاتات ) 79روز

تا ا

که طبقاه کاار ار و تجلی همبستگی کاارگاران

ت ه هاد زحاماتاکار

مار

باا

اعتصابات و قیامداد خ

ب ج

آور ه

وتلخکامایاداارا زو ه و

شا

اناداز کارگران

ن ن

را رعرصه مبارزه علیه ساتا

ش ند.زمیاناه هااد اقاتاصاا د و
اجتماع

و سایااسا

کاه ما جاد

اعتصابات ستر ه کاار ارد و قایاا
ت ه هااد زحاماتاکار

ربایار از

هشتا شدر کشا ر شاد  ،رساال
پیر رو نیز برق ت خ
روشن است کاه

باقیاسات

ریایاا

هاد اقتصا د وسیاس

سراسرجهان را باه هاماه
وزحاماتاناتاان

شادباش م گوی .

واساااتااازاااماااار وزور وسااارکااا

و

راه حا
که تاقاقا

مطایبات ت ه هاد کاارو زحامات را
رپ ا
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اشااتااه باااشااد،اعااتاارا ااات

کارگران مبارز و پیشرو ،فعالین جنبش کارگری ورفقای فدائی!
بمناسبت روز اول ماه مه  ،با طرح شعععار معحعوری وسعراسعری کعار -مسعنعن-
آزادی ،درتجمعات وتظاهرات کارگران شرکت کنید .کارگران را به اعتصتبتابتات
وتظاهرات انقالبی برای تحقق خواست های اقصبادی وسیاسی شان فرا بخوانید.
درکنار شعارهای عمومی بطور طبیعی کارگران هرکارخانه خواسصتاتای فتنت تی
واقصبادی وسیاسی مخصص بخود را نیزدراین روز طرح میکننتد کته بتایتد متورد
پشصیبانی قرارگیرند.
ما بمثابه بخشی ازکارگران وفعالین کمونیست متشنل درسازمان اتحعاد فعدائعیعان
کمونیست ضمن شادباش روزجهعانعی کعارگعر،کعمعه کعارگعران پعیعشعرو وفعععالعیعن
سازمان را به سازماندکی و شرکت درتظاکرات اول ماه مه وطرح شعارمحوری
کار-مسنن-آزادی و سایر مطالبات پایه ای کارگران فرامیخوانیم.

رابعا د ستر ه تارا اماه در این شماره :
اجتماع
نمیاتا اناد * خواست ها ومطالبات توده های معترض دراهواز وسایرشهرهای خوزستان ،امر مشترک
خ اهد افت .ابزار سرک
شااعاالااه هاااد خش ا

کااار ااران

وزحمتکشان را که بیشتار ان فشاار
اقتصا د و تباعایا اات اجاتامااعا ،
جنس

وفارهاناوا

وطاباقااتا

بر وش میکشند ،فرونشاند.
ادامه در صفحه 2

را

توده های مردم سراسر ایران است ............................صفحه 1

* گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران جهان ! ........صفحه 1
* اعالمیه کمیته ایالتی تهران ،یازده اردیبهشت

روز تجلی قدرت کارگران گرامی باد!  ................صفحه 8
* اعالمیه کمیته آذربایجان بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه ی  ................صفحه 3
* جنایت تپه های اوین هرگزفراموش نمیشود  ,یادرفیق بیژن جزنی

و یاران اش گرامی باد!  ...............................صفحه 3

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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ازاول مای  69تا اول مای 69

از میزان تسدی ت پر اخت

یدی شیشوانی

و طرح

دیگر که شامل باسازی و نوسازی فتنتایت و

اتشاتاه

است وخامت اقتصا د وتا ر

تا ا

نیز حمتایتت از تتو تیتد و اشتصتاتا بتنتگتا هتای

ا ن

بارک

وافزا ر مدا بیکاارد

تاا

اقتتصتتبتتادی و طتترحهتتای نتتیتتمتته تتتمتتا استتت،

وعده وعید و امایاد وارکار ن تا ه

تقم

ت ه هاد رنجد اده مار

هاد به جان آمده هستند،اما بقا ل

شکسته است ،آمارهااد

امسال نیز همچ ن ساال

مشغ ل

سر مداران حک مت

کااه نااک ا ساات

مااعاارو  -سااای ا

ازباادااارش پاایااداساات-
م ج

آشفتو

ااق قاالا

شای

نشاندهنده ا ن است که و اعایات
به ه

ا عااهااد رم ا

ر خته وثبات نسب
از ساات

ها

قبل

ا ه اساات  ،ب ا

وم سسات مای

به ب

جازو

طرح  ۵۲هزار میلیارد تومانی برای نوسازی

ها به حسا

میاورند ،ایباتاه

نمیت اند حس ما ر

را

نا ار رم ا

بیکار و ج اد کار که براد افتن آن
برهر رد ک بیده اند ،ا جا کند .ا ان

هااا

آمارها تندا را عاد ا جا اشاتاغاال

اعاتاماا د

ازواقاعایات

به سرما ه زارد و رنتیجه به رک
تااا یااایاااد

ا نکه اق

وضعیت فعلی  ۵۱هتزار واحتدهتای تتو تیتدی،

رخان ا ه هاد اراد اناد ان نافار
را

اعاتاماا د نسابات باه بااانا

رویایان

میلیارد تومانی رونق تو ید به متنتظتور بتاتبتود

ساعت کاار رهافاتاه را ها

ربازا ارزبه تندائا

اقتصا و بازار بری

ا جا اشتغال با احتسا

را

اطتتالعتتاتتتی واتتود نتتدارد .طتترح  ۰۲هتتزار

واشاااتاااغاااال

نیست که ت زر و تدا

رمیا د .بلکه رعرصه هاد

امااان

 ۵۲هزار میلیارد تومانی به منظور حمایت از
تو ید و اشصاا  ۵۲هزار بتنتگتا اقتصتبتادی و
تامین ما ی  ۶هزار واحد نیمهتما با پیتشترفتت
فیزیکی حداقل  ۶۲درفد ۳ ،بسصه حمایصی از
تو ید کشور در سا  ۵۳۳۶بود .در ایتن بتیتن
تاکنون تناا آمار دقیقی از پرداختت تستاتیتالت
بانکی به واحدهای تو یدی در طرح  ۰۲هزار
میلیارد تومانی رونق تو ید ارائه شتد و هتیت

و باقاران

آمار منصشر شد ای در ارتباط با پرداخت و یتا

خ اهدز .او اع به حادد آشافاتاه

است.ایبته نبا د ازح

تشات کاه

اختتصتتبتتاال تستتاتتیتتالت متتربتتوطتته در طتترح

است که کار زاران ستواه حاکاماه

«قرار »ب ه که رسال ق میالایا ن

نتوستتازی و بتتاتتستتازی فتتنتتایت و نتتیتتز طتترح

راه

وا ار به اعترا

ک

ازنما ند ان مجلس ا عا میکند

که ر برنامه شش

نم ه اسات.
ت سعه ا اجاا

ق میلی ن  033هزار شاغا
ویت تعیین کر

ا ن را مر
نم

وهشتصد هزار شغ
اما

ا ست هائ

قرارها سرانجا

باراد

ا اجاا

شا

رکارند که ا ن

رحد «قرار»با کم

و اشصاا  ۵۲هزار بنگا اقصتبتادی و تتامتیتن
ما ی  ۶هزار واحد نیمهتما مربوطه نیست«.

تغییرات و اندازه اد وعده »اجرائا «
میماناد .نا ایار

اقصبادی توا با اختصتالتستاتای متیتلتیتاردی بتی

مایاکاناناد

هزاران طرح افتتاح شده اماا نایاماه

سابقه ورانت های نجومی که نبیب فاحبان

ا جا شده اماا

نصفه رها شده رسایداد تشته.

قتتدرت ووتتروت متتیتتشتتود و ایتتن هتتمتته رابتتایتتد

ازهمایان

ازمناب طبیعی وگرد اسصثمارشوندگان بیرون

آمار و ارقا ها وقرارهاد

اتاشاتاه

بکشند ،ماارای سیر فعودی نرخ دالر نتیتز

شده  ،روزنامه هاد ویت

زبان باه

گوزباالی گوز شد است .سا  69راستا بتد

 ،ود مایاوا اد

و خانا ا ههاا احساا

کنند .امکان ار شغل

ا اجاا

شغ هاد پا ادارد نابا ه اناد.

شدن رآ نده باق

رت

شااده باااشااد امااا ا اان شااغ ا هااا
ر

اعترا

یح سرن شت برخ

ش ه ومین سند قرار ب

بخر ت یید عمده کارخانهها تعطی

سه طرح حما ت

شده و ا با ظرفیت کمتر از 03رصد

 ۶۹۳۱با اعتبارد  ۰۵هزار مایالایاار

از ت یید ر ساال

مشغ ل فعاییات هساتاناد -.بالا

ت مان

ا شان رست مایاوا اد شااخصاه

بین تندا آمار مرب ط به پر اخاتا هاا

هاد اقتصا د مبین ا ان واقاعایات

ت یید مشخص شده و

صفحه 2

پرداخت تسایالت به منظور حمایت از تتو تیتد

درکتتنتتارایتتن اوضتتاه درآش ت تتصتته بتتنتتگتتا هتتای

رست است کاه اعا
033-933هزار شغ

ه

مبین همان آشفتو

اوارد

و باسازی  ۱هزار واحد فنعصی و نیز طترح

مدن ر قرار یر کاه از ا ان

ر طرح رون

ازنظررشد اقصبادی تتوفتیتر کترد انتد کته
درپتتیتتامتتد ختتود اعتتصتتبتتابتتات و اعتتصتتراضتتات
میتلتیتونتی کتارگتران وتتاتی دستصتان را درپتی
داشت  .یکی ازپیامد های آن که امیدواربتودنتد
دیگررخ ندهد باالرفتصتن قتیتمتت دالر تتا مترز
0555تتتتتتتومتتتتتتان

ادامه در صفحه 72
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بود .دراوایل ستا  69دالر بتاقتیتمتت 0425

اقتتتتتتصتتتتتتبتتتتتتادی شتتتتتتدیتتتتتتدی هستتتتتتصتتتتتتیتتتتتتم.

باالرفتصتن متداو قتیتمتت کتاال هتای ضتروری

تومان آغازکترد وبتدنتبتا آن بتانتی مترکتزی

هر چنتد دو تت در ایتن ستا اعتال کترد کته

وافتتت بتتازهتتم بتتیتتشتتصتترمتتعتتیتتشتتت زحتتمتتصتتکتتشتتان

نرخ ارزمباد ته ای راتتاستقتر  0505تتومتان

حدود  6میلیون شتاتل ایتجتاد کترد استت امتا

گرانی کاالهای اساستی یتکتی دیتگترازتتبتعتات

افزایش داد  .بدین ترتیب نسبت به اوایل ستا

حقیقت در اامعه حکتایتت از بتیتکتاری اتمت

بتتحتتران اقتتصتتبتتادی و نتتاتتتوانتتی نتتظتتا حتتاکتتم

نرخ مباد ه ای نزدیک به 69درفتد افتزایتش

عظیمیاز کارگران دارد -.بررسی آمتارهتای

درکنصر وحل آن است کته بتاواتود بتیتکتاری

یافت درحا یکته نترخ تتور د درفتد اعتال

منصشر گتویتای ایتن استت کته نترخ بتیتکتاری

گسصرد و دسصمزد های ناچیزوضعیت وخامت

شد بود .یعنتی افتزایتش نترخ ارز 05درفتد

درسا نود وشش نسبت به سا قبل،.2درفتد

بار معیشت طبقه کارگرو اقشارمحرو اامعه

بیش از نرخ تور ،درحتا تیتکته افتزایتش نترخ

افتتزایتتش داشتتصتته استتت .روشتتن استتت کتته ایتتن

را ازآنچه که هست بدترخواهد کرد.

ارز بخودی خود تور را هم بدنتبتا متیتاورد.

آمارهاواقعیت هارا بازتاب نمیدهند به روایتت

کارشناسان و برخی چار های رژیم اعصراب

اما امید سردمداران به یاس تبدیل شد .درستا

علی ربیعی وزیتر تتعتاون وکتاردر ستا هتای

میکنند که سا  69از حاظ وضعیت متعتیتشتت

ادید بدنبا تحوالت داختلتی و بتیتن ا تمتلتلتی

آیند  2.0میلیون ن ر تحبیلکرد دیگر نیز به

تود مرد بتدتتریتن ستا نستبتت بته  25ستا

قتتیتتمتتت دالر دربتتازار آزاد تتتا ستتقتتر9555

گرو بیکاران افتزود متیشتود کته متجتمتوعتا

گذشصه بود  -.آنتچته کته دو تت وستران نتظتا

هزارتومان باالرفتت .حتافتل ایتن نتوستانتات

تعداد اویندگان کار فارغا صحبیل دانشگتاهتی

وعد بابودی معیشت تود زحمصکش را داد

ارزی و باالرفصن نرخ دالر ازیتک طترب بته

کشور را به بیش از 0میتلتیتون و  955هتزار

بودند ،هیچکدا عملی نشد است وبتعتد ازایتن

گرانتی بتیتشتصتر متایتحتصتاا عتمتومتی دامتن زد

ن ر متیرستانتد .بترآوردهتا نشتان متیدهتد کته

وعد هتا ست تر مترد کتوچتکتصترشتد استت .

ووضعیت معیشت تود های مرد را بد تتراز

بیکاران دانشگاهی و غیردانشگاهی ،روی هم

عضو کمیسیون برنامهوبوداه مجلس درهمین

آن چه که بود نتمتود ،ازستوی دیتگتر متافتیتای

رفصه ارتش  8میلتیتونتی بتیتکتاران را تشتکتیتل

رابطه اعصراب میکندکه:امسا ازنظر متیتزان

فادرکنتنتد متواد ختا از تت تاوت نترخ دالر

خواهند داد» .اگراین آمارهاراهتم نتزدیتک بته

اخراا شاغالن در اور رکود و مشکالت تو ید

بالایر سود های کالنی بته اتیتب زدنتد .ا تبتصته

واقعیت فرض کنیم بایتد درنتظتر بتگتیتریتم کته

بدترین سا کشور در دهه گذشصه بود-.

دراین سود اندوزی دسصگا های دو صی نیز بی

ازنقطه نظرآمارگیر نته تتنتاتا مشتاغتل کتا بتی

نبیب نماندند.باید درنظرگرفت که فتادرات

نظیر دستت فتروشتی وغتیتر اتزو بتیتکتاران

این بتختش نته کتاالهتای تتو تیتد داختلتی بتلتکته

محسوب نمیشوند بلکه افرادی که دره صه یتک

فتتادرات متتواد متتعتتدنتتی از طتتریتتق تتتختتریتتب

ساعت کاربکنند نتیتز اتزو آمتاربتیتکتاران بته

گسصرد محیط زیستت استت کته بتدون ایتجتاد

حساب نمی آیند و اگتر بته آنتاتا زنتان «ختانته

ارزش اضافی میلیاردهاسود نبیب این بختش

دار«را هتتم اضتتافتته کتتنتتیتتم آنتتگتتا

از سرمایه داران متیتکتنتد و هتمته ایتن ضترر

خواهیم دید کته بتایتک فتااتعته ای

وزیان ها را بتایتد از گترد کتارگتران وتتاتی

روبتتروهستتصتتیتتم کتته اتتز بتتایتتک

دسصان بیرون بکشند.

تاییرات عمیق اقصبادی ااصماعتی

رکود اقصبتادی بتدنتبتا ختود بته بتیتکتاری و

وستتتیتتتاستتتی ختتتالتتتفتتتی از آن

بیکارسازی دامن میزند

مصبورنیست .نگاهی به وضعیتت

درفتافتتلتته بتتیتتن متتا متتای  69تتتا  65رکتتود
اقصبادی توا با تور بیتشتصتریتن بتیتکتاری را
درپتتی داشتتت .درهتتمتتیتتن رابتتطتته آمتتارهتتای
مصناقضی منصشر شتد استت .نتمتایتنتد نتاتاونتد
درمجلس رژیم میکوید  :امروز اشصاتا زایتی
بستتیتتار کتتم بتته چشتتم متتیآیتتد و شتتاهتتد رکتتود
صفحه 9

اشصاا درشارهائتی کته دربترآمتد
عظیم دیتمتا دستت بته تتظتاهترات
زدند گوشه ای اززمینه های عینی
اعصراضات مردمی دراین شارها
را

نشتتتتتتتتان

متتتتتتتتیتتتتتتتتدهتتتتتتتتد.

ا تتتبتتتصتتته بتتتحتتتران اقتتتصتتتبتتتادی ،تتتتور تتتتوا
بارکود،بیکاری ،دسصمزد های سه برابرپتائتیتن
تتتراز ختتط فتتقتترمتتطتتلتتق،تتتعتتویتتق هتتای متتداو
درپتتتترداختتتتت حتتتتقتتتتو

ودستتتتصتتتتمتتتتزد هتتتتای
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ازاول مای  69تا اول مای 69

متتعتتادالت ستتیتتاستتی در متتبتتارزات تتتود ای

ختتواهتتد یتتافتتت ووقتتوه قتتیتتامتتاتتای متتحتتلتتی و

درایتتران نتتمتتود وبتته تتتب ت آن اتتنتتبتتش هتتای

سراسری غیرمحصمل نیست.دراین میان تقویت

بتتتتتختتتتتورونتتتتتمتتتتتیتتتتتر،تتتتتتختتتتتریتتتتتب متتتتتحتتتتتیتتتتتط

ااصماعی دیتگتر ،نتظتیتر زنتان  ،کشتاورزان،

عنبر هنی ،یعنی ارتقاءسطح آگاهی طبقتاتتی

زیست،ورشکسصگی کشتاورزان ،ختا تی شتدن

روسصائیان ،دانشجویان واوانان اان تتاز ای

کارگران،آگاهی عمومی زحمصکشان نسبت بته

روسصاها و بیش از  64میلیون حتاشتیته نشتیتن

گرفت .باواود این کته گستصترش اعتصتبتابتات

عتتوامتتل ادبتتارختتود و امتتر تشتتکتتل و تتتحتتزب

،فساد ،اعصیاد وناهنجاریاای گسصرد ااصماعتی

کارگری وتظاهرات عتظتیتم وعتمتومتی دیتمتا

ازوظایر عاال پیشروان و پیشاهنگان طتبتقته

ووروت اندوزی قشر کم شماری از فتاحتبتان

تود های زحمصکش مرد برعلیه کلیتت رژیتم

کارگر وزحمصکشان اامعه محسوب میگردد.

تشتتتتتتتدیتتتتتتتد

ومتتافتتیتتای قتتدرت ووتتروت دستتت آوردهتتای

یدی شیشوانی سو اردیباشت 65

اسصثمار،اخصالساای میلیاردی ورانت های بتی

بسیاری دربرداشتت واتنتبتش انتقتالبتی طتبتقته

قتتتتتتتدرت

ووتتتتتتتروت

ازرا

و دزدی امتتوا

کارگر وتود های زحمصکش مرد را گاماتای

حستتاب و کتتصتتاب وقتتاچتتا

عمومی و تخریب محیط زیست ...تتنتاتا ویت

بزرگ به پیش برد ،اما بد یل ضعر و فتقتدان

گی ایتن دوران را شتامتل نتمتیتشتود ،ازستوی

عنبر هنی و نتبتود تشتکتل و تتحتزب بته

دیتتگتتر تتتمتتا شتتدن تتتاب تتتحتتمتتل تتتود هتتای

اهداب خود نرسید و باسترکتوب بتی رحتمتانته

گی دیتگترایتن دور استت.

دسصگا حاکمه موااه شد و بعد از یک هت تصته

طی سا کتذشتصته در پتی فتد هتا اعتصتبتاب

بابجای گذاشصن 40ن رکشصه وفتدهتا زختمتی

،تظاهرات و تجتمتعتات کتارگتری ،تتود هتای

وهزاران زندانی ،روبه افو نااد .اما مبتارز

زحتتمتتصتتکتتش متترد دربتتیتتش از  85شتتاتتر

کتتتتتارگتتتتتران،زحتتتتتمتتتتتصتتتتتکتتتتتشتتتتتان،کشتتتتتاورزان

کشوردست به اعصراضات وتظاهرات گسصترد

،دانشجویان،زنان ودیگراقشارمحرو اتامتعته

وبی سابقه ای زدند کته بتیتشتصتر بته یتک قتیتا

به اشکا دیتگترهتمتچتنتان ادامته دارد چتراکته

عمومی زحمصتکتشتان شتبتاهتت داشتت تتا یتک

زمتتیتتنتته هتتای بتتواتتود آورنتتد اعتتصتتبتتابتتات

سری اعصراضات مقطعی  .دراین اعصراضتات

واعصراضات گسصرد همتچتنتان بته اتای ختود

گستتصتترد بتترای او تتیتتن بتتا رتتتود هتتای متترد

باقی است و شاخبه های اقصبادی،ااصماعتی

باطرح شعارها ومطا بات رادیکا کتل رژیتم

وسیاسی مبین این واقعیت است کته متبتارزات

مذهبی باتما دستصته بتنتدی هتای آن را متورد

طبقه کارگر و زحمصکتشتان اتامتعته بتا اتاتت

حمله قراردادند و عنبرمقابله با نظا مذهبتی

گیتری ضتد رژیتم و طتبتقته حتاکتم درابتعتادی

حتاکتم وطتبتقته دارای قتدرت ووتروت راوارد

دموکراتتیتک وضتد سترمتایته داری گستصترش

زحمصکش هم وی

جمهوری شورایی  ،آغاز جامعه به ساختمان سوسیالیسم است  ،در سوسیالیسم
مالکیت خصوصی بورژوائی بر ابزار تولید و مبادله اجتماعی می شوند  .اقتصاد از
طریق تولیدکنندگان آزاد و متشکل سازمان می یابد .
با وجود اینکه مالکیت ابزار تولید و مبادله به مالکیت اجتماعی در میاید  .اما این
امر یک شبه صورت نمی گیرد  ،دوران ساختمان سوسیالیسم سرشار از تحوالت و
پیشرویها و عقب نشینی هاست  .در جمهوری شورایی با توجه به اوضاع اقتصادی
و اجتماعی ایران و با در نظر گرفتن شرایط و مناسبات حاکم  ،از سلب مالکیت
کنندگان سلب مالکیت می شود و در اختیار صاحبان واقعی  ،یعنی تولیدکنندگان
متشکل در شوراها و نهادهای مردمی قرار می گیرد .
صفحه 4

کارگران مبارز!
سال گعششعتعه معبعارزات کعارگعران درشعنعل
اععتعبعابعات  ،تعظعاکعرات واشعنعال دیعگععر
مبارزه برعلیه تعرض بیرحعمعانعه سعرمعایعه
داران ودولععت سععرکععوبععگععرآنععهععا ابعععععادی
گسععتععرده یععافععت،اعععتععراضععات وتععظععاکععرات
گسترده تعوده کعای زحعمعتعنعش نسعبعت بعه
شرایط وخعامعت بعاراقعتعبعادی وفشعارکعای
سیاسی دراقبی نقاط کشعورجعریعان دارد .
باتشدیعد معداوب بعحعران اقعتعبعادی وتعداوب
سععتععمععگععری وسععرکععوبععگععری طععبععقععه حععاکععم،
مبعارزات کعارگعران وزحعمعتعنعشعان کعر عه
گسععععتععععرده تععععر خععععواکععععد شععععد  .کععععم
طععلععیعععععه تشععدیععد مععبععارزه طععبععقععاتععی
ایععنع
واعتالی جنعبعش کعارگعری درحعال دمعیعدن
است .کارگران وزحعمعتعنعشعان بعار دیعگعر
برای بدست گرفتن سرنوشت خود وبعرای
رکععائععی از ععنععد فععقععر وبععدبععخععتععی وسععتععم
واسععتععثععمععار وزور وسععرکععو بععه مععیععدان
مبارزه آشنار روی خواکند آورد .
روز اول مععاه مععه را بععه مععبععارزه بععرای
وحدت وتشنل  ،رسیدن به خواسعت کعای
اقعتععبععادی وسععیععاسععی و بععه مععبععارزه بععرای
تحقق شعار کار ،مسعنعن  ،آزادی تعبعدیعل
کنیم.
زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر
زنده باد اتحاد وکمبستگی کارگران سراسر
جهان
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست ۲۲فروردین ۷۹۳۱
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خواست ها ومطالبات توده های معترض دراهواز وسایرشهرهای خوزستان ،امر مشترک توده
های مردم سراسر ایران است.

خ-ن عمواوغلی

روزهشتتصتتم فتتروردیتتن تتتظتتاهتترات اعتتصتتراضتتی

حساسیت به مستلتلته متلتی را افتزایتش داد و

شتتاتترونتتدان اهتتواز هتتمتترا بتتا درگتتیتتری بتتا

مبارز علیه سصم ملی راگسصرد ترکرد است.

نیروهای سرکوبگر رژیم چندیتن روز پتیتاپتی

درعین حا خوزسصان یک متنتطتقته کتارگتری

ادامه یافت وسرانجا با سرکوب و بتازداشتت

است و فنای کلیدی نظیر ن ت وپصروشیتمتی،

دستکم  25۲تن موقصا هم که شد رو به افتو

یتتعتتنتتی شتتریتتان حتتیتتاتتتی اقتتصتتبتتاد کشتتور

نااد  .ایتن تتظتاهترات عتالو بتر اهتواز ،در

درآنتتجتتاقتتراردارد و اتتنتتبتتش کتتارگتتری دارای

برخی دیگر از شارهای اسصان ختوزستصتان از

ریشه های عمیقی دراین سترزمتیتن استت .تذا

اتتمتتلتته متتاهشتتاتتر ،آبتتادان و ختترمشتتاتتر نتتیتتز

خارا ازاخصالفات زبانی و قومی و مذهتبتی و

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.

اقتتصتتبتتادی وستتیتتاستتی

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزار

ستتصتتم متتلتتی ،متتبتتارز

بتتر استتاس گتتزارش هتتا ،د تتیتتل اعتتصتتراضهتتاو

کارگران و مطا بات آناا یکی از عوامل متاتم

تجتمتعتات و تتظتاهترات درختوزستصتان بتویت

همبسصگی وقدرت یابی کارگران وزحمصکشتان

اهواز« ،پخش یک متیتانبترنتامته در بترنتامته

این منطقته کته هتم از ستصتم متلتی واتنتستی و

«کتتال قتترمتتزی« در روز دو فتتروردیتتن از

طبقاتی وهم تبعتیتضتات متختصتلتر دیتگتر رنت

تلویزیون ایران کر شد است که در آن ،یتک

میبرند ،محسوب میگردد .بدیتن ستبتب هتراس

کتتودق قتتومتتیتتتهتتای ایتتران را بتتا چستتبتتانتتدن

نظا حاکم ازانبش طبقتاتتی بتیتش از اتنتبتش

عروسکهایی با باس این قومیتها بتر روی

برای رف سصم ملی دراین منطقه است ،چراکه

نقشه نشان داد  ،اما باس عربی در میان آنتاتا

مبارزات کارگران وزحمصکشان میصتوانتد تتود

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت«.

های کارگر وزحمصکش ازملیت هتا ومتذاهتب

خوزسصان دارای متعتادن بستیتار و زمتیتنتاتای

مخصلر را کته دارای متنتافت یتکتستان هستصتنتد

مناسب کشاورزی و فنای مرتبط بتا ایتن دو

،مصحد کند  .مطا بات کارگران و زحمتصتکتشتان

است  .به همین د تیتل ازدیتربتازقتطتبتی بترای

عالو برخواست های طبقاتی ختواستت هتای

مااارت نیروی کار ازمناطق مخصتلتر ایتران

دموکراتیک ،از امله رفت ستصتم متلتی را هتم

و نیز کشورهای منطقه برای یافصتن کتار ویتا

دربرمیگرد وازطرفی درشرایط امتروز هتیت

سرمایه گزاری بود است .از این رو درطتو

نیروی ااصماعی بمثابه یک طبقه قادر نتیتستت

زمان عالو برخلق عرب که ساکنتیتن افتلتی

نمایند مناف ملی ملیت های تحت سصم باشد .

این منطقه هسصند گرو های مخصل ی از مترد

این فقط طبقه کارگر است که هم میصواند و هتم

مناطق ایران و کشورهای منتطتقته نتیتز بترای

قتتادراستتت نتتمتتایتتنتتد واقتتعتتی تتتحتتقتتق حتتق متتلتتل

یافصن کار و امرار معاش به ایتنتجتا متاتااترت

درتعتیتیتن سترنتوشتت ختویتش درایتن متنتطتقته

کرد و درشتاترهتای ایتن استصتان ستاکتن شتد

وسراسر ایران باشد .از ایتن رو رژیتم تتالش

اند .عالو براین رژیم های حاکم نیز با تتواته

متتیتتکتتنتتد ازطتتریتتق تت تترقتته افتتکتتنتتی بتتیتتن ختتلتتق

به حساسیت این متنتطتقته تتالش نتمتود انتد بتا

زحمصکش و تتحتت استصتثتمتار عترب بتا ستایتر

تاییر ترکیب امعیت بته ضتررعترب زبتانتان

گتترو هتتای زبتتانتتی و متتلتتی ستتاکتتن ایتتن

ازتنش های ملی بکاهند.اما ادامه این ستیتاستت

منطقه،مبارزات آناا را متنتحترب کترد و بته

ها نه تناا تنشاای ملی را نکاسصه استت بتلتکته

اان هم بیاندازد تا خود اززیر ضربه انبشی

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود

صفحه 1

تراکت شماره ۲
بمناسبت اول ماه مه
(۷۷اردیبهشت )۳۱
سال گششته صدکاکزارنفرازکارگعران
وزحمتنشان وجوانان ودانشعوعویعان
درسععرتععاسععرکشععوردراعععتععراض بععه
وضعیت اقتبادی،اجتماعی ،سیاسی
وزیست محیطی ودرمخالفت با رژیعم
جمهوری اسالمی و جناح کا ودستعه
جات وابسته به آن ،بعه خعیعابعان کعا
آمدند وطبقه حاکم وقدرت سیاسی آن
را به مباف طلبیدند.برغم سعرکعو
بی رحمانه توده کای به پعاخعواسعتعه
امععععا خشععععم ونععععفععععرت کععععارگععععران
وزحعععمعععتعععنعععشعععان کعععمععع عععون آتشعععی
زیرخاکستر بازکم شعععلعه ورخعواکعد
شد.
در نین شرایطی ،اعتبابات را بعه
اعتبابات تظاکراتی تعبعدیعل کعرده و
بععه خععیععابععانععهععا و مععیععادیععن شععهععرکععا
بنشانید!تا خشعم جعوانعان  ،زنعان ،
بعععععیعععععنعععععاران و نعععععارضعععععایعععععتعععععی
درشععهععرکععاوروسععتععاکععا ،کععمععه وکععمععه
مرکز جاذبعه خعود را دراععتعبعابعات
کارگران بیابند!
بععایععد کععاری کععرد تععا کععلععیععه مععردب
زحمتنش شهر وروستا شعم انعداز
تععحععقععق مععطععالععبععات خععود را درتععداوب
وپیروزی مبارزات کارگران جستوعو
کرده وگرد رکعبعران ععمعلعی جعنعبعش
کارگری حلقه بزنند!
تنها طبقه کارگر است که قعادر اسعت
معععبعععارزه ععععلعععیعععه معععافعععیعععای قعععدرت
وثروت ودولت سرکوبگر اسالمی و
مبععائععش نععاشععی از آنععرا آغععاز وبععه
سرانواب مطلوبش برساند !
کارگران متحد ومتشنل شوید !
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
۲۲فروردین ۷۹۳۱
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خواست ها ومطالبات توده های معترض دراهواز وسایرشهرهای خوزستان ...
امصحد و طبقاتی که طبیعصا آزادیتاتای ستیتاستی

خشم فروخورد تود هتای زحتمتصتکتش مترد

زامله حق تعیین سرنوشت و رفت ستصتم متلتی

راشتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتته

رانتتیتتز دربتتر متتیتتگتترد،ختتارا ستتازد.بتترختتالب

براسصه ترین خواست ها ومطا بات اتمتعتیتت

تبلیاات ارگاناای وابسصه به رژیم و اریتانتات

تتتظتتاهتترکتتنتتنتتد دراعتتصتتراضتتات اختتیتتر استتصتتان

ناسیونا مذهبی و شتوونتیتستصتی،بترآمتد اختیتر

خوزسصان که درباال به برخی از آناتا بته نتقتل

درشار اهواز وسایرشارهای خوزسصان تتنتاتا

ازرسانه های گروهی اشار شد،امر مشتصترق

بتته ختتواستتت رفت ستتصتتم متتلتتی متتحتتدود نتتبتتود

همه ساکنین خوزسصان و سراسر ایران استت.

ونیست ،بلکه مطا بات تتود هتای زحتمتصتکتش

ازمجموعه این مطا بات براسصه کردن مسللته

مرد خوزسصان بوی

اهواز عالو بتر پتایتان

ور

ستتتتتتتتتتتتازد.

ملی و قومی ازامله ترفند هائی است که نظا

دادن به سصم ملی ،شامل خواست های طبقتاتتی

حاکم از آن اسص اد میکند تا بقیه خواست هتای

 ،زیست محیطی وپایان دادن به اوضاه استر

اقصبادی و دموکراتیک را کته عتامتل وحتدت

بار زندگی مشقت بارمرد هم هست ،واقعیصتی

بختش تتود هتای زحتمتصتکتش ختوزستصتان بتا

که در شعار ها و مطا بات روزهای اخیر آناا

مبارزات سراسر ایران است کم رنی کرد و

استتتتتتتتتتتتتتتتتت.

انبش اعصراضی خوزسصان را تتحتت عتنتوان

بر اساس گزارشاا و فتیتلتمتاتای متنتصتشتر شتد

تجزیه طلبی منتزوی وسترکتوب کتنتد .ضتمتن

«حق تحبیل به زبان متادری،پتایتان دادن بته

دفاه از حتق تتعتیتیتن سترنتوشتت ختلتق عترب

بیکاری ،پرداخت حتقتو متعتوقته کتارگتران،

خوزسصان ،افشای ترفند های رژیم و براستصته

انصقا آب از سرشتاختههتای کتارون و تتوقتر

کردن مطا بات اقصبادی و سیاسی تتود هتای

رونتتد تتتختتریتتب متتحتتیتتط زیستتت« از اتتمتتلتته

کارگرو زحمصکش مرد خوزستصتان ،متیتصتوانتد

متتوضتتوعتتاتتتی بتتود انتتد کتته متتعتتصتترضتتان در

کتتمتتک متتووتتری درهتتمتتبتتستتصتتگتتی اتتنتتبتتش هتتای

تظاهرات خود به آناا اشار کرد اند.

ااصماعی درسایرنقاط ایران را الب وحمتایتت

ازامله« تاییر نگا امنیصتی حتاکتم بتر استصتان،

آناارا ازمبارزات مرد تحت سصتم واستصتثتمتار

مصوقر شدن روند بازداشتت فتعتاالن عترب و

عرب تامین نماید.

تأسیس روزنامه و رسانههای مسصقل بته زبتان

خ-ن عمواوغلی

نتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتتتتتتتتتتتتتتتان

عربی« ختواستت هتا و متطتا تبتاتتی استت هتم
اقتتتتتصتتتتتتبتتتتتتادی و هتتتتتتم ستتتتتتیتتتتتتاستتتتتتی .
اخبار وفیلماای منتصتشتر شتد دررستانته هتا و
واقعیاتی که مرد محلی به آناا اشار میکتنتنتد
تتتظتتاهتترات و تتتجتتمتتعتتات اعتتصتتراضتتی اختتیتتر
درزختتوزستتصتتان بتتطتتور عتتمتتد از فشتتارهتتای
اقصبادی و سیاسی ازاملته فتقتر و بتیتکتاری
فساد ورانت ختواری گستصترد درارگتان هتای
حکومصی وسرمایه داران و فاحبان وروت و
نیز تشدید سرکوب و اعما تبعیضات متلتی و
غیر ناشی میشد که به ارقه ای بتنتد بتود تتا
صفحه 6

کارگران وزحمتنشان !
اول مععاه مععه روزجععهععانععی کععارگععر دراه
است و کعارگعران جعهعان جشعن ععظعیعم
شان را برپامیدارند
ازکععم اکععنععون کععمععیععتععه کععای تععدار
بععرگععزاری مععراسععمععهععای اول مععاه مععه
راتشنیل دکید .
برگزاری مستقل تظاکرات درمنعانعهعای
مناسش وپرجمعیت شهرکا را سعازمعان
دکید.
شعععععار ر کععار  ،مسععنععن  ،آزادی! را
بعععععععععنععععوان شعععععععععارمععععحععععوری ایععععن
روز برپر مهای خود بنویسید.
کم نین با طرح شعععارکعای معطعالعبعاتعی
خود نظیر
لغو قرارداد کای موقت ،افزایش سعطع
دستمزد کا ،لغو کار کودکان!
تععوقععر اخععراجععهععا و بععازگشععت کععمععه
کارگران اخراجی به سرکارکایشان!
پرداخت مطالبات وحقوق عقعش افعتعاده
با محاسبه بهره آن !
برخورداری ازحعقعوق دوران بعیعنعاری
وشمول بیمه کای اجتماعی برای کلیعه
کارگران شاغل وبینار!
برابری حقوق زن ومرد ورفع تبعععیع
جنسی !
آزادی زندانیان سعیعاسعی و معطعبعوععات
وتشنلهای سیاسی وصنفی!
خععواسععتععار اتععحععاد ومععبععارزه کععارگععران
سراسر کشور برای تحقق آنها شوید!
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
۲۲فروردین ۷۹۳۱

کارگران مبارز
تالش برای تشکل حزبی و توده ای  ،دوعرصه الینفک مبارزه
متحد کارگران درتحقق مطالبات اقتصادی وسیاسی
جاری وسرانجام برانداختن نظام سرمایه داری وبرپائی جامعه
سوسیالیستی است .سطح آگاهی طبقاتی خودرا ارتقاء دهید
وصفوف خودرا دربرابر نظام سرمایه داری فشرده ترکنید.
زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر
نابود باد نظام سرمایه داری
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گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران جهان !

هرچه گستصترد تتر ختواهتد شتد .او متا مته
امسا فرفصی است تا کارگران ایتران دستت

سازمان اتحادفدائیان کمونیست فرارسیدن او

بشری درخدمت انسان ودر را رشد وتکامتل

ازکارکشید ودرتظاهرات ومصینگاای خیابانی

متتا متته 66اردیتتبتتاتتشتتت )65روز تتتجتتلتتی

وارتقای سطح زندگی اامتعته بته کتارگترفتصته

بمثابه نمایند خواست ها ومطا بات کتارگتران

همبسصگی کارگران سراسرااتان را بته هتمته

شوند.

و پیشگا قدرتمتنتد ستایترتتود هتای رنتجتدیتد

کارگران وزحمصکشان شادباش میگوید.

او ما مه تجلی اتحاد وهمبسصتگتی کتارگتران

ظاهرشد و بتا طترح متطتا تبتات وشتعتارهتای

او ما مته کتارگتران درستراستراتاتان ایتن

ااان درچنین راسصائی است .

اقصبادی و سیاسی قتدرت ،اتتحتاد وآمتادگتی

روزرا اشن میگیرند .او ما مه ستمتبتلتی از

کارگران مبارزایران

همبسصگی و اتتحتاد کتارگتران دربترابتر نتظتا
سرمایه داری است .درعین حتا نتویتد بتختش
دنیای نوینی است که درآن از اسصثتمتار انستان
بوسیله انسان و از زور و سرکوب و تبعتیت
و سصمگری خبری نباشد .او ما مته درعتیتن
حا این نکصه را یادآوری میکند کته دردنتیتای

خودرا برای تداو مبارز تتاپتیتروزی نتاتائتی
نشان دهند.

مبارز کارگران ایران نیز بمثابه گتردانتی از
کارگران سراسر ااان درهر سطتح وشتکتلتی
که بود باشد درراسصتای چتنتیتن چشتم انتدازی
طی طریق میکند .
امستتتتتا

او

متتتتتا

روز او ما مه را با شعار ستراستری کتار،
مسکن  ،آزادی بته متبتارز

بترای وحتدت

وتشکل کارگران  ،به مبارز برای دستصتیتابتی
به مطا بات اقصبادی وسیاسی اشن بگیریم.

متتتتته روزاتتتتتاتتتتتانتتتتتی

روز او ما مه شتعتارهتای متطتا تبتاتتی تتمتا

ما دو نیرو دربرابر هم فر آرائتی

کارگررادرحا ی اشتن متیتگتیتریتم کته دریتک

کرد اند ،دنیای سرمایه ودنیای کتار دنتیتای

سا گذشصه اعصبابات و تظاهرات عظیم تود

دریتکتستو

ای برعلیه ستصتم واستصتثتمتار وزور وسترکتوب

گرو اندکی سرمایه دار که زمیناا ،کارختانته

نظا حاکم را پشت سرگذاشصه ایم .اعصبتابتات

ها ،مزاره ومعادن وابزار ووسایتل تتو تیتد را

متتصتتعتتدد کتتارگتتران،اعتتصتتراضتتات ااتتصتتمتتاعتتی و

زند باد او ما مه روزااانی کارگر

بتتته متتتا تتتکتتتیتتتت خبتتتوفتتتی ختتتود درآورد

تظاهرات سراستری دیتمتا ، 69اعتصتراضتات

زند باد اتحاد وهمبسصگتی کتارگتران ستراستر

اند .وازقِبَل اسصثمار نیتروی کتار کتارگتران و

زنتتان ،کشتتاورزان ،فتتعتتا تتیتتن متتحتتیتتط زیستتت،

ااان

خلقاتای تتحتت ستصتم واستصتثتمتا و دیتگتراقشتار

سرنگون باد رژیم اماوری اسالمی برقرار

زحتتمتتصتتکتتشتتان بتتروتتروت ختتود متتیتتافتتزایتتنتتد.

محرو اامعه چشم انداز نوینی را درمبتارز

باد اماوری فدراتیو شورائی

آناابادردست داشصن قدرت سیاسی با توسل بته

برای رهائی از سصم واشصتثتمتار و تتبتعتیتضتات

فریب وسرکوب وانی و کشصار بترآنتنتد کته

متتختتصتتلتتر ،گشتتود استتت .رژیتتم نتتاتتتوان از

وض ت متتواتتود را ح ت تتس کتتنتتنتتد ودرستتوی

پاسخگوئی به مطا بتات وختواستصته هتای تتود

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 0اردیباشت

دیگرانبو انساناائی است که تتو تیتد کتنتنتدگتان

های کارگر و زحمصکش مرد درازبین بتردن

ما 6065

افلی نتعتم متادی ووتروت هتای ااتصتمتاعتی

و حصی کاهش زمیتنته هتای عتیتنتی ااتصتمتاعتی

هستتصتتنتتد کتته ختتواستتصتتار تتتاتتیتتیتتر بتتنتتیتتادی نتتظتتم

اعصبابات کارگری و اعصراضات تتود هتای

مواودند.

زحمصکش ،به سیاست سرکوب ادامه میتدهتد.

پرتناق

سرمایه داری ودنیای سوسیا یستم

غتارت وچتتلتاو

متتنتابت طتبتتیتعتتی ودستتصترنت

راسصا وچشم انداز مبارز اردوی کار برعلتیته
سرمایه درسراسر ااان یتکتی استت  .متحتو
سصم واسصثمار وتما تبتعتات ویترانتگتر نتاشتی
ازآن ایجاد نظامتی کته درآن استصتثتمتار فترد
ازفرد  ،کارمزدوری وفقر وبیکاری واتنتی
وکشصار رخت بربسصه باشد  .ودست آوردهتای
صفحه 1

سیاسصی که نا کارآمدی خود را نشانداد استت.
وآناا ناتوان ازمقابله بتا متیتلتیتونتاتا کتارگتر و
زحمصکشی هسصتنتد کته طتبتقته حتاکتم ودو تت
ارتجاعی و متذهتبتی آن بته ختاق ستیتاهشتان
نشاند است .ذا برغم سترکتوب و ستصتمتگتری
طبقه حاکم  ،مبارزات کارگران وزحمصکتشتان

بختش هتای کتارگتری راطترح و ختواستصتار
وحدت وتشتکتل کتارگتران بترای تتحتقتق آنتاتا
شویم

زند باد سوسیا یسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ،
واژگونی جمهوری اسالمی را
بمثابه برجسته ترین تکیه گاه
نظام سرمایه داری حاکم بر ایران
و سرسخت ترین دشمن آزادی
طبقه کارگر و جایگزینی آن
توسط یک جمهوری فدراتیو
شورایی را وظیفه عاجل خود می
داند .

اردیبهشت ماه  // 7931شماره 711 -

یازده اردیبهشت روز تجلی قدرت کارگران گرامی باد!
در آستانه سالگرد روز جهانی ایار یر سیا
 ۷۹قییر ر د ر ییس ل سییالیی
د ر س سال

ر چال

اییه یی یی

عنو ن مکان

رو

و تعی ی ین اینینید یر

اار ر ن و زحمتکشان و ر

مشییتی

تام ن مال ع

ر

م او هد و نیه می یتیو نید تین یه یذ یر
و نو

ین

او سته ها دهد ل ترو ج اور م ر ز ین

شییر ف ز لییو صییفییی می یینییگییرد ل ز

رژ م اه صرف فتن ما شنه س و نیان و

تنها م تو ند ه جاد توهس ه رژ یس و ایمی
ه قاء آن اشد ل می یالی یای صینیفی

رژ س سرما یه

اار م او ه س ر جرس م د ند و دون امتیر ین

رژ یس در

سیرایوع یر ایود ر یه

و همو ر ا راورد سنگ ن س اس و ن ام

عم ق تر ن و حادتر ن یحیر ن تیار یل چیهی

مصاف رسنگان م فرستد ل چگونیه می یتیو ن

و سراو گر نه رژ س مو جه رد د

ر یا ی

سیییالیییه ایییود قیییر ر د رد ل ایییار یییر ن و

نت ار د شی او سته ها و م ال ای اار ر ن

عتصاع و ت اهر ی ه نگ ز او سته هیا

د ر جیمیهیور

سیامی

سیی

زحمتکشان هیس یا کیاایی یارتیر ین شیر ی
دسی و نجه نرس م کنند سا

زند

دستمزدها ل تام ن جیتیمیاعی

ر مانند کز

ذشته

و ازنشستگ ل مه کار ل صاح قانون

د

…

صدها هز ر اار ر در عتر ض ه شر
قتصاد و در ماالفی ا جمهیور

ترد د ن یروهیا

سیامی

اار ل حق تشک و سند کاها اار ر
مییحییقییق ایینیید

هیینییگییام ی

اییه اییار ییر ن و

و تماس جناحها آن ی یا ایو سیتینید ل می یارز

اشییاورز ن و تییودهییا

اار یر ن در قیالیع عیتیصیاع و تی یاهیر ی

روستا شعار م دهند ” صیاح یلیع صیو

رعل ه سیرمیا یه د ر ن و رژ یس حیامی
ستر

وس ع

آنیهیا

زحییمییتییکی

ر – د گه تمومه ماجر ” ا شی یه میاس

ا تحوالی و م ال ای س اسی د رد

صنف کق عیامی کشیار
ر

تامی یر یذ ر

یر تیحیوالی سی یاسی و
دست یا ی

سرنگون رژ س و ر

مسکن – آز د ” سی تنها

یقیه ایار یر

قادر سی ن م ارز عل ه سیرمیا یه د ر ن و
رژ س سیامی حیامی آنیهیا ر یه سیر نیجیاس
رساند ل انون چشیس نید ز می ید یایشی

جمعه اه نماد حاام ی سرما ه د ر میذهی ی

اار ر ن عل یرمیس عیتیصیا یای و تی یاهیر ی

سی شعار م دهند ” رو یه می یهین شیی یه

ضییامیین ی ییروز

ز در اکی حد ق دستمزد تیعی ی ین

روشیین سییی اییه ییه یین

دشییمیین ” ییو هی

قیو

و قیدرتیمینید
یه ” ایار-

تشد د م ارز

متعدد حت

اکته و همچنان د مه د رد

شییهییر و

تنگاتنگ

رتی یا

سییازمییانی ییا ی

ی یقیاتی

ز

د ید می یشیود و تینیهیا
یین م ی ییارز ل تشییک ی و

اییار ییر ن ییدور ز هییر ییونییه

شد توس رژ س هس محرومند و یاسیای جیز

و قع ی رس د ند تنها ر رهیا ی عی یور ز

رژ یس

تییحییقییق

صنف و اور یه ینیکیه یا ید ” یرحی نیو

م ال ای اار ر ن تنهیا یا تشید ید می یارز ی

در ند ای اه در آن هی یچ یود یان هیر چی یز

سراوع و زنید ن و شیکینیجیه تیوسی
سرما ه د ر ن در اکی نکرد ند

ز رژ می

اه تد ی تیر ین ایو سیتیه ایار یر ن ر ایه
در اکی حقیوق میعیوقیه شیان سیی یا د
و زند ن اسل م دهد ل ز رژ یمی

درک

هر سالیه ایوشی ید یا آمیارهیا

و
ایه

درومی ین ز

تورس ا ترکندها ماتلف حقوق اار یر ن ر
ه نفع سرما ه د ر ن در امتر ن س ی حیفی
اند ل ز رژ م اه ه چ تشکی ایار یر
ه رسمی یی نیمی یشینیاسید و حیتی

ر

نیمیا ینید یان

سند کاها ن س ند اار ر ر ه هیر یهیانیه
ه ند م کشد ل ز رژ م ایه یا تیحیمی ی
قر ر د دها اار حت

یدون تیار یل و یدون

حق مه دسی سرما ه د ر ن ر در ستیمیمیار

رژ ییس جییمییهییور

سییام ی

سییی

اار ر ن و زحمتکشان و تحاد و هم یسیتیگی
آنها ر

عقع ر نیدن سیرمیا یه د ر ن و یه

توهمای و تی یلی یریای رکیرمی یسیتی

ردند” .
هر چه مستحکمتر یاد تیحیاد و هیمی یسیتیگی

ز ر اش دن حاام ی آنها ممکن سی.

اار ر ن

اار ر ن آ ا و م ارز:

سرنگون اد رژ س سرمیا یه د ر

رح م ال ای صنفی

و قیتیصیاد

و یر یا

اردن عتصاع و ت اهر ی حیو می یالی یای
مشترک ه نگی یز تیحیقیق آنیهیا می یتیو نید یه
نسجاس و تحاد و هم ستگی هیر چیه ی یشیتیر
اار ر ن

انجامد ول

ه ن و قع ی م یا ید

ییاور ی ییاور ییس اییه جییمییهییور

سییام ی

و صیرکیا

جیمیهیور

سام
زند اد سوس ال سس
سازمان تحاد کد ئ ان امون سی
ام ته الت تهر ن ۷۲/۲۷۹

نییه

فدائیان کمونیست در شبکه های اجتماعی

هر چه ی یشیتیر ایار یر ن یاز یذ شیتیه ل ز

https://www.facebook.com/sitefedayi
https://www.facebook.com/kare.communist
https://telegram.me/fedayi1349
https://twitter.com/EfkFedayi

ازنشستگ ر صیرکیا یه

https://www.youtube.com/channel/UCFuxJToadDClFJ9iZNPWcIw
https://www.instagram.com/fedayi_communist

رژ ییمی

اییه تصییو ییع قییانییون مییعییاف اییردن

اار اهها ز ر د نفر ز شمو قیانیون ایار
ر ز کتاار ی اود م د ند ل ز رژ یمی
منا ع صندوق ها
صفحه 8

ایه
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کععععارگععععران مععععبععععارز و
پیشرو ،فعععالعیعن جعنعبعش
کارگری ورفقای فدائی!
بمناسبت روز اول معاه معه  ،بعا طعرح
شعار محوری وسراسری کار -مسنن-
آزادی ،درتجمعات وتظاهرات کارگران
شرکت کنید .کارگران را به اعصبتابتات
وتظاهرات انقالبی برای تحقق ختواستت
هتتای اقتتصتتبتتادی وستتیتتاستتی شتتان فتترا
بخوانید.
درکنار شعارهای عمومی بطور طبیعتی
کارگران هرکارخانه خواسصاای فنت تی
واقصبادی وسیاستی متختصتص بتختود را
نیزدراین روز طترح متیتکتنتنتد کته بتایتد
مورد پشصیبانی قرارگیرند.
ما بمثابه بخعشعی ازکعارگعران وفعععالعیعن
کمونیسعت معتعشعنعل درسعازمعان اتعحعاد
فععدائععیععان کععمععونععیععسععت ضععمععن شععادبععاش
روزجهانی کارگر،کمه کارگران پیشعرو
وفعالین سازمان را بعه سعازمعانعدکعی و
شرکت درتظاکرات اول ماه معه وطعرح
شعععععارمععحععوری کععار-مسععنععن-آزادی و
سععایععر مععطععالععبععات پععایععه ای کععارگععران
فععععععععععععرامععععععععععععیععععععععععععخععععععععععععوانععععععععععععیععععععععععععم.

زنده باد اول معاه معه روزجعهعانعی
کعععععععععععععععععععععععععععععععععععععارگعععععععععععععععععععععععععععععععععععععر
نععابععود بععاد نععظععاب سععرمععایععه داری

زنده باد سوسیالیسم
سعععازمعععان اتعععحعععاد فعععدائعععیعععان
کمونیست
۲۲فروردینماه ۷۹۳۱

بیر مای بایرامینا سالم
عزیز ایشچیله ر
بیر مای بایرامی گلدی چاتدی بیرمای بایرامینی تما ایشیچی ر تبریک
ودیریک .بوگون بصوو دنیا ایشچیله ری ایشد ن ا چکیب وخیابانالردا وفابریک
ه رد توپالنیب و اوز ااصماعی وسیاسی طلب ه رینی اورتیا قویماقینان کاپیصا یسم
وارتجاعی قو ه رین مقابیلیند مصحد ف له رینی نمایشه قویوالر.
آ ربایجان خا قی نین ارتجاه واملریا یسمه قارشی مبارز ه رینین اساسلی نقطه
ریند ن بیری د آ ربایجان ایشچیله رینین بیر مای بایرامیندا چیخیشی وئوز طلب
ه رینی آریا قویماقدیر کی آ ربایجان تاریخیند بیر بویوق اهمیصه ما یک دور.
آ ربایجان ایشچی ه ری
بیلیرسیز کی ایندی ایران و آ ربایجان خا قینین آزاد یخ یو وندا و اسال اماوری
سنین حیاتینا سون قویما اوغروندا واملریا یسم وارتجاعه قاریشی مبارز
تاریخیند مام بیر مرحه ه دیر.او که نین اقصبادی  ،ااصماعی و سیاسی زمینه
سی وکارگر ه رین وز حمصکش ه رین آیینیشی  ،انسانالرین آزاد ومسصقل وبرابر
حیاتا اان آتماسی  ،مبارزیه دوا ورمه ق اوچون یاخشیالنماسی نقطه نظریند
ن بویوق اهمیصه ما یکدور.گچمیش ئیل یوز ر اعصباب ومینلر چخیش حاکم طبقه
ورژیم علیاینه ئوز ویردی دی آینین دا  85شارد ئوز ور ن قیامالر
گوسصردیکی زحمصکش تود ایشچی اوانالر وقادینالر اانا گلیب وبویوق
دریشکلیق ایسصیللر .بو بویوق ترپنیکلر خا ق ایچیند بویوق دریشیکلر یارادیب و
مبارز نین یو ونی ایشیقالندیریب.
ایندی بو اعصبابالردان و بویوق حرکصلرد درس آ ما ییق  .اونا گور او که نین
ایشچیله رینه  ،مصرقی قو ه رینه تشکل ویرمه ق  ،ااصماعی شعورون یوکسه
مه سینه وطبقاتی سرحد ه رین آیدین الشماسینا  ،شوراالر وانجمن ه رین
قورو ماسینا بیر بویوق چا یشما وفداکار یق الزیم دور .آیدین دی کی بو ایش
بیز کارگر ه رین بیر یگیند و تشکیالت تاپ پاسیندا ومبارزیه بیر عا ی شکلد
دوا ویرمه گینن ممکن اوالبیله ر.
بیر مای گونو ایشد ن ا چکیب وخیابانالردا وکارخاناالردا توپالشیب اوز
اقصبادی وسیاسی و ااصماعی ومللی مطا به ه ریمیزی آریا قویما یو  .اوز
یو داشالریمیز ایله  ،همکارالریمیز ایله کارخاناالردا  ،محله ه رد وشاریمیزد
کمیصه  ،شورا وانجمن ه ری یارادماغا چا یشا  .چونکی مبارز د غله به
چاتماغ اوچون بیر او وب وتشکیالت تاپما الزیمدور.
یاشاسین دنیا کارگر ه رینین بیر یشی
یاشاسین سوسیا یسم
بیر ه شمیش کمونیست فدائی ه رین آ ربایجان ایا ت کمیصه سی
 5اردیباشت 65

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در نتیجه سه دهه مبارزه طبقاتی و از دل
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پدید آمد و با نقد مواضع و انحرافات آن
و با تغییر نام آن به سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در نهمین نشست خود در
سال  7911تداوم فعالیت خود را تحت نام  ،ارگان و مواضع جدید که از نقد
گذشته و تحلیل شرایط حاضر بر می خاست آغاز نمود  .سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست در عین حال تجلی وحدت بخشی از محافل و نیروهای کمونیست
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران است .
صفحه 3

وبسایت کمیته آذربایجان
http://azarfedayi.org/
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کارگران مبارز سراسر ایران

جنایت تپه های اوین
هرگزفراموش نمیشود.
یادرفیق بیژن جزنی و
یاران اش گرامی باد!
روز  05فروردین  6002هت تت نت تر
ازفدائتیتان ختلتق رفتقتا بتیت ن اتزنتی ،عتبتاس

دربار ٔ آگاهی و خودانگیخصگی

سورکی ،عزیز سرمدی ،متحتمتد چتوپتانتزاد ،

دربتتار ٔ متتارکستتیتتستتم انتتقتتالبتتی و متتارکستتیتتستتم

احتتمتتد اتتلتتیتتل افشتتار ،حستتن ضتتیتتاظتتری ت تتی،
ودون رازمجاهدین بنتامتاتای مبتطت تی اتوان
خوشد و کاظم واالنوار دربتاالی تتلته هتای

بورژوازی
دربار ٔ روانشناسی ااصماعی

اویتتن بتتادستتصتتان بستتصتته تتتوستتط اتتالدان نتتظتتا

مسائل انبش ضتداستصتعتمتاری و آزادیبتختش

شاهنشاهی به رگبار بستصته شتدنتد.ایتن رفتقتای

خلق ایران و عمد ترین وظایر کمونیستهای

فدائی ازتتلتوریستیتن هتا وکتادرهتای بتراستصته

ایران درشرایط کنونی

انبش کمونیسصی وستازمتان فتدائتی متحتستوب

مبر ترین مسائل انبش انقالبی متا در تحتظته

میشدند و درسازماندهی متقتاومتت درزنتدانتاتا

کنونی

ونیز پاسخ به مسائل تلوریک و عملی اتنتبتش

حزب طبقهٔ کارگر ایران

نقش مامی برعاد داشصند و بیت ن اتزنتی و
حسن ضیاظریت تی و هتمترزمتانشتان ازاتمتلته
بتتتتنتتتتیتتتتانتتتتگتتتتزاران ستتتتازمتتتتان متتتتحتتتتستتتتوب
میشدند.آناادرحا گذراندن دوران محکومتیتت

مشی سیاسی و کار تود ای
وحدت و نقش اسصرات یک چریکهتای فتدائتی
خلق

خویش بودنتد کته رژیتم درهتراس نتقتش آنتاتا

چگونه مبارز ٔ مسلحانه تود ای میشود

درگسصرش انبش انقالبی نتقتشته کشتصتار آنتاتا

مارکسیسم اسالمی یا اسال مارکسیسصی

راریخت و درتله های اوین بوسیله متزدوران
اش به اارادرآورد .یادشان گرامتی وراهشتان

نامهای از زندان
چه کسانتی بته متارکستیتستم -تنتیتنتیتستم ختیتانتت

پررهرو باد
برخی ازآوتاری کته ازرفتیتق اتزنتی بتراتای

میکنند؟  ،انصشارات همآهنی ،بی تا

ماند است
طرح اامعهشناسی و مبانی اسصرات ی انتبتش
انقالبی خلق ایران تاریخ سی سا ۀ سیتاستی)،
چاپ او انصشارات مازیار :اس ند .۵۳۱۱

رژیععم جععمععهععوری اسععالمععی وصععاحععبععان
قععدرت وثععروت از بععه مععیععدان آمععدن
کعععععععارگعععععععران درروز اول معععععععاه
مه وطرح معطعالعبعات وخعواسعت کعای
کعععععععارگعععععععران وحشعععععععت دارنععععععععد.
اول مه (۷۷اردیبهشعت) درسعت ازکعار
بنشیم ،خواست کا ومعطعالعبعات خعودرا
درتظاکرات وتومعات مسعتعقعل خعویعش
مطرح نموده و سیاست سعرکعوبعگعرانعه
وضععدکععارگععری رژیععم را نععقععش بععرآ
سععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععازیععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم.
ما کمه کارگران را به شرکت متحعدانعه
درفراخوانهای کمیعتعه کعای کعارگعری ،
کعععارگعععران پعععیعععشعععرو و سعععازمعععانعععهعععای
انعععععقعععععالبعععععی فعععععرامعععععیعععععخعععععوانعععععیعععععم.
وعععععده مععععا درروز اول مععععاه مععععه
مععععحععععل تععععوععععمعععععععععات را ازطععععرق
مختلعر بعوسعیعلعه دوسعتعان وآشعنعایعان
وارتباطات و امعنعانعات دردسعتعر بعه
اطالع عموب کارگران محل کار وزندگعی
خودبرسانید .

@fedayi1349

آخرین اخبار و گزارشات ،
پیشاهنی انقالب و رهبری خلق
مقاالت  ،اطالعیه ها و
رابط ٔه انبش انقالبی مسلحانه با خلق «رابطته نشریات سازمان اتحاد فداییان
کمونیست را از کانال فدائی در
پیشاهنی با تود «
تلگرام دریافت کنید .

شماره پیغامگیر  ،واتس آپ و
وایبر سازمان
+46738924823
برای تماس با سازمان اتحاد
فداییان کمونیست و یا ارگانهای
ان با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید :
..................
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

