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نوشین شفاهی

تحریم اقتصادی وشورش های 
اجتماعی

یدی شیشوانی
بر  مبنی  اسالمی  جمهوری  رهبران  هیاهوی  برغم 
جانبه  همه  تحریمات  بودن  تاثیر  کم  یا  و  تاثیر  بی 
آمریکاو کشورهای غربی  بر وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی کشور، اما شواهد وقرائن نشان 
 میدهد که  اعمال این تحریم ها  خیلی زودتر از آن 

بقیه در صفحه 4

خانواده   ، مبارز  کارگران 
های داغدیده معدن »لونمین«
اعتصابات  که  یافتیم  اطالع 
کارگران  شما  نفره   3000
بریتانیائی  شرکت  معدن 
درصدکیلومتری   ،» »لونمین 
بوسیله  ژوهانسبورگ 

است.  شده  کشیده  بخون  کشور  این   پلیس 
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ایران در شرایطی میزبان  
شانزدهمین  برگزاری  
اجالس جنبش کشورهای 
غیر متعهد در تهران شد 
که هم از لحاظ اقتصادی 
در وضعیت روز افزون 
و  برد  می  بسر  وخیمی 
هم از ترس و نگرانی از 

تهران  ای،  توده  تظاهرات  اعتراضات و  سرگیری 
تبلیغات  کنار  در  آورد.  در  تعطیل  نیمه  بحالت   را 
اقتصادی- ثبات  عدم  که  جهانی  میدیای  و  آمریکا 
سیاسی در ایران را یکی دیگر از توجیهات تشدید 
فشارها و تحریمات اقتصادی اعالم میکند، موفقیت 
اعتراضی  صدای  هر  کردن  خفه  در  ایران  رژیم 
شرکت  برای  جنبش  این  سران  کردن  متقاعد  و 
از  آمدن  بیرون  به  را  رژیم  ،شانس  اجالس  دراین 
درپروسه  برد.  می  باال  سیاسی  ایزوالسیون  این 
غیر  کشورهای  سران  اجالس  وبرگزاری  تدارک 
اولتیماتوم  به  نه  عمال  اسالمی  رژیم  سران  متعهد، 
که به تزرع افتادند که کسی به خیابانها نیاید و نظم 
ظاهری را برهم نزند. رژیم اسالمی تالش میکند که 
نقش  بیشتری در محکوم کردن  با جلب کشورهای 
آمریکا در سوریه، در واقع کل جنبش اعتراضی در 
سوریه را بحساب نقشه های پشت پرده آمریکا تمام 
کند و همزمان سرکوب وحشیانه مردم سوریه توسط 
اسد را موجه و دفاع از امنیت ملی تعریف کند. با 
تمامی  انکار  بدون  تاثیرات  و  ها  نزدیکی  به  توجه 
از  و جنبش سال 88ایران  بهار عرب  اعتراضات 
لحاظ زمینه های مشترک سیاسی-اقتصادی که موجد 
انقالبات گشته، طبیعتا هر سطحی از پیروزی  این 
سیاسی  موقعیت  بنفع  ساپورت  این  جلب  در  رژیم 
آن هم خواهد بود. رژیم اسالمی بخوبی واقف است 
که  پیروزی آمریکا در تکمیل پروژه لیبیالیزه کردن 
سوریه مقدمات مطلوب و مساعد را برای مداخله در 
ایران آماده خواهد کرد و هر آینه که جنبش سرکوب 
شده سال 88 دوباره بخیانها سرریز شود،  از این 
منظر ایران همواره یکی از موضوعات حساس در 

سیاستهای خارجی آمریکا خواهد بود.  

که  آنچه  با  است  جریان  در  سوریه  در  که  آنچه 
بسیار  دارند  قبوالندنش  در  میدیای غرب سعی  در 
بدنبال  سوریه  زحمتکش  های  توده  است.  متفاوت 
 جنبش های انقالبی ای که در سال گذشته در منطقه
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بمناسبت بیست وچهارمین 
سالگرد قتل عام زندانیان 

سیاسی
شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

پایداری  و  فداکاری 
شهریور67  جانباختگان 
جوان  نسل  بخش  الهام 
آزادی  راه  مبارزان 
وسوسیالیسم است. شهریور 
عام  قتل  فاجعه  آور  یاد  ماه 
بی رحمانه زندانیان سیاسی 

است که جان خویش را برسرآرمانهای انسانی خود 
فدا نمودند.                              بقیه در صفحه 6

آذربایجان خالقینا تسلیت 
ئدیریک

کمیته ایالتی آذربایجان   
آخشام  بو  ایله   تاسف 
زلزله  بویوک  بیر  آذربایجاندا 
گوره  خبرلره  وریب.  ئوز 
ئولوم  یوز  اوچ  جه  ایندیه 
و  یارالی   یاخین  مینه  بش  و 
اولوب. ویران  ئو   یوزلرجه 

بقیه در صفحه 3 

در مراسم 
گرامیداشت 
کشته شدگان 
زلزله هرچه 
گسترده تر 
بقیه در صفحه 8شرکت کنیم

پیروزی کارگران مجتمع های 
پتروشیمی  منطقه ماه شهر را 
به همه کارگران مبارز تبریک 

میگوئیم 
کارگران این مجتمع  بیش از 18 ماه است که برای تحقق 
خواست هایشان مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری 
 و استخدام رسمی کارگران دست به مبارزه زده اند.
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لیسم  سوسیا د  با ه  زند                          

بقیه از صفحه اول

چشم انداز جنگ در ایران
اتفاق افتاد علیه رژیم بشار اسد بپا خاستند. در کنار 
این توده های انقالبی، جریانهای ارتجاعی اسالمی 
لحاظ  از  آمریکا  توسط  که وسیعا  هم  پرو غرب  و 
مالی و تسلیحاتی حمایت میشوند هم حضور دارند 
و میدیای غرب پوشش خبری وسیعی را در جهت 
چهره دادن به نمایندگی این انقالب اختصاص داده 

است. 

سوریه نه فقط یکی از متحدین رژیم ایران بلکه یکی 
از بازوان نظامی-سیاسی رژیم را در منطقه بعهده 
دارد. هر فشار سیاسی و تغییری در معادالت سیاسی 
رژیم  سیاسی  موقعیت  در  تغییری  و  فشار  سوریه 
توده  جنبش  کنترل  داشت.  خواهد  بدنبال  را  ایران 
ناتو طبیعتا  و  آمریکا  توسط  باال  از  ای در سوریه 
رژیم  بیشتر  راندن  حاشیه  به  و  کردن  ایزوله  به 
اقتصادی و  با فشارهای  ایران کمک میکند و توام 
تحریمات هم اکنون رزیم ایران را بیشتر به تمکین 
سیاستهای آمریکا میکشاند. این تا اینجا، تحلیلی سیاه 
- سفید از شرایط است. یکی از مهمترین فاکتوری 
که در اینجا بحساب گرفته نمیشود و یا ناچیز گرفته 
میشود مولفه نقش توده های ایران است که براحتی 
یا هر  این شکل و  به  میتواند روی صورت مسئله 
شکل دیگری خط قرمز بکشد. مضمون واقی جنبش 
و  توقعات  و  اش  بعدی  خیزش  و  مردم  های  توده 
مطالبات سیاسی ای که جنبش را تعریف کند خود در 
اینکه در مقابل راست پرو غرب و مسئول پیشبرد 
سیاستهای آمریکا و یا سناریو دخالت مستقیم، تمکین 
کند و یا چقدر کوتاه بیاید، نقشی تعیین کننده دارد. 
هر چه رادیکالیزم جنبش گسترده تر باشد تالشهای 
مذبوحانه ارتجاع محلی و آمریکا در بدست گیری 

ابتکار عمل و کنترل انقالب بیشتر خواهد شد. 

با سوریه محتاطانه  رابطه  در  اگرچه  اوباما  دولت 
عربستان  و  ترکیه  توسط  ولی  است  کرده  حرکت 
سعودی و دیگر کشورهای همسایه زمینه و شرایطی 
برای دخالتگری نظامی فراهم کرده است. ترکیه و 
عربستان و قطر حمایت مالی و نظامی فراوانی از 
گروه های اپوزیسیون مذهبی)سنی( را بعهده گرفته 
را  عمومی  افکار  تبلیغاتی  لحاظ  از  آمریکا  و   اند 
جهت حضور علنی تر و بیواسطه با پوشش کمکهای 
انساندوستانه، منطقه پرواز ممنوع، و محدودیتها و 

ممانعتهای دریایی آماده تر میکند.

آیا وضعیتی که در سوریه بوجود آمده است احتمال 
کرده  تر  واقعی  ایران  در  را  آمریکا  نظامی  حمله 
است یا نه؟ جواب صریح به این سوال بی تردید به 
دو نیروی بسیار تعیین کننده ای بستگی دارد که در 

مقابل همدیگر قرار دارند: 

1- یکی جنبش جهانی ضد جنگ و ضد فقر که طبقه 
کارگر، مدافعینش و توده های معترض و مصمم در 

رأس آن وجود دارند.

2- و دیگری استیصال سیستم در فدرت که بطرز 
و  مخالفین  کردن  خفه  در  سعی  هم  باری  رقت 
سیستم  میخواهد  عاجزانه  هم  و  دارد  معتریضنش 
اش  سیاسی  اقتصادی-  رسیده  بسته  بن  به  و  منحط 

را نجات دهد.

برداشت  به  توجه  با  ایران  اتمی  تاسیسات  بر  تاکید 
افکار جهانی و تاریخ سیاسی خود آمریکا دیگر آن 
قدرت تخدیر کننده چند سال پیش را ندارد . ولی با 
برجسته کردن این مسئله، عام پسندانه ترین توجیه 
نیابتی- یا  مستقیم   ( احتمالی  دخالت  مقابل  در  را 
میفروشد.  عمومی  افکار  به  نظامی(  یا  اقتصادی 
اگرچه ظاهرا در شدت و حدت میل به حمله نظامی 
و زمان آن با اسراییل هم نظر نیست ولی بخوبی از 
اسراییل و تهدیدات گسترده اش  بار فشار به رژیم 

اسالمی استفاده میکند.

میدیای رسمی اش )جوروسالم پست(  در  اسراییل 
نیروی  هزارها  آتی  اعزام  که  میکند  اعالم  علنا 
نیروی   " راستای  در  اسراییل  به  آمریکا  نظامی 
درگیری  یک  بروز  صورت  در  مشترک  نظامی 

نظامی گسترده در خاور میانه" قطعیت دارد. 

با توجه به موارد زیر احتمال حمله نظامی آمریکا 
به ایران در حال حاضر و دستکم در دوره کمپین 
صورت  در  میتواند  و  است  کم  آمریکا  انتخابات 
اضطراری از مدلهای دیگری در جابجایی رژیم در 

ایران استفاده کند:

از  مدلی  موضوع  دو  هر  عراق  و  افغانستان   >
مداخله نظامی بودند که هم اکنون بسیار بی اعتبار 
اقصادی  شرایط  در  سیاسی  حسابگری  لحاظ  از  و 
افکار  برای  است.  خطرناک  غرب  برای  بحرانی 
عمومی غرب هم یک محصول قابل فروش و آسان 
نیست که به اصطالح برای حل معضالت سیاسی-
اقتصادی خاورمیانه آمریکا و ناتو دست تنها و به 
نیابت از توده های محلی به آنها حمله و کشورشان 
اشغال شود و این حتی بدون در نظر گرفتن بروز 
جنگهای ذاخلی و تشدید عدم امنیت اجتماعی و مدنی 

است.

دخالت  با  و  لیبی  در  آن  نمونه  که  جدیدتر  مدل   >
آمریکا و ناتو عملی شد، سوپرمن غرب دست تنها و 
مستقیم امر نجات توده های معترض را اجرا نکرد 
بشترشان روسای  که  قذافی  بلکه مرتجعین مخالف 
قبیله های مختلف با برنامه ها و مطالبات ارتجاعی 
مذهبی بودند بعنوان نماینده انقالبیون و مردم انقالبی 
با  و  شدند،  مسلح  و  جازده  افکار عمومی  در  لیبی 
حمله ناتو و سقوط طرابلس پروژه سوپرمن آمریکا 
لیبی از زن و کودک و  ظاهرا تمام شد ولی مردم 
اقلیتهای مذهبی و جنسی و .... زیر ضرب قوانین 
ارتجاعی اسالمی و ضد بشری حاکمین جدید وارد 

یک دوره جدید تراژیک شده اند.

< در سوریه که پروژه در حال انجام است، هزارها 
مردم بیدفاع توسط طرفین ارتجاعی هم رژیم فاسد 
اسد و هم ارتجاع مسلح و گانگسترهایی که توسط 

انقالبیون سوریه معرفی شده  نماینده  میدیای غرب 
اند سالخی گشته اند . تراژدی هنوز هم ادامه دارد 
و  سعودی  عربستان  بلکه  آمریکا  ناتو  نه  اینبار  و 
ترکیه و قطر و دیگر کشورهای پرو غرب به نیابت 
مسئول پیش برد این پروژه سوپرمنی آمریکا گشته 
این گروه  تنها  نه  اند. عربستان و کشورهای خلیج 
های مرتجع را مسلح کرده اند بلکه به آنها مستمری 
اقتصادی   به وضعیت وخیم  توجه  با  که  میدهند  هم 
و فقر و تنگدستی گسترده ای که با اوضاع جنگی 
تعمیق بیشتری یافته، جوانان بسیاری جذب و جلب 

عضوگیری های جدید آنان گشته اند.

آیا آنچه که در لیبی اتفاق افتاد در هر نسبیتی بنفع 
توده های پایین و کم درآمد لیبی بوده است؟ آیا به نفع 
ایجاد یک فضای سیاسی دموکراتیکتری با تضمین 
رعایت حقوق انسانی آحاد تمام جوامع لیبی و اقشار 
مختلفش گشته؟ بدون شک پاسخ منفی است، نه تنها 
جنبش رادیکال لیبی شدیدا سرکوب شد بلکه بسیاری 
از حقوق جا افتاده مدنی و قضایی در ارتباط با زنان 
ارتجاعی  و  اسالمی  حقوق  با  و  منحل   ... غیره  و 
منوال  همین  به  هم  سوریه  در  اند.  گشته  جایگزین 
خواهد بود. هر آنچه که از این زد وبند های پشت 
مورد  شورشیان  با  سعودی  فاسد  حکام  های  پرده 
های  توده  بنفع  ابعادی  هیچ  در  کند  برآیند  حمایتش 

زحمتکش و ستمدیده سوری نخواهد بود.

< پیروزی آمریکا در تکمیل پروژه لیبیالیزه کردن 
سوریه مقدمات مطلوب و مساعد را برای مداخله در 

ایران آماده خواهد کرد. 

ایزوله  بیشتر  را  ایران  سوریه،  در  رژیم  تغییر 
نیازمند  هم   چین  و  روسیه  طبعا  و  کرد  خواهد 
تجدید نظر در پشتیبانی از ایران و تمکین کردن به 
سهم کمتری از منافع در ارتباط با ایران به منظور 
تضمین اتی سهیم بودن در قراردادهای نفتی و گاز 
در ایران خواهند شد. نتیجتا به تزلزل سیاسی بیشتر 
رژیم اسالمی منجر میشود ولی بدون داشتن نماینده 
هایی در اپوزیسیون که عامل پیش بردن برنامه های 
نه فقط یک ریسک  امر  این  باشند،  آمریکا  سیاسی 
سیاسی است بلکه در حال حاضر حتی بر علیه منافع 
که  انچه  علیه  بر  کامال  میتواند  و  آمریکاست  خود 

منظور بوده عمل کند.

پرو  اپوزیسیون  در  که  فعالتری  و  جدید  تکاپوی 
بر حول چنین  دارد  از کشور جریان  غرب خارج 

مالحظه ای قرار گرفته است.

طلبان  سلطنت  تا  گرفته  مقاومت  ملی  شورای  از 
جمهوری  و  سکوالرها  تا  پهلوی  رضا  حامیان  و 
در  چی  موسوی  یا  سکوالر  سبزهای  و  خواهان 
سطح قدرت و ظرفیت های جریانی شان سعی در 
اسالمی  از رژیم  بعد  ایراِن  در  مقام  و  پست  تقسیم 
هستند. هر کدام اینها سعی در اثبات و ابراز لیاقت 
بیشتری در انتخاب این مقام نیابتیِ  انقالب ایران از 

جانب آمریکا دارند.     

کلید  زدن  از  را  آمریکا  که  مالحظاتی  از  یکی   >
کرد،  خواهد  خاطر  آسوده  جنگ  این  به  استارت 
و  حمله  این  از  حمایت  به  کثیر  های  توده  آمادگی 

آداپت کردن این نماینده های منتخب بعنوان رهبر

بقیه در صفحه 3
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                  کار ، مسکن ، آزادی  

بقیه از صفحه 2

چشم انداز جنگ در ایران
از  با یک جمعبندی حتی سرسری  است.   جنبشش 
سطح اعتراضات کارگری و توده ای در ایران این 
براحتی عملی نخواهد شد مگر اینکه از یک کانال 
این  خود  و  انقالبیون  از  رژیم  وحشیانه  سرکوب 
رادیکال جنبش  بخش  از  آمریکا  نایبی  های  نماینده 
مردم ایران در یک پروسه حذف خونبار از عناصر 

چپ و سوسیالیست بگذرد.

تعلل آمریکا در رابطه با حمله نظامی به ایران کامال 
به صف آرایی و قدرت توده ای این نیروها بستگی 
را  اسراییل  از یک طرف  هم،  دلیل  بهمین  و  دارد 
آزاد گذاشته است که با تبلیغات و تهدیدات علنی اش 
بر یک  حمله نظامی  قریب الوقوع افکار عمومی 
را آماده سازد و هم اینکه بر بحث و توافق مشترک 
گزینه  کاربرد  که  کند  تاکید  سیاسی  حلهای  راه  بر 
های متفاوت را با اوضاع مطلوب آن هماهنگ کرده 

باشد.

گره  از  یکی  افتاد  خواهد  سوریه  در  اتفاقی  چه   >
به  آمریکا را  ای ترین موضوعاتی است که دولت 
عکس العمل در قبال ایران و در چه پوشش توجیهی 
ای وا میدارد. در صورت گستردگی موج مخالفت 
حال  در  در سوریه  که  آنچه  قبال  در  تنفر  ابراز  و 
انقالب سوریه،  از  است، و ساپورت جهانی  وقوع 
نه از دستهای نظامی آمریکا ) ترکیه و سعودی( در 
سوریه، شاید آمریکا را بطرف برداشتن جمهوری 
اسالمی به هر قیمتی، متمایلتر کند که در آن صورت 

مقدمات براندازی بشار اسد را بیشتر تسهل میکند.

کوتاه آمدن چین و روسیه و مایوس شدن از نجات 
اسد هم ایران را در موقعیت متزلزلی قرار خواهد 
را  ایران  به  حمله  برای  شرایط  متقابال  هم  داد 

مساعدتر میکند.

نفع  به  را  شرایط  میتواند  که  دیگری  المنت   >
سیاستهای نظامی آمریکا تغییر جهت دهد؛ تحوالت 
برآمدهای  و  ایران  در  انقالبی  جنبش  در  سیاسی 
اینصورت  در  است.  سوریه  خود  اوضاع  نهاییدر 
آمریکا عاجالنه در صدد انحراف این جنبشها و در 

دست گرفتن سکان هدایت آنست. 

تالشهای  همیشه  از  بیشتر  باید  انقالبی  چپ   >
افشاء کرده که  اپوزیسیون پرو غرب را  ارتجاعی 
ظرفیتهای  ارتقاء  بدون  تواند  نمی  خود  بنوبه  این 
توقعات  و  مطالبات  کردن  رادیکالیزه  و  انقالبی 
شود.  میسر  زحمتکش  های  توده  اجتماعی  سیاسی 
باید هر چه بیشتر بر خواست " نه به جنگ"، و " نه 
به محاصره اقتصادی" بر  براندازی سیستم گندیده و 
سود-محور سرمایه داری و آزادی واقعی و عدالت 
اجتماعی تاکید کرد و اپوزیسیون راست را با اهداف 
ضد انقالبی و ناتوانی اش در پاسخ دادن به مطالبات 
مردم به حاشیه راند و نشان داد که اهداف واقعیشان 
با مطالبات انقالبی توده ها در هیچ سطحی نه همسو 
بوده و  نه در ظرفیت طبقاتی شان است که بتوانند 

این انتظارات را جواب دهند.

بدون  دیدگان شتافته و کمکهای خویش را  مصیبت 
دستگاههای  و  ارگانها   . نمایند  اهدا  انها  به  واسطه 
فاسد و ضد خلقی رژیم صالحیت آنرا ندارند که به 

آنها در ارسال کمکها اعتماد شود .

ما ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان زلزله 
اخیر آذربایجان عموم توده ها را به اقدام مستقیم و 
این  دیدگان  آسیب  به  در جهت کمک  واسطه  بدون 
واقعه فرا میخوانیم . رژیم حاکم و ارگانهای وابسته 
را  دیدگان  آسیب  به  رسانی  کمک  داعیه  که  آن  به 
کمکهای  تا  نیستند  و  نبوده  اعتماد  شایسته  دارند 

مردمی به آنها سپرده شود.

سرنگون باد رژیم جمهورى اسالمى ایران

برقرار باد جمهورى فدراتیو شورایى ایران 

ایالتى  - كمیتة  فدائیان كمونیست  اتحاد  سازمان 
كردستان

بقیه از صفحه اول

آذربایجان خالقینا تسلیت
بوزلزله آذربایجان خالقنین  بو داییشلیخ گونلرینده ، 
کی  بیکارچیلیخ ، باهالیخ ، اوسیزلیک ،اشیسیزلیک 
معروض  الرا  فشار  سیاسی  و  اقتصادی  وآیری 
قالیبالر ،بویوک فاجعه سایینیر. بو زلزله نین کندلرده 
آرتیق انسانی تلفاتی و ئو لرین  یریله بیراولماسی بو 
زحمتکش انسانالرین  یوخسوزلیقالرینا و ئونالرین 
آغیر شرایط ده یاشایشالرینا داللت ئدیر . ئو لر کی 
بو  و  تیکیلیب   پالچیقیله  قاباق  بوندان  ایللر  ئوزون 
یازیق انسانالرین سرپناهی اوالراخ هیچ بیر  طبیعی 
و سیل سو وزلزله قاباقیندا دوام ئده بیلمزلر. ئیلله ر 
بویو بو خالقین قانین ایچیپ  واونالرین دسترنجین 
فقر و فالکته  بو  ئونالری  و  نلر   ئده  ارتزاق  ده ن 

ساالنالر  بو فاجعه نین مسبب لریدیلر.

بتون  نی  فاجعه  بو  فدائیلری   کمونیست  آذربایجان 
و  صاحابی  لر  ئو  داغیالن  و  خلقینه  آذربایجان 
تسلیت  لرینه  خانواده  انسانالرین  ئولن  و  یاراالنان 
بلدیریللر.  ئدیر وئونالرین غمینده ئوزلرینه شریک 
ده  فاجعه  بو   ، کی  ئستیریک  انسانالردان  تمام  بیز 
ئوز قارداشالرین ، باجیالرین و یولداشالرین  تک 
اوچون  اتمک  یاردیم  ئونالرا  و  براخماسینالر  
مردمی  توپالنیب   لرینده  کمیته  یاردیم  مستقل   ،
و صدمه  لرین  ، مریض  پارالنماسینا  لرین   کمک 
ئائله  و  سینده   یتیشیلمه  خاناالرا  مریض  گورنلری 
محافظت  انوالردان  و  وریب  سامان  صاحابالرینا  

ئتمه که باشالسینالر.

کمونیست فدائیلرین آذربایجان ایالتی کمیته سی

ابراز همدردی با بازماندگان 
قربانیان زلزله آذربایجان !

بالیای طبیعی را همواره زحمتکشان بر دوش کشیده 
و خواهند کشید. و در این میان مرتجعین و مافیای 
حاکم بر سرنوشت و مقدرات خلق زحمتکش شانه از 
زیر بار مسئولیت خالی کرده و مردم مصیبت دیده 
را به حال خویش رها میکنند . ارگانها و دستگاههای 
عریض و طویلی نظیر ستادهای رنگارنگ امداد و 
حوادث غیر مترقبه و کمیته های باصطالح امداد در 
چنین مواقعی تنها در فکر غارت و چپاول هر چه 
بیشتر هستند و هیچ وقعی به آوارگی و خانه خرابی 
توده  مواقعی  چنین  در   . نهند  نمی  زحمتکش  خلق 
به کمک  وارد عمل گردیده و  میبایست مستقیماً  ها  نه به جنگ

بقیه از صفحه اول

پیام همبستگی واعالم   پشتیبانی از...
اعتصابی  کارگران  صفوف   به  مستقیم  تیراندازی 
نفرازرفقا وهمرزمان  از چهل  بیش  قتل و کشار  و 
از  ده هانفر  پلیس ،زخمی  شدن  همراه شما توسط 
کارگران و دستگیری بیش از سیصد نفر از کارگران 
بورژوازی  که  است  آشکاری  جنایت  اعتصابی، 
امپریالیست  همدستان  و  دولت   ، جنوبی  آفریقای 
دموکراسی  فریاد  کسانیکه  اند.  شده  مرتکب  آنها 
را  فلک  گوش  شان  بشردروغین  وحقوق  خواهی  
هولناکی  جنایت  چنین  گوی   پاسخ   ، است  کرکرده 
تیراندازی  صحنه  از  کوتاهی  فیلم  مشاهده  هستند. 
صاحبان  پردازی  دروغ   ، بیگناه  کارگران  بسوی 
آنها  وهمپیمانان  پلیس  ومسئوالن  ماموران  معدن، 
را مبنی بر»مسلح بودن کارگران« و ادعای »دفاع 
خشم  و  افشا  را  مامورسرکوب  پلیس  خود«  از 
وعاملین  آمرین  به  نسبت  را  ای  هربیننده  ونفرت 
. برمیانگیزد  داری   سرمایه  نظام  کل  نیز  و   آن 
تولید  سومین  به  که   » »لونمین  معادن  صاحبان 
کننده پالتین درجهان شهرت دارد ، به خواست ها 
.کشتار  دادند  پاسخ  باگلوله  برحق شما   مطالبات  و 
دستمزدشان  افزایش  برای  که  کارگرانی  بیرحمانه 
دست به اعتصاب زده بودند. کارگرانی که ازفرط 
برده  دوران  بهره کشی درشرایط  و  استثمار  تشدید 
داری، دروضعیت رقت باری به سر میبرند، فشار 
کار، درمحیط معدن عدم کفاف دستمزدهای دریافتی  
و  پوست  جز  بار،  مشقت  زندگی  گزران  برای  
اسخوانی برای آنها باقی نگذاشته است، جنایتی است 

ضد انسانی و نابخشودنی.

متشکل  وزحمتکشان  کارگران  از  بخشی  بمثابه  ما 
درسازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، این جنایت شرم 
آور علیه شما کارگران اعتصابی را شدیدا محکوم 
میکنیم . ما از مبارزات  شما پشتیبانی میکنیم و با 
شما و بازماندگان کارگران جانباخته اعالم همدردی 
مینمائیم. بدون تردید دولت آفریقای جنوبی، سرمایه 
داران و مدیران شرکت لونمین دراین جنایت پلیس 
 دست داشته و دستان آنها بخون کارگران آغشته است.

بقیه در صفحه 4

وقوع  منتشره  اخبار  طبق 
 – اهر  محور  در  زلزله 
آذربایجان  استان  در  تبریز 
شرقی موجب تلفات سنگینی 
در این مناطق گردیده است. 
بار  که  است  حالی  در  این 
از  ناشی  تلفات  سنگین 
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حق ملل در تعیین سرنوشت خویش تا جدائی کامل              

بقیه از صفحه 3

ابراز همدردی با بازماندگان ...
رفقا !

از  رفت  برون  برای  که  سرمایه  جهانی  نظام 
جهان  نقاط  اقصی  در  خود  گریبانگیر  بحرانهای 
با  اینک  است،  یازیده  دست  و خونریزی  به جنگ 
معدن  اعتصابی  کارگران  صفوف  به  تیراندازی 
لونمین و کشتار کارگران اعتصابی برآن است تا به 
هرقیمتی بار این بحران را برگرده کارگران تحمیل 
کند. برای عقب راندن این تهاجم سازمانیافته میباید 
میدان  به  تر  مصمم  و  تر  سازمانیافته  و  تر  متحد 
آمد ، به اشکال مختلف مبارزه تعرضی روی آورد. 
مبارزه صنفی و اقتصادی را با مبارزه سیاسی علیه 
نظام سرمایه داری و تعرضات آن تلفیق نموده و راه 

پیشروی جنبش کارگری را بازنمود.

یاد  داری  سرمایه  نظام  علیه  مبارزه  تشدید  با 
جانباختگان اعتصابی معدن لونمین راگرامی داریم.

پیروز باد مبارزات کارگران معدن لونمین

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

آگوست   20 کمونیست  فدائیان  اتحاد  سازمان 
2012

خوبی دریافته است که کاهش میزان کنترل خویش 
بر اوضاع مناطق کردنشین در بحبوحه یک جنگ 
خارجی چه عواقبی برایش به همراه خواهد آورد . 
نظامی  تجهیزات  از  به همین جهت است که سیلی 
به منطقه  دندان مسلح خویش را  به  تا  و مزدوران 
اعزام نموده است تا در صورت وقوع هر رویدادی 
با اتکا به ماشین سرکوب خویش بر اوضاع مسلط 
مناطق  در  کنونی  حساس  غایت  به  اوضاع  گردد. 
غربی و شمال غربی کشور حکم میکند که توده های 
زحمتکش و تحت ستم کرد نیز خویش را برای انجام 
تحرکات گسترده و انقالبی آماده نموده و با استفاده 
از شرایط ضعف و استیصال رژیم و مزدورانشان 
بر  و  گیرند  در دست  را  اوضاع  کنترل  منطقه  در 

سرنوشت خویش حاکم گردند. 

نمایشهاى قدرت نمایى رژیم را به صحنه اعمال 
اراده خود تبدیل نمائیم !

زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهورى اسالمى ایران

برقرار باد جمهورى فدراتیو شورایى ایران!

ایالتى  سازمان اتحاد فدائیان كمونیست - كمیتة 
كردستان

وضعیت  و  عراق  براقتصاد  ها  تحرم  که  میکرد 
بویژه  هیچکس  اما  نیست.  کارساز  مردم  زندگی 
ازجمله  عراق  همسایه  کشورهای  مردم  های  توده 
ایران فراموش نکرده اند که تحریمات اعمال شده از 
سوی کشورهای امپریالیستی چگونه بتدریج عراق 
تحریم  ادامه  درنتیجه  که   قرارداد  دروضعیتی  را 
نفراز توده های زحمتکش مردم بویژه  ها میلیونها 
کودکان درنتیجه بی غذائی و نبود دارو جان خود را 
ازدست دادند ،  توده های زحمتکش مردم آنچنان با 
فالکت اقتصادی مواجه شدند که اساسا هنگام حمله 
سر  به  سرگردانی  و  گیجی  حالت  دریک  آمریکا 
میبردند  وجنگ وکشتار و تداوم آن تا کنون درست 
های  توده  وفالکت  اقتصادی   تحریمات  برزمینه  
مردم امکان پذیر شد و از درون همین گرد و خاک 
کمپانیهای   هنگامیکه  عراق  اشغال  از  بعد  که  بود 
غنائم  تقسیم  مشغول  غربی   کشورهای  و  آمریکا 
نیزسراز خاک  ارتجاعی مذهبی   ، جریانات  شدند 
سیاه قرون برداشتند  و مردم را با چنین سرنوشت 
 ، کشته  هزار  ها  صد   ، ساختند  مواجه  دشواری 
میلیونها آواره ، ادامه کشتار ، گسترش فساد  مرگ 
و میر، شایع شدن انواع بیماریهای  جسمی وروحی 
بیوه  زن  میلیونها  ناقص،  کودکان  ،انبوه  روانی  و 
بدون کار و درآمد و امکانات زیستی  و مشکالت 
دیگری که به تبع  تحریمات اقتصادی و سپس حمله 
نظامی گریبانگیر توده های زحمتکش مردم عراق 

شد. 

اگر ده سال طول کشید تا تحریمات اقتصادی غرب 
عراق را ازپای درآورد، اما اوضاع اقتصادی رو 
تاثیر  این واقعیت است که  ایران  مبین  به وخامت 
مراتب  به  ایران  بیمار  براقتصاد  ها  تحریم  بخشی 
های  توده  برای  اکنون  بود.  ترخواهد  مدت  کوتاه 
تحریمات  اصلی   بار  که  ایران  مردم  زحمتکش 
کشورهای امپریالیستی  برگرده آنها سنگینی میکند ، 
دیگر نیازی به تحلیل و توصیف تاثیرات  تحریم ها 
نیست وادعاهای توخالی  سردمداران رژیم هم اندک 
سررریز  که  چرا  نمیکند.  ایجاد  درآنها  را  باوری 
هزینه سبد مایحتاج اولیه و خرید های روزمره آنها، 
خود واقعیت تاثیر بخشی تحریم ها را ملموس تراز 
ان کرده است که بشود آن را انکار  و یا کوچک و 

بی تاثیر جلوه داد.

های  وسایت  ها  روزنامه  برخی  رابطه  دراین 
حقایق  به  رژیم  متعارض  های  جناح  به  وابسته 
پرده  پشت  تحرکات  که  میکنند  اشاره  هم  دیگری 
میدهد.دراین   بازتاب  را  آنها  نگرانیهای  و  رژیم  
است  نمایان  واقعیت  یک  تفسیرها  و  ها  تعریف 
طاق  هم   آن  است  انداخته  هراس  به  را  رزیم  که 
شورشهائی  بروز  و  مردم  های  توده  تحمل   شدن 
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افزایش بیسابقه تحرک نظامی 
و اطالعاتی سپاه

کمیته ایالتی کردستان    

با  پاسداران  سپاه  که  است  ماه  یک  به  قریب 
به  موسوم  محلی  مزدور  نیروهای  سازماندهی 
جاش  همان  عبارتی  به  یا  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
اندازی مجدد  در مناطق کردنشین، نوسازی و راه 
پایگاههای نظامی در این مناطق ، کنترل راههای 
و  مابین شهری  بازرسی  پستهای  ایجاد  و  ارتباطی 
بین راهی ثابت و سیار فضای کامال میلیتاریزه را 
بر منطقه شمال غرب و غرب کشور حاگم گردانیده 
است. در همین راستا نقل و انتقال تسلیحات جنگی 
و استقرار سایتهای پرتاب موشک در بخشهای از 
میگیرد.  انجام  گسترده  بطور  کشور  غرب  مناطق 
در  اطالعاتی  و  نظامی  تحرکات  از  حجم  این 
مناطق کرد نشین که تنها نظیر آن در سالهای دهه 
؟ چیست  از  حاکی  راستی  به  گردیده  مشاهده   60 
برای  ای  بهانه  میتواند  خارجی  تهدیدات  البته 
در  امنیتی  فضای  گسترش  اما  باشد.  اقدامات  این 
راهی  بین  بازرسی  پستهای  ایجاد  و  شهرها  داخل 
ایجاد فضای رعب  در جهت  تنها  و خارج شهری 
از جانب  قدرتی  قدر  القای  و  در جامعه  و وحشت 
به  رژیم  ؟  میشود  تعبیر  دیگری  چیز  به  مزدوران 

تحرکات  بیسابقه  افزایش 
سپاه  اطالعاتی  و  نظامی 
پاسداران و مزدوران محلی 
کردنشین  مناطق  در  آنها 
راستای  در  کشور  غرب 

چه اهدافی است ؟
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تحریم اقتصادی وشورش های اجتماعی ...
چه که پیشبینی میشد  برحیات اقتصادی و به تبع آن 
براوضاع سیاسی ایران موثر افتاده است  وادعاهای 
جمهوری اسالمی مبنی بر اینکه گویا چنین تحریمی 
آنرا  وساز  سوخت  و  تر  قوی  را  ایران  اقتصاد 
مستقل تر خواهد کرد، با واقعیت های اقتصاد ایران 

خوانائی ندارد.

تا  گرفته  ای  خامنه  از  اسالمی  جمهوری  رهبران 
کنار  را  ها  ادعا  این  زود  خیلی  البته  نژاد  احمدی 
گذاشتند  واین بار زمانیکه تاثیر تحریم ها درافزایش 
مایحتاج  وکمبود  اساسی  کاالهای  گرانی   ، تورم 
کارخانجات  از  زیادی  تعداد  تعطیلی   ، عمومی 
کاهش   ، وسیع  سازیهای  بیکار   ، تولیدی  ومراکز 
شدید ارزش لایر وافت صادرات نفت و غیره خودرا 
بار  این  کردند  عوض  را  خود  حرف   ، داد  نشان 
است  ایران  درحدی  ارزی  ذخایر  که  مدعی شدند 
که بتوانند تا سالها تحریم ها را تحمل کرده و آنرا 
دور بزنند. اخیرا نیز با برگزاری اجالس کشورهای 
گویا  این اجالس  اند که طی  غیرمتعهد مدعی شده 
ایران  بین  قرارداد  میلیارددالر  چهل  به  نزدیک 
وبرخی کشورهای شرکت کننده در این اجالس به 

امضا رسیده است.

منظور  بدین  ها  ادعا  این  همه  که  است  روشن 
را  مردم  روی  بر  اقتصادی  شدید  فشار  که  است 
اوضاع  بهبود  به  را  آنها  و  داده  جلوه  مدت  کوتاه 
آن  روانی  وتاثیرات  نگرانیها  واز  ساخته  امیدوار 
سرسخت  آنقدر  واقعیات  باره  دراین  اما  بکاهند. 
دروغ  و  تحریف  هیچگونه  جای  که  میکنند  عمل 
شباهت  بی  رژیم  سردمداران  ادعای  نمیماند.  باقی 
به ادعاهای رژیم صدام  دراوایل اعمال تحریمات 
اقتصادی غرب نیست. درآن زمان نیز صدام ادعا 
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        اعتصاب ، تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست    

مستور دارد که  نمیتوان آن را نادیده گرفت. آن هم  
تشدید روزافزون   ، تحریمها   تداوم  تاثیر  واقعیت  
اقتصادی  فالکت  گسترش  و  اقتصادی  وخامت 
ها  بخش  تا  اجتماعی  اقشار  ترین  محروم  ازسطح 
 ، کارمندان   ، کارگران  از  وسیعتری  های  والیه 
درچشم  اجتماعی  شورشهای  احتمال  و  جز  کسبه 

انداز آینده است. 

این که این شورشهای توده ای  باسرکوب شدید و 
رژیم   امنیتی  و  انتظامی  های  دستگاه  رحمانه   بی 
آنها  واینکه دول غربی درراس  مواجه خواهند شد 
امپریالیسم افسارگسیخته آمریکا  شورشهای توده ای 
و سرکوب آنرا مستمسکی برای پیاده کردن اهداف 
د  دا  قرارخواهد  استفاده  مورد   خود  جهانخوارانه 
وازخون های ریخته شده مجوزی برای  ساماندهی 
دارو دسته های خود بدست خواهد آورد تا کارناتمام 
رزیم ددمنش جمهوری اسالمی  وطبقه حاکم را تمام 
و جنبش های اجتماعی را از مسیر رشد و گسترش 
وعدالت  ازادی  به  رسیدن  راه  در  آن  ارتقای  و 
اجتماعی  به منجالب  جنگ داخلی و حکومت های 
به  بستگی  همه   ، سازد  منحرف  خود  نشانده  دست 
افراد   ، موجود  انقالبی  نیروهای  آیا  که  دارد  این 
کارگران   ، انقالبی و کمونیست  و شخصیت های  
پیشرو ورهبران عملی جنبش کارگری و کلیه فعالین 
جنبشهای اجتماعی درداخل وخارج کشور اوضاع 
ازخواب  و  ؟  یافت  رادرخواهند  کنونی  حساس 
روی  ودنباله  روزمرگی   مدت  وطوالنی  سنگین  
ازسیر حوادث  بیدار خواهند شد واز حصاری که 
گذشت روزگار  و شرایط تاریخی و وقایع ریز و 
سی  زیستی  ومحیط  سیاسی    ، اجتماعی   ، درشت 
سال گذشته بردور آنها تنیده است، به درخواهند آمد 
و این واقعیت را درنظرخواهند گرفت که  تئوری ها 

بدون عمل کاغذ پاره ای بیش نیستند ؟
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تحریم اقتصادی وشورش های اجتماعی ...
است که  میتواند شیرازه رژیم را از هم  بپاشاند.  
اینکه درغیاب طبقه کارگر متشکل و آگاه وتوده 
درشرایط  ونیز  سازمانیافته   زحمتکش  ههای 
مدافع   انقالبی   چپ  نیروهای  پراکندگی 
ازمیدان  آنها  ودوری  مردم   های  توده  منافع 
کشورهای  وقایع  این  بروز  و..  مبارزه  اصلی 
قرارخواهد  برتری  درموقعیت  را  امپریالیستی 
داد تا اهداف خود را پیگیری کرده و جریانات 
مورد نظرخود را  به جلوی صحنه برانند  و به 
اهداف شان جامه عمل بپوشند ،  تغییری دراین 
شورشهای   تحریمها  ادامه  که  نمیدهد  واقعیت 
از  اقشاری  و  جامعه  دستان  تهدی  اجتماعی 
میسازد.   محتمل  را   زحمتکشان  و  کارگران 
حمران  وتحلیلی  خبری  پایگاه  رابطه  درهمین 
اختیار  در  های  گزارش  اساس  بر   « مینویسد 
کلمه، یکی از زیرمجموعه های اقتصادی دولت 
اخیرا گزارش داده که ذخایر ارزی کشور رو به 
اتمام است و احتمال ناتوانی دولت از پرداخت 
آینده وجود دارد.  حقوق کارمندان در ماه های 
همزمان بازوی امنیتی دولت نیز درباره احتمال 
به  اعتراض  در  اجتماعی  های  شورش  وقوع 

شرایط اقتصادی کشور هشدار داده است.

کمیسیون  در  که  ای  محرمانه  گزارش  در 
اقتصادی هیات دولت طرح شده، از اتمام ذخایر 
میان  به  سخن  آینده  ماه  شش  در  کشور  ارزی 
دالر  ارزش  برابری  واقعی  نرخ  است.  آمده 
به ازای هر دالر  این گزارش،  نیز در  با لایر 

67000 لایر برآورد شده است.

به  توجه  با  که  داده  خبر  گزارش  این  همچنین 
افزایش مداوم کسری بودجه دولت، طی سه ماه 
در  دولتی  های  دستگاه  و  ها  وزارتخانه  آینده 
پرداخت حقوق کارکنان و مجموعه های مرتبط 

با خود دچار مشکل خواهند شد.

بخشنامه  دولت،  در  گزارش  این  طرح  پی  در 
زیرمجموعه  همه  برای  بندی  طبقه  دارای  ای 
شده  ارسال  اداری  های  دستگاه  و  دولت  های 
که در آن با طرح احتمال کاهش 50 درصدی 
ماهانه کارمندان در صورت  حقوق و دستمزد 
تداوم وضعیت کنونی، از باالترین مقام مسئول 
جهت  را  الزم  تدابیر  شده  خواسته  دستگاه  هر 
پیشگیری از وقوع هرگونه نارضایتی در میان 
پیش  مربوطه  دستگاه  آن  کارکنان  و  کارمندان 

بینی کند.

شماره  در  کلمه،  به  رسیده  گزارش  اساس  بر 
با  نیز  اطالعات  وزارت  محرمانه  بولتن  اخیر 
اشاره تلویحی به این شرایط دشوار اقتصادی، 
از احتمال بروز شورش گرسنگان به ویژه در 
میان  به  سخن  کشور  بزرگ  شهرهای  حاشیه 

آمده است.«.

تصمیم  اصلی  مراکز  از  گزارشات  این  درز 
گیری  و سیاست گزاری های کالن  جمهوری 
اسالمی گرچه ممکن است  با اغراق گوئیهائی 
درخود  را  واقعیتی  اما  باشد  خورده  چاشنی 
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پیروزی کارگران مجتمع های پتروشیمی ...
و سرانجام  درنتیجه اتحاد و یک پارچگی   و تداوم 
خواست  این  نشاندن  کرسی  به  به  موفق  مبارزه 
مجتمع  کارگران  فقط  نه  که  خواستی  شدند.  مهم 
پتروشیمی ماهشهر بلکه خواست میلیونها کارگری 
موقت  قراردادهای  تحط  که  سالهااست  که  است 
ازاد  اتحادیه  گزارش  به  اند.  شده  کشیده  بردگی  به 
حذف  و  مستقیم  قرارداد  انعقاد  خواست  کارگران، 
میان  در   1389 سال  از  پیمانکاری  شرکتهای 
کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام 

و دیگر مجتمع های پتروشیمی در منطقه ماهشهر

به یک خواست اصلی تبدیل شد اما این خواست با 
به  گردید.  مواجه  ها  پتروشیمی  مسئولین  مخالفت 
 1389 اسفند  اواخر  در  کارگران  این  دلیل  همین 
دست به یک تجمع اعتراضی بزرگ زدند و سپس 
با آغاز سال 1390 اقدام به سازماندهی و انجام دو 
اعتصاب بزرگ و قدرتمند در فرودین ماه و سپس 
مهر ماه همانسال کردند. در این اعتصابات کارگران 
شرکت  ماهشهر  منطقه  های  پتروشیمی  اکثریت 
داشتند. شش هزار کارگر پیمانکاری پتروشیمی بندر 
امام متحدانه و با عزمی راسخ پیشتاز و پیشگام این 
زمانی  گسترده  اعتصاب  دو  این  بودند.  اعتصابات 
بیش از پیش به بار نشست که رهبران این کارگران 
برای روز 23 بهمن ماه 1390 فراخوان اعتصاب 
دیگری را دادند. این فراخوان بطور گسترده ای در 
تمامی پتروشیمی ها پخش شد و در تابلوی اعالنات 
نصب گردید. اما این اعتصاب با وعده های جدی تر 
مسئولین پتروشیمی ها انجام نگرفت و از این تاریخ 
ارائه طرحهای مختلفی  با  نفت تالش کرد  وزارت 
صورتی  با  را  پیمانکاری  شرکتهای  حذف  مسئله 
قرارداد  )انعقاد  میخواستند  کارگران  آنکه  جز  به 
از سوی  این طرحها  اما همه  برد  پیش  به  مستقیم( 
مورخه  در  نفت  وزارت  نهایتا  و  شد  رد  کارگران 
91/3/10  با صدور بخشنامه ای با عنوان "فوری" 
و  کارکنان  کلیه  با  مستقیم  قرارداد  انعقاد  بر  مبنی 
سوابق  و  سطوح  تمامی  در  پیمانکاری  کارگران 
کاری، روند تن دادن به خواست کارگران را آغاز 
پتروشیمی  های  مجتمع  کارگران  پیروزی  کرد. « 
ماه شهر تجربه است که میتواند درمبارزات سایر 
کارگران بویژه با خواست ها و مطالبات مشابه به 
کار آید  واین پیروزی درس دیگری است از اتحاد و 
همبستگی و تداوم مبارزه ومقاومت برای به کرسی 
نشاندن خواست های کارگری. آموزش از این درس 
و کاربست این تجربه  درمبارزات جاری کارگران 
میتواند طبقه کارگر را درمقابله با سرمایه داران و 

دولت ازقدرت واستحکام بیشتری برخوردارسازد.
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ریگای گه ل )ارگان کمیته کردستان 
سازمان ( شماره 68 منتشر شد

پاراسیلکا ) نشریه جوانان و نوجوانان 
کیته کردستان (شماره 25 منتشر شد
راه سرخ ) نشریه فعالین داخل کشور ( 

شماره 5 منتشر شد

برای دریافت نشریات سازمان اتحاد 
فدائیان کمونیست به سایت سازمان مراجعه 

 نمائید
 www.fedayi.org

www.azerfedayi.org

نابود باد امپریالسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا             

،آنها   دادیم  ازدست  و هواداران  کادرها  و  اعضا  و 
اعدام  و  شکنجه  و  درفش  و  دار  دربرابر   هرگز 
سرفرود نیاوردند و تاآخرین لحظات حیات خود به 
انسانی خویش وفادار ماندند. ما دربرابر  آرمانهای 
و  داغدیده  های  وخانواده  جانباختگان  وهمه  آنها  
مقاومشان سرتعظیم فرود میاوریم  و پیمان میبندیم 

که  راه وآرمان آنها را پی گیرانه دنبال کنیم.

یاد  باردیگر   فاجعه خونین  این  این  درسالگرد 
گرامی  را  قهرمان  جانباختگان  همه  خاطره  و 
جاویدخواهد  و  زنده  همیشه  آنها   یاد  میداریم. 

ماند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم
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و  انقالبی  سازمانهای  و  احزاب  و  بودند  برده  بدر 
فاش  جنایت  این  راز  آزادیخواه،  وانسانهای  مترقی 
و خواست رسیدگی به آن به خواستی همگانی تبدیل 

شد.

واقعیت این است که  تداوم کشتار و شکنجه واعدام 
درابعاد  سیاسی  زندانیان  کشتار  فاجعه   وتکرار 
قتل های زنجیره ای و  کهریزک ها  و دستگیری 
 ، ،دانشجویان  کارگری  فعالین  کردن  زندانی  و 
روزنامه نگاران و فعالین سیاسی ، فرهنگی  امتداد 
سیاسی   زندانیان  عام  قتل  فاجعه  و   60 دهه  کشتار 
سال 67 است. از اینرواکنون مبارزه برای آزادی 
و  اختناق   برعلیه  مبارزه  و  سیاسی   زندانیان 
کسب  برای   ومبارزه  واعدام  شکنجه  و  سرکوب 
کشتار  فاجعه  ابعاد  شدن  روشن  ازخواست  ازادی 
زندانیان سیاسی  درشهریور 67 و مجازات آمرین 
وعاملین آن که درنهایت مسئول اصلی آن نظام ضد 
بشری جمهوری اسالمی است که همچنان به  روش 
های سرکوبگرانه خودادامه میدهد،جدائی ناپذیرشده 

است.

 ، احزاب   ، سیاسی   نیروهای  همه  وظیفه  امروز 
سازمانها  ونهاد های انقالبی و مترقی و انسانهای 
جان  فاجعه  این  از  که  زندانیانی  و  آزادیخواه  
، است که برخالف تالش رژیم  اند  برده  بدر  سالم 
برای   به فراموشی سپرده شدن این فاجعه فراموش 
نشدنی،  درهمگامی با خانواده های زندانیان سیاسی  
جانباخته با اقدامات مستقل خود  دادخواهی خانواده 
های جانباخته را به یک جنبش همگانی علیه رژیم 

حاکم  تبدیل کنند.

جمهوری  رهبران  عبث  تالشهای  برخالف  اینک 
اسالمی  ،کشتار های دهه 60  و فداکاری و ازجان 
گذشتگی وتسلیم ناپذیری زندانیانی که بر آرمانهای 
الهام بخش   ، وفادارماندند  پای جان  تا  انسانی خود 
مبارزات توده های کارگر و زحمتکش و جوانانی 
و  استثمار  و  ستم  به  دادن  پایان  خواهان  که  است 
زور و سرکوب  و زندان واعدام درجامعه هستند . 
خواست های انسانی ، آزادی ، و جامعه ای عاری 
دربرابر  جان  پای  تا  مقاومت  و  واستثمار   ستم  از 
بی عدالتی ، تاریک اندیشی و سرکوب این شهدای 
به  راه آزادی وسوسیالیسم،امروزه درمبارزات رو 
گسترش  کارگران ، زحمتکشان  پژواک مییابد  و 
آنها را درمقابل  رژیم ددمنش جمهوری اسالمی  ، 
درمقابل مافیای  قدرت و ثروت و امپریالیستهائی که  
برای به انحراف کشاندن مبارزات توده های مردم  

دندان تیز کرده اند  ، استوارتر  خواهد کرد.

دراین فاجعه خونین ما نیز رفقای زیادی از رهبران 

بقیه از صفحه اول

بمناسبت بیست و چهارمین سالگرد ...
بیست وچهار سال قبل ،طی توطئه ای ازپیش طراحی 
شده توسط رهبران رژیم جمهوری اسالمی و طی 
فرمانی که از سوی خمینی، این سردسته مرتجعین 
تازه به قدرت رسیده صادر گردید ، هزاران زندانی 
به  دوران محکومیتشان رو  آنها  اغلب  که  سیاسی  
اسالمی  جمهوری  رژیم  رسیدند.  قتل  به  بود  اتمام 
که درنتیجه هشت سال ادامه جنگ وخونریزی بی 
حاصل و امتناع جوانان ازرفتن به جبهه ها و شکل 
گیری اعتراضات عمومی به هراس افتاده بود، این 
 . داد  سازمان  را  نشدنی  وفراموش  بزرگ  جنایت 
جنایتی که درتاریخ معاصرایران وجهان بمثابه لکه 
ننگی برپیشانی  نه تنها دولتمردان جمهوری اسالمی 
بلکه همه آنهائیکه ازاین رژیم پشتیبانی کردند و یا 
مصلحت اندیشانه درباره این جنایت هولناک سکوت 

اختیار نمودند ، حک شد.

رژیم بادست زدن به این کشتار بی سابقه  درزندانها 
برآن بود تا باایجاد جو رعب و هراس درجامعه و 
محروم کردن جنبشهای انقالبی از کادرها ورهبران 

آزموده وبا سابقه ، ادامه حیات خودرا تضمین کند.

باقتل  انقالب  اول  ازهمان  اسالمی  جمهوری  اینکه 
کرد  قبضه  را  سیاسی  قدرت  وسرکوب  وکشتار 
وهزاران نفراز مخالفین خود را دردهه 60 وتاکنون 
دربی دادگاه های چند دقیقه ای خود محکوم و به قتل 
رسانده است ، رازی نیست که برکسی پوشیده باشد 
.اما فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی  درشهریورسال 
67آن چنان هولناک وبی سابقه بود که به حق آنرا 
ایران  درتاریخ  نشدنی  فراموش  فجایع  از  یکی 
با  دوماه  کمتراز  درمدت  رژیم   . اند  نامیده  وجهان 
تشکیل گروه مرگ که بیشرمانه به آن نام »دادگاه« 
شریف   ، مبارز  ومرد  زن  هزاران  بودند،  گذاشته 
دراین  آنها  فرستاد.  مرگ  کام  به  را  انساندوست  و 
مقررات  و  قوانین  خودحتی    ستیزانه  انسان  اقدام 
ارتجاعی خویش را نیز زیرپاگذاشتند . زندانیانی که 
قبال دربیدادگاه ها محکوم شده بودند واغلب دوران 
محکومیت شان به پایان رسیده بود ویا روبه پایان 
بود، را نیز نادیده گرفته و بار دیگر بدون هیچ دلیل 

و مدرکی آنها را به جوخه های اعدام سپردند.

اکنون که بیست وچهار سال از این واقعه هولناک 
ومدعیان  اسالمی  جمهوری  ،رژیم  میشود  سپری 
اند  زده  برلب  مهرسکوت  همچنان  آن  اصالح 
ودربرابر خواست خانواده های این جانباختگان  و 
احزاب و سازمانها و نهادهائی که اعضای خودرا 
پاسخ  حاضربه  اند،  داده  ازدست  فاجعه  دراین 
دفن  محل  و  اسامی  اعالم  از  حتی  و  نیستند  گوئی 
با  نمیتوانند  هرگز  آنها  .اما  میکنند  خودداری  آنها 
اند  شده  مرتکب  که  بارجنایتی  اززیر  سکوت خود 
اعمال  مسئولیت  بار  وازسنگینی  کرده  خالی  شانه 
فاجعه  دراین  که  هرچند  بکاهند.  خود  جنایتکارانه 
امپریالیستی   کشورهای  اسالمی  برجمهوری  عالوه 
های  شعار  امروز  که  آنها  ساز  دست  های  نهاد  و 
دموکراسی خواهی و حقوق بشرشان گوش فلک را 
کر کرده است جمهوری اسالمی را همراهی نموده 
و سکوت اختیار کردند، اما درنتیجه تالش خانواده 
های داغدیده و زندانیانی که از این فاجعه جان سالم 
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     تنها راه پیروزی کارگران اتحاد و تشکیالت است    

آنجا، 

بیشمارانند سینه های سرخ، 

که چشم به راه تو اند 

و 

آن گردن های افراشته از سیالب خون 

در انتظار گام های توانای تواند 

با من بیا 

بیا و به یادشان، 

خاکستری را که اکنون 

در صندوقچه هایمان اندوخته داریم 

در آبهای روان خلیج فارس و دریای 
خزر 

رها کنیم    

با من بیا

با من به خاوران بیا !

لندن - دهم شهریور 1385

جاودان باد یاد و خاطرۀ پر افتخار هزاران 
بخون خفته راه آزادی و برابری! 

گیرم که  در باورتان به خاک نشستم ،

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخمدار است ،

با ریشه چه میکنید ؟ ! 

گیرم که بر سر این بام 

بنشسته در کمین ، پرنده ای 

پرواز را عالمت ممنوع میزنید ، 

با جوجه های نشسته در آشیانه چه میکنید ؟ ! 

گیرم که میزنید ، 

گیرم که میبرید ، 

گیرم که میکشید ، 

با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید ؟ !! 

و  مردمی  ضد  جنگ  سال  هشت  طی  که  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر  رژیم 
گریبان  به  دست  المللی  بین  و  داخلی  عدیده  بحرانهای  در  عراق  با  ناعادالنه 
بود و عمال در عرصه نظامی و سیاسی دچار شکست گردیده بود در هراس 

" خاک خوب"
تقدیم به جانباخته گان و 
جانفشانان در راه آزادی 

فریبا مرزبان 

با من بیا  

بیا و این خاک را بنگر؛

بیا و مگوی

که این خاک مرده است  

با چشم درون 

بر آن بنگر 

و با صدای بلند بگو 

خاِک خوب » خاوران  «

خاِک خوب سرزمین من است 

با من بیا 

تا شهری از عشق را در آن پیدا کنی 

با من بیا و ببین 

کاین دستهای سرد 

کآن سینه های سرخ 

وآن قلبهای خفته در خاک 

روزگاری، 

گرم  ترین دستها 

و سرخ ترین سینه ها بودند 

روزگاری، 

پر طپش ترین قلبها بودند، 

با من بیا و بگذار 

که نهال اندیشه هایمان را 

که روزگاری چه نو بودند؟ 

در آنجا جستجو کنیم 

با من بیا 

با من به خاوران بیا 

بیا جنایتی نیست 

جرمی نیست 

سرها همه افراشته اند آنجا ! 

بیا تا ببینی که آسمان

بر زمین نشسته است 

و ستارگان بر چوبه دارند 

بیا تا ببینی 

دشتی از شقایق، ستاره، 

از سپیده، از سحر، و نسترن را 

با من بیا 

با من به خاوران بیا 

از اوج گیری جنبش تودهای همانند آنچه 
در سال 60 با آن روبرو شده بود با اتمام 
بس  آتش  زهر  جام  کشیدن  سر  و  جنگ 
افزایش  بمنظور  جالد  خمینی  جانب  از 
ملتهب  بر جامعه  فضای رعب و وحشت 
آنزمان به سیاست جنایتکارانه کشتارهای 
عمومی زندانیان دربند سیاسی روی آورد 
و در طی دو ماه دهها هزار زندانی را به 
جوخه های اعدام سپرد . اگر چه جالدان 
با حذف فیزیکی مخالفین خویش از خطر 
یافتند  موقتا رهایی  بالفعل خویش  دشمنان 
و  خویش  مقاومت  با  سیاسی  زندانیان  اما 
برابر جوخه  در  افتخار  پر  پذیرش مرگ 
های تیرباران بر این حقیقت صحه گذاشتند 
اعدام  و  شکنجه  و  سرکوب  سیاست  که 
بر  تا  گردید  نخواهد  قادر  رژیم  جالدان 
عزم و اراده راسخ آنان در دشمنی و کینه 
آنان از نظام ارتجاعی و پاسداران  عمیق 
آن فایق آید . برای زندانی قهرمان سیاسی 
در  خویش  مقاومت  با  دهه  دو  قریب  که 
های  شکنجه  شدیدترین  تحت  و  زندانها 
سرکوب  سیستم  تمامیت  وسطایی  قرون 
را به سخره گرفته هیچ سعادتی باالتر از 
مرگ پر افتخار در نبرد رودررو با دشمن 
نیست . چنین اندیشه ای آن قهرمانان را در 

یادها جاودانه ساخته است.

یادشان گرامی و راهشان پویان !

زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهورى اسالمى ایران

شورایى  فدراتیو  جمهورى  باد  برقرار 
ایران !

سازمان اتحاد فدائیان كمونیست - كمیتة 
ایالتى كردستان



 برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر

بگیرید تماس 

آنالین کمونیستی  کار 
info@kare-online.org

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org

کردستان کمیته 
kurdistan@fedayi.org

تهران  کمیته 
tehran@fedayi.org 

کرج  کمیته 
karaj@fedayi.org

آذربایجان  کمیته 
azer@fedayi.org

پال تاک مسئولین 
 paltalkroom@fedayi.org

پناهندگی  امور  کمیته 
panahjo@fedayi.org 
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 آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، اطالعیه ها و
 نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org

در مراسم گرامیداشت کشته شدگان زلزله هرچه 
گسترده تر شرکت کنیم

اهر و   ، از ساکنان شهرهای ورزقان  بسیاری  آذربایجان شرقی  اثر زلزله  بر 
روستاهای اطراف کشته شده ، بسیاری زخمی و هزاران نفر بی خانمان گشتند. 
مراسمی  بازماندگان  با  همدردی  ابراز  و  شدگان  کشته  گرامیداشت  مناسبت  به 
در شهر تبریز روز یکشنبه مورخ 12 شهریور 1391 از ساعت 16 الی 18 

برگزار خواهد شد.

ما امضاء کنندگان زیر از کارگران ، دانشجویان ، زنان و مردان و جوانان آگاه و 
فعال می خواهیم در این مراسم فعاالنه شرکت کنند. با شرکت خود در این مراسم 
ضمن این که تسالی خاطر خانواده و هم وطنان باشند ، در همین حال رنج و 
مشکالت مردم دچار زلزله را که هم اکنون بی خانمان و در سرما مانده اند به 
گوش همه برسانند. از مردم شریف و نوع دوست بخواهند برای رفع مشکالت 
این عزیزان هرچه گسترده تر و متحد تر دست به اقدامات عملی بزنند. بگویند 
نتیجه مشکالت بی خانمانی صد چندان  که هر روز هوا سردتر می شود  در 

می گردد.

تا دیر نشده باید با هدف بر طرف کردن مشکل اسکان زلزله زدگان متشکل شده 
و با برنامه های دقیق دست به کارهای عملی بزنیم.

امروز ضمن اینکه ابراز همدردی و غمگین بودن از نظر روحی تسالی خاطر 
است اما بیشتر از آن و بیشتر از اشک ریختن، حمایت های عملی و کمک های 

مادی مورد نیاز هم وطنان است. 

کارگران ، دانشجویان و جوانان آگاه:
 باید با سازماندهی دقیق و متناسب با شرایط ایران اقدام به هدایت و رهبری نیرو 
ها و پتانسیل عظیم کمک های مردمی به سو زلزله زدگان کنید. با اطمینان می 
توان گفت اگر مردم بدانند از طریق کارگران ، دانشجویان و جوانان فعال و آگاه 
کانال مطمئینی به وجود آمده است ، دریای بی کرانی از کمک های مردمی به 
سمت زلزله زدگان سرا زیر خواهد شد. شما به طور عاجل این اطمینان را به 
هم وطنان بدهید، سپس به بینید که خلق های ایران هرگز همنوعان خود را تنها 
نمی گذارند. بدون ترس و واهمه و هر چه سریعتر دست به کار شوید از این که 
شما را دستگیر و زندانی کنند نهراسید ، اقدامات شما هر چه گسترده و توده ای 

تر شود به همان اندازه دستگیری شما کمتر خواهد شد. 

کارگران ، دانشجویان و جوانان آگاه :
عرصه حمایت و کمک رسانی به هموطنان زلزله زده، عرصه گسترده ای جهت 
محک زدن میزان نوع دوستی ، آگاهی و توانایی های برنامه ریزی و اجرایی 
انجام  برای  تجربیات الزم  انسانی و کسب  انجام وظایف  امکان  شما است. که 
کارهای بزرگتر را پیش روی شما قرار داده است. در نتیجه با اقدامات دقیق، 
ضمن انجام وظایف انسانی ، در قبال هم وطنان زلزله زده ، خود را به دانش و 

توانائی بیشتر سازمانیابی و سازماندهی مجهز کنید.

ما ضمن گفتن تسلیت و ابراز همدردی با بازماندگان ، از تمامی مردم می خواهیم 
در مراسم روز یکشنبه شرکت کنند و در این مراسم خواستارآزادی بدون قید و 
شرط جوانانی باشند که برای کمک رسانی به زلزله زدگان در منطقه ورزقان 
و اهر کمپ های کمک رسانی بر پا کرده بودند، که  توسط ماموران جمهوری 

اسالمی با اتهامات دروغین دستگیر شده اند. 

ابراز  امیدواریم  وطنان  وهم  شدگان  کشته  شماخانواده  به  تسلیت  ضمن عرض 
همدردی ما رابپذیرند.

زندان مرکزی تبریز

شاهرخ زمانی و محمد جراحی
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به یاد داشته باشیم که مردم متحد هرگز شکست نمی خورد


