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درمقابله با تعرض کارفرماها ودولت به

فرارسیدن سال  5132میالدی را به همه کارگران وزحمتکشانی که این

حقوق کارگران  ،خودکشی راه چاره نیست

روز را جشن میگیرند شادباش میگوئیم

طبق اخبار منتشره ،بعداز اینکه اعتراضات کااررارا
مااعااد طاادر و قره واهاات قرشااباار ااتااا

بااا

ااکااا

رکو و اخراج وق اتارایارر اعاداقر از کااررارا
معترض مواجه شد ،ه نفراز کااررارا قراعاتاراض
بااه اخااراج و اارکااو

وازق ااش قاق

شاا االااشااا ،

قرمحوطه معد ق ش به خوقکشی زقند.
اخیرا کارفرما بیش از  053نفراز کارررا این معد
را اخراج کره ا ش .کارفرما ها که هانو جنرل را
قر کارخانه ها و مراکزکارررر قرپیش ررفته اند
حتی نخوا تند مد ی هبل کارررا را قرجریا این
اخراج ق ته جمعی هرارقهند .قرحالیکه بیکار شد
کارررا زندری خوق و خانواقه نبا را نیز با خطرات
متعدقر

کرقه

مواجه

طبق

ا ش.

رزارش

خبررزاریبا قیروز صبح کارررا شاغل قرمعد به
همراه کارررا

اخراجی قرمحوطه معد

جمت

اعتراضی بررزار میکنند و خوا تار بازرشش به کار

جابااا

قر اااگ رااذشااتااه قر ااناارااگ باای رحا ماانااا اابااات ظاالاامااانااه وا ااتا اامااارراارانااه

نظام

رمایه قارر روزرارر وام با بی وهراس  ،جنگ وخاوناریازر وباحاراناباار

عظی مالی

پرر کرق .بشریش شنه زاقر  ،رفاه وقاشتن یک زنادرای انساانای کاه

قر نشانی از ت وا ت ماار  ،زور و ارکاو

و جاناگ وخاوناریازر نابااشاد ،باار

قیررفرو ریختن کاخ خیالی وببشش موعوق ا ت مارررا
ش قیدند وبار نرین

وجنگ افروزا عال را باه

را قر نااباوقر ق اش ورقهاار جاناش کااررارر و اایار

جنبشبار اجتماعی ،قر ررانی  ،بیکارر  ،رستارش فا ار  ،لاوقرای ماحایا زیساش ،
مرگ ومیر میلیونی کوقکا  ،زنا  ،جوانا  ،پیرا

وزجه وناله انسانبائی که زیار

بمبارانبا  ،بمب رزاریبا و کشتار ها و اعدامبا که که میشادناد ،بارشااناه هاار خاوق
لمس کرقند.نا وانی مبار شدید بحرا عطی وعمایاق ماالای جاباا
رذشته واعتراف را

رمایه وقوگ معظ

ش انداز یره و ار رر را برار

ارماایاه قر ااگ

رمایه قارر به داوم

اکنین کره زمین صویر میکند .

قر اگ جادیاد ،
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اوضاع کردستان و روند مبارزات توده های زحمتکش کرد درسووریوه
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برار پیریرر

موضوع قرجمت کارررا اخراجی معترض حضور
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درمقابله با تعرض کارفرماها ودولت به حقوق کارگران ،

ش اندازر که قر

خودکشی راه چاره نیست
به رفته کارررا این معد با وجوق نکه
روز رذشته برخی مسئوال شبر تا

کارررا

جز داوم مبارزه وایستاقری

کا

برار پیریرر موضوع قرجمت کارررا

اره قیررر ندارند .ق ش زق به خوقکشی

اخراجی معترض حضور قاشتند اما قر

قرشرایطی که ازق ش قاق ش ل مشکدت

نبایش کارفرما وجبی به خوا ته هار جمت

عدیده خانواقری و اجتماعی را قرپی قارق

کنندرا نکرق.

و قرواهت مرگ دریجی کارررا وخانواقه

اخراجبار ق ته جمعی و بیکار ازر

نبا را ره میزند و قولش و کارفرما ها کک

یکی از شررقهائی ا ش که

ه

نمیرزق ،خوقکشی عده ار

ازکارررا

ه اثیر و احیانا رحمی را قر

کارررا

کارفرماها ،قولش و رمایه قارا همچو
قاموکلس

شمشیر

رکارررا

باالر

نبا برخواهد انریخش؟ برار هرانسانی که

نربداشته اند و برار وق اندوزر و شدید

ثروت اندوزر از هبل کارقیررا

ا ت مار نیرور کار و بدید نبا و بمنظور

اش را کورنکرقه باشد  ،قرک و فب اینکه

جلوریرر از اعتراضات و طرح خوا ش

کارررا

رنوشش

هایشا  ،هرراه که اراقه کنند بر رکارررا

نچنا

فروق میاورند .اکنو که قیرر به هوانین کار

که قیرر زندری برار شا

مورق صویب خوقشا ه وهعی نمینبند .

نمیشوق،قشوار نیسش .اما این ه واهعیتی

هرارقاقهار موهش و فید امضا ،عبدات
نرینی که هنرام به کاررمارر کارررا

با ازق ش قاق

شل

شما

یره و ارر را قرم ابل خوق میبینند

ا ش که قرجنگ بین
رح

وکارررا

هابل حمل
رمایه قارا

وشف تی

قرکار

از نبا میریرند ،کار انبا را راحش کرقه

نیسش  .رمایه به هرهیمتی قنباگ وق ا ش

را

و فریب

ا ش و هروهش که بخواهند کارررا
اخراج و یا نبا را نچنا

حش فشار هرار

 ،نبااز هرو یله وابزار رکو

ا تفاقه میکنند ا نیرور کار را ا ت مار

میدهند که حتی به ق تمزق هار نا یز ه

کرقه و وق بیشترر به جیب بزنند .قراینجا

رضایش میدهند قرحالیکه همین ق ش مزق

نبا ییر واز هوا به نفت کارررا ا ش که

هار نا یز ه بموهت پرقاخش نمیشوندو

کارررا

رمایه

کارررا باید ماه ها قوندری بکنند ا ح وو

قارا

هار ع ب افتاقه خوق را قریافش نمایند.

اهتصاقر و

این عرض افسار رسیخته به ح وو و

بنشانند.برار ییر واز هوا اره کارررا

معیشش کارررا
جمعی بدو

را هاقرمیسازق قرم ابل

و قولش بایستند و خوا ش هار
یا ی خوق را به کر ی

و این اخراجبار ق ته

وحدت و شکیدت ا ش .شکید ی که بتواند

امینی برار

ا ت دگ طب ا ی کارررا را پا دارر کرقه

اینکه کارررا

هزینه هار قورا بیکارر قاشته باشند ،ت

و مبارزه نبا را برعلیه رمایه ازمانداقه

مضاعفی ا ش که ازطرف مافیار هدرت و

و رهبرر کند.

ثروت و قولش حامی نبا بررارررا اعماگ

خ -عمو اوغلی

میشوق
صفحه 5

.

وقرم ابل

این

عرضات،

اناحاصاارات ارماایاه

قارر وقوگ حاااکا بااا انااداخااتاان بااار بااحاارا

قربرابر کارفرما و قولش حامی نبا راه

شا

فرارسیدن سال  5132میالدی ...

باارقوش اهشااار و طاابا ااات زحاامااتااکااش  ،باای
ح اوهای  ،ا اتا اماار و ارکاو

را افازایاش

خواهند قاق .نبا قر رس از باروز جاناباشاباار
اجتماعی وجلوریرر از اهباگ کاررارا و اوقه
هار زحمتکش مرقم از و یالیس بم ابه نباا
راه خدصی از ناکاباش ارماایاه  ،زراقخااناه
هار ئوریاک و سالایاحاا ای خاوق را باه راه
خااواهاانااد انااداخااش  ،از فااریااب و ناایاارنااگ ،
ازمااذهااب و خاارافااه ،از نااواق پاار ااتاای و
نا یونالیس

وهر نچه کاه قر ق اتارس قارناد

برار انحراف افکار عمومی و جلورایارر از
بروز ان دبات اجتماعی ا تفاقه خواهند کرق .
جنگ و لطه طلبی ذا ی نظام

رماایاه قارر

ا ش .صاحبا زر وزور با شدیاد باحاراناباار
اهتصاقر همچنا

برطبل جنگ خواهند کوبید

امااا قرایاان واناافااسااار قناایااار وارونااه نااظااام
طب ا ی ،ن طه امیاد و شا اناداز روشانای ها
وجوق قارق  .طب ه کاررر  ،وقه هاار مارقم و
بطور کلی بشریش مترهی از زیر ایه نرین
اختاپوس ارماایاه اربالاناد مایاکاناناد و بایادار
میشوند  ،شمبار خویش را به قنیار قیارارر
 ،قنایاائای عاارر از ااتا وا اتا ااماار وجانااگ
وکشتار میرشایند  .ومیفبمند که بارار ر ایاد
به نین قنیائی باید متشکل شوند  ،متحد شاوناد
وبه اشاکااگ ماخاتالاز ماباارزه ق اش بازناناد و
اارانااجااام بااا کااوباایااد

اار ایاان مااار هاافااش

رنگ بر نگ  ،ارناوشاش خاوق را قرق اش
ررفته و ش انداز نوینی را قربارابار بشاریاش
برشایند .اگ جدید اگ شدید مبارزه طابا اا ای
ا ااش .قرایاان ماابااارزه باارار طااب ا ااه کااارراار
وزحمتکشا جبا پیروزر رزومندی .
اااازماااا

ا اااحااااق فااادائااایاااا

72ق امبر7312

زنده باد عزم و اراده خلل ناپذیر کارگران به سرنگونی نظام سرمایه

کاااماااونااایاااساااش
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یک نراه حتی اجاماالای

پوودیوودۀجووهووانووی
خشونت علیه زنان

به روشه و کاناار قنایاا،

نوشین شفاهی

اعماگ کرقه ا ش .از نرسار و اعدام ررفته
ا جاوز و کوقک زارر و ضار

و شاتا

ه جوامت غربی و اه

علنی و اشکار .و البته موج ا ید پااشایاباار

جوامات قیاکاتاا اور زقه

اخیر که بد ش ایاقر خوق ر ی فاا اد اناجاام

مذهبی ار او خااور

شد .قر ن اط قیارار قنایاا هاماچاو کالامابایاا،

ماایااانااه و افااریا ااا نشااا

مکزیک ،ر انتین ،هند ،لبناا  ،پااکساتاا و

بیسش و پنج نوامبر برابر با بارم ذر مااه

میدهد که خشونش قر مام باافاش طابا اا ای –

اف انساتاا و جااهاار قیارار زناا بسایاارر

روز جبانی رفت خشونش از زنا ا ش.

اجتماعی این جوامت نیده شده و قر ناماوقهاا

هربانی ا ید پاشی و جاوز رروهی رشته اند

فارغ از اینکه کدام کشور و حش لطه کدام

و هالببار متفاو ی خوق را اشاکاار مای کاناد.

و یا ربوقه شده و هارراز رقر از ناا باجاا

مذهب زندری می کنند  ،این حق طبیعی هار

جوامت غربی از هِبل مبارزات و م اوماتاباار

نمانده ا ش .و این همه قر کنار شنایات اریان

زنی ا ش که قر خااناه و اجاتامااعای امان و

اریخی و ازمانایاافاتاه زناا و جاناباشاباار

و قلخراشاتاریان خشاوناتاباار ایاساتاماا ایاک

ایمن زندری کند.

ان دبی،اعماگ خشونش اشکاگ پنباناتار و باه

خانواقری ا فاو می افتد.

معضل زنا نایاساش

قرجا ی کمرنرتر یافته قرحالیکه قاماناه ایان

موارقر ند از جنایتبار بیشرماناه اخایارقر

بلکه معضل یک اجتماع ،و اِعمااگ خشاوناش

خشونش قر جوامت ا دمزقه اباعااق و ایات و

خاور میانه و یار جنوبی:

علیه ک ک حاق جاماعاه ا اش.قر جاوامات

وحشیانه رر بخوق ررفته ا ش.

 -موج ا ید پاشی قر اصفاباا کاه ماتاعااهاب

ا دمزقه و قیکتا ورر قرجات این خشاوناش

مذهاب و قر شارایا خااا جاباا اماروز

به مرا ب بیشتر و ابعاق رسترقه ارر باخاوق

مذهب ا دم ،نه ف

خشونش علیاه زناا را

ح یر به زنا صورت ررفش و از هِابال باه

میریرق.

ر ما شویق و وجیه میکاناد بالاکاه نارا قر

وحشش انداختن زناا و ایاجااق یاک فضاار

عریفی که فمنیستبا و رفمیستباا

هوانین هضایی و ماوزشای اش ها نابااقیاناه

رعاب ور ظاااهارا بااا اناارایااز یاک افااریااح

از ان یااق زناا و خشاوناش ر امای و غایار

کرقه و به ضر

بدید و ارعا  ،و شکنجاه

ر می بر زنا بد ش مایادهاناد خشاوناش بار

و هتل ،نرا به فارهاناگ ر امای و اجاباارر

-مسکوت رذاشتن جنایتی که مطاباق هاوانایان

زنا  ،صرفا یک رفتار و ناهنجارر اخدهای

بدیل کارقه ا اش و باه االاش کشایاد ایان

شاریاعاه و او ا قاقرااه هاار ا ادمای قر

و اهتدار طلبانه از طارف مارقا و جااماعاه

فرهنگ خشونتزا جرم ماحاساو

شاده و باه

ار باط با زنا انجام میاشاوق .ایان قاقرااه هاا

مرق االر نیسش که راویاا ر اماا مایاخاواهاد

بد رین شکل ممکن رکو رشته ا ش.

اخدو نباقینه شاد و بارابا ِر قر جااماعاه را

زنا و کوقکا قختر بسیارر قر هر راوشاه

نرسار ،کشتن ،م له کرق و احا ایار زناا

ارزشاباا را باه اخاره

قنیا هر روزه وجه المصالاحاه اخاتادفاات و

قر معابر عمومی را صاقر کرقه و باه اجارا

بریرق ،و یا خارج از نرمبار یک یست قر

جنربار خونین باندها و شبکه هار ماافایاایای

میرذارق قر ظاهر امر غیار هااناونای هساتاناد

هدرت ،زنا را به ان ایااق قر ورق.بالاکاه ایان

مواق مخدر و یا رانرسترهاار ماذهابای هارار

ولی جنایا شا بدو کیفر مای مااناد .ناماوناه

پدیده وحشیانبنتیجه و مولوق یساتامای ا اش

میریرند.

هااار

که ه خوق موجد ایان خشاوناش ا اش و ها

بختک ققمنشا قاعش و جنایات هولناکی که

ا دمزقه ار و پاکستاا و افا اانساتاا و

نایااز قارق و قر

بر زنا عراو و وریه نازگ کرقه اند شاایاد

هند فراوا ا ش.

ابعاق مختلفی نرا وجیه می کند .قر جااماعاه

یکی از عریانترین وحش قر ایان یاکای قو

 -رُبوق  ،ررورا ررفتن ،جاوز و خریاد و

طب ا ی،خشونش بر زنا بخشی از لماپانایاسا

هر اخیر بوقه باشد .ولی نه مناحاصار بافارق

فاااروش زناااا

قر باااازارهاااار بااارقرااای

فرهنگ رمایه قاریسش کاه از اار و پاوق

بااوقه نااه ا اافاااهاای .جاانااایااش ر یا جااماابااورر

رانرسترهار ا ادمایاساتای او باوحارام و

ذیه می کناد و باخاشای

ا دمی نسبش به زنا که باه قرازار عامار

قاعش و باندهار ماافایاایای اجاارت اکاس.

خشونش علیه زنا ف

برخدف

محکاوم کارقه و

بخاطر حفظ حیا ش باه

فرهنری این یست

از خشونش کلی و هاماراانای ناظاام ارماایاه
قاریسش.
صفحه 1

یاهش اب ه قارق ،هاماا

اوحاش و هاماا

خشونش را باه زناا بشایاوه هاار ماخاتالاز

،

پاشید هایی که با انریز مساخار و

مشمئزکننده برار جماعتی از اراذگ.

که به موازات هوانیان هضاایای قولاتای حاکا

بااویااوه قر کشااورهااا و مااناااطااق

 -اهانش و بیحرمتی کارق باه زناا

ادامه در صفحه 31

پرتوان باد همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان !

او ا
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انقالب اکتبر آغاز دوران تاربخی نوین
بمناسبت نودودومین سالگرد انقالب
( خ -عمواوغلی )
اکتبر

ااماایااساارهاااي خاالااق ،هاار قو بااا صاارف
خاااك قیااراارا مااخااالاافاانااد ،مااا ر اام اًا اعاادم
ميقاری ه هسطنطنیه ماگ ركها ش و باید
م ل ابق قر صرف مسلمانا باهي بماند.

مبمی قرل و هرارقاقهار امپریاالایاساتای ایافاا

ما ر ماً اعدم ميقاریا

کرقند.بد فاصالاه پاس از پایاروزر انا اد

وافق هاي پیشایان رو ایاه و انارالاساتاا

و یالیس قرشورور جشا اناداز

اکتابار قر  12ذر  / 1721پاناجا ق اامابار

ایرا را میا قو شور امپریالیاساش ا اسایا

روشاااان واماااایاااادبااااخااااشاااای قر اااارا اااار

بااه

رقه بوق ،باطل و ا ل یكن و از قرجاه ي

از جااملااه قرباااره

اعتبار اهطند (هراقاقهاي  1232و )1215

ان د کبیر او ایاالایاساتای اکاتابار و غااز
اختما

وقرمیا طب ه کاررر و زحاماتاکاشاا

جبا

 ، 1212طاای باایاااناایااه ار قرخااطااا
خاال ا اابااار ااحااش اات ا

اه

بوجاوق ماد وقرپایاکار جاناباش کااررارر و

ایرا

خل بار ررفتار ا تعماار وا اتا امااروبارقرای

«رف ا و براقرا !!

محض پایا عملیات ناظااماي ،ارباازا ماا

قر رو یه حواقث بزرري قر حاگ كاویان و

خاك شور ا را خلیه اناناد و شاماا مارقم

کاروزحمش به میدا ماباارزه انا ادبای راام

انجام رارفاتاه ا اش .جاناگ خاونایان اناوناي

ایرا حق قاشته بااشایاد اه زاقاناه قربااه ي

نباقند بدین ر یب ایده و یالیس و جاباا

(جنگ جباني اوگ) اه باا نایاش اجااوز باه

رنوشش ي خوق صمی بریرید...1

و ائاورر و ااکاتایاک

رزمینهاي بیرانه و سی خاك ملل قیارار

رئیس شوراهاي میسرهاي خلق :لنین

پاارلااتاارر قر اامااام جاابااا ر ااوخ

شروع شده ،به پایاا خاوق نازقیا ماي شاوق.

اکاااتااابااار هاااماااچااانااایااان

قنیاي قیرري پا به عرصهي وجاوق راذاشاتاه

اما اهدامات قولش نوپاار شاورور باه ایاناجاا

ر غاز یاک احاوگ عامایاق فاکارر

ا ش .این قنیا ،قنیاي رنجابارا و مالال زاق

مااحاادوق نشااد باالااکااه عاادوه باار ل ا ااو کاالاایااه

قرجامعه بشرر به ثبش ر ید.

شااده ا ااش .قر پشااش اار انا اادبااي ااه قر

هرارقاقهار ا ار بار رو یه ازارر اعاباد

ان د کبیر و یاالایاساتای اکاتابار اناباا باه

رو یه انجام رارفاتاه ،حاكاوماتاي اه ماولاوق

کرق که قراخراج نیورهار نظامی انرلایاس

یایارات اوضااع جاباا باه اوق احاوالت

اراقه ي ارررا و قها ااناا رو اي ا اش،

و ع مانی نایاز باه ایارا کاماک کاناد .ا ایان

اهاااتاااصااااقر واجاااتااامااااعااای ماااحااادوق نشاااد

ایستاقه ا ش .اي مسلمااناا مشارو زمایان!!

اهدامات قر داوم خوق که باا ا اتا ابااگ و ایات

بلکه عوامال ذهانای ایاجااق انایان احاوالت

اي ایرانیا ! اي ارك هاا! اي عار هاا! اي

وقه هار مرقم ایرا و منطا اه ماواجاه شاده

ان دبی را قرجباا وازجاملاه قرکشاور ماا

هندوا ! روي خن ما با شما ش :با شما ه

باااااااوق

و

ایرا فراه کرق .پیروزر ان د اکتبار باه

زندراني ا  ،جااناتاا  ،ماالاتاا و نااماو اتاا

عوارض ا تیدر رو یه زارر بارایارا

پیدایش  ،ویاش و رساتارش نافاوذ ماعاناور

هر ها زیر پاي غار ررا اروپایي مااناده و

ااازه ار بااخااشاایااد ااوقه هااار عااظاای ا

جااا

بینی علمی مارکسیسا
ان ا ااد

وانا ا اااد

یاااافاااش
بم ابه

نیروهائی قرجاماعاه اناجاامایاد کاه

وماقر

اعدم کرقند

اه عابادنااماه هاا و

اي ایرانیا ! به شاماا هاوگ ماي قهایا

اه باه

میسر خلق براي امور ملیشها :ا تالین«

اااااااماااااااامااااااای

اااااااطاااااااوح

را قرباارراارفااش قر باایااسااش و شااشا

وئاان

له شده بوق.

 1212پاااناااجا ا

باادو وجااوق وحضااور ناابااا جااناابااش هااار

ما ر ماً اعدم ميقاری ه مام پایاماا هاا و

کارررر شورور قر نااماه ار ر امای باه

زاقیاااخاااواهااااناااه و عااادالاااش

هرارقاقهاي ري ه زار مخلوع رو یه باا

قولش ایرا

طلبانه ممکن نامایاشاد. .جاناباش خایااباانای ،

انرلستا و فرانسه امضا رقه باوق و طاباق

«1ـ مام بدهي هااي ایارا ماطااباق ا ابادت

اجاااتااامااااعااای

ااایااارمااااه  1721قولاااش

ازجمله اعدم کرق که:

جنرل ،هایاام کالانال ماحاماد ا ای خاا پسایاا

مفاق

،جمبورر شورور ریاد  ،اا ایاس حاز

از خا مه ي جاناگ باه رو ایاه قاقه شاوق و

7ـ رو یه به مداخلهي خوق قر عاوایاد ایارا

حاكااومااش مااخاالااوع « اارنسااكااي «ناایااز هاامااا

از هااباایاال رااماار ااات و االاارااراف خااانااه هااا و

هرارقاقها را أیید رقه بوق ،همري باطال و

مالیاتها پایا ميقهد

کاااماااونااایاااساااش ایااارا

و اااایااار احااازا

مااتاارهاای ازهاامااا اوا پاایااروزر ان ا ااد
اکتبر
قر

اثیر

بوجوق مدند وموف یش هائی

ااطااوح مااخااتاالااز ماابااارزه عاالاایااه

ااتا

وا ت مار  ،ا تبداق و ا تعمار ازجاملاه نا اش
صفحه 1

هرار بوق هسطنطنیه (ا تاناباوگ) پاس

ا ل یكن و از قرجهي اعتبار اهطند.
جمبوري و یالیستي رو یه وحكوماش اه
مااجااري اواماار ناابااا ااش ،یااعاانااي شااوراي

زندانی سیاسی آزاد باید گردد !

زماااااا

ااااازاري الااا ا اااااا ماااااي شاااااوق

 0ـ قریااي خازر باراي شاتایاراناي قر زیار
پر

ایرا زاق اعدم ميشوق
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2ـ رحدات شوروي با ایرا مطابق اراقهي
كنه رحدي معین خواهد شد
 5ـ مام امتیاازات قولاش روس و اماتایاازات

از ماااباااارزات زاقیاااخاااواهااااناااه و ضاااد

ار جااع جاباانای اراناجاام زیار فشاارهاار

ا ت مارر کاررارا وقها ااناا ایارا نافاوذ

بیارونای و اناحارافاات قرونای باا شاکاساش

مااااعاااانااااور عااااماااایااا اااای قرقگ کااااارراااارا

مواجه ررقید ه ا اش قرحاالایاکاه رمااناباا و

کسب کرق و نام لانایان رهابار

خصوصي باطل و از قرجهي اعتباار ااها

وزحمتکشا

ا ش

ان د اکتبر بمنزله مدافت ح وو کاررارا

مطالبات مطروحاه

ها اکاناو خاوا اش

ااامااابااال زاقر و

طب ه کاررر و میلیاارقهاا انساا زحاماتاکاش

مل ایرا اعدم ميشوق

قاقراااارر

اااااقور ااااریاااان مااااحاااال کااااار

رور زمایاان ا اش کاه ااحاش ا ااارت ناظااام

2ـا خااطااوط االاارااراف و راه هاااي شااو ااه ي

وزندری شبر ها و رو اتاا هاا قراه یاافاش.

رمایه قارر به ر میبرند .وبرار رهاائای

اخته شده قر طاوگ جاناگ باه مالاش ایارا

ان د اکتبر کاه اولایان هادرت کااررارر را

از یوغ رمایه قارر و باعاات

وارذار ميشوق

قرکره زمین برپا ااخاتاه باوق وناخاساتایان

جنگ و رر نری  ،بیکاارر و بای مساکانای

 1ـ ا اصااوگ مااحااا اامااات و هضاااوت ااابااق

قولش و ایاالایاساتای و ار غااز رازار از

ف دا ببداشش  ،وارری  ،اعتیاق  ،بعایاضاات

اارمااایااه قارر بااه جااامااعااه ار فااارغاات از

نواقر  ،جنسی  ،ملی و غیره مباارزه کارقه

2ـ میسیو روحاني ارومیه منحل ميشوق

ا اات ا اامااار و طااب ا ااات و فااارغ از اات ا

و

وازطب ه کاررر و انا ادبایاو کاذشاتاه الاباام

13ـ مام ا باع رو یه ي ماتاوطان قر ایارا

بعیضاات و هارراوناه بای عادالاتای را باه

و

 1ـ بان ا ت راضي ایرا با مام ماتاعالا اات،

نسوگها دً باطل ميشوق

مكلز هستند لیهي عوارض و مالیاتهاا را
11ـ رحد ایرا و روس براي عبور زاق و
حمل ماگالتجاره باز ميشوق
17ـ به ایرا اجازهي رانزیش مااگ الاتاجااره
از رو یه قاقه ميشوق
 10ـ قولش رو یه از هرراوناه مشاار اش قر
شاااكااایااال هاااواي مسااالاااح قر خااااك ایااارا

و

ا یرند با مدحظه اریخ پارفاراز و نشایاب

کشورهار امپریالیستی هرارررفش بیاش از

جنباش کااررارر و او ایاالایاساتای باایاد از

 12کشاور اماپاریاالایاساتای مشاتارکاا با ارار

شکسش ها و پیروزر هار خوق قر ارا ار

نابوقر کشاورناوبانایااق کااررارا وقها ااناا

جاابااا از جااملااه شااکااسااش شااورور قرس

وارق عاماالایاات شادنااد وبارغا ما اااوماش و.

ررفته و با روحیه ار ان دبی ر و راهی و

مبارزه بی ناظایار کااررارا وزحاماتاکاشاا

ااجااربااه فاارا اار بااه نااباارق عاالاایااه اارمااایااه

ا حاق شورور اما این جنربا قو اوطائاه هاا

قارر وبرهرارر و یالیس همش رماارناد.

اررزاريها رضایش ميقهد
15ـا باه ایارا اجاازه قاقه ماي شاوق اه قر
لیهي شبر و بخش هاا ي شاوروي اناساوگ
ناااااااااماااااااااایاااااااااد.

«

بدین ر یاب جاماباورر جاوا شاوراهاا ناه
نبا باا اعادم پشاتایاباانای خاوق ازماباارزات
زاقیااخااواهااانااه وضااد ا اات ا اامااارر و ضااد
ا تعمارر کارررا و زحمتکشا

ااااااارماااااااایاااااااه

و پیامد هار

 12ـا ا قولاااش رو ااایاااه باااه مااالا ا اااي شاااد

ناباا را

قرمبارزه برعلیه ار جاع وامپریالیس یاارر
ر اند بالاکاه را اا باا لا او یاکاجااناباه کالایاه
هاااارارقاقهااااار ا ااااار اااابااااار وماااازایااااا و
امتیازات امپراطورر رو یه و پشاتایاباانای

میریرند طب ه کاررر و همه زحماتاکاشاا

غااز ماورق

برار به زانوقر ورق

صرفنظر مينماید

صفحه 2

جامعه بشرر نوید قاق از هما

هاماچاو

ناابااائاایااکااه قرباانااد نااظااام جااباانااماای اارمااایااه

نااااااافااااااارت

بالسویه با اهالي أقیه نمایند

اااااااااعااااااااایااااااااایااااااااان

وزحاااماااش کشاااا

و

ق ااش ورقهااار اکااتااباار و خااوا ااش هااا و

قارهاااااااا

ان د اکتبر و نتایا

همچنا اقاماه یاافاش.انا اد

فراموش نکنی کاه انا اد

اکاتابار

اناا

رویداق اجتماعی قر اریخ بشاریاش ا اش کاه
باا هارراام بشار قرراه

اعااقت

اکااتااباار بااا هاامااه قشااواریاابااار قروناای و

عظمش

بیرونی به نچناا ماوفا ایاش هاایای قر امار

وپیشرفش اجتماعی و بنار یک جامعه فاارغ

موزش و پاروش  ،پایاشارفاش هاار عالامای

از ت وا ت مار به نحو قرخشانترر نمایاا

صنعتی و امین کار و مسکن و باباداشاش و

میررقق (( .خ -عمواوغلی ))

زندری عارر از ت وا ست ماار و کا اافاات
رمایه قارر بد ش ورق کاه بارغا ازها
پاشی ا احااق شاورور ق اش ورق هاار
برار بشریش هابل بررشش نیسش
اکنو قرحالی نوقوقومین االارارق انا اد
و یالیستی اکتبر را ررامی میداری که این
اناا ااد
فراوا

بااا طااای فااراز و نشاایاااب هاااار
و حمل جنربار خانمانسوز وویارا

کننده از ور هدرت هار رماایاه قارر و

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

گرامی باد یاد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی و برابری !
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اثیرات فکرر از  PKKررفاتاه اناد را قر

اوضاع کردستان و روند مبارزات توده های زحمتکش
کرد درسوریه در گفتگو با رفیق ساالر حسامی از
اعضای کمیته کردستان

قیرر باخاشاباار کارق اتاا از جاملاه شارو
کرق تا ( کرق تا ایارا ) و  PJAKرا
نیز شامل ررقق  .ماا قر ایان ماورق احالایال
و روشن قاقه ای و حرکتبار عملای

مشخ

نایاز قر ایان خصاوا و باعاد از صاویاب

کار  :رفیق حسامی طی چندسال گذشته در

این تحلیل ها تا چه حد با روند بعدی وقلایلع

هطعنامه پیشنباقر ما به کنرره پاناجا اناجاام

عراق و سوریه تحوالتی رخ داده است که

درکللردسللتللان هللمللخللوانللی داشللتلله اسللت

شده ا ش و فعالیاتاباار ماا نایاز حاوگ ایاجااق

تاثیرات این تحوالت درکردستان عراق ،

پاسخ  -با قروق به شما و خوانندرا عازیاز

ا حاق عمل قمکرا یک با نیروهار اجتامااعای

ترکیه و سوریه به مطرح شدن مسئله

نشریه کار

پرو  PKKقر مامی بخشبار کرق اتاا قر

استقالل در اقلیم کردستان  ،شکل گیری

برذارید هبل از احالایال وضاعایاش ا ایایار و

حاگ حاضر و قر ینده جدر ر و رسترقه ر

کانتون های سه گانه درکردستان سوریه ،

حوالت منط ه و ایاناکاه مایازا هاماخاوانای

خواهد ررقید  .انانی که ا قیاروز ماا را باه

حمله نیروهای «دولت اسالمی عراق و شام

حلیلبار رذشته را با حوالت بعدر برر ای

ررایشات نا یونالیستی متب میکرقند میبینیا

»به کوبانی و مقاومت نیروهای مسلح

نمایی هادرر قر ماورق خاوق ایان ا ایایار و

که امروزه و با پیروزیبار جنبش مسالاحااناه

و نیز تظاهرات گسترده در

حوالت و مواضت رذشته و حاگ به باحاو و

وقه ار قر عرصه هار ایاا ای و ناظاامای

برر ی بپرقازی .

قر کوبانی بدو نام برق از نایاروهاایای کاه

مردمی

شهرهای کردستان ترکیه شد.
قبلل ازایلنلکله پلرسله هلای خلودملان را

ه اگ پیش و قر اولین مراحل شکالارایارر

ازمانده و رهبرر کننده این جناباش هساتاناد

پلیللراملون تلحللوالت فللوق بلا شلمللا درمللیللان

هیام وان د قر غر کرق تا و یا هاماانای

قر اطدعیه ها و بیانایاه هاا و فاراخاواناباار

بگذاریم ابتدا برای اطالع خوانندگان نشریه

که به

اوریاه رافاتاه

متعدق از ا حمایش میکنند  .ما به انچه رفاتاه

میخواستم بصورت خالصه مواضع سازملان

میشوق کمیته کرق تا

ازما ضامان ارائاه

ای ایما قاری و خوق را موظز باه اجارار

پلللیلللراملللون ایلللن تلللحلللوالت را تلللوضلللیلللح

هطعنامه پیشنباقر به کنرره ازماا ضامان

ا میدانی البته برخی کمبوقها بارار اجارار

دهید اشاره میکنم که درسال  9831کنگلره

حلیل شرای اهتصاقر – اجتماعی و یا ی

طرحبایما وجوق قاشته که باناا باه ویاورای

پنجم سازمان گزارش سلیلاسلی را تصلویل

و فرهنری بخاشاباار ماخاتالاز کارق اتاا و

شکید ی بوق انبا و عادم پارقاخاتان

کرد که درآن موقع ازطرف شورای مرکزی

اصطدحا کرق اتاا

بااخااصااوا غاار

کاارق ااتااا ( کاارق ااتااا

قرو

به این م وله قر این بحاو اماا باابایاساتای قر

سازمان به کنگره پنجم ارائله شلده بلود و

وریه ) خواها حمایش از جنباش اوقه ار

ا رع وهاش بارطارف شاده و قر خصاوا

در بخشی ازگزارش که به ملنلطلقله ملربلو

قر ایاان بااخااش کاارق ااتااا و هاامااکااارر بااا

ایجاق ا حاق عملبار قمکرا یک با نایاروهاار

بود تحلیلی ارائه شده بود کله بلراسلان آن

نیروهایی شد که رهبرر این جنبش را بعبده

مورق نظر رام برقاشش .

تحلیل چنین تلحلوالتلی قلابلل پلیلشلبلیلنلی بلود

ررفته اند  .قر این حلیل ما با ارزیابی اینکه

و اما قر مورق ماهیش خوا تبا و ماطاالاباات

ازطرفی کمیته کردسلتلان سلازملان هلم بله

قر این مرحله از جاناباش انایان نایاروهاایای

قر بخشبار کرق تا باازها احالایال ماا قر

این کنگره قطعنلامله ای پلیلشلنلهلاد کلرد کله

بااطااور مشااخ ا

 PKKو  YPGاز ااه

درآن نیز اوضاع منلطلقله وضلعلیلت احلزا

خا تراه طب ا ی برخورقار بوقه و منافت اه

کرق تا و خوق مدیریتی قمکرا یک قر ایان

سیاسی وراستای همکاریهای ما بلا دیلگلر

هشر اجتماعی را نمایندری میاکاناناد  ،ناانارا

بخش که نرا قر م ایسه با مدگ ا ت رار یافته

نللیللروهللا تللجللزیلله وتللحلللللیللل شللده بللود وایللن

ان دبی ارزیابی نموقه و خواها ایجاق ا حااق

قر جناو

کارق اتاا ( کارق اتاا عاراو )

قطعنامله هلم بله تصلویل رسلیلد و درایلن

عملباار قماکارا ایاک باا ایان جاریااناات قر

حش نام حکومش اهلی  ،قمکرا یک ارزیابی

رابطه راه کارهای عملی هم پیشنهاد شلده

عرصه هار عملی جنبش کرق اتاا شادیا .

کرقه و میبینی که بارنااماه قماکارا ایاک ایان

بود .سوال اول من این است که با توجه بله

البته نین موضعی میتوانسش و مایاتاواناد و

کانتونبا قر اقاره امور اهتصاقر و اجتماعای

تغییروتحوالت صورت گرفتله در ملنلطلقله ،

خواهد وانسش نیروهار اجتماعی کرقر کاه

کارق اتاا و قر

صفحه 6

خصااوا لاازوم حاامااایااش از ماادگ غاار

و یا ی با انچه قر جنو
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حفظ ا ت دگ طب ا ی خویش اکیاد مایاورزیا

خوا تبار طب ه کاررر ناداشاتاه و نادارق ماا

و قر طاای 70

نا یونالیستی حاک بوقه کامد متفاوت بوقه و

و رامبار عملی نیز قر این رابطه بارقاشاتاه

بایستی وارق ا حاق عمالاباار قماکارا ایاک باا

ما نیز بر جنباه هاار قماکارا ایاک ایان مادگ

و قر ینده نیز با وا بیشاتارر قر ایاناماورق

جریانا ی شوی که قر بار و

حالایالاباار

اکید کرقه و میکنی و بر همین ا ااس ا اش

عمل خواهی نموق .

طب ا ی ما قر صز ان د جار قارند .

که قر االارارق اعادم کاناتاوناباا قر غار

کار -رفیق ساالر سازمان اتحادفدائیان

کار – رفیق حسامی حدود شه سال پیه

ازما نیز پیاام اباریاک باه اوقه

کمونیست خودرا یک سازمان پرولتری

قطعنامه ای درکنگره سازمان به تصوی

هار مرقم کرق قر کارق اتاا باطاور عاام و

طبقاتی آن چه

رسید که شرو سه گانه ای را برای اتحاد

درداخل وچه خارج کشور عمدتا کارگران

عمل با احزا

وسازمانهای مختلف ملل

کرق تا فر تاق و ق تاورق عظی کرقها قر

پیشرو وکمونیست را دربرمیگرد .هدف آن

تحت ستم ایران تعیین وپیشنهاد داده بود .

کاارق ااتااا را ارج نااباااق .انااچااه کااه

سرنگونی بورژوازی حاکم وقدرت سیاسی

محوراصلی

بود

امروزه قر برخی بخشباار کارق اتاا و از

آن چه درپوشه حکومت مذهبی و چه

که هرجریانی که درمبارزه برای رفع ستم

جانب نیروهار فاهد برنامه هار قمکارا ایاک

غیرآن و برقراری جمهوری فدراتیو

ملی همزمان علیه ستم جنسی و طبقاتی هم

حش عنوا ا ت دگ مطرح میررقق میاتاواناد

شورائی واستقرار سوسیالیسم درایران

جهت گیری کرده ومبارزه کند ما حاضریم با

از قو جنبه مورق حالایال هارار رایارق  .اوگ

است .سئوال این است که چنین سازمانی

آنها وارد اتحاد عمل بشویم.

اینکه ا تفاقه بلی ا ی ازا کارقه و باه ایان

ازنقطه نظر وظایف پرلتاریا درقبال سایر

درآن زمان جریاناتی با این موضع گیری

طریق قر صدق ابایایا احساا اات اوقه هاا

جنبشهای اجتماعی  ،دراین اتحاد عمل ها

اعالم موافقت کرده وخواستار مذاکره شدند

چه هدفی را دنبال میکند .

بطور مثال فرقه دموکرات آذربایجان از

ناماوقه و قر یاناده باه

پاسخ  -این قر ش ا ش که ما خوق را یاک

جمله آنها بود .اما سازمان وارد مذاکره با

مصاف نیروهار قمکرا ایاک و باخاصاوا

جااریااا پاارولااتاارر ماایااداناای ا و هاادف مااا

آن نشد.سوال این است که دراین اتحاد

کاارق ااتااا رفااتااه و ناارا بااا

ارماایاه قارر حااکا و

فکر

کرق تا
بطور اخ
غاار

اااگ حاااکااماایااش احاازا

وقه هار مرقم کارق قر غار

ررقند ا نایاروهاار باه هایاجاا
شرای کنونای جاذ
انا ااد

غاار

ماده را قر

وکمونیست میداند .ترکی

رنرونی ایاساتا

عمل

و

این

قطعنامه

همکاری

این

مشترک

شکسش مواجه کنند  .و قوم اینکه یا تاباار

برهرارر حاکمیش پرولاتااریاا ا اش اماا ایان

میکنید جریانی مثل پ ک ک  .ی .پ.گ

کارق اتاا قر

ناااهااض فااعااالاایااش و اادش مااا باارار ااحا ااق

پژاک .......چه تفاوتی با فرقه دموکرات

خصااوا ا ااتا اادگ باایااشااتاار بااا اایااا ااتاابااار

مطالبات قمکرا یک قیرر اهشاار اجاتامااعای

دارد وتا چه حد با مواضع اعالم شده در

امااپااریااالاایااسا و ا ااتاارا ااور ا قر ماانااطا ااه

حش ت و بخصوا ملیاتاباار احاش اتا

قطعنامه مصو

هماهنگ ا ش اا باا اراقه و خاوا اش اوقه

اکن قر ایرا نبوقه و نخواهد باوق  .هادف

اتحاد عمل وهمکاری با جریاناتی که برای

هار مرقم کرق  .و این یکی قیرار از وجاوه

ما عدوه بر رهایی طب ه کاررر و محو نظام

رفع ستم ملی مبارزه میکنند همخوانی

فرو و فاوت مدگ قمکرا یک قر کارق اتاا

طب ا ی مبتنی بر بباره کشای رهاایای عاماوم

دارند.

وریه با کرق تا عراو ا ش  .خاوا اش و

خلق حش ت ا اش و ایان زحاماتاکاشاا و

پاسخ  -ا اس ا حااق عامال ماا باا جاریااناات

ارقه وقه ها و عمل نیروهار اجاتامااعای قر

ملیتبار حش ت را نایاز شاامال مایارارقق .

خرقه بور وار ان ادبای بار ماباناار احالایال

این را تا هستند که ما را موظز به ا حااق و

ماهیش جمبورر فدرا ایاو شاورایای نایاز قر

طبا اا ای ماا شاکال مایارایارق  .ا احااق عامال

مشارکش با نبا قر ایان خصاوا مایاساازق

همایان ا اش کاه عادوه بار شاورایای باوق

این جریانات حاک قر جاناو

ونه یا تبا و برنامه هار قوگ امپریالیساتای
و ار جاعی منط ه .

یستا اقاره اماور اهاتاصااقر  -ایاا ای و

کنگره چهارم در باره

قمااکاارا اایااک باارار رفاات

ااتاا ماالاای از

بار وبی که برنامه ازما برار ما

اجتماعی قر برریرنده ضامایان حاق اعایایان

روشن کرقه و خاارج از ا اتا ادگ طابا اا ای

بنابراین با وجه به نچه ذکر شد ما بر ایجااق

رنوشش ملل حاش اتا قر هار شاکال

هیچراه مورق نظر ما نبوقه و نیسش  .ماا قر

ا ااحاااق عااماال بااا جااریااا  PKKو قیااراار

حتی اا ار حاد جادایای ا اش  .عادوه بار

حالایالاماا جاریااناات پارو

ااثایار فاکارر

ا حاقهار طب ا ی بارار احا اق خاوا اتاباا و

جااریااانااا اای بااا خااا ااتااراااه طااب ا ااا اای خاارقه

ررفته اند قر مامی باخاشاباار کارق اتاا باا

مطالبات قماکارا ایاک کاه هایات ماناافاا ای باا

بور وایی ان دبی که منافت هشر ف یر و

جریانا ی کاه از ایان جاریاا

صفحه 7

حق تعیین سرنوشت حق مسلم خلقهاست !

 -ک -ک را
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ااباایااد ااش و ماایاااناای خاارقه بااور وازر را

مرقا و ح وو قمکرا یک وقه ها از جاملاه

بود ه

نمایندری میکنند ارزیابی نموقه و قر مارحلاه

حق عیین رنوشش قر هاالاب کانافادرالایاسا

کوشه باز نه ایستاده است معهذا هنوز با

کنونی ما موظفی با این جریاناات حاوگ حال

قمکرا یک میتاواناد جاباباه ناا ایاوناالایاسا و

اهداف منتج از این اتحاد ها فاصله زیادی

مسئله ملی که قر ررو رنراونای حااکامایاش

ار جاع حاک قر منط ه و فکرات پو یاده و

است با این تجربیات تا چه حد مشود امید

مامیش خواه و متمرکز ررار کاناونای ا اش

ار جاعی را به الش جدر کشایاده و طابا اه

وار بود که چنین تالشهائی با نیروهای

وارق ا حاق عمل شوی  !.و اما اینکه ارا باا

کاررر را قر امر جذ متحدین خویش برار

مورد اشاره شما به نتیجه مطلو برسد

فرهه وارق ا حاق عمل نشدی بیشتر باه جاناباه

مبارزه طب ا ی یارر ر اند .

پاسخ  -نچه که قر پایادارر و قوام ا احااقهاا

پرا یکی مسئله برمیررقق .

کار – رفیق حسامی به عنوان آخرین سوال

ن ش ا ا ی را ایفا میکند پرا یک و کاوشاش

فرهه قمکرات قر ما اابلاه باا جاریااناات پاا

 ،همانطور که میدانید تاکنون اتحاد های

قر اجرار مصوبات و یا ماوارقر ا اش کاه

رکیسش و ناا ایاوناالایاساش افاراطای از حاد

مختلفی مشتمل بر احزا و سازانهای چپ

جریانات بر ر ا متحد رشته اناد  .صارف

مبارزه ئوریک پا فرا ر ناراذاشاتاه و ق اار

وکمونیست ایرانی شکل گرفته است مثل

ا حاق بر رور کاغذ و یا ارائه ائاورر هایات

خرقه کاریباایای رشاتاه کاه مایادا را بارار

اتحاد چپ کارگری  ،اتحادانقالبی نیروهای

ا حاقر هر ند ها اصاولای بااشاد پاایادار و

رسااتاارش و اشاااعااه افااکااار نااا اایااونااالاایااسااتاای

چپ وکمونیست که عمدتا یا ناکامی مواجه

مستحکا ناخاواهاد باوق  .ناچاه کاه اماروزه

افراطی بااز راذاشاتاه ا اش  .اماا قر ماورق

شده و بعد از سالها تالش برغم دست

جنبش و جریانات ان ادبای باه

ماحاتااجاناد

 -ک -ک میبینی کاه ضامان

آوردهائیکه داشته اما دوام نیاورده اند .

پرا یک ا ش  .ا اس ح ی ش هاماواره عامال

ارائه برنامه قمکرا یک اجتماعی  -ایاا ای

اکنون اتحاد دیگری شکل گرفته است که تا

ا ااش  .جااریااانااا اای کااه مااا باار ا ااحاااق عااماال

زمینه حضور و مشارکاش قیارار مالایاتاباا و

کنون سه نشست برگزار کرده ودرموارد

قمااکاارا اایااک بااا نااا اصاارار ماایااورزیا بااه

اهلیتبا قر اقاره اماور ایاا ای و اجاتامااعای

مختلفی موضع گیریهای مشترک و

جربه ثااباش ناماوقه اناد کاه باه کاار عامالای

فراه رشته ا اش  .ها اکاناو قر صافاوف

آکسیونهای متعددی هم برگزار نموده است

ارزش هایل هستند و ماا ها قر ایان شارایا

قفاعی نیروهاار ناظاامای و خاوق مادیاریاتای

درشکلگیری این اتحاد ها سازمان فدائیان

حساس کنونی عمل و پرا ایاک را اناباا راه

وریه قیرار مالایاتاباا و

کمونیست نقه مهمی برعهده داشته است

برو رفش از شرای خفه کننده حاک میدانی

اهلیتبار جامعاه قوشااقوش کارقهاا قر حااگ

یعنی

همواره درجهت پاسخ دادن به

فعالیش هستند  . .قر ثانی قر شرای کاناونای

ضرورت اتحاد ها و.اتحاد عمل ها پیه قدم

جریانات پرو

کانتونبار کرق تا

وعلیرغم موانع متعدد ازتالش

و با اراقه مساتاحاکا قرصادق اجارار اناچاه
هستی که عمی ا به ا باور قاری .

هبد ه ااکایاد ناماوقیا کاه بارار ما اابلاه باا
مدلبار یا ی  -اجتماعی طرح ریزر شاده
قر منط ه وظیفاه ماا حاماایاش از مادگ خاوق
مدیریتای قماکارا ایاک قر غار

کارق اتاا

ا ش که میتواند کل مناطا اه را احاش ااثایار
خویش هرار قاقه و احاوالت ما اباتای را قر
روند پیشبرق جنبش موجب ررقق .

کار -فکر میکنید همکاری مشترک با این
جریانات ،تا چه حد به روند ارتقاء سطح
آگاهی وسازمانیابی توده های کارگر و
زحمتکه یاری خواهد رساند
پاسلخ  -هاماکاارر و ا احااق عامال باا ایان
جریانات قر جبش رستارش و بسا هاوانایان
مصوبه مربوط باه بارابارر حا اوو زناا و
صفحه 8

مبارزه برای خواست های عمومی دموکراتیک و پیش
برد پیگیر و رادیکال آن  ،از مبارزات طبقه کارگر برای
آزادی و برابری جدائی ناپذیر است  ،به این منظور
طبقه کارگر میباید ضمن حفظ استقالل طبقاتی خود به
سازماندهی خواستهای عمومی  ،دموکراتیک در سطح
وسیعتری اقدام کند و بسهم خود در جهت وحدت
بخشیدن به این مبارزات در اشکال خاص خود  ،نظیر
جبهه مبارزه برای آزادیهای دموکراتیک و اتحاد عمل
های مقطعی و سازماندهی نشریات و تشکل های
دموکراتیک کوشش کند ...
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گفتگو با صالح
مسلم از رهبران
کانتون های
کردستان سوریه

مااذهااباای ماانااطا ااه ،عاار

هااا،

رکمن ها ،ورر ها ،ارمنای

ا ااش ،بااه ایاان عاالااش ا ااش کااه مااا ااناایاان
اختارهایی را ایجاق کرقه بوقی .

و کاارقهااا،

پللرسلله :در سللخللنللان شللمللا ،واژه هللای

اااخااتااار اایااا اای جاامااعاای را

«دمللکللراسللی»« ،آزادی »و «انسللانللیللت »

باارار ااه کااانااتااو بااا ااوافااق

اغلللل شللنللیللده مللی شللونللد .آیللا مللی تللوانللیللد

رور کاااغااذ کااه نااامااش را

توضیح دهید که از نظر شلملا ،چله تلفلاوتلی

هرارقاق اجتماعی ما رذاشاتایا ،

میان دمکراسی سرمایه داری و آن چه شما

ایجاق نموقی .

خودگردانی دمکراتیک می نامید ،هست

هااا ،مساایااحاایااا

صالح مسل محمد ،یکای از رهابارا حاز

ما شورار مرقم را با صد و یک نماایاناده ر

پا خ :همرا می قانند که قمکرا ی رمایه

ا حاق قمکرا یک ) ،(YPDنماینده ر جوامت

عاونی ها ،کمیته ها و ماجاامات اه کااناتاو

قارر رونه برار رأر رایارر خایاماه شاب

رو اوا شکیل قاقی .

بااازر راه ماای اناادازق .قر ایاان قمااکاارا اای

 ،واحاادهااار قفاااع از

هر یک از واحدهار یا ی قارار قو رهبر

انتخابات به بازر شابااهاش قارق .اناتاخااباات

ماااااارقم ) (YPGو واحاااااادهااااااار قفاااااااع

ا ش که یکی اشا ز و قیررر مرق ا اش.

پارلمانی قر بسایاارر ازکشاورهاا جاناباه ر

)(YPJبه هلند مد .قرباره ر ماباارزه

ااابااال قرصاااد اعضاااار ناااماااایااانااادرااای قر

بلی ا ی قارند و منافات مساتا ایا و شاخاصای

قر ر اوا علیه قولش ا دمی (قاعش اباق)

اختارهار رونارو ز هستناد اا بارابارر

رأر قهاانااده را ماادنااظاار هاارار ماای قهاانااد.

و رسااتاارش خااوقراارقاناای قمااکاارا اایااک قر

جنسی قر اماام اشاکااگ زنادرای عاماومای و

خوقررقانی قمکرا یاک باه قرازمادت ناظار

جریا ان د رو اوا اطادع ر اانای کارق.

نمایندری یا ی رعایش ررقق.

قارق .خوقررقانی قمکرا یک مصر ا ش کاه

هنرمند هلندر Jonas Staalمصاحبه ار باا

ما جزًا قمکرا ی بی قولاش را ایاجااق کارقه

مرقم نه ف

صالح مسالا ماحاماد اناجاام قاق کاه قر زیار

ای  .این لترنا یور بی هاماتاا قر ماناطا اه ار

ها را مست یمًا عملی نمایند.

برررقانش مده ا ش.

ا اش کااه مااج کشاامااکااش هااار ار ااش زاق

خوقررقانی قمکرا یک هرار قارق ،ایاا ای

وریه ،ر ی بشار ا د و قولش خاوقخاواناده

شد جامعه ا ش .جوامعی قر اروپاا وجاوق

مسااتاا اال رو اوا (کاارق ااتااا
شااکاادت مساالااح
زنا

پللرسلله :شللمللا در کللنللفللرانل

ااوریااه) و

مللطللبللوعللاتللی

ح وو خوق را بفبمناد بالاکاه
اه قر هالاب

امروزتان صریحاً اعالم کردید که مبارزه در

ر ا دمی هرار ررفته ا ش.

قارند که یا ی نیستند .احزا

روژاوا به جنگ علیه دولت اسالمی خالصه

روش قیاااراار بااارار ارجااااع باااه ماافاااباااوم

این جوامت اهناع و منافت فرقر را هدف خوق

نمی شود .مبارزه برای یلک نلظلر سلیلاسلی

کااناافاادرالاایااسا قمااکاارا اایااک یااا خااوقراارقاناای

هرار می قهند و از رهایی واهعی و ایاا ای

مشخص نیز هست کله نلامله خلودگلردانلی

قمکرا ایاک قماکارا ای راقیاکااگ ا اش کاه

شد جامعه می رریزند .قماکارا ای واهاعای

دمکراتیک است .خودگردانی دمکراتیک کله

هدفش بسی مارقم ا اش اا خاوقشاا اماور

بر پایه جامعه یا ی شاده هارار قارق .ارار

در قل انقال روژاوا قرار گرفته ،چیست

خوق را باه ق اش بارایارناد و از خاوق قفااع

شما به کوبانی بروید و ماباارزا واحادهاار

پااا ااخ :قلاایاال اصاالاای حااملااه بااه مااا ،ماادگ

نمایند،

قمکرا یکی ا ش که ما قر ماناطا اه اماا باه

واحدهار قفاع از مرقم )(YPGو واحدهار

مرحله ر اجارا راذاشاتاه ایا  .قولاش هاا و

قفاع زنا

(YPJ).ما خواها خوقحکومتای

خواهید شد که ایشا به خوبی مای قاناناد کاه

نیروهار محلی متاعادقر قو اش نادارناد کاه

به معنار خوقرارقانای و خاوق اازماانادهای

برار ه و علیه که مبارزه می کاناناد .بارار

نین مدگ قمکرا یک لترنا یور قر رو اوا

بدو قولش هستی  .اشخاصی هساتاناد کاه از

پوگ یا منافت شخصی خوق مبارزه نمی کناناد.

ها از مدگ ما مای هارا اناد.

خوقررقانی ناظارر اخان مای راویاناد ،اماا

جا هستند ا از ارزش هار پایاه ار قفااع

ما موفق شدی قر طی جنگ قاخالای اوریاه

برار ما خوقررقانی قر ان د هر روزه ر

ناامااایاانااد ،ارزش هااایاای کااه قر

واحااد بااه

ه کانتو مست ل قر رو اوا ایجاق نمایی کاه

ما بلور می یاباد .زناا  ،مارقا و هاماه ر

مرحله ر عمل قرمی ورند .فاو ی بایان

با شیوه ار قمکارا ایاک و خاوقرارقا اقاره

رروه هار جامعه ما از این پس ازماانادهای

ه می اندیشند ،نیسش.

می ررقند .ما با همه ر اهلیش هار هاومای و

ا اوط ناکارقه

رسترش یابد.

صفحه 3

ه با دح هار خوقشا همچاو

ایاا ای قر

شده اند .ارر کوبانی ااکاناو

قفاااع از ماارقم )(YPGو واحاادهااار قفاااع
زنااا

) (YPJرا ماادهااات کااناایااد ،مااتااوجااه

ه می کنند و

پرتوان باد اتحاد آگاهانه و آزادانه خلقهای تحت ستم برای نابود ظلم و ستم و استثمار !
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پرسه :چگونه می توان جاملعله ای را در

چنین تجربه ی دمکراتیلکلی بلتلوانلد علملللی

واحدهار قفاع زنا

چنین سطح باالی آگاهی سیاسی قرار داد

شود ،چیستند

و با فعالیش هایشا شنا ررقید .شرای برار

پا خ :باید جامعه را بیسش و اباار ااعاتاه

پا خ :این روندر طاوالنای ا اش .مان خاوق

موزش قاق ا باتاواناد باحاو کاناد و جاماعای

ندین قهه قر این مبارزه شرکش قاشته ام و

خااواهااد شااد ااا شاامااا بااتااواناایااد باایااش اار بااا

صمی بریرق .شما باید این نظر را فراماوش

حتا به زندا افتاقم و شکناجاه شادم .افاراقر

خوقررقانی قمکرا یک شنا شوید و قریاابایاد

کنید که باید منتظر رهبرر بوق که بیاید و باه

مای قاناناد کاه

صورناپاذیارر و باا

که قور و بر من هستند خو

رفتن شما به

)(YPJرفش و رو کنایاد

جا قر ینده ار نزقیک مااقه

که مرقم قر ه شرای

مرقم بروید ه باید باکاناناد .باه جاایاش باایاد

را من نین مای کانا  .مان ایان کاارهاا را

ه بدیدهایی و با ه کمبوقهار ناا و بای

مرقم یاق بریرند که خوقررقانی را هاماچاو

برار پوگ جمت کرق و منفعش شخصی نمی

از

قفاع کرقند .بروید با مرقم رفش و راو

عمل جمعای باه مارحلاه ر عامال قر ورناد.

کانا  .قولاش اوریااه ماارا بااازقاشاش کارق و

کنید ا قریابایاد مارقم اراوناه خاوقرارقانای

مسائل روزمره مربوط به ماا باایاد اوضایاح

شکنجه نموق ارا کاه ماتاوجاه شاد کاه قارم

قمکرا یک را به مرحله ر اجرا قر ورقناد

قاقه شوند ،ن د ررقند و جمعی حل شوند .این

مرقم را برار خوقررقانی موزش می قها .

و اکنو جامعاه باه اه شابااهاش پایادا کارقه

مسائل می وانند از ج رافیار یا ی منط ه

الاابااتااه بساایااارر از قو ااتااا ماان بااه هااماایاان

ا ش.

ا ارزش هار انسانی پایه ار را قربرریرناد.

رنوشش ق ار شدند .برخی از ایشاا جاا

پللرسلله :آیللا بلله نللظللر شللمللا خللودگللردانللی

هاماه ر ایان مساائال باایاد مشاتارکاًا ماطاارح

خااویااش را زیاار شااکاانااجااه از ق ااش قاقنااد.

دمکراتیک الگویی است که بتوان در سلطلح

ررقند .موزش جمعی باید به ما یاق قهاد کاه

خوقررقانی قمکارا ایاک ناظارر نایاساش کاه

جهان عملی نمود

کی هستی  ،برار ه قشمنانی قاری و بارار

بتوا یک روزه عملی کرق ،روندر ا ش که

پا خ :رما می کن که اقاره ر قماکارا ایاک

با وضیح و موزش پیش می روق ،انا ادبای

جامعه که ما به اجرا رذاشتاه ایا شایاوه ار

پرسه :چه کسی در جامعه ای که در جنگ

ا ش که مام عمر ما به قرازا خواهد کشید.

ا ش که همرا می وانند ا تفاقه کاناناد ،لاذا

است و با بحرانی انسلانلی روبله رو اسلت،

پللرسلله :دانشللجللویللان ،روشللنللفللکللران و

پا خ به ئواگ شما م بش ا ش .پیش قاورر

آموزگار است

هنرمندان بسیاری رویدادهای روژاوا و بله

هار زیاقر قر رابطه با انا اد

ماا ماوجاوق

پا خ :مرقم خوقشاا خاوق را ماوزش مای

ویژه کوبانی را دنبال می کنند و به این باور

بوق ،اما زمانی که کسانی از خارج مادناد و

قهند .زمانی که شما قه نافار را رارقها مای

می رسند که انترناسیونالیسم بدون دولت به

خااوق مشاااهااده ناامااوقنااد کااه ماارقم قر نا اااط

ورید و می خواهید که راه حلی برار مسئلاه

نوعی راه بازگشتی را در دوران ما بازیافته

مختلز رونه زندری می کنند ،قریافتناد کاه

ار ارائه قهند یا پر شی مطارح مای کانایاد،

است .شما به مردمی که در روژاوا نیستنلد،

خوقررقانای قماکارا ایاک لاتارناا ایاو خاوبای

جمعی دش می کنند ا راه حالای بایاایاناد و

اما انقالبه را در افلق ملی بلیلنلنلد چله ملی

ا ش .کسانی ایان انایان حاتاا از قمشاق باه

پا خی پیدا نمایاناد .راماا مای کانا کاه ایان

گویید ایشان چه می توانند انجام دهند

ان د ما پیو تند .هر کاس کاه ماایال ا اش

ه مبارزه می کنی .

نین ا ش که راه حل ها و پا خ هار خوبی
پیدا می کنند .بحو جمعی ا ش که ایشاا را
یا ی می کند.

پللرسلله :آن چلله شللمللا قللل ل

خللودگللردانللی

دمللکللراتللیللک مللی نللامللیللد جللزًا مللدل مللجللمللع
عمومی است.
پا خ :بله .ما مجامت و کمیته هایی قاری  .ماا
برار اجرائی کرق خاوقرارقانای قر باخاش
هار مختلز جامعه اختارهایی ایجااق کارقه
ایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .ا

پرسه :شرایطی که شما در نلظلر داریلد تلا
صفحه 31

جا قیدار

می واند بیاید و ببیند که ان د ما هار روز

پا خ :به کوبانی بروید ،با مرقم

کنید و به حرف هایشا راوش فارا قهایاد اا

جریا قارق .ان دبی ا ش برار زندری و باه

قریابید ه مدگ یا ی را ایجاق کرقه اند .باا

همین علش مباارزه ر ماا ماباارزه ار ا اش

نیروهار واحدهار قفاع از مرقم )(YPGو

برار انسانیش.

با کمک های مالی خود سازمان اتحاد
فدائیان کمونیست را یاری رسانید .
شماره حسا :
NL 18 ABNA 0482003227
ALI hassanlu

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،زنده باد سوسیالیسم !
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و

اختما کاار مایاکاناد هافاتاه باعاد قر ماحال

باااه هااایاااماااش ا اااتاا اااماااار کاااوقک و ز

مرق .کارررقر واحد ولیادر کااررااه یاا هار

قیرر .میدانبایی قر قاخل شابار وجاوق قارق

محی قیرر کارر وهتی حرف از بیمه میزند

که محل اجامات ایان کااررارا جاویاار کاار

بدید به اخراج میشوق وهاتای باازرس بایاماه

ا ش پیش از طلوع فاتاا

قر ایان مایاداناباا

برار رشمارر و بیمه اجبارر کارکنا باه

جمت میشوند و کافرمایا برار برق کاررار

تبریز جهنم کارگران

محل کار مراجعه میکند کاررر را مجبور به

به این میدانبا مراجعه میکنند .کارررانی کاه

دردنامه یک کارگر

مااخاافاای شااد از ش ا او ماایااکااناانااد و قر

نساابااش بااه با اایااه از جا ااه و بااناایااه هااور اار

احمد نا دل – از کارگران تبریز

خوشبینانه رین حالش کارفرما میراویاد ارار

باارخااورقارنااد قر ایاان اارخااه کااار شااانااس

بر عاباده خاوق

بیشترر برار کار کرق قارناد از بایان ایان

با وجه به وضعیش ر ام ور ررانی هاا و

بخواهی بیمه شور هزینه

ورم قر البار اخایار وضاعایاش ماعایاشاتای

ااو ااش بااه نااحااور کااارراار از باایاامااه شااد

کارررا ف

کارررا واهعا" ا فناک ا اش وهاتای حا اوو

منصرف میشوق حتی ح وو پاایاه کااررارر

میشوند و ب یه ا لنره ظبر قر ایان مایاداناباا

کارررر ند برابرکمتر از خا فا ار ا اش

نیز نسیب کاررر نمیشوق ااعاات کااررارر

که نماوناه

ااعاش ا اش ماناتاظار

اااعاااداق از کااااررااارانااای را کاااه

قر موارقر م اد" کاارکاناا غاذاخاورر هاا

میمانند ا بلکه کارر نسیبشاا شاوق کاه ایان

کار میکنند با وجوق کارکرق هاقر به امیان

ر تورانبا و واحدهار اولایادر و صاناعاتای

ا فااو نایاماافاتاد و باا ق اش خاالای باه خااناه

اولیه رین و ا ا ی رین نایاازهاار زنادرای

و...بیش از قه اعش ا ش و خبرر از مازق

برمیررقند .قوباره روزر از ناو وهاتای ها

خوق نیستند و

اضافه کارر نیسش عطیالای هافاتارای وجاوق

جبش کار به محلی برقه میاشاوناد خابارر از

برار امرار و معاش و به ق ش ورق پولای

ندارق و این کارررا

عداق روزهار عطیلای

هیت ح ی نیسش که این کاررر قارق کارفرماا

که بتواند جوابرور نیازاهتصاقیشا باشد ان

و ا تراحتشا قرطوگ اگ قر مواهعی حتای

هر موهت قلش بخواهد اخراجش میکند بایاماه

به ا ت مار بیشترمیدهند اعاات کاارر خاوق

به عداق انرشتا قو ق ش نمیر د نب بادو

ار وجوق ندارق کاربدو بیمه و هایات راوناه

را افزایش میدهند و عاداقر نایاز ماجاباورناد

ماازق  .ناابااوق کااار مااوجااب راارقیااده ا ااش

ایاامااناای صااورت ماایااراایاارق ولاای کااارراار

اانااد کااار را انااجااام قهاانااد اان بااه امضااار

کارررر که نا شنا به حا اوو کااررارر خاوق

بافشارهار اهتاصااقر زیااقر روبارو اش و

هراقاقهار موهش و فیدامضا بدهند ا بلاکاه

باشد قر م ابل این ا ت مار وحشیانه اکاوت

شرای کار را میپذیرق و به ا ت ماار جسامای

شرمنده خااناواقه خاوق نابااشاناد وحاداهال از

کند برار امرار و معاش خانواقه اش ان باه

خوق ن میدهد.

عبده نا شب بر یند قر شبرر ما ال اباریاز

این کارها قهد حداهل ریان ایازر کاه یاک

قر واحدهار ولیدر بزررتر ما ال اراکاتاور

وضعیش به مرا ب باد ار از اایار شابارهاا

کاررر به

نیاز قارق ایمنی وببداشش محال

ازر وشیرین عسل که کارررانشا نسباتاا"

ا ش عدم وجوق شکل هار کارررر مستا ال

کار او ش کاه از

ها خابارر نایاساش و

از کار باثبا ی برخورقارند نیز مشاکادت و

و راه نبوق کارررا از ح اوو اولایاه خاوق

کارررانی که به لحاظ شرایا

اخاش کاارر

بیح وهی باه ناوعای قیارار بایاداق مایاکاناد باا

ا میتوانند باباره

عدم ایمنی و ببداشش قر محل کارشا ق اار

قریافش ح وو فرق نمیتواند از عاباده اامایان

کشی و ا ت مار کنند و زندری روز باه روز

حاقثه و یب جسمی میشوند مجبورند ب ایاه

نیازهار زندریش بربیاید ولی ماهاباا خابارر

به کام کارررا ایان شابار الاخ ار مایاشاوق

عمر خوق را قر فدکش و بدبختی براذراناناد.

از ح وو نایاساش .بارار صارفاه جاویای قر

حاااتااای

باعو شده ا ش کارفرمایا

مایادا

بیکارر معضلای ا اش کاه بایاداق مایاکاناد و

کارررا

کاررر جویار کار مجبور ا ش کارر را کاه

هساتاناد کاه بادو هایات راوناه ایامانای ماحاال

کارر اجبارر رریبانریر کارررا این واحاد

به ق ش ورقه ا ش با نگ و قنادا حافاظ

کاااریشااا کااه هاار

امااکااا بااروز حاااقثااه

ها هسش هراقاقهار کارر به صورت موهاش

کند وهررونه بیح وهی را برار ایار کارق

و یب جسمی وجوق قارقمش وگ کار کارق

شک خانواقه اش حمل کند و کارفارمااهاا از

ااخاتاماانای ناماوناه ایان کااررارا

عداق اندکی به محل کاار بارقه

هستناد  .کااررارا

ااخاتاماانای باخاصاوا

هزینه و عدم ا تخدام کااررار جادیاد اضاافاه

ا ااش و هااررااونااه اعااتااراض کااارراارا بااه
وضعیش موجوقشا برابر با اخراج نبا اش

این شرای بیشترین ا اتافااقه را مایاکاناناد اا

کارررا

اقه کارشا ما اطای و فصالای و

و ااااااکااااااوت ماااااایااااااکاااااانااااااد .

روز به روز بیشتر بر ثروت خوق بیاافازایاناد

قر موارقر روزانه ا ش .یک هفته قر یاک

قر یک خااناواقه کاارکارق یاک
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تبریز جهنم کارگران...

ناااافاااار

از اولیه رین ح وو هشرر که به

ماتاعالاق

این وضعیش ا فناک و غیر انسانی کارررا

کافی نیساش هازیاناه هاار زنادرای قر حادر

ا ش برقارق به شدت رکو میشوق از کار

که قر بیح وهی کامل به ر برقه و ا تا اماار

ر ام ور ا ش که حتی کوقک و زنا نیاز

اخراج میشوق با پرونده اازر هاار ماکارر

میشوند حاور قرس وپیامی برایما کااررارا

ن به ا ت مار میدهند وبا وجه به نارارشاباار

قروغاایاان و ا اابااامااات امااناایااتاای و اایااا اای

ا ش که از کارررا زندانی قفاع و حمایاش

مرق االرانه ار که وجوق قارق کارررا ز

پیشروا و فعالایان کااررارر رواناه زنادا

کرقه باید همه دش خوقرا باکانایا و ق اش

از وضاعایاش باه مارا اب باد ارر از مارقا

میاشاوناد و کااررارا حاق قاشاتان شاکالای

ا حاق بدهی برار ایجاق شاکال هاار مساتا ال

باارخااورقارنااد وشاارایا کااارفاارمااا را باارار

مساات ا اال کااه ماادافاات ح ا ااوو نااا و ن ا ااش

کااارراارر کااه بااتااوانااد از حاا ااوو اولاایااه

اشت اگ خوق میپذیارناد حا اوو ومازقشاا قر

روشنررر قر بین کارررا را قاشاتاه بااشاد

کارررا

قفاع کرقه و نا اش روشانارارر و

موارقر نصز حا اوو مارق ها نامایاشاوق و

ناادارنااد .از ناامااونااه ایاان فااعااالاایاان قر اابااریااز

راه کرق کارررا از ح وو خوق را قاشاتاه

کوقکا کار که قر این شبر وجه هار کسای

کارررزندانای ماحاماد جاراحای از اعضاار

باشد .

را بااه خاوق جاالااب ماایااکانااد قر کاارراااهاابااار

کمیته پیریرر ا ش که ه اکاناو قر زنادا

احمد نا قگ – از کارررا

ولیدر و صنعتی قر شرای بد باباداشاتای و

بریز به ر میبرق .

بریز

زیا ور با کاماتاریان حا اوو ایان کاو قکاا
مورق ببره کشی هرار میریرند .

* در سوسیالیسم کلیه نیروهای مولد  ،اجتماعی می شوند  .کار نلیلز ازایلن املر

امکا ندارق اشک قر شاماش جاارر نشاوق

مستثنی نیست  .و در جمهوری فدراتیو شورایی ایران همله شلهلرونلدان از حلق

وهتی این وضعیش کااررارا را بابایانای کاه

کار برخوردارند و کار یک وظیفه شهروندی محسو می گردد  .بیکلاری در آن

کافرما برار برق کااررار باه ایان مایاداناباا

مفهومی ندارد و شه ساعت کار در روز  ،دو روز متوالی تلعلطلیلل در هلفلتله و

میاید قها کاررر که بین نبا افراق الاخاورقه
و نوجوانا نیز قیده میاشاوناد باه اماش ور
باارار ا ااتا اامااار شااد یااورش ماایااباارنااد  .یااا

هفت هفته مرخصی ساالنه جزو اولیه ترین مفاد قانون کار است که شلاملل هلمله
شهروندان قادر به کار به استثنای کودکان زیر  91سال در شلهلر و روسلتلاسلت

کوقکانی که قر کو ه خیااباا باا یاک بساتاه

مگر کار در حین تحصیل جنبه آموزشی داشته باشد .

قامس به نوعی به رادایای مایاکاناناد زناا و

* در جمهوری فدراتیو شورایی  ،تأمین بهداشت و ایلملنلی ملحلیلط کلار  ،ایلجلاد

ان

سالن های سخنرانی  ،تأتر  ،کتابخانه  ،محل اسلتلراحلت  ،ورزش  ،ملطلاللعله و

فروشی میکنند یا زنانی و مرقانی که برار

حمام و غیره تضمین میشود  .قوانین کار و جزئیات آن تلوسلط شلوراهلای خلود

قختارانای کاه بارار اامایان زنادرایاشاا

امرار معاش به ق ش فروشی مش وگ هستناد
وصحنه هار قرریرر این افراق با مااماوریان
شبرقارر یا نیرور انتظامای کاه باا زور و

کارگران و زحمتکشان متناس با محیط کار و شلرایلط کلار تلدویلن ملی گلردد .
* مهاجرین و سایر خارجیان ساکن جمهوری فدراتیو شورایی ایلران  ،هلمل لون

مشش ولرد مانت اینکار مایاشاوناد احساا اات

دیگر شهروندان از حقوق کامل شهروندی بر خوردارند و حلق اشلتلغلال بله کلار

هر بیننده ار را جریحه قار میکند

بلللدون اسلللتلللخلللدام کلللار دیلللگلللران  ،بلللرای آنلللهلللا تضلللملللیلللن ملللی شلللود .

رر باه هایاماش ا اتا اماار و باباره کشای از

* شوراهای محلی بدون هی گلونله تشلریلفلاتلی بله ایلنلگلونله خلارجلیلان حلقلوق

کوقک وز

رمایه قارا روز بر ثرو شا

افزوقه میشوق و یاک کااررار بارار راذرا
زندری امین امرار و ماعااش و ایار کارق
شک خانواقه اش قر یک محایا بادو هایات

شلللللللهلللللللرونلللللللدی

و

بلللللللرابلللللللر

اعلللللللطلللللللا

ملللللللی

کلللللللنلللللللنلللللللد

.

* در جمهوری فدراتیو شورایی ایران  ،به کلیه پناهجویلانلی کله بلخلاطلر جلرایلم
سیاسی  ،مذهبی  ،عقلیلدتلی  ،ملورد آزار و اذیلت قلرار گلرفلتله و در خلواسلت

رونه ایمنی و شرای ببداشتی ن به ا ت اماار

پناهندگی می کنند  ،پناهندگی اعلطلا کلرده و حلقلوق کلاملل شلهلرونلدی آنلهلا را

وحشیانه میادهاد  .و هار کسای کاه باخاواهاد

برسمیت می شناسد .

کو کترین هدمی قر رااه اازر کااررارا
صفحه 35
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قاشااتااه بااباامااا اناادازه ها ماایاازا

اعتراضات عمومی مجبور به پیررق هاناونای

خشونش قر جااماعاه بایاشاتار باوقه

نا رشته ولی با کایافارهاار بسایاار اباک،

ا ش .ه قر معیار اجتماعای اش و اه قر

موهش و کو اه مدت این جنایتکارا را بارار

را میشوق قر حاکامای کاه

ار و خصوصی ر خانواقری ،هربانیاا

ار کا هتل و حمدت جدید رر به زناا باه

شورار رو تایی قر شماگ هناد عالایاه

هریب به ا فاو این خشونش زنا و کاوقکاا

جامعه باز می ررقاند.

زنی متب ب تل صاقر شد کاه باه ماوجاب

قختر بوقه و هستند.

جنبش م اومش زنا ایارا ها عامارر باه

صورت این ز را با ذغاگ یاه کرقه و بعاد

قر این نین شرایطی ،زنا بسایاارر بارار

قارازار عمر ر ی جمبورر ا دمای قارق.

او را بارهاناه اوار بار خارر قو ِر قهاکاده

زنده ماند به ن فاروشای واقار شاده اناد و

این جنبش نسلبار جدید ر و ماتاعارض ارر

رخاندند.

قخترا ک

ن زیاقر قر ازار انادکای پاوگ

ا اانای

 -و اخبار بیش و کامای کاه هاماه حااکای از

به ها اهچیا

کس فروخته شده اند .ماحایا

هربانی کرق زنا قارق قر پایاشارااه :ناظاام

و منا اباات حااکا بار زنادرای ایان زناا و

نکبش فرین رمایه قارر ،ماذهاب ،جاناگ،

کوقکا مملو از زار و اذیش و جاوز و هتل

کو اه نیامده اند.

باندها و ق ته جات ببکار صنعش اکاس و

و جنایش ا ش و این به مرا ب ،یب پذیرر

زنااا و قخااتاارا جااوا ایاارا هاار روزه

مواق مخدر.

این هشر از زنانرا نسبش به زنا قیرر شدت

حجا اجبارر ر ی را با "باد حاجاابای" باه

برا تی را با اینبمه دش و روشنررر و

می بخشد.

افشاررر و مبارزات بی وهفه کمونیاساتاباا و

7-افزایش قامنۀ مبارزات زنا علیه عارض

زاقیخواها و مدافعیان حا اوو زناا  ،ماار

به خوق

ر ی قر ار باط با زناا

هربانیا این وحش ناه رو باه نازوگ بالاکاه

عامل قیرر ،وضعیش جنبش برابرر طلابااناه

ولی م اومش زنا علیه عرضات ر ی فا ا

شکل و فرم جدیدر پیدا کارقه ا اش،و حاتای

زنا ا ش .قر هر جامعه ار که قرجاه حاق

شامل حاگ عدوگ از م ررات پوشاش نایاساش

نرخ این خشونش قر برخی از کشاورهاا کاه

طلبی زنا بایاشاتار باوقه ا اش ادش بارار

بلکه زیر پا رذاشتن مرزها و هوانین ا دمای

بیش از این کمتر و یا رهایاق ار باوقه ا اش

رکو و به ع ب کشاندش ه رساتارقه ار

حاک بر عدم عامل با پسرا جوا  ،مبمانای

نبااقهاا و اررااناباار ر امای

رفتن و فریح قاشتنبار مختل و کد از لذت

باندهار اجایار شاده و

باارق و اافااریااح کاارق و شاااق بااوق بااوقه

پدیدۀجهانی خشونت علیه زنان
شوراها و نباقهار مذهبی خاارج از قولاش.
که نمونه اخیر
و

را قر خوق جار قاقه ا ش کاه باه

که ر ی امیدوار بوقه ا ش که با هوانین مرق
االرانه و فرهنگ ز

تیزش کنار بیاایاناد،

الش کشیده اند" .بد حاجاابای" باه یاکای از
معضدت اصلی ،هامایاشارای و ااره نشاده
ابادیال شاده ا اش.

ابعاق بیشترر پیدا کرقه ا ش؟

بوقه ه و

فشرقه و بطور خدصه میشوق رابطه مست ی

ر ی حاک  ،ه و

افزایش خشونش عالایاه زناا را ( فاارغ از

اشرار که از طارف خاوق هاماا اررااناباار

ا ش.قر مام این موارقجوانا باویاوه زناا

عوامل محلی) با این عوامل وضیح قاق:

قولتی بسی و هدایش شده اند .قر کشورهاار

الیاانا ااطاات ق ااش بااه ااماارق عاالااناای زقه و بااا

-1عامل اهتصاقر

ا دم زقه ار و پاکستا و افا اانساتاا و

مامورا

انتظامی قررایارر فایازیاکای پایادا

یااکاای از ایاان عااواماال اوضاااع ااخااش و

ایرا قامنه این پدیده شوم به افراق ماعاماولای

کرقه اند.

نااابسااامااا اهااتااصاااقر ا ااش کااه خااوق بسااتاار

جامعه ه

ارایاش کارقه ا اش .مارقا ایان

واهعیش این ا ش که ر ی نمی واند میلیونبا

منا بی برار افزایش میزا جرم و جاناایاش

جوامت نه ف

قر م ابل زنانی که خاوا اتاار

ز را ق تریر کند و به زندا بایاانادازق .ناه

اجتماعی ا ش و رفتارهار خشونش میاز را

ح وو برابرشا قر خانه و اجتماع مایاشاوناد

اینکه نخواهد بلکه عی ه کرقه که خیابانبا

باز ولید می کند.

از ا ید برار خفه کرق ایان زناا ا اتافااقه

را از بد حجاباباا باا

هاوانایان و ماجاازات

بدنباگ یا تبار ریاضش اهتاصااقر و ماوج

می کنند که از کتک ،که از اجااوز ،کاه از

بدحجابی که ند ااگ پایاش صاویاب کارق،

ف ایار اازر نائاولایابارالایاسا قر بسایاارر از

نرسار و هتلبار نامو ی  .هوانایان هضاایای

خااالاای کاانااد ولاای از نااجااا کااه ایاان " بااد

کشورهار قنیا ،اهشاار بسایاارر از طابا اات

این جوامت که بر ا اس شرعیات و فرهاناگ

حااجااابااا " ااعااداق اناادکاای ناایااسااتاانااد ،عاامااداز

مااحااروم از لااحاااظ مااالاای بساارعااش راارفااتااار

ار جاعی و ضد ز ا دم پاایاه ریازر شاده

مرعو کرق میلیونبا ز و قخاتار جاوا

بیکارر و خلیه کامل قر مد شدند .قر بیشتار

ا ش ،ق ش این مجرمین را بااز راذاشاتاه و

عاجز مانده ا ش.

در نرخ بیکارر افازایاش

وجیه ا دمای مای کاناد و یاا ارار باخااطار

این کشورها هر
صفحه 31

پرتوان باد همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان !

آذر ماه  /// 3131شماره 311

پدیدۀجهانی خشونت علیه زنان

 0-بار ماد جاناباشاباار ار اجااعای ا ادمای

موج ا ید پاشای قر را اتاار ایان عاجاز و

واحیا فارهاناگ بارقرای زناا و بارابارر-

قرماندری ر ی ،و موعظه هار زمایاناه ااز

تیزر خونریزانه این ق خیما

قر

اااگ جااارر بااه ایاان جاارم قر ااش

وختند).
هر نچه ابزار و لش و شیو خاریاب کاناناده

برار ضرورت بکارریرر "امر به معاروف

ا دم یا ی نه ف

با هادر ارایارر ایاا ای

قر قنیا یافش میشاوق ،قر راوشاه راوشاه ایان

و نبی از مناکار" باا ابازارهاار جادیاد ارر،

اش قر خاور میانه و بخشی از افری ا ،بالاکاه

قنیا علیه زنا بکار ررفته شاده و ماوضاوع

ا فاو افتاق .این ابزار جدید ر ر یا ا ادمای

بااا ناافااوذ قر فاارهاانااگ باارخاای از جااوانااا

اعماگ خشونش علیه زنا را به پدید جبانای

برار مرعو کرق بد حجاببا بوق .ولی این

معترض به یا تبار اش االارارر و جاناگ

و همه رستر بدیل کرقه ا ش.

اوقه

طلبانه مریکا ،قر قیرر ن اط قنیا ،به جنایاش

جنایش نچنا اکراه و نفرر قر مایاا

ها بوجوق ورق که مسئولین ر ی  ،با شاتاابای

و خشونش هار و عریا

مذبوحانه عی کرقند ق تبار پنبا و ک یاز

از اشاارار بااوکااوحاارام و قمااکااشااا قاعااش

بوا طه هوانین شرعی -مذهبی امارر عااقر

خوقش را قر ازمانادهای ایان عامال شانایات

ررفته ا طالبانبا و جمبورر ا ادمای هاا و

و پیش بینی شده وجیه رشته ا ش و فرهنگ

بشوید .همانطور که قر هتلبار زناجایاره ار

انواع و اهسام احزا ِ اهلل قر قیرر ن اط قنیاا،

مرق االرانه حاک  ،ما اصار اصالای را خاوق

کرق ،هامااناطاور کاه قر ارورهاار ماکارر

اعدم موجوقیش خوقشا را با هتل و عاام و

زنا ِ هربانی معرفی می کند .پاروناده اازر

عااناااصاار و اابااره هااار اپااوزیساایااو کاارق،

قزقید و جاوز به زنا مُابار زقه و جشان

ریاحاااناه جااباارر و بادار اویااخاتاانااش ااو ا

همانطور که قر شاکاناجاه هاا و اجااوزهاار

ررفته اند.

قمکشا ر ی ا دمی یکی از صدها نموناه

کبریزک کرق ،همانطور که همیشه رذیادناه

زنا بسیارر قر ق تا این اشرار ر بریده

اخیر این مورق ا ش.

نبا و شکارا کشتاه و مُا لاه کارقه ا اش و

شده و یا قر بازارهار برقری فروخته شده و

قر نراه ایان اشارار ،ایان زناا هساتاناد کاه

انکار ه کرقه ا ش.

ارر زنده مانده اند قر ایرا و هند و پاکستاا

نرمبار مذهبی و شرعی را بابا ریاخاتاه و

ا تفاقه ابزارر ر ی از ایان و ایلاه او ا

هربانی ا ید شده اند.

مااوجاابااات ایاان خشااونااش را بااوجااوق ورقه

قمکشا مازقبارایارش  ،قلایال قیارارر ها

زنا قر این جوامت غنائ جانارای ماحاساو

انااد.اراار "بااد حااجااا " هسااتاانااد ،اراار مااورق

هوانین باز و یاا باه اعاریافای بای

میشوند .کنیز و ابزار نیازهار جنسی هستند.

عرض جنسی هرار ررفته و از خوق به قفاع

هانونی نسبش به ق تر ی به مواق شایامایاایای

بجرم احرری زنده زنده قر اش اوزاناده

بلند میشوند ،ارر م ل

قندانپزشک عراهای

ار که پتانسیل یب و خریاب بادقرناگ و

میشوند(اشاره به  2زنی ا ش که قر انزانایاا

بیمار مرق هبوگ میکند ،ا ایاد و قار

قارق .و

بره قیررر قاق.

ولی قرجه ،قامنه و کرر

قر کشاورهاار

ا دم زقه به مرا اب بایاشاتار باوقه کاه نابا

بیوا طه را قارا هساتاناد .هاماچانایان ارزانای
هیمیش ا ید ،ه این مااقه را باه یاک ابازار
بل الوصوگ برار کشاتان و قفارماه کارق
زنا بد ش عاملین این جنایاش ابادیال کارقه
ا ش و ه فرار کرق و از محال جارم قور
شد را بسیار ریعتر و انتر می کند .این
قالیل به ر ی اجازه وجیه کرق میدهاد کاه
هر کسی میتواند اینکار را انجاام قاقه بااشاد.
ر ی ا دمی رذیدناه اوجایاه کارق کاه هار
کسی براحتی میاتاواناد بارار ساویاه حساا
شخصی و یا کیناه هاار خصاوصای باه ایان
نین اهدام ننرینی رور ورق که ق ش ر یا
قر یافتن این مجرمین نچنا ه کاه اناتاظاار

جمهوری شورایی  ،آغاز جامعه به ساختمان سوسیالیسم است  ،در سوسیالیسم
مالکیت خصوصی بورژوائی بر ابزار تولید و مبادله اجتماعی می شوند  .اقتصاد
از طریر 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 تحومت 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 .
* در جمهوری فدراتیو شورایی که بر ویرانه های جامعه سرمایه داری بنا می
شود کلیه موسسات مذهبی  ،دولتی  ،شرکتها  .صنایع و کارخانجات  ،کارتل ها و
تراست ها و کلیه وسایل تولید و مبادله در دست اشخاص حقیقی و حقوقی را به
صاحبان واقعی آنها یعنی تولید کنندگان آزاد متحد و متشکل موسسات باز می
گردد و سلطه سرمایه داران و دممن و محتکرین بر می افتد .

ماااااایااااااروق ،باااااااز نااااااماااااای رااااااذارق.
صفحه 31
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جنشبار اجتماعی قنیا ندارق .جنبش زناا باا

قر  ،نه ف

پیو تن به مبارزه بای اماا طابا اا ای عالایاه

بدقرنگ اش ،بلکه قر را تار امین اهداف

و ذبح باید پیش بینی شده باشد و او ا خاوق

رمایه قارر میتواند حیات شاوم هار

قرازمدت و طب ا ی اش قر رنرونای ناظاام

این زنا با اباعایاش از فارهاناگ و هاوانایان

یست

رونه مذهب و فرهنگ و ر ا و ر اوماات
تیز را خا اماه قهاد .و ایان

قر خدمش اهداف و مطاالاباات

مرق االرانه رمایه قارر.
پیروز باق مبارزات حق طلبانۀ زنا جبا

شریعه از رخ قاقنش جلوریر شوق.

یز
ضد انسان ِ

رر،خشونش علیه زناا قر مانااطاق احاش

ممکن نمی شوق ،مرر باا مشاارکاش فاعااالناه

پیروز باق و یالیس

لطه ا دم وا دم یا ی بره ار بسایاار

قر هر جنبش و حارکاش ماباارزا ای خُارق و

نوشین شفاهی

کریه ار و خاوناباار ار قارق .و طاباعاا یاک

کد موجوق قر جامعه ،و قخالتررر ماوثار

مبارزه بین المللی و همبستری جبانی را می
طلباد کاه ایان ویارو اباار ویارانارار را از

در گرامیداشت قیام آذربایجان و کردستان در  21آذر ماه سال 1324

جامعه انسانی بطور کلی ریشه کن کرق.
خشونش علیه زنا محدوق به یک فارهاناگ،

قر روز  71ذر ماه اگ  1072هیام وقه هار مرقم قر ذربایجا و کرق تا علیه قیکتاا اورر

ملیش ،منط ه و کشور خاصی نیاساش .ریشاه

حاک پیروز ررقید و برار نخستین بار زاقر احزا

 ،حاق رار زناا  ،هادرت و حااکامایاش

خشااونااش عاالاایااه زنااا  ،اماار ماادوام اایااسااتا

انجمنبار ایالتی و والیتی ( شوراها )  ،زاقر مطبوعات  ،ا حاقیه ها و شکلبار کااررارر قر

مرق االر رمایه قارر جبانی ا ش .و ایان

بخشی از ایرا به ر میش شناخته شد که قر ر ا ر ایرا نمونه

یافش نمیشد  .و طای یاک

واهعیش حک میکند که هر روناه ماباارزه ار

اگ نا قر زمینه اهتصاقر و فرهنری و زاقیبار یا ی ا ایایار و احاوگ باوجاوق ماد کاه

علیه ت به زنا نمی واند بادو ار ابااط و

حکومش مرکزر قر هراس از رسترش این ییر و حوالت به قیارار نا ااط ایارا بادنابااگ راه

جدا از مبارزه طب ا ی علیاه ایان ناظاام اوق
محور به رانجامی بر د.
زنا قر یست

رمایه قارر بو یلۀ ماذهاب

و فرهنگ بومی ،و اعاریافاباا و اناتاظاارات
کلیشه ار یاک فارهاناگ مارق ااالراناه باه
روشش قم و نکبش هار بر مده از اوضاع
اهتصاقر و یا ی-مذهبی جامعه بدیل شاده
اند.
زنا به این معنا نه نباا وجاه الاماصاالاحاه
ی ار اجااعای اریان هاوانایان ضاد
بیش قولت ِ
بشاارر قر جااامااعااه ماایااشااونااد باالااکااه بشااکاال
وحشیانه ار موضوع کشاماشاباا واخاتادفاات
خانواقری -هبایلاه ار ،ماوضاوع حسااق اباار
همسارا  ،بادراماانای هاار مارقا خااناواقه،
جاانااراابااار باااناادهااار هااا اااو ،و هاارباااناای
کشوررشایی هار اشرار مسلح مذهبای هارار
میریرند.
رهایی زنا از پار اید جنسی و پاایاا قاق
به خشونش علیه خوق راهی جز هاماباساتارای
قر صفوف خوق و جوش خاورق باه قیارار
صفحه 32

اره ار بوق .
بخاطر اینکه جنبش ان دبی قر این قو منط ه خواها رسترش قمکرا ی و زاقیبار اجاتامااعای
به قیرر ن اط ایرا بوق و همچو ن طاه امایادر بارار زاقیاخاواهاا ایارا و ماناطا اه بشاماار
میرفش  .و این با منافت جار  ،اشراف و فئوقالبا که از جااناب قوگ اماپاریاالایاساتای ماریاکاا و
بریتانیا حمایش میشدند و حاکمیش یا ی نبا قر قولش ار جاعی و کبنه پر ش نزما متابالاور
میرشش  ،به مامی قر ضاق و قشامانای باوق  .اداوم و رساتارش قماکارا ای از ذرباایاجاا و
کرق تا و رایش

به قیرر ن اط ایرا و کشورهار همجوار باعو رارقیاد اا جاباباه ماتاحاد

ار جاع رکو فورر این جنبش را قر ق تور کار و برنامه خویش هرار قهد  .بدینو یلاه پاس
از رذشش هریب به یک اگ جنبش قمکرا یک ذرباایاجاا و کارق اتاا کاه غاازرار جاناباشای
ان دبی بوق با هجوم ار ش و رروهبار مختلز اوباش و ماهدارا ر ی

ارکاو

رارقیادناد و

شکسش این جنبشبا داوم قیکتا ورر  ،رکو و ف دا زاقیبار یا ی و ح وو قماکارا ایاک
اجتماعی وقه هار مرقم را قر ر ا ر ایرا بدنباگ قاشش  .باطاورر کاه پاس از راذشاش 12
اگ میتوا رفش مصوبات برنامه  02ماقه ار پیشنباقر انجمنبار ایالتی و والیتی ذربایجا و
کرق تا برار این قو منط ه و ارا ار ایارا حاتای ها اکاناو نایاز باعاناوا حا اوو پاایامااگ
ررقیدهار ا ش که بدنباگ شکسش این قو جنبش  ،هزارا انسا زاقیخواه و برابرر طالاب قر
را ر ایرا برار ح ق ا مبارزه کرقه و جا خویش را بخاطر اناباا فادا ناماوقه اناد و ایان
ماااااااااابااااااااااارزه

ااااااااااا

بااااااااااه

کاااااااااانااااااااااو

ناااااااااایااااااااااز

اقامااااااااااه

قارق

.

با احترام به یاق و خاطره شبدار هیاماباار ذرباایاجاا و کارق اتاا ماباارزه خاویاش را بارار
رنرونی ار جاع حاک و به ح ق ر انید زاقر و برابرر رسترش قهی .
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پیام کمیته مرکزی کوبا به احزاب  ،سازمانها و جنبش های
اجتماعی وسیاسی درسراسرجهان بمناسبت آزادی پنج نفراز
زندانیان سیاسی کوبائی اززندان آمریکا و عادی شدن رابطه با
این کشور
کمیته مرکزی حز کمونیست کوبا
پیام به احزا  ،نیروها،وحرکت های سیاسی و اجتماعی درسراسرجهان
باکمال خوشحلاللی ،خلللق کلوبلا آزادی پلنلج قلهلرملان ضلد تلرورراکله بلیله ازشلانلزده سلال
درزندانهای ایاالت متحده آمریکا به گروگان گلرفلتله شلده بلودنلد ،جشلن گلرفلتلنلد.جشلنلی کله
بدرستی فقط قابل مقایسه اسلت بلاروزی کله انلقلال

کلوبلادراول ژانلویله 9193بله پلیلروزی

رسید.این پیروزی را ماهم نین جشن میگیریم به خاطر ایلجلادروابلط سلیلاسلی وعلادی کلردن
روابط مابین حکومت کوبا وایاالت متحده .موضوعی کله بلاقلی ملانلده اسلت ،پلایلان دادن بله
محاصره و بایکوت اقتصادی  ،مالیاتی وبانکی است که آمریکای شمالی یلکلجلانلبله بلر علللیله
کوباوضع کرده است.
باالخره ایاالت متحده آمریکا این موضوع را بازبان رئی

جمهورخلود بلاراک اوبلاملا ،اعلالم

نمودکه « بیه ازنیم قرن سیاست محاصره ودشمنی با کوبلا بله بلن بسلت رسلیلده وراهلی بله
جائی نبرده است واین سیاست به جای اینکه کوبارا منزوی کلنلد ملوجل

ملنلزوی شلدن خلود

کشورشده است».
این پیروزی تاریخی دردرجه اول دست آورد مبارزه انقالبی خلق مابلوده کله بلارهلبلری فلیلدل
ورائول وهم نین باهمبستگی خستگی ناپذیری که تلوسلط تلملاملی هلملیلاران ودوسلتلانلی کله
درسراسرجهان درطی این پنج دهه انقال کوبا را یاری داده اند ،یدست آمده است.
با تمام اینها،میخواهیم به تمامی احزا ،نلیلروهلا،سلازملانلهلای سلیلاسلی -اجلتلملاعلی،حلرکلتلهلا
وسازمانهای عظیم مردمی ،هم نین شخصیلت هلا و بلطلور کلللی تلملاملی دوسلتلان کلوبلا،کله
مارادرطی این مدت همیاری و پشتیبانی کرده اند،تشکربی پایان تقدیم کنیم.
ما به این موضوع یقین داریم که باتوجه به شرایط جدیدی که برای مابوجود آملده ،هلمل لنلان
حمایت وپشتیبانی شماراباخود ضروری میدانیم و ودراین شرایط جلدیلدشلملارا بلعلنلوان یلاران
خودقلمداد میکنیم.
ما این تضمین را به شما میدهیم که کوبا ایده های استقالل طلبانه ،حلق تلعلیلیلن سلرنلوشلت و
اعتقاد و پایبندی به سوسیالیسم رابا تمام نیرو دفاع خواهدکرد و به پیه خواهد برد.
بخه همکاریهای بین المللی کمیته مرکزی حز کمونیست کوبا
هاوانا 93دسامبر 4192
ترجمه
روابط بین المللی اتحادفدائیان کمونیست

نشریه کار کمونیستی زیر
نظر هیئت سیاسی سازمان
اتحاد فدائیان کمونیست منتشر
میشود .

