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پیام نوروزی شورای مرکزی سازمان اتحاد

فرارسیدن سال نو و عید نوروز 4935را

فدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال4935

به شما شادباش میگوئیم !

هان  /ای شکسته دیوار سست نهاد!

کمونیست

درآغنناز سننال نننخ ،سننازمننان اتننحنناد سنندائننیننان

ستون طنز

روابط عمومی سازمان اتحاد فدائیان

بهار می رسد از راه

طبق روال هر ساله ازاوایل دیماه تا آخر اسفند،
تب تعیین حداقل دستمزد کارگران برای یکسال
آتی باال میگیرد  .به جای نمایننندگنان کنارگنران
و سننگنننننگننخیننان منننننتننگننب آن ن ننا ،کننار ننننناسننان
رنگارنگ به صف میشخند ،مصاحبه ها اننانا
میگنینرد منتناالش ننخ نتنه منینشنخنند« ،صناحنب
ننناننران »کننار وکننارگننر جننننناف هننای مننگننتن ننف
حکخمتی که بتخل خخد ان هم دغندغنه کنارگنر
دارند وهنم ننگنران اسند سنخد سنرمناینه داران
هستند ،مینشینند و باهم به جر وبحث و مناظنره
می پردازند و میبرند و میدوزند و آخر سنر کنه
حسابی تنخر مباحث مربخطه به حداقل دستنمنزد
ها را داغ کردند  ،آنچنانکه هیچ ابخالبنشنری از

کمخنیسد با ق بی سر ار از امیند بنه آزادی ،

صفحه 9

سعادش و ب روزی تخده های زحمتکنش منرد
درایران وجن نان  ،سنرارسنیندن بن نار زنندگنی
بگش را به همه ما اد باش می گخید.
صفحه 3

ادامه صفحه 5

اتحاد سازمانها و احزاب انقالبی ترکیه گامی به پیش
” یدی شیشوانی ”

صفحه 6

به بهانه بیست وپنجم اسفند روز شهدای فدائی
حقی که باید دربرابرآن پاسخ گفت یا به جنبش کمونیستی و یا به
تاریخ
”محسن رجب زاده “

کالف سردرگم آن سردرنیاورد ،آنگا ه سروک ه
« رکای اجتماعی »پیدا میشخد تنا راه حنل هنا

 52اسفند سالروز بزرگدا د جان باختگان سدائی وتادید میلاق با ق رمانان و پیشگامانی اسند

را بررسی کرده و پیشن ادی بدهند که ننه سنین

که در صفخف متد پیکارگران راه آزادی و دمخکراسی و سنخسنینالنینز ننبنرد کنرده انند و از

بسخزد و نه کباب!

آرمان ا واهداف طبته کارگر با جان خخیش چه در متابل جخخه هنای اعندا چنه در بنیندادگناه

امسال هم منلنل سنال گن نتنه از اواینل دینمناه

های دو رژیم چه در رز بی امانشان وچه در زندان ا و کناه گاها .

نمایندگانی ازطرف دولند  ،نخرای اسنالمنی

ادامه در صفحه 1

کارو کارسرمایان طی ج ساش منتنعندد درغنیناب
نمایندگان واقعی کارگنران بنه «چناننه زننی »
دربنناره تننعننیننیننن حننداقننل دسننتننمننزد کننارگننران
پرداختند .آن اازباصطنالف نرکنای اجنتنمناعنی
مخرد ادعای دولد دوتشکل صنفی خخدسناخنتنه
را هننم بننرنننتنناسننتننننند و آخننر سننر بننا اخننرا
نمایندگان ...
ادامه در صفحه 2

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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«ازکوزه همان برون تراود که دراوست» درباره حد اقل دستمزدکارگران

تشک ای زرد دسد ساز دولد اجرائی ند،
ماهید و م مخن اقتصاد متاومتی رهبنر و
برنامه شم تخسعه اقتصادی دولد تندبنینر و

» مامع عالی نمایندگنان کنارگنری و کناننخن

داران بننزرا اسنند )و تننعنندادی

صنفی نمایندگان کارگری» ازجمع خنخد ،بنه

«کارگر »که بیشتر وابستگان به همان دولد

امنننیننند را دررابنننطنننه تنننخده کنننارگنننران و

تن ائی سطح حنداقنل دسنتنمنزد کنارگنران را

وبرادران قناچناقنچنی هسنتننند کنه درجنرینان

زحمتکشنان ،بنرمنال منینکننند سنیناسنتنی کنه

تعیین کردند .عالوه برآن دولد وکارسرماها

پنروننده منرت نخی جنالد درزمنان تصنندی

خانخاده های کارگری را به زنندگنی درقنعنر

پارا سنراتنرگن ا نتنه و درپنینگنینری سنیناسند

ریاسد بیمه های اجتماعی پته ان روی اب

ستر و نداری و تبعاش اجتماعی ویران کنننننده

آزادسازی دستمزد هنا تنبنصنره  5مناده 14

اسننتنناد و تننحنند عنننننخان روسننای تشننکن ن ننای

آن سخق میدهد .باید درنار دا د که تعنینینن

قانخن کاررا نیز یکطرسه لغخ کنردنند .ینعنننی

باصطالف کارگری مشغخل ر نخه گنینری و

حداقل دستمزد کارگران نه امری سی البداهنه

تعیین سبد هزینه های معیشتی و سطح آن که

کاسه لنینسنی از منرت نخی بنخده انند  ،چنه

و نننتننینناننه چننانننه زنننی ن ننا و من اکننراش ایننن

میباید همراه باتخر در تعیین حداقل دستمنزد

انتااری میشد دا د ؟

نمایندگان سه جانبه ماسنینای قندرش و ثنروش

ها مدنارقنرارگنینرد را حن ف ننمنخده و بنه

مگر ازاین ا که همنه وابسنتنگنان بنه مناسنینای

درلننبنناص بنناصننطننالف نننمنناینننننده کننارگننران و

زباله داننی اننداخنتننند .درنن نایند بنااسنزاینش

قدرش و ثروش و چپاولگران امخال عمنخمنی

کارسرمایان ودولد اسد ،ب که درسد نناظنر

41درصدی  ،حداقل دسنتنمنزد کنارگنران را

و دسترنج کارگران وزحمتکشان هسنتننند و

بر سیاسد عمخمی دولند درجن ند سنرعند

برای سال 245 52هزارتخمان اعال کنردنند

هرسال مینشینند و تحد عنخان پنرطنمنطنراق

بننگننشننینندن بننه آزاد سننازی دسننتننمننزد هننا ،

وتصمیم گرستنند ،حنق مسنکنن کنارگنران از

« رکنای اجنتنمناعنی »سنرکنارگنران نینره

خصخصی سازی ا و اجنرای خشنن بنرننامنه

سننروردیننن سننال  ،52هننمننچنننننان  52هننزار

میمالند  ،بیشتر ازاینن هنم اننتنانار منینرسند.

اقننتننصننادی اسنند کننه دربننخدجننه سننال 52

تخمان ،حق بن ننتندی  442هنزار تنخمنان و

«ازکخزه همان تراود که دراوسد»

ودرالیحه برننامنه نشنم تنخسنعنه اقنتنصنادی

سنخاش روزانه نیز  4222تخمان باقی بنمنانند

تن ا آنچه که ازماجرای تصمیماش این گنروه

برنامه ریزی ده اسد .

وتغییر نکند( .به جندول تنغنینینراش دسنتنمنزد

ضد کارگری بیشتنرننمناینان منینشنخد،درواقنع

آنننچننه کننه طننبننتننه کننارگننر و مننحننرومننان

سال  52درزیر تخجه کنید)

اجرای سیاسد ضد کارگری دولد «تدبیر و

کشخردرانتنانار اش هسنتننند آن ننینسند کنه

تننعننیننیننیننن حننداقننل دسننتننمننزد درسننطننح 245

امنینند »درجن نند تشنندینند سشننار بننه کننارگننران

دولد تدبیر و امید قبال سرینبنکناراننه بنه آنن نا

هزارتخمان درحالی اسد که سبد هنزینننه ای

وزحمتکشان درسال بعد ازانتگنابناش اسند .

وعده داد ه بخد .ب که آنچنه کنه نصنینب آنن نا

کننه »اننناننمنننهننای صنننننفننی کننارگننران« کننه

اکنخن که «انتگاباش »م ندسی ده به پناینان

خننخاهنند نند ،تننحننمننیننل رینناضنند بننیننشننتننر

خخدزیرمامخعه دستگاه های دولنتنی اسند،

رسیده اسد و سران ناا پروسه «اعتماد »

وسشاراقتصادی و اجتماعی وسیاسی بینشنتنر.

بنرای دسننتنمنزد گنارگنران اعنال نننمنخده دو

سازی بین م د و ناا و وساق بنینن جننناف

دولد برآن اسد کنه درکنننار حنرا منننابنع

می یخن و  ۰۵۱هزار تخمنان وخنف سنتنر را

های متعدد حکخمتنی را بنه پناینان رسناننینده

وثروش های عنمنخمنی کشنخر ،ننینروی کنار

سنه مننین ننینخن ودویسنند هننزار اعنال ننمننخده

اند  .ودرحالینکنه مناسنینای قندرش وثنروش و

ارزان و خامخش را ننینز بنه سنرمناینه هنای

د ین
اسد .خبرگزاری ای نا ،هزینهٔ معنینشن ک

سننرمننایننه سنناالران داخن ننی وخننارجننی بننرای

داخ ی و خارجی هدیه کند .این رونند منبنینن

خانخاده چ ارنفره را "سنه منین نینخن و ۰۱۱
ٔ

تصاحب می یاردها دالر آزاد ده و دسنتنرننج

ایننن واقننعننینند اسنند کننه در ننرایننطننی کننه

هزار تخمان" اعال کرد .و اخیرا نینز هنفند

تخده زحمتکشان دندان تنینزکنرده انند پنتن

کارگران بسیناری از واحند هنای تناناری ،

بننننننا

تشننکننل مسننتننتننل کننارگننری خننخاهننان حننداقننل

سننینناسنند هننای دوران پسننابننرجننا

بننرسننر

صنعتی و خدماتی حتی از دریناسند حنتنخق

دسننتننمننزد درسننطننح سننه مننی ن ننیننخن وپننانصنند

کارگران وزحمتکشان سرود آورده میشنخد و

ماهیانه خخد محرو هستند و با معنخقنه هنای

هزارتخمان ده بخدند.

این

خنخد را در اولنینن سنیناسند اجنرائنی

چندماه درپرداخد حتخق هایشان منخاجنه انند

تعیین حداقل دستنمنزد کنارگنران درحند ین

دولد درتعینینن حنداقنل دسنتنمنزدهنا بنازتناب

ویا قراردادهای مخقد و سفید ام ا کمناکنان

چ ار خف ستنر ازنن نادی کنه ارننمنایننندگنان

میدهد .این اقندا ضندکنارگنری کنه بنخسنین نه

همچخن مشیر دامخک س بر بناالی سنر نان

سرمایه داران  ،دولد (که خخدش ازسرماینه

دولد ،کارسرماها وبا هنمندسنتنی ننمنایننندگنان

آویزان ده اسد باآینده

صفحه 2
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فرارسیدن سال نو و عید نوروز 4935را به شما شادباش میگوئیم !

ای مخاجه اند کنه ننانا قصند دارد هنمنراه
سیاسد با دهی درخار تنحنمنینل ریناضند
اقتنصنادی بنه کنارگنران و تشندیند سنرکنخب
درداخل را سرلخحه برننامنه سنال اتنی خنخد

ساخته دن اسطخره جشن پیروزی کاوه آهنگربملابه نماد قیا زحمتکشان ،عر زمان وزبان
حال مبارزه مداو کار وزحمد برع یه ستم واستلمار وزور وسرکخب اسد که ع یرغم
مرورزمان وگ د قرن ا هنخز برقاسیه خخد ایستاده اسد .وسریاد میزند که اندیشه برخخاستن
ع یه ظ م وستم وزور وسرکخب برحق بخده وتن ا راه غ به بر ارتااز و استبداد

قرارداده .
اینکه طبته کارگر بطخر طبینعنی دردسناز از
حق معیشد خخد بیکار ننشسته و وهنمنچنخن
سال ای گ ته دسد به مبارزه و اعتراض و
اعتصاب خخاهد زد  ،امری اسند واقنعنی و
انکار ناپ یر ،منعن ن ا منادامنی کنه بنا اتنحناد
وتشکل خخد نتخانسته اسند اعنتنراضناش و
اعننتننصننابنناش را هننمننبننسننتننه تننر و سننراسننری
ترکرده وتخازن قخای مخجخد را تنغنینینردهند،
مخسق به متاب ه مخثربا سیاسد هنای خناننمنان
برانداز ننانا سنرمناینداری حناکنم بنراینران

اسد .وحکاید از آن دارد که مردمان کار وزحمد وسازندگان اص ی جامعه وتخلید کنندگان
نعم مادی برای خالصی از بند اق یتی ستمگر ،استلمارگر و سرکخبگر ،سراناا راهی جز
برخاستن وسالف برکف گرستن و خریدن برع یه نااماش ارتااعی مخجخد ندارند .حکاید از
آن دارد که نباید گ ا د تا انرژی و پتانسیل جخانان این اکلرید محرو  ،بخسی ه حاکمان
زمان دراعتیاد و باورهای ارتااعی و درامید واری ای بی پایه واساص به هدر رود.نباید
گ ا د تال ا ومبارزاش هرروزه طبته کارگر وزحمتکشان درانفراد و بی تشک ی و
پراکندگی سرکخب ویا به سازش کشیده خند .نباید گ ا د نخروز را ازمحتخای واقعی آن
ت ی کرده و به مراسم ای سرگر کننده مخرد نارحاکمان تبدیل کنند .مراسم ائی که بخیژه
در رایف بیکاری  ،گرانی عد پرداخد دستمزدها تخسف دولد وطبتاش ثروتمند استفاده آن به
جیب ثروتمندان و دود آن برچشم زحمتکشان میرود.
به این تعبیر نخروز کارگران وزحمتکشان که خاری اسد درچشم ارتااز  ،باید

نگخاهد بخد.

ازحالد سرگر کننده خخد درآمده ودرکنار ادی و سرور،به سرصتی برای اندیشیدن وتبادل

یدی یشخانی 51اسفند 4951

نار درباره تاری پرسراز ونشیب مبارزه ع یه ظ م وستم وبی عدالتی اتبدیل خد .درروزهای
جدول تغییراش مزد سال  52کارگران(ارقنا

خاسته نخروز باید تالش نخینی را درمیان خانخاده ها بخیژه جخانان دامن زد تا بی اعتمادی،
بی باوری حاکم براراده ها را زدود وباتکیه برمیراث گرانب ای مبارزاش انتالبی ،قیام ا

به تخمان)

وانتالباش گ ته بر ترص ووحشد ازقدرقدرتی ارتااز حاکم درجامعه غ به کرده ودرسال
۴۰۱۰۱۸

حداقل دستمزد ماهیانه

۸۱۱۱۱

حق مسکن ماهیانه (به
رط تصخیب(

۰۰۱۱۱۱

حق بن نتدی (بدون
اسزایش(

۴۰۱۰۱

سرزند

حق اوالد -ی

۰۱۱۸۶۱

حق اوالد -دو سرزند

۰۱۱۱

حق سنخاش روزانه (بدون
اسزایش(

۱۰۱۰۱

حداقل مزد روزانه

۴۰۱۰۱۸

مامخز دریاستی اسراد
مارد

۰۱۵۶۶۴۱

مامخز دریاستی اسراد
متاهل با ی سرزند

۰۰۶۸۵۴۱

مامخز دریاستی اسراد
متاهل با دو سرزند

صفحه 9

جدید حرکت ای نخینی را آغازنمخد.
کارگران و زحمتکشان!
تعطیالش نخروزسرصتی اسد برای همه ما که با آگاهی از مشکالش زندگی ومبارزه
همدیگردرمحیف کار وزندگی و کم

ویاری ب م وتتخید امید به پیروزی به ادی وجشن

نخروزخخد ج خه ای تازه ببگشیم.
د منان آزادی و برابری و ماسیای حاکم برکشخر درتالش اند سالی دیگر با تشدید ستم
واستلمار وگسترش زور وسرکخب چند صباهی برعمر حاکمید ننگین خخد بیاسزایند .سرصد
گرانب ای نخروز رامغتنم

مرده با ا اعه آگاهی و سرهنگ مبارزه ومتاومد درمیان

مردمان کارگر وزحمتکش ،بخیژه جخانان ،چشم اندازپیروزی بر ارتااز حاکم رادراسق
مبارزاش خخد
بگشائیم.
نخروزتان پیروز باد
روابف عمخمی سازمان اتحادسدائیان کمخنیسد
52اسفند 4951
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به بهانه بیست وپنجم اسفند روز شهدای فدائی

حقی که باید دربرابرآن پاسخ گفت یا به جنبش کمونیستی و یا به تاریخ
بسیاری از رستای ما که در این نبرد نابنرابنر

های مرا رستند جه مینان سنال چنه بنزرا

جان باخته وحنتنی بندرسنتنی ننمنی داننینم کنه

سال و چنه حنتنی ننخجنخانناننی کنه بنا سنری

چگخنه وتحد چه رایطی انان جان خخد را

اسرا ته مرا را در اغخش کشنیندنند  .ننمنی

سدای آرمان ای واالی خخد نمخده انند ننمنخننه

خخاهم یکای

ان ا را نا ببر زیراازمسنلن نه

یکی از این رستا جعفرپناه اهی (خشناینار)

اص ی که دغندغنه خناطنر اسند بندور منی

اسد رسیق خشاینار در درگنینری زخنمنی و

مانم .

بنا بندن

مسننل ن ننه ایننن اسنند کننه مننا کننمننخنننیننسنند هننا

را به حکا و یخه حکنخمند اعنال منینکننننند

دستگنینر ند ودر کنمنینتنه مشنتنر

جراحد دارخخیش در حالی که گ خله را نینز

بگصخص کمخنیسد هناینی کنه خنخد را در

ب که حاکمان را به باد ناسزا میگیرند.

از بندن وی خنار نننننمنخده بنخدنند بنه زیننر

طیف سدائی می دانیم در کاای کار ایستاده و

اکنخن مشکل منا بنینش از هنر چنینز تشنتند

کناه رسد رسینق بنا سنربن ننندی تنمنا اینن

چه وظیفه ای در قنبنال خنخن اینن رسنتنا بنر

وپراکنده گی اسد که این چند صندائنی خنخد

دوران را طننی ننمننخد ودر حنالنی بنازجننخی

دوش خخد حمل میکنیم .

به سردرگمی نه تننن نا تنخده منرد بن نکنه بنه

دژخیم را بتخل خخدش که به رسیتی گفته بنخد

ایا ستف هر ساله در سالروز جان باخنتنن اینن

سردرگمی پیشروان و پیشگامان کنمنخننینسند

در همان پ ه اول ننبنردبنان ننگنه دا نتنه بنخد

عزیزان برنامه ای ترتیب دادن و یاد ان ا را

مخجخد در داخل نیز منار ده اسد .

یعنی حتی اسم واقعی خخد را بنه انن نا ننداده

گرامی دا تن کاسیسد ؟

در آخر باز تاکید میکنم کنه هنر کنمنخننینسند

هنفنتنه نکنننانه در کنمنینتنه

آینا هننر سننالننه بننرگننزار نننمننخدن جشننن تننخلنند

سندائننی وظننیننفنه دارد بسن ننم خننخد در جن نند

یا زندان تخحیند خنمنینننی از غنفن ند

سازمان (سالروز سیاهکل) بندون پنرداخنتنن

برچیدن این بساط قد بردارد.

نگ بان استفاده نمخده و نفند چنراغ والنخری

به پیا سیاهکل کاسیسد؟

وبیش از رستای منفرد سازمانن نا و منحنفن ن نا

که گخ ه راهرو حنمنا بنخد را بنروی خنخد

سیاهکل قبل از پیش رو گ ا تن ینخه ننخینن

وبگصخص رهبران جریاناش سدائنی هسنتننند

ریگته و خخد را به انش کشیده بخد و با بندن

منبنارزه پنیننا رو ننننتنری دا ند و ان پنیننا

که این وظیفه را بر دوش ان ا سنگینی میکند

ع ه ور برای اینننکنه زودتنر کنار خنخد را

چیزی نبخد جز اینکه کمخنیست ا باید همنخاره

رستا سردا دیر اسد از هم اکنخن باید در اینن

تما کند با پناهنای نکنننانه نده نروز بنه

در حال تب یغ و ترویج و تشکل بنا ننند و از

ج د قد بردا د وگرنه به عنننخان مسنلنخل

دویدن نمخده بخد وقتی دژخیمان متخجه دند

همین رو با تامیع محفنل هنا و گنروه هنا و

یا باید به جنبش کمخنیستی پاس گنخینیند و ینا

اسراد منننفنرد کنمنخننینسند بنخد کنه سنازمنان

بننه تنناری ن خننخاهننینند پننیننخسنند وبننه تنناری ن

نمخده بخد که کنار او تنمنا اسند تنا ننمنرده

چریک ای سدائی خ ق پدیند امند! و بنرتنار

جخابگخ!!!

هرجه می خخاهید از او بپرسید که بازجنخهنا

جنبش کمخننیستی نه تن ا ایران ب که منننطنتنه

محسن رجب زاده 59/45/51

به او حم ه نمخده و میگفتند حداقل نا واقعنی

و جنبش کمخنیستی درخشیند ودر سناینه اینن

خخد را بده و رسیق در جخاب ستف به خمینننی

تامیع بخد که بسخی درهم نکنسنتنن س نای

و رژیمش ناسزا میگفد به گفته رسنتناینی کنه

رعب و وحشد وترص حاکم بر جامعه پنینش

بخد .پس از ی
مشتر

وپز

بر بالین او اوردنند پنز ن

در کمیته مشتر

بخدند تا ی

اعنال

هفته در اننانا

رسد.

بخی گخ د سخخته می امد .یادش گرامنی و

رستا اکنخن مشکل جنامنعنه منا تنرص ننینسند

بننننننننناد.

چخن به عینه میتخان در هرکاا کنه تنخده هنا

در زندان ای رژیم کم نبخدند سدائیناننی کنه بنا

ح خر دارند در صف اتخبخص متنرو صنف

باورهای انتالبی خخد استخار به سخی جخخه

نان و ...که تخده ها نه تن ا اعتراضناش خنخد

راهنننننننننش

صفحه 1

پنننننننننر

رهنننننننننرو

با کمک های مالی خود
،سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست را در پیشبرد
برنامه و اهداف انقالبی اش
یاری رسانید .
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پیام نوروزی شورای مرکزی سازمان اتحاد

فدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال4935
بهار می رسد از راه

هان  /ای شکسته دیوار سست نهاد!
کننننننارگننننننران و زحننننننمننننننتننننننکننننننشننننننان
سال گ ته را بنا هنمنه سنراز ونشنینب هناینش،
پشد سرن ادیم وسال جندیند را درحنالنی آغناز
میکنیم که مبارزه برع یه ستم واستلمنار وزور
وسرکخب بنه ننتنینانه منطن نخب ننرسنینده اسند
وهنخز دیخ ارتااز وحاکمید مدهنب وخنراسنه
سننرمننایننه سنناالران ،بننرمننتنندراش مننرد حننکننم
میراند.درسال جدید تالش کنینم بنادرص گنینری
از تاربیناش سنال گن نتنه ودرپنینش گنرسنتنن
رو ای نخین وانتالبی ،مبارزه را درسطنحنی
گسننتننرده تننر و مننتننحنند تننر پننیننش بننبننریننم.
سالی کنه گن ند سنالنی هنمنراه بنا تن نگنی هنا
وننناکننامننین ننای بسننیننار بننرای طننبننتننه کننارگننر و
زحمتکشان ورو نننفنکنران جنامنعنه منا بنخد .
درسال گ ته بسیناری از کنارگنران وسنعناالن
سیاسی و اجتماعی از جم ه کنارگنران،زننان،
مع مان ودانشاخیان مبارز به خناطنر دسناز از
آزادی بیان وانندیشنه و حنق تشنکنل و تنحنزب
مستتل ومطالبه حتخق صنفنی و سنیناسنی خنخد
تحد پیگرد نیروهنای رژینم ارتناناعنی حناکنم
قرار گرستند  .در نخروز بن نار ،اینن عنزینزان
وخانخاده آن ا را سرامخش نکنیم و سنعنی کنننینم
هرجا که هستیم ادی خخد را بنا آنن نا تنتنسنینم
کنیم .میگخیند »سالنی کنه ننکنخسند ازبن نارش
پننننننننننننننننننننننننننننننننیننننننننننننننننننننننننننننننننداسنننننننننننننننننننننننننننننننند«
سال گ ته دواتنفناق من نم هنم روی دادنند کنه
نننتننایننج آن ن ننا درروننند سننینناسننی ،اقننتننصننادی
واجتماعی ومنبنارزاتنی سنال جندیند ازاهنمنیند
واسری برخخرداراسد  .ننگنسند اینننکنه رژینم
اسالمی درمخاجه با تنگناهای اقتصنادی ننا نی
از تحریم ا و بحران ساختاری اقتصناد اینران
،از یکسخ و گسترش ستر و بیکاری و گنراننی

و به تبع آن گسترش اعتراضاش عمخمی بخیژه

امپریالیستی و تشدید سرکخب درداخل ،بنمنخرد

اعتصابناش و اعنتنراضناش کنارگنری ازسنخی

اجنرا خنخاهند گن ا ند  .امنا اجنرای سنیناسنند

دیگر ،بننناچنار جنا زهنر را بناالکشنیند و بنا

ریاضد کشی اقتصنادی و تنعنرض بنه سنطنح

ام ای تخاسق نامه ژننخ ،بنه بن ننندپنروازین نای

زننندگننی و مننعننیننشنند کننارگننران و تننخده هننای

هسته ای خخد پناینان داد  .بندینن تنرتنینب هنم

زحمتکش مرد وسرکخب اقداماش اعنتنراضنی

تبعاش اقتصادی تحریم هنا وهنم خنطنر جنننگ

آن ا به گسترش بنازهنم بنینشنتنر منبنارزه عن نینه

بننردا ننتننه نند

ماسیای قدرش و ثروش خخاهند اننانامنیند.بندون

ودرنتیاه ب انه رژیم برای تشدید سرکخب نا و

تردید مبارزاش تخده های کارو زحمد کنه از

اعمال سشار اقتصادی بیشتر روی کارگران و

ظ نم و سنتنم و اسنتنلنمنار و زور و سنرکنخب

تخده محرو و زحنمنتنکنش جنامنعنه بنا تنخجنینه

جانشان به لنب رسنینده اسند درآینننده بنا ندش

تحریماش اقتنصنادی و خنطنر جنننگ ،منننتنفنی

وگسننتننردگننی بننیننشننتننری ادامننه خننخاهنند ینناسنند.

وکارآئی خخدراازدسند داد.اکنننخن تنخده هنای

مع انبرد بین نیروی کار وزحمد و صاحبنان

مرد انتااردارند تنا خنخاسند هنا ومنطنالنبناش

قدرش و مکنند کنه بنرارینکنه قندرش سنخارنند

ان متحتق خد وعد تحتق وعده ووعید های

بدون تشکل و تحنزب طنبنتنه کنارگنر و اتنحناد

دولد وبه گسترش بازهم بنینشنتنر اعنتنراضناش

سننایننرزحننمننتننکننشننان بننه نننتننینناننه مننط ن ننخب

تخده های کاروزحمد خخاهد اننانامنیندو رژینم

نگخاهندرسنیند .درسنال جندیندجنرینان گسنتنرش

را باچالش ای سراوانی روبروخخاهدکرد.مسل ه

مبارزاش زمینه هاوسرصت ای مغتنمی اسد تنا

دو بننرگننزاری »انننتننگننابنناش «دهننمننیننن دوره

پیشروان کارگری  ،دانشانخینان  ،منعن نمنان و

منان ننس اسننالمننی و پننننناننمننینن دوره خننبننرگننان

سعالین خ ت ای تحد ستنم واسنتنلنمنارو سنعنالنینن

رهبری بخد که جزجابه جا دن اسراد بت کنار

سننازمننان ن ننای انننتننالبننی بننه کننارآگنناه گننرانننه

و جنایتنکنار وصناحنبنان زروزور وابسنتنه بنه

وسننازمننانننگننرانننه خننخد درمننیننان کننارگننران

حاکمید ،نتیاه ای در بر ندا ته و هندسنی جنز

وزحمتکشان دش بگشنینده وآنن نارادرمنبنارزه

تحکیم پایه های استبداد و خخدکامگنی و حنفن

ع یه ناا حناکنم و تنحنتنق خنخاسند هنایشنان

احننتننمننالننی ازبنناالی سننرمننرد

وتداو حیاش ن نادهنای نبنه سنا نینسنتنی رژینم

یننننننننننننننننناری

تحد عنخان ما س خرای اسالمی و خبرگنان

باآغاز ب ار  52همراه با دلنپن ینر ندن هنخا و

 ،ننندا نند و نننمننیننتننخانسنند دا ننتننه بننا نند.

بردمیدن گل از دل خا  ،به اسق رو نن سنردا

نتیاه ازپیش م ندسی ده »اننتنگنابناش «منبنینن

ی آزادی امید وار با نینم و بنا تشندیند منبنارزه

این واقعید اسد که جناف های مگت ف ماسینای

بننرای سننرنننگننخنننی ننناننا حنناکننم ،در واقننعننینند

قدرش وثروش ،حخل سیاسد هنای راهنبنردی

بگشیدن به آرمان ای انساننی و آزادینگنخاهناننه

رژیم که دربرنامه »اقتصاد متاومتی «رهبر و

خخد گامی بنه پنینش بنردارینم .بنا ند تناننخروز

درطرف 4951برنامه شم تنخسنعنه اقنتنصنادی

دلپ یر ب ار آزادی  ،بار دینگنر بنرگنردد وگنا

دولد و بخدجه بندی سال  52تب خر یاسته اسند

درکشخر استبداد زده ما ن د کنه دران هنزاران

،تننخاسننق ننناننردا ننتننه و »انننتننگننابنناش «را هننم

هزار انسان به خاطرآزادی و سخسیالیسم جنان

برهمین اساص م ندسی و بمخرد اجرا گن ا نتنه

اننننننننننننننننننننننند.

سننننننننننننننننننننننداکننننننننننننننننننننننرده

اند .درسال جدید حاکمیند بنا تنکنینه بنرننتنینانه

ننننننننننننخروزتنننننننننننان

خیمه نب بنازی »اننتنگنابناش «سنیناسند هنای

سازمان اتحادسدائیان کمخنیسد  52اسفند

اقتصادی و اجتماعی خناننمنان بنراسنکنن دولند
ودستگاه رهبری درعرصه داخ نی و خنارجنی
را بنناسننینناسنند بننا

صفحه 5

رسنننننننننننننننننانننننننننننننننننننننننننننننننننننند.

دهننی بننه کشننخرهننای

پنننننننننننینننننننننننروزبننننننننننناد!
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اتحاد سازمانها و احزاب انقالبی ترکیه گامی به پیش
” یدی شیشوانی ”

آبستن حخادث جدید اجتماعی و سیاسی بناقنی
خخاهد ماند.

اخیرا ده تشنکنل نامنل سنازمنانن نا واحنزاب

هرکدا

انتالبی کرستنان و تنرکنینه طنی کنننفنرانسنی

،گروه های مگت ف م هبی و قخمی و قنبنین نه

برع ینه سنرمناینه داری و ا نکنال منگنتن نف

مسل ه وحد ش حخل جب ه چپ وانتنالبنی را

ای را سننازمننان داده و بننا تننغ ن یننه مننالننی و

استبداد ،اختناق و بی حتخقی طبته کنارگنر و

مخرد بررسی قرارداده و درپایان بنا صندور

تس یحاتی  ،آتش جنگ و وینراننی و آوارگنی

تخده زحمتکشان  ،هنمنخاره مسنتن نز تندوینن

بیانیه ای مخجخدید جب ه تازه تاسیس خنخد

و دربنندری را بننراسننروخننتننه و کشننخرهننای

برنامه و اسنتنراتنژی اسند کنه منطنالنبناش ،

را تحد عنننخان «جنننبنش اننتنالب منتنحنداننه

منننننطننتننه را ویننران و زننندگننی مننرد را بننه

خنخاسند هنا و اهنداف تنخده هنای منگنتن ننف

خ ت ا »اعال کردند.این تشک نا مندتن نا قنبنل

خاکستر تبدیل نمخده انند و در نراینطنی کنه

کارگر و زحمتکش را درخخد منعکنس کننند.

ازکنفرانس اخیر ان حخل ضرورش تشکنینل

درستدان آلترناتیخ انتالبنی منخثنر ،تنخده هنای

بعالوه ضروری اسد تنا در خنطنخط عنمنده

به گفتگخ پنرداخنتنه بنخدنند.

زحمتکش مرد مابخر هستند ،از بد به بدتنر

تاکنتنینکنی و بنرننامنه راهنبنردی ا نتنراکناش

اسامی احزاب نرکند کنننننده دراینن جنبن نه

و از متاومد و مبارزه به کخچ و آوارگنی و

متنناسنب بنا امنکنانناش ننینروهنا بنرای عنمنل

عنننبنننارتننننننند از «ش. .پ. /ل؛ پ . .؛

دربندری روی بننیناورنند،اقنندا سنازمننانن نا و

انتالبی وجخددا ته با د .چخن عمل مشتر

. .پ؛

احزاب انتالبی کردستان و ترکیه گامی اسد

اگر به طرف ناری منسام و منام نا نی از

ش. .ا.پ؛ لنینیسد؛ ش.ی. .ب؛ د. .پ؛

که خی ی وقد هنا قنبنل منینبنایسند بنردا نتنه

تح یل رایف مشگص استخار نبا د نناگنزینر

قرارگاه انتالبی و حزب مارکسیسد لنینیسد

منینشند .بنخینژه رو نن و منبنرهنن اسند کننه

با پراکنده کاری و بن بسند منخاجنه خنخاهند

کمخنیسد( .ل. .پ)»

متاومند و پنینروزی ننینروهنای کنرد بندون

د .دراین رابطنه هنننخز منبناحنث و منبناننی

جب ه ای مشتر

ش.ه. .پ؛

. /ل.ص.پ .؛

درکشنمنکنش بنرسنر مننناطنق ننفنخ

سیاسی دراین منطته حل نشده با د ،کما کان

اتحادهای اجتماعی نیروهای پیشنرو جنامنعنه

همبستگی و همیاری نیروهای انتالبنی تنر

ناری این کنفرانس منتشر نشده اسد .ینکنی

انتالبیخن پنرولنتنر و جنننبنش دوبنارهزیسنتنن

،بخیژه طبته کارگر و زحمتکشان این کشنخر

ازسگنگخیان اینن کنننفنراننس دراینن رابنطنه

(احیا) »از اروپا هم از این اتحادیه حماید و

که بیشترین سشار اقتصادی و اختناق سیاسنی

اعال کرده اسد

پشتیبانی کردهاند.

را بردوش خخد حمل مینکننننند  ،امنکناننپن ینر

»ما همچخ نیروهای سخسیالیسند و اننتنالبنی

بنینن

نبخده و نینسند .سنازمنان منا ازسنالن نا پنینش

ترکیه و کردستان عن نینه سنا نینسنم آ. .پ و

سننازمننانن ننای انننتننالبننی کننردسننتننان و تننرکننیننه

درم اکراش و گفتگخهای خخد بنا سنازمنانن نا

همدستان آن و سیستم حاکم جم خری کننخننی

در رایطی اسد که حزب حاکنم اینن کشنخر

انتالبی منطنتنه نسنبند بنه تنحنخالش منننطنتنه

ترکیه مبارزاتمان ازجم ه مبنارزه مسن نحناننه

درمخاج ه با منخ آزادینگنخاهنی و بنرابنری

هشدار داده و ضرورش و مبرمیند اتنحناد و

را در هننمننه عننرصننههننا بننا هننر وسننی ن ننه و

ط بی منشنینر را از رو بسنتنه و هنمنچنخن

همکاری ای مشتر

نیروهای انتالبی طنبنتنه

نیروهای سا یسم هیت ری به ق ع و قمع سعالین

کارگر و زحمتکشان و ننینز خن نتن نای تنحند

میدهیم و نیروهایمان را در قالب «جنننبنش

سیاسی واجتماعنی تنرکنینه مشنغنخل اسند و

ستم و اسنتنلنمنار را گنخ نزد ننمنخده اسند .

انتالب متحنداننه خن نقهنا »ینکنی سناخنتنهاینم.

صدای هراعتراضی را با بنمنبناران و تنخپ

واقعید این اسد که منطته خاورمیانه بخینژه

دربهای این اتحاد منا هنم بنرای ننینروهنای

باران و دستگیری و زندان پناسن منیندهند و

منطته اینران ،تنرکنینه عنراق و سنخرینه کنه

خار از ما گشخده اسد و هم برای آنن ناینی

عالوه برآن درضدید با حرکد های انتالبی

کردستان منحنرو از هنرگنخننه حنق تنعنینینن

که درصدد دسدزدن به مبارزه و عنمن نیناش

و آزادیگخاهانه کردستان سخریه با »داعش«

سرنخ د نیز بین این چن نار کشنخر تنتنسنینم

هسننتننننند .از هننمننه آنن ننا پشننتننیننبننانننی کننرده و

 ،النصره و سایر نیروهای منرتنانع منننطنتنه

ده اسد ،ازجم ه مناطتی اسد که هنمنخاره

دسد به یکی کرده و به هر جر و جننناینتنی

همچخن آتش زینر خناکسنتنر آبسنتنن حنخادش

دوران کالکان ضمن ا اره به اهنمنیند روز

دسنند مننیننزننند .و در ننرایننطننی کننه دول

مگت ف بخده و تنا وقنتنی کنه مسنائنل منتنعندد

تشننکننیننل و تنننسننیننس چنننننیننن اتننحننادیننهای

امپریالیستی و قندرتن نای ارتناناعنی منننطنتنه

و اقنتننصننادی و اجننتنمنناعننی و

هننمننچنننننیننن اعننال

نند کننه «کننخردیننننناسننیننخن

اعال رسمی تشکیل جب ه ای مشنتنر

صفحه 6

دمنخکننراتننین

راهنکناری جن ند ارتننتنای منبننارزاش انناننا

پیشبرد ان میدهد«.

تنناریننگننی,اسننزود «مننا جنننننبننش
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جب ههای اجتنمناعنی منتنحند  ,گشنخده اسند.

م هب برای اینکه خ قها یکدیگر را قتلعنا

تمامی آن ا را به اتحاد سرامیخخاننینم .حنرف

نمایند به هر اقدامی دسد میزنند.

انتالب متحدانه خ قها در 12امینن سنالنگنرد

ما این اسد که باهم مبارزه کنیم و بنا هنم بنه

دولنند آ. .پ بننر بنننننیننان مننننناسننع خننخد بننا

کخدتای ناامی سا یستی  45منارص ,4594

پننیننروزی بننرسننیننم .بننر ایننن بنننننیننان ایننننناننا

ا غالگران سازش میکند و یا با آن ا روبنرو

همچنین در 54امین سالگرد قتلعا گنزی در

میخخاهیم اعالمیه تننسنینس جنننبنش اننتنالب

می خد ,ل ا بر حمالش خخنگخارانه خنخد بنه

سال  ,4552نیز در 45امین سالگرد قتنلعنا

مننتننحنندانننه خن ننقهننا را بننرای اطننالز اسننکننار

خ قهای منطته ,در راه اهداف بینالمن ن نی و

قامش خ در سال  ,5221با اعنال منخجنخدیند

عمخمی قرائد کنیم».

منطتهای به پن نیندتنرینن هنمنپنینمناننیهنا دسند

ع ن ننیننه ا ننغننالننگننری سننا ننیننسننم و هننرگننخنننه

هنننننخز نننه اظن نناراش دوران کننالننکننان و نننه

میزند .به هر نحخ ممنکنن در کشنخر عن نینه

واپسگرایی در حال منبنارزه بنرای ارتنتنای

م مخن بیانیه منتشره از سخی این کنفرانس

تمامی خ تمان به حمالتی خخنگخاراننه دسند

انتالب ,برای آزادی و سخسینالنینسنم  ,جن ند

کناسننی ننیننسنند کنه بننتنخان دربنناره منحننتننخا و

میزند .از سخیی با ترورهای دولتی ,کشتنار

دمخکراسی و بنرادری منینان خن نقهنا ننبنرد

م مخن اجتماعی و سیاسی این اتحاد سنگنن

در خیابانها ,قتلعا ها و مخ بازدا دها و

کرده و مصمم هستیم ,ل ا مخجخدید خنخد را

گفد و درباره آن به ق اوش نشسند و بنایند

زندانیکردنها تالش میکند مگالفان خخد را

برای اطالز همه خ قهای ترکیه و کردستان

منننننتنناننر نند تننا اسننننناد پننایننه ای ایننن اتننحنناد

سرکخب کند؛ در عین حال ع نینه من ند کنرد

و بخیژه انسانید اعال میداریم .در 12امینن

منتشر خد  .با وجخد این در نراینف حسناص

رهای صدها هزار ننفنری

سالگرد کخدتای سا یستی  45سپتامبر 4594

کنخنی ترکیه و منطته بردا تن چننینن گنامنی

با تان

 ,با صندور اعنالمنینه اینن اتنحناد ,بناردینگنر

درج د اتحاد نیروهای انتالبی ترکیه منلنبند

مننیکننننند و بننه نسننلکشننی مشننغننخل اسنند.

آ کارا بیان میکنیم که انتالب ,دمنخکنراسنی

بخده و بنایند منخردپشنتنینبناننی سناینر احنزاب

جم خری ترکیه تمامی نیروهای سا یسنتنی و

و سخسیالیسم برای حصخل پینروزی مصنمنم

وسننازمننان ن ننای انننتننالبننی تننرکننیننه و منننننطننتننه

مرتاع وابسته به سیستم واپنسگنرا و مندرن

و مصر اسند و دارای اننگنینزه منی بنا ند.

قرارگیرد .ما بنادریناسند اطنالعناش جندیند و

را نزد خنخد جنمنعآورده و بنرای حناکنمنیند

کخدتای سا یستی  45مارص  ,ماهر چایانها,

کام تری ازنینروهنای نرکند کنننننده دراینن

ت حزبی خخد و سرکخب تنمنامنی منگنالنفنان

دنیز گزمیشها و ابراهیم کایپناکنایناهنا را بنه

اتحاد و برنامه آن ا بیشتر خخاهیم نخ د.

تالش میکند .این همپیمانی و سازش داخن نی

اتحاد سازمانها و احزاب انقالبی ...

قتنل رسنانند .امنا جنان آنن نا ,منتناومند نان,
هنید ,اهداف و آرزوهایشان کخسا اسد و

هم به تخپباران

و تخپ دسد میزند ,باخا

یکسنان

خخنگخارانه و سا یستی را بر بنیان د نمنننی
متن کامل اعالمیه جننبنش اننتنالب منتنحنداننه

با کردها ادامه میدهد.

همیناا ح خر دارد .ما ایناا ح خر دارینم.

خ قها

همه این ا از سخیی بر ضد خ قهای ما انانا

 12سننال پننینننش اراده مننا بننرای آزادی,

»به خ قهایمان!

میگیرد که راه را بنر آال  ,ا نغنالنگنری و

دمننخکننراسننی و سننخسننیننالننیننسننم چننطننخر بننخد,

تشکلهای مرتاع ,سا یسد ,دولدم دگرا و

تگریباش جبرانناپ یر منیگشنایند؛ از دینگنر

امروزه هم همانگخنه کخسنا اسند و بنه آن

ا غالگر در تمامی کشتارهای جمعی کنه در

سخ هم مخجب کامل دن انتالبی گنری منینان

ادامننه مننیدهننیننم .مننا بننا ایننن هنندف کننه خننف

خاورمیانه اناا منیگنینرنند مسنلنخل اصن نی

خ قها بصنخرش منتنحند ,منیگنردد .امنروزه

مبارزاتی انتنالب را بنه پنینروزی بنرسناننینم

هستند .بنا منداخن نه ا نغنالنگنران در سنخرینه

سرصدها برای انتالب در مننطنتنه و کشنخر

عن ننیننه سننا ننیننسننم آ. .پ کننه تننالش مننیکننننند

جنگ منطتهای بسخی جنننگ جن ناننی سنخق

ما بیش از پیش من نینا اسند .اینن وضنعنیند

کخدتای سا یستی  45مارص و  45سنپنتنامنبنر

مییابد که میرود که کل بشنریند را تن ندیند

مخجب ده که پیشاهنگی انتالبیگری منخسنق

را احیا و رستخره کند و اینگخنه  ,سا یسم را

کند .ا غالگران و حاکمان مح نی منرتنانع و

سریعا به حرکد درآید.

ماددا سازماندهی و دیکتاتخری سا یستی را

سا یسد همدسد آنن نا هنم از سنخینی بنرای

بر این اساص ,درحالی که در ج ان و منطتنه

ماددا بنرقنرار کننند ,جنبن نه منتنحند تشنکنینل

حف مخقعید و حاکمید خخد در منننطنتنه و

ما جنگهای نژادپرستاننه ,من هنبنگنرایناننه و

دادهایم .در تنرکنینه و کنردسنتنان ,دربهنای

نیرومندی مادد نان ,در منینان خنخد هنم بنا

دینگرایانه اسزاینش منیینابند ,اننتنالب غنرب

جنبش متحدانه ما ع یه سا یسم بروی تنمنامنی

ضرباش نابخدگر از یکدیگر استتبال میکنننند

کردستان بعنخان گزینهو انتگابی برای آنن نا,

ا ننگنناص ,احننزاب و سننازمننانهننا و هننمننه

و از دیگر سخ هنم بنر بنننینان من ند ,دینن و

بنا رد تنمننامنی واپنسگننراینیهننا,

صفحه 7
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انتالب متحنداننه خن نقهنا »ینکنی سناخنتنهاینم.

مننی ننخننند ,بننخیننژه بننرای زنننان ,جننخانننان,

دربهای این اتحاد منا هنم بنرای ننینروهنای

کارگران و زحمتکشان و تمامی جنبن نههناینی

رو نگر راه خن نقهنای تنحند سنتنم و مناینه

خار از ما گشخده اسد و هم برای آنن ناینی

که بنا ظن نم و سنتنم روبنرو هسنتننند ,آزادی,

امیدواری آنن نا نده اسند .بنه هنمنینن دلنینل

که درصدد دسدزدن به مبارزه و عنمن نیناش

دمخکراسی و برادری خ قها را بنه ارمنغنان

روژاوا و منتناومندهنای اتنی هنمنبنسنتنه آن

هسننتننننند .از هننمننه آنن ننا پشننتننیننبننانننی کننرده و

آورده و از همه آن ا دعنخش بنعنمنل منیاورد

پیشبرد ان میدهد.

که سازماندهی خند  ,متحد گردند و مبنارزه

ا غالگران مخرد هدف اسد ,به همان نینخه

جنننننبننش انننتننالب مننتننحنندانننه خ ن ننقهننا ع ن ننیننه

کنند.

آما حمالش آ. .پ سا ینسند و جنمن نخری

ا غالگری,سرمایهداری ,سا یسم ,نخوننینسنم

اگر از وضعیند کنننخننی جن نخگنینری نشنخد,

ترکیه ده اسد.

و نژادپرستی ,آینندهای دمنخکنراتنین

و آزاد

مس ما ترکیه بسنخی دینکنتناتنخری خنخننگنخار

بننه هننمننیننن دلننیننل امننروزه ,انننتننالب غننرب

برای خ قهای تحد ستم به ارمغان میآورد.

سخق خخدهد یاسد .هیچ سازمان و ننینروینی

کردستان به معنای متاومند اتنی کنردهنا و

اینن جنننبنش بنا اتنکنای بنه ننینروی اننتنالبننی

سیستماتی

که بتخاند اینن رونند را منتنخقنف

مبارزه اننتنالبنی خن نقهنای منتنحند منا اسند

خ قها  ,در راسنتنای سنروپنا نی حناکنمنیند

سازد ,باقی نمانده اسد .این امر بنه تننن ناینی

وادامه دارد .همچنین به معنای ت مین آینننده

سا یستی آ. .پ متحد نده و بنا تنخسنل بنه

میتخاند منخجنب پناینان اننتنالب و منتناومند

و امنید جانی تمامی خن نقهنای تنحند سنتنم,

پشننیننبننانهننای اجننتننمنناعننی خننخد از ایننن راه

خ ن ننقهننای مننتننحنند گننردد .یننا دیننکننتنناتننخری

زحمدکشان ,رو ننفنکنران ,دمنخکنراشهنا و

رویگردان نگخاهد د.

خننخنننگننخارتننری ننکننل مننیگننیننرد یننا اینننننکننه

همه خ نقهنا اسند .بنه منعنننای صنینانند از

دولد آ. .پ گ ته از جامعه ,طنینبنعند را

خ قهای ما با سنازمنانندهنی خنخد را مسن نح

ارزشهای عایم و ت مین آینننده خن نقهنای

هم نابخد میکند .د من زنان و جخانان اسد.

ساخته و تب کاران آ. .پ سا یسد و

ج ان می با د.

با ب رهکشی از طبنتناش زحنمندکنش و هنمنه

ج ادگرا را همراه با دنبالهروان آن را ننابنخد

بگاطر حاکمید سیستم کنخنی تنرکنینه ,آینننده

کارگران به استلمار بیش از حند دسند منی

میکند.

از بنگنشهنای جنامنعنه در امنننیند

زند و نرابنف بنردهداری ایناناد و تنحنمنینل

سننا ننیننسننم سننرومننیپننا نند ,انننتننالب مننتننحنندانننه

نننیننسنند .عنن ننخیننان  ,جننب ن ننههننای الئننینن

مینماید .بر تمامنی خن نقهنا حناکنمنیند زور

خ قهای ما پیروز خخاهد د!

دمننخکننراتننین  ,زحننمننتننکننشننان ,سننتننرا و هننمننه

ایااد و به قتلعا میپردازد .جنبش اننتنالب

سا یسم را با انتنالب منتنحنداننه خن نقهناینمنان

مگالفنان بنا حنمن نه روبنرو هسنتننند.چننناننچنه

متحدانه خ قها تمامی آن ننینروهنا را کنه بنا

نابخد میکنیم!

متاومدهای اتی کردها درهم کسته نخد,

حمالش بیرحمانه دولد آ. .پ و حنکنخمند

آ. .پ بنا هنمنان راهننکنار خنخننگنخاراننه و

بخرژوای جمن نخری تنرکنینه روبنرو هسنتند,

بیرحمی ,همه مگالفان خنخد در تنرکنینه را

آمننخزش و سننازمنناننندهننی مننیکننننند  ,مننتننحنند

سرکخب خخاهد کرد .به همین دلیل ت نمنینن

میسازد و همبستگی عمخمی بنرای منبنارزه

آینده همه نیروهای انتالبی و پیشرو ترکیه و

را اساص کار خخد قرار میدهد.

خ قهای زحمتکش بنه منتناومند من ند کنرد

جنبش انتالب متحداننه خن نقهنا بنرای ایناناد

ش.ی. .ب؛ د. .پ؛ قننرارگنناه انننتننالبننی و

و آزادی زنان زمیننهای

حنزب مننارکسنیننسند لننننیننننینسنند کننمنخنننینسنند

اتحاد سازمانها و احزاب انقالبی ...

ننکننخسننا مننی ننخننند و هننمننانننطننخر کننه بننرای

هینچین

وابسته اسد.

جامعهای اکخلخژی

ما همچخ نیروهای سخسینالنینسند و اننتنالبنی

سراهم میکند و برای رسیدن زحمدکشنان و

ترکیه و کردستان عن نینه سنا نینسنم آ. .پ و

طبتاش کارگر به آزادیها و حتخق خخد  ,بنا

همدستان آن و سیستم حاکم جم خری کننخننی

ایااد حاکمید خ قها در ترکیه و کنردسنتنان

ترکیه مبارزاتمان ازجم ه مبنارزه مسن نحناننه

و نیز ایااد مدیرید دمخکراش  ,ج ند آینننده

را در هننمننه عننرصننههننا بننا هننر وسننی ن ننه و

آزاد خ قهایمان مبارزه مینماید.

راهنکناری جن ند ارتننتنای منبننارزاش انناننا

جنبش انتالب متحدانه خ قها همه کسانی کنه

میدهیم و نیروهایمان را در قالب «جنننبنش

از ناحیه سا نینسنم و واپنسگنراینی منتن نرر

صفحه 8

جنبش انتالب متحدانه خ قها(ش.ش.ی.ا)
(ش. .پ. /ل؛ پ . .؛ ش.ه. .پ؛

/

.ل.ص.پ .؛ . .پ؛ ش. .ا.پ؛ لنینیسند؛

( .ل. .پ)»
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ستون طنز

به رئیس دسترمی گخید «مابنایند منرد تنازه

نتخانسنتنه دسنتنخری صنادرکننند و آن را بنه

ئی پیداکنیم.مردمی سالمتر و ب نتنر ».وبنرمنی

مرح ه اجرادرآورند  ،ازخشم بی اختیار منی

گردد به کاخ اش .روز بعد رئنینس دسنتنر را

نخد  .درعنینن حنال ازننخعنی بنی امنننینتنی

اح ار می کند.

احساص آگاهی می کند ،احساسی کامال تنازه.

«خخب چطخر د؟»

درتما این سال ا هرگز چنین احساسی بنه او

رئننیننس دسننتننر بننا لننکننننند زبننان مننی گننخینند

دسد نداده بخد .....خشم اش اسزاینش منینینابند

«من.....من...خی ی متاسفم »...

ودچارسکته ق بی دید می خد.

دولتمرد سریناد منی کشند « ینعنننی چنه ؟اینن

مراسم تشییع جنازه ،نیازی به گنفنتنن ننینسند

کارچه معنی دارد؟»

که ،بسیار با کخه برگزارمی خد  .این بنار

رئینس دسنتنر وحشند زده گنزارش منیندهند

اورا دراتخمبی ی بدون یشه های ضد گ نخلنه

« قربان ،هنخزنتخانسته ایم مرد تازه ای پیندا

 ،ازخیابان های

ر عنبنخرش منی دهننند .

رئیس کشخربرای گردش در ر راه میاستند.

کنیم.قیمد ها خی ی باالرسته»

حاال دیگر ازچیزی نمی ترسد .

دولننتننمننردی صنناحننب ننناننرینناش سنننننتنننی

رئیس کشخر دسنتنخرصنادر منی کننند «منی

پیاده روها پنرازجنمنعنیند اسند ،وخنینابنانن نا

دراتخمبی ی سنتی با یشه های ضدگ خله.

خخاهم بالساص ه مرد تازه ای برای من پیندا

ناگ ان ازمرد انبا ته نده .منرد بناالخنره

درحالیکه ازخیابان ا میگ رد به اطراف نگناه

کنید! به کشنخرهنای خنار بنننخیسنیند،بنادول

رونشان داده ظاهر ده اند ،اما به ننانر منی

میکند وناراحد میشخد  .ازرئینس دسنتنرخنخد

همسایه تماص بگیریند .کشنخرمنا زینبناسند .

رسد که اهمید مخقع را سرامخش کرده اند.

کننه هننمننراه اش اسنند مننی پننرسنند «پننس

هخایش عالنی اسند .غن اهناینش خنخش منزه

همه می خندند.

زیر نظر طنناز ممدقلی زاده
داستانی کختاه از
ایخان کراوص
مردم

ورسنننخ احنننتنننرا

کااهستید؟»

اسننند .آثنننارتنننارینننگنننی

دولتمرد سگرمه اش راهنم منینکنشند وپناسن

آمیزداریم .پیشن ادخرید بدهید!»

میدهد «خب،مرد »

رئیس دستر برمی گردد سرکارش .ننامنه منی

رئیس دستر اندکی مکث میکند  ،بعد

ننخیسند،آگن نی منینکننند،وهنرچنه ازدسند اش

«مرد ،قربان،بع ی ها ان پشد می نه هنای

برمی آید اناا میدهد.

زندانند.بع ی ها ان هم ،سکرمیکنم «...

پاس ها ازکشخرهای دیگر می رسد

رئیس کشخربالحنی تند می گخید «عاب،کنه

 «-متاسفیم که بع د کمبخد دید منرد ننمنی

اینطخر ».وبه حیرش میاستد.

تخانیم به تتاضای ما پاس ملبد بدهیم»...

تاریخ انقضای ماست کشک
آن روزگاران ،ماسد که می تُنر نیند دورش
نمی انداختند؛ در َمش

می ریگتند .دوغنش

می کردند و کره اش می گرستند .دوغ را باز
اگر می تر ید ،بر آتش می گ ا تند و اندکنی
می جخ اندند؛ آنگاه در تخبره ای می ریگتند
تا آبش بچکد و "سیرا " خد .سیرا را ینا
با عمخزاده اش -کره -سر سفره صبحانه می

ازکنارگروه کخچکی که باا تیاق دسد تکنان

 « -البتنه منا بنه بنتندر کناسنی آد دارینم ،امنا

میدهند می گ رد.

متاسفانه به هیچ وجه قابل اعتماد ننینسنتننند ،

آودرند ،یا آنکه کگرد و گ خله اش منی کنردنند

صدای ه ن ن نه هنا بنگنخش منی رسند.رئنینس

حتی خطرناکند»...

د بنا  ،جن نخی ننخر آسنتناب منی
و روی پشن ک

کشخر طبیعتا خخ حال می خد.

یکی ازپاس ها می گنخیند «حنتنی آننتندرآد

می گخید «خخب،ب تر د ،اینطخرنیسد؟»

نداریم کنه درتناناهنراش خنخدمنان نرکند

رئیس دستر بااکراه منی گنخیند «قنربنان،ایننن نا

کنند!»

آدم ای خخدمانند».

پاس دیگر « جمعید ما کم ده »..

رئیس کشخرعصبانی میشخد.نمی تخاند بف مد

« بیشتر مردمان به خار سنرارکنرده انند«..

چطخرممکن اسد تن ا کسانی که به تما ای

وازکشخری که مرد اش تنازگنی قندرش را

مخکبش آمده اند،پ یس هنای منگنفنی ،عنخامنل

بدسد گرسته اند چنین نخ ته اند « ماسرو نی

مرد ،وخبرچین هابا ند.قبال چنننینن

نننننننننننننننننننیننننننننننننننننننسننننننننننننننننننتننننننننننننننننننیننننننننننننننننننم»..

تحری

چیری به هن اش خطخرنکرده بخد.
صفحه 3

رئیس کشخر نامه هارا می خخاند  .ازاینننکنه

گ ا تند تا سفد خد و سنگند نخد؛ کشن
خد.
حال ،آن سرایند ،حکاید رهبران و صناحنب
منصبان امخر سیاسد و منمن نکند داری در
خاورمیانۀ به خخن و نفد آغشته اسد.
رهبرانی که -چه بسا بنه رو ن نای کشنکنی-
وقتی بر کرسی قدرش می نشینند ،آنتندر منی
مانند تا سفد و سنگند منی نخنند ،عنیننن نخ
ادامه در صفحه بعد
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کش

می خند .و خالیق دیگر بنایند بنرونند

پنبه هایی که مخ

هخا منی کننننند؛ کنخدتنا

کشکشان را بسابند.

می کنند.

یکی س طان بسفر و داردانل اسند کنه قنبنای

آن دیگری بشار کش

صدارش و ریناسند بنر قنامند خنخینش منی

چشم پز کی که بمب بشنکنه ای منی سنازد.

دوزد و در رویای خالسد می سخزد .رئنینس

تر گاو پ نگی که گنردن بنر منرد خنخینش

کنرده اسند

اجناق حنامنیناننش
می کشد و برایشان با آتش
ک

دزدان بغدادی را مترسن
چل
ک

الحمایۀ روسیه اسد.

مسئول اجرائی  :ساالر حسامی
شماره پیغامگیر  ،واتس آپ و وایبر
سازمان

و در نینخی کا ته اسد تا رعایای امنروز و

آش کش
ک

دیروز "دولد سگیمۀ" آل علمان را بنر سنر
ک

یکی هم رئیس نصفه و نیمه اق یمی اسند کنه

سفرۀ آ ی که برایشان پگته اسند بنننشنانند و

مسند کشکی اش را هر دو سال یکبار-عین خ

بیعد بستاند .بادماان بمی اسد که بخی گننند

دماغ پینخکیخ -برایش دراز می کنننند .هنمنان

آستش چ ارسخی ج ان را پُر کرده اسد.

که نخروز به نخروز سی ش یا کد اسنتنتنالل منی

از طریق ایمیل ادرس زیر
نظرات ،پیشنهادات و انت ادات خود را
با در میان بگذارید .

کنرسنی
وجنب خناکنی کنه بنر
ک

info@kare-online.org

اسالمی اسد که خخیش را "ولنی امنر" منی

ننینم آن
ریناسنتنش سنرینش نده اسند و در ک

خخاند؛ ستی ی کنه "وقناحند" را آش کشن

کش ک محض اسند ،قصند رسنرانندو کنرده

خاله می نامد .سرهای ضعیفان بنر دار منی

اسد .قد در راه ارمنستانی کردن کردسنتنان

کنننند و هننمننراهنان دیننروزش را در حصننر.

ن اده اسد .تا سردایی ،پس سردایی اگر کسنی

آخرین اخبار و گزارشات  ،م االت ،
اطالعیه ها و نشریات سازمان اتحاد
فداییان کمونیست از سایت زیر
دریافت کنید :

ج د خالی نبخدن عری ه انتگابناش کشنکنی

در بگش های دینگنر دعنخی حنتنخق کنردهنا

نیز برگزار می کند؛ هنر از گناهنی .چنپ و

پنینش
کند ،سخی اویش برانند و بگخیند "برو
ک

راسننتنننی منننی سنننازد .اصنننالف طننن نننبنننی و

رئیس اش کشکد را بساب".

دیگری رهنبنر عنانینم النکنشن

اصخلگرایی و این

جنمن نخری

می پزد.

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر
هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان
کمونیست منتشر می شود .

کند .در ین

معتدلی .از هنر دو سنخ

آری ،رهبران و صاحنب منننصنبنان در اینن

م ره ها دستچین منی کننند و آننکنه را ننمنی

خطه سالکند زده مناسند هنای تنر نینده ای

پسندد کناری می ن د" .مگالفانی" دارد ینکنی

هستند که تاری انت ا ندارند.

از دیننگنری کشن

سننابنتننر و "هَننگنا"تننر .و

آش کش

خالنه انند ،بنگنخرینم پناینمنان انند،

"رو نفکرانی" که نان مرد منی خنخرنند و

نگخریم در ح تخمان.

ح یم "آقا" هم می زنند.

آ ایی که هر کدا صد وجب خخن رویشنان

برخی خادمان بی تین نرینفنینن -ک خنخینش-

اسد.

اند .کش

های عتیته ای که عزرائیل را نیز

خاورمیانه سال اسد که عالوه بر بنخی ننفند

الننمننخش هننایننی چننخن

و دوغ و

خننریننده اننند و م ن ن

و خننخن و بنناروش ،بننخی کشن

"س فیسم" و "وهابیسم" و "ج ادیسنم" را بنه

ماسد تر یده نیز می دهد .و البنتنه کنره اش

هناینی کنه

دیگران از ما ب نتنران
را خی ی وقد اسد آن
ک

جان مردمان انداختنه انند .کشن

خخن در یشه و نفد و گناز در بشنکنه منی

از آب گرسته اند و با خخد برده اند.

کنند .پرده درهاینی کنه پنرده دار زینارتنگناه

خاورمیانه حاال حاالها بخی مناسند تنر نینده

ده اند .همپیاله های دیرین عمخسا که نماز
می گزارند و کنیز می ستانند.

می دهد.
عارف س یمی

+46738924823

Www.kare-online.com
برای تماس با سازمان اتحاد فداییان
کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از
آدرسهای زیر تماس بگیرید :
..................

روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org
آرشیو اسناد  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان در سایت :
Www.fedayi.org

عده ای نیز دونکیشخش های چکنمنه پنخش و
ستاره بر دوش اند که هر گاه ُخ تنشنان تنننگ
می خد تانگ به خیابان منی بنرنند .پن ن نخان

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

