کارگران جهان متحد شوید !
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ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

عملیات مسلحانه حزب
دمکرات کردستان ایران
« رویکردی تاکتیکی « و یا
خطائی استراتژیک!

فساد و تباهی در جمهوری اسالمی ریشه دار است ان
را فقط در فیش حقوق جستجو نکنید!!!؟
جههوی ماس ی مریمک اتمخورما مماامج یحمیاستمیای میومومج یحمیوسو مب ماصی ح ملی ی م
ههگ متر وی ماامتلدس مفیسد دم.

اخییاییگاریهییاییگحییهییی میا ی ی ییی ی ما میییاییی م

احنمیواهیمریمتهیی مهگوهمهی ماجتهی

مفاشمهی محلو میائولانم ظی ماامیدحگا مییایی ی متییم

اگوهی محزبمریوکگاتمکگرستی ماحیگا م

یدحگا مایشدم ظی مافمیمشدهمصگفم ظگمااماح

وسپیهمپیسدایا میژحممجیهیهیوی ماسی یی م

ب مچ می ظویمافمیمهگرحدماییمرای ماحنمافمیمهگحهیمراینمتهیی مج یحمهی م ظی میا مهیگفیت موآشم

احییگا مری م ییواییییگا ماحییگا مو ییگا موم

ا لدیمشویمشدمک مخورماشپزمب میادا مایدهمومب مچ انمریحیفت مهیح ما تگاضم هورم.

مابتدا مایگماولانمفاشمااملگفمکدا مجی ییح موم

بگخ میوستیهی مراخی مکیگرسیتیی ماحیگا م

 ::ستون طنز ::

یخمرارهماست.
آغیاماحنم ه ایتمباات مو مشیمیم مخیگراریییهم
بورمک مب مهزایشمخیریگهیزایحیهیی محی ی ماام
تامهی مپامهگه محزبمری یگات مکیگرسیتیی م
م
احییگا مری مشییهییگسییتییی ماشیی ییوحیی مییییبییایینم
یوستیهیی م“مسیگهیایز مو م یگهمسیلی مبیی مسیپییهم
پیسدایا مریهیایگ مشیده مبیور م.ریاحین میابی ی م
سخ گو مشویا م ظیییی محیزب مریی یگاتم

ادامه در صفحه 4

تکه بزرگش زیر لحاف است اما!
حقا تا اینجا هم که اززیرلحاف بیرون زده چیز کمی نیست
در صفحه 52

 ::گزارش ::
این روزها رو شدن فیشهای حقوقی مدیران و سر کرده های
جمهوری اسالمی داستانی شده !.؟

کگرستی ماحگا مریمبای ا ما مک مریموبایحیتم
احنمحزبم–م“مکویرسیتیی مییایدحیی”م–میی یتیمیگم
کییگره مهییاییت ی ماسییتم م“مح ی ی ماا متییاییممهییی م
پامهگه محزبمری گاتمکگرستی ماحگا مریم
شهگستی ماش وح مییبانمیوستیهی مسیگهیایزم
وم گهمسل مک مریمیای مییگر مریحییا ما ی یی م
فعیلاتهیی متمی یای تی مو مسیاییسی مبیور ید م
م
یویرمه و م اگوهی مسپیهمپییسیدایا میژحیمم
ییگای مهییگفییت ی مو مریهییاییگ مشییدحیید میییاییی م
ییاییگوهییی مپییاییمییهییگه ی محییزب مری ی ییگات موم
اگوهی مسیپییه مپییسیدایا میژحیم میو مرارهم
است”.
ادامه در صفحه 2

در صفحه 55

 ::یادها ::
یاد رفیق کبیر حمید اشرف در اراده پوالدین
فدایی کمونیست همیشه زنده است !
یوامهمتم متیایگ میییه م 5931م م 04مسییا ماام

غ یگییمالحیق مییهیگبیی ی م م

شهیرتمچهگهمشیخصمج رشم وحنمکهو اات م

غ یع مخگالمپویم م اگگمحاا مابگرهم م

احییگا م مفییگا یید ما ییل ی ب مو مپییگ ماا ماحاییی م

ماکرگمواحگ م می هدمحاانمحق م یواا م م

کییهگا موماحهت می م مییریییاه میاه مآاار م

لیهگهمخگ م محوسفم ی عمخم مبیای ییی موم

ومسوسایلاامم میفاقمکراگمحهادماشگفمحی ی م

فیله محاا میاگذیرم.

اامب ای گذایا مومیهرگا مکراگمسیاییی مو م9م
یفاقمفداح مرحگگم م میی یهید میییی محی،یگبی م م

ادامه در صفحه 1

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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سپیهم میهنم ییی ییسی مرا ایتین متیهیدحیداتم

عملیات مسلحانه حزب دمکرات کردستان ایران
« رویکردی تاکتیکی « و یا خطائی

ا ایم مکیگرسیتیی مبیی مهیدف ماجیگا م یوا یاینم

”یدی شی وانی“

محییا ی مو متییوسییع ی م میوابییط موم

سگرایمسپیه مل مبای یای ما ما ی
بییایینمالییه ی ی ی

مکیگر ”م

االگف مب یمب مهزایش مخیریگهیزای مییهیگم

«بییبزحن»م زرحیمشهگستی م«سایدکیی »

هه یی مروستی ممییریتی ی مبیگ ماصی محاینم

پیسدای میی یهید مپییکیپیوی مفیگییی یده م یایگو م

ریماستی م«ایبا »ا اممکیگرسیتیی م یگا م

همجوای مومیوابطمروسیتیی ی م مو مهیهی ییی م
م

ایییای ی مسییپیییه مهییم مییید ی مشییده ماسییت مکی م

توسطمتوپخی هی م»سپی مپیسدایا ماحیگا «

رایه مههام ممری متی ش مبیورهم مو مخیواسیتی مم

یت موم ه ایت م یگایهییهم

یویرمحه تمیداو میوشی مو متیوپ م یگایم

استمک ممریمیاستی می یفعما یوا ماحیگا ی موم

حهزهمب م“مرو متیایم متیگویحایتی موابایتی مبی م

هگفتمک ملرقمهزایشمخرگهزایحهیریماحنم

رولتما اممومی ل م م یی ماحی ییر مایرییت موم

هییگوهییی مهییی مییید ما ییل ی ب مک ی مبییگا م

ه ایتمهاتم یایگ ماا ماهییلی مغیایگ یظیییی م

ای اتمو مصی یح موا یعی مبییشید مو مبی ییبیگاحینم

خگاب یی مو ما ی یی ما یدایییت متیگویحایتی م

اخه مشدهما د م مخیی هیی ماحییر موحیگا م

هگهزم خواست موم هی مخیواهیایم مکی م مخیی م

صدم رویماامی ی یلی مییگا ماشی یوحی مبی م

شدهم مههچ انمیگاتعمبایاییی مآسیای مرحیدهم

ا اممتردح مب ممی رعمتهدحدم ا مماحگا مشیدهم موم

راخ مکمویمیامراشت د”محه مکگر دمومآ یهییم

ماحیینم

اامخی ما یایم مکیگرسیتیی مبیگا محیهی ی م مبی مم

وه مبیگآ م خیریگریهیایگحیهیی م

ی ی ی ییل مکییوهاییتییی ی مک می ی ی مس ی ییو ییتم

حیماامرولیتهیی مهیهیاییحی مم
م
احگا مومحیمهاچم

پییگاک ی ییده مرحییگییگ مهییم مریالییگاف میییهیییبیییرم

چیری ما ی مومیگریی میوسیتییحی ماسیت موم

ا اممکگرستی ماستایرهممشور”.

وسگرشتمااسو ملگفانمی تمگمشدهماستم

ا ی مکورکی مو مافیگار میاین مبی مرفیی م بی م

موضع گالیالری بالدم دمال الراس کالردسالتالان

ک مه واماامص تموسلممومجیزییاییت مآ یهییم

ههیگا مرا مهییحمیی مری مآ م ییحیا ما یدهی م

ایران

ال ی

یییت مر ییاییل ی می ی ییتییمییگ م مییده ماسییت.م

ی مک دم مهدفمیاکت مخهپیی مومتوپمخیی م

بد ریامتهدحداتمسپیه مپییسیدایا مو ما یدایییتم

یتعی

ماحین مریهیایگحیهیی اا م ۶۲مخیگرارییی م

“م اگوهی م ظیی مسیپیی مپییسیدایا ماحیگا ”م

ه مومتوپمبییا میوستیهیمومی یلل ماام

سیامجیی یژحممبیمحه تمتوپمخی ما مب م

مهیییییییییییییییگفیییییییییییییییت ا ییییییییییییییید.

خی ما اممکگرستی مومیویعمهاگ ما ی یایمم

مشهیگسیتیی م

ههچ انمیوامش ر مپ ممتیایگییی م یایز م مبی م

کگرستی مریاحنمیاب

م .محیزب مریی یگاتم

«اش وح » موبیوحگا مکگر مچی یدحین میی یزام

ر ریامتوپمبییا مکوهاتی م«کیوسییال »اام

کگرستی ماحگا م ازمل م یی ما مااییوییعم

یا و موماامبانمبگر مچ دحنمرستیگیی ماام

تییوابییع مشییهییگسییتییی م«یییگحییوا »ری ماسییتییی م

تهیجه م ر مخورم یلی م میای ی م یهیوره موم

ییشانآالتمکمیویا مومریم۳٠مخیگرارییی م
م

کگرستی مخاییتمباایی مب مج گ مهیی موم

ا

مکگرک م م اگوهی مپامهگه مریمهایچم

ازمبیی متیوپمبیییا مبی ی ید مهیی مشیهیگسیتیی م

یییگاتییع م آ مییی یی ییلیی موایر مشییده ماسییت.

کدا مااماحنمی یلقمهاچمحیماام هیرهیمومحییم

«سگرشت »ومریم۴متاگیی مبیمب متوپمباتنم

عکس العمل رژیم جمهوری اسالالمالی

افگارمح ویت میامیویرمه یو م یگای م یدارهم

اگو مهی مال

یامکمت د.م

یوستی م« گسل »ریم زرح

ا یید.بییگ ماسییی مهییزایشمهییی می ی ی ی

یییییییییییییییگای

ب ی ی یید مهییی مالییگاف م«ل ی یید مشییاییخییی »وم

د لالالالالالال

«بییا ی ییگییوحیین » یییحییا م«ی ی ییگییوی م مییایین »

ری مپ ی ماحیین مریهییاییگحییهییی م حاییایین مس ی ی ی م

ایتریل ما ی متر اغیتمسایس مومایتیرییل مبییم

شهگستی م«ییهییبییر» مو مبیی مبی یی مهیذاشیتینم

جی مانمفگیی دهمک مسپیهمپیسدایا مبیماشییهم

یگر مبورهماست ماییمریمشگاح

مک مییویرم

خاییییات ماحیییر میی ی ییلی میا مبی ییوی مکییییی م

ب مریهاگ مهیی ماخیایگ مسیپییه مپییسیدایا مبییم

ه و م یگای مهیگفیت ا ید مبی مرفیی ماا مخیورم

مکیییییییییگر.

ا ی م

پییییییییییییییییییییییییییگراخییییییییییییییییییییییییییت ا یییییییییییییییییییییییییید»

ییییییییییاییییییییی یییییییییایییییییییتیییییییییییحیییییییییزه

اقالالالالالال الالالالالالیالالالالالالم

کالالالالالالردسالالالالالالتالالالالالالان

حییزب مریی ییگات مکییگرسییتییی ماحییگا

است مب

موظاا م مآ یی م متی یهیی مبیگ یگای م

وهمبگاحن محیهی ت مکی مبی فییصی ی مبیعیدم

کگر «ب میائولانمیاتلگمری مشیهییا م یگا م

پالالالالالالالالالالالالالالالالالالیالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالیالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالال

ااریهاگ مبیی مپیایمیهیگهیی محیزب مااسیو م

ی مهوحممک مب متعهداتمخورمپیحر دمبیش د مکی م

ایییی ماحیین مار ییی محییزب میییغیییحییگ میییویییعم

اگوهی مسپیهمومایتشمجهیهیوی ماسی یی م

اهگماامهگمسهت مجههوی ماس ی ماحگا م

هیایگ

مآغیییا مرویجیدحیید مییرییییاهم

حیش ر م۲متاگیییهم
ا ی مشد.ماامیواصرح م م

بیمتهدحدمیواج مشور مری مهیگ م یلی ی ما مکی م

یا ی ی ییی ی محییزب مریییوکییگات مکییگرسییتییی م

 ۵۳۳۱میی ییلیق م«کیای شیاین »و م«حییجی م

بیشد مییمآ متهدحدمیاموحگا مخواهاممکیگر».

احگا متوسطمرباگمکی مآ مآ یی میصی یای م

ییهییگا » مو میوسییتیییهییی م«بییگکییهییی »وم

ا اممکگرستی م ایز مریجیواب مبی متیهیدحیداتم

ه گ مریمآغیامسیام ادام در صفح بعد ...

صفحه 2

مو ما ی
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روره ماستمک مریمکگرستی م گا مو ماحیگم

عملیات مسلحانه حزب دمکرات کردستان ایران
« رویکردی تاکتیکی « و یا خطائی استراتژیک!

چتگحهیحت مرولتما ام ماس ی محیفت ما ید موم

جدحدمورییگاسمم ویوا۳۱م ریکیوه م ی یدحی م

کیوهمجوا هگر مری مپییسیب مبی مسیداا مرحیگیگم

تیییکی ییو مبییی متییوجی مبی متییغییاییاییگ متییواا م ییوام

ل مصاگمیگا موا عمریا یایم مکیگرسیتیی م

“مالعیگبیای  .یت” مییری یر مبیگ ماحی ی ی مییریییاهم

ریییی یی ییلیی مبییعیید ماا مسییلییول مصییدا موم

بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییور.

یا ی مب مچ می ظویمومبگاتمچ ماهیدافیرم

ییگایرارهییی مفییاییهیییبییایین میاییئییولییایین ما ی ییاییمم

مریاحیین میییگاسییم م م

اا مسییگ مهییگفیتی مخییواهید مشید؟ مو مآحییی محییزبم

کگرستی مبیی میژحیم مجیهیهیوی ماسی یی موم

!! »جدحدمحیزبم

ری گاتمبی مرحیگیگ ماحیزاب میای یح مکیگرت م

احزابمکگرماحگا میاتلگمریمخی ما ایم م م

مکگر مکی  .م“مپیایی مییی مریم

مریمبیییه ماا مسیگ مهیایگتم

جزمکییهی مسایس مومتر اغ م حقما داییتم

ادم ویوا ماحنماستمک مصدامومتوا مخورم

یرییاهمیا ی مههیه گرمیرمک ید؟ مهیایت م

یا ی مریخی مکیگرسیتیی ماحیگا ماااحینم

یامریمکوهاتی یهیی مو مشیهیگهیی مکیگرسیتیی م

یم میا ی ی ماا مآغییا مفیعییلیایتمهیی ماحینم

احزابمس مشدهماستموماحنم گایرارمب یمب م

بییگا ماح ی یییر محییی م ییاییگو م ییدیتییه ی یید موم

سیایی م از مبخم مالح ای ماا مسیایایتیم موم

اظهییاتمرولتما ام مه وا مسیگجیی مخیورم

سگ وشتمسیامح پییچ م هیحاممک ما دهی ی م

یییدا میییرییییااتی محییزب مریی ییگات مبییوره موم

اش

م.

یییوحییی ییی میا مبییی مروی ماا ماحیییگرسیییتییی موم

ارتمب ماحنمیوح گرمحیزب مریی یگات مریم

ب ی مبیگاحین مریوحی ی ماوا میوشین ماسیت مکی م

ی گویاتماامحلو مبگاحهی می ممبز د»!! .

چییچوبم و

مههراتگ مبیگا مپیایمیریگرم

حزبمری گاتمکگرستی ماحگا م هاتوا ایتم

و مریجوابمب مپگسشمخرگ گییمت وحزحو م

اهییداف مو می ی یییفییع می ی ییت مکییگر مبییی متییهیییی ی م

بییدو ماجیییاه موچییگاح مسییرییز محیی ییویییتم

یسه ما ی یایم مکیگرسیتیی مکی ماا یری مبیگا م

جگحیی مهیی میسیهی مکیگر مرایا میوابیطم

ا ام متصهاممب ما داییتمیا یی ی مریراخی م

هزایشمسخ یی محی یگ مرییی ی محییییگم

ی یس مومالا ماسیت ماییی ماحین ما یدایییت موم

احگا مبگاگرم.ههی یگیو ی مکی مرحیدحیم مریاحینم

بور مکی مپیگسیاید مییعی ی ماحین مآغییا م یوحینم

تصهاهیتمیمخصیماامسو مسایستگیزایا م

یاب مهم متهدحدات مومهمما یدایییت م یهی ی م

مشهیمچاات؟!م.یص ا م

احنمحزبملیگاحی مو ماجیگا مخیواهید مشید».

سپیه مبایاییی مشیدحید مبیور م .محی یوییت ما ی یایمم

بدحنمتگتا می حظ مییایمیور مکی ما یدایییتم

کیگرسییتیی مهیم مبی فیییصی ی م ی یل مالیعییهی م

«آغیامرویم وح ماامیرییاهمچایز مغیایگم

حزبمری گات ما داییت مف مالرداهی م یریورهم

می دارموما

م هورمک مکا محقما دایییتم

اامج گمیا ی مریمکوهاتی هیمومشیهیگ موم

بییی ییی ییی مااپیییایییش مریشیییویا میهیییریییگ م

یا ی مااخی مکگرستی م یگا میا یدایرم

حزب مبگ یییی میحیز موتصیهیایم مهیایگ موم

و..

کیوهمجیوا یهیگر کیو مکیهیایتی مییگکیز موم

توسطمرباگمک مآ مرییگاسمم ادم ویوا مبیم

بی ییی مبییگاحیین م«یوحی ییگرتیییکییتییای ی »حییزبم

یائوامتم ا تمحزبمری گاتمکگرستیی م

یسی مهی م هوی مریییایی مهیذاشیتی مشیدهم

ریخوشرا ی متگحنمحیلتموبیفگضم یتیوا ی م

احگا مریمیصیحیری مبیی م“مالیعیگبیای  .یت”مبییم

اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت

م.

یهرگا محزبماامت ی یای موآ ییلیایز ماوییی م

تأحیاید میاییلی ماا مسیگهیایگت مفیعییلیایت مهییتم

اک و مبیمتوج مب ماویی می یلی مسیئیواام

سایس ماحگا مومیی ی یلی م مییایتیوا ید م ییشی م

یا ی ماامسوتماحنمحزب مهیایت م” ماحینم

احنماحین ماسیت مکی مآحیی ماحین متصیهیایم محیزبم

اااحیین مسیییره ما ییدحم ی م بیییشیید مک ی محییزبم

ا دا محزبمریی یگات مکیگرسیتیی ماحیگا مبی م

ری گات مکیگرسیتیی ماحیگا مهیهیی ی یوی مکی م

ری گاتمکگرستی ماحگا مبیتوج مب مبیایایتم

صویتمشایفمومیرگهین مصیویت مهیگفیتی م

خورشی ما ی

مکیگره ما ید محیی م«یوحی یگرم

وا د مسیامایروهیهم ما مومااسگهذیا د م

است.محزبمری گاتملرقمآخگحنمتصیهیایمم

تیییکییتییایی یی م»اسییت مو محییی محییی مخیی ییی م

ا ملی یتمیخت فموا زوا مسیاییسی مو م بی م

هاگ ماامسو مشویا میهرگ ماحی ی یزب م

اسیییییییییییییییییییتیییییییییییییییییییگاتیییییییییییییییییییژحیییییییییییییییییییی؟

یییهییی ییی مکییی مبییی مآ مرچیییییشیییده ماسیییتم

فعیلایتهیی مو متی یگکییت مخیور میا مری م ییلی م
م

«ر یالالالالالالال الالالالالالالرد

تالالالالالالالاکالالالالالالالتالالالالالالالیالالالالالالال الالالالالالالی«

وم بیری ظگهگفتنمی دورحتمهی مییل مکی م

بگ یی مهی ماامپاشمتعانمشده مو مبیگ ماسیی م

حزبمری گاتمکیگرسیتیی ماحیگا مهیهیچیو م

احنماواخگمبخیلگماویی مبید ما یتیصییر موم

شگاحطمیوجورمومآ یلازمومت ا مجغگافایحی

سیحگاحزابمومسیایی هی مکگراحیگا ی مبیعیدم

ومههچ انمریوهگاف می یلق م یهی یاییتی مبی م

ااپیییحییی محیییفییتیین مجی ییگ ماحییگا مو ییگا ماام

صویتماجگاح مریخواهدمآویر.

کگرستی ماحگا م لر ما مکگرهمو مبیایش ماام

یصیی ییایی مهیی ییگ
اا«تغااگیوح گرمتیکتا
سخنمهات موا

ویوح گرمتیکتا

هیی ییگ مبییی مصییگاحییت ما یی

یوستیهی میوژه تم اات».

صفحه 9

مکییگر کیی

وه مبیگآ

ی ،محزبمپژا

یم

مبیییییییییییگ یییییییییییگای

ماسیییییییییییت

تمییل ما اممکگرستی مبیمآ میواج م

ادام در صفح 7
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فساد و تباهی در جمهوری اسالمی ریشه دار است ان را فقط در
فیش حقوق جستجو نکنید!!!؟

ایی ااتمک متوسطمچوپی مومسگمه مکمتییم
یامو د)م.میگر مبخوب می مرا دمک مریم رورم
ی رو یت مااار مو رور ماحزاب مو م مگحیتم
یاتل ما هی مچ مف یحع مبگ ماحن مکموی میوام

جههوی ماس ی مری مک ات مخور ما م ماام

ا ماامخورم ظی موایرم کا مشد دمومشگو م

راشت ما د مو می مرا د مک مچگا مهگ مخرگ گییم

ج یح میاست میای میو مو مج یح میوسو مب م

ب مجو مسیا م هور دمتیمتورهمهیمومسوالهی م

یاتل مسگ ماا ما دا مو مراح مریفش مری می م

ماا متلدس م

ی گوح میامب ما گافمسو مره دمومریماحنم

اویر.

فیسد د.

م

یاستی مهگوهیح میی د میاه متوره مو م ..م از مبیم

ا هی میادا د مک مری مشگاح

احن میواهی مری متهیی مهگوه مهی ماجتهی

م

ی تص م هور ماحن مفایرهی مفلط مب مج یح م

ا تصیر

فاش مهی محلو میائولان م ظی ماا میدحگا م

خیصمسع مریمخی مپیشاد مب مچمممتورهمهیم

یاخوی د می رو یت مههچو مکاهی مو مرحگگم

یای متیمیدحگا مایشدم ظی مافمیمشدهمصگفم

هور د!.

مگحیت میوجور مری مرک میوجور میاریشد موم

مابتدا مایگ ماولان مفاش ماام

کیی مک مخورمیژحمم ازماامابتدا مافمیمفامهیم

ریست مبههان مرلا مفلط میصگف مشام مپی م

لگفمکدا مج یحمومب مچ می ظویمافمیمهگرحدم

سع مبگما مراشتمومیاخواستمفلطما میامب م

کنمپادامیا د.

ایی مرای ماحن مافمی مهگحهی مراین متهیی مج یحم

ج یح مخیص م ارت مرهد مایی مبی مهاتگش موم

اییمچاز میامک متوج م گرهما دماح اتمک م

هی م ظی میامهگفتمواشما لدیمشویمشدمک م

افمیمابعیرماحنمفایرمومیومشد مرستمتهیی م

ری مههان میسی

میامورم

خورماشپزمب میادا مایدهمومب مچ انمریحیفت م

ج یح مهی مری ماحن مچپیوا مو مغییت مسع مریم

یائولانمیاموارایمکگرمک مب مبخمهی مرحگگم

م

یحمخ د مهگفتن مو ملوث م هور م کا م هور دم

فایر مری مجههوی

ما تگافم

و مصگف م ظگ ماا مت ذحرا مهی میائولانم

احگامبخوب میادا د مک متداو ماحن مافمیهگحهیم

ک دم.یگر مبیحدمبدا دمک مفایرمهاتگرهمتگماام

یگر مبخوب میادا د مک ماحن م ظی مری مهه م

بخصوص مری مهه مابعیر ما مو م مفلط مریم

اح هیست مو ماا مههی

مکیی ماید م

ایا مهی مفیسد ماست مو مبگا مال مپوشی ماحنم

فامهیمیاتوا دمتورهم صری مومهگس میامب م

جههوی ماس ی مبیماحنمیژحممجه مومج یحتم

فایرهی مب مهه متذوحگ میتوس میامو د موم

خایبی هی مسگااحگ م هیحد مو محی مشویشم

انمبورهماستم.ماحیر دمیدحگا مایشد مک م

بههان مرلا ماست مک مو ت مفاش مریحیفت م

هوی میا می گ مهگرر.و مریست مب مههانم

مو ماللیب مههچو مرکتگ موم

حاانمشگحعتهدای مافمیمومو ما میامت ذح م

رلا ماستمک مخورمخیی ما م(سگریدایمفایرم

یه د موم...مبگمجیح م ا مارهمک ماست لی م

ماحنم وشت مپخشم

مخورشمومباتم

ما ی میا م دای د مو ماحن مهه م

مههگ متر وی

اص ح مل

ظگ ماا ماح

هیح

ما تگاض

هورمریمهگوهی ماجتهی

م هور.

ریمحیکهات)م

میغمماح

مو مسایس

بی مجع میدای
حت مریبی
یباییی

مو میسی

مهی

ما

ماجتهی
ماس ی
میو

مهگهم

شدمک مشگحعتهدای مریستمی مهوحدمک ماحنم

یهرگ مو مبخصوص مپاگ مو می تر م ازم

حلو مو م ااتموماامسپیهمحلو میاگاگرموم

یویرماتهی م گایمرای دمومحایبهی مبی

ما یم

است م.ک مری مااا ماحن مب مخگر م مت هیم

ریمارای م وشت دمک ماحنمفلطمکییا ما ماستم

ااره مو مری مبی هی میخت ف مکموی مهی م

حلو مهیمومیزاحی مهزاف ماخذمیا

م

ک ماا مکاهی مریحیفت میا د مو محلو ماص م

خییج م ازمافمیمشدهماستمب میادا مایدهموم

بگا مپیحدای م گ مراشتن ماحن م ظی م گو م

و می ه م وی متگ ماست مک ماا مسپیهم

اوا ما مرارما مرارمسگمرارهماستم.میگر م

وس یح مب مهگمهو مر ییتمومسگکوب مرستم

ریحیفتمیا د.

ی مرا د مک مل هی مخییج مشده مک مریم

یاز د میگر مبیحد مبدا د مک مب ی ماستایرهم

احن مپات مک مبصویت مهاتگره م از مرحده مشدم

تگکا متوسطمرولتمایروغی میصیریهمشدماام

کگر ماا ماحن میسی مهی مفلط مبگا مجی موم

خورم می ده دهمهوشایی میگر موم د ما تهیرم

ک ی مب مخییج میفت مو مریست مب مههان مرلا م

خ ده میاتوا مری میاستی ماحلی محلو ماام

ا هیمب مهات مسگا ماست.م

فگرا مسخ گا مشیهدما مبورحممک مریمهه م

رست میفت ماا ما ماستایره مکگر م .میاتوا م

ماحنم وشت مپیسخ مبورمریم

مکییهگ مو ماحهت ش موم

دمب

ایی مب ی مراین مار مری مهه مابعیر مو موارایم
کگر میائولان مب مپیسب میوشن مری مهه م

خوی مب مو مک م( ما هی ما مرار ما مرارم

کورکی مکیی مو ما ی مریری د مکموی مشد م.م

ایا مهی مو مجات و میاه مبگا مبگو م

مح دحگگ میا مصدام

یاتوا مصدا مفگحیر مه و ما دا ای مریب دم

یفتمااماحنمی
صفحه 4

بمجههوی ماس ی م دهم

یا

د ماحن مه م متوسط مهگگ مب

مرحگم

شد.

مهزایا

میدحگحت ماحن م ی مبخگرا م

هگوهی ماجتهی

سگراره ما د مغیف ماا ما

صدا

م تا

مک می اعتم
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یاد رفیق کبیر حمید اشرف در اراده پوالدین فدایی
کمونیست همیشه زنده است !

تی ییییب مو ماسییتییایییره ماا مآ ییهییی مری میییرییییاه م م
سیایی ده مومیهرگ متم ا تمب مشاوه محی م
یرت گا ماصوامتئوی مومپیگاتیایی میا مبییهیمم

ج گیویا مکهو ااتی مکی محیهییسی مییلییوییتم

هییوشییایییی مبی م ییظییاییگ مخییوحییش مو مبییی م ییرییگرم

ت ااقمیا گرم.محهادمبیمریم یظیگ مهیگفیتین ماحینم

هگیی ی مآ ی مریمبگابیگ مییزرویا مسیگیییحی م

هگیی ی مخوحشمریهممش اتم.

ت ییبمبورمک مبییهیمسیایی میاماامیگبییتم

ریمهه مجی مکمویییی مصیدا مرار مو ماییگوام

رگرم هگیی ی مو مریمیای میگر مبایمیتیگ مبی م

پ ال محیای م یهیور مو مبیی مسییاییی یدهی مجیدحیدم

پلماامهذشتم04مسیامه وا مهیم م یی محیهیایدم

یع زهمشرای مبیور مو ماا ماو مبیعی یوا مچیگحییم

آیاوهی میژحممیام یکی میاگذاشتمومتر اغیتم

اشییگف مبییعی ییوا مج ی ییگیییوی مپییگ ماحاییی م م

افای ما محیرمی مک دم.ممحهادم مت هیمریمکییم

سگریدایا میژحممریبییهماتهی مکییی مسییاییی م

ا ل ب مسگسختمومکهو اات مسییاییی یده مبیگم

ظیی مومج گمچگح

مریمسیایی دهی م

ریفشمیرییاهمخو انملیریلی مکیییهیگ مو متیورهم

و میهیرییگ مسییاییسی متمی ییای ت ماا متییوا ییحی م

وظاا محهاید ماشیگف مبیایش ماا مهیگ مچیایز مریم

هی مت تمستمماحگا میادیخمدم.م

باایی مبگخویرایمبورم.محهادماشگفمپلماام

حایظتمومارای مکیی مفعیلیایت مسییاییی مبیورم

مب

وم یبور مآ گامب مااگمیا گرم.

ب مههانمرلا ماستمک ماک و مبعید ماا مهیذشیتم

ک ی م ی ییاییگغییم میییگبیییت مس ی ییگییایین مپی ییاییل موم

04مسیامه وامهممیدما ل بمااماسممومتا گم

رستگاگ مومشهیرتمیهرگا مآ م مییایرییحایتم

حهادماشگفموحمتمرایرمومتوسطمییزرویا م

بع وا مت هیمسیاییی مسیاییسی مپیگولیتیییحیی مبی م

ممبدستشمسع مریمبد ی مو مییخیدوش مکیگر م

مبیتیوا ید ماام

فعیلاتمخوحشمارای میادارمتیماح

متورهمهی ماحهت شم

اهدافمومآییی هی ملرل مکییهگمرفی م هیحید م.م

احگا م ی محهاد ماشیگف میا مری مییلییوییت مبی م

ریمآ زیی مبورمک مآ دست مااماپویتو ااتهییحی م

ظاگمومریهاگحهی م هگیی ی مو مبیگ م ی یای م

ک مبد ریامااریتمحلی اتمسیلهی مب م هی ی موم

ج را میژحممپه و مومییزرویا مسیگیییحی م م

تا اممل ر مخیوحیش مبیور ید م مهیگ ماییی مکی م

یام یس دم.محهادماشگف مبیی ماحایی مکیای ی موم

تهیجهیتمرحوا موایمیژحم مییتیوجی مسییاییی م

اگتم هاقماامرشهنموم مقمب مپیحی یش مبی م

بور مبیی متیری یایغییت مایتی یی ی میژحیم مهیهیصیدام

آاار مکییهگا موماحهت می مری مییلییبی ی مبییم

یامد دمومحهیس م رگرهی م هگیی یی ی میفیلیی م

جمفعیلاتمومییریییاهم

ییمیامب متهاخگمیاگگفت دمومهیه ماو یتم ازم

اومیامرایرمغیف مااما

یوا عمومیم

تمالم

یخا مومریمیلیب مبی مسیای متیهییجیهییت میژحیمم

یگب مهی مس گانمپ ایای مسییلیهیی م-4534م

یمومبایمیگییی ی مهیهیصیدا مبیی میژحیم مار یی م

سهر مخواستمومایارهمو م ییلیعیایتی مبیور مکی م

4509ماامیفلیح مبیور مکی مبیی مایاره مپیوالرحینم

یزرویا میژحممییری ی مبیگ مییگگ مو م ییبیور م

هاچمیی ع میامتوا ی ماحاتیر مری مییلییبی مآ م

خوحشمتم ا تمیامبیاسیا مکگرمومبیی مکیییم

سیایی میامجییمیازر دم.ماییمهگمبییی متی یگبی م

رورم.محهاید مری ملیوا مسییلیهیی مییریییاه مریم

ومفعیلاتمشری میوا مخیوحیش مارایی مکییی م

ب ویمغاگم یبی ما ی ییی مار ییهیی مییزرویا م

س گگمسیایی م مبیمآش یح متهی ماا ماصیوا موم

فعیلاتمسیایی میامتکیهیاین م یهیور م .م میفیایقم

سگییح موماپویتو ااتیهیی مبی م یهی میا مبی م

شییاییوه مهییی میییرییییاه میییخییای مبییی مآتییش مسی حم

کراگمحهادماشگفمبگا ماص مسیاییی یدهی م م

ایاشمیا هورمومباشماامپاشمایبیت مییای یهیورم

مو موحمییت ی مری مرام

ا تلیرموما تلیرماامخورمب مشاوهمیییکااات م–م

ک متییحبمیرییاهملرلیت مبیمخو مو مییلییوییتم

یزرویا مومج را میژحممپه و ماف ی یده مبیورم

ل ا اات موم ظمموما ظریلمتم ا تی ماهیهیایتم

حهیس م وشت مخواهدمشدم.

ک مآ ی مریمپلمرحوایهی مبمیدت میی ییفیظیتم

احیر م یی مبورم.مریمحیلا مریمیلیب میفلیی م

یرییاهمحیمج گمب ماییی ملیریلییت مبیگ م ی یای م

شیده مخییوحییش م ییاییز ماحیی مایی ییایت مو مآسیییحییشم

تم ی ییا ی ت مخییور مبییزیگ مبییایین م ییرییور مو ماام

ح ی ییدحییگییگ مارای ی مخییواهیید محیییفییت م ماهییدافم

ها گر دم.

اشتریهیتموم وا صما تلیرمییای یگر مری مهیهیی م

پیگولییتیییحییی م ی مری میاهیهییی میایییلیهییت مآیییاییزم

حهادماشگفمباشماام40مبییمح ل میی ییصیگهم

حیامریمبگابگما گافیتمسگسختیی ی مییوییعم

یرییاهملرلیت م مب

مریمیاهیهیی مسیخیت موم

میژحییم میا مبیییم

هاگ میا گرم.ماومبیمبگیس مبی مو یای م یلییلم

رشوایموماامیای مآتشم رگرهی مس گانمت لقم

یعفموم وتمسیاییی مو مری م یظیگ مهیگفیتینم

خواهدمحیفتم.میژحههی مایتی یی ی م

خییوحییش مچ ی ییی متییگ

و مکییهییایین مپ ی ییاییل مو مسیییوا

صفحه 1
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یاد رفیق کبیر حمید اشررف در اراده

رحگگماحهت می ماامسیایی مییمو متیریدحی مآ م

پوالدین فدایی کمونیست ...

ب مبزیهتگحنمسیایی میییکاااتم–مل ا ااتم

هگمبییمک مسیایی میامیویرمه و م گایمرارهم
ومیگبیت موایرمسیخت ما دم مریمرستگیههیی م
تر اغیت مخوحشمار یم هورهما دمک مسیایی میام
یبورمسیخت ما دم .ماییی مکیایایت مکی م یدا ید ماحینم
سیایی مش ات میا م یخیواهید مپیذحیگفیت مو مبییم
خو مومحهیس مهگمبییمبیمت گب متگمی

هیتیگم

اام ر مسگمبگمخواهدمآویرمومیرییاهمخیو یاینم
ا ییلی بی میا مبی مپییاییش مبییگره ماسییت م .مبییعیید ماام
تیباتی م33مک میفاقمکراگمحهادماشیگف مو م9م
تنمرحگیگ ماا میفیلیی مفیداحی مپیل ماا مچی یدحینم
سییی ییت مریهییاییگ مبیی مشییهیییرت میسییایید ییدم
رستگیههی متر اغیت میژحمموماپیویتیو یایایتیهییم
ی رو مریمخی مهی ماینمو مآیا مخیوحیش موم
ی یف میوش ا گ مخییجمکموی مصی یاییتم
باایی میامسایهمسیخت ید متیی ماحی ی ی محیلیی یایتم
حگافهیح مش اتمخویرهمخوحشمیامب مااریتم
بگسی دم.ماییملولی م ی یمیاید مکی مبییی مرحیگیگم
کییهییو ییاییاییت مهییی مفییدایی مخی ییق محییعی ی مپییی م
رای دهی مخو محهادماشگفهی م مخیواب میا ماام
چمهی میزرویا مومج را میبور دمومتهیییی م
ت شمومکوششماپویتو یایایتیهیی مییایهی ی موم
لگفدایا میرییاهمیایلهتمجوحی میامب ماایگم
هور دم.مسیایی مآتشمومخو ما دهمبورمو میرم
لواما ت

مج رشمتورهما م مپمتیایریی ی مپیگم

احای مومب م ظاگمیا او هیم اگماامتورهمهی م

ادامه از صفحه 4

مفساد تباهی در جمهوری اسالمی ری
دار اس ان
را فقط در فیش بقوق جستجو ن ید!!!؟

خیوییای موملگفدای میای یایو یهیی مکیییهیگ موم
احهت شماامآ م می ده دهماحنمحلالتمبورمک م

محان میوحی

اگغممیگبیتمپ مریمپ موماا مرسیت مرار م احن میواهی مب ث مفاش محلو
بهتگحنمومشیحات متگحنمیهرگا مج ریش م مایییم بگاریش مفگحدو م از مری میسی مهی ماجتهی

آییی هی مآ مههچ ی مپیمبگجییسیت م .مییریییاهم
آ ی ماامجی مهزایا متنمرحگگماامتورهمهیی م
سته شمک مشااتی م یهیگییی ی مو مییلییوییت موم
جییی ییاییمییی ی مآ ییی ی یید مارای ی مخییواهیید محیییفییت م.م
پامگییی مملرل مکییهیگ مسیگچمیهی م میق موم

موم
م

ی گحمبورمول مهاچ لم پگسادمک ماحنما یمااماوام
ا ل بمت تم وا مرکتگمریمی لمشویا مای اتم
ومرا مگیهمیمغوامکییمبورهمومااماحنملگحقمحلو م
ومیزاحیح مریحیفتم هورهمومت هیمیگجعمرکتگا مو م
خور مو مبوره ماست مک مری مکتیب مخیلگات مخورم
وشت م(ریمس دم)53مک مریمسیام 35مبههنمییهمریم

ی رتمکهو ااممریمرامتورهمهی ماحیهیتی یشم ا گ اتی مباگ مبگره مو میدی مرکتگا مخور میا ماام
ومت تمستممهات دم.
را مگیه  lseماخذ م هوره ماست مهاچگیه مهاچ لم

ایگوامریمحیل محیرمیفاقمکراگمحهاید ماشیگفم

پگساد مچ وی میه ن ماست مشهی مری میدت مایی م

وم9میفاقمفداح مهیم مسی یگیگ مو میا مهیگایی م یعیرا متلگحری مشش مییه متوا ات ماحد مهم مکییش یس م
یادایحممک مج رشمفداح مومسیایی مییمصیدهییم ایشدمومهممرکتگا مخورمیاماخذم هیحادم.مک م مگح م
م هور مک مرا مگیهم
فگااموم ما میاماامسگمهذای دهمومبی متی یگبی م خور وحل مل مت لال ما

ا ییدوا ماا مش ی ییاییتییهییی مو مپییاییگواحییهییی مو مبیییم
بی ییییهییاییگ مت ی ییییب مهییذشییت ی م ماا ماصییوام
ریخمی میهرگا مشهادمخوحش میی مآییوار م م
پگچیم مسیگخی مکی مبیی مخیو مهیزایا محیهیایدم
اشگفمی گانمهمت مبیعی یوا مپیگچیم مخیو یاینم

یذکوی ما

م هوره مهگهز مرا م وح مب م ی محانم

یوحی مومحیمحانمفگحدو م داشت ماست.م
ریمسیام ور مس م یی ما مب می لمتوسط مکوچیم
ااره مایای مهگرحد مک مری ما میهن ماحن مسواا ماام
یوحی مسواام هورهمبورمک ملرقمکدا مرلا مشگ

م

و ماا ماولان مرویه می ل مبی م ی مرکتگ مری ما م

لرل مکییهگماحگا مبیگفیگاا مجی یریش ما یلی بی م حکویموماامیزاحی مرکتگمبهگی دمبورهماست.م
افگاشت مهمت م مپگچم مخیو یاین مییریییاه م یهیگم بهگ میو م مت هی محان میوحی ماا مج یح میای میوم
آیازمومبای مبگماف نمستهی یمیی مو ماسیتی،یهیییم ب

مری متهی مج یح مهی مو مری محی مک

مری مک اتم

شو دهی م.م

ظی ما وا مفایرهیمومریوحمومتزوحگمیوجورماستم

حیرشمهگای مومیاهشمپگمیهگومبیرمم

ک میگر میاتوا دمبیمرستمهذاشتنمبگمیو مهگمحیم

کییهگم مرهلی ی م میوشی یای یگا ما یلی بی موم

اا ما هی مو مت ،اگ ما مری مهگوهی ماجتهی

ما هی میام

وارای مب مپیسخگوح مو محت مب مافمی مح دحگگم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بخشی از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

وارایمک د.م

است که در بهمن  9431با حماسه سیاهکل متولد شد .فدائیان کمونیست قبل

ااماحنمت گب مبیحدم احنمیامفگاهگفتمک مریمیسی م

از قیام بهمن ماه  75در کنار سایر رزمندگان راه آزادی بر علیه نظام شاهنشاهی

مک مریمراخ مبگرموماستایرهمبامتگ م

هی ماجتهی

مبارزه کردند و با امید به پیروزی در سرنگونی رژیم شاه نقش مهمی بازی

رایر مو م هوی میاریشد م از میاتوا مبگا مرفی ماام

کردند .بعد از شکست انقالب و حاکمیت جمهوری اسالمی  ،فدائیان کمونیست

ا دا ای مومخواست مهی مبگحقما هیماستایرهمکگرموم

به همراه بخشی از مردم کارگر و زحمتکش در کارخانه ها  ،دانشگاه ها مدارس و

یائولان میا موارای مب مواک ش م هور م .مو ماا ما مریم

روستا ها که منافع خود را در تضاد با حاکمیت سرکوبگر جدید میدیدند  ،به

جهت مباایی میوایر مپاش میو مک مری ماح ده مبی ما م

تداوم انقالب پای فشردند در سازماندهی و هدایت مبارزات کارگران  ،دهقانان ،
زنان و سایر اقشار اجتماعی شرکت کردند .
صفحه 1
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جد میوبگومسیارم اتخیذمچی یاین مسیاییسیتی م

عملیات مسلحانه حزب دمکرات کردستان ایران
« رویکردی تاکتیکی « و یا خطائی استراتژیک!

(اهگمچ ی یچی مرییایایگ مریسیتی مییایریور موم
یییش ی ماا مت ی ی ییا ی میمییخییص ماا مشییگاحییطم

بورهماست مو ظگمب می ییبیتیهیی ماحیزاب موم

وم اگوهی مخورمیا متی یدحید م یوا مو متی یدحیدم

یمخصمیارور)م ی دتیمیاریحاتم ر مبیماحینم

هگوهمهی میخت ف مکیگر مرییی ی یلی مبیوحیژهم

سیایی مرهد ماخه مهییامیداوامک ید مو…

احزابم ازمرییای مهذاشت میمد.مریحیلا ی م

ا ترییموماتیویحیتی ما مکی مجیگحیی مپ م -م

تییی مبییتییوا یید میییوجییورحییت مخییوراش میا محییا ی م

حزبمری گاتمهاچمیمیویهم ا مبیماحزابم

= مومحزبمحایتمآاارمکگرستی م(پیژا )م

کییگره مب ی محییه ی ت موا ییداییییت ماش متییداو م

یاتلگمریایروهیهمهیم داشت مومریاحنمایا م

ریم تا مفعیلاتمهیی مسیاییسی مو م یظیییی م

بخمد.مک محزبمری گاتمکگرسیتیی ماحیگا م

آح دهم گگ میامب مک ییم هیرهماستم و مت هیم

ریی ل مکا م هورهما دمو ه مب می یایری م

ریشگاحطمک و متواا م وامریی یلی مفیی یدم

تویا

مرییویرماتیخییذ ماحین مسیاییسیت مبی م

غاگ یب محذفمبگا محزبمریوکگاتمتردح م

هه مآ یهیی ماسیت .موییعیت مفیعی ی میی ی یلی م

یگر مکگرستی م دارهمب

شدهما دم مخواست مبیشدمبیما زا مچ دمتایم موم

کگرستی ماحگا مویعاتمرویا محیکیهیایتم

یوجورمیامک مییهی ین ماسیت مایروهییه مهیی م

جییولیی مسییایییسیی مرییوسییتیییهییی میییگا م

صدا محایاین مری یگا م یایایت مکی محیزبم

آ هیمب مبهی م ه یاییت محیزب مییویر مهی یو م

ااا ییزوای ی مک ی مریآ مهییگفییتییییآیییده ماسییتم

ری گاتمی ،مهذشت مااموجورمیداو متکییرم

وتوپمبییا م گایمهاگر میی ی یع م ی یگره موم

خ صمشده مومبییمرحگیگ مخیوریا مبیعی یوا م

ومج گمو مکمیهی یش مبیاین محی یوییت مهیی م

پیییسییب میوشی ی مبی مچییگایی ماتییخیییذ مچی ییایینم

اگو میی یگح مریکیگرسیتیی ماحیگا مجی یوهم

احگا موم گا مسیور مبیگره مو ماا م یدیت موم

تیییییکییییتییییایییی ییییهیییییییییی

میا م ییییداره ماسییییت.

هگ هیحید مو مریبیده مبایتیی یهیی مسیاییسی ماام

تییوا موای ی ییی یییت مالا مبییگا محییه ی ی موم

یه نماستمپگسادهمشورمکی مپیل مچیگیو ی م

ایییییتییییایییییاات مالا مبییییگخییییویرای مشییییور.

ییلییریی ییمییایی یی مبییگخییویرایبییوره مبیییشیید م.

استمک مریههانمشگاحطمیوجور مسییاییی ی م

ول میادا اممک ماحی یگیو ی م یایایت .مبی مچی یدم

یههتگااماح هیمیائ مایاحییبی مصی یایح ماام

ظاگم«پژا م »سییلیهیی ماسیت مکی مییایتیوا یدم

رلا .اوالمههیی ی یوی مکی ماشیییه مشید محیزبم

تواا م واماستموماح

محیم یایگو مجید م

ریکگرستی ماحگا مبی م یهی یاییت میای ی یی ی م

ری ی ییگات مکییگرسییتییی ماحییگا مبییدو مچییگاحم

سایس مک میاخواهد مبی مییریییاه میای ی یی ی م

رستمبز د ماییمحزبمریوکگات مکیگرسیتیی م

م

ماامیرییاه میو مآویر مبییحیدم

م ییییییییییهییییییییییاییییییییییتییییییییییوا یییییییییید؟

سرز مبییاا م هاتوا دماامیوح گرمتیکتا

بع وا مش

احییییییییییگا

ماحیزاب مسیاییسی م

جدحد مومحیمآ گو مک مرباگک مآ مریمیگاسیمم

تی ی ییای میمییخییص ماا ماویییی میمییخییص موم

ریپیسبمب ماحنمسئواامبیحدمهایت مکی مپیژا م

مکییگر مو مسییخ ی ییگییو ماشم

تواا م اگوهیمراشت مبیشد.میوحیای موسی یحم

هممبدو مپمتمجره م یو

مورایا مپییحیگییهم

رییصیحر مبیمالعگبیای متی یگای م یهیور ماا «

یییرییییاات متییوره مهییییا مری ییظییگ مبییگییاییگرم

وساعمتورهما م(پم م )م هاتوا ات مبی م

آغیامیرییاهمیا ی م »ریراخ مییگاهیی م

و ه ایتمیا ی مریخدیت مایتیلییس مسی یحم

ت گکیتمیا ی مریاحگا مارای مرهید .مکی م

احگا مص رتمب د متیمچ میسید مبی ماحی ی ی م

یرییاات متورهمهیمومیوج مکمی د مآ هیمبی م

حییزب مریییوکییگات مفییی یید مچ ی ییایین میییت ی یید م

ییاییگو م ییظییییی موایر ماحییگا مکییگره مو مبی م

یرییاهمتورهما موا ل ب مبیشدموما تهیر مبی م

ریی ل ماست .مروییمپژا م

وهمبگمیفیعم

یییهییی یییاییییت م یییظیییییییی مییییرییییریت مویار.

ییاییل مآ مهییییا مبیییالبییرییگر مو مب ی مپییاییگوا م

سییتییم میی ی مبی محییلییو موبییگابییگ ما ییی م م

رو ماح ی ی ی مریشییگاحییط مک ی ییو ی میییرییییاهم

ایادوایسیار.چ انمت ی یای موایاحییبی مبییحیدم

یم

تماحهیتی یمیی مویی یایط ماحایت موم

یا ی ی مرییی ی یلی ما م یظیایگ مکیگرسیتیی م

شایفمیوشنمومیوب میگر مبای مشده مبییشیدم

غاگهماههایت مریخیوییراره مو محیی مسیگ م

وهمبگ مراشیتین مایی یی ییت میییلی ماحییر موم

ک محزبمری گاتمکگرستی ماحگا متیمل ظ م

خواستمهیمومی یلریت میامی گحمیا ی ید موم

ت هازاتمپامگفت مو مآییواش مالا مبیگا م

م ی یهیورهم

بگا مت لقمآ هیمیرییاه مییای ی ید مکی مییویرم

م.

متورهمهی میگر مکگرستیی مبیوحیژهم

ییویوا ما ی

خ ی یی ،ی مکییگر مرسییتییگیییه مهییی مال ی

یییت ی م

ک و مچی یاین مایاحییبی میا ما ی
اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت

پمتاری

و ظییی میژحیم مبی مپمیت مجیریهی م یو موم

وهمبگاح هیمبیمتیوجی مبی ماحی ی ی م یوا ی م

ا ییی مویییگرا مجییوا م ییگای میییاییگییاییگر موم

ی هئ مهمم ایارایرمک مهمماال یظمییل موم

سیایییسییت مجییدحیید محیزب میییایتییوا یید مییو ییعییاییتم

بدح وسا مپییحیگییه ماجیتیهیی ی مخیور ماش میام

ظیی مومهمماامل یظماس ی مخی واره مهیی موم

اگوهی ماپیواحایایو مکیگر ماحیگا ی مییلیایمم

هاتگشمیادهدم.ماییمحزبمفی دمچ انم

آیواشم اگوهیمومغاگه مااآ ماستایرهمب ی یدم

ریایروهیهمهیمریی ل ما اممیامبیمیخییلیگهم
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آوایه متورهمهی میا او

عملیات مسلحانه حزب دمکرات کردستان ایران
« رویکردی تاکتیکی « و یا خطائی استراتژیک!

مومخگابی مهیی م

ب محدمومحصگمیایکنمواحگمسیخیت مهیی م
ا تصیر متوا مبوره مو مچمیم ما یداا مبیگا م

بگ یی مو میوحی یگر ماسیت موبیایمیتیگ مبی م

و دهمهیمومشعییهی مرباگکی مخیور م مبی م

پیحی مآ مرحدمهم هامور.مرییادا موسیایع ماحینم

یساو یحاممکگرمیت ی ماسیت مو مبی مجیی م

آ ما یید ما ییتییریییی مو مپیییحییگیییه ماجییتییهییی ی م

ج گهی مجههوی ماس ی م از مبیگا محیای م

مییذهیری موم

خورم ازمل ه مبز د.پلم تمیاریجیی م

خوراشمی یفع مرایر مو یلیش مییوایگ ماحیاییم

خگافیتمک میگر مستهدحدهمبوحژهما ی میام

رحگگ مبیحدمجات ومکگر.

یا د.مج گمبگا مت یدحید متیلیایایم میی ییلیقم

ب مب دمکمادهماست مت شمیا دماایذهی م

خ ی ماستگاتژحی

ییاییوذ میییگتییرییی مری متییواا م ییوا

ومخگافیتمریهاتگشمپییحیگییه ماجیتیهیی ی م

حزبمری گات مکگرستی ماحگا مبیعید ماام

ک ده موم وای مآ هیمتغااگمبوجیور مییاییویر.م

خوحشم ومج مسگا میذاه مومفگ ی مهییم

مشییگو م

جداامبگسگمتلااممی یلقم اوذ مکمیویهیی م

م »جدحدماشمومپیل ماام

مجیداا مبیگسیگتیلیایایم م یدیتم

یرییاهمبیمس تمهی مایت ی

هییذشییت مچ ی ییدحیین مییییه ماا ما ی

وماح تمو میحگ سیور مجیوحید .مبی ییبیگاحینم

«یوح گرمتیکتا

ییهییاییتییوا یید مب ی میییرییییاه میارح ی یییا مبییگا م

هیییذشیییت مچییی یییدحییین میوا ماا مریهیییایییگ م

ریبانمرولتهیم میگت یع محییکیم مو مسیگیییحی م

آاارحهی مسایس مومیفعمستممهی مج یای م

یا ی متاممهی ما یزایی ماش مبیی مسیپییهم

رایا مک مااماحنمخی محغیهیی مسیور مییایریگ یدم

ومی مولرلیت مکی مریکیگرسیتیی ماییگوام

پیییسییدایا مهیی ییوا مرالحیی میوشیی یی میام

…میی ی ییگ مبی مبی مکییییهییاییگ مسییایییه متییگحیینم

ریهم مهیگه مخیویره ما ید موااهیم متیای یاییم

ریچگای ماتخیذمچ یاین میوحی یگر ما ی م

اگوهی میوجورمومیا حمکیگر مآ یهیی مو محییم

یپذحگ د مبپگراار .ملیذا م یهیایتیوا ید مپییحیگییهم

یگه مو مبی مهیایچی یدا ماا مسیواالتی مکی م

استایرهمااماحزابمومجگحی یت مسی یت مرای م

بییاییاییت مسیییا م ییری مخییوریا مکی م یییشی ماام

ریاحنمیاب می یگح مشیده مپییسیب میوشینم

شییده مک ی میاییتییعیید مشییگکییت مرار مریاحیینم

یییو ییعییاییت ما ییلی بی م ییاییی مپی ی یییه موهییاییتم

دارهماستم.ماییمآ چ مک ماا گاینموشواهدم

ج گهی م ایبتی مواالیگحیق مآ یهیی مفمییی مبی م

موم

بییگیییایییحیید ماهییگ م«یو مکییگر متیییکییتییا ی ی م

ی ا مهات دم.مرییو د ماحین مجی یگیهیی ماتی ییرم

پییییایییتییگهییی متیییاییاییگ مهییذایرحییگییگ مبییورم

»حیییییزب مریییییی یییییگات مکیییییگرسیییییتیییییی م

هی مپیحدایمومیو تی مریحییا مشی ی یگیایگ م

ریشییگاحییط مکی ییو ی مریکییگرسییتییی ماحییگا م

احگا م بگحا مرارهمهی میوجورمریپیسبم

وااهممپیش مومش یگیایگ میی یدر مهایتی ید.م

بیوجییوربیایییویر مو ماسیییسییی مبییدو مپمیتییوا ی م

ب مالزاییتمیرییااتمتورهمهی ماحهت شم

ییتی م جییسیوسی م

دیت مخییج م هاتیوا ید مبی ماهیداف ماشم

یگر مکگرستی موتغیایایگتیواا م یوا مییایی م

ای ات موم اگوهی م ظیی مبیی مفیگییی یدهیی م

رستگسی مپیایدا مکی ید م .ملیذا مرویاا یلی موم

حیکهات مایتی یی ی مجیهیهیوی ماسی یی م

ابدهمکمویهیی مییعیظیم مسیگیییحی مرای موم

ی ی ی ییق ماسییت مک ی میهییرییگا محییزب مبیییم

وس ی ییح میییرییییاات مآ ییهییی م ییاییاییت م.پییلم

رولتهی می ل مریحیامفعییلیایت موجی یگ موم

هییگس ی ییح مااآهیییه ی مسییایییس ی مو م ییدیتم

خ ی ییگاح ی ی یییسییت مک ی محییزب مریییوکییگاتم

ی یبتمهات د مو مبیی مچی یگ مو مر یدا مر یرییام

ت ا مکی مراشیتی مبییشی ید مصیگفیی مبیگا م

کگرستی ماحگا م «یوح گرمتییکیتیای ی م »

ی یفعمخور مهایتی ید م .ماحیگا مریحییلیای ی مبییم

خگوجمااما زوا مومپیحی مرار مب مبااتموم

خوراشمیامبیمالزاییتم دیتمهی مجهی ی م

یا حمکگر محوا مهیریمحیهین م محیزب م م

ا یید مسیییا مایروهیییه م مییا ی ی م و مبییدو م

ورولتهی میگت عمی ل موج گ م یاییبیتی م

ریلر ی مو مرخییلیت میایتیلیایم مری مجی یگیهیی م

یمویتموهاتگومبیماحزابمرحگگمحییییگم

آ هیمههایاسیارمومخ ییی ماسیتیگاتیزحییم

یتی م

ریا ام مو میوشین مکیگر مر یایق مچیگایی م

یگت

مشورمک مریتییحیب ماحین محیزب ماام

رستمار مب مچ انما داییت م ت هیمبی مپیایی م

احنمخ یهییامفگاوا میامورمحیفت.

خوریامر ریامیا د.م گباتیی مسیعیور مبی م

ویوا مربیایگکی مبی مچی یاین متییکیتیاییم

ایا

هییهییگاه مسیییحییگ مکمییویهییی محیییشییای مخی ییای م

وشیییگاحیییط مجییی یییگ ماحیییگا مو یییگا

ایپگحیلااتی

مشییگکییتم

تهی مرستگییه مهیی مالی

سویح موحکویمیواگم ظیی مومال
ری گا

مسایستمهی مایت ی

مومیی ییفیعم

خ گ یک مرستمبز دموا ید م یایگوهیی م

سیلهیماستمک مریهیایگحیهیی مو مجی یگ مهیی م

ریات یرمبیماسگایا مبگآ ماستمتیمریهایگ م

آایوره مخیوریا مبی مسییرهی مریرا میژحیمم

ایبت مریی ل متداو مراشت موییوجید متکییرم

هییامب مخی ماحگا مب مدم.مااجه متلیوحیتم

جییهییهییوی ماس ی ی ی مهییگفییتیییی مکییگره موم

هیمومت یی کییت مپیایچیایده ما مشیده ماسیت موم

س یای مهیی مریروسیو مییگا موتی ش مبیگا م

ری یییتییوا ی ماا متییداو میییرییییاه مو ماجییگا م

ه واماحن مج گهی موریهاگحهیمبیی مکمیتییی موم
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کیی میییهییی یین ماسییت محییزب مرییی یییگاتم

عملیات مسلحانه حزب دمکرات کردستان ایران
« رویکردی تاکتیکی « و یا خطائی استراتژیک!

رییاه وی مبگا م یتمااویعاتی مکی م
بایش ماا مبیایایت مسییا ماسیت مبیدا مرچیییم

اح یرمهگوهمهی می ا مریاحیگا مکیهیی موم

وریویااچمییم متییوره مهییی مت ی ش مکییگر مبیییم

است مبخواهدمبیماحنمت وا مجیدحید مخیوریام

مو ..مااآ م

جههوی ماس ی موایرمیذاکگهموبدهمباتیی م

ههگاهمومههیه گمسیخت موااماحنمیخها م

جه ماست.ماالگف متگکا م ازمبگا مفمیییم

شییور مایییی مجییهییهییوی ماس ی ییی مبیی ییی مبیی م

بییییدیآحیییید .مبییییگا

ماا ماحیییینم

ب ماحگا مریحیا مرایین مار مبی ماخیتی فم

ییهات مید ما ایی ی مخیور مکی مهی یواهیوحییم

وییییعیییایییت مهیییم «حیییزب مریییی یییگاتم

یای مخ لهی متگ مو مکیگر مااحیی ملیگفم

بگا میهرگا محزبم یی هو میی دهمبور مبیم

کگرستی »ب میهرگ مخیلدم زحز موهیمم

وایا مچا مبگا مفمییمبامیتیگ مبی مرولیتم

تگویمآ هیمپیسبمیوش مبی متیوهیهییت مآ یهییم

«حزبمریوکگات مکیگرسیتیی ماحیگا »بی م

ا اممبگا میلیب مبیم اگوهی مپ م م موم

رییییویر م ی یییصییگ مبیییصی ی ح میییاییی ی میوم

یهرگ میص ا مه گ م ملرق مییعیهیوام

بگچاد مپیحگیهمهی مآ هیماامیی ییلیق م ی یدحی م

م

س ی ییوات مهییذشییت ی مهییگرو مریت ی ییش ی یید متیییم

وش ات مآ یهیی مرییژاوا مااجیهی ی ماهیدافم

کییگر مکی مپییی

مهییاییچ میصیییلی ی موسیییاشی م

ریتغااگمصار دحهی مجدحدمیای مش یفهیی م

تگکا میاتم ا میادهدم .اح هیمس ییحومهیییی م

ییاییاییت م .مبییعیید مااآ ی ی محییزب مریییوکییگاتم

یییوجییور مجیییحییگیییه ی مبییگا مخییور مرسییتم

مو متای یای ییتم

اایذاکیگات مبیییژحیم م ییاییاید مشید مری محییم

وپییییییییییییییییییییییکییییییییییییییییییییی ییییییییییییییییییییی ییییییییییییییییییییید.

یاتمومی ی مومتگساممچممما داا مبیگا م

رویهمبیمافزاحشمفکی متر اغیت مو مجی یگی م

همماک و میادا اممک مریی ل م یایگوهیی موم

رسییت محیییفییتیین مب ی م ییدیت مو ماییگوت میا مبیییم

یای ماحگا موآیگح یمبیمایادمب محه م ظییی م

روامیگت ع مویید ما یلی بی مریرویی یویم

خوررای دمک مباایی ماام اگوهی مسیاییسی م

آیگحی یی ماحین مبییی متی ش ماحییر مکیگر ید متییم

هدهمبیهممریج گموی یبت د.می ویاحگا م

سیبل مرایماییرییی ده میا موسیوسی مییای ی ی یدم

آییره مومظگفاتمخوریامبگا ماحای م یلیشم

و میوسییا ی م وسییویح ی مرییییلیییب ی مکییه ی م

بع وهمبیمخگجمرالیهی م ات مومب ییهاگ م

ریج گماحتهیل موحه م یظیییی مآحی یده مبی م

گباتی مسعور مومتگکا م یگایرای یدکی م

یییویا میخا مب مسیایی ده مهیگوه مهیی م

آیگح ییای مبلروال ی ید.الیریتی مریاحین ماییاید موم

هییگروی ی ییویلییاییا ی ماا میییت ی ییدحیین ما ییمم

خ ی ییق مالاییی ی مویییت ی یید مخییور م ییاییز محیییی م

آیاومحزبمری گاتمکگرستی ماحگا متی یهییم

اارولتهیموماحزابمومسیایی هی مسیاییسی م

یاگسی ید مو مهیزایا میییییوی موکیییشی یی م

ییرییور ماحییزاب مرحییگییگ ماااپییواحاییاییو م

بویژوای مومهگوهمهی میذهر موم مایگهم

آیییییره مآ ییید متیییی مریصیییویت ملیییزو مبییی م

بویژوای میژحممومجگحی یتمس

ت ملی ی م

ا میابیییخییوررای یید .موجییور ماحیین مصییفم

ا هی مرییوییرمسیایی ده موملگحمو لیمی م

ازمب ماحنمایادمچمممروخت مبور د ماییی مبیعیدم

ب د موتمدحدمتکیرهی مآ هیمایادمتیاهما م

واجگا م ه ایتمهیم میا ی یی ی مسییپیویتم

اامتوافلیتمهات ما ماویی مکه مرهگهو م

یامریراماحزابمییخیتی یف مبیوجیور مآویرهم

بده د مومیتییسیایی ی مریشیگاحیط مبیای ییی موم

شدمومچممما داامحه ی م یظیییی مآییگحی یی موم

اسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت .م

ج گمومآوایه مومستممو ماسیتی،یهییی مو مبی م

یت دا ماشمفع مجیی مخیوریا مبی مییذاکیگهم

ریلافمحزبمری گاتمکگرستیی ماحیگا م

مکی متیوسیط میژحیم مهیی مایتی یی ی م

وبدهمباتی م رارومریمبگخ محواهمهیمی یفیعم

ک ماک و مری ییییت مرو مجی ییح مبی ییییهیی م

یی ی ییل ی مو میژحییم مسییگکییوبییگییگ مجییهییهییوی م

یتکیرمب میی ییفیع میمیتیگ م متیریدحی مشید ید.

«حزبمریوکگاتمکگرسیتیی »و م«حیزبم

اس ی مبگتورهمیگر مااجه ماحیهیتی یمیی م

احیین مایییگ م حییع ی ی میییذاکییگات می ی ی ییگ مب ی م

ریییوکییگات مکییگرسییتییی ماحییگا »ش ی یییخییت ی م

کگرستی مت ها مشدهماست م اگو ما ایی ی م

توافق مبگجی مومبگسهاتمش یختنمیو یعیایتم

یامو د ماحن مصیایری ید مخیوریا مری ماییایدم

وساع میاتوا دماامیاه مفیگحی مو محیی مبیدسیتم

جههوی ماس ی مریکم همهی میی ی یلی م

باییتیین محییزب مریییوکییگات مکییگرسییتییی مب ی م

آویر م وتمالحهوتمب مآ هیمبپاو د د.م ی م

بدو متیگرحید م ییاییاید مو ماسیتیایصییا ماحینم

ت والتمریو میژحم مو ماصی ح ملی یریی م

گباتی مومتگکا مومیت دا ماشمب م یگوجم

جگحی یتم ااج ی محیزب مرییوکیگات میا مبی م

رییی ییوی ماحییگا میوسییای م مییی میییاییدهییدم

حیی مب ماپواحااو هی مایت ی

هات دمک م بیمپوامهی مکی

حلو

چ انم اگوهیی مریشگاحطمفع ماحگا مچمیمم
روخیییییییییییییییییییییتییییییییییییییییییییی

ریو محیکهاتمرارم.مبیماحنما دا مخورما

ههگاهمراشت.

میهیییییییییی

ریحیلا ی محیزب مرییوکیگات مکیگرسیتیی م

ما ییییییییییییییییییییید.

اک و مریپ ماحنمتغاایگات ماییی مصیایری ید م

احگا مب میهرگ میصی یای مهی یگ

حییزب مریییوکییگات مریایییی ییهییی میییخییتی ییفم

هییی مجییدحیید م ییاییز مبییوجییور مآیییده ماسییتم

ادام در صفح بعد ...

صفحه 3

مبی م
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بدو مههیه گ مبیماحنمتغاایگات مو مچیگاحم
سییییرییییز مبییییییاا یییی

م حیییییکییییم ما ییییایییی ییییمم

کگرستی م هاتوا اتمریم یاید مایاییا ماام

سهتم گباتی م متگکیای موییتی ید مرحیگحینم

اگوهی مجدحدمب می ل متوسط مآییگحی یی م

تغیایایگ م«یوحی یگر متییکیتیای یای »و مآغییام

خورمبییاا مسو محیفت ماسیت م و م یگاحینم

چییگخییش مسییایییسییت متییگکییایی مو مفمییییم

یرییاهمیا ی مص رتمک د.متمدحدمتلیب م

وشواهدم می میادهدمک مهگکدا مبیی محی ی م

بامتگ دیتهی مجهی ی موروا میی ی یلی مبی م

صار دحهی مذکگمشدهمومتلیبی م یگبایتیی م

اامروی ویمبد ریامات یرموروست مهات ید.

احگا مبگا مرستمکماد ماا محیهییحیت مهییم

تگکا مبی مهیهیگاهی مبیییاا ی مبیی م ی ی م

ریحیلا محزبمری گاتمخییلید م یزحیز م

ورخیلتهی مخورمریی ل مبیوحیژه محیزبم

رحگگمک مبیسگااحگمکگر میی یایو یهیی مرالیم

بگا مخگوجمااویعاتمبی یگا ی محیزبم

ملیری یی م حیوای مهیی محیهین موشیایعیایی م

پیییوا مو ماسییی ییی ییی موتییی یییهیییایییزات مبیییگا م

مبیگاییاین موم

ب گحنمومی دورمکگر مفعیلاتمهی مسیپییهم

اپواحااو مرولافمههگاهماست ما گیی م

یرییاهمیایلهتمآیازمومری هیحتمییذاکیگهم

د موغاگهم میاهمی یس مفمیی مبیگاحیگا م

ریراماپواحااو مبویژوای موماحیزاب موم

بیمجههوی ماس ی ماستم.مجی ییح محیزبم

یامبیاهذاشتنمرستماحزاب مکی متییکی یو م

رست ییت مییوجیو مررییی ی یلی ماا مجیهی ی م

ریوکگاتمیصی یای مهی یگ مبی میی یویم

اجیاهمویورمیا ی موم ه اییت م یظیییی م

حزبمری گاتمکگرستی ماحگا م ی ید مابم

گبایتیی مسیعیور موتیگکیای مچایریایده موم

ریاحگا م داشیتی ید م ریپیایش مهیگفیتی ما یدوم

کیییییییییییییییییییییییگره

ماسییییییییییییییییییییییییت .م

مکییگرهم

اخاگامحهیحتمآش ییم یگبایتیی مسیعیور م

اهگچ انمبورهمبیشدم آ گیهمبییحید مهیایت مکی م

وخواستییمسیگ یگیو ی میژحیم مجیهیهیوی م

اایی یییهییدحیین مخی ییق ماحییگا م ییاییز میییاییتییوا ییدم

حزبمریوکگات مکیگرسیتیی ماحیگا مبیگا م

اس ی میاریشد.م ریحید مفیگاییوش مکیگر مکی م

ییهییور مآش ی یییی مااتییغییاییاییگ مو مت ی ییوالتم

چیییی ییییدیییییایییین مبیییییی مرچیییییی مخیییی یییییییییی م

اخایگا م یهی یاییت م یظیییی متیوسیط م حیزبم

سایس م ریاحنمیاستی… مبیشدمکی م حیزبم

استگاتز

مشده م اسیت .مچیگا مکی متیییحیبم

»کی م ییاییگو مباییایییی م ییزرحییی مبی م

ریوکیگات مکیگرسیتیی ماحیگا میا مییتیلیی یدم

یییرییییاات متییوره مهییی ماحییهییتی ییش میییگر م

حزبمبییاا ماستمو ر ماجیاهم ه اییتم

واییییایییدوای مکیییگره متیییی مبیییگا مخیییگوجم

بی ییوی مکی ی مو متییییحییب میییرییییاات مخی ییقم

ریراخ ماحیگا میا یداشیت مو م یایگوهییحیشم

ااویعاتمبی یگا ی مو ماسیتیایصییلی مکی م

احهت شمکگرمب میوش م می یداره ماسیتم

هدتیمریک ییمپامهگهی محزبمریوکگاتم

ریآ مهگفیتییی مشیده ماسیت موبیگا متیریدحی م

ک ماامرستمرار ماستل ا موم د مت ا مب م

مریجرهی مهیی مرا یش میمیغیوام

شد مب موا ی ما مکی میو مآ مبیتیوا ی یدم

تورهمهی میگر مومب دمومباتمبیم دیتیهیی م

رگرمبور دم ازم ه ایتمی لی مرالهیو مریم

حایبمبیامبی ی ی ید مبی مسیو ماحین م ی ی م

جییهییی ی مو میی ی ییلی ما مجییز مشی ییاییت موم

کگیی میهمیامب ویمغاگمیاتلاممااملگحقم

یوا ی مک ی یید .مات ی یییر مبییییاا ی م متییگکییا ی م

خاییاتمجرگا م یپیذحیگ م یتیای ی مرحیگیگ م

«شیهانمهی مکگرستی » مبگ هدهمهگفیتی م

و یگبایتیی مسیعیور مبییاهیذاشیتین مرسیتم

برییم ایویرهماست.م بگغممحلی اتمیرییاهم

اسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.

حزبمریوکگاتماحگا مریاجگا م ه ایتم

یا ی مخ قمکگر مبیگا مبیدسیت مآویر م

احنمروجره مب مههگاهمیت دحنمی یلی ما م

بییه ی ییظییوی مت ی ییت مفمیییی مهییذاشییتیین ماحییگا م

حقمتعاانمسگ وشتمخوحش مو مخی یصی م

وفگای ل ما مخورماکی یو مچی یدحین مسییام

مپیژا مبیگچیاید م

اامظ مموستممواست،هیی ماییی ماحین مییریییاهم

استمک مبیگا مهایتیگش مو محیای میی ییفیعم

سییاییاییتییم مخییور میییدحییگحییتی مری میوژاوا موم

اهگمیاتل ماامبیاحگیگا مبیاین مالیهی ی ی موم

خییورریج ی ییگییهییی مو موحییگا ییاییهییی می ی ی ییل ی م

یرییاهمبیمجگحی یت مک مب م ی مییخییلیفم

رولتهیموماحزابمیگتی یع میی ی یلی م یرییشیدم

یمییکتمراشت مومبیهممریج گموجدال ید.م

حییع ی ی ماحییگا مو میوسییا ی مرلییرییاییت ی ما ییدم

ویرییاهمخوریام مفلیط مبیگا میفیع مسیتیمم

اکی یو مبیی متیوجی مبی مسیاییسیت م یدیتیهیی م

ااجه ی ماهیداف ماحین مهیگوهیری ید مهیییام

میرییاهما یلی بی متیواییی م ی یای م

جهی ی م و متیداو مبی یگا موریهیایگحیهیی موم

تمیییییییییی ییییییییییایییییییییی

میییییییییییاییییییییییدهیییییییییید.م

ستمملرلیت مومج ا مومآاارحهی مب م یایدم

ج گهی م ایبت مریی ل موریپیایش مبیور م

هییهییی ی ییوی مک ی م ییری متییویییاییح مراره مشییدم

و مشیییگل مسیییاییییسییی مهایییتیییگش م یییدهییید م

ا ییتییخیییبیییت مریایییگحی ییی م و مکییی ملییهییای یینم

تییییییگرحیییییید

مراشییییییتم

ری ییه ی می ی ییاییعییت ی مبییگا متییوره مهییی م

یییی یید ملییغییو مهییه ی مت ی ییگحییهییهییی م ا ییزا م

ک میهیریگا حیزب مرییوکیگات مهی یگ م

خورم خواهی مهذاشتنماس

آغیییایییرییییاه میای ی ییی ی میا ما ی

«پییی

بییاا

صفحه 51
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یییرییییاات میاییتییل ی ما ییهییی مخییواهیید مشیید.

بیا مخ گ ی مسایستمهی مایت ی

یتیسای مریتییحبمیرییااتمهیگرو محیزبم

یییدیییگری ی ماحیین مهییگوهییر ی ییدحییهییی متییرییدح ی م

ریوکگات مکیگرسیتیی ماحیگا مو یگا مکی م

شو د مومشگو میرییاهمیا ی مااچ یاینم

اک و م لدمات یرمبییهیم مبایتی ما ید مبیدلیای م

سگچمه ما مآبمبخویرم بدو مشیی مبی م

ج یحمیاستمبیماحنمرحدمک مبی مافمیی مچی ید مفیایشم

پیحگیهملرلیت مومس حمت یی ما تصیر موم

تا مفیجع مبییی م یی ی یگخیواهید مشید موم

حلو میدحگا میای مرولتمیوحی مر ماو میام

مکیگرسیتیی مو متکییر ماحیگا مبییم

یهرگا محزبمریوکگاتمکگرستی ماحیگا م

اچ مخواه دمکگر ما یدا مبی م میگ مچی ید مفیایشم

کمویهی می ل ماااحن مخی ییهیی مبایایییم

یائوامومپیسیخیگیو مهایتی ید م.ییگیگاحی ی ی م

حلو م هور دم.مک مالرت مبیمتوج مبی ماکی،یگحیتم

ارتمشدهماست م .مخی ییهیییی مکی مهییه م بی م

ریبیگابییگ متییوره مهییی میییگر مو ماحیزاب موم

جییع مک متهیی ماو یتمیمغوامکییمهات ید موم

بهی مهگا مهممتهی مشدهماست.ماغ ماحنم

جگحی یتمسایسی مبی مبیگ یییی موا یدایییتم

حت مرومحیمحت مس مشااتمکییمیا ی ی ید مو مایییم

خ یهیم یش ماامب د موبایت مبیی م یدیتیهیی م

خورمشایفاتمرارهموبیم دیتیهیی م مییگتی یعم

ه یوا مهمیتیمیی مهیگو م ی مشیی ماسیت مسیگ موم

ی ل ما مومفگای ل ما موم د مشایفیایتم

ی ل م وهگروهگوب د مایت ی

مو مییدم

صداح مهممبپیمکگرمومهیگ میواه مشییهید مرسیتم

وی گحمکگر مآ مبیمتورهمیگر موا کی م

یگری م یگاب د مخوریامشایف میوشینم

لمومپگوفیح مهی ماحنمفایمیهییم

اجتهی

احنمجگحی یتمبورهماستم ریتییحیب محیزبم
ریییوکییگات مکییگرسییتییی ماحییگا م ییاییز مکییمم
ییرییوره مب ی یید مو مباییت مهییی مپمییت مپییگرهم

ا

موم

 ::گزارش ::
این روزها رو شدن
فیشهای حقوقی مدیران و
سر کرده های جمهوری
اسالمی داستانی شده !.؟

مک دمومب مک ا مابهیییتمپیسبمره د.

بورحممومج یحمیاستمیاگویماا ماحی ی ی مفاییرم

یدی شی وانی بیستم تیرماه ۵۹۳۱

بییخییش می ییای میا میو م ییهیییحی مکییگره ماسییت متیییم
جیحا مخیی ما مب مرومرلا م 4مراینمار مبی م

ویییذاکییگات مسییگ مرویاا مچمییم میییگر م

سازمان اتحاد فدائیان کمونیس
یک سازمان کمونیستی بخ ی
از طبق کارگر اس ک در ج بش
آن ش ل گرفت هدف خود را
گسترش ت امل مبارزه طبق
بسم پیر زی نهائی ساختمان
جامع سوسیالیستی کمونیستی
قرار داده اس  ،ک در آن بدس
یگانگی انسان تامین ت امل
هر فرد شرط ت امل همگان
اس  .مبانی سیاسی خط
م ی آن در برنام سازمان بیان
گردیده س .

ازمب مخرگهذاشت مشدهما د.ماییگوا م یایزم

پیچ ن ری ی کار کمونیستی در فیس بوک

ریکمه مهی می ل مومتغاایگوتی یوالتم

https://www.facebook.com/
kare.communist/

و ما کیمحزبموهیهمحیتی مبیدو مالی

م

رفتگمسایس م ا ی مشیده ماسیت مو مفییجیعی م
بیییییرییییییی مآویره ماسیییییت م(.ییییییذاکیییییگاتم
اتگحشم یسه ومبیمیییویا میژحممک مبیعیدم
هیمیع و مشدمحت ما کی مرفتگ مسیاییسی م
هییم ماااحیین میییذاکییگات مک ی مریجییگحییی مآ م
ردالگحهی م یسیهی یو میهیریگ محیزب مجیی م
بیییخییت م مخییرییگ ییداشییت ی ما یید) م .ماااحیینم
یذاکگاتمب دمومباتمهی مپمیت مپیگره م ی م
ت هی ماف ییم هوی میگر مکگرسیتیی مآهییهم
رورهما دمب

سیییاییییسییی

ماحزابمساییسی مکیگرسیتیی م

مواسیییتیییگاتیییژحیییی مریییییایییی م

بدستمشد م

افمیمج یحمیلیب م 2ماب میحیخیتین مبیگو ماتیشم
خمممتورهمهیمب میادا مایدمومفگییی مبیگخیویرم
یلعمبیم یوایی ماحین مهیو ی مفاییرهیی میا مرار م.م
غیف مک مهگمح ممشیور مکی میایت مهیایگ ید مریم
شهگمهگما چ مهاتمهایگ ید .مو ماا ما ی ییحیای ی م
هگرومج یحمههچ ی مک مریمسگکوبمومکمتیییم
لشماسیسی مراشیتی ما ید مری مفاییر م یایز مهیو م
سرلتمیاماامح دحیگیگ میبیوره ما ید مو ماحین مافمییم
هور مفامهیی مری مجی یو مخیی ی مییدحیگا مجی ییحم
یاستم از مچیهیپیی یهی ماره مو مهیگ میوا مفیایشم
حییلییو ی مح ی ی ماا ما ییهییی مهییهییچییو محاییایینم
شگحعتهدای موم یلارییف مو ..مرایر مری میسیی ی م
هی ماج هی

مرستمبدستمیاگیگرر م.و مبیگا م

دهما م ازمک مجزسمیوحی اتمهات دمو مفیایشم
حلو مصیریم هامورم ازمپگوفیح مههیگاه مبییم

ایپگحیلااتیهیی مو مروا مییگتی یع میی ی یلی م م

رایاح محایبهیحمی مریمبی هی مخییجمکمویم

ویییعیییییی ت مپمییت مپییگره م اهییگ محییزبم

ریسیت مشییده مکی مری میسییی ی مهیییحی مهییهییچییو م

ریوکگاتمکگرستی ماحگا موحی مهیگحیزبم

ت گگا موم...مریمرستگ م هو م گایم

ومجگحی مرحگگ مب مح
صفحه 55

ماامیهیگه مهیی م

ادام در صفح بعد
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 ::گزارش ::

ستون طنز

هگفتماستم.مخیی ما مچ ی محق محی مجیی ی م

ایپگحیلااتمرفی میا گر دمومحیممآ هییاگامکی م
ه وامب مکگاییتم هومسی مچمممروخت ما یدم

سخنمیا مکگرما گییمیگر مفیگاییوش مکیگرهم

ا گمتمب مرهی مکگر.ماحد میاگاتم محییالم

م ییچیی مبی م

صرگک ادمتا مبزیهشماحگمل یف ماسیت م.م

تگکا مک مریمتگح گمهیمبدستمیییویا متگکای م

هاتممبگاریممتیمهها ی مهیم مکی مبیایگو مارهم

افییتیییر ماا مبییاییت میهییرییگ مخییییج مشییده مبییور م.م

م اات!موامب یامیوا مک مآ م

ا دمک مها دهمیا اییرمرالی ملی

ح اانمشگحعتهدای مک مفاشمحلو مو ماام
یوا یی مکاهی مباگو مایدهمبورمبگا مت ذحی م
ا مافمیم هورمک ماامسپیهم ازمحیلیو مریحییفیتم
ی م هیحدم
ههانمیائ مبیی یث مخمیم میوا مافیزو متیورهم

چازمکوچ

زیر نظر طنناز ممدقلی زاده
تکه بزرگش زیر لحاف است اما!
حقا تا اینجا هم که اززیرلحاف
بیرون زده چیز کمی نیست

بلا ماشمهمماااحگمل یفم یهیوسیی مبیایگو م
بز دمف گمیا ی ماحین میی یت م ی یای ماحیگا م
اهگهمتگ میامیور موحییبییالخیگه متیگ ماشم
یاگحزر؟م

احه شمجییع مشدهمومیگر میلیحا میا ی یدم

پلماامافمی مکیغذهی می گییی ی س مسیایییتم

بیمکییهگا مک مبگا مچ دیم یامحیلیو محیلی م

مفکیییی مپیییگ ماام

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

یامورم.

۱۵مبهمت مومیوسو مایربا مبیمییلییییهیی م

یویرمرحگگ م ایز مری ماحیگ مپی مسیاید مخی یدا م

آیگح یح میامی تمگممک د.م”مشهادمییظی یو م“

اتای مافتیرهمبورمک مالرت ما میامینماام زرحییم

سییخ ی ییگییو مپییی ییزرهمخییگرار مهییی مبییور ماییییم

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

دحد ماییمفا مما میامیمیهدهم هور م.مومچگحیی م

تی ییدیوتیگحیین مآ یهییی م ییرییور م( ی ی مایییای ی مریم

ااماحنم گایمبورمک مهمتمایشیر مرخیتیگ میام

حیرراشتهی مبههنم۱۵می م وحادمبهمت مب م
م

+46738924823

ب م وا مبدمح یب مرستگاگموما میا مبیدیو م

اومهاتمآ ی مخها مبهتگ ماسیت متیی متیدای م

و مخورمهداحتم هورهمومریمراخی مو مبی ماوم

یلدییتمب ماحیگا مبیگ یگیگرر) .مریهیگحییا م

ت یوامی مک دمیگر مک م کا میامیااهه دمب م

تعهدشمجی مک محگف مبورمک مآحیتم مریم

و محه م هورهموما میامچ م هورهمو مشیایمی م

پییحلمی مار مچ ماهگمتولئ مک ید م(حیعی ی م

هی ما میامخگرم هور دم.م

ری ماسییگ مو ییت) مسییگکییوبی مخییواهیید مشیید م

یگر مجی مب مل مفلطمی تظگمبهی ما مهاتی یدم

ح ویتمییمبی مشیویو مهیگاحیش م یخیواهیدم

برای تماس با سازمان اتحاد
فداییان کمونیست و یا
ارگانهای ان با یکی از
آدرسهای زیر تماس
بگیرید :
..................

بییگا متییهیییجییم مب ی محیییکییهییاییت مو م ییاییگوهییی م

حیفت میوابطمحای ی مبیی مآییگحی یی مو مفیگوشم

سگکوبگگما .

اتمب مبییاای مآاار مارایی مخیواهید محییفیت موم

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

آییییگحییی یییی مری متیییهیییگا

ل میی دهمخورمییگاجیعی مییای ی ی ید مو مبی یی م

حیید موهییهییی مهیییح ی مشیید مری ماحیین مبییییه مک ی م

مپییگراخییتم

ه مخواه دمشگحمهاتگوهی مآبی متی مبیهیهینم

ریحیییفییت محییلییو مح ی ما ییهییی مش ی

دوام22/0/93پ

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

Www.fedayi.org

کذا!!
اک و مک مبیما تمییمبخم ماااس یرمی گیی م
واایتمخییج مموما گ المتیق ماش مریآییدهم
اسییت مک ی مآ یییحییی م م ییر ی ماا ما ییل ی ب م مچ ی م
یذاکگات مراشت ما دمومچ م وا مو یگایهیییی م
بیهممهذاشت ما دممومچگامآیگح یماحنمبییم یایزم
ریهییگا ماا مچ ی مو مکییهییو ییاییاییتییهییی م مب ی م
سگکییآیید میژحیم مخیهیای ی محییی میسیی یدمم
وا عیمهه میامبوحژهمآ هییاگاک ممااایی مییدم

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

