
کارگران ساختمانی 
محروم ترین بخش 

 طبقه کارگر
 

همه ما با کارگران ساختمانی آشنا 
هستیم ،کودکی که صبح زود توسط 
والدین اش راهی کودکستان 
میشود،دانش آموزی که باکوله ای از 
دفتر و کتاب درراه مدرسه گام 
برمیدارد ،دانشجو ، بیکار، 

کمترانسانی   خالصه کالم  بازنشسته
بگذارد   پا به بیرون از خانه  است که

و این کارگران زحمتکش را نبیند که 
چگونه از کله صحر تا غروب آفتاب 
در بدترین شرایط 

حداقل ایمنی و بهداشت   وبدون  کاری
مشغول   محیط کار عرق ریزان

کامال قابل مشاهده است این  کارنباشند.
کارگران حتی فاقد کمترین ابزار ، 

حفاظت   لباس و امکانات الزم برای
خود ازخطرات جانی درچنین مشاغل 

 سختی هستند.
هنور بیش از هشتاد درصد کارگران 
ساختمانی با ابزار عهد عتیق ، بیل و 

با وسائلی همچون   کلنگ کارمیکنند
زنبه، دبه، مصالح ساختمانی را به 
باالی ساختمان حمل میکنند، نه ازکاله 
ایمنی خبری است ونه از لباس و 
دستکش و وسایل ایمنی دیگر ،اغلب 
آنها شبها را درهمان ساختمانهای نیمه 
ساز به صبح میرسانند.روزی نیست 
که کارگری از داربست های 
غیراستاندارد و یا ازپله ها سقوط نکند. 
ماهی ده ها کارگر ساختمانی درنتیجه 
عدم برخورداری محیط کار از وسائل 

  ایمنی، جان خودرا ازدست میدهند.
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بنا به گفته معاون روابط کاروزارت تاعااون 

درصد حاواد  کاار مارباوط باه باخاش  07

کارگران ساختمانی است. باخاش زیاادی از 

این کارگرها ازمهاجرین و پناهندگان افغانی 

و یاا ازشاهارساتااناهاا وروساتااهاای   هستاناد

دوردست برای یافتن قاوت الیاماوتای عاازم 

شهرها شده اناد .الاباتاه و اعایات کاارگاران 

ساختمانی در بخشها و روستا ها نیز بهتراز 

اغالاب   این نیست. آنها درصورت یافتن کار

بخشی از سال را بیکارند . دستمزد اندک و 

به هیچ وجه کفاف ناان باخاور و   کارفصلی

نااماایاارآنااهااا را هاام نااماایاادهااد از ایاان رو 

تاایایارات   فشاراقاتاصاادی بارروی خااناواده

مخربی برجای میگذارد . درحالیاکاه چانایان 

و عیت اقاتاصاادی مشاقات بااری خااناواده 

کارگری را درچنگال بای رحام خاود درهام 

میفشرد موقعایات مانااسابای بارای صااحاباان 

سرمایه بوجود میاورد تا با انتقال بخشای از 

کاااار باااه درون خااااناااه هاااا باااادساااتااامااازد 

اهالی خااناه را اززن و کاودک باه   ارزان

بردگی بکشند .بدین ترتیب کودکان باه جاای 

به بافتن قالی ، کلیام ، رناگارزی ،   مدرسه

بافندگی و سایرکارهای طاقت فرسا درخااناه 

برخاورداری از   با دستمزدی اندک و بدون

وحاقاوق باازنشاتاگای و   بیمه های اجتماعی

رانده میشوند تاباشیره جان خود برای   غیره

سرمایه داران ارزش ا اافای تاولایاد کاناناد. 

تازه این موقعی است کاه خااناواده ازشااناس 

تبدیل شدن به بردگی کارمازدی درخااناه را 

دارد وگاارنااه باارای آنااهااا ناایااز ساارنااوشاات 

هااااااااااااازاران کاااااااااااااودک کاااااااااااااار 

  درانتظاراست .  خیابانی

کارگران دراعتراض به و اعایات وخاامات 

بارخود بارها دست به اعتراض زده اناد از 

جمله خواهان بیمه های اجاتامااعای وتاامایان 

ایاامااناای مااحاایااط کااار، خاااتاامااه دادن بااه 

شده اند اماا   قراردادهای موقت وسفید ام ا

دولت وکارفارمااهاا کاوچاکاتاریان وقاعای باه 

خاسته ومطالاباات کاارگاران ناگاذاشاتاه اناد. 

اخیرا درنتیجه تشدید اعاتارا اات کاارگاری 

طرح بیمه کارگران ساخاتاماانای باه ماجالاس 

ارائااه شااده اساات کااه ایاان طاارح ناایااز بااا 

و   شورای نگهبان مواجاه گاردیاده  مخالفت

رد شاده اسات .  «بار مالای زیااد»به بهانه 

الیحه ای کاه اگارهام تصاویاب مایاشاد تاناهاا 

شامل بخش اندکای از کاارگاران مایاشاد کاه 

عمدتا دراستخدام شرکت های بزرگ دولاتای 

و خصوصی هستند وگارناه درکال بایاش از 

هاافااتاااد درصااد کااارگااران پاایااماااناای بااویاا ه 

کارگران ساختمانی از بیمه بیکاری و غیاره 

محروم هستند.این درحالی است کاه سایاساتام 

استخدام موقت که کارگر را از مافااد قااناون 

کار موجود نیاز ماحاروم مایاکاناد و درحاال 

 تسری یاه هاماه واحاد هاای تاولایادی اسات.

بااا ایاان تااوصاایااف کااارگااران ساااخااتااماااناای 

درشرایط دشواری به سرمیبرند .و پیاروزی 

ایاان اناابااوه ناایااروی کااار درمااقاااباال دولاات 

وسرمایه داران که این چنین آناان را ماورد 

استیمار و باهاره کشای قارارمایادهاناد جازباا 

متشکل شدن، ومتحد شدن کارگران دربرابر 

 سرمایه داران ودولت امکان پذیرنیست .

اما مبارزه کارگاران تاناهاا زماانای مایاتاواناد 

قرین موفقیت باشد که بتواناناد درتشاکالاهاای 

سیاسی و صنفی خود متشکال شاده وماتاحادا 

دربرابر سرمایاه داران ودولات آناهاا صاف 

ارائی کنند این واقعیتی است که هماه آن را 

میدانند واینکه دولات سارماایاه داران اجاازه 

بارپااائاای تشااکاال هااای مساتااقاال کااارگااری را 

نمایادهاد ، ایان هام اماری اسات مسالام . و 

اجازه   روشن است که هیچ کارفرما ودولتی

متشکل شدن ومتحد شدن را به کارگران ناه 

داده و ناه خاواهاد داد. ایان خاود کاارگاران 

توطئه ها، دسایاساه   هستند که بدون توجه به

ها و سرکوبگریهای سرماایاه داران ودولات 

باید دست به کار تشکلهای عالانای و ماخافای 

 خود شوند.

دراین زمینه بوی ه وظیفه کارگاران پایاشارو 

باه کاار   است که با ایجاد تشکلهاای ماخافای

تلیاغای و تارویاجای و آگااهاگاراناه درمایاان 

کارگران همت گمارناد . کاارگاران پایاشارو 

کاه جازو پاراکاناده تاریان   صنایع ساختمانی

کارگران محسوب میگردند مایاباایاد بااایاجااد 

کااماایااتااه هااای ماانااطااقااه ای ماانااافااع کااارگااران 

ساختمانی آن منطقه را ناماایانادگای کارده و 

خواست ها و مطالبات اقتصاادی و سایااسای 

آنها را درساطاحای وسایاع ماطارح ساازناد. 

بامایااباه تشاکال   روشن است که این تشکلها

مستقل کاارگاری باایاد از دساتارسای پالایاس 

سیاسی مخفی و بدور باشند و بعد از تشکیل 

چنین کمیته هائی دربخشهاای ماخاتالاف یا  

مایاتاوان مایاان   شهر و ی  استان است کاه

آنها هماهنگی الزم را بوجاود آورد و تاناهاا 

درجریان مبارزه است ورشد و شناخته شدن 

و جا افتادن این تشکلها است که رمینه ایجاد 

تشکلهای صنفی درودن کارگران ساختمانای 

ساازمااناهاای   بوجود خاواهاد آماد. درفاقادان

نسبتا آگاه ازنقطه نظرسیاسی ، ومساتاقال باه 

کاال   کااه بااتااوانااد ازماانااافااع  لااحاااظ طاابااقاااتاای

کارگران ساختمانی دری  منطقه دفاا  کاناد 

و به آنها درمبارزات اقاتاصاادی و سایااسای 

یا    یاری رساند ، ایاجااد تشاکال صانافای

بخش کارگران ساختمانی ، نظیار کاارگاران 

درشارایاط کاناونای   نقاش، گچکار و امیالهم

ره به جائی نبارده و دریالاناد مادت باه عاده 

اندکی از کارگران آن صنف تاقالایال خاواهاد 
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 زنده باد عزم و اراده خلل ناپذیر کارگران به سرنگونی نظام سرمایه داری ! 2صفحه 

 کارگران ساختمانی محروم ترین بخش طبقه کارگر



 پرتوان باد همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان  !

اخیرا با کاهش قیمت نفت صاادراتای اوپا  

اقاااتاااصااااد باااحاااران زده کشاااورهاااائااای کاااه 

اقتصادآنها عمدتا به تولایاد نافات و فاراورده 

هاای آن وابسااتااه اساات را بااا چااالااش جاادی 

مواجه ساخته است. کااهاش یاکابااره قایامات 

ناافاات ماامااکاان اساات درکااوتاااه ماادت بااه 

کشورهاائای ناظایار عاربساتاان ساعاودی کاه 

دارای هزاران مایالایاارد ذخاایارارزی اسات 

چندان تاییری بارجاای ناگاذارد .اماااقاتاصااد 

کشااورهااائاای نااظاایاار ایااران را بااا مشااکااالت 

 جدیدی مواجه میسازد.

درصدی قیمت نفت و کساری  31باکاهش  

 بودجه 

فشاااار اقاااتاااصاااادی وتشااادیاااد سااارکاااوب 

 درانتظارکارگران ایران

 31دولت روحانی هنگام تدوین بودجه سال 

دالر ماحااساباه  377قیمت هربشکه نفت را 

کرده بود بنا براین حااصال صاادرات نافات  

درجمع درآمدهای بودجه ای دولت  درساال 

شامل صادرات نافات خاام یا  مالایاون  31

بشااکااه درروز،صااادرات ماایااعااادات گااازی 

هزار بشکه درروز وفروش مایاعاادات 230

هازاربشاکاه  327گازی باه پاتاروشایامایاهاا 

درروز تعیین شده بود .اگار ارقاام ذکارشاده 

را یابت فرض کنایام  یاعانای درصاورتایاکاه 

مشکالت ناشی از ادامه تحریمهاا و تاباعاات 

آن، تغییری درارقام مذکور بوجود نیاورد ، 

درصادی درآماد نافاات  31اکاناون کااهااش  

عامااال دولات را بااا کسااری بااودجاه مااواجااه 

خواهد کرد. اینکه دولت بارای جاباران ایان 

کسری بودجه چه تدبیری اندیشیده و باه چاه 

طریق  آنرا جبران خواهد کارد، مسائالاه ای 

است که ظاهرا هنوز بی پاسخ مانده اسات . 

اینکه روحانی از وزیر نفت خاواساتاه اسات 

جلوی کاهش قیمت نفت در اوپ  را بگیارد 

،تنها ی   ست توخالی بیش نیست چرا کاه 

افسار اوپ  بیش ازاینکه دردست جمهوری 

اسالمی بااشاد دردسات عاربساتاان ساعاودی 

واقمار وی است  که بدون گرفتن امتیاز ات 

قابل توجه و بدون هماهنگی با شرکای خاود 

دراوپ ،بوی ه آمریکا و کشورهاای غاربای 

 به خواست دولت ایران تن درنخواهدداد. 

با توجه به این امر، ازجامالاه راه حال هاای 

قابل تصوری که برای جبران کسری بودجه 

ارائه میدهناد .ناخاسات ایاناکاه  دولات نارخ 

کاانااد تااا بااتااوانااد ازطااریااق  «واقااعاای»ارزرا 

فااروش ارز بااخااشاای ازکسااری بااودجااه را 

جبران کند . ادعای بارخای از کاارشانااساان 

اقتصادی دولت این است که با واقاعای شادن 

قاایااماات ارز، صااادرات غاایاارناافااتاای رونااق 

میگیرد و  البته درعین حال تاکید میکنند کاه 

این درحالی است که جلوی رشد نقدینگای و 

 تورم گرفته شود.

ولی آنچه که این نئولیبرالهای وطنی از آن  

غافلند این است که درصورت واقعی کاردن 

نرخ ارز یعنی افازایاش قایامات آن،  تاولایاد 

کاانااناادگااان داخاال بااا هاازیاانااه باااالی تاااماایاان 

مواداولیه وقطعات وارداتی و غایاره ماواجاه 

خااواهاانااد شااد وبااناااچااار هاازیاانااه تااولاایاادات 

باالترخواهد رفت و دربازارامکان رقابت با 

کاالهای وارداتی ارزان قیمت را ناخاواهاناد 

داشت. بدین تارتایاب تاولایادات داخالای  کاه 

تومانی را نادارناد واغالاب  2077تحمل ارز

آنها درحال ورشکستگی هستند  ویا دارند با 

فشار زاید الوصف به کاارگاران وکاارکاناان 

خود که اغلب حتی پرداخت حاقاوق آناهاا را 

ماه ها به تعویق میاندازند ، باه حایاات خاود 

ادامه میدهند،نمیتوانند با قایامات واقاعای ارز 

نزدی  به چهارهزارتومان وبیشتر درمقابال 

کاالهای وارداتی رقاابات کاناناد . ایان تاازه 

شامل تولیدات صددرصد داخلی است وگرنه 

برای صنایع مونتا او ا  به مراتاب بادتار 

خواهد شد. چرا که برای کاالهای موردنیااز 

صاانااایااع مااونااتااا کااه عااماادتااا ازخااار  وارد 

ماایااشااونااد، بااایااد د باایااشااتااری بااپااردازنااد 

ودرنتیجه قیمت تاماام شاده افازایاش خاواهاد 

یافت واز قدرت رقابت باا کااالهاای مشااباه 

تولید شده درخار  خواهدکااسات.باناا بارایان 

چنین راه حلی نمیاتاواناد باه جاباران کساری 

 بودجه کم  کند.

تاااجااائاایااکااه بااه ساایااسااتاام ساارمااایااه داری  

وکارکردهای آن مربوط اسات  وخاار  از 

اینکه چه باند مافیائی درحاکمایات قاراردارد 

و یا چاه کساانای شاریااناهاای اقاتاصاادی را 

درچاانااگااال باای رحاام خااود گاارفااتااه انااد ، 

درشرایط بحرانای بارآن خاواهاناد باود تااباه 

هرطریق ممکن جلوی افت سود سرمایه  را 

بگیرند و تالش خواهند کرد سود هاای خاود 

را ازراه های مختلف تامین کنند. چه از راه 

تشدید استیمار و فشار روزافزون باه ساطاح 

معیاشات کاارگاران وزحاماتاکاشاان وچاه از 

طریق  جنگهای محلی و منطقه ای  وحاتای 

جهانی، آنها  کوشش خواهند کرد باه قایامات 

هرجناتای شاده ساود سارماایاه هاای خاودرا 

ت مین کنند. این بار  نیز این طبقه کار گار 

وزحمتکشان خواهند بود که بار  مشاکاالت 

کسری بودجه  ناشی از پائین آمادن  قایامات 

نفت را متحمل خواهند شد. دولت وسارماایاه 

داران هماچاون گاذشاتاه تاالش خاواهانادکارد 

ازطریق  تعدیل نیروی کار ، یاعانای اخارا  

بااخاااشاای از کاااارگاااران و گااذاشاااتاان باااار 

کمبودنیروی کاربیکارشده بردوش کارگاران 

شاااغاال  وتشاادیااد اسااتاایاامااار وداماان زدن بااه 

رقابت ودشمنی میان کارگران، پائین آوردن 

  31ادامه در صفحه سطح  ...   
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 درصدی قیمت نفت و کسری بودجه31باکاهش  
 فشار اقتصادی وتشدید سرکوب درانتظارکارگران  



پرتوان باد اتحاد آگاهانه و آزادانه خلقهای تحت ستم برای نابود ظلم و ستم و نابرابری !   

: آقاای حسامی همانطور که مطلاعایاد دریچه 

طی چاناد ساال اخایار در ساطاح ماناطاقاه و 

بخصوص چاناد هافاتاه اخایار در کاردساتاان 

غاارباای ر سااوریااه ت و کااردسااتااان جاانااوباای 

ر عراق ت گروه ارتجاعی و تاباهاکاار دولات 

اسالمی عراق و شاام ر داعاش ت اقادام باه 

تحرکات گستارده ای ناماوده . شاماا کاه از 

ناازدیاا  در جااریااان تااحااوالت ماانااطااقااه و 

روحیات توده های خلق کرد قرار دارید این 

تحرکات تاروریساتای را چاگاوناه ارزیاابای 

 میکنید ؟ 

پاسخ : فکر میکنم شانااخات مااهایات جاناگ 

کنونی به ما در پاسخگویی باه سائاوال شاماا 

کم  کنه . هموناطاور کاه مایادونایام ایاجااد 

جنگهای منطقه ای باماناظاور تاقاسایام مانااباع 

اقتصادی ماناطاقاه پاس از فاروپااشای اتاحااد 

جماهیر شوروی در دستور کار امپریاالایاسام 

جهانی و بخصوص امپریالیسم آمریکا قارار 

 33گرفت . در همین راستا بود که در سال 

و با شرو  جنگ اول خلیج و اشغال کاویات 

توسط عراق آتش بزرگترین جاناگ ماناطاقاه 

ای شعله ور گردید و پیامدهای اونم تاا حاال 

حا ر برجا مونده . اگه اشغال افغانستان و 

عراق به بهانه مبارزه با تروریسم و اعطای 

دمکراسی تها  وحشایااناه اماپاریاالایاساتای و 

ماهیت غارتگرانه این جنگاهاا رو در هاالاه 

ابهام فرو میبرد و در تفکر و اذهاان عااماه 

مردم چنین القا میشد که جنگ حقوق پاتیمال 

شده اوناهاا رو از ر یاماهاای دیاکاتااتاور و 

احزاب مافیایی ارتجا  مذهبی باه آناهاا بااز 

میاگاردوناه ، اماا در حاال حاا ار اجارای 

طااارح خااااورمااایااااناااه بااازرگ از طااارف 

امپریالیسم آمریکا ابزارهای خاص خاودشاو 

طلب میکنه . در چنین شرایاطایاه کاه دولات 

اسالمی عاراق و شاام ر داعاش ت باعاناوان 

بزرگترین و جدی ترین مجری این طارح و 

سیاست امپریالیستی ظاهاور کارده و اجاازه 

فعالیت خودشو در حال حا ار در مانااطاق 

سنی نشین کشورهای منطاقاه از ساوریاه تاا 

ایران از امپریالیسم آمریکا اخاذ کارده . در 

شرایط کنونی مناسبترین ابزار برای تاقاسایام 

بندی مناطق تحت نفوذ امپریالیسم باماناظاور 

کنترل بیشتر بر منابع حیاتی و اقتصادی این 

مناطق گسترش درگیریهای قومی و ماذهابای 

از جاناب گاروهاهاایای هاماچاون داعشاه کاه 

ساخته و پرداخته امپریالیساتاهاا هساتان . باه 

هااماایاان ماانااظااور تااحاارکااات گااروه مااافااوق 

ارتاااجااااعااای داعاااش کااااماااال در راساااتاااای 

سیاستهای امپریاالایاسام آماریاکاا در ماناطاقاه 

 ارزیابی میشه.

دریچه : ادامه سیاست امپریالیسم جاهاانای و 

بخصوص امپریالیسم امریکا در اینده ممکان 

است منجر به چه تغییاراتای در جاغارافایاای 

 منطقه شود ؟ 

پاسخ : وجاود مانااباع غانای انار ی باعاالوه 

موقعیت خاص  ئوپولیتیاکای ، خااورمایااناه 

رو به حوزه منفاعات غایار قاابال اغاماا ای 

برای امپریالیسم امریکا تبدیل کرده . این در 

حالیه که اکیریت دولتهاای ارتاجااعای حااکام 

در خاورمیانه با در ناظار گارفاتان سااخاتاار 

بسته خودشون نه تاناهاا باا ناظام سایااسای و 

اقتصادی آمریکا و نظام جهانی و  ارورت 

جهانی شدن سرمایه هماهنگی الزمو نادارن 

، باالااکااه جااناابااشااهااای دمااکااراتاایاا  و  ااد 

امپریالیستی منطقه هم از پتاانسایال فاراوانای 

برای مقاومت و ماقاابالاه بارخاوردارن . باه 

همبن خاطر پیگیری اصالحات سایااسای در 

چهارچاوب طارح خااورمایااناه ای آماریاکاا 

بمنظور استقارار ناظام سایااسای ماطالاوب و 

اصالحات اقاتاصاادی در راساتاای اقاتاصااد 

لیبرال و باازار آزاد در دساتاور کاار قارار 

گرفته . کشورهای منطقه از ترس داعاش و 

ح ورش بایستی دست بدامان آمریکاا بشان 

و از بین جنگ با داعش و یا اجارای طارح 

خاورمیانه ای و تاجازیاه مانااطاق کشاور باه 

قطعات کوچکتر یاکای رو اناتاخااب کانان . 

هدف طرح خاورمیانه بازرگ ، بار خاالف 

انچه که ادعا میشه نه دمکراتیزه کاردن ایان 

مناطاقاه بالاکاه لایابارالایازه کاردن ماناطاقاه و 

همسویی با نظام لایابارالایاساتای بایان الامالالای 

هستش . بنابر ایان ناظام لایابارالایاساتای بایان 

المللی ماتارادف باا مادرنایاتاه فارض شاده . 

جریانات رادیکال منطقه هم بر بستر عوامل 

متعددی از جمله وجود دولتهای نااکاارآماد ، 

اقتصااد نااساالام ، عادم مشاروعایات ، عادم 

رعایت حقوق بشر ، سارکاوب ماخاالافایان ، 

رشد جمعیت و غیره رشد و تقویت میاباناد . 

 ااعااف دولااتااهااا و عاادم اسااتااقاارار اصااول 

دمکراتی  ، نار ایتی نسابات باه اقاداماات 

حکومتی رو افزایش داده و از طرفی دیاگاه 

هم خشم و انازجاار نسابات باه سایااساتاهاای 

آمریکا در ماناطاقاه باعاناوان یاکای دیاگاه از 

عوامل تشدید کننده و ع نامطالاوب در ایان 

جوامع محسوب میگرده . در چنین شرایطی 

بدنبال  عف و پراکنادگای در جاناباش چا  

ماانااطااقااه و حااتاای در سااطااح جااهاااناای ، 

اسالمگرایی با اقبال نسبی موالجه گاردیاده . 

اما انچه که مهمه اینه که پدیده اسالمگارایای 

فاقد شکل واحدیه و اشاکاال گاونااگاونای از 

اسااالمااگاارایاای رشااد و تااکااویاان یااافااتاان . 

اسالمگرایی و رشد افراطی گری اسالمی و 

اقدامات منطقه ای و بین المللی اونها موجب 

شده که دولاتامارادان اماریاکاا در تاعایایان و 
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حضور داعش در منطقه ، خالصه ای از مصاحبه تلویزیون دریچه 
 با ساالر حسامی از اعضای سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  



 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، زنده باد سوسیالیسم !

مشخص کردن سایااساتاهاای خااورمایااناه ای 

خودشون جایگاه وی ه ای رو به ایان ماقاولاه 

اخااتااصاااص بااده ن . در شاارایااط کاانااوناای 

مااناااساابااتااریاان اباازار باارای مااقاااباالااه و مااهااار 

جنبشهای رادیکال و وقو  تغییر و تحاوالت 

بنیادین سیاسی و اقتصادی در منطاقاه پادیاده 

اسالمگرایی و بخصوص داعش در اشاکاال 

متنو  اوناه کاه اماپاریاالایاسام آماریاکاا ازش 

استفاده الزم رو میبره . ناقاش اساالم مایااناه 

رو در ایران و داعش در کشورهای بحاران 

زده عراق و سوریه و افغانساتاان در جاهات 

خلق بحران بیشتر و ماقاابالاه باا جاناباشاهاای 

مترقی همچون جنبش کردهاا در کاردساتاان 

سوریه از عماده تاریان ماحاورهاای بارنااماه 

 های آمریکا در منطقه هستش . 

دریچه : آیا با توجه به قدرت گیری جاناباش 

تااوده ای خاالااق کاارد در کااردسااتااان غاارباای 

ر رو اوا ت و مقاومت خلق کارد در بارابار 

ارتجا  مذهبی و توطئه های امپریالیسام در 

آینده شاهد شکلگیری جریان و جنبش وسایاع 

 د امپریالیستی و سوسیالیستی کارگری در 

منطقه و بخصاوص در کاردساتاان خاواهایام 

 بود ؟ 

در پاسخ سئوال قبلای شاماا یاادآور شادم کاه 

یااکاای از پاایااش شاارطااهااای اجاارای طاارح 

خاورمیانه ای امپریالیسم امریکاا ماقاابالاه باا 

جااناابااشااهااای مااتاارقاای و بااخااصااوص جااناابااش 

کردهای سوریه هستش و ابزار پیشبارد ایان 

سیاست هم گروه تباهاکاار داعشاه . جاناباش 

کردهای سوریه از پاتاانسایال بازرگای بارای 

ایجاد تغییر و تحوالت دمکاارتایا  اناقاالبای 

برخورداره . تفاوت ماهیتی مدیریت سیاسی 

این منطقه کردنشایان باا کاردساتاان جاناوبای 

توجه عموم توده های خالاق کارد در ساایار 

باخااشااهااای کاردسااتااان رو باه خااودش جاالااب 
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نفر در ایران اعدام شدند ۲12طی یک سال دست کم   

هر روز خبر اعدام تعداد زیادی از زندانیان در روزنامه ها و سایت های خبری و رسانه های 

 گروهی رسما اعالم میشود.

قتل و كشتار نشان از  عف و درماندگى جمهورى اسالمى در كنترل بحران رو به گسترش و 

دامنگیر حاكمیت ننگینش است ،اعدام و کشتار زندانیان ، تداوم و گسترش شکنجه ، آذیت و 

آزار در شرایط کنونی ناشی از هراس ر یم از گسترش مبارزه و قیام توده های زحمتکش در 

 سراسر کشور است .  

سال حکومت سراسر سیاه و تباهی خود در  11ر یم ارتجاعی جمهوری اسالمی  طی بیش از 

مقابل اعتراض توده های زحمتکش به و ع موجود ، آنان را سرکوب شکنجه و اعدام کرده . 

گذشته بیاندازیم خواهیم دید که ، موجودیت اش با  11چنانچه مروری به کارنامه ر یم در طی 

سرکوب و زندان ، شکنجه و اعدام اجین گشته است ، و چنانچه شاهدیم و با سر کار آمدن 

روحانی ر یم همچون گذشته با اعدام های بی وقفه و دیکتاتوری عنان گسیخته خود سعی در 

 ایجاد ترس و رعب در جامعه کرده است .

ر یمى كه از هر سوى درگیر بحرانهاى فزاینده و رو به گسترش اقتصادى , سیاسى , 

اجتماعى  و هزاران هزار مع ل دیگر است هر از چند گاهى كه خویش را در گرداب بنیان 

بر افكن بحرانهاى داخلى و بین المللى میابد به سیاست گسترش ف اى رعب و وحشت روى 

میاورد و هر صداى اعترا ى را در او  بیرحمى و با آتش سالح و اعمال قهر  د انقالبى 

 پاسخ میگوید . 

با توجه به  بحران کنونی منطقه و ح ور نیروهای ارتجاعی همچو داعش که ساخته و 

پرداخته دست کشورهای امپریالیستی است و رسالتی به جز سرکوب جنبش های مترقی منطقه 

و پیشبرد طرح های کشورهای امپریالیستی ندارد  . ر یم جنایتکار جمهوری اسالمی از این 

فرصت که تمامی رسانه ها  و افکار بین المللی به سوی جنایت داعش خیره شده استفاده کرده 

و ماشین کشتار و اعدام خویش را بیش از گذشته برای سرکوب به بهانه های مختلف بکار 

انداخته است به طوری که طبق گزارش , گزارشگر وی ه سازمان ملل  ، ر یم قرون وسطایى 

 نفر را طی ی  سال گذشته اعدام کرده .  ۲۵۸جمهورى اسالمى و مزدوران جالدش دست کم 

در چنین شرایطی است که نیروهای انقالبی و سازمان های سیاسی باید با هوشیاری و 

حساسیت بیشتر  من پشتیبانی از جنبش های مترقی منطقه و مقاومت آنان در برابر ارتجا  

از به حاشیه رانده شدن مسائل مهم و مرتبط با ایران جلوگیری کنند و صدای خود را در 

 محکوم کردن و افشای چهره واقعی ر یم رساتر کنند . 

بدون ش  نه تنها ر یم منفور  جمهوری اسالمی بلکه هیچ ر یم و سیستم دیگر قادر نخواهد 

ی مصمم توده های مردم را  جهت  انگیز اراده بود که با توسل به سرکوب و ف ای رعب

 رسیدن به آزادی  و خواسته های بر حق شان درهم بشکند . 

 حضور داعش در منطقه..... 

کارگران پیشرو : با اتخاذ شعارهای تاکتیکی ، ماهیت 
ناپیگیر  ، روشهای تاکتیکی و شعارهای برنامه ای 
 احزاب و دستجات اپوزیسیون بورژوایی را افشا کنید !

http://kare-online.com/index.php/world/world-news/report/4133-2014-10-07-10-57-39


 زندانی سیاسی آزاد باید گردد !

آخرین انتشارات سازمان اتحاد 

از سیات را فدائیان کمونیست 

 های زیر دریافت کنید .
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کرده . خومدیریتی دمکراتی  تاوده ای در 

غالب کانتونها ، ایجاد ارتش خلقی ، برابری 

حااقااوق زنااان و مااردان در عاارصااه هااای 

سیاسی ، اجتماعی و ناظاامای و .... غایاره 

هاماگای از ناماودهاای طالاو  و بارخااساتاان 

جنبشیه که امپریالیسم رو به وحشت انداخاتاه 

تا مانع از گسترش چنین جناباشای باه دیاگار 

بخشهای کردستان و حتی منطقاه بشاه و باه 

همین خاطر مازدوران تاا باه دنادان مسالاح 

مرتجع خودشو تحت نام داعش اجایار کارده 

تا در مانااطاق خاار  از کاناتارل اوناهاا باه 

جنایت و ادمکشی دست زده و هار صادایای 

رو با وحشیانه ترین شکل ممکن خفه کناه . 

گزافه گویی نیس اگه باگایام پایاروزی خالاق 

کرد سوریه و حفظ دستاورداش به گساتارش 

جنبش آزادیخواهی و دمکراتایا  در ساایار 

بااخااشااهااای کااردسااتااان و هاامااچااناایاان ماانااطااقااه 

 خاورمیانه میانجامه.

دریچه : بمبارانهاای هاوایای اماریاکاا عالایاه 

موا ع داعش را چگونه ارزیابی میکنایاد ؟ 

هاامااچااناایاان ایاان حاامااالت چااه تااایاایااراتاای در 

و عیت کنونی جریانات درگیر و همچانایان 

توازن قوای کنونی دارد ؟ کردساتاان عاراق 

خط قرمز امریکا اعاالم شاده و ایان باه آن 

معناست که فعالیت و تاحارکاات داعاش در 

حال حا ر خار  از این محدوده آزاد و در 

چهرچوب سیاستها و منافع آمریکا ارزیاابای 

میشه . هر وقت و عیت کاردساتاان عاراق 

از لحاظ سیاسی تهدیدی برای منافع اماریاکاا 

محسوب بشه میدان عمل داعش هم با چارا  

سبز آمریکا به کردستان عراق گسترش پیادا 

میکنه . داعش در شرایط کنونی تنهاا ابازار 

ایجاد بحران منطقه ای و مقابالاه باا رشاد و 

گستارش جاناباش دماکاراتایا  تاوده ای در 

کردستان سوریه هستش . بمبارانها تناهاا در 

محدوده اربیل و نه در سطحی وسیاع اناجاام 

شد و تاوازن قاوا در ایان ماناطاقاه اناهام در 

محدوده جغرافیایی کوچکی بسود نایاروهاای 

کردی بهم خورد . در حاالایاکاه در مانااطاق 

جنوبی و باخاصاوص در ماناطاقاه جالاوال و 

محور جالاوال و خااناقایان داعاش ماوفاق باه 

اشاغاال جالاوال و پاایاشاروی بساوی ماانااطااق 

مرزی ایران شده و در چنین منااطاقای هایاچ 

خبری از بمبارانهای هوایی امریکا نیسات . 

البته اهمیت میادین نفتی این مناطق نایاز بار 

کسی پوشیاده ناباوده و اماریاکاا تاماایالای باه 

دخالت در ایان مانااطاق کاه عارصاه جاناگ 

 کردها و داعشه نداره.

دریچه : آیا کاهش درگیریاهاا در کاردساتاان 

عراق بمنزله افول تحرکات داعاش اسات یاا 

اینکه میدان و حوزه درگایاریاهاا باه جااهاای 

 دیگری در منطقه انتقال پیدا خواهد کرد ؟ 

پاسخ : منظور من هم از تحرکات بعدی در 

پاسخ سئوال قبلی شما همین بود که سیااسات 

امریکا در منطقه سیاست بحران آفاریانایاه و 

داعش بایستی از انچنان توانایی و تاحارکای 

برخوردار باشه کاه باتاوناه مایادان ناباردشاو 

سریعا عوض کنه . با در نظر گرفاتان رشاد 

و قاادرت گاایااری جااریااان ساالاافاای گااری در 

مااناااطااق سااناای نشاایاان ایااران و بااخااصااوص 

کردستان ایران ، مایادان جاناگ اتای داعاش 

کردستان ایرانه . قدرت نمایی اخیر اوباشان 

داعااش در شااهاارهااای سااناانااد  و بااانااه و 

جوانرود و سردشت نشانه تحوالتایاه کاه در 

اینده نزدی  در کردستان ایران روی میده . 

به همایان خااطار تاوده هاای خالاق کارد در 

کردستان شرقی ر ایران ت بایستی باا مسالاح 

نمودن خودشون برای مقابالاه باا تاهادیادهاای 

داعش اماده بشان و ماباارزه خالاق کارد در 

کااردسااتااان سااوریااه رو الااگااو و ساارمشااق 

خودشون قرار بده ن و در بارابار داعشایاان 

حاکم بر ایاران و گاروه ماافاوق ارتاجااعای 

 داعش سنگرهای خودشونو مستحکم کنن .

دریچه : نظر سازمان شما ، سازماان اتاحااد 

فدائیان کمونیست در این تغایایار و تاحاوالت 

 منطقه چه هست ؟

پاسخ : سازمان اتاحااد فادائایاان کاماونایاسات 

بارها در ناوشاتاه و اطاالعایاه هاای رسامای 

خودش از هر جنبش مترقی و دماکاراتایاکای 

کااه تااوان پاااسااخ گااویاای بااه خااواسااتااهااای 

دمکراتی  توده های ماردم را داشاتاه دفاا  

کاارده وآمااادگاای خااودش را باارای ماابااارزه 

مشترک و اتحاد عمل را باا حافاظ اساتاقاالل 

طبقاتای خاودش اعاالم کارده در خصاوص 

جنبش کردها در سوریاه هامااناطاور کاه در 

بحیی که داشتیم اشاره کردیم جنبش کردهای 

سوریه از آنچنان پتانسایالای بارخاودار اسات 

که پاسخ گوی نیازهای فعلی و دماکاراتایا  

توده های مردم در آن منطاقاه را دارسات . 

ما در سازمان اتحاد فدائیاان کاماونایاسات از 

باادو شاارو  تااحااوالت در سااوریااه  ااماان 

پشتیباانای از ماباارزات کاردهاا در ساوریاه 

آمادگی خودم را برای کم  رسانی و یاری 

رساندن به مبارزیان در کاردساتاان ساوریاه 

اعالم کردیم .چرا که بر این باور هستیم کاه 

حمایت و تقویت جنبش رو باه رشاد کاردهاا 

در سوریه  امن پیشبرد و ارتقاا ماباارزات 

 د امپریالیستی نه تنها در دیگر بخش های 

کردستان که در کل منطق است و  طارد و 

نااادیااده گاارفااتاان ایاان مااو ااو  از جااانااب 

نیاروهاای کاه خاود را چا  و کاماونایاسات 

مینامند به معنی انفعال و بی مو اوعای در 

 خصوص تحرکات منطقه است .
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 حضور داعش در منطقه ....



در حالیکه جهان اینهمه توحش و این درجاه 

از قساوت داعشی ها را باه تامااشاا نشاساتاه 

است، وقت برای کوباانای ماقااوم باه تاناگاناا 

رسیده است و از جان گذشتگی های بیدریاغ 

و فداکاری زنان و مردان کارد کاوباانای در 

مقابل سالحهای سنگین جاناایاتاکااران کاوتااه 

 آمده است.

باالااه، کااوباااناای در آسااتااانااه سااقااوط اساات و 

 10تاا  24هزاران مردم مبارزش در ایان 

ساعت آینده در خطر ساالخای داعاش قارار 

خواهند گرفت و این دل هر انسانی را بادرد 

خواهد آورد. ولای اماپاریاالایاسام آماریاکاا و 

فاشیستهای حاکم در ترکیه وقایاحااناه ناظااره 

گر این جناگ ناابارابار گشاتاه اناد و هاناوز 

مشغول حسابگریهای سیاسی و ماناافاع خاود 

در منطقه هستند تا اینکه ذره ای هام بارای 

این ددمنشی هایی که به ماردم کاوباانای روا 

 میرود، ککشان بگزد.

طبق گفته ماباارزیان احافااظات از ماردم ا 

واحد کاوباانای، باا ساقاوط کاوباانای، داعاش 

برتری استرات یکش را در منطقه مساعادتار 

می کند، و کانتونهای اجازیاراا و اافاریانا 

را هم در موقیعت  عیف تری قرار خواهد 

داد. داعش از طرق تصرف کوبانی مرزش 

را از رقه تا مرز ترکیه بساط داده و ارو  

 آواا را بیشتر آسیب پذیر خواهد کرد. 

کوبانی هاا هار چاقادر در تاوان داشاتاه اناد 

سرمایه مقاومتشان قرار داده اند و دهها سار 

این هیوالی هزار سر آدمخوار را به ساناگ 

کوبایاده اناد ولای ناتاوانساتاه اناد آنارا بارای 

همیشه از پا در آورند. چند روز آینده بسیار 

حیاتی هستندیا این ماباارزیان قاهارماان، سار 

خصم بکوبند باه ساناگ، یاا او سار پایار و 

 جوان، بر دم تیغ گذارد به آسان.

تبهکااران داعاش حااصال ساالاهاا سااپاورت 

مالی و نظاامای خاود آماریاکاا و ر یاماهاای 

ارتجاعی محلی برای مقابلاه باا خایازشاهاای 

مردمی و اعتالء انقالبی توده ای باوده اناد. 

مردم آمریکا باید هماچاون ماردم تارکایاه باه 

دولتهایشان  فشار بیااودناد کاه حاداقال مااناع  

ازرسیدن کمکهای ماردمای وداوطالابایان باه 

رزماااناااده هاااای کاااوباااانااای نااایااااشاااناااد.دول 

امااپااریااالاایااسااتاای، بااویاا ه آمااریااکااا و تاارکاایااه 

مسئاولایات جاناایااتای را کاه هاماچاناان دارد 

قربانی می گیرد، برعهده دارند .آنها از ایان 

دارودسته های  اداناقاالبای  بارای ناا امان 

سازی و گسترش میالایاتااریسام  ، سارکاوب 

انااقااالب  و تااوسااعااه ساالااطااه خااود اسااتاافاااده 

 .میکنند 

در حال حاا ار دهاهاا هازار کارد و تارک 

ترکایاه باا پالایاس اردوغاان در خایاابااناهاای 

استانبول و شهرهای مرزی در افتااده اناد و 

خواهان عبور از مرزها برای پایاوساتان باه 

مبارزین کوبانی هساتاناد. تارکایاه ناه اجاازه 

عبور از مارز را باه دوساتاداران کاوباانای 

میدهد و نه به کوبانی های که مای خاواهاناد 

از این فاجعه به جای امنی پناه ببرند، اجازه 

 ورود داده است.

سرمایه داری جهانی و ر یمهای ارتاجااعای 

محلی اش بیشتر از مردم و مبارزه از پاییان 

می ترسناد تاا از جاالدان داعاش. اگار ایان 

نیست چرا ر یم ترکیه به مجروحین داعاش 

اجااازه ورود بااه باایاامااارسااتااانااهااایااش باارای 

جراحی و ماداوا مایادهاد ولای درهاایاش را 

بروی مردم بی پناه کاوباانای مای بانادد. در 

عین حال موقعیت ترکیه در ارتباط با مسئله 

کردهای خود ترکیه نامساعدتار خاواهاد شاد 

اگر از ایان جاناگ پایاروز بایارون بایاایاناد. 

همینطوری اش هام چاه ماوفاق شاوناد و یاا 

سقوط کنند با ماباارزات خایاره کاناناده شاان 

توانسته اند پشتیبانی میلیونها انسان آزاده را 

 ازمبارزات خودجلب کنند.

جامعه جهانی آزادخاواهاان و بشاردوساتاان، 

برای حفظ جان و حرمت انسانهای بیگناهای 

که تنها جرمشان دفا  از خانه و کااشااناه و 

حیاتشان در ماقاابال ناکابات آفاریانای مشاتای 

ادمخوار داعش است باید به یاری و کاما  

این مبارزین رسیده و کوبانی را گاورساتاان 

قااتاالایااناش کانااناد. صادای کاوبااانای بااشاایام و 

انعکاس مبارزه شاان ،اگار نامایاتاواتانایام در 

 سنگرهایشان مبارزه کنیم.

 زنده باد کوبانی و رزمش پیروز

ننگ و مرگ بر آدمکشان حر فه ای داعاش 

و اناوا  و اقساام بارادرهاای ماخاتالافاش در 

 ایران

 نوشین  شفاهی
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 کوبانی، بمان

سوسیالیسم و کمونیسم نه محصول تخیالت 
بشر دوستانه بوده و نه مفاهیم و مقوالتی 

مقدس هستند که در رویاهای مصلحین 
اجتماعی و در آرزوهای خام انسانهای ناتوان 
در برابر اتفاقات و حوادث تاریخی و طبیعی 

شکل گرفته باشند . کمونیسم محصول جامعه 
سرمایه داری مدرن و نتیجه جدال دو طبقه 
متضاد اجتماعیست : طبقه کارگر و طبقه 

سرمایه دار که دو طبقه اصلی جامعه سرمایه 
 داری معاصر را تشکیل میدهند .



سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست یک سازمان 

کمونیستی و بخشی از طبقه 

کارگر است که در جنبش آن 

شکل گرفته و هدف خود را 

گسترش و تکامل مبارزه طبقه 

بسمت پیروزی نهائی و 

ساختمان جامعه سوسیالیستی 

و کمونیستی قرار داده است ، 

که در آن وحدت و یگانگی 

انسان تامین و تکامل هر فرد 

شرط تکامل همگان است . 

مبانی سیاسی و خط و مشی 

آن در برنامه سازمان بیان 

 گردیده است .

در بسااتاار خشااوناات و وحشاای گااری، در 

آتش و خون و جاناگ، در مایاان   سرزمین

شاعالاه هاای خشام جاهال و دیان، در دشاات 

مه گرفاتاه دلاتاناگای هاا از سارهاای   آسمان

آرزوهاا و رویااهاای   بریده و جان دادن و

نهفاتاه در سایاناه، زناان و دخاتارانای بارای 

برابری و انسانیت می جنگند. زنان کوباانای 

نامی که این روزها بر سرزبان ها افاتااده و 

دیاادگاااه هااای مااخااتاالاافاای را در مااخااالاافاات یااا 

موافقت در مسالاح شادن زناان باراناگایاخاتاه 

 .اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

با تفکری پلیاد و ارتاجااعای و  اد   داعش

را سر مای بارد و حاکام   انسانی، انسان ها

میله کردن هازاران زن را صاادر کارده و 

صاادهااا زن را بااه اسااارت و بااردگاای در 

خیابان ها به حارا  گاذاشاتاه اسات، داعاش 

قصد دارد بربریت را جایگزین انسانیت کند 

و از هیچ گونه درنده خویی ناه تاناهاا اباایای 

ندارد بلکه سرهای بی تن را بدست کودکاان 

تارس   معرض نمایش قرار می دهاد تاا  در

 .و وحشااات در دل جااااماااعاااه بااایاااافاااکاااناااد

ساال و  47در سنین متفاوت و تا   مادرانی

باااالتاار باااچااهااره هااایاای خسااتااه از سااتاام و 

نابرابری و دختران جوانی که با کوله باری 

ساختن دنایاایای باهاتار یاا   از آرزوها، برای

حداقل از دست ندادن قوانین نسابای انساانای 

که تاکنونی که به دلایال یا  عامار ماباارزه 

اشان بدست آورده اناد و نامای خاواهاناد آن 

امروز باپاا   حداقل ها را هم از دست بدهند،

خاسته اند و اسلحه به دوش کشیده اند تاا از 

حرمت انسانی شاان دفاا  کاناناد. ایان زناان 

مستقل با هر تفکر و دیدگاهی میخاواهاناد از 

زنااادگااایاااشاااان، از فااارزنااادانشاااان، از حاااق 

و این شجااعات و اراده ی   دفا  کنند  شان

زناانای کاه نامای   استوارشان ستودنی ست.

اجازه دهند تا تاریخ سیااه اساالم باا   خواهند

به بردگی گرفتن و فروش زناان باار دیاگار 

 .تکرار شود

نظری این است که مسلاح شادن زناان خاود 

نوعی وارد شدن در خشونات اسات . چاون 

اگر اسیر شوند مانند ماردان باا آناهاا رفاتاار 

نمی شود. و نظری می گوید کاه ایان زناان 

بخشی از نیروی احزاب ناسیونالایاسات کارد 

اوال تجارب تا کنونی یابت کرده است  …اند

اگر زناان بامااناناد انسااناهاای بای اراده   که

درخانه بمانند مورد تجاوز قرار گرفته و باه 

اسارت و بردگی و باازار فاروش فارساتااده 

می شوند. اما اگر بجنگند نشان می دهند کاه 

تساالاایاام ساارنااوشااتاای نااماای شااونااد کااه داعااش 

 .برایشان تعیین می کند

دومااا زنااان کااوباااناای بااخااشاای از سااناات 

ناااساایااونااالاایااساام کاارد ناایااسااتاانااد. زنااان در 

اکااردایااه تاایا مااادراناای انااد کااه   سااناات

پیشمرگان را در دامان خود می پرورانناد و 

برای پیشمرگان لباس و آذوقه تهیه می کنند. 

شرکت داوطلبانه زناان کاوباانای عالایاه ایان 

سنت قد علم کرده است. گایاریام باخاشای از 

این زنان به تفکر ناسیونالیستی الوده باشاناد، 

اما امروز بح  بر سر این نایاسات. شارایاط 

امروز برای این زنان و جنگ شاان جاناگ 

مرگ و زندگی است. آنها تصمیم گرفته اناد 

علیرغم ارتش پیشمرگان مرد احزاب، خاود 

سر پای خود باایساتاناد و باه دشامان   مستقال

بگویند که گوسفندان بی آزاری نایاساتاناد کاه 

انها سرشان را ببرناد و یاا باه مایادان هاای 

خرید و فروش بافارساتاناد. ایان را از زباان 

خود زناان و دخاتاران مسالاح کاوباانای مای 

شنویم کاه ماا نامای خاواهایام تسالایام داعاش 

شویم . دنیایی را نمی خواهیم که انها ماا را 

به بردگی قرون وسطی بارگارداناناد. هامایان 

اراده و تصمیم زنان کوبانای صارفاناظار از 

اینکه در آینده کدام نیروی مای بارد یاا مای 

بازد نقطه عطفی تاریخی در تاریخ ماباارزه 

 .زنان برای ازادی و برابری است

جنبش زنان کوبانی و تحرک بیشتر زنان به 

مسلح شدن صرفا اماری مارباوط باه زماان 

حال نیست و ریشاه در اعاتاراض تااریاخای 

زن به موقعیت فرودستش دارد. شایاد گافاتاه 

شود که زنان قبال هم در میان   ک ک یاا 

حزب برادرش در سوریه مسلاح شاده اناد . 

ولی نباید فراموش کنیم که در سانات   ک 

ک زنااان و دخااتااراناای کااه در سااازمااان 

گریالیشان مسلح می شدناد دیاگار زن نامای 

ماندند. اینها دیگر از همه بروزات زنااناگای 

بااایااد دساات ماای شااسااتاانااد. دخااتااران گااریااال 

میبایست مرد مای شادناد. آناهاا حاق عااشاق 

شدن و ازدوا  و بچه دار شدن نداشاتاناد. باا 

پیوستن دختران و زنان به صاف   ک ک 

زنانگی و همه چایاز ماماناو  باوده و هاماه 

بدون ابراز وجود جنسیتی گریال و فادایایاان 

وطن مای شادناد. ماردسااالری و درجاه دو 

بودن زن در سنت نااسایاوناالایاسام کارد اگار 

بمانند داعش امروز نیست اما هیچ تفاوتی با 

مااذهااباای چااون جاامااهااوری اسااالماای   سااناان

باناا بار ایان حارکات اماروز زناان   ندارد. 

بوی ه در کوبانی در این سنت نایاسات. آناهاا 

دخترانی اند که چه بسا نامزد و یا معشاوقای 

دارنااد و یااا مااادراناای انااد کااه هاامااساار و 

فرزندانشان را دارند. این ها فادایایاان وطان 

نیستند بلکه مدافعان ازادی و حرمت انسانای 

این ها با چشمان خود می بیناناد  . خود هستند

که چگونه صدها زن ایازدی را باه اساارت 

باارده و در بااازار بااردگاای بااه فااروش ماای 
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فمنیزم، ناسیونالیزم و "
 جنبش مسلحانه زنان کوبانی"

 نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم آمریکا !



سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست یک سازمان 

کمونیستی و بخشی از طبقه 

کارگر است که در جنبش آن 

شکل گرفته و هدف خود را 

گسترش و تکامل مبارزه طبقه 

بسمت پیروزی نهائی و 

ساختمان جامعه سوسیالیستی 

و کمونیستی قرار داده است ، 

که در آن وحدت و یگانگی 

انسان تامین و تکامل هر فرد 

شرط تکامل همگان است . 

مبانی سیاسی و خط و مشی 

آن در برنامه سازمان بیان 

 گردیده است .

رسانند. در دل این حرکت ایاده و تافاکار و 

تصمیم و اراده ای وجود دارد که می گاویاد: 

ناجی ای وجود ندارد. ما خود باید باه دفاا  

فمینیست های نازک دل و  . از خود برخیزیم

مخالف خشونت نمی توانند درد این زنان را 

و نکبتی را که یقه شان را گرفته بفهماناد. و 

چاا  هااا یاای کااه از زاویااه مااخااالاافاات بااا 

ناسیونالیسم این حرکت را مفت و مجانی باه 

آنها می فروشند خود کسانی بی اراده و بای 

ربط به این حرکت اند. یا از دور دستای بار 

آتش دارند و از اناجاا کاه خاود کااری نامای 

کنند، هر حرکت انقالبی و ازادیخواهااناه را 

دودستی به جریاناتی که درگیراند تقدیام مای 

کااوباااناای یااا   اگاار فااردا زنااان مساالااح . کااناانااد

داوطلبان مسلح شدن در میان زناان ماناطاقاه 

ناچار به تسلیم در برابر سنت ناسایاوناالایاسام 

کرد شوند خود هیاچ تاقاصایاری نادارناد. ان 

زمان منتقدین ازمو ع چ  اسات کاه باایاد 

سرشان را پاایایان بایانادازناد کاه سارا  ایان 

حرکت نرفته و به ارتقای افق سیااسای شاان 

  کااااااااامااااااااا  ناااااااااکااااااااارده اناااااااااد. 

نهایتا ح ور زنان آزادی خاواه در مایادان 

های مبارزه، همواره انگیازه ای قاوی سات 

برای امکان درهم شکستن مناسبات نابارابار 

از هرگونه امکاانای بارای   و زن ستیز. باید

ارتقای سطح آگااهای و تاوان ماباارزاتای و 

امروزه توان نظامی این زنان علایاه تاوحاش 

داعش و تحجر و هرگاوناه فارقاه گارایای و 

قوم پرستی و زن ستیزی و ارتجا  کاوشایاد 

و تالشی خستگی ناپذیر را انجاام داد. تاماام 

زنان و هرکس که مدعی مادافاع حاقاوق زن 

است باید از مبارزات این زنان دفا  کاناد و 

به پشتیبانی از آناان باپایاونادد. باایاد از ایان 

 .زنان آموخت

 شراره ر ایی

 3131مرداد  23

 

 311/// شماره  3131مهر ماه 

 3صفحه 

 کوبانی همچنان مقاومت میکند
 دفا  ازمبارزات زحمتکشان کوبانی ی  وظیفه انقالبی است

 کارگران وزحمتکشان
 احزاب وسازمانهای انقالبی

همانطور که دراعالمیه های قبلی  سازمان و کمیته کردستان  بارها فاراخاوان داده وتااکایاد 
نموده ایم، ازمدتهاقبل کانتون  های سه گانه کردستان سوریه  با توطئه ای از پیش طاراحای 
شده  مورد یورش وحشیانه حکومت اساالمای داعاش قارارگارفاتاه اناد  و نایااز باه کاما  
وحمایت همه جانبه دارند .مناطق سه گانه خود محتار کردستان بعاناوان ناماوناه ای ازخاود 
مدیریتی  دموکراتی  و تسلیح توده ای  وبرقراری آزادی های دموکراتی ، ت مین حقاوق 
اقلبت ها ، تامین آموزش و بهداشت رایگان وبرقراری آزادیاهاای سایااسای،  باویا ه  ناقاش 
برجسه زنان در اداره امور سیاسی، اجتماعی و نظامی درمنطقه ای شکل گرفتاه اسات کاه 

قومی و مذهبی میسوزد و دخالت های امپریالیستی  و قدرتاهاای  ودرآتش جنگهای فرقه ای 
محلی آنجارا به جهنمی برای توده های رنجدیده مردم تبدیل کرده اند ،روشن است که چنین 
پدیده ای دراین منطقه هرگزموردپسند قدرتهای امپریالیاساتای و مارتاجاعایان ماناطاقاه ناباوده 
ونخواهدبود، چراکه خودمدیریتای مساتاقاردرایان کااناتاوناهاا بارغام هاماه ناقااط  اعاف آن، 
میتواندبعنوان آلترناتیوی برای رهائی خالاقاهاای زحاماتاکاش گارفاتاار درچاناباره ناظااماهاای 
سرکوبگر و جریانات مرتجع ناسیونالیستی و مذهبی منطقه ماقاباولایات یااباد. کااناتاون هاای 
خودمختار کردستان سوریه   بدون دریافت  هیچگونه کمکی از کشورهای خارجی  تنها باا 
اتکا به قدرت نیروی متشکل خلق ، زنان و مردان مسلح خود  از حاق حایاات ، آزادی و 
دست آوردهای خویش دفا  مینماید. دراین میان کوبانی شهری که بیش از سه ماه است کاه 
تحت محاصره وتو  باران و موش  باران نیروهای داعش قرار گرفاتاه  اسات  تااکاناون 
برغم  توطئه دول مرتجع منطقه بوی ه دولت ترکیه  واقلیم کردساتاان کاه مااناع ازپایاوساتان 
پیشمرگهای داوطلب ویاری رسانی مردم  به مدافعین کوبانی شاده اناد ،هاماچاناان ماقااومات 
 مااااااایاااااااکاااااااناااااااد. وایااااااانااااااا  باااااااا خاااااااطااااااارجااااااادی ماااااااواجاااااااه هساااااااتاااااااناااااااد.
آخرین خبرها حاکی از آن است که  محاصره این شهر هرسااعات تاناگاتار مایاگاردد .طاباق 
اخبارمنتشره : تبهکاران داعش غروب روز گذشته در صدد ورود به مرکز شاهار کاوباانای 

های شرق, جنوب و غرب به حمالت سنگین دست زدناد. در حایان ایان  برآمدند و در جبهه
های سنگین و تان  تبهکاران داعش بوی ه در جاباهاه جاناوب صاورت  حمالت که با سالح

به شهر نزدی  شدند, اما مبارزان ی. .گ و ی. .  به حماالت ماقاابالاه باه مایال  ,گرفت
 .دسااااات زده و اجاااااازه ورود تاااااباااااهاااااکااااااران باااااه شاااااهااااار را نااااادادناااااد

شود که پیشروی تبهاکااران  دهد و گفته می های سنگین روی می در جبهه شرقی هم درگیری
در جبهه غرب هم میان نایاروهاای .از سوی مبارزان ی. .گ و ی. .  متوقف  شده است

 ».دهااااد هااااای ساااانااااگاااایاااان روی ماااای ی. .گ و تاااابااااهااااکاااااران داعااااش درگاااایااااری
تا کنون ده ها هزار نفراز اهالی این شهر زیر تو  باران و گلوله باران مداوم داعشی ها ،  
خانه وکاشانه خود را رها کرده  و به سمت مزهای ترکیه روانه شده اند .  ترکیه کاه اباتادا 
مانع از ورود آوارگان کرد به داخل مرزهای  خود شد وهنوز از پیوساتان داوطالابایان کارد 

قصاد  «ماناطاقاه حاائال»ترکیه به مدافعین کوبانی ممانعت بعمل میاورد،تحت پوشش ایاجااد 
خود از کم  به داعش درحمله به کانتون های سه گانه و سرانجام نابودی آنها اشکاارکارده 
است. درچنین شرایطی وظیفه همه نیروهای انقالبی و انسانهای آزادیخواه است کاه نسابات 
به امکانات خود و به هرطریق ممکن به یاری مدافعین کوبانی شتافته و ازهیچگونه کاما  

 ویاری به آنها دریغ نورزند.
سازمان اتحادفدائیان کمونیست باردیگر  همه احزاب ، سازمانها و تشاکالاهاای  اناقاالبای ، 
مترقی ایرانی درداخل و خار  کشور را به  حمایت همه جااناباه از ماباارزات و ماقااومات 

 خلق زحمتکش کردستان  سوریه ومدافعین کوبانی فرامیخواند.
اع ا وفعالین سازمان درایران،کردستان و خار  کشور هرجا کاه ح اوردارناد ماوظافاناد 
درحد امکانات خود درزمینه کم  رسانی و حمایت از مبارزات و مقاومت خلق زحمتکاش 

 کرد بوی ه مدافعین کوبانی فعال باشند. 
 دفا  ازمبارزات زحمتکشان کوبانی ی  وظیفه انقالبی است 

 سازمان 
 اتحادفدائیان کمونیست 
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با فرارسیدن  ماه مهر، سال تحصیلیلج یلد لد 

آغاز ملیلدلر  ی ملیلیلیلرالهلا الالراز فلرزالدان 

کارگران و زحمتکشان  به امید کسل   اال   

و تامین زادگج بهتر برای ا نده خلر ، روااله 

مدارس و  ااشداه ها میلشلرالدی  رکشلرر ملا 

بدلیل حاکمیت  رژ مج به غا لت ارتلعلا لج،  

سالها است که  مسیر  ستیابج به تعربیات و 

 االل  بشللری  بللا مللرااللو مللتلل للد ی روبللرو 

است  ی   اا  آمرزان و  ااشعر ان از همان  

گامهای اخستین ورو  به مراکز آمرزشج  بلا 

اابره مرااو   روبرو هستند ، چرا که ارتعاع 

مذهبج با زور سرایزه سا ه شرم خر  را بلر 

مدارس و مراکز آملرزشلج الیلز گسلتلراالیلده 

است  ی یهل و خرافه را با ترصل بله االراع  

ترفند ها  از یمیه ازطر ق مسخ   ست آور  

های بشری ی ی ل حقا ق تار خج   راذهلان 

اللیللروی یللران و تللار للخ سللازان آ للنللده فللرو 

میکند ی آاها با تاتی   قا لد و حلاکلم الملر ن 

اختناق  ووحشت  ر ملحلیلم آملرزشلج، راه 

شکرفائج  است دا  ها و رشد خالقیت یرااان 

را مسدو  میسازاد و برزمینه  چنین  برالامله 

ر زی است کله  تلالم ملیلکلنلنلد تلا الیلروی 

 ظیم  اا  آمرزان و ااشلعلر لان کشلرر را 

 ریهت مقاصلد  سلرکلربلدلرااله  و اهلدا  

سیاسج خر  به کار گیرادیامسال ایز همچرن 

سالهای پیشین  اقدامات  رژ لم بلرای ا لملال 

کنترل پییسج برمدارس و  ااشداه هلا ملدتلهلا 

قلبلل از آغللاز سلال تلحللصلیلیللج شللروع شللده 

است  ی  الوه بر را ج الملر ن  آملرزشلهلای 

غیر  یمج و اشا ه خرافه پلرسلتلج  رملیلان 

یرااان،  تالم میلکلنلنلد بلا کشلاالدن بلخلشلج 

ازآاها به  خحیاباالهلا و مل لابلر  لملرملج  و 

تبد ل شان به ابزار سرکرب مافیای قدرت و 

ثروت  و تقر ت ااعمنهای اسالمج  ا ن الاله 

های یاسرسج و سرکرب  و اختناق ،  ویله 

 تکمییج سیاستهای آمرزشج حر  سازادی

  اا  آمرزان ،  ااشعر ان وم یمان مبارز!

امسللال شللمللا  رشللرا للمللج  راهللج  مللراکللز 

آمرزشج میشر د که  بنا بلرآملار ا لالم شلده 

ترسم  مسئرل الهل لت سلرا  آملرزی کشلر 

میییرن اار بیسرا   رکشرر ویلر   9بی  از 

 اراد ی  رحالج که میییراها  اار از هم سن و 

سالهای شما بدلیل  فقر و اداری و آوارگج و 

بج خاامااج  از ح رر  ر مدارس و مراکز 

آمرزشج محروم هستند ی شرا م مشلقلت بلار 

زادگج ، بیکاری  و گرااج  بخ    دری از 

ایروی یران یلامل له را  حلتلج از آملرزم 

ابتدائج ایز محروم ساخته است ی کم الیلسلتلنلد 

یرااان و اریرااااج کله بله یلای رفلتلن بله 

مدرسه  معبرراد برای  تامین م ام خر   و 

کمک  به م ام خاارا ه  ، به کارهای طاقت 

فرسا روی آورادی یمهرری اسالمج تاکلنلرن 

اه تنها از مصلائل   ا لن قلربلاالیلان فلقلر و 

فالکت  اکاسته است بیکه  با واگذاری بخل  

مللهللمللج از مللراکللز آمللرزشللج بلله بللخلل  

خصرصج ، مدارس را به  منبو   لدلری از 

سر  اادوزی سرما ه  اران تبد لل الملر ه  و 

محرومیت بیشتری را بر  فرزالدان خلاالرا ه 

های فقیر و زحمتک   ا مال مینما دی  الوه 

برا نها میییراها  اا  آمرز  رشرا مج وار  

سال تلحلصلیلیلج یلد لد مسلشلرالد کله ازحلق 

آمرزم به زبان ملا ری خلر  ملحلروملنلد و 

ا مال ا ن تب یل  م لا لی الیلز هلملچلرن 

ماا ج  ر رشد و شلکلرفلائلج  اسلتل لدا هلای 

 یمج ، فرهندج و هنلری الریلراالان ملیلیلت 

 های غیرفارس محسرب میدر  ی

  اا  آمرزان ،  ااشعر ان و م یمان مبارز!

سال تحصییج ید د  رشرا مج حساس آغلاز 

مللیللدللر   ، بللحللران یللهللااللج سللرمللا لله  اری 

فروک  اکر ه اسلت ، ملنلملقله خلاورملیلااله 

 رآتلل  یللنللدللهللای  فللرقلله ای  و خللالللت 

کشررهای امپر الیستج و  ول مرتعو منمقله 

میسرز  ی سلیلاسلت هلای اقلتلصلا ی  رژ لم 

 را ران زادگلج را بلرملیلیلیلرالهلا کلارگلر و 

زحمتک   یااارساترساخته است ی گراالج ، 

بیکاری ، ا تیا ، فسا  و راات خراری بیلدا  

میکندی  ر کلسلر صلاحلبلان قلدرت و ثلروت 

هستند که  بلا تشلد لد اسلتلولملار و غلارت و 

چپاول  ستراج تر ه هلای زحلملتلکل  ملر م 

هرروز فلربله تلرملیلشلرالد و رسلری   لدلر 

اکور ت  ظیم تر ه های کار وزحمت هستلنلد 

کلله  بلله سللمللت فللقللر وفللالکللت بللیللشللتللررااللده 

میشرادی یمهرری اسالمج و ملافلیلای قلدرت 

وثروت ب نران  امییلن ا لن هلمله مصلائل ، 

آمللایللهللای اصللیللج  مللیللارزات کللارگللران 

وزحمتکشان هستندی طج سالهای متما ی هر 

چند بخشج از مراکز آمرزشج  ازیمیه منابو 

تغذ ه سیاستهای ارتعا ج رژ م وینتحبلنلدب 

های  رون آن محسرب میشداد اما ملبلارزات 

 ااشعر ان ،  اا  آمرزان و م یمین ااقالبلج  

پر ه از روی سیاست های فر بکارااه رژ لم 

بر اشته  وواق یت ها حاکج از آن اسلت کله  

ترفندهای آاها   درقلا ر بله فلر ل  یلراالان 

واریرااان کشررایست واکنرن چهره واق لج 

ا للن رژ للم یللنللا للتللکللار بللر اکللوللر للت  للظللیللم 

 ااشعلر لان و اال  آملرزان بلرملالتلرگشلتله 

 استی

امسال بلا لد بلرآهلنلا  ملقلابلیله وملبلارزه بلا 

سیاست های  یملهلرری اسلالملج  رملراکلز 

آمرزشج  شتاب بخشید ی یلنلبل  مل لیلملان ، 

 االللل  آمللللرزان و ااشللللعللللر للللان کشللللرر 

 رملللبلللارزات کلللارگلللران وزحلللملللتلللکلللشلللان  

 رمقاطو حساسج از تار خ، اق  ارزالده ای 

ا لالاکلر ه و تلعلربللیلات  گلراالقلدری ازخللر  

بریای گذاشته استی  اشعر ان ، م لیلملان و 

 اا  آمرزان ملبلارز واالقلالبلج  ملیلبلا لد بلا 

آمرزم ازا ن تعربیات  راه  گسلتلرم ا لن 

ینب  و تبد ل آن به  ک ایروی متحد ینب  

کارگران وسا رزحمتکشان  را همرارسازادی 

تشکیل کمیلتله هلا و هسلتله هلا و  رالهلا لت 
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 چاره کارگران وحدت و تشکیالت منسجم است !

سازمااهای ااقالبج  اشعرئج ،  اا  آملرزی  

وم یمان  بصررت  ینلج ، ملخلالج و الیلمله 

 ینج  وتبد ل آاها به کاارن  اشا ه آگلاهلج و 

تشکل  رمیان یرااان   اا  آمرز و ااشلعلر 

، ازوظا ی تاخیرااپذ لر کلنلرالج  ملحلسلرب 

میدر  ی تر  دی ایست کله بلاویلر  اخلتلنلاق 

حللاکللم بللرمللراکللزآمللرزشللج ، سللازمللااللدهللج 

وگسترم  تشکالت ااقالبلج وحلال  و ا امله 

کاری آاها اسان اخراهد بر  ،اما هسلتله هلای 

فشللر ه ای از  اشللعللر للان و االل  آمللرزان 

ااقالبج  قا راد باتیایق ف الیت  ینج و مخالج  

با حداقلل الیلرو بلیلشلتلر لن تلحلر  الزم را 

سازمان  ا ه  وبا اقدامات تبییغج ، تلرو لعلج 

، افشاگرااه و میج خلر   اذهلان الیلروهلای 

محیم آمرزشج خر را  یهلت  ا ه وآالهلا را 

بلله مللقللابللیلله بللا ارتللعللاع حللاکللم بللر مللدارس 

و ااشداه ها بکشلاالنلدی افشلای اهلدا  رژ لم  

وسر مداران آاها  ر محیلم هلای آملرزشلج، 

افشای ماهیت  ارتعا لج  ملالا  آملرزشلج ، 

مقابیه با  تب ی  و یداسازی ینسیتج ،  فاع 

ازممالبا ت کارگران ، م یلملیلن، اسلتلا ان ، 

تحت ستم واستومار  و  ه   ممالبات خیق های

ها زمینه ف الیت   در، میلتلراالد  یلزئلج از 

براامه ف الیت  ا ن تشکیها  محسلرب شلده و 

 امنه اارذ االهلا را  ر ملیلان  ااشلعلر لان ، 

 االل  آمللرزان و ملل للیللمللیللن سللراسللرکشللرر 

 گسترم  هندی 

سازمان اتلحلا فلدائلیلان کلملرالیلسلت،  رسلال 

تللحللصللیللیللج یللد للد بللرای  االل  آمللرزان، 

 ااشلللعلللر لللان ، آملللرزگلللاران و اسلللتلللا ان 

زحمتک    رتحصلیلل ، اشلا له آگلاهلج  و 

مبارزه  برای یامل له ای  لاری از سلتلم و 

استومار وزوروسلرکلرب ،آرزوی پلیلروزی 

 مج اما دی

 سازمان اتحا فدائیان کمرایست 

 3191اول مهرماه 
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 فراخوان اعتراض به اسید پاشی  به زنان دراصفهان
طی چند روز اخیر اسید پاشی به صورت زنان ودختران اصفهانی موجی ازنگرانی دربین 
خانواده ها، بوی ه زنان ودختران رادامن زده  و خشم ونفرب مردم اصفهان را نسبت به 
عاملین وعامرین این عمل جنایتکارانه برانگیخته است .تاکنون بیش از هشت زن قربانی  

مهرحاکی از آن است که  طی امروز نیزسه  28این جنایت شده اند. اخبار امروز صبح  
زن دیگر مورد هدف قرارگرفته و  توسط موتورسواران به صورت شان آسید ریخته شده 

است. دراعتراض به این جنایات تکاندهنده،  عده ای ازخانوتده های قربانیان و مردم 
اصفهان تجمع اعترا ی را درمقابل دادگستری این شهر برای روز چهارشنبه  سی ام 

 فراخوان داده اند. 3131مهرماه 
چندهفته ای است که ارگانهای  تصمیم گیرنده واصلی جمهوری اسالمی سیاست های زن 
ستیزانه خود  را تشدید کرده اند و در پی تصمیمات اخیر مبنی برتشدید فشار برزنان و 
ایجاد رعب و هراس درمیان آنها، بار دیگرامامان جمعه و ارگانهای سرکوبگر ر یم 
ازطریق تریبونهای نماز جمعه و یا باصدور اعالمیه و شبنامه زنان را تهدید میکنند 

درصورتی که شئونات اسالمی را رعایت نکنند، مجازات سخت تری درانتظارشان »
  «است

مسئله حجاب دیگر از حد تذکر « گفتهن اد، امام جمعه اصفهان  از جمله یوسف طباطبایی
تر را باال برد و از نیروی قهریه استفاده    گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب

 »کرد

باتوجه به اخطارهای مکرر ارگانهای سرکوبگر ر یم  و امامان جمعه نسبت به بدحجابی و 
تهدید  زنان به برخوردهای شدیدتر، این باور درمیان مردم  شدت گرفته است که آمرین 

اصلی این جنایات خودرهبران وکارچرخانان جمهوری اسالمی هستند. اینکه امروز 
درمقابل  اعترا ات مردم به انکار نقش خود در این  جنایت ها میپردازند، تغییری دراین 
واقعیت و این باوردرست مردم ایجاد نخواهد کرد  که آری عامل اصلی این جنایت ها همانا 

 ر یم زن ستیز جمهوری اسالمی است.

آنها که درمقابل مقاومت زنان و جامعه، دراجرای سیاست های زن ستیازاناه شاان خاودرا   
ناکام احساس میکنند با دست یازیدن به چنین جنایتهائی  بارآناناد تاا زناان و خااناواده هاارا 

 مرعوب و ترس زده کرده و به اهداف پلید شان دست یابند.
امادست یازیدن به چنین اعمال جنایتکارانه ای،  زنان و ماردان ماباارزرا ازماباارزه بارای 
برابری کامل حقوق زنان  و پایان دادن به تبعی ات جنسی بازنخواهد داشت و این بار نایاز 

 جزشکست برای شب برستان  یمر دیگری ببارنخواهد آمد . 
توده های مردم بوی ه زنان باید درمقابل این جنایت ها ساکت ننشسته و باا درس گایاری از 
تجربیات  زنان درکشور های مختلف جهان، نظیرزنان هندوستان که باا تاجاماعاات صاد هاا 
هزار نفری  خود به مقابله با تعرض به حقوق شان برخواستند و یا باایجااد گااردهاای دفاا  
از خود متجاوزین به حقوق وکرامت زنان که حقوق کرامت همه انسانها است، را سارجاای 
خود نشاندند، با عوامل ارتجا  و کهاناه پارساتای باه ماقاابالاه بارخابازناد. بارزناان و ماردان 
آزادیخواه و سوسیالیست  است  که با آگاه گری درمیان توده های ماردم وباویا ه زناان، باه 

 تشکل یابی  ، اتحاد ومبارزه آنها با عوامل ارتجا ، یاری رسانند.
ما  من پشتیبانی از فراخوان  خانواده ها و توده های ازادی خواه شهر اصافاهاان ، باناوباه 
خود زنان ، مردان و جوانان را به شرکت در تجاماع اعاتارا ای روز چاهاارشاناباه سای ام 

 مهرماه،  فرامیخوانیم.
 نابود باد تبعیض جنسیتی
 پیروزباد مبارزات زنان

  3131سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بیست هشتم مهر

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 .



با کمک های مالی 

خود سازمان اتحاد 

فدائیان کمونیست 

 را یاری رسانید .

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

بیست و شاش ساال از قاتال عاام زنادانایاان 

 سیاسی  سپری شد .

بیست و شش سال قبل  دری   تاوطائاه از  

پیش طراحی شده  به فرمان خمینی هازاران 

زنااداناای ساایاااساای  کااه اغاالااب آنااهااا دوران 

محکومیت خودرا سپری کرده  ودراناتاظاار 

 آزادی خویش بودند ، به قتل رسیدند. 

جمهوری اسالمی  که طی  سالاهاا جاناگ و 

خونریزی وشاکاسات درجاباهاه هاای جاناگ 

ارتجاعای،  جاام زهار را سارکشایاده باود، 

درهااراس از  گسااتاارش نااار ااایااتاای هااای 

عمومی  به این جنایت هولناک دسات یاازیاد 

تا  با محروم کردن  جنبش های انقاالبای از 

رهبران  و کادرهای باتجربه خاود و ایاجااد 

اداماه حایاات  Tرعب و هاراس درجااماعاه 

ایاناکاه جاماهاوری خود را ت امایان کاناد . 

اسالمی ازهمان اول انقالب بااقاتال وکشاتاار 

وسرکوب ، اناقاالب تاوده هاای زحاماتاکاش 

مردم را به عقب راند و قادرت سایااسای را 

قب ه کرد وهزاران نفراز مخالفین خاود را 

وتاکنون دربی دادگاه هاای چاناد  07دردهه 

دقیقه ای خود محکوم و به قتل رسانده اسات 

،رازی نیست که برکسی پوشیاده بااشاد .اماا 

فااااااجاااااعاااااه قاااااتااااال عاااااام زنااااادانااااایاااااان 

آن چاانااان 00درشااهااریااورسااال   ساایاااساای

هولناک وبی سابقه بود که به حق آنرا یاکای 

از فجایع فاراماوش نشادنای درتااریاخ ایاران 

وجهان نامیده اند . ر یام درمادت کاماتاراز 

دوماه با تشکیل گروه مرگ که بیشرمانه باه 

گذاشته بودند، هازاران زن  «دادگاه»آن نام 

ومرد مبارز ، شریف و انساانادوسات را باه 

کام مرگ فرستاد. آناهاا درایان اقادام انساان 

قااواناایاان و مااقااررات    سااتاایاازانااه خااودحااتاای

ارتجاعی خویاش را نایاز زیارپااگاذاشاتاناد . 

زندانیانی که قبال دربیدادگاه ها محکوم شاده 

بودند واغالاب دوران ماحاکاومایات شاان باه 

پایان رسیده بود ویا روبه پایان بود، را نایاز 

بدون هیچ دلیل و مادرکای باه جاوخاه هاای 

 اعاااااااااااااااادام سااااااااااااااااپااااااااااااااااردنااااااااااااااااد.

اکنون که بیست و شش سال از ایان فااجاعاه 

هااولااناااک سااپااری ماایااشااود،ر یاام جاامااهااوری 

اسااالماای وماادعاایااان اصااالح آن هاامااچاانااان 

مهرسکوت برلب زده اند ودربرابر خواسات 

و احازاب و   خانواده های این جانباختاگاان

سازمانها و ناهاادهاائای کاه اع اای خاودرا 

دراین فااجاعاه ازدسات داده اناد، حاا ارباه 

پاسخ گوئی نیستند و حتی از اعالم اسامی و 

محل دفن آنها خودداری مایاکاناناد. اماا آناهاا 

هرگاز نامایاتاواناناد باا ساکاوت خاود اززیار 

شاناه خاالای  Tبارجنایتی که مرتکب شده اند

کارده وازسااناگاایاانای بااار مسائااولاایات اعاامااال 

 جاااانااااایااااتااااکااااارانااااه خااااود بااااکاااااهاااانااااد. 

تداوم کشتار و شکنجه   واقعیت این است که

کشاتاار زنادانایاان   واعدام وتاکارار فااجاعاه

ساایاااساای درابااعاااد قااتاال هااای زنااجاایااره ای 

و دساتاگایاری و زنادانای   کهریازک هاا  و

کااردن فااعااالاایاان کااارگااری ،دانشااجااویااان ، 

روزنااامااه نااگاااران و فااعااالاایاان ساایاااساای ، 

و فااجاعاه  07امتداد کشتار دهه   Tفرهنگی

است. از  00سال   قتل عام زندانیان سیاسی

اینرواکنون ماباارزه بارای آزادی زنادانایاان 

و   و ماابااارزه باارعاالاایااه اخااتااناااق  ساایاااساای

سرکوب و شکنجاه واعادام وماباارزه بارای 

کسب   سرنگونی ر یم جمهوری اسالمی و 

ازخواست روشن شدن ابعاد فااجاعاه  ،ازادی

و  00درشاهاریاور   کشتار زندانیان سیاسی

مجازات آمرین وعامالایان آن کاه درناهاایات 

مسئول اصلی آن نظام  د بشری جمهاوری 

روش هاای   اسالمی است که هاماچاناان باه

ساارکااوبااگاارانااه خااودادامااه ماایاادهااد،جاادائاای 

 ناااااااااااااپااااااااااااذیاااااااااااارشااااااااااااده اساااااااااااات.

،   امروز وظایافاه هاماه نایاروهاای سایااسای

وناهااد هاای اناقاالبای و   احزاب ، سازمانها

و زنادانایاانای   مترقی و انسانهای آزادیخاواه

که از این فاجعه جان سالام بادر بارده اناد ، 

است که درهمگامی با خانواده های زندانیان 

جاانابااخاتاه ، باا اقاداماات مساتاقال   سیااسای

دادخواهی خانواده های جانباخته را به   خود

تابادیال   ی  جنبش همگانی علیه ر یم حاکم

کنند.دراین فااجاعاه خاونایان ماا نایاز رفاقاای 

زیاادی از رهاابااران و اع اا و کاادرهااا و 

هاااواداران ساااازماااان را ازدسااات دادیااام 

دار و درفااش و   هاارگااز دربااراباار  ،آنااهااا

شااکاانااجااه و اعاادام ساارفاارود ناایاااوردنااد و 

تاآخرین لحظات حایاات خاود باه آرمااناهاای 

انسانی خویش وفاادار ماانادناد. ماا دربارابار 

وهاامااه جااانااباااخااتااگااان وخااانااواده هااای   آنااهااا

داغاادیااده و مااقاااومشااان ساارتااعااظاایاام فاارود 

راه وآرماان   و پیمان میابانادیام کاه  میاوریم

 آناااهاااا را پااای گااایاااراناااه دناااباااال کااانااایااام.

درساااالاااگااارد ایااان ایااان فااااجاااعاااه خاااونااایااان 

یاد و خااطاره هاماه جاانابااخاتاگاان   باردیگر

همیشاه   قهرمان را گرامی میداریم . یاد آنها

 زنده و جاویدخواهد ماند.

 ساارنااگااون باااد ر یاام جاامااهااوری اسااالماای

 باارقاارارباااد جاامااهااوری فاادراتاایااو شااورائاای

 زناااااااده بااااااااد ساااااااوسااااااایاااااااالااااااایاااااااسااااااام

سازمان اتحاد فدائیان کمونیاسات  شاهاریاور 
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 فشار اقتصادی وتشدید سرکوب ...  

دستمزد ها و یا یابت ناگاهاداشاتان آناهاا،عادم 

پرداخت بموقع حقوق ودستامازدهاا،گساتارش 

قراردادهای موقت سفید ام ا  وزدن سارو 

تااه باااقاایاامااانااده دساات آورد هااای جااناابااش 

کارگری، نظایار تاامایاناات اجاتامااعای، حاق 

مسکن ، اوالد ، ساناوات  و ناظایارایاناهاا و 

تااغاایاایاار آن بااناادهااائاای از قااانااون کااار کااه 

درسالهای اولیه بعد ازقایاام  تادویان شاده و 

سرملا له  اران ملراال لج اکنون ازنقطه نظر 

بللرای چللپللاول بللیللشللتللر  سللتللراللج کللارگللران 

ا عا میلکلنلد ار لکلسلر، وازطلر    لدلر بلا 

تشللد للد سللرکللرب ا للتللرا للات کللارگللری، 

بارکسری بلر یله وبلخلرر بله پلام ملافلیلای 

قللدرت و ثللروت را بللر وم کللارگللران و 

 زحمتکشان سرشکن کنند ی 

متاساااه امروزه تکلرار ا لن سلنلار لر بلرای 

طبقه کلارگلری کله ازآگلاهلج طلبلقلاتلج الزم  

و روری برخرر ارایست و فاقد تشکیلهلای 

تر ه ای صناج مستقل و احزاب االقلالبلج  و 

کمرایستلج اسلت،  رکشلررملا بله  لک املر 

 للا ی تللبللد للل شللده اسللت ی تلل للدا  بللیللشللمللار 

ا تصابات وا ترا ات کارگری ملبلیلن ا لن 

واق یت است که کارگران  رمقابل ت ر ات 

 ولت وسرما ه  اران  به مقاومت و ملبلارزه 

خر  ا امه  ا ه و خراهنلد  ا  املا ملتلاسلالااله 

هماامررکه شاهد هستیم ا ن مبارزات اغلیل  

پراکنده وفاقد ااسعام براامه ای ، ممالباتج و 

سراسری بر ه و ازرهبری ااقالبج که الزمه 

ا ن  وران ازملبلارزات طلبلقله کلارگلر لیلیله 

سرما ه و قدرت سیاسج سرکربدر آن اسلت 

، مللحللروم مللیللبللاشللدی تللمللام تللالم تللئللرر للک 

وکرش   میج کلملرالیلسلت هلا و کلارگلران 

ااقالبج میبا دم مر  به چاره یرئج و رفلو 

ا ن کمبر  هلا و ملراالو پلیل  پلای  یلنلبل  

 کارگری باشد ی

 3191مهر 99 دی شیشرااج
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 یاد فدائی کبیر رفیق اسکندر ) سیامک اسدیان ( گرامی باد !

هنگامیکه خبر نبرد حماسی رفقای فدائی اساکانادر و 3107مهر ماه سال 

همرزمانش تندر اسا در اینسو و آنسو پیچید هیچکس نمای تاوانسات بااور 

کند ، اسکندر به شهادت رسیده است ! خبر سنگین بود . همه کساانای کاه 

او را می شناختند و با او در ی  سنگر مبارزه کرده باودناد هارگاز نامای 

توانستند گمان برند که دیگار رفایاق ارزناده ، فاداکاار و خساتاگای 

 ناپذیر در صفوف فشرده سازمان نخواهد بود .

اسکندر در آغاز جوانی با نخستین شکوفه های بیداری آگاهی طبقاتی پای در مایادان ماباارزه 

گذارد و دوش بدوش دگتر اعظمی لرستانی برای رهائی کارگران و زحاماتاکاشاان از ساتام و 

استیمار سرمایه داری سالح بر دوش گرفت . پس از پیوستن به سازمان با قاابالایات هاای بای 

نظیر خود توانست در جایگاه ارزنده ای قرار بگیرد .تفکر پویا و خالق ، وفاداری عمیاق باه 

ارمان پرولتاریا ، یافتن ابزارهای مناسب برای حرکت و عشاق باه ساازماان داشاتان اراده و 

عزم جزم و سرانجام درهم امیختن آگاهی طبقاتی با شور و عمل دقیقا انعاکااس بایارونای ایان 

وی گیها بود که شخصیت کمونیستی رفیق اسکندر را نمایان مای سااخات و او را در شاماار 

زیده ترین عناصر  سازمان و پیش قراوالن نابارد طاباقااتای درونای جااماعاه قارار مای داد . 

استواری و یبات رفیق اسکندر در مواجهه با مع الت تشکیالت باعاناوان یا  خصاوصایاات 

بارز و ی  الگوی درخشان او را از سرسختی زایدالوصفی برخوردار نموده بود . تالش پار 

شور ، مداوم و بی وقفه رفیق برای پرورش و ارتقاء رفقای تحت مسئولیتش بیاناگار احسااس 

مسئولیت شدید رفیق در قبال جنبش و سازمان بود . رفیق با قابلیتهای رزمی بی ناظایار خاود 

همواره نقش مهم و مسئولیتی سنگین را در سازمان بعهده داشت . طی ده سال نبرد خونیان و 

آتشین با شرکت در دهها عملیات نظامی و فرماندهی موفقیت آمیز آنها به کادری برجستاه در 

پلیاس تاهاران پایاش از قایاام حامالاه باه  2سازمان تبدیل شد . حمله مسلحانه به قرارگاه شمار 

کالنتری تبریز ، انهدام پایگاه الهیجان حمله کسلحانه به پایگاه رودسر به حمایت از دهاقااناان 

منطقه ، اعدام انقالبی سرهنگ مزدور زمانی پور در مشهد از جمله عملیاتی است کاه رفایاق 

طی حکومت ننگین پهلوی فرماندهی آنها را بعهده داشت پس از قیام نیز در حمالاه باه ساتاون 

 نظامی دشمن در دارساوین شرکت فعال و مویری داشت .

پس از انشعاب اکیریتیهای خائن  بعنوان مسئول نظامی تشکیالت در کردستان بایاش از شاش 

ماه دوشادوش خلق کرد علیه ر یم جنایتکار جمهوری اسالمای جاناگایاد . رفایاق اساکانادر باا 

سازماندهی تشکیالت نظامی منطقه ، با شرکت در عملیات مختلف بر علیه مزدوران ر یم و 

نظامی نقش بسزایی در زدودن نقش مخرب اکیریتی هاای   –با سازماندهی جوله های سیاسی 

 خائن  از ذهن زحمتکشان کرد ، ایفا کرد .

سرانجام در آخرین ماموریت سازمانی خود طی یا  درگایاری ناابارابار باا مازدوران ر یام 

جمهوری اسالمی در راه تحقق اهداف پرولتاریا جان باخت . در سی وسومین  سااگارد دریاغ 

انگیز رفیق اسکندر بار دیگر بر آرمانهای واالی رفیق پای فشرده و خصوصیات کمونیاساتای 

بارز او را الهام بخش مبارزات خود در تداوم راه رهایی کارگران و زحمتکشان که همانا راه 

  سرخ فدائی است بسازیم. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد .

 گرامی باد یاد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی و برابری !



 حق کار
* در سوسیاالایاسام کالایاه نایاروهاای ماولاد ، 
اجتماعی می شاوناد . کاار نایاز ازایان امار 
مستینی نیسات . و در جاماهاوری فادراتایاو 
شورایی ایران همه شهرونادان از حاق کاار 
برخوردارند و کار ی  وظایافاه شاهارونادی 
محسوب می گردد . بیکاری در آن مفهومی 
ندارد و شش ساعت کار در روز ، دو روز 
مااتااوالاای تااعااطاایاال در هاافااتااه و هاافاات هاافااتااه 
مرخصی ساالنه جزو اولیه ترین مفاد قانون 
کار است که شامل همه شهروندان قاادر باه 

ساال در  30کار به استینای کاودکاان زیار 
شااهاار و روسااتاااساات مااگاار کااار در حاایاان 
 تااحااصاایاال جااناابااه آمااوزشاای داشااتااه باااشااد .
* در جمهوری فادراتایاو شاورایای ، تا مایان 
بهداشت و ایمنی محیط کاار ، ایاجااد ساالان 
های سخنرانی ، تا تار ، کاتااباخااناه ، ماحال 
استراحت ، ورزش ، ماطاالاعاه و حاماام و 
غیره ت مین میشود . قوانین کار و جزئیات 
آن تااوسااط شااوراهااای خااود کااارگااران و 
زحمتکشان متناسب با محیط کار و شارایاط 
 کاااااااار تااااااادویااااااان مااااااای گاااااااردد .
* مااهاااجااریاان و سااایاار خااارجاایااان ساااکاان 
جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، هاماچاون 
دیگر شهروندان از حقوق کامال شاهارونادی 
بر خوردارند و حق اشاتاغاال باه کاار بادون 
استخدام کار دیگران ، بارای آناهاا ت امایان 

 می شود .
* شوراهای محلی بدون هیچگونه تشریفاتای 
به اینگونه خاارجایاان حاقاوق شاهارونادی و 
 بااااارابااااار اعاااااطاااااا مااااای کاااااناااااناااااد .
* در جمهوری فدراتیو شورایی ایاران ، باه 
کلیه پناهجویانی که بخاطر جرایم سیااسای ، 
مذهبی ، عقیدتی ، مورد آزار و اذیت قارار 
گرفته و در خواست پناهنادگای مای کاناناد ، 
پااناااهااناادگاای اعااطااا کاارده و حااقااوق کاااماال 
 شهروندی آنها را بارسامایات مای شانااساد .

 تحصیل
* بمنظور ت مین و ت امایان ارتاقاای ساطاح 
دانش کارگران و زحماتاکاشاان ، جاواناان ، 
مالکیت خصاوصای و رواباط و مانااساباات 
ناشی از آن از سیاساتام آماوزش و پارورش 
برچیده می شوند و با دگرگونی بانایاادی در 
نااظااام آمااوزشاای کشااور باار مااباانااای آخااریاان 
دستاوردهای علمی و فنی در زمینه آماوزش 
و پرورش ، امکانات تحصیاالت رایاگاان و 
همه جانبه برای کلیه شهروندان ت مین مای 
 شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود .

 بهداشت و درمان
* با لغو مالکیت خصوصی بر باهاداشات و  

درمان ، امتیازات طاباقااتای در اساتافااده از 
امکانات بهاداشاتای کشاور از مایاان خاواهاد 

رفت و بهداشت و درمان برای همه رایگاان 
خواهد بود . درمانگاهها ، بایاماارساتااناهاا ، 
مراکز باهاداشاتای . درماانای و آماوزشای ، 
مکانهای ورزشی و تفریحی متناسب با نیااز 
 هااای مااردم گسااتاارش خااواهاانااد یااافاات .
* ایجاد امااکان و ماوساساات ناگاهاداری از 
سالمندان ، معلولایان و کساانایاکاه باه دالیال 
نقص ع و و از دست دادن ساالماتای قاادر 
به کار نیستند ، ایجااد ماراکاز سارگارمای و 
 تفریح برای سالمندان رایگان خاواهاد باود .

 مسکن 
داشتن مسکن مناسب حق هر انسانی است . 
جمهاوری شاورایای ایاجااد مساکان مانااساب 
مدرن و مجهاز بارای کالایاه شاهارونادان را 
هدف فوری خود قرار مای دهاد و باا قاطاع 
سلطه سرمایه داران ، محاتاکاریان و دالالن 
از امور مساکان و کاار و زنادگای ماردم ، 
امکان دسترسی همه شهارونادان باه مساکان 

 مناسب را ت مین می کند.
 امور اقتصادی و مالکیت

جاامااهااوری شااورایاای ، آغاااز جااامااعااه بااه  
ساختمان سوسیالیسم است ، در سوسایاالایاسام 
مالاکایات خصاوصای باور وائای بار ابازار 
تولید و مبادله اجتماعی می شوند . اقاتاصااد 
از طاریاق تاولایادکانانادگاان آزاد و ماتاشاکال 

 سازمان می یابد .
با وجود اینکه مالکیت ابزار تولید و ماباادلاه 
به مالکیت اجتماعی در میاید . اما ایان امار 
یاا  شاابااه صااورت نااماای گاایاارد ، دوران 
ساختمان سوسیالیسم سرشار از تاحاوالت و 
پاایااشاارویااهااا و عااقااب نشاایااناای هاااساات . در 
جاامااهااوری شااورایاای بااا تااوجااه بااه او ااا  
اقتصادی و اجتماعای ایاران و باا در ناظار 
گرفتن شرایط و مناسبات حااکام ، از سالاب 
مالکیت کنندگان سلب مالاکایات مای شاود و 
در اخااتاایااار صاااحاابااان واقااعاای ، یااعااناای 
تولیدکنندگان متشکل در شوراها و نهاادهاای 

 مردمی قرار می گیرد .
* در جاماهاوری فادراتایاو شاورایای کاه بار 
ویرانه های جامعه سارماایاه داری باناا مای 
شااود کاالاایااه مااوسااسااات مااذهااباای ، دولااتاای ، 
شرکتها . صنایع و کارخانجات ، کارتال هاا 
و تراست ها و کلیه وسایل تاولایاد و ماباادلاه 
در دست اشخاص حقیقای و حاقاوقای را باه 
صاحبان واقعی آنها یعنی تولید کنندگان آزاد 
متحد و متشکل موسساات بااز مای گاردد و 
سلطه سرمایه داران و دالالن و ماحاتاکاریان 

 بر می افتد .
* در جمهوری فدراتیو شاورایای گاذران از 
طریق بهره ، ربا و نظایر ایاناهاا ماماناو  و 
جرم محسوب می گردد و هر شاخاص قاادر 

 به کار که کار نکند نمیخورد .
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اساسی جمهوری فدراتیو شورایی... قانونبخشی ازمفاد  نشریه کار کمونیستی زیر  
نظر هیئت سیاسی سازمان 

اتحاد فدائیان کمونیست منتشر 
 میشود .


