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ارگان رسمی فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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شعــــــــار هــر فــــــدائی  :کـــــار ،مســــــکـن  ،آزادی
راز بقاء جمهوری اسالمی

بریگزیت آمریکایی

” کیومرث منصوری ”

” نوشین شفاهی ”

سی وپنج سال از عمر جمهوری اسالمی میگذرد و در طی این سنی
و پنج سال رژیم بزرگتری بحرانها را از سر گذرانده و تنا بنا امنروز

ترامپ پیروز شد و اولترا راست را بقدرت رسانید .تشدید
ملیتاریسم ،تشدید تبعیضات جنسی و نژادی ،و مهاجر ستیزی
وراسیسم از اولین پس لرزه های این زلزله انتخاباتی خواهد بود.

همواره توانستا خود را نجات دهد  .در حال حاضر بیکاری و فنرنر در

ترامپ فاشیسم افسار گسیخته و چهرۀ بدون بزک سرمایه داری

جامعا بیداد میکند  ،ت فروشی با عنوان یک شغل با امری عادی بدل

است .سیستم وقیحی که با شارالتان هایی همچون ترامپ میخواهد

شده و در شبکا های مجازی عکس افراد همراه با مشخصات و قنینمن

از مردم و جنبش حق طلبانه شان انتقام بگیرد.

و  .......با راحتی قابل دسترسی اس

 ،پنخنو و فنرون اننواا منواد

انتخابات آمریکا غیر از تاخت و تاز دو حزب اصلی سرمایه داری،

مخدر یکی از مشاغل پر درامند اسن

نا عنده ای در جنامنعنا از ن

صحنۀ به مانیفست گذاشتن مطالبات توده ای و اعتراض به بیعدالتی

ارتزاق میکند و قبحی در ای

ار نمی بینند و بخشی وسیعی از جامعنا

اجتماعی هم بود.

ادامه در صفحه /

خصوصا جوانان اسیر مصرف ای مطاا ویرانگرند .

عوامفریبی یا ایجاد امنیت

ادامه در صفحه 0
به بهانه نشست چهارم شورای همکاری نیروهای
چپ و کمونیست.

” کیومرث منصوری ”
با نگاهی با شنورهنای اطنراف اینران منانننند

” محسن رجب زاده ”
ایجاد یک تشکل تح عنوان شورای همکاری نیروهای چپ و مونیس بندون شنک اقندامنی
ارزشمند بوده و هس و نشان از ان دارد ا طیف چپ انرالبی بنر این بناور اسن

نا بندون

اتحاد و یک پارچگی در یک اتحاد عمل و یا حتی فراتر از ان منسجم شدن در یک جبها واحد
انرالبی چپ نمی تواند در تحوالت اتی شور هیچ نرشی را ایفا نماید  .و در پس ان اگر هنمنین
پرا نده گی اداما داشتا باشد حرفی نیز برای مطرح نمودن در منطرا اشوب زده و بنا جننن
شیده شده خاورمیانا برای زدن ندارد .

ادامه در صفحه 4

” اطالعیه شورای مرکزی سازمان ”
تشدید اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه ودستگیری رهبران
» حزب دموکراتیک خلقها «
روزنامه نگاران  ،فعالین جنبش های اجتماعی محکوم است!
در صفحه 6

عراق و پا ستان و افغانستان و تر یا و  .....و
ناامنی و اشفتگی و بمب گذاری های منتنعندد و
جنگهای محلی  ،همواره ای سوال پیو منینایند
چرا در ایران چنی وقایعی رخ نمیدهد و ایران
از امنی برخوردار اس  .دستنگناه تنبنلنینغناتنی
رژیم همیشا وشیده با تردیس ای نظام سنر تنا
پا فاسد  ،ن را از بر ات شور امام زماننی و
اقتدار و توان نیروهای امنیتی و اطنالعناتنی و
نظامی خود قلمداد ند و چنی تبلیغ میکننند نا
اگر در سوریا با داعو نجنگینم منجنبنورینم در
شهرهای اینران بنجنننگنینم و نی این تنبنلنینغنات
دروغی بیو نیس .

ادامه در صفحه /

سرنگــــون باد جمهوری اســــالمی برقــرار بـــاد جمهوری فـدراتیو شورائــــی!

ارگــــران سراسر جهان متحد شوید
راز بقاء جمهوری اسالمی
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جان مده و گرسنا امام زمانشان هم با داد
شان نخواهد رسید همانطور ا امروز در

” کیومرث منصوری ”

برناما پیک نیمروزی اخبار ساع
در حا یکا در مد قسم

دو

اعظم جامعا فاف

مرگ سپرد  ،جنگی ویرانگر و خانمان

رادیو گزارشی تهیا رده بود از افزایو

ردن شکم

برانداز را با دعای توسل و میل و عربده

ضریب جینی یعنی افزایو وحشتناک فاصلا

خانواده را نمیدهد ارگزاران دو تی ا از

های هنگرانها 8سال اداره رد و از نعمات

ا با گفتا پاره ای از نمایندگان

حروقهای

تضیرات و

رما نانی برای سیر

تامی

ذخایر انرالب هستند ! دریاف

ن بهره ها برد  ،باالتری

طبراتی

مجلس و چند ارشناس عواقب خطرنا ی

دهها میلیونی را حق طبیعی خود میدانند و

اجحافات استثمارگرانا را بر ارگران و

برای جمهوری اسالمی در بر خواهد داش

حتی ن را افی نمیدانند  ،عده قلیلی دیگر

مزد بگیران جامعا تحمیل رده  ......،هما

و موجب شوبهای اجتماعی خواهد شد

ا عمدتا سر در خور باندهای مافیایی

اینها با فتاوی و سخنرانی های خمینی جالد

( تماما با نرل از گزارن رادیو )  .با قول

امنیتی و نظامی دارند با قیم با خاک سیاه

با عنوان رهبر شیعیان جهان صورت

ضرب ا مثل معروف دیر و زود دارد

نشاندن ارگران و زحمتکشان و چپاول و

رهبری وی و بعد از مرگ

دسترنج نها  ،با تصاحب قسم

اعظم

گرف

 .تح

ای عنصر پلید با هدای

جانشی وی خامنا

ثروت جامعا  ،اشرافی گری چندن وری

ای مخبط  ،تمام ار ان دو تی و غیر دو تی

با راه انداختا اند  ،با خودروهای و س

و نظامی و امنیتی حتی مدارس و دانشگاهها

در سطح شهرها جوالن میدهند

و بیمارستانها  ،با زبانی دیگر ل جامعا

 ،میهمانی های نچنانی برگزار میکنند  ،در

جوالن گاه روحانیون شده تا مراقب

نند

خانا های چندی میلیاردی زندگی میکنند ،

سلما ای با بیضا اسالم وارد نشود  .در طی

بستنی با پودر طال میل میفرمایند و ایام

سا ها هر از چندی مناسبتهای جدید

گران قیم

رده بانی خیر

محرم باس سیاه با ت

ای

مذهبی ابداا شده و تمام دستگاههای تبلیغاتی

میشوند و هیات عزاداری بر پا میکنند ،

رژیم یکپارچا با تهییج توده ها برای شر

گاوها و گوسفندها سر میبرند و خرج میدهند

در مراسمها مذهبی با ار گرفتا میشوند ،

را سند

دو ماه محرم و صفر  ،یک ماه رمضان ،

بزنند  .بیچاره ارگران ا هیچ جا غرفا

اعیاد شعبانیا  ،ماه رجب و ایینهای اعتکاف

و

 ،ذی ا حجا و اعیاد ذایی ن  ،سا روز

تا ثواب ببرند و غرفا ای در بهش
ای نخواهند داش
گناه

پول

حتی جهنم چون وق
ردن

هم

ندارند.

ازدواج علی و قاطما  ،سا روز غاز والی

بلا راز براء جمهوری اسالمی همانی اس

امام زمان  ،ووووو  ،تا زمانی ا توده ها

ا با افیون توده ها معروف شده  " ،دی

سرگرم ای مراسمهای عبادی و روحانی !!

"  .ای رژیم پلید و جانی ای رژیم فاسد و

هستند جنایات و دزدیها و فساد حکوم

غارتگر فرط با مک دی و دام زدن با

فاصلا طبراتی و حروق های نجومی ،

توهمات و خرافات مذهبی توده ها توانستا تا

بیکاری فرر و اعتیاد  ......... ،هما با

با امروز با حیات ننگی خود اداما دهد.

فراموشی سپرده میشود و هر سا ی از پس

رد و ترک و تر م و بلوچ را وحشیانا

سا ی دیگر بدی طریق زمان بر وفق مراد

در شهرهای

جمهوری اسالمی گذشتا با طوریکا

انرالبیون

خودشان باورشان شده ا ای حکوم را با

و زادیخواهان را در سیاهچا های

قا امام زمان خواهند سپرد !!!

سر وب رد  ،در دها شص
جوی خون با راه انداخ
مونیس

قرون وسطایی دستا دستا با جوخا های

ف با فای

،

غافل از اینکا در برابر قدرت توده ها با

سوخ

و

سوز

ندارد.

یومرث منصوری 57/7/72

جمهوری شورایی  ،آغاز جامعه
به ساختمان سوسیالیسم است  ،در
سوسیالیسم مالکیت خصوصی
بورژوائی بر ابزار تولید و مبادله
اجتماعی می شوند  .اقتصاد از
طریق تولیدکنندگان آزاد و متشکل
سازمان می یابد .
با وجود اینکه مالکیت ابزار تولید و
مبادله به مالکیت اجتماعی در
میاید  .اما این امر یک شبه صورت
نمی گیرد  ،دوران ساختمان
سوسیالیسم سرشار از تحوالت و
پیشرویها و عقب نشینی هاست  .در
جمهوری شورایی با توجه به
اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران و
با در نظر گرفتن شرایط و مناسبات
حاکم  ،از سلب مالکیت کنندگان
سلب مالکیت می شود و در اختیار
صاحبان واقعی  ،یعنی
تولیدکنندگان متشکل در شوراها و
نهادهای مردمی قرار می گیرد .

حق تعیی ســــــــــرنوش حق مســـــــــــــــــلم خلق هاســـــــــــــــــــــ

صفحه 0

پر توان باد همبســــــــتگی سراسری ارگران جهان
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اول آمریکایی هستند و بعد دموکرات یا

بریگزیت آمریکایی

جمهوریخواه و صد البته هر دو حزب
” نوشین شفاهی ”

اعضاء یک تیم" .موضوع را از این ساده
تر نمیشود ارائه کرد .که فارغ از هر

میلیونها کارگر بیکار از انحطاط سیاسی-

با " انقالب سیاسی" اش دموگرافیک جوان

جنگ و دعوای انتخاباتی ،هر دو حزب

اقتصادی و بحران مالی جانشان به لب و

و معترض به نظم ارتجاعی موجود را با

علیه میلیونها کارگر آمریکایی و صدها

طاقتشان به سر آمده ،سیاه پوستانی که هر

خود کند و توانست مطالبات رادیکالتری را

میلیون توده غیر آمریکایی با ملیتاریسم

روزه موضوع حمله های وحشیانۀ پلیس

به فضای سنتی سیاسی آمریکا وارد کند

وجنگ آفرینی شان هم رای و هم تیم

قرار میگیرند و در جنبشهایی چون " جان

عمال مجبور شد که این توده های هوادار را

هستند.

سیاهان مهم است" مبارزه خود را سازمان

بسمت کمپین کلینتون کانالیزه کند .سندرز با

اگرچه بیشتر مردم آمریکا به کلینتون رای

داده اند ،و مهاجران غیر قانونی که به

همراهی کردن کلینتون در چند کمپین،

داد ولی بر اساس سیستم "الکتورال کالج"،

بیگاری در مزارع و کارهای سیاه بکار

بخش زیادی از هوادارنش را خشمگین و

فاشیسم رای آورد و فاشیسم در آمریکا

گرفته شده اند .این توده ها طبعا مجبور

دلسرد از خود دور نمود .کلینتون برای این

چهار نعل خواهد تاخت و تنها راه مقابله با

شدند بین بد و بدتر به کلینتون دلخوش کنند.

قشر بیشتر با مارگارت تاچر هویت سازی

آن کوتاه نیامدن از مطالبات بحق و انسانی

و ترامپ به نمایندگی از وقیح ترین و

میشد تا اهداف و آرمانهای برنی سندرز.

طبقه کارگر و امید به آینده است.

توانست

دموکراتها با کنار گذاشتن سندرز و هپروت

منافع طبقه کارگر در مبارزه با جنگ،

اعتراض بخش زیادی از کارگران سفید را

پیروزی ،هم بخش زیادی از این جوانان را

نابرابری و بیعدالتی اجتماعی ایجاب میکند

بسمت اولترا راست هدایت کند.

از دست دادند و هم میلیونها کارگر سفید

که تنها از طریق متحد کردن خود از هر

ترامپ با ادعای اینکه به بخش فریبکار

پوست را که در دو ترم گذشته به اوباما

نژاد و ملیتی در یک مبارزه مشترک علیه

سیاستمداران حرفه ای متعلق نبوده توانست

رای داده بودند .در عین حال سیاه پوستان

نظام سرمایه داری و علیه اقتدار سیاسی

اعتماد بخش زیادی از این توده ها را بخود

زیادی که اعتمادی به کلینتون نداشتند و

اش با هر حزب و شخصیتی میتواند به

جلب کند .ولی آنچه که بیش از همه

انتخاب اوباما هم به خشونتهای نژادی و

دستاورد برسد و سرمایه داری را شکست

برجسته شد این بود که ترامپ به راسیسم،

بیحقوقی آنان پایان نداده بود از رای دادن

دهد نه اینکه به یک ابزار سیاسی در کمپین

ملیتاریسم عریان و گستاخ ،کلیسا و ضدیتش

خودداری کردند.

های این حزب یا آن حزب سرمایه داری

با حقوق زنان و همجنسگراها ،سکسیسم و

مشکل دیگر دموکراتها این بود که

تبدیل شود.

زینوفوبیا پالتفرمی برای فعل و انفعال و

نارضایتی و خشم توده ها را فقط در

نوشین شفاهی

جوالن دادن اجتماعی شان ایجاد کند .به آنها

اختالفات نژادی و قومی توضیح داده و

 01نوامبر 6102

جرات داد که بدون هیچ شرم و پوزشی،

کمپینشان را بر همان محور قرار دادند در

بنیادی ترین حقوق دموکراتیک و حیثیت و

حالیکه این نارضایتی ها که نتیجۀ

حرمت انسانی را به سخره گرفته و به

سیاستهای جنگ طلبانه ،بخششهای مالیاتی

دستاوردهای دموکراتیک مبارزات توده ای

به یک درصدی ها و کال تشدید سیاستهای

در آمریکا تف کنند .به معنایی دیگر به

نئولیبرالی اوباما بوده در کمپین برنی

لمپنیسم ،قلدری و جهل ،ارزش و جاللی

سندرز منعکس شد تا کلینتون.

اجتماعی داد و جمهوریخواهان را که حتی

بهر رو واقعیت در خارج از این رقابتهای

از گستاخی و بیشرمی بی ادبانۀ ترامپ

احزاب سرمایه داری حتی اگر وخیم تر

احساس نگرانی میکردند به یک قدرت

نشود همان نکبتی خواهد شد که بود .هم

بالمنازعه نه فقط در کاخ سفید بلکه در هر

اوباما و هم کلینتون قول دادند که با ترامپ

دو مجلس و دیوان قضایی عالی تبدیل بکند.

همکاری کرده و در سیاست گذاری هایش

از طرف دیگر برنی سندرز که توانسته بود

در کنار او خواهند بود .اوباما گفت " :که

بیشرمترین

جناح

بورژوازی

راه سرخ را بخوانید و آنرا
به دوستان و آشنایانتان
معرفی کنید .
سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست بخشی از سازمان
چریکهای فدائی خلق ایران
است که در تاریخ بهمن
 ۹۴۳۱با حماسه سیاهکل
متولد شد .

پیو بسوی همبستگی و اتحاد ارگران و زحمتکشان !

صفحه /
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رفیق مال طی سخنانی در نشنسن

به بهانه نشست چهارم شورای همکاری نیروهای
چپ و کمونیست .
اما متاسفانا شاهد این بنوده اینم نا در این

چنهنارم

مطرح نمود نا بنا حضنور ننینروهناینی نا
تمامی رژیم را زیر سوال ننمنی بنرنند و بنا
لی مرابلا نمیکنند و نینم ننگناهنی بنا سنوی

بورژوایی سخ میگف عمنال نشنان داد نا

دیگر دارند ای تشکل راه با جناینی ننخنواهند

چننند سنال ازتشنکنینل

ای رون غلط بوده و راه با جناینی ننخنواهند

بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرد!

ای تشکل هیچ خروجی بجز چند اعالمنینا و

بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرد .

رفرا چا ما بخواهیم چا نخواهیم طنرز تنلنرنی

اطالعیا و نشس پا تا ی نداشتا و ندینده اینم

رفرا نیروهایی ا با سم و سنوی اتنحناد و

های موجود در نشس نمایندگان تفکنر هنای

هنا

همکاری و هنمنیناری و ...قندم بنر منیندارنند

موجود در جامعا اس م نیز با نگاه رفنینق

نشان از ان دارد ا توافری لی و منسجم بنر

بدون شک از قبل از تشکیل چنننین ارگناننی

مال موافق هستم و میدانم و بناور دارم نا

روی مطا ب ارا ا شده نبوده و نیس !

سم و سوی خود را ارزیابی ننمنوده و این

ان طرز تلری تا مرطعی با ما هنمنراه خنواهند

با راستی چا چیز مانع رشد و تعا نی چنننین

تا تیک را در خدم استراتژی منورد ننظنر

بود و تا با انتها ما را همراهی نخواهند نرد

اتحادهایی تا نون بوده اس ایا منا تنحنلنینلنی

خود در نظر میگیرند و با سم چشنم اننداز

اما راه و رون درس چیس

درس و منطری از اتحادهای پیو از این و

خود از ای نشس پیو میروند و در وحنلنا

بیایید از منظر پزشکی با قضیا ننگناه نننینم

علل نا ام ماندن انها داشتا ایم و اگنر داشنتنا

اول بر اثر چشم انداز خود و در نهای نامی

در مننوقننع مننواجننهننا یننک پننزشننک حنناذق بننا

ایم ایا این تنجنارب را بنکنار بسنتنا واز ان

ا بر ان نشس خنواهننند گنمنارد ننینروهنای

بیماری ا مشکلی حاد دارد جراحی اخنرین

مدت علی رغم گذش

و ارا نا بنحن

ا انهم از روند حنر ن

مورد نظر خود رابرای ای اتحاد یا هرنامنی

نننننا ننننامننننیننننهننننا درس گننننرفننننتننننا ایننننم
چپ تا نون برای ایجناد چنننین اتنحنادهناینی
خیز برداشتا و ی تا نون نتوانسنتنا اسن

بنا

مننراد خننود بننرسنند عننیننب در ننجنناسنن
ما در اتحاد های پیشی

ا در چشم انداز خود دارند انتخاب مینکننننند
بدون شک هما واقنف هسنتنیند نا اگنر این
تشکل را اتحاد بخوانیم نیروهایی نا در ان

ا با شکس منواجنا

راههای رشد بیماری را مسدود ننکنننینم بنایند
رون های صحیح را بکار بنرد تنا از رشند
بیماری جلو گیری رد و تکنیک درسن

را

خواهند رد متفاوت با نیروهاینی نا

بکار برد ا بدون جراحی بیمار را بهنبنودی

هنا را چنگنوننا

در یک جبها میگنجند خواهد بنود .بنل طنبنع

بننننننننننننننننننبننننننننننننننننننخننننننننننننننننننشننننننننننننننننننیننننننننننننننننننم .

ارزیابی ردیم بندون شنک منینداننینم نا ان

نننننده در

جریانات تشکیل دهنده نشس از همان ابنتندا

انها تعلق دارد مترارن اس  .در یک تشنکنل

باید در جلو ناسنب ناراننا بنرخنورد نردن

هنم

بعضی از جریانات موضع درس و انرالبنی

اوردهای منفی ان باید نگریستا شود تنحنلنینل

مننیننتننواننند حضننور داشننتننا بنناشنند نننیننروهننای

مننیننگننرفننتننننند اینننننکننا جننریننانننی چننننند سننازمننان

شود و از انها تنجنربنا فنرا گنرفنتنا شنود نا

دمو رات مثل تشنکنل زننان و تشنکنل هنای

دمو راتیک را وارد تشکلی مونیسنتنی ننند

متاسفانا ظواهر امر نشان میندهند نا چنننین

مدافع ارگران و ....اما از اننجناینی نا این

خود با اندازه افی سوال بر انگیز هس اما

.

نیروها دمو راتیک هستند و اعضای تشکینل

وقتی از ان بنرای پنینو بنردن اهنداف خنود

در اتحادهای پیشی ما شاهد ان بودیم نا از

دهنده انها میتوانند از هر خاستنگناه طنبنرناتنی

بصورت اتخناذ رای و بناال بنردن ارا خنود

هما نیروهای مندعنی چنپ حنتنی ننینروهنای

باشند در تشکل های نمنوننینسنتنی بنا اهنداف

استفاده ند ای دیگر اسنب ناراننا بنرخنود

منفرد دعوت با عمل امد نا در ان نشنسن

مشخص مونیستی نمی گنجند بلکا میتوانننند

ننردن و رفننتنناری بنندور از پننرنسننیننپ هننای

با دفاا یا منترد در ننار اننهنا بناشننند ننا در

مونیستی اس !.

گردیدند چا دیدیم ان نشنسن
نشس هنا دسن
اس

اوردهناینی بنهنمنراه داشنتنا

ا ننبنایند ننادینده بنگنینرینم حنتنی دسن

ننننننننننننننننننننننبنننننننننننننننننننننوده

ها شر

اسننننننننننننننننننننن

نامی هم ا با نینروهنای شنر ن

مثل جبنهنا ننینروهنای غنینر نمنوننینسن

نند و برای انها بصورت منننفنرد

رایی برابر با سازمان های متشنکنل شنر ن
نندده در اتحاد در نظر گرفتا شد و ....این
دیدگاه ا ناشی از تح تاثینر قنرار گنرفنتن
شننر ن

شر

چاره اس  .اما ای بندان منعنننی ننینسن

نا

ننننننننده هننا بننا دمننو ننراسننی هننای

تشننننننننننننننننننننکننننننننننننننننننننل .

بیایید اینگونا فکر ننکنننینم و خنون بناوراننا

خننننننننننننننننننننود

پننس چننرا مننا شنناهنند حضننور تشننکننل هننای

بگوییم رفرا قصدشان از ای

ار ای بوده ا

دمو راتیک در ای نشس هستیم

تعداد امضا ننده گان را زیناد و در ننتنینجنا

ادامه در صفحه بعد

گرامی باد یاد و خاطره با خون خفتگان راه زادی و سوسیا یزم

صفحه 4
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عوامفریبی یا ایجاد امنیت

به بهانه نشست چهارم شورای همکاری نیروهای
چپ و کمونیست .

نمایو قدرت بدهند ا اگر هم چنی باشد ای

واقعی

تفکری ود انا بیو نیس زیرا هما میداننند

انرالب می اندیشیدند و حال با راه نجاتی برای نترل و سر وب بحرانهای داخلی با ن

ا ای تشکل های دمو راتیک از چننند ننرنز

ای اس

ا سران جمهوری اسالمی از بدو شکل گیری با توسعا طلبی و صدور

مینگرند.

ننهناینتنا تشنکنینل

وقتی از او ی روزهای با قدرت رسیدن  ،خمینی از نظامیان عراقی میخواهد ارتو صدام را

شده و برای داخل این ننا تنننهنا امنیند بنخنو

ترک نند و با مانند ارتو ایران با دام اسالم برگردند و صدام را سرنگون نند و تکبیر

نیس بلکا میدانند با چرخا ای مانننند اتنحناد

گویان و اشهد خوانان می خواستند از راه ربال با قدس شریف بروند  ،داعشی وجود

های قبلی دچار خواهد شد تازه اگر موضنوا

نداش  .هنگامی ا در بهار  28چند صد نفر از سپاهیان با بنان اعزام وبا راه اندازی حزب

رای و نرو این تشنکنالت را در اخنذ رای

هللا و با قول حس نصرهللا رهبر حزب هللا تامی ای جریان از ابتدایی تری نیازها تا پیچیده

نا تشنکنلنی نا

تری سالحها طی زمانی بیو از سی سال  ،یکی از بازی گران اصلی بنان شدند داعو جا

با تعداد انگشتان یک دسن

ندانند  .و جای تعجب اسن

شعار ارا توده ها را میدهد و از دمنو نراسنی

بود

انهم بشیوه دمو راسی بورژوایی امال دفناا

افغان و سا ها پذیرایی از جانیانی چون گلبدی حکمتیار در ایران  ،برای خود حق اعمال نظر

میکند بیشتری نفرات را از طریق اینننگنوننا

با میلیونها دالر از دارایی های مردم،

تشکالت وارد نشس

رده ا حنرنوق دینگنر
رده انند

ردند و بعد از سروط صدام توسط همی مزدوران و دس نشانده خود  ،نوری ا ما کی  ،و با
تشکیل حشد ا شعبی توسط سپاه قدس  ،عراق را با یکی از تیول جمهوری اسالمی بدل

پنننننننناینننننننننمننننننننال

ننننننننننمننننننننایننننننننند!!

می نیس

ا میتوانند راه گشنا و

رفرا ای

در تحوالت افغانستان قا ل شدند  ،داعو جا بود

حزب ا دعوه و سپاه بدررا از عناصر عراقی در ایران تشکیل داد و سا ها از نها پذیرایی

سازمانها ا پرنسیپ ها را رعای
را

وقتی با ارسال گسترده سالح و تجهیزات و پول برای بخشی از با اصطالح مجاهدی

ردند  .با افزایو اعترضات مردمی خصوصا سنی ها نسب

با اقدامات سر وبگرانا دو

اثر گذار بناشند رشند دروغنین و بناد نننکنی

ما کی حشد ا شعبی با عنوان بازوی مردمی سر وبگر دو

هنینچننگناه بنا جننننبننو چننپ نمننک نننکنرده و

داعشی مطرح نبود  .مزدوران سپاه پاسداران از غازی روزهای شروا اعتراضات توده ها

نخواهد رد بلکا چگونگی تفکرات و طنرز

بر علیا رژیم اسد در نار پلیس و نظامیان برای سر وب مردم سوریا وارد عمل شدند ( دو

نا

سال قبل از پیدایو داعو )  ،پول و سالحهای ارسا ی از ایران بوده ا تا نون رژیم اسد را

می تواند هم راه گشا باشد و هم بارغا ای از

سرپا نگاه داشتا و دفاا از حریم حرم صرفا توجیا ای بر جنایات جمهوری اسالمی در

امننینند را در داخننل بننین نننیننروهننا و جنننننبننو

ا ایجاد شوب و تنو در شورهای منطرا ،

تلری ما و مهم تر از هما عملکرد ماسن

سوریا اس

 .ای واقعی

انکار ناپذیر اس

پا گرف

در حا یکا هنوز

استراتژی جمهوری اسالمی در ایجاد امنی و رامو گورستانی در ایران اس .

ارگری دام بزند.

کیومرث منصوری95/7 /26

محس رجب زاده 2////51/5

@fedayi1349
آخرین اخبار و گزارشات ،
مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان اتحاد
فداییان کمونیست را از
کانال فدائی در تلگرام
دریافت کنید .

کارگـــــــــران و زحمتکشان رفقا و مبارزین
راه آزادی و برابری
با مشارکت و ارسال نظرات ،انتقادات
وپیـــــش نهادها و گزارشات خود مارا در
بهینه کردن
نشــــــــریه یاری رسانید.

تنها راه رها ی ره سرخ فدا ی !
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تشدید اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه ودستگیری رهبران «حزب دموکراتیک خلقها»
روزنامه نگاران  ،فعالین جنبش های اجتماعی محکوم است!
دو

تر یا درپی تالشهای سر وبنگنراننا

طمات زیادی با ای جنبو ترقی

توانس

را با شر

دراعتراضات سراسری علیا

و بی وقفا خود برای با زانودر ورد جنننبنو

خواهانا بزند معهذا تا نون ازرسیدن با

سر وبگریهای دو

هنننای اجنننتنننمننناعنننی تنننرقنننی خنننواهننناننننا

اهداف خود بازمانده اس .

وظیفا انترناسیونا یستی ما حکم میکند ا

ودمنننو نننراتنننینننک درسنننراسنننر تنننر نننینننا و

اردوغان

بویژه حمنالت ننظنامنی گسنتنرده درمننناطنق

قدرت

ردستان ا تنا نننون بنا بنرجنای گنذاشنتن

بمنظور

های

همچون گذشتا درهمبستگی با مبارزات

تحکیم

تغییرات مورد

توده های ارگر و زحمتکو تر یا و

نظران درقانون اساسی و سر وب

ستم واستثمار رد

استبدادی خود

پایا

تر یا دعوت میکنیم.

مبارزات توده های تح

صدها قربانی ،هزاران زخمی و بنا وینراننی

مبارزات خلق

رد وجلوگیری ازرشد

،از هیچ مک و یاری دریغ نکنیم .رفرای

مناطق مسکونی و زیرساختهای ای منننطنرنا

وگسترن دامنا سیستم خودحکومتی رژاوا

ما ا تا نون درحد توانا ی خود با جنبو

انجامیده اسن  .بنامنداد روز  ۴ننوامنبنر ،بنا

در ردستان

تشدید

انرالبی ردستان ومبارزه دررژاوا یاری

یننورن بننا دفنناتننر و منننننازل اعضننای گننروه

سر وبگری و تروی

جریانات ارتجاعی

ا نون نیز ودرای روزهای

پار مانی «حزب دمو راتینک خنلنق هنا »در

مذهبی و ناسیونا یستی روی ورده اس .

سخ

شهرهای مختلف تر ینا و شنمنال س نردسنتنان

اردوغان با همکاری و هماهنگی نیروها و

پیروز باد مبارزات ارگران وزحمتکشان

 ۳۱ت از نماینده های عضنو این حنزب را

دول مرتجع منطرا ،میخواهد تجربا رژاوا

ستم واستثمار تر یا علیا

ردند .صالح ا ندین دمنینرتنان و

را ا هنوز درمراحل ابتدا ی خود اس ،

دو

،ازرهنبنران این حنزب از

درنطفا خفا ند  .جنبو های انرالبی ،

زنده باد همبستگی ارگران وزحمتکشان

ارگری و سوسیا یستی تر یا را سر وب و

،برعلیا نظام ستم واستثمار و زور و

بازداش

فیگ ینو سندا

جملا بازداشتی ها هستند.
اقدام اخیر دو

سوریا،

رسانده اند،

نها را تنها نخواهند گذاش .

وخلرهای تح

اسالمی و سر وبگر اردوغان

تر یا ازحلرات زنجیره

توده های زحمتکو را با خانا هایشان

سر وب سرمایا داری

ا بدنبال

برگرداند .اما جنبو های اجتماعی درتر یا

زنده باد سوسیا یسم

های ارتجاعی و

مورد

اقدامات سر وبگرانا ای اس
شکس

با

پی درپی سیاس

و

جنبو

رد

خلق

ا

ضد مردمی حزب حا م « ک پارتی »در

پشتیبانی افکارعمومی مترقی تر یا و

 .دستگیری

جهان قرارگرفتا اس  ،ریشا دارتراز ن
های سر وبگرانا

تر یا با اجرا گذاشتا شده اس

ده ها روزناما نگار و فعال مدنی و سیاسی

اس

ا با اعمال سیاس

ارگری ،هنرمندان

دو

تر یا متوفق شده و ازنفس بیافتد.

 ،فعاالن جنبو

با حزب

وازطرفی بحران گریبانگیر تر یا نیز با

ونویسندگانی ا احتمال مخا ف

حا م راداشتند ،موجی از انزجار عمومی را

موج شتار و دستگیری مخا فی

سیاسی

درسرتاسر تر یا و جهان برانگیختا

 ،روزناما نگاران و فعا ی چپ جنبو

اس .سران دو

تر یا تالن زیادی بخرج

شور وحملا نظامی و

دادند تا با حمای

ازداعو و گروه های

مرتجع دیگر و با اقدامات متعدد نظامی
اراده نیروهای چپ ودمو راتیک

های اجتماعی درای

بمباران و توپ باران مناطق رد ستان ،با
راه حلی نخواهد رسید.

رد

ماضم محکوم ردن اقدامات سر وبگرانا

درمبارزه علیا داعو و سازماندهی

دو

تر یا ،از جملا دستگیری صالح

خودمدیرتی توده های زحمتکو را متوقف

ا دی

ودیگر

ویا ن را ازمسیر خود منحرف نند .دو

فعا ی دمو راتیک وچپ تر یا هما احزاب

تر یا با اقدامات ضد مردمی خود هرچند

و سازمانهای انرالبی و انسانهای زادیخواه

دمیرتان و فیگ

یو سدا

سازمان اتحاد فدا یان مونیس
 /7بان /972

برای تماس با سازمان اتحاد
فدائیـــــان کمونیست یا
ارگانهای آن با یکی ازآدرس
های ذیل تماس بگیرید.
روابط عمومی سازمان
webmaster@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته کردستان
kurdestan@fedayi.org
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