کارگران
سراسر
جهان متحد
شوید

ارگان رسمی فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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شعــــــــار هــر فــــــدائی  :کـــــار ،مســــــکـن  ،آزادی
اطالعیه کمیته ایالتی کرج (البرز)
بمناسبت اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید

اطالعیه کمیته ایالتی تهران
بمناسبت اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید

در حالی به مهر یعنی اغاز شروع کسب دانش و لش شر در
همه سطوح وارد شدیر و در مدارس و دانشگشا هشا ششروع
به تحصیل در سال جدید نمودیر که بسیاری از هشمشسش شسشی
های سال قبل به دلیل نداشتن بودجه و امسان تحصیل ترک
نحصیل نمود اند و در ک س حاضر نشگشردیشدنشد ن ایشن در
حالی است که فی های حقوقی چند صد م شیشونشی بسشیشاری
از مدیران ارشد در نظام افشا شد و بسیاری از انها هشنشوز
در پرد ابهام باقی ماند است ن
ادامه در صفحه 4

آغاز سال تحصی ی همیشه با جشنشب و جشوس بسشیشار هشمشرا
بود جنب و جوشی که نشان از پویایی و جوان بودن جامعشه
دارد و در لین حال توام با بیر و هشراسشی اسشت کشه در ایشن
سالها هیچگا جمهوری اس می را راحشت نشگشتاششتشه و هشر
سال با شروع سال تحصی ی به جشان رییشر مشیشافشتشد و الشبشتشه
کام هر قابل درک است ن از آنجا که در این سالهشا هشمشوار
نیروی محرکه و پیشرو هر التراض واقشدامشی لش شیشه رییشر
ددمن و جنایتسار ،جوانان پرانریی و پرشور بود اند ننن
ادامه در صفحه 6

ایا می توان از منتظری به عنوان کسی که برای حقوق بشر نامه نگاری کرد یاد کرد؟ و هدف رژیم از پخش
این نوار در بیست و هشت سال پس از این کشتار سبعانه چیست ؟
قبل از اینسه به بحث اص ی بپردازیر باید یاد اور شویر که کشتار گروهی و دسته جمعی زندانیان لقیدتی در تشمشامشی تشاریشخ
در کشورهای مخت فی همچون یونان شی ی و از جم ه حداقل سه بار در تاریخ ایران اتفاق افتاد است ن
در تاریخ کشورمان در دوران ساسانیان در س طنت خسرو انوشیروان دگر اندیشان مادکیست را به هشمشرا مشادک در بشاغ
س طنتی دربار وارونه در گودال هایی که برای کاشتن درخت کند بودند دفن کردند ن در زمان شا گروهی از زندانیانی کشه
حسر گرفته و در انتهای احسام خود بودند را به تپه های اوین بردند و انها را تحت لنوان اتهامی واهشی فشرار از زنشدان بشه
گ وله بستند نکه تهرانی شسنجه گر ساواک مفص این جنایت را در بعد از قیام از ت ویایون شرح دادن
ادامه در صفحه 2

قانون کار معضل همیشگی سرمایه داران
”کیومرث منصوری ”
جمهوری اس می به لنوان دولت سرمایه داری که از روز اول بشه قصشد نشجشا
سرمایه داری از سیل بنیان کن ( به قول بازرگان ) قیام مردم در سال  75با توافش
سرمایه جهانی به روی کار آمد  ،از این قائد ک ی حشاکشر بشر مشنشاسشبشا ایشن نشظشام
مستثنی نیست و در این سی و اندی سال حیا خوی به خوبی نشان داد که رییشر
قاب ی برای این منظور بود و از هیچ اقدامی فشروگشتار نشسشرد ن سشالشهشا فشریشب و
دروغ با توسل به باورها و توهما کور متهبی  ،مهمترین ابشااری بشود کشه ایشن
رییر در خدمت مناسبا سرمایه داری از آن استفاد کرد و بارگترین بحرانهشا را
که در تاریخ سرمایه داری ایران بی سابقه بود  ،از سر گتراند ن
در صفحه 4

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 .

سرنگــــون باد جمهوری اســــالمی برقــرار بـــاد جمهوری فـدراتیو شورائــــی!

پر توان باد همبســــــــتگی سراسری کارگران جهان
ایا می توان از منتظری به عنوان کسی که برای حقوق بشر نامه نگاری
کرد یاد کرد؟ و هدف رژیم از پخش این نوار در بیست و هشت سال پس از
این کشتار سبعانه چیست ؟
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ان همرا میشدند این حرکت منتظری که در
نهایت ل ی رغر باورس موجب طرد وی از
حاکمیت و حصر وی گردید و در نهایت
تمامی منافع وی نیا تحت شعاع قرار گرفت

اما چیای که کشتار  75را از این کشتارها

بردگان از این کشتار و کشتارگا های رییر

و موجب ازار و اذیت هایی برای وی گردید

متمایا میسند نه تنها وسعت این کشتار که

است که طی این  82سال سعی کرد اند

و پرنسیپی برای وی بوجود اورد قابل

هنوز امار دقی ان مع وم نیست و سراسری

صدای رسا و تظ ر خواهی و لدالت خواهی

احترام است ن اما ایا نیت منتظری از این

بودن این کشتار در تمامی شهرستانها و

این جان باختگان باشتد و لمری بر سر

نامه نگاری ها مبارز برای حقوق بشر و یا

مراکا استان کشور بود ب سه المال تجاوز

افشای این جنایت هولناک رییر نهاد اند

دفاع از حقوق انسانی زندانیها بود؟

به زندانیان دختر قبل از الدام و وسعت

وهموار این شعار را داد اند که نه

خود منتظری هیچگا چنین ادلایی نداشت و

کشتار نو جوانان و جوانان در این الدامها

فراموس میسنیر و نه میبخشیر انچه را که بر

هیچگا ال م نسرد که اینها بعنوان انسان یا

بود که ان را از بقیه این کشتار ها متمایا و

یک نسل از جوانان برومند این میهن دردمند

حتی بعنوان زندانی دارای حقوقی میباشند و

دهشتناک تر می نماید ن اما باید هموار به

رفته است و تا روزی که ک یت نظام را الر

حتی هیچگا با شسنجه و تجاوز و التامهای

رییر

از هردو جناح چه لامران و چه لام ن این

فردی مخالفت نسرد است ی سه ال م نمود

جمهوری اس می در زندانهای شا نیا در

جنایت رادر دادگاهی لادالنه و مردمی به

مینماید که با الدام در این سطح وسیع

مقیاسی کوچستر المال گردید است نزیرا

پاسخ گویی و روشن نمودن ابعاد این جنایت

مخالف است زیرا در ایند نصیت به

در دور شا سرکوب فقط نسبت به لد ای

وادار نسنیر هرگا از پای نخواهیر نشست ن

حسومت اس می و لیدر ان شخص خمینی

روشنفسر مبارز المال میشد ولی جمهوری

موضع منتظری در این جنایت چه بود و تا

در تاریخ قضاو

نسبت اس می ماموریت داشت تا یک قیام

چه سطح با ان مخالفت میسرد و هدف ان

حسومت به لنوان حسومتی مستبد و از

وسیع و مردمی را سرکوب کند و بالطبع از

ازاین نامه نگاری چه بود؟

حاکر ان به لنوان سفاک یاد خواهد شدن

نظر نفرا و تعداد زندانی با لد ای بیشمار

لد ای هدفمند قصد دارند این نامه نگاری

و حتی میگوید که من نمیخواهر به جمهوری

طرف بودن

منتظری به خمینی را افشا گری به نامند و

اس می گاندی وارد اید و بهمین دلیل این

و درست به دلیل سرکوب انق ب و برای

متاسفانه لد ای نیا به دنبال انان به را

نامه ها ل نی نیست و نشد و فقط یسن مرید

بازگرداندن تود ها به خانه هایشان بود که

افتاد و این لمل را بدون بررسی واقعی و

و مراد نگاشته شد است و حتی ت ویحا به

رسیدن خود سرکوب

بررسی شرایط ان دوران و چگونگی

صراحت به کمیسون مرگ میگوید شما که

و کشتار دگر اندیشان و نیروهای انق بی را

مجبور شدن منتظری به نگاشتن این ناامه ها

تحت فشار نیستید (که این مط ب نیا توضح

ک ید زد و در دهه شصت روزانه بین یسصد

ان را اگراندیسمان نمود و حتی بعضا تا

داد خواهد شد که چرا منتظری و چگونه به

تا دویست نفر را الدام نمود و پس از سال

جایی پی

رفته اند که از منتظری به لنوان

شصت نیا این الدام ها در تعداد کمتری تا

پدر حقوق بشر در ایران نام برد اند!!!

همه میدانیر انان که دغدغه حقوق انسانی را

سال  75که اوج کشتار بود و بقول منتظری

دراینجا قصد من این است بدون اینسه از

دارند و برای حقوق انسانها مبارز میسنند و

کشتار به این وسعت ادامه پیدا کرد و از ان

ارزس این لمل بساهر یا بیهود بر ان

اساسا برای حقوق بشر ارزس قائل هستند

سال تا کنون نیا این الدامها در مقیاس

بیفاایر ل ل و هدف منتظری را از این نامه

حتی اگر از موضع انق بی هر با این مسئ ه

کمترهمچنان ادامه داشته است ن

نگاری روشن نمایر ن

برخورد نسنند اگر نامه ای را به حسومت

اما اینک رییر توسط یک جناح به مقاصدی

بدون شک در ان ایام که همه افراد موجود

نگارس کنند و به حسام وقت ارسال کنند

مع وم برای اولین بار پس از بیست و هشت

در حاکمیت سرکوب در قبال خیل سرکوبها

نسخه ای از ان را انتشار داد و در معرض

سال به این نسل کشی اقرار نمود است ن

شسنجه ها و تجاوزها و الدامها بدلیل حفظ

دید لموم قرار میدهند تا ل و بر

واین اقرار تائیدی بر گفته های جان بدر

نمود بودند و حتی با

خاطر داشت که تمامی جنایا

رییر از بدو به قدر

منافع شخصی سسو

خواهد شد و از این

این سمت هول داد شد)ن

ادامه در صفحه بعد

گرامی باد یاد و خاطر به خون خفتگان را آزادی و سوسیالیام

صفحه 2

پر توان باد همبســــــــتگی سراسری کارگران جهان
ایا می توان از منتظری به عنوان کسی که برای حقوق بشر نامه نگاری کرد یاد کرد؟
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به انها گفت اقا الاقل این دار
دسته مغول (وبسوی مجتبی

روشنگری به گونه ای برای خود نیا

برای لایاانشان کاری بسنند و از انجایی

میرحیدری و محمد رضا قربانی دو توابی

مامنی فراهر اورند و بدینوسی ه برای اذهان

که هیچ مرجعی در دادستانی به انها جواب

که کنار انها ایستاد بودند اشار کرد) و

روشن سازند که اگر هر اتفاقی برای من

نمی داد تصمیر گرفتند که به ج وی خانه

گفت را جمع کنید تا ما حبس خود را بسشیر

افتاد دلیل ان این طرز ت قی و دفاع از حقوق

منتظری بروند و از او بخواهند نهرچند که

و خ صه میخواهر بگویر که چیای در

انسانها است که خود منتظری نیا در همین

در بسیاری از مواقع پشت درهای بسته خانه

زندان نبود که منتظری از ان خبر نداشته

نوار بگونه ای ان را میگوید و ال م می

وی میماندند اما لقب نشینی نمی کردند و از

باشد ن و این هیئت ها هر از چند گاهی بر

نماید که با یان روس اشنا است اما از

همه شهرها بویژ تهران به قر می امدند و

اثر فشار خانواد ها بر منتظری به زندان

انجایی که باور نمیسند که جمهوری اس می

ج وی درب خانه او تجمع می کردند و

رفت امد میسرد اما در ان دوران حتی یک

با وی چنین معام ه ای بسند و از انجا که

خواستار دیدار و گفتن مسائل با وی میشدند

جم ه التراضی از منتظری با حتی یک

نمی خواهد هیچ خدشه ای به جمهوری

بر اثر فشاری که خانواد ها می اوردند ابتدا

نامه دو خطی برای خمینی و هیچ کس دیگر

اس می وارد اید از این لمل سر باز

منتظری قول داد که بر رسی میسند و برای

از طرف منتظری ارسال نشد و تنها چیای

میاند !ن

همین منظور که از طری زندانی به گوس

که منتظری را در  75به واکن

و نگاشتن

خود منتظری در این بار میگوید اگر

خانواد برسد که منتظری کارهایی دارد

ان نامه وادار نمود اوال فشار خانواد های

مص حت دین وحسومت برای من مهر نبود

میسند هیئت هایی روانه زندان کرد ن

زندانی بود که مدتها م قاتهای انها قطع شد

این نامه را ل نی میسردم و باز یاد اور

کیست که در سال  76زندان بود باشد و

بود و از لایاان خود بی خبر بودند و دوما

میشود که من بیشترین ضربه را از اینها

هیئت منتظری را ندید باشد اما این هیئت

برای حفظ ابروی اس م و ابروی حسومت و

خورد ام چه در زندان و چه اینسه پسرم را

فقط نمایشی بود و هیچ گشایشی در امور

خمینی بود نه هیچ انگیا ای دیگر ن اما باز

کشته اند اما حسومت و اس م و ابروی

نداشت ن هیئت اول در زمستان سال  76به

در همین انداز و بخصوص اینسه پس از ان

روی جهانیان

ریاست هادی خامنه ای وارد زندانهای

دچار مشس تی شد (ل ی رغر باور خودس

است که برای من مهر هستند و در اینجا باز

تهران اوین و قال شد که در اوین در یسی

که فسر نمی کرد چنین مورد غضب قرار

اشار میسند که شما تحت فشار خانواد های

از اتاقها هادی با زند یاد داود مدائن

بگیرد) قابل احترام است درست به همین

اینها نیستید ن

برخورد نمود بود و به او گفته بود داود

انداز نه کر و نه زیاد در واقع منتظری

میدهی و

تحت فشار شدید خانواد های زندانی مجبور

اگاهانه رد میشوند و لد ای روشنفسر

در قال نیا وقتی وارد بند شدند همه زندانی

بود که از پرنسیپ هایی که در سخنرانی ها

دموکراسی زد نیا ان را نادید میگیرند و

ها جمع شدند انها ال م کردند که هیئتی

و در نماز جمعه مطرح میسند دفاع نماید ن

مثل همیشه وارد جوی میشوند که رییر یا

هستند که از طرف منتظری امد اند تا با

بخشی از حاکمیت با چه هدف و منظوری

بخشی از ان بر پا میسند میشوند و به هیاهو

مسائل و مشس

زندان اشنا شوند زندانیان

دامن میانند و برای مدتی سرگرم ان

یسی یسی مسائ ی را مطرح کردند از زندان

این نوار نمود و به گسترد گی این جنایت

میشوند بدون انسه ان را بررسی نمود و از

و دار ودسته توابین گفتند از بهااد نظامی و

اقرار نمود است ؟

خانواد

دار ودسته سرکوب او که زندان به انها

قبل از اینسه به این مهر بپردازیر باید یاد

های زندانیان است که از همان فردای شد

دستبند و کابل و نننن برای شسنجه زندانیان

اوری کنر که جمهوری اس می طی حدودا

گرفتن سرکوب و الدام در سال شصت

داد است از تجاوز در زندان و همه چیا

 4دهه حسومت جنایت بار خود بارها خود

شروع شد ن این خانواد ها در م قاتها

گفتند و حتی زند یاد سید مجید پدر پیری که

تعمدا خوراک تب یغی درست کرد (حال چه

بایسدیگر اشنا شدند و تصمیر گرفتند برای

در

اس م و حسومت در پی

مهمترین بخ

ماجرا که بسیاری از کنار ان

ان استفاد مط وب کنند مبارزا

رهایی و حتی برای سهل تر کردن زندان

زندانی ها رامثل زمان شا نرم

چهار پسرس در زندان و سه لروس
زندان و دو دختر وزن

در زندان بود نیا

تنها را رهائی ر سرخ فدائی !

پس از بیست و هشت سال مبادر

به پخ

به واسطه افشاگری توسط این یا ان فرد چه

ادامه در صفحه 9
صفحه /
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اطالعیه کمیته ایالتی کرج (البرز)
بمناسبت اول مهر و شروع سال
تحصیلی جدید

قیام مردم به لنوان الترناتیو حقنه کردند در
منطقه کمربند سبا کشیدند طالبان و دال
را پروراندند ن بر مردم ما که برای لدالت

قانون کار معضل همیشگی
سرمایه داران

و ازادی برخواسته بودند ان رفت که همه

سرمایه داری نظامی است متسی بر کاالیی

مدیران ناالی و بی سوادی که فقط با پاچه

در این سی و چند ساله شاهد ان بود اید ن

کردن هر چیا و سود بری به هر قیمت

خواری و دریوزگی بر این منصبها دست

ازادی اجتمالی را نیا از مردم گرفتند ن و

نیروی محرک ذاتی آن است ن نق

دولتها در

یافته اند و بعضا در سرکوب التراضا

این تنها یک چار دارد و ان چیای نیست

یک جامعه سرمایه داری صرفا برداشتن

که

درونی و ذاتی

مردم نق

ایفا میسنند ن و باز هر این در

که خود ما اقدام کنیر برخیایر در مح

موانع از سر را این گرای

حالی است که دزدی ها و اخت سها هر

زندگی میسنیر در محل کار وننن هرجا که

سرمایه داری و شتاب بخشیدن به این نیروی

روز شد است ن اگر در رییر گتشته نیا

حضور داریر یاران هر فسر خود را بیابیر

محرک وکمک به تداوم این سود بری افسار

این المال صور میگرفت چنین بی پروا و

متشسل شویر به کارگران معترض بپیوندیر

گسیخته است ن به قول روحانی " امان از این

اشسار نبود اما این حسومت جهل و جنایت

از خواسته های بر ح

انان مع مان

سرمایه که به حرف هیچ کس گوس نمیسند ،

در سایه اس م و با تسیه بر سرنیا سرکوب

پرستاران و زنان حمایت کنیر ن

سرمایه فقط یک وای میشناسد و به دنبال آن

لریان به تاراج و سرکوب التراضا مردم

و ت س کنیر که بسوی یک انق ب اجتمالی

میرود و آن سود است " ( روزنامه وطن

پرداخته است کارگران معترضی را که به

رهسپار شویرن و این بار هوشیار باشیر که

امروز  ) 89/7/37ن

لدم پرداخت حقوق خود طی ما ها و حتی

دیگر هیچ کس کراواتی با ری

و

جمهوری اس می به لنوان دولت سرمایه

در بعضی موارد لدم پرداخت طی سال

متهبی غیر متهبی را بر ما حقنه نسنند ن

داری که از روز اول به قصد نجا

سرمایه

التراض میسنند در خیابان به ش ق

برای لدالت و در جهت برقرای لدالت

داری از سیل بنیان کن ( به قول بازرگان )

میبندند ن این کارگران همان پدرانی هستند

اجتمالی ت س کنیر برای نفی کارمادی و

قیام مردم در سال  75با تواف

سرمایه

که نه تنها هاینه تحصیل همس سی ها همان

این میسر نخواهد شد مگر با حمایت و

جهانی به روی کار آمد  ،از این قائد ک ی

فرزندانشان را نمی توانند پرداخت کنند و

شرکت در جنب

بی ری

کارگری میهنمان ن

حاکر بر مناسبا

این نظام مستثنی نیست و

مجبور به ترک تحصیل می شوند ب سه از

پی

تهیه نان شب فرزندان خود لاجا شد اند ن

سرنگون باد حسومت جهل و جنایت سرمایه

خوبی نشان داد که رییر قاب ی برای این

بی کاری بی داد میسند و اگر لد ای از

داری اس می ایران

منظور بود و از هیچ اقدامی فروگتار

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

نسرد ن سالها فریب و دروغ با توسل به

ناچاری به دستفروشی مبادر

میسنند

یه سوی انق ب اجتمالی

در این سی و اندی سال حیا

خوی

به

مادوران رییر بساط انها را بر هر

برای دانستن و خواندن ال میه ها نشریا

باورها و توهما

میریاند ن و ج و ت س انها را برای تهیه

ما می توانید به سایت www.fedayi.org

ابااری بود که این رییر در خدمت مناسبا

قو یا لمو هر میگیرند ن

مراجعه و یا در کانال ت گرام ما

سرمایه داری از آن استفاد کرد و بارگترین

مردم ما طی قرون اخیر برای برون رفت

https://telegram.me/fedayi1349

بحرانها را که در تاریخ سرمایه داری ایران

از جهنر سرمایه ساخته در میهنمان ت س

مراجعه نمایید ادرس های ما را ترویج و

بی سابقه بود  ،از سر گتراند ن حال بعد از

کردند اما هر بار توسط سرمایه جهانی و

تب یغ نمایید ال میه های دستی که در

سی و اندی سال غار و سرکوب و جنایا

ت س انها نا کام ماند از

می شود را نیا پس از خواندن

بیشمار و جنگ ویرانگر و توسعه ط بی های

مشروطه و مشروطه خواهی رضا قااق را

تسثیر نمایید دست شما را به گرمی

منطقه ای و اضمح ل ثرو

و فرهنگ و

بیرون اوردند از فیام شسوهمند مردم در 75

میفشاریرن

اخ ق جامعه  ،اینک و با تداوم بحران

طی سازشی در گوادالوپ بین س طنت ط بان

کمیته ایالتی کرج (البرز)

جهانی که سرمایه داری با آن درگیر است ،

و سرمایه داری جهانی و روحانیت و

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

مادوران داخ ی

لیبرالها خمینی را بیرون اوردند ان را بر

مح

پخ

کور متهبی  ،مهمترین

ادامه در صفحه بعد ...
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پر توان باد همبســــــــتگی سراسری کارگران جهان
قانون کار معضل همیشگی
سرمایه داران

مشحشسششوب مششیشششود و مششخشالشف اقشتششصشاد آزاد
است ن به همین دلشیشل اسشت کشه  ،دبشیشر کشل
توسعه و اشتغال و سیاست گتاری بازار کار

سرمایه در ایران را با چالشی بارگ روبرو

میگوید  :دولت اماد است تا پتانسشیشل ارزان

کششرد و تششداوم رکششود شششدیششد و تششورم افسششار

سازی کارگران را در اخشتشیشار کشارفشرمشایشان

گسیخته امنیت جریان سود را برای سشرمشایشه

بگشتارد نننننن کشارفشرمشایشان مشیشتشوانشنشد بشدون

داری دچار اخ ل کرد است ( معاون وزیشر

صرف هاینه برای حقوق و دستماد آنهشا را

بهداشت  %96 :جشمشعشیشت گشرسشنشه و %87

به خدمت بگیرند ( ای نا  ) 59/7/37ن ناصر

حاشیه نشینند – معاون ارزیشابشی و نشظشار

آغاجری سخنگوی اتشحشادیشه نشیشروهشای کشار

تششحششصششیش ششی دانشششگششاهششهششا  2 :مششیش ششیششون نششفششر

پششروی ای ایششران الش م مششیششسششنششد  :تششائششیششد و

تحصی سرد در کششور بشیشسشارنشد – مشعشاون

تصویب الیحه اص ح قانون کار بشه وسشیش شه

اشتغال وزیر کار  :هشر  7دقشیشقشه یشک نشفشر

دولت و مج س در لمل حتف قانون اسشاسشی

بیسشار مشیشششود ن وطشن امشروز  86و / 89

کشور میباشد از این رو ک یه حقوق بشگشیشران

 ) 7/37ن اینک شسست سیاستهای داخش شی و

میباید با این روند قانون زدایی کشه بشا دولشت

خارجی رییر بر کسشی پشوششیشد نشیشسشت ایشن

رفسششنششجششانششی آغششاز شششد مششخششالششفششت کششنششنششد (

شسست ها و بحرانهای متعدد به اخشتش فشهشای

 ) 82/4/37ن به همین خاطشر روز  54تشیشر

شدید در میان طبقه حاکر انجامشیشد وبشه یشک

ما روحانی الیحه " ایشجشاد  5مشنشطشقشه آزاد

بن بست در درون هیئت حاکمشه مشنشجشر ششد

تجاری و  58منطقه ویژ اقتصادی " را بشه

است ن اینک کشتی بان را سیاست دگر باید ن

مج س ارایه کرد و روز  87تیر ما مشجش شس

گشر هشای

یک فوریت این الیحه را تصویشب کشرد ن بشا

اسشت ن"

گسترس این مشنشاطش آزاد و ویشژ لشمش 5

جوادی آم ی روزنامه رسشالشت ) 7/37 /85

منطقه تجاری  -صنعتی و  58مشنشطشقشه ویشژ

بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسید تشداوم

اقتصادی از شمول قانون کار خارج خشواهشد

روشهای گتشته جوابگو نیست  ،میبایست بشه

شد ( خبرگااری ایش شنشا  ) 37 /4 /82ن در

توسعه های صندوق بین الم ی پول و بشانشک

پششنششا کششر کششاری و بششعششضششا پششراکششنششد کششاری

جهانی لمل کرد و برای مشقشابش شه بشا بشحشران

کارگران و نیروهای انق بی رییر وقشیشحشانشه

شدید اقتصادی و رکود بشی سشابشقشه پشیشوسشتشن

به هر اقدامی برای تضمین امشنشیشت سشرمشایشه

تمام و کمال به دهسد جهانی و گششودن را

متوسل میشود تنها با مبارز متحد و منشسشجشر

و ایجاد امنشیشت بشرای ورود سشرمشایشه داران

در غالب تشس های سرخ کارگری میتشوان بشا

خارجی است ن مسایل کارگری و چشگشونشگشی

طرحهای استثماری جمهوری اس می مقاب شه

پششرداخششت حششقششوق و دسششتششمششادهششا هششمششوار

کرد و از ابشتشدایشی تشریشن حشقشوق کشارگشران

مهمترین مسئ ه ای است که سرمایه داران بشا

صششیششانششت کششرد ولششی احششقششاق واقششعششی حششقششوق

آن مشسل دارند و از آنرو که به هر چیشا بشه

کارگران و زحمتسشان  ،زنشان  ،جشوانشان ،

لنوان کاال مینشگشرنشد  ،نشیشروی کشار را هشر

کودکان نننننن حتی طبیعت تخریب ششد فشقشط

نولی کاال میداننشد کشه ارزس آن بشایشد تشابشع

و فقط در گرو سرنگونی قهر آمیا این رییشر

لرضه و تقاصا باشد و قانون کار به نشولشی

ضشششد انسشششانشششی و خشششونشششریشششا اسشششت

ن

دخالت دولت در بازار و قیمشت گشتاری کشاال

کیومرث منصوری 59/6/92

( "لد ای فسر میشسشنشنشد گششایش
کور اقتصشادی در دسشت طشاغشو
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غزل بند
شعری از فدائی خلق
رفیق سعید سلطانپور
تا که در بند یکی بندم هست
با تو ای سوخته پیوندم هست
نبرم راز ،مگر با خورشید
تا بخون ریشۀ سوگندم هست
خنجر خاری در خون دهان
گر ز گلزار بپرسندم هست
گر بنرمی گذرند آتشوار
جادوی آبی ترفندم هست
داغ سرسختی اندیشۀ سرخ
زخم خونین خطرمندم هست
بند ،گلخانۀ خون خواهد شد
تا دل سرخ غزلبندم هست
گل خون میشکنم ،میروم آ…ی
باغ را گل گل ،مانندم هست
تو بر آنی که مرا پشتی نیست
من برآنم که دماوندم هست
پنجه گر رویدم از سنگر عشق
گل نارنج تشاکندم هست
شفقی ریخته در سرب و سرود
روی دلتای فرآیندم هست
دل اکنونم اگر خفته بخون
دل فردائی خرسندم هست
ای کبوتر مرو از شانۀ من
تا به لب شاخۀ لبخندم هست
در زمستانم اگر ،خون بهار
با چه گلها که در آوندم هست

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

پرتوان باد اتحاد و همبستگی نیروهای انق بی !

صفحه /

کارگــــران سراسر جهان متحد شوید
اطالعیه کمیته ایالتی تهران
بمناسبت اول مهر و شروع سال
تحصیلی جدید

رسید است ) و ترویج بی بند باری جنسی و
اخ قی با کمک شبسه های ماهوار ای

(

 26درصد شبسه های ماهوار ای فارسی
زبان که رسالت خود را تفریح وسرگرمی

بهتر میتوان ترس جمهوری اس می را

قرار داد اند  ،از حمایت مالی رییر

درک کرد زمانی که این جوانان در مدارس

برخوردارند و تحت قوانین جمهوری

و دانشگاهها و مراکا آموزشی گرد هر

اس می پخ

میشوند ) انحطاط و پسرفت

میایند  ،نیروی قدرتمندی را شسل میدهند که

اخ قی و فرهنگی و اجتمالی وحشتناکی را

اگر با آگاهی و درک درست از شرایط

بر جامعه مستولی کرد اند ن نمود بارزاین

سیاسی و اقتصادی جامعه اجین شود میتواند

وضعیت در بین جوانان گواهی خوبی است

بارگی در وضعیت

از جامعه را

زمینه ساز تحوال

بر این که رییر کدام بخ

سیاسی جامعه گردد ن مستبدین حاکر با درک

هدف گرفته است ن ایجاد بی تفاوتی به پدید

این واقعیت هموار کوشید اند این پتانسیل

وپوچ گرایی ،

های اطراف و رخو

را با هر ترفندی مهار و خنثی کنند  ،گام

گرایشا

اول را با تعطی ی دانشگاهها برداشتند وبا

دهند خودکشی در بین جوانان از اهداف

وسیعی به جبهه های جنگ

ب ند مدتی بود که رییر دنبال میسرد و

الاام بخ

تس یر ط بانه لرفانی  ،شمار تسان

ویرانگر ارتجالی  ،با تحریک احساسا

میسند ن

کور متهبی به بهانه حفظ اس م فوج فوج

دانشجویان  ،دان

جوانان بسیاری را قربانی مطامع توسعه

مبارز :

ط بانه خود کردند و بخشی دیگر را که

مقاب ه با ت شهای رییر در مدارس و

سرتس یر در برابر بیدادگریها و جنایا رییر

دانشگاهها اولویت اص ی همه شماست ن با

فرو نیاوردند در زندانهای مخوف و قرون

بردن آگاهی انق بی به مراکا آموزشی و

وسطایی دسته دسته به جوخه های مرگ

سازماندهی و متشسل کردن دانشجویان و

سپرد و یا سر به دار کردند و جنایاتی

دان

آموزان به مقاب ه با ت شهای متبوحانه

آفریدند که ق ر از وصف آن لاجا است  ،به

رییر برای تداوم حیا

امید اینسه با ایجاد رلب و وحشت از تسرار

خیایر نفراموس نسنیر وظیفه ای سنگین بر

وقایع سال  75ج وگیری کند ولیسن با تمامی

دوس داریر و هر گامی ولو کوچک و اندک

این المال سبعانه  ،رخدادهای سال  52و

میتواند کمک موثری در پایان بیساری و

 22که توسط همین جوانان شسل گرفت این

فقرو فحشا  ،پایان استبداد و سرکوب و

امید رییر را به یاس و ناامیدی بدل کرد ن

خفقان و برقراری آزادی و لدالت و برابری

اتاقهای فسر جمهوری اس می اینک

باشد ن به امید آن روز ن

مدتهاست با تدارکا
توزیع

وسیع

مواد

گسترد با تولید و
مخدر

و

انواع

روانگردانها و ترویج هوشمندانه و تشوی

آموزان  ،جوانان آگا و

ننگین خود بر

مرگ بر جمهوری اس می
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی
زند باد سوسیالیسر

معسوس جوانان به مصرف آن ( طب آمار

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

رییر سن مصرف مواد مخدر در مدارس به

کمیته ایالتی تهران 631/3 /3

 57سال و مصرف سیگار به  59سال
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در جمهوری فدراتیو شورایی  ،تأمین
بهداشت و ایمنی محیط کار  ،ایجاد
سالن های سخنرانی  ،تأتر  ،کتابخانه ،
محل استراحت  ،ورزش  ،مطالعه و
حمام و غیره تضمین میشود  .قوانین
کار و جزئیات آن توسط شوراهای خود
کارگران و زحمتکشان متناسب با
محیط کار و شرایط کار تدوین می
گردد .
* مهاجرین و سایر خارجیان ساکن
جمهوری فدراتیو شورایی ایران ،
همچون دیگر شهروندان از حقوق
کامل شهروندی بر خوردارند و حق
اشتغال به کار بدون استخدام کار
دیگران  ،برای آنها تضمین می شود .
* شوراهای محلی بدون هیچگونه
تشریفاتی به اینگونه خارجیان حقوق
شهروندی و برابر اعطا می کنند .
* در جمهوری فدراتیو شورایی ایران ،
به کلیه پناهجویانی که بخاطر جرایم
سیاسی  ،مذهبی  ،عقیدتی  ،مورد آزار
و اذیت قرار گرفته و در خواست
پناهندگی می کنند  ،پناهندگی اعطا
کرده و حقوق کامل شهروندی آنها را
برسمیت می شناسد .
تحصیل
* بمنظور تأمین و تضمین ارتقای
سطح دانش کارگران و زحمتکشان ،
جوانان  ،مالکیت خصوصی و روابط و
مناسبات ناشی از آن از سیستم
آموزش و پرورش برچیده می شوند و
با دگرگونی بنیادی در نظام آموزشی
کشور بر مبنای آخرین دستاوردهای
علمی و فنی در زمینه آموزش و
پرورش  ،امکانات تحصیالت رایگان و
همه جانبه برای کلیه شهروندان
تضمین می شود .

کــــار مســـسن آزادی جمـهوری فـــدراتیو شورایی
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اود که در اان جسااات سهدهش
کلادی و افشا شدو دارسد مهله

به واسطهه اهاطهرو سهواسهی ااهن اها ان فهرد

سههوار بههه

ههرر اصهههح طههلههبههان بههاشههد کههه

اردبالی و رازاسی و  ...از ک ق اه ااسهار

حکومتی و  )....که ههمهوارو از ااهن همه

بدرستی و بدسا پروژو پاش باسی شهدو اسهسها

بی اطه ی سمودو و کلات ان را رد سهمهودو

اهود دو اها حهتههی در بهعه هی مهوارد هسههد

جواب داد در کوتاو مدت شااد امها در دراز

و تحت سواسساای هون بهی اهبهری در ان

پروژو را به پاش بردو و از اسصاف سگذراه

مدت ستاجه کس اواهد شد!!!

شرااط و مش و روزمرو گی بودن و غاهرو

تا کسون ه موفق بودو و تواسسته بهه اههداف

رژا جمسوری اسهمی با توجهه بهه جهسهبهش

از اان جهسهااهات اهود را بهدور اسهگهاشهتهه و

اود برسد .که هموارو در اان راستها ههوو

رو به رشد داا از هه اکهسهون وارد همه

برائت جواسد  .اان قسمت دو از ه اکهسهون

بر امکاسات ارتباطی جداد از تلوازاون های

شدو است تها بهطهرق مهاهتهلهف شهااهد بهتهواسهد

توسط بسسود و غارو در اارج کهلهاهد اهوردو

صهدای امهراههکهها و بههی بههی سههی بهرای ااههن

جسبش را مسار اا بتواسد باشی از رژاه را

است .

مههسههاههور اسههته ههادو بههسههاههسههه را کههردو اسههت و

بر راس ان سوار و بدان طراهق بهار داهگهر

اما واا ه ساروهای اسدهبی و روشهسه هکهران

امپهراهاسهاهسهتهسها سهاهز ان را در بهو وکهرسها

جمسوری جس و سکبت و کشتار اود را از

در قبا اان مسئله است؟

گذاشته اسهد و تهعهدادی از مهسهوراسه هکهرههای

گزسد تودو ها مح وا دارد.

روشهسه هکهران و سهاهروههای اسهدههبهی از هه

دموکراسی زدو ساز اواسته و سهعهدادی سهاهز

طرح در اه

کهلهمهه مهاهتهوان گه هت طهرح

اکسون بااد تما توان اود را به کار گارسد تا

به اان دا افتادو اسد و مدتهی بهه ان مشه هو

برائت مهاهتهوان بهه ان سها سهسهاد کهه از دو

اوال هوو بر است ادو درست از پهاهش ااهن

گههرداههدو اسههد بههدون اسههکههه ان را بههررسههی و

مرحله تشکا شدو.

سوار و افشای باشتر از گذشته جسااات رژاه

اهداف رژا را افشها سهمهااهسهد  .بهدون شه

مرحله او ان را می توان ااسگوسه سها بهرد

ه زمان برای تودو ها مشاص سهمهااهسهد کهه

اکی از اهدافی که در اارج کشور ههمهوارو

که رژا قصد دارد با سرو کهردن هدو ای

در اان کشتار و تمامی جسااات رژا از بهدو

رژا دسبا کردو است دامن زدن به پراکسهدو

از امهن و مسرو کهردن اسهسها از اهمهاهسهی

ورود به صحسه سااسی کشور ههردو جهسهاح

گی و د بوجود امدن و شرکت درتشهکهلهی

سسههبههت بههه جههسههااههات صههورت گههرفههتههه در

حاکمات در ان سدش داشته و گهروو مهوسهو

قوی بهودو اسهت  .کهاهسهت کهه در ان دههه

جمسوری اسهمی برائت جواد که قسمت ان

به اصهح طلب سه تهسهسها از جهسهااهات رژاه

ماهوف در زسهدان بهودو بهاشهد و بهارهها از

را مطسری در مجلس کلاد زد او در ساسهان

ابر داشته بلکه مشاصا در  76ساز همه از

دهان مسئوسان زسدان (حاج داود و مهحهسهن)

اود ا ه سمود که امامش دستهوری دادو و

ق اه باابر ودر ان سدش داشته اسهد  .دومها

سشسادو باشد که ههر هه مهاهاهواههی بهاش امها

اان امهن اجرا بودو اسد که ان را باب ما

اان مطلب ساز بااد بهرای تهودو هها تهو هاه

تههبههلههاههش سههکههن مههتههشههک ه سشههو بههرای اههودت

اود و سادرست اجرا کردو اسد که اان قسمت

دادو شهود کهه تهمهامهی سه هراتهی کهه اهود را

باش .پروژو ای که رژا حتی پس از زسدان

کلات ا هدا را رد سهمهی کهسهد بهلهکهه مهاسهسهد

اصهح طلب مهی اهواسهسهد وبهاهصهوص در

به ان دامن زد و تا کسون ساز تواسسته جسبهش

مستاری اسگشت روی گستردو گی و وسعت

راس ااهن جهراهان ههمهه در ان دههه دارای

اا و باشمار ساروههای مهاهاسهف اهود را

جساات گذاشته است و اهواههان تهحهدهاهق در

پست های کلادی و دوستی بودو و دردوست و

اان زماسه و جهوابهگهواهی و روشهن سهمهودن

مجلس وشورای امسات و ...ح ور داشته و

دو ای اان باور را تبلاش می کهسهسهد کهه ااهن

ق اه از طرف مهن جساات شدو است !!.

سه تسسا سمی تواسسته اسد بی ابر باشسد بهلهکهه

سوار را جساح راسهت بهرای کهوبهاهدن جهسهاح

مرحله دو طرح که مسوط به ساموفهق بهودن

حتی اگر (که به باور من سان ساسهت ) در

اصهح طلب و مااسه رو افشها سهمهودو اسهت

قسمت او طرح است شروع سمهودن بهاهش

ان تصمامات سدش سداشته باشسد سکوت اسهسها

سان ساست اوال اان سوار بمدت

داگر حاکمات جساح موسو به اصهح طلب

در برابر ان جسهااهات کهه تهاکهسهون سهاهز ااهن

سه اا سار روز پس از روسماای در سهااهت

و مااسه رو ماباشد که از ه اکسون اسسا سهاهز

سکوت ادامه داشته قهابه پهذاهرش سهاهسهت و

هاشمی گذاشته شدو بود دومها در مصهاحهبهه

در دااه

ههمه ههمههه هههااههی در ااههن مههورد

محکو می باشد .ااسسا حتی اگر برای بدها و

ای که با احمد مستاری صهورت گهرفهت از

شروع سمودو اسد  .وان ااهسهسهت کهه اسهسها بها

تامان مسافع و ح ا پست ههای کهلهاهدی اهود

وی سوا شد ااا فکر سماکساهد کهه افشها ااهن

طرد تعدادی از مهسهرو ههای سهواهتهه درون

سکهوت کهردو ادامه در صفحه بعد

پراکسدو سگاو دارد.

که می داسا

پی

بسوی همبستگی و اتحاد کارگران و زحمتسشان !
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ایا می توان از منتظری به عنوان کسی که برای حقوق بشر نامه نگاری
کرد یاد کرد؟
جهر رژاه

باشسد ساز در اان جساات شرا

هستسد .و ه بسا در شهرااهطهی مشهااهه بهاز
اگر مرد را رژا به مسلخ ببرد برای ح ها
مسافع و پست های اود سکوت اواهسد کهرد
و اان پز های دمهوکهراتهاه

دروغهاهن اسهسها

جههزبههرای اسههتههحههمههار تههودو ههها ههاههز داههگههری
ساست  .مگر ماشود گ ت حسن روحاسی کهه
از ههههمهههان او

روی کهههار امهههدن رژاههه

جمسوری اسهمی در مجلس و در کماساهون
های ان سدش داشته و

و کماساون امسات

ملی ساز بودو به اسهسهاد و ااهبهار ااهن گهوسهه
جساات دست رسی سداشته است؟
در همان سا  88وقتی جسهااهات رژاه ا ه
از کشتار و تهجهاوز و شهکهسهجهه در زسهدان
کسرازک افشا گرداد اکلر اان جساح سهکهوت
کردسد تسسا کروبی بود که جسااتی که در حق
تههراسههه مههوسههوی صههورت گههرفههتههه بههود را
پاگاری سمود بداه اسسا سه تسسا سکوت کردسهد
بلکه در بع ی از مجاسس کروبی را کهه او
ه در م اسجا شدو و زار فشار مهبهادرت
به افشا سمودو بود را متس به تهسهد روی مهی
کردسد.
و در اار روشس کرا ن و ساروهای اسهدههبهی
از ه اکسون بااد اود را برای تحرک ههای
پاش رو امادو سهمهااهسهد و امهکهان دوبهارو بهه
اسحراف بردن تحرکات مهردمهی را از رژ
بگارسد.
و داههگههر مسههئههلههه ای کههه رفههدههای زسههداسههی
ماصوصا سسبت به ان بااد هوشاار باشسد و
سسبت به ان مو ع گرفته و در ااهن ااها بها
ذکر ملا و ااطرو از مهدهاومهت و تشهراه
زسدان و زسداسهی بهه مهدهابهلهه ان بهروسهد ااهن
مسئله است که رژا تهش ماکسد ا هدامهاهسها
را بطور ااص و زسداساان ان دهه رابهطهور

در جمهوری فدراتیویو
یی
ریی
مو دو ای تواب که از اهداف و ت کرات شییورا یی
اود دست کشادو بودسد معرفی سمااد تا بهداهن و ان های جیاعی ی
طراق حس همراهی و ه دردی با زسهداسهی س عیا ی داری ی یا
و حتی گرااش به ت کر زسهداسهی را از تهودو
شییود ریی ییویی
عیی
سلب سمااد  .در حاسی که باهوبهی مهی داسهاه
،
عوسسات عذهب
سان سبود و در زسدان روزبهروز زسهداسهاهان
دولت  ،شی ریتیهیا
روبه جلو مارفتسد و سعی بر اان داشتسهد کهه
رژا را وادار به دب سشاسی کسسد و اسهاسها ص ا ع و رارخانجات ،
ترس رژا در ان دورو پس از جسگ و حه رارتل ها و تی اسی
سشدن مسئله زسداساهان و احهتهمهاال اجهبهار بهه ها و ری یوی وسیا یل
ازادی تعدا زاادی از اسسا و وارد شهدن اسهسها تولود و عیبیادلی در
اشییی یییا
به جامعه و شک گرفتن مهبهارزو از طهراهق دسییی
را
اان زسداسهاهان هاهزی بهود کهه رژاه را بهه حقوق و حقوق
صاحبیا واقی ی
هراس اسدااته بود و مصبب اان کشتهار بهی
تیولیوید
آنهیا ی ی ی
رحماسه و سس کشی موجب گشت.
ر دگا آزاد عتحد و
محسن رجب زادو 963631/
عتشکل عیوسیسیات
برای تماس با سازمان اتحاد
گیی دد و
فدائاـــــان کموساست اا ارگاسسای ییاز عیی
س ی ییر ی س ی عییا ی
آن با اکی ازآدرس
های ذا تماس بگاراد.
و
و دالال
دارا
روابط مومی سازمان
ی عی
عحیتیکی ی
 webmaster@fedayi.orgافیییییییییتییییییییید
کماته آذربااجان
* در جیییمیییهیییوری
azer@fedayi.org
فییدراتییوییو شییورا ی
کماته تسران
گذرا از ط ق هی
Tehran@fedayi.org
کماته کرج
 ،ر ا و نظیا ی ا ی یهیا
karaj@fedayi.org
و جییی
عیییمییی یییو
کماته کردستان
عحسوب ع گ دد و
kurdestan@fedayi.org
ه ش ص قیادر ی
@fedayi1349
رییار ری رییار نییکی یید
آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،نمو ورد

اطالعیه ها و نشریات سازمان اتحاد
فداییان کمونیست را از کانال فدائی در
تلگرام دریافت کنید .

کــــار مســـسن آزادی جمـهوری فـــدراتیو شورایی

صفحه 8

