نشریه فعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
ما کمونيست ھا چه می گوييم و
چه می خواھيم؟
ما کمونيست ھا می گوييم که داشتن شغل يکی از
بديھی ترين حقوق شھروندی ما انسانھاست که
با درامد حاصل از اين شغل بتوان نيازھای يک
خانواده  ۴نفری را رفع نمود.
ما کمونيستھا ھيچگاه با رفرم و اصالحات مخالف
نبوده و نيستيم اما کدام رفرم و کدام اصالحات ؟
بدون شک با رفرم و اصالحی که طی مبارزه و
زير ھژمونی طبقه کارگر به طبقه سرمايه دار
تحميل گردد که اين عقب نشينی خود بارقه اميدی
خواھد بود در دل طبقه کارگر و وی را جری تر
خواھد نمود برای مبارزه بيشتر و بخشی از حاصل
مبارزات خود را خواھد ديد.
ما کمونیستها با رفرم و اصالحی که از طرف
سرمایه داری و رفرمیستها مطرح می گردد ھيچ
موافق نيستيم و بارھا و بارھا طی تاریخ جهان و
در اقصی نقاط مختلف نتيجه چنين رفرمھايی را به
عين ديده ايم ما فراموش نکرده ايم که در ١٩١٨
رفرميستھا در المان چه بر سر جنبش طبقه کارگر
اورد و طی ھمکاری با ارتش امپریالیستی فرانسه
چگونه شورای محالت و شورای سربازان را از پا
در اورد و بر طبقه کارگر مستولی گرديد .یا فراموش
نکرده ایم که ھمين رفرميستھا و اپورتونیستهای
جنبش کارگری چگونه ھمپيمان با سرمایه داری
مذهبی حاکم بر کشور در دهه شصت چگونه انقالب
توده ھا را سرکوب و جنبش کارگری میهنمان را به
چه درجه ای سرکوب نمود .ما کمونيستھا می گوييم
تنها با مبارزه مسلحانه می توان ماشين سرکوب
سرمايه داری را در ھم شکست و بی دلیل نیست
که سرمایه داری حاکم و اپورتونيستھا چرا انقدر از
مبارزه مسلحانه و اندیشه آن آنقدر وحشت دارند که
هر روزه طی مقاالتی سعی بر ان دارند که این شیوه
از مبارزه را در نشریات خود به طرق مختلف نقد
نموده و توده ھا را از این شيوه مبارزه بر حذر دارند
.ما کمونیستها میگوئیم وقتی که جمھوری اسالمی
حتی سنديکاھای کارگری را که در ھمه جا خود
سرمايه داری برای کارگران بنا می گذارد و سعی
می کند انھا را با این شکل زرد مشغول داشته و از
مبارزات انقالبی بر حذز دارد را نيز بر نمی تاباند.
دیدید که زبان اصانلو را بريده و تاکنون در زندان
نگه داشته شده است .در شورش ھای سال  88دیدیم
که با مبارزین چه کردند از شکنجه و داغ و درفش
که دریغ نکردند عالوه بر ان زندانيان مورد تجاوز
جنسی نيز قرار گرفتند .حال با اين رژيم ددمنشی که
با فرزندان اين مرز بوم چنين می کند و ھيچ زبانی
را نمی فهمد الی زبانی که خودش سخن می گويد
يعنی زبان زور چه باید کرد؟!!
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ما کمونيستھا دستھای خود را به سوی انانی که چون
ما فکر می کنند دراز می کنيم و به گرمی دست انھا
را می فشاریم و از آنان چشم ياری داريم بياييد تمام
کسانی که به سوسياليسم به منزله تنها راه رسیدن به
عدالت اجتماعی و عدالت جنسی و .....باور داريم
و باور داريم که به هیچکدام از آنها نخواهیم رسید
مگر با سرنگونی این جمهوری جهل و جنایت و
تنها راه سرنگونی اين رژيم ددمنش و آدمخوار را
از طريق مبارزه مسلحانه می دانيم گرد هم جمع شده
و دست در دست و بازو در بازو پيش برويم برای
مبارزه نھايی عليه جور و فقر.
ما کمونيستھا می گوييم که ھر ملتی در این چھار
چوب به اسم ایران زندگی می کند حق دارد که
با زبان مادری خود بنویسد و بخواند .فرھنگ و
اداب رسوم بومی منطقه محترم شمرده شود و حق
تعیین سرنوشت حق مسلم تمام ملتھای موجود در
چھارچوب کشور است .
ما می گوییم زنان که نیمی از جمعیت کشور را
تشکيل می دھند در تمامی عرصه ھا برابر با مردان
بوده و ستم جنسی به هر صورت و شکل باید از
جامعه رخت بر بندد.
ما می گوييم تمامی کودکان بايد از امکانات تحصیلی
و رفاه و ورزشی مجانی برخوردار باشند و دولت

موظف است اين  ...ادامه دارد

نگاھی به صف آرايی انقالب و
ضد انقالب  ،وظايف ما
بخش دوم

کیومرث منصوری
اپوزسيون جمھوری اسالمی طيف وسیعی را در بر
ميگيرد که به جرات میتوان گفت از اين لحاظ این
رژیم رکورد دار است.
طيف وسيعی از افراد و جريانات مختلف با ادعاھا
و شعارھای گوناگون که پرداختن به تک تک آنھا
از اين رسانه مقدور نیست .اين طيف گسترده بخشی
وابسته به باندهای مختلف رژيم و صادراتی ھستند
 ،عناصری که با حکم های زندان  ١۵سال ( علی
افشاری ) و  ١٠سال به یکباره سر از خارج در
آوردند و شروع به نظریه پردازی و يارگيری
کردند  ،عنصری ( اکبر گنجی ) که از تاسيس سپاه
پاسداران و فرماندھی عملیات در کردستان به نفی
امام زمان در خارج کشور رسيد و يا نماينده مجلسی
که با  ١٠سال حکم زندان ( فاطمه حقیقت جو ) سر
از آمريکا و سخنرانی در کنگره در آورد و یا .......
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خوارج نھروان اولين
جمھوريخواھان در تاريخ ؟!
(کمک به يتيمان کوفه عدالت
علی يا وجدان درد علی؟!!!)
محسن رجب زاده
در دوران خالفت عمراسالم توانست مرزھا را پشت
سر بگذارد و امپراطوری بزرگی برای حکومت
جديد فراھم ايد که با توجه به بزرگی ان از مواھب
و تنوع بسياری نيز بر خوردار بود .پس از مرگ
عمر و پس از نشست عثمان و علی بنا به وصيت
عمر پس از خروج از خانه عثمان به عنوان خليفه
بعدی به مردم معرفی گرديد و مردم در سقيفه جمع
شده و با وی بيعت نمودند  .اما عثمان با دو خليفه
قبلی تفاوت بسياری داشت واز ھمان ابتدا شروع
کرد و حکومت مناطق مختلف را به اقوام خود سپرد
و با توجه به اين مسئله اقوام وی منافع بيشتری را
به خود اختصاص دادند  .واين امر بسياری ازمردم
مکه و مدينه را که در جنگھا و وپيروزی در ان
نقش داشتند و اينک انتظار ان را داشتند که از منافع
ان بھرھمند گردند را ناراحت نمود و به ھمين دليل
در دو مرکز ياد شده دنيای اسالم مردم شروع به
مخالفت نمودند (بايد اين را در نظر داشت که ھرجا
که اسالم پيروزی بدست اورد عمدتا در بالدی
بود که مردم ان از ظلم حکام خود به ستوه امده
بودند و در ارزوی عدل و عدالت بوده وبا توجه به
شعارھايی که اسالم می داد به ان پناه اورده بودند
که خيلی زود متوجه شدند که در عمل حکام جديد
تفاوتی با حکام قبل ندارند به ھمين دليل ما از مقطع
در تاريخ شاھد رشد جنبش ھای مقاومت در برابر
حکام جديد در کشورھای فتح شده ھستيم )خانواده
ابوطالب نيز به ھمين دليل و به اين دليل که فکر می
کردند که اگر عثمان نباشد حکومت به راحتی در
خانواده انھا خواھد بود جزو مخالفين بودند و درست
به ھمين دليل مردم را تحريک می نمودند البته علی
در منظر عمومی عثمان را ھم نقد می کرد و ھم به
عنوان مدافع از اميرالمومنين ظاھر می شد .علی
می دانست که اگر اين برخوردھا باب شود روزی
دامن وی را نيز خواھد گرفت .باالخره عثمان در
شورشی مردم کشته شد و بعد از ان علی به خالفت
نشست در اين موقع بود که اشخاصی از صحابه و
ھمچنين ايشه ھمسر کوچک محمد تحت اين عنوان
که يکی از محرکھا عليه عثمان بوده و باعث مرگ
وی شده با وی از درمخالفت برخاسته و جنگ جمل
را به راه انداختند .عدھای ازحکام مناطق مختلف که
عثمان بر کار گماشته بود نيزاز ترس اينکه موقعيت
خود را از دست ندھند به مخالفين پيوستند و ازميان
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کار  ،مسکن  ،آزادی
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يازدھم ارديبھشت ماه روز
تجلی قدرت طبقه کارگر را
گرامی میداریم
مصاف کارگران با ظلم و ستم استثمار سرمایه
داران یک ستیز و پيکار دائمی است که ھمواره با
فراز و فرودهایی توأم بوده و همیشه سرمايه داران
با ترفند ھای مختلف از وعده ھای دروغين تا بگير
و ببند و شکنجه و زندان کارگران مبارز توسط
دولتھای خود  ،کوشيده اند تا از اتحاد و همبستگی
کارگران در این پيکار جلوگيری کنند و بر اين
واقفند که اتحاد کارگران میتواند قدرتی را بوجود
آورد که ھيچ نيرويی را یارای ايستادن در برابر
آن نيست .اول ماه مه روز تجلی این قدرت است
روز بر آوردن فرياد بر عليه غارتگری و چپاول
دسترنج کارگران توسط سرمایه دارن  ،بر علیه فقر
و گرسنگی و بی عدالتی و تبعيض  ،بر عليه استبداد
و خفقان و زندان و اعدام است .روز فرا خواندن
تمامی کارگران و زحمتکشان و تھی دستان جامعه
برای گرد آمدن به زیر یک پرچم برای ايستادن در
برابر حاکمیت سرمايه داران است  ،حاکميتی که
تنها ره آورد آن برای کارگران تشديد فقر و استثمار
و تحميل غير انسانی ترین شرايط زندگی بوده و
کارگران حتی برای تحقق ابتدايی ترين حقوق
انسانی خود برای کار و امنیت شغلی  ،دستمزد ھای
متناسب با نرخ تورم  ،ساعات کار کمتر  ،بیمه
بیکاری  ،تامين اجتماعی واقعی  ،مسکن مناسب
 ،آينده تضمين شده و و و .....نباید اميد به حاکميت
سرمايه داران داشته باشند  .حاکميت سرمایه داران
برای حفظ امنيت سرمايه داران است و اگر ھم به
پاره ای از اين خواسته به طور نيم بند پاسخ دھد
صرفا برای تضمین امنيت سود بری سرمایه داران
است و بس .پيکار برای تحقق خواسته های صنفی
گامی مھم برای متشکل و يک صدا شدن کارگران
در واحد ھای صنفی و در سطح جامعه است ولیکن
متوقف شدن در طرح خواسته های صنفی از رژيم
سرمايه در حاليکه ھميشه با سرکوب و بازداشت
و زندان مواجه ميشويم صرفا منجر به مشروعيت
بخشيدن به اين رژيم خواھد شد  .چگونه ميتوان از
رژيمی که تقاضای کارگران برای بازگشت به کار
را با گلوله باران ھوايی و کشتار آنھا پاسخ ميدھد ،
از رژيمی که تالش برای ايجاد سنديکای مستقل را
جرم دانسته و رھبران آن را به بند کشيده و تحت
وحشيانه ترين شکنجه ھا قرار ميدھد  ،از رژيمی
که با تحميل ارتجاعی ترن قوانين کار به کارگران
دست کارفرما را برای ھر اقدام غير انسانی باز
گذاشته  ،از رژيمی که اعتراضات کارگران برای
عدم دريافت ماھھا حقوق عقب افتاده در واحدھای
صنفی مختلف را با خشونت و سرکوب و بازداشت
پاسخ ميدھد  ،از رژيمی که ھيچ گونه صدای
اعتراض و مخالفت با خود را بر نمی تابد و کمترين
حقوق انسانی را برای کودکان  ،زنان  ،جوانان قائل
نيست و ولی فقيه را حاکم بر جان و مال و زندگی
آحاد جامعه ميداند  ،از رژيمی که حمايت از رژيم
ھای جانی و دد منش منطقه چون سوريه و عراق
و باندھای تبھکار و جنايتکار اسالمی را سرلوحه
اقدامات خود قرار داده انتظار داشت ابتدايی ترين

نيازھای يک زندگی انسانی را برای کارگران
برآورده کند .لغو فروش نيروی کار  ،لغو قوانين
استثمار گرانه سرمايه داری و در يک کالم برچيدن
بساط سرمايه داری تنھا شرط برقراری عدالت و
برابری است.

مرگ بر رژيم سرمیایه داری جمهوری
اسالمی
زنده باد سوسیالیسم
کميته ھای ايالتی تھران و کرج 91/1/18
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خوارج نھروان اولين جمھوريخواھان...
انھا معاويه دارای سپاھی قويتر بود که نامبرده نيز
از ھمان ابتدا با علی بيعت نکرده و ھمواره بيان
می کرد که علی بايد به سواالتی در مورد عثمان
پاسخ گويد .علی پس از خاموش نمودن جنگ جمل
به کوفه نقل مکان نمود و از انجا سپاھی را برای
مقابله با معاويه فراھم نمود بسياری از جوانان کوفه
در اين نبرد با سپاه علی ھمراه شدند.
طرف مقابل (معاويه) سپاھی اراسته و از دمشق به
سوی کوفه حرکت نمودھر دو سپاه در بين راه در
منطقه صفين در مقابل ھم صف ارايی نمود معاویه
که حاکمی زيرک بود و شنيد که در سپاه علی اين
سوال که چرا باید دو لشکر اسالمی رو بروی ھم
بايستند فرمان داد تا قران را بر سر نيزه زدند که
اين امر باعث شد دو سپاه حکميت عمر عاص و
ابوموسی را بپذيرند پس از این که عمرعاص ابو
موسی را فریب داد در بين جوانان دو سپاه اين
سوال پید آمد که نبايد فريب و مکر عمر عاص را
پذيرفت پس به فکر افتاده که مسئله خالفت را حل
نمايند اين عده اين مسئله را چنين پاسخی داده و قرار
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گذاشتند که خليفه را برای دو سال انتخاب و با وی
بيعت نمايند چنانچه خلیفه برحسب انصاف و عدل
حکومت نمود برای دوسال بعد نيز منتخب شده و با
وی بيعت نمايند و اگر چنين نبود او را برکنار نموده
و با دیگری بیعت نمایند وقتی اين سخن به گوش
علی و معاویه رسيد ھردو براشفته و گفتند اگر این
سخن ریشه بگیرد قابل جمع کردن نيست و از انجا
که منافع هر دو به خطر می افتاد به مقابله با ان بر
خواسته و انھا را خوارج ناميدند ( خارج شده ھا از
بيعت ) علی و معاویه به سپاه خوارج تاختند و در
کنار نهروان در یک رورز  ۴٠٠٠نفر را گردن
زدند از این سپاه  ۴نفر توانست که فرار نمايد( .
که از این  ۴نفر با خود قرار گذاشتند که در ١٩
رمضان پیش رو  ۴نفر علی و معاویه و عمر عاص
و ابوموسی را به انتقام ياران گردن باخته خود به
قتل برسانند که سه نفر از انھا دستگیر و کشته شد و
تنھا ابن ملجم نفر چھارم موفق شد عمليات خود را به
انتھا برساند) وقتی علی ازجنگ فارق شد و به کوفه
برگشت خانواده ھای سربازھا به بيرون کوفه برای
استقبال از سپاه جمع شده بودند انھا شایعاتی مبنی
بر کشته شدن عزيزان خود بدست علی شنیده بودند
اما تا کنون سابقه نداشت که تعدادی اينچنين زياد
به دست فرمانده سپاه خودی کشته شود برای ھمين
امده بودند تا مطمئن شوند که عزيزانشان از جنگ
سالم بازگشته اند ان شب کوفه قوقائی بود اکثر خانه
ها داغ دار بودند بعد از مدتی علی برای دلجویی از
يتيمانی که پدر آنها بدست وی در نهروان کشته شده
بود به خانه انها مراجعه و برای انھا شير و ديگر
مواد غذايی می برد ولی از انجايی که يتيمان وی را
مسبب بی پدری و يتيم شدن خود می دانستند از وی
چيزی قبول نمی کردند و به ھمين دليل بود که علی
از آن پس بصورت مخفی مواد غذايی را پشت درب
خانه ھا قرار می داد!!.
عدم مطالعه دقيق مذھب و تاريخ اسالم باعث گرديده
که نه تنھا بوده ھا بلکه حتی روشنفکران ما نیز
نسبت به مذهب و نمادهای مذھبی توھم داشته باشند
ھمين امر که علی به کودکان يتيم کوفه اھميت می
داد باعث گردیده بود که رفيق گلسرخی از وی
به عنوان اولین سوسیالیست یلد کند حتی در دهه
شصت بسياری از روشنفکران مبارز ما که با رژیم
ددمنش حاکم به مبارزه برخواسته بودند بعضی از
اعمال سرکوبگران رژیم را در زندانھا با ناباوری
می نگريستند و با توهمی که نسبت به انديشه انھا
( مذھب ) داشتند نمی توانستند ھضم نمایند که آنها
به این گونه اعمال مبادرت نمايند  .در صورتی
که تاریخ جھان سراسر مملو از مبارزه و به همان
اندازه نيز مملو از سرکوب نیروهای مبارز است
که طی اين سرکوبھا ھمواره طبقه حاکم جنايت ھا
نموده است و اين شيوه ھای سرکوب نبايد موجب
شگفتی گردد  .در حالی که در دھه شصت بسياری
از مبارزين با ناباوری به شيوه ھا و عملکرد
زندانبانان می نگريستند و حداقل در اوايل ورود
به زندان اين توھم را با خود يدک می کشيدند و اين
چيزی نبود به جز عدم مطالعه و شناخت دقيق انھا
از مذھب و شناخت از تناقضات مذھب اسالم .

تنھا ره رھايی ره سرخ فدائی
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بقیه از صفحه اول

نگاھی به صف آرايی انقالب ...
نمونه ها بسیار است ولیکن اپوزسيون رژيم در دو
صف مشخص قرار ميگيرند  ،صف ضد انقالب و
صف انقالب.
شناخت و تفکيک اين دو صف کمک بزرگی به
پيشبرد مبارزه عليه جمهوری اسالمی و برای آزادی
و برابری و عدالت میکند .صف ضد انقالب در بر
گيرنده بخش وسيعی از مخالفين جمهوری اسالمی
است که به لحاظ ماھيت تفاوتی با رژیم ندارند ،
چه آنھايی که خواھان اصالحاتی در رژيم ھستند
تا جرياناتی که در پی تغییر رژیم سیاسی موجودند
 ،از عناصر و جریانات اصالح طلب داخل گرفته
تا اصالح طلبان مهاجر  ،از جمھوری خواهان و
اکثریتی توده ایها گرفته تا سلطنت طلبان مشروطه
و سلطنت طلبان پارلمانی  ،از خاتمی تا رضا پهلوی
ھمه و ھمه خواھان حفظ مناسبات موجودند وبه تنھا
چيزی که فکر نميکنند فقر و بیکاری و بی عدالتی
و فسادی است که جان به لب مردم رسانده و صرفا
ميکوشند هر یک به روشی در آینده مبهم و تاریک
جمهوری اسالمی نظام سرمایه داری را از گزند
مصون بدارند  .طرحهایی چون اصالح چند بند
از قانون اساسی جمھوری اسالمی  ،تغيير قانون
اساسی  ،اجرای ھمه پرسی با نظارت سازمان ملل
 ،تشکیل مجلس موسسان تشکيل کنگره در خارج
 ،سرنگوني حاکميت با اعتراضات مدنی و انجام
انتخابات  ،طرحھايی است که صرفا تغییر در
روبنای سياسی حاکم و سھيم شدن در قدرت سیاسی
را دنبال ميکند  .ھر کدام از اين عناصر و جريانات
خود در فساد و غارت گری ھا و جنایات رژیم ھای
پھلوی و اسالمی سھم به سزايی داشته اند و حال
صحبت از دمکراسی و حقوق بشر و عدالت ميکنند
 .اصالح طلبان ميکوشند با بزک کردن جمھوری
اسالمی قدری چھره کريه و منفور آن را قابل تحمل
کنند غافل از اينکه حافظه تاریخ و پرونده سیاه خود
را نمی توانند پاک کنند.
جمھوری خواھان که اينک کنگره ای هم تشکيل
داده اند بدنبال برداشتن نام اسالمی از کنار جمھور
و قرار دادن نامی شيک تر و عامه پسند تر ھستند
تا ھمچنان با عوامفريبی و کشاندن مردم به پای
صندوق ھای رای جمھوری خود را برپا کنند و
روز از نو روزی از نو ( تو کار کن من ببرم بی
حرف و گفتگو )  .سلطنت طلبان که در حسرت کافه
ھا و کاباره ھا و قمار خانه های دوران شاه ميسوزند
ھمچنان با چشمی گريان در از دست دادن رحیمی
ها و خسرو دادها و خيامی ھا و ھويدا ھا و از ھمه
مھمتر شاه فقید شان و در اوج وقاحت بدنبال احيای
سلطنت البته اين بار از نوع انگليس و اسپانيا و
 .....هستند تا سهمشان از این نمد محفوظ بماند .نوع
صحبت ھمه اين حضرات از آزادی و دمکراسی و
حقوق زنان و  ......از نوع شعارها و ھياھويی است
که احزاب در اروپا و امریکا در فصل انتخابات
به راه می اندازند و به مردم تنها وسيله ای برای
کسب قدرت می نگرند و پس از به قدرت رسيدن آن
میکنند که در انگلیس و فرانسه و يونان و اسپانیا و
آمریکا و شیلی و روسيه  .....رخ داد در صف مقابل
نیروهای انقالبی و کمونیست قرار دارند که علیرغم

اختالف نظرھا در يک کالم اشتراک دارند همه
بدنبال سرنگونی جمهوری اسالمی در قیام مسلحانه
توده ای و برچیدن مناسبات سرمایه داری و برقراری
حاکمیت کارگران و زحمتکشان توسط شوراها
هستند .برخالف هیاهوی دستگاههای تبلیغاتی
بورژوازی کمونيستھا ھمواره تنھا آلترناتيو بالفعل
در برابر دول سرمایه داری هستند همانطور که در
تجمعات و تظاھرات ھای گسترده در کشورهای
اروپايی و امريکا در مخالفت با نظام سرمایه داری
مشهود بوده  .ایران هم از این قاعده مستثنی نيست
بعد از سرکوبهای گسترده دهه شصت و مھاجرت
اجباری عده ای به خارج جمھوری اسالمی خوش
خیالپنداشت که دیگر دوران آرامش است بخصوص
که سربازان گمنام جمهوری اسالمی در صفوف
کمونيستھا ( اکثریتی ھا و توده ایها ) در ایجاد تشتت
و جاسوسی سنگ تمام گذاشته بودند  ،ولی خيلی
زود دريافت که رويايی بيش نبوده و کمونيستھا فقط
آن افرادی نیستند که در خارج ھستند بلکه در جای
جای جامعه در بین توده ها حضور دارند وليکن با
معضل پراکندگی و تشتت روبرو بوده اند و عمال از
تبديل شدن به نيرويی بالقوه باز مانده اند.
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ھرکه را کو دور ماند از اصل
خويش باز جويد روزگار
وصل خويش.
بی گمان در نقطه ای از تاریخ پيش روی در
کشورمان شاھد ان خواھيم بود که اطالح طلبان
حکومتی با راستھا در مقابل توده ھا برای حفظ
حکومت نیاز به اين خواھند داشت که اختالف ھا را
کنار گذاشته و متحد همچون دھه شصت عمل نموده
و برای مقابله و سرکوب یکی شوند.
ھفته گذشته شاهد مالقات میر حسين موسوی و
مجتبی خامنه ای بوديم که با سکوت خبری برگذار
گرديد .پس از کروبی با خانواده دیداری داشت که
این ديدار نيز برخالف همیشه با سکوت ھمراه بود
و ذیگر شیخ برای حفظ و چگونی حفظ اسالم و
حکومتش پيامی نفرستاده بود!!
خزعلی نیز پس از خروج از زندان بی سر و صدا
راهی خانه خود و بگفته ای بیمارستان گردید .چه
شد؟ و چه مذاکراتی بین این دو جناح حکومت
صورت گرفته معلوم نيست اما مطمئن بخشی از
این مذاکرات اگر به مسائل خارجی مربوط باشد
بخش دیگر آن مربوط به هراس حاکمیت از اوضاع
داخلی و تشديد گرانی ها و بی کاری ھا و واکنش
توده ها در اينده ای نزديک به ان خواهد بود.
توده ھا بايد طی اين دو دھه هفتاد و ھشتاد اموخته
باشند که تنوری از دو جناح اسالميون برای آنها
گرم نخواهد شد .و تنها راه رھايی از اين منجالب
متشکل شدن خود انها و مبارزه دوشادوش طبقه
کارگر برای رهایی نهایی خواهد بود.

پيش به سوی تشکيل کميته های محالت،
کارخانه  ،دانشگاه و  ....و هرجا که حضور
دارید.
زنده باد سوسیالیسم

جويای گل از سرزنش خار
نترسد
عاشق به رخ يار ز اغيار
نترسد
عيار دالور که کند ترک سر
خويش
از خنجر خونريز و سر دار
نترسد

گرامی باد اول ماه می روز
همبستگی کارگران سراسر
جهان.
کارگران تنها راه پیروزی
در مقابل سرمایه داری اتحاد
و همبستگی ماست.
پيش به سوی اتحاد و
سراسری
همبستگی
کارگران واحدهای مختلف
در ایران.

استقالل آزادی جمھوری فدراتيو شورائی
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چنانچه خواھان آن ھستيد که نظرات خود
و مقاالت خود را با ما مشترک شويد
آنھا را به آدرس سازمان اتحاد فدائيان
کمونيست ارسال داريد و يا به آدرس کار
آنالين فرستاده و حتما قيد نماييد برای
نشر در راه سرخ کمک ھای مالی را
نيز به ھمين آدرس ارسال نماييد.
kare-online.org
www.fedayi.org
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