
 

 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

در یک جامعۀ طبقاتی، انققق و س سقاسقسقا قسق ق  

یک امر اجتناو نقاذقریقر اسقه س طقرقانق قار  ق  

مار س گفه جبر تاریخ تغسسر نظام اقتقاقادر را 

یک ساقعسه حتری مسکند. ب سارر از   انقی  ق  

انق و را یک ضرسرت ندان ت  س بق  تقغقسقسقرات 

تدریجی س بزع  آنان "م ا رقه آمقسقز" اعقتقققاد 

دارند، انق بسان را خشانه گرا س خقاد  انققق و 

را امرر خشن تعریف مسکنند. ماردر    ب سقار 

م رح مسشاد این اسه    اگر انق و جبر تاریخ 

اسه چرا انق بسان بقایقد در ذقرسسقۀ آن اقدیقدا 

دخققا ققه  ققنققنققده بققزعقق  ایققنقق ققا سقققتققی  قق  ا ققرققنققه 

دخا تگرر خااه ناخقااه مقاجقد خشقانقه زایقسقی 

ناگزیر تاسط نظام حا   س ب  تقبقآ آن مقنقتق  بق  

احترال  مقابل  برثل از طقر  انققق بقسقان خقااطقد 

اد، چرا در ذرسسۀ طبسعی انققق و اسقاسقا بقایقد 

 دسه برده 

مقاضقاعقی  ق  در ایققن دیقدگققاه بق  آن ذقراخقتقق  

نرسشاد امر  "زمان" اسه. ب  گفتۀ  نسن اگر امر  

دخا تگرر ان ان در ذرسسۀ جقبقر  تقاریقخ حقر  

سال دیگر ط  اقاطقد  055ااد ان ان معاصر تا 

تحقق ساسسا س   نخااطد اد. مقارد دیقگقر  ق  

در این مسان  نادیقده گقرهقتق  مقسقشقاد ماقا ق  س 

هجایاعس ه ک تقاسقط سقرمقایق  دارر س ققدرت 

سساسی در طی ایقن رسنقد بق  مقسقلقسقانق قا ان قان 

إعرال مسشاد. اگر مرسجسن ایقن دیقدگقاه حقاهقظقۀ 

تاریخی ن  چندان دسرر ط  نداات  بااند دستک  

در این قرن معاصر ااطد باده انقد  ق  خشقانقه 

سس تراتسک تاسط حکامت ار در قدرت، با ترام 

ظرهسه اش س در تقرقامقی ااقکقال س هقرم ققابقل 

تاارش ب  مسلسان ا ان ان    عردتقا از اقشقار 

تحتانی س ت سدسه جقامقعق  بقاده انقد بق انققق قا  

 تحرسل اده اسه. 

  ارگران ج ان متحد ااید !

 سرنگان باد رژی  جر ارر اس می ، برقرار باد جر ارر هدراتسا اارا ی !
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 2در صفحه  ادامه

ر اام اا ر ر اا اا  رلاامت اا  ر ت رواادااتاایاامه رواامخت باام

روابامبابا ر ر ت رتا جم وتهرا الویرر ندروشدیا 

)رک راگمرب رخوبیرووت ربمت یرخرحالجیرقماتر

ر ام ا امر وبگمفترانقالببونرکمونبستر ترطیرا ا 

ب تمروبتوانستندرلعبب را تمالژهرکنندرخربیرشا ر

ر ر  رواباداوت  ر-1نتبج رب تمهربماهراناقاالررتقا 

رباقامهر رلاداخا رخ تژ  رهم را  ر م  مرباماهرحا ا 

را انایامر خو رر  رخطروشدصرتار نبملرکم هر"

ربامر رشا ا  بم معبر"رخرا  ر بم ترتارب رب تم ا 

رگاوبالا ر کم ر  تگمه مهرلبلبغملیراشر)رب رقاول

خز مرلبلبغمترهبتلمرکمتهرک رلبلبغمتروب ندرهبچر

 اتلشیرنمبتواندرانجمار هدر ر...

ر ر ااباامه رخخاا ااقاامنرر1431 ت هاا  را ااتااباادا  کاا 

رباو ر رافا اناده ر ام ا  آت مو مهربمگستمهرا مان

رواباشادر رخا ا  خصداهرهمآزا  دواهیرر تگالاو

راعاتاما ایر خهمگون رلش  رخلح ررخلاجاماع

رجاوارروابادا نادر رتحامامنا  ربای تاربمر مکاور

رواعاماولر رتخ ا  ربا  خزندانرخرشنگنج رخاعداا

رشادهر ربادل رحامکا    تگمهر ت رگمرخا تثممتگام

رباامر رکاامااوناابااساات رجااواناامن راز راه رعااده بااو ع

ر ابام ایر رخ راقاتایام ه جمعبندهرازرخ عبات

رعرر جموع  روسالاحامنا  روابامتزه خلدخ  رلاواوته

رر11 مانجمار تر ربا رر1431با اما  رحامالا  بام

روابامتزهرر پم گمهرژانداتومهر بمها ا  عآغامز

علب رتژ  رشمهرخرک رنظماراتلجمعیرر وسلحمن 

 حمک ربما مانرتاراعالارنمو ند.ر

رنا ر ر روسالاحامنا  هدفراز  ترز نرب روبامتزه

فقطر ته رش ست رلوه رقدتقدتلیرطبق رحمک ر

خرش ست رجورلمسرخر  وترحمک ربمجمواعا ر

رلشاا اا ر رآگاامهاایع ر اا اا  راتلااقاام  رباالاا اا  بااو ع

خلوانمئیرکمتگمانرخرزحمت شمنر توبمتزهربامر

ر اتا ر ربا  ر ا ن تژ  ر ت رشمهیربمنظوترپم من

 ا تثممتنب ربو ر.ر

انقالب،مبارزه 

 مسلحانه، و خشونت
 گرامی باد چهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل!

 آینده رژیم و گزینه آخر 

 9در صفحه  ادامه

پیام کمیته ایالتی تهران به رفقای شرکت کننده در 

 مراسم یاد بود چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل 
 1صفحه 

بمرش سترالحم جممهبمرشوتخهرج منرومک ر

رعامالایر رناظامهرخ بمرلعمضرافسمتگسباداتا 

رجانابا ر رآخت هامه ر  ات ربا  ر اته  موم  

رواتامقایر راجاتامامعای رجاناباشا امه کمتگمهرخ

رخر روا هابای تخبمخشدرخجنبش مهراتلاجامعای

رعنااژا پاام ااترخاتلااجاامعاایر ناام اابااوناام اابااسااتاای

ر.جاانااباا رانااقااالباایر رشاادنااد روااباادان پاام ااماادات

ر  امتلاحاو تر رنابا  ختهمئیربد رفلس با 

را اا ر رتهااباامه ر.از اا رطاامف رشااد  تخناای

رخعادا اتر جنبش مرازآتومن مهرآزا  دواهامنا 

طلبمن ربمپم  رنبمخهراجتممعیرزحماتا اشامنر

 خوحمخومنرخآخاتگمنر...

ترامپ  »معامله بزرگ قرن»

 ناتانیاهو، محصول -

 توازن قوا درجهان ومنطقه  

 7ادامه در صفحه  4ادامه در صفحه 



 

 

...رجنگعرفقمعر مکورعرکشتمتر مزومنبمفت رخر

رخر هدفمندعرآخاتگیرخربیرخمنممنیعرلممویرا ن م

رشادترخر رها  ربامز رکا  همبن وتربال مهرطببعی

ر اموام ا ر ر او جاو ای رناتاباجاج لوالمرل اماتش

 اتانربو هرخربمخوت رغبمرانسمنیر خ تمداتانر

رجامالا ر راز رحاوا مع بمرعاواقابرهاو انام را ا 

ر امخاتر رآن خشونت م یرا ترک رظمهماربم دربام

رعاقابرنشابانایرهامهر ربا  راواباد خربمربم بمتهرخ

خجبرب رخجبرنظمارحمک عرونتظمرشدرک رجابامر

روامتکا  ر لمت  ربدخنرکم ر"وموم")را تاعامتم

رازر ر ا ای رخاقاع نوزاِ ر و بم بس رتارب ا د.ر ت

رخشاوناتر تر و متم  رخرگستم هرلم  راش امل

رازر را اتر ا   موم  ر اتهعرفقمآفم نیرواماتاد

رپاباموادهامهر رطام اق راز ر ا  رخ طم قرا تثامامت

رفاموا امهر اتاماگامه.ر جنگرافمخزهرخر  گام

رخر روااعاامضرفساام  ر ت رفااقاامز ه  اا رجااموااعااج

انح مطرببشتمهره رقماتر ات رخرطبعمراشا املر

رلاو اطر ودتلِفراعتماضرب رخ عباترواوجاو 

رباناوباجر اقشمتروم ارتاربدنبملرخواهدر اشترکا 

خو رشما ِطراعمملرخشونترآوب ر امکاورر تر

 جموع رتاره رشدترببشتمهرویربدشد.

را ا ر لمت  رانقالبمترخرجنبش مهراجتممعیرگواه

رتژ ااماا اامهر رباابااشااتاام ر اا  رهاام رکاا  واادعاام اات

رعاالااباا ر رخشااوناات راشاا اامل راز  اامکااوبااگاام

ش مخندان را ت م هرکم هرا ترهممنقدتره ر تر

ر اوهر راز روسالاحامنا  راناقاالبای وعمضرحامالا 

رظالا ر ش مخندان رقماترگمفت را ت.رآند ت راز

رخشا ر ک رب راص الحر ترزوممرر تم مهرغبم

رخر نموبم هروبشوندروث رحقوقر بم یعرا تقالل

اختبمتاترشدییرک ربمرا ت م هرازرناظامتترخر

ر امر رخ رواباشاوناد رواحادخ  لبلبغمتعر  ت امتهرخ

رقاماتر رلاعاقاباب رلاحات رخ ر  اتاگابامه وو وع

ربا ر رواتاو ا  رآشا امتا را انا ا  ربادخن وباگابامناد

رخشاوناتر راز خشونت)ربمرلعم فروم وویرکا 

رواوجابر رکا   عنیرب متبم ِنر الحر مرنبامخ ای

آ بِبرفب   یر مرتخانیرشو  رشدهربمشندرخر ایر

رهامر رلاو ه ویرببنب رک رلظمهماتروسم مترآوابا 

روشاتروام ار راز رلام ربُامناده همواتهربمر الحی

رها عر پم  رگمفت را تعرخرببمخنروامزهام شامن

بماهرکنتملرانقالبمترخرخب ش مهروم ویرعربمر

رجاناگرافامخزهر رخ کو لمعرلوافقمترپشترپام ه

ر امر رخ ر ا ه رشا اسات رتا انقاالبامت

رهامهر ر اباساتا  رهامابا  ر ت راناد. ونحمفرکام ه

راتلا ر رباو جاج بظمهمرقمنونمداترخرغبمرخش ع

ر تر خرلسلبحمترنظمویرشمنر مرب لا روابا ناد

ربابا امتهر تر رخ رفاقام حم ب  رفمصلجرطبقملیرخ

 جموع رببشتمرخرببشتمرگشت را ت.

ر اباساتا رر خقتیرصحبترازرهم ا ِهرخشونتربم

 و روحوِت موم  ر اتهروبشو رونظوترهمابا ر

پتمنسب رآش مترخرن منرا  رنظمارا تثممتگمر تر

رباا ر رخشااوناات راعااماامل رخ رخحشااباامناا   اامکااور

رکاا ر رکشااوتهاام اای ر ت را اات. وااعااتاام اابااناا 

ر وا امالابا رخر ش مخندان رازرکمتم  رحقوق

 بم یربمخوت اترنبستندربدشیرازرجنباشا امهر

ر االحر ربام اشاتا  ربا  لو هراهرهمواتهروجاباوت

علب رتژ  رگشت رخرجاناگا امهر ام ا ایرشا ا ر

ر تر را ات. راهرباو ه وم وویرازروبمتزمرلاو ه

راعاماملر ر واوکامالابا ر تجاج کشوتهمهرنسبتم

خشونترقدتترحمک عرتاب جربسبمتروساتاقابامایر

رکامتگامر بمرحضوترقوهرخرلمت دیرجنب رطبقج

رجامواعاجر رآن ر ت راجاتامامعای خر  گمرجنبشا امه

رهامهر رتژ ا  ر انابا  رآ ام رخ ای بدیوصر ات .

رواعامضرحامالا ر  ووکمالب ره رویرلوانندر ت

رقاماتر رهام رلاو ه روسالاحامناج روابامتزه رخ انقالبای

 بگبمند؟ر

شم در ترشما طرکنونیرپم  رون یربمشدرخر  ب ر

رازر رلامجاباحام رتژ اما ام آنرن ربدمطمرا ن  را  

را ا ر ر ت ربالا ا  خشونترعم منراجتنمرروب نناد

جواوعروم ارازرطم قراتگمن مهرقمناوناگا اتهر

رقام تنادر خرن م همهراجما یرهنوزرب وترنسابای

-اعممِلراتا هرکنندرخرب ر  تمخت هامهر ابام ای

اقتیم هرخمصیر  ترببمبند.رخ یرنسد رهامهر

وبمتزالیرنوشت ربمرا مسرخ ژگب مهر ابام ایر

رآرر تر غمرربماهرکشوتهر ونرا مانرخاقعم

رتژ اما امهر راز رکا  رخقاتای همخنرکوببدنرا ت.

لولم بتمرخروستبدرصحبتروبشو ربعبمتتر  گامر

صحبترازرب متگبمهرلمماراش ملرخرفاموا امهر

راعاتاما ایر خشونِتربمتزر خ تیرعلب رکمتم  

ازرخ عرووجو را ت.رخرا  ر ترحم باساترکا ر

رازر ر ا رجاناگرنامبامابام ر ت لو هرهامهروام ا

ر)حاتایرصانا ای کا ر هبچگون راب اترخر الحای

بشو ر ترقم برخر مر تخنرآنرتژ  رتارب رعقابر

نشبنیرخا اترکم هرخرب ر  تمخت هم یربام انادعر

رآبامنامامهعر رجانابا راخابام بمخوت اترنبستند.ر ت

خقتیرلو هرهمهروعتمضرتارباماحاتایر االخایر

رهامهروسالا عر رکاماباتا  رلشا ابا  کم ندراناگابا م

ر امخاتا ر رخ آووزشرلمکتب  مهرجنگر م ا ای

رلام ا ر اب اترخر الحر م مرنظمویرشم درطببعی

رگساباداتاجر رافسامت رفامشاباسا  ربا  خاکن رانسامنای

رواباد امر ر اوشابامل جم وتهرا الویربو رک ر ت

   ترب ر  ترشد.

رخرر  ترشما  یرک رفعم ب رجنبش مهراجتمامعای

ازرجمل رجنب رکمتگمهر ترزندانربسمروببمندر

ر امر رخ رخاو کشایرشاده رزنادان ر ت رها  خربمخی

رخر رواابااشااونااد رخااوتانااده رتخانااگاام ان  اتخهاامه

رلااحاایاا عر راعااتاایاامرع رخااباامباامناایع لااظاامهاامات

رحااتاایر رخ رنااو ساای رپااتاابااشاا  رواادناایع ناامفاامواامناای

رکشاتا ر رباماهرعا  ا ان رهام  وگواتهرخمنوا ه

رواحاساورر شدهرشمنرجمارخراقداویر دراونبتی

شدهرا تر  گمرف  را  رو لبعر تِ رفبا  اِ ر

کوانتوویرنبسترک ر مارجوانمنربسمتروسالا ر

رپا الاوهر رتژ ا  ر ت روابا اناناد. شدنرگما  رپبدا

رالا امقر ال مقرافتم رخر ترا  رتژ  ر ترکم  تامن

رکا ر ر نابام رناقامط راقیام  ر ت افتم رخرهمابانا اوت

رخر فمشبست مرقدتتر بم یرتارغیبرکم هراند.

ر تر ا  ر  رخاقعبترغبمرقمب ران مترا اترکا 

رلامامار همرا تبدا رخر   تملوتهراهعرزومنیرکا 

ربساتر ربا  ربا  روابامتزه فمو مهروسم مترآوابا 

رهامهر وبدوت روبمتزهروسلحمن عر  یرازرگ  ن 

 نمگ  مرخواهدرشد.ر

 تا تسک ار مختلف برار یک استراتژر ساحد

رباماهر را اترکا  رتخشا  بماهرومرکموناباساتا ام

ر تگابامر روام ت بدنرب رپبمخزهرخر و بم بسا ع

  روبمتزهرطو نیرعر دترخرفشم هرخواهبا ر

بو رخرقداراخلروبمتمرومعرلالشربماهر  اتابامبایر

رحاباملایر روا ام ابامترباال تناگرخ رخ ب رنبامزهام

رقاباباا ر راز زحاماتا ااشامن

رخر کمتعروس  عر توامن
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 2صفحه 

انقالب،مبارزه مسلحانه، و 

 خشونت

 1در صفحه  ادامه

 نااسن افاطی



 

 ... ادام  از صحف  اسل 

ربسابامتر رخالاقع رفادائای اقداارانقالبیر م  ا امه

رتار رجامواعا  رواباشادع  م عرلمازآنرک رپبشببنای

ربا ر رناماوابادهرتا  گمگونرکم رخجور  وترخ

رپابامخزهر ربا  جوهرپمشوترعانقالبیرخراوبدخات

رخر لبد  رکم .ر ر ابامها ا   ندر م یرازرحمم ا 

ب رتغا رر آغمزروبمتزهروسلحمن رنگ شت ربو رک 

رخر رشا اناجا  رز ام ر ت ش م تربسبمتهرازرتفقام

راقاداار رهامه وبدان مهرنبم رخرلبمبمتانرعرآووزه

 تخب شرلو هراهرخقبمارق مآوبا رر انقالبیرآنمن

ربا رر65ب م ر رکا  رشاد لبم  رب رشعل راهرلبد ا 

رتار را امان ر اما ام ر ا اسامل راز رکاماتام فمصل 

بمرقبماروسالاحامنا رر 65ب م رر22فماگمفترخ تر

 تژ  ر ت رشمهیرتارب رگوتر پم .

رخنا امابا رر اکنونر تشما  یرب را تقبملر ا ا 

رآغاامزوااباامتزهر رخ ر ااباامهاا اا  رحااماام اا   اام ااگاام 

وسلحمن رخپم  رگ اتهرجنب رنو  رکموناباساتایر

راعاتاما ایر ر اناباشا امه رکا  رتخ ا  روای ا مان

رآگامهایر  تکشوتر تحملرگستمشرا ت.ر  ا 

رخنااابااامخهااامهر رزحاااماااتاااشااا اااشااامن خباااباااداته

ر اتا ر راصالای رعاواوا  ربا  پبشمخجموع رنسابات

رخر رع تشااعاامتهاام رخزخت اامکااور خا ااتااثااماامت

ر  ابامانا ر رواقامبالا  و م بمترانقالبیرخروبمتزهرخ

رلااابااالاااوتر رهااام رخخااابااامبااامن رهااام  تکااامتخااامنااا 

رزحاماتا ا ر رهامه وببمبد.خب ش مهرعظب رلو ه

ربایرتحامامناا ر رکشاتاامت ربام رکا  ر تآبامنامامه وام ا

رشادععالاابامغاا ر رواواجا  نابامخهاامهر امکااوباگام

حوا مرخرال مقمتربعدهرخرلالشرتژ  ربماهرب ر

ر تاعاتاما امتر حمشب رتاندنرآنعراومر ت  امامه

ر.ر ر ااامفااات را اوااا  رخجاااوانااامن  انشاااجاااو ااامن

رخفامهاناگایر فشمتاقتیم هعاجتممعیرع بام ای

رهامهر رلاو ه علشد درا تثممترخبب امتهرخناداته

رعتاناتر رفسام  رخ ز هرخ رخ زحمت  راز  سو

رقاادتتر رواامفااباامه راناادخزه رخواامخت خااواته

رخانا جامتلاو هر رخشا  ر  اگامع خومختراز اوه

ربامر همهروم ارتارآنچنمنراف ا  ر ا هرا ترکا 

همجمق راهرب رالشیرفمخزانرلبد  روبشو .ربامر

ا  رحملربب راز   ر ملرا ترک رتژ  رحمک ر

رلااحاا رر رخ رلشاا اا  راز ر اا اا  ر هاا  هاامااچااون

رپاابااشاامخر رخعااناامصاام رخزحاامااتاا ااشاامن کامتگاامان

ر امکاوررخزنادانر ربا  رباملاو ا  وتمقیرجموع 

رباپامر رهامه خاعداارروممنعتربعم روبمخت رخلو ه

خوا ت ر ترفقدانر  ر مزومنرانقالبیرپم تمهرر

 ما مهرعرتزوندهرخلوانمعروش االترخواواناعر

 ز م هرتارلجمب روب نند.

رهامهرر اوم رخابا شرلاو ه نبم درفماووشرکم کا 

رخر رلشا ا  زحمت  روم ارعرب رلن مئیرخربادخن

رآواادنرر آگاامهاای روااباادان رباا  رخ رکاامتگاام طاابااقاا 

رناظامارر ا   ر امناگاونای رباماه رقادتلاماناد طبق 

عت بدنرب رازا هر  موم  ر اتهرحمک ربما مان

رنامابابامشاد.ر خحقرلعبب ر مناوشاتراوا امناپا  ام

رکام  ا ر رلاجامبا  رنابا  ر تگا شاتا  رکا  هممن وت

ر ام ا ا امهر ر  ختانا  رتزا عهم ندر تنتاباجا 

ر روامه تژ ا ر فدائیرخلقرخرقبمارش وهمندرب اما 

شمهر منگونرشدرعراومربمزره رباماهر انادوابا ر

بمتربوتژخازهرا مانر ت مزشربمراوپم م اباسا ر

ر ت اناگر رقادتتر ابام ایرتا خاتلجمعر اخلی

خو رح  رکم رخبمرلل بقر   رخ خ اتر ا ایرازر

اتلجمعیرلم  رتخبنمهر بم یرتاربمجموع رومر

 حمک رنمو .

 املر31 ملرازرحمم  ر بمه  رخ31ا ن رک ر

ر ااپاامهر رواام ا رهاامه رلااو ه رخااونااباا  رقاابااما از

ر تباحامانا امهر وبشو عتژ  رجم وتهرا الوی

عد دهرخو گمفتمترا ترخبمخابا شا امهرعاظابا ر

رخاوا اتامتر راشا امتا رتخبامخا اترکا  راه لو ه

 منگونیرآنرهستندر.تژ  روشمخعبترخاو تار

ر  اتر ا هر ن رلن مر توبمنرلو هرهمهروتوه راز

رخر رلضام هامهر تخنای رلشاد اد ربام ربالا ا  ا تع

ت  شرنبمخهمهرخو هرنب روواج را ت.تژ ا ر

راواپام ام اباسا ر جم وتهرا الویر تکشم  ربم

ربااموااناا ااقاا ر رلساالااط رخااو  تپاای رکاا  آواام اا اام

خ ت د تربمرونمفعرلو هرهمهرزحمت  روام ار

رباحامانا امهر روامنادن ا تعلالشروب ندر  ناحا 

 اخلیرخرفشمتراقتیم هرخر بم یربملو هرهمهر

زحمت  روم ارتاربمرعواو رخمتجایرواملاباطر

رلااوجااباا ر رتا ر ت اخاا  ر اامکااوبااگاامه رخ کاام ه

کندر.اومرکبسترک رنداندرهم خهرا  رتژ ما امهر

ج نمیر ت مکوررخکشتمترجنبش مهراناقاالبایر

خر مکترکم نرلو هرهمهروم ارز ن عراند.بماهر

راعاالار همب ربنبمنگ اتانر بمه  رنب ربدت تای

رازوابامتزهر کم ندرک روبمتزهرعلب راوپام ام اباسا 

علب ر موم  ر اتهرجدانبسترخرهممنا اوت ا ا ر

وبمتزهرعلب ر موم  ر اخلیرجداازوبمتزهرعلبا ر

اوپم م بس رنمببمشد.ر ت  لمب رن مب ر ام اگام ر

رخلاجامترر راز ت ا ام حمم  ر بمه  رب وشب ر

رخااو اا ر رقااوترخ ااعاافر رازناقاامط رخ ر گا شااتاا 

رخاناحامافامتر ببمووز  ررلمرازلا اماتاشاتابامهامت

رآتوامنا امهر گ شت ررپمهب رنمو هرخبماهرلحاقاق

 و بم بستیرخانسمنیرک ررازرحمم  ر ابامها ا ر

رجامنر ر رآن رلاحاقاق لمکنونره اتانرانسمنربماه

 فداکم هراندرعوتحدرخوتش  رشو  .

 مزومنرالحم رفدائبمنرکمونبسترربمآنرا اتر   

ک ربدخنرلج ب رلو هرهمهرکمتگمرخزحاماتا ا ر

ب ر الحرآگمهیرخرلش  رعجنبش مهراجاتامامعایر

بمخ ماترز م هروواج ربو هرخخواهندربو .رومر

رانااقااالباای روشاای رگااباامه باانااباامنااگاا اتانرر  تپاای

رپاماکانادگایر  مزومنروبنیربمرلالشرج ترتفاع

رالاحاام ر رهامهرناظامهرخعامالای رزوابانا  خا اجام 

رکاوشاشایر رهاباچ راز رپاباشامخجامواعا  نبامخهامه

ر.بااو ااژهر رکاام  رخناادااواهااباا  فاامخگاا اتناا اام ه

رفاادائااباامنر رصاا ااوف رالااحاام  رکاانااوناای  تشااما ااط

رخحادترخر کمونبستروبتواندرگمارو امایر تتاه

هم متهرنبمخهمهرانقالبیر تخنرجموع رخنابا ر

راناقاالبایر رنابامخهامه گمویر تج ترالحم رلاماما

 خپبشمخرجموع ر ت  رجب  رانقالبیربمشد.

ر ااام اااگااام ر رکااا  ربااامشااابااا  ر اشاااتااا  ر ااام  بااا 

ب م رانجمارر22 بمه  رخقبمارلمت دیرر حمم  

رگاوشا  ر روام ربا  رتا خظم فرخرپبگبمهراهدافای

رهام رخ ه روام رتفاباق رها اتان ها اترر وب نندرک 

رلاحاقاقر انسمنرآزا  دواهرخ و بام اباساترباماه

شمنرجمنربمخت راندر.راهدافیرک رازآ ممنرنامزلر

رلام ا  رانسامنای ربالا ا  خوابامواتام ا رر نشدهراناد

رآتزخهامهر خوا ترهام رخ رآوامل کامتگامانرر خ

خرر عزنمنرعجوانمنرعر انشجو منرعرتخشن  مان

روامر رخزحاماترجامواعا  رکامت ب وترکلیرنبامخه

ان امترر هستندرک ربو بل رومفبمهرقدتترخومخت

 ر  خر مکورروبشوند.

س  91  بسا سد ب  مناسبه این دس رسزتاریقخقی

ب رن، یاد سخاطره طر  جانباخقتقگقان راه  22

آزادر س ساسسقا قسق ق  را گقرامقی داریق  ساز 

تجربسات ن ل طار گراقتق  درجق قه تقحقکقسق  

بققرار   صققفققا  خققاد س گ ققتققرش مققبققارزه

سرسقسقدن بق    سرنگانی رژی  ارتجاعی حا  

جامقعق  ار عقارر از سقتق  اسقتقثقرقار سزسر 

 اسققققققتققققققفققققققاده  ققققققنققققققسقققققق .  سسققققققر ققققققاو

 

گرامی باد یادجان باختگان حراس  

 س قسام خانسن ب رن ماه   سساطکل

ایران      سرنگان باد رژی  جر ارر اس می

 برقرارباد جر ارر هدراتسا اارا ی ایران

 زنده باد ساسسا س  -

ب رن  91سازمان اتحاد هدا سان  رانس ه -
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ر ام ا ر راهر ا ا  رناتاباجا  ...رب راجمارگ اشترخ

رقامبا ر رکا  ربسابامته رواوات  ر ت رحاتای گمفترع

ف م ترکم نرا ترنبمخهمهراپوز بونرحاتایر

رقاماتر رلابالاباغامت را ا  رلاموابام رلاحات کمونبست م

گمفتندر.رآخم  رنمون رآنرکمتنمخا  مهر لبممنیر

روابالاباونایر خرا  ربمختربو رک رخاقعمربمرا تقابامل

ر-2وواج رشدهرا ترر ربا ابانا رر رگابامه رکامت با 

رتعابر و هبرک رب رخوبیر ترجمرانداخت رخاط

آفم نیرو بدرخاقعرشدرخرهمرفسم رخرلب  متهرخر

رخر رکام  رکاما روا هابرلا ا ابام ربام جنم تیرتا

رازر رهاباچاگامه روا هابایرتژ ا  وتم  من ربنبمن مه

 وهرکمونبست مرووت رنقدرخرافشمر بستمملابا ر

رلاحاو ترخرر-4قماترنگمفترر ربام  تربامخاوت 

رآنر ربا  ر اتاون خقم عرتخر ا هرنگمهیر"رازرا ا 

ر را اتر ر اشاتا  را اتر" رفام  خ ترر-ر3 تون

رهاماواتهر ر اشاترکا  ر خت  م رنبم درازرناظام

راصا االحر ربا  ر ام رقشامه نبامخهامهرتا اترخ

اصو گمارقدتتراصلیرتار تراختبمتر اشت راندر

رلیامابا ر رخ ر امزه رلیامابا  خر ترب نگمه امه

گبمهرحمفراخلرتارز هراندرعراصالحرطلبیرخر

اصالحرطلبمنر مر ببما  مهر تخنرحمکمبترلن مر

ح  ر مخرپنج ر تش  رتار اشت راندرحتیربعادر

رت ابادنرر55ازرانتدمبمتر خرب رت م ترجم اوت

خملمیرک راخ رعمضرانداوشمنربو رج رلالشر

ر تر را االوای رجاما اوته رباقام  رباماه بیرخق ا 

ر ربا رر1کمتنمو رخو ر ب هرنداشتندرخرهام تخز

آن مرف ممندهرشدرک رعلبمغ رهم رهو بگمهرهامر

راعاماررناداتنادر راز رواحالای رع عراصالحرطلبمن

ر تخنر رجاام اامنااملاای رخ رعااناامصاام رکاا  راه ناا ااتاا 

رازر رکا  اپوز بونر!رهنوزر ترا  رلوه رهستاناد

رپامر ر. ر رشاد رخاواهاد رگاما رآبای اصالحرطالابامن

ربامرر12خا  ربو رک ر تر ملر ه رتخحمنیرلن م

رناجامتر ر ا روامواوت اترآنا ا  اذنرتهبمهرربام

رپایر ر ت رکا  رباو  رباحامانای تژ  رازرخ اعابات

ربامر لحم م مهرج منیرک ربد ب رفعم بت مهرالامای

ر تر رانیامفام رخ رباو  رشاده رگام ابامن آنر  ترب 

ر اتاونر رآن ربا  ر اتاون تا تمهر بم تررازرا  

رفام ابر فم را ترعرخوررعم رکم رخرتژ  ربم

ر املر ر ا  رباماهر خ رلاوانسات ر تخغ رخ کمته

رخر رطالابای ن سیرتاحترب شدرعر بم ترلو ع 

رآزا ر ر  ت روابالابامت هام اف ا  رلوانرنظمویربام

شدهرازربمجمارجمنرلمزهراهرگمفترخر امکاورر

خرزندانرخراعداار ترجموع ربمرشادترباباشاتامهر

رکا ر رآتاوا رجا انامای را ا  ا او رپبدارکم رخ ی

ربام  اتر رخ تژ  ربد ترآخت هربو ر  مهرنپم باد

ر وا امالا امر ب ر  ترشدنرقدتتر ترآوم  مراز

ب رجم وتهرخواهمنرک رازرقب ره ربمراقاداوامتر

اخبمومرخرلوافقربمجماروش  ر اشتندررعرتژ  ربمر

ر خباامتهر رآغاامز رخ رباامجااما راز رآواام اا اام خاامخ 

لحم م مروواج رشدر.را  ربامتخ اعاباتربسابامتر

رکا ر رپاماپاواو خخبمتمرشدهرعرشمخطر خاز هرگمنا 

رلانا رزاهر رخ رطالابامنا  لممویراقداومترلو اعا 

رشاما اطر ر ت تژ  رتار تربمروبگبم رعرتژ  رتا

 دتیرقماتر ا هرخر بم تر"ر ورفم ارآ درف مر

را انا رحامفرازر رناباسات فم ارکنب ر"رجوابگو

ر ا ر ختاهایر ر ت ومگرخزندگیرا اترتژ ا 

رخاتا ر ر ا رناقا ا  ربا  ر خ رهام رکا  قماترگمفتا 

رپا  امشرشامخطر خاز هر وبشوندرعر مرو اکمهرخ

ر  اتر ا نر راز روامهاباترخ رلاغابابام گمن ر عانای

رواد ر ربام رکا  پم گمه مرخرو  ختان ر ترونا اقا 

رشا ا ر  تآودهمهر مشمترن تیر ترطیر م بامن

ربامختر ربا  ر) رباقام ا رهساتاناد ر اموا  رخ گمفتا 

رعر ر خا خو شر رغبمرقمب رپ  مشربو رعرگ  نا 

وقمخوترتاربمگ  دربمرا  رلیوترک ر تربمابامر

رکامها ر تآوادهامهر رخ لشد دربحمانراقتیام ه

رعاما ر رخاو  ن تیرهمچنمنرب رتخشرهماباشاگای

ر تنادهر رخ خواهدرکم را  ربمتربمرشادترباباشاتام

رخر خو یرخ بعتمرعر تر اخ ر مکاوررعام امن

رهاباساتام ا ر خحشبمن رک ر تراح مارنجووایرخ

ر ا گامها امهر بماهرفعم ب رکمتگمهرخرودنیر ت

ر ام هر قمخنرخ  م یربماهرب راص الحرجما  

رکا ر خرابتدا یرگمفت رلمرکشتمترعلنیرخرخحشبمن 

رواامهشاا اامر ر ت رخیااوصاام رآباامنااماامه رخقاام ااع  ت

)رلو طرجمنبمنر پمهر رشمهدرآنربو   رعرجموعا ر

تار ترکنتملرخواهدرگمفترخر تر   رون اقا ر

رکاما رجابامهر رآشاورربام ه ربمراف ا  رلن رخ

ر تگابامر خواتان رخرلشد درجنگرهمهرنبمبتیرع

رعر را امائابا  ربام را االوای رجا ام  شدنرحممسرخ

رلشاد ادر رع ر اوت ا  ر ت ر ابانامن جو نرح ررا  

 تگبمهرحوویرهمربمرعمبستمنرعر او رز نربا ر

رطام ابامنر شوتش مهرشبعبمنربحم  رعرکم ربا 

خرجلوگبمهرازرب رنتبج رت بدنراقداومترصلا ر

رعرر-صل ربب رجنم ت متانرر-آوب ر  ترافغمنستمن

ربا امنا ر ربا  رعاماق رخ ر اوت ا  ر ت لشد درکشتمت

راقاداوامتر ادر رها  انا  رع ر اعا ر!! ربام وقمبلا 

تژ میرتاربماهرآوم  مراف ا  ر هدر.رو اماتامر

ر ر رلیااوتهرخاهاای رباا  ر) رکاامتالاام اا  رهااماا   از

راناداخاتا رر رباماه بد را  روجموع راقداوامترع

جنگربمررلحم  رآوم  مرب راقداارنظمویرعلبا ر

ومزهمهرا مانرحتیر ترحدرشلب ر ندرگالاو ا ر

ربامخاوت اتر ک ر ترصوتترخقوعرازرنعمترآن

رعامصا ر ر ت شو رخرربمروظلوارجلوهر ا نرخو 

ر اخالایر ج منیرجلبرحمم ترکندرخر ترعمصا 

رپام اتامنا ر روابا ا  بمررلحم  راحسام امترکاوت

راحسام امتر ر) رجامواعا  راز رباداشای شوخنبساتای

رکامتر رابا اتهامه نم بونم بستیرهمواتهر  یراز

ربا ر رخ آودرح ووت مهربیراعتبمترخرختش اساتا 

رآخت نر رفاماها  ربام رکا  رباو ه رع ب ربسترت بده

وحم رخرب رغلبمنر تآخت نرآنرعررلداخارحابامتر

راهرتار خو رتارودلیر  گمرلضمب رکنندر رعاده

رقادتترگامفاتا ر ربام رخ رکاناد رجاماع ب رگم رخاو 

ت میرنظموبمنرخروبلبتمت  هرکم نرجموع رهامر

گون راعتما یرتار ترن   رخ  رکندر.رخابا شر

راخ ر خرطغبمنرلو هرهمر ترآبمنرومهررک را  ربامت

رخر ر ا ناد رنشامن رتا رتژ ا  راز خش رخرن املشامن

راهرخر صم حمرخواهمنرنمبو هرخرومگرخموانا 

رتژ ا ر ربا  رخاوبای ربا  جم وتهرا الویرشادناد

ربام امعابر"ر ف ممندرک رخطرهمبشگیر"راانیام

رلاو هر   گمرکمتر مزرنبسترخر ترصوتترقباما

ر رباباساوا  رحسابا ر  –همهرفامخ  اترخ رقاول با 

ومگر ت رنمکایر  –نجمتروعمخنرفمهنگیر پمهر

رت ااباادنر رفااما رخ ربااو  رخااواهااد رانااتااظاامتش  ت

رکام ر رخاواهاد  منوشتروحتوو رتارن    تام

رنا اتر ربا  رحامالا   پمهرب رجدربمراقداوملیرناظابام

کش مر ترلنگ رهمو رعرلوقبفرن ت ش مرعر مقطر

رلام اباسامتر ربا  کم نرپ پم رآوم  م یرعررحمالا 

ر ا امتترخر ربا  رتاکاترزناای رع رآتاوا او نا اتای

رتار پم گمه مهرآوم  مر ترعماقرکوشبدرآوم  م

ر.ر ر ا  رختط رب شمندرخ یرب رنتبج راهرنام اباد

آوم  مرازرآنجمرک روبداندرتژ  ربماهربقم  ربا ر

رجاناگر راز جنگرنبمزروبمار ات رکموالرآگمهمنا 
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بمرتژ  راجتنمررکم هرخربمروسدخ رکم نرونامباعر

رعر  تآودهرخرفلجرکم نرلوانراقاتایام هرتژ ا 

روادااتاالاافر رنااقاامط ر ت رآن رناا اوذ ربامزخهاامه قا ااع

ربامر را اتر. خمختوبمن رتار تر  توترقماتر ا ه

ب رقت رت مندنرجال رخمختوبمن رقم  ر لبمامنایر

ر تر رتژ ا  رواتا ا ام رواغا  رخ رکالاباده عرعنیام

 مزومندهیرخرهدا ترگمخه مهرلمخت ستیر تر

رت ابادنر رقاتا  ربا  ر. رحا فرکام  خمختوبمن رتا

رتژ ا ر ربا  ر ت نامکای رخ  لبممنیر مب ر نگب 

رهادا اتر ر ت بو رنق رکمت  وملابا ر الابامامنای

لمخت ست مهرون ق رحتیربمخیرازرگمخها امهر

ربامز امبایر رقامبا  رتژ ا  رباماه  نیر  گمرعماال

نبسترعرا  رن ت ر ترپبمارخمون راهر تروعمفایر

"رقمآنیر"رب رعنوانرجمنشب ر لبامامنایروشا او ر

بو رک رازهم روبدواهدرازرخهرپشتببمنایرکام هر

رخر رتا  او رتخز رآن راز رع خربمراخرهم متهرکنند

ر ادامانابا امخر للو   ونرتژ  ر تروب رگم همرخ

رازر روا امت رطاوت ربا  بمنمو رهامهرواداتالافرخ

ر.ر قمبلبت مرخرلوانمند  مهرقمآنیر ا ر د روبادهاد

حملرک رتژ  رازرنعمترجنگربیرنیببرومنادهر

راناداخاتا ر رباماه بو رعربمرلوج رب رلوانمند  ر ت

ربا ر روامگر الابامامنایرتا رع کمتنمخا ا امهرعا ا

رکاما ر  اتاگامها امهر ربام فمصترلبد  رکم رخ

راهر لبلبغیراشرجوهربماهرانداخترک رحتیرعده

رناقا ر رکا  ازر  مهرهمهر بم یرخرفمهنگیرتا

ر اوگر ربا  روابا ام ناد ربامزه نبمچ راپوز باون

ر  اتر ا نر راز رغا  ر ت رتا راشا اشامن نشمندرخ

 م اترولیروسلممنرشبع ر!!ر ترآخت ر  رت در

ب ربدشیرازرآحم رجموع رک رب رود رالوباوسرخر

ق متهمهرتا گمنرجمعبتروتوه رتارازرش مهر

رطاباقر رطاوتهرکا  ب رش مهر  گمروببم رعربا 

ر امخامنادنر ر تتخز رتا  او گ اتش مهرواتاعاد 

رعر لمبول مر ترل مانرافما رز م هرازرآو رعربمب 

رتاهایر رهامادان رع ر امانامن رع رزناجامن رع ق خ  

رهامهرر ل مانرشدهربو ندرخرقم برب رال مقرکشاتا 

رازر رکاموامن ر ت تخزرب رگوتراف ندنر لبامامنای

رلابالاباغامتر ر. ش مهمرخرا تمن مهرهمجواتربو ند

رها ر رتا رتژ ا  ر امان ر رکا  آنچنمنرگستم هرباو 

رخابامر جوگبمرکم رخرازراخ ب ر معامتراناتاشامت

رناوعر راز رآنا ا  راناتاقاما رفام ام  رع ومگر لبممنی

رکا ر  دتر!ر م ا ندرخ یربعدرازر معملیر اناد

لوتارتگ مهرکم نشمنرفمخرک رکم ر ت مفتانادر

ر تر   رخب یرومل برشدهراندرعرازرتخزرشنب 

بمنمو رهمرودتلفرخروتعد رتا  ورخرللو   اونایر

رلاماموایر رکا  خر ترپبمو مهرو متراعالارکم ناد

رخر رهساتاناد رگابامناده راناتاقاما رواقامخواتر! وحاوت

خواهندرگمفترا بت ر  گمر  مرشدهربو رخرشعمتر

رخر ربااو  رافااتاام ه رحاموااباامنا رجاام رباباا  ر ت اناتااقاما

رتار ر امته وببم سترپم  ر ا هروبشدرفرلن مرتاه

ربامر رخ ر  ادناد  تراجماهر  رعملبمترک رخا ام

راطامابانامنر اطالعر ا نرب ر خ ترعماقرخر ون

رنابامخهامهرآوام ا ام ایرتار  اشتندر خ ترعماق

و لعرخواهدرکم رپملمرر ندرووش رب رپم گمهر

رخر رکام ناد راجاما رتا را اعاساد رعابا  رشاده لدلابا 

وشعوفرازرا ن  ربدنبملرگم رآخت نرجماعاباتایر

ر ختبابانا امر رکام ت ر ت انبوهرب رگم رخو ر)را بتا 

رواوشا رقادتتر رپاملامرر اناد ربام للو   ونیر 

ر اونر رحامل را ا  ربام رع راناد نمم یره رانجمار ا ه

ر انامت اوهر روابادا ناد رتا راوام ا ام احتمملرحمل 

رخر رآوام ا ام   گمهرتاره ربماهرلدم بر  امه

رقاماتر ر  اتاوت ر ت وظلوارنشمنر ا نرخو شامن

رکام نر ر امناگاون رجا  رناباو   ا ندرخآنر ب ه

رخر هواپبممهراکمائبنیرلو طرووشا ا امهر اپامه

رکا ر نسبتر ا نرآنرب رجنگندهرهمهرآوم  م یرع

رکشاتا ر رکا  ازربدتربدشمنربد راخلر انامت او

رخ ایرر155 ر ت اتر تآواد رباو  انسمنربیرگنامه

روامنادر رابا ام رباو  رآوام ا ام بد ر خارک رحملا 

ر ا رباحامانر خا ن رجم وتهرا الویرومندرخ

بب را مللیرخو ر مخت رخراحمقمن رلمرا  رک ررلمر

  رتخزرازرپ  مفت روسوو بترآنرط مهرتفاتانادر

ب را  راوبدرک رب رومنندرووات ربسبمتهرحاوا مر

رکام نادر وش و ر اخلیرک رشمو رومخترزوامن

رازر رها  بمر تخغرخرفم برخرل د درا  رفمجع رتا

رجانام امتر رطاو  ایر ت  مربگ تانندر)رتژ  ر د

 مزومنر مفت ربماهرلقاو اترواوقاعاباترخاو شر

ر تر  ات رعرهمچونربمبرگ اتهر ترحمارت م

ر رعااامشاااوتاه راکااابااامرر52تخز ر" لاااو اااط

ر ر  –خوش اوشا ر" راواموای ر اعاباد خر  –ناو ا 

رباماهرلاحاتر نسبتر ا نرآنرب روجمهد  رخالاق

ا شعمعرقماتر ا نرکشتمرتراه رلسن ر تروسجدر

روامجاماهر و یرزاهدانرک ربماهرراعتماضربا 

رباو نادر لدم بروسجدرفبضر تروش درگم رآوده

ر امخاتاماامنر رکام ن روانا اجام رخ رآلا رز ن ر ام ع

پال  ورخرکشت ر ه مرن مربماهرلحاترا شاعامعر

رخر رع قماتر ا نراخبمترومجماهرقت رتفسنجامنای

ووات ربسبمتر  گم ررخ یرگستمهربب را مللیرآنر

خر تگبمرشدنر ندرکشوترک رالبمعرآن مر ترا ا ر

رهامهر روامهاواته رکا  پمخازربو ندرخراطاالعاملای

ر اقاوطر رزوامن آوم  م یرازرشلب رووش ر ت

هواپبممهراکمائبنیر ا ندرتاهررفماترتاربساترخر

رشام هرخر رهاواپابامام را ا  ازرهم رو متمر اقاوط

رباامزهر رکاامتناامخال رتخز ر اانااد راز شااعاافرتژ اا 

رعر رکام   م اترولیر!!رتارب رع ارخرومل رلبد ا 

هنگمویرک رخب رعظب روم ار تراعاتاماضربا ر

 منگونرکم نرا  رهواپبممرب رخبمبمن مرت دتندر

خرشجمعمن رخرصم  رومگرخمون راهرخروامگر

رحام ابا ا ر ر ت جم وتهرا الویرتارفم م رز ناد

راواترهاماباشا ر  ندرتخزرقب ر ترهمب رخبمبمن م

رکشایر رعامباده  ترالوبوسرخرجبمهرخواترتژ  

ر ابام اتر"ر رپام امن رکا  رکام  وب م ندرعرآش مت

ا نیمربم معبر"رفمارت بدهرعرپم منر ختانربا ر

رلاو هر خوا ترخروب رتژ  رخرل ر ا نرخرلسلابا 

ربا ر رتخز همرفمارت بدهرا تر.ربحمانرلحم م م

رها ر راز راقاتایام  رباماه رخ رواباشاو  تخزرلشد د

پمشبدهرهبچرتاهر متهراهرنبسترعرجنگرناجامتر

بد رک رتژ  رب ر نبملرآنرا تربد اترناباموادر

و اکمهرخروقمخوتره رهمر خرب ر  رنق  رختا ر

وبشو ر.رالحم   راتخپمره رشمشبمرازرتخربساتا ر

خرفعملرکم نرو منبس رومش رتارکلبدرز هرا اتر

را ااناا رجااماا ااوتهر را ااترکاا  را اا  رخاقااعااباات ع

ا الویر  رتژ  ربمزندهرا ترخرب رپم منرخاو ر

رباما تر ر خ اتر خ اترخ رحاتای ن    روبشو 

رخر عماقره ربعدرازرومگر لبممنیرجامهرشاده

ازراعمملرتژ  رلبمهروبجو درخرآنرتاروحا اوار

وب ندرعر ش راندازرپب رتخرومگیرذ تربمترتار

رآتزخهر رکا  روابا اناد بماهر مانرتژ  رلم با 

 پم منیر ونرق افیرتارب نندر.

  متهر بستر؟رررر
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سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  برآن است که بدون تجهیز توده های کارگر 

وزحمتکش به سالح آگاهی و تشکل ،جنبشهای اجتماعی باخطرات زیادی مواجه 

بوده وخواهند بود. ما درپی گیری مشی انقالبی  بنیانگذاران سازمان مبنی بر 

تالش جهت رفع پراکندگی وایجاد زمینه های نظری وعملی اتحاد نیروهای 

پیشروجامعه از هیچ کوششی فروگزارنکرده ونخواهیم کرد .بویژه درشرایط 

کنونی اتحاد صفوف فدائیان کمونیست میتواند گام مهمی درراه وحدت و 

همکاری نیروهای انقالبی درون جامعه ونیز گامی درجهت اتحاد تمام نیروهای 

 انقالبی وپیشرو جامعه دریک جبهه انقالبی باشد.



 

    @fedayi9341 

آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، 

اطالعیه ها و نشریات سازمان اتحاد 

فداییان کمونیست را از کانال 

 فدائی در تلگرام دریافت کنید .
 

رجاما اوتهرا االوایر ر رفام اد ح مارجنم ت مترخ

رکاام نر رفااماهاا  رپاای ر ت ر تواامنااده رخ وسااتاامصاا 

راهر وقدومترآخم  ربمگربمندهرهستندر.رخموانا 

 ترنممزرجمع ر خروحوترکلبدهرا  رلالشرآخمر

رعرر-1تارعنوانرکم ر را امان ر ت رواعاتام امن "

ر"ر رهساتاناد رباباگامنا  ربا  ا مانیرنبستندرخرخابست 

رصاوتتربا ر ر ت را اترخ  عنیرخونشمنروابامح

خبمبمنرت دت ربمرر مکوبیرخونب رخر  ونشامنا ر

ربامخاوت ر رآنا ام ربام  تر م عتم  رزومنروم ا 

رجاوهر رخابامبامنا ام ر ت شو رحتیراگمر زاربمشاد

ر امخاتا ر ر  اگام راه ر اوت ا  رخ خونربماهرافاتاد

رهادا ااتر رطاماحاایرخ رفاماوااوشرنا ااناباا  ر. شاو 

رواعاتامضر تر رخ راواده رجامن  مکورروم ارب 

ر تر رتژ ا  رخ رباو ه را االوای  وت  رجم اوته

ر ر. ر ات  رپامبامته ر-2 تندهرخو یرکمتنموا  "رر

بم درقوهرشو  رلمرهبچرقدتلایرجاماترلاعامضر

را اگاور ربام ر ر" ب را مانرا الویرتارنداشت ربامشاد

رازر رتخنااماام اای ر رخ رشااماام اای رکاامه ر ا ن قاامات

راناجامار راهرخ ووش  مهرحمو رکالها رهساتا 

حداق ر  رآزوم  رالمیربمرا ت م هرازرکاله ر

رپامشایر رفامخ راز رباعاد ربامزات هم یرک ر ترآش ت 

شوتخهرازربمندهمهرومفبم یراکمائبنیرخام ادنادر

رقادتترباماهرخاو ر رواو اع راز خربد  رطم ق

حم  راونیرفماه رکندر.رب رقولرنمم ندهرکا اناو ر

ربا ر  تروجل رومربم در م عمربماهر  اتر امبای

 الحرالمیراقداارکنب رعرحتیروم  رک رنظماره ر

رفشاامتهاامر رلشااد ااد رصااوتت ر ت رکاام  اعااالا

رلایر"ر رپای ران ر" راز خیوصمرازرجمنبراتخپام

را اتر رذکام ربا  ر زا خمت رخواهب رشدر)را بتا 

رتار روامشا  الحم   راتخپمراجما یرشدنرو منبس 

رشادر رگا اتا  رآناچا  ر. راناداخاتر  ودلیرب رلعو ق

رکاا ر را اات رتخ اامهاام اای رخ رآتزخهاام صاامفاام

ر تر    تملوتهمرتخزهمهرآخمرحبمترننگبنشامن

رهاباچر  مروبپمختانندرخر تروقمب رقدتترلو هام

 نبمخ یرتار متاهرا ستم نرنبستر.ر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 18/ 11/ 8ل مانر –وسعو ر
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رهقار عزیز قبل از طر چسز الزم اسقه اقادر س مق رت خقاد را از ایقن گردطرقایی مقشترک 

ابراز  نس  س اه اس مسخاری  از ایقن  ق  در مسقان اقرا نسق تس  . امسقدساری  ایقن اققدام اقرا 

ذسش درآمد گام ار بعدر بااد    ضرن اینک  بتااند سایر نسرسطار درسن جنبقش هقدایی را 

در بر بگسرد تداسم داات  س تعرسق یابقد تقا بقار دیگقر جنبقش هقدایی بتاانقد ، طرقان گانق   ق  

با اقدام حراسقی خقاد نقاجی جنبقش  رانسق تی  41ب رن  91رهقار عزیز س ذر اهتخار ما در 

محتزر س بسرار ایران ادند س حساتی دسباره بدان بخشسدند ، نقش بی بدیل س تاریخ ساز خقاد 

را در نجات جنبش  رانس تی از بحران ذر حرهی س بی عرلی مزمن هعلقی ایفقا  نقد . م ر قن 

بااسد هدایی مستااند تاثسر گرار بااد طرآ ن ار    بعد از ذنجاه سال طرچنان هدایی سرد زبقان 

دسسه س دارن اسه ، دارنان طر  جا در زم س نفی  رانس ت ا    ب  سخن گشادند یقا قلق  

بقق  دسققه گرهتنققد اسل از " سققچفخا " اققرس   ققرده انققد س دسسققتان طققر زمققان از جنبققش 

 رانس تی معاصر ایران صحبتی ب  مسان آسردند آنرا زاده س مرطان " سقچفخا " دانق تند ، 

 رانس ت ار تازه ب  دسران رسسده ط  طرقااره بقرار م قرح  قردن خقاد از نکقاطش هدایقی 

آغاز مسکنند . ذر ساضح اسه  مسراث دارر چنسن عظره س اهتخارر تن قا بقا بقاسر بق  ققدرت 

خادمان س اتکا ب  اتحاد س طرد ی درسن جنبش هدایی اسه    قادر خقااطس  بقاد نقامرکن طقا 

را مرکن  نس  . رهقار گرانقدر  ارگران س زحرتکشان س تاده طار خ ت  س ب  جقان آمقده از 

چ ل سال استبداد س خفقان س غارت س چپقاسل از سقار جناح قار مختلقف بقارژسازر مقارد 

ت اج  س قرار گرهت  اند از یک سا رژی  عقزم جقزم  قرده بقا ترقام تقاان از راقد س گق ترش 

قسام جلاگسرر  ند س برار آن از طسچ جنایتی رسیگردان نسق ه س از سقار دیگقر اذازسقسان 

بارژسایققی  قق  اینققک سققرنگان طلقق  اققده مققار  اسققه بققا  ققشسدن تققاده طققا بقق  دنبققال خققاد 

مناسبات ماجاد رادر برابر سسل بنسقان  قن انقق و حفقد  قرده س جقار گقزین م ر قنی بقرار 

رژی  رس ب  سقاط جر ارر اس می هقراط   نقد . هقدایی در ایقن اقرایط سظسفق  سقنگسنی بقر 

دسش دارد من قققی اسققه از ذققرداختن بقق  طققر مقق  ل  ار غققسر از مقق ا ل مبت بقق  انققق و س 

آ ترناتسا ساسسا س تی اجتناو  نس  . ب  امسد طر چ  م تحک  تر ادن جنبش هدایی این رسز 

ذر اهتخار را ب  طر  ارا رهقار عزیز س نازنسن تبریک گفت  س از راه دسر دستان ارا را بق  

 گرمی مسفشاری  . 

  90/99/19 – رست  ایا تی ت ران  -سازمان اتحاد هدایسان  رانس ه                        

پیام به رفقای شرکت کننده در مراسم یاد بود 

 حماسه سیاهکل 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بخشی از سازمان چریکهای فدائی 
با حماسه سیاهکل متولد  9431خلق ایران است که در تاریخ بهمن 

در کنار سایر رزمندگان  75شد .فدائیان کمونیست قبل از قیام بهمن ماه 
راه آزادی بر علیه نظام شاهنشاهی مبارزه کردند و با امید به پیروزی در 
سرنگونی رژیم شاه نقش مهمی بازی کردند .بعد از شکست انقالب و 
حاکمیت جمهوری اسالمی ، فدائیان کمونیست به همراه بخشی از 

و روستا ها   مردم کارگر و زحمتکش در کارخانه ها ، دانشگاه ها مدارس
که منافع خود را در تضاد با حاکمیت سرکوبگر جدید میدیدند ، به تداوم 

انقالب پای فشردند در سازماندهی و هدایت مبارزات کارگران ، دهقانان 
 ، زنان و سایر اقشار اجتماعی شرکت کردند .

https://telegram.me/fedayi1349


 

رلاجامتخواعاموالا ر رخوانامفاع ...رت  رعوضرکام ه

روامعایر رتشاتا  رها ات ربام رکا  گمانرفلس ابانای

رخصا ر خنمومعیرب راتلجمعرعمررخرا مائابا 

وبشدتاعتاهنممهرخو رقمات ا ندرخبمآ مسرآنر

رازتاناترهامهر ب رخطر مزشرخرفسم رخا ت ام ه

رجام امنامتر ودتلفرکشبدهرشدندرخاز وهر  گام

رناظابامحامامسرخحاما اوتهر اتلجمعیرو هابایع

رازر ر فامع ا الویرغبمهرا جم رلقو ترخب رب منا 

حقرفلس بنبمنرب روبدانرآودندرر.ر نب رلمکبابایر

رشاما اطر رخ  تشما طرلغببملوازنرقوار تج امن

اقتیم هراجتممعیرخز ستیرلو هرهامهرعاظابا ر

رکاامتآواادنر رتخه رباا  رخ رفاالااساا ااباا  اعاامار

رخآوام ا امر نژا پم ترلم  ر خ تر تا امائابا 

رلاماوا ر رکا  خ..رنمبتوانسترنتبج راهرج آناچا 

ر رقامن»آنما ر. »لاوافاق ربابامخت  ربابامت  واباناموادع

بب رهاباواترحامکاما رر»لوافقنمو رقمن»وضمونر

اوپم م بس رآوم  مرخر خ ترنژا پم ترخو هبیر

راز اوهر ر ا رنامام اناده ا مائب ع تغبمررحتی

ر ااامگااام انر- »خاااو گااامان » خ ااات باااداااوان

رقاوار-فلس بنیر رلاوازن عروحیولرشما  یراز

را اات. رحاامکا  روام رکااناوناای رباامجاا امن  ا اترکاا 

زحمت شمنروعتمضرفلس بنیر تاعتماضربا ر

رلااماواا  رباام ه رخاز ر اا اا اامفاا  رلیاامااباا  -ا اا 

رفالاسا ابا ر»نملمنبمهوعرشعمتوبدهندرک ر لاماوا 

ربا امخشای رتا رآن رکا  لاماوا ر!»وملرلورنباسات

ر تر»جوارروبدهدر بمرشمخطرومرووافقترکانابادع

غبمرا  رصوتتعرازر اشت رکشوترب وترکلایر

رشااااااااد رخااااااااواهاااااااابااااااااد  !»وااااااااحاااااااامخا

رازخاو ر ربام اد زحمت شمنرخآختاتگمنرفلس ابا 

ر امناوشاترکشاوتهامهر ر تبامته رواگام بپم ند

رنااااااظااااااباااااامر روسااااااتااااااقاااااالاااااای ظاااااامهااااااما

ر اا ر رخغااباامه عااماقع اابااباایع ااوت اا عافااغاامنساامن

رهساتاناد؟!کا ر رنا امئای رگابامناده رلیامابا  کسمنی

 تفلس ب راشغم یربمرخجو رتهبمانروملاجاعایر

روابامانانادر رفاموامن رآن راز ک رهمکدااربمبداشای

خا م مرهبچ داارونمفعراقتیم هراجتممعیرپم  ر

رنامابا انانادعر اهرلو هرهمهرزحمت  رتانمم نگی

بدواهندرخ مبتوانندرخمت رازرلوافقمترخلمم التر

ر خلر کشوتهمهراوپم م بستیرخربندرخبسترهمه

رلیامابا ر روساتاقاال را امائابا ع رخ وملجعرعامر

بگبمندرخ تا  رلیمب رونمفعرلو هرهمهرعاظابا ر

رخ ا ر روسالامامن زحمت شمنر مک رفلس ب ر ا 

رتار رغابامه رخ   و هرخروسبحیرخوبلبون مرآخاته

ودرنظمقمات هندخرن رونمفعربمندرهامهرصامحابر

رتا!؟  واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامخت

رلانا امر- تطمحرلماو ر رنا  نملمنر مهوعر تخاقع

ربا ختر رکا  رخ امزوابانا امئای خ عبترواوجاو 

رازخامنا ر رآخاته را اترخوابالاباونا ام رشاده اشغمل

خزندگبشمنرتاندهرشدهراندرب رت مبترشانامخاتا ر

رخلیاامااباا ر رطاامح را اا  رباالاا اا  را ااتع شااده

اشغم گم  مهر  گمهرتاره ر ت  توترگ اشاتا ر

خرفلس بنبمنربمقبممندهرتاه ر تونمطقرواداتالافر

ر خ ااتر رخنااظاامتت رکاانااتاامل رلااحاات  ختازهاا ع

ا مائب رب ربندرخرزنجبمروحا اماتامهرخاواهانادر

کشبدرلمر تب تم  رحم تربدخنربمخوت اتهرازر

حقرخرحقوقرش مخندهرب رات خگمهرهمهرلاحاتر

وحمصمهراهرشبمهترخواهندر اشترک ر مکنمنر

رکامتر رنابامخه لحترکنتملرآنربامفامخشراتزان

ر اا ااو هرخر ر اتان ر امواام اا  راقااتاایاام  رباا  خاو 

رباام اامناانااد. ر ااو  رآناا اام رخاامتجاای  شاامکاامه

ب رتخهروب گداشت رجنب رطمحیرصدرا بت ربا ر

رخاواهادر گستمشر اون ربیروبملیر تون ق رنابا 

رنابامخهامهر رحضاوت رخاو  رباناوبا  رکا  انجامواباد

ر توانا اقا ر نظمویرخاونبتیر خلراوپم ام اباساتای

خفمخشرجنگراف اتهمهرکمپمنب مهر ندرولبتایرر

 تارلوجب رخواهدرکم .

نملمنابامهاوعر-ا عمئیرلماو رر»لوافقرنمو رقمن» 

رکا ر  تخاقعراومببمنرخاقعیرلوازنرقوائیرا ات

ر خباامتهر رشاادن رزنااده رخ رگااباامه رشاا اا  جاا باام

رکامتگامهرخر راه جنبش مهراجتممعیرقوهرلو ه

رهاامهر رلااو ه رخآزا  اادااواهاامناا   ااو ااباام اابااسااتاای

رفالاسا ابا عر زحمت  رون ق عرازجمل ر مکانامن

رلاااغااابااابااامآنر رباااماه ر  اااگااامه ر ااامته تاه

ر ا ا ر راتلاقام  رلاالشرباماه ر. وتیوتناباسات

رهامهر رلاو ه آگمهیر ووکمالب رخ و بم باساتای

رخر رفالاسا ابا  کمتگمرخزحمت  ر مزوابانا امه

کم رب ر مزومنبمبیرآن مرخنب لالشرناظامهرخر

عملیربماهرپم منر ا نرب رل مخترهمرهرو هابایر

خرقوویرخقببل راهرلحمبلیراوپم م بست مرع خ اتر

رکا ر نژا پم ترا مائب رخر خلروملجعرونا اقا 

بمنظوتلح ب ر ل  رخو رخرب ربندرکشبدنرلو هر

رواباشاونادعر ر ا ه رتخا  ر همهرزحمتا ا روام ا

رکاا ر را اات رکاامتهاامئاای رخظاام اافرختاه ازجااماالاا 

رهامهر وبتواندرلوازنرقوارتارب رن عرتهمئیرلاو ه

 زحمت  روم ارفلس ب رلغببم هد.ر

 

روامهر  مزومنرالحم فدائبمنرکمونبستر ه رب ما 
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رتخشانا ا امانر ناتانیاهو،محصول توازن قوا درجهان ومنطقه -ترامپ  »معامله بزرگ قرن» رکا  ))رلاحاترشاما ا ای
رتاباا اا ر رهاامگااوناا  رفاامقاد رخاالااق اناقااالباای
روامر رع وستقب رخرا تواتربمرلو هرخو شاناد
رحامام اتر ر ت امه ر ت ن رهمچونروامهای
وم ارعربل  رهمچونرومهب مهرکاو ا ر
رخر رهام رلاماسامح خرپماکندهر تروحامصامم
ر.ر روایربام ا  ر ام ومغمنرومهبدواتربا 
رنااوعر رهاام رفااقاادان رع رخاا ااقاامن خحشااترخ
ربامر رتا روام رتابا ا  شما طر و مالب رع
ر اامخااتاا ر ر شااوات رخااو اا ربسااباامت واام ا
روساتاقابا ر رغابام راز ا تر.رحتیرا ت ام ه
رشاباوهر رواماملام ا  لم  رخر ترنتبج رکا 
رهاما ر رناباساتر. رآ امن همهراتلبمطرنبا 

شش دشمن برای حفظ همین وضع  کو
است . تا با توده خویش بی ارتباطیم ، 
کشف و سعرکعوبعی معا  سعان اسعت . 
برای اینکه پایدار بمانیم ، رشد کنیم و 
سازمان سیاسی طعبع عه کعاراعر را بعه 
وجود  وریم ، باید طلسم ضععف خعود 
را بشکنیم ، باید با توده خویش رابطعه 
ای مسععتعع ععیععم و اسععتععوار بععه وجععود 

  وریم . ((
 
ضرورت مبابارزم مسبنبحباربه و رد ” 

 فبببدایببب  اببب بببون”  تبببیبببوری اببب بببا 
   فته رفیق  امیر پرویز پویان

 
ر تر روااوجااو  رانااقااالباای راتزشاا اامه "
رخر رفااداکاامت اا اام ره رنااتاابااجاا  رواام  اامزواامن
روام اتر. رقا اموامن  جمنبمز  مهرتفقامه
ا  رپبشگمومنربسبمتهرازر ب هم ایرتار
رخر راخت ناد ک رقبالرخجو رنداشتربوجو 
اتزش مهرنو نیرخلقرکم ندرخروا امهابا ر
رلاثاباباتر رخ ر امخاتاناد روا امح رتا نو نی
نمو ندرخرو تبیرازرآووزش مهرانقالبایر
بمرپمر اشتندر.رتفقمهرومرنمون رهرکمولیر
ربا ر ازرصداقترانقالبیربو ندرتفقمهروام

رباای راعااتااقاام الشاامن رهاامر خاامطاام وااحاامباام
خ مهرتارلقب رویرکم ندرخروعمو رب ر
رجامنشا ر ر ا ناد رنامای لن مر ب هرک رب م
ر"ر رفادائای ر" بو رخرهمب ربو رک رو  اوا
ر ا رشاعامتر رباعاناوان رنا   ترووت رآن م
رپابادار بل  ربعنوانر  رخاقعبترویاداق
رنابا ر راوامخز ویرکم ر.ر"رعرهمچنمنرک 
 نب را ترخراخرخو رنمون رب تگایرازر
 آنر  ر تبمتهر  گمانروبگ تربو ر."

 
 )رهسق حرسد اار (



 

رخر رلشاا اا  را ااجاام  رحااق رخ رتا ااگاامن آوااوزش

ربا ر ر ا ن  مزومن مهر بم یرخرصن یعرخاملاما 

رلاو هر رباماه رصالا  جنگ مهراتلجمعیرخرا جم 

رکانامتر ر ت رهاما  همهروم ارا ت.راومرببشتمراز

رباماهر ا  روعضالترفوتهعروبمتزاترانقالبای

رخر رکاامتگاام رطاابااقااج ربااد اات رقاادتت لیاامف

رآنر  منگونیر شم رطبقملیراشرخرجم گا  انای

رباالاا عر را اات. رپاامخ ااتاامت اام ر  اا ااتااملااوته لااو ااط

   تملوتهرپمخ تمت م.ر ترزومن راهرک را ببامتر

رطاباقاجر ر ابام ای راقاتادات رنا اع کمونبستیعرن رب 

ربامزپا ر کمتگمربل  ربن عِرگشم  رشما  یرکا 

رباوتژخازهر گبمهرقدتترخرن وذر بم یروجد 

رعاقابر رخ رگام  اده تاراو منپ  مروب ندعراصالح

نشبنیربدشیرازرجنب ر  رازراهدافرصم ا رر

ا تمالژ   رلمندرخمصرخرعمارگشت را تعوامر

بم درصماحتمرعلب رهمگون رلالشرخرحمکتیرک ر

بماهرطبقجر موم  ر اتروش  رگشم یروبا انادعر

ر ااموااِ ر رباامااثاامبااج رپاامخ ااتاامت اام ر  اا ااتااملااوته از

  مختممنر و بم بس رببشتمرازرپب رلمکبدرکنب .

ا  ر  رخاقعبترا ترک رتهبمانرطبقجرکمتگمر

رکامته رخر  فقطر تروحباط رکامتگامان رز ساتای خ

را اتر وبمتزمر خشم خشربمره رطبقملیرهم شامن

ک رپمخت هروبشوندرخر مربمرویرآختند.رکامواال ر

ر  اگامهرخجاو ر رتهابام رهاباچ آش مترا ترکا 

روانا لر ربا  رتا ندات رک ربتواندربمِتر و بم اباسا 

ر اتهر بم مند.رخ یرومر ترطولرلمت  ر موم ا 

رواتاناوعر راشا امل ر ت رفاماخانای شمهدرجنبش امه

رفضامهر را اجام  وبمتزالیراهربو هرا  رک رباماه

راواِمر- بم ی رجا ات ر ت رکا  اجتممعیربا اتامه

وبمتزاترکمتگمهروسمعدترکندعرش  رگمفاتا ر

ر ا ایر رها  خرلالشرکم هراند.رجنگ مهر م  ای

ازرا  راش ملروبمتزالیربو هراندرک ر ترشما طر

راقااتااضاامهر رباا  رخ رآوااده ربااوجااو  ر ااباام اای خ ااژه

رهاا عرر-لااحااو تر ااباام اای رخاامصاای اجااتااماامعاای

ر ااااباااام اااایر رصااااحاااانااااج ر ت حضااااوتشاااامن

را اات.ر رحاا فرشااده ر اام باامجسااتاا عکااماامنااگرخ

وبمتزاتر م  یربدخنرلوج رب را  راص رو  ر

طبقملیرا ترک ر تروحدخ مر  رجنبا رخام هر

روا ا ر راصا  را ا  بوتژخا یربمقیرخواهدروامناد.

روابامتزاتر رباقاباج ربا  راشرتا روابامتزه ا ترکا 

اجتممعیرپبوندرز هعروتحولرکم هرخرب راش املر

 عم بتمروبمتزهرلمانس وتارخواهدرکم .ر

رواثام ا رتار را امان  ترلمت  رجنب رکمونبستای

رواباشاو ر  ترحمم جر بمه  رخروشایر ام ا ای

رهاباچاگامهر رخالاق وشمهدهرکم .ر م   مهرفدا ی

خو رتارتهبمانربالفی رطبقجرکمتگمروعامفایر

رطاباقا ر روانامفاع روادافاعابا  ن م ندربل  رباعاناوان

رجاناباا ر ربا  رکاماوناباساتا امهرخفام ات رخ کامتگام

کمتگمهرلالشرکم ندرک ر قبقمرهممنرکامتهرتار

رآنر رخ رشاد. راشامته رآن انجماربدهندرک رپبشتمرب 

اجتممعیرر-وسمعدتر ترگشم  رفضمهر بم ی

رخر روابامتزاترطاباقاملای  ترخدوترپابا ربام ن

او منرحضوترطبقجرکمتگمر ترصحنجر بم ایرر

 خرکمتزاترطبقملیرا مانربو .

ر اتهرر لالشربماهربماندازهر بم تر اموام ا 

ر تشاتر رخ رت ا  رجاناباشا امه را ا  شمو رلمموی

رقام ابا امهرواتاناوعر رخ رلامکاتابا ا ام ربام اجتامامعای

رواداتالافر وبمتزالیراهرخواهدربو رک ربمراباعام 

رجاناباشایر  ت رخرببعدا تیر تر م  رهستندعر  

ک ربدمطمروؤ   رهمهروشمخطرخرهنوزرووجو ر

 ترجموع عرطولرعممهرطو نیر اشت ربمشدرخر

ر تر   رجنبش م یرک ربد مرخ ژگب مهرخمصع

رخاواهانادر رکاولامه رحاباملای رشادهع   رزومنر ا ه

ربا امابا ر  اشت.روبمتزاترخروشیر م  یرنابا 

را اترکا ر راه اعتبمتربدشیرازروبمتزاترلاو ه

رازر رخاو شرتا روابامتزالای رشاباوم رخ لمکتبا ا ام

رلاحاو تر ابام ایر شما طرووجو روبگبم رخربم

ر ا ر روشایر ام ا ایر ت لغببمرویر مبد.را ن  

راجااتااماامعاای رجااموااعاا ر-شااما ااط ر اا   ااباام اای

و مخضعرکمتآ یرا دآلرخرعمل م هروا الاورر

رکام نر رطام  رخ  ات ر مرندات ر  ربحثرا اتع

آنرفمتغرازروؤ   رهمهر  گمرووجوِ راجتممعای

ر او اباملر- ر  اگام. رباحاثای  بم یعرب وترکلی

ر تر رفاقاط رتا  و ما یرک روبمتزاتراجتممعای

رباوتژخازهر  مت وررخرقمناونامانادهروشامخِط

رقالادتهر رلامکاتابا ایرکا  رخ ویرببندرهمروابامتزه

رخر رخشا  ر ام ا ربا اشادع  موم  ر اتهرتاربا 

رقادتتر آنمتشبستیرلعم فروب ندعر ترحام ابا ا 

رازر حمکم رلمر ندانروسل را ترخرهمرجم یرکا 

رهامهروام ار رلاو ه  الح را ت م هرکم هرعالابا 

 بو هرا ترخرب .ر

رواوزخنر بدش مهرودتلفرکمتگمهرا  اومرتشد

رانادر رناداشاتا  روابامتزالای خرهممهنگیعرازر حمظ

راعاتایامرر بو ژهر ترکشوتهم یروث را مانرک 

رخر رلشاا اا  ر اشااتاا  رحااق را اام اام رخ رلااحاایاا  خ

 مزومنبمبیرحولرخوا ت رهم شمنرجمار بم ایر

رلاو هر  – اونبتیروحسورروبشو .ربنمبم  رلمم ا 

رباا ر ر  ااتااباامباای رباا  رجاانااباا رجااوانامن ربااو ااژه هام

اب اتهمهربمابمربماهروبمتزهرخرجنگرطبقملایر

رنامابادهادعر رپام ا   ترشما  یرک راش ملر  گم

  خترازرانتظمترندواهدربو .

رپابامخزرر رکامتگام ومرکمونبست مروبدواهب رطبقاج

رخر رهام رجانابا  راباعام ع شو ربنمبما  ربم درازرلمما

رتار رتاه رکا  رکانابا  فمصت مهروبمتزالیرا ت م ه

راخ ابا ر رخ بماهرپبمخزهرطبق رکمتگمربمزرکناد.

رناامبااماباامحاا اا ر رجاانااگ را اا  ر ت رواام خظااباا اا 

نبمخهم ممنرا ترخرآوم گیربماهرتخ متخ یربمر

رکشاترخر رابا اتهامه  ارخر  تگمهر امکاوررخ

رشامنر روابامتزه کشتمترا ت.ر و بملر و مال م

رازر ر اامزه ر اا اامه رحااوش رخ رحااول باابااشااتاام

رگشام ا رفضامهر ربا  راواباد تهبمانشمنرا ترخ

رخات ر رتا رهام  بم یرک رشم دربتوانندرا  ر  مه

وجل ر مرت م ترجم وتهرکنند.رومرکمونبست امر

ر تر رکا  رناباساتابا  ب رکسیربده مِترهبچرپوزشی

روابامتزالایر تر ر  اگاِم رگا  اناج زومنیرک رهاباچ

را الاحا ر جموع رووجو رنبو رتفقمهرومر  تربا 

رباماهرخاوانادنر بم ند.رزومنیرک رهمرکسایرتا

رلاداتر ربا  رخ کتمبیرومنوع ر  تگبمروابا ام ناد

ر ر هاج خرر31ش نج راشرویربستندعراناقاالباباون

وبمتزهروسلحمن رتاربجمهروح  رگا رزنایرر61

راناتادامررکام ناد.ر خرشبرنشبنیرتخشنا ا امانا 

ا تقبملروبلبونیرجوانمنرازر ام ا ا امهرفادا ایر
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 انقالب،مبارزه مسلحانه، و خشونت,,,

با من کنار بیایید تا ”گوید:  دشمن برای رفتار خود معیارهای کامالً مشخصی دارد. او می «

هر کانون .“ باقی بمانید، سلطه من را بپذیرید تا از یورش مرگبار من در امان باشید 

 -خواهد باشد  حوزه عملش هر چه می -فعالیت که به این تسلیم بالشرط گردن نگذارد 

شود، و اگر نتواند بقای خود را بر دشمن تحمیل کند کاری جز  یک کانون خطر محسوب می

از  تر کننده خوشحال این ندارد که در انتظار حمله نابود کننده بنشیند. هیچ چیز برای دشمن

باشیم. به هر کسی که در سنگر مانده است شلیک  آزاری بی این نیست که ما قربانی

ای پاسخ داد یا از سنگر بیرون آمد و پرچم برافراشت.  کند، یا باید به هر ضربه با ضربه می

 .»هیچ مرگی بیش از در سنگر ماندن و شلیک نکردن زودرس نیست

 )تفبقراوبمرپمخ  رپو من ررر » مختتروبمتزهروسلحمن رخرت رلووتهربقم»

 2از صفحه  ادامه



 

رتفاقامهر را ا  گواهرصداقترخرشجمعتراناقاالبای

 کمونبسترومربو .رر

ر املر ر ت فبدلرکم تمخر تراعالوبجر خارهامخانام

را ا رر1152 راناقاالباباون رکامت ر" وبال هرگا ات"

نبسترک رجلوهر تهمهرخمن رهم شمنربناشابانانادر

رشاو ر رحاما  خرونتظمربمشندرجنمزمراوپم ام اباسا 

بل  رخظب جرهمرانقالبیر مخت رانقالررا ات".ر

رشامنر انقالببونر ائممرتخش مرخروشیروبمتزالای

رخر تارلغببمروبدهندعر ائممرآن مرتارگستامشر ا ه

ب بو رویربدشندعر ختهرخرن    یرشبوهرهامهر

راشر روابامتزه رخ رکامتگام وبمتزالبممنرب رطاباقا 

رتار روشایروام رخ رخاط ا ترک ر ت تیرخراشتبمه

ر ر ابام ای رخا اوطرصاحابا   –واحا روابا ناد.

رجاوشر رخاو  رخ وبمتزالیرخرلحو ل ر  دفاعا 

روابامتزهر رجام امن ر ل راز  مربمرنمیرزندربل ا 

رکامواالر ا ترک روعلوارویرشو .ر موم  ر اته

رآنر رخ رکاناد اش مترخرخا  رهدف رتارببمنروی

راشر رقادتتر ابام ای رخ ح  رخ عبترووجاو 

ا ترخرهمرحمکترخراقداویرک رووقاعاباتا رتار

راهر امکاورر بدمطمرببمنداز رب مزرخحشبامنا 

رکا ر رها  خواهدرکم .رجنب رکامتگامهرجا امنای

رهاامر ر وا اامالاا ام سااترکا  ر ااو اباامل راز واماالااو

ر ا ر رخ رخا   بم ترخرپمالب روبمتزالیرتار ت

ر تر  من رز نربمربوتژخازهرلعم فروابا اناناد.

رخر روادتن راناقاالبا امه ر اد ربام اد رتا خاقعرا ن م

ر اتهر پبشمفت رنموبدعر ترزومن راهرک ر موم ا 

رخات اترخر روشاغاول رکامتگام  ائممرعلب رطاباقا 

رپُشاتا ر رهام رکشاتا  راز صم تاترجناگرا اترخ

رکاامتگاامانر راز ر واا اامات ر ااو ااباامل واابااساامز ع

رشامنر رکام ه رگامه روشاتا امه وبدواهندرب رهممن

رکامتگامهر رفاعام ابا  رخ بسمزندرخرازرکمونبساتا ام

رآنر رخ را ا  راز وبدواهدراعالوب رهمهرحامام اتای

روابامتزهر اعتیمررصم ترکنند.رقمنونرطاباباعای

رکشاوتهر ر ت رکا  رخقاتای خ یر ب ر  گام سات.

رفامشاباسا ر رخ ر خ اتای رلامخت سا  رکا  وث را امان

ر امکاورر ربا  و هبیر تروقبمسربسبمترب تگای

رحاقر رهام خحشبمنجرلو هرهمهروشغولرا ترلو ه

ربادناباملر رخ ربامخام اتا  رخاو   اتندرک ربدفمعراز

شبوهرهمهرووومعرگ  ن رهمهرلمکتب یرودتالا ایر

رخر رکاامااوناابااساات رهاابااچ رخ ربااگااباامنااد رباا اامت تا

رخاکااناا ر رجاالااوه رناابااساات رقاام ت آزا  اادااواهاای

 خو جوشرلو هرهمهروبلبونیرتاربگبم .رر

ر ا ر رباماه اتز مبیرصحب رازرلعم لرنبامخهام

را ات.ر روا ا  وبمتزمرهدفمندرخرا او ر اتربسبامت

ر ا راناقاالررپابامخزعر رفام اه ر ت ب مب ر  ب 

طبقجرکمتگمرب راتل روم ویرنبمزر ات رک ر تر

وقمب رحمل رهمهربقم مهر موم  ر اتهرش اساتر

رخامتجابا رازر رخ خوت هرخر مپوتل مهر اخلای

راتلا رانسامنایر را ا  رکاناد.   تمخت هم  ر فمع

ربسامعاتر ترصابا ر ب وترخو جوشرنمبتواند

انقالررخو رتارآووزشر هدرخر مزومنبمبیرکنادر

راتلا ر خرگمن روجبوترا ترازربقم مهر مخاتامت

رآنر رفامخپامشای بجمرومندهرا ت م هرکندرخر مروامناع

 شو .رر

ربا ر راناقاالبای جدارازراتا مرومربدشیرازرجوانمن

رفامشاباساترا االوایر وقمبلجروسلحمن رعلب رتژ  

ربا ر راه رلامزه بمخم ت راندروگمرا ن  را منت امه

وعم  جرشما طر بم یرخات شو رک رلمکتب ا امهر

رخگامنا ر وبمتزالیرتار مترخر و یر  گمر هد

رهامهر ام ا ایر رشاباوه   ربدواهب ر مرندواهبا 

ر ات ر وبمتزهر تربب ربمخیرازرجوانمنرانقالبای

رلادبابامر رتابا اج آ اپت روبشو .رخظب جرومر ترا  

رافا ا ا ر ِر ر اگاوناگای رخ اند شیرج تراتلاقام 

رهامهر رلاوصابا  را اترنا  بمز هیرا  رلمکتب  ام

رهام اتامنر ر"بادامنا  را انا ا  ر ام رخ خشونترگام ا 

رهامهر رجاوخا  راز بمگم  درلمرزومنب  رخبمبمنا ام

رعامالایر رهاباچاگامه ومگرتژ  رخم یرشوند"رکا 

رطالابامنایر ندواهدرشد.رلوصب رهم یرک راصالح

رنا ر  ونرعممترول یرب رجوانمنروبدهندر  اگام

رهامر رواثا  را االوای نممرشدهرا ترخرجما اوته

رفاامشاابااسااتاای ر  ااگاامهعر-تژ اا  ر اته  اامواام اا 

رخر روابامتزه رشامطرهامگاونا  رخ  مکوررباباقاباد

ر  اتاوتر ر ت رواوجاو  اتا رتا اعتما یرعلابا 

را ا ر ربام را اتر. ر ا ه بالفی ر بام اتا رقامات

ر اناگامنر ر اناگامن رخ  نب رنظمویر  ترب رعیم

 نمبشو روبمتزهرکم رخرپبمخزرشد.

انقالررپمخ  راهرطو نیرا ترخرلمت  رومباتر

ربانابام  ا ر رلاحاول کم هرا تر ترهمرتخندهرک 

رازر اجتممعیرهدفربمشدعرإعممِلرخشونتر ا ای

ر تر رکا  رآناجام ای رلام را ات. رباو ه رآن بد ا ابامت

راجاتانامرر رخشاونات راز وبمتزهروم  ربمشدربم د

را ا ر ربام ر  اده کم رخ یر ترعب رحملرناماباشاو 

رانشام ر ر عامه" ربام بد  بمترخاقعیرفمخربسترخ

روسالا ر هللارب را ت"ربماهروقمبلجربمرآ وداوتان

رقادتتر ربا  رفاقاط رخاوا اترکا  روام ا راز تژ  

ر امت ا ر رخابامبامنا ام وشت م شمنرل ب رکنندرخرب 

شوندرخر مراگمروبدواهندرزندهربممنندرهممنا اوتر

رخامنا ر را اتربا  ر ا ه رفاموامن ک رعممتروالا ای

 هم شمنربمگم ندرک راو رلمرا ت.ر

 نوشب رش مهی

 2121فوت  رر2

 871 -// شماره  8931نیمه اول بهمن ماه 

 3صفحه 

وظیفه کمونیستها تنها  انقالب،مبارزه مسلحانه، و خشونت,,,

فورموله کردن تئوری انقالب 

ایران نیست ، بلکه تئوریزه 

کردن ساختمان آن حزب 

انقالبی است که وظیفه دارد 

پیوند تئوری و پراتیک را عملی 

و رهبری این انقالب را عهده 

دار گردد . بنابراین اهمیت این 

تئوری در آن خواهد بود که 

نقطه آغازش بر جمعبندی 

انتقادی پراتیک گذشته بمنظور 

فائق آمدن بر موانع راه آینده 

 این پیروزی استوار باشد .

ما کمونیستهای فدائی چه در 

درون سازمان و چه در بیرون از 

آن ، همیشه این بحث عمومی 

را دنبال کرده ایم که چگونه 

می توان ساختمان حزب ، 

برنامه،اساسنامه،سبک 

کار،استراتژی و ..... را با یک 

ارزیابی انتقادی از گذشته 

تاریخی ، از بحرانها و از 

شکستها و پیروزیهای جنبش 

کارگری و مبارزات طبقاتی 

نوسازی کنیم . بنابراین 

بازنگری به گذشته را بمثابه 

چراغ راه آینده برای واقعی 

بودن و نتیجه بخش بودن هر 

برنامه و اقدامی ضروری 

 میشماریم .
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 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

کار کمونیستی آخر هرماه زیر  

نظر هیئت سیاسی سازمان اتحاد 

 فداییان کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان 

کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی 

 از آدرسهای زیر تماس بگیرید  :

.................. 

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 

 

گرامی باد یاد و خاطره ی چهار 

آذرخش صحرای ترکمن، فدائیان خلق 

 ،توماج، مختوم، واحدی، جرجانی

، ذسکقر  9309سحرگاه بس ه س ن   ب رن ماه 

خانسن رطبران خلق تر رن ، رهقققا تقامقا  ، 

مختام ، ساحدر س جرجانی در جقاده بقجقنقارد 

گنبد ذسدا اد ، ان ا در ا  نقازدطق  بق قرقن   –

رسز بسشتر از آن طنگامی    در  95ماه یعنی 

نسر  ا  س بقعقد از یقک مقرا قره طقاالنقی بقا 

نرایندگان رژی  جر ارر اس می رباده ادنقد 

س بقعقد از انقتقققال بق  تق قران س بقازجقایقی س 

اکنج  در زندان طار اسیقن س سقلق قنقه آبقاد 

 . سه مزدسران رژی  ب  ا ادت رسسدندبد

سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی عالوه برانعکاس مواضع  نشریه

،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، 

اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز 

هست . تحریریه نشریه از میان مطالب رسیده انتشار مطالبی را 

انتخاب و درالویت قرارخواهد داد که مستقیما برای این نشریه ارسال 

شده باشند لذا انتظار داریم انعکاس این مطالب در سایر نشریات و 

سایت ها با ذکر منبع و نام نویسنده صورت گیرد. از طریق ایمیل 

 در میان بگذارید . انتقادات خود را با و پیشنهادات ادرس زیر نظرات،

 kar@fedayi.org  

 .»می مسرند تا مبادا  شت  ااند «
 اثر رفیق بیژن جزنی ( » و کار توده ای  » مشی سیاسی«بخشی از جزوه در باره )

 

... 

وحدخ رشدنرکمتر بم یرب رکمترصمفمر تخنرگمخهیعرپم اخت رب رلووتهرصمفرخرکندرخرکمخر تروتونر

 نبنبستیر تر  رودترطو نیربمعثرانحمافر ترشنمخترجموع رشدهرخراعضامهرر-کال ب رومتکسبستی

ربا رر-گمخهرتارب ر وبژکتبو س روبتالرویر مز .ر تر نب رشمائ یراو منرآووزشرومتکسبست  نبناباساتای

)ازرآنجمرک راغلبرا  رشب  رهمر مرگمخهرر٣نحوهرک ربتوانرازرآنر ترعم رب مهرگمفترغبمروم  را ت.ر

روایر رقامات رکامتگام همراخ ب رومحل را تمالژهرخو رتارت بدنرب رجموعبترح بیرخرلش ب رح ررطاباقا 

رهامر رشابا ا  را ا   هندرعمالرفمقدر  ربمنمو روبمتزالیرویرشوندرخرخم هرکمتهرآن مرتارغمق روایر امز .

ر تر »ح ر»خو رتارووظفرنمیر انندرک ر ترغبمر ربامشاناد. ر اشاتا    ربمنمو را تمالژ  رخرلمکتبا ای

نتبج رشنمختراشتبمهرازرجموع رخرشمائطروبمتزهرهمگ ر ترعم رنمت مئیرخو رتارآش مترنسمخت رووجابر

رازرر٥لیحب رآنرفماه رنمیرگم  .ر رهام رشابا ا  را ا  رکا  رنامایر هاد راجامزه )بیرعملیرخرشمائطراختانامق

لاباد ا ر »حا ر»ومزهمهرکمیروحدخ هربگ تندرخرازرطم قرتشدرکمیرب ر  ر مزومنرخرن م تمرب ر  ر

ربا ر رخاو  ر اخا  شوند.ر نمنچ ر ترجم منرا جم رخرتشدرعرا  رشب  رهمرنمبو رنشوندربمراومربیرعامالایراز

رعابامتتر .»ویروبمندرلمروبم ارکشت رشوند »خو رب رانحاللرکشبدهرویرشوند.ر ت رجمل را  رگمخهرهمر ب 

  گمربماهراحتمازرازر ورتفت رخرنمبو رشدنر اخطلبمن رویرپ  مندرک رهبچرگون رفعم بترووومهربامر ادر

ر تر را ات. رباو ه تژ  رنداشت ربمشند.رلمرکنونرنتبج را  رگون رفعم بترهمرا جم رطعم ربماهرپلب ر ابام ای

ا  رشب  رهمربدشیرازرنبمخهرجنب رعمط رومندهرخرلمببترطو نیرغلطرخربدرآووزهرهمهر ائمیربمعاثر

رنابامشاناد.ر شدهرک رحتیرپ رازرانحاللرخر مرنمبو هرشب  رهمراعضمهرآن مرقم ترب را او ر  روبمتزهر ام ا 

اغلبراعضمهرا  رشب  رهمرعنمصمرتخشن  مرهستندرخ یرکمتگمانیرک رب را  رشب  رهمرجلبرویرشونادر

رزخ هرخیالاتر »کم تر مزه» ترنتبج رکمتر تخنرگمخهیرک رز مرعنوانرج ارر ربا  انجمارویرپا  ام 

ویرشوند.رفقدانروبمتزهرخاقعیرخرغمق رشدنر ترکامتر »تخشن  مرز ه»همهروثبترخو رتارازر  تر ا هر

رگامهایر لووت  رصمفرب رلدت جرازراعضمهرا  رگمخهرهمرافما هرحمافعرپمرودعمر تروسمئ رنظمهرخ

ربا ر بیراندازهرخو رخواهرخرخو  تمربوجو رویرآخت .را  رجمعربندهرخیوصبمترعموویرا  رگمخهرهمرلم

رطاولر ر ت اومخزرا ت.ربماهرآ ن  روب انرخر   رکمترلووت  ر ترا  رجم منرهمروشدصرشو عربببنبا 

ر  اگامهرکا ر رزوابانا  رهام  خر ه ر  رآومتهر ترزوبن رشنمخترجموع را مانرخرخطروشیروبمتزهرخر مر ت

کم یرب رتخش رشدنرتاهرجنب رلمقیرخواهمن رکم هربمشدرونتشمرکم هراند؟رکمترلووت  ر ترا  رشبا ا ر

رافاما هرر-همروحدخ رب رآومترخرت م  رهمهرعمارومتکسبست  نبنبستیرا ت.ر ترب تم  رنمون را  رشب  رهم

تارلمببترکم هراندرک رلوانست راندر ندر ملرزندانرتارشمافتمندان ربگ تانند.رب رعبمتتر  گمرحمص رکمتر

ر رافاما   »ا  رگمخهرهمرلمببترافما روبمتزرخرانقالبیرنبو هرا ت.روتم  من ربم دراعتمافرکم رک رلمزهرا ا 

رازر »شماقتمند ر اماناجاما ر ام رخ  تروقمب رکسمنیرک ر تراخ ب ربمخوت ربمر شم رب ر دتیر قوطرویرکنند

 پمهر ترویرآ ندراقلبتیرکو  رب رشممترویرتخند....

 


