کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی
برای پیروزی راهی جزجنگیدن
باقی نمانده است
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ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

پیام نوروزی سازمان فدائیان کمونیست!
کارگران و زحمتکشان !

نوروزتان در اتحاد وهمبستگی علیه
شیوع ویروس کرونا ،ودراتحاد و
بهاردل افروز امسال مصادف است باا بااارا
مبارزه برای سرنگونی انقالبی
«ویروس کاروااا» وباااراااهااز ریاش ودر ات
جمهوری اسالمی و رهائی از ستم
دیگرز که ازپیش موجوداا ویاا باشودز ازرا
واستثمار وزور وسرکوب ،خجسته
خواهن رسی .
سال  89باتمام بارااها وکشمشکاهااز قاتا ااتا باد.
صفحه 1
واجتماع وسیاس اش سپرز  ،ب و ایناکاه
به هیچک ام ازآاها پاسخ درخور دا ته باا ا و
ایاانااا کشااا کشااا بااارخااود را بااه سااال 88
وامینه .
هاامااااااگااورکااه مااس اات ودی ا ی ا  ،سااال مااس ااتااه
هیچک ام ازوع هاز حاکمیت و تال هاز ملات
به جائ ارسی .ازهما آغاز سال  89بااارا
اقتصادز چهاراعل تااخاتاه اسات ،تاااریاماهااز
اقتصادز امپریالیس آمریکاا بار داماناه بااارا
ساختارز اقتصاد ایرا افاشود و آاارا عامایا
ترکرد اسات ،تاورم  ،بایاکاارز ،تاعار باه
حاا ااوع ومااعاایااشاات تااود هاااز رااا وکااا،
ااهنجاریهاز اجتماع  ،فسااد مساتارد دولاتا ،
راات خوارز ،دزدز و اختالس اجوم اماوال
عموم  ،دروغگوئ و ریا وتشویر ،سارکاو
اعتراضات تود از ،کشتار و زا ا و اکاناجاه
و...ادامه دا ته است ب و اینکه وع هاز با
سررسی ،توخال وعواماراریاتااااه حااکامایات و
اود
دارا ما سرمایه وثروت هیچک ام عملا
وهمه وع هاا حارف وباود وحا یات.الاتاتاه تاا
توااستن بااربااارا وماخاارم عاتایا دساتاگاا
بوروکراتیا اتام و روحاایات و دساتاجاات
مرت خواررا برمرد اااایاو تاود هااز ماردم
تامیل کردا .
درسوز دیگراین تضاد متارز وم ااومات تاود
هاز راا وکاار ،مااارومایان ،زااا  ،جاواااا
بیکار ،ااتو حا یه اشینا وخااه خاراباااا کاه
توسط بااگ ها واهادهاز مال ازهستا سااقاط
ا اا ا ،کااارماارا وکااارماان ا ا کااه مااا هااا
ازدریااافاات حا ااوع ومااشایااا ماااااروم ا اا ا ،
اعترا به دستمشدهائ که حت کراف تاامایان
ح اقل معیشت بخوروامیرراامی ه ... ،
ادامه در صفحه 2

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
بمناسبت هشتم مارس ،روز جهانی زن
صفحه 7

شبح کرونا برفراز جهان

مرگ کسب و کارشان است

اشدیا سه ما ازکشو ویروس کروااا واعاالم خاگار
آ بااه سااازمااا جااهاااا ا بااه ا ا اات تااوسااط چاایاان
میگسرد .درق این م ت کمتر کشورز درجها اسات
کااه ازآلااود ا بااه ایاان ویااروس درامااا بااود
با .مسترش این ویروس درسراسرجها تااکاناو د
ها هشارارر را آلود و هشارا کشته برجااز ماسا اتاه
است  .بنا به مشارش سازما جهاا باها ا ات اکاناو
اروپا به مرکش اصل یوع و مساتارش ایان ویاروس
است .
کشن تت یل

جمهورز اسالم که در قا ایان چاهال
سااال هاامااوار ضااااااخ مااواااه از خااو
ااسااها ارتشاع کرد و حیات انگین خاود
را ت اوم بخشی  ،از آبا ما در ارایاط
سخت قرار مرفته و با بارااهااز ماتاعا د
مشااروعاایاات رویاارو ا  -1خاایااشش
مسترد تاود هاا در پا افاشایاش قایامات
بنشین که ا گه عگر بود و تود ها متا
و یااکااپااارچااه در باایااش از  191ااهاار
سراگوا و مرگ جمهورز اساالما را
فریاد زدا و همااگور کاه از ایان رمیا
خواخوار و ددمنش ااتتار میرفت کو یا
با به را اا اختن جوز خو در خیابااااهاا
آ را مهار کن ول غافال از ایاناکاه کاه
تود ها مهر خود را بر سیر تاوالت آتا
زد اا و دیگر رایط به قتل باز اخواه
مشت ... .

ایاان اپاای ا م ا جااهاااا ا بااواسااگااه مسااتااردم ا آ
اگراایهاز زیادز را بوجود آورد ومیاتاوا مارات
که به دغ غه جااماعاه بشارز تاتا یال ا اسات .
بگوریکه بر اسااس آماارهااز جاهاااا  ،تاا روز
دو نته  ٦٢اسرن بیش از 171هشار ارر در ٨٥١
کشور جها  ،به این ویروس متتال هستنا و بایاش
از  ٢هشار و  ٢٦٦ارر ایش جا خود را از دسات
داد اا .
ادامه در صفحه 5

ادامه در صفحه 9

دارو از کوبا کلید معالجه با و روس کرونا ؟

صفحه 6

در صفحاح د گر :
* اطالعیه های مشترک نیروهای چپ و کمونیست
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سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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برای پیروزی راهی جزجنگیدن باقی نمانده است زحمتکش دمارازروزکار ا درآم این باار
بارا ویروس کروااروبرو ا  .قاوزبااالز
یدی شیشوانی
قوزهمه آ باااراااهاا وکشاا اکاهاائا کاه باو
کارمر ،بش ت سرکو

 .هشارا جااتاختاه

ومجروح وهشارا ارردستگیر

ا که رمیا

بع ازمس ت جهارما هنوز آمار کشته

 ...خواست تضمین غل  ،ایامانا وباها ا ات

ما

وهست .اتیرمی ا جنگ که مرفتار قااعاو
ود.
ازپیام ها وپ

آم هااز بااارا مارباوق باه

،مجروحین ودستگیر ما را اعالم امیکن .

”ویروس کرواا“ میگسری که خاود حاکاایاتا

هرچن که این خیشش عتی ایش به ه ف خاود

است ن ی ا و آموختن  ،اما اتای فارا ماوش

ارسی  ،اما این آتش اتود وایست که خاماوش

کاارد کااه بااا اایااوع ویااروس کاارواااا،بااازه ا

ازآ

بربارا اقتصادز ومرفاتااریاهااز تاود هااز

ماااااایاااط کاااا ،ازادز تشاااکااالاااهااااز مساااتااا ااال

تمهی ات رمیا ااتایار جانااز ماردااا قااسا

میلیوا زحمتکشا افشود خواه

 .اوروز

کارمرز،آزادز اا یشه ،بایاا وقالا  ،ماتاارز

سلیماا ،تشا یا درمایارز باا آماریاکاا وخاط

امسا ل بسایاارز ازکساک وکاارهااز کاوچاا

برعلیه تتعیضات جنسیت وبارابارز حا اوع ،

واشااا کشاایا

ساارا جااناااح هاااز مااخااتاالااو

درآم اول عایا را ازدسات خاواهانا داد ،باا

ااتو جوااا تاصیلکرد اما بیکار وب چشا

ارتجاع ،اتوااست جامعه را آرام کانا ودیا یا

ادامه وضع موجود که معالاوم اایاسات کا باه

اا از ،کودکا کار وروستائیا ازهست ساقط

که جامعه به بهااه از بن بود تا باردیگر عله

پایا میرس  ،کارمرا کاارماا هااز کاوچاا

ااغاالا کاه بااه

هاواپایامااز

ا ،کاارمارا وکاارماانا ا

ااود واثاارز ازآ باارجاااز ااامااااا .پا

درکش  .این بار جریا ساقط

که سربه میلیواها میشان  ،به همارا کاارمارا

تعوی پارداخات حا اوع ودساتاماشدهاا ،بساتان

اوکرائین توسط سپا  ،جوااا تااصایالاکارد ،

کارخااجات صنعت  ،معاد ومراکاش تاولایا ز

موساساساات تاولایا ز وصاناعاتا و واماسارز

دااشجویا وبخش از قت ه میاا را اایاش باه

وتجارز تعگیل ویا ایماه تاعاگایال ،اایاروهااز

کارخااجات ومراکش تولی ز به خصاولاتا هاا

می ا کشی و باز ه اعتصابات و اعتراضات

کار دراستخ ام ماوقات ارکات هااز واساگاه

وبه دستمشدهاز چن ین برابار پاائایاناتارازخاط

به ا کال مختلو ادامه یاافات وآخاریان تاالش

واجار دهن ایروز کار ،کارمرا وکارکنا

رمی براز به پاز صنا وقاهااز راز کشاااا

ر ته خ مات وبخشهاز ادارز ودفاتر مختلاو

درساال ماس اتاه آااچاه درتاوا دا اتانا ،

تود هاز مردم درااتخابات فرمایش مااالا ،

،کااارماارا ساااخااتاامااا  ،راااان ا مااا تاااکس ا

بکارمرفتن  ،ازجمله اعتصابات واعاتاراضاات

و مسا تن آ باه حساا

مشاروعایات اش ،باا

وبااارباارا ،کااارماارا ااااتااارهاااز عاامااوم ا

کارمرز  ،تجمعات ماواااماو اقشاارماخاتالاو

«اه» بشرگ تود ها ماواجاه ا و هاماچاو

وممرکات،کارمرا کافه ها ورستاورا هاا...

زحاااماااتاااکاااش وماااااااروم ،زااااا  ،جاااواااااا ،

خیابااهاز خلوت امایاش ساالاگارد  22باهامان

بااخراجهاز وسیع دربهترین حالت باا تاعاویا

ف ر اعترا

آم

دارا  .ایان تاود هااز باه جاا

دااشاجاویااا  ،باایاکااارا  ،روسااائایااا  ،حااا ایااه

ساایاال ا

اشیناا  ،ما افاعاا مااایاط زیسات ،ماعالاماا ،

سرکوبش ما برمواه هایش اواخته ا وامار

وایروز میلیواا بایاکاار وکاارتان خاوا

 ،اااویسااناا مااا ،

درخیشش آبااما و باعا از آ باا اعاارهااز

وحا یه اشینا آخرین امی وارز خودرا باراز

پاارسااتااارا  ،بااازاشااتااگااا

ماااااکاام ا

بااود کااه تااوسااط هاامااا

پارداخاات دسااتاامااشد هااا مااواجااه خااواهاانا بااود
هاا

هنرمن ا  ،سینمامرا  ،به ا کال ماخاتالاو باه

ااباود بااد جاماهاورز اساالما  ،باه جاهاااایاا

دا ااتاان ح ا

دسات زداا .وساراااجاام باا خایاشش

رو اان ساااخااتاان ا کااه دیااگاار اااماایااخااواهاان ا

خواهن داد.

آبااا مااا اااود وهشاات،

زیرحکومت مسهت ارتجاائا و قاتا اه حااکا

ایاانااهااا اکاامااریاات عااتاای ا تااود هاااز کااارماار

خواستن تکلیو خودرا با قت اه حااکا ورمیا

زا م بکنن  ،این با با ارفتن پاز صنا وقاهااز

وزحمتکش مردم ایرا هستن درم ابل اقلیاتا

سرکوبگر یکاسار کانانا .ااشدیاا باه دویسات

راز برغ درخواسات هااز ماکارر رهاتارا

از استممارمرا  ،غارتگرا  ،دزدا  ،اختاالس

هرو هرستا صانه اترد تود هااز باه جاا

اتام وفاتاواز آیات ا هااز مارات خاوار ،باا

ماااارا  ،دروغااااگااااویااااا

آم با رمی ب رح وتا دا ا مسالاش ا .اماا

تاری ااتخابات فرمایش آارا تکمیل کرداا .تاا

وسرکوبگراا کاه آزادز و آساایاش و رفاا

دراتردز اابرابر تاود هااز ساازماا اایاافاتاه

رساای ا بااه ایاانااجااا ،یااعاان ا

آخاار سااال  89و

و

وخودااگیخته برغ چن روز م اومت حامااسا

ااوروز ،88بااه هااناگااامااه پاایاروزز بااهااار دل

سرایش و با توسل به مسهک و خرافات از این

سرااجام این خیشش عتی ایش درف ا تشاکال

افروز برسردز زمستا ورویش عش وامایا

اکمریت سازا ما واقع وتولی کننا ماا ااعا

وحا ت وتشاکال ااشد قاتا اه

آزاد و اااد وماارفااه .امااا تااود

اعتارا

بااشرگ وحااماااس ا

وتاش  ،باویا

صفحه 2

بااه زا ا م ا

کااار -مسااکاان .آزادز ازدساات

و سااااتاااامااااگاااارا

وح تعیایان سارااو ات را باشورسارکاو

مادز سلک کرد اا .سال پیش روز متارز
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برای پیروزی راهی جزجنگیدن باقی
نمانده است...

میا این دو ت اوم خواه یافت و با پایا یافتن
بارا ”کرواا ویروس“ ما با تش ی متارز و
کشمکش قت ات

یا تارز ماواجاه خاواهایا

ودراین پیکار سخت وخواین  ،براز قاتا اه
کارمر وعموم زحمتکشاا  ،جاش اتااااد حاول
جتهه از ااا االبا باراز سارااگاواا ماافایااز
بااراز

ق ا رت وثااروت حاااک ا و جاانااگاای ا
پیروزز ،را دیگرز باق اماا است.

دسات آخار ایانااکااه اااوروز هااماایاشااه ساار ااار
ازهمتستگ و ادز وامی درایرا بود است.
متاسرااه یوع سریع ویروس کروااا فارصات
دی ار ها و مرتگوهاز جمع را بسیار مااا ود
کاارد اساات .باااایاان وجااود ،وسااائاال مسااتاارد
ارتااتاااق جاامااع ا ایاان امااکااا را ماای ا ها کااه
ازقری ایجاد ومسترش مرو هاز مجازز ،
با خااواد ها ،همکارا  ،فعاالایان جاناتاشاهااز
اجتمااعا باه ماراتاگاو وتاتاادل ااتارپارداخات
ودراین اوضاع اقتصادز واجتماع وسیااسا

جامعه وموااع و را کاارهااز ماتاارزاتا را
مااورد بااااات قاارارداد وبااراز پاایااروزز در
متارزات آین ت ارخ دی

و آمااد

ا .ااتاایا

فراموش کرد تاریخ ازاین باااراااهاا زیااددیا
وباهمه مصاائاک اش ازآااهاا ماسرکارد اسات
واین بارا ایشسپرز خاواها

ا  ،باه آیانا

اماایا واربااا اای ا وبااا تااالش و هاامااتااسااتااگا و
مسئولیت پسیرز بیشتر ،وارد کارزارز اویا
که تاغایایارات بانایاادز درسااخاتاار اقاتاصاادز
اجاتااماااعا ایاارا و ایااجاااد ساااخااتاارز اااویاان
ومتتن بر اوراهااراکاه تاناهاا را حااکامایات
برسراو تما است ،امکااپسیر سازد.
ی ز یشواا  28اسرن 1189

صفحه 9

مرگ کسب و کارشان است
 ...ادامه از صراه اول
 -2مرگ سلیماا جالد خاورمیاااه کاه ضاربه
بشرم ا بااه اق ا امات جنااگ قلتااااه و م اخلااه
جویااااه رمیا در منگ ااه بااود و بااه هیا وجااه
قاباال جااترا ایااست بااا ایاان حااال رمیا کااه بااه
داتااال بااه را اا ا اختن جنااگ بااا آمریکااا بااود
وعلیرغ تال هاز مکارر باه تاریاا آمریکاا
موف اش بود از مرگ سلیماا بهترین بهر
را باارد تااا بااا بااه را ااا اختن کارااوالهااای از
جناااز جااالد مااشروعیت بااراز خااود بترا ا
ولاااا بعاااا از سااااراگو کاااارد هواپیماااااز
اوکرایاان و کااشتن  171ااااسا ب ا منااا کااه
رمی قص دا ت با م صر جلاو داد آمریکاا
در صورت پاسخ امریکا باه حملاه امایاش باه
پایگا اش و استراد تتلیغ از آ براز متلوم
اااااشا داد خااااودش  ،اتیجااااه عکاااا داد و
اعتراضات مردم بع از چن روز دروغگوی
رمی ا پاایرامو ایاان جنایاات  ،ااور و ااعو
رمی از چنا روز جنااز مردااا را باه عاشا
تت یل کرد  -1 .اماسال راهپیماای امایاش 22
بهمن ه به داد رزیا ارسای و باا وجاود تماام
تال ها با عا م همراها متاوهمین مارد رمیا
مواجه ا و از هماه ماصیتت باارتر کاست
فاحش امایش ااتخابات بود کاه بعا چهال ساال
تود ها ضاربه سانگین باه رمیا وارد کرداا
که همه جاایاا از رهاتر تاا اماینا ما مجلا
مجتور به اعتراف ا رزی در رایگ باه
ا ت باراا ا قاارار مرفتااه بااود  ،بااار دیگاار
مرگ ااج رمی ا و ایوع بیماارز کروااا
و متتااال اا و ماارگ صاا ها اراار آرامااش
موقت را به رمی باز مرداا .
در قاموس باورموازز باراز حراح ماا ود
ق رت و توسعه آ کشت وکشتار ااسااها یکا
از ابشارهاااز معمااول اساات چااه در جنگهاااز
جهاااا یااا جنگهاااز منگ ااه از و در عااصر
توسعه و پیشرفت عل با تهاجمات بیولومیکا
 ،جمهورز اسالم ها از ایان قائا مستاسن
ایاست و از آاجاا کاه باه مرتاه خمیان جاالد
حرااح اتااام از اوجااک واجتااات اساات و ایاان
جنایتکارا هموار از هار ماصیتت و بالیااز
قتیعاااا کااااه باااار ساااار مااااردم می یاااا جهاااات
مشروعیت ترا ی براز خود بهار باردارز
کاارد ااا از همااا روزهاااز اول اایوع ایاان
بیماااارز باااه اسااات تال آ رفتنااا و از قریااا
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هواپیمای ماهاا عام اااه و آماهاااه آ را باه
ایرا دعوت کردا ف ط پروم از باراز بعا
از ااتخابات بود و تالش دا تن با دروغگویا
و پنهااا کااارز تااا ااتخابااات از آ روامایاا
اکننااا ولیکااان باااه ماانااا مااااجراز هواپیمااااز
اوکرایاان  ،در عااصر ارتتاقااات و اینترااات
دروغهایشا دوام ایاورد و همه چیش لو رفات
با این حاال از تاا وتاا ایافتاداا و وقیااااه و
متلااوم وار مساات مردم ا بااه خااود مرفتن ا و
برخاااا از کااااارمشارا رمیاااا در ااااوهاز
ساااریال خاااوش و خنااا ا از کروااااای ااا
خود ا ختر دادا تا بگوین اترسی ما هماه
بااا ه ا هااستی  .مااسااتات رمی ا تااا ایاان جااا
درست از آ درآم و این ویروس تمام وقایاع
چهار ما مس ته را به فرامو سپرد هی جا
و در هیاا رساااااه از صااااتت از قتااال عاااام
 1011ارر در آبا و اسارت هاشارا ارار در
زااااا ااهاز قاااارو وسااااگای  171 ،مااااسافر
هواپیمااااا و جعتااااه ساااایا و غراماااات آ  ،و
افتضاح ااتخابات صاتت باه میاا اما آیا .
از همااه مهمااتر دو خااتر ته ی ا کااساا کااه در
ماههاز آت براز اعترا باه خیابااهاا بیاینا
 ،توسط حسین قائک رئیا اقالعاات ساپا و
ختر تخلیه بخش از زا ا اوین و آماد کرد
بنااا ها و تتااا یل اتاقهااااز آ باااه سااالول هااااز
اارااارادز باااراز بازدا ااات هااااز آینااا  ،در
البالز اختار کروااا ما ا  .تارس از کروااا
عمااال ااهرها را بااه تعگیل ا کااشاا اساات ،
تعگیل یا ایمه تعگیل اغلک کسک و کارها باه
هماارا افااشایش سااریع تااورم بع ا از ماااجراز
 FATFبازارهاااا را باااا رکاااود وحاااشتناک
روبرو کرد اسات  .مگمئناا بیماارز از غیاک
رساای کرواااا بااا ام ا ادهاز غیاات اارکتهاز
داروساازز در آینا اشدیااا باه پایااا خواها
رساای  ،اتیجااه آ ویراا ا اقتااصاد برخ ا از
کااشورهاز هاا ف و بااه تاااخیر افتاااد ماارگ
جمهورز اسالم باراز چنا ماا باود ولیکان
مصیتت جمهورز اسالم بع از آ ایان باار
با ت بیشترز اروع خواها ا در برابار
میلیواها جیک خال و اک مرسانه و چاشما
از خاش خااو مرفتااه چاه خواها کاارد کا ام
ااگل میکرو ویروس به دادش خواه رسای
مسعود – تهرا 11/88 /12
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کارگران و زحمتکشان!
نوروزتان دراتحاد وهمبستگی علیه شیوع و روس
کرونا ،،ودراتحاد ومبارزه برای سرنگونی انقالبی
جمهوری اسالمی و رهائی از ستم واستثمار وزور
وسرکوب ،خجسته باد.
اوروز اماسال ماصادف اسات باا بارااا
عمی و فاجعهباراا از یوع ویروس
کااااشن کرواااااا ،باراااااا افااااشو باااار
بارااهاااز اقتصادز،سیاسا و اجتماعا
دیگااارز اسااات کاااه تاااود هااااز کاااارمرو
زحمتکااااش مااااردم را درچنگااااال خااااود
مرفتااارامود اساات.تود مااردم مجتورا ا
عالو برتامل فشارهاز اقتصادز اا ا
ازاساااتممار وغاااارت وچپااااول صااااحتا
ق رت وثروت،اعمال سرکوبگرااه رمی
وفشاراقتاااصادز تاریمهااااز امپریالیاااس
آمریکا  ،تتعات فاجعه بار یوع کروااز
 18راایش متامل وا .
امسال بواسگه خگار مرفتار ا اراوس
بیاااشترز از جامعاااه درچنگاااال ویاااروس
کرواااااا ،دیاااا وبازدیاااا ها ومراساااامهاز
ااااوروزز کاااه ازدیرباز اااادز و اااعو
وامیااااا و سااااارزا م را باااااه همااااارا
دا اات،ممکن اساات بااسیار ما ا ود ا
وبراز خیل ها بوی آاهائ که تا بااال
اا و مالقاات باا
به این ویروس آلود
آاها خگر مسترش این بیمارز ماسرز و
خگرااااااااااااااااااااااخ را افشایااااااااااااااااااااش
می ه ،امکااپسیراتا اااا .و ااااایش خااااااواد
هائ که آها درباساق ا اراا با آ ساودا
کننااا  ،تاچاااه رسااا جاااشن ااااوروز برپاااا
دارااا .میلیواها زحمتکااش حا اایه اااشین
وفاق مسکن وامکااات رفااه ،میلیواهاا
جااوا بیکااار وهااشارا کااارمر وکارمنا
ومعل وپرستارز که ح وع ودستمشد ا
کراف معیشت ا را امی ها و میلیواهاا
پناهنا فاقا امکاااات .با و اا ااک
عی ز،وایام اوروز با تنگناا هااز زیاادز
مواجاه ااا وامیا اااوروزز را داراا کااه
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بهار آزادز باه زا میاشا جلاو از تااز
بتخش .
سااااال مس ااااته متااااارز بااااا دیواسااااتت اد
واساااتممار و خودکاااامگ کاااه درقامااات
قت ااه مااسلط ،ومافیاااز ق ا رت و ثااروت
برم رات ماردم حکا میرااا  ،وارد فااز
و عالو برمسترش اعتصابات
اوین
واعتراضااات کااارمرز ،زاااا ،جوااااا ،
دااااشجویا ،کااشاورزا وخل هاااز تااات
ست واستممار ایش به اعتراضات متع دز
دسااات زداااا ،اتااد وهمتاااستگ اکمریااات
ماروم درخیشش عتی آبا اود وهشت،
اقت ا ار سیاس ا قت ااه حاااک را بااه چالااش
کشی وبا عار »اابود باد رمی جمهورز
اسااااالم « کااااام سااااتمگرا را بلاااارز
درآوردا ا ودر ااتخابااات مجل ا کسائاا
ااایش بااا ااارفتن بااه پاااز صاان وقهاز راز،
رمی را دررسی به ه ف خودکه هماااا
مااشروعیت داد بااه اتااام ساارکوبگرااه
خااود بااا بااه رم کااشی حااضور وساایع
مردم درپاز صن وقهاز راز باود ،ااکاام
مسا ااتن .خیشش آبااا زحمتکااشا وتااود
مااااروم جامعاااه ،بااا لیل ف ااا ا تااااش
وتشکل وبراامه از اا الب باا سارکو
و کااست مواجااه ا .امااارمی بااا همااه
کاااشتار بیرحماااااه از کاااه بااارا اا اخااات
وباوجود دستگیریهاز وسایع کاه هناوز
جااارات ارائاااه آماااار آاااارا ایافتاااه اسااات،
اتوااااااسته جنتااااشهاز اجتماااااع اقااااشار
مختلااو زحمتکااشا را خاااموش کاارد و
بااااااه حا اااااایه راا .ادامااااااه اعتااااااصابات
واعتراضات هرچن پراکنا متیان همیان
واقعیت است .وقولا اخواها کاشی کاه
جنتاااشهاز اجتمااااع کاااارمرا وعماااوم
زحمتکشا با ق رت ووسعت بیشترز از

خاکاااستر خاااود برخواهنااا خاسااات وباااه
متاااارز تاااا رسااای باااه اهااا اف خاااودو
حاکمیاااات برسراو اااات خااااویش ازپاااااز
اخواهن اشست  .ه امروزسازما یافتن
جواااااا ،ماااردم زحمتکاااش ،پش اااکا و
پرستارا مترق درماالت کار وزیست
درم ابله با ویروس کرواا ویارز رساا
به ایازمن ا  ،امواه از پیشرفته از درخ
ضااارورت همتاااستگ واتکاااا باااه اراااس
ارت ااای یافتااه تردرسااازماا ه و ه ایاات
کماااا هااااز مردمااا باااه ایازمنااا ا و
ساااازماا ه برااماااه هااااز آموز ااا و
مگالعااات بااراز درخااااه ماا ا ما ،همااه
وهمااه تتلورعیاان ارت ااای سااگش آماهاا
ودرجااااه از ازسااااازماایاب را بنمایااااش
میگااسارد .همااه ایاان خیش ااها ز متعا د و
اعتااصابات ااکوهمن کااارمرز درسااال
مس ااااته وسااااالهاز پیااااشین ،درساااااهائ
آموختن زیادز دربردارا  .ازایام عی و
ازاجتار خااه ماا بخاقر جلومایرز از
اااایوع ویااااروس کرواا،اسااااتراد کنیاااا
وضاامن اارکت درسااازماایاب و کمااا
رساااا بااه مااردم درمتااارز بااا ویااروس
کاااشن کروااااا ،باااه مگالعاااه وجمعتنااا ز
جنتاااشهاز اجتمااااع وقت اااات ساااالهاز
اخااایر بویااا دهاااه اخااایر باااپردازی و
جمعتن ز خودرا باا دیگارا باه ا اتراخ
بگاااساری .درساااال ااااو باااا درس آماااوزز
ازتجربیااات مس ااته تااالش کنیاا خااودرا
درمال کار وزیست سازما داد وبراز
پاایروزز دراتردهاااز آت ا ت ا ارخ دی ا
وآماد وی .
نوروزتان پیروز باد
سرررنگون برراد رژیررم جمهرروری اسررالمی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحادفدائیان کمونیست
 52اسفند 8931
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شبح کرونا برفراز
جهان
 ...ادامه از صراه اول
میگوین ویروس کرواا ”دموکرات“! اسات و
اسااتااماانااائ ا باارقااائ ا ساارایاات و کشااتاااراش
ایست .ثروت ،ف ر،سیا  ،سارایا ،قاوم ،قاتایالاه
،مسهک وغیر درچش اویکسا است  .چنیان
پروپاماا ز وقت با برجستاه ا مارفاتاارز
ایاان و یااا آ مساائااول دولاات ا وایاان ویااا آ
هنرپیاشاه و اخاصایات ماعاروف باه ویاروس
کاارواااا ،راااگ آماایااشز ماایااشااود ودرم ا یاااز
زیرسلگه الیگار یهاا ،درمایاا تااز با ورا
رسی ها دست به دست میشود ،برباور خیلا
ازااتو کاربرا اینترات وسایروسائل ارتاتااق
جمع مینشین و با ا وتا تاکامایار وتاوزیاع
ماایااشااوا ا تااا روزا ا بااراز بااروز ح ا اای ا اات
عوامل ااتواا جامعه درم ابله و
وآ کار
مهارآ اماا و با این حال قرباایا اصل به
فرامو سپرد وا .
این راست اسات کاه ویاروس کشانا کاروااا
وهرویروس دیگرز میتوااا هارکسا را کاه
دردسترس اش با مورد حمله قاراردها اماا
چه کساااا بایاشاتاریان آسایاک را مایاتایانانا و
بیشترین قرباا را می هن وچرا دول حااکا و
م یاز زیار سالاگاه سارماایاه دارا کاماتاریان
حرف از خگرز که دروحله اول جاا آااهاا
را ته ی میکن برزبا اامایااوراا ساواالتا
است که ب جوا ماا است.
این واقعیت عایاااا اسات کاه درااتااما کاه
میلیاردها ااسا فاق ،کار،مسکن ،بایاماه هااز
درماا و بیمه هاز اجتماع هستانا .بااارا
ایااوع کارواااا بساایاارز دیااگاررا درمااعاار
بیکارز قرارداد است ،و میلیواها خااواد از
که درکاناارخایاابااااهاا ویاا درحاا ایاه اهارهاا
دربهترین حالت درآلواا هاز فاقا هارماوااه
امکا به ا ت زا م میکنن و ازصتش سار
ب اتال قوت الیموت ازخااااه خاارم مایاشاواا
وباراز سایاارکارد اکا خااود وخاااااواد بااه
هاارکااار مش ا اات بااارز ماارد ماایااگااسارا ا و
درکارخااه ها و کارماا هااز فااقا اماکااااات
بااه ا ا اات ا و حااراااماات ا اسااتااماامااار ماایااشااوا ا
و...بیشترین آسیک ها جاا و مال را متاامال
میشوا درحالیکاه صا ایشاا باه ماوش هایا
کس امیرس .بارا کاروااا هامارا خاوداش
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عااالو باارباایااکااارز وجااااسااتاااا ا باایااشاامااار
زحمتکشا به تورم ومارااا و کاماتاود دامان
زد و باایااش از باایااش بااه احااتااکااار کاااالهاااز
ضرورز و فروش آ به چن یان بارابارقایامات
ایش توسط سرمایه ساالرا ماناجار ا اسات
که بارآ بیش از همه باردوش قاتا اه کاارمار
وزحمتکاشاا وماااروماا جااماعاه قارارداد
میشود .
کاارمارا
با ایاوع ویاروس کاروااا ،باویا
رستورااها وکارمرا مشاغل کوچا با ماشد
پائین ،کارمرا استخا ام ماوقات و کاارمارا
ساختماا و مشابه اینها کاه مایالایاوااهاا بالاکاه
میلیارد ها ارررا امل میشود ،عم تاا با لایال
ع م دسترس به مرخص درما و یا بیاماهز
به ا ت  ،در خط م م یوع ویروس کرواا و
تتعات جاا اا از ا هستن .
دولت ها وقت ات مسلاط درجاواماع سارماایاه
دارز میخواهن این ح ی ت را ااکار بکنن کاه
ااتاام سارماایاه دارز درکالایات اش قاادر بااه
ت ارخ الزم وماهاار باماوقاع ایاوع ویاروس
کرواا اتود است ودرم ابله با بارااها ااتوا
ترازآ هستن که ادعا میکنن .چرا که سرمایه
داتال سود اا وزز اه تاناهاا هایا اااگایاش از
براز سرمایه مسارز و تامیان زیارسااخات هاا
وت ارکات الزم براز دور هاز باراا اتیر
مسارز وامایار اا ارد ،بالاکاه
یوع امارا
درچنین مواقعا صااحاتاا سارماایاه وثاروت
تالش میکنن از قری احتکار ،مارااارارو ا
وقاااچاااع دارو و دیااگاار مااایاااااتااام ضاارورز
مردم ،آاها راچانا یان بارابارقایامات درباازار
برروش برساان .
قااو عرضه وت اضا دراتام سارماایاه دارز
یا قااعا ماااساو مایاشاود.هامااااگاور کاه

اه ی ه اکنو وسائل به ا تا ،ماواد ضا
عروا ،مااساا ،دساتاکاش ،داروهااز ماورد
ایاز ووو اه تنها درایرا جمهاورز اساالما
زد احتکار و دربازار آزاد به قیمت چانا یان
بااراباار فااروخااتااه ماایااشااود ،باالااکااه ایاان قااائ ا
درکشورهااز پایاشارفاتاه سارماایاه دارز اایاش
جارز است .درحالیکه حت درکشورپیشرفاتاه
از ممل سوئ الاکال و ساایار ماواد ضارورز
براز ض عروا یافت امیشود .واتود امکاااات
الزم جهت قراگیاناه افاراد ماتاتاال و کاماتاود
پرسنل بیمارستاا وکیت تست و اماماال ایاناهاا
کامال مشهود است وهجوم مردم باراز خاریا
وااتار مایاتام اولیه اشا از آ دارد که تاود
هاز مردم اعتمادز به تامین سالمت عماوما
وم ابله باا تاتاعاات اقاتاصاادز بااارا ایاوع
ویااروس کاارواااا را حااتا درایاان کشااورهاااز
پیشرفته سرمایه دارز ایش ا ارا .قت ه مسالاط
اه میخواه واه میاتاوااا باه تاامایان باها ا ات
،کار،مسکن وآزادز و رفاا قاتا اه کاارمار
وزحمتکشا مادیت بخشا .چارا کاه درااتاام
سرمایه دارز همه این مراهیا درچاهااچاو
سود آورز وثروت اا وزز معانا مایا ها و
اگارااا آااهاا ااه ازبایاماارز و مارگ ومایار
ااسااااااهااا ،باالااکااه از س ا ااوق قاایااماات اااراات ،
باااازارباااورس وتاااناااشل ماااوقااات درصااا ز
ازسودهاز کالا است که به جیک میشان .
ویروس کرواا باردیگر مااهایات
جهااگیر
اااتااام ساارمااایااه دارز درباارخااورد بااه جااا
وزا م مرم وایش تاوا تاود هااز ماردم را
درجائیکه ازآماه و تشاکال بارخاورداراا ،
درهمتستگ  ،یارز رساا و م ابله باا پا یا
هائ اتیر یوع ویاروس کاروااا ،اشاا داد
ودراهایت تالس همتاساتاه وماتااا خاود تاود
هاز مردم است که مایاتاوااا ها بار ویاروس
کرواا پیروز ود وه درمتارز قت ات علیاه
ویروس سهمگین ترز همچو اتاام سارماایاه
و سلگه چیر ود.

نابودی محیط زیست ضایعه ایست که سرمایه داری به ارمغان آورده است .
سوسیالیسم به آینده بشریت و سعادت نسلهای آینده نظر دارد  .با اجتماعی شدن
تولید و مبادله  ،امکان سازماندهی تولید با کمترین ضایعات زیست محیطی بوجود
می آید .
تولید به شیوه ای که کمترین آسیب را به محیط زیست برساند  ،یکی از جنبه های
تولید سوسیالیستی است و کوشش برای حفظ محیط زیست و تغییر شیوه های تولید
سازگاری آن با محیط زیست از اهداف تکامل اقتصادی و اجتماعی در جمهوری
فدراتیو شورایی جدایی ناپذیر است .
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خسرو اسدیان

وزیر خارجه کوبا Bruno Rodringut ،در

سععرطععانععهععای مععبععتععل ع

ارتباط با کمک برای معاعاهعوعه ویعرو
کرونا گفتاری از فیدل کاسترو را بعیعا

عمعرعیعری
موفقیتهای
داشته اسر .با تعوسعاعه

میکند  " :ما نه با کلمات شیرین ،بلکعه
بععا فععاکععر ععمععلععکععرد خععود را ن ععا

این تعکعتعوهعوژی شعرکعر
 CIGBدر
پزشک کوبای

میدهیم ".

سععال  ، 2330تععوهععیععد و

هاوانا  /پکن
داروی کععوبععایعع

 ،Pharmakonکععه

تععحععقععیععک ایععن شععرکععر
کوبای به ین انتقال یافر و شعرکعر

Rekombinantes )IFNrec

ترک ین  -کوبا  Changheberبعه

اصععح ع

“  " Interferon alfa 2bرا به خود دارد،
جزو یک

از  03داروی انعتعبعاد شعد

اسر که از ما ژانویه برای معبعارز

بعا

م

Joint Ventureدر شععهععر

شععکعع

 Changchungتاسیس شد و بعاعد از
یک دهه یک شرکر تحقیق

و داروی

نبواهد کرد و همرا با ین در این را
قعدم بعر خعواهعد داشعر .

همچنعا

همچنین وی به این موضوع اشار کعرد
وسیع

که ین با توربه و سازمانده

خود قادر به مقابلعه بعا ایعن وضعاعیعر

کعرونععا در عیععن اسعتععفععاد
ویعرو
می ود  .ط گزارشات معحعبعو عات و

مدر افتتا شد  .در ایعن معوسعسعه
مععحععصععو ت
و دارووعع
پععزشععکعع

خواهد بود.
حسا
وزیر امور خارجه کوبا Bruno Rodriguet

تا 22
صفحه  Bruno Rguezpتا کنو
فوریه )  0033نفر از مبت شعد هعای
کرونا مورد مااهعوعه و
ین به ویرو

بیوتکنوهوژی مورد تحقعیعک و پعشوهعش
قرار گرفته و سپس توهیعد معیع عونعد،
کرونعا
همچنین داروی مقابله با ویرو

در روز دوشنبه هفته گذشتعه بعه ایعن
موضوع اشار کرد کعه هعمعبعسعتعرع
سر که کوبا را از ک ورهای
موضو

بهبودی قرار گرفته اند  .همانعحعور کعه

به اسم  IFN recدر این موسسه توهید

دیرر تمایز میدهد 01 .سال اسر که با

سفیر کوبا در ین ا م کعرد اسعر
ایعن دارو از  20ژانععویععه در کععارخععانععه

می ود  .این محصول داروی در سعال
 2330در کوبا جایز " تکنوهوژی نو " را

و حضعور در
مااهد های همبستر
 011ک ور دنیا و کمک و یاری رساند

در شعهعر

که از طرف وزارت لوم ،تعکعنعوهعوژی و

 CHANHEBERدر ایاهر  Jilinتعوهعیعد
می ود.
محققین و متبصصین پزشک کوبایع

عود را

محیط زیسر کعوبعا اهعدا معیع
بدسر آورد.
تصمیم مسئوهین بعهعداشعر و درمعا

و
کوبای در این ک ورهعا ،پعرنسعیع
خصلر کوبا را نمایا کرد اسعر و از
این پرنسی همچنا در آیند نیز دفاع

تاکنعو بعرای معاعاهعوعه ویعروسعهعای
مبتلف از جمله ویروسهای که قابع
انتقال هستند ،مانند  ، HIV/AIDSو
همچنین برای مااهوه  Hepatitis Bو

ین برای استفاد از ایعن دارو بعرای
کرونا بنا به این نتعایع
مقابله با ویرو
بود که این دارو عکعس اهعاعمعلعهعای
را
طبیا بد را که اشعا عه ویعرو

خواهیم کرد  .همانحور که فیدل گفته :
" ما نه با کلمات شیرین بلکه با فعاکعر
ملکرد خود را ن ا میدهیعم  " .در
تاریخ  20.0.0810اوهین بعار یعک گعرو

را بکار گرفعتعه انعد.
از اشعا عه ی ایعن

توساه میدهد ،پایین آورد  .این داروی
کوبای میتواند تاادل بدن را حفظ کند

 01نععفععر پععزشععک و
هععمععبععسععتععرع
متبصصین درمان کوبای برای کعمعک

ویروسها جلوگیری کرد و عمعلعکعردی

سیستم قعدرت

م

–

ترک کوبای

 Cنین داروهای
این داروها تاکنو

عیعنع

مثبر داشته اند  .محققعیعن پعزشعکع

و سیستم Immun
بدن

) بیماران

و متبصصین کوباب

که از سال 0891

تنفس

در مرکز تکنیک ژ

 ) Gentechnikو

رو به بهبودی بک

بیوتکنوژی

 ) CIGBکوبا م

می

را که مبت

به م

ک

وند را تقویر کند و آنها را
اند .

هزارا

پزشک و معتعبعصعم درمعانع

و یاری اهوزایر روانه این ک
در تععاریععخ  8مععار
همبستر
بهداشت

ور شدند.

 ،انععوععمععنععهععای

ایتاهیا-کوبا در رم  ،معراکعز
و محققین ایتاهیای

بعنعا بعه

غعول کعار

دو هفته پیش در دیدار وزیر امور خارجه

یک درخواسر ،خواها وارد کرد

هستند  ،توانسعتعه انعد تعا کعنعو بعا
 03سعال،
استفاد از این داروها ط

کوبا با سفیر ین در هاوانا  ،وزیر امعور
خارجه کوبا ،تاکید به این موضوع نعمعود

 Interfern alpha ZB )recبعه ایعتعاهعیعا
شد اند  .تعحعقعیعقعات معتعبعصعصعیعن

نفر را مورد مااهوه قعرار

قه ی

پزشک

ایعن

عتعرک

داروی کوبای

بیش از هزارا

که کوبا با تمای

و خواسر و

دهند  .این داروها از اشا ه و تعوسعاعه

فراوا

در سلوههای بعد جعلعوگعیعری
ویرو
میکنند و هعمعچعنعیعن بعرای معاعاهعوعه

بدو هیچ تالل در مبارز و مقابله بعا
دریع
کرونا از هعیعچ کعمعکع
ویرو

صفحه 6

ین برای هعمعکعاری م

در ایتاهیا تایید موثر بعود

FR

را برای مقابله و مااهوعه

کرونا را ا م کرد انعد  .در
بر ویرو
یک هیعئعر پعزشعکع
تاریخ  02مار
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در شهر سانتعا
کعرونعا شعد

امریکا بانوا ک ورهای مدر سرمایه
در ایعنعوعا معورد
داری و امپریاهیست

گذشته یک مرد کوبای
ک را آهعود بعه ویعرو

بعرای

کعه هعمعسعر وی
اسر  .این کوبای
اه بوهیوی سر ) ند روز پیش باد

ک عور ایعتعاهعیعا
توجه اسر  .تمعامع
قعرار
روزهاسر مورد قرنحینه وسیا

کمک به ایتاهیا وارد رم شدند  ،تعاثعیعر

از برگ

ر از ایتاهیا ،همرش را آهود به

گرفته اسر و بی

را در

موفقیر آمیز کاربرد این داروی کوبعایع
(  Interfern alpha ZB )FR recدر

ویرو
ویرو

نمود  ،امعا هعمعسعر وی کعه
را به همرا داشته اسر  ،خود

کرونا داد اسعر .
اروپا بباطر ویرو
در اواسط فوریه لنا دوهر ایتاهیا ا م

کعرونعا
بهبودی بیمارا مبت به ویرو
موج شد تا مکزیک و اسپانیا نعیعز در

آهود ن د اسر  .در شرایط کنون با
در اکعثعر
توجه به پبش شد ویعرو

ک عور فعقعط
نمعود کعه در تعمعامع
گنوایش  0033تبر بعیعمعارسعتعا را

ایعن

 ،ورود توریسعیعم بعه

دارد.

دارو از کوبا کلید معالجه با و روس کرونا ؟

با دهها تن مواد پزشکع

ین

زمر ک

ورهای استفاد

دارو به نوا
بریرند.

کعنعنعد

روش درمان

ک

ورهای جها

برای بیمارا

ترین قربعانع

اضحراری ویروسع

موثعر قعرار

کوبا بسیار کاهش یافته که این مسئله
با توجه به محاصر ی اقتصادی کوبا از

تنها اشار به این فاکر خود نمایعانعرعر
خصلر دوهر و سیستم ایتاهیا اسر .

کیفیر با داروها و تاثیر موفقیر آمعیعز

طرف امپریاهیسم امعریعکعا کعه روزبعروز

ها سیسعتعم

کوبا در مقابله با انواع

عار و

روشهای درمان

ویروسها ،از جمله بعر
 ، Ebolaن

انهعایع

علعیعه ویعرو

ضربه ی اقتصادی ظیم

سعر کعه WHO

سعازمعا
سازما بهداشر جعهعانع
ویعرو
مل ) آنرا در مقابله با اپیدم
 Ebolaدر آفریقا مورد تموید و ت
قرار داد اسر.
مناب

شدیدتر و وخیم تر معیع

عود ،ف

عویعک

را بعر کعوبعا

بنا به گفته خود ایتاهیای

و نظم ایتاهیا باد از جنگ جهان
ببصوص ط

دوم و

د های گذشتعه دسعر

وارد کرد اسر اما کوبا به رغم تحریعم

در دسر مافیا و با

های شدید اقعتعصعادی امعپعریعاهعیعسعم
و
امریکا توانسته در حعوز پعزشعکع

دزدی و پاول ،با بحرانهای اقتصادی –
سیاس وخیم گریبانریر اسر.

بععیععوتععکععنععوهععوژی بععه مععوفععقععیععر هععای
مریری دسر یابد  .موفقیرهعای
این ک ور بهویش در میا متعبعصعصعا

این گریبانرعیعری وخعیعم اقعتعصعادی –
عپعاول و رشعو
سیعاسع  ،بعحعرا
خواری ،غارت نیز شام رژیم سرمعایعه

www.rifondazione.itprimagagina

بیماریهای واگیردار در جها

www.granma.cu
www.netzwerk-cuba.de/

دارد .کوبا نبستین ک وری بود که بعا
اجرای برنامههای دقیک واکسیناسیو

از ایعن
نیز هسر که تنها را رهعایع
فقر بهداشت  ،مرگ ،ناتوان و رذاهر،

www.amerika20.de
Diaz
رویس جمهور کوبا دیعاز کعانع
 )Canelمردم کوبا را به هوشیاری تعام
رهنمود داد و ر ایر تمام تصمیمات

بیماری فل اطفال را در سال  ۲۶۹۱و
سرخک را در سال  ۲۶۶۹م ً مهار و
ری هکعن کعرد .تعاعهعد کعوبعا در امعر
در داخع
بهداشر و درما همرعانع

سیعسعتعم سعرمعایعه داری

جمهوری اس م اسر و تع ش بع
وقعفععه بععرای پععایععه ریععزی سععیععسععتععم
سوسیاهیست در را خدمر به جاماه

را
دوهر در امور بهداشت و درمعانع
گوشزد کرد و مردم را به دسیپلین هر
ه بی تر فرا خواند اسعر و ا ع م
کرد که تدابیر کنعتعرل ،پعیع عرعیعری و

ک ور و در صحن ٔه بیناهملل بر کس
پوشید نیسر ،بحوریکه برفته بعرونعو
رودریرز ،وزیر امور خارج ٔه کوبا ،در یکع
عمعومع
از سبنران هایش در موم

در ایرا و خیل از نقاط دنعیعا وفعیعفعه
تمام انسانهای معبعارز و آزادیعبعوا
میباشد.
خسرو اسدیا

مراقبر بهداشت به منظور مقابلعه بعا
این بیماری همه گیر اتباذ شد اسر.

سازما مل ا م کرد که « :از زمعا
انق د کوبا در سعال  ۲۶۹۶تعا کعنعو

 21اسفند 0089
2323
مار

در تمامع

معحع ت و نعاحعیعه هعای
کعه

شهرهای کوبا کلینیک های محل

دارای یک پزشک و هار پرستار و بهیار
م

باشد در هعر معحعلعه

رسیدگ

عهعد

دار

به مراقبر های بهداشت

و

 073نفر از مسکونین معحع ت
درمان
را باهد دارند ..نین کلینکهای دهها
سال اسر که پوشش درمعانع
تمام

را در

مناطک کوبا باهد دارند  .طبعک

گزارش خبرگزاری کوبا Prensa Latina
(  )www.prensa-latina.cuهععفععتععه
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 ۵۱۹٫۰۰۰کادر پزشک
ک

شعهعرت

داری در ایرا

رشعو

خعواری و

سرنرون

جمهوری اسع مع

کعوبعا در ۲۹۱

ور جعهعا  -از جعمعلعه  ۵۶ک

آفریقای  -خدمات پزشک

عور

و درمعانع

اراوه داد اند… ما همعچعنعیعن ۵۱٫۰۰۰
پزشک از  ۲۱۲ک

ور جعهعا

را بعدو

دریافر شهریه و بعه رایعرعا آمعوزش
م دهیم که  ۵٫۵۶۱نفر از آنهعا از ۵۹
ک

ورهای آفریقای

در نقحه ی مقاب

آمد اند» .
خدمعات پعزشعکع

،

بهداشت و درمان در کوبا ،اشار بعه
سیستم پزشک ایتاهیا یا ایاهر متحد

@fedayi8943
آخر ن اخبار و گزارشاح ،
مقاالح  ،اطالعیه ها و نشر اح
سازمان اتحاد فدا یان
کمونیست را از کانال فدائی
در تلگرام در افت کنید .

زد
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بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست
بمناسبت هشتم مارس ،روز جهانی زن
زنان به خیابانها باز خواهند گشت
ز ؛ ه عر
بزرگداشر روز جهان
مععار  ،مععاععمععو در اکععثععریععر
مریر
ک ورهای جها با حضور
زنا در خیابانها ،توم در ساهنهعای
و
اجتما ات ،تظعاهعرات خعیعابعانع
سبنران های بسیار ،در ارتباط بعا
محاهبات و دسعتعاوردهعای جعنعبعش
و بعرگعزار معیع عود .در
زنا تدا
میانۀ بحرا بسیار جدی سیاسع -
اقتصادی رژیم اس م ایرا  ،باد از
ر هواپیمای اکراین و باد از آ
جنای ِ
مضحکۀ انتبابات ،پ تعفعرم قعوی و
گسترد ای برای طر محاهبات زنا
آ بسعمعر
با جهتریری سیاسع
سرنرون رژیم و سازمانده زنعا
در یک تظاهرات وسی قاب انعتعظعار
بود .اما نه فقط برای جنبش زنا در
ایرا بلکه در بسیاری از ک ورهعای
دیرر در حال حاضر ما بعا معوقعاعیعر
ویش ای روبرو هستیم که هعم هعر
گونه توم و ازدحام سه انراری
اسعر و
در حفظ س مر مومع
هم محاهبات جدید و ب درنر را در
مقاب ما قرار م دهد که نعیعاز بعه
و ازدحعام
یک ایزو سیو مقحاع
زدای حیات را پیش روی هعمعه و
بویش زنا که در آسعتعانعۀ ه عر
خود را آمعاد آکسعیعونعهعای
مار
خیابان و کمپیعنعهعای معبعتعلعفع
میسازنعد ،قعرار معیعدهعد .ه عر
ابراز زم مصمم زنا و رض
مار
ِ
علعیعه تعمعام
اندام سیاس شا
اسعر
مصاو جنسیت و طبقاتع
بسعیعار
که بویش در ایرا با درجات
حادتر بر زنا تحمی شعد اسعر.
اما س مر و امنیر جا تود هعای
مردم آنهم زیر سایۀ یک رژیم هار و

صفحه 1

طبعاعا از
وح
اهععویععر بععا تععری
بعرخععوردار اسععر.
اپیدم کرونا کعه
بسیاری از مردم را از کعار بعیعکعار و
نررا کعرد  ،زنعا زیعادی را هعم
م مول خانه ن ین کرد اسعر،
کارگاههای که اکثریر کعارگعرانعش
ز هستند و همچنین بسته شعد
بازار ه ها که بسیعاری از زنعا بعا
شعا در
فروش توهیعدات دسعتع
آنوا ،امرار مااش میکردند ،میلیونهعا
ز را آسی پذیرتر از همی ه کعرد
اسر .قری بعه اتعفعای ایعن زنعا
بباطر ماهیر شای محیط و پروسۀ
کار خ ن و طو ن مستاد انواع و
اقسام بیماریها هستعنعد و بعاعلعر
ضا سیستم ایمن  ،بعیع عتعر در
مارض بیماری ببصوص بیمعاریعهعای
مسری قرار دارند .اکعنعو هعم کعه
ایرا بد ی ِ اهمال ،دم ص حیر و
فقدا یعک معدیعریعر معوثعر ،جعا
میلیونها نفر را به مباطر انعداخعتعه
حعفعظ
اسر ،اوهین اقدام منحعقع
جا و س مت خود و خانواد های
خود زنا اسر و سه انعرعاری در
و
اینرونه موارد واق وخیم جانع
آتش این اپیدم خحرناک
دمید در
ِ
ل مصعادف
را بدنبال دارد .رژیم از اقبا ِ
با اوضاع بحعرانع
شد این ویرو
سیاس اش خعوشعحعال اسعر و
مذبوحانه سا میکند که تودهنع
مردم به انتباباتش را با شیوع کرونا
توجیه کند و در ین حال با تعوسع
به جو اضحراد آور جاماه هعم بع
سععر و صععدا صععدور حععکععم ا ععدام
زندانیا ِ آبانعمعا را معیعبعواهعد بعه
حاشیه براند .سپا رژیم با احعتعکعار
کرد اق م بهداشت  ،ایعوعاد بعازار

سععیععا و ععدم تععوجععه ععامععدانععه
مسئوهین به ر عایعر معراقعبعتعهعای
م به تسری
پی ریری و درمان
واگیری و رش ِد بیرویۀ ابت ء بعه ایعن
بیماری شدت بب ید اسر.
ایعرا هعیعچعرعونعه
رژیم اسع مع
ارزش برای زندگ و جا انسانهعا
و با خم مردم محروم و زحمتکعش
قاو نیسر ،بنابراین همانعحعور کعه
در معوارد سعیع و زهعزهعه و آتعش
بعهعانعه ای
سوزی و  ...که حعتع
برای سیاس خعوانعد آنعهعا هعم
نداشته) شاهد بودیم ،غیر از دزدی
و اشا ۀ خرافات و جهع  ،دردی از
درد مردم را دوا نکرد و بر کس ایعن
و
مععردم و فععاععاهععیععن اجععتععمععا ع
انساندوستا مبارز و پیریر بود انعد
که کمک رسان کرد انعد .اکعنعو
اسعر بعرای زنعا
هم این فرصت
و
مبارز و دیرر فااهین برابری طعلع
آزادیبوا که بعا ابعتعکعار عمعلعهعای
زیرکانه شا به داد مردم بعرسعنعد.
نعبعرد
مبارز در صحنه های لعنع
نیاز به یافتن خع قعیعتعهعای جعدیعد
مل دارد که محمئنا جنبش زنعا
قادر خواهد بود که پتانسی خعود را
بنحو احسن بکار بریرد.
طباا رژیم با بهر برداری سیاسع
از نبود ازدحام در خیابانها و معاعابعر
ام
موم  ،شرایط را مستاد قت
و سرکود میبیند وه فارغ از اینکعه
معردم
نامات این خعانعه ن عیعنع
بعایعد
نصی رژیم هم می ود ،وهع
کوشید که مردم و جنب های ا را
زند نرعه داشعر کعه بعتعوا ایعن
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زنان به خیابانها باز خواهند گشت
شادی زود گذر رژیم را بعزودی زود
گلعوگعیعرش کعرد و بعه زبعاهعه دا
تاریبش سپرد .بهر رو ما به فااهیعن
جنبش زنا و دیرر فااهین اجتما
توصیه میکنعیعم کعه بعوعای ایعوعاد
ازدحام و توماات ،با ر ایعر نعکعات
بعه
بهداشت برای امداد رسعانع
مردم محروم و فاقد هعوازم و اقع م
پی ریری از ویرو  ،یاری رسانعنعد.
مردم اق ار پایین کعه فعاقعد اقع م
بهداشت هستند و یا قدرت خعریعد
آنرا ندارند بی تر در مارض ابت ء بعه
بعه
کرونا و دم دسترسع
ویرو
خدمات درمان بموقع قعرار دارنعد.
جنبش زنا با ایعوعاد راهعکعارهعای
جدیدی مث م ارکر در کعمعیعتعه
و عنعد نعفعر
های امداد مردمع
میتوانند در توزی هوازم بهداشت در
بین معردم بعویعش کعم درآمعدهعا و
ساهمندا  ،جم آوری و توزی معواد
خوراک و پوشاک و یعا کعمعکعهعای
نععقععدی م ععارکععر داشععتععه و
توانمندیهای مل جنبش را ارتقعاء
دهد .از آنوا که با خعانعه ن عیعنع
بسیاری از مردم ،تنهعا کعانعال امعن
برای ارتباط گعیعری فضعای معوعازی
اسر ،بعایعد از ایعن فعرصعر بعرای
اف اگری رژیم و فعریعبعکعاریعهعایعش
استعفعاد کعرد و خعواسعر آزادی
سری زندانیا سیاس را در صعدر
دیرر محاهبات ب درنگ و اضعحعراری،
به پیش برد.
تراکم جمایر در زنعدانعهعا و نعبعود
جعا
و معنعاسع
بهداشر کافع
را بعبعحعر
هزارا زندان سیاس
انداخته اسر.جنبعش زنعا ن عا
داد اسر که پتانسی و خع قعیعر
مبارزات زیادی در مقاط معبعتعلع
داشته ،طباا در این شرایط هعم بعا
و در
ابععتععکععار ععمععلععهععای نععویععن ع
بعا دیعرعر فعاعاهعیعن
همعبعسعتعرع
اجتما ع  ،حعول آزادی زنعدانعیعا
نعیعروهعای صعفعوفعش را
سیاس
صفحه 3

بسی خواهد کرد .در کنار پرسن و
کادر درمان از جمعلعه پعزشعکعا و
پععرسععتععارا کععه وفععیععفععۀ آمععوزش
و معراقعبعتعهعای
بهداشر مومع
فردی را هم از طعریعک سعوشعیعال
میدیا باهد گرفته اند بایعد بعه امعر
و آمعوزش بعهعداشعر
خبر رسان
فردی یاری رساند و هر عه قعویعتعر
دم و دسععتععرععا
کععفععایععت ع
بع
بوروکراتیک رژیم را اف اء کرد .بعایعد
خواستار توزیع رایعرعا معاسعک و
زم در مقعابعلعه بعا
اق م بهداشت
کرونا ،پرداخر مستمری برای آنان
رژیعم خعانعه
که بدهی بیعکعفعایعتع
از
ن ین شد و یعا بعدهعیع تعر
اخراج همچنا در محیط کاری ناامن
موبور به کار هستند ،فراهم کعرد
بعرای بع
مراکز امن و بهداشعتع
خانمانها ،قرنحینه کرد شهرهایع
که آمار ابت بسیار با سر و کنترل
رفر و آمدها و تردد جعمعاعیعر بعه
شهرهای دیرر و اماکعن عمعومع ،
هغو توماات دوهت و اجبعاری بعرای
کارگرا  ،کارمندا  ،دانش آمعوزا و
دان وویا شعد .در حعال حعاضعر
محاهبات زنا از محاهبعات بع درنعگ
اق ار دیرر و ک معردم ایعرا جعدا
نیسر و باید بر این خواستعه هعای
اضحراری تاکید بی تری کرد.
به پروند قحور رژیم ایرا در جنایعر
و خونریعزی و دزدی و تعرور،بعا بعه
گرفتن پروتعکع بعهعداشعر
استهزاء
ِ
جهان و مراقبتهای ویش در شرایعط
و در عوض
اپیعدمعیعک ویعروسع
اشا ۀ جه و خرافه برای مقابله با
این بیماری را هم باید اضعافعه کعرد.
رژیم خعونعریعز اسع مع
و
مسئول انتقال ویعرو
هعزارا
مرگ احعتعمعاهع
دیععععرععععر در
انسععععا
ک ورهای دیعرعری هعم
هسر .بی ترین قربانیا
در ایرا طباعا
این ویرو
از اق ار تحتان و فعقعیعر
جاماه اسر که بسیاری

هم بباطر یک هقمه نا نمیعتعوانعنعد
خود را قرنحینعه کعرد و در خعانعه
بمانند ،هزارا آوار کعارتعن خعواد،
هزارا کارگر شهرداری و کعارگعرا
وسای نقلیۀ عمعومع  ،کعارکعنعا
بیمارستها ،و میلیونها دور گعرد و
کارگر باربر و خعرد فعروش کعه بعا
کسادی کس و کار و درآمعد روبعر
هسععتععنععد و زنععا بسععیععاری کععه
دوشادوش هم طبقه ای هاشا در
رصه های مبارزات فاال بود اند،
مد یا این جعنعایعر جعدیعد رژیعم
هستند .خیابانعهعا شعایعد در حعال
حاضر رصۀ امن برای مارش زنا
نیسر وه مبعارز ادامعه دارد و
زنا در کنار میلیونها مبارز آزادیبعوا
گلوی رژیم آدمکش و سکسعیعسعر
اس م را در دستهای ا خواهنعد
گرفر .اگر امسال خیابانها از صفوف
خعواهعد معانعد
قدرتمند زنا خاهع
وه جو نره رژیم ضد ز و آدمکش
اس م هم نیسر و نبواهد مانعد
و جنبش زنا در کنار جعنعبع عهعای
دیرر پس از بعور از ایعن
اجتما
ت ِ و معرگ کعرونعایع  ،بعا پعر عم
سرنرون رژیم خیابانعهعا را دوبعار
بلرز در خواهند آورد.
گرامی باد هشت مارس ،روز
تجلی اتحاد وهمبستگی
جهانی علیه ستم و
تبعیض برزنان
سرنگون باد رژیم جمهوری
اسالمی ایران ،برقرارباد
جمهوری فدراتیو شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسیم
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اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
هشت مارس روز جهانی زن ،روز مبارزه علیه نابرابری و تبعیض گرامی باد!
در آستااه  ١مارس ( ٨۱اسرن ) روز جهاا ز
قرار داری  .روزز که اماد متارز بیان الامالالا
زاا علیه تتعیض ،اابرابرز ،سرکو و ساتا
جنسیت در سراسر جها است .این روز ،براز
زاا آما و تات ست ایرا هموار الهام باخاش
متارز از خستگ ااپسیرعلیه قت اه حااکا ضا
ز و اتام سیاس حاافاح آ باود اسات .زااا
ایرا ق بیش از چهار دهه با حکومت مواجاه
بود اا که به ب رحماااه تاریان اکال ماماکان
سرکو  ،ست  ،اابرابرز و تتعیض جنسایاتا را
بر آاا اعمال کرد است .جمهورز اسالم باه
عنوا یا دولت سرمایه دارز دین که ماتاهار
تااام و تاامااام عا ااک مااااا ما و خاارافااات قاارو
وسگایا اسات ،از هاماا ااخاساتایان روزهااز
ق رت میرز ،قهر و سرکو علیه زااا را در
دستور کار خود قرار داد .هیئات حااکاماه ایارا
در اعمال ستمگرز و آپارتاایا جاناسایاتا عالایاه
زاا ایرا تا ب ا جا پیش رفت که آ کارا هار
مواه برابرز ح وع اجتماع و سیاس آااا را
ار و اااکاار کارد اسات .اعاماال سارکاو و
تتعیض این چنین ویرااگر علیه زاا  ،اا از
اگرش عامایا اا ارتاجااعا و ضا ز اساالم و
مسهک بگاور کالا و جاناتاش اساالما باگاور
اخص است.
رو اان اساات کااه خااواساات و آرزوز واقااع ا
جمهورز اسالم ایش از هما آغاز این بود کاه
جایگا زاا ایرا را هاماااانا تااریاخ اساالم و
جنتش اسالم به موقعیت زاا در دورا بارد
دارز و قرو وساگاایا تاناشل دهانا  .اماا ایان
آرزوز آاا در پرتو متارزات پیگیر و خستگا
ااپسیر زاا متارز علیه اابرابرز و تاتاعایاض و
سرکو و ست  ،هرماش ماتااا ا اشا  .ااه تاناهاا
آرزوز ارتجاع اسالم حاک بر ایرا در خاااه
اشین کرد زاا متا اشا  ،بالاکاه ماتاارزات
مستمر و قاهارماااااااه چاهال ساالاه زااا عالایاه
سایااسات هااز ضا ز و آپاارتاایا جاماهااورز
است تا آاا ا ش و حضاورز
اسالم ستک
پر راگ در متان ماتاارزات کاناواا تاود هااز
مردم ایرا دا تاه باا انا  ،کاه آخاریان ااماوااه
باارجسااتااه آ ا ا ااش فااعااال و رهااتاارز زاااا
آزادیخواها در خیشش اخیر در آبا ما بود.
زاا آما  ،مردم ماتاارز ،تاود هااز ساتاما یا
ایرا !
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امسال در رایگ باه پایاشاواز  ١ماارس ما
روی که رایط جااماعاه باه کالا باا ساال هااز
مس ته متراوت است .در پ قیام آبا ما و پیام
و اتای آ  ،ه اینا جامعه ماا در تاک و تاا
کل میرز اا البا فارامایار در غالایاا اسات.
جمهورز اسالم اکنو ور کسته تار از هار
زما دیگرز تنها با اتکا به سرکو و ساراایاش
و کشتار ،در م ابل زاا  ،کاارمارا  ،ماعالاماا ،
دااشااجااویااا و عاامااوم تااود هاااز مااردم ایاارا
ایستاد است .در ما هاز مس ته زاا و ماردا
بسیارز به دست آدمکاشاا جاماهاورز اساالما
قتل عام ا  .هنوز مادرا و پ را بسیارز باا
چشماا ا کاتاار ااتاار مار پایاکار خاواایان و
فرزا ا خود در آ هاز باه خاو
کنجه
اشسته ایشار جراح هستن  .هنوز سنگین قاتال
عام بیرحمااه  ٨۰٦٦ارر از جوااا در آبا ۸١
 ٨۱۱ارر از سراشینا هاواپایامااز
و کشته
اوکراینا بار جسا و جاا تاود
سراگو
هاز مردم ایرا آوار اسات .هاناوز از هاشارا
آبا ما اقالعات دقی ا در دسات
دستگیر
ایست و ما و بیگا جناز هاز دستگیر ا ماا
به بیرو از زا ا فرساتااد ما اواا  .هاناوز
یااسامان آریاایا  ،مانایا عاربشااها و ما مااا
کشاور که در هشت مارس سال مس ته باه جارم
دفاع از آزادز و دفااع از حا و حا اوع زااا
ستم ی ایرا دستگیر اا  ،باا مارفاتان حاتا
هاز سنگین در زاا ااانا  .هاناوز فاریااد زااا و
مرداا که در آبا ما از جا خود ماس اتانا تاا
جامعه از عارز از ست و اساتاماماار و فسااد و
تتعیض را اوی دهن  ،از هر ساو باه ماوش ما
رس  .آدمکشا جمهورز اساالما باا کشاتاار و
دریاز خوا که در آبا ما به را اا اختن  ،باه
عموم تود هااز ماردم ،باویا زااا ماتاارز و
ستما یا ایارا اشاا داداا کاه رهاایا ز و
رهای کل جامعه از ست و تتعیض و اساتاماماار
در ماارو باارپااای ا یااا اااا ااال اجااتااماااعاا
سوسیالیست است .اا االبا بارخااساتاه از اراد
قاتا ااه کااارماار ،جاانااتااش هاااز ضا تااتاعاایااض و
اابرابرز که براز سراگوا اا الب جاماهاورز
اسالم و است رار حکومت کارمرز و ورای
متارز م کنند.
زاا آما  ،مردم متارز و تود هااز زحاماتاکاش
ایرا !

امسال ،بر بستار چانایان ارایاگا از جاوش و
خروش ااا االبا باه اساتا اتاال  ١ماارس ،روز
جهاا ز م روی  .با امی به ایناکاه در پارتاو
متاارزات ماوجاود ١ ،ماارس دیاگار ماوااه از
دا ته با ی  ،جا دارد به همه زاا و مرداا کاه
ق سال هاز متمادز براز رهای ز از آوار
ست و تتعیض و اابرابرز ماتاارز کارد و ما
کنن  ،درود فرستااد .درود و افاتاخاار بار زااا
سوسیالیست جاهاا بااد کاه از یاا قار پایاش
پرچ متارز از جاهاااا را باراز بارابارز و
رهااای ا زاااا بااه اهااتااشار درآوردا ا  .درود و
افتخار بر زاا متارز و سوسایاالایاساتا بااد کاه
روز  ١مارس را به پاس ماتاارزات قاهارماااااااه
زاا کارمر و سوسیالیست آمریکای به عاناوا
روز جهاا ز اعالم کردا  .زاا کارمرز کاه
براز برابرز دستمشد و ح راز بپا خاساتانا و
از آ زما به اماد و سمتل براز متارز زااا
علیه هرمواه تتعیض و اابرابرز مت ل ا اا  .و
باز درود و ص افتخار به زاا آما و متاارز و
تات ست ایرا باد که در حااکامایات جاماهاورز
اسالم به رغ سرکو و ست ب رحامااااه از
که بر آاا اعمال  ،هموار پیگیر و استوار
بااه مااتااارزات قااهاارمااااااااااه خااود عاالاایااه رمی ا
ارتجاع  ،ز ستیش و سرمایاه دارز حااکا بار
ایرا ادامه داد اا  .فراخوا ماا ایان اسات کاه
در روز جهاا ز علیه جمهاورز اساالما و
ایروهاز ارتجاع ض ز با ابتکارات مختلاو
ص از اعترا ما را بلن تر کانایا و ایاپاور
پایا حکومات آپاارتاایا ضا ز را بصا ا در
آوری .
 ١مارس ،روز جهاا ز خجسته باد!
سراگاو بااد رمیا سارماایاه دارز جاماهاورز
اسالم
زا باد آزادز ،زا باد سوسوسیالیس
 ۶اسرن ٨۹۸١
 ۵۲فوریه ٦٦٦٦
امضاااهاااح اتااااااد فا ائاایااا کاامااوااایااساات ،حااش
کموایست ایرا  ،حش کمواایاسات کاارمارز –
حکمتیست ،سازما را کارمر ،سازما ف ائیا
(اقلیت) ،هسته اقلیت
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اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
دستمزدها براساس ملزوماح رفاه در زندگی کارگری با د تعیین شود و نه
منفعت وامکاناح سرما هداران
« ورایعالا کاار» باعاناوا یاا ااهااد ضا
کارمرز هرسال کاهش ق رت خری کارمارا
استت به حتا ساال قاتال را باه ااام افاشایاش
دستمشد از کال عت بازیش بیرو مایااورد.
در تمام قول حیات جاماهاورز سارماایاهدارز
اسالم م اوماا اساتاااا ارد زاا ما کاارمارز
روبه کاهش و چنا مارتاتاه زیار خاط فا ار و
فاالکات باود اسات .باراز زاا ما کاارمارز
فرق ا ارد که تات چاه مالاشوماات ودالیالا
این س وق به خط فاالکات صاورت ما مایارد.
کارمرا این تامیل اراد سرمایهدارا را که
بااراز خاالاا ااایااروز کااار ارزا صااورت
م میرد تامل اما کانانا  .ایان حا کاارمارا
است که از زا م مرفه با استاا اردز ااساا
برخوردار با ن  .کساا که خود تولیا کانانا
بخش عتی سرمایههاز یا کشاوراا دلایالا
اا ارد کااه در اااهااایاات فا اار وفاااق ا هاارمااواااه
اسااتاااا ا ارد رفاااه ا زا ا م ا کااناان ا  .خااود و
خااواد هایشا از اولایاهتاریان ماایاااتاام یاا
زا م مرفه ،سرزا وبا اشاق ماروم با ن .
در حالیکه زا م افساااهاز سارماایاهدارا و
وابستگااشا که حااصال دساتاراا کاارمارا
است ،سرسام آور است .ایان ساتا واساتاماماار
آ کارا اشا م ده که در تعیین حا اقالهااز
مشد وهمچنین افاشایاش اساما حا اوع ،اراد
کارمرز حضور ا ارد و ا ا ته است .معانااز
سرکو هرمواه تشاکال کاارمارز وااماایانا
مست ی منرعت کارمرز در همین اکتاه ااهاراتاه
است .امر اراد و حضور کارمرا تا یاب
چگواه م تواان این تصامایاماات ارمآور را
بنام کارمر و براز زا مااا کاارمارز اتاخاا
کنن خیششهاز ااا االبا از ایانارو بامایا ا
میاین تا بساق چانایان راباگاه ماالامااااهاز را
براا ازا  .حاکمیت بر سارااو ات خاویاش از
اینرو ضرورت م یاب  .قاتا اه کاارمار ایارا
در مااتااارزات اا ا ااالب ا خااود ،باااالخااص در
دوسال مس ته بر آ ست تا بساق این سیست را
برکن واز اینرو ادار اورایا و اعاار ااا
کااار آزادز را بااماایااا آورد اساات .تاانااهااا
دستمشدز متناسک با یا زا م مرفه وبا و
دغ غه پاسخ کارمرا به هرمواه تارفانا هااز
حکومت است .چنین سگا از زا م مناوق
صفحه 88

تسلیت بمناسبت درگذشت
فر برز رئیس دانا پژوهشگر
سوسیالیست و مدافع کارگران
وزحمتکشان

به آ ست که کارمرا واراد کارمارز ماناشاا
تصمی در بار دستمشد و اساتاااا ارد ارایاط
زا م کاارمارز باا ا  .در پاروساه ماتاارز
براز این ه ف بای اتااد و تشکلهاز واقاعا
و مااتااارز کااارماارز را ایااجاااد یااا ت ا ااویاات
امود .بای باه اوراهاا و دیاگار تشاکالهااز
اویا  .تاناهاا ضاامان
مست ل کارمرز ماتاکا
پیروزز بر سرمایهدارا وتااا ا مالاشوماات
زاا ما ماارفااه بااراز هاامااگااا در ماارور ا
با تاسو فراوا مگلع ی که دکاتار فاریاتارز
ومسترش این وح ت وتشکیالت است.
باراز کاارمارا
رئی دااا ،چهر ناخته
،زحمتکشا ،رو نرکرا  ،زاا ،دااشاجاویاا

وراز همکارز ایروهاز چپ و کاماواایاسات
همرا با قت ه کارمر تا تا رفا وحااکامایات وخل هاز تات ست واساتاماماار ،خااااواد هااز
کارمرا بر سرااو ات خاویاش وسارااگاواا قااتاالااعااامااهاااز دهااه ااصاات واع ا ام ا مااا
حاکمیت سارماایاه عالایاه جاماهاورز اساالما درسیاهجاالاهااز جاماهاورز اساالما  ،با رود
وقوااین ض کارمرز اش متارز م کن .
حیات مرته است .
دکااتاار فااریااتاارزرئاایا
مااا م ا مااویاای ا  :دسررتررمررادهررا بررایررد بررراسررا
ملاومات رفاه در زندگی کارگری تعیین شرود
وصالحیت تشخیص این تناسب تنهرا و ترنرهرا
برره عررهررده تشررکررلهررای مرربررارز و مسررتر ررل و
سراسری کارگران است نه تشکرلهرای دسرت
ساز حاکمیت سرمایهدار یا تشرکرلهرای زرد.
ترررفررنرردهررایرری را کرره هررمرره سررالرره حررکررومررت
سرمایهداری وکارگر سرتریرا بررای مرخردو
کردن ایرن مرطرالربره بره حرا کرارگرران برکرار
میبرد ،باید افشا کرد و در برابر آن ایستاد!

دااااا ازاعضاااز کااااااو

اویسن ما ایارا واقاتاصااددا ساوسایاالایاسات
وااساااا ا

مااتااارز و ااجاااع وم ا افااع آزادز

وسااوساایااالاایااسا بااود .درسااخاات تااریاان اارایااط
ساارکااو

وخاار ا ااا از جاانااتااش بااراز آزادز

وسوسیالیس دفاع کارد ودرهارتاجاماعا باراز
دادخااواها خااااااواد هاااز زاا اااایااا ساایاااسا
ودفاع ازآرمااهاز آزادیخواهااه رکت امود و
مشوع و قوت قلک همه داغ ی ما

وقارباااایاا

سرکوبگریهاز رمیا باود.وز چاه درعارصاه
کاااراااامااه

سراگو باد رمیا سارماایاهدارز جاماهاورز اااتاارز و چااه درعاارصااه عااماالا
اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا درخشاا ازخودبرجاز مسا ته است.
زا ا باااد آزادز ،زا ا باااد سااوساایااالاایااس ا ما درمس ت فریترز رئی دااا را باه خااااواد
اسرن  ٨۹۸١مارس ٦٦٦٦
وز وباه کااااو ااویسانا ماا ایارا ،تشاکالاهاا
ومااافال وفاعاالایان کاارمارز ،خااااواد هااز

امضاهاح اتااااد فا ائایاا کاماواایاسات ،حاش
کموایست ایرا  ،حش کموایاسات کاارمارز-
وسوسیالیس  ،ازصمی قلک تسلیت میگوئی .
حکمتیسات ،ساازماا را کاارمار ،ساازماا
یادش مرام باد
ف اِئیا (اقلیت) و هسته اقلیت
روابط عموم

جااتاختگا وهمه ما افاعاا وماتاارزا آزادز

سازما اتااادفا ائایاا کاماواایاسات  20اسارانا
1189
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منافع قت ات بورموا را ااماایانا ما مایاکارد،
ا ش ارتجاع و ض ااساا ایرای اکرد.

درباره نقش ها ی که
ناسیونالیسم در سده 21
ا فاء نمود
حمید پویا
قااتاال از هاامااه بااای ا بااگااویا کااه ماان ماارااهااوم
ااسیواالیس را ساب ا ً در ما االاه از کاه تااات
عنوا دربار مراهی ملت و ملیات مارایا
با تاریخ  7اوت  2118او ته ام بیا کرد ام.
با این وجود ،دراینجا ااسیواالیس بگور بسیار
مخاتاصار باه ایان ارح تاعاریاو مایاناماایا ح
ااسیواالیس کل از ایا ئاولاومز باورموائا
است که بگورکلا مارایاش باه ایان دارد کاه
ازیکساو مالات مارباوقاه( بااصاگاالح مالات
خودز ) را استات باه ساایار مالات هاا بارتار
ماسو اماایا و ازساوز دیاگار تضاادهاا و
تمایشات قت ات در جامعه بورموای را تات
الشعاع باصاگاالح وحا ت مالا قاراردها یاا
درآورد .اوع بسیار تع یل یافته اااسایاوااالایاسا
معموالً اوع ای ئولومز خرد باورموایا را
تشااکاایاال ماای ا ه ا  .ااکاال خاااص ا از تااجاال ا
ااسیواالیس  ،تا آاجا که واقعا ً تجل دو ماولاراه
بخصوص مولره اخست آ باا ا  ،عاتاارتسات
از ه ملیت مرای بین افراد.
ا ش ااسیواالیس در قر بیست را درایاناجاا
میتوا به سه قسمت ماخاتالاو باه ارح زیار
ت سی
امود ح
 -1اا ااش آ در اا ااگااه اوم خااود بااماامااابااه
فا یس در حاکاومات ماپان و در الاتا ااق باا
ا ادپرست در حکومت هاز آلما و ایتالیا در
جنگ جهاا دوم برض درمجموع  11کشور
که بگورمست ی یا غیرمساتا ایا در آ جاناگ
رکت دا تن  .در این سه کشور حکومات هاا
ماایااکااو اایا اا بااا تااشریا و الا ااای ایا هاااز
فا یست و یا راسیست در ا هاا تاود هااز
مردم آاا را فریک داد و بسی و وارد جنگ
اماین  .درواقع مروههاز حاک از باورموازز
– مس ته از بکارمیرز رو هااز اجاتاارز و
ایجاد رایط مجتورکنن براز مردم -درعایان
حال توااستن تااا از زیادز ایان تاود هاا را
فریک دهن ح ای ئولومز فا یست یا فا یستا -
راسایاسااتاسا ماروهاهاااز باورموایا ماشبااور
( ای ئولومز ایکه درعین حال خاواسات هااز
صفحه 82

مادز امپریالیست آاها را براز بارا ااا اخاتان
جنگ توجیه میکرد) تا ح زیادز به ااگیش و
راهنماز فکرز تود ها جهت جنگی بخاقار
باورموازز و اها اف و مانااافااع وز تاتا یاال
مردی  .در آ جنگ درمجموع  111مایالایاو
ارر مست یما ً رکت دا تن و 71تا  90میلیو
ارر امل اتاامایاا و افاراد غایارااتااما از
مجموع قرف هاز درمایار در جاناگ کشاتاه
ا و غیر .
 -2همچنین اا اش بسایاار باشرما باعاناوا
ااسیواالیس استتا ً عادز در کل میهن پرست
در صو
(ال اقل) بیشتر کشاورهاایا کاه مساتا ایاماا در
جنگ جهاا دوم عالایاه فاا ایاسا و راسایاسا
رکت کارداا ایاراای ااماود .دولات هااز ایان
کشورها (یعن همه آاهای که -اایا ماناهااز
اتااااااد ااوروز و چاایاان -بااوی ا ازسااوز
حکومت فا یست -راسیستا آلاماا بارهاتارز
آدولو هیتلر مورد حمله قارارمارفاتانا ماااانا
بریتاایا و فرااسه یا ماان ایاالت متا کاه از
اینها حمایت کردا ) ایش عم تا ً ازقریا الا اای
یا بی ارکرد احساسات ااسیواالایاساتا یاعانا
میهن پرستااه در تاود هااز ماردم تاوااساتانا
حمایت آاا را جهت جنگایا عالایاه تاهااجا
فا یس و راسیس با سات آوراا  .اماا ،باناتار
من ،در این جتهه ،برخالف جاتاهاه فاا ایاسا ،
ااسیواالیس  ،که قتل از همه و اساسا اه اف و

 -1ااااساایااواااالاایااسا در مااتااارزات مااردمااا
کشورهاز تات استعمار( ممالً هنا در آسایاا،
الجشایر تااشاایا ،زامتیا ،کنیا ،ماالوز و غیار
در آفری ا) علیه سلگه اساتاعاماار و لاسا باراز
رهای مل در قول چن دهاه پا از جاناگ
جهاا دوم ا ش های ارتجاع و ض اا االبا
ایرای ااکارد .ایان ماتاارزات بالاااام تااریاخا
بااالاانااسااتااه مااتاارق ا مااعاامااوالً تااااات رهااتاارز
مروههای از بورموازز این کشاورهاا اااجاام
مرفت و ای ئولومز مربوقه این مروهاهاا کاه
ااسیواالیسا و ایا هااز مالایات مارایا باود
( خوا بممابه ماتاواز ایا ئاولاومیاا و خاوا
بممابه پو ش یا قالک ای ئولومیک خواستاهااز
واقع قت ات مختلو) ایاش اا اش باشرما در
ه ایت و رهترز فکرز و سیاسا تاود هااز
این مردما برض استعمار ایرای کرد.
واضااش اساات کااه ا ا ااش کاال ا و مااعاامااول
ای ا ئااولااومز ااااساایااواااالاایااس ا بااه باایااا دیااگاار
موجودیت کل آ ا ش مانارا  ،اااااساااا و
ض کارمرز هست اماا ماوارد خایالا ماعا ود
استمنای وجود دارد که چنیان اا اشا اا ا اتاه
است ف الممل دو مورد مسکور در فوع .التاتاه
میتوا ممال هاز مخاتالاو زیاادز در زمایاناه
وجود کل آ آورد ول من در اینجا باه اا اش
آ در فروپا یومسالوز ساب و تاتا یال آ
به کشورهاز متاعا د جا امااااه ا اار مایاکانا
( اینه واضاا ً بمعناز اارا خاواسات واقاعا
مردما زحمتکش این ملت هاز ماخاتالاو در
یومسالوز ساابا باراز جا ایا مالا در آ
زما ایست یعن تا آاجا که آاا تااات تارثایار
ااسیواالیس خواست ج ای مل را ماگارح و
داتال اکردا ).

دوستی و اتحاد ما کارگران ملل مختلف در نبرد مشترک ما بر علیه سرما ه داری حاصل میشود نه در نفففی
حقوق دمکراتیک کد گر  .برای همین است که برنامه ما با در نظر گرفتن رشد تار خی ملل ساکفن ا فران
تشکیل فدراتیو شورائی را هم شکلی از استقالل و هم شکلی از گذار به وحدح آزادنه و کامل پشفیفنفهفاد
میکند  .در جمهوری فدراتیو شورائی همه ملیتها حق دارند بدون قید و شرط تصمیم بگیرند که در صورح
تما ل در نهادهای فدرال شورائی شرکت کنند و ا جدا شوند  .فدراتیو شورائی شکلی از اتحاد اسفت کفه
خلقهای دارای حق تعیین سرنوشت بطور دواطلبانه به آن می پیوندند  .فدراتیو شورائی درست نتفیفجفه و
برگردان درخواست ها و مطلباح و مبارزاح طبقه کارگر و زحمتکشان ملیتهای مختلف است و آن قوانین ،
فرم ها و اشکالی را ثبت میکند که خود کارگران و زحمتکشان در جر ان مبارزه و انقالب بوجود میاورند .
نمونه هائی که اشکال نطفه ای آن را در انقالب مشروطیت و تکامل افته تر آن را در قیام بهفمفن شفاهفد
بود م و اگر در آن موقع سطح رشد و تکامل جامعه و صف بند های طبقاتی مانع از آن شد که ا ن تالشها به
استقرار اشکال حکومتی طبقه کارگر منجر نگردد  ،امروز با طرح و حل ا ن مسائل با د امکاناح نفظفری و
عملی آنرا فراهم نمائیم .
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درباره نقش ها ی که ناسیونالیسم در سده

اطالعیه برگزاری نشست نما ندگان شش

و ب یه است که مان درایاناجاا اا اش هااز
ااسیواالیس بممابه یا ای ئولاومز را جا ا از
پیوا ها و بستگ هاز پایه از و کاامال آ باا
اتام اقتصادز-اجتماع باورموایا و ماناافاع
مادز و غیرمادز بورموازز بررس مینمای .
بای توجه دا ت که ای ئولومز ها ،که بارپاایاه
جایگاههاز معین اقتصادز -اجتماع قت اات
تکوین میابن  ،درعین حال موجودیت بالاناساتاه
ج امااه از پی امیکنن و در این ا کال مست ال
ایش برخ ا ش هاز سیاس و اجتماع ایاراای
مینماین .

نیروی چپ و کمونیست

 21ا فاء نمود ...

ب ینوسیله به اقالع م رس که در تاریخ اول مارس  ٦٦٦٦اشست مشترک با حضاور هایائات
هاز اماین م “سازما اتااد ف ائیا کموایست”“ ،حش کموایست ایرا ”“ ،حش کاماواایاسات
کارمرز حکمتیست”“ ،سازما را کارمر”“ ،سازما ف ائیا اقلیت” و “هسته اقلیت” در هر
کلن آلما برمشار .
این جلسه ضمن ارزیاب و بر مرد اراق قوت و ضاعاو هاماکاارز هااز مشاتارخ ایان اش
جریا از کنرراا استکهل تاکنو  ،روز ضرورت ارت ا و مسترش فعالیت هاز این جمع تاکیا
امود.
در بخش اول این جلسه اماین ما احشا و سازما ها با ارزیاب از دستاوردها و کاساتا هااز
این همکارز در پاسخ به ایازها و ضرورت هاز متارزات دور کنوا که در آ جامعاه ایارا
در آستااه تاوالت سراو ت ساز قرار دارد ،تالش کردا به یا ارزیاب مشترخ برسن که بر
اساس آ بتواان همکارز ایروهاز چپ و کموایست را در ایراز ومیره و ا ش ا در اوضااع
خگیر کنوا ارت ا دهن .
توسط رکت کانانا ماا ایان اشاسات از
ارزیاب ها و متاحمات و راهکارهاز مختلو ارائه
قری سمینارهاز تلویشیوا و اشست هاز حضورز و یا ااو اتاارز باه ماناگاور مشاارکات و
همکارز هاز وسیع تر بین همه ایروهاز چپ و کموایست به بات ماسا اتاه خاواها ا و ایان
جمع از این رهگسر تالش خواه کرد برغ برخ اختالف اترها ،مرتما و همنگرز بایاشاتارز
در بین همه ایروها و ااسا هاز چپ و کموایست که به سراگواگ اا الب جمهاورز اساالما
و جایگرین آلتراایتوز سوسیالیست براز فرداز جامعه ایرا باور دارا  ،فراه سازد.
در بخش دوم این اشست تصمی مرفته که از این به بعا ایان جاماع تااات عاناوا “ اوراز
همکارز ایروهاز چپ و کموایست” با امضای ایروها ،همکارز و فاعاالایات مشاتارخ خاود را
پیش برد و کو ش خواه کرد بازتا این همکارز هاز جماعا  ،بایاشاتار از ماس اتاه در قاالاک
موضع میرز هاز مشترخ ،همکارز هاز عمل در هر مال که ایروهاز ایان اورا حضاور
دارا و بهر میرز از سایر ابشارهاز می یای که بتوا از قاریا آااهاا صا از حا قالاتا و
متارزات کارمرا  ،زاا  ،جوااا  ،معلما و کلیه ماروماا و تاهایا ساتاا جااماعاه را رسااتار
سازد .
” وراز همکارز“ امرچه با امضای ایروهاز معین ناخته م ود ،اما جمع بسته ایاسات و
در جریا همگام و همکارز بین ایروهاز چپ و کموایست م تواا ت ویت ود.

امروز بسیارز از رهترا باورموازز در
سگش جهاا ماهرا ً علیه ااسیاوااالایاسا ساخان
میگوین درحالیکه خود ا درعین حال الاقال
بلاام مولره یا مشخصه دوم ایان ایا ئاولاومز
ااسیواالیست هستن  .بعناوا ماماالح ایامااااوئال
مکرو ریئ جمهور فرااساه اماهاار دا اتاه
است که ااسیواالیس خیاات به میهن پارساتا
است  .درحالیکه  ،مس ته از این حا ایا ات کاه
دوم کل خاصا از هاماا اااسایاوااالایاسا
هست ،او خودش بگورآ کار باه بااصاگاالح
وح ت مل همه قت ات مختلو متضاد
بخصوص قت ه کارمر و قتا اه سارماایاه دار
معت است و درعمل براز چنیان وحا تا در وراز همکارز ایروهاز چپ و کموایست
جامعه فرااسه کو ش مایاکانا  .آااگاال مارکال  ٨٨مارس ٦٦٦٦
ص راعاتا آلاماا درماورد فارو افاتااد در
اعماع ااسیواالیس اخگار مایا ها درحاالایاکاه جمهوری فدراتیو شورایی  ،آغاز جامعه به ساختمان سوسیالیسم است  ،در
خود وز درعین حال ااسایاوااالایاسات مایاتاا ا سوسیالیسم مالکیت خصوصی بورژوائی بر اباار تولید و مبادلره اجرترمراعری
زیااراکاااه قاارفااا ار وحاا ت پااارولااتااااریاااا و می شوند  .اقتصاد از طریا تولیدکنندگان آزاد و متشکل سازمان می یابد .
بورموازز و کلیه قت ات مختلو ماتاضااد در با وجود اینکه مالکیت اباار تولید و مبادله به مالکیت اجتماعی در مریرایرد .
جامعه آلما بود و چنین سایااساتا را دااتاال اما این امر یک شبه صورت نمری گریررد  ،دوران سراخرترمران سروسریرالریرسرم
سرشار از تحوالت و پیشرویها و ع ب نشینی هاست  .در جمهوری شورایی
مینمای و غیر و غیر .

حمید پویا  53 ،دسامبر 5183
 -1این او ته ترجمه به فارس م اله از با
همین عنوا و بشبا ااگلیس و با تاریخ 28
دسامتر  2118هست که من ساب ا ً آ را
او ته ام و اکنو خودم آ را برارس
برمرداا ام و هنگام این کار یا پارامراف
ه به آ اضافه امود و اصالح مختصرز
ه در آ وارد کرد ام .حمی پویا 17
فوریه 2121

صفحه 89

با توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران و با در نظر گرفترن شررایرط و
مناسبات حاکم  ،از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت می شود و در اختیرار
صاحبان واقعی  ،یعنی تولیدکنندگان متشکل در شوراها و نرهرادهرای مرردمری
قرار می گیرد .
در جمهوری فدراتیو شورایی که بر ویرانه های جامعه سرمایه داری بنا مری
شود کلیه موسسات مذهبی  ،دولتی  ،شرکتها  .صنایع و کارخانجات  ،کارترل
ها و تراست ها و کلیه وسایل تولید و مبادله در دسرت اشرخراق حر ریر ری و
ح وقی را به صاحبان واقعی آنها یعنی تولید کنندگان آزاد مرترحرد و مرترشرکرل
موسسات باز می گردد و سلطه سرمایه داران و دالالن و محتکرریرن برر مری
افتد .
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بیاد کمون پار س
،اولین حکومت
کارگری در جهان

اد مارکس
آموزگارکبیر
پرولتار ا
جاودانه است

در  ٨۱مااااارس  ٨١١۱دیاااا ازجااااهااااا
مااااارکاااا
در دمام م سار به سپی ز روز  29اسرن سال  19 ( 1228مارس  ) 1971کارمرا
فروبست .بامرگ مارک هرچن قت ه کاارمارباشرماتاریان
در
اا الب در پاری پ از ش ما جنگ علیه ارتش پروس و بورموازز خودز ،
تئوریسین خودراازدست داد،اما آموز هاز مارک قاتا اه
مااصر  ،و مرسنگ با لیا توپ هاز بی ار باش  ،برپای اخستین حکومت
کارمر رابه جایگاه رساا که بممابه ایروز بالنا تااریاخ
کارمرز در تاریخ بشرز را اعالم امودا ح زا باد کمو !
و پیشتازتاوالت اجتماع  ،پاز به عرصه وجود مسا ت.
در این روز کموااردها  ،بعنوا پیشتازا اا ال پرولترز ،ق یا قیام مسلاااه
مارک ا اتام سرمایه دارز را ازا ا اقاتاصااد سایااسا
ق رت سیاس را به کو مرفتن و اخستین
بورموازز آغاز کردو سپ اامشیرز و ایش قااوامن یاهااز
حکومت کارمرز را برپا دا تن  .کمو
تاااااول ساارمااایااه دارز بااه سااوساایااالاایااس ا را اااتاایااجااه
” اصول کمون جاودانه و از بین
مرفت .مارک درعین حال که بنیادز ترین عوامل عایانا
کارمرا
با عتمت و کو  ،ق رت اراد
نرفتنی اند و مادامیکه هنوز طبقه
و تاریخ تغییرات جوامع بشرز و پیچی میهاز آارا ماورد
را در امر مسستن زاجیرهاز اسارت اور
کارگر آزادی اش را بدست نیاورده تالایال وارزیاابا قارارداد هایا حاوز دیاگارز ازداااش
اتام سرمایه دارز بنمایش مسارد و با
اجتماع بشراتاود کاه ماارکا درتائاوریاهااز خاود با ا
آاکه هرتاد و دو روز بیش اپائی  ،اما
”
معتبرند
اصول
ن
ا
است
اپرداخته با  .آموز اهااز ماارکا دراقاتاصااد ،فالاساراه،
میراث مرااتهائ از تجار و درسهاز
تاریخ و ارائاه روش عالاما او درپارداخاتان باه ماتاارز
مارکس
خود براز استممار ما و ستم ی ما
قت ات اایاش ااهاراتاه باود .رو ا کاه ها تا ویان تائاورز
سراسر جها برجاز مسا ت  .تجار
مارکسایاسا را مایاسارسااخات وها کااربسات عامالا آ
اولین
بعنوا
و
است
ته
دا
عمی
تاثیرات
جهاا
پرولتاریاز
کمو در پیشرفت اا ال
درتاااااوالت اجااتااماااعاا وتاااریااخاا دورا اورا ااایااش
مام عمل بیش از هر چیش صات اموز ها و اصول مارکسیس  ،در زمینه ومائو
ارکات عامالا
اماکاااااپاسیارساااخات  .ماارکا ازقاریا
اوین  ،پرولتاریا را در قتال دستگا دولت بورموازز  ،باثتات رساای است .
درمتارز قت ات دورا خود بود که تئورز خویش را ایش
بنابراین یابود کمو اه مختص کارمرا فرااسوز بلکه به امرز جهاا مت ل مشته و
تکامل داد .روش و مت ولومز اودرمواجهه باا ماعاضاالت
پیش روز جنتش که مامهاز اولیه خودرا درمتارز عالایاه
هر ساله کارمرا آما همه کشورها با همتستگ یاد پیشینیا خود و رزمن ما کمو
سرمایه برمی ا ت دروسعات ااتار وااا یشاه او درتا ویان
را مرام می ارا و آاچنا که لنین او ت ح
اترات که دره کستن ات سرمایه دارز و سازماا ها
خاقر ز متارزا کمو پاری اه تنها براز کارمرا فرااسوز بلکه براز
جامعه عارز از ست واستممار را ازعارصاه تاخایاالت باه
پرولتاریاز سراسر جها عشیش و مرام است  ،زیرا کمو تنها براز ب ست آورد
چن خواسته ز ااچیش مال یا مناصرا مل اتود که متارز کرد  ،بلکه تالش او براز عرصه عمل اا الب درمایااورد.اا اش ماهاما باازز کارد.
یادمارک باقهرماایهاز قت ه کارمر براز رهائا خاود و
رهائ تمام ااسااهاز زحمتکش و همه ز تا یر ما و توهین دی ما بود  ...غرش
کل بشریت ازاتام استممارمرااه سرمایه دارز و بارپارچا
در
توپهاز پاری ع ک ماا ترین قشرهاز پرولتاریا را از خوا عمی برااگیخت و
رزم اا الب قت ه کارمر درمتارز ا ت ااپاسیاراش عالایاه
که
است
همه جا ور و حرکت تاز به تتلیغات اا الب سوسیالیست دارد  .براز همین
سرمایه جاودااه مشته است .

اه تنها از بین ارفته بلکه تا زما حاضر ایش در وجود هر یا از ما

اثر کمو پاری
زا است .
لنین – به یاد کمو
ما ایش در یکص و چهل و اهمین سالگرد کمو پاری با مرامی ا ت یاد دالورا و
قهرمااا را کموایس بر اصول و آموز هاز جنتش اا الب قت ه کارمر جهاا پاز
فشرد و مشعل فروزا آارا همچنا در فراسوز متارز خود اگه می اری .

نشر ه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی عالوه برانعکاس مواضع ،نظراح
وتحلیل های سازمان ،انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی  ،اقتصادی و
فرهنگی و تار خی از منظر د دگاه های مختلف نیز هست  .تحر ر ه
نشر ه از میان مطالب رسیده انتشار مطالبی را انتخاب و درالو ت
قرارخواهد داد که مستقیما برای ا ن نشر ه ارسال شده باشند لذا انتظار
دار م انعکاس ا ن مطالب در سا ر نشر اح و سا ت ها با ذکر منبع و نام
نو سنده صورح گیرد .از طر ق ا میل ادرس ز ر
نظراح ،پیشنهاداح و انتقاداح خود را با در میان بگذار د .

kar@fedayi.org

کار کمونیستی آخر هرماه ز ر نظر هیئت
سیاسی سازمان اتحاد فدا یان کمونیست منتشر
می شود .
برای تماس با سازمان اتحاد فدا یان کمونیست
و ا ارگانهای ان با کی از آدرسهای ز ر
تماس بگیر د :
..................
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربا جان
azar@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

