
 

 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

برای همه کارگران آگاه وپیشررو اررر رویر ر  

اسررک کرره ار ررمررا  سررررررایرره ااری  رریررروی 

کارکارگر رثل هرکاالی ایگری اارای ارزش 

اسک.  هرکارگری که کار خردا را رریرشررویر  

اارای قیمت  اسک  کره یر رل پردیر  بریران ایر  

ارزش اسک  وآ رهره کره کرارگرر ارایر  برازار 

ریشروی  "کاررستقیم او  یسرک برهر ره   ریرروی 

کار اوسک که برای ر ت  اراختیار سررایه اار 

به قیمک رعی   گذایته ریشدا. ای  ر ت رحر وا 

اسک  میتدا    ارح وا بای . وگر ه فردرا  رمرا  

 براه ااری برقرارریش ".

ارعی  حال بای    ته هم بایر  ترد ره کر ریرم کره 

ارزش  رریررروی کررار رررا رر رر  ارزش هرررکرراالی 

ایگری  با رق ار کارا تماعا الز  بررای تردیریر  

آن رعی  ریگراا  وایر ر ره  ریرروی کرار ا سران 

برخالف خیه  از کاالهای ایگر ار یرصرتریرک 

ز  ه او  هشته اسک واستشااه ازای   ریرروی کرار 

فقط رح وا به تدا ائ  و  یروی  سما   کارگر 

اسک. پس  رتریرمره رریرگریرریرم کره سررررایره اار 

 میتدا   استمزاهرا را ازحر  ررعریر ر  کره الز  

اسک تا  یروی  سما    و تدا ائ  کارگر برای 

اااره استثماررا تاریر  کر ر ا پرائریر  تررار رمرر 

بگیرا.اراتعیی  پرایره حر اقرل اسرترمرزا تر رهرا برا 

رحاسبه ارزش  یازهای ضررور بررای ترمر یر  

قدای  سما   کارگر کشایک  رمریر ر ر   وارایر  

صدرت ت او  استثمار وسرداا ر وزی سررررایره 

 تضمی   م  یدا.

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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مبانی تعیین حداقل 

سه جانبه ” دستمزد و 

درمناسبات کارو ” گرائی 

 سرمایه درایران.

ارسال کدباا یتک وی می  سایرگررا ا رقرال  

خرردا را پشررک سررر گررذایررک.اراول  ا رردیرره 

هاوا ا تدسط  یروهای ا قالب  و رسهح  ۹۱۹۱

 ردالی  کره  ۶۲وربارزی  رتعهق به حرکک 

 Camiloبه رهبرری فریر لا  رها وکرارریرهرد 

Cinfuegos    ردفق ی ه بدا  ا  قاط رصترهر

کدبا را از اسک ح درک ای تاتدری باتریرسرترا 

آزاا ک   ا وارا هاوا ا ید   وپرایرترصرک را بره 

 ردالی  ۶۲تترف  یروهای ا قالب  و رسهح 

و تداه های رربرارز رررا  ارآورا ر .   ررال 

باتیستا که ط  سایها حاکمریرک  رمرارر  خرداا 

هررزاران  ررشررر از یررهرررو رر ان رررعررتررر ا 

کارگرانا روی ش رانا ا قالبیدن ایر  کشردر 

را بره قرترل رسرا ر ه برداا یرب روز قربرل از 

ا قال  و تترف هاوا ا با ریهید ها االر پردل 

  ق ا تدسط ...

 “عملیات اوباما ” 

 گزارشاتی از کوبا

 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 

 اعدام ابزار ارعاب جامعه است، علیه حکومت اعدام بایستیم!

 2در صفحه  ادامه

ار آستا ۀ اول راه ره هسرتریرم و پریری بریر ر   

یرایرط اقرترتراایا حر اقرل ار سرال  راریا 

برای کارگران اری بصی  یسک. سازرران بریر  

ایمهه  کار  شم ا  از   یروی کار  رهرا ر  را 

ار  یمۀ او  سال فا عه برار بررآورا رریر ر ر . 

سازران بی  ایمهه  کار پیی بی   ری    که ترا 

ارص  از سراعرات کرار ار  7.6    راه آی  ه 

 591ا یا از بی  ریروا که ای  رقم بررابرر برا 

ریهیدن کارگر با کار تمرا  وقرک خرداهر  بردا. 

همه ی  اعتقاا بر ای  اارا که ار ان اارا کره 

ارص  ای  پیی بی   بطدر قابل ررالحرمره ای 

حت  بیشتر یدا و اگر ه دز اری ی برای فائق 

آر ن بر ای  فالکک را  ه بای  تمارا بستگ  به 

اویررتررهررا و اقرر ارررات سرریرراسرر  رررد ررر آ رران ار 

بهبدای اقتتاا و افزایی تقاضا برای  ریرروی 

 ا سا   ار بازار کار اارا. 

 در جدال با سرمایه داری

 و کرونا 

 مبنای تعیین حداقل دستمزد

 6در صفحه  ادامه 1در صفحه  ادامه

 8صفحه 

 اعالمیه کمیته ایالتی تهران 

 یازده اردیبهشت ، تجلی قدرت وحدت و همبستگی

 کارگران علیه سرمایه داران  
 5صفحه   

 طرح ربودن یا کشتن مادورو در ونزوئال 

 مزدور نظامی 01دستگیری دو رنجر امریکایی و بیش از 

 92صفحه   

 ”مجمع جهانی اقتصاد در آفریقا ”درباره موضوع 

 جنایت جمهوری اسالمی درکشتارکارگران مهاجر

 افغانی محکوم است

 99صفحه   

 99صفحه   



 

 اااره از صشحه اول...

"کارگر  یز رثل هرا سان ایگری برای ای  که 

ری  ک   و به ز ر گر  ااارره اهر  برایر  ررقر ار 

رعی   وسائل ز  گر  رتررف کر ر . ویر  هرر 

ا سا   را    رایی  فرسداه ریشدا والز  اسک 

ا سان ایگری  ای اورا بگیرا. کارگرر عرالوه 

برآن رق اری ازوسائل ز  گر  کره بررای برقرا  

رد دایک یصص خدا الز  اارا رحتاج رق ار 

ایگری از وسرائرل ز ر گر  اسرک ترا فررز ر ان 

خدیی را که بای  اربازار کار  ا شی  اوید ر  

پرورش ک  . ازسدی ایگرر برایر  رربرهر  ررعریر  

ایررگررری ازارزش هررم برره رترررف برررسرر  تررا 

کارگر بتدا    یروی کرار خردارا بسرط اهر  و 

رررهررارت رررعرریرر رر  برره اسررک آورا".برر ررابرررایرر  

ارب تری  یرایط اقتتاای حر اقرل اسرترمرزاهرا 

براساس  رق ار کارا تماعا الز  بررای تردیریر  

آن تعیی  ریشدا  را که کرمرترراز آن  ارواقر  

گذر ح اقل استمزا از ررزی اسک که بازتدیی  

 یروی کارالز  را  رهرک ترمر یر  برهرره کشر  

عیررم   ری    ازای رو سررایه  یزاز ترحرقرق 

 خدااش عا زی ه و ا اربحران ریشدا.

 مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد

ازآ ما کره سردا از فرروش کراالهرا برر حسر  

ارزش آ هاا یع   ازفروش آ ها به  سبک رق ار 

و برره  . کررار  ررهررشررترره ارآ ررهررا برره اسررک ررر  آیرر 

عبارت ا سدا سررایره ااران ازارزش افرزواه 

کارگران تاری  ریشداا یذا ررا ارطردل تراریر  

پ ی  آر ن سررایره ااری  "براگرروهر  رردا ره 

هستیم کره یر ر  گرروه خرریر ارانا صراحربران 

زری ا رایی هاا ردااخا  ووسائل رعاش یرعر ر  

اییائ  کها همگ  رحتدل کارا  ا و ایرگرری 

گروه فررویر ر گران کره  ریرزی  رز برازوان و 

رغزهای فعال خدیی   ار  . یب گروه پیدسته 

ر  خرا تا سدا به   گ آورا و  روتم   یردا 

و حال آن که گروه ایگر پیدسته ر  فروی  ترا 

رعاش خردیری را ترارریر  کر ر ". سررررایره اار 

ریصداه   یروی کرارکرارگررراارزان برصررا ترا 

سدا بیشتری  تی  خدا ب    و کارگر ترالش 

وربارزه ری    تا سرهرم بریرشرترری از اسرترر ر  

 خدا را تتاح  ک  . 

ب ا برای  ازب یهیات اسک که ارایر  رر راسربرات 

ربارزه برای افزایی اسرترمرزا یر ر  از اویریره 

تری  ورهمتری  واساس  تری  ربرارزه کرارگرر 

عهیه سررایه  رحسرد  یردا و بره هریر  و ره 

تعطیل براار بداه و یسرک. تراریر   رربرارزات 

کارگران  هان از مرهره  رربرارزات کرارگرران 

ایران برای افزایی استمرزا هرا تراریرصر  برس 

طدال ر  وخرد ریر  اسرک کره ایر  ررقرایره  رای 

پرااخت  به آ ها  یسکا به ه رریرصرداهرم برطردر 

خالصه ایاره ب  م بای  ه اوال ترعریریر  حر اقرل 

استمرزا هرا و ریرز رربرارزه بررای افرزایری آن 

برقدا ی  عهم  استداراسک که اررربرارزه بریر  

کار وسررایه ریبای  با ای  قدا یر  وراه کرارهرا 

آیرر ررائرر  اایررک وبرره آ ررهررارسررهررط برردا و ررا رریررا  

اریرایط سرکد  و  فق ان تش ههای  رسرترقرل 

تررداه ای وحررزبرر  کررارگررریا کرره فشرراررررتررحرر  

کارگران وربارزه سازرا یافته وه فم ر  آ رهرارا 

ه ایک ک  ا  ما  سررایه ااری زیربارخداسرک 

افزایی استمزا ازآن ح ی که خردا رریرصرداهر  

وبرای بازتدیی   ریرروی کرارالز  بررای تر او  

بهره کش  ضروری اسکافراتر  رمریرروا. ایر  

قا دن ایبته یارل همه کشدرهای سررایه ااری 

ریشدا. ارا ارایران استب اا و سررکرد  و ربردا 

ازاایهای س  ی ائ  وتش ل های کارگری را ر  

اعمال ردفقیک آریزسیاسک  فشارازپائی  و ا ه 

ز   ارباال ررحرسرد  رریرشردا. برعرالوه بررآنا 

عرردارررل ایررگرررقررا ررد رر  وسرراخررترراری ار ررمررا  

اسررتررصرر اررر  و وقرردا رریرر  کررار وایررتررغررال  رریررز 

و داار   وعمل ری     که ررا ر  اعرترراضرات 

همبسرتره ووسریر  وسرراسرری کرارگرران بررای 

افزایی استمزاها ریشد   وار تیمه  ا ه ز ر  

ارباال به تتمیم سازی و تتمیم گیری تردسرط 

باالئ  هاایع   سررایه ااران واویک  ررحر وا 

ررریررشرردا. عرردارررهرر  افررزایرری سررطررح عررمرردررر  

استمزاها را ررتر راسر  برا خرداسرک وررطرایربره 

کارگران به ارری اسک  یافت   تب یرل رریر ر ر . 

ارپائی  ازریان عدارل رصته  بره  ر ر  عراررل 

 کمتری اخته ی ها ایاره ری  م .

دایره شمولیت قانون کار، که ظاارارا مابا اای 

تصمیم گیری باالئیها درتعییا  سا اد قاداقا  

 دستمزدرا است

ایاره رصتتر به ریزان واار ه یمدییک همیر  

قا دن کرارررد ردا بررایر  تردهرم  خرط برطرالن 

ری ش  که گدیا تعیی  ح اقل استمزا به ارترقرا  

سطح عمدر  استمزاها ریا مار  .  ریرزی کره 

اویکا یدرای ضر کرارگرری کرار و سررررایره 

ااران ریصداه     ی  وا رمردا کر ر ر  وهررسرال 

ه گا  تعی  سطح افزایی استمزاهراا بسریراری 

از فعاییر  و یرا رر افرعریر  "حرقردن کرارگرران" 

 یرزحردل کرم وزیراا بردان آن سرر وصر ا راه 

 ریا  از  . 
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 2صفحه 

” سه جانبه گرائی ” مبانی تعیین حداقل دستمزد و 

 درمناسبات کارو سرمایه درایران



 

طبق آرارهای رد دا ار ر ول براالح حر واا . 

ریرهریردن   ریرروی کرار یرامرل ااریرم  کره  32

هررررزار  رررشررررر ارکرررارگرررراه هررررای   271ازآن

هرزار رشرر ارکرارگراه هرای  303 شرکارک  و 5

هزار  شر ارکارگاه هرای  537او شر کارک  و 

 ررشرررارکررارگرراه هرررای  31162سرره  ررشررر و 

 رشررارکرارگراه هرای 74453 هار شرکارک  و  

کارگررارارکرارگراه  545371پ    شرکارک  و 

های پ   تا اه  شر کاررریر ر ر ر  کره ارررمرمرد  

هزار کارگاه کمتراز اه  شرکارگر  931ریشدا 

که  خیه  ازرداا قا ردن کرار فرعرهر  یراررهرشران 

 میشدا ویرا ایر ر ره کرال ازیرمردل قرا ردن کرار 

 خارج هست  .

 رشرر  10کارگاه اارای اه  ترا  527900ح وا 

 رشرر بریرشرترر  10کرارگراه  21100کارگرو  یز

قا ردن کرار وبر رابررایر   ظارراکارک  ااریم که 

ا ظااراراح اقل استمزا یارهشان ریشردا. ررا  

بصاطرای  ه  بصش  ازای  رراکزکارا ر رمرمرهره 

ص ای  و خ رات و بر رگراه هرای اویرتر   ترابر  

قا دن استص ار  کشدرهستر ر  کره  قردا ریر  آن 

ترردسررط هرریررنررک وزیررران تررعرریرریرر  ررریررشرردا و یررا 

ردسسات  هست   که طبق رتدبات وآئی   رارره 

های استص ار  خدایان عرمرل رریر ر ر ر  وترابر  

 قا دن کار یست  .

قرا ردن کرارا عرالوه برر رشرمردیریر   533رااه 

قا دن استص ار  کشدری و سایر قدا ی  خرا  

ررقرررات اسرترصر ارر  »استرصر ارر ا رشرمردیریر 

را  یز از یمدل قرا ردن کرار رسرترثر ر   «خا 

ساخته اسک. با ار  مر گرفت  ای  ه طبق ررااه 

قا دن کارا صرفاً رستص ری   که رشمدل  533

قا دن یا رقررات استص ار  خرا  هسرتر ر  از 

یمدل قا دن کار خارج ا ر . یرعر ر  عرالوه برر 

رقررات رستص ری  رسم  اویت   وب گاه هرای 

عمدر  ا کارگران ص  هرا  رردسرسره وبر رگراه 

های اقتتاای اص عت  وترمراری و آرردزیر  

وبه ایت  وابسته به ارگا ها و هاا های رصته   

ازیمدل قا دن فعه  و ازاایره براصرطراله سره 

  ا به گرائ  رد داا خارج هست  . 

ب ی  ترتیر  افرزایری اسرترمرزا  ر ر یر  بررابرر 

زیرخط فقرا که هرسایه بااب به وکب به تردسرط 

یدرای کار اعرال  رریرشرداااربرهرترریر  حرایرک 

یررارررل یررب بررصرری رررحرر وای ازکررل یررامررهرریرر  

اربصی عمدر  وختدص  ریشردا. اکرثرریرک 

عمیم  کارگرران کرارگراه هرائریر ره ترعر اا آ رهرا 

 زایب به یب ریهیدن اسک و ریهید ها کرارگرر 

ارآ ررهررا اسررتررثررمررار ررریررشررد رر  بررعررالوه صرر  هررا 

هزارکارگر پاره وقک و ز ان وکداکا ریر ره بره 

تدیی  خا گ  ررحرتردالت فررعر  برا اسرترمرزا 

بسرریررار  ررا رریررزرشررغرردیرر رر ا ازیررمرردیرریررک قررا رردن 

کارخارج هست   و بصاطر پراک  گ   ارکارگاه 

های کرد رب برا ترعر اا کرارگرران کرم و  ربردا 

تش ل وو دا ا بده یشگر بی اران به آ رهره کره 

ری ه   و بسیار اوقات پائیر  تررازحر اقرل هرای 

تعیی  یر ه تردسرط یردرای عرایر  کرار اسرکا 

 رضایک ری ه  .

 مرا  سررررایره ااری ایرران کره زیررحرمرایرک  

سر یزه ح درک هرای اسرتربر اای بره ا ربرایرک 

سررایه خردگررفرتره اسرکا ارواقر  برا اسرترشرااه 

آگاها ه از قا دن  ما  حقدن یغه  اوگرا ره کره 

اربرخ  ازکشدرهرا ررعرمردل اسرکا اکرثرریرک 

عمیم ریرهریرد ر  کرارگرران راازابرتر ائر  ترریر  

حقدن رحرو   مداه اسک وه رگرا  ختردصر  

سازیهای ردسسات اویت  هرم  ا رترقرال  ریرروی 

یامل وقراراااهای رربدطه ارحردزه قردا ریر  

استص ا  اویت  وبصی عمدر  به حردزه برصری 

ختدص  وقا دن کرار ابرازهرم بر ون اخرایرک 

ااان کررارگررراناوبررا تتررمرریررم رشررتررر  اویررک 

وکارفررای   ی  ا ما  ریگیررا. طردریر ره کره 

اسررک کررارفرررررراهررای  رر یرر  ارتررعرر یررل  رریرررو 

ااخرا های استه  مع  و ترمر یر  قررارااا هرا 

ازاائم  بره رردقرک و سرایرر ترغریریررات رردرا 

  مراباز بای . 

ار هار د    ی  ساختار ورر راسربراتر  رریران 

 یروی کار وسررایه ارایران اطربرقره سررررایره 

اار هرسایه ب ا به صالح ی  خدا که ص  ایربرتره 

رررریرررزان فشررراراعرررترررراضرررات کرررارگرررری  ررریرررز 

رد رهسرتر ر ا حر اقرهرهرائر  ترعریریر  کرراه و بره 

استمزا یب بصی ازکارگران رشرمردل قرا ردن 

کار اضافه ریر ر ر . ارآن حر ی کره کرارگرران  

ا ر ی الز  برای اااره کار را ب سک بیاور ر . 

بقیه رصارج رربدط به  ارزش  ریرروی کرار و 

رهزورات آنا  میر تربیک فررز ر ان و ترارریر  

 یازهای اوییه و میره ازطریق استثمارخا ردااه 

آ ها و کداکان و رواج کارخا گ  برا اسرترمرزا 

های بسیار پائی  ترارریر  رریرشردا وبر یر ردسریرهره 

 رروت برر ررروت صراحرربران سرررررایره ا رربرایرترره 

ریشدا وریهید ها کارگر هیهگد ه رشرارکرک و 

 مای  گ  ارحدزه های تعیی  حر اقرل اسرترمرزا 

وفروش  یروی کارخدا  ار  ا تا  ره رسر  بره 

رشارکک ار تتمیمات  براصرطراله  یردرای 

عای  کار ارباره افزایری حر اقرل اسرترمرزاهرا  

یدرای عای  کاری کره ازهشرک  رشررصراحر  

رای ارآنا یری  رشرر از رمرایر ر گران سررررایره 
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 کارگارها بر قسب تعداد کارگر تعداد کارگاه را

 کارگر 9دارنده  965.218
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 کارگر 9دارنده  926.991

 کارگر 0دارنده  95..85

 کارگر 5دارنده  60.092

 کارگر  91تا  6دارنده  909.265
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ااران واویررک و او ررشررر ررر ررتررصرر  یرردراهررا 

 55وا مم های ض  کارگری هستر ر  کره تر رهرا 

هزارواح  کاررا " مای  گ " ری ر ر ر  . ارایر  

یررازاه واحرر  هررم ارواقرر  ازررریرران طرررفرر اران 

و شررم و رررامررهررای سررررررایرره ااران اویررترر  

وختدص ا افراای تحرک عر ردان " رمرایر ر ه" 

ا تترا  رریرشرد ر  ترا یردرای عرایر  کرار بر  

 رمررایرر ر ه کررارگرر  رربرایرر .بررا ایرر  و ردا برررخرر  

از"ایسدزان "طبرقره کرارگرر کره ایر رمرا وآ رمرا 

خدارا "فغایی  کارگری" رریر رارر ر  و برعر ردان 

کاری اس رسائل کارگری ررقرایره رریر ردیسر ر  و 

اررسا ه ها رتاحبه ور اظره راه رریرا ر از ر ا 

 هان وآی ار ازسه  ا بره گررائر  ارایرران بره 

افا  برریحیز  . ارا بصدا زحمک  می ه   تا برا 

رطایعه ساختاراقتتاای ایران اقا دن ایرترعرال 

وحقدن کار و ر اسبات کرار وسررررایره رویر  

ک    که  ایگاه سه  ا به گرائر  و رقری آن ار 

ای  ر اسبات واز مهه تعیی  افرزایری هررسرایره 

ح  اقل استمزاا ارکما قراراارا و رمرایر ر گران 

واقع  کارگران ارای  ارگان ض کارگری  ره 

 قش  اار  ؟ایر ر ره کرارگرران ارهریرهر ر ا  از 

تش ههای ر گار گ اسک سرازر یرما از رمرهره 

ار"یدرای عای  کار" ا  مای  گ   میرشرد ر  و 

صرر ایشرران ارایرر  ارگررا ررهررای ضرر  کررارگررری 

ورحافل اویک وسررررایره اارانا هررگرزیر ریر ه 

 ش ه و میشداا برای هرکارگرر  سربرترا آگراهر  

اظهرر  ایشمس اسک. آ ها تمربه کراه وخد  

ری ا    که اعتتابات اتماهرات و تممر  هرای 

اعتراض  که ب  وقشه  ریان ااراا آن ار ا   

اسک که ریتدا    ص ای اعترا  خردارا برهر ر  

کرراه و سررررایرره ااران واویررک را برره عرقرر  

 شی   وااار   .ار  ی  یررایرطر  سردن ااان  

کارگران به کرارات یدرای ضر  کرارگرری و 

ررکز فررا  ه  سررررایره سراالرانا  رزخرا  

پایی ن به  شم کارگران وتدهم پراک   ارباره 

ارگا   که تحک ع دان سره  را ربره گررائر  بره 

کالهبرااری ازکارگران رشغدل اسکا  رتریرمره 

 ایگری اربر  ارا.

حرتر  ارعررصره -برای تغییرر ایر  وضرعریرک 

 ریراز بره ترحردالت  -رتعاال کران استرمرزا هرا

عمیق ا تماع  وساختاری ارایران هسرک کره 

باز هم بای  ب سک تدا ای خدا کارگران با رمرا  

برس . و ب مر ریرس   یرو ی رحرکه اویریره و 

اصرهرر  تررحرردالت آترر  هررمرریر  ا ربررده رریررهریررد رر  

کارگران وتهی ستا   خداه   بدا که ارصر هرا 

هزارکارگاه اکارخرا ره وررزرعره وواحر  هرای 

خرا استثمراررریرشرد ر  . واسرترشران بره حر اقرل 

حقدن تعیی  ی ه تدسط یردرای عرایر  کرارهرم 

 میرس  و بدیژه برا برحرران  رایر  از کررو راا 

برررابررریررر ررراری وررررحررررورررریرررک هرررای بسررریررراری 

روبروهست   که ب یریرل  ربردا تشر رلا ترحرز ا 

وپراک  گ  ارکارگاه هرای کرد رب وصر ردف  

ورستدرا ها و  رهرااهرای ررترعر ااصر ایشران بره 

 ائ   میرس  و  اگزیر از یدریهای عرمردرر  

وتماهرات خیابا   وقیا  عهیه وضعیک فالکرک 

بار ک د   هست  . و ب یه  اسرک کره ار ر ریر  

یرایط  ریزان تالش پیشروان کارگری و کار 

سررازرررا رریررافررترره آ ررهررا ارارون صرر ررایرر  کررهرریرر ی 

وبزرگا ورریرزان ترالش بررای ارترقرا  سرطرح 

آگاه  طبقات  و تش رل ایر  کرارگرران ترعریریر  

خداه  کرا که کارگران ص ای  برزرگ کر  و 

 گد ه بره ایر   ر ربری ا رترمراعر  ترداه ای و 

کارگری خداه   پیدسک و ازطبقره ارخردا بره 

طبقه ای برای خردا ارترقرا  خرداهر ر  یرافرک ترا 

ردقعیک   بی کارگری وتدازن قدا ارعرصه 

های رصته  ربارزه بی  کرارسررررایرهااز رمرهره 

ربارزه ارعرصه افزایی استمرزاهراا یر رسرره 

 به  ش   بهه کارا تغییر یاب .

 

 99ی ی ییشدا   ارایبهشک  

 

ا رر سردا"  -برهرا -"ررزا قل قدل هرا ازکرترا  

 رارکس ریبای  
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 -مسکن -" کارشعار
عمده خواست رای   آزادی"

آزاد و طبقه کارگر ویک جامعه 
مرفه را هدف گرفته و تا 

استقرار سوسیالیسم کما کان 
.کاربرد دارد  

نان »برخی ازجریانات شعار 
نان کار »و یا  «مسکن آزادی

را مطرح میکنند،  «آزادی
شعاری که  در اعتصابات 

وتظاهرات کارگران نیشکر هفت 
تپه نیز مطرح شد و متعاقب آن 

این شعار ازطرف برخی 
جریانات رفرمیست و چپ 

وراست تکرارشد.اما واقعیت 
،شعار  «نان»این است که شعار
مناسب دوران کنونی جنبش 
کارگری نیست ویک شعار 
انحرافی است و مبارزات 

ومطالبات کارگری را گامها به 
کارگران ایران اگر . عقب میبرد

بیکارند خواستار کار باحقوق 
مکفی هستند که بتواند رفاه 

عمومی امروزه آنها تامین کند. 
بیکاران نه دنبال تکه نانی برای 
رفع گرسنگی از تکایا و مساجد 

و یا کمیته هائی نظیر کمیته 
امداد خمینی که همواره درحد 
رفع گرسنگی هر فقیری اعالم 

آمادگی کرده است، بلکه 
خواستار کار مسکن و تامین 
اجتماعی همه شمول و حقوق 

  دوران بیکاری
. کارگران شاغ  خواران هستند 

 ققوق مت اسب با یک
زندگی مرفه  امروزی هستند نه 

 رفع گرسنگی .



 

                                                                                                     

 

 

 

 981 -// شماره  9911اردیبهشت ماه 

 5صفحه 

 یازده اردیبهشت ، تجلی قدرت وحدت و همبستگی

 کارگران علیه سرمایه داران  

ارسال ار یرایط  به استقبال  روز کارگر ریرویم که  ما  سررایه ااری حاکم بر  هان به اییل یید  بیماری کرو ا ار بحرا   ترریر  یررایرط   

اهه های اخیر قرار گرفته اسک . کرو ا به خدب  آی ار کرا  ما  فاس  و ارتماع  سررایه ااری که همداره به مارت و  پاول هر  ره بریرشرترر 

تداه ها و ا بایک  روت ر  ا  یش  حت   ار تاری  ابت ای  تری   یازهای به ایت   ارعه  اتدان اسک وبره اعرترراف خربررگرزاری هرا و  شرریرات 

سررایه ااری و سازران  ها   به ایک ا کارگران و زحمت شان و اقشار فقیر و رحرو  قربا یان اصه  ای  بیماری ار تمار  کشدرها هسرتر ر  . 

   مهدری اسالر  هم از ای  قائ ه رستث    یسک و عالوه بر بحرا   که ار ا ر تحریمها با آن ارگیر اسک با یید  کرو ا ار آستا ه وری رسرترگر

ا کارل قرار گرفته ا اگر کرو ا تدا سته برای ر ت  ر یم را از خطر یدرش ریهید ها بی ار و گرس ه  رهای  بصش  اع قری  فروپای  اقترتراا ر

 یاه  خداهیم بدا که  قیا  کارگران و زحمت شان و تداه های خشمگی  از ای  همه فقر و ستم طبقات  را به ا بال خرداهر  اایرک بره هرمریر  ایریرل

 ر یم که ار تاری  ابت ای  تری   یازهای روزرره تداه ها  اتدان اسک تتمیم گرفته با باز گشای  کس  و کارها و ار عی  حال حشر   رد هرراس

 آیدا  ای  از یید  ای  بیماری را   ی ل گیری هر گد ه اعتراض  یدا و ب ی  طریق بار ایگر ر ت  برای خدا زران بصرا . 

مرا ا ر سررایه ااران هیهگاه از مارت و  پاول باز  م  ایست  . کی ه و ع اوت سررایه ااران و ر یم حاریشان با کارگران را پایا    یسک وی  از

را  راهکه ت ها تدیی  ک   ه  روت کارگران هست   همداره به آ ها  بازر  ا و ار عی  حال همیشه ار پ  کاست  ضررو زیا های خدا هست   و  ت هرا 

ارتعر  به حقدن کارگران ری ا    ا ار روزهای اخیر یاه یم که برای  مات از وری سترگر  و حرشر  اارایر  هرای خردا عرالوه برر بریر رار 

ارص ی که خدا بد دا آور  ه آن هستر ر  ا  70ار یرایط تدرر  بیی  5300000سازیهای گستراه به ی ل رذیال ه ای با تعیی  ح اقل استمزا 

 فقر و فالکک وحشت اک  را برای راههای آت  ز  گ  کارگران رقم زاه ا    . ار ط  ای   هل سال  مهدری اسالر  ت ها یب رسایک اایته و آن

 حش  ر اف  سررایه ااران و تاری  یرایط ر اس  برای مارتگری و  پاول آ ها به هر قیمت  و به ای  رسایک خدا به خدب  عمل کراه اسک و بره

 بره وضده  شان اااه که  ه ریصداه  و  ه ریتدا   ابت ای  تری  حق و حقدن کارگران را تاری  ک   وی  ای ب تش ی  تحریمها و ع   فروش  شک و

ا بال آن یید  کرو ا  مهدری اسالر  را اراوج وری ستگ  و استیتای  قرار اااه که ار ای   هل سال سابقه   ایتره ا ارررا ر گر  و بره بر  

بسک رسی ن ر یم ار راههای آی  ه بدضده رشهدا اسک و ایبته  شم ا  از تیره و تاری بررای کرارگرران و زحرمرتر رشران و ترداه هرای ررحررو  

طایبات   ر ارعه . ب  ترای  ت ها با ربارزه برای افزایی استمزاها ا بیمه ا رس   .... و ا بده  از رطایبات بصشهای رصته   ارعه ریتدا    با ای

اسک یاب   وی  ای  ربارزه به ی ل پراک  ه به  تیمه ای  صداه  رسی  و ر یم به راحت  آن را سرکد  خداه  کرا کاری که ار ایر   رهرل سرال 

و  همیشه ار ا رای آن ردفق بداه . آ هه بیی از کرو ا  ان و ز  گ  کارگران و زحمت شان و تمار  رزا بگیران را ته ی  ری    بی اری و فقر

گرس گ  اسک ا ای ب که ر یم ار ضعیشتری  یرایط اقتتاای و سیاس  عمر  هل سایه خدا قرار گرفته  بای  ا ازه ااا کرو ا  ا   ر یرم یردا 

   اا کارگران وتمار  رزا بگیران ا رعهمان ا اا شمدیان و  دا ان ریبایسک رتح  و ی پار ه تعر  همه  ا به ای بر عهیه ر یم را سازران اه 

ت ها راه تحقق همه رطایبات اعتراضات گستراه خیابا   و اعتتا  عمدر  و تعر  به ب یا های اقتتاای و سیاس  ر یم اسک . بر یر ن بسراط 

ای  ر یم فاس  و   رایرتر رار و بر سرک گررفرتر  

ق رت تردسرط کرارگرران تر رهرا راه رهرایر  از 

 گرس گ  و فقر و بیصا ما   و استب اا اسک .

هر ه رستحر رم ترر براا اترحراا و هرمربرسرترگر  

 کارگران و زحمت شان

 سر گدن باا ر یم اار ی  مهدری اسالر 

 برقرارباا هدری ف راتید یدرائ 

 ز  ه باا سدسیاییم

 سازران اتحاا ف اییان کمد یسک

 3/99/ 6 –کمیته ایایت  تهران 



 

 

 

 اااره از صشحه یب

... هی   یزی بهتر از سیسترم سررررایره ااری 

قاار  یسک زری ه ساز باروری بریرشرترر بررای 

ب بصت  های ا سا   برایر . سررررایره ااری برا 

راهیک ض  بشری اش و با بحرا های الیر رحرل 

اش که زوال بشرریرک را بره اررری ررحرترمرل 

تب یل کراه اسرکا هریر  ترعرمریرهر  ار ترارریر  

رحیط  سایم برای زیسک ا سا   و طربریرعرکا 

و ار ایدیک قرار ااان آن را   ایته و  ر ارا. 

با   گ افروزی های بر  پرایران و ریراضرک 

کره ترار و پردا ز ر گر   -های خا مان برا  از

بر ون  -ریهیاراها تداۀ زحمت ی از هم پاییر ه

کرو اا سیل و زیزیه هما رریرهریرد رهرا  رشرر هرر 

 روزه با ررگ اسک و پ مه  ر  ری    . 

ویروس کرو ا وری ستگ  اقترتراا سررررایره 

ااری ار قبال پاس  ا سا ر  و سرریر  بره ایر  

بیماری کش  ه را هر ه بیشتر ار رعر  ای  

 ها یان قرار اااه اسک. ار  ر ر  اهره اخریرر 

یاه  عروج ردج پدپدییستهای اویرتررا راسرک 

بداه ایرم کره هرزیر رۀ اقرترتراا وریر رسرتره و 

بحرا های رای  اش را با کراهری و یرا ا ر رار 

خ رات ا تماع  از  مهه اق ارات پیشگریررا ره 

برای اپی ریهای   میر کرو ا و مریرره ترارریر  

 کراه اسک.

  ال سررایه ااری با بحران پ  ر  کرو ا کره 

به سرعک بحران اقتتراای را برا پریرارر هرای 

 ای اخته برای  بات رای  به آتی کشی ه اسرک 

اویتهای های سررایه ااری را بشر ت  رگرران 

بروز خیرزیرهرای سریراسر  کرراه اسرک. سرال 

گذیته ایرانا فرا سها هر رگ کر رگا عررانا 

ییه ا سداانا و یربر ران صرحر رۀ اعرترراضرات 

ررار  بدا کره  ریراز بره ا رزوای ا رترمراعر ا 

 اگزیرخیابا ها را از ازاحا  خای  کراه اسک. 

ویر  ار یرررایرطر  کره ررریرهریررد رهرا کرارگرر و 

زحمت ی از کار بی ار گشته و قر رت خرریر  

ریهید ها  شر به صشر رطهق رسی ه  ریراز بررای 

 تغییر به یب ارر  ها   تب یل ی ه اسک.

     

 عوامفریبی رژیم اسالمی

 

سررایه ااری بطدر کهر  و ر یرم  رمرهردری 

اسالر  بطدر اخصا هرگز ا ازه   ااه اسرک 

که هی  برحررا ر  بره هر ر روا. ار حرایریر ره 

ا تماع  به   –بحران کرو ا و  بحران سیاس  

افزایی  ارضای   عمدر  ری ان بیشتری اااه 

اسک و اوضا  رعیشت  تداه ها بردیرژه اقشرار 

کم ارآر  بسیار وخریرم گشرتره اسرکا فررصرک 

برای تتدی  قدا ی  ارتماع  و سرکد  هر 

گد ه رصایشت  ترد ریرهرات  ر یر ی پریر ا کرراه 

اسک.  سیاستهای ض  کارگری و ض  ا قالبر  

 ندییبراییسم ر یم وخراررک ایر  برحررا رهرا را 

تش ی  و تداتر رخ اا آ رهرا را یر ت برصرشریر ه 

اسک. بالیای طبیع   میر سریرل و طردفران و 

زیزیه که ایگر  ه    ان طبیع  برهر ره پریرارر  

ا رترمراعر  و -روی راهای رصرر  اقرترتراای

ساز و کارهرای هرا  رارر  و مریرر اسرترا ر ارا 

اسکا بره یرب  مرر   ر یر  ز ر گر  ار ایرران  

 تب یل ی ه اسک. 

فشار رضاع  تحریرمرهرا و پر ر رریرب کررو را 

کارگران را بیشرترر برطررف بریر راری و فرقرر 

 93رطهق را  ه اسک.  رخ بی راری ار سرال 

که رسما از طرف رررکرز آررار ایرران اعرال  

بررداه اسررک کرره ایرربررترره ایرر   50.3یرر ه اسررک 

سریماری با احتسا  کار کداکران براالترر از 

 سایه ارزیاب  گشته اسک.  50

بسرریرراری از کررارگررران هررم برر یرریررل اعررمررال  

سیاستهای  ای  از اپی ر  تردسرط کشردرهرای 

رماورا بی ار ی ه و یا کارر  ان و کرارگرران 

خ رات  که با کساای بازار رردا ره گشرتره ا ر  

همه ب دبۀ خدا تا یرات اوری دی  اسشباری برر 

بقیۀ سطده بازار کار گذایرتره اسرک. ار ایر  

ریا ه اه  کم  اویک روحرا ر  بره  ریرازهرای 

ررا   هرایرک ا رائرک رزیرم را  شران رریر هر . 

اختتا  وا  قرر  ایرحرسر رۀ یرب رریرهریردن 

 1ارص  ار رقابل خط فقر  53تدرا   با سدا 

ریهید   به ریشص   گرفت  تداه های ررا  بدا 

و بس . یب  شرمره ایرگرر از وقراحرک ر یرم  

اعال  ب یاا رسترضرعرشریر  بره ااان هر یرۀ یرب 

رریررهرریرردن ترردررا رر  برره کرردیرربرران اسررک. برر رریرراا 

رستضعشی  که ی   از بزرگترریر  رردسرسرات 

پدیشدی  و مرارترگرر ارردال عرمردرر  اسرکا 

اعال  ریر ر ر  کره بررای کرمرب بره کرارگرران 

کدیبر که بصاطر کرو ا آسی  رعیشت  ای ه ا   

ه یۀ یب ریهیدن تدرا   ار  مر گرفته اسکا  

هررگرز  که ای  عدا  فریبان و ای  ار حاییسک

از کشت  کدیبرها یممه ای مافل  رمرا ر ه ا ر .  

ای ها تتاویر ته  و ترا یب از رشقات رررا  

و برخدرا رشتحضحا ۀ سررایره ااری کرثریر  

 اسالر  با ای  رعضالت اسک.

پ  ر  کرو ا ار  هان با ار ات کم و بریریا  

رحدر رد دا را بره -هم اررا  گ  سیستم سدا

 مایی گذایته وهم  ابک کراه که هر ای  کره 

طبقات زحمت ی سهم  از ار راس  رد ردا 

اایته ا   بهمان ا  ازه هم به  یازهاا ار ریرک و 

خداسته هایشان هم تد ه ی ه اسک.  مهردری 

اسالر   ره تر رهرا  شران ااا ررطرابرق ررعرمردل 

ارزی  برای  ان ا سا ها قائل  یسک به ره از 

ای  فرصک برای سرکد  کران اعترراضرات 

و خشره کرران هرر گرد ره صر ای ررعرتررضر  

استشااه کراه و عارر ا ره ررد ر  گسرتررش ایر  

ویروس بره سررتراسرر کشردر یر . از طررف 

ایگر اقتتاا آسی  ای ۀ ر یم کره برا ترحرمریرل 

هزی ه های  ای  از کررو را و کراهری تردیریر  

عمال فه  گشته اسکا  کاهی ترقراضرای  رشرکا 

ررحرر وا یرر ن تررراا تررمراری  رریرر  و ا عررمررال 

رح وایتهای تماری با کشدرهای همسایره هرم 

یطمات رهه   بر پی ر آن وارا کراه اسک. و 

طبعا تبعات آن افزایی بیشترر بریر راریا افرک 

هر  ه بیشتر ق رت خری  تداه هاا و ترحرمریرل 

یدکهای سر رگریر  بره بردا ره و سررویسرهرای 

 981 -// شماره  9911اردیبهشت ماه 

 6صفحه 

در جدال با سرمایه  

 داری و کرونا

 نوشی  شفاری



 

خ رات  و عمدر  خداه  بدا. اگر آ طردر کره 

پیی بی   ریشدا احتمال ای  ه را یراهر  اوره 

بررایرریررما  59ایررگررری از او ررگرریررری کرردویرر 

استیترال ر یرم ار کر رتررل و ررهرار کررو را 

عداق  فا عه بارتری را ببار خداه  آورا. برا 

ری  اقتتاای که ب ون  شک صشر رر  برایر ا 

ارص ا برا ازایرهرای  31با  رخ تدر  بیی از 

سیستماتیب سران ر یما  و با کسری بردا ره 

زیاا بهتری  س ارید ررمر ر  پریری روا اورۀا 

برآر  آبان های گریز راپرذیرر ایرگرری خرداهر  

 بدا.

 

 تجربۀ کرونا و امکان دنیایی نوی 

 

کرو ا قربا یان زیاای گرفته اسک و ه دز هرم 

همه ان قربا   ریگیرا وی  تحدالت عرمریرقر  

هم ار آگاه  تداه هرا  سربرک بره سراز و کرار 

 ارعه و رحیط اور و بریران ایرمراا کرراه و 

اوضا  را ار  هک راه حههای ا قالب  بیشترر 

ار بسترر یرب رویر ررا  رهرا ر  آررااه کرراه 

اسک. بحرا های اخیر  شان ااا که  ره برحرران 

زیسک رحیط  بحرا ر  خردای و یرا رر رطرقره 

ایسک و  ه پر ر رر  بریرمراریرهرا و ویرروسرهرای 

خطر اک  رثل کرو ا ریتدا   یب رعضل رهر  

 یب کشدر باق  بما  . 

پاس  به ای  بیماری و هر رعضل ایرگرری را 

 میتدان بره سریراسرترمر اران سررررایره ااری و 

احزا  ر گار گی وا گذایک. ام مه اصرهر  

ای   ماعک حش  سدا طبقۀ حاکم بهرر طرریرق 

رم   اسک. کرو ا  قاط ضعر  عرمر ه ای را 

ار اقتتاا سررایه ااری به ررعرر   رمرایری 

گذایته اسک. راه حههای  که تدسط بررخر  از 

ای  کشدرها برای ک ترل کران پیار های ایر  

ویروس ا را ی ه اسک به باور عمدر  رررا  

 ابک کرا که  ز یب روی را ا سا    برا هرر 

ار ۀ رم  ( که رربرتر ر  برایر  برر  ریرازهرای 

یهرو  ا ی و همیاری عمدر ا اااررۀ حریرات 

ا سا   ار رصاطره   ی قرار خداه  گررفرک. 

اویتهای بسیاری رمبدر ی    عهیرمم ریهشران 

حت  برای     هشته هم ی ه ار  کیسه هرایشران 

را یل کراه و ح اقل هزیر ره هرای زیسرک را 

برای خا ه  شی ان فراهم ک   . رمبدر ی    که 

برای ز ر ه ررا ر ن خردا و  رزایر را شران رر  

بایسک به ار یک  ا   بقیه کمب ک   . رمبردر 

رحدر سیستم را ردقتا برر -ی    که  رخۀ پدل

تاری   ریرازهرای  سربر  ارررا ر  و برهر ایرتر  

 ا سا ها قرار ب ه  .

وی  راهیک تصریبگر سررررایره ااری برحرران 

زاسک و  اگر کارگران  رتردا ر ر  ررهرار افسرار 

گسیصتۀ ای  سیستم ررگ افری  و تصریبگر را 

ار اسک بگیر   ا بشریک ار ررقرابرل سردرریر  

بحران برزرگ آیر ر ه کره برطردر فرزایر ر ه ای 

سیارۀ زری  را مریرر قرابرل سر رد رک خرداهر  

کراا ار خداه  را   و یا س ز  ه ررا ر ن ار 

 رقابل پ  ور  های آی  ه یای  کم و کمتر یدا. 

رعهد   یسک که ای  اپی ر   ق ر طدل ب شر ا 

و ک  ترمرا  رریرشردا کره اوبراره اعرترراضرات 

عمدر  بتدا  به صح ۀ کارخا ه هااخیابا ها و 

اا شگاهها برگراا. وی  با ای  بحران و یا بر  

آنا طبقه کارگر  م  تدا   ر شعل بما  . ار یک 

 ا   و به ایت ا و رفر   ریرازهرای اویریره ار 

استدر اول ربارزات  قرار اارا و برایر  بررای 

ر اف   زایب و اورشا خدا را سرازررا ر هر  

کراه و ربارزه ک  . طبعا ای ال ربارزه تغییر 

کراه و یا ار فررهای ایگری خد ا را برروز 

ری ه  وی  رربرارزه طربرقراتر  هررگرر ترعرطریرل 

براار  صداه  ی . کارگرران ار کرمریرتره هرای 

رحل کار و رحالت کارگری ار ارتباط با هرم 

خداه   را   و خدا را برای هماه گ  فعاییرک 

های ربارزاتر  یران ا بسریر  قر رت  رمرعر  

یانا حمایک از هرمربرسرترگر  عرمردرر  بررای  

برخدرااری از ار ا ات ررایر ا و برهر ایرتر  

اوران بحران کرو ا سرازررا ر هر  کرراه ا و 

خدا را برای  مارت بر پروسۀ  ا ررای یرب 

 رحیط ار  کاری آرااه خداه   کرا.

ای  فمای   شم تداه هرای رررا  را برر روی 

واقعیات ا یای کثیش  که سررایه ااری برر ترل 

کشتارهای ا سا   بیشماری کره سراخرترها براز 

کراه اسک.  هان سررایه اهها سال اسرک کره 

بر طبل   گ ری دبر  و رررا  را از  ر رگ 

ع قری   ها   سد  ریرتررسرا ر ا ار حرایریر ره 

تمار  ای  سایها به عیران یراهر  برداه ایرم کره 

  گی عهیه کارگرانا رها ررانا کرداکران و 

ز انا و کل طبقات فررواسرک و آسریر  پرذیرر 

 ررارررعرره بررداه اسررک. اهررهررا سررال اسررک کرره 

کمد یستها خطر ایر  سریرسرترم ضر  بشرری را 

هش ار اااه ا   و ار تاری   بک کرراه ا ر  کره 

برای رستگاری ا سران از گرز ر  ایر  زایردی 

خد صدار  ز سدسیاییسم راه   بداه و گرر ره 

بربریک که هما طدر که یاه ش هستیم ب ریران 

 دار  بشری را ررثرل خردره ار برر خرداهر  

گرفک. کمد یستها همداره برر ایر  براور برداه 

ا   که  ز یرب ا رقرال  سردسریرایریرسرتر   ریرز 

ایگری بشر را از ای  ر مال  سررایره ااری 

 مات  صداه  ااا. ی ی  گشک وقت  که سرررایره 

ااری  یز ایگرری ار  ر رتره اش بررای حرل 

رعضالت  ارعه   ارا و کرارگرران ایرگرر بره 

وع ه های سریرسرترم براور  ر ار ر  ا رقرال  ار 

ریگیرا. تروتس   گشک ررا  زررا ر  ا رقرال  

ری     وقت  که هی  راه برون رفرتر  از ایر  

 رر رربررک سررررررایرره ااری و رردا  رر ارا و رررا 

کمد یستها همه ران رریرگردیریرم اگرر برصرداهریرم 

حیاتبصش  ای  ا یا را ار ا پذیر ب  یم سررایره 

ااری بای  بروا. و ای   ز با سازرا یاب  طبقۀ 

کررارگررر برر سررک خررداشا حررز  خررداشا و 

 ا قال  سدسیاییست  ریسر  میشدا.

  دیی  یشاه 
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 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 

 اعدام ابزار ارعاب جامعه است، علیه حکومت اعدام بایستیم!
 

 مهدری اسالر  حاکمیک ارتماع  و ض  ا قالب  اش را با اع ا  رصایشی  سیاس  آماز کرا و ط  بیی از  هار اهها 
ار کراستان و ترکم   ٧٥راه های بع  از ا قال  صحرائ  اع ا  یب ابزار کهی ی سرکد   ارعه بداه اسک. از اع ا  های 

 صحرا تا اع ا  گستراه ز  ا یان سیاس  ار رقاط  رصته  اهه یتکا از اع ا  های ار رأل عا  ز  ا یان عاای تا قتل عا 
بقای قکومت با اتکا به سرکوب و گسترش تماهرات ها و اعتراضات تداه ایا همه یب ه ف را ا بال کراه ا  ح  ار

 ارعاب در جامعه!
 

رم   اسک تدسط فرا اع ا  یب قتل عم  اویت  اسک. ت ها تشاوت قتل تدسط اویک با قتل تدسط افراا ای  اسک که قتل 
کش ا برای آن  خداسته یا  اخداسته رخ اه ا ارا اویک عار ا ه و آگاها ه اع ا  ر  ک  ا با  قشه قبه  و ط  رراسم  ی ی  ر 

اااگاه و قاض  و  الا ااراا و ب تر؛ آ را ب ا  "ا رای ع ایک"  اری ر  ک  . ح درک و  مار  که راه حل اراهای 
ا تماع  را  الا و اع ا  ر  اا  ا حت  بع دان یب  مم بدر وائ  پدسی ه تر از اسالف خدیی اسک. قربا یان اع ا ا 
برخالف ااعای "رقابهه با  ر " اویتهاا اساساً ررار  هست   که سهطه سیاس  و فره گ  ق رت حاکمه ت   م  اه  . اع ا  
یب   ایک سازرا یافته اویت  برای خط زان صدرت رسنهه رعضالت ا تماع  اسک که رسب  آن  مم و ر اسبات اقتتاای 

 ک د   اسک.
 

اع ا  های اخیر ار یهرهای رصته  ایران بدیژه ار وحشک از تالطمات سیاس  و اعتراضات تداه ای و کارگری اسک و 
ار عی  حال پاسص  به یدرش ز  ا یان ار ز  ان های ایران اسک که بی  ررگ ار ا ر کرو ا و یهیب ز  ا با انا اور  را 
ا تصا  کرا  . استدر "رئیس "  الا برای ا رای سری  اح ا  اع ا  صاار ی ها تالی  برای  شان ااان ا  ان تیز و 
ق رت سرکد   ما  اسالر  به  ارعه ای اسک که از هم اک دن اعترا  و اعتتا  ار آن رم اا آماز ی ه اسک. اع ا  
های اخیر یب سیاسک پیشگیرا ه برای  هدگیری از ت رار خیزش های آبا ماه اسک که بسرعک اوج ر  گیرا. ار ای  ریان 
سیاسک  مهدری اسالر  ای  اسک که خا دااه های رقتدیی  را وسیهه و یریب ا رای اع ا  و اه اف ارتماع  و 
  ایت ارا ه خدا ک  . با اع ا ا هی  ز  گ  از اسک رفته ای بر م  گرااا با اع ا  هی  ارا فق ا   ایتیا   م  یاب ا با اع ا  
ت ها  رخ های رایی    ایک روم  اری و س ک قرون وسطائ  "خدن ار رقابل خدن" رررک ر  یدا. اع ا  ارت ا  قتل 
رم ا و قا د   و اار  زان به روحیه ا تقارمدئ  ار  ارعه اسک. هر  ارعه ای که به آزاای با هر روایت  ف ر ری   ا بای  
آگاها ه از آن عبدر ک   و وظیشه خدا را ارهم کدبی ن ریشه های اقتتاای و ا تماع    ایک و قتل و یا س ااان به افراا 

 برای بازگشک به یب ز  گ  رشی  قرار اه . 
 

یدرای هم اری  یروهای  پ و کمد یسکا خا دااه های قربا یانا آزاایصداهان و بدیژه طبقه کارگر و اراوی  پ  ارعه 
را به تقابل آگاها ه با اه اف ارتماع  ح درک اسالر  و سیاسک اع ا  فرار  خدا  . خا دااه های قربا یان  بای  وسیهه 
  ایک و اه اف ح درت  ید  . را از تالش های ررا  آزاایصداه  که تالش اار   را   هر اع ار  ید   ق راا   ر  ک یم 
و ار عی  حال بر ضرورت یب اق ا  گستراه و ا تماع  عهیه سیاسک ح درک اسالر  و اه اف ارتماع  و ض  
کارگریی تاکی  ااریم. را اه اف  مهدری اسالر  و ای  قتل های ح درت  را قدیا رح د  ر  ک یم و از ررا  آزاایصداه 
ایران ار ااخل و خارج کشدر ر  خداهیم همت ا با را و با ابت ارات رصته  ار رقابل سیاسک ها و اه اف ارتماع  
 مهدری اسالر  س  رح م  ایماا ک   . را خداهان آزاای فدری ز  ا یان سیاس ا تدق  و یغد اح ا  اع ا  و آزاای 

حق حیات یب حق پایه ای ا سان نه به اعدام! اعدام باید مم وع و ملغی شود! ز  ا یان عاای ار یرایط بحران کرو ا هستیم. 
 هاسک و هی  اویک و ق رت و آتدریته ای حق سه  آ را   ارا  

 

  !سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

 ۹٩۱۱ارایبهشک  ۹٥ - ۶٢۶٢ره  ٦
 

ح متیسکا سازران راه کارگرا  -ارضاهاح اتحاا ف ائیان کمد یسکا حز  کمد یسک ایرانا حز  کمد یسک کارگری 

 سازران ف ائیان   اقهیک (ا هسته اقهیک.



 

 اااره از صشحه یب

ههی دپتر به ریارر  ار ایرایرک فرهردریر ا فررار 

کررا و  رر ررایررکا ترربررهرر رراریا ازای و فررقرررا 

تهی ست ا بیماریا بی اری وبریرسرداای را ار 

پیروزی ا رقرال  کردبرا  .کشدر به  ای گذایک

تا به ارروز  شان اااه اسرک کره برا ترد ره بره 

تها مات  رمرارر ا بره طردر یراخرص حرمرهره 

وی سک افتضاه آریرز اررریر رای یرمرایر  برا 

 Playaکمب رزاوران خدا ار خهی  خدکها  

Giron   ا کره بره گرشرتره ۹۱۲۹آوریل  ۹٥ار

بزرگرترریر  یر رسرک تراریرصر  ”  فی ل کاسترو

رحرسرد  ”  ارپریاییسک ار حمهه به یب کشدر

رریرشرداا و برا ترد ره بره ترهرا رمرات سریراسر  

ورحاصره اقتتاای ب  رحما ه   ای کره از 

سرال ۲٢طرف ایاالت رتح ه ارری ا بیی از 

  رحاصره اقتتاای ارپریاییسم ارری ا برض  

کرردبررا یررب سررال بررعرر  از ا ررقررال  آمرراز یرر ا 

زرا ی ه کدبا تمار  کمپا   هرا و یررکرترهرای 

مارتگرارری ای  از مهه یرکک  رشرتر  یرلا 

کمپا   فروت ومریرره را بره  رشر  ترداه هرای     

ررا  رتااره وریهید ها ه تارزری  فنردااالن 

فررراری برره ارررریرر ررا راا برره  ررشرر  اهررقررا رران 

وکشاورزان تقسیم  مردا( برر عرهریره کردبرا ار 

 ریان اسرک و روزبرروز یر یر ترر رریرشرداا 

ارپریاییسک  تدا سته اسک تا بارروز بره  ریرات 

خدا برس  و رقاورک استقالل طهبا ه کردبرا را 

ارهم بش    و ای   شا گر عرداررهر  سرک کره 

بایست  به آن  مر ا  اخک و عرهرترهرا و االیرل 

ای  استقارک و پای اری را ردرا بررس  قرار 

 .ااا

ی   از ای  االیل پای اری کدباا هدیریراری و 

آگاه  تداه های ررا  کدباا با اایت  رهبرران 

هررردیرررمررر ررر ا رررربرررارزا خسرررترررگررر   ررراپرررذیررررا 

رررارکسررسرریررسررکا ا ررتررر رراسرریررد ررایرریررسررک واز 

خررداگررذیررترره گررا رر   رردن فرریرر ل کرراسررتررروا 

ار ستد ه گدارا و هزاران ربرارز ایرگرربرداه 

کره ترردا سررترره اسررک تررا برره ارررروز بررا تررمرراررر  

کمبداها ار ررقرابرل ترهرا رمرات و حریرهره هرای 

 .گد اگدن ارپریاییسم رقاورک ک  

با آی ای  ورطایعات کم وبریرشر  کره ار برارۀ 

تاری  کدبا اایتم و برای ای  ه تدا سرتره برایرم 

اطالعات و تمربه خدا را ارردرا ای  کشدر 

ار اررررردرترررراریرررر  

سیاس  ـ اقرترتراای 

ای  کشدرا ار بارۀ 

یررررایرررط ز ررر گررر  

ررا ا  تاری  قارۀ ارری ا از یمال تا  ر رد ا 

از کررا ررااا تررا آر ا ررترریرر ا ار اررردر یرررایررط 

تررحررترریررهرر  و آررردزش و پرررورشا سرریررسررتررم 

اررررا رر  و پررزیرر رر  ایرر  کشرردرا ار اررردر 

رمارر  کرارگرری و سر ر یر راهرهراا ار رردرا 

رمتمعها و ا مم های سریراسر  ـر ا رترمراعر  ا 

 گد گ  کار وتدیی ا افزایی اهما ردفق ی   

   ی پیی برای ی رسرال اقراررک و ترحرتریرل 

وارا کدبا بشم.  اگشته  یسک قبل از ای  اقاررک 

ی سایها اگر ارسک یمراه بایما بیی از سر  

افعه ار ط  سایهای گذیته به کدبا سشر کراه 

ا  که تمار  ای  سشرها تاک دن به همراه گروه 

های کارو بهمراه  رمرعر  از افرراا ررصرترهر  

 .ا ما  گرفته اسک

 

بهمی  خاطر تع اای از یراااایرترهرا و  ردیرتره 

های اخیر  را که  ار ط  اقارتم ار کردبرا بره 

او زبان رصته  ا تشار اااه ا ا هم اکر ردن بره 

فارس  تر مه کراه و بره اطرال  عرالقرمر ر ان 

ریرسا رم. ار برعرضر  از ایر  ررقراالت بر ون 

ای  ه ی ل و ییدۀ گرزاریرگرری را ار خردا 

اایته بای ا به گد ه ر ایمه و گرشرک و یر ردا 

بازگد ی ه و ار اردر رباحث رصته  ار ایر  

 زیره به یر رل ررقراالت و رربراحرثرات ااارره 

 .اارار  دبتهای بع ی به اطال  ریرس 

 

اری وار  قاار بداه بایرم گردیرۀ کرد ر ر  از 

رسائل کدبای ا قالب  را به گدش یما برسا م  

”  عرمرهریرات اوبراررا“ با ی   از رقاالترم برا  را  

 .آماز ری  م

 

 ”عملیات اوباما “

پ   سال قبل از سشرر اوبراررا رئریرس  رمرهردر 

ایاالت رتح ه ارری ا به کدباا بر حس  اترشران 

 ـر ایر  اصرطرالحر   Gringoبا یب گریر رگرد

سک ریشرصر ر ررا ر ر  و اعرترراضر  از طررف 

اهای  ارری ای ررکزیا بصتد  از طررف 

ررا  ر زیب  سبرک بره اهرایر  سرشریر پردسرک 

ارری ای یمایر  سرک کره بره آ رهرا یرقر  اااه 

ریشدا. گرریر رگردهرا هرمریرشره برا رفرترار خردا 

همهردن آقرابراالسرروهرمرهردن اسرترعرمرارگرران 

پرردیرر ار هررمرریررشرره خرردا را  ررا زاه و رفررتررار 

وکرااریان تا بارروزردرا اعترا  و  شرت 

تداه های اررریر رای رررکرزی سرک( اراروپرا 

 شسک کدتاه  اایترم. برا وی گرشرترگردیر  ار 

ردرا ر اسبات بی  ارری رای یرمرایر  و کردبرا 

کرا . بع  ازایر ر ره رر  بره ایشران گرشرترم کره 

ارری ا بایست  به کدبا هرمرا ر ر  یرب هرمرسرایره 

 مر اایته بای  واحترا  رتقابل را حش  کر ر ا 

ب ون ای  ه تدهیر  و اترهرارر  بره ایر  کشردر 

تا زرا ی ه فریر ل کراسرتررو ”  بز  ا  دا  اااح 

سر کاراسکا هی  رابطه ای و رر راسربراتر  برا 

ررر  ررریرر ا ررم ایرر  ”  کردبررا ا ررمررا   ررصررداهرر  یرر .

گری گد را هی  وقک ایگر  رصرداهرم ایر . اررا  

ح اقل اری وار   وی ارروز به ایر  رردضرد  

رسی ه اسک که با رغز بت ر   کراری از پریری 

 ررصررداهرر  رفررک بررهرر رره ار ا صرربررروخرررا و 

رقاورک خهق کدبا و تمربه و آگاه  رهربرران 

کدبا اسک که تدا سته اسکا ررقراوررک ا رقرال  

کدبا را همه ان تا به ارروز پای ار  گره اارا. 

رقاورک کدبا  شان ری ه  که بر خالف عرقریر ۀ  

گری گدهاا با تد ه بای  ه ه دز فی ل کاسرتررو 

ع تر رهم  ارعۀ کدبا رحتد  رریرشرداا برا 

ای  و دا اوبارا رئیس  مهدر ارری ا به کدبا 

خداه  آر .  یروهای ارتماعر  ار اررریر رای 

یمای  و ایگر قاط ا یا ررقراوررک کردبرا را بره 

 ۹٥خدب  ار رقابل خدا ای ه و بع  از گذیک 

ا زران وروا اوباررا ۶٢۹۲سال  تا راه رارس 

به کدبا( از ا رقرال  کردبراا راهرهرای ایرگرری 

برای تغییر و تحدل ار کدبا به خیال خردا ار 

پیی گرفته و اوبارا را بع دان رهبرری  رهران 

ارپریایریرسرم راهر  کردبرا رریر ر ر ر  ترا ار حر  

 ررا رریررزی هررم یرر ه ررر رراسرربررات کررم و برریرری 

خدا را با ای  کشردر پرایره ریرزی ”  رعمدی “ 

ک    به اری  ای  ه  تغییر وتحردالتر  و ترغریریرر 

 .ح درت  را ار کدبا بد دا آور  
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 1صفحه 

 “عملیات اوباما ”  

 خسرو اس یان   گزارشاتی از کوبا



 

 

 ۶٢۹٢ار ایرر  اوره بررصررتررد  اراهررۀ 

همبستگ  بی  ایمههر ا رابرطره هرای رضرایرک 

بصی کدبا با اررریر رای التریر ا اوره ای کره 

ز میره ای از ح درتهای  پ ارری ای التی  

افزایی یافتها از حر ردررک حرز  کرارگرربره 

رهبری یدال ار برزیلا ردرایس ار بدیریردیا 

کرردره ا ار اکرردااورا  رراوز ار و ررزوئررالا 

حر ردرررک ا رقررالبر  اوروگرردئره و برصرتررد  

 راررعره اترحراا کشردرهرای آفرریرقرا گررفرتره ترا 

اعرترراضرات آفررریرقرای  رر ردبر  برره هرمرراهرر  

کشدرهای یاا ی ه که ض  رحاصرۀ اقتتراای 

ارری ای یمای  برعهیه کردبرا هسرتر ر ا ترمراررا 

 شان ااا که کدبرا ار ا ریرا تر رهرا  ربرداه وایر  

رسنهه تا آ ما رسی  که با فشرار ایر  کشردرهرا 

بصتد  اتحاایه کشدرهای آفریقرایر ا سرشرر 

اوباراا برای آر ن به کدبرا سرازررا ر هر  یر . 

 اگشته  یسک ار ای  ریان واتی ان بره واسرطره 

گری رستقیرم پراب برا رربراحرثرات و ررذاکررات 

رحررا ه بیی از     سال ریا رمر  اررریر رای 

یمای  و کدبا بداه و  قری بسرزایر  را بررای 

سشر اوبارا به کدبا بازی ری   . اوباررا هرم بره 

ای  ردضد  و تدصیه واتریر ران و فشرارهرای 

کشدرهای رصته  ا یا و برای ایر ر ره هرر ره 

بیشتراز ایزویه یر ن ایراالت ررترحر ه اررریر را 

 هدگیری ک  ا گدش اااه و   به همی  خراطرر 

وارا هرراوا ررا  ۶٢۹۲ررراه رررارس  ۶۹روز 

 خداه  ی  .

 

ت ار  وسریرعر  بررای ایر اراوبراررا ار حرال 

 ریان اسک. ار راه اساربر سال گذیرتره وار 

 ا دیه ارسال برار ر ه گر  یر یر ی کره خریرهر  

میرر تمره و ب  سرابرقره برداا ررد ر  ایرمراا 

سرریررل ارخرریررهرر  از ررر رراطررق هرراوا ررا یرر  و 

بررصررتررد  ررر رراطررق و  رراحرریرره رررایرره کرر   

Malecón    که ساحل اریای  هاوا ا رریربرایر

کریرهردررتررطردل ااراا زیرر آ   ۶٢وبیی از 

قرار گرفک. ایر  طردفران وسریرل کره  ر ر یر  

روزاااره اایکا ت ارکات برای زرران وروا 

اوبارا را به ک  ی کشا  ه. وقرک زیراای بررای 

آر ن وی  ما  ه اسکا  را که ار هر صدرت 

تاری  آر ن رئیس  مهدر اررریر را از رر ترهرا 

قبل تعیی  ی ه و ریبایست  سر ردعر ا ترمرارر  

سازرا  ه  و ت ارکات به پایان برس . برعر  از 

پایان سیلا اق ارات وسیرعر  بررای برازسرازی 

آماز گشک. تمار  خیابا های سراحرهر  هراوا را 

ردرا تعمیرا ت میل و  دسازی قررار گررفرتره. 

هشته هاسک که ص ها رعمارا کارگر و  رقراش 

و تعمیرکارساخرترمرا ر ا آسرشرایرترهر  و مریرره 

رشغدل تزئی  وتعمیر و سر و ساران ااان بره 

هاوا ا هست  . هاوا ا بیرشرترر از پریری زیربراترر 

ی ه.  یروهای کارا ب  وقشها حت  ار یریرشرک 

یبها هم رشغدل کار  . تعمیرکاران و ترمرارر  

 یروهای کار کره رشرغردل  ر ر  و  ردش و 

تعمیر هست  ا ای  ت ارکات و سرازررا ر هر  را 

ری ار  . وقک کمها  ررا کره ”  عمهیات اوبارا “ 

 .او ریآی . بای  سر وقک همه  یز تما  یدا

 

اوبرارررا هررمرهرردن رئریررس  ررمررهردرهررای ایررگررر 

ارری ا ار ای ار از کشدرهاا کاری که  ا مرا  

ری ه ا ای  اسک که او هم همهدن بقیها اسرک 

به سرصر ررا ر  ار هراوا را برز ر  وا رازه اارا 

سص را یی را ا ما  اه . ع ه ای ریآی   که بره 

سرصر ررا رریری گردش اهر ر . بررای کردبررا هریرر  

رش ه   یسک که وی ار رال  عا  سص را یی 

را ا ما  اه . برع س برای ارری ای یمرایر  

رش ل اسک و قابل قبدل  یسک که یب رئریرس 

 مهردر کردبرا ار ررال  عرا  ار اررریر را ار 

حضار ررا  به سص را   بپراازا. او ریتردا ر  

ار کرردبررا ار بررارۀ هررر  رره ایرری خررداسررکا 

 .صحبک ک  

 

سال ای  اویی  برار اسرک کره یرب  ۲۶بع  از 

رئیس  مهدرارری ا از کدبا ای ن ریر ر ر . بره 

همراه وی یب اکریرپ ررعرروف برایرگراهرهرای 

برریررس بررال ارررریرر ررا هررم برررای رسررابررقرره بررا 

رعروفتری  تیم بریرس برال کردبرا وارا هراوا را 

رارس ارری ان رعروف  ۶۹خداه  ی  که ار 

رسابرقره ای را ا رمرا  خرداهر    Cerroسرو  

ااا. ک سرت و ردسیق  هم ای  سشر اوبراررا را 

همراه  خداه  کرا. بیهداه  ریرسرک کره آخرر 

هررم    Rolling Stone(ررراه رررارس گررروه  

ک سرت  را ار بزرگتری  اسرتراایرد  ورزیر  

 .هاوا ا برگزار خداه  کرا

 مرات ا ع اس یافته ار کدبا که ار بارۀ ایر  

 سشر از ررا  ر  ی د ح

 

را خدیحاییم که اوبارا ریآی . را عالقه ااریرم “

برا اررریر ررا پریرمرا ررهرای سریراسرر  و ررعرارررالت 

 -اقتتاای اایته باییم. را ریتدا یم  ی لا رو 

ا سرریررگررارا اررر ررا ررات -رشررروبررات کرردبررایرر 

تدریست ا تمربیات و ررحرتردالت پرزیر ر ا 

 ریررروهررا و پرررسرر ررل آررردزیرر ا کراریرر رراس و 

کاراا های رترصرترص تر ر ریر ر  بره اررریر را 

عرضه ک یم. ار رقابل احتیاج به خیه   یزهرا 

ااریم. رایریر  آالتا ررحرتردالت وتر ر ریرب 

کشاورزیا قطعات ی ک ا ردارا رردرا  ریراز 

را هسک. ای  وسائل همیشره بررای ررا بسریرار 

گران تما  ریشداا  را که بصراطرر ررحراصرره 

ارری اا اههرا سرال اسرک کره ررمربردریرم ایر  

وسائل را از کشدرهای سد  تهیه و وارا ک یم 

که    ی  برابر قیمک  هرا ر  بررای ررا ترمرا  

ریشدا.ای  برای را بسیار اراآور ومریررقرابرل 

قرربرردل اسررک. ایرر  یررب واقررعرریرریررک اسررک کرره 

رحاصرۀ اقتتاای ایاالت رتح ه بر عرهریره ررا 

یب  رد  پرایرمرال کرران حرقردن بشرر اسرک. 

هر ردز   Guantanamoر طرقرۀ گردا رترا راررد 

تحک ایغال ارری اسک. را خهیر  گردا رترا راررد 

سرال  ۹۹۱را ریصداهیم پس بگیریم. بیری از 

اسک که گدا تا ارد تحک ایغرال اررریر راسرک. 

ار واق ا آر ن اوباراا فقط یب ای اراسرک. برا 

ارری ا ررا یرب راه طردال ر  و ارازا پریری 

روی خدا ااریم  رهم ای  اسک که را و فریر ل 

هدییارا ه هیهگاه قت  تحرریرب اررریر را را 

  ایته ایم  یما ای ه ای  کره تراکر ردن و ترا بره 

ارروزا را ی بار هم یر ها پرر رم اررریر را را 

بسدزا یم  ارا یب ق   از حرقردن خرداا عرقر  

 شی    صداهیم کرا  را هی  تدهم    اریم کره 

حال همه  یز روبراه ریشه وهمه  ریرز روال 

بررهررتررر یرر ن را پرریرری خررداهرر  برررا و فررراا 

رحاصره اقتتاای براایته خداه  یر . بررای 

را بسیار خدیای   و رد   یراای برصری بردا 

پ ر   ۶٢۹۹اساربر  ۹٥که ار    راه پیی ار 

 ۹٥کدبای  که بیی از (”Los Cincos”  شر 

سال ار ز ر ا رهرای اررریر را بره حربرس ابر  و 

حبسهای میرا سا   ا شراایا به  اارسرتر  بره 

اتها   اسدس  ار ارری ا استگیر ی ه بدا ر ا 

آزاا ی    و به کدبا برگشت ر .آزاای ایر  پر ر  

 شرا یب پیروزی برای را بدا. ایر ار اوبراررا 

یب ردفقیک بسیار کد رب ایرگرری سرک کره 

صدرت ر  گیرا و ازای  ه را هریر  تردهرمر  

وخدش بی   بره ایر  رسرنرهره  ر اریرما رویر  

اسکا ارا با ق رهای آگاهرا ره بره ررذاکرراترمران 

ا برا  ۶٢۹٥اااره خداهیرم ااا و یرایر  سرال 

گشتگدهای واقع  و رویر ا برتردان ار برارۀ 

 ”پایان رحاصرۀ اقتتاای به صحبک  شسک.
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کس  که ربارزه ری   ا ریتدا   به پریرروزی  ”

برس ا ارا کس  که اسک به ربارزه  رز ر ا از 

 برتدیک بریک”  قبل ی سک خدراه اسک.

 

 ۶٢۹۲خسرو اس یان  هاوا اا رارس 

 

ا رررد رر ررااا   ۹۱۹٩ رردالی  ۶۲حرررکررک  

Moncada, 37.Julio.5912   ۶۲ار  ح 

ا یرری سررال قرربررل از ا ررقررال  ۹۱۹٩ ردالی 

کدباا فی ل کاسترو بهمراه برراارش رائردل و 

بیی از ص   شراز ا قالبیدن رسهرح زن ورررا 

به رد  اااا اورریر  پرااگران برزرگ کردبرا ار 

یرن ای  کشدرار  زایر ر  یرهرر سرا رتریراگرد 

حمهه کرا  . ای  حمهره بره  رافرر را  رسریر  و 

اهها  شرازا قالبریردن  ران خردا را از اسرک 

ااا   . فی ل کاسترو و رائدل به هرمرراه  رهرل 

 شرایگراز ربارزی  استگیر و بره ز ر ان ار 

رررحرر ررد    Isla de la Juventud( رزیرررۀ  

ی   . حمهه به پااگان رد  اااا حرکک ا قالب  

بدا بر عهیره ایر رتراتردری   ررال براتریرسرترا و 

برعهیه فقرافحشا وتربراهر  و ریرده خرداریا 

ترعررقریرر  و یر رر رمرره حرر ردرررک اسررک  شررا رر ه 

برا یرب  ۹۱۹۶ارری ای یمای ا که ار سرال 

 کداتای  مار  خدا را به کرس   شا    

 

رریرالای  ۹۱۹۱ارروزار کدباا آماز ا قرال  

ررترعرهرق رر   ۹۱۹٩ ردالی  ۶۲را به تاری  

بی   ا  را که کدبای  ها رعتق   ا برای اویریر  

بررار یررب  رریررروی ا ررقررالبرر  ورسررهررح ترردا سررک 

 زیرۀ  بات باتیستا را بهرزه ارآورا ویررو  

 ا قال  از آن زران پایه گرفته اسک 

ار ترر ررمرریررل ایرر  رررقررایرره کرره هررم اکرر رردن آ رررا 

رریر ردیسرما بره ایر  رردضرد  ایراره کر رم کره 

یع   هشک راه بعر  از وروا  ۶٢۹۲ار داربر

اوبارا به کدباا ترارپ رهبریک ارپریایریرسرترهرا 

را ار ارری ا ب سک گرفک وارروز ر  بریر ریرم 

که رحاصرۀ اقترتراای و فشرارهرای سریراسر  

ارری ا بهمراه همپیما ان ارپرریرایریرسرتر  خرداا 

روزبروزبرعهیه کدبا افزایری یرافرتره اسرک و 

ترارپ پیما های کم و بیش  را کره اوبراررا ار 

ار ردارا وض  ویرزاهرای  ۶٢۹۲سشر رارس 

او طرفها پیما رهرای ررعراررالت برا ر ر  و را 

 وب ل ارزا هم اریهای ه ریا ورزی ا 
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جنایت جمهوری اسالمی درکشتارکارگران  گزارشاتی از کوبا

 مهاجرافغانی محکوم است
 

ا تشارگزاریات رتع اا استان خد ی   مهدری اسالر  را ار را ربراخرتر  عر ه ای ازکرارگرران 

 رها رافغا ستا   ازپراه برون اف   .

خرداسرتر ر  وارا   شر از رها ران افغا ستا    دیای کار که ر  ۹٢به گزارش خبرگزاریها ح وا 

خا  ایران ید  ا استگیر و پس از ضر  و یرترم و یر ر رمرها وااار بره عربردر از رواخرا ره 

یردا.   س  از آ  گررفرتره رر  ۹٩ک    و   شر  مات پی ا ر  ۹۶ید   که ازای  تع اا   هریروا ر 

سایه را ار کیسه کرراها ار  ۹٥و  ۹٩ب ا به گزاریات رحه  راردران ایران او  د دان رها ر 

یر ر  از  «کیسه ها را بسته و ار آ  ا  اخته ا   و   ازه ها ار ااخل همان کیسه ها پریر ا یر ه ا ر .

های را ررا  را بیرون کررا ر   خداسک. یباس ق ر زا   تا ایشان ر   مات یافتگان  گشته اسکح "آن

کرا  . ایتماس کرایما به پاهایشان افتراایرم  خداسک ر  کرا  . هر ه ایشان ر  و یصک ی  مه ر 

خ  ی   .     کدا   یز با ررا بردا ر   ارا هی  رحم    را  . را مرن آ  بدایم ارا آ ان بر را ر 

هایشان را از اسک ااا  "ای  ی ت ازخشد ک وب  رحرمر  ازسردی ررارردران  ها  ان که ار آ 

ررزی ر یم ایبته روش   ی ی  یسک بیی از هل سال اسرک کره ایر  سریراسرک اربررخردرا بره 

اعتراضات عمدر  و بدیژه ارر راطرق  رداررررزی بررعرهریره رررا  ررحررو  تردسرط  ریرروهرای 

 سرکدبگر ر یم  ه اریباس  یروی ار یت  و ا تمار  و  ه اریباس ررزبان اعمال ریشدا.

راارت ا  ای  بیرحم  و  ایک عرهریره کرارگرران افرغرا ر  را ررحر رد   رمرداه وخرداسرتراراعرال  

همبستگ  کارگران ایران با کارگران افغا ستان ورح دریک ای    ایک فمی   هستیم .  کارگران 

وزحمت شان  کشدرهای ر طقه ااز مهه ایران وافغا ستان ر  بای  با اتحاا وهمبست   ورربرارزه 

 رشتر  خدا   ایت اران را رح د  وبه پاسصگدئ  وااار  .

 ازبرنامه سازمان فدائیان کمونیست درباره ققوق پ ارجویان

مهاجری  و سایر خارجیان ساک  جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، رمچون دیگر شاهارونادان 

از ققوق کام  شهروندی بر خوردارند و قق اشتغال به کار بدون استخدام کار دیگران ، بارای 

 آنها تضمی  می شود .

شورارای محلی بدون ریچگونه تشریفاتی به ای گونه خاارجایاان قاقاوق شاهارونادی و بارابار 

 اع ا می ک  د .

در جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، به کلیه پ ارجویانی که بخاطر جرایم سیاسی ، ماھرابای ، 

عقیدتی ، مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در خواست پ ار دگی می ک  د ، پ ار دگی اع ا کارده 

 و ققوق کام  شهروندی آنها را برسمیت می ش اسد .

 90ادامه در صفحه 



 

ار یرایط ک د   و زوئال ت هرا کشردری سرک 

ار ا یا که ار ک ار کردبرا رردرا ترهرا رمرات و 

عمهیات های خررابر رارا ره ی ایراالت ررترحر ه 

ارری ا و همپیما ا ی قرار گرفرتره اسرک . ار 

روزهای سد  و  هار  راه ره اهرهرا کرمرا ر و 

که تدسط قایقهای سری  ایسیر قت  پیااه یر ن 

ار سداحل یمای  و زوئال را اایت  ا استگیر 

ی    و هشک  شر از رها می  کشته ی  ر . بره 

اقرررار اسررتررگرریررر یرر گرران و رترراحرربرره هررای 

وی ئدئ  از آ هاا ای  عمهریرات  رافرر را  قتر  

ک ترل فرواگاه کاراکاس و ربردان یرا کشرتر  

رررااورو ا رئرریررس  ررمررهرردر و ررزوئررال را ار 

استدر کار خردا اایرک. ار رریران اسرترگریرر 

ر مر سابق ارتری اررریر را کره ار  3ی گان 

عران ار عمهیات های رصترهرشر   ریرز یررکرک 

اایته ا  ا و دا اار  . ی   از ایر  ر رمررهرا 

ارتباطری  Luke Denmanبه  ا  ید  ا م  

به آیمان ردرا برررسر  اسرک. رهربرریرک ایر  

عمهیات را یرکرک ختردصر  یربره  رمرارر  

ار اسرک اایرتره .  Silvercorpارریر رایر  

فررا  ه ی ای  یرکک ار رتاحبه ای رره ار 

 Washingtonراه ره با روز اره ی  1تاری  

post    ار ارری ا اایته با ترائریر  یررکرک ایر

 یروی یبهه  مار  ار عمهیات بررای ربردان 

رااورو ا اس اای را  یز تحدیل ای  روز رارره 

  GUAIDOاااه که اال بر ررالقرات وی برا 

 که خدا را  ا شی  رااورو ر  اا   ا ریبای .

فررا  ه ای  یرکک ار ایر  رتراحربره ایراره 

ار رراه ررارس ار  GUAIDOری    که برا 

کاخ سشی  رعاه ه ای را بررای ایر  عرمرهریرات 

  Washington postارضا کراه و روز اره 

تمار  ای  قرارااا را هم اکر ردن ا رترشرار اااه 

اسک . استرگریرریر ه گران ار سراحرل یرمرایر  

راه ره  یز اعرترراف  4و  2و زوئال ار تاری  

به ای  قرارااا کراه ا ر  . هر ف اصرهر  ایر  

کما  وها ربردان ررااورو بره ایراالت ررترحر ه 

بداه  بر اره ریزی ای  عمهیات و ا ررای آن 

همزران با را در  مار  ارتی ارری را کره برا 

 ا  " پاکسازی و ربارزه با قا ان رداا ررصر ر 

" ار اریای کارائی  صدرت ریگیرراا یر رل 

گرفته و ای  عمهیات ار واقر  اترشراقر   ریرسرک 

 را که ای  را در  رمرارر  کره از اوایرل رراه 

راس تاک دن ااارره ااراا هر فر   رز ایرغرال 

و زوئال را ا ار صردرتریر ره ایر  عرمرهریرات 

ردفقیک آرریرز رریرشر ا  ر ارا. حضردر ارتری 

ارریر را ار  رزایر ر  و رزوئرال و ار اریرای 

کارائی ا ه ف   ز کرمرب بره اسرترگریرری و 

ربدان ررااورو و ا رترقرال وی بره اررریر رای 

یمای   ر ارا. بره گرشرتره رئریرس ایر  یررکرک 

ختدص   مار ا تمارر  برر رارره ریرزی برا 

 یروهای کما  و و یبره  رمرارر  ار کرهرمربریراا 

همسایه مرب  و زوئالا طرراحر  یر ه بردا و 

ار ا ات و ا رای عمهیات ب رابره اطرالعرات و 

 پیی بی   های وی بصدب  آرااه ی ه بدا .

ب ابه گشته وی ا رای ای  عمهیات برای کشتر  

و یا ربدان رااورو رئیرس  رمرهردر و رزوئرال 

رسمیک قا د   اایته  را که رصای  ررااورو 

کرره خرردا را  ررا شرریرر   GUAIDOیررعرر رر  

رااورو ری ا   و ترارپ وی را رئیس  مهردر 

 ر یر  و رزوئرال  رارریر ه اسرکا ایر  قررار ااا 

عمهیات را رسرمرا ارضرا کرراه اسرک. اسر راا 

ارضا ی ه و تمار  ای  قررارااا را روز رارره 

Washington post    رر رر  روز بررعرر  از 

رراه رره ا رترشرار اااه  3رتاحبها ار تراریر  

اسک. طراح  و پیشبرا ای  عمهیات و یررو  

آن ار کهمبیا ار پایرگراه یربرهره  رمرارریران ایر  

کشدر ت ار  ی ه بدا که تمار  ای  اسر راا و 

ارتباطرات را و رزوئرال برر ررال کرراه اسرک. 

اویک کهمبیا هرگد ه یرکک و اخایک ار ایر  

عمهیات را را کراه اسک. قابل یراآوری اسرک 

که کهمبیا رسما از اول راه رارس ار عمهریرات 

را در رشتر  " پاکسازی و ربارزه با قرا ران 

رداا رص ر " برا ایرایرک ررترحر ه اررریر راا ار 

ر طقه ار حال تحر  اسک .  اگشته  یسک کره 

بصتد  از راه  ا دیه ترارپا بطردر اائرما 

ار رتاحبه های خداا رااورو را رتهم بره " 

 قا ان رداا رص ر " ری ار .

 Lukeی   از کما  وهای ارری ای  بره  را  

Denman  که سرربراز سرابرق ارتری اررریر را

بداه و ار ای  عمهیات  رافرر را  ار و رزوئرال 

استگیر ی ها ررحرل سر رد رتری بره آیرمران ار 

ایایک برایررن ار  ر رد  ایر  کشردر برر رر  

گراا. همسر وی آیما   بداه و رراار زن وی 

حز  اتحراا ا رترمراعریردن  CSUعضد حز  

رسیح  بداه کره خردا را ار  ر ر  رراه پریری 

کا  ی  برای پاریمان ای  حز  اسرک راسرتر  

ار   د  ایایک بایرن کرراه بردا. ایر  حرز  

ار حال حاضر  زو اویک ائرترالف رشرترر  

آیمان بداه و سه وزیرر ایر  حرز  ار اویرک 

آیمان برا ائرترالف برا سردسریرال ارر رراترهرا ار 

 ح درک هست  .

گررزارش ایررگررری کرره برره اسررتررمرران رسرریرر ه  

تیرا  ازی یب ررا رسهح به سشارت کردبرا ار 

آپریل ریبای . ار ای   2وای گت  ار  یمه ی  

حمهه بصش  از ایدارهای سراخرترمران سرشرارت 

سرایره ای را  43کدبا اسی  ای ه اسک . رررا 

پهیس استگیری کراه . او اقرار کراه اسک که 

قت  اایته کره ار حریر  خرارج یر ن سرشریرر 

کدباا وی را به قترل بررسرا ر . طربرق گرزارش 

وزیر اردر خار ه کردبراا ایر  فررا ار حریر  

خمهه به سشارتا پر م ارری را را کره رو آن 

TRUMPF3030  دیته ی ه بداا ار اسرک 

اایته و  زو رسریرحر  هرای رریرارر  برداه و 

 3006رررهرریررک کرردبررایرر  اایررترره کرره از سررال 

تقاضای پ اه  گ  ار ارری را را کرراه اسرک. 

طبق گزاریات پهیرس اررریر را وی  راراحرتر  

روا   اایته و    ی  با ردرا رعایمه روا ر  

قرار گرفته اسک  ترارپ اائرمرا اظرهرار کرراه 

که ح درک کدباا ررا  را سرکد  ریر ر ر  و 

ای  ح درک میر قابل تحمل برای ررا  کردبرا 

اسک. ترارپ ر ا  از حمایک کدبا از ح دررک 

اتدریته ای تاتدری  رااورو ار و زوئرال  رقرل 

 ری    .

اویک کدبا با اعترا  ی ی  خداهان برررسر  

و تعقی  عارهی  حرمرهره بره سرشرارت کردبرا ار 

وایی گت  اسک. اعتراضات رسم  بره اویرک 

 ترارپ ارائه ی ه اسک .

 

 خسرو اس یان

 3030راه ره  57

 

 ر اب 

www.cubadebate.cu 

cubainformacion.tv 

httpsح//www.telesurenglish.net/ 

www.granma.cu 
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 طرح ربودن یا کشتن مادورو در ونزوئال 

مزدور  01دستگیری دو رنجر امریکایی و بیش از 

 خسرو اس یان   نظامی



 

قبل از همه بای  تدضیح اهم آ هه را کره ار   

ذیل را   به ای  ردضد   ردیرتره ا  ارعریر  

حال تراحر  زیراای یراررل صررف اطرالعراتر  

هسک که آ ها را از ر اب  رصته  اررردرا آن 

 ب سک آوراه ا ح 

رمم   ها   اقتتاا یرب سرازرران برزرگ    

بدر وائ  سدئیس  اسک ررربردط بره رشراوره 

ها و تتمیم گیریهای اقتتاای تدسط رقاررات 

باصطاله عایر  رتربره اقرترتراای و سریراسر  

بدر وای  و ایصا  رع وای ررترصرترص و 

ارثال آن از کشدرهای رصته   هان. بیری از 

یررب هررزار یرررکررک بررزرگ از کشرردرهررای 

رصته  عضد ای  سازران هست ر . ررمرمر  ار 

 ا دیه هرسال ا الس  ار ااوس  ار کشردر 

سدئیس( برگزار ری ر ر  کره ار آن بره ترعر اا 

 رشرر یراررل روسرای  3100رصته  بریری از 

یرکرترهرای برزرگا ررقراررات براالی اویرترهراا 

خبرر رگرارانا یرمراری اا شرمر ر  و ایرصرا  

ایگری از بسیراری از رر راطرق ا ریرا یررکرک 

 50ترا  3ری مای  . رمم  همهر ر ریر  سرایریرا ره 

ا الس ایگر از ای   د  ار  قاط ایگر  هران 

ً ایراره  سازران رریر هر . هرمرا رطردر کره فردقرا

گرای ا واضح اسک که ار   ی   شسک هرایر  

رعمدالً از ای گاههای بدر وای  اردر طبرقرات 

بدر وا ار زرریر ره هرای اقرترترااا سریراسرکا 

 ارعه ا حرشراظرک ررحریرط زیسرک و یررایرط 

اقهیم  ومیره  وایربرتره رردضرد  حرمرایرک از 

حرریرردا ررات بررهرریررهررد رره( ررردرابرررسرر  قرررار 

ریگیر  . ای  رمم   هاای  رهرک برهرم پریرد ر  

ااان  عمه  ق رت های اقتتاای بدر وائ  برا 

رراکز تتمیم گیری های سیراسر  بردر وائر  

 یز رحسد  ریشدا.  یرعرار عرمردرر  ررمرمر  

ظاهراً ای سک ح  "تعه   رهرک برهربردای بررای 

وضعیک  رهرا ر " ا یرعراری کره ارحرقریرقرک 

اساساً بمع ای بهبدای بریرشرترر  بررای طربرقرات 

بدر وا  بدیژه بدر وازی بزرگ  و ا ربراراً 

باصطاله "برهربردای"  بررای سرایرر طربرقرات 

بطریق  ار تطابق با رر رافر  و خرداسرتره هرای 

بدر وازی. ب مر ریرس  که گرایی رسهط ار 

رمم  عمدراً یب گرایی بدر وا ییبرای    ره 

 اسید اییست  بهحاظ روابرط بریر  کشردرهرا( و 

 یای  تا ح وای رفدرریست  بای .

ً زیراای از      ایبته تقریباً همیشه ترعر اا  سربرترا

تماهرگ   گان و رزرر ر گران  رپ گررا ا ار 

 زایب ساختما های  که اریان ا رالس هرای 

رمم  برگزار ریشداا رصایشک خدا را برا ایر  

 شسک ها و تقریباً همه ا دا  سیاسرترهرایر  کره 

 ارآ ها اتصاذ ریشدا  شان ری ه  .

ا الس رمم   رهرا ر  ار آفرریرقرا ار سرال    

ار  هار  تا یشم سپتاربر ای  سال ار  3059

( ار کشردر Cape Townیهر کیپ تراون  

آفریقای   دب  برگزارگرای . ردضد  اصه  

ردرا بررس  ار ای   شسک ایمیتایریرزاسریردن 

ار آفریقا بداا که برای ای  قراره بسریرار ررهرم 

ررریرربررایرر . رویرر   رریررسررک کرره آیررا برراصررطرراله 

رهبران اقتتاای و سیاس  آفریقاا که ار ایر  

ا الس یرکک کرا  ا  راره  ردیر  ای  ریرز 

برای وضعیک تداه هرای رررا  ررثرالً رسرنرهره 

ایتغال ریهید ها  دان بی ار کراه بای  .  اره 

 رردیرر  ای کرره بررا و رردا  رراره  رردئرر  ای 

بدر وای  اراا با تد ه به تردسرعره اقرترتراای 

ایبته به ار ات رتشاوت  ازل کشردرهرای ایر  

قاره و یرایط رعریر  سریراسر  و تردازن قردا  

طبقات  ار آ ماا  ریا رهرای  رپ و برایر رسربره 

رترق  سیاس  و ا تماع  ایر  کشردرهرا برایر  

خداستار آن بای   و برای تحقق و راای ایریرزه 

 کران آن تالش  مای  .

کمد یسک ها و پیشتازان سیاس  و فعایی        

اتحاایه ای طبقه کرارگرر ار ایر  کشردرهرا ا 

ارحایی ه  هک تروی  و تبهی  ای ه های حقیقتا 

کمد ریرسرتر  ار رریران ترداه هرای ایر  طربرقره 

ا تمراعر  و سرایرر ترداه هرای زحرمرتر ری و 

تررهرریرر سررک و  رریررز برررای بررا ررمررا  رسررا رر ن 

سازرا  ه  الز  ار ریان کرهریره ایر  ترداه هرا 

کدیی ری    ا بایست  همراه با ایر  طربرقره و 

ای  ررا  ارعی  حال بطدررسایمرک آرریرز یرا 

از طریق   بی های ا قالب  و ا رقرال  بررای 

رفدر  های اقتتاای و سیراسر  و فررهر رگر  

راای ال  ربارزه  مای  . آ ان همه ی  برایر  از 

راای اییزه  مدان هر سریراسرک رفردررریرسرتر  

قابل رالحمه ح درک و رقارات اویرتر  بر رشر  

آن تداه ها حمایک ک  ر . بر رابررایر  آ ران الز  

اسک از هر سیاسک قابل تد ه اتصراذ یر ه ار 

ا الس رمم  که بهرحال ب ش  تداه های ررا  

آفریقا بای  پشتیبا    مای  . تقریباً ار تما  ایر  

کشدرها ا آ ان برایسرتر  هرمرهر ریر  خرداسرترار 

تدسعه و ت ارل اقتتاای  ایبته کاپیترایریرسرتر ( 

کشدر بای   و رعمدالً از هرر سریراسرک قرابرل 

رالحمه ح درک برای   ی  تدسعه وت راررلا 

ار راستای رسریر ن بره تر راررل اقرترتراای و 

ا ررتررمرراعرر  الز    ررهررک ا ررمررا  ا ررقررال  

سدسیاییست  و گذار به سدسریرایریرسرم برمرعر رای 

راستی  و ار راستای فراهم یر ن پرایره رراای 

ردرا یاز  برای رفاه  سربر  رررا  ار هرمریر  

 ما  کاپیتاییست  رد دا حمایک ک ر ر . واضرح 

ً براال  اسک که   ی  پایه راای ار سطح  سربرترا

ارصدرت  بصشاً به رفاه  سبر  واقرعر  رررا  

ً رسراعر   رب ل ریگراا که یرایط سیاس   سبترا

الز  از طریق ربارزات کشایرک کر ر ر ه طربرقره 

کارگر و بصی هرای پرایرنر ر  طربرقره ررتردسرط 

 بد دا آی . 

برای ای  ه کرمر  یر راخرک بریرشرترری از       

وضرعریرک اقررترتراای ررربرردط بره کشردرهررای 

ترا آ رمرا کره رر    –آفریقای  بره اسرک آوریرم 

ریتدان اااه های رذکدر ار ذیل را  یز  -ری ا م

 ردرا تد ه قرار ااا ح

ارص   معیک ای  قاره ه دز ار فرقرر  45     

 40ترا  30رطهق ز  گ  رریر ر ر ر . سرایریرا ره  

ریهیدن افراا  دا سال وارا بازار کار ریشدا. 

 معیک آرااه به کار ار آفریقا سریعتر از هرر 

 ررای ایررگررر ا رریررا ریرر  ررریرر رر رر ا زیرررا ریرر  

ص عت  کره ارا رر آن فررصرک هرای یرغرهر  

پای ار بد دا ریای  ار     اهره اخریرر کر ر ترر 

 ی ه اسک. 

سه  هرار   رروترهرای فردن  رروترمر ر هرای     

آفریقای  ارخارج از قاره قرار اارا کره یرب 

 تیمه آن ای رسرک کره حر ردررترهرای آفرریرقرایر  

ریهیارا االر از ررایریراتر  کره برایر   54ساییا ه 

 وصدل ک    ازاسک ری ه  .  

رئریرس یررکرترهرای  32ب ابر اظرهرارات        

بزرگا از  د  فرارهیت  یا رتعهق به آفرریرقرای 

کشدر آفریقای  ا ار  59  دب ا و رستقر ار 

 ا یب  PWCپاس  به پرسی های یرکک 
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درباره موضوع     

مجمع جهانی اقتصاد ”

 ”در آفریقا 
 قمید پویا

 90ادامه در صفحه 
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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 

 

سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی  نشریه

عالوه برانعکاس مواضع ،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 ادرس زیر 

انتقادات خود را  و پیشنهادات نظرات،

 در میان بگذارید . با

 kar@fedayi.org  

    @fedayi1349 
آخرین اخبار و گزارشات 

، مقاالت ، اطالعیه ها و 

نشریات سازمان اتحاد 

فداییان کمونیست را از 

کانال فدائی در تلگرام 

 دریافت کنید .
https://t.me/fedayi1349 

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

 گزارشاتی از کوبا

 99ادامه از    

سیاسر   -را که با کدبا بسته بداا تمارا ی ما به  قض کرا و   گ اقتتاای…  آردزی  و  

سال اسک که وی بر عهیه کدبا به پیی ر  برا  ار ای رمرا  ۱وسی  وبیرحما ه ای را  زایب 

ردرا ایاره اسک که ار رعارالت وگشتگدها با ایاالت ررترحر ه اررریر راا هرمرا رطردر کره ار 

آر ه اسکا از سیاستم اران کردبرایر  گررفرتره ترا رررا  کرد ره و ”  عمهیات اوبارا ”  گزارش 

هروقک احترا  به حرق ترعریریر  سرر ردیرترمران را ”  بازاراهمه به ای  رسنهه اذهان اار   که 

اایته بای   و ضدابط اوگا ه را بپذیر  ا با آ ها گشتگد خداهیم کرا. را تدهم  به سیاستها و 

تاکتی های ارری ا   اریم ا  را که ای ها حرتر  ار زرران حر ردررک ارر رراترهرا بره ریراسرک 

 مهدری ک  یا حمهه  مار  به کدبا را از طریق خهی  خدکرهرا سرازررا ر هر  ااا ر  کره برا 

 ”رقاورک وسی  ررا  راا به رهبری فی ل به ی سک کشا  ه ی .

 

 اگشته  یسک که   گ ویت ا  هم ار زران ک  ی پیی براه ی    تأکی  ای  ردضد  ار ایر رمرا 

 ایز اسک که با تمار  حیهه هاا حمالت وتهمک هرای ر رگرار رگ و ررحراصرره اقرترتراای 

روزافزون ارپریاییسم ارری ا برای بره گررسر ره کشرا ر ن ترداه هرای رررا  کردبراا اکرترریر  

ارپریاییسم  تدا سته اسک به ه ف خدا ار هک از بی  بران ر اسبات سدسیایریرسرتر  کره ار 

کدبا هسکا حت  ذره ای ردفقیک کس  ک   و رقاورک تداه ها را ب ش  خدا ارهم یر ر ر . ترا 

بارروز  یزاای  ارپریاییسم به خدا ا ازه   ااه اسک   گ اوباره ای را  دن خهی  خردکرهرا 

بر عهیه ا قال  سرخ ای  کشدر از سر گیرا وسرازررا ر هر  کر ر . هرر  ر ر  بر رابره رراهریرک 

ارپریاییسکا بعی   یسک که هرآن وهر زرانا ارپریاییسم به بها ه های گد اگدن تدطنه هرای 

  ی ی را سر هم ک   و اسک به را را دی   دی بز    ار رقابل ایر  هرمره  راارر ر ا کردبرا 

همیشه آگاه  وآرااه گ  خدا را  شان اااه اسک  همه ی  همبستگر  بریر  ایرمرهرهر  ار ا ریرا 

برای کدباا ی   از راه های تقدیک حق تعیی  سر ردیرک خرهرق کردبرا وا رقرال  ایر  کشردر 

 ریبای  

 ”ما سوسیالیسم را انتخاب کرده ایم برای ای که یک سیستم م صفانه و انسانی ست!  ”

 ۹۱۱۹فی ل کاسترو   

 

مجمع جهههانهی ” درباره موضوع 

 ”...اقتصاد در آفریقا 

 99ادامه از 

    یرکک بریر  ایرمرهرهر  ررربردط بره برررسر  

اقتتاای ح آفریقا بررای بسریراری از یررکرترهرا 

همه ان ررا ر ر  سرابرق قراره ای  پررزحرمرک و 

رصاطره آریز وی  بررای آ رهرا بسریرار سرداآور 

 اسک. 

 ی   یز ار زرا های اخیر  رشردذ زیراای ار     

آفریقا پی اکراه اسک ا بداسطه احتیراج فرزایر ر ه 

اش به ر ابربر  طربریرعر  و ظررفریرترهرای برزرگ 

بازارهای وسی  قاره از یر رسرد و رقرابرتری برا 

مر  و یرکتهای میر  ی   و ردسسات ررایر  

 ها    میر ص  ون بی  ایمهه  پردل و برا رب 

 ها   ازسدی ایگر. ارای  ارتباط  ی   ر ریر  

فعاییتهای  را ار بعض  کشردرهرای آفرریرقرائر  

ااراح اعررطررای وا  بررا سرردا  ررازلا سرراخررک 

تأسیسات زیرب ائ  و ساختما های رربدط ارردر 

حمل و  قلا تردسرعره سریرسرترم هرای آرردزیر ا 

به ایت  و ارتربراطرات و مریرره. ایر  اقر اررات 

اررقایسه با فعاییتهای یرکک هرای مرربر  ار 

کشدرهای قاره یای  برای ای  کشدرها رسراعر  

 تر بای .

                                                                                       

قمید پویا                                                                             

 8119اکتبر  82

ای   دیته تر مه رقایه ای بزبان ا گهیس  با  -5

 3059اکرتربرر  33همیر  عر ردان و برا تراریر  

ً  ردیرتره ا  و اکر ردن  ریبای  که ر  آن را سابقا

 آ را خدا  به فارس  برگراا  ه ا .  

  3030رارس  35حمی  پدیا    
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