
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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 در این شماره :

 اعالمیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت  پنجاه ویکمین سالگرد حماسه سیاهکل و-

 چهل وسومین سالگرد قیام بهمن ماه

 سال انتخابات در امریکای التین -

 گزارشی از بخش انترناسیونال سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۱۰۴۱شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره تعیین حداقل دستمزد سال  اعالمیه -  

بهمن  22و  19گزارش مراسم گرامیداشت دو روز تاریخی  -  

  ”گلِ سرخی که پژمرده نمیشود ” -
 ی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیستاعالمیه -

 مارس روز جهانی زن   ۸به مناسبت 

 پیام فعالین داخل به مراسم گرامی داشت پنجاه و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل -



 

درآستانه پنجاه و یکمین سالگردد مرمراسره 

سیاهکل و چهل وسومین سالگدد قیام  تروده 

هستیم . دو  75های زممتکش مددم درسال 

واقعه مهم تاریخی که درس های آموزنده ای 

بدای مبارزین راه آزادی وسوسیالیسرم دربرد 

کره اسرتربرداد و  0431دارد. در دهه سیاه 

خفقان آریامهدی بدگستده ایدان سایه افکنرده 

بود وصدای هدآزادیخواهی  درگلو خفره مری 

شد وهدگونه تشکل و تحزب وتجمع اعتداضی 

را با سدکوب بی رممانه جواب مریردادنرد و 

زندان و شنکنجه واعدام به رویره مرعرمرول 

دستگاه ستم گد واستثمارگد ماکم بدل شرده 

بود، عده ای از جروانران کرمرونریرسر  برا 

جمعبندی از وضعی  اقتصادی و سریراسری 

و تدوین تئوری مبارزه مسرلرحرانره ،   جامعه

با مرمرلره بره  0431بهمن  01سدانجام در 

پاسگاه ژاندارمدی سیاهرکرل، آزراز مربرارزه 

علیه رژیم شاه و کل نظام ارتجاعری   مسلحانه

 ماکم بد ایدان را اعالم نمودند. 

هدف ازدس  زدن به مبارزه مسلحانه  نه فقط 

درهم شکستن توهم قدرقدرتی طبقه ماکم و 

شکستن جو تدس و سکوت ماکم بدجرامرعره 

بود، بلکه ارتقاء سطح آگاهی، تشکل وتوانائری 

کارگدان و زممتکشان درمبارزه با رژیم سترم 

شاهی بمنظور پایان دادن به ستم استثمار نیز 

 بود . 

اقدام انقالبی چدیکهای فدائی خلر،، بسریرار 

سدیع تدازآن که پیشبینی می شد، جامعه را 

دگدگون کدد و جو سکوت و ناامیردی را بره 

جوی پدشور، انقالبی و امیدوار بره پریردوزی 

چند سالی از مماسه سیاهکل و  تبدیل کدد. 

به رزرم   آزاز مبارزه مسلحانه نگذشته بود که

شهادت بسیاری از رفقا در زید شرکرنرجره و 

میدان های نبدد و تیدباران ، آموزه های اقدام 

درخیزش توده ای وقیام قهدآمیز   انقالبی آنان

تبدیز به شعله ای تبدیل شد که بره  75بهمن 

فاصله کمتد از یکرسرال سرداسرد ایردان را 

با قیام مسلحانره   75بهمن  22فداگدف  ودر 

 رژیم ستم شاهی را به گور سپدد.

اکنون درشدایطی به استقبال پنجاه و یکمیرن  

سالگدد مماسه سیراهرکرل و آزرازمربرارزه 

مسلحانه و پایره گرذاری جرنربرش نرویرن 

کمونیستی ایدان می رویم که جنبرش هرای 

اعتداضی درسداسد کشور درمرال گسرتردش 

اس . سطح آگاهی وبیداری زممترشرکرشران 

ونیدوهای پیشدوجامعه نسب  به عوامل اصلی 

ستم واستثمار و زور و  سدکوب ، درشعارها و 

مطالبات انقالبی و مبارزه و مقابلره دلریردانره 

درکارخانه ها وخیابان ها تبلرور مری یرابرد. 

فشاراقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفدهنگری ، 

تشدید استثمار و بیکاری ونداری توده هرای 

زممتکش ازیکسو و دزدی و فسراد، رانر  

خواری وثدوت اندوزی مافیای قدرت وثردوت 

ازسوی دیگد، خشم وانزجارتوده های مددم را 

آنچنان افزایش داده اس  که  هدجدقه ای بره 

اتشی فدوزان تبدیل می شود. برا ایرن مرال 

بیش ازچهل وسه سال اس  که رژیم مراکرم 

همچون دهه چهل از تشکل و تحزب کارگدان 

و زممتکشان وعناصد پیشدو متدقی جرامرعره 

باتوسل به سدکوب و زندان واعدام  ممانرعر  

بعمل می اورد وتوده های بپا خرواسرتره در 

فقدان یک سازمان انقالبی پدولتدی  سداسدی 

، رزمنده و توانا، مشکالت وموانرع زیرادی را 

 تجدبه میکنند.

نباید فداموش کدد که خیزش توده هرای   اما

زممتکش مددم ، به تنهائی و بدون تشکل و 

طبقه کارگد و بره مریردان آمردن   آگاهی

طبقه قدرتمند بدای سدنرگرونری نرظرام   این

، رسیدن به ازادی  سدمایه داری ماکم بدایدان

وم، تعیین سدنوش  امکانپذید نمی براشرد. 

همانطور که درگذشته نیز تجدبره کرددیرم ، 

هدچند درنتیجه رزم دالورانه چدیکهای فدائی 

رژیرم شراه  خل، و قیام شکوهمند بهمن ماه 

سدنگون شد ، اما باز هم بدای چندمریرن برار 

بورژوازی ایدان درسازش با امپردیرالریرسرم و 

ارتجاع داخلی قدرت سیاسی را درچنگ خرود 

مفظ کدد وبا تلفی، دین ودولر  یرکری از 

ارتجاعی تدین روبنای سیاسی را بدجامعه مرا 

 ماکم نمود.

سال 34سال از مماسه سیاهکل و70اینک که 

از قیام خونین توده های مددم سرپردی مری 

شود، توده های زممتکش مرددم خرواهران 

دگدگونی برنریرادی درسراخرتراراقرترصرادی 

واجتماعی ایدان هستند . اعتصابات کارگدی و 

تجمعات وتظاهدات زممتکرشران ازجرمرلره 

معلمان ، بازنشتگان، بیکاران، زنان وجوانان و 

زممتکشان روستاها بدعلیه نظام مراکرم بره 

اشکال مختلف ادامه دارد رژیم مشردوعریر  

خود را نه تنها درمیان توده های متروهرم از 

دس  داده اس ، بلکه با تشدیرد تارادهرای 

درونی و ریزش نیدوهای خودی نیرز مرواجره 

 اس . 

رژیم جمهوری اسرالمری درکشرمرکرش برا 

امپدیالیسم آمدیکا که خود در پری تسرلرط 

بدمنطقه ودرضدی  با مرنرافرع تروده هرای 

زممتکش مددم اس ، تالش میکند الینرحرل 
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اعالمیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت  پنجاه 

 ویکمین سالگرد حماسه سیاهکل و

 چهل وسومین سالگرد قیام بهمن ماه



 

ماندن بحدان های داخلی و فشار اقتصرادی و 

سیاسی بدتوده های زممتکش مرددم را برا 

عوامل خارجی مدتبط کدده و سردکروبرگردی 

درداخل را توجیه کند .اما کیس  که نردانرد 

هددوی این رژیم های جهنمری درسردکروب 

وکشتار جنبش های انقالبی و ساک  کرددن 

توده های مددم زینفع انرد. بردای هرمریرن 

بنیانگذاران سیاهکل نیز بدرستی اعالم کددند 

که مبارزه علیه امپدیالیسم ازمبرارزه عرلریره 

سدمایه داری جدا نیس  و همانرطروری کره 

مبارزه علیه سدمایه داخلی جدا ازمبارزه علیره 

 امپدیالیسم نمی باشد.

درپنجاه ویکمین  سالگدد مماسه سیاهرکرل  

وچهل وسومین سالگدد قیام بهمن ماه  تروده 

های زممتکش مددم بکوشیم  ازدرس هرا 

وتجارب گذشته  و ازنرقراق قروت وضرعرف  

خویش بیاموزیم  تا از ترکرداراشرتربراهرات 

وانحدافات گذشته  پدهیز نموده وبدای تحقر، 

آرمان های سوسیالیستی وانسرانری کره  از 

مماسه سیاهکل تاکنون هزاران انسان بردای 

تحق، آن  جان فداکدده اند، متحد ومتشرکرل 

 شویم.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیرسر   بردآن    

اس  که بدون تجهیز توده هرای کرارگرد و 

زممتکش به سالح آگاهی و تشکل ، جنبرش 

های اجتماعی ایدان با خطدات زیادی مرواجره 

بوده وخواهند بود. ما درپری گریردی مشری 

بنیانگذاران سازمان مبنی برد ترالش   انقالبی

جه  رفع پداکندگی وایجاد زمریرنره هرای 

نظدی وعملی اتحاد نیدوهای پیشدو جامعه از 

هیچ کوششی فدو گذارنکدده و نخواهیم کدد . 

بویژه درشدایط کنونی اتحاد صفوف فدائریران 

کمونیس  می تواند گام مهمی در راه ومردت 

و همکاری نیدوهای انقالبی درون جامعه و نیز 

گامی درجه  اتحاد تمام نیدوهای انقالبری و 

 پیشدو جامعه دریک جبهه انقالبی باشد.

به یراد داشرتره براشریرم کره سرالرگردد 

برهرمرن  22سیاهکل وقیام تاریخی   مماسه

انجام وظایف و پیگیدی اهردافری را بره مرا 

گوشزد می کنند که هزاران رفریر، مرا وده 

هزار انسان آزادیخواه وسوسیالیس  بردای   ها

تحق، شان جان باخته انرد . اهردافری کره 

ازآسمان نازل نشرده انرد برلرکره انسرانری 

و آمرال و   ومبدمتدین خواسر  هرا  تدین

کارگدان، زنان، جوانان، دانشجویران،   آرزوهای

و بطور کلی نیدوی کار و زممر    روشنفکدان

جامعه ما هستند که بوسیله مافیای قردرت و 

    انررکررار و سرردکرروب مرریررشررونررد.  ثردوت

و  01  بیائید به مناسب  این دو روزتاریخری

بهمن، یاد و خاطده همه جانباختگان راه  22

آزادی و سوسیالیسم را گدامری داریرم و از 

تجدبیات نسل های گذشته درجه  تحکریرم 

بدای سدنگونی   صفوف خود و گستدش مبارزه

و رسیدن به جامعه ای   رژیم ارتجاعی ماکم

عرراری از سررتررم اسررتررثررمررار و زور 

 استفاده کنیم.  وسدکوب

 

گرامی باد یادجان باختگان 

و قیام   حماسه سیاهکل

 خونین بهمن ماه 

سرنگون باد رژیم جمهوری 

ایران    برقرارباد   اسالمی

جمهوری فدراتیو شورائی 

 ایران

 زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

 7011بهمن 71
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سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بخشششی از سشازمشان 

چریکهای فدائی خلق ایران است که در تاریخ بشهشمشن 

با حماسه سیاهکل متولد شد .فدائیان کمونشیشسشت  ۱۴۰۱

در کنار سایر رزمندگشان راه  ۷۵قبل از قیام بهمن ماه 

آزادی بر علیه نظام شاهنشاهی مبارزه کردند و با امیشد 

به پیروزی در سرنگونی رژیم شاه نقش مهشمشی بشازی 

کردند .بعد از شکست انقالب و حاکمیشت جشمشهشوری 

اسالمی ، فدائیان کمونیست به همراه بخشی از مشردم 

کارگر و زحمتکش در کارخانشه هشا ، دانششگشاه هشا 

و روستا ها که منافع خشود را در تاشاد بشا   مدارس

حاکمیت سرکوبگر جدید میدیدند ، به تداوم انقالب پای 

فشردند در سازماندهی و هدایت مبارزات کشارگشران ، 

 . دهقانان ، زنان و سایر اقشار اجتماعی شرکت کردند

به موازات تحوالت اجتماعی و اقتصادی ، تشدید مبارزه 

طبقاتی موجب تغییر و تحوالتی در سازمانهای سیاسشی 

شد . در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران نیز تحوالت 

به شکل انحرافات مختلف سیاسی و انشعابات و انشقاقات 

متعدد بروز یافت .سازمان چریکهای فدائی ایشران در 

شرایطی بوجود آمد که ایران در حال گذار از جامعه ای 

نیمه فئودالی به جامعه ای سرمایه داری بود عالوه بر آن 

سرعت این رفرمهای ارضی در دهه چهل ، هجوم خیشل 

عظیم نیروی کار از روستا ها به شهرها، سطح پشائشیشن 

آگاهی و جوان بودن طبقه کارگر، و خیل بیشمار حاشیشه 

تولید به همران اوضاع بین المللی و تاثیرآن بر ششکشل 

گیری افکار و نگرش روشنفکران انقالبی و مشتشرقشی 

شرایط اجتماعی و سیاسی ویژه ای را پدید آورده بود . 

یک چنین وضیعت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبیعتا 

در شکل گیری احزاب و سازمانهای سیاسی مطشالشبشات 

مردم و روشنفکران جامعه ، افکار ، عقاید برنامه هشای 

سیاسی روش های مبارزاتی تاثیر می گشذاششت .ایشن 

وضیعت اجتماعی در سازمان ما نیز که مبارزه علیه ستم 

و استثمار و زور و سرکوب را وجهه همت خود قشرار 

 . داده و با هدف استقرار سوسیالیسم تاسیس یافته بود

 

متن کامل تاریخچه سازمان فدائیان کمونیست 

 در لینک زیر

https://fedayi.org/about/ 
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امسال امدیکای التین برا انرترخرابرات ریراسر  

جمهوری و انتخابات مجلس در بدزیل و کلمربریرا 

روبدو اس . این انتخابات میتواند چداغ قدمزهرای 

دیگدی را در مقابل سیاستهای امدیکای شمالی در 

این منطقه به شعله درآورد و مرداقرل جرایرگراه 

را در این مقطع بیرشرترد از “  سوسیال دمکداتها” 

 پیش  در این قاره به ثبی  رساند.

پیدوزی لیبدالهای چپ در انرترخرابرات ریراسر  

در پدو و شیرلری و در  2120جمهوری در سال 

ژانویۀ امسال در هندوراس بلوکرهرای امرزاب و 

نیدوهای دس  راستی وابسته به امرپردیرالریرسرم 

امدیکای شمالی را به تاعیف بیشتدی کشرانرده 

اس .اگد امسال در بدزیل و کلمبریرا نریرز ایرن 

تحوالت به همین شکل پیش بدود، همچرنرانرکره 

اخبار آمار از پیش انتشار یافته پیش بیرنری مری 

کشرور  8کنند این وضعی  پیش خواهد آمد که 

بزرگ امدیکای التین )آرژانتین، بولیوی، شیرلری، 

مکزیک، پدو، کلمبیا، ونزوئال و بدزیل( با ظدفریر  

درصد جرمرعریر  کرل ایرن قراره، دارای  87

مکومتهای چپ لیبدال خواهند شد. این موضروع 

میتواند در شدایط کنونی و در وضعی  پرانرادمری 

کدونا موجب همکاریها و پیمانهای مشتدک مابین 

این کشورها بد سد مسائل بهداش  و درمران و 

سیاستهای آموزشی و تحصیل را امکانپذید نماید و 

مشتدکا پدوژه های اجتماعی بد سد مبارزه با فقرد 

را در دستور کار خود قدار دهد و قدرت و جایگراه 

منطقه را بد علیۀ تالشها و نیآت قدرت طلبانره و 

استعمارگدانۀ ایاالت متحدۀ امدیکا را که همچنران 

 پابدجاس ، افزایش دهد.

 

واشینگتن در مال مراضرد در درجرۀ اول از 

پایگاههای نظامی خود در کشور کلمبیای انحصار 

یافته، بدنامه ها و طدمهای نظامی خود را پریرش 

می بدد اما بدزیل نیز بعنوان پایۀ اصلی تعدضهرای 

سیاسی و تهدیدات نظامی امدیکای شمرالری برد 

علیۀ ونزوئال وزنۀ سنگینی را بدای این امپدیالیسم 

 بازی می کند .

مراه  04میلیون از اهالی کلمبیا در  70بیش از 

مارس بدای تعیین نماینده گان دو ارگان، یعرنری 

کنگده و تعیین نماینده گان پارلرمران بره پرای 

صندوقهای رای خواهند رف . شکس  مرکرومر  

دس  راستی وابسته به امدیکای شمرالری درایرن 

انتخابات میتواند تغیید سیاسی را بدای این کشرور 

به همداه داشته باشد اما نقش اصلی و تغیید آیندۀ 

سیاسی کلمبیا بد سد انتخابات ریاس  جمرهروری 

ماه مه کلید خورده اس . مهمتدین و  21در تاریخ 

سدشناس تدین کاندید بدای انتخرابرات ریراسر  

-2102جمهوری کلمبیا را شهددار ساب، بوگوتا )

( و هم اکنون نمایندۀ ماضرد در سرنرات 2107

، 01  –کشور و چدیک ساب، شهدی سرازمران م 

گوستاو پتدو را میتوان نام بدد که بنابه همه پدسی 

های اوقات اخید بهمداه اتحادهایی که برا امرزاب 

شکرل داده اسر  “  اتحاد تاریخی”انقالبی به نام 

درصد از  38تخمین زده میشود که درصدی بدابد 

آراء را در ماه مه بدس  خواهد آورد. سروال ایرن 

اس  که آیا این در صد تخمینی در نهای ، در روز 

انتخابات بدای پیدوزی ریاس  جمهوری وی کافی 

س ؟  نیدوهای وابسته به رئیس جمهرور دسر  

راستی کنونی و شبه نظامیان باندهای سیراه کره 

دهها نفد از فعالین سندیکاهها و اتحرادیره هرای 

کارگدی و فعالین جنبشهای اجتماعی را به قرترل 

رسانده اند، با تمامی نیدو تالش خواهند کردد از 

انتخاب رئیس جمهوری چپ و انقالبری بره هرد 

 وسیلۀ ممکن جلوگیدی کنند. 

در بدزیل بزرگتدین و پدجمعیر  تردیرن کشرور 

امدیکای التین، ایناسیو لوال دا سیلوا که از سرال 

ریاس  جمهوری بدزیل را برد  2100الی  2114

عهده داش ، اینبار در مقابل انتخابات خارق العاده 

اکتبد قدار گدفتره کره  2و بی سابقه ای در تاریخ 

بنابه آمار تخمینی شانس بیشتدی را نسبر  بره 

کاندیدهای دیگد بدای پیدوزی در انترخرابرات در 

دس  دارد. همچنین همزمان با انتخابات ریاسر  

جمهوری در این کشور، نماینده گان کنگدۀ ملی و 

ریاستهای ایاالت مختلف بدزیل بایستی انرترخراب 

شوند. طب، قوانین مقدر اگد یک کاندید در دور 

بردسر   0درصد آراء را باضافۀ  71اول انتخابات 

 41آوردبایستی مجددا انتخابات دور دوم در تاریخ 

 2120اکتبد بدگزار گددد. اواسط ماه دسامبد سال 

بنابه همه پدسی های تخمینی که انتشار یرافرتره 

درصد آراء را بره خرود  38اند، لوال دا سیلوا رقم 

نزدیک کدده اس  و رقریرب دسر  راسرتری و 

درصد آراء را در  20فاشیس  وی بولسونارو تنها 

 مال ماضد در دس  دارد.

در کشورهای دیگد امدیکرای جرنروبری، امسرال 

انتخابات و همه پدسی مددمی دیگدی را میرتروان 

بدشمدد. سدآزاز این انتخابات امسال، کوستاریکرا 

فوریه رئیس جرمرهرور  5خواهد بود که به تاریخ 

نفد  نماینده گان پارلمان برایسرتری  75جدید و 

ماه مرارس رسرمرا  00انتخاب شوند و در تاریخ 

ریاس  جمهوری سوسیال دمکدات شیلی گابدیرل 

بوریک آزازبه کار خواهد نمود که در ماه دسامبرد 

سال گذشته پیدوزی انتخابات ریاس  جمرهروری 

این کشور را نصیب خود کدد. همچنین در اواسط 

امسال مدملۀ نهایی  در مورد رفردانردوم قرانرون 

اساسی جدید شیلی خواهد بود که این رفردانردوم 

بد علیۀ قانون اساسی س  که از زمان دیکتاتروری 

پینوشه تاکنون پابدجاس . این رفداندوم همه گید 

مددمی، طدح  قانون اساسی جدیردی را کره از 

طدف نماینده گان جنبش های اجتماعی، اتحادیه 

های کارگدی، جنبش زنان، جرنربرش مرحریرط 

زیستی، امزاب چپ و نیدوهای سوسیالیرسر  و 

کمونیس  و نماینده گان بومی شیرلری وضرع و 

تدوین نموده که در تابستان امسال به رای گیردی 

 همه گید گذاشته خواهد شد. 

 

گزارش از بخش انتدناسیونرال سرازمران اترحراد 

 فدائیان کمونیس 
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 سال انتخابات در امریکای التین
 گزارش از بخش انترناسیونال سازمان اتحاد فدائیان کمونیست



 

متشکل از نمایرنردگران  « شورای عالی کار » 
دول ، کارفدماها و عناصد وابسته به نهادهرای 
مکومتی در تشکل های فردمرایشری و ضرد 
کارگدی دس  ساز رژیم ، در دو ماهه پایرانری 
هد سال بدون  توجه به نیازها و مرطرالربرات 
واقعی کارگدان که درطول سال فدیاد زده اند، 
رقمی را بد مبنای انچه که به صالح ماکمی  
و به نفع مافیای قدرت و سدمایه داران اس  و 
قبال مد و اندازه آن تعیین شده اس ، بعنوان 
 .مداقل دستمزد سال پیش رو اعالم میکنند

طب، تصمیم این ارگان ضد کارگدی، تعیریرن 
این مداقل دستمزد بد مبنای ندخ ترورم  و 
سبد هزینۀ معیش  زندگی یک خانوار اسر . 
با محاسبۀ این دو عامل، سقف مداقرل مرزد 

میلیون تومران در 3.7ماهیانه کارگدان مدود 
نظد گدفته شده اس  که اگد مبلغی همچرون 
م، مسکن، بُن خوارو بار و پایۀ سنوات هم به 

مریرلریرون  7آن اضافه شود نهایتا در مدود 
تومان در ماه میشود.این در شدایرطری اسر   

میلیون  مری  02که  خط فقدواقعی بیشتداز 
شورای عالی کار وقیحانه ندخی را  ، ولیباشد

که چند بدابد زید خط فقد مریردانری اسر  
 بعنوان خط فقد اعالم کدده اس .

ندخ تورم در سال جاری طب، گفرتره برانرک 
درصد در نوسان بروده  37تا  31مدکزی بین 

 71اس  و بدای سال آینرده نردخ ترورمری 
 51درصدی امتمال میدود که برا افرزایرش 

درصدی قیم  مواد خوراکی در کنار هزیرنرۀ 
این مداقل دستمرزد کره  ،سدسام آورمسکن

میلیون تومانری  02کمتد از یک دوم خط فقد 
اس  قادر نخواهد بود که متی نصف هزیرنره 
های زندگی یک خانواده سه نفده را پروشرش 

 دهد. 
بد اساس اعالم وزارت ترعراون، کرار و رفراه 

میلیون نرفرد از  25اجتماعی تا سال گذشته 
میلیونی کشور در فقرد مرطرلر،  83جمعی  

با توجه بره خردوب بریرش ،زندگی میکددند 
ازدومیلیون نفد از بازار کار بواسرطره شریروع 
مجدد کدونا ،بدآورد میشود که جمعیر  زیرد 

میلیون نفد افزایرش  47الی  41فقد مطل، به 
یابد.عالوه بداین گفته می شود که نزدیک بره 

میلیون کارگد فاقد بیمه های اجتمراعری و  5
 درمانی می باشند..

اخیدامحسن ماجی بابایی رئیس کمیسریرون 
بدنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی رژیرم  

مریرلریرون نرفرد از 31گفته اس  که مدود 
جمعی  کشور نیاز به کمک فروری و آنری 

 دارند.
افزایش دستمزد چنردیرن بردابرد با این مال 

شورای عالری ” زیدخط فقد، که هدساله توسط 
تعیین و اعالم می شود، دربهتدین مال  “  کار

تنها شامل  بخش محدودی ازکل شرازرلریرن 
دربخش عمومی وخصوصی میشود. اکثردیر  

کارگدان کارگاه هائی که تعرداد آنرهرا   عظیم
نزدیک به یک میلریرون اسر  و صرد هرا 
هزارکارگد پاره وق  و زنان و کودکانی که بره 
تولید خانگی محصوالت فدعی وهزاران ماشیه 
نشین شهدها با دستمزد بسیار ناچیزمشغولند، 

ضد کرارگردی “  قانون کار“  ازشمولی   همین
 مداقل دستمزد ناچیزنیزخارب هستند.، ،واز 

 
رژیم سدمایه داری اسالمی با تمام اهدم هرای 
مقوقی، قانونی و انتظامی اش و برا ترمرام 
قوایش تالش دارد هزینۀ سنرگریرن ترورم و 
اقتصاد ورشکسته اش را از سفردۀ کرارگردان 
تامین کند تا سودآوری مافیای در قردرت و 
کارفدماهای دزد و فاسردش را هرمرچرنران 

 محفوظ نگاه دارد. 
اکنون که بسیاری از کارگدان و زممتکشان به 
اعتصاب، تظاهدات و اجتمراعرات اعرترداضری  
مشغولند، بیش از هد زمانی به همبستگری و 
بسیج طبقاتی در صحنۀ نبدد نیاز هس . رژیم 
ضد انسانی جمهوری اسالمی ثاب  کدده اس  
که یار و زار سدمایه داران و دزدان اسر  و 
بدای مفظ سلطۀ این استثمارگدان از هریرچ 
جنایتی دریغ نخواهد کدد و تامین کمتدیرن 
مطالبۀ اقتصادی، فقط با سدنگونی انرقرالبری 
جمهوری اسالمی و استقدار دولتی کرارگردی 

 .شورایی متحق، خواهد شد
تشکالت دس  نشانده و سدسپددۀ رژیم هرم 
نه نمایندۀ کارگدان بلکه کارچاق کن سدمایره 
داران و ابزارِ مهارِ جنبش انقالبری کرارگردان 

هستند. تا زمانیکه سدنوش  کار و زنردگری  
کارگدان بدس  خود و نماینده های  انتخابری 
شان رقم زده نشود ، در بد همین پاشنۀ جردم 
 وجنای  سدمایه داری اسالمی خواهد چدخید.

 
شورای همکاری نیدوهای چپ و کمونریرسر  

وماکمیر   همداه با طبقه کارگد تا تحق، رفاه
کارگدان بد سدنوش  خویرش وسردنرگرونری 
ماکمی  سدمایه علیه جمهوری اسرالمری و 

 .کند قوانین ضد کارگدی اش مبارزه می
مبارزه بدای افزایش دستمزد یکی از اولریره 
تدین ومهمتدین واسراسری تردیرن مربرارزه 

محسوب می شود و بره   کارگدان علیه سدمایه
ما ضمن هیچ وجه تعطیل بددارنبوده و نیس . 

مای  ازمداقل دستمزد ماهانه پیشرنرهرادی ح
در بیانیۀ تشکرالت مسرترقرل کرارگردی و 
بازنشستگان و معلمان و ... بد این نکته تاکیرد 

دستمزدها باید برراسرا  می کنیم  که 
ملزومات رفاه مکفی در زندگی کارگرری 

ایرن  تعیین شود وصالحیت تشرخریر 
هرای  تنها و تنها به عهده تشکل تناسب

مبارز و مستقل و سراسری کارگران است 
های دست ساز حراکرمریرت  نه تشکل
 های زرد.  تشکل  دار یا سرمایه

 
سرنگون باد رژیم سرمایه داری 

 جمهوری اسالمی!
زنده براد ززادی! زنرده براد 

 سوسیالیسم!
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اتحاد فدائیان کمونیست، حرز  
کمونریرسرت ایرران، حرز  

حکمتیست،  -کمونیست کارگری
سازمان راه کارگرر، سرازمران 
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۱۰۴۱شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره تعیین حداقل دستمزد سال  اعالمیه  

 
 
 
 
 

 مبارزه برای افزایش دستمزدها، امری است حیاتی و تعطیل ناپذیر!



 

برهرمرن  23فوریه بدابد با  04درروز یکشنبه 

مداسمی توسط وامرد گروترنربردگ  0311

فدائیان کمونیس   بمناسب  پنجاه و یکمیرن 

و 0431سالگدد مماسه سیاهکرل  درسرال 

چهل وسومین سالگدد قیام  بهمن ماه درسال 

دریکی ازسالن های هرنردی شرهرد   0475

 گوتنبدگ سوئد بدگزار شد. 

گددهمائی  با سدود اینتدناسیونال به یراد و  

امتدام جانباختگان سیاهکل وساید انسانهرای 

 آزادیخواه وسوسیالیس   آزاز شد . 

بعداز اعالم بدنامه مداسرم تروسرط مرجردی 

گددهمائی، هندمند مبارز، فردیربردز کردمری  

ازگدوه کاروان با اجدای چنرد تردانره سردود 

انقالبی سالن های ماوری و مجرازی را برا 

فاای شورانگیز مبارزات انقالبیون و ازجران 

گذشتگی آنها  در راه رسیردن بره آزادی و 

 سوسیالیسم  درهم آمیخ .

سپس رفی، یدی شیشوانی دربراره زمریرنره 

تاریخی طبقاتی  داخلی وجهانی سیاهکرل و 

وپرنرجراه  31آزاز مبارزه مسلحانه دردهره 

 شمسی  سخن گف  .

درادامه  مجردی بردنرامره پریرام سرازمران 

اتحادفدائیان کمونیس  بمناسربر  پرنرجراه 

یکمین سالگدد مماسه سیاهرکرل و چرهرل 

را  0475وسومین سالگدد قیام بهمرن مراه 

 قدائ  کدد.

درقسم  بعدی دوهندمند ازآلمان با اجدای 

 تدانه 

 
Hasta Siempre Comandante 
Che Guevara"” 

 

به زبان آلمانی واسپانیائری یرادرزمرنردگران  

 سیاهکل را گدامی داشتند.

بعدازاجدای این بخش از تدانه سدودها ،ترنری 

چند ازرفقای شدک  کننده درمداسم سخنانی 

درگدامی داش  یاد رزمنردگران سریراهرکرل 

داشتندوبا تحلیل مبارزات کارگدان وتوده های 

زممتکش درایدان بدلزوم درس گریردی از 

 تجدبیات گذشته تاکید کددند.

درقسم  دیگد بدنامه  پیام فعالین سرازمران 

درکددستان ،آذربایجان و مدکز بره مرداسرم 

 سیاهکل  قدائ  شد.

درادامه ، هندمند انتدناسیونال شرکریرب برا 

اجدای سدود سداومد زمستران بره بردنرامره 

 مداسم، مال وهوای دیگدی بخشید .

بدنامه با شعدخوانی  و تدانه سدود های انقالبی  

 پایان یاف .

 باتشکرازهمه شرکت کنندگان درمراسم 

یاد یاران سیاهکل و همه جانباختگان راه 

 ززادی و سوسیالیسم گرامی باد
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گزارش مراسم گرامیداشت دو روز 

 بهمن  22و  ۱۱تاریخی 



 

دوم بهمن ماه زادروز یکی از ماندگارترریرن 
نامها در تاریخ معاصر ایران اسرت، خسررو 
گلسرخی؛کسی که با اشعارش با نروشرتره 
هایش و شاید از همه پررنگ تر با دفاعیاتش 
در بیدادگاهِ شاه، از درد و رنجهرای خرلر  
ستمدیده ی ایران گفت، از نابرابری ها حرف 
زد، از وضع زندانیهای سیاسی، از نربرودِ 
ززادی، از مناط  فقیر نشین، از زنرهرا کره 
جُرمشان فقر بود، از تیرگی ها گرفرت، از 
بدبختی ها و تفاوتهای شمال و جنو  شهرر 
گفت، گفت تا زنها که سرشان را زیر بررف 
کرده اند شاید به خودشان بیایند، گفت ترا 
ناامیدان امیدی دوباره بیابند و به تریریریرر 
خوشبین باشند، گفت تا خل  ساکت و ساکن 
نمانَد و برای رسیدن به زنچه حقرش اسرت 

 بجنگد و تالش کند.
اما گلسرخی که بود و چرا هنوز هم بعرد از 
گذشت سالها نامش از اذهان پاک نمیشرود  
خسرو گلسرخی در دوم بهمن مراه سرال 

در شهر رشت بدنیا زمد. پدر و مادرش  7۲۲۲
هر دو روشنفکر و از ززادیخواهان گیرالنری 
بودند. پدربزرگش از یاران میرزا کوچک بود 
و رشد و نمو در چنین خانواده ی مترقری و 
روشنفکری باعث شد تا خسرو از کودکی برا 
زرمانهای عدالت خواهانه زشنا شود. خسررو 
تحصیالتش را در مقطع متوسطه که به پایان 
رساند بدلیل مرگ پدربزرگش که برعرد از 
مرگ پدرش سرپرستی او و مادرش را بره 
عهده داشت مجبور به کار شد او برای پیردا 
کردن کار به تهران رفت ، روزها سخت کرار 
میکرد و شبها به مطالعه و فراگیری زبانهرای 

 فرانسه و انگلیسی میپرداخت.
نوشته ها و اشعارش که کرم کرم شرکرل 
میگرفت را در چند روزنامه و مجله با نامهای 
مستعار به چاپ میرساند و ذوق و استرعرداد 
سرشار او موجب شد کمی بعد به سردبریرر 
بخش هنری روزنامه ی کیهان تبدیل شرود. 
رفته رفته و با شکل گیری فعالیتهای چریکی 

چپ علی الخصوص جنبش چریکهای فدایی 
خل ، لرزه بر تن شاه افتاده بود و کوچکترین 
فعالیتها و حرکاتی که از سوی مخالفیرنرش 
انجام میشد را به شدیدترین صورت ممکرن 
پاسخ میداد. ترسها و شک های مالیخولیایی 
شاه و اطرافیانش باعث شده بود حتی کسانی 
که تنها بر اسا  یک گزارش یا یک حد  و 
گمان بازداشت میشدند به سنگین ترریرن 
مجازاتها که اعدام و حبسهای ابد زن هم برا 
شدیدترین شکنجه ها محکوم شوند.در سال 

و بدنبال جاسوسی )برهرترر برگرویرم  ۲7
زدمفروشی!( چند نفر از مرزدوران شراه، 
گروهی از فعالین چپ به اتهام توطئه بررای 
زسیب رساندن به خانواده ی سرلرطرنرتری 

 بازداشت شدند.
معروفترین این چهره ها خسرو گلسرخی و 
کرامت دانشیان بودند)که ارتباط مستقریرم 
زنها با این اتهام هیچگاه اثربرات نشرد!( 
حکومت برای خرا  کرردن چرهرره ی 
مخالفانش و به پیشنهاد چند تن از نزدیکان 

تصمیم گرفت فیلم دادگاه و  ۲۲شاه در سال 
محاکمه را به طور مستقیم از تلویزیون ملری 
پخش کند. اما به باورِ بسیاری از صراحرب 
نظران پخش فیلم دادگاه گرلرسررخری و 
دانشیان نه تنها چهره ی مخالفین شاه علری 
الخصوص مارکسیستها و به طور مشخ  ترر 
فداییان را خرا  نکرد بلکه براعرث شرد 
بسیاری از مردم و به ویژه جوانان به این باور 
برسند که دیکتاتوری شاه شکست ناپرذیرر 
نیست و برای از بین بردن ظلم و ستمی که از 
طرف حکومت انجام میگیرد مریرتروان برا 
شجاعت و جسارت برخاست و به مربرارزه 
پرداخت.سخنان پرشورِ گلسرخی در دادگاه 
زنقدر پر حرارت و سرشار از جسارت و شور 
و شعف انقالبی بود که هر بیننده و شنونرده 
ای را تحت تاثیر قرار میداد.فردای زن روز 
تمام مردم از گلسرخی و دفاعریراترش در 
دادگاه دیروز میگفتند.حتی کسانی که خر  

فکری و ایدئولوژی گلسرخری را قربرول 
نداشتند،شجاعت او را مورد تحسین قررار 
دادند.گلسرخی در دادگاه زنقدر مسرلر  و 
مستحکم بود که گویی در حالِ ایفای نقرش 
در یکی از تئاترهای شکسپیر است.نشانی از 
تر  و اضطرا  در چهره و صدای او دیرده 
نمیشد. تنها و تنها عشر  برود کره در 
سخنانش موج میزد عش  به عدالت،عش  به 
نوعدوستی،عش  به مردمانی پاک و نجیرب 

 اما ستمدیده...
یکی دیگر از دستاوردهای گلسرخی بعد از 
جریان دادگاه،پارادوکسی بود که در اذهران 
شاه و همراهانش بوجود زورد. اتهامِ الحاد و 
بی اعتقادی به خدا از قردیرمری ترریرن 
شگردهای امپریالیسم و دیکتاتروری هرای 
راست بوده که همواره چپ ها را مورد حمله 
قرار داده و جامعه ی مذهبی ایران در زن 
زمان از مردمی تشکیل شده بود که حتی در 
اوج فقر و تنگدستری هرم اعرترقرادات 
مذهبیشان را حفظ کرده بودند و با کسانری 
که به مقدساتشان بی اعتقاد بودند برخرورد 
میکردند. گلسرخی با طرحی فوق الرعراده 
جالب و ابتکاری بینظیر در دادگاه از امرام 
سوم شیعیان سخن گفت.او بره مراجررای 
تاریخی جنگ امام سوم با یزید و مقابله برا 
ظلم اشاره کرد و با کنار هرم گرذاشرترن 
تشابهات به این نتیجه رسید مارکسیسم هم 
مانند دین به دنبال عدالت و مبارزه با ظلم و 
ظالم است.هرچند هم زن زمان و هم حرا  
بسیاری از متفکران چپ در سراسر جرهران 
مخالف ادغام دین و ایدئولوژی مارکسیسرم 
هستند و زن را جریانی التقاطی میدانند امرا 
کاری که گلسرخی کرد کامال برنامه ریرزی 
شده بود و موجب شد بسیراری از مرردم 
جامعه که بدلیل عدم مطالعه و تحقی  تا زن 
لحظه تعریف کمونیسرم را بریرخردایری 
میدانستند نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمره 
کمتر،متوجه شوند مارکسیسم چیزی نیست 
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 ”گلِ سرخی که پژمرده نمیشود
 "ستاره سرخ" 



 

که در رسانه های حکومتی به زنها گرفرتره 
 شده.

بعد از برگزاری دادگاه گلسرخی،بسیاری از 
جوانان به مطالعه ی کرترب و جرزوات 
مارکسیستی پرداختند و روندِ عضو شدن در 
گروه های چپ شدت گرفت.مسئولین دادگاه 
بارها از متهمین خواسته بودند برای تبرئه و 
یا تخفیف در مجازات از دادگاه طلب بخشش 
کنند و از کرده ی خود ابرراز نردامرت و 
پشیمانی کنند،گلسرخی اما به همراه چرنرد 
تن دیگر حاضر به این کار نشد و گفت بابرت 

معذرت خواهی نخواهد   کاری که نکرده است
کرد! قبال در مقاله ای که به مقایسه ی خسرو 

گلِ سرخی بره گلسرخی و سعید سلطانپور )
نام سعید سلطانپور:درج شده در سرایرت 

( اشاره کردم که گاهی دشمن زنقردر فدایی
بزرگ است که انکارش غیر ممکن است.چند 
روز دیگر دهه ی فجر شروع میشود و بایرد 
مثل هرسال منتظر باشیم از رادیو،تلویزیون 
یا روزنامه ها و مجالت حکومتی از گلسرخی 
هم نام برده شود،چرون زخرونردیسرم و 
دیکتاتوری عمامه به خوبی میدانند تاثیرری 
که جریان فدایی و گلسرخی برر سرقروط 
دیکتاتوری تاج داشت بی بدیل و غیر قابرل 

 سرپوش گذاشتن است.
خسرو گلسرخی به هرمرراه کررامرت ا  

تیربراران  7۲۲۲بهمن  ۲۲دانشیان در بامداد 
شد.اشعار زیبا،مقا ت و نقدهای ادبی خسرو 
 سرشار از زرمانهای انسانی و انقالبیست...

 یادش گرامی،راهش جاویدان
 شب که می زید و می کوبد پشت در را

 به خودم می گویم ؛
 اگر از خوا  شب یلدا ما برخیزیم ،
 اگر از خوا  بلند یلدا ، برخیزیم ،

 ما همین فردا
 کاری خواهیم کرد
 کاری کارستان...

)بخشی از شعر خوا ِ یلدا؛سروده ی خسررو 
 گلسرخی(

 *ستاره سرخ*
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پیام فعالین داخل به مراسم گرامی داشت پنجاه و یکمین 

 سالگرد حماسه سیاهکل

 
بنیانگذاری سازمان چریک های فردایری  سالروز رستاخیز سیاهکل   در پنجاه یکمین

خل  ایران و سرزغاز جنبش نوین کمونیستی ایران، ما فعالین سازمان اتحاد فدائریران 
کمونیست در کردستان و زذربایجان و مرکز  ، گرمترین و انقالبی ترین درودهایمان را 

 .نثار شما رفقای شرکت کننده در مراسم بزرگداشت این روز تاریخی می کنیم
پنجاه و یک  سال پیش در شرایطى که دیکتاتورى افسار گسیخته رژیم پهرلروى برا 
همکارى و پشتیبانى تمام عیار حامیان امپریالیستش جو رعب و سکوت را بر جامرعره 
ایران مستولى کرده بود، پانزده گرد سرفراز د ور، بر زسمان این جیررافریرا چرنران 
درخشیدند که نورشان تا قرن ها تاریخ مبارزه و مقاومت را روشن نگاه خواهد داشرت. 
در زمانه ای که صدا به صدا نمی رسید و خفقان، رعب و وحشت افسانه ای را ساخرتره 

در اعماق جنگل هاى سیاهکل این نرعرره ی    بود تا هر صدایی را در نطفه خفه کند،
گوزن های عاش  بود که خوا  از چشمان مزدوران سرمایه و سرخوردگان محفل گررا 

 .ربود
اقدام قاطع و انقالبى رفقاى حماسه زفرین ما در زن مقطع تاریخى ناشى از درک عمی  
و علمى از پدیده هاى اقتصادى , اجتماعى , سیاسی حاکم بر جامعه زنروز ایران بود و 
توهم و خیانتها و تحلیل هاى غیر واقعبینانه و انحرافى را پاسخى چنین می بایست که 
جان برکفان فدایى بدون تر  از ارتکا  اشتباهات و رفع زن در جریان عمل , قاطعانه 

 . رسالت تاریخى خود را در جهت رشد و تکامل مبارزه طبقاتى ایفا نماید
رژیم اسالمی ارتجراعری حراکرم می گذرد ،  ۲1امروز  چهل و سه سال ازقیام  بهمن 

همانند رژیم شاه پاسدار منافع طبقه سرمایه دار ، مدافع تمرامری ثرروترمرنردان ، 
استثمارگران و ستمگران است، جز فقر و سیاه روزی و بحرانهای مداوم ، دیکتاتوری و 
سرکو  ، کشتار ، دربدری و زوارگی صدها هزار تن از مرردم ایرران کره از شرر 
ستمگریهای این رژیم به کشورهای دیگر پناه برده اند ، ثمری نداشته است و توده های 
کار و زحمت ایران با استثمار شدید، بیکاری و فقر و فالکت روز افزون روبرو هستند و 

می شود، در چنین شرایطی زرمرانرهراى شرای  زندگی زنها مدام وخیم تر و وخیم تر
و انقرالبرى وا داشرت  سال پیش رفقاى پاکباز فدایى را به اقدام قاطع  ۲7وا یى که 

همچنان الهام بخش هزاران جوان و میلونها انسان ززادیخواه و برابرى طلب در مصاف با 
حکومت جهل و تاریکى و استثمار سرمایه دارى  جمهوری اسالمی بمنظور بررقررارى 
جامعه اى عارى از تمامى مظاهر ستم و استثمار است . زرمانهایى که پشتوانه قدرتمنرد 

 ساله است .  ۲7زنان در گرذار از مبارزه اى خونین و پر فراز و نشیب 
در پایان ضمن درود مجدد به شما رفقای شرکت کننده در مراسم و تشکر از رفقایمان  

در واحد گوتنبرگ سازمان برای تدارک این مراسم ، یاد و خاطره فررزنردان د ور و 
تمامی مبارزین راه سوسیالیسم را گرامی میداریم و به خون سرخشان که همچون برذر 
در خاک فالت در زنجیرایران در حال جوانه زدن است، سوگند میخروریرم کره ترا 
سرنگونی رژیم مرتجع جمهوری اسالمی ومبارزه علیه امپریالیسم و ایادیش یکردم از 

به امیدی روزی که با همبستگی و انسجام بیشتر صفوف انقالبیرون در  پای ننشینیم .
داخل و خارج کشور ، مراسم های این چنین را در سراسر ایران و با حضور میلریرونری 

 . گرامی بداریم کارگران و زحمتکشان 
 در اهتزار باد پرچم برافراشته شده حماسه بزرگ سیاهکل

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 
 برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی 

 زنده باید سوسیالیسم
 7011بهمن ماه  7۲فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  
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تبعیض جنسیتی و نابدابدی هنوز سریرمرای  
جهان اس ! ستم بدزنان و اعمرال  موجودنظم 

ستم بد اساس جنسی  در زندگری فرددی و 
نظرام سردمرایره ساسی اجتماعی،  یک رکن ا

داری اس  که نابدابدی بنیادی در جامرعره را 
باز تولید می کند. هدچنرد سردمرایره داری 
مبتکدانقیاد زنان نیس  و فدودستی زنان بره 
شیوه های مختلف در تمام جوامع طبرقراتری 
پیشین نیزوجود داشته اس ، اما سدمایه داری 
همواره  ستم بد زنان و مرددسراالری را بره 
عناوین مختلف در جامعه باز تولید و تشردیرد 
می کند. اساس نظام و دنریرای مروجرود را 
تبعیض و نابدابدی، مالکی  خصوصی، بددگری 
مزدی و استثمار فدد از فدد تشکیل می دهرد. 
این چهارچوب، منشأ  نابدابدی و تبعریرض از 
جمله ستمکشی زن در محل کار و جامعره و 
قانون و تفکد مراکرم اسر . مرددسراالری، 
محصول فدهنگ و قوانین ناظدبداین نابدابردی 
بنیادی اس . علیدزم اینکه در برخرشری از 
کشورهای پیشدفته تدجهان در قریراس برا 
کشورهای استبداد زده در نتیجره مربرارزات 
زنان و مبارزات کارگدی و سوسیرالریرسرتری، 
تغییداتی در قوانین و تغیید نسبی درموقعیر  

، اما تبعیض جنسیتی و زنان بوجود آمده اس 
ستم بد زنان دراکثدکشورهای جهان به شیروه 

.هش  مرارس خرود ای زمخ  نمایان اس  
محصول جنبش بین المللی سوسیالریرسرتری 
طبقه کارگد و یک سن  مبارزاتری رادیرکرال 
زنان کارگد و کمونیستی اس  که هرنروز در 
مقابل واپسگدائی بورژوازی مقاوم  می کند و 

 می جنگد. 
 

امسال در شدایطی به پیشواز روز جهانری زن 
می رویم که بیش ازدو سال از پاندمی کردونرا 
می گذرد و بورژوازی جرهرانری عرلریردزرم 
دستدسی انسان به امکانات و پیشدف  علم و 
تکنولوژِی در مقابله با چنین مصائبی،  بریرش 
از هد دوره ای بی لیاقتی و ناتوانی خود را در 

و مفظ سالمتی مرددم  نشران    اداره جامعه
داده اس . در جهانی که جان انسان بسادگری 
قدبانی سود سدمایه می شود، ستم برد زنران  

نمی تواند ریشه کن شود. پاندمری کردونرا و 
بحدان سدمایه داری نه تنها بیکاری و فرقرد 
گستدده تدی را به طبقه کارگد و مددم محدوم 
جهان تحمیل کدد، بلکه فشار ناشی از ایرن 

علیه زنران و اعمال خشون  بیشتداوضاع به 
در  آنرانعلیه   افزایش آزار جسمی و جنسی
 خانواده و محل کار شده اس . 

 
اگداعمال تبعیض جنسیتی و سرترم بردزنران 

تی جهانی بدای سود سدمایه اس ، ایرن رضدو
 هرایامد در کشورهای تح  ماکمی  رژیرم 

اسالمی مانند جمهوری اسالمی ایدان در قالب 
یک سیستم آپارتاید جنسیتی تمام عیارعمرل 
می کند. این رژیم با استفاده از مرذهرب بره 
مثابه ابزار ایدئولوژیک و با برهرده گریردی از 
فدهنگ عقب افتاده مددساالرانه، تربرعریرض 
جنسیتی و خشون  بد زنران را قرانرونری و 
نهادینه کدده اس  و مرقروق اولریره زنران 
نظیدم، تشکل مستقل زنان، مر، سرقرط 
جنین، م، طالق، م، سدپدستی فردزنردان، 
م، وراث ، م، مسافدت،  م، انتخاب لباس، 
م، انتخاب رشته تحصیلی و ... از زنان  رسما 
سلب شده  اس . تفکیک جنسیتی در ترمرام 
ارکان جامعه و در مؤسسات آموزشی به یرک 
اصل تبدیل شده اس . رژیم در مالیرکره بره 
مددان م، چند همسدی اعطا می کرنرد، برا 
تدویج فدهنگ مدد ساالرانره و ارزش هرای 
پوسیده ارتجاعی مانند ناموس و زریردت بره 
وقوع و افزایش خشون  و بردبردیر  عردیران 

زن کشی، دامرن  -همچون قتل های ناموسی 
می زند. کودک همسدی یا تجاوز به کودکران 
را قانونی میکند و ازسوی دیگد با رواب دادن 
صیغه به تن فدوشی چهده ای قرانرونری مری 

 دهد. 
اسالم سیاسی اکنون بعنوان یک جنبش ضد  

انسانی و زن ستیز فقط  در ایدان نیس  کره 
زندگی میلیونها انسان را به تباهری کشرانرده 
اس ، بلکه درسایدکشورهای خراورمریرانره و 

فدیقا نیز زندگی زنان را با مخاطردات جردی آ
تدی روبدو کدده اس . بره قردرت رسرانردن 

، عقب 2120نیدوهای مدتجع طالبان در پائیز 

نشینی بزرگی را به مددم افغانستران، برویرژه 
زنان تحمیل کدده اس   و برار دیرگرد هرم 
سدنوشتی زنان را در ایدان و افغانستان بردای 
آزادی و بدابدی در مقابله با تومش اسرالمری 

 رابه هم گده زده اس . 
همه این فشار و تبعیرض  با این همه و به رزم

و سدکوب و بی مقوقی، جنبرش رهرایری و 
هیجوق  متوقرف بدابدی طلبانه زنان در ایدان 

به یکی از جنبش های رادیکرال  نشد و اکنون
و قدرتمند بد علیه کلی  رژیرم جرمرهروری 
اسالمی تبدیل شده و در میان مددم ایدان از 
پشتیبانی و محبوبی  بسیراری برد خروردار 
اس . دول  جمهوری اسالمی از پرترانسریرل 
قوی و رادیکال جنبش زنان به خروبری اگراه 
اس  و به همین دلیل از هردابرزاری بردای 
سدکوب و عقب نشینی آنان و دستراوردهرای 

 شان استفاده می کند. 
چه در تمامی سرال هرای مراکرمریر  اگد 

ارتجاعی جمهوری اسالمی، مربرارزات زنران 
آزاده ایدان به اشکال مختلف ترداوم داشرتره 

و   15اس ، اما خیزش های انقالبی دیرمراه 
نشان داد که تغیید واقعی در موقعی   18آبان 

زنان در گدو پیرشردوی و عردوب جرنربرش 
 سوسیالیستی طبقه کارگد اس .  

 
از این رو، همانگونه که در بیانیره سریراسری 
مصوبه کنفداس استکهلم "شورای همرکراری 
نیدوهای چپ و کمونیس "  آمرده اسر ،  
جنبش رهایی زن تنها با گرذر انرقرالبری از 
جمهوری اسالمی و در راسرترای یرک افر، 
سوسیالیستی، با شدک  فعال در  یک جنبش 
سداسدی و در همگامی با ساید جنبش هرای 
اجتماعی می تواند در موقعی  بهتردی قردار 
گیدد. جنبشی که هد گونه ستم و تربرعریرض 
جنسیتی را مددود می شمارد و  عرلریره هرد 
گونه نابدابدی و بی عدالتی مبارزه می کرنرد. 
پوشیده نیس  مبارزه بدای رفرع تربرعریرض 
جنسیتی نیز مانند هد جنبش مطالباتی دیگرد 
نمی تواند با مبارزات سیاسی، اجرترمراعری و  
طبقاتی جاری در جامعه و ساید جنبش هرای 
رفع تبعیض و  استثمار  و ستم همسو نگددد. 
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 ی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیستاعالمیه
 مارس روز جهانی زن   ۸به مناسبت 



 

تنها در بهم پیوستگی تمامی جنربرش هرای 
سیاسی و اجتماعی موجود اس  که اف، هرای 
روشنی در بدابد کلی  جامعه قدار می گریردد. 
روشن اس  عین این وضعریر  بردای زنران 

 افغانستان نیز صادق اس .
 

مقاوم  قهدمانانه ی زنان افغانستان در تقابرل 
با تومش اسالمی طالبان و علیره مرمراشرات 
دول  های امپدیالیستی، نشان می دهرد کره 
جنبش آزادیخواهی زنان در خراورمریرانره از 
جمله در ایدان و افغانستان از ظدفی  براالیری  
بدخوردار اس  و همداه با جنبش کارگردی و 
دیگد جنبش های آزادیخوانه با بره مریردان 
آمدن  نیدوی کارگدان و زممتکشان می تواند 
چشم انداز آینده ای روشن، آینده ای عاری از 
ستم و تبعیض و نابدابدی را بدای زنان امکران 

 پذید نماید.  
ماور زنان در صرفروف اول ترظراهردات و 
اعتداضات مراه هرای اخریرد مرعرلرمران و 
بازنشستگان، نشان از پتانسیل عظیم جنبرش 
بدابدی طلبانه آنان بدای رفرع تربرعریرض و 
نابدابدی در جامعه ایدان اس . هرم اکرنرون، 
جامعه ی ایدان آبستن موادث مهمری اسر  
وفعالین جنبش بدابد طلبی زنان بدون شرک 

 در صف اول این مبارزات خواهند بود. 
مارس روز جهانی زن، همبستگی  8در آستانه 

با مبارزات زنان در اقصی نقراق جرهران بره 
وظیفه اردوی سوسیالیستی  و بدابدی طلربری 
در ایدان و جهان تبدیرل شرده و ضردورت 
ممای  و پشتیبانی همه جانبه از این مبارزات 

 را صد چندان ضدوری کدده اس . 
شورای همکاری نیدوهای چپ و کمونیس  ، 

همه ی زنان و مددان آزادیخواه و بردابردی 
طلب، همه امزاب و جردیرانرهرای چرپ و 

مارس به مربرارزه ی  8کمونیس  را در روز 
پیگیدعلیه جمهوری اسالمی و رفع تبعیض و 
نابدابدی و یک رهایی سوسیالیستی فدا مری 

 خواند. 
 
 

زنده باد جنبش برابری طلبانه و 
 سوسیالیستی زنان!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری 
 !جمهوری اسالمی

 زنده باد ززادی، زنده باد سوسیالیسم!
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امضاها: اتحاد فدائیان کمونیسرت، 
حز  کمونیست ایرران، حرز  

حکمتیسرت،  -کمونیست کارگری
سازمان راه کارگر، سازمان فداِئیان 

 .)اقلیت( و هسته اقلیت
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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
azer@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 

سیاسی و تحلیلی  نشریه

کارکمونیستی 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  و پیشنهادات نظرات،

 در میان بگذارید . را با

 kar@fedayi.org  

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

برای مبارزه سازمان یافته کارگران 

وزحمتکشان و برای سرنگونی انقالبی رژیم 

وبرقراری سیستم جمهوری اسالمی 

اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها 

 دریک جبهه انقالبی متحد شویم .


