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 پیام نوروزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  •

 

سال جدید را با شعار به پیش در راه  وحدت و  •

 تشکل آغاز بکنیم!

 

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست درباره حمله  •

 نظامی روسیه و جنگ در  اوکراین

 

 طبعی یا لودگیسم؟!شوخ •

 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست  اعالمیه •

 در مورد جنگ در اوکراین

  

 های پوشالی!عروسک •

 

روز جهانی   بیانیه مشترک  بمناسبت هشت مارس •

 زن

 

 روزجهانی زبان مادریبمناسبت  •

 

گزارشی کوتاه از برگزاری مراسم مشترک هشت   •

 مارس ، روز جهانی زن

 

مارس امسال با شعار نه به جنگ امپریالیستی و نه 8 •

زنده باد آزادی و زنده باد  -به تبعیض و نابرابری 

 ها بیائیم سوسیالیسم به خیابان

را به شما  1041فرا رسیدن نوروز دل افروز و بهار 

 گوئیم.باش میشاد



 

این روز  های مردمی کهرسد وتودهبهار فرا می
گیرند با روبیدن غبار زمستاان از را جشن می

خانه و زندگی خود باه اساتالاباا  دیاد و 
روند. نوروز فرصتی اسا  بازدیدهای نوروز می

برای دیدار وگف  وشنود و باه روز کاردن 
های اقتصادی، سیاسی، فارهانا ای خواس 
خواهانه وفرصتی اسا  بارای شاور وآزادی

ومشورت و تلصیم شادی وغم، فرصتی اسا  
تااا از مشاازااگت زناادگاای وماابااارزه 
همدی ردرمحیط کار و زندگی آگاه شویم و باا 
کمک ویاری همدی ر، باه جشان وشاادی 

 تااازه بااباا ااشاایاام. نااوروزجاااااوه ای
متاسفنه درآستانه نوروزامسا  باردی رشااهاد 
تشدید رقاب  وجنگ میان انحصارات سرمایاه 
داری ودو  مربوطه شان هستیم که این باردر 
کشور اکرائین کانونی شده اسا  . هاناوزاز 

هاا و های نیابتای و باماباارانفجایع جنگ
کشتارهای بی رحمانه درکشورهای خاورمیانه 
وآفریلا وشیوع گسترده ویروس کرونا وتافاات 
جانی ومالی آن خگص نشده ایم که شااهاد 
جنگ وکشتار و ویرانی دی اری هساتایام . 
مدیای وابسته به انحصارات امپریالیاساتای و 

و “  دماوکارات” دو  سرمایه داری که ادعای 
بودنشان گوش فاک را کر کرده اس  با “  آزاد” 

ایجاد محدودی  برای رسانه ها وانتشاراخاباار 
های گمراه کاناناده وگزارشات دروغ وتحایل

افزارعمومی را از دس  یابی باه حالایالا  
شوند تا تاوده کنند ومانع ازآن میمحروم می

های مردم این واقعی  را درک بزاناناد کاه 
هاا درجاهاان اماروزو جنگ ها ودرگایاری

سربرآوردن ناازیسام ، نااسایاوناالایاسام 
ونژادپرستی ...، ناشی از تضاد منافع انحصارات 
سرمایه داری اس  که ولع کسب سود آنها را 

کشاند وتوده های کار های ویران ر میبه جنگ
و زحم  قربانیان اصای آن هساتاناد وایان 
واقعی  که تا زمانیزه ابزار تولید درمالازایا  
اقایتی صاحب ثروت اس  ایان تانااقضاات 
وتضادها وجنگ ها ناگازیارخاواهاد باود تاا 

زمانیزه انلگب پرولتری ماکی  خصوصی بار 
ابزار تولید را براندازد وآنرا دراختیار کل جامعه 

ما کمک قراردهد. چرا که درک این واقعی  به
میزند تا عال اساسی جنگ وکشتااردرناماام 
سرمایه داری را که پایانی برآن متصورنیسا  
دریابیم ومبارزه عایه جنگ وکشاتاار را باه 
مبارزه طبلاتی عایه نمام سرمایه داری تبدیل 
 کااااااااااناااااااااایاااااااااام .
حزوم  اسگمی سرمایه درایاران نایازازایان 

های سرمایه داری مستانانای قائده کای نمام
نیس . نمامی که با تافیق دین ودول  جامعه 
را به بهش  مافیای قدرت وثروت تبدیل کرده 

که زیرسرنیزه سرکوب، طابالاه اس  بطوری
کارگر و زحمتزشان ونیروهای آگاه و پیاشارو 
جامعه ازابتدائی تریان حالاوا وازادیاهاای 
سیاسی محرومند و به بیرحمانه ترین شایاوه 

گیرند . با ها مورد استنمارو بهره کشی قرارمی
وجود این توده های مردم با کمترین امزاناات 
خود فرا رسیدن نوروز و باهاارد  افاروز را 

گیرند چرا کاه باهاار باا شادمانانه جشن می
چشم انداز خود آرزوی دیرینه انساان بارای 
زیستن دردنیائی بدون ستم واستنمار وجناگ 

 دهد.وخونریزی را نوید می
آغاز سا  نو و دگرگونی درطبیاعا  الاهاام  

ب ش توده های کارگر و زحمتزش و مبارزان  
راه آزادی  وسوسیالیسم اس  تاا در ساا  

تراز پیش تر وسرس تانهجدید کوشاتر، پرتوان
برای درهم شزستن دست اه ستم واستنمار و 

های اسااسای زور و سرکوب حاکم برکشورگام
به پیش بردارند. دیواراستبداد و خودکاما ای 
اقایتی صاحب قدرت و ثروت را درهم شزنند 
و چشم انداز بهارآزادی و برابری را بار روی 

 خود ب شایند.

 نوروزتان خجسته باد!

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 
 1041اسفند  62
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 پیام نوروزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 
 باش را به شما شاد 1041فرا رسیدن نوروز دل افروز و بهار 

 گوئیم.می

 نوروزتان خجسته باد!

برای مبارزه سازمان یافته 

کارگران و زحمتکشان و برای 

سرنگونی انقالبی رژیم 

جمهوری اسالمی و برقراری 

سیستم اقتصادی اجتماعی نوین 

مبتنی بر شوراها در یک جبهه 

 انقالبی، متحد شویم.

 

 کارگران و زحمتکشان 

آبستن حوادث وتحوالت  جامعه ایران
است به همین دلیل رژیم برای  یعمیق

 های توده ای،احتراز از وقوع  قیام
رو بسته است و  سرکوب   از شمشیررا

جنبش کارکری و جنبش های اجتماعی را 
تشدید نموده است.  وظیفه همه ما کارگران 
و عموم زحمتشکان است که دربرابر تشدید 
سرکوبگری رژیم،  متحدا در داخل وخارج 

 کشور به مبارزه و مقاومت ادامه دهیم.
نیروهای  چپ انقالبی و جنبش های  

اجتماعی سوسیالیستی ،آزادیخواه و مترقی 
باید دراتحاد باهم  وبا طرح خواست ها می

و مطالبات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی 
توده های رنجدیده واستثمارشده ، به امر 
آگاهی وسازمانیابی  جنبش  طبقه کارگر 
وسایر جنبش های اجتماعی  مترقی  و 

دموکراتیک یاری رسانند.  مقابله با نظام 
حاکم ودستگاه سرکوبگر آن ،پایان دادن به 

پراکندگی مبارزات و گردآمدن گردانهای 
کار وزحمت دریک جبهه انقالبی  بمنظور 

گسترش مبارزه برای سرنگونی انقالبی 
رژیم و استقرارساختاراقتصادی واجتماعی 
نوین مبتنی برشوراها رابه امری فوری و 
ضروری تبدیل کرده است .امروزه خواست 

ها و مطالبات اقتصادی و رفاهی  طبقه 
کارگر وتوده های رنجدیده و زحمتکش 

مردم با مطالبات آزادیخواهانه و 
دموکراتیک  درهم آمیخته است  و شرکت 
گسترده ومتحد دراعتراضات ، اعتصابات  
و تظاهرات وسایراشکال مبارزه  برعلیه 

ستم واستثمار وسرکوب ونیز آزادی 
کارگران زندانی و سایرزندانیان سیاسی 

یک وظیفه تعطیل ناپذیر هر انسان 
 گردد. آزادیخواه و انقالبی محسوب می

 



 

هستیم . سالی که  1041در آستانه سا  

پش  سرگذاشتیم سا  بسیار دشواری 

برای توده های زحمتزش مردم ایران بود 

و نه تنها مردم ایران بازه سا  دشوار و پر 

چالشی برای طبله کارگر و زحمتزشان 

سراسر جهان بود. سا  گذشته ادامه  

کشتار ویروس کرونا از یزسو و بیزاری 

آور مایحتاج گسترده و افزایش سرسام

اولیه زندگی  ونیز حلوا و دستمزدهای 

پائین فشار اقتصادی زایدالوصفی را بر 

طبله کارگر و محرومان جامعه تحمیل 

 کرد.

سا  گذشته و در بحبوحه بحران اقتصادی 

و ناتوانی رژیم در کنتر  شیوع ویروس 

کرونا  و تشدید وخام  اقتصادی  

دست یری فعالین کارگری هنرمندان 

نویسندگان و فعالین  سیاسی  و ایجاد 

محدودی  های بیشتر در فضای اینترن  

برای “  انت ابات”ادامه یاف  و نمایش 

برگماری یزی از جنایتزارترین مهره های 

رژیم  با تحریم  اکنری  مردم به یک 

رسوائی بزرگی برای نمام حاکم بد  شد 

سا  گذشته درعین حا  سا  اعتراضات و 

اعتصابات کارگری زنان، معامان، 

  .کشاورزان بود

مذاکرات رژیم  برای احیای برجام اکنون 

با توجه به وقوع جنگ در اکرائین وارد فاز 

جدیدی شده اس  و رژیم امیدوار اس   

که بتواند از این فرص  استفاده کرده و با 

رسیدن به توافق با آمریزا و کشورهای 

اروپائی  بحران اقتصادی را مهار و چند 

 صباحی به حیات خود ادامه دهد.

سا  گذشته در حالی سپری شد که   

مبارزات کارگران، فرهن یان، زنان  و دی ر 

های قبل رشد زحمتزشان نسب  به سا 

چشم گیری داش   هر چند که هنوز 

های الزمه مبارزات جاری کارگران تشزل

و توده های زحمتزش نمیر معامان و 

بازنشست ان  و نیز اتحاد فراگیر و 

سراسری انها بوجود نیامده اس  اما برغم 

-جو سرکوب و تفرقه افزنی رژیم  جنبش

های اجتماعی درتگش  تشزل یابی و 

اتحاد سراسری  هستند . سا  گذشته 

داری و تبعات شیوع  بحران عمیق سرمایه

ویروس کرونا سبب بوجود آمدن موج 

عمیم بیزاری در سراسر جهان شد و 

بازتاب آن در ایران عگوه بر افزایش 

آور تورم بیزاری خیل عمیم سرسام

ی آن گسترش  کارگران بود که در نتیجه

تری یاف  که  فلر در جامعه ابعاد وسیع

بدون شک  فشار اقتصادی زیادی بردوش 

طبله کارگر و اقشار محروم جامعه  قرار 

گرف . اما خواس  ها و مطالبات  کارگران 

و زحمتزشان  ارتلاء یاف  و نیز اعتراضات 

و اعتصابات متعدد  باعث بیداری  ، آگاهی 

بیشتر نیروی کار و زحم  شد که در 

نهای  تشزل یابی  نیروی کار و زحم  را 

در پی خواهد داش   باید امیدوار بود که 

درسا  جدید طبله کارگر و زحمتزشان و 

نیز نیروهای پیشرو و انلگبی جامعه  با 

درس گیری از تجربیات گذشته گامهای 

اساسی در جه   فائق آمدن برتشت  و 

پراکندگی و وحدت صفوف خود  بردارند. 

سا  جدید را با شعار به پیش در راه  

وحدت و تشزل آغاز بزنیم چرا که چاره 

 کارگران وحدت و تشزیگت اس . 
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سال جدید را با شعار به پیش در 

 راه  وحدت و تشکل آغاز بکنیم!

برای مبارزه سازمان یافته کارگران 

وزحمتکشان و برای سرنگونی انقالبی رژیم 

وبرقراری سیستم اقتصادی جمهوری اسالمی 

اجتماعی نوین مبتنی برشوراها دریک جبهه 

 انقالبی متحد شویم .



 

وضعی  کنونی در اوکراین نتیجه  بسیاری از 
عوامل تاری ی و اقتصادی و ژئوپایتیزی 
-ازجماه نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی، قدرت

گیری انحصارات سرمایه داری و الی ارشی 
گیری قطب و شزلنف  و گاز... در روسیه 

های دی ر اقتصادی نمیرچین و هند و  برزیل 
در سایر نلاط جهان اس  که قدرت های 
-آمریزا، اتحادیۀ اروپا و ژاپن را به چالش می

بدون توجه به این تحوالت عال واقعی  کشند.
وضعی  کنونی جنگ در اوکراین قابل درک و 

 توضیح ن واهد بود. 
 
به تصاحب ارزش   حیات سرمایه داری”

اضافی تولید شده بوسیله نیروی کار وابسته 
در صورتی که در روند تولید ارزش   است

و تصاحب آن اختاللی ایجاد شود و   اضافی
و یا سرمایه مالی   تولید کاال مختل شود

بخش بیشتری از سود ناشی از اضافه ارزش 
 .را تصاحب کند، بحران رخ میدهد

در دو دهه گذشته انباشت سرمایه 
رونق بورس های سهام، سرمایه های   مالی

و در   های اقتصادیبه بروز حباب  قماری
های سرمایه داری منجر شده نتیجه بحران

ها و است. متروپل ها و نهادهای مالی، بانک
و تاثیرمتقابل   موسسات اعتباری وابسته بهم

به   بحران و ورشکستگی یکی بر دیگری
های بهم پیوسته موسسات اختالل در زنجیره

منجر  644۲ بروز بحران  به  مالی و صنعتی
و   و با توجه به جهانی شدن سرمایه  شد

سیاست های اقتصادی مترتب بر آن و نیز 
تالش دول معظم سرمایه داری برای انتقال 
بار بحران به خارج از مرزهای ملی، این 
بحران ها را به سرتاسر جوامع بشری تسری 

رقابت برای تجدید تقسیم   و در نتیجه  داد
کاال،   مناطق نفوذ بمنظور تسلط بر بازارهای

رقابت بین   و کار ارزان  مواد خام
امپریالیست ها را تشدید کرده و به جنگ و 

منجر   درگیری های نظامی
متعدد   همچنانکه شاهد جنگ های میگردد،

رسمی و یا نیابتی در خاورمیانه، شمال 
آفریقا، افغانستان بودیم و اکنون نیز شاهد 

نظیرآمریکا   تشدید تضاد کشورهای
ومتحدین آن از یک طرف و چین و روسیه و 
متحدین آنها از سوی دیگرهستیم درعین 
حال شاهد تشدید تضاد بین خود دول 

های بندیسرمایه داری متحدین و بلوک
و   سیاسی و اقتصادی نظیر اتحادیه اروپا

 “.آمریکا و غیره هستیم
)ب شی از گزارش سیاسی  مصوب کن ره 

 (2422هفتم سازمان منعلده در اکتبر 
 

های سرمایه داری و تعمق در ارزیابی از بحران
نتایج نهائی آن که امروز در وضعی  اوکراین 
به نلطه اوج رسیده اس  ماهی  ارتجاعی 

های پش  پرده جنگ  در این کشور و واقعی 
تبایغات و مواضع ادعاهای  مردم فریب 

سازد. جنگ در طرفین تضادها را آشزار می
اوکراین نتیجه مستلیم تشدید تضادهای 
کشورهای امپریالیستی بر سرتجدید تلسیم 
مناطق نفوذ، دس  یابی به حوزه های مواد 
خام، انرژی، نیروی کار ارزان و بازار مصرف و 
راه های مبادالت تجاری زمینی و دریائی و 

 غیره اس  . 

استراتژی آمریزا، اتحادیه اروپا گسترش ناتو  
به مرزهای روسیه بمنمور رقاب  با نمام 
سرمایه داری روسیه، مهار چین و کنتر  بر 

های حمل ونلل و... بازارها، مواد خام  و شبزه
گیرد. بنابراین  جنگ کنونی بین صورت می

روسیه و اوکراین  ب شی از درگیری و رقاب  
شود که انحصارات امپریالیستی  محسوب می

در نهای   بین روسیه از یک طرف و آمریزا و 
متحدین آن از سوی دی ر به نلطه اوج رسیده 
و در اوکراین پهناورترین کشور اروپائی هم 

 مرز با روسیه کانونی شده اس .
مردم دنتسک و لوهانسک که بیش از هش   

ها و سا  اس  زیر گاوله باران ناسیونالیس 
های مورد حمای  ناتو و دول  دس  نازی

راستی اوکراین زندگی مشل  باری را تحمل 
کنند حق دارند که  سرنوش  خود را با می

مراجعه به آرای مردم این منطله تعیین 
بزنند و تصمیم ب یرند که در چهارچوب  
اوکراین بمانند و یا کشور مستلل خود را 
تشزیل بدهند اما مداخاه نمامی روسیه در 

استلگ  و حق ”  از “   دفاع”اوکراین نه در 
و نه  “  هاتعیین سرنوش  این جمهوری

در “  غیرنمامی کردن و فاشیس  زدائی”
اوکراین، بازه در رقاب  الی اریشی روسیه با 
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 درباره حمله نظامی روسیه و جنگ در  اوکراین

 



 

انحصارات غربی انجام گرفته اس  و هیچ 
کدام از طرفین جنگ کنونی نه مدافع منافع 

های زحمتزش مردم اند و نه به صاح و توده
اندیشند. پوتین مدافع الی اریشی آزادی می

سرمایه های بزرگ روسیه اس  و دول  
اوکراین نماینده الی اریشی اوکراین که از قبل 
استنمار طبله کارگر و غارت منابع این کشور 

 به ثروت اندوزی مشغولند .
ایاالت متحده آمریزا و متحدین اش از جماه  

ائتگف ناتو که ریاکارانه خود را مدافع 
دموکراسی و حلوا مردم اوکراین قامداد 

کنند درحا  ارسا  سگح و مهمات به می
اوکراین و سازماندهی نیروهای ناسیونالیس  و 

های مشابه نازیس  و سازماندهی و اعزام گروه
از کشورهای م تاف به این کشور هستند تا 
جنگ و کشتار و به داخل روسیه گسترش 
یابد، بیش از این  تح  همین ادعای دروغین 

کشورهای مستلای نمیر “  دفاع ازدموکراسی”
یوگوسگوی، عراا، لیبی، سوریه و افغانستان 
را به ویرانه ای تبدیل و باعث کشتار و آوارگی 

ها نفراز اهالی این کشورها شده اند. میایون
عگوه بر آن گسترش ناتو به سم  شرا و 
کشورهای بالتیک... در استراتژی آمریزا و 
متحدین آن با هدف تلسیم کشور پهناور 
روسیه با منابع  طبیعی غنی و سرانجام  مهار 
رقیب اصای خود چین، از اهمی  فوا العاده 
ای برخوردار اس .  در چهارچوب این 
استراتژی حمای  آمریزا و متحدین آن 
ازجریانات نازیس  و ناسیونالیس  اوکراین در 

، قتل عام کارگران 2410جریان کودتای 
اتحادیه کارگری ادسا، لغو پیمان مینیسک و 

های سازماندهی کشتار در جمهوری
خودم تار خاق لوهانسک و دنتسک و سرازیر 

های کشتار جمعی و دی ر کردن سگح
اقدامات آنها بدون شک به افروخته شدن 
شعاه جنگ شتاب ب شیده اس . اما 
هیچزدام اینها اقدام نمامی روسیه را توجیه 

کند. بعگوه اقدام نمامی روسیه عمگ به نمی
نفع  ائتگف ناتو به سرکردگی آمریزا و 
انحصارات امپریالیستی تمام شده اس  که  
مساح کردن بیشتر کشورهای اروپائ مرکزی 
و شرقی و دخالت ری نمامی در سایر کشورها 
از جماه فروش سگح و مجهزکردن نیروهای 
دس  راستی  و فاشیس  را توجیه و تشدید 

 خواهد . 
طبله کارگر و زحمتزشان روسیه، اوکراین و 

کشورهای اروپائی و نیز سایرکشورهای جهان 
هیچ نفعی در جنگ و درگیری بین 

ها ندارند. دشمن همه آنها امپریالیس 
الی ارشی های جنایتزار حافظ منافع سرمایه 
داران و انحصارات امپریالیستی حاکم بر این 
کشورها هستند که اکنون برسر تصاحب سهم 
بیشتر ازدسترنج عمومی و غارت منابع طبیعی 
این مناطق، به جنگ و خونریزی متوسل شده 
اند و برآنند تا کارگران و محرومان این 

 کشورها را گوش  دم توپ همدی ر بزنند .
ما خواهان توقف فوری این جنگ و م الف 
هرگونه تجاوز و الحاا طابی هستیم و از این 

کنیم. زاویه  اقدام نمامی روسیه را محزوم می
گوئیم که صاح پایدار به همراه اما بروشنی می

آزادی برابری و حق تعیین سرنوش  در 
-مناطق م تاف جهان، تنها با سرن ونی نمام

داری حاکم و استلرار های سرمایه
 سوسیالیسم میسر اس  .

ها و اکنون که با تشدید تضاد بین امپریالیس 
بروز جنگ در اوکراین خطر به کارگیری 
سگح های کتشارجمعی بیش از هر زمان 
دی ری ماموس و وحش  آفرین شده اس  

برای  “  یا سوسیالیسم یا بربری ”آن اه  معنای 
همه ساکنین کره زمین که دس  در دس  
غارت ران و جنگ افروزان ندارند، روشن و 

 شود. آشزارتر می
طبله کارگر روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و 
سایر کشورهای جهان برای خگصی از زنجیره 
بی پایان جنگ وکشتار، ستم و استنمار 

ای ندارند جز اینزه دس  در دس  هم چاره
برای استلرار صاح و آزادی و سوسیالیسم  
دشمنان اصای  خود را که همانا نمام منحط 
سرمایه داری و باندهای حاکم بر آنها هستند، 
از اریزه قدرت بزیر کشیده و سرنوش  خود را 

 در دس  گیرند.
 
 
 

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
   1044هفتم اسفند 
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از برنامه سازمان اتحاد 

 فدائیان کمونیست

 
نظام سوسیالیستی تجلی سازماندهی نوین جامعه ای است کهه 

مبانی آن پاسداری از حقوق انسانی و ایهجهاش اهطایهد راهد 

 تمامی آحاش و اعضای جامعۀ بشطی می بااد. 

جامعه ای که هدف آن آزاشی واقعی بشطیت از تمامی قیهوش و 

مصائبی است که نظامهای طبقاتی تاکنونی به پای بشطیت زنجیط 

کطشه اند. این نظام ااتطاکی تنها بهه تهیهیهیهط شر مهنهاسهبها  

اقتصاشی و سیستم اشارۀ جامعه خالصه نمی اوش ، بلکه بهوهور 

همزمان وسیع تطین و پیگیط تطین آزاشایهای سیاسی و شستیابی 

  –به ارزاهای فطهنگی مناسب با ایهن سهاخهتهار اقهتهصهاشی 

 اجتماعی را بوجوش میاورش .

سوسیالیسم پایان راه و فطماسیون اجتماعی اقتهصهاشی بهابهتهی 

نیست، بلکه شوران گذار از سطمایه شاری به کمونیسم است. شر 

این شوره سنت ها، آبار و عواقب جامعه کهههن بهاقهیهسهت و 

بورژوازی سطنگون اده بطای احیای مجدش قدر  با تمهام قهوا 

علیه حاکمیت استثمار اوندگان و ستمدیدگان تهال  خهواههد 

کطش . به همانگونه که تجطبه اکست بزرگتطین انقالب کارگهطی 

شر اوروی نشان شاش ، مبارزه طبقاتی شر شوران سهاخهتهمهان 

سوسیالیسم ابعاش جدیدی به خوش خواهد گطفهت و بهه سهوا  

کلیدی کی بط کی پاسخ شاشه خواهد اد. اما شر این شوره و شر 

جطیان پیشطفت ساختمان سوسیالیسم انگونه که تجطبه اوروی 

نشان شاش، نه تصور از بین رفتن طبقا  و ایجاش شولهت عهمهوم 

خلقی، گذار به جامعه کمونیستی را ممکن خواههد کهطش و نهه 

شولتی و غهیهط   –ایجاش شیکتاتوری و سطکوب بوروکطاسی حزبی 

سیاسی کطشن مطشم قاشر است واقعیا  مهبهارزه طهبهقهاتهی و 

 مشکال  ساختمان سوسیالیسم را حل کند .

سوسیالیسم از آزاشی و شموکطاسی جدایی ناپذیط است. بهیهان 

آزاش اندیشه و عقیده   و آزاشی سیاسی و شخالهت و تصهمهیهم 

گیطی مستقیم مطشم شر بطنامه ریزی، تولید، مباشلهه و شر امهط 

سیاست، فطهنگ و غیطه تنها ضامن پیشطفت سهوسهیهالهیهسهم و 

ساختمان پیطوزمندانه آن است. انقالب مداوم و حضور و نقه  

مستقیم مطشم شر صحنه تولید، بطنامه ریزی و اشاره امهور شر 

ساختمان آگاهانه سوسیالیسم، تنها وسیله ای است که پیهطوزی 

طبقه کارگط و شیگط توشه های مطشم را بط اقلیت اسهتهثهمهار گهط 

تضمین خواهد کطش بووریکه هیچ قهدرتهی را یهارای شر ههم 

 اکستن آن نخواهد بوش .



 

فرهنگ ایرانی از دیرباز با طناز و فازااهای 
عجین شده و ردپای شوخی و فازااهای را 

در ادبیات کهن فارسی نیز جس . اما  توان می
هاس  که از شوخی و طنز به ماعاناای  مدت

ایم و به سوی  اش فاصاه گرفته اصیل و متعالی
گی حارکا   پرت اهی به نام لودگی و مس ره

 ایم. کرده
کنیم از گرانی  ما اصوال با هرچیزی شوخی می

و مشزگت جامعه گرفته تا کرونا و مارگ و 
میر، از آلودگی هوا تا کودکان کار، از فالار و 

 نداری تا جنگ اوکراین! 
در فوایدی که خنده دارد جای کوچزاتاریان 

های تولیاد  حرف و بحنی نیس ؛ خنده ساو 
دهد و بادن ی آنتی بادی را افزایش می کننده

کاناد، از اماراو روانای و تر مایرا ملاوم
کاناد، اساتارس را افسردگی جاوگیری می

برطرف کرده و به افزایش اعتماد باه نافا  
تر کرده کند، فرد را اجتماعیکمک زیادی می

و به طو  عمر ش ص می افزاید، خگقیا  و 
ی فرد را تلوی  کرده و صدها مزایاای حافمه

ی بسیار مهم این اس : زمانای دی ر... اما نزته
که با معضگت اجتماعی، فرهن ی، اقتصادی و 
در کل مشزگت موجود در یک جامعه شوخی 

شود )آن هم اکنرا بدون قصد کاهش دادن می
یا از بین بردن آن مشزل و تناهاا باه قصاد 
خندیدن!( آن معضل کم کم تبدیل به پدیاده 
ای روتین و عادی شده و دی ر کمتر کسی به 

 ن رد!دیدِ مشزل یا معضل به آن می
های آمارِ باالی فروش و تماشای فیام و سریا 

به اصطگح کمدی و طنز، تعداد بسیار بااالی 
-دنبا  کنندگانِ صفحاتی که مطالب و کایا 

گذارناد و های به قو  خودشان خنده دار می
های طنز تااویازیاون؛ م اطبین فراوان برنامه

نمیر خندوانه و دورهمی هم ی باه خاوبای 
دهد مردم ایران عگقه ی وافری باه نشان می

خنده از هرنوعش دارند و این عگوه بر برناماه 
سازان تاویزیون، فیااماساازان سایاناماا و 
گردانندگان صفحاتی که از این راه پاو  باه 

زنند شاید بیشتر از هماه دولا  و جیب می
حزوم  را خوشحا  کند. چرا که سودی کاه 

برد موقتای، فیامساز، برنامه ساز یا کمدین می
برهه ای و محدود اسا  اماا ساودی کاه 

برند بسیار هن ف  تار مسئولین حزوم  می
اس .آنها هم حزوم  کردنشان را تاحازایام 

کنند هم مردم را برای بگهای آیناده کاه می
کنناد.ماردم قرار اس  سرشان بیاید آماده می

هم که دی ر شرطی شده اند به جای اعتراو، 
خندناد مطالبه و یا اقدامی برای تغییر تنها می

خندند اما غافل از آنناد کاه در واقاع و می
کنناد در حاا  آنهایی که کشور را اداره می

خندیدن به ریش ما ساده دالن هستناد کاه 
همه چیز را به س ره گرفته ایم و نه اهل فزر 

 ای اندیشیدن.کردنیم و نه اهل چاره
در تعریف متعا  طنز، شوخی یا فزاهی باایاد 
موجب شود ما در مورد آن موضوع یا معضال 
بیشتر به فزر فرو رویم و در نهاایا  ساباب 
تان ری در ما شود برای تغییر دادن یا اصاگح 
آن. فارغ از اعتلادات و خط فازاری، ایان را 

شود به خوبی دربرخی اشعار ایرج مایارزا می
مشاهده کرد: انتلاد به حجاب و دین اجباری، 

ها، اعاتاراو تعددِ روضه خوانی و روضه خوان
به اقدامات درباریان، نلدِ فرهنگ و رسوم غاط 
از جماه ی آنهاس . دی ر هم دورگان او نایاز 
از این استعداد برخاوردار باودناد از عاارف 
قزوینی که به خوبی بسیاری از مشزگت دوره 
ی خودش را در شعرش موشزافی کرده و باا 
ن اهی طنز )نه از نوع س یافاش! ( باه آن 
تاخته تا میرزاده ی عشلی که به نماینادگاان 
مجا  و وزرا که هیچ، به او  ش ص مماز  
نیز رحم نزرده و با طنزی کنایه آمیز رفاتاار 
غاط و اقدامات عبث و م رب آنها را به ماردم 
گوشزد کرده. در ننر نویسان هم بسیااری باه 
این مهم رسیده اند منگ جگ  آ  احماد در 

هایش که اکنرا به مشزگت طابالاات داستان
محروم و آسیب پذیر پرداخته با طنزی ظریف 
مسائل را نلد کرده و زبان طنز را به خوبی در 

خدم  هدفی باالتر و واالتر به کار گارفاتاه. 
نمونه های موفق در ادبیات به چاناد ماورد 

شود و از زمان عبید زاکاانای تاا خگصه نمی
توان صدها فرد تاثیر گاذار را همین حاال می

منا  زد که به خوبی فرا طنز و مس رگی را 
درک کرده اند و سعی کرده اند با تااانا اری 
هرچند کوچک مردم را با مشازاگت ریاز و 

 درش  روزگارشان آشنا کنند.
اما متاسفانه در روزگار ما که دردها، مشزگت 
و معضگت چندبرابر بیشاتار از هامایاشاه 

کند خگءِ طنزی راساتایان و خودنمایی می
-طنزپردازانی واقعی بیش از پیش ح  مای

شود. با تمام تفاصیل باید لودگی، این یزی از 
هزاران حربه ی سرمایه داری را باه خاوبای 

شناسی کنیم و گاهی به این بیاندیشیم آسیب
به جز خودمان آیا کسانِ دی ری نیز از خناده 

بارنادک کساانای هاماچاون ی ما سود نمی
 سیاستمداران، حزومتی ها و دیزتاتورها!

گاهی باید با تأمل بیشتری باه جاماااه ی 
 گوید: ارنس  همین وی نمر بیافزنیم که می

خوشحالی یک انسان متفزر، این نادرتاریان ” 
به این بیاندیشایام “...  چیزی اس  که دیده ام

در اینجا آیا ملصود همین وی انزارِ مازایاای 
دهد در خنده و شادمانی اس  یا هشداری می

مورد معایب خنده ای که برنامه ریزی شده از 
باه   خواهند ما راجانب کسانی باشد که می

سم  و سویی دی ر ببرندک یا آنجا که برتول  
برش  ،این نمایشنامه ناویا ، ماتافازار و 

گوید: کسی کاه کارگردان غالبا طنزنوی  می
خندد هنوز خبر هولناک را نشنیاده؛ آیاا می

ملصودش نلد خنده و خنادیادن اسا  یاا 
 مذم  نوعی خاص و طراحی شده از آنک
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 طبعی یا لودگیسم؟!شوخ 



 

بعد از هفته ها جنگ لفظی، تهدیدها، هشدارها  و 

دیدارهای سران دو بلوک امپریالیستی آمریکا و 

اروپا، امپریالیسم روسیه همراه با مانور های 

نظامی طرفین  بر سر اوکراین و پس آن با به 

رسمیت شناختن  جمهوری های لوهانسگ و 

دونتسک از طرف فدراسیون روسیه، باالخره در 

فوریه، روسیه تهاجم نظامی  ۴۲روز پنجشنبه  

خود به اوکراین را از شمال، شرق و جنوب و از 

 طریق هوا و زمین و دریا آغاز کرد.

تشدید بحران های موجود و تهاجم نظامی روسیه 

به اوکراین بار دیگر این حقیقت محض را نشان داد 

که جنگ ادامه سیاست به شکل دیگر است. 

سیاستی که اکنون خود را در شکل  تهاجم روسیه 

به اوکراین نشان داده است، چیزی جز انعکاس 

همان سیاست قبلی نیست که اکنون با تغییر توازن 

قوا بین قدرت های امپریالیستی این بار در اوکراین  

 به میدان جنگ این رقابت ها تبدیل  شده است. 

در واقع، چه ادعاهای ریاکارانه روسیه  که  گویا 

در دفاع از ساکنین "جمهوری های خلق لوهانسک 

و دونتسک" ارتش خود را به این مناطق گسیل 

گرده است و چه  ادعاهای مزورانه امپریالیسم 

آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو که گویا در دفاع از 

حق حاکمیت اوکراین نیروهای نظامی و تسلیحات 

به کشورهای مرزی اوکرائین فرستاده اند، ذره ای 

از این حقیقت نمی کاهد که هدف هر دو بلوک 

امپریالیستی تقسیم و باز تقسیم مناطق نفوذ  خود 

 در شرایط جدید  جهانی است. 

 

واقعیت این است که  نظم جهان دوقطبی بعد از 

جنگ جهانی دوم  و شکل گیری جهان یک قطبی 

بعد از فروپاشی بلوک شرق به تاریخ سپرده شده 

است. عروج چین تا حد دومین  قدرت اقتصادی 

جهان، عروج مجدد روسیه به عنوان دومین قدرت 

نظامی جهان، گسترش قدرت های سرمایه داری در 

اروپا، ژاپن و.. نشان از این واقعیت دارد که قطب 

های چند گانه سرمایه داری، سرتاسر جهان را به 

میدان کشمکش ها و جدال های خونین خود تبدیل 

 کرده اند.

اوکراین  با  در اختیار داشتن منابع غنی و زمین 

های حاصل خیز که بخش قابل مالحظه ای از غالت 

در جهان را تولید می کند و موقعیت سوق الجیشی 

سیاسی و نظامی اش، طعمه ای نیست که طرفین 

این جدال  ویرانگر به آسانی در اختیار آن دیگری 

قرار دهد. اگر روسیه این هدف را دنبال می کند که 

با تصرف اوکراین و یا به قدرت رساندن رژیم 

دست نشانده و یا متحد خود،  زمینه را برای برای 

مصالح و منافع بزرگ سرمایه داران و 

ناسیونالیسم تجاوزگر روس، برای  تحمیل و تثبیت 

موقعیت خود  به عنوان یک ابر قدرت بازیگر در 

معادالت جهان  چند  قطبی را میسر سازد، در مقابل 

بلوک آمریکا و اروپا  و پیمان جنگی ناتو نیز با 

رساندن خود به مرزهای روسیه و با تحوالت  سال 

در اوکراین و تبدیل آن کشور به متحد   3100

خویش، هدف  تضعیف و جذب روسیه در درون 

خود و اگر موفق نشدند تبدیل آن به یک قدرت 

درجه  چندم اروپایی را مد نظر دارند، به این ترتیب 

آنها بلوک روسیه و چین را نیز تضعیف می نمایند. 

اگر تا دیروز خاورمیانه و آفریقا میدان نبرد و 

کشمکش های خونین قدرت های جهانی و منطقه 

ای بود، اکنون غرب می خواهد از طریق اوکراین  

با  روسیه  و در حوزه پاسیفیک با  چین، نظم  

 جدیدی را سازمان بدهد.

 

ثمره این کشمکش ها و جدال ها برای مردم جهان، 

برای کارگران و زحمتکشان، زنان و کودکان 

چیزی جز مرگ و میر و نابودی هستی و نیستی 

شان و آواره شدن میلیون ها انسان به همراه 

ندارد. همه این نتایج و خطرات را پیش از این در 

خاورمیانه و شمال آفریقا دیدیم  و اکنون دست کم 

 در اوکرائین شاهد آن هستیم.

در برابر این وضعیت، تنها با محکوم کردن این 

جنگ  و افشای نیات سودجویانه بازیگران جنگ 

طلب و امپریالیستی آن، با به میدان آمدن بشریت 

مترقی و طبقه کارگر جهانی و شکل گیری 

اعتراضات گسترده می توان به این بربریت موجود 

پایان داد. در این میان طبقه کارگر روسیه و 

اوکراین بیش از همه مسئولیت و وظیفه دارند که 

نه تنها به گوشت دم توپ این جدال و کشمکش 

ارتجاعی تبدیل نگردند،  بلکه نفرت و خشم  خود 

را به سوی آنانی نشانه روند  که جان میلیونها 

انسان را در میدان جنگ و تحریم به نابودی 

 خواهند کشاند.

لذا، "شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" 

خود را همراه و همگام با طبقه کارگر و مردم 

محروم کشورهای اوکراین  و روسیه و هرگوشه 

جهان، علیه جنگ سرمایه داران و دولت هایشان 

می داند. ما طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در 

سراسر جهان را برای دخالت در این بحران بین 

المللی فرا می خوانیم  و ضروری است علیه 

سیاست های جنگی و توسعه طلبانه قدرت های 

امپریالیستی، برای ختم فوری جنگ، علیه دولت 

های جنگ طلب و نظام سرمایه داری به میدان 

 بیائیم.

 

علیه جنگ سرمایه داران، علیه نظم 

 !سرمایه داری

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

  3133فوریه  32

 0011اسفند  9

 

 

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب 

 -کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری

حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئیان 
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  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد جنگ در اوکراین اعالمیه

 

 جنگ امپریالیستی و ضد بشری باید 
  متوقف شود!



 

 دوس  دارم! 
 بدنِ خودمه!

 به کسی مربوط نیس !
های تاریخ به این پرساش ترین پاسخاینها شاید احملانه

 باشد که چرا فگن عمل زیبایی را انجام دادیک
 دهند: های دی ری میعده ی معدودی هم جواب

خاوام ازدواج خواستم اعتماد به نفسم باالتر باره، مای
کنم، همه عمل کردن منم روش، این عمای کاه مان 
کردم چیزی نیس  برو ن اه کن ببین مردم کجاهاشونو 

 عمل میزنن...
این جواب آخر اما از همه دردناک تار اسا ؛ هاماان 

 گوید:استدال  احملانه که می
چون چیزی در جامعه فراگیر شده پ  قاطاعاا چایاز 

زناد خوبیس .  منگ گرسن ی که در ایران ماوج مای
حتما چیز خوبیس  یا کتاب ن اوانادن حاتاماا کاار 
 خوبایاسا  چاون کاماتار کسای ساراغ کاتااب

 رود! می
های زیبایی در ایران روز باه آمار وحشتناک تعداد عمل

رود به حادی روز و با روندی سرسام آور باال و باالتر می
که در یزی از آخرین آمار منتاشار شاده، ایاران در 
جراحی های زیبایی رتبه ی بیستم را در جهان دارد و 
این در حالیس  که در جراحی بینی وضع اسافاباارتار 
-اس  و آمار ایران لحمه به لحمه بیشتر و بیشتر مای
 شود.تازه این نزته را فراموش نزنید در این آمار تاناهاا

ها بررسی شده نه نسب  تعداد به جمعایا ! تعداد عمل
البته که شزی نیس  که هر انسانی حق دارد اگر عیاب 
و ایرادی در ظاهرش وجود دارد برای رفاع آن تاگش 
کند؛ منگ کسی که دچار شزست ی بینی شاده یاا از 

 باارد قااطااعاااپااولاایاا  حاااد رنااج ماای
باید برای رفع این مشزل اقدام کند. یا منگ شا اصای 
که دندان پوسیده ای را کشیده قطعا باید باا جاراحای 
ایمپان  )اگر از پ  هزینه ی گازافاش باربایاایاد!( 
مشزاش را حل کند. اما پروتز سینه و بااسان، زباان 
ماری، گوش االغی، تغییر خطوط کاف دسا ،عامال 
زیبایی ناف، لب ند دائمی، لیپوسااکشان انا اشاتاان، 

ها عمل دی ری که بسیااری از کاش  عضاه دوسر و ده
شود قطعا توجیه منطلای و آنها در ایران هم انجام می

 عامی ن واهند داش .
از هزینه های هن ف  مادی که برای اناجاام چانایان 

هایی الزم اس  ب ذریم، گاهی هزینه ها جانی هام عمل
شوند.از آنجا که پزشزی در ایران به شزل مافیاایای می

شود آمار وجود دارد و نیز به شزل مافیایی نیز اداره می
های زیبایی وجود نادارد رسمی از تعداد قربانیان عمل

هاا اما تعداد زیادی از افراد بعد از انجام این ونه عامال
دچار عواقب جبران ناپذیر و گاهی مرگ و مایار شاده 

های ناشی از جراحی در  اند. ل ته شدن خون، عفون 
مزانی غیر استریل، مشزگت قابی و تنفسی، آمباولای 
ریه و غیره و غیره... اقداماتی که برای به اصطگح زیاباا 

شود و در شود به همین ها ختم نمیتر شدن انجام می

موارد نسبتا ارزانتر و بدون نایااز باه جاراحای آماار 
شود نمونه هایی از قبیال تازریاق تر نیز میوحشتناک

چربی، تزریق ژ ، بوتاک  و فیار کام کام باه جازء 
ها تبدیل شده و حاال دی ر کماتار الینفک زندگی خانم

کسی اس  که خودش این کارها را اناجاام ناداده یاا 
 دس  کم به آن فزر نزرده باشد.

های زیبایی در سراسر کشور به افزایش نجومی کاینیک
دهد که داوطااباان ایان خوبی این مسئاه را نشان می

قبیل اقدامات از جراحی گرفته تا نمونه های بدون نیااز 
 شوند.به بستری ثانیه به ثانیه بیشتر و بیشتر می

نزته ی حائز اهمی  اینجاس  که این موضوع تنها باه 
بانوان ختم نشده و بسیاری از مردان نیاز ایان گاوناه 

دهند. کاش  مو، عمل بینی و حتی ها را انجام میعمل
تزریق ژ  و بوتاک  برای از بین بردن خاط اخام و 
چروک پیشانی دی ر برای مردان نیز به اماری عاادی 
تبدیل شده ودی ر کمتر کسی اس  که با دیدن ماردی 
 که عمل زیبایای اناجاام داده تاعاجاب کاناد یاا

ها کاار را جا ب ورد.آمار فاجعه بار و صعودی این عمل
به جایی کشانده که گاهی صدای برخی پزشزان نیز در 
می آید که الزم نیس  هر کسی حتما یک یا چندعمل 

 زیبایی انجام دهد!
در دنیای سرمایه داری امروز که معنای هار واژه ای 
تغییر یافته و این تغییرات به مشاغل نیز سرای  پایادا 
 کااارده عاااجااایاااب نااایاااسااا  کاااه
بسیاری از پزشزان را کاسبانِ پو  ب وانیم. در گذشتاه 
دندانپزشزی مزانی بود برای درمان دردِ دنادان و یاا 

ها حاال اما هماه چایاز حداکنر کشیدن و ترمیم دندان
روند و حاتای تغییر کرده و بسیاری به دندانپزشزی می

کند هیچ مشزااای در بعد از ویزی  دکتر که تایید می
داناناد سگم  دندانشان وجود ندارد و خودشان نیز می

از نمر ظاهر و زیبایی نیز مشزای ندارند اما تصامایام 
گیرند خط خنده ی خودشان را اصگح کاناناد تاا می

 لب ندی هالیوودی داشته باشند!
شاود و جا ختام نامایاین معضل اجتماعی به همین

ها برای ها و تگشهای زیبایی، آرایشهرچه تعداد عمل
شود از ساوی زیباتر شدن در دختران و زنان بیشتر می

دی ر پسران و مردان نیز روز به روز بیشتر به بااشا ااه 
 هااا، تاازریااقهااای باادنسااازی، خااوردن ماازااماال

شاوناد. داروها برای زیباترشدن عضگت و... ترغیب مای
دهند که البته بعضی از طرفین هر دو مورد را انجام می

دی ر حج  را تمام کرده باشند مردان و زنانی که هام 
-دهند و هم باش اه و مزملهای زیبایی انجام میعمل

کنند از این دسته های دارویی و غذایی را فراموش نمی
ی ش ف  ان یزاند. گویی بده و بستانی در جریان اسا  

شوند دس  از ایان که هیچزدام از طرفین راضی نمی
کنند تا کمی بایاشاتار اقدامات بردارند و هرکاری می

-توجه ها را جاب کنند. آنها که متاهل اند تگش مای
کنند در این جامعه که همسرشان روز به روز هازاران 

بیند از قاافاااه عالاب مورد از این ونه زیبایی ها را می
نمانند و هنوز هم محب  همسرشان را داشته باشناد و 

-کنند تا کی ِ مناسبآنها هم که مجردند هرکاری می
 تری پیدا کنند. 

جامعه ی آف  زده ی ما روز به روز بیشتر به قهالاهارا 
ها کاه های پوشالی اش؛ همانرود و تعداد عروسکمی

شاید زیباتر شده باشند )البته آن هم با تعاریف جادیادِ 
زیبایی!( اما از تفزر و تعلل خالی و خالی تر شاده اناد 

هایی شبیه به هم کاه شود؛ عروسکبیشتر و بیشتر می
به نمر در آینده ای نه چندان دور تش یص و تاماایاز 

  ها از یزدی ر را برایمان دشوار خواهند کرد...انسان
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 های پوشالی!عروسک



 

های قبل در حالی به پیشواز  کماکانی سا   امسا 
رویم که ستم و  هشتم مارچ روز جهانی زن می

تعدی بر زنان در گوشه و کنار جهان بیداد 
گستر در همدستی و  کند. امپریالیزم جنای  می

داری و ارتجاعی در نلاط های سرمایه تبانی با رژیم
م تاف دنیا، با گسترش جنگ، فلر، بیزاری، 

ها مصایب دی ر زندگی را برای  و ده   مهاجرت
بارتر ساخته اس ، که  ها انسان بدتر و فاجعه مایون

بدون شک در این میان زنان قربانیان او  و آسان 
 مناسبات سرمایه داری و این همه فجایع اند.

ما ایران و افغانستان وضعی    در کشورهای
آشام  های خون گردد که رژیم هن امی اسفبارتر می

ها خیان  و  بنیادگرایی اسگمی در کنار ده
ددمنشی دی ر ضدی  هستریک نسب  به زنان و 

های آنان دارند. ممزن اس  برای زنان در  آزادی
کشورهای صنعتی مسائای چون سلط جنین، 

های شغای برابر با مردان...  دستمزد برابر، فرص 
های اصای شان باشد، اما زنان در  دغدغه

ترین حلوا  افغانستان همین امروز برای ابتدایی
رزمند و یا  انسانی که حق تحصیل و کار اس  می

رژیم والی  فلیه  بدستان  زنان ایران از سوی چماا
ب اطر مراعات نزردن حجاب اجباری دست یر و 

 شوند. زندانی و شزنجه می

امریزا و شرکای آن بعد از بیس  سا    امپریالیزم
جنگ، بمباران و کشتار صدها غیرنمامی دوباره 
افغانستان را دو دسته به مزدوران طالبی خود 
تسایم نمودند و سرنوش  بیشتر از سی مایون 
انسان را به کسانی سپردند که در سه دهه گذشته 
در سگخی کردن مردم افغانستان دس  باالی 
داشتند. با آن که ماهی  واقعی شعارهای دروغین 

ارمغان ”،  “مبارزه عایه تروریزم”امریزا نمیر 
ها قبل در  مدت “تامین حلوا زن”و  “دموکراسی

افغانستان افشا گردیده بود، لیزن حوادث ماه 
اگس  سا  قبل یزبار دی ر ثاب  ساخ  که 

های دموکراتیک از جماه  ها و ارزش زندگی انسان
های  حلوا زنان کوچزترین بهائی برای قدرت

امپریالیستی نداشته و فلط منافع جهان وار شان 

کند که در کجا و چه وق   اس  که تعیین می
 چ ونه عمل نمایند.

خگف آنچه که    خاطر نشان ساخ ،  البته باید
زدند که در  های تبایغاتی غربی جار می بن اه

و    بیس  سا  گذشته زنان افغان به آزادی
دستآوردهای دس  یافته اند، افغانستان در بیس  
سا  گذشته، زیر ساطه اشغال ران امریزایی و ناتو 
هم جهنمی بود برای زنان. در آن  دوران فلط 

ای محدودی از زنان سرکاری و خودفروخته  عده
مدافع حلوا ”، “زن شجاع”بودند که به عنوان 

و غیره مورد تمجید و نوازش نهادهای  “زن
گرفتند. در حالی که خشون   امپریالیستی قرار می

و بربری  عایه زنان در روستاها و همچنان شهرها 
 بشدت وجود داش .

اینان امروز زنان در افغانستان، ایران و   در کنار
های  اکنر کشورهای خاورمیانه قربانی خشون 

های ناموسی اند. قتل وحشتناک  خانوادگی و قتل
ی ما  مونا )غز ( حیدری همین چند روز قبل همه

را تزان داد. هیچ روزی نیس  که ما در افغانستان 
خبری از کشته شدن زنی نداشته باشیم. تجاوز 
جنسی، سوزانیدن، کودک همسری، ل  و کوب و 
توهین و تحلیر زنان امر عادی در جوامع ما 

شوند. بسیار واضح اس  که این ونه  ان اشته می
ها ربط مستلیم به ساختار سیاسی حاکم  خشون 

های فاشیس   در ایران و افغانستان دارد. حزوم 
مذهبی در چهار دهه گذشته اولین و 

ترین حمگت شان متوجه زنان و کرام   وحشیانه
انسانی آنان بود، که این خود خشون  و 

ستیزی را در سطوح م تاف اجتماع از جماه  زن
 خانواده نهادینه کرد.

اما یک روی دی ر سزه ستم و خشون  عایه زنان  
در جوامع ما به وضوح نمایان اس  و آن   هم

مبارزه و ملاوم  زنان مبارز، آزادی واه 
وسوسیالیس  و نترس در ایران و افغانستان 

باشد. زنان افغانستان در ن ستین روزها پ  از  می
ها آمدند و فریاد  قدرت یری طالبان به جاده

اعتراو خود را عایه قید و بندهای قرون وسطی 

این گروه ترور و حش  ابراز داشتند. طالبان 
همانند رژیم جنایتزار ایران برای خاموشی صدای 

طابی به دست یری، زندان و شزنجه فعالین  آزادی
زن متوسل گردیده. اما تجربه نشان داده که این 
اعما  مبارزین راستین را قاطعتر و ملاومتر 

سازد و هرگز قادر نیس  صدای آزادی واهی و  می
 طابی را برای همیشه خاموش نماید. برابری

ها و نهادهای ایرانی و افغان  سازمان  ما جمعی از
که امسا  هم  به تجایل  مشترک از هشتم 
مارچ روز جهانی زن گماشتیم، معتلد هستیم که 
ی انه راه تغییر وضعی  هولناک زنان در افغانستان 
و ایران و سایر نلاط جهان، پیزار مستمر و قاطع 

های  ها و جنبش خود زنان در چهارچوب سازمان
های مستبد و  پیشرو و سزیوالر عایه حاکمی 

 جنایتزاری اس  که مسبب این وضعی  اند.

اعتلاد داریم که سردمداران حاکم در   ما همچنان
ایران و افغانستان در بسا موارد در فزر و عمل 
متحداند و همدی ر را درتشدید استنمارکارگران 

های ما و  های زحمتزش  سرزمین وغارت توده
سرکوب زنان و م الفین و فعالین اجتماعی و 

کنند. یعنی ما با دشمنان  سیاسی حمای  می
مشترک مواجه هستیم که نیاز به مبارزه مشترک 
و حمای  از همدی ر داریم. بدون شک که مبارزه 
مردم ایران عایه رژیم ارتجاعی  ایران مایه تلوی  
و دل رمی مبارزین در افغانستان اس  همچنانی 
که پیزار مردم افغانستان عایه طالبان و سایر 

ی نیروهای  های افراطی ب شی از مبارزه گروه
 باشد. انلگبی در ایران می

تر در این راستا  تر و عمای های جدی گام پ  بیاید
برداریم و دوشادوش هم برزمیم تا روز پیروزی 
براهریمن ارتجاع در افغانستان و ایران، برای 
استلرار جامعه ای نوین ، برای جامعه ای عاری 
ازستم واستنمار ،عاری از زور وسرکوب و 

 ستیزی فرا رسد. بنیادگرایی و زن
 

 وهمبستگی  گسترده باد اتحاد

نابود باد نظامهای مذهبی وسرمایه داری در ایران 
 وافغانستان

 زنده باد آزادی

 پیش بسوی جامعه ای برابر و بدون طبقه
 

 کننده گان: امضاء
 هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا

 هامبورگ-برلین-خانۀ فرهنگی افغانستان
بخش روابط بین المللی سازمان اتحاد فدائیان  

 ایران-کمونیست
 انجمن بانوان افغانستان)ماه(  
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فدائیان کمونیست ممنوعیت تعلیم وتربیت  وتحصیل به زبان 

مادری وایجاد موانع در برابر رشد و شکوفائی زبان  میلیت 

 . های مختلف  درایران را محکوم میکند

 کنیم.می ما ازطریق زبان، فرهنگ وارزش های انسانی، خود را بیان

ماادری خاود   ایران، بسیاری ازکودکانی که از آموختن به زباان  امروزه در

-محرومند از همان ابتدای ورود به مدرسه اعتماد بنفس خود را از دست مای

 .گیرنددهند، در مدرسه و محل کار مورد تحقیر وتبعیض قرارمی

ها از تعلیم وتربیت به زبان مادری و رشد و در جوامعی چون ایران که انسان

شود، درایان ها برتری داده میشکوفائی آن محرومند  و زبانی بر دیگر زبان

شاود.  خوب و بد رواج داده مای“  ژن“  جوامع روح فاشیسم ونژادپرستی و

شوند. طبقه حااکام باا گروهی از انسان ها برتر و گروهی پست شمرده می

تقویت روحیه شونیستی و نژادپرستانه از یکسو و متهم کردن معتارضایان 

ازسوی دیگار، “  تجزیه طلبی” ممنوعیت آموزش و تحصیل به زبان مادری به 

میان توده های زحمتکش تحت ستم و استثمار تفرقه انداخته و به ستمگری 

 دهد.های سیاسی ادامه میو استبداد و سرکوب آزادی

 

ما ضمن گرامی داشت روزجهانی زبان مادری براین نظریم که مماناوعایات  

تعلیم وتربیت و تحصیل به زبان مادری و مانع تراشی در بارابار رشاد و 

های متنوع غیرفارسی در ایران یکی از نتایج  تداوم ستام و شکوفائی زبان

تبعیض ملی، جنسی و طبقاتی در ایران است. کارگران و زحمتکشان مالال 

-جنسی و طبقاتی است که مای-مختلف در اتحاد و مبارزه علیه ستم ملی 

ها و فریبکاری های رژیم پایان داده و با بدست گرفتن توانند به تفرقه اندازی

 سرنوشت خویش به هرگونه ستم و تبعیض پایان دهند.

 کمیته تبلیغات و انتشرات فدائیان کمونیست

 1044اسفند  6

در جمهوری فدراتیو شورائی 

همه ملیتها حق دارند بدون قید 

و شرط تصمیم بگیرند که در 

صورت تمایل در نهادهای فدرال 

شورائی شرکت کنند و یا جدا 

شوند . فدراتیو شورائی شکلی از 

اتحاد است که خلقهای دارای 

حق تعیین سرنوشت بطور 

دواطلبانه به آن می پیوندند . 

فدراتیو شورائی درست نتیجه و 

برگردان درخواست ها و 

مطلبات و مبارزات طبقه کارگر 

و زحمتکشان ملیتهای مختلف 

است و آن قوانین ، فرم ها و 

اشکالی را ثبت میکند که خود 

کارگران و زحمتکشان در جریان 

مبارزه و انقالب بوجود 

میاورند . نمونه هائی که اشکال 

نطفه ای آن را در انقالب 

مشروطیت و تکامل یافته تر آن 

را در قیام بهمن شاهد بودیم و 

اگر در آن موقع سطح رشد و 

تکامل جامعه و صف بندیهای 

طبقاتی مانع از آن شد که این 

تالشها به استقرار اشکال 

حکومتی طبقه کارگر منجر 

نگردد ، امروز با طرح و حل این 

مسائل باید امکانات نظری و 

 عملی آنرا فراهم نمائیم .



 

 51برابر باا  2222مارس  6در روز یکشنبه 

سمیناری مشترک بامانااسا   5022اسفند 

  هش  مارس، روز جهانی زن

 توسط :

بخش روابط بین المللی سازمان اتحاد فدائیان 

  ایران –کمونیس  

هواخواهان حزب همبستگی افغاانساتاان در 

 اروپا

  هامبورگ –برلین  –خانه فرهنگی افغانستان 

 انجمن بانوان افغانستان )ماه(

در حمای  و همبستگی با مبارزات زناان در 

افغانستان و ایران در شبکه جهانی زوم برگزار 

شد، این مراسم بطور همزمان از شبکه هاای 

اجااتاامااا اای فاایااو بااووک، یااوتاایااوب، 

نیز پخش می شد و  اووه بار  انیستاگرام 

شرک  کنندگاان در شاباکاه زوم ساایار 

 وقمندان که امکان حضور در اتاا  زوم را 

نداشتند از طریق این شبکه ها برنامه را دنبال 

 می کردند.

سمینار با سرود انترناسیونال شروع بکار کارد 

رفیق نوشین شفااهای کاه اجارای  وسپو 

برنامه را بعهده داش  ضمن خوش امد گوئای 

به شرک  کنندگان و ا وم بارنااماه هاا در 

ارتباط با اهمیا  بارگازاری ایان ماراسام 

توضیحاتی را باه اطاوع شارکا   مشترک 

 کنندگان رساند.

سخنرانان این برنامه رفقاا، مایاو مساافاراز 

فعالین سیاسی چپ و فعال حقو  زنان و لیدا 

احمد فعال حقو  زنان و از فعالین هواخواهان 

حزب همبستگی افغانستان در اروپا باودناد . 

رفقا بحث شاان را در ماورد ماباارزات و 

دستاوردهای زنان و همچنین موانع پیشاروی 

 مختلف ارائه کردند. جنبش زنان از زاویای 

   نوان سخنرانی رفیق میو مسافر

  “مبارزات و دستاوردهای زنان و چشم اندز” 

   نوان سخنرانی رفیق لیدا احمد

ا بنیادگرایی و راه دشوار پایاکاار  امپریالیزم“ 

 ”زنان افغانستان برای رهایی

ویدئو پیاامای از طار   در قسمتی از برنامه

کاه از  راوا -جمعی  زنان افغانستان فعالین 

افغانستان برای این مراسم ارسال شاده باود 

پیام فعالین داخل کشاور ساازماان  پخش و

به مراسم نیز توساط  اتحاد فدائیان کمونیس 

یکی از رفقا خوانده شد. نکته ای که در هار 

پیام رفقا هم از افغانستان وهم از ایاران  دو 

ضارورت  برجسته بود و بر ان تاکید داشتند 

فعالین و نیروهای انقوبی ایران و  همبستگی 

 بود. افغانستان و کشورهای منطقه 

در برنامه زمانی نیز برای ادبیات انقاوبای در 

نظر گرفته شده بود وشا ران مبارز رفقا رویاا 

قادر از افغانستان با شعری در ساتاایاش رزم 

زنان و احسان حقیقی نژاد از فعالین فدائایاان 

کمونیس  نیز با داستانی کوتاه و قطاعاه ای 

 شعر برنامه را وزین کردند.

آهنگساز و هنرمند جوان افغانساتاان ارسان 

فهیم برای این مراسم دو قطعه پیانو ضباط و 

ارسال کرده بود و پاناچاه هاای جاوان و 

نوای دلشین پیانو تحسین  هنرمندانه ارسن و 

شرک  کنندگان را بر انگیخ  ، هنرمند دیگر 

افغانستان شکیب مصد  نیز باا دادای کاه 

خشم فروخفته سالیان را در خود داش  شاور 

را در دل شرک  کنندگان دو چندان  انقوبی 

 کرد.

قبل از مشارک  شرک  کنندگان مراسام در 

بحث ها، بیانیه مشترکی که از طر  بارگازار 

کنندگان تنظیم و تهیه شده بود توسط یکای 

از رفقای افغانستان خوانده شد و در باخاش 

پایانی شرک  کنندگان ضمن تشکر از برگازار 

کنندگان پیشنهاداتی را مبنی بر اداماه ایان 

برنامه های مشترک در  رده میادانای ارائاه 

دادند که مورد استقبال قرار گرف ، قارار بار 

این شد که کمیته برگزاری مراسم در جلساه 

ای که برای جمع بندی و ارزیاابای ماراسام 

خواهند داش  این پیشنهادات را مورد ارزیابی 

 قرار بدهند و نتیجه را به اطوع  موم برسانند.

پایان بخش برنامه دکالاماه شاعاری باود 

رفیق از دسا  رفاتاه ماان مساعاود  که 

به مناس  هش  مارس پارسال تهیاه  دقیقی 

کرده بود که به یاد این رفیق در این بارنااماه 

 پخش شد.

  روابط  مومی فدائیان کمونیس 

 2222مارس 8  
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گزارشی کوتاه از برگزاری 
مراسم مشترک هشت مارس ، 

 روز جهانی زن

https://www.youtube.com/watch?v=wH447Cdbrcs
https://www.youtube.com/watch?v=mSdgshn3Y0E
https://www.youtube.com/watch?v=mSdgshn3Y0E
https://www.youtube.com/watch?v=mSdgshn3Y0E
https://www.youtube.com/watch?v=vj2rZBEazDI
https://fedayi.org/8march-daxel/
https://fedayi.org/8march-daxel/
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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 !

مارس امسال با شعار نه به جنگ امپریالیستی و نه به تبعیض و 8

 زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم  -نابرابری 

 ها بیائیم به خیابان 

فرا رسیدن هشتم مارس روزجهانی زن را به همه زنان و مردانی که در راه رهائی از ستم و استنمار و 

 گوئیم.کنند، شادباش میتبعیضات جنسی وجنیستی مبارزه می

هشتم مارس امسا  مصادف اس  با جنگ در اکرائین، جن ی که باوک هاای سارماایاه داری و  

امپریالیستی تدارک دیده و راه انداخته اند. بار اقتصادی و سیاسی و جانی این جنگ بردوش کارگران 

شود. زنان و کودکان از جماه قربانیان اصای آن هستند. در هن امه جنگ باا و زحمتزشان نهاده می

اعما  محدودی  بر آزادیهای سیاسی و تشدید سانسور مطبوعات و کنتر  گردش اطاگعاات، دروغ 

فریبانه رسانه های طرفین، ناسیوناالایاسام ، های جه  دار و عوامپراکنی و تحریف حلایق و تحایل

گیرد و زنان بار عمیم نتایج فاجعه باار جاناگ و نژادپرستی و زن ستیزی و قتل و تجاوز رونق می

 کشند.کشتار و آوارگی را بردوش می

های هش  مارس امسا  فرصتی اس  تا در روز جهانای زن خاواهاان تجمعات، تماهرات و مراسم 

تشدید مبارزه عایه تمام تبعیضات جنسی، مای و طبلاتی شویم و به ناسیونالیسام، شاوونایاسام و 

نژادپرستی و زن ستیزی اعتراو کنیم و ماهی  واقعی و مسببین اصای جنگ در اکرائین را افشاء و 

 خواهان توقف آن شویم .

فراموش نزنیم که هشتم مارس یادآور مبارزات زنان و مردانی اس  که مبارزه برای پایان دادن باه 

تبعیض جنسی را با مبارزه عایه ستم و استنمار و زور و سرکوب و جنگ و کشتار و ماباارزه بارای 

سوسیالیسم درهم آمی تند. این مبارزات برغم ملاوم  ارتجاع  و تاریک اندیشی، دسا  آوردهاای 

دهنده این واقعی  اسا  غیرقابل کتمانی بهمراه داشته اس . تاریخ پر فرازو نشیب این مبارزات نشان

که برانداختن کامل و قطعی نابرابری زنان و انواع تبعیضات جنسی، همچون دی ر باگیاای جاواماع 

طبلاتی با برانداختن ساطه سرمایه ممزن خواهد بود .اما این بدین معنا نیس  که مبارزه برای تحلق 

حلوا زنان را به تحلق سوسیالیسم حواله داده و از زیر بار وظائف امروز شانه خالی بزنیام، بااازاه 

مبارزه برای رفع ستم جنسی در جوامع طبلاتی بویژه در ایران جمهوری اسگمی زده که نایامای از 

ترین مناسبات مذهبی و پدرساالرانه را جامعه را از ابتدائی ترین حلوا خود محروم نموده و ارتجاعی

بر ملدرات زنان حاکم کرده اس ، خود مبارزه ای اس  در جه  سوسیالیسم و بادون تاردیاد هار 

ها به سم  ترقی و تزامل و افزایش سطح آگاهی و موفلیتی در این مبارزه ولو کوچک، جامعه را گام

دهد. عگوه برهمه اینها، ایستادگی در یافت ی و آمادگی برای تحلق انلگب اجتماعی سوا میسازمان

هائی که در چنبره ارتجاع ، کهنه پرستی و پدرساالری اسیرناد، برابر ستم و مبارزه برای رهائی انسان

 یک وظیفه همیش ی هر انسان آزاده ای اس  . 

مارس روز جهانی زن را به همه زنان بویژه زنان کارگر و زحاماتازاش  8ما از هم اکنون فرارسیدن  

گوئیم و آنها را به تداوم مبارزه برای رسیدن به جامعه ای عاری از ستم و اساتاناماار، شادباش می

 خوانیم.تبعیض و نابرابری و جنگ و آوارگی فرامی

 

زنده باد -مارس امسال با شعار نه به جنگ امپریالیستی و نه به تبعیض و نابرابری ۲

 ها بیائیم .آزادی و زنده باد سوسیالیسم  به خیابان

 سازمان اتحادفدائیان کمونیست
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