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ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

بمناسبت اول مهر 4931و
بازگشائی مدارس
سااااحص یلاا ا اا ا اا ا اا ا اا ا

ترکیه زیر چکمه های فاشیسم

ی-4931ی 39یآغااااح ی

م شودی.م ونهحیدانشیآمو یودانشجو یخاود یاای
براییواودیبهیکالسهحییداس یدای یمااااس ی ی
دانشااهااح یسااح یوسااح اار یمااراکا یآمااو

ا یآمااحد ی

م کننا.یخحنواد یسحیدا را ایا یباح یبا ای یواما اای
فر ناانیخودیاایبااقهیاا یماااسیم کننا یکاهی
فشحایاقت حدییبسا احای یا یآناهاح یاا یااتا یا ی
لحم ا یاباتاااتا یلار ا ینا اح ساحی یما ا اشاتا یوی
خوااک یفر ناانیخودیعحج کرد یاست.یفارار ی
بساا ااحای یا جااوانااحن یونااوجااوانااحن ی اا اارااح ی
امتکشیاایسمچنحنیداآلشیاسر یواودیبهی
مااااااااااااااس

یودانشاااااااااااهاااااااااااح

یساااااااااااحی

مردقیلرک هیسریاو یبحیقتایویعحمهحیو یجاناح اح ی
لح یاییب ااایم شونا.ی
سریاو یآ ادییویانسحن تیدایلرک هی ریچکمهی
سحییداعشِیاادوغحنیتهامحصیویسالخ یما اشاودی
ویبحیا جحدیا یچن ییجویمر ی ایو یواشاتاناحکی
ویبحیامحقیخونیلود یسحیبو

یخ ق یکُارد یاژ ایی

االجحعا یاادوعاحن یما اخاواساا یاناتاخاحباح یاوصی
نوام ریاایبحینت جۀ یاضاح اتاماناااناه یای یبار ا اای
کنا.

کشور را حکام دزد و ناالیق به
کدام سو میبرند ؟
محسن رجب زاده

دایاحت یکهیمنیرهیخحوام احناه یدا یجانا

یوی

آلشیم سو دیویسریثحن هیخ ریکشتهی انیعاا ی
ای یا یمااردق یبا یدفااحا یخ ااونااح یکااودکااحنی
ق هحییرریا یک نهیمحیاایبهیدادیم یآوادیبا ایی
لح یاییبریجحنییفتحد یویب شیا ی اش اتاه یمارای
نهرانیکرد یویبفکریوایدا تهیاستی.
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کشته شدن کارگر انقالبی و زندانی،
شاهرخ زمانی را بشدت محکوم می
کنیم

م سو انا ی.کساتار ی یلاو او یوم ارو یماوادی خ ریکشتهی انی حسرخی محن یبس حایلکحنیدسناا یباود یو یبارایی
مخاایدایماااسیودانشهح یسح یآ اناا یجاواناحنی جن شیکحا رییویبو یجن شیچپیا رانیویلمحما یآن یکساحنا ی
اا یباااح یلاااهاااا ااااا یجاااای یماااواجاااه یساااحخاااتاااهی کهیع هیاژ یینک تیبحایاسالم یا رانیم حا یم یکننا یفراانیب ا یبشمحایم یآ ا.ی ماااکیوی
است.م محنی امتکشیکه یمساواوتا ات یبا ا ی ادتهیسحییر ک یاژ ییم ن یبریسکتهیمغ ییمثایسم شهیمض کیویلوس یبهی وایما ا ا اوناهاحی
آماااو
یوراااروا یجاااواناااحن یاا یبااارعاااهاااا ی نفریدایا رانیویخحا یا یا رانیکهیبهیکحانحمهیآدمکش یاژ ییبخوب یواقفنایاست ی.
ینم یم ردیویا یعشایبالر یا ی اناح ی
داانااا باااتا ااا یعاااق یلااکااحفااوی یااارااو یما ا ااما ی س چکسیدای ناانهحییمخوویاژ ییاسالم یبهیمر ی
نحچحانایاوقح یفراغتیخوداایبهیجحییمیحتا اهی اژ ییا یسر ونهیاعت حايیسحقطیاست.یاژ ییسرمح هیدااییاسالم یک یویکاجاح یلاوانساتی باح یا ا ی
وآمااحد ا یباارای یل ا ا ا اای یولاارب ا اات یجااوانااحن ی لال هحییمشبواحنهیکس یاایمترحعایکنایکهیکشتهی انیستحایبهشت یسحیویاک ریم ماییسحیویناسحی
یبود ؟ی
دامشحغایفرع ینظ ریمسحفریکش یوکاحاساحیی ناانيید هریاحنای کیمر ی
د هریسپرییکننا.داس ستییاالجحع یآمو
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ا ی

ا رانی یمفحدیداسا یما اشار یخارافاح یومارو ی
کهنهیررست یولحا کیاناا شا یاناا یو یباه ی وای

هیچکس ”غیر قانونی“ نباید باشد

دامغ یجوانحنیفروبرد یم شونا.کم ود یفضاحیی دایرحسخیبهیلراژدییمر یرنحسنایسحیدایالر ش
ال قیآمو

نوشین شفاهی

یوین ودیلجه ا یمااان یباو ا ی فحج هیرنحسنا یسحیسمچنحنیادامهیدااد.یاجسحدی14ینفریکهیبهی فتهیمسووت یااتمحالیسواییباود یدای

دانشیآمو انیودانشجو حنیبس حاییا ی هارساحی

کیکحم ونیاسحی ا یر اای ا.یمر یا یانسحنهحییب یرنح یدص یسار یانساحنا یاا ی اا ااا یباااد یما ی

واوسااتااحسااحی یکشااواااا یکس ا یدانااش یال قی آواد.یا یافرادیکهیچنا یکودکیسییدایم حنیآنحنیسستنایدایدمحیی39یداجهیب حصیخودیاسحی ا ی
واسااتاافااحد یا یاضااوا یم ا ا اامااحن یومااااسااحنی کهیدایآنیدمحیی حقتیفرسحیسالکی ونا.یبراست یچهیکسحن یمر رنا؟یداسحی یبساتاه یو یقاوانا ا ی
کحاآ مود یم روقیکرد یاست.ی
ادامه در صفحه 2

ضایرنحسنا یااورحی حیقحچحقچ حنیب راییویسنهاص؟ی حیسریدو؟

ادامه در صفحه 9

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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بمناسبت اول مهر 4931و بازگشائی مدارس...

کشته شدن کارگر
انقالبی و زندانی ،شاهرخ
زمانی را بشدت محکوم
می کنیم

مشکایب ا ید هرم ونهحیجوانیکهیبهیام اای
کس یداناش یااسا یمااااس یما اشاوناا یوجاودی
ل ضیجنس یم یومشس

ی آ اا یجساما ی

ویاواا یوسارکاوب یاباتاااتا یلار ا یااراو ی

س چکسیدای ناانهحییمخوویاژ ای یاساالما ی

وآ اد هحییس حس یممنوع تیلشکا یمساتاراای

بهیمر ی

ووم ا ااروم ا اات یا آ ادی یب ا ااحن یاساات.دوتااتی

ا یواق تهحی یدادناحک یانا اکاحسا یاسات یا ی

ب ا تر یمرو یومشو یل ضیجاناسا ی ی

وض ا ا اات یجااحم ا ااه یداماااااس یدانشااهااح یسااحی

ماشسا ا یوما ا یداماااااس یاسات یساای یاکانااونی

وجوانحنیوکودکحن یکاه یا یاماکاحن یلا ا ا اای

م ونیسحیکودکیونوجوان یبات ایممناوعا اتی

م روقیسساتاناا یا ا یساح یمساحتاا یومشاکااللا ی

لاا سیبهی بحنیمحداییموادیل ا ا اض یقاراای

نا ااسااتاانااا یکااه یدانشااجااو ااحن یدانااش یآمااو ان یوی

م ه رنا یآنهحینحچحانایا سمحنیابتاایبح ی باحنا ی

آماو ااحاان یما ااحا یو یرا اشاارو ید ااا یبارآنااهااحی

غ را ی باحن یماحدای یخاود ی باحنا اکاه یباح یآنی

بربنانا.ی

یسحتاهاحی ی اش اتاه یآماو احاان ی ی

آ ناحتا ینااااناا یو اح یآ اناحتا یکاحفا ینااااناا ی

دانشجو حنیودانشیآمو انیوجوانحنیدست یباهی

ایاایآغح یکننا .یا ا یلا ا ا اض یما ا انی

اعتراضح ی سترد یای ی دناا یواژ ای یبارغایی

فشحایاوا یواوان یبرآناهاحاا یافا ا اش یداد ی

دار شی رفاتا یسا احسات یسارکاوب یو یبارغایی

یداوسی

بررحکردنیب ااد ح یسحیو یبار اان یما اکاوما اتی

ل

وداجهیموفر ات ی احن یاا یداآماو
رحت یم حواد.

سحییسنه یبراییف حت یا ا یجانا اشاهاح یاماحی

مااحف ا ااحی یقاااا یوثاارو یاااحکاای یباارکشااوای

سر ینتوانستهیاستیا یارکتاهاح یااماتاوقا ی

یباار یعا ا ااه یا ا یلا ا ا ااضااح یاا یبااحی

کاارد یوبااه یاسااااو یساارکااوبااهاارانااه یخااودی

سرکاوب یو نااان یو اکاناجاه یراحساخ یما ااساا.ی

برسای.ا ا یواالاراحی یسایاا یآ احسا یوداکی

بس حاییا یآماو احاان ی یاساتاحدان یو یداناشی

آمو حاان یدانشجو حنیوجوانحنیا وض ا اتی

آمااو ان یودانشااجااو ااحن یر ا ااشاارو یومااتاارق ا ی

جااحما ااه یو یلااال یآنااهااح یباارای یا ااجااحد یرا ااونااای

وانرالب یکهیخواستحایافویل ا اض ی یدا اتا ی

وسما اساتاها یباح یجانا اش یکاحا اری یو یساح اری

لشااکااا یمسااتاارااا یو یآ ادی یبا ااحن یما ااشااونااا یبااحی

جن شاهاحی یاجاتاماحعا ی یو ساتار یا اا یساحیی

ساارکااوب یواخاارا یا یماااااس یو یمشااحغااای

آ اد خواساحناه یو یساوسا احتا اساتا یدادانشاهاح ی

مواجهیم شونای.اکنون یداآساتاحناه یآغاح یساحصی

ا یچشاایی

اعااتاارا

ل

سااح ی وماااااس یو یمااراک ا یآمااو

یجا ایاس رانیاعتراضاح یما ا اماحنی

اناا ستر یول م ق یا یجن شهح یاا یداافاقی

دا ناانهحیوی کنجهی ح یسحیبهیسرما ا ارناا .یوی

م حا ی

رحلا ی یباحسااو یسارناهاونا یناظاحقی

دااو سحییاخ ریعا ید هرییا یما ا اماحن یوی

احکییورح حنیدادنیبه یساتای یواساتاثاماحا یو وای

ف حالنیمان یویدانشجوتا یدساتاها ار یواواناهی

ساااارکااااوب یورااااح ااااه یا اا ا ی یساا ا ااااسااااتاااایی
آمو

ناانی ا یانا.
جن یاسات ی اماه یای یا اوضاحا یاجاتاماحعا ی
ساا ااسااتاای یآمااو

اا یووضاا اا اات یکااودکااحنی

ل

یمترق ی یانرالب یوماانیسامارا یباحی
ال یبهی بحنیمحدای یو یاا اهاحن یبارایی

صفحه 2

ا ی نح یاژ ای یا یسار اوناه یاعاتا احاي یساحقاطی
است.یاژ ییسرمح هیدااییاسالم یک یویکجاحی
لوانست بحیا یلال هحییمشباوااحناه یکسا یاای
مترحعایکنایکهیکشتهی انیستحایبهشاتا یساح یوی
اک ار یما اماای یساح یو ینااساح ی ناااناي ید اهاری
احنای کیمر ی

یبود ؟یکهیدا یماوادی

قتای حسرخ ی ماحنا یکاه یدا یجاحما اه یجاهاحنا ی
کحا ریینحم یآ ناح یو یما ا اوب یدااد یباتاواناای
موفقیبهیق والنانیا یفار ا اکاحای ی اود؟ یماحی
کمون ستهح یو یمااافا ا ا یسارساخات یااراو یوی
آامحنهحییکحا رییسر یاجح ینخواسا ای یدادی
کااه یاژ اای یاسااالما یدسااتااهااحی یخااون یآتااود یوی
کث فشیاایا یا یجاناح ات یباراااتا یبشاو اا یوی
ناان حن یسا احسا یاا ی اکا یراس یا ید اهاریی
اذ ااالنااه یا یبا ا یبا اارد .یماار ی ا ا ا ا یدای
ناااانااهااحی یاژ اای یاسااالما یبااه یاناااا یکااحفا ی
موضوع ینهیفرطیل ر رآم یب اکاه ی ساتاحخا ی
ا کحایبهیارمتیجحما اه یکاحا اری یا اران یوی
جهحن یاست.یا یقت هحیی نج ر یاییدایداخای
ناااان یو یدا ینااتا ااجااه یاِعاامااحص ی ااکاانااجااه یسااحیی
واش حنهیاژ ییلنهحیویلنهح یدا یماتا یکاحاناحماهی
ک یاژ ییآدمکشیا رانیقحبایلوض ایاست یوی
بس یدایکنحایداای دنهحیویل ربحاانیکاردناهاح ی
دایکنحایلرواسحییداخایویخحا یو یقاتا اهاحیی
سراسرییویاس ایرح

یو...یکهیلاماحماح یبااساتی

م دواانیویمحمواانیاژ ای یاناجاحق ی ارفاتاه یوی
م ه رد.ی

کاا اا اااه ی اااهااارونااااان یناااماااح اااحن یماا اااساااح د.ی

نوجوانحنی یآمو حاانیویاستحدانیداآساتاحناهی
بح شحت یماااسیکشوا.

ینم یم ردیویا ا یعاشا یباالاری
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هیچکس ”غیر قانونی“ نباید باشد

ونایبح ایم حتغیبس حایب شتری یباپاردا ناا یکاهی

ااحمااا ی" یااارااو یبشاار" یما اااانااا یکااه ی ااحمااای

اکثرایلوانیآنراینااانا.

انسحنهح یکهیا یآدمکشحنیداعشیویاتش حب یوی

یا یلراژدییانسحن یبراییافرادیب شمحاییکهی

د هریبراداانیاساالما یا یفاراا یما اکاناناا ی

ا یبربر تیداعشیدایعرا یویساوا اه یفاراای

نم شود؟

م کننایویسست یوین ست ی حنیبهیآلش یکشا اا ی

لحی محن کهیسرکوبیویکشتحایویفرریویفالکاتی

ا یوی حیسوماحتا اح ا یساح ا یکاه یا یلاوااشی

س ستییضایانسحن یسرمح هیدااییوجود یداادی

اتش حبی ر ختهیانایوی حیمردقی رفتحاید هاریی

و ی ااو ااه یسااح اا یا یا اا یدناا ااح یاا یباارایی

ی

دایاا تر ی حیسنهاحص یکاه یبارای ی اک ی ناا ا ی

امتکشحنیویب یچ انیبهی کیجهنییواق ا ی

ل اادیراناحساناا احنا یکاه یدالاال یخاود یبارایی

ام یاحضرنایسریخایاری یاا یباجاحن یباخارناای

ل ا ایکرد یا یمو یانساحنا یاا یناما ی اودی

اس انیبهیااورحیا ی ر اق یدا اح یباه یساالکاتی

وت یباستیا یواش حنیمُث هینشونا یداستحنا ی

متوق یکردیویمتوق یسای یناخاواساا ی اا .یساری

اس ا یانا یسحصی ش تهی9824ینافار یو یامساحصی

سم شها یاسات .یا ا یدساتاه یا یراناحساناا یساحی

انسحن یاقیداادیبراییدسترس یبهی را ایا ی

8919ینفریبود یانا.یواضایاستیکهیا یآمحای

مشتر حنیا ی"قحچح ی روس "یسستنا.ی

انسحن یلریویبهتریبحیسریوس هیویامکحنا یکاهی

حمایل اادیبس حاییا یقربحن حن ید اهاری یکاهی

چرایسنو یسییبح ای حساا یلاکاراا یا ا یفاجاح اوی

دایاخت حایدااد یبکو ا یا یجم هیلرکیخحناهی

دایمس ریاا یخحمو یم یم رنایویمار شاحنی

بشو ی؟یوجاانیجهحن یبح اا یا یا ا یم ا ا اتی

وید حا .یلحی محن کهیا یلواش یآ اکاحا یدای

ان کحسیجهحن یناا تهیو ی اح یباه یلار ا اوناهاحیی

رقیکنا!ی14ینفریا یچهیاوضحایوی را ایا ی

ق ایا ح یاستیرنحسناا یساحی یبسا احای یبارایی

خ رییاا یر ااینم یکنا ینم شود.یکشت یساحیی

فراایکردنایکهیا نهونه یباکاحق یمار یافاتاناا؟ی

نجح یجحنیخودیویفر ناانشحنیااس یااورحیوی

واژ ونی ا یویکحنت نرسحییکوچکیویبا ا ی

یکاه یداد یبسا احا یبا اشاتار یا ی اردنی

منح قیام یخواسنای ایویب قیبراییدست حبا ی

مر یآفر یسمهیویسمهیبح لحبیقوان ا یغا اری

دنااهااحی یداعش ا ااحن ا یبااود یکااه یا یدسااتااشی

بهی ک یاساتاحنااااد ینسا اتاح یباهاتار یلا یباه یساری

انسحن یرنحسنا یدایکشواسحییمر ا یاسات.ی

م خواستنایبهر نا یدایکاحما اونا یباح یجاح ا ی

خیرییخواسنایداد.یا ی کی را طیب ارانا ی

یوی

بس حایلن یویباونیراناجار یاوی یسای یانا احای

خااحن ا یاساات یکااه ین ا ااح یبااه ی ااک یواکاانااشی

سرکوبیویب یخحنمحن یایی شتهیانایکه یخاودی

ا یلحیدای رماحی ی 39یداجاه یلاحبساتاحن یماثاای

بالدان یدااد.یاااقایکحاییکهیم شاود یکاردی

ا یکشواسحیدایکنحاینحلوی حیبحن یآن یباود یوی

الحقهحیی ح ینح ستهحیخفهی ونا.یبراست یق ی

ا یاستیکاه یلاماحق یجاحما اه یبشار یدوساتاحن یوی

حیا یاحم حنیآنیبود یاناا .یآناهاح یبارای ی احفاتا ی

انسحنیدادیم ه رد.یا نهای یچاهارای ید اهار یا ی

اارفاااااان یااارااو یانسااحن ا ی ااک یفااراخااوانی

مکحن ینس تحیام یجحنشحنیاا یا ا یچانا ا یباهی

لواشیعر احن یو یناهاحن یدنا احی یکاثا ا یساودی

سراسرییداد یویاعتراضح یعماوما یای یاای

اایویسوتنحکیم یم رنا.ی

م وای.یا یقحچحقچ حنیسنهاصیسییماثاا یساری

ع اه یا ا یبا یاعاتاناح ا یااوراح یو یآمار اکاحیی

ا ی محن کهیداعاش یاضاوا یاا یباح یقاتاا یوی

بحنایوی رو یل هکحاید هرییم

وصیمستر ایی

محت یبهیجحنیناسحیس اایرنحسنا یبهیچاحتاشی

عحمهحییفج حنهیا یابارا یکارد یقاحچاحقاچا ی

قوان یضایرناحساناا ا یااوراح یسساتاناا .یا اناهاحی

بااکااشاانااا .یبااح ااا یخااواسااتااحا یتااغااو یقااوانا ا یضااای

سحییانسحنیسییکهیاکثر ت یآناحن یا یکاماتار ا ی

نت جهی کیس ستییمر ضیویمن طیسستناا یکاهی

رنحسنا ی ا یویدایجهتینهحد نهی انیقحناونی

انااها ا یسااحی یانسااحنا یسا ا یبااو ا ینا اارد ی

جحنیانسحنهحیبرا شی کیموضوایداجاه یدوقی

" یس ا ااچااکااس یغ ا اار یقااحنااون ا ین ا ااساات" ی ااکی

س ستمحل کیلریویسح محن حفتهیلر یوااد یعاماای

وینحچ یاست.یسرمح هیدااییما اکاشاا یو یما ی

سم سته یجهحن یبوجودیآواد.

ا یانا.یبحیکحسشینرخیبراییقحچح ی روسا ی

چحرا یو یلا اهاکاحا یما ی ا اا .یچایاوا یوجااانی

ا رچهیخاحلاماه یدادن یناهاح ا یباه یا ا یفاحجا اهی

عمالیرنحسنا یسح یکهیامکحنح یروت یو یماحتا ی

انسااحن یما ااتااوانااا یآسااود یباامااحنااا یوقااتا ااکااه یا ا ی

انسحن یویس ااانیفجح ویواش احناه ید اهار یدای

بس حاینحچ ییداانایاایبهیسفرسحی ی اروسا ی

کشواسحیداسح شحنیاایبروییانسحناهاح ا یما ی

روییلال یبارای یسارناهاونا یسا اساتای یضاای

لشو قیم یکننایوت ینحامانا یو یخایار یمار ی

بنانایکهیا یدستیآدمخواسحییرروا ی احفاتاهی

بشااری یساارمااح ااه یداای یاساات یوت ا یا یسااری

بس حایجاییویلررب حیغا ار یقاحباا یاجاتاناحب یاای

خود حنی ر ختهیانایویل یبهیسریخیری یما ی

اقاااام ا یبااه یساار ی ااک ا ا یباارای ینااجااح یا ا ی

فر کحاانهینحچ ینشحنیم ااساناا .یکساحنا یکاهی

سپحانایکهی ح ای نا یدوبحا یاییآغح یکننا؟ی

انسحنهحییدادمنایویرح حنیدادنیبهیا یلس اساای

م خواسنایا یاماکاحناح یاماناتاری یبارخاواداای

کنوانس ونیارو یبشریچهیااراوقا یاا یدقا اراحی

لراژدییانسحن یبح ایامح تیکردی.ی

یبنحیبهی اا یسح محنیب یاتم

یمهحجر

انسااحنااهااحی یب ا ااشاامااحای یکااه یاس ا اار یجاان ا

ارا ی شا تهیویب

صفحه 9
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کارگران جهان متحد شوید !

مهر ماه  // 4931شماره 493

بمناسبت اول مهر 4931و
بازگشائی مدارس...

ترکیه زیر چکمه های فاشیسم
دوتتیفح ست یاادوغحنیسمحنیوایکهیاسا اری

ساویقراایداد یویسالخ یما یکاناناا .یساما ا ی دانااش یآمااو ان ی یدانشااجااو ااحن ی یآمااو ااحاانی

ا بیدموکرال کیخ قیآنرای"اکومتیمحف ح"ی

اادوغحنیبودیکهیکوبحن یاایدایم حنر ینههی واستحدانیم حا

م ینحما یدماحا یا یاو احا یماردق یداآواد ی

قراایدادیویمر سح شیاایبروییمردقیب یرنح ی سحیوماااسیکشوا ال احد یوما احا ی اماح یبارایی

است.یغ ریا یام هیسحییمستر ییر اس یماو ی

بستیوت یب محاستحنهحیو یلساها اال یداماحنا ی لغ را یبن احدی یداناظاحق یآماو

وس ا ا ا یا ی ااوا ااهااح یو یباام ا ی ااشاا ااهااحیی

ا یاایبراییداعشیویمجروا نشیقُ ُر یکرد.ی ورشت حن یا سح ریجن شیسحییاجتمحع یانراالبا ی

او اف ونیع هیکردسحیویاا ابیوینهاحدساحیی

دوتتیب شرقیاادوغاحن یبا اشاتار یا یآن یاساوای برع هینظحقیاستثمحا رانهیوسرکوبهرانهیاحکی ی

ماافویآنحن ی نا یم ونهحیانسحنی امتاکاشی

شتهیاستیکهیبتواناییادیرحییخودیاایا یا ا ی

داآستحنهیباح شاحتا یدانشاهاح ی
ا یو یااماح اتی

انااتااظااحای یاساات یبااراااق چاارا یکااه یدانشااهااح یسااحی

ویم حا یاایبهیوا هینحباودی یکشاحناا یاسات.ی

واق هیرحکیکنا.

ر سیاادوغحنیا ریسییا یقتاا یو یعاحق یکاردنی

ی امپر حت سییآمر کحیسییبحیم کاوق یکاردن یا ا ی ب ا یآ حس ی یآ ادییویم حا یبود یاست.

مااردق یفااراغااتا ی ااحبااا یبااه یلاامااح ااحی یجاانااح ااح ی

جناح ات یااماح ات یخاود یاا یباحا ید اهار یا ی محیآغح سحصیل

وماااسیکشوای

ین د کیبهینایسحصیسنهاری
ی39-31یاایبهیساماه ی اماحی

روسهحییااس ست یکُرد-ست یم ینش نا یکاهی

اادوغااحن یاعااالق یکاارد یو یاباارا یام ا اااواایی دانش یآماو ان ی یدانشاجاو احن ی یخاحناواد یساح یوی

بهیدفحلریا بیاچ.دی.ر ی(کهیع نحیا یماناحفاوی

م کنایکهیبحیسم حاییلرک هیم ضایلاروا سایی آمو حاانی حدبح یم هوت ییوی محاایباه یالا احدی

ویمیحت ح یخ قیکردیامح تیم اکاناا یو یراروی-

اایدایمنیرهیخاحلاماه یدساا! یما اضا ا یکاه یباحی وم حا یجهتیل رقیخواستیساح یومایاحتا احلاتاحنی

کردیسستنای)یدای هرسحییمخت ا یواشا احناهی

کمکیلرک هیویعربستاحن یو یکاو ات یو ید اهاری فرام خوان ی.

ام هیکرد یویآنهاح یاا یباه یآلاش یما یکشاحناناا.ی

االجحایم

ر سیلرک هیم حفظیا ی اروساهاحی یماحفا اح ا ی

خحنمحنسو ییبهیناحباودی یکشاحناا یاسات .یا ا ی برقراابحدیجمهواییفااال وی واات یا ران
ا کیلمسححیا خت یسحید هریکا ا اشاه ی اا یوی نا یبحدیسوس حت سیی

استیکهیف حت یجنا اش یآ اد اخاواسا یو یااقی
حنهیکُردیاایابود یویآنحنرایباه ی ا او یساحیی
واش حنهیاییبرتایاسحنا یویاجسحدیآنحنیاایدای
م حبریبهینمح شیم هشااد.یات یبهیمسحفر انا ی
کهیبحیمر اا ی اهارساحی یکاردنشا ا یدا یسافاری
سستنایام هیکارد یو ی ی"ا یو یاکا ار" ی او احنی
ررچییلرک هیاایبریاجسحدیکشتهی اا ی احن یباهی
است ا یدایم یآواناا .یباما ی اشاای ید ارو ی
آنکحاایسییبخش یا یا یرروژۀیبخونیکش اانی
لود یسحیویویف حت یم حا یاستیکهیا یدو یساهی
سحتهیاخ ری ا ی رفتهیاست.ی محایا یکشتهی
ا یسحیسییاکنونیبهیب شیا ی482ینفریاس اا ی
است.ی
چهیا یبم ی شااییلوسطیداعشیاجرای شتاهی
ویچهیا نکهیعحمایبالواسیۀیآن یخاود یدوتاتی
اادوغحنیبود یبح اا یلافاحولا یدا یماحسا ات یوی
نت جۀیاا حب یا یجاناح ات یساوتاناحک یبااساتی
نم اسا.یدوتتیاادوغاحن یو یداعاش یدسات یدای
دستیسی یخ قیکردیویمااف
صفحه 1

یلرک یآناحن یاای

یکایمنیرهیاایدایآلشیجن

یوی سرنهونیبحدیاژ ییجمهواییاسالم

فرطیدالتتیسرمح هیدااییبر یاو یوقاحاات یوی

سح محنیال حدیفاات حنیکمون ست

ب شرم یا یاایبهیناماح اش یما اهاشااد .یابارا ی در جمهوری فدراتیو شورایی
که بر ویرانه های جامعه
سماادییویغمخواای یا ا یقاحلا ا ا یلاود یساحی
سرمایه داری بنا می شود
قحداین ستیواق تیامریاایانکحایکنا.ی
کلیه موسسات مذهبی ،
ا یعمایدسشتنحکیبهیسریاسییویبحیسر ی ا او ی
دولتی  ،شرکتها  .صنایع و
کارخانجات  ،کارتل ها و
ای یکااه یلااوسااط یمسااوااوتا ا یدوتااتا یلااوجا ااه یوی
تراست ها و کلیه وسایل
الرو حن یم شود یناما یلاواناا یوجااان یبا اااای
تولید و مبادله در دست
لود یسحیویخ قیلرکا اه یاا یفار ا یدساا .یلاود ی اشخاص حقیقی و حقوقی
را به صاحبان واقعی آنها
سحییما احا یلارکا اه یباراااتا یمارعاوب یا ا ی
یعنی تولید کنندگان آزاد
فضحییمر حاینشا یانایوینم شاوناا .یو یا انارای
متحد و متشکل موسسات
داکیکرد یانایکهیفرطیبح یاداماه یو یاافاظ یا ا ی
باز می گردد و سلطه
بس جیسراسرییویم حا یب یاماحن یاسات یکاهی
سرمایه داران و دالالن و
محتکرین بر می افتد .
محف حییدایقاا یاایم تواننایب ریبکشحننا یویی
* در جمهوری فدراتیو
حیبهیعر یبراننا.یاژ ییفح ا اساتا یاادوغاحنی
شورایی گذران از طریق
ننهشیابا ستیویمر ش ینا د اک یاسات .یاا ی بهره  ،ربا و نظایر اینها ممنوع
و جرم محسوب می گردد و
ا یم حا انیرُریدواقیوی حد حنیع .یی
هر شخص قادر به کار که
نو ی فحس یی
کار نکند نمیخورد .
ی44یاکت ری8949

حق تعیین سرنوشت تا جدایی کامل حق مسلم خلقها !
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در گرامیداشت یاد و خاطره جانباخته گان دهه شصت

اا حنهحییسرکوبیاژ ییجا ایدایآما یبودنا ی

ب ا ا اااا اات ی ااحد یو یخااح اار یدسااهااح یس ا اای

بهیمرال یب شاتار یو یسا اوعاحناه یلار یا یاژ ایی

بسرعتیانهااق یسار اوناه یبارآماا یاناراالبا یاای

کمون ستیویآ اد خاوا یکاه یدا یدساه ی ا اتی

ساحقاط ی اا یسا ایاناتا یباه یاثا اح یما ارساحنااا.ی

وظ فهیعحجایخودیقراایداد.ی

باستیاژ ییداعش یاسالم یبه یجاوخاه یساحیی

بنحبرا یاضوایرری وایف حت یکمون ست یوی

یی بااان ا ااحص یااام ااه یبااه یکااردسااتااحن یساارکااوبی

ماار یسااپاارد ی ااانااا یبا ا اااا اات یااامااحسااهی

انرالب ونیآ اد خوا ینهیفرطیبخح ریلنحقض یباحی

محس ه رانیان ت یام هیبهی وااسحییدسرحن ی

آفر ن یلماحق یانساحناهاح ا یاسات یکاه یدا ی اوصی

باان ا ااحن ی ااک یاژ اای یلااولااحت ا ااتاار یو یخااحا یا ی

لرکم ین رایویلاروا یاسا اران یآن یاعا اقی

لحا خیبشر تیدایمرحبایظ ییویستییددماناشاحنی

مر سحییقحبایل ما ی ار ا ات یاساالق یبا اکاهی

س وتیمر یخ خحت یبهیاستحنهحییمختا ا

یوی

دایقاا

یبپحیخواستاه یو یجاحنشاحن یاا یلاحوانی

بات اینفوذیویلحث ریغ ر یقاحباا یکاتاماحناش یباح ی"ی

ام هیباه یدانشاهاحساهاح یو یکشاتاحا یدانشاجاو احنی

اقی

ی حنیقراایداد یانا.ی

اونایخود -آ حسا یو یساح ماحن ی احبا " ی ا اراهی

رروسهیرحکسح ییوسا ا اتار یو یخاونا احالار یاای

فحاغیا یا نکهیچراایاعمحصیفضحییر ا اسا یوی

کحا ریبود یکاه یدا ینااا یتا اسات ی"چاه یباح اای

ا یبخش ا.یدایا یماا یو یلاح یاواخار یدساهی

جویااعحب یدایرروسهیلث تیسا احسا یاژ ایی

کرد"یسحییاژ ییبرایییافظیا ح یس حس یوی

ج یلاماحقی
ت یاساما یاژ ای یبسا ا ِ
سفاتاحد یسا احسا ِ

نرشیا حل یدا ت یوت یانها ا ید اهاری یدای

سرکوبیمخحتف نشیقراای رفت.ی

را شح یویجنحاهحییضایانرالبشیدا یداونی

وا یکودلح -ونهیاژ یییبهیج هه یاناراالب یوی

امریبح سح ییسح یسحیینظحقیسرمح اه یداایی

کیظرویس حس ِیویلکیا ب یباح یاسا اریی

لسر ویرروسهیانهااقیویداسییکوفت ینافاووی

ویاا یاناا ییمجادیآنیبحیظرف ات یساودآوایی

خم ن یبود.یکهیبحیساماکاحای یساماه یآناحن یکاح ِای

انرالب ونینرشیدا ت.یا یاناها ا یمساتارا اماحی

مجادیدای رو یبسا اج یلاماحق یجاناحااهاحی یضاای

کسر یکردنیانرالبیوین روسحییانرالبا یکاهی

انرالبیدایقاا یبود.

ساویبالف ای حنیبودیاایبهیالمحقیبارساحناناا.ی

اقشحایل تحن یجحم هیویبحالخصی رهیکحا ری

ا یاونایبح سح ییس ستی یدایمت یرریلال یی

آ ادی شا ت یدستیا یاا حنهحی یسارکاوب یوی

اایماینظریدا ت.یلسر ویاو یافا ون یاوناای

ویانرالب یجحم هیا اران یکاه یساناو یاساااو یوی

دادن یقاااا یبااالماانااح ا یبااه یآنااحن یمااوجا یا ی

خود -آ حس یویامریلشکایو یساح ماحنا احبا یدای

خواستهیسحییس حس -اقت حدییا یاایمیحت هی

دسته ر هحیی سترد یویاعاامهحی یساراساریی

فرسن یم حا ال یلود یسحییکحا ری اکا یا ی

م کردیبهیآسحن یم سرینم شایویکحا یلاود یایی

دایداد حسحیین را ی ونهیاژ ییاایبانا احصی

برجستهیلر یدساتاحوادساحی یاناراالب یباود یوی

ف حت یانرالب یآسن یفرآ ناینظییموادیناظاری

دا تیکهیدایلحا خیم حنریا رانیب یساحباراهی

م رفتیکهیبن حنیضربهیخواد یسرمح هیداایی

اژ ییاایآ فتهیکرد یبود .یخاما انا یفاراخاوانی

بود یاست.ضروا یاجتمحع یویب وتاوژ اکا ی

اایب شتریآس یرش رلریکنا.یاژ ییاسالم یکهی

بس جیع اه ی"ضاا یاناراالب" یاا یناحدا یو یباهی

اا حنهح یکهیقراایبودیوظ افاه یاافاظ یآاا اشی

خودیجنحاهحیوی را شاح یانا ا احا ی ا ا یوی

کردستحنیام هیکرد.یوتا یا ا یباه یانایاالحی

حی

قاالهرا شیدایچپحوصیغنحتییبااسات یآماا یا ی

"ضایانرالب ون"یعرنهیساحی یبسا احا یوسا اوی

ن ح منایدقیویدستهح یعر ضیو ی او ا ا یباودی

انرالب یرشتین نهیباجاحن یسای یافاتاحد یو یباهی

اجتمحع ید هرییاایسییدایبریم ی رفت یکاهی

کهیخ ر یویکحا نحسیاعمحصِیوضویقوان یوی

اقااحباات یباارخااحسااتااه یبااودنااا ی یساار یداجااه یا ی

براات یاحضرین ودیا یآامحنهح یکهیبرا اشی

قحنونمنا هحیال مهیبح ا.یا یناهاحدساح یا یااسی

ااد کحت سییموجودیدایجحم هیجحنشاحن یاا یباهی

انرالبیکرد یبودیدستیبشو ایویلس ییاست ااادی

سرقیقاا ی–وال تیفر ه-ی رفاتاه یلاح ی اواایی

تر یداآواد یویموق تیتار ان یو ی اکاناناا ی

مشس ی ود.یاکییسرکوبیساراساری یلاماحقی

نه حن یمج سیخ ر حن یامحمحنیجم اه یساپاح ی

ی

اا حنهحییلح یلحس سی ا یاایمتا اا یکارد یوی

رحساااانیویکم تهیسحییانرالبیویبس جیسمه ی

انرالب ونیقراایداد یبود.

بجحنیانرالب اون یاناااخات .یساپاح یراحسااااان یوی

کحا ااانیویکاحا اناحساحن یمشاروعا ات یا ا ی

جنححیخم ن یدایوا هیاوص یبارای ی اکاپاحاچاهی

بحناسحییاوبح حنیمس ایا ینهیبراییاافاحظاتی

است ااد یماشسا ا ی ااناا .یو یسار یکاااق یدا یا ا ی

کردنینفوویسرمح هیدااییویامح تیاقشحای

ا یآنچهیکهیاژ یی"یانرالب"یخایاحب یما اکاردی

فحج هیس یدایبردنی وییاقحبت یا یاقا ا ی

یآنیا یا یجناحح یاساالما یو یباح اایی

ب کهیجهتیسرکوبیخودیانرالبیبوجود یآماا.ی

خودیدا تنا.ینرشیا یکحا نحسحنیوینهاحدساحیی

یوینهح تحیلاثا ا ات یخاود یدا یااسی

سپح یویکم تهیسحیویا یبحناسحییا راایبحیبهر ی

یکاردنی

قاا یس حس یوینماح اناا ا یا ا ی ا اراه یما ی

رییا یلجحابیعوامایوین روسحییبح محنا ی

سحختحایس حسا ی-اجاتاماحعا یا اران یا یکاحناحصی

بح ستیظرف تیسرکوبیویکنترص یاناراالب یاای

اژ اای یسااحبااق یکااه یخااود یدا یااس یباارخا یا ی

موج یا یقتایوغحا یع وا یما اکارد .یاژ ایی

وای راحلا یو ی اوا یاناراالبا یلاود یساحیی

س حس ی حنیاایب شتار یدا یما ار ِ یلا ار

مخت
دایقاا
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اسالم یامریخفهیکردنیج هه یاناراالبا یاا یباحی

رحی ا یاایل غییویلرو ج یکارد یاناا .یکاحای

ا جحد یا ا یچانا ا یفضاح ا یباه یرا اش یبارد یوی

ل غ  -لرو ج یف حت یجن ش یچاپ یدا یواقاوی

سم نیوایبراییا نکهیلود یسحیاایبحالج حا یباهی

بریرح هیسم یساویویبراییلوض ا یساحخاتاحای

رحیینناوقهحییاای ینمح یجم ه یلظحسارا ی

قاا یدایناظاحق یسارماح اه یداای یو ی اناحخاتا ی س حستیان یاژ ییم ویاس رانیویف حت ی

و یااسااپا اامااح ا یسااحی یدوتااتا یو یاضااوا یدای

اب ااسحییلغ ریآنیم تن یبود.یفحاغیا یا نکهی م وبیجن شیکحا ریی ک یرسیا ی

یکشته شدن کارگر انقالبی و
زندانی ،شاهرخ زمانی ...

یآنی د هر ستیویا ریبخح ریم وب تیجهحن یوی

مراسییوید هریلشر فح یمشس یکشحنا یو یدای

جن شیچپیوی را شح یوی فهحییمخت

ق حصیفح سییاحکییمج وایبهیب ما ا یما اضی

چراایدایا یااستحیموفقیبود یوی ح یانا اراوی افکحایعموم یدن ح یآنحنیاایمثایدانشجو حنیوی

کاانااا یمااجاامااوعااه یای یا قااوانا ا یکا اافااری یوی

افتهیانا یآنچهیکهیبهیاژ مهحیسرکوبهریویدای انرالب ونید هرینم یلوانایبحیلوج هح یضای

ر حماسحییوخ ای یاقاتا احدیی-اجاتاماحعا یبارایی

ای امن ت یداایب نا یا نهونهیفر کحاانهیبهیاشوی
ا یموادیاژ ییاسالم یبرم هاردد یراتاحنسا ا ِ
یکردنیم حا ا یویجنا اشاهاحیی ف ک یآنحنیم یرردا د.

متخ ف یآنینهحد نهیکرد.یبخش یا یلود یساحیی

امریااد کحت

مردقیبخح ری ر یا یا یعواق ی وقیبیوای

اجتمحع یلوسطیف حت ا یا ا یجانا اش یباود یکاهی

غ ریمسترییدایرروسهیلث ا ات یسا احسا یاژ ایی

موج یسراسیواقا ا یاژ ای ی شاتاه یباود .یباهی سحییبس حایویاعت حبیغشاسحیی ناانیبس حای

بکحا ی ارفاتاه ی ااناا یباو ا یکساحنا یکاه یدای

کااردسااتااحن یلاارکاام ا ین ا اارا یدانشااهااح یوی آس ید ا یبودیوت یاوا هیم حا ال یویرُری

استخااقیبخش یدوتاتا یباوناا .یاژ ای یاساالما ی

سااح مااحنااهااحی یچااپ یو یاناارااالب ا یمااهاار ی"ضااای لوانشیسر یلس ییلها اسحیویددمنش یسحیی

سم نیوایبحیلرفنا یساحی ی اوناح اون یا یجام اهی

انرالب"ی د ی ایلحیکشتحایآنحنیلوج هی ود.ی

اژ ییضایکحا رییاسالم ینشا.یویع قیوی

بحواسحییمشس یبخشید اهاری یا یماردق یوی

الهحقی"ضایانرالب"یدای کایک ا یآن ی احماای استرحمتیآ ت ینحرش ر یبحید منحنیقسییخواد ی

ا رچهیجسییویجحنی حسرخی محن یا ی کنجهی

رهیکحا ریستودن یویاوا هیآفر یبودیوی

استفحد یا ینفر یب اق ی احن یا یاماپار احتا اسایی

لمحقیآنچهییم شایکهیدای نا یاجتمحع یلاود ی

آمر کحیبخح ریامح تهحییس حس -نظحما یا ی

سحیا یم اود یلفکریویافاتاحا یماجاح یو یقاحباای سست.یبح ایکهی حدیویخح ر یا منا یویانرالب ی

ا یاژ ییسحباق یا ا یباخاش یا یماردق یاا یباهی

ل مایاسم یفرالریافته یویباالواسایاه یو ی احی اویدایاحفظهیویلحا خیم حا ال ی رهیکحا ری

نظحا ی رانیخحمو یا یکشتحایل ا ایکرد یوی

غ ریمستر ییکایسحختحاینظحقیوی حیباخاشا یا ی محنحیویجحو اانیبمحنا.

دستحوادسحییانرالبینحلمحق یاا ی اکا یراس یا ی

انیاایبهیچحتش یما اهارفات .یاوتا ا یو یانا ا ی محیاژ ییاالجحع یاسالم یا رانیاایمسووصی

یدویسحصیوین یینحبودیکردیوی

لر یساویا یکشتحاسحیکمون ستهاح یباودناا یوی مستر ییمر یکحا ریم حا ی حسرخی محن ی

د هرییدایعر

نسایجوانیویانرالب یدواانیانرالبیبسارعاتی

ا یبخح رینرشیکمون ستهحینهیفاراط یدا ینافاوذی م اان ییویبرتایاسحنانیا یکحا ریانرالب یبح ای

موادیسالخ یقراای رفت.یدا یساحتاهاحی یبا اای

نهح ی رحل یویبرابریی

حنهیدایجانا اشاهاحیی لوسطیجن شیجهحن یکحا رییویلمحقینهحدسحیی

دایسحصی12یوی22یسی یماح ی احساا یاام اه یساحیی

خودبخودییاجتمحع یب کهیدایکِشتیو یبساطی ب ا یویکوچک یکهیسییویغمشحنیآ ادیی

واش حنهیویخون ید هریبهیانرالبا اون یباو ا ی

مهحالهحییفکرییویبرخوادینرحدانهیباه یراا اا ی کحا رانیا ی نج ریاستثمحایویبرد یسرمح هی

جوانحنیانرالب یبود ی.ی

سحییاجتمحع یویمنحس ح یااحکای یدا یجاحما اهی است یقو حیم کوقی ود.

دا یسایااا یجاهااحنا یدا ی اکا یدو یقارن یرا ااشی

اساات یکااه یآنااحن یاا یساامااواا یدا یا س یا ا ی محیضم یلس تیبهیخحنواد یاقواق یدوستحنیوی

دانشهحسحیویموسسح یآماو

ا یو یکاال یقشاری

جااوان یجااحما ااه یبشااکااا یفا ا اانااا یای یدا یامااری
آمو

یویلرو جیا ا یسحییساوسا احتا اساتا یوی

کالی را شح یبرابریی

حنهینرش یبارجساتاهی

امال یدایسمهیجحییدن حیقراایم اسا.ی

افرحیی حسرخی محن یلحس یق

یخودیاای

جمهاوای یاساالما یباح یچا ا ی یغا ار یا یا ا ی بخح ریا یدستیدادنیاف ر یمرحوقیویم حا ی
کشتحاسحیویسرکوبهرییفح ست یا ی ناحساهی عم رحیابرا یم یکن ییویجح شیداینفووی
نشا یوینحقیننه یو یاالاجاحا یسا احساش یبارایی ا منا یجن شیکحا رییبراییسم شهیخحت یم ی
ب ن یی.

ا اافااحد یکاارد یانااا .یا ا یآمااو یسااح یدا یجااهااتی

سم شهیدایلحا خیبهیث تیاس ا یاست.

م یوویکردن یاذساحن یعاماوما یوباو ا یدای

حدیویخح ر یجحن حختهی حنِی91یسحصیددمناشا ی سرنهونیبحدیاژ ییاژ ییضایکحا رییوی
آدمکشیجمهواییاسالم

م حنیبااناه یکاحا اری یجاحما اه یباه یما اضاال ی

اژ ییاسالم ی رام یبحد

اجتمحع یویمیحت ح یسا احسا ی -ا اراحلا یآناحنی

نن یویمر یبار یاژ ای یفاح ا اساتا یاساالما ی 89ی هر وا

سمتهریی ا یویرحسخهحیویاا یا هحییمماکا ی

ا رانی

صفحه 6

حق تعیین سرنوشت تا جدایی کامل حق مسلم خلقها !

مهر ماه  // 4931شماره 493

کشور را حکام دزد و ناالیق به کدام سو میبرند ؟

سرمح هی ااییمواجهیخواس یی ایو یراس یا ی
یلماحما یمشاکاال یاخات یخاواساای

ا یسح

مسحت یدایمنیرهیم هشادیکه یباح یدقات یکاحفا ی

جنههحیدم ا یانای.یبراست یخنا یدااینا اسات ی؟ی

بست.یدایاحت یکهیاکنون یخاود ینا ا یماتاوجاهی

بح ای رینظری رفتهی اود یو یماواد یاا احبا ی

وقت یسخنهویی کهیب یبا یسا یساخا یا ی

یسساتاه یای ینا ا یالافاحقا ی

قراای ردی.یاالشیاسرات ایسحختهیداعش یباهی

چناسحتهی انیجن یامر کحیویسمپ محنحنشیدای

خحصیاخ یناااد یو یناخاواساا یداد یو یناه یلاناهاحی

کمکیکشواساحی یسارساپارد یاماپار احتا اساتا ی

سوا هیبحیداعشیم کنایویا یدایاحتا یاساتی

مشکال یبری روینشا یب کهیلود یسح یکاه یباحی

منیرهینظ ریعربستحنی یقیریو یاساراتا اا یناهی

کهیمردقیمنیرهید انایکهیامر کحیب اسات یاو ی

ل غح یاکومت یانتظحایافویمشکال یویبا ی

لنهحیلوانستهیجنح ح یب شمحاییع ا اه یبشار اتی

االشینااقیکهیاالش یکالس اک یباود یاا یناهی

کحاییوی...یغ ر یاایدا تنایباح یماتاوجاه ی اانی

دایمنیرهیبهیانجحقیبرسحنایب کهیب ش

لنهحی م ی ریب کهینحبودینمودی.یا یمرحومتی

ا یقض هیخشمه یلری ا یو یفاراط یخاواساتاهی

ا یدو یسااوق یخااحک یسااوا ااه یو یعاارا یاا یدای

داعشین ستیکهیلوانستهیلحکنونیبماحناا یبا اکاهی

سحییانهحیاف ا شیر ااینمود یاست .یباه یساما ا ی

اخت حایدااد.یویعالو یبریکمکیسحییناظاحما ی

عاقیلمح ایواق یدایبرخوادیباح یا ا یلشاکاای

دت ایاستیکهیبخش یا یاحکم تیبحیا یل ای

ویمحت یکشواسحیی حدی ا یو یاماپار احتا اساتاهاحی

االجحع یاستیکهیوییلحکاناون یلاوان یماراحب اهی

که یبا ودی ی اوا اهاحی ی ارساناه ی احن یاویی

خودین یبخش یا ینفتیویسالح یساحی یاالاشی

ر اایکرد یاستیویدت اید هرییکهیبحعثیبرحیی

خواسایدادیام ا یدااناا یکاه یلاحا اخ یاا یلاکاراای

ساحی یکشااواسااحی یلا اات یا ااغااحص یخااود یاا یبااهی

داعشی رد ا ین روسحییمرحبایوییکاه یچاهار ی

نمود یویدستیبهیجنه یدایمنیرهیب ننای ح ای

غن متی رفتاه یاسات .یسای یاکاناون یعاالو یباری

اییافشحی ا یدایمنیرهیداانایم ح نا.یسمحنناای

یباتاواناناا یکاه یبا اران یاای

سااوا ااه یو یعاارا یلااوانسااتااه یا ااحتاات یقااناااو ی

ا رانیویا بیا یت ناحن یکاه ی ارکات یا ا یدوی

لخف

افغحنستحنیاا ینا ا یباح یچاراغ یخاحماو یلا اتی

ن روییاالجحع یدایسوا هیویبخ وص یدای

م س یاج ی اد ی-لهرانی81/1/31

عنوانی حت حنیبهیلسخ ریدایآوادی.یدایمسکوی

عرا ی(یبحیکحانحمهیاییکهیجمهواییاساالما ی

اوس هیاعالقینمودیکهیخحنهیاییل م یمارباو ی

ویمحتک یبجحی شا تهی)یخاحک یباه یچشای یماردقی

به یداعاش یاا یکشا یو ی اح د ینافار یدا یآناجاحی

ا یدویکشوایرح ا یویلاوان یلشاخا اص یسار ی

دسته رینمود یاستیکهیسمهیآنهاح یدا یساوا اهی

ا ینحسر یاایبراییمردقید وااینمود یاستی.

یبراییسحخت یبما یو یچاهاوناها یباهی

8ی.یجمهواییاسالم ی اژ ییاحکییبار یا ارانی

آمو

کحایبست یآنیاا ید اا یاناا ی .یاتا اس یجاماهاوای

براییا نکهیخیریاایا یخودیدواینمح اا یخاودی

لحج کستحنیباه یاوسا اه یافات یو یدا یآناجاح یباحی

اایبهیمسو هیسوا هی ار ی د یباود ی .یاژ اما ی

سمتحییخودیدایموادیداعشیبهی فتهوینشستی

کهی

ی99یسحصیلال ینمود یبودیبحینماحدساحیی

ویضم یاعالقیا ناکاه یداعاش یدا یکشاوا یویی

فرسنه یوسنرییا ران حنیکهیآنهاحاا یماخاحتا ی

ن یداااییرح هح یما ا اح اا یا یاوسا اه یجاهاتی

سنتیسحیویفرسن یاسالم یم اانستیمخحتفتی

اراستیا یمر یمشترکشیبحیافغحنساتاحن یماادی

کنای اخ ریسو تیا ران یبرا ش یماهای ی اا یوی

خواستی.

ا یلمحما یاساحناه یساح یو یلاوساط یماجار احن یوی

4ی .یکشواسحییسرمح اه یداای یدچاحا یبا ارانی

سااناارمااناااان یسا ا یدااد یکااه یجااو یضااا اات یبااحی

اقت حدییسستنایویلحکنونینتوانستهیاناا یباح یانی

اعرابیاایلرو جینمح ای.یچهیمسو هیاییبحعاثی

مرحب هینمود یویآنیاایاایکننایو یلاناهاح یااسا ی

ا یاعمحصی رد ا ی؟

کحیلحکنونیبراییمرحب هیبحیب رانیبر

ا یانایکهیبحیسح

دایسح هیا یجانا

یداد یویمال یبراییخودی محنیبخرنای.

ایران به یک تحول اساسی در تمامی عررصره
های زندگی اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی و
فرهنگی نیازمند است که تنها از طریق یرک
انقالب اجتماعی بر علیه سیادت سیراسری و
اقتصادی اقلیت محدود جامعه ممکن و قابل
تحقق است  .اولیرن گرام در ایرن راه ،
سرنگونی جمهوری اسالمی  ،انهدام ماشیرن
دولتی و دستگاههای مقتدر اداری و نظامری
بورژوایی و برقرای نظامری فردراتریرو و
شورائیست که در آن اکرررریرت مرردم از
فرهنگها و ملیتهای مختلف برای اولین برار
به دخالت در زندگی خود می پرردازنرد و
برای ساختن آگاهانه جامعه ای که در آن از
استرمار انسان بوسیله انسان  ،از تربرعریر
جنسی و نژادی از سرکوب  ،زندان و شکنجه
 ،اعدام و از بیکاری  ،بی مسکنی  ،فرقرر ،
انهدام محیط زیست و  ...خبری نباشد .
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست واژگرونری
جمهوری اسالمی را بمرابه برجسته ترریرن

اا یاناای

ب رانیاقت حدیی(یاکود یلاواما یااحکای ی) ی ی

یباود یو یبارای یبارراح ا ی

اژ ییبخ وصیجنححیاواحن یمالهحیبودیکاهی

جنه یویلااوقیآنینا اح یباه یداعاش یو یلشاکاای

ل غیم کردیکهیچنحنچهیمساو اه یسساتاه یای یاای

جایگزینی آن توسط یک جمهوری فدراتیرو

سحییاالجحع یامپر حت سییسحختهیم یبح نا یوی

ااینمح نایبحیسرا ری انیروتهحییب اوکاه یدای

شورایی را وظیفه عاجل خود می داند .

بحیسم یلشکایسحیدایمنیرهیبهیآلشیلنوایا ی

غارب یو یوسااجااوق ی اارکااتااهااحی یغااربا یباارایی

بریرح یناماودن یجانا

صفحه 7

تکیه گاه نظام سرمایه داری حاکم بر ایرران
و سرسخت ترین دشمن آزادی طبقه کارگر و

حق تعیین سرنوشت تا جدایی کامل حق مسلم خلقها !
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دوستی و اتحاد ما کارگران ملل مختختخلخ

در

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیات سیاسی سازمان اتحاد

نبرد مشختخرم مخا بخر خلخیخه سخرمخایخه داری فداییان کمونیست منتشر می شود .

حاصل میشود نه در نفی حقوق دمخرخراتخیخک

یردیگر  .برای همین است که برنخامخه مخا بخا

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و نشریات سازمان

در نظر گرفتن رشد تاریتی ملل ساکن ایخران اتحاد فداییان کمونیست از سایت زیر دریافت کنید :
تشریل فدراتیخو شخورائخی را هخم شخرخلخی از
استخقخالو و هخم شخرخلخی از گخوار بخه وحخد
آزادنه و کامل پشینهاد میرند  .در جمخهخوری
فدراتیو شورائی همه ملیتها حق دارند بخدون

Www.kare-online.com
آرشیو اسناد  ،اطالعیه ها و نشریات سازمان در سایت :

Www.fedayi.org

قید و شرط تصمیخم بخگخیخرنخد کخه در صخور
تمایل در نخهخادهخای فخدراو شخورائخی شخرکخت
کنند و یا جدا شوند  .فدراتیو شورائی شرلخی
از اتحاد است که خلقهای دارای حخق تخعخیخیخن
سخخرنخخوشخخت بخخلخخور دواآخخلخخبخخانخخه بخخه آن مخخی
پیوندند  .فدراتیو شورائخی درسخت نختخیخ خه و
برگردان درخواست ها و مللبا و مبخارزا
آبقه کارگر و زحمترشان ملیتهخای مختختخلخ
است و آن قوانین  ،فرم ها و اشرالی را ثبت
میرند که خود کخارگخران و زحخمختخرخشخان در
جریان مبارزه و انخقخالب بخوجخود مخیخاورنخد .
نمونه هائی که اشخرخاو نخلخفخه ای آن را در
انقالب مشروآیت و ترامل یخافختخه تخر آن را
در قیام بهمن شاهد بودیم و اگر در آن مخوقخ
سلح رشد و ترامل جامعه و ص

بخنخدیخهخای

آبقاتی مان از آن شخد کخه ایخن تخالخشخهخا بخه
استقرار اشراو حرومتی آبقه کارگر مخنخ خر
نگردد  ،امروز با آرح و حل این مسائل باید

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست و یا ارگانهای ان با
یکی از آدرسهای زیر تماس بگیرید
..................

کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
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

امرانا نظری و ملی آنرا فراهم نمائیم .

لینک برنامه سازمان اتحاد
فدائیان کمونیست
http://www.fedayi.org/
content/
blogcategory/15/90/

بحیکمکیسحییمحت یخودی سح محنیال حدی
فاات حنیکمون ستیاایدایر ش ردیبرنحمهیوی
اسااویانرالب یا ی حاییاسحن ای.

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

