
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 ::اطالعیه های سازمان ::

سرانجام  شورای عالی کار شامل نمااناگان اا  

دولت ،کارفرمانا  وچاگان  او عاوامال دنا ار 

 شکلهاای  »نمانگن ا »  حکومت،  حت عگوا 

باصطالح کار ری  )باواوا  شاورای عاالای 

سرمانه( بادان انچاگانناو نشاخات وبار ااسات 

 را دییو کردنن.69میزا  حناقل دستمزد سال 

 ٦٩حناقل دستامازد ساال »به  فته وننرکار: 

 5961درصاان نخااهاات بااه سااال 1..5ماادااادل 

 .»افزانش نافت.

را  ٦٩او افاازانااش حااناقاال دسااتااماازد سااال 

 ٦٩درصن، ساال  ٩٣درصن و با ملحقات  ٥٢

درصن و ساال  1..5درصن و با ملحقات  ٣١را

درصان  51.9درصن و با ملحاقاات.  ٣٩را  ٦٢

 .اعالم كرد

براساس مصوبه شوراي عالي »ربیدي  فت: 

كااار، حااناقاال دسااتااماازد نااا كااار اار ساااد  بااا 

هاازار  .69درصاان افاازانااش بااه رقاا   1..5

 وما  در ما  رسین. همچگیو دستمزد روناناه 

لاير  دییو شن  است. باه كاار ارا  ٩٧٦٦١١

كااري كاه  داراي بیش ان نا ساال سااباقاه ساد 

باگاني مشاا ال  كار ا  آنهاا فااقان  ارح  اهاقاه

 ..50شود، باه اناي هار رون  محخوب مي

 ایارد، باراناو   وما  پانه ساگاوا اي  ادالا  ماي

 15اساس ماهانه به چگایاو كاار اراناي ماهالا  

هزار  وما  دن ر  دل   واهن  رفت. باراناو 

اساس مزاناي پانه سگوا اي كاار ارا  ماداادل 

 »درصن افزانش نافته است. .0

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

 511 -// شماره  5931ماه اسفند 

دست پخت دولت درتعیین 

 حداقل دستمزدها،

سرشکن کردن باربحران و 

 چپاول بردوش کارگران است 

 2در صفحه  

 :: یادها ::

 51در صفحه 

 9در صفحه 

 با اتحاد وگسترش مبارزه، به استقبال سال جدید برویم

سال  ذشته بحرا  های اقتصادی همچگا  

ادامه داشته و اثرات ونران ر  اودرا بار 

ننن ی و مدیشت انخااناهاای روی نمایاو  

بصورت افزانش فشار بر  هقات محاروم 

و خااتاارم دامااگااه باایااکاااری ،قااحااطاای 

درکشااورهااای فااقاایاار، بااوناا   کشااورهااای 

آفاارنااقاااناای و تااگااا و کشااتاااروآوار اای 

درمگطقه  اورمیاناه و سارکاوب تاگاهاش 

های اتتماعی مترقی واناقاالبای ،بارتاای 

 ذاشته است .دراثار سایااسات هاای دول 

اماایاارنااالاایااخااتاای  وصاااحااهااا  قاانرت و 

منا الت آنها درکشورهای دن ر بمگظور 

 جننن  قخی  مگا   نفوذ ،مایالایاوناهاا نافار 

قربانی شننن.میلیونها نفر ان انه وکاشاناه 

 اودآوار  و درشاراناا  ااقات فارسااناای 

ننن ای مایاکاگاگان.رشان  ارانشاات راسات 

ناااساایااونااالاایااخااتاای، اامااانااالت فاااشاایااخااتاای و 

ن ادپرستانه ساوناه دنا ار  احاو ت ساال 

 ذشته باود کاه قانرت  ایاری تارنااناات 

پاااوپاااولااایاااخاااتااای وراسااات افااارا ااای را 

درکشورهای موتلف سارمااناه داری ،باه 

 همرا  داشت. 

نمخاااتاااا  ر ااات بااارمااایاااهاااگاااند 

وبااهااار،دامااو ار ااواناای  ااودرا 

بر ختر  نمیو  پهو میکگن ننن ای 

اندل  اک توانه مایازنان و ماقانم 

 بهاررا  رامی مینارد.

 6ادامه در صفحه 

در نکخال  ذشتاه اولاتارا راسات سارمااناه 

داری بون   آمرنکابر ی ان دساتااوردهاای 

دموکرا یک نناا  را باطاور تانی ماورد 

حمله قرار داد و رسما عالایاه نناا  اعاالم 

تگا داد. فرهگا  حقیرآمیز و سکخیختی  

 رامپ نخهت به نناا  باه اناوا  و اناحاا  

موتلف ماورد اعاتاران نناا  و فاداالایاو 

تگهش ننا  قرار  رفته است ولی  هنننات 

تنی او نخهات باه بخاتاو  خاهایاالت ساقاا 

 تگیو ننا  بخیاری را به  یابانها کشانن. 

 حجاب و جنبش جهانی زنان  

 4ادامه در صفحه 

کارگران گروه صنعتی ملی فوالد اهواز 
وکارگران معترض سایر مراکز تولیدی 
 .را به اعتصابات تظاهراتی فرامیخوانیم

زنده باد هشتم مارس، روزِ همبستگیِ 
 !انقالبی با مبارزه زنان در سراسر جهان

 51در صفحه 

 بیاد مارکس  
 55در صفحه 

گرامی باد یاد رفیق مسعود 
 52در صفحه  احمدزاده 



وننر كار همچگیو درمورد افازاناش مازدي 

باگاني مشاا ال  كار را  مشمول  رح  هاقاه

 ه  مصاوباه »)سانر سطوح مزدي(  فت: 

درآمان  69شوراي عالي كار ان ابتناي سال 

درصان  55ماهانه انو كاار ارا  باه مایازا  

باه اااافاه روناناه  5961آ رنو مزد سال 

نااباان. ماازاناااي بااو  لاير افاازانااش مااي 9096

 .55كار ري و ح  مخكو نیز هما  مهالا  

هزار  وما  ساب   دیایاو  ..هزار  وما  و 

شن كه نخهت به ساال تااري  ارایایار ناكارد  

 .»است.

به عهارت دنا ار حاقاوی پااناه کاار ارا  باا 

هازار اوماا   .69درصنی در  .5افزانش 

 ثهیت شن  است باداالو  رقا  ثاابات روناناه 

درصان بارای بارای  55لاير بدالو   9096

مشمولیو  هقه بگنی مشا ل و پااناه ساگاوات 

هاازار ااومااا   وساااناارماازانااا نااظاایاار بااو  15

کار ری  وح  مخاکاو ثاابات ماانان  اسات. 

وانو درحالی است که کار رو   اواصاصای 

مزد پیش انآ  حناقل هزنگاه مادایاشات ناک 

هزار  66.میلیو  و 5نفر  را  9.1 وانوار 

  وما  برآوردکرد  بود.

انااو  صااماایاا  ااانکااار ااری شااورای عااالاای 

کارنه  گها گاسهای بااساهان مادایاشاتای واقادای 

کار را  ننارد، حتی باادعاهای  شکل هاای 

وابخته باه حااکامایات وسارمااناه دارا  نایاز 

مرانراست که  فته بودنن شرکای سه تااناهاه 

دربار  حناقل هزنگه مدایاشات ناک  ااناوار 

ماایااالاایااو  و   5ناافاار  روی مااهااالاا   9.1

هزار وما   وافا  کارد  انان . درباار  66.

انو مصاوباه نامااناگان اا   شاکال هاای نرد 

ووابخته کار اری قاهال اناناو باا  اهالایاراات 

ننادی منعی  رمی  فاصله مزد و مادایاشات 

بودنن وانگک کاه حاناقال  ادایایاو شان  هایا  

قرابتی با حناقل هزنگه مدیشت مورد ادعاای 

انو باصطالح نمانگن ا  کار ری ننارد ، م 

درکام فروبخته انن و بانناو  ار ایاو مادالاوم 

میشود که ادعای آقانا  انمواع مختضدف 

پگاهی،دروغ بود  وداشتگن سارکاار ارا  را 

شیر  میمالیننن  ا به چاناه ننای هاای درو  

 شورای ان کار ری کار امینوار باشگن. 

رونن  هلیرات قهل اناعاالم حاناقال دساتامازد 

واکگو   دییو پانه دستمزد چهاربرابر پانایاو 

 ران ا فقر، مهیاو اناو واقادایات اسات کاه 

 مامی انو اقنامات بمگظور فرنو کاار ارا  

ونحمتکشا  و امیو ماگاافاع سارمااناه دارا  

وباننهای حکومتی صورت  رفته و انقاهال 

 برنامه رنزی شن   بود  است.

 .69 دییو میزا  حناقل دستامازد مااهایااناه 

هزار وما  به مدگی ادامه  شننن فاقار وسایاه 

رونی کااار اارا  و و  ااهاادااات اتااتااماااعاای 

 یرقابل تهرا  بر انواد  ها ی آنا ، بونا   

توانا  محخوب میا اردد.چاگایاو  صامایامای 

نشاننهگن  انو واقدیت نیز هخت کاه هاای و 

هوی درباار   ارایایارات درقااناو  کاار فای 

الااواقااع هاایاااهااوناای اساات انباارای هاایاا  و 

بمگظور فارناو کاار ارا  اناجاام مایا ایارد. 

چراکه مصاوباه ا ایار شاورای عاالای کاار 

نشا  مینهن کاه عاماال قااناو  کااری وتاود 

 ننارد که بوواهگن اصالح ام کگگن.

شوراناداالای » قانو  کار:  5.بر اساس مادۀ 

کار همه ساله موظاف اسات مایازا  حاناقال 

 مزد کار را  را برای نقا  موتالاف کشاور

و نا صگانع موتلف با  وتاه باه مادایاارهاای 

 .ذنااااااال  ااااااادااااااایااااااایاااااااو ناااااااماااااااانااااااان

حناقل مزد کار را  با  اوتاه باه درصان -5

 ااورماای کااه ان  اارر بااانااک ماارکاازی 

 .تمهوری اسالمی انرا  اعالم می شود

حااناقاال ماازد باانو  آنااکااه مشااوااصااات -5  

تخمی و روحی کاار ارا  و ونا  ای هاای 

کار محول شن  را ماورد  اوتاه قارار دهان 

بانن به اننان  ای باشن  ا ننن ی نک  انواد  

که  دناد متوسا آ   اوساا ماراتاع رسامای 

 .اعالم میشود را  امیو نمانن

کارفرمانا  ماوظافاگان کاه در انای  - هصر 

انجام کار در ساعات  دییو شن  قااناونای باه 

هی  کار ری کمتر ان حاناقال مازد  ادایایاو 

شن  تننن پردا ات ناگامااناگان و در صاورت 

 ااواالااف اااامااو  ااادنااه مااابااه الااتاافاااوت ماازد 

پااردا اات شاان  و حااناقاال ماازد تاانناان ماای 

 »باشگن.

اما آنا در دییو دساتامازد مااهااناه حاتای اناو 

قااانااو  رسااماای کااار،مااراعااات شاان  اساات  

روشو است که نه! چراکاه  حاناقال  ادایایاو 

شن  بنو  درنظر رفتو حناقل سهن مدیشاتای 

بارآ   ااکایان شان ،  5.کار را  که درماد  

 دییو شن  اسات .  ادایایاو حاناقال دساتامازد 

هزار وما  حتی با هزنگه ساهان  .69ماهانه  

هزار وما  ماورد  ..1میلیو  و 5مدیشتی  

 واف  و صونو آقااناا  نامااناگان اا  دولات، 

سرمانه دارا  ونوکرا  آنها،بیش ان ناک و 

 نی  میلیو   وما  فاصله دارد.

شواهان نشاا  مایانهان کاه رفنا  انفارصات 

پراکگن ی و عانم انخاجاام  اهاقاه کاار اری 

استفاد  میکگن  ا بار بحرا  اقتصادی و فخاد 

  خترد  را بردوم کار را   حمیل کگن .

کار را  انرا  بون   کار را  پیشارو باانان 

بنانگن که شدهن  باننهای دولت، کارفرمااناا  

و  شکل های وابخته،  گها بمگظاورفارناو و 

درنهانت سرکوب آنا  بارنااماه رنازی شان  

اسات.  ناا اااهاای بااه باارنااامااه شااشاا   ااوساادااه 

اقااتااصااادی  و بااودتااه 

 2صفحه 

 511 -// شماره  5931ماه اسفند 

 دست پخت دولت درتعیین حداقل دستمزدها،

 سرشکن کردن باربحران و چپاول بردوش کارگران است 

 51ادامه  در صفحه 



 

نمخااتااا  ر اات باارماایااهااگااند وبااهااار،دامااو 

ار وانی  ودرا بر ختر  نمیو  پهو میکگان 

ننن ی اندل  ااک تاواناه مایازنان و ماقانم 

 بهاررا  رامی مینارد.

بهار آ انی نورا نونن مایانهان و آرنوهاای 

فرو افاتاه را بایانارمایاکاگان و پایارونی ناو 

برکهگه را در ختر  تها  هختی به نامااناش 

ماایاا ااذارد. فصاالاای کااه ماارن نااماایااشااگاااساان 

درهاار ااوشااه ای انتااهااا  هخااتاای کااه قاانم 

 ب ذارد شکفتو را بشارت مینهن.

بهاار درانارا  تاماهاوری اساالمای ند  ماا 

،دربیروله های فقرو  هاهی  در دلهار  هاای 

بیکاری  و  رسگ ی ،اعتیاد و  او فاروشای 

ودرکار اناه هاا و مازار ، درپشات مایالاه 

های نننا  و در اظااهارات و اعاتاصااباات 

کار اری نایاز سارک مایاکاشان ودر نافارت 

فشرد  ل نکوب شان اا  ،درماهاارنات  اود  

های کار ر ونحاماتاکاش ساراسارانارا   و 

عااازم پاااو دناااو ماااهاااارنا  را  انادی و 

سوسیالیخ  امین پیرونی را ننن  ن ه داشتاه 

 وپیرونی نو برکهگه را نونن مینهن. 

سالی که  ذشت  ناوم  دارن باه حاقاوی و 

مدیشت کاار ارا  ، مادالاماا  و  سارکاوب 

حرکت اعاتارااای آناا  هامارا  باا  ارانای 

مانحتاج عاماومای، ساطای پاانایاو حاقاوی و 

دستمزد ها ،  خترم اعتیاد ، فحشا ، فخااد 

، دندی و  اااارت وچااایااااول دساااتااارنااا   

کار را  ونحمتکشا   وسا مافیاای قانرت 

وثااروت حاااکاا  باارکشااور و  ااحاانناان مااناوم 

آنادنااهااای ساایاااساای  وفااردی واتااتااماااعاای  

ومحروم  نمود  افراد تامده ان ح   شاکال 

مختقل و آنادی بیا  وانننشه و..  رونهاای 

سوتی را برای مردما  کار ر ونحماتاکاش 

و رفنارا  آنادی انننشه وقل  وبیاا  درپای 

 داشت.

درعیو حال درسال  اذشاتاه  اعاتاصااباات ، 

 ظاهرات و اشکال دنا ار ماهاارنات  اهاقاه 

کار ر ، نناا  ، دانشاجاوناا  ، مادالاماا  ، 

پااارساااتاااارا  ، ااالاااقاااهاااای  اااحااات ساااتااا  

واقشارنحمتکش تامده و  رح  واستاهاای 

آنادی  واهانه برابری  لهااناه ، اناو چشا  

اننان را درهاماه  ماا و درساطای عاماومای 

تامده  قونت کرد که قانر قانر ای ار اجاا  

حاک  دنری نوواهن پانین و ساراناجاام آنادی 

باارابااری و سااوساایااالاایااخاا  باار اسااتااهااناد و 

 ودکام ی و ست  و استثمار پیارون  اواهان 

 شن.

 وانخانهای آنادنووا  ومهارن

همرا  با دلیذنر شن  هوا و   69باآ ان بهار 

بردمین   ل ان دل  ااک، باه افا  روشاو 

فردا ی آنادی امین وار بااشایا  و باا  شاننان 

مهارن  برای سارنا اونای ناظاام حااکا ، در 

واقدیت بوشین  به امین و آرمانهای انخاانای 

و آنادنوواهانه  ود  امی به پیش باردارنا . 

باشن  انورون دلیذنر بهار آنادی ، بار دن ر 

بر ردد و ام در اکی نهن که هزارا  هزار 

 انخا  به  ا رم تا  فناکرد  انن.

درآستانه باهاار واناام ناورون اننااد ناهارنا    

انهوهی ان کار را  را که ما  هاست حقاوی 

درنااافاات نااکاارد  اناان ، فاارامااوم نااکااگاایاا   

نحمتکشانی را که بیکاری و  رانای هخات 

ونیخت شا  را بارباادداد  و آهای دربخاا  

ننارنن و در پایاش فارننانا   اود شارماگان  

هختگن.بیاد بیاورن   نننانیا  سیاسی  را کاه 

درانو انام  به  اا ار دفاا  ان آنادی ، ناه 

درمیا   انواد  های  ود بلکاه پشات مایالاه 

های نننا  در گهانی  به سر مایارنان و بایااد 

بیااورنا  هازارا  هازار انخااناهاانای را کاه 

درانو سی وناه ساال حااکامایات تاماهاوری 

اسالمی، در ننر شکگجه ها و درمینا    یر 

و درپای چوبه هاای دار، آنادی را فارنااد 

ندنن و به  ا ر آرمانهای انخانی و سدادت 

و رفا  ورهانی انخا  ان قین و باگان نور و 

سرکوب وست  واساتاثاماار تاا   اوناش را 

 فناکردنن. 

نااورونودناان باااندناان هااای آناارا فاارصااتاای 

بشمارن  برای  هادل نظر وا العات دربار  

مهارنات پرفرانونشیاو  اذشاتاه و اناننشاه 

دربار  چه بانن کردهای آنگن  و االم بارای 

ندود  بی باوری حاک  براراد  ها و رس و 

وحشت انقنرقنر ی رفنا  واشااعاه آ ااهای 

وفرهگا ا حاد، مهارن  ومقااومات درمایاا  

 کار را  و ود  های نحمتکش مردم.

 نوروزتان پیروزباد!

 سازمان اتحادفدائیان کمونیست
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 !بهاران خجسته باد

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در نتیجه سه دهه مبارزه طبقاتی و از دل 

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پدید آمد و با نقد مواضع و انحرافات آن و 

با تغییر نام آن به سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در نهمین نشست خود در 

تداوم فعالیت خود را تحت نام ، ارگان و مواضع جدید که از نقد  5931سال 

گذشته و تحلیل شرایط حاضر بر می خاست آغاز نمود . سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست در عین حال تجلی وحدت بخشی از محافل و نیروهای کمونیست 

 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران است .



ح  سقا تگیو در بر ی ان کشورهای دنا ار 

 ناف هاا -نیز ان  رر کلیخا چای هاا و پارو

هموار  مورد حمله قارار  ارفاتاه اسات. ناک 

رون بدن ان مراس   حلیف  رامپ، مایالایاوناهاا 

ن  در آمرنکا به  یابانها آمننن و در حاماانات 

ان آنا  ننا  بخیار ی در اقصا  ناقاا  تاهاا  

ه  در اعتران به حمالت فاشیخ  علیه نناا  

  ظاهرات کردنن. 

 0بننهال مگع ورود پگاهگن  ها و  اورنخاتاهاای 

کشور به آمرنکا ه ، ننا  نناادی باا حضاور 

در فرود اهها به حاماانات ماماگاو  الاورودهاا 

بر استگن و بر ی ان آنا  حجاب اسالمای ها  

سر کردنن. الهته با  اوتایاه هامانردی باا نناا  

مخلمانا ، انو ننا  با پوشین  مظهار بارد ای 

ن  در اسالم به انو اسارت در واقع ونزا داد  

و ُمهر  انین ندنن. انگهاا کایاخاهاای انازولاه ای 

نیختگن بالاکاه در چاگان ساال ا ایار،  ارب باا 

سکوت و  ماکایاو باه رعاانات آدابن اان ن ن 

ار جا  اسالمی، عمال به ننا   حت ساتا  در 

انو کشورها و مهارن  شا  دهو کجی کرد  و 

در نرمالایاز  کارد  اناو ساتا  باا دولاتاماردا  

اسااالماای کاامااال مشااارکاات را داشااتااه اساات. 

دولتمنارا  انتالیا بوا ر باندنان روحاانای بار 

-سر مجخمه های ن ، چادر اننا تگن و دولات

ننااا  سااوناان هاا  در اناارا   اافاات و  ااواری 

-پوشش اسالمی را بگفع قراردادهاای سایااسای

 اقتصادی بجا   رنننن.

نکی ان سانماننهگن ا  راهییمانی واشیگ تو   

 ان  "لیگنا سارسور" باود کاه افاتاواارم اناو 

است که مقگداه و مااناتاو اساالمای را آناداناه 

انتوااب کارد  اسات. او ان ماروتایاو قااناو  

شرنده است و به حماس  دل   ا ار سایااسای 

دارد. انگکه نکی ان سانماننهگن ا   ظاهارات 

ننا  نک تگاح اسالمی باشن نه  گان  دار کاه 

بخیارن را  کگگن  و هاراساگااک اسات. اساالم 

مخئول نکی ان بن رنو و هولگاکترنو  شونتها 

عاالاایااه ننااا  و کااودکااا ، دسااتااکاا  در  ااارناا  

مداصر است و نمانگن  هانش با وقاحت ننااد، 

در حال  زنن  در درو  تاگاهاشاهاا و ناهاادی 

دموکرا یکی هختگن که حیات سایااسای -سیاسی

شا  بر مهارن  علیه  ک  ک آ   شونتهاا در 

 تامده بگیاد  ذاشته است. 

بهر رو و  وشهوتانه انو راهییمانای  اوانخات 

به نک حرکت تهانی ماگاجار شاود، و افاکاار 

عمومی را در سطی تها  متوته  واستاه هاا 

و مهارن  ام کگن.  هدا میتوانن به نک کمیایاو 

تهانی علیه  مام فرمها و اشکال ن  ساتایازی 

در  مام تاهاا  ها   اهاننال شاود. ولای هامایاو 

واقدیات  ل  مزبور موانع تانی ای را پایاش 

پااای انااو تااگااهااش و بااوتااود آورد  نااک 

 همصنانی تهانی انجاد میکگن. 

ان  رر دن ر فدالیو انعمال قاوانایاو شارناداه 

ه  بیکار نگشخته انن. آنها در کاگاار نایاروهاای 

سرکوب دولتی و محنونتهای بوروکرا یاک و 

سیاسی دولتی به  ورناو تاگاهاش حا   الاهای 

ننا  مشرولگن. دستجات ار جاعی و تگاحهاای 

اسالمی در  ود تگهش ننا  باا  اوتایاهاات و 

محمل های موتلفی، ان انو تگهاش پاال افارمای 

باارای  ااروناا  ار ااجااا  و پاایااشااهاارد قااواناایااو 

سکخیختای اساالمای ساا اتاه انان. باواشای ان 

فمیگیخ  حاک  بر تگهش تاهاانای نناا  نایاز باا 

ساپورت کرد  انو اسالمیو ، تگهش تاهاانای 

ننا  را ان درو  دارد  آلود  میکاگان. اناتاظاار 

دن ری ه  ان انو اسالمیو  نامایاشاود داشات. 

ولی تگاح مصالحه  ر فمیگیخ   رتیی مایانهان 

که انو بیاحاقاوقای نناا  در اساالم ماحالای ان 

 اعاااراب در ماااواااااداااش ناااناشاااتاااه بااااشااان.  

انو تگاح ان فمیگیخ  ابتنا با نخهیات فارهاگا ای 

تلو آمن و اکگاو  باا اناو  اوتایاه کاه دارد باا 

پگاهگن /مهاتر ستیزی اولاتارا راسات ماقاابالاه 

میکگن، عمال بوشی ان صاحاگاه را بارای اناو 

دسته تات  الی  ذاشاتاه کاه ان اساالم اعااد  

حیثیت کرد  و آنرا با ُکن  ذارنهای تاننان اری 

 اعتهار بهوشگن.

در راهییمانی بزرگ ننا  در آمرنکاا  نناا   

فاادااال مخاالاامااا  هاا  بااودناان الااهااتااه بااا حااجاااب 

کاملشا ! و بان ه  الهته در دساتاور کاار اناو 

راهییمانی فقا مخئله ننا  مطرح نهاود بالاکاه 

مطالهات و  واسته های دن ری ه  ان تامالاه 

محکوم کرد  پگاهگن /مهااتارساتایازی، تاگاا 

 لهی و لرو و تان زنگی بیمه درمانی ه  پیش 

برد  شن.  هدا بوشی ان انو ننا  باا انا ایازۀ 

اعتران به سیاستهای ان ماهااتاری کاابایاگا  

 رامپ به  یابا  آمن  بودنن. ولی بخایااری ان 

آنا   ود را فدال حقوی نناا  الاهاتاه ان ناو  

حقوی اسالمی ام! مایاناناگان واسااساا انا ایازۀ 

محوری اناو راهایایاماانای ها ، اعاتاران باه 

 سیاستهای ن  ستیزان   رامپ بود. 

حال اناو نناا  ماحاجاهاه کاه بار ای ان آناا  

سوگ وناا  اصالای تاگاهاش " قااناونای کارد  

قوانیو شرنده در آمرنکاا" هخاتاگان را کاجاای 

تگهش ننا  بانن تای داد و هونات ماهاارنا ای 

تگهش ننا  را با حضور اناگاا  چا اوناه باانان 

بان  درنف کرد  ودم به انانان  کاافای  ااثار 

بران یز است، ولی پیامن انو  ل و  شاد بانی 

سانما  دهگن ا  انو راهییماانای  او  انخاا  

را باراساتای باجاوم مای آورد. چاطاور باانان 

اتان  داد که مگادنا  قاناو  شارناداه، باگایاانای 

اتتامااعای تاگاهاش - رنو رکون پرنخیپ سیاسی

ننا  را به رنشوگن ب یرنن  انو ننا   اود باا 

پرچ  اساارت نناا  کاه حاجاابشاا  اسات باه 

 یابا  آمن  انن که چه بشاود  در کشاورهاانای 

که حجاب ننا  اتهاری است قضیه فاری مای 

کگن ولی در کشاورهاای  اربای حاجااب نناا  
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 نوشین شفاهی



محجهه، هر  ونه ادعاا و شادااری ماهاگای بار 

برابری  لهی و ح   واهی را  اود باه  اود 

 نقض و مگتفی می کگن. آفتاب آمن دلیل آفتاب.

چرا تگهش ننا  حتی با آ  فمیگیخ  بورفوانی 

ام انو  حجر را بانن  حمال کاگان   اناگاا  در 

واقع امر آمن  انان  اا باه  اتاما  دساتااوردهاا و 

پیشرفتهای صن سال ا یر ننا  دستهرد ند  و 

آنرا لوث کگگن. بگابرنو بانن فرنهکاری انو دار 

و دسته را افشاا کارد  و آناا  را در صاحاگاه 

هااای واقااداای مااهااارن  بااا ساارمااانااه داری و 

 ار جاعش بون   ار جا  سیا  اسالمی  ارانن.

با ن اهی به باننهای سیاسی  رب با ار اجاا  

اسالمی و  س ندناش باا اناو تاگااناتاکاارا ، 

-میشود مگشا  انو سا ت و پا تهاای سایااسای

مذهاهای را پایانا کارد. و هامایاگاطاور فادال و 

انفدا ت سودآوری و بانار سانی سرمانه که 

به کمیانیهای ننادی فرصات داد  کاه ان نامان 

سرکوب ننا  برای  ودشا  کالهی بنوننن . 

اندکاس انو واقدیات مادی و اتتامااعای اسات 

که ن ا  و مواع فمیاگایاخا  در دا ال تاگاهاش 

ننا  را  حت  ااثایار قارار داد  اسات. باه آ  

اننان  که، برای  درنف بیحاقاوقای تاگاخای ان 

 هصار  هاای اساالمای نایاز اساتافااد  کارد  و 

میلیونها ن  را در کشاورهاای اساالمازد  ان 

انو بیحقوقی مدار کرد   و ننا  نمااناگان  ام 

در  رب را باه درو  تاگاهاش نناا  ماهاماا  

 کگن .

 بهتر است به انو فاکتها  وته شود:

در اول فورنه  انا  " نازماا  5.59در سال  -

 ا " انو رون را بدگوا  رون حجاب تهاانای 

اعالم کرد. انشا  ان فاداالایاو قااناونای کارد  

قوانیو شرنده در آمرنکا هخاتاگان و هار ساالاه 

فدالیو قانو  شرنده برای تلو افکار عمومی 

ان ننا   یر مخلما  میوواهگان کاه اناو رون 

را در حاماانات ان نناا  مخالاماا  باا حاجااب 

ب ذرانگن. و در کمال  ااثار بخایااری ان نناا  

 یر مخلما  و لیهرال و صن الهته فامایاگایاخات! 

در انو رون مشارکت کرد  و برای نک رون 

محجهه میشونن. نکته قابل  وته اناو اسات کاه 

 اااناا  " ناازمااا  ااا " صاااحااو نااک شاارکاات 

نیاوناورک -روسری سانی مختقر در بروکلیو

است. و  لونزنو  " اهل بیت" که انختا ااهاش 

کانادا است نکی ان مهلایارایاو اناو -در کال ری

 انا  اسات و اناو  الاونازناو  ادعاا دارد کاه 

دانش ا  کال ری  ود را بدگوا  مگهدای بارای 

مشارکت و  رون  اننۀ " رون تهانی حجااب" 

مینانن. انو  الاونازناو  اساتان ل مای کاگان کاه 

حجاب  وتهات  یر ا القی را ان نناا  دور 

 می کگن!!!

 راح بورکیگی  ان  "آهینا نانتی" است کاه -

صاحو شرکت  اراحای لاهااس در اساتارالایاا 

است و اعتقاد دارد که با  رح بورکیگی نه در 

صند محنود کرد  آنادی ننا  مخلما  بالاکاه 

داد  آنادی بیشتر به آنا  باود  اسات. ناداگای، 

ان آ  دونخ پوشش اساالمای روننای را باان 

 کرد  " آنادی" محخوب میشود! 

نانک فروشگن  محصو ت ورنشی ه  چاگان  -

رون پاایاش، درسات چاگاان رون قاهاال ان رون 

تااهاااناای ن ، مااحااصااول تاانناانم را بااه اساا   

"حجاب" مادارفای کارد. "حاجااب" پاوشاشای 

برای ننا  ورنشکار ان پاارچا  ماواصاو  

قابل انتقال هوا است و نانک  ضمیو مای کاگان 

که انو پوشش محک  روی سر را می پاوشاانان 

و  کا  نمی  ورد. انو ماحاصاول ساال آناگان  

وارد بانار فروم میشود.  یال اساالمایاخاتاهاا 

ه  راحت شن که در همیو چگن رشاتا  ماحانود 

ورنشاای کااه ننااا  اتااان  شاارکاات در آناارا 

دارنن، موهانشا  بقصن ا وای مردا  مخلماا  

ان حجابشا  به بیرو  سرک نکشین  و به  گا  

 آلااااااااااااود  نااااااااااااماااااااااااایااااااااااااشااااااااااااوناااااااااااان!

"حجاب" نانک و "بورکیگای" آهایانا ناه فاقاا 

بننهال  خاوایار آ ارناو باانارهاای بااقایاماانانۀ 

فروم تاهاانای هخاتاگان بالاکاه رساماا پاوشاش 

 ااهااداایااض  اارانااانااه اسااالماای عاالاایااه ننااا  را 

نرمالایاز  و کامارناا کارد  انان . حاجااب و 

پوشش اسالمی نه بیا  نک سالایاقا  فاردی در 

ُمن بلکه ابران نک ن ا  و انعاماال ناک رفاتاار 

سرکوب رانه نخهت به نناا  و قالاماناد کارد  

آنا  به عگوا  انخانهای درتاه چاگانم و نامااد 

نک  شونت عالایاه نایامای ان انخااناهاای اناو 

توامع اسالمزد  است. بگابرانو نه در قاماوس 

"تهانشمول" بود  تگهش ننا  می  گاجان کاه 

نخهت به انو  شونت آشکار بی اعتگا بااشان و 

ک  کاری کگن، و نه هما  برابری  لهی نصفاه 

و نیم  فمگیخ  حاک  بر انو تاگاهاش را  اوتایاه 

می کگن. انو تگهش نیاان دارد نخاهات باه امار 

ننا  بون   در کشاورهاا وماگاا ا  اساالمازد  

اکاتایاو باود  و حاناقال در -بایاش ان اناو پاارو

کشورهای  ربی امکا  هر ونه  بی  ری و 

  رفتو امتیانی را ان انگا  ب یرنن.    

"اسالموفوبیا" ه  ا ترا  همیاو تامااعات در 

کشااورهااای  اارباای ماای باااشاان کااه  ااود کااال  

شرعی ای در  رب برای حفه کارد  صانای 

هر  ونه موالفتی علیه برد ی ننا  در اساالم 

شن  است. موالفت با پوشش اسالمی را نقاض 

حقوی شهروننی مخلمانا ، اننت باا آناا  و 

مهاتر ستیزی مدرفی  شته و در کگارحامیاا  

لیهرالشا  آنرا  هننل به چوب  اکافایاری عالایاه 

هر  رانش و هر کخی که علیه ست  و تاگاانات 

اسالم )چه بشاکال دولاتای آ  و چاه عارفای( 

 نخهت به ننا  مدترن باشن، کرد  انن.  

ا ترا  دن ر انو تماعت " فمیگیخا  اساالمای 

" است. انو  رم در ان و ناقایاضای در ناو  

 ود بایاگاظایار اسات. در واقاع هار آناچاه کاه 

فمیگیخ  حاتای در لایاهارالای  ارناو شاکال آ ،  

هاااونااات  اااود را باااا آ  
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درانرا  بحرا  اقتصادی واتتماعای رنشاه 

دار ران آ  باود  اسات کاه آماارهاای رشان 

اقتصادی مهتگی برمحاسهه درآمن نفت  حتی 

بتوانن ظاهرقضیه را بیوشانن. اکاگاو  هاماه 

اقاتاصاادی » رشن » مییرسگن که ا ر انرا  ان

درصاان باار ااوردارشاان  اساات پاا  چاارا  0

ساافاار  هااای مااردم  ااالاای اساات   مااا  هااا 

انپااردا اات حااقااوی کااار اارا   ااودداری 

میکگگن وهررون بر شمار بیکارا ،کاار او  

  واب ها ، ماداتاادناو ..و افازود  مایاشاود 

بحرا  اقتصاادی و فخاادی کاه   اارو پاود 

رفن  وسرا  آ  را دربر ارفاتاه اسات، کا  

سابقه و حتی بی سابقه است. به همرا  فخاد 

، دندی اموال عاماومای ،قااچاای ،ا اتاالس 

های میلیاردی  و  شننن بی سابقه استثمار و 

بی حقاوقای نایاروی کاار ونحامات، ارانای  

ومحرومیت میلیونها نفر انحناقل مادایاشات 

،اعتیاد ،فحشا ،نابخاماانایاهاای  ارناهاانا ایار 

 انواد  هاا،تاا  را باه لاو ماردم رساانان  

است. شکار عظی   هقا ی به حنی رسایان  

است که انفجارهای اتاتامااعای را درچشا  

 اننانآنگن  محتمل میگمانن.

سیاست های اقتصادی رفن  درساال  اذشاتاه 

نه  گها انو شکار  هقا ی را ک  نکرد  بلاکاه 

درآسااتااانااه سااال تاانناان انااو شااکااار عااماایاا  

 ردها   شود  است وانو اواا  مهایاو اناو 

واقااداایاات اساات کااه اقاالاایااتاای بخاایااارکااوچااک 

انصااااحاااهاااا  ثاااروت ،سااارا  حاااکاااومااات 

ووابخت ا  به آنها   مام ثروت کشور ومگاباع 

 هیدی را دراناحاصاار  اود  ارفاتاه انان. و 

بوسیله سرکاوب و سارنایاز  ونافای اباتانانای 

 رنو حقوی وآنادنهای سیاسای، انماوقادایات 

 ود دربرابر  ود  های مدترن، ماحاافاظات 

 مااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااکاااااااااااااااااااگاااااااااااااااااااگااااااااااااااااااان.

انو وااع بانو   اردنان ساال دنا ار  شاننان 

 واهن شن. چراکه برنامه اقتصادی  گظایامای 

ولای  »اقاتاصااد ماقااوماتای »دولت برمهگاای 

فقیه، هنفی تز حمیل رنااات اقاتاصاادی و 

فشارسایااسای  بایاشاتار باه  اهاقاه کاار ار و 

 نحمتکشا  رادنهال نمیکگن.

اکگو  درحالی وارد سال تننان مایاشاونا  کاه 

میلیونها نفران امیو حناقل های ننن ی  اود 

محرومگن، رشن مدضالت اتتماعی ، محایاا 

ننختی، ننن ی نخل های آنگن  را نیز  اهاننان 

میکگن. انگها و عوامل متدند دن رنمیگه هاای 

عیگی  اعترااات کار را  و نحاماتاکاشاا  

 درما  های ا یر بود  است.

درسال  ذشته  قرنها رونی نهود که در وشاه  

وکگار کشور شاهن اعتاصااباات واعاتاراااات 

نهود  باشی .درهفته های ماگاتاهای باه آ ارساال 

شاااهاان اعااتاارااااات وساایااع و ااود  ای مااردم 

 ونستا  دراعتران به قاطاع آب و باری و 

 رد و  اک ناشی انرنز ردهابودن  که بنلیال 

سیاست های  انما  بارانانان رفنا  درتاهات 

 امیو مگافع وسود های سرمانه دارا  واعوا  

و انصارشا  برمحیا ننخات واردکارد  انان، 

 گف  را برای مردم دشوار کرد  اسات.  اود  

های مردم  دراعتران به حکومت  ارا  کاه 

 گها به فکر پرکرد  تیو های  ودهختگن، باه 

 هابانها آمننن و بانیروهای سرکوب ر در ایار 

شننن .ه  اکاگاو   کاار ارا  د  هاا کاار ااناه 

ومراکز صگدتی دراعتاران باه  اداوی هاای 

 و نی درپردا ت دستمزد ها ، فقنا  امگیات 

شرلی درحال اعتصاب و  جمع هختگن.شرکات 

رفن  درکشمکشهای مگطقه ،اواا  باحارانای 

درمرنهای کشور، اعترااات  خترد  ،هاماه 

وهمه  نشاننهگن  انو واقدیت است کاه درساال 

باماوانات  شاننان فشااراقاتاصاادی واداماه  61

سارکااوب وا اتااگااای،  مااهاارن  ناایاز درسااطاای 

  خترد  ای ادامه داشته است  . 

اصاالح » درسال  ذشاتاه عاوامافارناهای هاای  

 رانا  که با قول باهاهاود »  اعتنال» و »   لها 

لایاخات »وادیت اقتصادی و اتتمااعای، باا  

وارد مجل  شاننان، ناه  اگاهاا درنمایاگاه  »امین

بههود وادیت اقتصادی و اتاتامااعای قانمای 

برنناشتگن بلکه  ود ماهاشار و پشاتایاهاا   اماام 

سیاست های ار جاعای و اانماردمای حاکاام 

بودنن. سکاوت ماداگای دار اناو باه اصاطاالح  

نمانگن ا  دربارابار اصاالحایاه قااناو  کاار و 

چ ون ی مواتهه آنا  با  جمدات اعاتارااای 

کار را  ، مادالاماا  وبااننشاتا اا  دربارابار 

مجل  ار جا  ،  ود افشاا ار چاهار  واقادای 

آنا  ودروغ بود  وعن  ووعین های انتوابا ای 

 شا   ی نکخال  ذشته بود.

سال  ذشته بر   سرکوب رنهای رفن   و 

فشااارهااای امااگاایااتاای باارفاادااا   کااار ااری 

،روننااامااه ناا ااارا  ، مااداالااماایااو، ننااا  

وتوانا   فدالیو ماحایاا ننخات و بخاتاو 

نشرنات، کگترل وسانل ار اهاا  تامادای ، 

امااا فاادااالاایااو تااگااهااش هااای اتااتااماااعاای 

انهرروننه ای استفاد  کردنن  ا درماقاابال 

ظل  وست  و استثمار و  حمیل بی حاقاوقای 

بااانخااتااگاان ودسااتاا ااا  هااای تااهااگااماای رفناا  

نتوانخت  سکوت قهرستانی را بارتااماداه 

 حاک   ردانن.

با همه انو حال پراکگن ی و فاقانا  ا احااد 

بیو تگهش های اتتماعی بون   ماهاارنات 

 خاااتااارد  کاااار ااارا ، اناااو فااارصااات 

رادرا تیار حاکاومات قارارداد  اسات کاه 

بتوانن با  اوسال باه سارکاوب و  افارقاه و 

فرنو، انننربار پاسو ونی به ماطاالاهاات 

اقااتااصااادی و ساایاااساای  ااهااقااه کااار اار و 

نحمتکشا  شانه  الی کگن و  ا تاانای کاه 

 میتوانن بار بحرا  اقتصادی و موارج 
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 با اتحاد وگسترش مبارزه، به استقبال سال جدید برویم



درماه گذشته اعالمیه ها وبیانیه 

بمناسبت   های مختلفی

رویدادای سیاسی ازطرف 

شورای مرکزی و کمیته های 

سازمان منتشر شده است . 

برای مطالعه آنها به سایت 

 سازمان مراجعه فرمائید.
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با اتحاد وگسترش مبارزه، 

 به استقبال سال جدید برویم
 

سگ یو دساتا اا  هاای ناظاامای اماگایاتای و 

 هلیرا ی  اود را باردوم آناهاا سارشاکاو 

 کگن.

سال آنگن  با  وته به  ناوم رکود در اولایان 

و پانیو آمن  قیمت نفت  وموارج سگگ یو 

د الت های نظامی دردر یرنهای مگاطاقاه 

و احتمال  شننن  حرنمهای آمرنکا ،  هقاه 

کااار اار ونحاامااتااکااشااا  تاااماادااه بااا فشااار 

اقااتااصااادی و ساایاااساای باایااشااتااری مااواتااه 

 واهگن شن.   گها  ناوم مهارنات کار را  

،توانا  ،ننا  وسانرتگهشهای اتاتامااعای  

و خترم انو مهارنات است کاه مایاتاوانان 

رفناا  را بااه عااقااهااگااشاایااگاای واداشااتااه و    

 ااواساات و مااطااالااهااات  ااود  هااای رناا  

وکاررا متحق  ساند. اما روشو اسات کاه 

پااانااناری وا ااحاااد ناایااروهااا درانااو پاایااکااار 

بزرگ هگ امی به پیرونی نهانی  اواهان 

رسیان کاه درتارناا   خاتارم ماهاارنات 

کوچک وبزرک  ،  اودرا در شاکالاهاای 

 هقا ی  متشکل و متحن کرد  وچش  انانان 

ساارناا ااوناای اناافااالباای رفناا  را درافاا  

مااهااارنات  ااود باا ااشاااناان و  ااودراباارای 

بنسات  ارفاتاو سارناوشات  اوناش آمااد  

 ساند. 
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هشاتاا  ماارس رون تاهاااناای هاامااهاخااتاا ای بااا 

مهارن  علیه نااباراباری نناا  ،  اهادایاضاات 

تگخی ،مهارن  علیه مرد سا رای واعمال و 

 اافااکاارات ااان ن  درسااراساارتااهااا  اساات. 

مااگاااسااهاات انااو رون باازرگ اعااتااصااابااات 

و ظاهرات کار ارا  پاارچاه باافای و لاهااس 

دونی درنیونورک آمرنکاست کاه درماارس 

دست انکارکشین  وبه  ایاابااناهاا  ٣۵۸١سال 

رنوتگن و  واستار پااناا  ناافاتاو  اهادایاضاات 

تگخی ونیز افزانش دستمزد وکاهش ساعاات 

کار و بههود مگاسهات محل کارشننن. باانگاکاه 

انو  ظاهارات باا سایااسات سارکاوب هایائات 

حاکمه آمرنکا مواته شن، اما باماثااباه ناقاطاه 

عطف  ارن  مهارنات ننا  ، عامل محارکاه 

مااهااارنات ودساات آوردهااای بااداانی تااگااهااش 

رهانای نناا  درسار ااسارتاهاا  شان. وبادان 

انمنت کمی به کوشش ننا  سوسیالیخت در 

راس آنها کمونیخت مشهور، کالران کیو در 

هشاات مااارس باادااگااوا  رون  ٣٦٣٩سااال 

تهانی ن   ثهایات شان. و باا  ار  در ساال 

سااال بااداان ان  ٦٧، ناادااگاای حاانود ٣٦١۸

مااهااارنا اای سااواات باادااگااوا  رونتااهاااناای 

همهخت ی با مهارنات ننا  به سانماا  مالال 

 .نیز  حمیل  ردنن

 ی انو مانت بااوتاوداناگاکاه ماهاارن  بارای 

رهانی ننا  ان  هدایاضاات تاگاخای و ساگات 

هااای مااردسااا ری دساات آوردهااای ننااادی 

 .درباااااااااااااارداشااااااااااااااتااااااااااااااه اساااااااااااااات

امااا دربخاایاااری ان نااقااا  تااهااا  ان تااماالااه 

درانرا  هگون  واست هانی که  وسا نناا  

کار ر نیونورک درنکصن و پگجا  سال قاهال 

مطرح شننن، برآورد  نشان  اسات . در اود 

آمرنکا که نکی ان پرآوان   رنو کشاورهاای 

منعی دماوکاراسای وباراباری نناا  دردنایاا 

است، ه  اکگو   ه  آمار سانما  عفو بایاو 

الملل ان هارد  ن  ناک نافار در ماال  عاام 

مورد  شونت قرار می یرد .ننا  و د ترا  

سااالاا اای در ااانااه و اایااابااانااهااا  ٣۱ان سااو 

ودرمحیا های کار و حصیل مورد  شاونات 

کالمی و رفاتااری تاگاخای قارارمایا ایارنانو 

ن  آمرنکانی دو ن  در  ٣۸همچگیو ان هر 

سال ، محل  حصیل و کار  ود را  رییر مای 

دهگن و علت اصلی آ  را آنار های تگخی و 

رفتارهای  شونت آمیز مردا  ا رار محال 

کار نا  حصیلشا  به آنها اعمال میشود ،ذکار 

میکگگن. عالو  برا  د  ها مورد بای حاقاوقای 

و هدیض تگاخای و  شاونات بارعالایاه نناا  

درآمرنکا نکی ان مشکالت بزرگ انو کشاو 

 . مااااااااااحااااااااااخااااااااااوب ماااااااااایااااااااااشااااااااااود

اما درمقانخه با آمارناکاا واروپاا کشاورهاای 

سرمانه داری نظیر انرا  و بون   افرانختاا  

،عاارای ،سااورنااه ،لاایااهاای ،ناامااو ،عااربخااتااا  

وکشورهای حاشیه  الایا  ،آمارناکاای   ایاو 

،آسیا وآفرنقا،کاه بایاشاتارآناهاا بااتاگاا هاای 

 انمانخون مواته انن، به تهگمی برای نناا  

درآمن  است .میلیونها ن  درانو کشورهاا ی 

تها  باه بارد ای تاگاخای کشایان  مایاشاونان. 

مردسا ری و کشتار ننا  ود تارا  بانسات 

مااردا   ااانااواد  ، سااگاا ااخااار ، شااوهاارداد  

اتاهاااری بااه ماردا  مخااو ، باه کااار اارفااتااو 

د ترا  ک  سو وسال درکار ا  ها وکار اناه 

ها ، فروم د ترا  ک  سو وساال باماگاظاور 

سو  استفاد  تگخی در کابار  ها و عیاشوانه 

 های کشورهای مدظ  سرمانه داری،همه 

زنده باد هشتم مارس، روزِ همبستگیِ انقالبی با مبارزه زنان 
 !در سراسر جهان



وهمه بمثابه  هدات نظام مگحا سرمانه داری 

 بر ننا  اعمال میشود . درکشورما انرا  نیز 

بر    ارن  نکصنساله مهارن  ننا  برای 

لرو آپار انن تگخی، اما هگون روشها وسگت 

های ار جاعی ن  ستیز نه  گها ان بیو نرفته 

است بلکه درنتیجه استقرار حکومت مذههی، 

سگت های عقو مانن  و ن  ستیز اسالمی به 

وسیله نور سرنیز  دولت ، قانونیت پینا کرد  

است ون  همچو  سالهای اول قر   ذشته 

دربی حقوقی و  حقیر و  هدیض به سرمیهرد 

و دربهترنو حالت بدگوا  نصف مرد به 

حخاب میانن . بگابرانو است که مهارنات 

ننا  درپیکار علیه ست  واستثمار ونور 

وسرکوب نظام سرمانه داری ودولت مذههی 

آ  درانرا  انتان ا  مهمی بر ورداراست 

وبانن مورد پشتیهانی وحمانت افکارعمومی 

مترقی انرا  وتها  قرار یرد. چراکه مدیار 

آنادی  واهی وسالمت هرتامده ای 

درمیزا  دفا  ان حقوی ننا  وبرسمیت 

شگا تو ورعانت آ  درعمل است که سگجین  

 .میشود

مارس را بانن به  ۵انهمیو رواست که 

رونهمهخت ی تهانی با مهارنات ننا  انو 

کشورها بون   کشورهای  اورمیانه وآفرنقا 

که بیشترنو فشار وصنمات ناشی ان تگا و 

کشتار و آوار ی ودربنری را بردوم 

 .میکشگن،  هننل کرد

درکشورما انرا  نیزمهارن  ننا  ومردانی که 

برعلیه آپار انن تگخی،مردسا ری وقوانیو 

ار جاعی مذههی مهارن  میکگگن ،درحال 

 خترم است. بوش اعظ  ننا  بون   ننا  

توا  وروشگفکر درمهارن  با آپار انن تگخی 

با نکی ان ن  ستیز رنو رفن  مذههی دنیا 

درتامده ای عمیقا مردسا ر مواته انن .با 

انو وتود برای احقای حقوی پانمال شن  

 ونش و پانا  داد  به آپار انن تگخی  اکگو  

فشارهای ننادی را متحمل شن  انن. نننا  ، 

شکگجه ،  جاون ، اعنام ، روشها و سیاست 

هانی بود  است که  اکگو  رفن  تمهوری 

اسالمی برعلیه ننا  مهارن بکار برد  است 

،اما هر ز نتوانخته صنای آنادنوواهانه 

 . وبرابری  لهانه آنها را  اموم ساند

هشت مارس امخال را به رونهمهخت ی با 

مهارنات ننا  درسراسرتها  بون   به 

رونهمهخت ی باننا  کشورهای در یر تگا 

و ونرانی در اورمیانه ، به رون اعتران به 

آپار انن تگخی در تامده و انه ومنرسه 

ومحل کار وبه رون مهارن  برای آنادی 

وسوسیالیخ   هننل کگی  وبا  ناوم مهارنات 

 ود برعلیه نظام ن  ستیز تمهوری اسالمی 

ناد ننا  و مردا  سوسیالیخت و مترقی 

وانقالبی را که تا  وهختی  ونش را دررا  

نابودی نکی ان پلین  رنو پیامنهای نظام 

 . هقا ی نهادنن، رامی دارن 

شورای مرکزی سانما  ا حادفنانیا  

مارس رون تهانی  ۵کمونیخت فرارسین  

ن  را به همه پیکار را  را  آنادی ن  و 

میلیونهان  مهاروآناد  درسرارانرا  شادبام 

می وننو آنهارا به رنم مشترک دررا  آنادی 

ان هدیضات تگخی و ست  واستثمارسرمانه 

 .داری فرامیووانن

 

 سانما  ا حاد فنانیا  کمونیخت

 پگج  اسفگن ما 
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جمهوری شورایی ، آغاز جامعه به  زنده باد هشتم مارس، روزِ همبستگیِ انقالبی با مبارزه زنان در سراسر جهان...
ساختمان سوسیالیسم است ، در 

سوسیالیسم مالکیت خصوصی بورژوائی بر 
ابزار تولید و مبادله اجتماعی می شوند . 

اقتصاد از طریق تولیدکنندگان آزاد و 
 متشکل سازمان می یابد .

با وجود اینکه مالکیت ابزار تولید و مبادله 
به مالکیت اجتماعی در میاید . اما این امر 
یک شبه صورت نمی گیرد ، دوران ساختمان 
سوسیالیسم سرشار از تحوالت و پیشرویها و 
عقب نشینی هاست . در جمهوری شورایی با 
توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران و 
با در نظر گرفتن شرایط و مناسبات حاکم ، 
از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت می 
شود و در اختیار صاحبان واقعی ، یعنی 

تولیدکنندگان متشکل در شوراها و 
 نهادهای مردمی قرار می گیرد .

* در جمهوری فدراتیو شورایی که بر 
ویرانه های جامعه سرمایه داری بنا می 

شود کلیه موسسات مذهبی ، دولتی ، 
شرکتها . صنایع و کارخانجات ، کارتل ها و 
تراست ها و کلیه وسایل تولید و مبادله در 

دست اشخاص حقیقی و حقوقی را به 
صاحبان واقعی آنها یعنی تولید کنندگان 

آزاد متحد و متشکل موسسات باز می گردد 
و سلطه سرمایه داران و دالالن و محتکرین 

 بر می افتد .
* در جمهوری فدراتیو شورایی گذران از 
طریق بهره ، ربا و نظایر اینها ممنوع و 

جرم محسوب می گردد و هر شخص قادر به 
 کار که کار نکند نمیخورد .

آخرین اخبار و گزارشات ، 
مقاالت ، اطالعیه ها و 

نشریات و برنامه سازمان 
اتحاد فداییان کمونیست را 

 از  سایت زیر دریافت کنید : 
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 درنف میکگن در  گاقض محض با آنچاه اسات 

که اسالم ان ن  و حیا ش در هر عارصاه ای 

ان ننخت بانسات مایانهان و مشارو  مایانانان. 

فمیگیخ  اسالمی ن  ستیزی اسالم را ناشی ان 

برداشت  لاا و مارداناه ان قارآ  و قاوانایاو 

اسالم مینانن و را  حل را در  ارتاماا  ماورد 

قااهااولااتااری انآنااه هااای قاارا  و روانااتااهااای 

تننن ری ان احادنث و قوانیو شرنده میهیگن و 

قول مینهن ان انو مرداب لجگزار بارای نناا  

مااروارناان صاایاان کااگاان. انااو تااماااعاات ان 

 رناکار رنو فروشگن ا  اسالم هختگن. 

نکی ان همیو منافدیو فمیگیخ  اساالمای  اانا  

نیر   وحینی است که بارها در بحاثاهااناش باه 

 رح انتالر  مام  رانشات در تاگاهاش نناا  

 اااکاایاان کاارد  و بخاایااار  ااردسااتااانااه هاامااخاارا  

کااار اازارا  و تااگااانااتااکااارا  رفناا  و ننااا  

کار زار فرهگا " نا روسری نا  وسری" را 

بوشی ان اناو تاگاهاش باحاخااب آورد  اسات. 

انشا  برای متدارر کرد  تگانات رفن  علیه 

ننا  بشکل شاعرانه ای انراد حجاب  حمیالای 

را در رنا سیا  و دلمرد  آ  مدرفی می کاگان 

و ننااا  رفناا  اسااالماای را بااا قاارنااحااه ای 

شاعرانه و بقول  ودم " ننانه" بتصونر می 

کشن. و عجالتا ننا  را بننهال نواود سایاا  در 

 بالی سور  های قرآ  میفرساتان و در عایاو 

حال با چماین "سگت مردم و مذهو ماردم" باه 

ُمثله کارد  عانالاتاجاونای و باراباری  اواهای 

تگهش ننا  مشرول میاشاود. در  افاکار  اانا  

 وحینی حجاب نمانی بن و دل یر کگگان  اسات 

که رن ش  یر  و حز  ان یز باشن و  رناه ان 

نظر انشا  قاهال ان رفنا  اساالمای ها  نناا  

 رکمو روساری مای پاوشایان  ولای ان ناو  

 نشا  آور و رن ارن ش.

در مصاحهه ای با اشار  به نهرا رهگاورد در 

روسری  لنار او را  حخیو  66ترنا  تگهش 

کرد  و آنرا "نک سگت شکاگای و اقانامای در 

 ضاد با ظلمت و سرکوب" بحخاب آورد  کاه 

بگظر  ان   وحینی نک نماد " ننها پخگناناه و 

ننانه" است. انشا  همچگیو باا  ارنازی ادبای 

به سمهلیک بود  رنا هماه شاماول "ساهاز"، 

بر انو اعتقاد است که تگهش ننا  بانن انتالر 

پذنر و همه  را باشن. برانش روساری  الانار 

نهرا رهگورد و کایاف رنا اارنا اش ماظاهار 

ستیز با رنا مشکی که نک اتهاار دولاتای و 

حجاب رسمی است،  لاقای مایاشاود. اناو ناو  

فمیگیخ ! قهرماانااناش ها  نهارا رهاگاوردهاا، 

عاا افاه رفخاگاجاانای هاا و تامایالاه کانناورهاا 

میشونن. و با بیشرمی به حافظ  سیاسای نناا  

ماو تاگاهاش انرا  ه   وهیو میکاگان کاه: "... 

ساااهاااز را تاااگاااهاااشااای فاااراانااانناااولاااوفناااک و 

پاارهاایااز بااا ابااداااد  خااتاارد   ننااانااه و   شااوناات

دانا ، کاه حضاور  اانا  نهارا  فمگایاخاتای مای

 رفتاو  رهگورد در دل آ ، نکی ان د نل شکل

 " ها بود انو ون  ی

بله، تگهش سهزی که آرنو داشت انرا  را باه 

دورا   ااالناای امااام باار اارداناان کااه ان قضااا 

 دورا  بخیار فمیگیختی ای ه  بود!!!

 

وقتی که تگهشی باه عاظامات تاگاهاش تاهاانای 

ننا ، اتان  بنهن در  وشه و کگار  واسته ها 

و مطالها ش تانی ه  برای عرااه کاگاگان اا  

فرهگان فرودستی و برد ی ننا  بان کگن و به 

بهان  اعتران به پگااهاگان  ساتایازی  ارب باه 

ادعای " اسالموفوبیا" رسمیت بهوشن،  هیدی 

است که مینا  را برای انو آفات و ساماوم در 

درو  تگهش عنالتجونی و حا   الاهای نناا  

  الی می ذارد. 

ا ر در بُدن نمانی دنا اری بخار مایاهاردنا  و 

 اهی ها  شااهان آمان  اناو نناا  باا پاوشاش 

اسالمی در  یابانهای  هرا  و کابل و مانناگاه 

بودن  که ان سر ا فای برای حمانت ان نناانای 

که بر  ه  میالاشاا  مایاواواهاگان مایاگای فو  

بیوشگن، دست به اعتاران ند  باودنان، شاانان 

میشن آنادی پوشش، که شامل پوشش اساالمای 

ه  بشود را به بحث نشاخات. ولای در دنایاای 

واقدی که مر جدیو اسالمی ننا  را  ارنان و 

فروم میکگگن، به کودکا  د اتار  اجااون مای 

کگگن، اسین می پاشگن و سگا اخاار مای کاگاگان و 

میخونانگن، حجاب نداگای  اماام اناو تاگااناات.  

پااوشااش اسااالماای ننااا ، دسااتااکاا  در  ااارناا  

مداصر، نمانگنۀ انو چگیاو کاارنااما   اونایاو، 

وحشیانه، و  حقیرآمیز نخهت به ننا  اسات و 

آنرا با انو سیاا  باانناهاا نامایاتاوا  ان دساتاور 

مهارن  سیاسای  اارج ساا اتاه و ناا باه ناک 

 سوفۀ درته چگنم  هننل کرد.

تگهاش رادناکاال نناا ، حاجااب را ناکای ان 

ارکا  اصالای اساالم مایانانان کاه باه ماگاظاور 

سرکوب ننا  و کگترل آنا  سا ته و پردا تاه 

 شته است. حجااب، بار االر آناچاه کاه اناو 

منافدیگش ادعا دارنن نه حافظ ننا  ان  درن 

مردا ، بلکه کامال برعک ، مظهر  اود اناو 

 درن است. و نه نشان  وقار که نشان  انقایااد 

 و فرودستی ننا  است. 

تگهش تهانی ننا  بانن بتوانن به انو دو ان ی 

پاس  روشاگای بانهان و در ماقاابالاش ماوااع 

صاارنااحاای باا اایاارد و  اارنااه در مااقاااباال انااو 

تانورا  موذی اسالمی نمیگ یر میشود. نه با 

پرچ  فاشخی  میشود به تگا فاشخی  رفات و 

نه با پرچ ن اسارت تاگاخای نناا ، مایاشاود باه 

تگاحی ان نک تگهشن عالایاه بایاحاقاوقای نناا  

  هننل شن. شتر سواری دو  دو  نمیشود.

 نوشیو شفاهی
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اعتصابات واعتراضات کارگری سراسر 

کشوررادربرگرفته است . بیش ازچهارهزار 

پانزده   کارگر گروه ملی صنعتی فوالد اهواز

دراعتراض به عدم پرداخت   روزاست که

 . دست ازکارکشیده اند  حقوق

کارگران این مجتمع صنعتی، همچون 

هزاران کارگر کارخانه ها و مراکزصنعتی 

دیگر خواهان مشخص شدن وضعیت 

 .پرداخت مطالبات معوقه خود هستند

به گفته یکی از کارگران: مدیریت کنونی 

با پرداخت    گروه ملی صنعتی فوالد اهواز

 ۴نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود 

هزارکارگر شاغل در این کارخانه باعث 

های این  تشدید وضعیت اقتصادی خانواده

 .اند کارگران شده

هزارکارگر رسمی و ۴نزدیک به 

ماه است که  ۵این شرکت بیش از   قراردادی

حقوق ومعوقات خودرادریافت ننموده 

اند .عالوه براین حق سنوات هرکدام از این 

میلیون تومان میشود  ۶کارگران که بالغ بر 

 . نیز سالها است که پرداخت نشده است

دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد 

تولیدی، مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه 

از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی 

است که مشکالت مضاعفی برای کارگران 

 .ایجاد کرده است

به نقل از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد 

شود: تا این لحظه از جانب  اهواز گفته می

مدیریت کارخانه و مسئوالن استانی پاسخ 

های آنان داده نشده؛  مشخصی به خواسته

درنتیجه اعتراض کارگران استمرار پیدا 

 .کرده است

گروه ملی فوالد اهواز یکی از شرکتهائی 

است که درجریان خصوصی سازیها به 

گذاری امیر منصورآریا در  گروه سرمایه

اهواز واگزارشد که پس از ماجرای اختالس 

های  هزار میلیاردی و مصادره شرکت ٣

متهم اصلی پرونده و سپس اعدام وی، 

مدیریت این کارخانه ها به باندها و 

نورچشمی های سران رژیم با نظارت قوه 

قضائیه که خود ازدزدان و اختالس گران 

 .عمده است، واگذارشد

بدنبال واگذاری این مجتمع ازآن پس 

که با پشت  کارگران بامدیرانی مواجه شدند 

گرمی به قوه قضائیه بیش از مدیران 

تعرض به حقوق و معیشت کارگران   قبلی

را درپیش گرفتند و نه تنها حق سنوات و 

مطالبات عقب افتاده کارگران دردوره قبلی 

ماه است ۵  را پرداخت ننمودند بلکه بیش از

که از پرداخت حقوق کارگران به بهانه های 

 .مختلف خودداری میکنند

اینک که گرانی و سطح پائین دستمزد ها 

فشاراقتصادی فوقلعاده ای را برکارگران 

وخانواده آنها تحمیل کرده است، عدم 

پرداخت بموقع همان دستمزد های ناچیز و 

به تعویق انداختن پرداخت آنها جان کارگران 

را به لب آورده و برغم  این واحد صنعتی 

مدیران منتصب   سرنیزه سرکوبی که توسط

قوه قضائیه باالی سرشان آویزان کرده اند ، 

و اعالم کرده اند تا تحقق  به پا خواسته 

 .مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهندداد

دراین میان جناح های متعارض رژیم دراین 

ماجرا هرکدام سعی دارند با پشتیبانی ضمنی 

از اعتراضات و اعتصابات کارگران ازیک 

طرف مبارزات آنها را وجه المصالحه 

خودباباند های دیگرسرمایه داران وصاحبان 

استقالل  قدرت قراردهند وازسوی دیگر 

طبقاتی کارگران را خدشه دارکرده و 

 .مبارزات آنها را مهار کنند

کارگران   کارگران گروه ملی فوالد همچون

اعتصابی صد ها موسسه دیگر احتیاج به 

حمایت و پشتیبانی دارند . ما همه کارگران 

کارخانه ها و مراگزکارگری و نیز 

زحمتکشان و جوانان اهوازرا به حمایت از 

کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فوالد 

 .اهواز فرامیخوانیم

همچنین به کارگران اعتصابی توصیه میکنیم 

ازطریق دست زدن به اعتصاب 

اعتراضات خودرا به خیابانها   تظاهراتی

و مشکالت خودرا با توده های   کشانده

زحمتکش دیگر درمیان بگذارند و پشتیبانی 

 .آنها را جلب کنند

 سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 ۵٣۳۵هفتم اسفند ماه 
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کارگران گروه صنعتی ملی فوالد اهواز وکارگران معترض سایر مراکز 
 .تولیدی را به اعتصابات تظاهراتی فرامیخوانیم

 2ادامه از صفحه 
دست پخت دولت درتعیین حداقل 

 دستمزدها،..

درچهاارچاوب اقاتاصااد ماقااوماتای   69سال 

فرمود  ولی فقیه، استرا ا ی روشاگای اسات 

مهگی بر فشاار بایاشاتار و  احامایال رناااات 

بر هقه کار ر وسانر نحمتکشا  مزد ب یار 

و مهارن  با انو سیاست ها  هیاداتاا انحاون  

صگفی و  اواسات هاای ماحانود اقاتاصاادی 

فرا ر میرود.  جربه بارهاا نشاا  داد  اسات 

درشرانا فقنا  ا حاد  نم و شاکال مخاتاقال 

 هقا ی  وان  قوا ی ناشای انآ  باه ناحاوی 

است که دست استثمار را  را بان میا اذارد 

  ا همیشه حرر  ودرا به کرسی بگشانگن.

و  گها با ا حاد و  شاکال مخاتاقال دراشاکاال  

موتلف آ   و  لفی   واست های فاوری  باا 

پیکار بران برنامه های اساتارا ا ناک اان 

کار ری رفن  مایاتاوا   اوان  قاوارا بارای 

 حق  مطالهات اقتصادی، ان تامالاه افازاناش 

دستمزد ها،به پیش بردو رفنا  را وادار باه 

 عقو نشیگی کرد.



دنن  انتها   .566مارس  .5مارک  در

فروبخت .بامرگ مارک  هرچگن  هقه 

کار ربزر ترنو  ئورنخیو  ودرااندست 

داد،اما آمون  های مارک   هقه کار ر 

رابه تان اهی رسانن که بمثابه نیروی بالگن  

 ارن  و پیشتان حو ت اتتماعی، پای به 

 عرصه وتود  ذاشت.

مارک  نقن نظام سرمانه داری را اننقن 

اقتصاد سیاسی بورفوانی آ ان کردو سی  

نا زنری و نیز قانونمگننهای  حول سرمانه 

داری به سوسیالیخ  را نتیجه 

 رفت .مارک  درعیو حال که بگیادی  رنو 

عوامل عیگی و  ارنوی  رییرات توامع 

بشری و پیچین یهای آنرا مورد  حلیل 

وارننابی قرارداد هی  حون  دن ری 

اندانش اتتماعی بشرنهود که مارک  

 در ئورنهای  ود بنا  نیردا ته باشن.

شگا ت قانونمگننهای نظام سرمانه داری 

ونقش و رسالت پرلتارنا درد ر ونی 

انقالبی آ  به سوسیالیخ  ،هرچگن مواو  

اصلی کار حقیقی و  ئورنک مارک  بود 

اما مارک   ارن  توامع بشری را نیز به 

نقن کشین و  ارن   حو ت تامده بشری 

در ذشته را بمثابه پیش نمیگه ها ی توامع 

مداصر مورد ارننابی قرارداد.نمانیکه 

مارک  دنن  انتها  فروبخت چش  

انناننونگی را درمقابل  هقه کار روتامده 

بشری  شود ،واعالم کرد که دنیای دن ری 

ه  ممکو و ه  اتتگاب ناپذنراست. بدن ها 

هرچگن که  ودمارک  نقاب در اک کشین 

اما نام او درعرصه مهارن   هقا ی لرن  

براننام  هقات ار جاعی حاک  برتها  

 سرمانه اننا ت .

امرونآمونشهای علمی مارک  

درسر اسرتها  بمثابه عل  رهانی پرلتارنا 

راهگمای مهارنات  هقه کار ر است. حتی 

دشمگا  قخ   ورد  وی نیز قادربه کتما  

حقانیت  ئورنهای مارک  نیختگن. همیو 

واقدیت نیز باعث شن   ا دشمگا  مارکخیخ  

نیز برای مهارن  با آمو ته های مارک  

 ودرا به لهاس مارکخیخی  بیارانگن.و به 

بهانه دفا  اننظرنات مارک  آمونشهای 

 انقالبی اورا انمحتوا  هی ساننن.

درحالیکه مدیاروفاداری به مارک  نه 

در فتار، بلکه کاربخت عملی آ  درعرصه 

مهارن   هقا ی دررا  رسین  به اهنار 

 پرلتارنا محک میوورد.

مارک   ود دردورا  حیات ام 

درکاربخت  ئوری درمهارن   هقا ی  

وا واذ سیاست درمه   رنو  حو ت 

اتتماعی دردورا   ود نمونه های 

در شانی برتای  ذاشته است.بر الر 

بان شت به »اظهارات اپور ونیختی مگادنا  

، او گها نک  ئورنخیو نابره نهود »مارک 

بلکه پرا یخیو وپیشتان مهارنات  هقه 

 »کار ردورا   ودنیز بود. لگیو می ونن 

مارک  وظیفه بگیادی  اکتیک پرلتارنارا 

درانطهای کامل با  مام محمل های تهانهیگی 

دنالیکتیکی ام  دییو می کرد.  گها به 

حخاب آورد  عیگی مجموعه مگاسهات کلیه 

 هقات تامده مفرون ونیز بگابرانو 

بحخاب آورد  مرحله عیگی  کامل انو 

تامده وبحخاب آورد  مگاسهات متقابل 

موتود میا  انو تامده وسانر تامده ها 

میتوانن  کیه  ا   اکتیک درست  هقه پیشرو 

 »قرار یرد.

آمونشهای مارک  دراقتصاد ،فلخفه 

و ارن  ارارانه روم علمی او درپردا تو 

به مهارن   هقا ی نیز نهفته بود .روشی که 

ه   نونو  ئوری مارکخیخ  را میخرسا ت 

وه   کاربخت عملی آ  در حو ت 

اتتماعی و ارنوی دورا  اورا نیز 

امکانیذنرسا ت  . مارک  ان رن  شرکت 

عملی درمهارن   هقا ی دورا   ود بود که 

 ئوری  ونش را نیز  کامل داد .روم و 

متنولوفی اودرمواتهه با مدضالت پیش 

روی تگهشی که  امهای اولیه  ودرا 

درمهارن  علیه سرمانه برمیناشت دروسدت 

نظر وانننشه او در نونو نظرا ی که دره  

شکختو نظ  سرمانه داری و سانماننهی 

تامده عاری ان ست  واستثمار را انعرصه 

 ویالت به عرصه عمل انقالبی 

 درمیاورد.نقش مهمی بانی کرد.

نادمارک  باقهرمانیهای  هقه کار ر برای 

رهانی  ود و کل بشرنت اننظام 

استثمار رانه سرمانه داری و برپرچ  رنم 

انقالبی  هقه کار ر درمهارن  اشتی 

ناپذنرام علیه سرمانه تاودانه  شته است . 

 نادام  رامی ورا  ام پررهروباد.

 55صفحه 

 511 -// شماره  5931ماه اسفند 

 یاد مارکس  
آموزگارکبیر پرلتاریا 

 جاودانه است.

    @fedayi1349 
آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، اطالعیه ها و 

نشریات سازمان اتحاد فداییان کمونیست را از 
 کانال فدائی در تلگرام دریافت کنید .

 



 511 -// شماره  5931ماه اسفند 

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

 اگاانفانانایاا   .5  .591نانده  اسفاگان ماا  

 اااااالاااااا  باااااااشاااااادااااااار نناااااان  باااااااد 

کمونیخ ،دربرابرتو ه های اعنام حکومت 

 سرمانه قرار رفتگن .

درآ  نما  کمترکخی باه اناو واقادایات پای 

بردکه تگهش کمونیاخاتای وکاار اری انارا  

چااه کخاااناای رااندساات داد  اساات.درساات 

همانموقع که دربیناد اا  هاای رفنا  شاا  ، 

هگ امیکه باورود مردی با چهر  ای مصم  

وچشمانی ناقن،اما  کایان  انشاکاگاجاه ،هاماه 

فااااانانااااایاااااا  باااااه احاااااتااااارام اوانتاااااای 

بر استگن.کمترکخی میتوانخت درک کگن که 

انو هاماه قانرت نافاوذ ماحاصاول چایاخات  

ا اارچااه آ  نمااا  نااام مخاادااود احااماانناد  

برهیاچاکا  نااآشاگاا ناهاود،ولای رمازقانرت 

اودرعزمی ناهافاتاه باود کاه  اگاهااکخاانایاکاه 

مخاادااودراماایااشااگااا ااتااگاان  وبااا قاانرت  ااالقااه 

اوآشاااگااااباااودنااان،مااایاااتاااوانخاااتاااگااان رانقااانرت 

 مخدودرادرنابگن.

رفن  شا  بووبی مینانخت که چاه کخای را 

به تو ه اعنام میخیارد.وچ ونه درماقاابالاه 

بااراد  وعزم اودر مامی عرصه هاشکاخات 

کامل  ورد  اسات. ناه شاکاگاجاه وناه هایا  

چاااایاااازدناااا ااااری باااارلااااهااااا  نااااا شااااود  

مخدودکار رنیافتاد  بود ،اما نک چیزمخالا  

 شته بود ،دن رمخداود حاتای بادان اناعانام 

 نیزننن  بود.

مخدودسانمانی را پی رنوتاه باود،تاگاهاشای 

را بران یوته بود،حارکاتای راساانماا  داد  

بود کاه رفنا  سارمااناه قاادر باه اعانام آ  

نااهااود،عاازم واراد  مخاادااود،دررگ وپاای 

سانما  چرنکهای فنانی  ل   اجاخا  ماادی 

نااااافااااتااااه بااااود. اعاااانام مخاااادااااود،پااااانااااا  

کارناهاود،مخاداود قانرت ونافاوذ  اودرا باه 

قنرت ونفوذ کمونیخ  درمیا   ود  ها پیاونان 

ند  بااودو انااو هاامااه درسااانمااا  او،دناا اار 

شکفته بود و به ثامار نشاخاتاه باود. مخاداود 

 اااولااان دوباااار   اااودرا پشااات سااارناااهااااد  

بااود.اوسااانماااناای را بااگاایاااد نااهاااد  بااودکااه 

بانوختیو شدله های سرکش قیام  ود  ها،باه 

باااازر ااااتاااارنااااو سااااانمااااا   ااااود  هااااای 

 کار رونحمتکش سراسرانرا  مهنل شن.

مخداودباادرک اناو واقادایات کاه باو بخات 

تگهش کمونیختی انرا  درکجاست،با حالایال 

علمی انرونن انقالب درانرا  وارننابای ان 

 حو ت درهه چهل ،بربخیاری اننقا  کور 

تگهش کمونایاخاتای پار او افاکاگان  ، شااناش 

نونگی رادرعارصاه ساانماانانهای وحارکات 

 آ ی آ  انجادکرد.

به هما  اننان  که اعالم موتودنت سانماا  

اذها  همه را به سوی  ود تلو نمود  باود 

، به هما  اننان  انتشار مهانی   احالایالای آ  

ان حو ت اقتصادی ، اتاتامااعای وسایااسای  

تامداه را ماتاوتاه  اودکارد و باه تاگاهاش 

 کمونیختی انرا  هونت نونگی بوشین.

امرون ناد مخاداوداحامانناد  و نااد  اماامای 

فنانیا  کمونیختی که دررا  سوسیالیخ  تا  

با تگن در مهارن  انقالبی برای ماحاو ناظاام 

ساارمااانااه داری و  ااجاانناان حاایااات تااگااهااش 

کمونیختی انارا   اهالاورمایاابان.مخاداود ناک 

راه شای برتخته و کمونیختی انقالبی باود 

که فرصت آ  را نیافت  اا مخایاری را کاه 

 شود  بود و تگهش کمونیختی را باه سامات 

آ  هنانت کارد  باود  باه باررسای  اجارباه 

عملی بگشیگن و ودرتمدهگنی ان نقا  ادف 

 وقوت آ  موانع و بو بخت ها را ب شانن.

نادمخدود  ونام مخدود ها  چاگاا  بارپارچا  

مهارن   هقه کاار ار ورنم کاماونایاخاتاهاای 

فنانی و پرلتارنای انرا  برای رهانی ناقاش 

 بخته است .

 نادام  رامی باد 

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر  
هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست منتشر می شود . 
 

 مسئول اجرائی : ساالر حسامی
شماره پیغامگیر ، واتس آپ و وایبر 

 سازمان
 

+46738924823 

 

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

.................. 

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 گرامی باد یاد رفیق 
 مسعود احمدزاده 


