کارگرا جها م،حد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی

ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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برای مبارزه سازمان یافته کارگران وزحمتکشان و برای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی
وبرقراری سیستم اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها دریک جبهه انقالبی ،متحد شویم .

حداقل دستمزد شورای
عالی ،ضد کارگری کار و
افزایش سرسام آور
قیمتهای مایحتاج اولیه

اعتراضات دانشجویان جزئی ازمبارزه متحد کارگران
وزحمتکشان است.
درروز بیست وسوم اردیبهبتب بت  89تبابراب اع اابیب اببا گسبهبیبر سبیب د ا
داگ جویرن داگ گر تت ان گسهت به آپبررتبریبن یبکبسبا به ببیب

از سبو

از ابتبرو سبرو اسبت تبوسب

یمتور اسالما درای ان اامرو می ود سرزمرن داد شن بود .ایب داگ بجبویبرن درتبجبمب برع
خود بر ش ررارئا گای «گرن  ،رر ،آزاد ،حجرب اخییرر »ویر «آزاد اگیخرب حق مسبمب

شورای عالی کار که یک نهاد ضد کارگری مرست »به حجرب ایهرر

محسوب میشود اواخرسال گذششذ،ذهد نذدو

اعذذ،ذذراضذذاد گسذذ،ذذرد تذذود هذذای کذذارگذذر
وزحم،کس نذه سذطذح یذادذیذز دسذ،ذمذادهذاد
تصمیم گذرفذت 044444هذاار تذومذا نذه
سطح دسذ،ذمذادهذای حذد اقذه اضذافذه کذ ذد
نراساس ایز تصمیم سقف حد اقذه حذقذو
ها ازیک میلذیذو و 111هذاارتذومذا

نذه

یک میلیو و یانصد و هفذد هذاار تذومذا
افاایس یافت
در

دگن .

مدعی نود اند که افاایس ساالنه حذداقذه
دس،ماد ها نراساس تعییز سبذد مذعذیذشذت
خذذذانذذذوار و سذذذطذذذح تذذذورر تذذذعذذذیذذذیذذذز
میگردد عالو نرنذادرسذت نذود تذعذیذیذز
سقف حداقه دس،مادها نرمبذ ذای تذورر د
که عمال سطح دس،ماد ها را ثذانذت نذگذه
ادامه در صفحه 2

بور

ادامه در صفحه 9

تشدید فشار به کانون
نویسندگان ایران

انتخابات پارلمان اروپا در ماه
مه  9102و پیامدهای آن !

رگون گبویسبکبن برن ایب ان به د ابر سبرو در ترریخ  62مبر مبه مدبردا ببر  2خب داد
مهررز امیه سرگسور وب ا آزاد

اگبنی به

ورار اتبابردیبه

 8989اگیخربرع س اس

و بیرن را در ررگرمه خوددارد ودرایب را

اروپر ه شرمن 69

دار گویسکن ،شبراب واابن ابکب راازدسبت

(اگگمسیرن ه اکوز اضو اتبابردیبه اروپبرسبت

داد اسببت بببر ااببمببرو ر ببرر و سب ببوبببتببر

قدن دارد تر پرییر امسرو تدمیب گبتبریبا خبود

مضرئفا موایه شن است.

را ب ا خ وج از اتاردیه اروپر بگی د .

ادامه در صفحه 4

زما اعضذای شذورای عذالذی کذار

میدارد

اای اض

رر ،آزاد »امهسیگا خودرا بر مهررزاع ومطرلهرع رر ان وزحبمبیبنب برن سب اسب

توجه نه روند سطح افذاایذس سذرسذار ور ااالم

قیمت کاالهای معیش،ی و نذدو تذوجذه نذه

دگن ب الو بر ط ح ش رر ار دیگب

گبابیب «گبرن،

ور میهرشن بب برار شبن

ادامه در صفحه 5

در صفحات دیرر :
* ستون طنز ............صفحه 1

* پاسخ به سئواالت  .......................صفحه 1

* انقالب ایران و وظایف پرولتاریا  .................صفحه 81

* بیاد شاعر انقالبی سعید سلطانپور  ....................صفحه 84

سرنگو ناد رژیم جمهوری اسالمی د نرقرار ناد جمهوری فدراتیو شورادی !
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حداقل دستمزد شورای عالی ،ضدکارگری کار و افزایش
سرسام آور قیمتهای مایحتاج اولیه

دزد و رسرد سی د دردسیگر ار

مبیب بند

دسیگر دولیا و گرتواگبا رکیب درمب برببمبه ببر
ت نین تا یمتر اقیدبرد

و رضبر

یبکبگبا

 ...واالو ب ایکنه سطب حبناقبن دسبیبمبردابر

ا یرد و دو درصن رسین است گسهت ببه مبر

گرشا از تبتبنیبناد طب ربیب درحبرلبیبنبه دسبت

درببرزار برر ایب ان ببنلبیبن گبهبود ت بنبمبتببر

م ربه سرو هشیه خبورا بیبتبر وآشبرمبیبنگبیبتبر

اپرولگ ان را در برال ینن ثب وع ابمبومبا

داشبیبه اسبت دربب خبا

الن ببرز بهاشبیبه اسبت

رر

و ممکوایت ر برلبیبت سبکبنیبنبرئبا از
رایبر در بسبیبرر

حناقمبتبر

بورابر

از

امجوار ای ان پرئی ت است .
برویود ای گترد بن رر

 59درصبن اربرایب

اسیرگتر از صن گیر هشبیبه اسبت  .ببیب بیب یب
اررای

به اررای

قیمیتر گای پیرز  972درصن بویبه

ر

وگنار بی ی ا ا یت مباب وم

یرم ه اررود و رکی را ارر ا یر ترمبیب

ابرلبا

ر گگا و سیب زمیکا ه اقالم امن مد ربا

رر ازراریت آگچه ه خود ادار مبنب د گبیبر

اسبت ببیب تبیبب

درای ان و مکط به ،از مب بیب بت مب دم گبنارد

 628و  620درصبن گسبهبت ببه سبرو بهشبیبه

رکی ب ا ترمی ای اریکه ار است به روز

س برز زد.ا

شبورا

و اخیالس و دزدیتر

درگا ببگبیب یب

به دراوایبن

سرو  89طهق اابالم ادار آمبرر گب و تبورم
گسهت ببه سبرو بهشبیبه
اررالی

بهشبیبه  26درصبن

داشیه است.و طبهبق بب آورد بمبیبیبه

میمیوگتر رر
اررای

و زحمین

داشیه است  .شن  ،وشت و گابریب

ایکتر گیر بی

از صن درصن اررلی

دسیمر حناقن سهن م ی بت یبخ خبرگبوار سبه
وگی گف  ،درامرن زمرن ،سه میمیبون و 027

آور ادامه دارد بردرگاب

ارارتومرن مبیبهبرشبن ودرحبرلبیبنبه ت بنبمبتبر
رر

میران حناقن دسیمرد را 5مبیبمبیبون

تومرن ااالم
رر

د بودگن.امر شورا ارلا بن

برر ،ببر اابالم یبخ مبیبمبیبون 507

اببرارتببومببرن اببمببال رب مببرن دررب ب وگببنار
گببگببتببناشببی ب

ببرر ب ان را صببردر ودسببت

ررر مرار دولیا و بخ

خدوصا را در

به روز قیمت رالابر و خبنمبرع ابمبومبا را

قیمت را

در پا داشیه است.
و ای اررای

قیمت ابر ببر سب ابت سب سبرو
ب ربیب ببیبنبرر
ببرر ب

و

مینکن  .درابکبیب شب ایبطبا اتبابرد صبفبوا

و وسط اشبیبلبرو بسبیبرر پبرئبیب و

سی ش مهبررز

مانود زگرن ادامه ایب روگبن یب بکبا اربرایب
منام قیمت مریایرج اولبیبه

رر ان وزحمین رن ب ا
بب ا

ارببرای ب

پببریببه دسببیببمببرداببر و تببرمببی ب

حبناقبن دسبیبمبرد

اییمراا امه شموو مییواگن صفوا آگبتبر را

ثربت 8577777ارارتومرگا اوبرع طبهب به

ب ا مهررزاع ت با سی د ب ا رسیبنن

رر

و زحبمبیبنب برن یبرمب به را ازایب

است رو به ربال بت ببیب بیب

به

خبواابن راگبن.

ت نین اسبیبابمبرر و ببا حب بوا برر ب ان ببرز
هاشیکن و ای درحبرلبا اسبت به زیب سبریبه

آمب یببنببر ورکیب سب ببوبببگب حببر ب بب ایب ان

به اابناا اقبیبدبرد

و سبیبرسبا شبرن یبرر

رسرگن.
ین شی واگا

برررب مبرابر از پب داخبیب

بموقع ای دسبیبمبردابر

گبرابیبر گبیبر سب ببرز

میرگکن.
ا کون درررصمه تبکبتبر سبه مبر اززمبرگبا به
مهمغ گرایر به حن اقن دسبیبمبرد ابر اببرربه
شن اسبت قبیبمبت مبریبابیبرج اولبیبه ببیب
دوب اب ودرموارد اکنی ب اب

از

گسبهبت ببه

اواخ اسفکن  80و اوائن ر وردی  89اررای
یرریه است .آخ ی آمررار مکی

شن تبوسب

م ر آمبرر ایب ان ،گ برن مبیبنابن به تبکبتبر
دراردیهت ت مر تبورم مبریبابیبرج اولبیبه ببه
صفحه 2

سکنینرئا و ت نن و تارب رر ب ان وسبریب
مردبگی ان را ممکوع و ر رلی آگتر را زگناگبا

ا کون بر تویه به ت نین تضرد بی امپ یبرلبیبسب

س گیر سب بوب

اررای

مینان مهررز ب ا اررای

دسبیبمبرد

ار را سب بوب مبیبنبکبن و اب بوگبه رب برلبیبت

سببیب د یببواگببرن خببرگببواد اببر
زحمین

مخررج اای دسیگبر ابر

سب بوببگب خبود

جمهوری شورایی  ،آغاز جامعه به 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 .
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اعتراضات دانشجویان جزئی ازمبارزه متحد کارگران
وزحمتکشان است.
درپببا ااببی ب ابببرع وااببیببدببربببرع سببی ب د

است  .رکی یمتور اسالما س اپبر رسبرد و

رر ان درسرلتبر

اخبیب و و رشبن آ برابا

ببر

درمببیببرن تببود اببر

ومدببرا

زحببمببیببن ب

ا روز آگتر بر دسیگر ار س وببگب رکیب
ا

حر

اگناز گبویبکبا را بب یبو سبیبرسبا
و دیبگب

ای ان پنینار د وایکنه طه ه رر

زحببمببیببنب ببرن درصببورتببا ببه بببه حببن

از

غررتگ

با ان اقبیبدبرد

ه دراکه

تکف امو موایه است ا کون ابکبن صبهبرحبا
تب سببرگببنن مب دم

اسببت ببه بببرر دیببگب بب ا

مسرئن صکفا و داگ جویا را بترگه قب ار داد
ولببا درگببتببریببت درصببند شببیببطببکببت سببیببرسببا
بود اگن »بنی تب تبیبب بیبتبرن شب یب بیبمبنار
ازشببنببکببجببه ب ان اطببرقببتببتببر

بببرزیببوئببا و

ازذوب شن رن والیت ر یته ببمب خب دادن
به مرموران امکییا و ببیبناد بر ابر
رکی ،گرخواسیه به سی

رسبوا

گفوذ ارنرر ابپ در

مهررز بر با حجربا را در دسیور بهاشبیبه و

میرن داگ بجبویبرن ویبواگبرن اابیب اا مبیبنبکبن

تر بر ت نین ت ض به ح وا زگبرن دسبیبگبیب

وای واق ییا اگبنبررگبرپبهیب اسبت به ببخب

ر ب ببرلببی ب

مببتببمببمببرن داگ ببجببویببرن و

ببرر ب

متمبا از یبکبهب

داگ بجبوئبا ابه ببوازطبه

سرزمرگیربا رسین برشکن و اسبیب بالو طبهب برتبا

گویسکن رن یو ارارب و سب بوب را ت بنیبن

خود را پرس بنارگن قردر و تواگر به ای اسیبکبن

د و تود ار م دم را از سی ش مهبررز

ریبه و

بببرز دارگببن.حببمببمببه اوبببرش لببهببرس شببخبباببا و

س اگجرم ببر یبخ اابیبدبرب ابمبومبا و قبیبرم

گببی ب واببر

اگببیبباببرمببا و امببکببیببیببا بببه تببجببمببع

اخ ایتر و گه دسیگی یبتبر و سب بوببتبر و گبه

مسمارگه رکی ارتجراا حبر ب را سب گبگبون

اای ابا داگ بجبویبرن در  69رادیبهبتب بت

هاشی ریمی ار می ن د و تهمیلرع و تیمی برن

را درم رببن

و ایبجبرد یبو

بیست و اتررسرایه گبیبواگسبیبه و گبمبیبیبواگبن

مب دم ایب ان ببگب بریبن .

راب و وح بت دریبرمب به اسبت .ازگبابو

ارنرر و اگنی ه ار اپ و سبوسبیبرلبیبسبیبا و

داگ بجبوئبا گبیبر به ابمبوار درطبوو

یورش س وبگ ان به داگ جویرن م ی ض به

واز

ه راه

د وا

تاوالع آتا را را بنست

اگناز آزاد وب اب

تود ار زحمیبنب
یکه

ترریخ مهررزاع دمو اتیبخ وسبوسبیبرلبیبسبیبا
ای ان امبوار گب ب

را ببخبود

بب یسبیبه ا

اخیدرص داد است ب ن ازس وبتر
سرلتر

سی د

گمود از دورینین س وبگ

مببوقب ببیببیببا ببه درآن قب ار ب رببیببه اگببن و اببه
بواسطه اگگیر ار طه رتا ببر اگبنی به ابر
سوسیرلیسیا و ابپ

ب

خبورد اگبن

اگ البا درمیرن داگ جبویبرن را مبکبرو

.گبه

پوش

ایهرر

تدروی ووینئو ار می بند

صا م ا ر آموزشا و داگ بجبویبرن یبواگبا

مکی

شن است ه گ رن از حسبرسبیبت رکیب

ه شران اسیامرر شنین ر و گنار از یبنبسبو

یکه

گسهت به اویگی

داگ جوئا و پبیبوگبن

و اپروو دسی گر تود ار م دم و برال یبنن

اواخ داه ا یرد و اوایبن دابه گبود

آن بر سری زحبمبیبنب برن اسبت .درایب مبیبرن

مکربع و ص وع ار اموما تبوسب مبرربیبر

ه بسیرر از داگ بر.یبرن دسبیبگبیب و یبر ببه

روز گرمه ار رکی و درراس آگتبر بیبتبرن

ب نرع گ سیه از سو دیگ اسبیبکبن مسبیب

داگ بر.ئبا

بب اببه

غی از آگچه ه بر آرمرن سوسیرلیس ومبهبررز

اخبیب داگ ببگبر تبتب ان در پببا

خبورد اسبت را

ایهرر یال وطب

ب دگبن یبکبهب

گسهت به یکه تر دیگ
غی

رر

و م ممرن و

درحرلت ر ود ق ارداشت و گسبهبت ببه

ای یکه تر رمبتبر ربرصبمبه داشبت به ا بکبون
داگ جویرن برردیگ تات ترثی یکه

برر ب

و ااببی ب ابببرع اببمببومببا زحببمببیببن ب ببرن و
ر ررار اقیدرد

م شنکا ه بب خبرگبواد

شبب یبب ببیببمببنار
گبرآرامبباابر

مببناببا شببن ببه

ر اخوان داگ جویرن داگ بنبن ابکب ببود امبر

یهب و حرم و درمسی تنرمن مهررز طه رتا

داگ جویرگبا به خبود را مبکبیبسبب ببه طبیب

وترثی هار ب تاوالع ایبیبمبرابا رسبرلبت

موسوم به اپ! ماداگکن و بر دستگوشبیبهابر

ترریخا اش را بف اموشا بسپررد.

ق مررگگ (گمرد اای ابا اپ مرر سیسیبا
خواسیرر انم ای ا

آگتر میرین ببیبنریبر وببر آ برابا ببیب بیب و ببر

اببب بببوگبببه قبببرگبببون

ش ررار رادینبرو وارد اب صبه مبهبررزاتبا

درخدببببببببببببببببببببببوص

می وگن و ح ت اخیب داگ بجبویبرن یبنبا از

وب یت پبوشب

در

گموگه ار بررز پر هاشی مجند داگ جویرن به

داگ گر شبن اگبن ،در

مببیببنان مببهببررز یببمبب ببا و اببمبب ااببا بببر

اببببیبببنا ببببر تبببوزیبببع

سری یکه تر اییمبرابا رادیبنبرو دریبرمب به

شببگببرمببه و بببیبرگببیببه،

صفحه 9

انرمکن طه به برر ب

ب
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تشدید فشار به کانون
”خ

نویسندگان ایران

گویسکن رن ای ان گیسبت .مبابنبومبیبت ابمبه

شیخ را تج به

د و ب غ ابمبه مبواگبع و

گویسکن رن و سرگا است به مباخبواابکبن از

م نالع ازازاد

اگنی ه و ببیبرن ببا ابیب

حق آزاد بیرن ب خوردار برشکن .به ای

عمواوغلی“

وگبه

حن و اسیاکبرئبا دربرع گبمبود اسبت و بب ا

مار مهار و حن اریا ه در اکن داه اخیب

یرم ه ا آزاد ام ا بر ابنالبت ایبیبمبرابا

رگون گویسکن رن ای ان ه د ار سرو مهبررز

ب ا پ ا کبنن رابب و وح بت و سب بوب

رزمین و امبچبکبرن ببه مبهبررز خبود ادامبه

اگنی ه و بیبرن را

آزاد بیرن به وروردر ی یرن بود است ،بریبن

مینان  .سرگینه بر اوب و ابمبرا وزگبنان

در ررگرمه خوددارد ودرای را دار گویسبکبن

پریرن داد شود ».رگون گویسکبن برن درببیبرگبیبه

وشببنببکببجببه مببیببخببوااببکببن داببرن گببویسببکببن ببیب

،شبراب واابن ابکب راازدسبت داد اسبت بببر

خود  ،از امه گویسکن رن و اگسرنار منارع

واک مکنان میب بتبن را ببهبکبند ،آب درابرون

آزاد بیرن خواسیه است تر از ا را مبمبنب

مینوببکبن و ببنون شبخ تبیب شبرن ببه خبطبر

شن است .اواخ مر هشیه مبابمبن مب بیبدبه

به دررع از ای سه گویسکن بپ دازگن.

خواان ررت.

رئیس با داد ر یمتور اسالما سه ت از

ر رر وس وب اایبدبرببرع و اابیب اببرع

ااضر دبی ان رگون گویسبکبن برن ببکبرمبتبر

ببرر ب ان ،مب ببمببمببرن  ،داگ ببجببویببرن واحببنببرم

امیه سرگسور وب ا آزاد

مضبرئبفبا مبوایبه

اامرو ر رر و س بوببتبر

و یوان برکن اضو

ربر خکنان،بنیرش آبیی

صردر ب ا گویسکن رن و اکب مبکبنان وسبریب

سربق ایئت دبی ان ،را احضبرر واب بنام را

اق رر م ی ض به سیرست ار گبابرم ربرسبن و

سببرو زگببنان مبباببنببوم ب د .ببرگببون

س وبگ حر در ش ایطا ت نین شبن اسبت

بببه

،

بببه شب

گبببویسبببکبببن بببرن ایببب ان

درببببیبببرگبببیبببه ا

ه رکی دربباب اگبتبر

الیبکبابن اقبیبدبرد

درمانومیت ایب احبنبرم صبردرگبمبود ،آورد

اییمراا و سیرسا دست و پرمیرگن بر اربرایب

است  .به سه گویسکن مجموار  ۸۱سبرو حبنب

ر رر تا یمتر و تتنیناع امپ یرلبیبسب آمب یبنبر

زگنان داد اگن ه ا ا اضو رگون گویسکن برن

راهب ان رکیب سبیبرسبت سب بوب و امبابر

ای ان شن این؛ ا ا گ

یه داخما یخ ت نبن

یکه تر اییمراا بب ابمبیبه سبیب واسبیبابمبرر

ر اکگا را مبکبیب ب

ب د ایبن؛ اب ا اسبکبرد و

ب ربیبه

منارک ر رلیتار پکجر سرله

رگون را در

یبرببا ب د آورد ایبن؛ اب ا بب مبرار احبمبن
شرممبو و مبابمبن مبخبیبرر

و یب بفب پبویبکبن

رریهاین؛ ا ا پر بیبرگبیبهابر

دربرع از آزاد

وزور و س وب درداخن را درپبیب
اگبن  .درحببرلبیبنبه ببیبنبرر

مبیبمبیببوگبتبر یببوان

،اخ ایتر دسیه یم ا انم پ داخت ببمبوقبع
ح وا و دسیمردار گرایر به ام ا اربرایب
منام قیبمبت مبریبابیبرج ابمبومبا از یبنبسبو و

بیرن گویسکن رن و ابکب مبکبنان و مبخبرلبفبت ببر

سی ش رسرد و اپروو ث وع ار امومبا و

اانام و سرگسبور امضبر بهاشبیبهایبن!» برگبون

مکربع طهی ا توس مرریر ب نرع گ بسبیبه از

گویسکن رن درپریرن بیرگیه  62اردیهبتب بت مبر

سو دیگ تود ار زحمینب

مب دم را ببه

خود ابمبچبکبیب اابالم ب د اسبت به »:در

سببیببو آورد اسببت رکی ب درا ب اس از اوج

ح ی ت آگچه در پب وگبن و داد بر سبه اضبو

اای ابرع اییمراا ا بکبون ببه ببتبرگبه

رگون مهکر اتترم و صنور حن ق ار ب ربیبه

ی

تا یمتر و تتنین ار

خرریا بب گبرمبه ابر

است ایر یر رم گتردن در را آزاد ببیبرن

می ند را بب ا

و مخرلفت بر سرگسور گیست و درست به امیب

ب یرم ه تنارک دین است .

سهب آگتر مار مه و مانوم ببه تبابمبن حبهبس

امر ای واق یت را گردین میگی گن ه برگبون

مار مه و مانومیبت سبه

از گی ق ن تتنیناع و

شن اگن؛ امر ای ر

گببویسببکببن گببیببسببت ،تببکببتببر مبباببر ببمببه
صفحه 4

ببرگببون

سب بوب و سبمبطبه برمبن

گویسکن رن ای ان بی
س وبگ یتر و

بیبررابر

دوگبابرم شبر و

" تاریخ کلیه جوامع تا ایز زما تاریخ
مبارز طبقاتی نود است "
تاریخ مبارز طبقاتی یع ی مبارز طبقاد
اس،ثمارگر و اس،ثمار شوند د میا
طبقاد فرمانروا و طبقاد زحم،کس د
نرد و زاد د رعیت و مالکد کارگر و
سرمایه دار د نا یکدیگر که مهر و نشا
خود را نر تمامی وقایع تاریخ نشر و
تحول و تکامه نر جای می گشارد
اما تالش و مبارز محروما و
زحم،کشا در طول تاریخ د خود
انعکاسی از شیو مسلط تولید و مبادله
اق،صادی و جایگا ایز طبقاد در تولید
اج،ماعی نود است مبارز نردگا
علیه نرد داری د از حد لغو نرد داری
و تلقی رعیت د ص ع،کار د ییشه ور
و از زادی د از چهارچوب رهادی از
ن د نظار فئودالی و زادی در مالکیت و
کسب و کار و فراتر نبود است هر
چ د که ایز مبارزاد نا رزوها و تمایالد
مساواد طلبانه و زادیخواهانه توأر نود
اند تمار طبقاتیکه در گشش،ه نه حکومت
میرسیدند تالش می کردند تا م اسباد
نهر کشانه موجود را تثبیت ک د و نرا
تانع خویس سازند اما نا ظهور طبقه
کارگر نع وا نیروی عظیم تولیدی رها
از مالکیت خصوصی نر وسایه تولید د
مع ی زادی و نرانری دگرگو شد د
طبقه کارگر نمی تواند زاد شود مگر که
جامعه را از مالکیت خصوصی نر وسایه
تولید و تقسیم جامعه نه طبقاد زاد ک د
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” خسرو اسدیا ”

س مریه داران  ،تبولبیبن و ارسبرو اسبمبابه ببه
حنومیتر و رکیمتبر
مخیم

دیبنبیبرتبور در مبکبرطبق

دگیر بخدوص به مکط ه خرورمیبرگبه ،

 ...گر فیه گیست ه در سرو  6782اگگمسیرن بر

هشیه بر پیمرگتر و تدویهرتا ه حنومبیبناران

تدویهرع گژاد پ سیا و تدمیمرع داو ب رد

راکمودار و ر رر سیرسا میان بررگ خبود ،

و دولیم دان س مریه ه دست در دست برتفرا

پببکببراببکببن اببر و پببکببراببجببویببرن  ،حببمببیببت از

گبمبودن

س مریه داران  ،برگنتر و ررر مبریبرن ببررگ

دینیرتورار مکرطق شمرو ارب یب بر  ،ت بنبیبن

ی کا ام ینر شمرلا و ب ا ب ی

وزگه سیرسا اروپر و ایجرد تفب قبه مبرببیب ایب
قبنرع دادن ببه سبیبرسبیبتبر

اتاردیه و بب ا

امپ یرلیس ام ینر  ،رااتر ینایا ای
از اتاردیه اروپر اموار

ایبیبمبرابا –

داشیه اگن  ،خبیبمبا از مبرایبر

سیرسا و صکفا خود را از دسبت داد اگبن و

بور

ای مسئمه زگن ا طه به برر ب را ببه پبریبیب

یه و با ان سیرسا

رگن اسبت به ایب

ت ی سط و شنن خود

یخ دیوار گارما – سیرسا – اقیبدبرد

ببیب

اروپر و آر ی ر به شنبمبا به بکبیب و گبابرمبا
اب پبه دورتب گبگبه

دریر مبنیبیب اگبه بب ا

داشی قرر ار یب بر ببه اروپبر مبیبسب و تبابت

گرمانود را در اتاردیه اروپر تر کون ببویبود

ارمما شن ه ای طبهب به ابمب ا ببر طبهب به

آورد است  .بر ااالم و گیریر آرا اگیخبرببرع

میوس دین و برور خود را به ایب احبراب از

صببردراع ابب اببه بببیبب ببیبب مبباببدببوالع

 62مر مه یخ مسئمه مت به روشبکبا آشبنبرر

دست داد و ببتبمب ا زگبرن  ،داگ بجبویبرن و

ورار غ ب اروپر ببه آرب یب بر و ببه رب ب

گبیبر مبورد

بورابر صبفبا اابیب اببا در

ای ب

شن و از ط ا رسرگه ار خه
تریین ق ار

رت .

یواگرن ایب

کی و درآین  ،اسیامرر

رسببرگببنن تببود اببر

م ربمه بر ای احراب ت نیبن دادگبن  .در واقبع

گیریر ای اگیخربرع  ،شنست احراب سبوسبیبرو
دمن اع و احراب مارراه رر را در ا ا یت

اایما در اروپر به ادامبه

اسببیبباببمببرر شببن

ورار  ،تکرقضرع شنین ببیب خبواسبیبه ابر

بریسیا سرو  6788را سبرو بباب ان سبیبرسبا
گبربسبرمبرگبتبر

ورار آر یب بریبا و

ببوراببر

امببپ ب یببرلببیببسببیببا غ ب ب اروپببر بببر

امپ یرلیس ام ینر ب س اگوگگبا تب بسبیب و

ورار اتاردیه اروپر را به دگبهبرو داشبت .

سرو هشیه گیر است  ،گرم هاشت  .بباب اگبا

تدببمببی ب ب ب یببتببرن  ،سببرگسببور و تدببویببب

احراب سوسیرو دمن اع و مارربابه برر در

ه در پیوگن بر با ان اقیدرد گیر خواان بود

مدوبرع قواگی و کی و ایکی گت ه اکن مبر

اروپر ه میانا و م ی ک در طا دور ابر

ا ا ه یکبگ و ب یبر اقبیبدبرد

قهن مجمس اتاردیه اروپر تمرما پست ار مت

س مریه دار و امپ یرلیسیا به وببوح قبرببن

اقبیببدببرد

– سببیببرسببا را در اشبیب اسببهببورگ

ر اگسبه ( مبابن پبررلبمبرن اروپبر

در دسبت

داشیکن  ،ا ا کون ببر شبنبسبت در اگبیبخبرببرع
دارر با ان وسیب با

بیبه و در ابکبن روز

م ران است ه در گتریت مکج به تبلبیبیب و
تاوالع سیرسا گیر خواان اگجرمین .

اببرراببوب سببیببرسببا – اقببیببدببرد

ب آورد گن دن خواسیتر

رر ان  ،اخب اج

وسی ا از ررمکنان و شرغمیب در ببخب بتبر

اخی بر مها اع پ ت پ د و ابمبکبا خبود ببر

مخیم

امچکی بر لیبهب البتبر در

اررای

ابرره رر در بخ تبر

تنارک گجرع پست ار از دسبت رربیبه خبود
اسیکبن  .شبنبسبت دردآور احبراب سبوسبیبرو

بیمررسیرگتر  ،بینبرر
ببوراببر

ای دو حرب بخدوص در
اروپر  ،ای

ورار را تبابت حبنبومبت خبود

دارگن .طه ه رر
صفحه 5

ورابر

یبواگبرن در خبیبمبا از

اروپببر بببخببدببوص در بببخبب

بخدوص طا ابکبن سبرو

زیست و حیا در خیما موارد گرببود
زیست  ،رشبو خبوار
س ان احراب حر در ای

 ،دزد

کوگا را بویود آورد .
در اگیخربرع اخی اروپر  ،یمع را داکبن ابر
ه دارا س را بودگن و به پر صکنوقتر
را

ررببیببکببن یببمب ببر در ببن

( 27شببدببت

و ایبابرا

درصن از ن یمع را داکن ابر را شبرمبن

ورابر ( گبمبوگبه

از مب دم

بررز آن س وط دولت دست راسیا ات یب
اواخب مببر مببه

براث شن ه حر میت سبوسبیبرو دمبنب اتبتبر و

درمبرگبا و

م دم در

غب ب

ورار اروپریا و خبیبمبا مبوارد دیبگب ،

اروپر زی سواو ب د شود و شب ایب سبیبرسبا

مبابیب

داتر سرو و از زمرن ب ن از یکگ دوم یترگا

حببر ب ب ب

ار خنمرتا  ،ر بررو

دمن اع و احراب مارراه رر در ایب دور
ورار اروپریا ببه ایب احبراب اسبت به

ببرر و اببه در

احراب مارراه رر و لیه او توس آرا مب دم

آ ردمیخ  ،تویه گن دن به حبمبریبت از مبیب

 ،داو ب برور گناشی طه رع مخیم

بینرر یواگرن  ،ایارا و ته یض یکسا بب
اببمببیببه زگببرن اببه در مبباببیب

صکریع و بخ

تمرما یکرحتر حر

دولبیبتبر

پببیب

بببه تدببویببب پببررلببمببرن اروپببر رسببیببن .

در

 ،تدببمببیببرع و تدببویببهببرع

دولیم دان به گفع تبمبریبالع و خبواسبیبه ابر

می نگبن .

 ( 27ابتبن درصبن

اروپر ه حق را داشیکن به پر

صبکبنوقبتبر

را گ ریکبن  .ببر ویبود ایب درصبن شب بت
ککن رن در ایب دور را بیب

،

( 87د
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د ا مجررسیرن  ،لبتبسبیبرن  ،حبنبومبت

اخ و غی

ه تمرمر به احراب دست راسیبا

م دم اروپر به ای مسئمه بریسیا آ ر برشکن به

غ ب اروپبر به

در

و ررشیست را دادگن و بخ
درصن بی ی از دور

ب ا صم شنن دان  .رر ان و تبود ابر
تبر زمببرگبا ببه مبکببرسبهبرع سب مبریببه دار

قهن میهرشن  .بب ا

مخموقا از رر میسیتر  ،لیه التر  ،برقا مبرگبن

دسببیببور ببرر گببمببریببکببن ببرن بببورکواز

اولی برر ش ت وسی ا از یبواگبرن در ایب

ار سوسیرو دمن اع و سبهبرابر را ببه خبود

پررلمرن اروپر و بر س دمنار حنومیتر ایب

دور

در در

اگیخربرع مورد م ران بود  .احبراب

گردیبخ ب دگبن  .ابژمبوگبا غب ب اروپبر ببه

ورار ق ار دارد  ،ایچگر صم و آزاد و

گژادپ ست و دسبت راسبیبا و ربرشبیبسبت در

س

د ا ر اگسه و آلمرن در پررلمرن اروپر و

ررع اسیامبرر بب قب ار گبخبواابن ببود اب ا به

تمرما اروپر  ،سرزمرگنابا وسبیب با را بب ا

ام و گتا دسیوراع پبررلبمبرن اروپبر بب سب

رسبیبنن ببه پبررلبمببرن اروپبر تبنارک دیبنگبن و
تواگسیکن بی ی از

 ( 87د درصبن از آرا

را در مجمس اروپر بنست آوردگن  .خبیبمبا از
ااضببر

م ب ببر

 ،راببه ب ان و م ببروران

احببراب دسببت و گببژاد پ ب سببت

ببوراببر

اروپریا  ،ار اد  ،ااضر و شخدییتر اسیکبن
ه بی

مسرئن اقیدرد – سیرسا ب امیه

ورابر
رشبن

ش ا اروپر  ،گه تکتر مویب یبمبو بیب

احببراب رببرشببیببسببت و دسببت راسببیببا در ایب
مببکببرطببق

ببت  ،بببمببنببه ایب

آمبوزان

امچکرن ه ما بیکی رر ان  ،داگ

 ،یببواگببرن و زگببرن و بببه تببرز ببا گببیببر حببیببا
سرلمکنان به م ربمه بر ای ایارررع بب خبواابکبن
خواست  .رر ان  ،زگرن  ،یواگبرن و داگب

ببوراببر حببیببا

آموزان میناگکن ه دست اگنر رران س مریبه و

حنومیتر دینیرتور و ربرشبیبسبیبا خبود را

دسببت در دسببت بببر گببمببریببکببن ببرن

سی ش دادگن ه ببه دگبهبرو آگبتبر  ،حبنبومبت

بببورکواز

ارتجراا احراب در پررلمرگتر مخیم
سا ابر

دگیر و

خبود را ببه راحبیبا گبمبا

از دابتبر سبرو اضبویبت در احبراب

دست راسیا اییرلیر گیر له آگتر پیوست  .ببخب

اروپر

مارراه رر و سبوسبیبرو دمبنب اع حبر ب در

غ ب اروپر در تالش اسبت به در روزابر

خوااکن از دست دابکبن و ببا شبخ بب ا

از

اروپر را داشیکن  .بلی از ای صنار ابرار از

آیکن اتارد مبجبند

ببر لبیبهب البتبر  ،سبوسبیبرو

دست گنادن حر میت تخ حبرببا خبود به تبر

را داکن رن سربق ه به احراب ماررطه رر

دمن اتتر  ،مارراه رران  ،شنست خورد و

در دسبت داشبیبه اگبن  ،دسبت ببه

و سوسیرو دمن اع را مینادگن  ،ایکهرر و در

بر مخ حرب سهرار  ،گیب و و مب برمبتبر

از

اتاردار گجرع داکن بر احراب رر میسیبا و

ای دور به حرب سهرار را دادگن  .ببتبمبیب

دست رریه را دوبرر در پررلمرن اروپر ببنسبت

اپورتوگیسیا امچبون لبیبهب البتبر و سبهبرابر و

خبرطب احببراب سبهبر شبنبن یببخ آش قببررش
می ا را بخود

آورد و ادامه

سیبرسبیبتبر

بهشبیبه خبود را

سرلتر پبیب

غی

خوااکن زد و ایکجرست و به امی خرط

ریه اگن به از ررب مبیبسبیبتبر

دوبرر به شنن و رگگا دیگ از س بگی د .

است ه گهرین به رگگتر و لب برببتبر

ریه تر اپورتوگیسیتبر در ایب حبرب پبریبه و

تود ار م دم  ،رر ان  ،یوگرن  ،زگبرن ،

بورکواز و حنبومبت سب مبریبه داران ببرور

پیوگن به خود داد اگن .
احببراب و سببرزمببرگببتببر

مادمی و داگ جویرن خبیبمبا از
اببپ و مببی ب قببا و

سوسیرلیست اروپر در ایب دور اگبیبخبرببرع
ش ت سی د ا
حببنود

گبناشبیبکبن  .ببر ویبود ایب

( 9ا ببت درصببن

آرا را ب ب ا

پررلمرن اروپبر ببنسبت آوردگبن  .در ببمبژیبخ
حرب مرر سبیبسبت لبکبیبکبیبسبت برر ب
ور تواگست در یکوب ای
آرا بنست آورد و در شمرو ای

ایب

بور ا باب یبت
بور حبرب

بورابر

اروپببریببا بببخببدببوص در غ ب ب اروپببر بببر
تارا اع و اابیب اببرع مبرابتبر و روزابر

در م ربمه بر خبواسبت برر ب ان و تبود ابر

دن به احبراب حبر ب

م دم متیر مینکن  ،به مبوقبع دریبرربت و سبن

هشیه خود و بر پ ت

مویود و بر را مکفا ببه ایب احبراب گ برن
دادگن به تبمبریبن ببه ادامبه

حبر بمبیبت ایب

حنومیتر و احراب س مریبه داران گبیبسبیبکبن و
دیگ ر یب حیمه

یتر و تر یینتر ارتجراا

را گما خورگن و ببه ابمبیب خبرطب خبواابرن

دسببت راسببیببا و گببژادپ ب سببت تببواگسببت آرا
وسی ا را سب کن .

بریسیا امکیت سیرسا – اییمراا – اقیبدبرد

ت سی گمود  .یبخ ببخب
صفحه 6

اروپبر

شب قبا ببه

داشت بمنه بریسیا روزگه ار و را ابریبا به
مویب دخن و ورود احراب س مریه دار

ایجرد ش ای دیگ

اگیخربرع اخی در واقع اروپر را به دو قسبمبت

بوگبر بون

ا ا یت مب دم ایب

اسبیبکبن به ایب شب ایب
بورابر را بب ا

مان در م ربمه بر ای تر یبیبنبتبر
ایجرد

را

ارتبجبرابا

د.

گی وابر

ابپ و سبوسبیبرلبیبسبیبا و اگب بالببا

بببریسببیببا اببمب ا بببر ااببیب ابببرع تببود ا
اییمراا گ

متما را در گ رط مخیم

اروپبر

ب تن بگی گن  .حمریت از یکه تر تود ا
اای ابرع م دم  ،وظیفه

و
و

ویژ ا ست ه

ایبجبرد

اه در حرو حرب و ابه در آیبکبن بب دوش

یرم ه ا بنون ته یض و ببنون اسبیبابمبرر و

تمرما گی وار سوسیرلیسیا و می قبا سبت .
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ار ر

سبیبرسبیبتبر

امبپب یبرلبیبسبیبتبر و ار بر

سی ش برزاریربا

ورار

ستون طنز

سب مبریبه دار

به قیمت گربود س گوشت حیبرتبا

طککرز ممنقما زاد

بورابر

« رهبرما نانغه است «

تات اسیامرر در آورد شن  ،رابکبمبود بب ا
ایجرد یرم ه ا سوسیرلبیبسبیبا  ،آلبیب گبرتبیبو
ست ه بریسیا ببه یبکبهب بتبر

اابیب اببا و

می قا شکرخیه شود  .بر اکیب ابمبمبنب دابریبا
ست ه مییوان ببه یبرمب به گ برن داد به در
اخی  ،بخدوص طبا بهشبت

ترریخ صن

 02سرو ب ن از پبریبرن یبکبگ دوم یبتبرگبا ،
خدوصر طا  65سرو هشیه گه تکتر صمب و
ررر و امکیت سبیبرسبا – اقبیبدبرد

یبتبرن و

اروپر بویود گیرمن بمنه سرو ببه سبرو و روز
ب وز یبکبگ و رب ار  ،ببیبنبرر
گرامکا سیرسا – اقیدرد

 ،دزد

و

سی ش پینا گبمبود

شن اسبت راابه بکب
ترایکنه راه م ا

امپیمرگرگ

تمرما ای گربسرمرگا ار و ایابرربرع را ایبکبرن
به اتن داشیبه اگبن  .پبررلبمبرن اروپبر زمبرگبا

ه امه م نالع را »براشرر یخ اگگ ت حن »مینکن ببنادم

رسین ای رن ه ب غ م بنبالع ابنیبن

مببیب قببا و اببپ بببود اگببن بببمببنببه حببر ببمببرن و
در آن گ

به درحب ا زدن دابررلبنبکبت زببرن گ بوم ودرگبوشبیب

مجهورگهرش ایر را ه خود ازمفتوم آن با اطالا به مخرطبهب قبرلبب گبنبکب .

رررس

اایمبا داشبیبه اگبن و

و ور والو واقب بر

مرگن بودم ه ای امه للت ار واسرما خرریا را ه وارد زبرن شی یب ربررسبا

و ای گه م د آن سوسیرلیس و حبنبومبیبتبر
حببنببومببیببناران س ب مببریببه دار

اقیدرد درحرو ر وپرشبا و ببیبنبرر

و

ارار ویخ م نن اقیدرد وسیرسا و اییمراا م ا

درش ای

در اروپببر و

درای واگفسر رسرد و راگت خبوار

و

بور حبواس اش ببه ابمبه ابیبر اسبت

کوگا ه دشم در می است ،بر اظبتبرر گبگب اگبا ازوبب بیبت زببرن
دسیور ادیهرگه ا صردر

ه درادبیرع گیر شت

د ه تکتر ازم رم م ا راه

سرخبیبه ببود

ارل است وح ا آخ رامیبرگبن.ای برن رب مبودگبن ازلبلبت

ار خرریا مان رادیو وتمبویبریبون اسبیبفبرد گ بود و ببه یبر

آن از»رادیبرن

وتمویریرن» ( ه صن الهیه ابناع شخص شبخبویبص مب برم ببررگ رابهب

اسبت

مب دم را بب آورد

اسیفرد شود.بر ای دسیورال من حرال واق ر ررمرن اسرن شن است ماال ببه ابرع

کبن به قبنرع و ابژمبوگبا سب مبریبه در آن

میگی ارتیر ،به روالو میگی روالویر  ،به یرن ببولبیب مبیبگبیب یبرگبر ببولبیبکبیبر ،ببه

مییواگن خواست تود ابر
حر میت گناشیه برشن .

اتوموبین میگیب اتبومبوببیبمبیبر ،ببه تبوالبت مبیبگبیب تبوالبیبیبر  ،بورشبیبر ،شبورلبیبیبر

سببخببکببرگببا از ادواردو ببرلببیببرگببو ( Eduardo

پمپ زیر،ارتوپنیر ،سمکنریرو ...به ای سرد ا امه للرع واصبطبالحبرع و اسبرمبا

 galeanoدر سبرو 8807

ا ب سبیبسبیب

پررلمرگا از پریه و اسرس تلبیبیب و تبابوو در
گا س مریه دار در خود میبناشبت  ،مبنتبتبر
بود به مبورد مبمبکبوع قب ار ب ربت  .ایبکب ا

دشمکرن خرریا را تهنین به زبرن رررسا

د و ای زبرن شی ی را از وب یت

ر ما گجرع مینای .
حال رن بنکین ه ا

خناوگن ارلمی اکی راه

گمیناشیی آگوقت ابه خبر با

 miton friedmannه ینا از ما ب بیب و

ب س مرن ما ریخیی ؟!

آ رارگه به لیه الیس گو بود  ،در ق ن به خوبا

امینواری ه راه اای ال رن مسممی یترن یخ رن

بیرن

د است .

خس و اسنیرن

ح وا ا با بنککن ه دمرر ازروز رر مر درآورد است یخ توداکبا ببرر با
ا به ای ا بتر ا میان ت امپ بهخ ین ت امپیر میردگن .حرال میفتم ه ط ا
ا ا فت » راه مر گربله است ! »

صفحه 1

ا به للرع واسبرمبا و
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دیگ اپ و سبوسبیبرلبیبسبت دابوتبکبرمبه بب ا

پاسخ به سئواالت

پیوسی به اتارد ای ش

یر ایکنه آن ی یرگا ه بخواان در ص
ایب شب

رر ر

ی یرن ما ر سیبیبن؟

 89مه 6788
bnaseri@hotmail.com

اتابرد

یب یبرن ببرشبن ،ببریببن خببودش راسببر

یاسخ  :نخذشذی از سذئذوالد مذطذرا شذد از

اما :اتبابرد ربنائبیبرن بمبوگبیبسبت،

»تمرین گرمه خود به پیوسی به اتارد گی وابر

سوی شما مرنوط میشود نه تصمیم توافقذی

حرب بمبوگبیبسبت ایب ان ،حبرب بمبوگبیبسبت

اپ و موگیست »ببکبویسبن؟ آیبر شبمبر در ایب

شس جریا د ما خودرا مجاز نه یذاسذخ داد

رابطه روش و منرگیس م خدا دارین؟

از سوی نها نمیدانیم ولی تذا نذجذادذیذکذه نذه

رر

– حنمییست

سرزمرن را رر  ،سرزمرن رنائیرن (اقبمبیبت

سواالع روا از ایب یبتبت مبتب اسبیبکبن به

مذذواضذذع مذذا مذذرنذذوط مذذیذذشذذود نذذه

و اسیه اقمیت

ب کوان گموگه منتا است ه شران یخ سمبسبمبه

میدهیم

مهرحارتا از ارگب رریق مرزیرر راز در ایب

یرسید اید  :یا شما رفقا در نظر دارید همذیذز

زمیکه ار اسیی به گ برن مبیبنابن به ررب بر

و

م به شمر رر ر دست اگنر برر

بر سالمتر

مسی ی گی وار اپ و موگیست،
رر ر

اما ،م تمرین دارم تر ایب درک و

ای

مرر سیست ار اگ البا ای ان تبمبریبن

یذذاسذذخ

تذذعذذداد از احذذااب و سذذازمذذانذذهذذای چ ذ

کمونیست ناقی نذمذانذیذدا ایذا در ایذز زمذیذ ذه

ب داشت را اتارد گی وار اپ و بمبوگبیبسبت

به پیوسی به ای اتارد را دارگن

خودتا نرنامه ی مشخصی داریدا

داشیه برش ه ای گی وار بر اتارد بر یبنبنیبگب

( http://militaant.com/?p=9861

سازما اتحادفدادیا کمونیست مع،قد نذیذسذت

ببب ببکببوان احببراب و سببرزمببرگببتببر

اببپ و

موگیست ،میخوااکن »آلی گرتیو سوسیرلیسیا »

سواو م ایکست به در آن صبورع ررب بر
ای

مرر سیست ار اگ البا ای ان ابنبرر

کذذه غذذیذذر از ایذذز شذذس جذذریذذا
وسذازمذانذهذای چذ

احذذااب

و کذمذونذیذسذت دیذگذر ی

را در سببط ب یببرم ب ببه ط ب ح ب د و آگ ب ا

برین بنککن؟ آیر آگتر بریست بر شمر تمرس بگی گبن

وجودندارند و یذا وجذوددارنذد ولذی نذمذیذشذود

اییمراا گمریکن .ایکبنبه ایب اتبابرد ببیبواگبن ببه

یر ایکنه شمر بکر به بااتبر و تبمبریبالتبا به در

نا نها وارد اتحادهای موقت دیایدار و یا حذ،ذی

ببرر بب ان و

مهرحارت رن گ رن داد اگن ،ب ا یمب آگتر ،از

وحدد های خانی شد کما ای که سازمذا مذا

زحمین رن و ر رلی سیرسبا در داخبن ایب ان

آگرن داوع ب من ما آورین؟ و اکی سواالتبا

ازکذذوشذذ ذذدگذذا

ترثی هار برشن.

را مییوان در رابطه بر سرزمرگبتبر و گبتبردابر

اتحادهای تاک ونی نظیر اتذحذادچذ

اتبباببرد وسببیبب ببی ب

در بببی ب

بر ای حرو ،شمر مطمئکر میفق اسیین ه اتبابرد
ای شب

زیرد دیگ

ه در خررج

ور ر رو اسبیبکبن

اولذذیذذه واز نذذ ذذیذذانذذگذذاارا

داتحاد انقالنی نیروهای چذ

کذارگذری

وکذمذونذیذسذت و

یب یبرن ،اتبابرد تبمبرم سبرزمبمبکبتبر و

بنرر ب د .ب ا گبمبوگبه ابکبن سبرو حبنود 65

نیا اتحاد نیست و ی ج خاب و سازما ونهذاد

احرابا گیسبت به خبود را سبوسبیبرلبیبسبت و

و ب ا اتارد م برببتبا

هذذای چذ

وکذذمذذونذذیذذسذذت نذذود اسذذت کذذه نذذا

موگیست میناگکن .ایکنه سبرزمبرگبتبر و احبراب

یمع شن بودگن ولا ب نا بنون ایکنه ای ابمبه

فراخوا

ک فرانس از قیار تذا قذیذار دراواخذر

اپ و موگیست بیواگکن ببر اب مبیبابن شبوگبن،

حبرب و سبرزمببرن ارزیبربببا از آن تبجببمبع و

سال  88شکه گرفت ونادیک نه هشذت سذال

مت است و حیمبر اب تبرثبیب خبود را خبواابن

امنرر ارائه داکبن ،یبخ درب به ببنبرر خبود

نا افت وخیا ها و کذم و زیذاد شذدنذهذادذی نذه

پریرن دادگن.

همذکذاری نذاهذم ادامذه دادنذد ودرکذ ذار نذقذاط

هاشت.

سرزمرن و حرب و

و سبواالع دیبگب را

امر م تمرین دارم سبواالتبا را ببر شبمبر ررب بر

م مبهبرحبابرع اگبیب برد

ط ح گمری :

مافبوظ مبیبنارم ،و ببنلبیبن رب بنان مبنبرگبیبسب

ضعف نسیار اما دست ورد های مذهذمذی هذم
نه همرا داش ،د که ای جا جای یذرداخذ،ذز نذه

آیر شمر رر ر در گباب داریبن ابمبیب تب بناد از

تمرسگی

 ،م گرمه و سواالت را خبطبرب ببه

نها نیست ن ا نرایز وناتوجه نذه مذوارد زیذر

احراب و سرزمرگتر اپ و موگبیبسبت ببرقبا

امه شمر رر ر ما گویس و امینوارم به مبورد

نمی،وانیم مخالف ییوس،ز دیگرا نه اتذحذادی

بمرگین؟ ایر در ای زمیبکبه خبودتبرن بب گبرمبه

تویه شمر ق ار

م خدا دارین؟

شن در ای گرمه را بناین.

 -1در حوز اتذحذادهذا سذازمذا مذا هذمذیذشذه

در ای رابطه روش و مین برر شبمبر ابگبوگبه

بر سپرستر ر اوان

طذذرفذذدار ایذذز نذذود اسذذت کذذه هذذراتذذحذذاد و

بت وز گرص

همکاری نیز جذریذانذاد سذیذاسذی ولذو کذوتذا

است؟ آیر شمر بب ا
صفحه 1

سبرزمبرگبتبر و یب یبرگبرتبا

ریه و پرسخ سبواالع طب ح

که در

هس،یم ناشیم
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مدد هم که نود ناشذد نذایذد مذدار نذارا طذی

تدویز نرنامه واساس امه و سایر اسذ ذاد الزر

وضعیت نحرانی جامذعذه و رشذد و گسذ،ذرش

شد انذ،ذقذادی نذرخذورد کذ ذد و ازنذقذاط قذود

در یک زما معیز است نعد از کفایت نذحذو

اع،صاناد کارگری واع،راضاد تذود ای کذه

و نیا موانع و مشذکذالد حذرکذت

نیذروهذای شذرکذت کذ ذ ذد کذ ذگذر مشذ،ذرگذی

خواس،های اق،صادی و سیاسیذس را تذوامذا

وچذه

نرگاار کرد ودرنهایت گرایشاد همخوا نذه

نمیا کشید اند نیا نا توجه نذه یذراکذ ذدگذی

دراقدار نعدی نا هما مشکالد و ضذعذف هذا

توافق میرس د و

ایز ج بشها و ضرورد شکلی ازاتحاد ها کذه

رونرو خواهد شد

اما میدانیم که جریاناد سیاسی و افراد م فرد

ن،واند طبقه کارگر و تذود هذای زحذمذ،ذکذس

 -3ما نا جمعبذ ذدی از خذریذز تذالش وحذدد

نسیاری ه وز چ یز مادگی ندارند وچذو نذا

م،حد نرا زیر یک چ،ر رادیکال وانقالنی گرد

طلبانه ما د یعذ ذی یذروسذه نذوجذود مذد و

طبقه و تود ها ارتباطی ارگانیک نذدارنذد لذشا

ورد

ضرورد دارد تا جبهه ای انقالنی نذا

افول نیست ی ج جریا نایز ن،یجه رسیدیم که

فشاری هم روی خود احساس نمیک د که نذه

جهت گیری سوسیالیس،ی و زادیخواهانذه نذا

نیروهای چ وکمونیست درشرایط ک ونذی نذا

چ یز روندی نپیوندند ما از غازچ یز رونذدی

هدر سرنگونی انقالنی رژیم حاکذم نذرایذرا

توجه نذه هذمذه نذکذاد فذود و ضذعذف شذا

دفاع میک یم ولی همانطور که گف،یم د مذادگذی

نذذم ذ ذذظذذور اسذذ،ذذقذذرار سذذاخذذ،ذذار اقذذ،ذذصذذادی و

نمی،وان د نا معیار های ارزشی و نذرنذامذه ای

الزر درمیا کمونیذسذ،ذهذا نذرای وحذدد هذای

اج،ماعی نویز مب ،ی نرشوراها شکه نگیذرد

م،حد شوند چراکه هرکدار از نیروهی شرکت

حانی موجود نیست

و ن،واند همچو تشکلی فراگیر وطبقذاتذی نذه

ونذرداشذت هذای

لشا ما نذا جذمذعذبذ ذدی مذجذمذوعذه تذالذشذهذای

سازمانیانی و مبارز طبقه کارگر وتود هذای

م فاوتی دارند نذرروی کذاغذش نذا هذم تذعذامذه

تاک ونی وعلت ناکامی نها دررسید نه یذک

زحم،کس مردر یاری رساند مسلم است کذه

میکذ ذ ذد و نذرسذر واژ هذای سذوسذیذالذیذسذم

اتحادی یایدار ورزم د نایز ن،ذیذجذه رسذیذدیذم

درچذذهذذارچذذوب چ ذ ذذیذذز جذذبذذهذذه ای احذذااب

وشورا نه توافق میرس د اما چو از مفذاهذیذم

که تکرار اشکال و روشذهذای گذششذ،ذه نذرای

دسازمانها وافراد ککمونیست می،وان د ضذمذز

ونرداش،های مخ،لف دارند و حذول

یایه ریای اتحاد نذیذز احذااب وسذازمذانذهذای

همکاری و مبارز مش،ر

نها نذحذو و مذجذادلذه الزر انذجذار نذداد انذد

انذذقذذالنذذی و سذذوسذذیذذالذذیذذسذذت سذذرانذذجذذامذذی جذذا

فقراد ایز جبهه دررا حه مساده نظری نذه

درعذذمذذه دچذذار اخذذ،ذذالر مذذیذذشذذونذذد در امذذور

تالشهای قبلی نخواهد داشت درشرایط ک ونذی

سمت وحدد های حانی نیا ییس نروند

تشکیالتی و م ایباد فیمانیز و نحو طرا و

که زمی ه اتحاد های طراز نال نذیذز جذریذانذاد

نحو اخ،الفاد هم نا همیز مشذکذالد مذواجذه

چگ و کمونیست موجود نیست و نا توجه نه

وضعف

جمعب دی نک د واال چه درادامذه

ک د از ایز معیار هذا در

نها در

میشوند و
لذشا تذاکذیذد نذراشذ،ذراکذاد هذذم مشذکذه را حذذه
نمیک د چو اش،راکاد هم ج به صوری یذیذدا
میک د و در حد طرا اید مشکلی نیست ولذی
درزما عمه وق،ی که نا موقعیت های جذاری
و عملی جریاناد تصذادر مذیذکذ ذد نذه راحذ،ذی
ک ار گشاش،ه میشذود چذو از مذفذاهذیذم نذقذاط
اش،را

نیا در

و نرداشت م،فذاوتذی وجذود

دارد
نظور کلی غیر ازاتذحذادعذمذلذهذای مذوردی دو
شکه ش اخ،ه شد از اتحاد هذا وجذود دارد
یکی اتحاد حذانذی اسذت کذه نذاالتذریذز شذکذه
اتحاد محسوب میشذود نذرای چذ ذیذز اتذحذادی
کم،ریز شذرط غذاز مذبذاحذو مشذ،ذر
صفحه 3

حذول

همذچذو سذ،ذو

گرامی باد خاطرۀ چریک فدائی
رفیق امیر پرویز پویان
از مرگ نیرومندتر برخاستی،
و با حنجره ی دوست داشتنی ات خواندی ،
آوازهای سرخ بلندت را ،
روی فالت خفته ی در بند
رفیق یویا کمونیس،ی یر شور و نرجس،ه نا خالقیت کم نذظذیذر در در مسذایذه
سیاسی و اج،ماعی است که نظراتس در راهذگذشذایذی و یذویذایذی جذ ذبذس نذویذز
کمونیس،ی ایرا سهذمذی سذااوار دارد رفذیذق در کذ،ذاب " ضذرورد مذبذارز
مسلحانه و رد تئوری نقا " مبارزۀ مسلحانه را نم اله ی یک ضرورد تذاریذخذی
در مقطع اعالر می دارد و نا دیدی دیالک،یکی مکانیسم درهم شکذسذ،ذز سذدی
را که ییشاروی تود ها و ییشاه گ تود ها قرار دارد نشا می دهذد یذس از
تدویز ایز اثر رفیق یویا نا همرزمانس رفیق مسعود احمد زاد و رفیق عبذاس
مف،احی – ن یانگشارا گرو اولیه سازما چریکذهذای فذدایذی خذلذق ایذرا – نذه
سازماندهی نظامی می یردازند یادش جاودا و راهس یر رهرو
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(انقالب ایران و وظایف پرولتاریا )

بنرر ی

ترریخا  ،بم ب سا امن ویود و مرایبت

درباره دولت دیکتاتوری پرولتاریا  ،رد دولت عموم خلقی ( بخش اول )
دربرر دولت دینیرتور پ ولیرریر  ،رد دولت

مرت یرلیس دیرلنییخ و مرت یرلبیبسب

دولت در دوراگتر مبخبیبمب

تبنبرمبن یبوامبع

 ،دولت را به اکوان

خبرص

ب

گبیب و

 ،در اتن برسیرن دولبت بب د داران یبر ارب اد

ب ا س وب گرشا از م حبمبه مب بیبکبا از

ور  ،در ق ون وسطا دولبت اشب اا

تنرمن اقیدرد و ت سیب یبرمب به ببه طبهب برع

اموم خم ا

آزاد

ب ورع دینیرتور پ ولبیبرریبر  ،یبر (دولبت

رئوداو و در اد مر دولت بورکواز و امبر

م بوط ما داگن  ،ببکبربب ایب دولبت ذاتبا اب

دینیرتور پ ولیرریر رد دور رمن هار ار

اکگرما ه دولت س اگجرم واق ر گمریکبن ابمبه

یرم ه ا است ه ارب اد آن در اثب رشبن و

س مریه دار به یرم ه موگیسیا ( موگیبسب
رمبن

از بجبر گبرشبا مبا شبود ؟ آیبر ایب

دینیرتور الرامر تمرم ( ن پ وسه تنبرمبمبا
یرم ه از س مریه دار از س مبریبه دار
موگیس  ( ،ماو طه رع و تفروتتبر

یرم ه ما

دد  ،در آن اکگرم خود خوی بیب

را زائن ما سرزد  ،از اکگرما ه دیگ ابیب
طه ه اییمراا برقا گمرگن ه سب بوبب

الزم

ببه

برشن  ،از اکگرما ه ام ا سیردع طه برتبا ،

و زواو

ه م موو اب ج

ام ا مهررز را ب ر ر د

تنرمن اقیدرد

ببه طبهب برع مبخبیبمب

دارا

مکررع میضرد ت سی شن اگبن  ،شبنبن دولبت و
خدوصیرع آن اهررع است از سرزمرگبا در
دست طه ه مسم از لبابرظ اقبیبدبرد

بب ا

س وب و اامرو دینیرتور ب امیه طبهب برع

دولت را درب ما ی د ؟ بطور ما درک مر

و مب ج بکبوگبا تبولبیبن اسبت  ،تدبردمبرع و

دیگ

از یرم ه سوسیرلیسیا اگوگه است ؟

ار اطترئا ا ه گرشا از ایب مبهبررز اسبت

از ای رو ای دولیا بمابرببه دولبت

آیر مبهبررز طبهب برتبا در طبوو تبمبرم مب حبمبه

رخت ب بکند  ،آز آن اکگرم گه دیبگب ابیبر

تمرم خم ا گما تواگن ویود داشیه برشن  ،در

ب ا س وب مبا مبرگبن و گبه احبیبیبریبا ببه

ا صورع و در ا م حمه از تنرمن یرم به

؟ و در ای مب حبمبه ببریبن دولبت دیبنبیبرتبور

گی و خرصا ب ا س وب  ،ی کا دولت ،

 ،دولت ابرار س وب و دینیرتور

طبهب برتبا

د ؟ یر ایکنه دیبنبیبرتبور

خواان بود  .گخسیی اقناما به دولبت واقب بر

است دولت به ایچویه گی وئا گیست ه از

پ ولیرریر را حها و دولت گوع ینیبن دولبت

ب کوان گمریکن تمرم یرم ه بنان دست مبا زگبن

خررج به یرم ه تبابمبیبن شبن ببرش  ،و گبیبر

تمرم خم ا را بجر آن گ رگن ؟ به تمرما ایب

 ،ی کا ظه وسرین تولین بکرم یرم ه  ،در ای

سوسیرلیس (ررز اوو موگیس
پ ولیرریر را حفظ

مبویبود اسبت

دولت بب خبالا ادابر

آزاد ،

ابگبن  ،تباب بق ایبن

سواالع بریسیا ب اسرس احنرم مرر سبیبسب –

حرو آخ ی اقنام مسبیب بن و

لکیکیس و تج به ترریخا دینیرتور پ ولیرریبر

است .

مادوو یرم ه در پمه م یبکبا از تبنبرمبن آن

پرسخ داد .

در آن اکگرم دیگ دخبرلبت قبنرع دولبیبا در

است  ،ویود دولت اای ابا است به ایبکبنبه

مکرسهرع اییمراا ینا پبس از

الیبکبابمبا ببرخبود

ابینا و بطور خالصه بهیکی گباب اگبگبمبس در
مورد پینای

 ،خدوصیرع و گ

دولبت از

لارظ د ی ی مرر سیسیا ایست ؟
اگگمس در یبرب

آگبیبا دوریبکبگ

ببمب

ش ح اگوگگا بویود آمنن دولت در مب احبن

شئون مخیم
دیگ

بب بکبوان دولبت

یرم ه .

زائن شن و بخود خود به خواب ما

اخالا ،و گمودار تا ق ا ن  ،گیسبت  .دولبت

یرم ه س در

تضبردابر

دین و به گی وار می رببن آشبیبا گبرپبهیب

رود  .یر حنومت ب ا ار اد را ادار امبور

مک ب شن است  ،ه خبالبصبا از آن دریبن

ی یرن تولین ما ی د  ،دولبت

مبیب برببن

اشیر و راه

قنرت

گیست و ب ا ایکنه گی وار

مملا گما شود بمنه زواو ما یربن  ،ب اسرس

ی کا ای طه رع دارا مکررع اقیدرد میضرد

دولبت آزاد

 ،در ی یرن مهررز ا با ثم  ،یبنبنیبگب و

ترریخا ب کوان سرزمرن طه ه اسیامرر کبکبن ،

خم ا را ه زمرگا از لارظ تبهبمبیبلبرتبا حبق

خود یرم ه را گهم کن  ،گیب وئبا به از درون

ما وین دولت گمریکن رسما تمرم یرم به و

حیرع داشت ولا در مبرابیبت امب ربرقبن پبریبه

یرم ه بیب ون آمبن ولبا خبود را مبرربوا آن

م یب تبنبرمبن اقبیبدبرد

امی ا برین یممه مب ببوط ببه

در ادوار مبخبیبمب

مات تم ر یرم ه در یبخ بورپبوراسبیبون
م ئا بود بود ولا تر یرئا اکی یکبهبه ا
داشت ه دولت طه به ا

را

ببود به در ادب

خود ینیر گمریکن امه یرم ه ب مرر مبا رربت
صفحه 81

امما بود ارزیربا

د (. 07

اگگمس در ایکجر  ،ببه ابرلبا تب یب و آشبنبرر

ق ار ما دان و پی

از پی

از آن دور مبا

کن دواع است (. 08

ت ی ویتا ایبن اسبرسبا مبرر سبیبسب را در

در ایکجر این اسرسا مرر سیس در مورد گ ب

مورد دولت بیرن مبا بکبن  .او ابمبچبکبیب ببر

ترریخا و اامیت دولت بر وبوح رمبن ببیبرن
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برر زواو آن فبیبه شبن  ،ببه بب بر

درباره دولت دیکتاتوری پرولتاریا  ،رد دولت عموم خلقی
شن است  ،دولت مبابدبوو و تبجبمبا آشبیبا
گرپهی

تضردار طه رتبا اسبت  .دولبت در

آگجر  ،در آن زمرن و در حنود پنین مبا آیبن

اسیامرر

سبرزمبرن

دولیا پ ولیرریر پس از اگ الب سوسیرلیسیبا

و ماو تضردار طه رتا به دولبت

م بوط است ه بنون اکی سرزمرگا  ،امنبرن

احییرج دارد  ،ی کا پ .لیرریرئبا به بدبورع

هار و رسینن ببه ابکبرن سبطبابا به دولبت
بنما زائن شن و زواو یربن  ،میس گیسبت پب

حر مه می نن شن برشن .

ه تضردار طه رتا در آگجر  ،آن زمرن و در

لها بطور ما از فیرر روا اکی گبیبیبجبه مبا

واب ب اسببت ببه ای ب

 ،دیگ گما تبواگبکبن

شود ه پ ولیرریر ب کوان یخ طه به ببر تبوسبن

پ ولیرریرئا پس از اگ الب سوسبیبرلبیبسبیبا بب

آشیا پهی برشکبن  ،ببرلب بنبس  ،ویبود دولبت

دن دولت بورکوائا قنرع

اگگمس از دولت بمابرببه

آن حنود  ،بطور ابژ یی

ثربت ما بکبن به تضبردابر

طبهب برتبا اشبیبا

گرپهی گن (. 06

به قت و داغرن

سیرسا را به اکگ آورد دینیرتور

خبویب

را ب کوان طه ه مسم ب ق ار مبا سبرزد  ،و

از ای احنرم گه مییوان گییجبه ب ربت به در
ای صورع ( ی کا برویود تضبردابر

آشبیبا

گرپهی طه رتا و ت نین آن توس دولبت

ایب

امرن دولت است ه طبهب برع ربوا را به در
تضردار الیکان طه رتبا مبا سبوزگبن ببر اب
آشیا ما دان ! یر ایکنه اکی تدور کیب

ای دینیرتور مالزم بر اگ الب قت

اسرس امرن ت ی
گبببیببب و

سببرزمببرن دولببیببا

خبببرص بببب ا

سببب بببوب

دینیرتور پ ولیرریر ایر دیگ

یبببر

گبمبا تبواگبن

و گرببود

ببببرشبببن بببه ببببر سببب گبببگبببون ببب دن دولبببت

دن مرشی دولیا بورکواز است و ابمبرگبر

( دینیرتور

خبود

ب وی اگه ار آن اسی ار ما یربن ( . 05از

را ب ق ار

ط را بر اولی اقنام خود  ،یب بکبا ایبیبمبرابا

ای اهررع از ای است ه ( گی و

دن وسرین تولین  ،امه اسرس آن ابرار را

بورکواز  ،دینیرتور
د  ،امر تب ب یب

روشب تب از
خبرص

بورکواز ب ا س وب پ ولیرریبر و سبریب

به

ه سبیبردع طبهب برتبا را مبمبنب مبا ب داگبن

در یرم ه سوسیرلیسیا و یر در م احما از آن

(وسرین تولین در اخییرر یبرمب به بهاشبیبه و

دیببنببیببرتببور

( امر قهن از رسبیبنن ببه یبرمب به بمبوگبیبسب

ب هررع دیگ به مرلنیت یمع در مبا آورد ،

بورکواز ت ویبض مبا ب دد و پب ولبیبرریبر

رمن اون تضردار طبهب برتبا آگبیبر بوگبیبسب

بنی صورع دولت مات تمرما یبرمب به مبا

بنیکوسیمه است ه دولت بب بکبوان دولبت را

خود را از دست مبا دابکبن  ،لبها دولبت مبا

شود ولا از ای رو امال مات تمبرم یبرمب به

گرببود مبا سبرزد  ،مبرلبنبیبت خدبوصبا بب

تواگن مادوو آشیا ای طبهب برع و در راس

 .ببر

ما شود ه خود را گیر زائن ما سرزد

زحمین رن بوسیمه گیب و

خبرص

پ ب ولببیببرریببر  ،ب ب ا

یب بکبا
س ب ببوب

وسرین تولین را للو  ،و آگ ا به گرم یبرمب به ببه

(ر ات

از امه آگتر قب ار بیب د  ،ایب امب

ای امن ه آخ ی اقنام مسی ن و به اکبوان

تممخ در ما آورد و ب کوان راه و پیب بوا

گردین

ری د ی ی مرر سیس دربرر دولبت

دولت است  ،بینریر دخرلت قنرع دولبیبا در

اسببت ببه در آن بببورکواز

 ،و از انم درک احنرم روا گرشا ما شود ،

مکرسهرع اییمراا ینا پبس از

س گگون شن و ا وگه مرلبنبیبت خدبوصبا

خبود ببه خبواب

ب وسرین تولین للو و بیممخ دولت در آمبن ،

در خالو ای پ وسه  ،گبه قبهبن

اسیامرر ر د از ر د مملا شن امر اکوز تفروع

(

از ان  ،یب بکببا در پب وسبه مببابو طبهب برع و

ار ویود دارد  ،اکوز گرب ابب

ابر از مبیبرن

اگبگبمبس از اگبجبرئبا به

تضردار طه رتا  ،تبفبروتبتبر و  ...اسبت به

گ ریه است  ،تضرد بی شت و د  ،تضرد ببیب

امرگطور ه در برال اشرر

دی ه دولت در

ا حرو اهررع است از سرزمرن خبرصبا به
در یتت س وب بنرر
 09امر طهق ت ی

ریبه مبا شبود

پ ولیرریر قنرع حر مه دولیا را به دست مبا

شئون مخیم

زائن شن و ببخبود

دیگ

ما رود ر

پ ولیرریر بم گربود

دن یبکبهبه پب ولبیب

یببرم ب ببه ا

رر رن

و ین  ،بطور ما اکوز حب بوا

ی د و مب بنم بب ابمبه وسبریبن تبولبیبن را ببه

خوی

 ،ویود دولت را گیر ببمبابرببه دولبت ،

بورکوائا

مرلنیت دولت در ما اورد  ،ولا بر ای ابمبن

زائن

د و ب وو اگگمس یر حنبومبت بب

است برقا مرگن  ،لها مهررز طهب برتبا در ایب

یکهه

ولی

خوی

یب یبرن

یرم ه  ،گه تکتر از بی گ ریه بمنبه در بب خبا

طبهب برتبا و اب بوگبه

تولین میگی د و دولت مملبا گبمبا شبود زواو

ت بنیبن گبیبر مبا

تضردار طه رتا و در ای حرو خبود دولبت

ما یربن

در واقبع اگبگبمبس در ایبکبجبر از

شود  .در ای م حمه از آگجر ه تمرما وسریبن

ب کوان دولت را گیر گربود ما سرزد (. 02

گببربببود

دولببت بببورکوائببا بببنسببت اگ ب ببالب

سب بوب

ب الو مبیبه تبفبروتبتبر

را گیر گربود ما بکبن ،

در ایبکبجبر پب ولبیبرریبر بب ا
صفحه 88

سب بوب طبهب ببه

ار اد را ادار امور اشبیبر و رابهب

ه تضمی

ککن گرب اب

واق ا

پ ولیرریرئا سخ ما بویبن  ،ولبا اگبچبه در

رشیه ار و یکهه ار مخیم

تولین اییمبرابا شبن و ببورکواز

دین و پ ولیرریر در حرو س وب و حبها
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زوائا آن است  ،س مریه دار

بب بکبوان یبخ

طه ه ویود گبنارد  ،از ایب رو دیبنبیبرتبور
پ ولیرریر ب هررع دیگ یتت اصبمبا تبنبرمبن
دولببت روبببه سببو

زواو اسببت  ،در ایببکببجببر

یرم ه اصن از ا
ا

س بکر به تبواگب

و ببه

س گسهت به ررش را میا بق ب د و

رر اگجرم داد است و طهق ای
اگهررار

واایکمرمه از

شود گیبیبجبه ب ربت به از لبابرظ مبرر بس ،

ایبیبمبرابا مبواد مبورد مدب ا و

به در آن

م نار مادوو مبیبکبرسبب ببر بررش دریبرربت
مینارد بکرب ایب پبس از وببع آن مب بنار از
ثم

رر به بب ا

اگگمس و لکبیب  ،اوال یبرمب به ا

پ ولیرریر حر میت سیرسا را به اکگ آورد ،
دینیرتور خود را ب ق ار

د ،ببورکواز

ذخبیب

ایبیبمبرابا بکبرر

را س گگون و س وب گمود  ،وسریبن تبولبیبن

رر

از یرم ه ابمبرن

را از مرلنیت خدوصا به مرلنیت یبمبع در

م نار را ب ما دارد ه به یرم ه داد است ،

آورد  ،اهررع است از ررز اوو موگیس ( ه

هاشیه ما شود  ،ا

حنمف امرست  . ،لکی بب ا

وئا ب اب

م موال آگ ا سوسیرلیس ما گبرمبکبن

ثبرگبیبر در

سوسیرلیس ب ق ار شن است امر در ای حبرو

ایکنه ثربت کن در ررز اوو موگیبسب (یبرمب به

ررز اوو موگیس  ،اکوز تفروتتر طبهب برتبا و

دولت اکوز زواو گیرریه است  ،اون حب اسبت

سوسیرلیسیا ابکبوز حبق ببورکوائبا اسبت و

مکرسهرع اییمراا گرشا از آن ویود دارد  ،و

ببکببکببن

اسبت

ح وا بورکوائا به مبیبراگبا مبمبلبا شبن

 ،فیرر مرر س را بنی صورع ت ب یب مبا

است ه تاوالع اقیدرد ایرز ما داد  ،در

کن مرر س ما وین در واقع ایکجر مر برحق

ایکجر وسرین تولین از مرلبنبیبت خدبوصبا ببه

حب ببوا بببورکوائببا
گرب اب

ببه تضببمببیب

واق ا اسبت ببرقبا مبیبمبرگبن  ،بب ا

زواو رمن دولت  ،موگیس رمن الزم اسبت
(  . 00مرر س در ب رسبا بب گبرمبه حبرب
 ،مرایت و خدوصیبرع ایب دور را

رر

مرگکن ا حق دیگ خود زایکن گرب اب

ب اب

روب و اسیی  ،ولا ای اکوز یبخ
اسبت به مبرگبکبن اب حبق

ح وا بورکوائا  ،از یممه حق ار اد ینا رگبه

میهرشن  .ا ح ا

ما داگن ه وسرین تولین را به مرلنیت خود در

اهررع است از بنرر ب دن م یرس ینسبرن در

آورگن و سوسیرلیس ای وسریبن را ببه تبمبمبخ

مورد ار اد وگر وگا ه امال ینسرن گهود و

امگرگا در آورد  ،لها در ایب حبنود و رب ب

مهکر خرص خود تنرمن یرریه برشن  ،ببمبنبه ببر

بر یننیگ ب اب گیسیکن  ،و ببه ابمبیب یبتبت

در ای حنود ح وا بورکوائا سرق شبن

اسبت به تبرز از درون

ببود و ببا

از اب

ه ررز اوو موگیس ( سوسیرلیس
وگه ت ی

ای

ما گرمن ،

ما کن ایکجر سب و برر مبر

بر آگچکرن یرم ه مبوگبیبسبیبا گبیبسبت
آن اکرن یرم ه ا

به بب

امرن یرم ه س مریه دار بی ون ما آین  ،لها
از ا لارظ ااب از اقبیبدبرد
رن

و اخبالقبا و

 ،اکوز مت و گ رن یرم ه تکه ا را

ه از بط آن بی ون آمن است ببر خبود دارد
( . 09لکی در ت

ی ای این مرر س مبا

وین مرر س امی یرم ه موگیسیا را به

حق ببورکوائبا

مرلنیت تمرم یرم ه در آمن  ،امر از آگبجبر به

دیگ

میدم انم ب اب

حق ب اب

خود گ بض بب ابب

انالیا است  ،در حب بیب بت امب  ،اب

سبا

ستما از برر ایبیبمبرابا را بب ابب ببر سبتب
دیگ

 ،اگجرم داد  ،ستمبا بب ابب از تبولبیبن

اییمراا (پبس از وببع مب بردیب گبرمبهب د

 ،درای یرم ه اصن سوسیرلبیبسبیبا
س طهق اسی نادش و به ا

س طهق ررش

امن شن است  ،امر ای اصن خود گه تبکبتبر
تفبروتبتبر را از ببیب گبمبا بب د و ابنالبت را
ب ب ق ب ار گببمببا سببرزد  ،بببمببنببه خببود مببویببن
بس زمبرگبا مبا تبواگبن از

دریررت ما دارد  ،حرو آگنه ار اد بر ینبنیبگب

گرب اب یست  ،ا

ب اب گیسیکبن  ،یبنبا تبواگبرتب اسبت دیبگب

اگببهبببرر مببباببدبببوالع یببرمببب ببه ببب ا

رربببع

ترز از بط س مریه دار پر به ا صه ویود

گرتوان ت  ،ینا میران است  ،دیگ

گبیبسبت

گیرزمکنیتر خود اسیفرد کن ه خود در تولیبن

گترد و مت و گ رن یرم به بتبکبه را از اب

 ،ینا ر زگنش بی ی است و دیگ

می و

مادوالع ش ت داشیه برشن  ،و بر گناز ا

لارظ بر خود دارد  ،گبخبسبیبیب ربرز و یبر ربرز

انها  ...لکی ادامه مینان  :مرر س اکبیب

پرئیکا یرم ه موگیسیا ما گرمن .ا کون دیگب

گییجه مبا بیب د به ببر ویبود برر بب ابب ،

وسببریببن تببولببیببن از تببمببمببخ خدببوصببا ارب اد

بکرب ای ببر ویبود اشبیب اک بب ابب ارب اد در

امرگطور
بیرن

ه لکی ببه سبرد تب یب صبورتبا

د است  ،هشیه از تبفبروع در آمبن و

ینا رگه خررج شن است  ،وسرین تولین می بمبق

ذخی

به تمرم یرم به اسبت  ،اب یبخ از اغضبر

ینا از دیگ

یرم ه ه ست م یکا از رر ایبیبمبرابا الزم

غکا تب خبواابن شبن  ،و ابنبها  ...و بب ا

را اگجرم ما دتتن  ،واایکمرمه ا از یبرمب به

احی از از ای ام  ،بجر ایکبنبه حبق بب ابب

قنرع یسمرگا ببیب بیب

دریررت ما دارد مهکا ب ایکبنبه ربالن مب بنار

برشن  ،برین گرب اب برش ( 97از ایبکبجبر مبا

احیمرال دارا ابرار رر مکرسها اب اسبت ،

صفحه 82

اییمراا مدب ا  ،در حب بیب بت امب

ما تواگن بگی د ه طهق آن برر ب د ببرشبن ،

بی ی دریبرربت مبا بکبن  ،و

تولین ارزش در بخ تر

رورز  ،خنمبرع

تولین خ د و صک ت و غی

 ،ر ب در حبوز

رر

ر بر یخ رر

متررع دارد  ،از
بب خبوردار اسبت ،
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ارتجراا ه اکوز بنبمبا از ببیب گب ربیبه اگبن

 ،ویود تمرین ذاتا مخدوص دا رگرن و تولین

و  ...در م ربن اینئولوک  ،ب گرمه و اقبنامبرع

 ،روشبکبفبنب ان و

از ط را دارا زن و بچه ا گما برشن  ،لبها

طه ه رر

در سرات م ر گسهت به ارزشبا به تبولبیبن

آگتر در تمرما رشیه ار و در تمرما یکهه ار ،

پنینار اکرص ینین ببورکوائبا بمبخ مبا

و به ا رو وگر ون  ،بدبورع

کن  ،ایکتر امگا به ام ااا اسبیبابمبرر ب اگبا

د  ،ماال  ،م ردو آن بب بن از سب ذخبیب
اییمراا  ،یندن تومرن دریبرربت مبا بکبن ،
ا

اریکه میوس زگن ا یبخ گبفب در روز

افیرد تومرن برشن  ،درایبکبجبر ایب

برر ب مبا

تواگن روزاگه سا تبومبرن پبس اگبناز ب د و

بدور مخیم

مرگع ایجرد ما ککن  .بطبور بمبا

ککن رن خ د پر شبتب

مخفا و امکا بر پ ولیرریر مهررز

د و مبا

ککن  ،آگتر ( س مریه داران س گگون شن

بورو اتتر سربق بجرگب س مبریبه دار

ه س گگون شن اگن ولا اکوز رگبال ا

ببه

ببیب

ببه

گ ریه اگن  ،به حمالع امیبه سبوسبیبرلبیبسب مبا

مخ دسییرراگ رن تالش ما ککن تر از لبابرظ

پ دازگن  .از ط را ویود ارمبن خبرریبا در

اقیدرد  ،بر تخ یب در سرخیمرن سوسیرلیسب

صاکه بی الممما  ،ی کا امپ یرلیس ه تبالش

 ،بر تهمیلرع زا آ ی و بر تبوسبن ببه شبهبنبه

ما کن از ط یق مخ به ارتبجبرع داخبمبا و

دیگ را در گا بگی ی ه دارا زن و ببچبه

ار مهت و پبیبوسبیبه  ،امبر گبرمب ئبا در را

خوا از ط یق تجروز مسمارگه  ،سوسبیبرلبیبسب

یسمرگا و انم متررع و

رت اقیدردیرع مرگع ایجرد ککن  .از لابرظ

ب کوان ث وع ذخی
بود و بنلین ب
غی

کن  ،در مب برببن برر ب

 ...روزاگه حیا م ردو یندن تومرن اب

پی

سببیببرسببا  ،مببنع زمببرن بسببیببرر

طببوالگببا ،

در مجموع پ ولیرریر و زحمین رن

گما تواگن ارزش ب ا یرم ه تولین کبن  ،در
ایکجر بنیبتبا اسبت به در مبابنود درآمبن و

برقا مرگن و اموار تالش ما ککن تر بر گبفبوذ

موایه اگبن  ،ببورکواز

در اداراع  ،مییه ار و شوراار  ،رشیه ابر

ط یبق مبمبنب  ،ببتب بت از دسبت رربیبه را

زگن ا میوس یخ رر

دوما ر ی ما مرگن و بم تفروع در زگن با

مخیمب

و ویود ث وع  ،انالت رمن گیر به ایچبویبه

اییمراا و بخ تر مخیبمب

راریت گمیگ دد و ب اب

اقبیبدبرد

سوسیرلیسیا در ررز گخسیی

ورار

ب کوان مخرل

 ،اولا ث وتبمبکبن و

سیردع و دینیرتور پ ولیرریبر

را گربود کن  ،ایکتر امگا اوامما اسیبکبن به
بمبوگبیبسب ببر آن
قدبن دارد ببه اب

 ،مبوسبسبرع رب ابکبگبا ،

دوبرر بنست آورد  .لکی خرط گ رن میسبرزد

حبرب و  ...در

ببه بمبوگبیبسب یبخ

ه هار از س مریه دار

ا ویبود گبنارد .

اامرو دینیرتور پ ولیرریر  ،وقفه ایجرد

د

در ایکجر حق بورکوائا در ت سی مابدبوالع

و رر ان و زحمین رن را بر اینوئولوک

و

مورد مد ا برقا ما مرگن  .امر ببجبر ایب ،

ارداع بورکوائا ررسن ککن و ای گفوذ و ایب

گر یر امین به اارد قنرع ببرقبا مبا مبرگبن و

تالش گما تواگن در میرن رر ان  ،ررمکنان

ای امین به احیر و ا به تالشترئا ب ا اابرد

تفروتتر طه رتا دیگب

اب ویبود دارد به

گتریت خط در م ربن طه ه رر

و بی یب یب

 ،دا رگرن  ،روشکفن ان و غبیب

 ،ابکبرصب

دوران ترریخا ترم و تمرم است  ،مردام ه ایب
دوران به س گ سین  ،بب ا

اسبیبابمبرر ب ان

قنرع مهنو ما شود  .اسیامرر ان س گبگبون

مب ببرومببت را گببیببر در بب ابب پببیب ب رببت امب

ررسن شن بویود گیرورد .

سرخیمرن سوسیرلیس از خود گ رن مبا دابن ،

لکی ما وین  :طا تمرم ای دوران اگی رلا ،

پس از گخسیی شنست یبن

آن امرن مت و گ رن اقیدرد  ،اخالقبا و

گسهبت ببه ایب اگب بالب خبوا سب مبریبه داران

برر شنینت  ،و بر سه یت و یب گبفب تبا صبن

رببن ب

یببرم ب ببه ببت ب اسببت ببه یببرم ب ببه

سوسیرلیسیا از بط آن ببیب ون آمبن و ببنیب

شن ه اگیارر س گگوگا خبود را گبناشبیبکبن ،

م رومت ابرار دارگن و خوا دسبیبیبرران بابیب

 ،ببر اگب ک

د

ع ررون ت  ،ب ا اودع بت ت از دسبت

...،ال ن آگرن از بی روشکبفبنب ان ببورکوائبا

رریه خود به گبهب د دسبت مبا زگبکبن  ،امبر از

سب ببوب شببن ولببا

ه آ رارگه م رومت ما گبمبریبکبن و خبوا تبود

دگهرو اسیامرر ان س مریه دار  ،تود وسبیبع

تالش ما کن تبر اوببرع را ببه گبفبع خبود و

اایما از زحمین رن یبتبرلبت زد و از آن

ین ما شبود به تبجب ببه

بابرو سبرببق بب ب داگبن  ،آگبتبر ببر تبوسبن ببه

یممه دا رگرن ه بی

از حن در بکن ابرداع و

اببراران رشببیببه م ب ئببا و گببرم ب ئببا ببه بببر

سک خ د بورکوائا اسبیب گبن و غبرلبهبر غبیب

گ رن ما دان ه ابگبوگبه ایب تبود مب دد و

بورکواز بی المما م بوطکن و بر اسیفرد از

آ رارگه م رومت ابب از مبا دارگبن  ،تب دیبن و

میرلرو است ( . 96

ارنرر و ا رین و سبکب صبنابر سبرلبه  ...تبود

ترلرو بی ای ق

(

ار م دم ه ینبهبرر گبمبا تبواگسبت از ببیب

 98از ای رو انم امنرن للو رمن حب بوا

ب ب ود  ،و بببر تببوسببن بببه اق ببرر و طببه ب ببرع

بورکوائا ویود ارداع و سک یرم ه تکبه

صببورع ببه بببورکواز

صفحه 89

ار امب یسبت گبر ب یبر

خ د بورکواز

ترریخا داتر سرله تمرم

بورابر درببرر و

ادامه دارد

خرداد ماه  // 8931شماره 861 -

تا که در بند یکی بندم هست-

شکنجه و اعدام های دسته جمعی به سمیماسمت

سرخواهد آمد و به یمن جانفشانمی وفمداکماری

با تو ای سوخته ،پیوندم هست

روز سردمداران رژیم تبدیل شد.

سملممطمانممپمورهمما تمموده هممای زحممممتممکمه بمیممدار

سی و هشت سال ازاقدام ددمنشانه جمممهموری

۱۳خرداد شصت بما تمیمربماران رفمیمق سمعمیمد

میشوند وبهارآزادی فراخواهد رسید .

اسالمی و تیرباران رفیمق سمعمیمد سملمطمانمپمور

سلطانپور همراه  ۳۴تمن از دیمگمر زنمدانمیمان

یاداه گرامی وراهه پررهروباد.

شاعر،نمایشمنماممه نمویما و کمارگمردان تماتمر

سممیمماسممی درواقممع آغممازسممرکمموب و کشممتممار

میگذرد.رژیم جمهوری اسالمی بمممبمابمه یمک
دولت سرمایه داری ممذهمبمی تمازه بمه قمدرت
رسیده که رسمالمت آن ممتموقمن کمردن رونمد
انقالبی و سرکوب و فرونشاندن جنمبمه همای
اجممتممممماعممی تمموده هممای زحمممممتممکممه مممردم و
برقراری سیستم سرکوبگر دیمگمری ایمن بمار
بنام اسالم و قوانین اسالمی بود.ازهمممان بمدو
بممه روی کممارآمممدن اه سممرکمموب جممبممه
کارگری،روشنفکران  ،زنمان  ،نمویسمنمدگمان
وهنرمندان،جنبه خلقهای تحت ستم واستبمار
وسازمانهای مدافع حقیمقمی ممنمافمع تموده همای
مممممردم را مممممورد یمممموره وحشممممیممممانممممه
قرارداد.دراعمال این سیاست بمه غمایمت ضمد

مخالفین به صورت وسمیمع و همممه جمانمبمه و

مردمی عمالوه بمربمکمارگمیمری دسمتمگماه سمتمم

آشکار کلید زده شد.

وسممرکمموب رژیممم شمماهممنممشمماهممی ،ازطممریممق

دژخیمان جمهوری اسالمی سعید سلطانپوررا

سازممانمدهمی ارازل واوبماه تمحمت عمنماویمن

درشب عروسی اه دستگیرکرده بودند .

مختلن نظیر ،کممیمتمه همای انمقمالب اسمالممی

سعید سلطانپور کممونمیمسمت ،عضمو سمازممان

وسپاه پاسداران وغمیمره اسمتمفماده نمممود و بما

چریکهای فدائی خلق ایران و یمکمی ازچمهمره

بسیج بخه ناآگاه وممذهمبمی و فمریمب خمورده

های درخشان ادب و هنر مبارزایران بود کمه

جامعه که عکا خمینی را درماه دیمده بمودنمد

به خاطرنوشته ها  ،اشعار و نمایشنامه هایمه

و به وعده ووعید های او مبنی بر حمایت از

سالها درزندانهمای رژیمم شماه زیمر شمکمنمجمه

«مستضعفان »و مجانی کردن بمرق و آب و

مقاومت کرده بود  .سعمیمد ازاعضمای همیمئمت

غیره باورکرده بودند ،تما ممقمطمع  ۰۶خمرداد

دبیران کانمون نمویسمنمدگمان ایمران نمیمز بمودو

توازن قوارا به نفع طبقه حماکمم و روحمانمیمت

خالقیت های هنری وادبی وی تابیرماندگاری
وهمنمر انمقمالبمی بمرجمای گمذاشمتمه

تازه به قدرت رسیده تغییرداد.

درفرهنم

ازخردادشصت یوره همه جانبه به انقالبیون

است.یاد وخاطره سعید سلطانپمور دربمیمداری

،تشکلهای کمارگمران  ،ممعملمممان دانشمجمویمان

ورزم دالورانه تموده همای زحمممتمکمه ممردم

،دانه آموزان زنان و دیگرزحمتکشان آغماز

تبلورمییابد و پابرجا است و اشعار انقالبی او

ودست آوردهای قیام توده ای مردم یکی پما

گرمابخه قلب مبارزینمی اسمت کمه بمرعملمیمه

ازدیممگممری بممازسممتممانممده شممدنممد .ازایممن پمما

ظلم وستم واستبمار بپا خواسته اند.بمی تمردیمد

کشتارآشکار،درخیابانها ،دستگیری ،زنمدان ،

روزی فراخواهدرسید کمه ایمن زمسمتمان نمیمز

کار کمونیستی آخر هرماه زیر
نظر هیئت سیاسی سازمان اتحاد
فداییان کمونیست منتشر می
شود .
برای تماس با سازمان اتحاد
فداییان کمونیست و یا ارگانهای
ان با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید :
..................
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

