
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

ضرب لمثلی است که میگوید"ازاین  سنننو  

به آ  سنو  فرجیسنت" ینب بن نود ننمندا نین نب 

ج ب  گنردد   –"تغبری بشکند مبسنش بریزد 

 بکبم کبسه لیسب " 

تننهننبنننراا ا نننننراضننی تننود  نننبی مننردم 

زحمنکش آمریکنب  نلنینه  نساد نرسنننی  بنی 

 دالنننی   بنردنورد سنرکنوبنگنرا نه ننین نت 

حبکمه ای  کشور بب ا نننراضنبا منردمنی   

برای کبسه لیسب    فرصنت لنلن نب    شن  

ا نهبرا  ایرا   عمنی بود تب ا منبد جنننبینت 

 کبرا ه دود را توجیه کنند.

مننوضننر گننیننری  ننوامنناننرینن ننب ننه رننن ننرا  

جم وری اسالمی  دربردورد به حرکننن نبی 

ا نراضی ضد ساد رسنی    دالت دوانب نه 

تود  نبی مردم درآمریکب ن   حکبیت ننمنب  

فرصت لل ب    کبسه لیسب ی است که فنکنر 

میکنند ازای  سنو  به آ  سنو  فرجی اسنت 

 نموار  مننهر د تب لغبری بشکند  مبسننی 

بریزد...  تب بنحو بیشرمب نه ای از فنرصنت 

 یش آمد  برای فرار بجلو   دم  بسخگنوینی 

به ا مبد   مس ولین نبی دنود  ننب نه دنبلنی 

 بکنند.

 کارگران جهان متحد شوید !

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

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی  989 -// شماره  9911خرداد ماه 

چرا رهبران جمهوری اسالمی 

ابتدا ازخیزشهای توده ای 

کردند وبعد ” دفاع ” درآمریکا 

 فتیله آنرا پائین کشیدند 

 2در صفحه  ادامه

دشو ت  لیه ز ب    کودکب  ب ر نکنلنی کنه 
توجیه ند    توضیح داد  نود جنبیت   جنرم 
آنکبر است. ر مینب انرفی ینکنی از صندننب 
کودکی است که نر سبله توسن  منردا نی کنه 
دود را صبحب ادنیبر کبمل ز ب    کنودکنب  
می دا ند  در کشنور اسنالمنزد  ای ننمن نو  
ایرا   بن نننل منینرسننند. ز    کنود  بنرای 
قبتلینی نم و   ندر ر منینننب   منننجنب زینننی 
نم و  ب م  دنب ری ینت تنعنرینب مشنببنه 
دارد. ز  بویس  کود  ددنر در ای  تنعنرینب 
کبالیی برای معبمله است. کبالیی است که از 
یت صبحب ادنیبر به صبحب دیگری مننن نل 

   یب معب ضه میشود. 

ا نراضبا اجنمب ی درنن نرننبی آمنرینکنب  
که بب قنل یت سیب   وست بوسیله یت  لین  
ساید  وست کلید دنورد  اکنننو   نال   بنر 
ن رنبی بزرگ آمریکب  بردی ازن رنبی 

   بل دیگر ج ب 
را یز دربرگرفنه  به یت جن ش اجننمنب نی 
گسنرد   ج ب ی  لنینه تن نغنینانبا  نسادی  

 جنسینی  ل  بتی ارت بء یبفنه است.
مرگ دلخراش   دشو نن نبر "فنلنویند" زینر 
زا وی  لی   ساد رست آمریکب  جنرقنه ای 
بود برآتش دش  تود  نبی محر م    تنحنت 
فشبر ف ر   ت عیابا گو بگو   درآمنرینکنب 
 ببلط ر سبیر کشنورننبی جن نب .  نبامنیندی 
ازتننغننیننیننراا بنننننیننبدی بننه  نناننر تننود  نننبی 
زحمنکش  ا ضبع  دی  اقنصبدی بیکنبری 
مننیننلننیننو ننی   ر ات  ننساد  ننرسنننننی  ننریننب  
ازیکسو  سیبست دادنلنی  دنبرجنی د لنت 
دست راسنی ترامن  ازسنوی دینگنر منزیند 
بننر ننلننت بننود نند تننب تننود  نننبی مننحننر م 
بنننبا نننننننراضنننبا گسنننننننرد  دنننود   داد  
نعبرنبیی  هیر "سیبنی  نوسنت من  جنرم 
 یست"   یب "تب دالت درد یب بنرقنرار ن نبنند 
آرامش  یست" در اقر حرف دد منینلنینبرننب 
ا سب  را درجن نب  فنرینبد ز ننند   کنببنو  
بود  مبنیت "ر ینینبی آمنرینکنبینی "را بنه 

 ج ب یب   شب  دنند.

 اعتراضات اجتماعی درآمریکا و

 سایرکشورهای جهان

اعتراضی است برعلیه تبعیضات 

 نژادی،جنسیتی وطبقاتی.. 

 سرنوشت مطالبات کارگران هفت تپه ...

دردادد آغبزند  بود ارد  نجمین  ر ز دنود 62ا نصبببا کبرگرا   یشکرنات تپه که از 

ند.ا نصبببا کبرگرا  ای  مجنمر تولیدی  کشب رزی ازمدت ب ق ل بویس     از  اگنااری 

نرکت به بخش دصوصی  بحرا ی که منعبقب آ  دامنگیر ای  موسسه ند  آغنبزنند   تنب 

به امر زمراحل مخنلای را لی  مود  است .ازا نصببنبا در   کنبردنب نه ای گنرفنننه تنب 

ا نصبببا تهبنراتی  ازدواست  ردادت ح وق معوقه گرفنه تب رسوا مود  کالنن نرداری 

سرمبیه دارا  مبلت ای  مجنمر  ازافشبی ت ب ی د لنمردا   مبلکی  درادنال  منینلنینبردی 

 رنو  دواری مس ولی    در  بیت لرح ادار  نورایی ای  مجنمر بنزرگ بنوسنینلنه دنود 

 9در صفحه  ادامه کبرگرا  درای  م برزاا مطرح ند  ا د .

 فرهنگ ناموس و غیرت در اسالم

 8در صفحه  ادامه

 5در صفحه  ادامه

اطالعیه شورای همکاری نیروهای 

 چپ و کمونیست

علیه شالق سرمایه، علیه نمایش 

 حمایت از کارگر
 4صفحه 

درباره گرویدن کمونیست به 

 غیرکمونیسم
 1صفحه 

 اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست

در محکومیت حمالت هوایی و زمینی رژیم های ترکیه و ایران به  

 مناطقی از کردستان عراق
 99صفحه 

میخواهم مثل پرنده ای باشم که ” 

 بتوانم به روی

 “هاوانا پرواز کنم 
 92صفحه 

   ”بهاران ” شعر
 94صفحه 



 

 ادامه من  از صاحه  خست

... بننب نننر ع ا نننننراضننبا  تننجننمننعننبا 

 تهبنراا ضد  ساد رسنی درآمریکب که بنه 

سر ت ازمطبل با ا لینه فنراتنر رفنننه  بنه 

تهبنراتی سراسری  لینه سننن    تن نعنین  

 سادی  ل  بتی  جنسینی   ف ر  بینکنبری   

بنینخنب نمنب نی   بنی  نننبننی دربنرابنر  ندیند  

 یر   کر  ب  ارت بء یبفت  رنن نر بصنینر 

در فنننرصنننت لنننلننن نننی  بنننی ننننرمنننی   

سرکوبگری جم وری اسالمی  موقعیت را 

مغنن  دید   فورا سعی کرد بب محکوم کنردم 

اقدامبا  لی  آمریکب  "دفبع" ازمنطنبلن نبا 

تهبنرکنندگب   ازآب گل آلود مبنی گنرفنننه 

 دننود را منندافننر آزادی   نندالننت جننلننو  

دند . ال   برآ   ابرانی  رییسی  او سه 

 ار  نی ت قنل  بم ز دا یب  سیبسنی دردننه 

 معر ف به آیت هللا قنلعبم  به تبسنی از  26

رن نر جنننبینت کنبردنود  نب بنجنلنو گنااننت  

 دوانب  "محبکمه آمریکنب بنه دلنینل  ن ن  

ح وق بشر ند!  منعبقب آ  ر حنب نی  ارد 

میدا  ند   به حمبیت از تنهنبننراا منردم 

آمریکب بردواست! سخنگوی  زارا امنور 

دبرجۀ جم وری اسالمی  یز بنرای اینننکنه 

ازقبفله   ب  مب د ا الم کرد "اتابقبا ادینر 

 دالنی  ظل    ت عی   لینه  آمریکب ا ت بی

مردم یت کشور" اسنت   مند نی نند کنه. 

تنوا ند "بنه  جم نوری اسنالمنی اینرا   نمنی

دنوا    نوا  ینت  نهنبم مسننن نل    ندالنت

صدای معنرضب  را  شنود   نبند تانینینر 

ح وق مردمی ببند که سبلیب  سنبد در این  

 کشور تحت سن  قرار دار د"!

 ال نه ای  لیست سیب  جنبینکبرا    نبقانین  

ابنداینی تنرین  حن نوق  آزادین نبی سنینبسنی 

درایرا  که سعنی کنرد ند  منینکننننند ازاین  

فرصت اسنابد  کرد    جنبینکبری نبی دنود 

راتوجیه کنند  لوال ی است . این  فنرصنت 

لننلنن ننب  دراینن   ننر  ننبگننب نندای  نن   ننمننب  بننب 

 ننرر یننی تننمننبم آ نن نننننب  ازحنن ننوق بشننر   

آزادی بی مد ی   دالت اجنننمنب نی "دفنبع" 

کرد د که گویی نمین ب   ود     نینسننننند کنه 

  ل سبد اسنت دسنننور کشنننبر  سنرکنوب 

میدنند   نرصدای آزادیخوا   منخنبلنانی را 

درگلو داه میکنند.آزادی تحنزب  تشنکنل   

تهبننراا  غنینر  را منمنننوع  مسنننوجنب 

نننکنننننجننه  ز نندا   ا نندام مننینندا ننننند !زنننی 

 بیشرمی .

رن را  جم وری اسالمی درحنبلنی بنرای  

مردم آمنرینکنب دد منینسنوزا ننند  از حن نوق 

بشر  ح وق ن ر  دی آ  ب "دفبع" مینکننننند 

کننه  ننال   بننرکننبر ننبمننه مننمننلننو ازسننرکننوب 

 کشنبر  ا دام مخبلای  دود  بنعنداز نشنت 

مب  کشنبر منردم منعنننرظ  تنهنبننرکننننند  

ننوزحبضر  یسنند رسنمنب  نالم  89درآبب  

کنند که درسنرکنوب ددمنننشنب نه تنهنبننراا 

مردم   نه تنعنداد کشنننه   منجنر ح   ننند 

  اردسنگیر  یب ما وداالثرنب  کرد  ا د. 

امب  ضعیت جمن نوری اسنالمنی  کنبر نبمنه 

رن را  آ  سیب  تنراز آ  اسنت کنه بنب این  

توجی با   فراربه جنلنوننبی  نی در نی از 

 یبمدنبی بیش از  ل سبد سن   اسنثمنبر   

دزدی  غننبرتننگننری    کشنننننبر  سننرکننوب 

درامب  بمب ند.بی ج ت  ن نود کنه اد نبننبی 

رن را  جم وری اسالمی  در غ ببفنی ننب 

  واماری ی بی آ  ب دیلی ز د ر گ بنبدنت 

  بدسنوررن ری فنیله آ   بیی  کشید  ند.

اما چرا این پروپاگاندای دروغین ادامه  

 نیافت؟

 لت  ر  بگب دای ا لیه را گانی   امب تنوقنب 

 بگ ب ی ای  ت نلنینغنبا  تنوجنین نبا "حن نوق 

بشری"  شب  ازآ  دارد که رنن نرا  رمین  

دیلی ز د منوجه ند  ا د که ای  بنبر ازاین  

سنو  به آ  سنو   ه تننن نب فنرجنی  نینسنت  

بنلنکننه اد ننبی دفننبع از حن ننوق ننن نر  نندا  

آمریکبیی   حمبیت ازتهبنراا  منطنبلن نبا 

آ  ب   دواسنننبر ر نبینت حن نوق بشنرنند  

درآمننریننکننب  بننرای رمیننمننی کننه بننمنننننهننور 

سرکوب دنینزنن نبی احنننمنبلنی ننمنشنینررا 

ازر بسنه است  تنمنبم  نینر ی سنرکنوبنگنر 

دود را بسنینن  نمنود  اسنت  ننزینننه ننبی 

بسیبری دربردواند دانت   بنب ادامنه این  

اد ننبنننبی  ننوامنناننرینن ننب ننه   ننو   سننرکننوب 

 دیزن بی احنمبلی آیند  آسب   خواند بود.

رن را  رمی  منیندا ننند کنه  نال   بنردشن  

 فننر دننانننننه مننردم بننویننس  بننعنند ازسننرکننوب 

 کشنننننننبر آبنننب نننمنننب  کنننه ننننمننن نننو  آتشنننی 

زیردنبکسنننر منننرصند جنرقنه ای اسنت تنب 

بننبردیننگننر نننعننلننه  رنننود   ننی آمنندنننبی 

اقنصبدی  اجنمب ی  سیبسی ننینوع  سنینر 

 یر   کر  ب  یزبر گرا ی رمی  ازاحنمبد 

نورش نبی  منومنی افنز د  اسنت . آ ن نب 

نراسب  از نبین  قر طینه  محند دینت ننبی 

اقننصنبدی کنه درننراین  بنحنرا نی کنننو نی 

 مینوا د 

 989 -// شماره  9911خرداد ماه 

 2صفحه 

 چرا رهبران جمهوری اسالمی ابتدا ازخیزشهای توده ای 

 کردند وبعد فتیله آنرا پائین کشیدند ” دفاع ” درآمریکا 

 8ادامه در صفحه 

 یدی شیشوانی



 

 ادامه از صاحه ا د 

... درم ببنل حنبکنمنینت کنبرگنرسنننینز دسنت 

دردست را ت دوارا   ادنننال  گنرا  بنب 

سرکوب  ز دا   نکنجه کنبرگنرا   داد  

  د    ید نبی  و  تنالش کنرد ند تنب این  

 .ا نصبببا را  لو موقنی فر بنشب ند

امب از یش ر ن  بود کنه د لنت  سنرمنبینه 

دارا  دراجننرای تصننمننیننمننبا دننود کننوتننب  

 خوانند آمد  تمبم سنرکنوبنگنرین نب     ند  

  ید نب تن ب درید  زمنب   جنلنوگنینری از 

گسنننننرش  رادیننکننبلننیننز  ننند  منن ننبرزاا 

کبرگرا  نات تپه لراحی ند  اسنت . این  

 ننیننز  اقننعننیننت ا ننکننبر ننب ننایننری اسننت کننه 

درنرای  کنو ی  اگااری موسسبا د لنننی 

به بخش دصنوصنی قنب نو نی بنی بنبزگشنت 

در ننهننبم سننرمننبیننه داری ایننرا  مننحننسننوب 

میشود  برغ  افت  دیزنب   ن نب  شنیننن نب 

در  بیت ای  سیبسیت اقنصبدی بمورد اجنرا 

گااننه دواند ند   در نیجه تعدینل  نینر ی 

ا سب ی یعنی ادرات نبی دسنه جمنعنی   ینب 

 پردادن  ح وق  دسنمزدنب  دسنننه کنرد  

  ننبامننینند کننرد  کننبرگننرا  یننکننی دیننگننراز 

ترفندنبیی اسنت کنه کنبرفنرمنبننب درتن نب نی 

 ببد لت دردسنورر زدار د .

امب مس له دینگنر دراین   اگناارین نب کنه بنه 

منعنانلنی الینننحنل تن ندینل نند  اسنت فسننبد 

سننبدنننننبری در ننهننبم سننرمننبیننه داری ایننرا  

است. بب د بنبزی ننب  را نت دنوارین نب ینی 

است که برزمینه فسبد ارگب  بی حنبکنمنینننی 

اینن  دصننوصننی سننبزی نننبرا از ضننعننیننت 

 رمبد آ    نب که درکشورنبی دیگر ا جنبم 

میگیرد  دبرت سبدنه   سنرمنبینه دارا  بنب 

تصبحب مات ای  مجنمر نبی د لنننی   بنه 

ب ب ه ببزسبزی  مدر بزیبسیو     نردادنت 

ح وق بی معوقه   اننغبلزایی  غنینر    ام 

نبی کال ی را ادا میکنند .  در مل بنجنبی 

 ننوسننبزی  تننجنن ننیننز کننبردننب ننه   ننردادننت 

ح وق بی معوقه کبرگنرا   کنبرکنننب   این  

 ام برا در صنبیر سنبدنننمنب   بنرجسنبزی 

 تنننجنننبرا  بنننور  بنننبزی بنننه مصنننرف 

میرسب ند  ازای  لرین  سنودننبی  نجنومنی 

بدست میب ر د. مجنمر  یشکر نات تپه  نینز 

ننمننینن  سننر ننوننت را  ننیندا کننرد. دراینننننجننب 

م برزاا منحد کبرگرا   ا نعنکنب  گسنننر  

افشنبگننرینن ننبی آ ن ننب درجننریننب  ا نننننصننببننبا 

 تهبننراا دنینببنب نی  رمین  را بنه  ن نب 

 شنیننننین ننبینی  ادارکنرد  بننعنال   من ننبرزاا 

کننبرگننرا  تاننبدنننبی در  ننی  بننب نندنننبی 

مبفیبیی رمی  را یز تشدید کنرد  بنب  نوظ 

ند  ریی  قو  قانبینینه    شننن  رینینسنی 

بننرصننننندلننی ریننبسننت اینن  قننو  کننه دننود 

ازسرکوبگرا  معر ف به آینت هللا قنننلنعنبم 

 سبل ب معب   ای  قنو  بنود  ا ضنبع کنمنی 

تننغننیننیننرکننرد.  ی بننب  نننعننبر ننوامنناننرینن ننب ننه 

"م برز  ببفسبد"   دالت دواننی در غنین  

محبکمه مدیرا  نرکت  نینشنکنر ننانت تنپنه 

رادردسنورگااننت.   ردرحنبلنی  نز فسنبد 

سنیزی   دالت دوانی را گرفت که ننننوز 

مطبل با کبرگرا   ملی  شد  است   ازای  

ر  کبرگرا  ببردیگر ببلرح مطبل با دنود 

 دست به ا نصبب زد  ا د.

در نی  ندم تنحن ن  منطنبلن ننبا کنبرگنرا    

ا نصبب کبرگنرا  تنمنبم بنخنش ننانت تنپنه 

 تجمر آ  ب درم ببل دفنر مدیرا  سندیکنبی  

ای  نرکت  یز ببصد ربیب یه ای ا الم کرد 

ر ننگر  ن نر  که دواست نبی کبرگرا  "

در غ  ردازا    مند نینب  رینبکنبر  ندالنت 

دوانی است که از یت سو دادگب  محنبکنمنه 

اسدبیگی   فسبد مبلی مبلکب  تحمیلی ننانت 

تپه را به را  می ا داز د   ننمنزمنب  فنرینبد 

گرسنگی کبرگرا  نات تپه را کنه در این  

نرای  ف ر   فالکت سه مب  اسنت منزدننب  

را  گرفنه ا د   ه تن ب بب مصبدر  گوننه ای 

از دارایی نبی غنبرا نند  آ نب  از سنوی 

اسدبیگی  می  رداز د کنه از نن   نبننب ند  

ا نراظ کبرگرا  را بب ا نشبر دن نر در غ 

 .تعطیلی نات تپه ندف می گیر د.

 دالت دوانب  ریبکبر   رسنب نه ننبی آ نب  

بنندا ننننند کننه کننبرگننرا  ننناننت تننپننه از بنند  

ا نراضبا نب  تب امر ز بب نمنه تنبکنننینت 

نبی آ ب  ر بر  ند    ترفننندننبی آ نب  را 

دنثی کرد  ا د امب از منطنبلن نه گنری دسنت 

 بر داننه ا د"

کننبرگننرا  ا نننننصننببننی ننناننت تننپننه  ننال    

بننردننواسننننن ننبیننی نننمنن ننو "دریننبفننت کننبمننل 

دسننننننننننمنننننزد ننننننبی  نننننردادنننننت  شننننند  

 اردی  شت مب   تنمندیند دفنننر نه   فر ردی 

نبی تبمنین  اجنننمنب نی   درمنب نی  داینمنی 

کرد  قرار داد کبرگرا   ی بر   اسنننخندام 

 ٠٥١آ ننب    ننردادننت حنن  سننخنننننی کننبر 

که از اساند مب  ببز شسنه ند  ا ند   کبرگری

در را  نمه لغنو دصنوصنی سنبزی      

 بیب  داد  به بسبل  پب د   یکه تبزی آ  " 

دواسنبر ببزگشت به کبر رن نرا  منحن نوب 

دود اسمب یل بخشی  محمد دننینانر  اینمنب  

 اداری  سبالربیس ی  دیگرا  نسنند. 

ای  ببرا نصبببا کبرگرا   یشکرنات تنپنه 

برای رسید  به منطنبلن نبا ننب  درننراین  

حسننبسننی آغننبز ننند  اسننت   درصننورا 

 بیداری   اتحبد نمه کبرگرا   منینننوا ند بنه 

موف یت بیب جبمد   مب ر ازفری کنبری رمین  

  ایجبد د دسنگی  سرکوب آ  ب بشود.

امب کبرگرا   یشر   رنن نرا   نمنلنی این   

منجنننمنر کننه ازمن نبرزاا لننوال نی گنانننننه 

درسن ننب آمننودننننه ا نند  بننبینند درجنریننب  اینن  

م برزا  به ارت نبء سنطنح آگنبننی لن ن نبتنی 

کبرگرا   ر ن  کرد   لت العلنل  اقنعنی 

ادببرآ  ب یبری رسب نند   نال   بنردنواسنت 

نبی مطر حه  دواست بمیه نبی اجنمب نی 

  ح وق بیکبری نمه نمود را که منینننوا ند 

 یر ی  سیر کبرگرا  نبغل  بیکبر را نینز 

منحد کند  تبکید  رز د.این   اقنعنینننی اسنت 

ر ننن  کننه کننبرگننرا  درجننریننب  تننحننوالا 

اقنصبدی   تغییراا مبلکیننی   سنبدنننبری 

درصنبیر  مراکز تولید  بب سینبسنت تنعندینل 

 یر ی کبر منواجنه دنوانننند بنود    نال   

برم برز  مدا م بب ای   دید  ازلری  داننن  

بیمه نبی تبمی  اجنمب ی  حن نوق بنینکنبری 
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سرنوشت مطالبات 

 کارگران هفت تپه ...

عمواوغلی -خ   



 

کبفی ببید ز دگی د را  بنینکنبری دنود را 

تاننمننینن  کنننننننند    ننال   بننرآ  کشننورمننب 

درنننراینن  حسننبسننی قننراردارد   تننحنن  

کبر مسک  ازادی   سبیرمطبل با کبرگری 

تن ب ببسر گو ی ا  البی  هبم سرمبینه داری 

مننننحن نن  دننوانند نند  ازاین  ر درجنریننب  

من نبرزاا اقننننصنبدی ر زمنر    درتنن نببننل 

ببسنرمنبینه دارا   د لنت کنبرگنرا   شنر  

میننوا ننند بنبلنرح ننعنبرننبی  نمنومنی تنر  

 شنی ب نی لنینب  سنینعنننری ازکنبرگنرا    

بیکبرا   دیگر اقشبر زحمنکش   سن  دیند  

جننبمننعننه ازمنن ننبرزاا دننودرا جننلننب کنننننننند 

 نسمو ی دودرا بنرجننن نشن نبی اجنننمنب نی 

موجود تبمی   مبیند. تجربه ثببت کرد  اسنت 

که سر ونت م برزاا کبرگرا  ننانت تنپنه 

درا نننننصننببننبا  ا نننننراضننبا  تننجننمننعننبا 

 تهبننراا دنینببنب نی تنعنینین  منینشنود   نه 

درسننبزش  مننمننبنننبا بننب سننرمننبیننه دارا  

  د لت.   

نننمننب ننطننوریننکننه سننننندیننکننبی نننرکننت  احنند 

دربیب یه ادینردنود ا نالم کنرد  اسنت کنه" 

به حمبیت ننمنه  پیروزی کارگران هفت تپ  

جب  ه   نم سنننگنی گسنننرد  ننمنه حنبمنینب  

آزادی    نندالننت اجنننننمننب ننی  ننیننبز دارد" 

ضر ریست که نمه جننن نشن نبی اجنننمنب نی 

ا نن ننالبننی  آزادیننخننوا  اینن  فننرادننوا   اینند  

درست سندیکبی کبرگرا  نرکت  احد  را 

بکبر ب ند د تب ببتابق ن  ببمحنورینت جننن نش 

کنننبرگنننری ایننن  ایننند  رادرتنننالش بنننرای 

سننبزمننب نندنننی جنن نن ننه ای ا نن ننالبننی بننرای 

سر گو ی   هنبم حنبکن   اسننن نرار سنینسننن  

اقنصبدی  سیبسی  وی  م نننی بنرننورا بنه 

مبدیت بخشی  .بند   تنردیند لن ن نه کنبرگنر 

درراسنبی م برز  بنرای رسنیند  بنه نندف 

  بیی دود بمنثنببنه  نینر ی ننسمنو  جن ن نه 

ا  البی حبمل تنمنبم دنواسننن نبی اقنننصنبدی 

 سیبسی  اجنمب نی تنود  ننبی تنحنت سننن  

 اسنثمبر  تن نعنین    نببنرابنری  در نهنبم 

سرمبیه داری منح   ایرا   یزنست.ببید بنب 

تمبم قوا  امکب با ازآ   شنی ب ی  نمنود  بنه 

 فرادوا  آ  ب  بس  مث ت داد. 
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 اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 علیه شالق سرمایه، علیه نمایش حمایت از کارگر

 
جمهوری اسالمی حکم قرون وسطایی شالق را مرتبا برای کارگران صادر میکندد و در 

ضربه شالق برای رسول طالب مقدم کدارگدر زحدمدتدکد   ضدو  ٤٧روزهای اخیر حکم 
سندیکای واحد تهران را در اوین اجرا کرد. همزمان قوه قضدایدیده ر یدم کده بدیدشدتدریدن 

آزادیخواهان بوده است، تال  دارد چهره مدافع کارگر بگیدرد  احکام   لیه کارگران و 
و اینجا و آنجا و ده ای میدهد، توهمی می پراکند و غارتگران فاسدی چون اسد بدیدگدی 
وشرکاء را بشکل فرمال محاکمه میکند. چه کسی نمیداند که ر یم اسدالمدی از فدرفدیدت 
ا تراض توده ای کارگران  لیه فقر و فالکدت وحشدت کدرده اسدت و ایدن سدیداسدتدهدای 
فاهرا متناقض واکن  به این دستپاچدگدی اسدت. چده کسدی ندمدیدداندد  دلدیدرغدم ایدندکده 
جمهوری اسالمی کارگران را وادار کرد که تحت پاندمی کرونا کار کنند،  مدال سدیداسدت 
کشتار جمعی در پی  گرفت، هر روز ا تراض و ا تدصداب کدارگدری در جدریدان اسدت. 
نبض آبانماه در جامعه میزند و بسر ت موج دوم آن خدود را دیدکدتده مدیدکدندد. وحشدت 

 جمهوری اسالمی از این واقعیت است و هر روز از زبان  ناصر آن تکرار میشود.
تنها در یکماه گذشته از جمله؛ ما شاهد ا تراض کارگدران خددمدات شدهدرداری شداهدیدن 

شهرداری اهواز، کارگران مجتدمدع کشدت و صدندعدت  ٦و  ٥و  ٧شهر، کارگران مناطق 
هفت تپه، کارگران واحد آب، برق و تدهدویده بدنددر خدمدیدندی، کدارگدران مدعدادن کدرمدان، 
کارگران شرکت معدن کاری امین یار، کارگران کارخانه سیمان المدرد، کدارگدران بدخد  
خدمات بندر خمینی، کارگران شرکدت تدوریسدتدی هدمددان و هدمدچدندیدن شداهدد ا دتدراض 
پرستاران در گیالن و ماهشهر و تهران، دستفدروشدان شدهدرسدتدان سدیدمدرن در اسدتدان 
مازندران، معلمان نهضت سواد آموزی گرگان، ا تراض ساکنان مسکن مهر بردسدکدن، 
ا تراض اهالی روستای نصرآباد، تیرانددازی مدامدورن امدندیدتدی ر یدم بده سدمدت مدردم 
معترض منطقه "غیزانیه" خواهان آب آشامیدنی و کدارگدران شدهدرداری اهدواز بدودیدم. 
ا تراضاتی که بنا به موقعیت فدالکدتدبدار اقدتدصدادی و سدیداسدتدهدای حدکدومدت بدرای بدی 

 کارسازی و خصوصی سازی، بدون تردید ادامه خواهند داشت و گستر  می یابد
ترفندهای ر یم در مقابل این ا تراضات مدام به ضد خوی  تبدیل میشوند. اجرای حدکدم 
شالق در مورد کارگران معترض، تال  حکومت برای زدن ماسک " دالت" بده چدهدره 
خوی  و خونریزترین مهره های  امثال رییسی را نق  بر آب میدکدندد. آندچده در بداره 
کارگران هفت تپه "بخشودگی" نامیده میشود از زاویه کارگران ا تراف ر یم به جنایتی 
است که در حق آنان روا شده و به اشکدال مدخدتدلدف ادامده دارد. آندهدا بدایدد خدواسدتدار 
محاکمه کسانی باشند که نمایندگانشان را به جرم دفاع از مدطدالدبدات کدارگدران و افشدای 
فساد سرمایه داران زندانی و شکنجه کرده اند. این در حالی است کده سدرندوشدت بدقدیده 
مدافعین کارگران هفت تپه و زندانیان سیاسی زندان و شکنجه اسدت و چدرح حداکدمدیدت 
اسالمی با شکنجه و زندان و ا دام میگردد. نمی توان چهل سال با سرنیزه از مدندفدعدت 
سرمایه دفاع کرد و میلیونها انسان را با ار اب و شکنجه و زنددان وادار بده سدکدوت 
کرد و حاال از "دلسوزی برای  دالت و کارگر" سخن گفت! آنهم خطاب به مدیدلدیدون هدا 
بیکار و حاشیه نشین و محروم در کشوری که حداقل دستمزد کفاف حتی چند روز زندده 
ماندن خانوار کارگری را نمیدهد. مردمانی کده حدتدی حدق دفداع از خدود و دیدگدران را 
ندارند و به این "جرایم" زندانی شده اند. دورانی که میشد پرچم مبارزات مدردم کدارگدر 
و زحمتک  را مصادره کرد سپری شده است. رای جنب  کارگری و انقالبی سرنگوندی 
جمهوری اسالمی و پایان دادن به حاکمیت سرمایه داری است. کارگران بدرآندندد تدا ایدن 
ماشین سرکوب را درهم بکویند و بر ویرانده هدای آن جدامدعده ندویدن و ندفدم شدورایدی 
کارگری را برپا دارند. اینست معنا و اهداف خدیدز  هدای مدجددد ا دتدراضدی کدارگدران. 

 طوفان تازه آغاز شده است، نه زندان نه شکنجه نه گلوله دیگر اثر ندارد!
 سرنگون باد ر یم سرمایه داری جمهوری اسالمی!

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!
 ٠٢٠٢ وین  ٩ - ٤٩١١خرداد  ٤٧

 -امضاها: اتحاد فداییان کمونیست، حزب کمونیسدت ایدران، حدزب کدمدوندیدسدت کدارگدری
 حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِییان )اقلیت( و هسته اقلیت.

 

 سرنوشت مطالبات کارگران

 هفت تپه ... 



 

 ادام  از صفح  نخست 

... سر ونت ر مینننب سنر نوننت ننزارا  

کننودکننی اسننت کننه تننمننبمننی نننرارا یننت 

آزار  ضد ز  را یکجب به -فرننگ کود 

 ننمننبیننش مننیننگنناارد. از  نندر   ننمننو    

اغنناننبلننگننرش گننرفنننننه تننب دم   دسنننننگننب  

دادسنننننب ننی  مننینندیننب   د لننت نننمننه بنننننوبننه 

دودنب  در ر  ند این  جنننبینت ننننینر   

ال ونب ی آ   ن نش داننننه ا ند. تنوجنینه   

تاسیر  وامل د لت ای  است که ای  اتابق 

در   بردیواری دصوصی ینت دنب نواد  

اتابق افنبد  است بنببری    بدنبی قنب نو نی 

فرصنی برای ا مبِد اقدام بموقر   منوثنر 

 ندانننننه ا ند  لننی حننجن  بسننینبر زینبد اینن  

ینب تسن نینل   جنبیبا بدست  وامل رمین   

ننراین  آدمنکننشنی بنرای منردا  دنب ننواد   

جبیی برای فری کبری   منننحنرف کنرد  

اذنب   مومی  میگاارد. سکسیس  بب تنمنبم 

مهبنر ریز   درننش در دب ه   دیببنب   

  ُمثله ند  اگنر بندسنت آدمنکنشنب  رمین  

  بند بدست مینیو  ننبی این  فنرننننگ " 

اسید بنی   ذبح اسنالمنی" بنرای ز نب    

ددنرا  ایرا   اقعیننی دنشننن نبر   غنینر 

 قببل ا کبر است.

دشو ت بطور کلی   دشو ت  لیه ز نب   

  کودکب  بطور ادص از اجزاء الینننانت 

قب و  نریعه   مبنیت مانب اسالم اسنت 

که در دندمنت احنینبء فنرننننگ  نبمنو   

غیرا   تعصب در جبمعه   بدینننه گشنننه 

  بب ندِف بی ارزش کنرد    بنینحن نوقنی 

ز ب    کنودکنب   ز  سنننینزی   کنود  

آزاری را به یت ننجبر اجنمنب نی تن ندینل 

میکند. رمی  اسالمی ایرا    ب یۀ منننبلن  

اسالمزد    جوامعی که تحت آموز  ننب   

قب و مندی بی نریعت اسالم ادار  مینشنو ند 

تببلوی تمبم  مبی این  بنینحن نوقنی نسننننند. 

بد  بد  اکنش افنکنبر  نمنومنی   دشن    

 ارا مردم از ای  جنبیت  حشیب نه  صندا 

  سنیننمنبی رمین    دینگننر بنلنننندگننوننبیننش 

دودنب  را به نر توجی ی منمست کنرد  

که ابراز ا زجبر  مومی از رمی   را بنی 

ا ن بر کنند. بسیبری از کبربرا  سوننینبد 

میدیب بدرسنی ا نگنشنت اتن نبم را  نه فن ن  

بسوی  در   کنود  ُربنب  بنلنکنه بنطنرف 

رمی  اسالمی   قنوا نین   ا سنگنرا   ز  

سنیزش دراز کرد د   تمبم دم   دسنننگنب  

حنن ننوقننی گننرفنننننه تننب -رمینن  از قاننبیننی

النخورنبیی که در  بیه ننبی  نبینین  این  

سیسن  در حاظ   ب بی ای   بمو   رسنننی 

  ش داننه ا د را مسن نود قنننل ددمنننشنب نۀ 

ر مینب ا الم کرد د. در  نی  جنبمنعنه ای 

که  ندی   سل است که به ز ب    کودکب  

باننرب ز ر یننبد مننینندنننننند کننه صنندایننی 

 خواننند داننت   بند   منردا  دنب نواد  

قببل نمبرش  خوانند بود  ل یعنب ننراین  

برای تجب ز  اغابد  جرم   جنبیت  نلنینه 

ز ب    کودکب  ددنر براحنی م یب میشنود 

  قببل ا نهبر است که امثبد ر مینب بنرای 

فرار از یت قربب گب  به قربب گب  دینگنری 

  نب  ب رد.

صدا   سیمبی رمی  کسنب نی کنه رمین  را 

مس ب    بمل اصلی این  قنننل  حشنینب نه 

ا الم کرد د  ضدا  الب   فرصنت لنلنب 

دوا د    قیحب ه به تبیید کنبربنرا  دنودی 

اش  ردادت که دالیلی نم و   لنننگنبری 

فکنری  تنانکنِر آزادی ر ابن     تنر ینن 

فرننگ نرزگی توس  سنلن نرینننی ننب در 

فابی مجبزی  را زمینه سبز ای  جننبینت 

نولنب  قلمداد کرد  ا ند. گنویننندا صندا   

سیمبی رمی  برای بیربطی ای  جنبینت بنه 

فرننگ حنبکن    رمین  اسنالمنی بنه قنننل 

ز ب نی کنه در کشنورننبی غنربنی تنوسن  

نمسرا    یب افنراد فنبمنینل اتنانبق منینبفننند 

انبر  کنرد    مند نینسنت کنه این  اتنانبق 

منحصر به ایرا    ود   در نر   نطنه ای 

از ج ب  حنی غرب میننوا ند  نینش بنینبیند. 

 یزی که موذیب ه به آ  اننبر   نمنی کننند 

ای  است کنه در ننینش کشنور غنربنی ای 

نمسری آزاد   ود  که جنرم اسنت  -کود 

  ب م  دب ری  ه د ست  سنر ینب کنب ندیند 

ازد ات بلنکنه ینت اغنانبلنگنر   منننجنب ز 

منحنسنوب مننینشنود   اگننر در ننر کشننور 

غننربننی ای مننردی بننبلنند حنننننی در صنندد 

اغوای کودکب  اقدامی میکرد   نه منوفن  

   ه بی  نیجه  صد در صد تحت  نینگنرد 

قب و ی قرار میگرفت. از لرف دیگنر در 

کشورنبی غنربنی بنه ا ندازا کنبفنی دنب نه 
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نننبی امنن   جننود دارد کننه از ز ننب    

ددنرا   ق ل از آ که بدام منرد منننجنب رز 

دیگری بیبفنند  حمبیت کرد    به آ ب   ننب  

میدنند در حبلنینکنه رمین  اسنالمنی اینرا  

فرننگ دشو ت را تب آ جب  رمبلیز  کنرد  

کننه ز ننب    کننودکننب  بننویننس  در اقشننبر 

تحنب ی جبمعنه حنننی زمنب نی کنه بنه آ نب  

رسمب    لنب تعرظ منینشنود از آ نجنب کنه 

رانکبرنبی ب نری  یش ر ی دنود  نمنی 

بینند  یب اج برا به آ  نرای  ت  می ند   ینب 

دود را در نرای  مشنببنه دشنو نت آمنینز 

دیگری قرار میدنند. ر مینننب بنرای فنرار 

از دشو ت  در بنه منرد دینگنری ا نننمنبد 

میکند   ای  مرد تحت قوا ی  اسنالمنی  نه 

تن ب مجرم محسوب  میشود بلکه بنب تنبسنی 

به نزارا  حدیث   آینه در تنوجنینه سنوء 

سبله  ا   31اسنابدا جنسی از یت کود  

را ر ا ه دب ه اش می کنند. تمبم ادبیبا   

آموز  نبی فرننگ اسالمنی  ُنر اسنت از 

تنر ینن   تشنوین  اینننگنو ننه مننننبسن نبا   

 ر اب  آزار جنسی در ایرا .

ر مینب مثل نزارا  ددنر دیگر یب ببید بنه  

 یشنن نبد  ندر دنودش را بنب منرگ منوش 

میکشت   یب بدست  بمو   نرسنننی  نو  

 در   یب  مو قربب ی میشد. در نر کشنور 

غربی  ت ندیند بنه منرگ   ینب تشنوین  بنه 

دودکشی جرم سنگینی اسنت در حنبلنینکنه 

در رمی  آدمُکش اسالمنی بنب اینننکنه تنمنبم 

نواند داِد بر یت جنبیِت در حبِد  نر سنه 

در دسنر  بود   لی ل   معمود  ه تنن نب 

اقدامی برای حاظ جب              ر منینننب 

 میشود بلکه کت بسنه ا  را بنه قنبتنلنینننش 

تحویل  میدنننند. ابنراز تنبثنر   ننمندردی 

سننخنننننگننویننب  رمینن  از اینن  جنننننبیننت  از 

ر حننب ننی   دادسنننننبی گننیننال  گننرفنننننه تننب 

فرننگ سبزا  فر دسنی ز  در صندا   

سیمبی ایرا   نن  بسنینبر رقنت ا نگنینز   

سبدنگی بود. رمی  حننی اگنر قنبدر بنبنند 

دست دودش را از ای  جنبیت  ندش آ ر 

بب توجیه دصوصی   دنب نوادگنی  نبمنیند  

آ  بشورد  دن نب ننزار قنننل  دنودکشنی  

اسید  بنی    حمله نبی دیببب ی   دینگنر 

تعرضبا  حشیب ۀ  ینر ننبی  نمنبقندارش 

در لود ای    ل   یت سبد زمبمداریش 

را بب  ه توجی ی مینخنوانند کنننمنب  کننند  

آمبر ای  جنبیبا بسیبر است   از آ جب کنه 

ای  قننلن نبی  نبمنوسنی بنمنوازاا جنننبینبا 

رسمی   سیسنمنبتنینت رمین   نلنینه ز نب  

اتابق می افند   از حمبیت قوا ی  قانبینی 

  کیاری بردوردار است تعداد  اقعنی آ  

در دسنر  قرار  خواند  گرفت  نرا کنه 

 نر  ندا بسنینبری از این  قنننلنن نب  بنه اسنن  

 دودکشی  بسنه   مخای دواند مب د.

 بمو   رسنی ف   یکی از دن نب منهنبننر 

سن  جنسینی بر ز نب  اسنت   تنب سنینسننن  

سرمبیه داری  جنود دارد   از بن نننرین  

کبتبلیُزری مثل مانب در حنانظ   احنینبی 

ای  سن  اسنابد  میکننند  ز نب    کنودکنب  

ددنننننر نننمننوار  در دننطننر مننرگ   آزار 

جنننسنی قنرار دنوانننند گننرفنت. فنرنننننگ 

 بمو   رسنی بب  ینسگنی ننبینی ننمن نو  

فر تنی  الب ت    بنکنبرا گنر  دنورد  

است که تمبمب در مناننب بنخنصنو  در 

اسالم فایلت قلمداد میشو د. ز ب  از آ جب 

که در ای  فرننگ مردسبالرا ه در تملنت 

مردا  بشمبر میر  د  امِر حابظت از این  

فابیل بب حمبیت قب و    سنِت مان نی را 

نمی  مردا  بعن ند  منینگنینر ند. ننمنب ن ندر 

سینسننن  سنرمنبینه داری بنه مناننب بنرای 

تحمی    تنخندینر تنود  ننب   ازلنی  شنب  

داد   ببرابری جنسینی  یبز دارد نمب ن ندر 

ن  مانب برای حاظ موجودیننش بنه بن نبء 

ای  تاوق جنسینی مردا  بر ز ب   یبزمننند 

است. ای  قب د  تن نب منننحنصنر بنه اسنالم 

 یست بلکه در ماانب  دیگر  یز ز نب  را 

منشبء گنب    فسبد در جبمعه معرفی کنرد  

ا نند   لننی بننب اینننننحننبد مننوقننعننیننت ز ننب    
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ارگان فعالین  راه سرخ نشری  

داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست . راه سرخ صدای 

کارگران و زحمتکشان و تمامی 

کسانی است ک  ب  مبارزه برای 

سرنگونی انقالبی رژیم ارتجاعی 

جمهوری اسالمی و نفی هرگون  

استثمار و کارمزدی باور داشت  و 

در این راه از هیچ چیز دریغ نمی 

نمایند. از طریق ایمیل ادرس زیر 

انتقادات خود  و پیشنهادات نظرات،

در میان  دست اندرکاران نشری را با 

 بگذارید .

 Tehran@fedayi.org 

mailto:Tehran@fedayi.org


 

کودکب  ددننر در منمنبلنت اسنالمنزد  در 

نرای  حبد   دنطنر نبکنی قنرار دارد. در 

ای  کشنورننب تنمنبم  ن نبدننبی فنرننننگنی  

ح وقی    قابیی در ددمت   بدینه نند  

 نن ننِ  آنننکننبر    ننریننب  حنن ننوق ز ننب  

لننراحننی   بننر ننبمننه ریننزی ننند    امننِر 

 رمبلیز  کرد  ت عی  جنسینننی ینکنی از 

انداف محوری قدرا حنبکنمنه بشنمنبرمنی 

آید که بنننوبنۀ دنود قنننلن نبی  نبمنوسنی را 

امکب پایر   ت ویت میکننند. اسنالم در ننر 

کشور   منط ه ای که فرصت قدرتگنینری 

در ارکب  اجنمبع را داننه است  دشو نت 

  ت عی  جنننسنینننی تانعنینب نند    بنه 

حبنینه را ند  نند  را نن   در فنرننننگ  

رفنبر   سن  کشور میزبب  بشدا تن نوینت 

  ببزسبزی کرد    منورد حنمنبینت قنرار 

داد  اسننت. در حننبلننیننکننه در کشننورنننبی 

غربی ای  دشو ت نب از لری   ن نبدننبی 

قب و ی   ننجبرنبی اجنمب ی بشدا لنرد 

  کننرد ند  است. ل عب سرمبیه داری تنب 

آ جنب کنه بنننانعنش بنبنند در منورد  جنود 

اِ مبد دشو نت بنر ز نب   دنودش را بنه 

 بدا ی ن  دواند زد  لی انرمن نبی فشنبر 

از لرف جن نشن نب    ن نبدننبی تنود  ای  

قدرا یکه تبزی   لجبم گسیخننگنی را از 

ای  منبس با ای   نننینننی گنرفنننه اسنت   

گننر ننه  ننه کسننی نسننت کننه دشننو ننننن ننبی 

دب گی    مومی جن نب  غنرب را  ندیند  

بگیرد   یب مثنال دنبلنرا ردنننشنور دنب نه 

-89نبی مگدالی  ایرلند  که تنب سنبلن نبی 

مننیننالدی نننمنن نننننب  ادامننه دانننت  را  82

فراموش کنرد  بنبنند. جنبینی کنه ز نب    

کننودکننب  بسننیننبری بننه بننردگننی جسننمننی   

جنسی کشید  ند د   در  ی  حبد بنینشنننر 

ا قبا ر ز را ن  بنرای کنلنینسنب بنینگنبری 

کرد    بعاب کشنه   در گورنبی جمنعنی 

دف  گشنند. غرب ن  تنبرین  ز  سنننینزی 

دنننودش را دارد  لنننی جننننننن نننشننن نننب   

دسنب ردنبی قوی اش نن  حانور دار ند 

کننه بننه بننیننحنن ننوقننی ز ننب  بننه اینن  درجننۀ 

 حشیب ه که در کشنورننبی اسنالمنزد  در 

جریب  است  نرگز اجنبز   ندنننند کنه بنه 

یت  رم اجنمب ی ت دیل ند    از بنردگنی 

ز ب    کودکب   ر ِ  فایلنن نبی ادنالقنی 

بننرافننراننننننه کنننننننند. بننبلننعننکنن  در ایننرا  

اسننالمننی  حنن ننوق  آزادی   ادنننننیننبراا 

 اجنننننمننب ننی ز ننب   کننودکننب  بننر منن نننننبی

 ر سی  بی ادالقی قب و  نریعه بنب گشنننه 

است   ب مب  ا ن بر ن  نر اقدامی جن نت 

اِ ننمننبد اراد  نننخننصننی در نننر ننن ننو  

اجنمب ی برای ز ب  منوضنوع -دصوصی

ُکدنبی کیاری   جنننبینی قنرار منینگنینرد. 

بنببر نمی   اقعنینت  ننر زمنب  ننر قنننل 

 بموسی  نر دود سوزی   دودکشنی ز  

یب کودکی     نر حمله   نجوم د لنننی   

آتش به ادنننینبری کنه در اینرا    امنثنبد 

ایرا  اتابق می افند مجرم اصلی   درجنه 

ا د آ  رمی  جنبینکبر اسنالمنی   آمنوز  

نبی سکسیسنی فرننگ اسنالمنی اسنت   

اگر امیدی برای  بینب  داد  این  جنننبینبا 

نولنب   جود داننه بنبنند ا لنین  قندم آ  

بننزیننر کشننینند  اینن  رمینن  ضنند ا سننب ننی 

 اسالمی است.

  ونی  نابنی

  6666می  16
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و زحمتکشان ملیتهای مختلف مشتهرکهد در 

زنجیر اسهارت سهرمهایه  داری و ارتهجها  

حاکم بر سهرنهوشهتهشهان بسهر مهی بهرنهد و 

دارای خواستهای طبقاتی مشترکی هسهتهنهد 

و بر علهیه  نهظهات اقهتهجهادی اجهتهمهاعهی و 

سیاسی حاکم مبارزه می کنند . در نهتهیهجه  

سیاست طهبهقهات ارتهجهاعهی حهاکهم بهر ایهن 

ملیتها ، کارگران و زحهمهتهکهشهان ، یهعهنهی 

اکثریت محروت مردت در چهار گوش  ایهران 

عالوه بر تحمل استثمار و بی حقوقهی ، از 

ستم ملی و فرهنگهی نهیهز رنهب مهیهبهرنهد و 

 برای رفع آن مبارزه میکنند .

 

 مذهب  

بعالوه مذهب بعهنهوان یهکهی از پهایه  ههای 

اعههتههقههادی مههردت ایههران در طههو  سههالههیههان 

متمادی ، در اسارت و مبارزه ایهن مهلهتههها 

نقه  بهازی کهرده و از ویهاگهیهههای مهههم 

ساختار اقتجادی اجتماعهی و فهرههنهگهی ، 

اشهکهها  و مهراحههل تههکهامههل جههامهعهه  ایههران 

 محسوب می گردد .

اقشار و طبقات حاکم در گذشت  و سهرمهایه  

داری مهدرن ایهران در دهه  ههای اخهیهر ، 

همیش  از مذهب ، گون  گونی فرهنهگههها ، 

ملیتها و آداب و رسوت و نیز ناسیونالهیهسهم 

و شونیسم ب  نفع خود و بهرای مشهرعهیهت 

دادن بهه  تههمههرکههز قههدرت ، اسههتههبههداد ، 

دیههکههتههاتههوری ، فههریههب و تشههدیههد سههتههم و 

استثمار و سرکوب ، جنب  طبق  کارگهر و 

اکثریت محروت جامع  استفاده کهرده انهد و 

تجرب  بیست سا  حکومت مذهبی ، جدائهی 

مذهب از دولت را ب  یکی از خواست ههای 

 مبرت مردت تبدیل کرده است .

از برنام  جمهوری فدراتیو شورائی 

 ایران 



 

 ادامه از صاحه  خست

امپریبلیس  آمریکب موجد بسنینبری ازجنننگن نب 

  ننبمننل  مشننوق سننرکننوبنن ننبی جننننن ننشنن ننبی 

اجنمب ی   به سرکبرآ رد   حکنومنت ننبی 

دسننننت  شننننب نننند    حننننمننننبیننننت ازآ نننن ننننب 

درسرتبسرجن نب  اسنت. اقندامنبتنی کنه دنود 

من عث ازسیبست دادلی آ  درمواجه بب تنود  

نننبی مننحننر م مننینن ننبننند. تنن نندیننداا آنننکننبر 

"ترام "  گسیل نزارا   یر ی گنبرد منلنی 

به م ببله بب تهبننراا  دسنننگنینری ننزارا  

 نننننانننننر   جنننننب ننننن نننننبدننننننننننن   ننننند  ای 

دیگرازمعنرضی  ببردیگنر منبننینت  لن ن نه 

حبک  درآمریکب  سیبست نبی فبجعه بنبرآ نرا 

  شب  داد.

مب ضم  تسلیت به دب واد  "فنلنویند"  سنبینر 

جب  بدنگب  تهبنراا ادیردرآمریکب  ازنمه 

ایرا یب  م برز  آزادینخنوا  د نوا منینکنننین  

درکبرزارنبی م برز   نلنینه  نساد نرسنننی   

ت عیابا جنسی ملی   ل  بتی درننرکنجنبی 

 د یبکه نسنند نرکت بکنند.

ر ن  است که من نبرز   نلنینه امنپنرینبلنینسن  

جداازم برز   لیه  نهنبمنبا اسنننثنمنبرگنرا نه 

سرمبیه داری  یسنت. بنننببنراین   ن نبیندفنرینب 

رمیم نبینی را دنورد کنه بندالینلنی ازجنمنلنه 

تابد منبفر بب آمریکب  برآ ند تب برسنرکنوبن نب 

 کشنننننه نننب  دسنننننگننیننرننندگننب  تننهننبنننراا 

درنننن نننرننننبی آمنننرینننکنننب اننننت تنننمنننسنننبح 

بریز د بدینوسله جنبیبا دودرا  بدی جنلنو  

داد  به حنبننینه بنرا ننند.  نهنینرآ ن نه کنه بنه 

حکومت  شسنگب  درایرا  میکنند. رنن نرا  

جم وری اسالمی درحبلی ازاقدامبا  د لنت 

آمریکب درسرکنوب تنهنبننراا منردم ا ننن نبد 

میکنننند کنه دنود ننرصندای منعنننرضنی را 

درگلو داه میکنند   ننوزدنو  صند ننب نانر 

 89ازتننود  نننبی مننردم مننعنننننرظ درآبننب  

درسنگانرش دنینببنب ن نب بنبقنی اسنت .منب  ننب 

 89ازکشنننننننبرمنننعنننننننرضنننیننن  درآبنننب نننمنننب  

میگارد آ  ب حنی حبضر یسنند آمبرجب  بدننه 

نننب راا ننالم بننکنننننننند  ازنننزارا   نناننری کننه 

دسنگیر ند   یب درز دا  ب سربه  یسنت نند  

ا د نی گو ه د ری دردسنت  نینسنت.دسنننب  

این ب بیشنراز آ  بنه دنو  تنود  ننبی منردم 

آغشنننننه اسننت کننه بنننننوا ننننند از قننبیننر ادننیننر 

درآمریکب سوء اسنابد  کرد   دود را "ضند 

امپریبلیست"  "آزادیخوا  "  مندافنر حن نوق 

مردم جنببنز ننند. من نبرز   نلنینه تن نعنینانبا 

 سادی جنسی  ل  بتی ننرجنبی د نینبکنه را  

افنننننبد  بننبننند  منن ننبرز   ننلننیننه رمیننمنن ننبیننی 

  هیرجم وری اسالمی  یز نست.

تود  نبی زحمنننکنش  ا سنب ن نبی آزادینخنوا  

 ایرا   ایرا یب  ت عیدی  م ی  دبرت کشور

م برز   لیه ت نعنینانبا  نسادی  جنننسنینننی  

 ملی  ل  بتی   م برز   لیه  ببودی محنین  

زیست  یت م برز  ج ب ی اسنت .بنبننرکنت 

درای  م برزاا س   دودرا درایجبدتغییراا 

 بنیبدی درج ب  کنو ی اداکنی . 

 نننینننر زبنننبد اتنننحنننبدمننن نننبرزاتنننی کنننبرگنننرا  

 زحننمنننننکننشننب   نننمننه  ننیننر نننبی ا نن ننالبننی 

درسرتبسرج ب  بر لیه ز ر  سرکوب  بنی 

 نندالنننننی  تنن ننعننینن   ننسادی  مننلننی جنننننسننی 

  ل  بتی 

 ز د  ببد سوسیبلیس  

 سبزمب  اتحبدفداییب  کمو یست 

 88 ب زدن  درداد 

 989 -// شماره  9911خرداد ماه 

 8صفحه 

 اعتراضات اجتماعی درآمریکا وسایرکشورهای جهان

 اعتراضی است برعلی  تبعیضات ناادی،جنسیتی وطبقاتی.. 

 دام  از صفح  دو ...ا

به  اکنش نبی اجنمب ی غیرقببل  کنننننرد 

منننننجننرننند    بننه حننوادثننی غننیننرقننببننل 

ا نهبربیب جبمد   به ای  صرافت افنبد د که 

دست زد  به  واماری ی  فرصت لنلن نی  

  توسل جسن  به تبکنیت دفبع از حن نوق 

تهبنرکنندگب  درآمنرینکنب   منحنکنومنینت 

د لت آمریکب در    ح وق بشر  تنوجنینه 

منبس ی برای سنر نوش  ن نبد  بنه ا نمنبد 

جنبینکبرا ه  سرکنوبنگنرا نه درمنواجنه بنب 

مطبل با  ا نراضبا اجننمنب نی دراینرا  

 ن ننود    را  دنطننب  ننیننمننود  ا نند   اینننننت 

ازیکطرف نبند فر کش کرد  اد نبننبی 

 واماری ب ه ا لیه رنن نرا  رمین  دردفنبع 

از جن ش اجننمنب نی درآمنرینکنب منین نبننین  

 ازلرف دیگنرننبنند تشندیند سنرکنوب   

نننالق زد  کننبرگننرا  مننعنننننرظ  ا نندام 

ز د ینب  سنینبسنی  بسنننه تنرنند  فانبی 

 سیبسی درسراسرکشورنسنی  .

امنب رمین  جننمن نوری اسننالمنی  رنن ننرا  

سرکوبگر آ  ببزن  را  دطب میر  د. آ ن نب 

بب تشدید سرکوب   مینوا ند لن ن نه کنبرگنر 

 تود  نبی تحت سن   اسنثمبر   میلینو ن نب 

ا سننب  جننب  بننلننب رسننینند  را ازتننالش 

 م برز  برای رنبیی از ک ت  هبم حنبکن  

 ببزدار د.

چرا رهبران جمهوری 

اسالمی ابتدا ازخیزشهای 

” دفاع ” توده ای درآمریکا 

کردند وبعد فتیله آنرا پائین 

 کشیدند 



 

دراینجب "کمو یس " بمعنبی کمو ینسن   سن نننب  

 اقعی بب توجه به مرحله معی  تبریخنی اش 

  "غیرکمو یس " بمعننبی اننکنبد منخنننلنب 

 گرش نب   گراینش ننبی لنین نرالنینسنننی ینب 

 بسیو بلیسنی یب مان نی بنب ینب بند    نو نی 

 ونش کمو یسنی در آ  منرحنلنه تنبرینخنی 

 نست.

ای  گر ید  ببلنس نه سنببن نه لنوال نی در    

سننبد تننبرینن  کننمننو ننیننسنن  دارد. نننبینند  396

برجسنه تری   مو ه ای که بنحو معیننی ننر 

د  ظبنر فوق الاکر را دربردارد   برتست 

از  ت دیل سوسیبد دمنوکنراسنی ا ن نالبنی بنب 

گرایش کنمنو نینسنننیتکنه ابنننداینب  بنوینس  در 

تنب  38ر سیه   آلمب  حد دا  از  بینب  سند  

ق ل از جنگ ج ب ی ا د موجودیت داننت  

به گرایشی بورم ا رفورمیسنی    سرا جبم 

بب ظبنری آنکبر. مینوا  گات کنه درآغنبز 

"ت وری ریویزیو یسنی" اد ارد بنر شنننبین  

ت یت ببصطالح تن نوریسنین  سنوسنینبلنینسنت 

آلمب ی حند دآ در ا اینل قنر  بنینسننن   این  

گر ید    ت دیل را  مبیندگی میکرد  اسنت. 

ا  معن د بود  که ببصطالح "سنوسنینبلنینسن " 

ازلنننننننننریننننننننن  "رفنننننننننورم ننننننننننبی 

تدریجنی"ت در نبر نوب سنینسننن  سنرمنبینه 

داری  بدست میبید    ه ازلری  "ا  الب". 

  گرایش بورم ا رفورمینسنننی مناکنور در 

ابننننندا  ننونننشننی بننب صننرف  ام  نننبیننی 

مبرکسیسنی دانننه   تنب حند دی بنب  نننین  

 ام  نب بیب    تنوجنینه منینشند  اسنت   امنب 

بعدنب کبمال  نکلی آنکبر   محنوایی کنبمنل 

از بنورم اء رفنورمنینسن  در قن نبد  لن ن نه 

کبرگر   گر ن بی تحنب نی لن ن نه منننوسن  

  یدا میکند   غیر .

 96امر ز  در کشورنبی ج ب  بیش از     

حننزب "سننوسننیننبد دمننوکننراا"  درر اقننر 

 نننو نننی احنننزاب  بنننورم اینننی   دنننرد  

بورم ایی   جود دارد  احزابی بطور س ی 

  ر ی منرفنننه بنب دیندگنبنن نب   گنرایشن نبی 

بورم اء رفورمیسنی در مورد ل  ه کبرگر 

  مردم که   دواسنه یب  بدواسنه  معنطنوف 

به حاظ لنوال نی تنر   لنوال نی تنر  نهنبم 

 سرمبیه داری است. 

امب   بردالف ت وری اد ارد بنر شنننبین      

  نبینی تنرین  نندف  نر لنننبرینب  بنبالتنرین  

مرحله تبریخی تنکنبمنل ا سنب ن نبی امنر ز  

  برتست از کمو یس . ای  کمو یس  بمعننبی 

جبمعه  احد جن نب نی کنبمنال  فنبقند ننرگنو نه 

ببالدسنی   فر دسنی درمنینب  افنراد بشنر  

فبقد نرگنو نه سنننمنگنری   سنننمنکنشنی در 

زمینه ر اب  بی  ا سب  ب   بی  اینب    غینر 

ا سب  ب ینعنننی منولنانه ننبی لن نینعنت  فنبقند 

نرگو ه  برسبیی   کم ود ایجبدکنند  درد   

ر ن جسمی یب ر حی   یب در موارد معینننی 

مرگ برای افراد بشر     فبقد . . .مین نبنند. 

ای  کمو یس  در مرحنلنه بنبالینی از تنکنبمنل 

تدریجی ببلنس ه  یوسنه سوسیبلیس  بنمنعنننبی 

راسنی  حنبصنل دنوانند نند. سنوسنینبلنینسن  

بننمننثننببننه  مننبحصننل ا نن ننالب اجنننننمننب ننی 

سوسیبلیسننی ننبمنل سنر نگنو نی حنکنومنت 

بورم ازی   الغبء مبلکیت نبی بنورم اینی 

  غیر    غیر    اسن نرار حنکنومنت  اقنعنب  

دمننوکننراتننیننت  ننر لنننننبریننبیننی   مننبلننکننیننت 

اجنمب ی سوسیبلیسنی   غیر    غیر  بنینب  

  نبد    آغنبز دنوانند. ا ن نالب اجنننمنب نی 

سوسیبلیسنننی تنوسن  لن ن نه کنبرگنِر دارای 

اکثریت درمیب  جمعیت   بنب سنطنح بنبالی 

معینی از دودآگبنی ل  بتنی ینعنننی آگنبننی 

براسنی کنمنو نینسنننی   اجن نبرا   ازلنرین  

اقدامبا ق رآمیز یب ت ری ب  صلح آمینز ا نجنبم 

نننو نند  از سننوی اینن  لنن نن ننه   منننننحنندینن  

اجنمب ی اش در یت موقعیت  ینی ا  البنی 

 لیه بورم ازی   ج ت سر نگنو نی کنلنینت 

حبکمیت سرمبیه   غیر  به سرا جبم دوانند 

رسید. سوسیبلیس  در  ی  حبد یت جنبمنعنه 

ببلنننسن نه ا سنب نی  جنبمنعنه ای بنبلنننسن نه بنب 

دموکراسی    بنرابنری   آزادی  اقنعنی   

کننبمننل بننرای افننراد بشننر نسننت   در آ  

 ه  یزنبیی  و  الزامبا  -ا سب  ب دودنب 

سر ونت انب  را تعیی  مینمنبیننند.  -سرمبیه

بنببرای  دید  میشود کنه کنبمنال  غنینرمنمنکن  

است که سوسیبلیس  ت ال نه بمعننبی  اقنعنی  

را  در  بر وب  هنبم سنرمنبینه داری  در 

جبمعه تحت حبکمیت سرمبیه ازلری  ا جبم 

ببصطالح رفورم ب تح   بخشید.  بلکه ق نل 

از نمه الزم اسنت کنه کنلنینت این  سنینسننن  

ت ال نه در سطنح منعنین  بنبالینی از تنکنبمنل 

 یر نبی مولد  آ   را سنر نگنو   نمنود   

تنناننوق    ننیننرگننیت بننمننانن ننوم صننحننیننح  

 ر لننبرینبی کنبمنال  آگنب    تشنکنینل دنننند  

 اکثریت جمعیت را مسن ر سبدت. 

بدی ی است که ا واع مخنلب بنزرگ ینب      

کو ت دیگر از ت دیل کمو یسنن نب بنه غنینر 

کمو یسنت  جنود دارد  لنی بنررسنی آ ن نب 

 دبرت از امکب با ای   وننه است.

اینت م  میخوانن  ذینال  بنطنورادنننصنبر    

مننکننب ننیننسنن    سننبز کننبر اجنننننمننب ننی   

ر ا شنبدنی جریب  ای  گر ید     ندینداری 

غیرکمو یس  در جن ش نبی غیر کمو یسننی 

 را بررسی  مبی  :
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درباره گرویدن 

کمونیست ب  

 غیرکمونیسم
 حمید پویا



 

ای  مطلب را مینوا  به د  بخنش تن نسنین     

 مود :  دید آمدِ  تعل  ل  بتی غیرکنبرگنری 

  بننوجننودآمنندِ  نننیننو  تنناننکننر   بننردننورد 

غیر لمی در میب  کمو یسنن نب    نینشنر ا  

کبرگری    یز مینوا  گنانت درمنینب  تنود  

نبی ل  ه کبرگر. ای  ت سی  بننندی صنحنینح 

نست زیرا که کنمنو نینسن   جن نب  بنینننی ینب 

ت وری کمو یسنی بطوردالصنه  ن نبرتسنت 

از نیو   گرش   بردورد ل  بتی کبرگنری 

   لمی  س ت به امور گو بگنو  جنبمنعنه   

ل یعت بطورا     در زمینه تعیین  اننداف 

 ل  ه کبرگر   لرق تح   آ  ب بطورادص. 

بخش  خست : بر بسنننر  نین نیند  جنبمنعنه    

بورم ایی  تنمنبینالا ادنالقنی   فنکنری   

 القه ای ایجبد نو د  در دادل جبیگبن نبی 

ل  بتی بورم ازی یب دنرد  بنورم ازی ینب 

به بیب  دیگر من عث از ای  جبیگبن ب ممک  

اسننت بننه لننرق   انننکننبد مننخنننننلننب  بننه 

کمو یسن ب    یشر ا  کبرگری   کنبرگنرا  

 بدی منن ل ند    در آ ب   نانوذ  نمنبیننند   

قویب  در اذنب  ای  انخب  جبیگنینر ننو ند. 

سپ  آ  دصیصه نبی بورم ایی یب دنرد  

بورم ایی  نانوزینبفنننه در اذننب  اننخنب  

مزبور بویس  افراد منعل  به گر ن بی ا د 

  د م ممک  است  تحت نرای  سینبسنی ینب 

اجنمنب نی منعنینننی  بصنورا تن نوری ننب  

 هراا  سیبسن ب   مندنبیی ظبنرنو د کنه 

در اقنر کنمنببنینش  بنبزتنبب   دربنردار ند  

آرمب  ب  دواست نب   منبفر گر نن نبینی از 

 ل  با بورم اء یب درد  بورم اء ببنند. 

 دانن  توا بیی نبی ذننی کبفی از قن نینل    

بننردبننبری   ننبیننداری  نننوش  حننبفننهننه  

نجب ت  سالمت ر ا   ا صنبب قنوی    

غیر   یز ممنکن  اسنت منوجنب رفنننبرننبی 

غیرکمو یسنی لحهه ای ینب منوقنت ازسنوی 

کمو یسن ب گردد امب منعنمنوال   نگنرش ننب   

 هراا آ ب  را بنه  نگنرش ننب    نهنراا 

 غیرکمو یسنی م دد  میسبزد. 

بننخننش د م : تصننوراا غننیننر  ننلننمننی      

دطبنبی فکری    هری   بنی از   ص ینب 

کم ود در توجنه   بنردنورد   بنررسنی بنب 

نیو   اقعب   لمی منمنکن  اسنت  نمنین نب  در 

اذنب  انخب    افراد مزبور تأثنینرگناارد  

  جبیگیرنند    بصنورا  نبدا درآیند   

در نیجه به نکل دگم ب    بید یب دیندگنبنن نب 

یب ت نوری ننبی  نبصنحنینح  سنخنت نند    

تغییر ب ایر درآید  درحبلیکه امکب  دارد که 

قصدنب  اقنعنب  دصنلنت لن ن نبتنی کنبرگنری 

داننه  از جبیگب  ل  بتی کبرگرا  مننن نعنث 

ند  ببند. ای   دید  مینوا د  نلنل گنو نبگنو  

تبریخی یب اجنمب ی یب سیبسی داننه بنبنند : 

ف دا  تبریخی تکبمل کبفی جبمنعنه سنرمنبینه 

داری یننب لنن نن ننه کننبرگننر  فنن نندا  تننبریننخننی 

تجربیبا م برزاتی   اجنمنب نی    اننکنبد 

تجربی ننبدت ضنر ری  فن ندا  تنبرینخنی 

کشایبا   دسنب ردننبی  نلنمنی ضنر ری   

 جود قوی ببزمب د  نبی منبفینزینت   ایند  

آلیس    ذن  گرایی در اذننب  اننخنب    

افراد مزبور  ف دا  بلوغ فنکنری ضنر ری  

آ ب    انن بنبا   دطبنبی کمببیش اجنننبب 

 ب ایر رخ دنند  توس  آ ب  در  مل   جود 

 ضعیت نب   فابنبی اجنمب ی   سنینبسنی 

  فکری مسب د برای ق ود  نهنراا   دن  

مشی نبی غل  یعنی غیر لمی  توس  تنود  

 نبی ل  ه کبرگر   مردم  غیر   غیر .

در نر مرحله تبریخی معی  از کمو نینسن     

ت یننب از تننکننبمننل آ     نننننب نن ننه   درمننیننب  

"کمو یست نب"   تعل  ل  بتی غیرکبرگنری 

یب اینکه نیو  تاکر   بردورد غیر لمی    

یب ننرد ی آ ن نب از حند د  سنینر   بنبالی 

منعنیننننی فنراتنر ر د   آ ننگنب  "کنمننو نینسنن " 

مربوله آ ب   و ی "غیرکمو یس " بنود    

یب به آ  م دد میشود.   درصنورتنینکنه این  

د  مشخصه درمیب  افراد مزبور کنمنننر ینب 

بویس  بسیبر کمنر از حند د منعنین  مناکنور 

ببند آ گب  مب بب ایند  ننب    نهنراا   دن  

مشی نبیی از سوی آ ب  مواجه می بنین  کنه  

تب حدی ینب بنطنور سن نی کنبمنال  منننطن ن  بنب 

کمو یس  است. حد د معی  منزبنور را بنبیند 

در مورد نر مرحله تبریخی معی  کمو یسن  

حن نین نننب  کنمنو نینسنننی ت نلنمنی     بب بررسی

ل  بتی کبرگرِی  نرای    دصوصیبا آ  

 مرحله تعیی   مود.

م  فکرمیکن  که آ  ه بیب  ند   برتسنت    

از  تنوضنینح لن ن نبتنی کنبرگنری    نلنمنی 

انننکننبد   درجننبا مننخنننننلننب گننر ینند  

 کمو یسن ب به غیرکمو یس 

 حمید پویا   
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 11انگلیسی و با همین عنوا  و با تزایخز   

میباشد که من  آ  یا دیحدود  1112دسامبر 

اخن تایخ  نوشته ام و اکنو  خودم آ  یا بزه 

فایسی برگردانده ام و دیضزمزن اخزن کزای 

اصالحات خیلی مزتزتز زری هزآ دی آ  

  1111مایس  12وایدکرده ام.   حمید پوخا   
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 اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست

در محکومیت حمالت هوایی و زمینی رژیم های ترکیه و ایران به مناطقی از  

 کردستان عراق
 

ص ح ر ز د نن ه بیست   نش  درداد  یر ی نوایی ارتش منجب ز رمی  فبنیست ترکیه در منلنینبتنی  سنینر اقندام بنه بنمن نبرا  ارد گنب  

آ ارگب  "مخمور " منبل ی از "ننگبد" در اقلی  کردسنب   راق کرد  است. نم نی   یر ی زمینننی ارتنش تنرکنینه بنب اسنننانبد  از آتنش 

تو خب ه لی  ند ر ز گاننه منبل ی از اسنب  بی "زادو"   "دنو " در اقلی  کردسنب   راق را مورد حمله قرار داد  است   بر اثر ای  

 یورش نبی جنبینکبرا ه دسبراا جب ی  مبلی به مردم سبک  در ای  منبل    ببغ نب   مزارع نب   ارد ند  است. 

نمزمب  بب یورش  حشیب ه  یر نبی ارتش منجب ز ترکیه به ای  منبل   سپب   بسدارا  رمی  جم وری اسالمی ن  بب اسنابد  از تنو نخنب نه  

بلندی نبی "آال ه"   "به رازکب "   "مبری " در مرز ن ر " ومب " کردسنب   راق را بم برا  کرد    دسبراا  سینعنی بنه منردم این  

 منبل   ارد کرد  ا د.

ای  ا لی  ببر  یست که ارتش نبی منجب ز رمی  نبی فبنیست   سرکوبگر ترکیه   ایرا  بب اسنابد  ازت ب ی   ممبنبا حبکمینت در اقنلنین  

کردسنب   راق   به ب ب ه حاور  یر نبی حزب کبرگرا  کردسنب  تپ.  .      احزاب ا وزیسیو  کرد ایرا  اقدام به بنمن نبرا  این  

منبل  می کنند  بلکه در لود سبلیب  ادیر نموار  ای  د  رمی  جنبینکبر بب  شت سر گاانن  مرزنب   بنب اسنننانبد  از ا نواع سنالح ننبی 

س ت   سنگی    حمالا نوایی   زمینی منبل   سیعی از دب  اقلی  کردسنب   راق را مورد ینورش جنننبینننکنبرا نه دنود قنرار داد    

دسبرا نبی سنگی  جب ی   مبلی به مردم زحمنکش سبک  در ای  منبل   ارد کرد    بب ث دب ه درابی   آ ارگی مردم گشنه   منزارع 

   ببغ نب   ر سنبنبی زیبدی را به آتش کشید  ا د. 

ای  حمالا  حشیب ه   تجب زگری ب در نرایطی به  قوع می  یو دد که نر د  رمی  نبر   سرمبیه داری تنرکنینه   اینرا  بنب ا ن نوننی از 

بحرا  نبی  می  سیبسی  اقنصبدی   اجنمب ی دست به گری ب ند   نکست نبی  ی در  ی سیبست نبی ارتجب ی   ضد کبرگری نب  در 

دادل مرزنب    بکبمی در تبمی  موقعیت مطلوب منط ه ای دردبرت مرزنبیشب   آ ب  را  اداننه به نر جنبینی  لیه مردم سنبکن  در این  

منبل  دست بز ند   بب فرافکنی مشکالتشب  به دبرت ازمرزنب افکبر مومی تود  نبی مردم سنمدید    ل  ه کبرگر را منننحنرف کنرد    

 از  بسخگویی به  یبزنب   مطبل با اسبسی   ر زمر  ل  ه کبرگر   مردم زحمنکش نب ه دبلی کنند.

نورای نمکبری  یر نبی      کمو یست  ضم  محکومیت ندید حمالا تجب زکبرا ه  یر نبی  هبمی ایرا    ترکیه به منبل  منرزی 

اقلی  کردسنب   راق که نرای   بام     گرا  کنند  ای را به مردم زحمنکش ای  منبل  تحمیل کنرد  اسنت  منننبسنب تنرین  راننکنبر را 

ددبلنگری افکبر مومی  یشر    منرقی مردم منط ه   ج ب  در ا مبد فشبر به حبکمیت نب     بدنبی بی  المللی ج ت دبتمه داد  به ای  

 ضعیت درد آ ر   کوتب  کرد  دست رمی  نبی جنبینکبر ترکیه   ایرا  از منط ه  نم نی  سنبزمنب  داد  ا نننراضنبا  سنینر تنود  ای 

 بر لیه کل حبکمیت در ای  د  کشور می دا د. 

 مرگ بررمی  نبی ارتجب ی   جنبینکبر ایرا    ترکیه

 ز د  ببد آزادی  ز د  ببد سوسیبلیس 
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امابنب: اتحبد فداییب  کمو یست  حزب کمو یست ایرا   حزب کنمنو نینسنت 

حکمنیست  سبزمب  را  کبرگر  سبزمب  فداِییب  تاقلیت    نسنننه  -کبرگری

 اقلیت.

 
 آدرس ایمیل: 

ShorayeHamkari@gmail.com 



 

درادامۀ ببزگویی  وننه نبی  از کوبنب بنرای 

نمب  ترجمۀ م بلۀ دیگرم را که بنه فنبرسنی 

برگردا د  ام  اینت در ادنننینبر ننمنب قنرار 

میدن . امید است  بنوا   تب حد  نب نینزی نن  

که ند   گونۀ دیگری از آ  نمنه ینبدگنبری  

یبدبودنب   آمنودنننه ننبینی را کنه در لنی 

اقبمن  در کوبب درینبفنننه ام  در اینننجنب  نینز 

توا سنه ببن   ارایه دن . در کبر کمو یسنننی 

  در سنبینت سنبزمنب  من نبلنۀ  396نمبرا 

" ملینبا ا بنبمنب" را کنه من نبلنۀ ا د بنود  

 امید ارم که مالحهه کرد  ببنید.       

 

 

" میخوان  مثل  ر د  ای ببن  که بننوا ن  بنه 

 ر ی نب ا ب  ر از کن  "               

            

براسنی  ه کسی مینوا د بگوید که ننب ا نب   

را دوب میشنبسد   دوب بب آ  آنننب اسنت  

 نی   یزی ممک   یست  حنننی دنینلنی از 

نب ا بیی نب  مینوا ند بگویند که تمبم ننب ا نب 

 را میشنبسند.

آخ نب ا ب  دودا بگو که  ه  ینزننبینی را 

دردود   انه ای کنه قنببنل ر ینت  نینسننننند. 

تمبمی ا سب  بیی که د ر   بر دنودا جنمنر 

  جور کردی  محله ننبینت  دنینببنب ن نبینت  

سبدنمب  بی تنو  تنبرین  تنو   نینر زی تنو  

بندسنت  3898آزادی تو که در ا د ما وینۀ 

آ ردی  این ب نمه به تو تعل  دار د.                                                                                           

ننب ا نب  منینندا نی کنه دنیننلنی ننب  نالقننه بننه 

دیدارا نسنند. امنب  نرا  کسنی کنه  اقنعنب 

بخواند ترا بخوبی بشنبسد  بن نننر اسنت کنه 

یت  ر د  ببند. امب کسی که ببد ن   نداننننه 

ببند  ب رحبد مینوا د به تو  زدیت ننود   

 بیشنر بب تو آننب نود!                                                                

بنب اتنوبنو   احند  36 ند  قت  یش بب د  

بنه  (Cerroن ری از  بحیه منحنلنۀ سنر ت 

 اکن ر 36محلۀ 

 ( Diez de Octobre ) در جننوب ننرقنی

اکن ردرنب ا ب بنه  36تو  سر زدم.  بم محلۀ 

یبد ر زی ست که کبرگرا  مزارع  یشنکنر 

 3929اکننن نر  36در نرق کوبب در تبرین  

اکننن نر"  36میالدی بب ا نشبر " منب نینانسنت 

برای ا لی  ببر م برز    جنگ را بر  نلنینۀ 

انننغننبلننگننرا  اسننپننب ننیننبیننی  ا ننالم  ننمننود نند. 

درابندای ای  نورش به رنن نری کنبرلنو  

  بنرد  ( Carlos Céspedesسز ه د  ت 

نبی مزارع آزاد ند د    یو ند  سنینعنی از 

برد  نبی آزاد ند  بب م برزی  ضداسنعنمنبر 

بر  لیۀ انغبلگرا  اسپب ینبینی آغنبز گشنت. 

آزادیخوانب    من نبرزین  مسنلنح تنوا سننننند 

ن ر را آزاد کنند  9ظرف سه ر ز بیش از 

 36666  تب آدراکن ر تنوا سننننند بنینش از 

م برز مسلح را در کننبر دنود جنمنر آ ری 

کنند. بنرد  ننب    نینر ننبی آزادین نخنش   

ا  البیو  کوببیی در لی ای  جننگ رننبینی 

بخش  در کنبر دود  من نبرزین  فنرا سنوی  

اینبلیبیی   اسپب یبی بی منولند نند  در کنوبنب 

را در کنبر دود داننند. حنی امنرینکنبین نبی 

ا نن ننالبننی   بننخننصننو   ننیننر نننبی منن ننبرز 

 ورتنورینکنی   من نبرزین  منعنر فنی  نو  

 مبکزیمو گومه ز

   )Máximo Gómez )  از جننمنن ننوری

د مینیت  در صاوف من نبرزا کنوبنبینی ننب 

برای رنبیی از اسنعمبر اسپب یب بنود ند. این  

جنگ   م برزا آزادی خش به سراسنر کنوبنب 

کشب د  ند   به مدا سی سبد ادامه یبفنت ت 

 . ب می  دبلر جنننگ سنی 3929  – 3989

 Guerra ) سنننب لنننه   جنننننننگ بنننزرگ 

Larga ) بمید  میشود. به یبدبود " مب یاسنت 

اکننن نر"   این  ر ز در کنوبنب تنعنطنینل  36

رسمی ست. در ای  جننگ ضنداسنننعنمنبری 

کننوبننبیننی نننب  یننکننی از رننن ننرا  مننعننر ف 

کوببیی  فیلسوف  نب ر    ویسندا ا  البنی  

کنه بنننببنه  ( José Martí ) دوز  مبرتنی 

ادبیبا   آثبر مننشرند  از لرف  ی  آننب 

به ایدیولومی مبرکسیس     ش م می را در 

ندایت این  جنننگ ضنداسنننعنمنبری بنعن ند  

دانت. بعد از سی سبد جنگ لنوال نی  در 

میالدی اسپنب نینب در این  جنننگ  3989سبد 

نکست دورد   آدنرین  کشنور مسنننعنمنرا 

دود را در امریکبی التی  از دست داد. در 

برای ا لی  ببر جم وری کنوبنب  3989سبد 

 تأسی  ند.                           

اکننن نر  نه  36در ر ی تنپنه ننبی منحنلنۀ  

منبظری   ه دیدگبنی کنه تنب کنبزابنال نکنب  

 بحیۀ نمبلی تنو  ننب ا نب  ننمنه  نینز قنببنل 

ر یت است. منبظر زی بیی که ننب   ر ز 

جاابیت دب  دود را دارد. دب ه ای که در 

 Camiloآ   کنبمنینلنو سنینننانو  گنو   ت 

Cinfuegos )  36بد یب آمد   در ای  محلۀ 

اکن ر تو قرار دارد.  یزی که ف   منعل  به 

تو است. اینکه کبمیلو در این  منحنلنه بند نینب 

آمد   اصال د ر  دانننن . فنرمنب ند  ننی ا   

 ظبیاش   م برز  اش بنرای آزادی غنرب 

کشورا از دست دیکنبتور ببتیسننب   نینزی 

که زبب زد نمه است. سپنب  از این  منحنلنه 

اا که به کبمیلو امکب  داد  در این  منحنلنه 

بد یب بیآید  د را  کودکی   جوا ی را  شنت 
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 " میخواهم مثل پرنده ای باشم ک  بتوانم ب  روی
 هاوانا پرواز کنم " 

 گزارشاتی از کوبا

 خسرو اسدیان       



 

سرگاارد   بعد م برزی از ا  از آب درآید. 

کبمیلو سنینننانو  گنو   انو   جنزینی از 

 3891جوالی در سبد  62حرکت   جن ش 

در کوبب بود که در  یر زی ا  الب کوبب در 

  ش بسزایی را بن نمنرا  فنیندد   3898سبد 

 ه   رایود بع ند  داننت.  ی منحن نوبنینت 

زیبدی مببی  تود  نبی مردم کوبنب داننننه   

دارد  بننخننصننو  مننببننینن  دننن ننب ننب   ننبمننش 

 نمیشه بر زبب  است.                                                       

محنلنۀ ( Nuevo Vedado )  داد ی جدید 

ضلر غربی تو که منط ه ای  نرسن نز را بنه 

دننود تننعننلنن  دارد. ر ددننب ننۀ آلننمننننندر  ت 

Almendres )   که رانش را در  س  این

مننحننلننه بننه دریننبی کننبریننیننب بننبز کننرد . 

دردن نبینی کنه صندننب سنبد را  شنت سنر 

گاارد  ا د   در کنبر  خل بی س نزا  قنوا 

دبصی به ای  محله اا داد  ا ند. در گناار 

از دیببب ن نبی  نینش   دن  زین نبینت از این  

محله  به دنینببنب نی منینرسن  کنه سنبدنننمنب  

آرنیو  ه گوارا درآ جنبسنت. در ر بنر ی 

سننبدنننننمننب  آرنننیننو  ننه گننوارا  در نننمننینن  

 ( Casa del Ché ) دننیننببننب   دننب ننۀ  ننه 

قرار دارد. دب ه ای که  ه  بعد از  یر زی 

  سه سنبد 3898ا  الب سرخ کوبب در سبد 

بب دب واد  اش   ب ه نبیش در آ  بسر برد  

است. مرکز   سبدنمب  آرننینو  نه گنوارا 

سبد اسنت کنه بنبزسنبزی نند     6 زدیت 

ف   برای تحصنینل   منطنبلنعنه  تنحن نین    

 س نش ز دگی  ه گواراست. ای  مرکز بنب 

کنننوننننش   تنننالش ددنننننننر  نننه گنننوارا  

Aleida ) سنننر  نننه     ( Camilo )  

 96  کنه در دننۀ  ( Aleidaنمسر  نه  

میالدی  او    نینر ی من نبرز جننن نش   

 جوالی بود  62حرکت 

اننبر  بنه  396ت در کبر کمو یسنی نمبرا 

ای  جن ش ند  است    برادر کنو نت  نه 

 - Juan ) منننبرتنننیننن    –گنننوارا دنننوا  

Martín )     بب کمت دیلی از نمرزمنب  

 یبرا   ه گوارا به را  ا دادنه ند  است.                

 

 Nuevoنب ا ب  تو ف   محلۀ  داد ی  نوت 

Vedado ) منننحنننلنننۀ قننندینننمنننی ننننب ا نننب  

  محلنۀ سنر ت ( Habana  Vieja )  ییخب 

Cerro )  منحنالا   منننبلن  تنوریسنننی  

 یسنی! حبالست که برام ما وم ند  کنه  نه 

 سعنی    ه ا د دنه ای را در دود گنجبد  

ای. براسنی اگر کسنی بنخنوانند تنرا دنوب 

بشنبسد  ببیسنی حوصله   صن نوری را بنب 

دودش بنه ننمنرا  بنینآ رد. بند   صن نر   

حوصله  آگبنی   مطبلعه  نیش  نینزی در  

اینجب به دوبی قببل  منل   منورد مشنبنند  

بننب آگننبنننی   3898 ننیننسننت. حنننننی ا نن ننالب 

حوصله   جسبرا بر  لیۀ ج بر بی رحمی 

 و  ببتیسنب تنوا سنت بنه  نینر زی بنرسند. 

میالدی   یش تو نب ا ب  گنر نن نب    3896

تشکیالا زیبدی بود د که بر  لینۀ بنبتنینسنننب 

م برز  میکرد د. آ طور که به م  تنوضنینح 

دادی  یت گر   آ برنیست  میخواست ننر 

لور ند  ببتیسنب را تر ر کننند   ا  را از 

بی  ب رد تب بلکه ا ن نالب را از این  لنرین  

نر  ه ز دتر به  یر زی رسب د. امنب فنیندد 

  ا ن ننالبنینو  ننمنرا   ی  منخننبلنب  ننننینن  

آکسیو ی بود د   را که آ  نب منعننن ند بنود ند 

برای  ینر زی ا ن نالب بنبیسنننی ا نننصنبب   

سراسری نمرا  بب قیبم تود  ای سر گینرد   

بر  لیه ببتیسنب    وکر امپریبلینسن  بنبیسنننی 

منشکل   منحد   سبزمب دنی ند    ه اینکه 

بب کشن  دینکنننبتنور بنبتنینسنننب  از  ی ینت 

قربب ی بوجود آ رد. ببیسنی  ه   نبمسنب اا 

  اسنثمبر سرمبیه داری دیکنبتور را درنن  

 نکست.                                     

سنرا نجنبم  نننب ا نب  سنبزمنب نندننی  آگنبنننی  

اسن بمت  نونیبری   جسنورینت تنو ثنببنت 

کرد د که توا سنی به  یر زی برسنی   نرا 

که یت بر بمه بنرای رننبینی ا در دسنت 

 داننی.                                

نب ا ب   ه تبریخی   ه لحهبتی را کنه تنو 

 شت سنر  نگنااننننی. بنراسنننی کنه بنه ینبد 

مب د ی سنت. بند   این  تنبرینخن نه کنه تنو 

داری  این منه منردم د نینب بنه تنو  نالقنمننند 

 میشد د. مطم   ببش که  ه تن ب  خل بی سر 

بلند   تنومندا  آفننبب تنببنب نت  مشنر بنبا 

تولیند نند  از منزارع  نینشنکنرا  منزارع 

توتو    سینگنبرننبینت   درینبننبی د ر   

برا بب ث ند  ا د که مردم را به  نینش تنو 

بکشب ند  بلکه تبری  سردت  تبری  م نبرز  

اا بر  لیۀ امپریبلیسن ب  تبری  م نبرز  اا 

بر  لیۀ دیکنبتوری    نهن  اسنننثنمنبرگنرا نۀ 

سننرمننبیننه داری  ایننننن ننبسننت کننه مننردم را 

 القمند به تو کرد  است. م برزا تنو بنرای 

آزادی  من نبرز  اا بنرای جنداینی دین  از 

د لنننت  ددنننننننرا     سنننرا    مننن نننبرز 

کنننمنننو نننینننسنننننننی کنننه درکنننننننبردنننود داری  

دسنآ ردنبی سوسنینبلنینسنننی کنه بنه تنحن ن  

رسب د  ای  این ب نسنند که قنببنل افنننخنبرا 

ند ! ر گ بیی کنه بنب دنود بن نمنرا  داری  

ا سب  بی سیب    ساید  بب ر گ بی منخنننلنب  

در کنبرنن    بنب نن   ننمنه جنب ننمنرا  تنو 

نسنند  این ب نسنند که تعل  به تو دار د!                                                                                     

نب ا ب  میخوان  به  ر ازم ادامنه دنن         

  اگر اجبز  دننی د سنت دارم بنز دی بنه 

بنه دیندارا  ( Boyeroمحلنۀ بنوینه ر  ت 

بیآی .                                                                       

 

   6632آ ریل   

 دسر  اسدیب                 

 

" کسی که میخواند ج ب  را تنغنینینر دنند  

 ببیسنی آ را بشنبسد.                             

کسی که میخوانند دنودش را  نجنبا دنند  

 احنیبت به رف ب دارد.                          

کسی که میخواند  نینر ینش را بنه تنحنر  

درآ رد  بنبیسننننی دننودش را سننبزمنب ندنننی 

 دند.

کسی که برای یت ز ندگنی آزاد   ا سنب نی 

تالش میکنند   منینخنوانند آیننند  را بندسنت 

 آ رد 

ببیسنی م برز  کند."                                                                         

 ار سنو  ه گوارا                              

  

 989 -// شماره  9911خرداد ماه 

 99صفحه 

” صدای نامیرا “
برنامه ای از  
صدای فدایی 

سی  بمناسبت
ونهمین سالگرد 
ا دام رفیق سعید 

بدست  سلطانپور 
این برنامه جانیان جمهوری اسالمی. 

را در سایت های سازمان و همچنین 
کانال تلگرامی سازمان میتوانید دریافت 

 کنید .

https://fedayi.org/namira/  

https://fedayi.org/namira/


 

 ”بهاران ” 

  بهاران برگ هاست

  زال  آبشار

  آرزوهای ناتمات کودکان کار

  خون تو

  هیاهوی کوچ 

  کودکان پشت بساط آلوچ 

  بر شعل  زخم تو نشست  ات اینجا

  برچهارراه دود و گلول  و دیو و زره پوش

  و آب می شود

  و آب می شود صخره ی یخین هراسم

  این اشک نیست ک  فرو می چکد از چشمم

  برگرگر شکفت  زخمت

  

  بر گرگر زخم شکفت  ات

  دست و دلمان گرت می شود

  از نیزارهای سوخت  معشور

  تا جنگل های ب  غارت رفت  گیالن

  تا مردمانی ک  درو می شوند

  هر روزه ، هر کجا در رویای نان

  از کوره پزخان  ها

  از زورآبادها

  اززخم ها و پین  ها

  از الی دندان چرخدنده ها

  از پشت دار قالی

  از فراز دار

  هااااای بگذار بنویسم بگذار

  با نی استخوان کتف شکست  خواهرت بنویسم

  بنویسم

  با ساق خونین برادرت بنویسم

  موی  های مادران داغدار

  مادران سیاه پوش

  مادران روسری سپید

  مادرحمید،فرزاد، پویا

  : مادر فاطم ، سحر، ثریا

  گلم پرپر شد از باد خزانی

  شکست  ساق  اش در نوجوانی

  بیا د  سوخت  تا دت بگیریم

  سرود مادران خاورانی

  

  ش هید ن وجوانم، ماڵ و مینم

  وە داخد پا نی کیشم تا بمینم

  هزاران جار ئ گ ر بمرت ه ڵسم

  حقد بسێنم  رووژه ک  ئ و  ه تا

  

  

  هزاران سهره پر خونین ببینی

  لباس مادران مشکین ببینی

  تر از این ببینی هزازان تلخ

  سفره ی ظالمی رنگین ببینی  ک 

  

  

  رووڵ ت کوشتن سزانن ج رگ و گیانم

  وە نیشتمانم  کوتان ب یداخ خ ت

  رووڵ ی ش هیدت  نی ک ت  س نگ ر چووڵ  و

  ه تا رووژێ ن مینێدن سفانم

  

  گلول  بر د  یارت نشست 

  خون لخت  بست   میان کوچ  ها

  نگ  کن کات ظالم تا برآید

  جنازه می برند دست  ب  دست 

  

  خ ت  ل  پ ی  زمسان و زەالن  و خ ت

  س ردەوا و ت ت  ش واره و  ت پ و تووزه و

  داد ئای ت  ک سێ پا نی ڵگرێ پ ی

  ن  گوودەرزێ ن  زووراوێ ن  رووس ت

  

  جنازه می برند از کوی و برزن

  جوان و نوجوان از مرد و از زن

  تن آبانمان در خون کشیدی

  بمان چشم انتظار ماه بهمن

  

  بنویسم

  و با کلمات راهی شوت

  بر کران  کارون و زنده رود

   بر دهان کف آلود سیمره، ارس

   و تن ماهیان سیاه کوچک را

  از گوش  گوش  این خاکستر سرد جمع کنم

  هم  را بریزت در کول  پشتی حافظ  ات

  ببرت تا زمین های بایرمان

و نامشان را یکایک، دان  دان ، برگوش  گوش  این خاک 

   تشن  لب

  بکاریم

  تا شکوف ..

  تا گل..

  تا گندت..

  تا گرد گرگر شکفت  زخمت

  تا گرد گرگر زخم شکفت  ات

  گروه گروه، دست  دست 

  با خط و خاک خوردگیمان

  با آستین های چرک و کف  های پاره مان

  نان بپزیم ، ناااان

  تا بوی آن

  بوی بد دهان این نرکدددخدای را از خان  هامان بزداید

  : و پای بکوبیم و بخوانیم

  

  دنیای نک و نوار هات

  رەنجێ کیشایم وە بار هات

  س یران یار هات  وادەی

  م ردم گ  وهار هات

  

  خاڵ وه خاڵ هات  پ روان ی

  زەالن چێ و ش ماڵ هات

  نز وەحاڵ هات دار بێ

  م ردم گ  وهار هات

  

  

  قاڵی زووردار بی وێران

  سفرەی ه ژار پڕ ل  نان

  جزر زمسان  وه س ر چێ

  م ردم گ  وهار هات

  

  دەنگ ت مۊره و شمشا 

  سوک باڵ  وێن ی ک پوو

   پ ڕ کیشێدن ماڵ وماڵ

  م ردم گ  وهار هات

  

  ل  وەر  سیی  درارن

  ساز و دێوڵ ک ین خ وەر

  دەورەی زاڵم چێ وه س ر

  م ردم گ  وهار هات

  

  ه ت جار چۊ جارجاران

  وه داوان  گوڵ خ ی  چیم ن

  تی ن وە باوان  غ ریب یل

  م ردم گ  وهار هات

  

  

 احسان حقیقی نااد

 989 -// شماره  9911خرداد ماه 

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 

 

سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی  نشریه

عالوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل 

های سازمان، انعکاس دهنده مسائل 

سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و 

تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز 

هست . تحریریه نشریه از میان مطالب 

رسیده انتشار مطالبی را انتخاب و 

درالویت قرارخواهد داد که مستقیما 

برای این نشریه ارسال شده باشند لذا 

انتظار داریم انعکاس این مطالب در 

سایر نشریات و سایت ها با ذکر منبع و 

نام نویسنده صورت گیرد. از طریق 

ایمیل ادرس زیر 

انتقادات خود را  و پیشنهادات نظرات،

 در میان بگذارید . با

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !


