
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

سفاهف   52با علنی شدن مفافا" فافافاافه  فامف  

ایففنان ینفففرفففاف سفففنییفففدا   فففرفففنیافففا  

اپوزیسرون پفنیرفنبفی ی دفنافداژان ژ یفه 

ننج "ژآمده است.از سلطنت دلبان گنات  افا 

ملّررون از حل  اا  اکن  یدبقاای مختلف، 

بففا فمففایففو پفف ففاففدففوف اففه آیازشففده ا ففد  فف  

ایففلففاهففنففاا فتففناژ"ا" اففن فف ففنفف ففا ف "اژ" 

افففکففففناژمففففرففففیففففو" ی ایففففا بففففاژ نففففرففففا 

ف  و رستفتصد "اژ" اینان بزژگ آژیفایفی 

ژا ببلعد! اینلا گویی افا فنفون "ژ فنه مفنیف  

ز دگی مرکن" د ی افرفا ادف عفی از ژی فد 

 ی کیلا  سرفاسفی،  فیفامفی ی اتفتفصفا"  

 یففوژاففا  تففدژافف ففنففد  ففلففان "ژمففنففطففقفف  

ی"ژاینان  داشتند ی یو باژه یبح برداژشده 

ا د ی "یده ا د ف اینان تناژ"ا"  با نرا بست  

اسففففففت  فففففف  فبففففففداففففففناز تففففففناژ"ا" 

ان  ن ا فاست .بف  زعفه آ فلفا  ف فلفوژ  

اس می با بستا ایا تناژ"ا" فاستق ل ملفیف 

 داشت  اینان ژا  قض ی آ فنا بف  مسفتفعف فنه 

نرا ابدیل  فن"ه اسفت. ایفا  فاژ ف فلفوژ  

اس می خون  اسرو اهرستی ی یدفا پفنسفتفی 

یایضا ضد ف  و رستیف آ فلفا ژا بف   فو  

آیژ"ه است اا ایرک  عف یه بفنمفحفکفومفرفت 

تناژ"ا"، اناخوان بسرج  رنی! بنا  مفقفابفلف  

 با آ نا  رز "ا"ه ا د.

امففا ایفففا یدفففا پفففنسففتفففی ایفففا  ففف ففاعفففت 

 ففاسففرففو ففاهففرففسففت "ژ ففبففلفف  ژاسففت ینفف  

اپففوزیسففرففون ی مففخففاهففاففت یمففحففکففو   ففن"ن 

فتناژ"ا" بداناز ان  ن ا ف بفا  فرفت  فاف  

فاستق ل اتتصا"  یسراسی یداف ی از ژاه 

"هسوز  بنا  او"ه اا  احت سته یاستث اژ 

ی گناتاژ"ژننگ   لوژ   فلفل ی فنفایفت 

اس می اسفت، یفا افدی "یفرفن  ژا " فبفال 

 مرکنند  .

 کارگران جهان متحد شوید !

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

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 981 -// شماره  9911تیر ماه 

 درهنگامه فساد وتباهی وآشفتگی رژیم

انفجارات پی درپی اخیر  

 .درمراکزحساس، چه معنائی دارد

 کارگران وزحمتکشان !

 ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور!

احزاب سازمانها و نهادهای مدافع آزادی 

 وبرابری !

یدیژ  که اعدا   یاز"ه اا از  
یبی  واب 89"ستررنشدگان خرز  آبان 

گذاشتا مطاهبات  اژگنان شن ت  ریکن 
اات اا     اعتصابیان یاژ" "یاز"ا را 

ژیزخو" شد ه است ییدیژ ا کا  ز دان 
اا از  25ی ش ق ی برراژ  بنا  

 اژگنان آذژآب،یاع   علنی مسدوهرا توه 
تضایر  مبنی بنسن وب برن  ا   

پرش "ژآمد   89اعتناضات میاب  آبان 
ا نا  سراست ایدید سن وبرنیلا  ژ یه 
  لوژ  اس می است    ما پرش از ایا 
"ژایا باژه ایداژ"ا"ه بو"یه یا نون ایا 

 .یاتعرت مسله بنا ران آشکاژشده است .

 اطالعیه مشترک شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست

 علیه حکم اعدام و رژیم جنایتکارجمهوری اسالمی بایستیم!

 1در صفحه  ادامه

بیانیه وفراخوان سازمان اتحادفدائیان کمونیست در مقابله با 

 تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی

 ۵در صفحه  ادامه

 وضعیت اقتصادی فعلی طبقه کارگر در ایران

 ” !یک دنیای بهتر ” در باغ سبز 

 نگ دبقاای میخص  ایلی ا امی "یژه افا  
ااژیخی بو"ه ،  بن"  اف فواژه  فابفنابفن  ف  "ژ 
یو سو استث اژ  نندگان ی راژارنان با ا فامفی 
امکا ات ی ابزاژاا تناژ "اشت  ا د ی سو  "یرن 
استث اژ شو دگان  ف  افنفلفا بف   فرفنی  اژا"ه ی 
ااحا" خو" متکی بو"ه ا فد . "ژ عصفن  فاضفن 
ایا  دال "ای ی  فاژ ی سفنمفایف  اسفت  ف  "ژ 
ا امی مناسفبفات ا فتف فاعفی  ف فو" "اژ"  فداهفی 
ا  نان  ابنابن       ا   عنی  اا  ز فدگفی 
ژا "ژ بففن مففرففرففرففن" ، "ژ ایففا  ففدال  ففابففنابففن 
  و رستلا ب  عنوان پرش تنایالن اژ"ی   اژب  
عنوان انلا  رنی  بفاهفقفوه ی بفاهفافعفل "ژآگفاافی 
بخیی ی سازما دای دبق   اژگن ا فواژه آمفا  
اودد  اا ی الا  ات بوژ یاز  تناژ "اشتف  ی 
"اژ د ی اقط آگاای ی "ژایفت ی "ژ عفرفا  فال 
 ا ایا ی   و رستلا "ژ افن "یژه ا  افوا سفتف  

 ایا ا شلا ژا خنثی  ند . 

آافش سففوزیففلفا یا ففاففرفاژات پففی "ژپفی "ژ ففقففاد 
یآاش سفوز  اخفرفن "ژ   مختلف  یوژ ی ا اراژ

اررنه ی  طنز، محل اسفتفقفناژ مفوشفو یافوهفرفد 
سوخت  امد ی متعاتب آن ا اراژعیره "ژ محفل 
اوهرد یمو تا  سا تنیاو اا  پرینات  ی سفخفنفان 

مفقفامفات ی   ضد ی قرض ی "ژیرفرفویفی مفکفنژ
اژایف   فدا"ن ادف عففات "ژایفا بفاژه، بف   ففد  

یا ررنع د  بفو"ن ایفا   یگ ا لا "ژباژه ع د  ی
  وا" ، "اما ز"ه است.   

باید "ژ ین گنات    ایا  وا"  "ژ اهی اافافاق 
مرااتد    اسا" یاباای یآشاتری سنافاپفا   فیفا  
 ففا ففه ژا "ژبففنگففناففتفف  اسففت.اخففتفف ا ی"ز"  
  کومتران یآتازا"ه اا ابعفا" بفایژ فکفن" فی پفرفدا

  ن"ه است. 

ساله  1۵تفاهمنامه ” درباره 

 و” ایران وچین 

نگرانی ناسیونالیستها ورژیم 

 چنج های وطنی

 ۶ادامه در صفحه 
 ۷ادامه در صفحه 

چهارنعل  تاختن جمهوری اسالمی بدنبال ترکیه  و 

 عربستان صعودی در امریکای جنوبی.

 99صفحه 
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 91صفحه 



 

 ادامه از صفحه یکم 

... 

 سابق  اااا نام  

ایال آ       منتفیفنشفده اسفت افعف  دفن  

 52مصوب   لوژ  اس می بنا  افوااف  

ساه  بانرا است ی آ له    بصوژت ژسف فی 

   مع وال ازدنی سخنرو  "یهفت اعف   

ی بعد ماا" آن منتین مریو" . بلفکف  بفنفوعفی 

ایا دن  ب  بفرفنین "ژز پفرفدا  فن"ه ی یفا 

"ژز"ا"ه شده است. نون سفنان  ف فلفوژ  

اس می "ژ "سرس  نرنی ی عوامان  ی عد  

شااارت استا" د.  پس اع  اا ادف   افا فو  

تناژ"ا" ژس ی اواا  شده یامضاء شده برفا 

"ی یوژمو و"   رست ییا علنی  یده است. 

 سففی  فف  بففخففادففن مففنففاففعففت سففرففاسففی خففو" 

مرخوااد ننرا اهقاء  ند، "ژ "ژیرفرفویفی ی 

عوامانیبی با ژابفنان  ف فلفوژ  اسف مفی 

ااایت نندا ی  داژ" ی   فرفخفواافد بفا مفن"  

شاای  نی بز د ی  فقفرفقفت ژا بفرفویفد ی 

 .ساس "ژباژه آن موضع بررن" 

 ففرففااففی بفف   یفف ففکففیففلففا   یففوژاففا  

امانیاهرستی "ژمنطق   ی "ژایا نفلفاژنفوب 

ژیابط برا نرا ی  فلفوژ  اسف مفی  یفان 

مرداد    ایا دن     ا نون  لفرفات آن بف  

برنین "ژز ن"ه است    امن  ای اهفبفدااف  

 بلک  مسبوق ب  سابق  است. 

ایدید ادژیری اضا" نرا بفا شفن فت افا ی 

محاال ماهی یسنمای  گزاژان امانیاهرسفتفی، 

ایفرففا"   "یهفت آمفنیففکفا ژا  یا"اژ فن" افا بفا

محدییت اا یاحنی لا  مختلف ب  سفرفاسفت 

اتتفصفا"  نفرفا مفلفاژبفز فد ،ایفا سفرفاسفت 

آمنیکا نرا ژا    بفا مفازا" افوهفرفد مفوا ف  

است مربوژ ن" بنا  یااتا بازاژاا   دید 

اوهرد شن ت اا  عیفرفه خفو"،   بنا  مازا"

ب نیوژگسفتفن    ابتکاژ ف   نبند یژاه ف ژا

بففازاژ ففاالاففا  نففرففنففی یایففویفف  شففن ففتففلففا 

ی"یهت اا   یوژاا  مختلف بنا  گناتا 

یا  یاوسع  زینساخت اا یژی ف  افرفاژت 

"ژاهففویففت   یففد اهففبففتفف  بففا-ی  سففب ی ففاژ، 

 -تفففناژ"ا"ن شفففن ففففت اففففا  نففففرفففنففففی 

 "ژ"ستوژبرذاژ".

"ژنلاژنوب ایا سرفاسفت ژاافبفن"  نفرفا 

بو"    "ژ نیان سان شی  فرفنفگ، ژیفرفس 

زمفا فرفکف   -82  لوژ نرا ب  اینان "ژسال

 ضنات  فاسفرفو فاهفرفسفت ی فیدفنفافنسفتف 

"ژخواب بو" فد .یاز ژییفرفا  سفلفرفه شفدن 

"ژتدژت بوسرل  ایدید احنی لا  آمنیکفا ی 

ب  گنسنری  یا دن او"ه ز ف فتفکفش مفن"   

"ژ ترر    ل   یامی ی فنفگ ی یفاژ،   ی یا

سند ا کاژ  ی اافااف فنفامف   71 ید  بو" د، 

احت عفنفوان فمیفاژ فت  فامفع ژاافبفن"  

  لوژ  اس می ی  فلفوژ  خفلف  نفرفاف 

بففانیففه ا ففداز ژسففرففدن بفف  اففوااففقففات  ففامففع 

یع لی، ب  امضاء ژسرد. آ       بصفوژت 

رفرفنژسفف فی بف  بفرففنین "ژز  فن"ه  اسففت 

یکسن   لرات است بنمبنا  ایفا افواافقفات 

ایهر     از زیرات آن انوز خبن  "ژ"ست 

 رست یبنین مرنسد ایا سفنفد بفرفیفتفن آمفال 

یخواست  اا    لوژ  اس می ژا مفطفن  

مرکند. اینک  "یهت نرا ب  پا  ننرا اوااقی 

بنی"،  نی ی فدیفب بسفرفاژ اسفت . افعف  

  لوژ  اس می با"ژز "ا"ن ب  برنین ایفا 

دن  یبا "ژیغ باای ی عد  شااارت میغول 

"ژیاات عکس اهع ل ااکاژع ومی ایفنان ی 

 "یهتلا  رنبی، بویژه آمنیکا است. 

"ژا را ژابطف  عفبفاا مفوسفو  مفرفرفویفد  

ایا سند موضو   دید   رست ی "ژ سفافن ” 

  لوژ خل  نرا ب  افلفنان "ژ سفال  ژیرس

اواا  شد    "ی  یوژ "ژ ژاسفتفا    ۴۹۳۱

اا   امع ایا سنفد ژا بف   گستن  ا کاژ 

ایففا "ژزمففا ففی بففو"  فف  “  امضففا بففنسففا ففنففد.

  لوژ  اس می افنفوزافحفت افحفنیف فلفا  

آمنیکا بو" ی"ژژییکن" ب  نرا   فه  فن"ن 

ایففاژاففحففنیفف ففلففا  آمففنیففکففا یاژیپففا ژا مففد 

 ین"اشت. اما یتتی اواا  بن ا  پرش آمفد، 

  لوژ  اس می با "ست ی"هباز  میفغفول 

بستا تناژ"ا"اا  متعد" با شن تلا  رنبفی 

شد ی یدایی اه از اسرو اهرست اا  یدفا 

پنست ما بن رامد ، ع   مذا فنات مفنبفود 

ب  گستن  اف فکفاژ  بفا نفرفا بف  پسفتفو  

سراست خاژ ی  ف فلفوژ  اسف مفی ژا فده 

شد. اما با سن اژآمدن انام  ی خاژ  شفدن 

آمنیکا ازبن ا  یاع ال افحفنیف فلفا  شفدیفد 

اتتصا"  ی ماهی ی  اافوا فی اافحفا"یف  اژیپفا 

"ژ سب ژضایت آمنیفکفا بفنا  ا"امف   فاژ 

  اا فرفلفا  رفنبفی "ژایفنان ی خفنی  پفی 

"ژپی آ لا ازاینان ، ایدید بحنان اتتصفا"  

،اعتصابات  اژگن  ی خرزشلا  ا ت اعفی 

ی  ااوا ی ژ یه "ژ  فل مفعفضف ت مفتفعفد" 

"یرن، ایفا بفاژ افرفل  ژافبفنان  ف فلفوژ  

 81اس می یفا" افنفدیسفتفان  فن" ی"ژسفال 

اردتی من ب ازعلی الژیرا ی ،مح د  فوا" 

ظنیف ،برژن  امداژ ز فرفنف   یژیفرفس  فل 

با و مفن فز  بفنا  مفذا فنه ژاافی نفرفا 

شد د. "ژپی ایا مذا نات، پرینویس  فلفایفی 

ایا اافااف فنفامف  "ژایل افرفنمفاه "ژ  یفسفت 

"یهفففت اصفففویفففب یبففف  یزاژت خفففاژ ففف  

ماموژیت "ا"ه شفد افا بفامفذا فنه بفا دفنی 

نرنی شنایط اواا  ژی  متفا مفوژ" تفبفول 

"یدنی ژا الر    ایند ی بفعفد از دفی ایفا 

ژی د بو"    متنی افحفت عفنفوان فییفنایفش 

ساه  اینان  52 لایی بن ام  ا کاژ   امع 

ینففرففاف"ژشففبففکفف  اففا  مففرففاز  پففخففش 

شد ."ژعرا  فال  فبفایفد افنامفو   فن"  ف  

سنییدا  ژ یه سن وبرن  ا فه بفنایفنان 

"ژباژه ایا ااااه  ام   رز  فنفبف  ایفداژ بف  

"یهت آمنیکا یاافحفا"یف  اژیپفا ژا "اژ"  ف  

اگن برش ازایا ایاژبرایژ د بفطفوژ فد  بف  

 دن  ژاه ابنییه نرا خوااند پروست.

"ژیاتع امن دن  فااااه  ام  ...فمنتینشده 

"ژنلاژنوب فابتکاژ   فنبفنفد ژاه ف نفرفا 

ازسفو   85انیرفه شفده اسفت  ف  "ژسفال 

ژیرس   لوژ نرا ب نیفوژبفازسفاز   فا"ه 

ابففنییففه  بففنا  گسففتففن  مففوتففعففرففت نففرففا 

"ژساختاژاتتصا"  یسراسی  لان دفنا فی 

 یفوژازتفاژه  52شده است  ی  فز"یفو بف  

اا  آسرا، اژیپا یآانیقا ب  آن پروستف  ا فد . 
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 نیدیژاا   نوب” دب  متا منتین شدٔه ، 

اینان بخیی از ایا  “رنب-ش ال ی  نوب-

 خوااد بو". “  نبند اتتصا"  ژاه ابنییه”

بففنخفف ی اصففوژ  ففاسففرففو ففاهففرففسففتففلففا ییدففا 

پنستلا  ت بی اینا ی، ف فلفوژ  اسف مفی 

"ژ ی فکفش بفرفا امفافنیفاهفرفسفتفلفا  رفنبفی 

یشففنتففی افف ففواژه ژیبفف  رففنب "اشففتفف  ی 

بواسط  یابستری "ینین  اتتصفا" یسفرفاسفت 

اینان ب  رنب ی  فایفرفاه ژافرفع مفذافب ی 

آخو داا  شرع   ز" دنا ان سرفاسفت افا  

امانیاهرستفلفا، اف فواژه  فاایفان  بف  رفنب  

یابست  ی"هیان ب   نامات آ لا خفو  بفو"ه 

است  یامنیز"ژ اافوا فی "ژ ایفرفا" ی فاف  

ژابط  بارنب است    ب  س ت شنق ژی  

آیژ"ه ا فد. اف فا فطفوژ ف  گفافتف  شفد ، تفبفل 

ازاوااف  بفن فا  افحفت افاافرفن افحفنیف فلفا  

اتتصا"  آمفنیفکفا بفنفاگفزیفن مفدافی ژیابفط 

اراژ  خو"ژا بانرا گستن  "ا" فد ی بفعفد 

از اواا  بن ا  انن  بریفتفن بف  بفازگیفت 

سففنمففایفف  گففذاژ  اففا  خففاژ ففی ازاژیپففا 

یآمنیکا "ل خو   ن" د ی"ژاایل  ا فد فی 

"ه اا تناژ"ا" با شفن فتفلفا  رفنبفی مفنفعفقفد 

  و" د ی    دن  گستن  ژابط  "ژابفعفا" 

فاااا نام  ...ف با نرا ب  محاق ژات. اما با 

ژی   ففاژآمففدن اففنامفف  یخففنی  آمففنیففکففا 

ازبن ا  ی ایفدیفد مفحفایفنه اتفتفصفا"  ی 

اع ر  بحنان اتتصا"  ی اسا" گسفتفن"ه "ژ 

"ستراه "یهتی  ی ازسو  "یرفن خفرفزشفلفا  

مرلرو ی او"ه ا ،   ایل ژ یه اژاراعی ی 

ماارفا  تفدژت ی افنیت ژا بفاخفطفنا فلفدا  

موا     و"ه است، ژ یه ژا ب  اعفال  فن"ن 

 دففن  اففوااففقففات تففبففلففی بففا نففرففا  یففا ففد.

سردمح د سرا م یو، سارن اسفبف  ایفنان 

"یهت  مفتففسفافا ف  نفون ”  "ژ نرا، مرروید 

اا  زیفا"  از بفن فا   ا ساا  ن" گیایش

آیژ"، بف  ایفا پفرفیفنفلفا" افو ف   ب  "ست می

اهف فلفلفی  افا  بفرفا  کن"، اّما یتتی محدی"یفت

]پس از خنی  آمنیفکفا از بفن فا د مفرفد"ا  

شففنی  شففد، "یهففت  فف ففلففوژ  اسفف مففی... 

 “ "یبففاژه بفف  سففناغ ایففا اففواافف  ژاففت.

 ( ۴۹۳۳ارنماه  ۵)انارختران، 

ان"ید   فرفسفت  ف  ایفدیفد اضفا" نفرفا بفا 

ایاالت متحده یمتحدان ا   رز"ژاسنیع ایفا 

ژی فد مفوافنبفو"ه اسفت.افنشفاگفن" ابفتفدایفی 

مففدژسفف  سففرففاسففت  ففرففز مففرففدا ففد  فف  "ژایففا 

عصنی"یژان ا    یوژاا  امانیاهرستی 

بنا  اردید اقسره منادف   فافوذ ی فنفاژز"ن 

ژترب، عامل مله احفوالت ی  یف فکفیفلفا  

تنن برست ییکه بویژه "ژ یوژاا  منطفقف  

مففا مففحففسففوب مففرففیففو"  یاففاففاافف ففنففامفف  بففرففا 

  لوژ  اس می ی"یهت نفرفا  فرفز ازایفا 

نلاژنوب مستثنی   رباشد. اینک  ایدید ایا 

اضا" اا ب   دا   تررف   فلفایفی بفنسفد،تفابفل 

پریبرنی "تر   رست. اما بفا ایفا  فال ژ یفه 

ننری اا  ما  باید برش از د  رنان باشفنفد 

نففنا  فف  "ژشففنایففط اففوازن تففوا  اففعففلففی 

"ژمففنففطففقفف  ی ففلففان بفف  مففن ففلفف  امضففاء 

یا ففنا"ژآمففدن ایففا اففاففاافف ففنففامفف  بففا مففوا ففع 

 متعد"  موا   خوااد بو". 

شکی  رست    گستن  ژیابط اتتصا"  بفا 

اینان بدالیل مختلای بنا  نرفا مفلفه اسفت 

اما  باید انامو   ن"    نرا "ژژابفطف  بفا 

آمنیکا "اژا  مفنفاافع  ف ن یاسفتفناافژیفو 

مرباشد یاقابل اعلی با آمنیکفا مف فکفا اسفت 

 سنا را  با اوااقاای مران دنارا پایان یابد.

"ژشنایطی    "ژ ترر  احنی لفا  آمفنیفکفا 

سطح مبا"الت اراژ  نرا با ایفنان بسفرفاژ 

پایرا آمفده ی بفا فکفلفا  نفرفنفی  فاضفن بف  

ا کاژ  با اینان  رستند، مبفا"الت نفرفا بفا 

مفرفلفرفاژ"الژ "ژسفال  177آمنیکا بفرفش از 

است.سلفامفداژان بسفرفاژ  ازشفن فت افا  

رول پرکننفرفنفی سفنمفایف  "اژان یشفن فت 

اففا  آمففنیففکففایففی اسففتففنففد یبففا ففو "اژان 

یسلامداژان نرنی "ژبفازاژ آمفنیفکفا افعفال 

ا د... ال نرو   مرتوان بفدین مفوا فلف  بفا 

احنی لفا  سفنفرفرفا آمفنیفکفا بف  مفنای"ات 

 277اراژ  با اینان "ژ د سنمای  گفذاژ  

 مرلراژ" "الژ   ام  ع ل پوشا د؟

ع یه بنآن ساختاژمعروب اتتصفا"  ایفنان 

،بحنان شدید یاسا" یژشوه خواژ  گستن"ه 

،پففوهیففویففی یاسففلففط مففااففرففا  ژ ففرففاژ ففگ 

بنشاافنگفلفا  اتفتفصفا"   یفوژ،آشفافتفرفی 

"ژاموژسراسی یازا   مل تفن اعفتفناضفات 

گستن"ه ا ت اعی ی  امینی  بو"ن  ا  رت 

"ژمران او"ه اا  من" ... ا   اینلفا امفکفان 

احق  سفنمفایف  گفذاژ   ف ن  بفا اضف فرفا 

بازگیت سو" بفنا  سفنمفایف  گفذاژ  افا  

بففزژگ خففاژ ففی ژا بففامیففکفف ت یمففوا ففع 

الیففنففحففلففی مففوا فف  مففرففسففاز".ایففا مففوا ففع 

یمحدی"یت اا  یوژاا  ااحا"یف  اژیپفا ژا 

اه شامل مریو".   ا اینک  بنا ب  گات  سارفن 

  لوژ  اس می "ژنرا ،فننرفا سفنمفایف  

گذاژیلا     ی ابتدا ب  اژیپایرلا پفرفیفنفلفا" 

 شده بو" اما آ لا زینباژ نات  ا دف.

"ژشنایط  فنفو فی  ف  ایفنان "ژمفنفیفقف  بف  

میففکففلففی بففنا   یففوژاففا  بففزژگ اژیپففا 

آمنیکا یتدژالا  منطقف  افبفدیفل شفده اسفت 

اشففغففال  ففایففرففاه فمسففرففناژاففبففادففی شففنتففی 

یرنبیف"ژ دن  ژاه ابنییه افوسفط ایفنان  

با مخاهات شدید  یوژاا  مفنفطفقف  مفوا ف  

خوااد شد ی  دبرعتا نرا  رز اضن ب  بفلفه 

خوژ"ن ژابط  ا  بفا  یفوژافا  مفنفطفقف ، 

 یفرفنعفنبسفتفان سفعفو"   ف  "ژدفن  ژاه 

ابففنییففه میففاژ ففت "اژ ففد،   ففخففوااففد بففو". 

بنابنایا  رنا ی ژ یه نفنفرفلفا  یدفنفی ی 

 اسرو اهرستلا  یدا پنست  داتل افایتفتفی 

   اضا"اا  برا آمنیفکفا ینفرفا بف   فقفطف  

"ژگرن   نسرده است، بی ژبط است ینفرفا 

با ا  یضع مفو فو" افا فایفی بف  سفنمفایف  

گفذاژ  "ژایفنان ژضفایففت خفوااففد "ا"  فف  

 اعا"ل مو و" یاوازن توا م کا مرساز".

پس آ     ف   فرفنا فی یدفا پفنسفت افا  

"یآای  ی ژ یه ننری اا  یدنی ژا "امفا 

ز"ه است ی آ لاژابنآشافتف   ف فو"ه اسفت  ف  
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بستا فتناژ"ا"  نرراف  ف فلفوژ  اسف مفی 

بانرا، بلک   رنا ی آ لا ازاغررنافوازن تفوا 

ی"ژنیه ا داز بو"ن بن فامف  ژ یفه نفنفج ی 

  ل   یامی آمنیکا ی  یا دن ایفنفلفا بفرفا  

  لوژ  اس مفی اسفت .نفنفا ف ف   فنفرفرفا 

انازایا تناژ"ا" اگنبا آمنیفکفا بسفتف  شفو"، 

میکلی  فداژ فد .ا فرفاژ   ف  ایفا آمفنیفکفا 

یرنب  بو" د    "ه اا سال اینان ژا مفلفو 

دففلفف  خففو" مففرففاففنففداشففتففنففد ی اففا  ففایففی  فف  

اعلرحضنت بفزژگ اژایفتفاژان ا  بفدین 

ا ازه سارنان آ لا آب اه   رتوا ست بخوژ" 

ی "ژایا مناسبات تفناژ"ا"افا  اسفاژافبفاژ  

ژا اح رل  ن" د     ز اقن یبدبختفی بفنا  

 و" "ژید من"  ی بلیت بنیا بنا  اتلرتی 

 انرز ازیابسفتفرفان بفخفو"، اف فنه "یفرفن  

بن ا   فرفذاشفتفنفد. آخفنسفنافه بفا افحف فرفل 

 کومتی مذابی ی اژارایی  نبفش ا فقف بفی 

یترا  او"ه ا  بل ا بفنا  آزا"  یبفنابفن  

ژا با شکست مفوا ف   فن" فد افا  فاژ فااف فا  

ژ یه شاانیاای "ژ سن وب  رنیاا  نف  

،  و رست ی آزا"یخفواه  فامفعف  ژا بفدسفت 

مذابرون مناج ا ا   نند. اینلا    "هیفان بف  

یدا یمرلرو فلفا  فاژگفنی ز ف فتفکفیفی  ف  

زینسته یاستث اژ یسن وبرنیلا  سفنمفایف  

"اژان  ا ه ی "یهت مذابی شان بستوه آمفده 

ا د ، مفرفسفوز" ی ف   فرفنان از"سفت ژافتفا 

 فیداف استند.

سخا آخن، ایا یاتعرت ژا  فبفایفد افنامفو  

 ففن"  فف  افف فف   یففوژاففا   ففلففان "اژا  

مفنای"ات اتففتفصفا"  ،سفرفاسففی یافناففنفرففی 

یرففرففنه بففااففه اسففتففنففد یاففرففا  یففوژ   فف  

مرخوااد ی   مرتوا د از"اینه ایفا مفنفاسفبفات 

بن ناژباشد."ژ یا  سنمای  یسفو"، ژتفابفت 

برا سنمای  "اژان ی امفافنیفاهفرفسفتفلفا بفنا  

بففدسففت آیژ"ن بففازاژ ، ففرففنی   ففاژاژزان 

یمنابع مفوا"خفا  بف   فنفرفلفا  ییفنا فرفن  

مففنففرففنشففده اسففت  فف  مففرففلففرففو ففلففا  ففاففناز 

ز  تکیان تنبا ی شفده ا فد.ال فن  ژیشفا 

است    ایا  یوژاا "ژبستا تفناژ"ا"افا ی 

معاادات اتتفصفا"  یسفرفاسفی ی فیفامفی بفا 

 یوژاا  "یرن منااع خو" ژا " بال مرکننفد 

ی بقول معنیی فگنبف  بفنا  ژضفا  خفدا 

مو    رررن"ف ی"ژایا مفرفدان ژتفابفت نف  

رنب باشد ن  شفنق ی نف  آمفنیفکفا بفاشفد 

ین  نرا ییفا اژیپفا ، سفبفت بف  یضفعفرفت 

اتتصا"  یا ت اعی یسفرفاسفی افن یفوژ  

اا ایی  ف  افرفا شفان بفبفن" خفواسفت افا  

 خو"ژا اح رل خوااند  ن".

  لوژ  اس می با ماافرفت ضفد مفن"مفی  

خففو" ی  بففانففلففل سففال سففن ففوب یاففنیففب 

ی"ژیغ،  مسففلفف ففا  فف ففرففتففوا ففد "ژمففنای"ات 

یمعام ت خفاژ فی، اف ف فون افافااف فنفامف  

اخففرففنبففانففرففا مففنففااففع مففن"  ژا  فف ففایففنففدگففی 

 فففنفففد."ژشفففنایفففطفففی  ففف  سفففرفففاسفففت افففا  

ییففنا ففرففنژ یففه ی مففااففرففا  تففدژت یاففنیت  

ی"ز" یراژارن ا ه،  امع  ژا با بفحفنا فلفا 

یبا بست اا  الینحلی موا    ن"ه است ی 

برکاژ  ،گنا ی یبی مسکنی بفرفدا" مفرفکفنفد 

یاو"ه اا   اژگن یز  تکش بستوه آمفده ی 

ب  اعتناض بنخاست  ا د ی خطن خرزشلفا  

مففن"مففی یسففن ففرففو ففی ی اففنیپففاشففی ژ یففه 

"ژنیففففه ا ففففداز مففففبففففاژزات  ففففاژگففففنان 

یز فف ففتففکففیففان تففناژگففناففتفف  اسففت ژ یففه 

"ژ سترو  ژاه مان  بفنا  ا"امف   فرفات 

خو" است یژیشفا اسفت ژ یف فی  ف  ایفا 

ننرا ابتدایی انیا  قفوق مفن"  ژا پفایف فال 

مرکند ی اسا" ی"ز"  یاخت ا سفنافاپفایفش 

ژا "ژبنگات  است،  بنا  بقا   نررا  خفو" 

ب  انتناژ"ا" خات باژ  اا مرفدافد. ازایفا 

ژی مسله است    تناژ"ا"اا  منعقده با ایفا 

ژ یه مینیعرت الزم  ژا فداشفتف  یمفرفبفایفد 

"ژان"ا  سن رو فی ژ یفه مفوژ" بفازبفرفنفی 

یاردید  فیفنافو"ه افا  مفن"  تفناژگفرفن فد. 

یمل تناینک   اژگنان یز  تکیان یبویفژه 

عناین یگنیه اا  پرینی  امع  ب  ارنب  

مففرففدا ففنففد  فف  مففبففاژزه عففلففرفف  امففاففنیففاهففرففسففه 

"ژاففنشففکففل یهففون آن ی یففا اففن تففناژ"ا" 

اساژاباژ ،  دا ازمباژزه بنعلرف  سفنمفایف  

"اژ   رست    امنیز با اوسل ب  مذافب ی 

انیب یسن وب "مفاژاز ژیزگفاژ ا فثفنیفت 

اففو"ه اففا  مففن"  "ژآیژ"ه اسففت . خففاژ  

ازابلرفغفات یاتفدامفات عفوامفافنیفبفا ف  ژ یفه 

یامففاففنیففاهففرففسففتففلففا ی دففناففداژا یففان، ژااففی 

 زمتحد شدن ی ایفدیفد مفبفاژزه بف  اشفکفال 

مختلف ب نیوژ یفکفسفنه  فن"ن  فاژ ژ یفه 

سنمای  "اژ  یمفذافبفی  فا فه بفن یفوژ ی 

گنافتفا سفن فوشفت خفو" بفدسفتفان خفویفش، 

 ی و"  داژ".
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 ادامه از صفحه اول

خرز  عیره  89... مطلعرد    "ژآبان سال 

اففو"ه اففا  مففحففنی  ی ففان بفف  هففب ژسففرففده 

، وا ان برکاژ ، اژگنان مفعفتفنض  فقفوق 

اا  عقب ااتا"ه ، اشر   یرنان بی شفغفل ی 

بففی سففنپففنففاه ی  مففعففتففنضففرففا بفف  "ز"  

یاخت سلا  مرلراژ"  یابسفتفرفان بفقفدژت،  

با سن وب ی یتاژ""منفیفا ف  ژ یفه مفوا ف  

شففد.امففا ایففا  یففتففاژ یسففن ففوب  ففتففوا سففت 

سکوت تبنستا ی ژا بفن فامفعف   فا فه  فنفد 

یاعتناضات ا  نان ا"ام  یاافت  . شفرفو  

یینیا  نی ا اننند "ژادای  اعفتفصفابفات 

یاعتناضان یتا   وااای ایرفا"  ف فو"، امفا 

اتففدامففات  ففابففخففن"ا فف  ژ یففه ی ففااففوا ففی آن 

"ژمقابل  با افبفعفات شفرفو  گسفتفن"ه  فنی فا 

ازیکسو ی بو" اامرا ا ت فاعفی  یامفکفا فات 

مففاهففی مففکففاففی ی ففاگففزیففن  افف   بففنا  

امففناژمففعففا  ، خسففاژات  ففا ففی یمففاهففی 

سنررنی ژا بن او"ه افا  ز ف فتفکفش مفن"  

اح رل  ن"ه یآ لا ژا افحفت ایفاژاتفتفصفا"  

 یخساژات  ا ی یماهی بریتن  تناژ"ا".

"ژننرا شفنایفطفی ژ یفه  فاافوان ازافامفرفا 

 داتل معریت من" ، ازیکسو تن طرن  ااژا 

بففن"اشففتفف  یامففوژژا بففحففال خففو"ژاففا فف ففو"ه 

است.یازدنی "یرن "ژافناا ازگسفتفن  

اعتناضات او"ه ا ،  سفرفاسفت  سفن فوب 

یایرا" وژعب یی یت "ژ امع  ژا ایدیفد 

 ن"ه است. ی ااب  امنیز  ف  افنفلفا ازافعفدا" 

 ا باخفتفرفان ی ز فدا فرفان ی سفنبف   فرفسفت 

شدگان اعتناضات آبا  اه  آماژژس ی اژایف  

 ففدا"ه اسففت، بففلففکفف  عفف یه بففن اعففدامففلففا  

مففخففاففرففا فف  ی  یففتففاژاففا  زیففنشففکففنففرفف  

"ژز ففدا ففلفففا، ا ففنفففون عففلفففنففا شفففنی  بففف  

یففدیژا ففکففا  اعففدا   یز ففدا ففلففا  دففویففل 

اه دت "ژباژه آ لا   و"ه اسفت .ی اف فزمفان 

بففرففدا"گففاه اففا  ژ یففه اففعففاهففرففا  ففاژگففن  ی 

معتنضرا ب   قوتلا  عفقفب اافتفا"ه ژا بف  

ز دان یش ق ی ساینا کا  تنین یسطفایفی 

محکو  مرکفنفنفد.یعفلفنفا اعف   مفرفکفنفنفد  ف  

اففناتففدا  اعففتففناضففی ژا بیففدت سففن ففوب 

 خوااند  ن".

ما اد عات مواقی "اژیفه  ف  ژ یفه عف یه 

بففن یففتففاژاففا  مففخففاففرففا فف  اففا ففنففو ففی  ، 

یدیژا کفا  اعفدامفلفا یز فدا فلفا  دفویفل 

 اه دت بسراژ  ژا "ژ"ستوژ"اژ".

با ا ا  افوان بفایفد "ژسفطفح "اخفلفی یبفرفا  

اه للفی "ژبفاژه اتفدامفات ی یفرفا ف  یا سفان 

سففتففرففزا فف  ژ یففه بفف  اایففاگففن  ی مففقففابففلفف  

پن"اخت .ماازا زاب ،سازما لا یایکلفلفا  

 ففاژگففن ، ازسففازمففا ففلففا یمففحففااففل مففدااففع 

آزا"یلا  سراسی ی مخاهف اعدا  یز فدان ی 

شکنر ،  دا مرخواارفه  سفبفت بف  اتفدامفات 

سن وبرفنا ف  ی یفتفاژ مفخفاهفافرفا "ژایفنان 

اعتناض  نند . ف فرفتف  ژیابفط بفرفا اهف فلفی 

سازمان بفایفد ا فزاب یسفازمفا فلفا مفتفنتفی 

یا ق بی  یایکللا   اژگن  یمتحدیا برفا 

اه للی خو" ژا "ژ نیان ایا سن فوبفرفنیفلفا 

تناژ"ا"ه ی از آ لفا بفخفواافد "ژایفا زمفرفنف  

اتدامات  د  بع ل آیژ د ی اافکفاژعف فومفی 

 یوژخو" ژا ازآ ف ف   ف  "ژایفنان بفنسفن 

دبفقف   فاژگفن ،آزا"یفخفواافان ی مفخفاهفافرفا  

 کومت مراید، مطلع ساخفتف  یاعفتفناضفات 

آ لاژا  سبت ب  اتدامات سن وبرنا ف  ژ یفه 

اینان بنا ررزا نفد. مفا اف ف فنفرفا  افدایفرفان 

  و رست "ژ"اخل  یوژ یا   ادایرفا فی ژا 

 فف  بفف  آژمففا فففلففا  سففوسففرفففاهففرففسففتففی ی 

آزا"یخوااا   یا ق بی  پایبند د انامرخوا فرفه 

اففا ازدففنیفف  گففاففتففرففو یپففخففش شففبففنففامفف  اففا 

یانا ت اا "ژمحل  اژ یزیست، ب  آگفاافی 

ی بسففرففج ااففکففاژعفف ففومففی "ژاعففتففناض بفف   

یضعرت مفو فو"، یفاژ  ژسفا فنفد ی بفدین 

شو با مباژزه ا  مفتفحفد "ژ"اخفل یخفاژ  

 یفففوژ مفففرفففتفففوان بففف  ا"امففف   سفففرفففاسفففت 

 سن وبرنا   ی ""منیا   ژ یه ملاژز".

مففا ازافف ففامففی اففناخففوا ففلففا   اعففتففناضففی  

 نیا ات یا سفا فلفا  آزا"یفخفواه یا فقف بفی 

  ایت  مرفکفنفرفه یضفنیژیسفت افن فا  ف  

استرفه "ژایفا اعفتفناضفات شفن فت  ف فو"ه 

یسله خو"ژا "ژ  ایت از ز دا ران سرفاسفی 

 ی اعاهرا  نبیلا  ا ت اعی ا"ا نره .

 شورای مرکزی

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  
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بیانیه وفراخوان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در 

 مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی

ایران به یک تحول اساسی در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نیازمند است که تنها از طریق یکک 

 انقالب اجتماعی بر علیه سیادت سیاسی و اقتصادی اقلیت محدود جامعه ممکن و قابل تحقق است .

اولین گام در این راه ، سرنگونی جمهوری اسالمی ، انهدام ماشین دولتی و دستگاههای مقتدر اداری و نظامی بکورژوایکی و بکر 

قراری نظامی فدراتیو و شورائیست که در آن اکثریت مردم از فرهنگها و ملیتهای مختلف برای اولین بار به دخالت در زندگکانکی 

خود می پردازند و برای ساختن آگاهانه جامعه ای که در آن از استثمار انسان بوسیله انسان ، از تبعیض جنسی و نژادی ، از سرکوب ، 

 زندان ، شکنجه ، اعدام و از بیکاری ، بی مسکنی ، فقر و تبعیض جنسی ، از انهدام محیط زیست و... خبری نباشد،اقدام می کنند .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، واژگونی جمهوری اسالمی بمثابه برجسته ترین تکیه گاه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و سکر 

 سخت ترین دشمن آزادی طبقه کارگر و جایگزینی آن توسط جمهوری فدراتیو شورایی را وظیفه عاجل خود می داند .



 

 ادامه از صفحه اول

اننند    ازایا بابت دیفت ژسفوایفی ژ یفه 

بنسنانبامی ز"ه مریو" اما اخرنا اواهی اایا 

شدن پی "ژپی مرلراژاا "الژ اختف ا ی"ز"  

اا    ن ازانیت عف فومفی ی"سفتفن فج افو"ه 

اا  ز  تکیی    زیفنایفاژافا  اتفتفصفا"  

  نشان خه شده است،  یا دانده اسفا" ژییف  

"اژ یررنتابل ع  ی است    سنااپا  ژ یه 

اهفعفا"ه ی   ژا"ژبنگنات  است ی برن ف فی افوق

بی بدیل آ لا ژا"ژ راژت ینفافایل  بفنف فایفش 

 مررذاژ".

ژ یه    "ژنفنفبفنه بفحفنان اتفتفصفا" ، اسفا" 

ا"اژ  ابعات احنیه شدید اتتصا"  ی فاافوا فی 

"ژ نتنل یینیا  نی فا "نفاژآشفافتفرفی شفده 

ی نتنل با د اا  ماارایی "ژین خفو" ژا  فرفز 

از"ست "ا"ه است . ا   مرکند با بفنگفزاژ  

یکی "ی"ا"گاه اوخاهی ی تفنبفا فی  فن"ن نفنفد 

مففلففنه "سففت نففنففد  نففنففرففا یا فف ففو"  ففنففد  فف  

بنایضا  مسفلفط اسفت ی تصفد بفنخفوژ" بفا 

مففاففسففدا ففی "اژ"  فف  البففد اففعففدا"شففان ا ففد  

یا ریت ش اژ د اما اایا شدن پی "ژپی اسنا" 

یمداژ   یان مرداد  اسا" یابلفکفاژ  ژییف  

ساختاژ  "ژ ا  رت "اژ" یایا دفبفقف   فا فه 

ییا بفان تفدژت یافنیت اسفتفنفد  ف  "سفت 

"ژ"سفت  ففا ف ففان  "ژیفو اضفا  سفن ففوب 

یخاقان بف  "ز"ان یاخفتف فسفرفنان بفی بفدیفل 

افبففدیففل شففده یخفون مففن"  ژا مففرف ففکففنففد ی بففا 

محا    ایا ییا آن ملنه "ست نند   ف  مفن"  

انیب مرخوژ د ی    "ژ"  از"ژ"اا   اعف   

 اکر  "اندگان بنتدژت ژا"یا مرکند .

ازدنی "یرن اعتناضات یاعتفصفابفات افو"ه 

اا   اژگنی ز  تکش بنره محدی"یت افا  

 نی ایی ی ایدیفد سفن فوبفرفن  افا  ژ یفه، 

ا  نان ا"ام  "اژ" ی ژیب  یخفامفت گفذاشفتفا 

بریتنایضا  اتتصا" ،ا فتف فاعفی یسفرفاسفی، 

خرزشلا  ز  تکیان علر  یضعرفت مفو فو" 

ژا ررنتابل ا تفنفاب  فن"ه اسفت. اگفنبف  ایفا 

ساه  ازژی  اسفتفرفصفال  52یضعرت تناژ"ا" 

ژ یه با نرا ژا"ژ ین بفرفرفنیفه  ییفافبفنفد  

تدژالا  بفزژگ  فلفا فی یاف   آ فلفا بفنا  

اردید اقسره مناد   اوذ ژا مد  ین تناژ"افرفه 

ی یاو تطعنامف  آمفنیفکفا بفنا  ا"امف  افحفنیفه 

اسففلففرففحففااففی ایففنان اففوسففط نففرففا یژیسففرفف  

"ژشوژا  امنرت سازمان ملل یسایفنافحفوالت 

ی الدیدات ژاب   ساب آیژیه. مفرفیفو" مفعفنفی 

ا ففاففرففاژات یآاففش سففوزیففلففا  پففی "ژپففی 

"ژمنا ز ساا یامنرتفی ژ یفه ژا  فدا ز" 

    با ا فتف فال بف  یفقفرفا آمفنیفکفا یاسفنایفرفل 

یمفتفحفدان شففان اف   مففرفکفنفنفد افا ازدفنیفف  

اتففدامففات عفف ففلففی مففعففا"الت ژا بففناففه بففز ففنففد 

یاستنااژ  شان ژا "ژتبال   لوژ  اس مفی  

یژتبا   لا ی شان  یرفن نفرفا یژیسفرف  بف  

پرش ببفن فد. ایفنفکف  ایفدیفد ایفا اضفا" افا بف  

"ژگرنیلا  آشکاژان  خوااد ا رامرد یفا  ف ، 

ازاه ا نون تابل پریبرنی  رست. اما آ ف ف   ف  

"ژنیففه ا ففدازتففناژ"اژ" ایففدیففد اضففا" اففا  

خاژ فی ی"اخفلفی یپفرف فرفده افنشفدن ایضفا  

 "ژمنطق  یاینان است.

"ژننرا نیه ا داز  ،یظرا  ایلی  رفنیافا  

  و رست یا ق بفی اسفت  ف  ضف فا افقفویفت 

 نبش مستقفل  فاژگفن  ی  ف فو بف  اژافقفاء 

آگاای سوسراهرستی ی سازما رابفی   فاژگفنان 

 ففول بففن ففامفف  یآهففتففن ففااففرففو سففوسففرففاهففرففسففتففی، 

ساین نبیلا  ا ت اعی ژا"یکال ز  تفکفیفان 

متحد دبفقف   فاژگفنژا  فرفزازپفنا فنفدگفی ،بفی 

بن امری ی شوژشلا  خو"بفخفو"  بفدژآیژ"ه 

ی  ول  بلف  ا  ا فقف بفی بفنا  سفن فرفو فی 

ژ یه   لوژ  اس می ی افغفرفرفنات بفنفرفا"  

"ژساختاژاتتصا"  ا ت اعی یسراسی ایفنان، 

 مبتنی بنشوژا اا، متحد  نند. 
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درهنگامه فساد وتباهی 

 وآشفتگی رژیم

انفجارات پی درپی اخیر  

 درمراکزحساس،

 .چه معنائی دارد 

نظام سرمایه داری در ایرران ، زیرر سر ر ره 

دیکتاتوری ، اختناق ، تربرعریرز ، زنردان و 

جرروخرره هررای اعرردام تررکررامررل یررافررترره اسررت . 

بورژوازی ایران که زیر حکومت متمرکرز و 

سرکوبگرانه شاه ، از هر گونه تشرکرل هرای 

کررارگررری ، ترروده ای و حزررور احررزا  و 

جریانات مترقی ج وگیری کررده برود ، خرود 

زمینه ساز حراکرمریرت جرمرهروری اسرالمری و 

سیاه ترین استبداد دیرنری برر مرقردرات مرردم 

 گردید .

و برا روی  1321با شکست انقال  توده ای 

کررار دمرردن جررمررهرروری اسررالمرری ، یررکرری از 

ارتجاعی ترین روبنای سیاسی نظام سرمایره 

داری در ت فیق با مذهب ، حاکم بره مرقردرات 

مردم گردیرد . رژیرم جرمرهروری اسرالمری از 

هررمرران اول دشررکررارا بررا دزادی ، مرردنرریررت و 

دموکراسی به دشمنی برخاست و نزدیک بره 

برریررسررت سررال سرریرراسررت ، سرررکررو  ، زنرردان 

،شکنجه ، اعدام و نفی ابتدایی ترین حرقروق 

و دزادیهای فردی و اجتماعری ، تربرعریرز و 

 دپارتاید جنسی را برنامه خود کرد .

در ایران اق یتی مرحردود از جرامرعره ، یرعرنری 

سرمایه داران با فراغ بال به تشدید استثمرار 

، احررتررکررار ،زدوبررنررد بررا مررقررامررات دولررترری و 

اختالص به ثروت خود افرزودنرد . از سروی 

دیگر اکثریت عظیم مردم در محرومیت بسرر 

برده و خواست دنها بررای دزادی و عردالرت 

اجتماعی و بررابرری برا سررکرو  نریرروهرای 

 دولتی مواجه شده است .

تس ط بالمنازع طبقه سرمایه دار برر ترمرامری 

وسایل و امکانات تولیدی و مبادله ، اعرم از 

اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، ایدئولوژیرک 

و نظامی ، مرانرب برزرخ دخرالرت مسرترمرر و 

دزادانه توده های عظیم کارگر و زحرمرترکر  

و سرازنردگری واقرعری جرامرعره برر سررنروشرت 

 خوی  است .

هر کرارگرر و زحرمرترکر  ایرران در زنردگری 

روزمررره خررود وقررترری نرراگررزیررر مرری گررردد از 

حقوق و س ح معیشت خود در مقابل تعرض 

مداوم استثمارگران دفاع کند، به دشکارترین 

وجهی خود را در مقابل دستگاه جبر و سرترم 

و سرکوبی میابد که به ایردئرولروژی اسرالمری 

نیز م بس شده است و در میابد که در نرظرام 

سرمایه داری ایران ، دستگاه دولت و ترمرام 

ضرمرائررم دن ارگران سریررادت و عرامررل بررقرا و 

 بازتولید نظم موجودند .

 ”از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ”



 

 نگ دبقاای میخص  ایلی ا امی "یژه 

اا  ااژیخی بو"ه ،  بن"  ا واژه  ابنابن    

"ژ یو سو استث اژ  نندگان ی راژارنان با 

ا امی امکا ات ی ابزاژاا تناژ "اشت  ا د ی 

سو  "یرن استث اژ شو دگان    انلا ب  

 رنی  اژا"ه ی ااحا" خو" متکی بو"ه ا د . "ژ 

عصن  اضن ایا  دال "ای ی  اژ ی سنمای  

است    "ژ ا امی مناسبات ا ت اعی   و" 

"اژ"  داهی ا  نان  ابنابن       ا   

عنی  اا  ز دگی ژا "ژ بن مرررن" ، "ژ 

ایا  دال  ابنابن   و رستلا ب  عنوان پرش 

تنایالن اژ"ی   اژب  عنوان انلا  رنی  

باهقوه ی باهاعل "ژآگاای بخیی ی سازما دای 

دبق   اژگن ا واژه آما  اودد  اا ی 

الا  ات بوژ یاز  تناژ "اشت  ی "اژ د ی 

اقط آگاای ی "ژایت ی "ژ عرا  ال  ا ایا ی 

  و رستلا "ژ ان "یژه ا  اوا ست  ایا 

ا شلا ژا خنثی  ند .  نبش   و رستی اینان 

   بعد از خرا تلا   زب او"ه "ژ محاق 

عرربی انی ژات  بو" با ژشا"ت  ادایران 

تقنوا یاژ سن بنآیژ" ی ب  گات ان ایل 

مباژزات او"ه اا "ژ "یژه پللو  بدل شد ب  

دوژ     استقبال گستن"ه از مناسه ژیز 

اوسط سازمان ننیکلا   29ایل ماه م  سال 

ادایی خل  ، امانیاهرسه ژا    با انانداا ی ز" 

ی بند اا بسراژ اوا ست  بو" خ رنی ژا با 

موتعرت  اژیزماارکش بن ا ق ب او"ه اا 

مسلط  ن"ه ی سنمای  "اژ  اینان ژا  رات 

"اد ب  شدت شو    ن" ، ایا ژخدا" خاژ  

از اصوژ بوژ یاز  بو" ، سن وب خو را 

ژ یه ااشرست مذابی    از ا ان آرازیا 

"تای   رااش "ژ پرش گنات ب  ا ناه ا   

 رنه خواژان بوژ یاز  موسو  ب  ا ثنیت 

اقط ب  شکل مکا رکی یوژت مسدل  ژا 

 ذی مرکن" ، مربایست  نبش   و رستی از 

"ژین الی مرید آ له با استنااژیی بلند مدت 

ی  ساب شده ، ایا ژساهت ژا آن پنج  ان ی 

 صای    با خوا دن  اپرتال )    اقط ب  تصد 

سبق  آانینی یوژت گنات  ( خو" ژا خدا  

ادوژیو ی پناارو معنای مرکن" د بن علده 

گناتند } ب   ین ما  نبش ن  بعد از 

ارنب    و رسه اژ"یگاای ی   و رسه نرنی ی 

خط ننیکی ی ررنه    ارا  دا    و رسه 

ماژ س ی منااع  اژگنان ژا   ایندگی 

  رکن" د ب    و رسه منصوژ  ک ت  رازمند 

اقوایی  ااژی  "ی  زب { با ا را  -بو" 

ادی  خست  ل  نبش   و رستی ژا 

بوژ یایی  امرد د    مدااع منااع بوژ یاز  

خن" ی متوسط "ژ بنابن سنمای  "اژان 

بزژگ یا   انا"یژ اسنتد ی با  امردن خو" ب  

عنوان ماژ سرسه ا ق بی  "یرنان ژا ررن 

ماژ سی یا ررن  اژگن  معنای   ن" د    

آگااا   منااع بوژ یاز  ژا   ایندگی مرکنند 

} سراستلا ی  ینات   و رسه ررن  اژگن  

ژا  اشی از ضعف یا  ج ال ی ادوژیو ی 

 ین  آ لا   ردا ره ،   و رسه ررن  اژگن  

 نبیلا  "یرن  ژا "ژ  امع    ایندگی 

ااژی  "ی زب { . اکارن ی دن"  -مرکند  

ا امی  نیا ات ن  ا ناه شد با ساخت 

هغات ی مااار ی  و اا ب  زع یان  ایرزیا 

آن یینا   ا  شو"     با ضنب  سنررا ! آ لا 

ب   نبش   و رستی سنتی بوژ یایی ! ب  

ی و" آمده هغاای نون   و رسه  اژگن  ، 

  و رسه  ماژ سی ،   و رسه مدژن ، 

ماژ سرسه ا ق بی ،   و رسه بوژ یایی ، 

  و رسه ا سا ی ، ن   اشر  ا  ی گنیالا  

ایاژ ، اا   و رس ی شرو ی امنیز  ژا ب  

 امع  اژای  "اند   و رس ی    بوژ یا پسند 

اه باشد ، منصوژ  ک ت ژا اه }   اینده ی 

نلنه   و رسه عصن {  امرد د .   و رسه 

ایا  ضنات بن پای  ساسط  ی باز  با هغات 

شکل گنات     با گرج  ن"ن مخادب  ترر  

"هخواه بدست آید . اناتض ی الون مزا  ی 

خو" شراتری "ژ اااضات  ضنات مو  

مرز د ،  خست با ایا ایده یاژ" شد د    اا 

تبل از ظلوژشان ارا  نیان   و رستی "ژ 

اینان ی و "  داشت  بعد اع   مرکنند  ومل  

ب  آ لا  ز"یو است ی مرتوان با آن  زب 

میتن ی ایکرل "ا" آن اه با ن  "هرل محک ی 

} منصوژ  ک ت مررات ژاقا  ) ! ( 

ژابن   ومل  مثل خو" ما با اسه  ونو 

یکدیرن ژا یدا مرکنند ی  و  مررویند با 

ا دیرن خرلی خو"ما ی ی ی ر ی 

استند ...... ژابط  ما "ژ ااحا" مبازژان اه 

ا رنطوژ بو" ی ایا شبااتلا "ژ مناسبات ی 

ژیابط برا اعضا ی  ا"ژاا  "ی سازمان ما 

ژا بریتن امردیاژ مرکن"    مرتوا ره  زب 

ااژی  "ی  زب { ،   –میتن ی ایکرل بداره 

ایا از اااضات ف نلنه   و رسه عصن ف 

بو"ه .  اهب ایا است    مصن د بنا  ا   

مقوالت ی معقوالت ادوژ  اژای  "اند آ له 

اقط با خوا دن  اپرتال ) با اد رنان مرتوان 

گات ب  ررن از  اپرتال نرز   خوا ده ا د 

نون بعد از ماژ س منصوژ  ک ت ژا استا" 

اعیه ! مردا ند ی باهطبع  وشت  اا  "یرنان 

اژز  خوا دن  داژ" ( او    نرد } تایل 

بو"ن ب    و رسه ب  عنوان یو  نبش 

ا ت اعی ی    یو ایدیوهو   ی یو سن  

 ینات ی ادوژیلا ی سراستلا ،   و رسه 

 اژگن  معتقد است تبل از ان نرز   و رسه 

یو  نبش عرنی ا ت اعی است . ایا یکی از 

مل تنیا "ست آیژ"اا "ژ اازی"ه اا   

منصوژ  ک ت ب  ماژ سرسه است ایا  ینی  

ژا مرتوان ف ادوژ   نبیی مباژزه دبقاای ف 

 امرد با ااسی ب  ف ادوژ   اژ  اژز  ف    

ماژ س مطن  مرکند ..... ب  ایا اعتباژ 

 نبش   و رستی از ماژ سرسه ی از ما راست 

ااژی  "ی   –  و رست پریی مرررن"  

 زب { . ا  نان زیبا ساسط  مرکنند    

سواسطایران تنین گذشت  اه ا ریت ب  "اان 

ما ده ا د ،  نش   و رسه ا ت اعی بن پای  

ن  بایژه اایی شکل گنات  ؟ ی از ن  ماارت 

دبقاای بنخوژ"اژ است ؟ معلو   رست  . 

  و   اا بسراژ است ، علت شکست ا ق ب 

ا تبن ژا ننرا اع   مرکنند }  "ژ یاتع 

شکست  نبش   و رستی )  ب  هحاظ "ستوژ  

یات ی مویوی است (     اوسط 

بلیویکلا   ایندگی مرید "ژ مقابل  نبش 

ینعتی  ن"ن ژیسر  )  اعل ی ااعلی است ( 

   بوسرل   ا"ت ی منیویکلا ی استاهرا 

ااژی  "ی  زب ،   –  ایندگی مرید ، ژخ "ا" 

"اخل پنا تز از بنده است   { ، "ژ  اهی    

ایا "ی  نبش مانیضی ارا  دا  اهزاما  اای 

یکدیرن  رستند  نبش   و رستی "ژ عرا  ال 

مرتوا د  نبش ینعتی  ن"ن اه باشد ، 

"ژایل با ایا استنتا  ب  مخادب اهغا مرکنند 
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   بلیویکلا ب  ژابن  هنرا مخاهف ینعتی 

شدن ی باهطبع پرینات  امع  بو" د  .  یو 

  و   "یرن } آا  ایرسه ی مباژزات عصن 

ژیشنرن  علر  مذاب ،  وااه  ن"ن "ست 

 لرسا از "یهت ی     قد اژزشلا ی انانگ 

ادو"اهی "اقا ی ا   اینلا "ژ اژیپا ااااق 

ااتا"ه بو" ، آخنیا پرینییلا "ژ موسرقی ی 

ا"برات ی انن محصول رنب بو"ه اما "ژ 

"یدگاه ن  سنتی خرلی از ایا پرینییلا ب  

 ساب انانگ امانیاهرستی ی انانگ 

استع اژ  گذاشت  مرید ....... از  ین ما 

موزیو ی ا"برات ی انن ی ا"اب ی ژسو  ی 

اخ ترات  وامع رنبی از سنت اا  خو"مان 

    ا  "یرن انانگ ادو"اهی ی ژیستایی بو"ه 

ب  منااب پرینی ان ی متنتی ان بو" ، ایا 

یو امن عقردای  بو" بلک  از  ین انانری ی 

اژزشلا ی ایده آهلا خو" ژا  ز"یکتن ب  

موزیو ی انن ی اخ ترات ژایج "ژ اژیپا 

ااژی  "ی   – س مرکن"یه اا انانگ اینان 

 زب { آیا ایا انایشات اکن  مالومی  ز 

ااا ت ب  شعوژ مخادب "اژ" ؟  ننا ب  خو" 

ز  ت  دا" د  ره  راای  داتل ب  ااژی  

معاین اینان برا داز د ؟ آیا ایا  ضنات 

اد عی از مقوه  سا"ه ی ابتدایی زین بنا ی 

ژیبنا ی ژابط  الز  ی ملزی  ایا "ی با 

یکدیرن  داژ د ؟  ب   ین ما ب  خوبی اد   

"اژ د ،  قل تول اوق ژا با ایا    ت مقایس  

 نرد  } از  ین ما مباژزه دبقاای انلا "ژ 

عنی   اژخا   ی ژی"ژژییی  اژگن ی 

سنمای  "اژ بنیز   رکند ، مباژزه ی  یا ش 

دبق   اژگن ی سنمای  "اژ "ژ ا   عنی  اا 

از انانگ ی  انن اا یژز  ی  اتتصا" ی 

سراست ی اخ ترات ی ررنه  تابل میااده 

اقوایی  { ا سان   -ااژی  "ی زب  -است  

 رنان مر ا د از ایا ا   محرل بو"ن ی ژ د  

   نرو   آگااا   ی عامدا   مرکوشند 

پنیرنب اانادی ژا انییج  نند مرکوشند 

موذیا   با ا ررد از انن ی ا"برات ی یب  دوژ 

 ل انانگ با ایط   رنبی اادای 

بوژ یاز  ژا "ژ انییج  للرسه ااساژ 

گسرخت  خصویا "ژ برا  وا ان     رنی  

باهقوه ا ق ب ضد سنمای  "اژ  استند ، پرش  

ببن د . ب    و   "یرن   ایا "ست اااضات 

او    نرد }  زب   اینده دبق   اژگن "ژ 

مباژزه بن سن  سب تدژت سراسی است ..... 

امنیز دبق   اژگن پننه آزا"  بین ژا ب  

ااژی  "ی  زب {  "ژ  اهی  -"ی  مرکید  

     رد اقوایی "ژ  ا  "یرن  اع   مرکند 

} انلا با  نیا ات نای         اینده دبق  

 اژگن بلک  ما ند  زب   و رست  اژگن  

  اینده ا ا  من"  اینان باشند مرتوا ره ایت ی 

الویزیون  88/  3/    72 -"اشت  باشره  

 زب { ی نلنه   و رسه عصن "ژ سخنا ری 

"ژ سوید } اا رد مرکند    زین پوست ان 

ا سان شنیف ی منصای یو   و رست "ی 

آای   لات  است  { یعنی ایا متحول  ننده 

ماژ سرسه  تی ب  ایا شناخت  نسرده    

مااار ی نون ا سا رت ، شناات ، ا صای 

یییی  سبی است ی موتعرت دبقاای اانا" ب  

آن معا ی متاایت مربخید ، ا ااهری اا  

خ رنی ی خامن  ا  اه ایا   "ان ژا 

 ا سا لا  شنیف ی منصف ی آزا"ه مردا ند . 

اما ف یو " را  بلتنف    عصاژه ا   ایا 

انایشات ذانی است  ب  خوبی خواست  اا ی 

اادای ایا  نیان ژا ژیشا مرکند . بعد از 

یو مقدم  دوال ی    نند پاژاگنای ژا با 

پس یپرش  ن"ن مناب اکناژ مرکند ب  

ژیوا بن ام  اا مرنسند    "ژ اینرا اقط "ژ 

بند ایل ب  مسدل  ایکرل شوژا ب  عنوان 

اژگا ی  نبی "یهت  بنا  ف "خاهت او"ه 

یسرع من"  "ژ "یهت ی اصویب توا را ف 

مرنرن" ی بس ، "ژ  ا  "یرن  از ایا 

اژگان    مربایست شاهو"ه ی اساا  ا  رت 

آینده باشد ی اتداماای    مرباید ا را  "اد ، 

اشاژه ا   یده  . "ژ موژ" مت شی شدن 

ب اایل  ماشرا  یامی ی سن وب ژ یه ، "ژ 

موضع گرنیی  ن  اع   مرداژ"    ف  زب 

مواا  بننردن اژاش ی  رنیاا  مسلح  نا  

ا  است ف ی "ژ عرا  ال با بن ش ن"ن 

مواژ"   بن ژعایت  قوتی بنا  پنسنل 

 رنیاا  مسلح ما"امی    ی و" "اژ د اا رد 

مرکند . پرنامون  قوق ی آزا"یلا  ان"  ی 

مد ی مر وع  ا  از  قوق ژا ژ"یف مرکند 

   "ژ توا را اعلب  یوژاا  بوژ یایی 

 تی "ژ تا ون اساسی   لوژ  اس می بن 

آن اا رد شده ی  کت   دید   داژ" اقط اینک  

اع   مرداژ" ایا  قوق "ژ پاژه ا  از 

 یوژاا ؟ ب  شکل با اباای بن تناژ است ، 

 کت  ایلی ایا است ارا مکا رس ی بنا  

احق  ایا  قوق ی و"  داژ" . مسدل  ابعرض 

تومی از  کات باژز ایا بن ام  است ض ا 

اینک  اع   مرکند با ان گو   اویت ملی 

بنا  ملرتی خاص مخاهف است ی خوااان 

بنتناژ   یامی    ا   اانا" بدین "ژ  ین 

گناتا اویت ملی ی تومی "ژ ا قرا" "یهت 

من ز  باشند ی اهبت  انامو    رکند    

اع   "اژ" ف  زب انلا "ژ یوژای ب  

 دایی  ن"ستان ژا  مواا  مرداد    تویف 

محت ل باشد ننرا مسرن   اژگنان  ن"ستان 

ژا از  قوق مد ی پرینیان ی موتعرت 

اتتصا"  ی ا ت اعی بنابنان بنخوژ"اژ 

خوااد ساخت  ف  ی بنا  تو   ن"    از 

موتعرت خاص ی بنان  ی اوا ایی  سبت ب  

"یرن اتوا  اینا ی 

 "ژ ایستا"گی ی 
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 ) از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست(  

وظیفه کمونیستها تنها فورموله کردن تئوری انقالب ایران نیست ، بلکه تئکوریکزه 

کردن ساختمان آن حزب انقالبی است که وظیفه دارد پیوند تئوری و پکراتکیکک را 

عملی و رهبری این انقالب را عهده دار گردد . بنابراین اهمیت این تئکوری در آن 

خواهد بود که نقطه آغازش بر جمعبندی انتقادی پراتیک گذشته بمنظور فائق آمکدن 

 بر موانع راه آینده این پیروزی استوار باشد .

ما کمونیستهای فدائی چه در درون سازمان و چه در بیرون از آن ، همیشه این بحک  

عمومی را دنبال کرده ایم که چگونه می توان ساختمان حزب ، برنامه،اساسنامه،سبک 

کار،استراتژی و ..... را با یک ارزیابی انتقادی از گذشته تاریخی ، از بحرانهکا و از 

شکستها و پیروزیهای جنبش کارگری و مبارزات طبقاتی نوسازی کنیم . بنابکرایکن 

بازنگری به گذشته را بمثابه چراغ راه آینده برای واقعی بودن و نتیجه بخش بکودن 

 هر برنامه و اقدامی ضروری میشماریم .

 99در صفحه  ادامه



 

نیات و اهداف رژیم برای نزدیکی بکه 

 کشورهای امریکای جنوبی                              

 

مضفف ففون مففبففاژزات مففا بففنعففلففرفف  "خففاالت 

امففاففنیففاهففرففسففه "ژ اففن  ففقففطفف  " ففرففا، مضفف ففون 

ضدسنمای  "اژ  ژا اه "ژ خو" "اژ"  ف  "ژ 

بن ام  سازمان ااحا" ادایران  ف فو فرفسفت  فرفز 

مففنففعففکففس شففده. مففا افف فف ففنففا ففکفف  "خففاهففت 

امانیاهرستلا ژا "ژ ایفنان یعفناق گفنافتف  افا 

 رکاژاگوی  ی ی زیی  ی ا امی  فقفاد " فرفا ژا 

محکو  مرکنره ی    اعررا سن وشفت خفلفقفلفا 

ژا "ژ ژاه مباژزه آ لا بنعلر  امفافنیفاهفرفسفه ی 

سنمای  "اژ    ایت مرکنره، ا  نان مباژزه 

ی اایفاگفن  خفو" ژا بفعفنفوان  ف فو فرفسفت ی 

ا تن اسرو اهرست بفن عفلفرف  بف  ظفاافن ف ضفد 

امانیاهرستی اایی ف اف ف فون  فنفایفتفکفاژا فی 

نون   لوژ  اس می، داهبا لا، "اعیفی افا 

ی بنعلر  ان گو   سرسفتف فلفا ی  فکفومفتفلفا  

مذابفی یاسف مفی ا"امف  مفی  -تنین یسطایی

"اره ی  یه سنمای  "اژ  ی استث اژگنا   ایا 

سففرففسففتفف ففلففا ژا اایففا خففوااففرففه  ففن". سففرففسففتففه 

  لوژ  اس می با  ک نا ی سنمایف  "اژ  

خففو"، سففاهففلففا "ژ افف   اسففت  ففیففه تففنین 

یسطایی ی ررنبین  خو" ژا "ژخفایژمفرفا ف   

ساهف  سفلفسفلف  اسف    7277ا  ون ااژیخ   

بنتناژ ی گستفن  "افد.  ف فلفوژ  اسف مفی 

ساه  اسف  ،  7277ا  ون ااژیخ   برش از 

ا سا لا ژا ب  خا  ی خون مرفکفیفد، سفن مفی 

بن"،  تاب سوزان ژاه مفرفا فداز"،سفنفرفسفاژان 

مرکند، ز ده ز ده ا سا لا ژا ب  گوژاا  "ستف  

  عی می سااژ"،  نگ ی هیکن یی افداژ  

می برند ی من"  ژا ب  زیژ ی  فبفن بف  اسف   

مففرففکففیففا ففد. افف ففامففی ایففا  ففنففایففات ژا ژ یففه 

ااشرست، امانیاهرستی ی  ژا"پنست ارتلن  رفز 

ا را  "ا". ارتلن ایا اعف فال  فنفایفتفکفاژا ف  ژا 

بنا  گستن  ایدیوهو   ااشرسه پفرفا"ه  فن". 

ااشرسه ارتلن  رز ا سا لا ژا ز ده ز ده ب  گوژ 

 یا د،  تابسوزان ژاه ا داخفت،  فوخف  افا  

"ست    عی منگ ژا سازما دای  ن" یبفنا  

گستن  ااشرسه ب  هیکن یی ی  نفگ "سفت 

ز".   لفوژ  اسف مفی  فرفز بفنا  گسفتفن  

امفاففنیفال اسفف   یبففنا  بفف   فنسففی ژسففا ففدن 

اادای سلط  گنا   ی تنین یسطایی خفو" از 

 .ان ا شی سنانین  خوااد  ن"

سراستلا   ز"یکی ژ یه   لوژ  اس می بفا 

 یوژاا  مختلف " را ی ا فزاب افاشفرفسفتفی، 

ازدنی  اژسفال اسفلفحف ، اعفطفاء مفرفلفرفو فلفا 

"الژب  ا زاب اهلی نون  زب هللا "ژ رفزه، 

  ایت از  کومفتفلفا  اژافرفاعفی ی ا فزاب 

شرع  "ژ عناق، سوژی ،  ف فکفلفا  مفاهفی بف  

ایکر ت ی  ن ات اس می "ژ آسرا   نفوب 

شفنتفی، "ژ افرفلفرففافرفا، مفاهفز ، ... یفکفی از 

 فیفامفی  -ژاالایی ست      لوژ  ااشرستی

  لوژ  اسف مفی بفنا  گسفتفن  امفافنیفال 

اسف   اژافرففاعفی خففو" "ژ پففرفش گففنافتف . از 

دنای "یرن ایا ژ یه  ز"یکرلفا ی مفعفامف ت 

سراسی "یفرفن  ژا بفا  یفوژافا   -اتتصا" 

ررن مذابی "ژ پرش "اژ". بنا  مثفال ژابفطف  

 ز"یکی    ژ یه با ی زیی  "اژ".  فرفنیافا  

سوسرفاهفرفسفت، نف  ی ا فقف بفی "ژ ی فزییف  

ساهلاست ا تقا" بن"یهت ی زیی  "اژ د بخادن 

ژیابففطففش بففا ژ یففه "یففکففتففااففوژ  فف ففلففوژ  

اس می. ایا مبا ثات "ژ مرا"الت سراسی "ژ 

ی زیی  انوز ا"امف  "اژ". ایفا مسفدفلف  تفابفل 

بازگویفی سفت  ف  تفنیفب "ه سفال اسفت  ف  

 ففاژگففنان یمففن"  ی ففزییفف  "ل خففوشففی از 

سففنمففایفف  "اژان  فف ففلففوژ  اسفف مففی  فف  "ژ 

ی زیی  سنمفایف  گفذاژ   فن"ه ا فد،  فداژ فد. 

ننا    از اینا ران سنمای  گذاژ "ژ  اژا اا 

برز  قف  بفاز  ی  فلفو ی افوهفرفد مفوا" بفی 

 رفافرفت ی  فه اژز  نفرفز "یفرفن  از آ فلفا 

بخادن  داژ د. نند سال است    ایا سفنمفایف  

گذاژاا   یاری اس مفی  بفخفادفن اعفتفناض 

من"   ی زیی  ی سراستلا  نفافایل آ فلفا، از 

سنمای  گذاژ  "ژ ی فزییف  سفنافنفیفن  فن"ه 

ا د. اما ژ یه   لوژ  اس می گدایی سراسفی 

خو" ژا اف ف فنفان بفا ی فزییف  ا"امف  مفرفدافد. 

بخصوص اینک  از موضع ضدامافنیفاهفرفسفتفی 

ی زیی   لایت سوءاستاا"ه ژا "ژ  فیفن "اژ". 

"ژ ایا ارا شکی  رست    خفلف  ی فزییف  ی 

 کومفت بفوهفرفواژ "ژ ی فزییف  بفا پفرفنیز  

نایز "ژ ا فتفخفابفات، "ژ  فدی" بفرفسفت سفال 

پرش، اا بامنیز با آگاای ی استقامت، مفبفاژز  

ضدامانیاهرستی خو" ژا "ژ پرش بن"ه ی بفنا  

 فف  اففعففرففرففا سففن ففوشففت خففو" بففن عففلففرفف  

امانیاهرستلا مباژزه مرکنفد. ژ یفه  ف فلفوژ  

اس می با آگاای ب  ایا مسدل ، بنا   ز"یکفی 

با ننرا  کومتلایی از ارا ا شی "ژیا  ف فی 

یژز"  اا  د      "ژ ژیزاا  گذشتف   نفنفد  

 یتی مح ول  ات ی بنزیا ی تفطفعفات یفد فی 

ینایع  افت ژا ژاافی ی فزییف   فن"ه اسفت. 

ژ یه   لوژ  اس می بنا  اوسع  امافنیفال 

اس   خو" ی بنا  گستن  سنمایف  خفو" "ژ 

ا   است اا بتوا د اا آ فرفا  ف  امفکفان "اژ" 

خو" ژا از منزی  شدن "ژ  لان برنین آیژ" 

یخففو" ژا "ژ  ففنففاژ ی یففف  ففکففومففتففلففا  

ضدامانیاهرست رفرفنمفذافبفی  فرفز،  فا بفز فد. 

ژ یه    انلا "ژ ی زیی  ی "یرفن  فقفاد " فرفا، 

گدایی ی   ایت سراسی ژا "ژ ا   است  ف  

بدست آیژ"، بلک   ا  پا   اپفا  اسف مفرفش 

ژا اه مرخوااد "ژ ان  رفا  ف  مف فکفا اسفت 

بنا  گستن  مذاب ی اس   اژارفاعفی، بفاز 

 ند. اژسفال دفلفبف  افا  افعفلفرفه "ا"ه شفده بف  

امنیکا   فنفوبفی  ف فو ف  ا  از افعفاهفرفتفلفا  

اژاراعی ژ یه "ژ ایا منطق  است. "ژ اففیفرفد 

ایا موضو ، می برنره     اما    ع  شفرفناز 

 37"ژ اات  گذشت   "ژ ژیز   ع   ب   ااژی  

خن"ا" "ژ بنگزاژ    از   ع ،  رنا ی خو" 

ژا از  یتف  شفدن  دفلفبف  افا، "ژ امفنیفکفا  

 نوبی اظلاژ مرداژ"   ف دفلفبف  افا  مفا "ژ 

امنیکا   نوبی "ژ ژاه ابلرا "یا اس    یتف  

مریو د. ... بایسفتفی مفبفلفغفان "یفنفی بفرفیفتفن  

انبرت  نره  ی ب   یوژافا  مفخفتفلفف  فلفان 

بفنسفا ففرفه.ف تفابفل یفا"آیژ  سفت  فف   ففامفعفف  

اه صطای،  لا" ابلرغی احت  ین خامفنف  ا ، 

دلب  اا ژا افنبفرفت ی بف   یفوژافایفی نفون 

 آژ ا ترا، بنزیل ی ی زیی   ژیا   مرکند! 

ی زیی  بریتنیا آماژ سکو ت مسلف فا فان ژا  

 سبت ب  "یرن  یوژاا  امنیکا  الافرفا بف  

خفو" اففعفلفف  "اژ". آمففاژ   فف  مفنففیفاء آن بفف  

ملا نیا تنن گذشت  ب  ایا  یوژ بنمررفن"" 

   ملا نیا عنب مسل ان  زی آ لا اسفتفنفد. 

عنبستان سعو"  ی  ا  ان اژاراعی افن فرف  

از "ینباز  ا  پفا   فاپفا یفان ژا زی"افن از 

 ا  ان   لوژ  اس می "ژ امنیکا  الافرفا 
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باز  ن"ه ا فد. بفزژگفتفنیفا مسفرفد "ژاف فامفی 

امنیکا  الارا "ژ بوینس آینا "ژ آژ ا فتفرفا 

 تناژ "اژ".                                                                                              

"ژ ایاخففن "افف  اففاففتففا" بففا سففنمففایفف  گففذاژ   

عنبستان یعو"  ی با اصویب "یهت  یامفی 

ی "یکتااوژ  آژ ا تفرفا، "ژ آن زمفان،  ایفا 

مسرد افسرس شد. "یمفرفا مسفرفد بفزژگ "ژ 

امنیکا  الارا "ژ  اژا اا "ژ ی زیی  تناژ 

"اژ". "یهت اژاراعی ان ر  با خن  مرلرفو فلفا 

"الژ ایا مسرد ژا "ژ  اژا اا  پفایف  گفذاژ  

 ففن". افففسففرففس ایففا مسففرففد "ژ  ففاژا ففاا  فف  

زمففا ففی  فف  نففایز ی  ففکففومففت بففوهففرففواژ "ژ 

ی زیی  ب  پفرفنیز  ژسفرفد فد، آرفاز گیفت، 

بلک  ب   کومت  یامفی ی فزییف  "ژ آیاخفن 

"افف   ففو" بففنمففرففرففن"". "ژ یاتففع اففن ففرفف  ی 

عنبستان یعو"   ساژ گسفتفن  اسف   ژا 

"ژ امنیکا   نوبی بریتن از ژ یه   لفوژ  

اس می "ژ "ست "اژ د ی ایا مسفدفلف  بف  بفاب 

 رات ژ یه   لوژ  اس می  رست. ب  ا فرفا 

خفادففن ژ یففه اسف   "ژ ایففنان، نفلففاژ  ففعففل 

مرتاز" افا بفلفکف  بفنا  افحفقف  اافدای تفنین 

یسفطفایفی اسف  ،  بف  پفا  ژ یفه اژافرفاعفی 

ان ر  ی  ژ یه  نایتکاژ ی آ"   ش عفنبسفتفان  

بففنسففد. ژ یففه بففا اعففطففاء  ففاففت ی بففنففزیففا بفف  

ی زیی  بی شو  اوتعات "ی  ا ب  ا  ژا "ژ 

ا   است  ف  "ژ آ فرفا بفدسفت آیژ". ژ یفه 

خوااان آیا س گناتا "ژ تبال   کلا  مفاهفی 

خو" "ژ ا    ا است. افا فنفون "ژ امفنیفکفا  

الارا   لوژ  اس می  فتفوا سفتف  آیا سفلفا  

آ  نا ی ژا بعد از برست سفال اف  ، از ایفا 

 یوژاا بررن". ژاه مباژز  ضدامانیفاهفرفسفتفی 

ی زیی ،  فدا از افونفرفرفن ،یفارفرفرفن  ی 

گستن  اس   رفرفنبیفن  سفت. "ژ اف فامفی 

امنیکا  الارا، از آیاخن تنن  وز"ه اا نون، 

بفخففصففوص از "افف  پففنففرفاه اففا بففامففنیز، ژاه 

مفففبفففاژزه بفففنا  آزا" ، مفففبفففاژزه بفففنا  

سوسراهرسه، مباژز  یاتعی بن علر  امانیاهرسه 

ی ژاه مففبففاژزه بففنعففلففرفف  سففنمففایفف  "اژ  ی 

 اژاللا  استث اژگن بو"ه ی     مذااب اخرلفی 

مسرحرفت،  ف   فاافوهفرفسفه ی ف  مفذافب اسف   

اوا ست  است  رنی  مباژز خلقلا ی مفبفاژزیفا 

دبق   اژگن ی ز  تکش ژا "ژ آ را ب  عفقفب 

بففکففیففا ففد. شففوااففد ایففا تضففایففا از امففنیففکففا  

من ز   اا امنیکا   نوبی بفن اف ف  ژیشفا 

 .است

اادای ژ یه، گستن  بن ام  اا  اژاراعفی، 

ضد بین  ی افقفویفت بفن فامف  افا  سفنمفایف  

 فیفامفی ژ یفه ی   –"اژ  ست.   کلا  ماهی 

اوتعات "ی  ا ب  ا     ژ یه اعقرب مرکند افا 

بلک  ژاه بفنا  گسفتفن"ه گفی امفافنیفال اسف   

اژاراعی خو" ژا یسعت "اد، نرز   فدا از 

ااداای     کومت ااشرستفی افرفتفلفن"ژ پفرفش 

گنات،  رست. "ژست اف فرفا سفرفاسفت ژ یفه 

  لوژ  اس می ژا  کومفت  فژا"پفنسفت ی 

ااشرسفه آهف فان بف  ژافبفن  افرفتفلفن "ژ پفرفش 

"اشت. از ساهلا  تبل از شنی   نگ  لا ی 

آرفاز گیفت، ازاف فان  7838"ی     "ژ سال 

آرففاز بفف  تففدژت ژسففرففدن اففاشففرففسففه "ژ سففال 

، "یهت ااشرستی ارفتفلفن بفا  یفوژافا  7833

اس می از  ف فلف  مصفن، عفناق پفرف فا فلفا  

اتتصا"  ژا یضفع  فن" ی فتفی بفا   – یامی 

 کومت سنسان"ه ی "سفت  یفا فده بفنیفتفا فرفا 

یعنی با ژضا شاه، پر ا لفا  مفخفافرفا ف  ا  ژا 

پرش بن"، دوژ     اا آیاخن  فنفگ  فلفا فی 

"ی ،  کومت ژضفا شفاه   فقفش بفزژگفی ژا 

بنا  اوهفرفد ییفا"ژات پفنفبف  بفنا  پفوشفا  

اژاش ااشرفسفتفی آهف فان بفعفلفده "اشفت.  فتفی 

ااشرسه آه ان نند سفال تفبفل از آرفاز  فنفگ 

 لا ی "ی  بنا  اینفکف  اافدای اشفغفاهفرفنا ف  

خو" ژا اداژ  ببرند، پر ان ف یلح  ویفا ف  ف 

ژا با "ش ا ایلی خو"، یعنی بفا شفوژی  بف  

ژاففبففن  اسففتففاهففرففا بسففت. "ژ عفف ففلففکففن"اففا ی 

 نایات  ازیسه "ژ آه ان، "یدیفه  ف   فکفومفت 

ااشرستی ارتلن    انلا با اعقرب ی سفن فوب ی 

 یتاژ اف فامفی آزا"یفخفواافان،  ف فو فرفسفتفلفا، 

 اژگنان ی ز  تکیان "ژ آه فان ، بفلفکف  "ژ 

افف   بففنا  گسففتففن  اففاشففرففسففه ی اسففلففط 

امانیاهرسه آه ان "ژ اژیپا با  ف فو مفتفحفدیفا 

خو"، "ژ سناسن " را، بد بال گیتا ا ار ا فان 

خو" بو".   لوژ  اس می با ا امی عرفنفرفات 

ی ع لکن"اا   نایتکاژا   خو" ن  "ژ ایفنان 

ی ن  "ژ برا اه لل، ژاالا  ااشرسه افرفتفلفن  

ژا بففنا  گسففتففن  امففرففال سففنمففایفف  "اژ  ی 

یسعت امانیال اس   "ژ پرش گنات  است، بفا 

ایا اافایت  ف  ژ یفه تفدژت عفیفرفه  فیفامفی 

ااشرسه آه ان ژا  داژ"، اما  نایات ی "ژ فدگفی 

 .ی خو نیزیش ا ان است 

ژ یه سنمای  "اژ   فا فه بفن ایفنان اگفن بفا 

 رل  ی انیب،  دا  منگ بن امنیکا ژا  سفن 

می ز د، ا طناز با ایا "ا" ی بردا" پوچ ی افو 

خاهی، ا واژه برش از نلل ی یو سال اسفت 

   مستقره ی ررنمستقره با نناغ سبز ی ا از  

امنیکا، با ا ارف فا فان ایفا امفافنیفاهفرفسفت، از 

 اپا، انا س ، آه ان، ایتاهرا گنات  اا اانیش ی 

ررنه مناسبات ی خنیداا  اسلرحاای خفو" ژا 

ا  نان ا"ام  مرداد. ژ یه افنیژ ی سفنمفایف  

"اژ  اسفف   "ژ ایففنان بففا بففنففرففان ی اسففاا 

 اپرتاهرستی خو"    ژیزبنیز بریتن از پرش، 

 اژگنان ی ز  تکفیفان ایفنان ژا بف  افقفن ی 

الردستی  یفا فده اسفت،  ف فرفتفوا فد بفا ا"عفا  

  و ب  "یهتلا  اژاراعی مسل ان ی ا فزاب 

انیژ ی  نایتکاژ اسف مفی، خفو" ژا بفعفنفوان 

 فففا فففی مفففن"   فففا بفففز فففد، بفففوق  فففن فففا  

ضدامنیکایی سن بز د ی اف ف فنفان آشفکفاژ ی 

ررنآشکاژ با امانیاهرستلفا بف  افه آرفوشفی ی 

 .معام ت خو" ا"ام  "اد

ژ یه   لوژ  اس می "ژ ب   صاژ  یا فدن 

ی ز ررن یردن  او"ه اا  من" ، "ژ افنیژ ی 

اعففدا   ففاژگففنان، اعففدا  آزا"یففخففوااففان ی 

ژیشناکنان ا ق بی ی "ژ  یفتفاژ افو"ه افا  

من"  ز  تکش اینان، از دنی مرامفع بفرفا 

اه لل ی  فقفوق بیفن،  فزی ژافبف  افا  ایل 

 کومتلا  "یکتااوژ  لان ژا بف  خفو" افعفلف  

"ا"ه است. زما رکف  مفن"  از بفی آبفی ی بفی 

 ا ی ، از  بو" مایحتا  ز دگی ی گنا ی بنزیا 

ب  خرابا لا می ژیز د ی ژ یه آ لا ژا ب  گلوهف  

مففی بففنففد"، زمففا ففرففکفف   ففاژگففنان اعففتففصففابففی 

"ستررن، شکنر  یاعدا  مفرفیفو فد، زمفا فرفکف  

ز ان، اسفرفن تفوا فرفا اژافرفاعفی اسف   تفناژ 

مرررن د، زما رک  ضد امانیاهرستلفا  یاتفعفی 

از اففدایففرففان  فف ففو ففرففسففت گففناففتفف  اففا  ففرففنیاففا 

یمففبففاژزیففا آزا"یففبففخففش ی سففوسففرففاهففرففسففت ی 

ا تن اسرو اهرست، "الا سال اسفت  ف  افوسفط 

ژ یه   لوژ  اس می ب   وخ  افا  اعفدا  

سان"ه مریو د، نرو   مرتوان ب   رل  گفنیفلفا 

ی   اییلا  ف ضد امانیفاهفرفسفتفیف ایفا ژ یفه 

بفایژ  فن". مفا "ژ  فنفاژ اایففاگفن  بففنعفلفرفف  

سراستلا  انیبکاژا   ژ یه اسف   "ژ ایفنان، 

ا  نان یا واژه از موضع ضدامانیاهفرفسفتفی 

ی زیی  "اا  مرکنره ی ا طفناز، بفدین افرفا 

"ژ ففرففی  فف ففایففت مففا"یژی، ژیففرففس  فف ففلففوژ 

ی ففزییفف  ژا از  فف ففلففوژ  اسفف مففی   فف ففی 

 پذینیه!  
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یظرا  ا امی آزا"یخوااان، ا سا فلفا  مفبفاژز 

سوسراهرسفت ی  ف فو فرفسفت، یظفرفاف  اف فامفی 

ا سا لا  ضدامانیاهرست ی ضدسنمایف  "اژ  

ست    با ایرا" یای متحد، بفا ایفکفرفل یفو 

 بل  ا ق بی، متحدان ی بسرفاژ مفتفیفکفل افن، 

شکللا،  ن تلا ی اا ترکلا  ااشرفسفتفی ژ یفه 

ژا اایففا  ففنففنففد ی اففن نف  بففرففیففتففن از پففرففش، 

  لوژ  اژاراعی اس   ژا "ژ " فرفا اایفا ی 

منزی   نند ی  رل  اا   ایا ژ یه ی اافدای 

آ نا با ان ژ گ ی هعابی  ف  پفرفش مفی بفن"، 

بففدین اففرففا ابففلففامففی اایففا  فف ففایففنففد ی بففنا  

سن رو فی ژ یفه تفنین یسفطفایفی، تفدمفلفا  

استواژان  بن"اژ د! سکوت "ژ مقفابفل  فرفلف  

اا  ف ضفد امفنیفکفایفی ف ژ یفه  فنفایفتفکفاژ 

 فف ففلففوژ  اسفف مففی،  فف ففکففی بفف  مففبففاژز  

ضدامانیاهرستی یاتعفی  فخفواافد  فن"، بفلفکف  

مو ب اواه گنایی  سبت ب   فلفکفلفا ی  فرف ت 

 .اژاراعی ژ یه خوااد بو"

ایففکففرففل یففو  ففبففلفف  ا ففقفف بففی از مففبففاژزیففا 

آزا"یخواه،  رنیاا    و رست، سوسراهرسفت، 

ا ق بی ی ضفدامفافنیفاهفرفسفت ژاافی سفت  ف  

اففف فففناه بفففا مفففبفففاژزات ز فففان،  فففاژگفففنان 

یز ف فتفکفیففان "ژ ایفنان، سففن فرفو فی ژ یففه 

 فف ففلففوژ  اسفف مففی ژا بففنا  ژسففرففدن بفف  

  لوژ  ادژاارو شوژایی اسلرفل افن خفواافد 

  ن"! 

ژیابففط بففرففا اهفف ففلففل سففازمففان ااففحففا" اففدایففرففان 

   و رست                                                                                   

     7388ارن 

                                            5757 وال  . 

     

ا واژه ایا اوا ایی ژا "اشت  باشره   ف  افن  "

سن وب ی ظل ی ژا  ف  "ژ افن  فقفطف  " فرفا 

 ااااق مرااتد، با ا ساا یاتعی ی "ژی ی          

ه س  نره. ایا گواافی زیفبفاافنیفا خصفلفت ی 

 میخصات  یو ا ق بی ست.ف  

 اژ ستو ن  گواژا  
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... مقایمت "ژ بنابن "یهت من ز  بنخوژ"اژ د ،  ساب ییژه باز مرکند ی بنا  آ لا امکان 

 دایی با ژانا د  ژا انااه مرکند ، باتی اتوا  ژا نون مرتوان ژا تن سن وب  ن" ی ب  

ا قرا" "ژ آیژ" "هرلی  داژ" از ایا امتراز بن خوژ"اژ باشند . "ژ بخیلایی از ایا بن ام  علنا 

اعد" زی ات ی احیا  ژا ب  ما ند   لوژ  اس می انییج مرکند با ایا ااایت      لوژ  

اس می آن ژا "ژ تا و  ند  ن"ه ی هی  زب با ایا بند ف هغو  لر  مقنژات عقب ما ده ی 

اژاراعی    ب  ژابط   نسی زن ی من" با  سا ی   ز ا سن خویش ب  عنوان  ن  بنخوژ" 

مرکند ف آن ژا  ام  آزا" مرکند اهبت  انامو    رکند ب   قوق زن اه ا تنا  برذاژ" ی بنا  

ان "ی دنی ایا    ژا تایل باشد ) ی  ل  امع  ژا ب  شلن ... بدل  ند ( . " را  بلتن بنا  

ز ان ی ایاا   قیان بنداا  متعد"  "اژ" یهی انامو    رکند    موتعرت زن ب  عنوان 

ابزاژ  بنا  اامرا شلوانا ی اا  من"ان  ا  شو" ی  تی   ایتلا  تا و ی ی مناتبت 

اا   پزشکی بنا  ایا ز ان    از اا انیشی ف ب  عنوان یو شغل ان"  ف بنا  اامرا 

معا  خو" استاا"ه مرکنند بنتناژ  ند  "ژ ایا ژابط  اهبت  اادا   واز  سب ژا اه از یا" 

  ربن" ، بناستی نند "ژید از ز ان اا انی  ب  ا تخاب ی اختراژ خو" ب  ایا شغل ! 

میغوهند    "یهت موظف است ف شخصرت ی  رثرت آ لا ب  عنوان شلن ی دان محتن   امع  

ی  و ب  سازمایابی آ لا "ژ سازمان ینای خویش ف ژا "ژ"ستوژ تناژ "اد ؟   و" ما"  

ژیساررن  ی احیا    زایده  یا  سنمای  "اژ  مردا ره ی باید با آن مباژزه شو"  را است ؟ 

اهبت  ایا سوال رلط است ی  باید از اینان پنسرد ننا     ضناایان    با ژیساررن  

مخاهاند ی    با اعترا" بلک  مرخوااند "ست ف با داا  ماارایی تاناق ی اژاذل ی ایبا  ی با  

خوژاا ف تطع گن"" ی "یهت خو" ب  اوزیع  ننده ف بنخی موا" مخدژ معرا ب  ا دازه 

مصنی شخصی ، تناژ "ا"ن سن گ ی سوزن ازژی  "ژ اختراژ  لر  متقاضران اوسط 

"اژیخا   اا ی "ژما راالا ف  میغول شو" "ژ  ناژ "این  ن"ن تا و ی ا ر ا ینای ژیسای 

اا  ، ن   کومت  اژگنیی شو"  کومت آینده  ضنات .  کومتی    اوسط  زب ا"اژه 

مریو" ی  اژگنان "ژ  د ا ان تا ون  اژ اهبت  تدژ  منصاا   ان ) "ژ  د "یل 

اسکا دینای  ( بنخوژ"اژ مریو د تا ون  اژ     با اهرو بن"اژ  از توا را  اژ "یل مختلف 

 تی   لوژ  اس می سناه شده ) ای اه ثل اعررا  داتل "ست ز" ساال   ژا مو ول ب  

مذا نه برا   ایندگان  اژگنان ی  اژانمایران ی "یهت مو ول  ن"ه است ( . "ژ " را  بلتن 

آینده  تی بنا  ف م نوعرت ایرا" بخش اا  هو س ی عا"  "ژ   یو ی "ژ   "ی "ژ 

سنییسلا    ل ی  قل ع ومی ی اتل اا ی منا ز اانیحی ف بند  "ژ  ین گنات  شده ، یهی 

ب  ایل مطلب    اا ی اساا مباژزه   و رستلا بنا  است ،  ان"اخت  ، بنا  اع ال 

 ا  رت دبق   اژگن بنمناسبات مو و" ی مصا"ژه ی اموال منقول ی ررن منقول سنمای  

"اژان ی "ژ  نتنل گناتا ی ا"اژه آن اوسط  اژگنان ی  اژ نان ایا منا ز ی نرو ری 

 ن ت ب  س ت اغررن مناسبات مو و" ی احق  سوسراهرسه ، سخنی ب  مران  رامده است . 

اهبت    رتوان خن"ه اه گنات ننا     زب خو" تدژت ژا ب  "ست "اژ" ی ا   ز  ات ژا 

مرکید ی ف اص ر ات ی اوااقات  زب با مسایل مبت ب   امع  ..... ی موضع ژس ی  زب 

"ژ ان مقطع بن مبنا  یو بنژسی میخص از موتعرت مو و" "ژ مصاهح ی منااع دبق  

 اژگن ی من"   اژگن ی ز  تکش اعررا خوااد شد ف . من"   اژگن ز  تکش بنی د ز دگی 

خو"شان ژا بکنند ی  اهیان ژا ببن د . اکن مرکنه برش از  د ب  ایا  حل  آس ا ی پن"اخته ، 

 خو"  دیب ماصل بخوان از ایا مر ل .

 88 2/  71النان  –مسعو"                                                                        

 ” !یک دنیای بهتر ” در باغ سبز 
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ماشین کشتار جمهوری اسالمی از بدو تولد تاکنون دمی از کشتار معترضان باز نایستاده است. در ادامه کشتتتار تا  

را  69و 69اخیرا دستگاه قضایی بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل این کشتار معترضیین ودستگیرشدگان ستالتهتای 

به اعدام محکوم شده اند. و در روزدوشنتهته  «مفسد فی االرض»تن از آنها تحت عنوان  21نشانه رفته است. بیش از 

تیر دو زندانی سیاسی به اسامی دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عتهتدر را در زنتدان ارومتیته اعتدام کتردنتد .  12

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجهی سه تن از دستگیرشدگان آبان ماه  ستند که حتکتا اعتدامشتان 

 تایید و به اجرا نزدیک شده است.

جمهوری اسالمی در چنگ بحران  ای متعدد و استیصال روزافزون درمقابل کارگران و زحمتکشان که در فتقتر و بتی 

حقوقی دست وپا میزنند بوحشت افتاده ومثل  میشه جز کشتار معترضین را تی در متقتابتل ختود نتمتی بتیتنتد. 

سالهاست که معجزه ترساندن وسرکوب آخرین ذخیره  ایش را نیز شلیک کرده است. دیگر نمی توان با گلوله وزندان 

واعدام پاسخ گرسنگی و فقروبی حقوقی وتهعیض را داد و آنرا به سکوت وادارکرد. بیتکتاران، کتارگتران و زنتان و بتاز 

 2011نشستگان بار ا به خیابان آمده اند وتا پای جان ایستادگی کرده اند. عالوه برکشتار ای تاکنونی  نوز خون تازه 

نفر درآبانماه برسنگفرشها باقی است و زاران دستگیری وصد ا ناپدید شده نه تنها کسی را ختانته نشتیتن نتکترده 

است، بلکه  مه به روشنی می دانند که کابوس رژیا عروج مجدد معترضین است. دستگیری و زندانی کردن کارگران 

واحکام شالق واعدام گواه این وحشت از مرگ است. در تمام این مدت کارگران لحظه ای از اعتراضات خویتش عتقت  

نشینی نکرده اند و  مچنان غول اعتراض مهیای خیابان است. اعتراض قدرتمند کارگران  فت تپه در سی و یکتمتیتن 

ساعت چهار فعال کارگری دستگیر شده را آزاد کنتنتد.  12روز مهارزه پرشورشان، سرکوبگران را مجهور کرد، در کمتر از 

اعتراض گسترده و جهانی به حکا اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجهی تحت نام "اعدام نکتنتیتد" 

فشاری را بر جمهوری اسالمی وارد کرده، که صحهت از بررسی مجدد پرونده آنها مطرح است. اما ترفند ای این رژیا 

شناخته شده است. فشار و اعتراض گسترده تر و محکمتر  نوز الزم است تا مجازات اعدام به طور اساسی و حتکتا 

 اعدام این سه نفرلغو شود.

شورای  مکاری مجازات اعدام را عملی جنایتکارانه میداند و مه آزادیخوا ان را به مقابله علیه این اقدام غیر انسانی 

وبرای ر ایی  مه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی فرامیخواند. از  مه کارگران و زحمتکشان میخوا د بهتر طتریت  

 ممکن در مقابل این احکام انزجار خودرا اعالم و برای الغاء آن تالش کنند.

آزادیخوا ان و نیرو ای انقالبی ورفقای شورای  مکاری: در  رکجا  ستید در سازمانیابی اعتراض علیه این جنتایتات 

 فعاالنه شرکت و کوشش کنید

 سرنگون باد رژیا سرمایه داری جمهوری اسالمی!

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسا

 20 1111جوالی

امضا ا: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایتران، حتزب 

حکمتیست، سازمان راه کتارگتر، ستازمتان  -کمونیست کارگری

 فداِئیان )اقلیت( و  سته اقلیت

 

 اطالعیه مشترک شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست

 علیه حکم اعدام و رژیم جنایتکارجمهوری اسالمی بایستیم!

 
 ددرس ایمیل: 

ShorayeHamkari@gmail.com 



 

ابتدا باید اشاژه  نه    اژتفا  "ا"ه شفده "ژ ایفا 

 وشت  ژا مفا عف فومفا  از مفنفابفع مفخفتفلفف "ژ 

اینتن ت بفدسفت آیژ"ه ا  ی  فا  ایفا مفنفابفع ژا 

یا""اشت  کن"ه ی ذ ن آ لا ژا ع وما  "ژ ایفنفرفا 

 مناسب   ردا ه.

دفبف   -دبق   اژگن "ژ اینان "ژ زمان اعفلفی   

مرفلفرفون  فاژگفن  72 دی"ا  باها بن  -بنآیژ" ما

مریو". ایا ژته میت ل بفن مفرف فو   فاژگفنان 

شارل ی برکاژ ی باز یست  مرفرفن"".  فل اافنا" 

شارل ی برکاژ افعفلفی "ژ ایفنان ، بفنفابفن آمفاژ 

مفرفلفرفون  فافن  3.55ی 53.97ژس ی، بتنارفب 

مرباشد.  مرتوان گات     ل   عرت منبفود بف  

دبق   اژگن)یعنی ا    اژگنان مذ وژ باضاا  

اعضاء خا وا"ه اشان    ازهحاظ اتتصا"  رفرفن 

 ان "ژ افن  3اعال بو"ه ی بطوژ متوسط مرتوان 

مفرفلفرفون  فافن  25خا وا"ه بنآیژ"   و"( باها بن 

%  ف فعفرفت افعفلفی ایفا 27مریو"، یعنی اقنیبا  

مرلرون  93 یوژ    بن دب  آماژ ژس ی  دی" 

% 97%  اژگنان زن ی  57 ان مرباشد. اقنیبا  

آ ان من" استند ی بااو   بف  ایفنفکف  "ژ "یژان 

 فنففو فی "ژسففطفح  ففلفا ففی ژییففلفف فناففتفف  اففعففدا" 

 اژگنان  من" خرلی بفرفیفتفن از  فاژگفنان زن 

مرباشد، هذا ما ذی   "ژاعنیف مقفوهف  ف فاژگفنف 

گات  ا  ف اژگن من" ی زنف ی    ف اژگن زن ی 

 من"ف.

مقصو" از ف اژگنف بطوژ اخفتفصفاژ افن"      

است    ، بعنوان شغل ع ومی ا ، "ژ  فوزه 

اا  اتتصا" سنمفایف  "اژ ) ی  فرفز "ژ  فوزه 

اتتصا" خن"ه بوژ یایی "ژ  امع  بفوژ یایفی( 

 اژموهد ی  فرفز  فاژ  سف فی ا فرفا  مفرفدافد ی 

"ژعرا  ال "ژ ارا سطح ی "ژ ارا شکلفی "ژ 

ژی داا   اژ  قش ادایت ی ژابن  ی مدینیفت 

بعلده  داژ" ی اهبت  مز" یا  قوق بفرفرفن بفو"ه ی 

 اوسط  اژانما استث اژ مریو".

 اژگنان "ژ اینان ع وما  بسراژ اقرفن بفو"ه ی   

ز دگی ا  ت باژ  "اژ د. زینا "ژ   استثف فاژ 

آ ان بسراژ باال است ی مرزان اوهرفد سفنا ف  "ژ 

 امع  بسراژ پایرا است. "یمی ب عنا  ایفنفسفت 

   ژییل نات  باژآیژ   اژ ی مفرفزان ا فبفاشفت 

سنمای  اابت "ژ  امع  بسفرفاژ پفایفرفا اسفت  ی 

"ژ ترر  پای  ما"  اتتفصفا"  الز   فلفت ژافاه 

 سبی افو"ه افا  مفن"  "ژ نفاژنفوب  فامفعف  

سنمای  "اژ  اه ای   یا بقدژ اای ی و" داژ". 

یا رلی مباژزات  اژگنان بنا  مز" بریفتفن ی 

معریت بلتن ، بفنا  "اشفتفا ایفکفل ی ایفکفل 

مستقل شدیدا  اوسط  کومت ی  رنیاا  مختلف 

مسلح ی بایط   امنرتی ا  ی "ا"گاالا  تفوه 

تضایر  ا  سن وب مریو". بعف یه،  فکفومفت 

بوژ یایی خو" بطنق ی اشفکفال -یاتعا  اس می

گو اگفون مفو فب اافزایفش تفرف فتفلفا "ژ فامفعف  

 فاالافا   -ننا ک  استنباد مفرفیفو"-مررن"" مث   

محصول موسسات اتتصفا"  ی افوهفرفد  افحفت 

 نتنل ی اخفتفرفاژ خفویفش ژا) از  فقفطف   فیفن 

سازی اژ اتتصا"   اپرتاهفرفسفتفی هفرفبفناهفرفسفتفی،  

مکا رسه اغررن تر تلا "ژ بایفطف   بفازاژآزا"( 

بعضا  بطوژ ررناتتصا"  ی مصنوعی باال مفی 

بن"، اا اینک    و "ژآمد بریفتفن  بفخفصفوص 

بنا  ازین  اا  ییژه اعاهرتلا  اوق اژاراعفی 

 ف   -ی ضدبین  خاژ ی ی "اخلی ییژه خو" 

ا ففتفف ففاال  اففن  ففاژگففن  ی اففن سففی اففا ففدی"  

بدست آیژ" . ی ایا  رز  -"ژباژه آ لا شنرده است

بنوب  خو" منرن ب  اازایش تر ت ا    االافا ی 

 ااش تدژت خنید او"ه افا   فاژگفن ی مفن"  

 مررن"".

الز  است بین  زین "ژبفاژه مفطفاهفب افوق    

اهذ ن اوضرحات بریتن  بداه یا ب  برفان "یفرفن 

خففطففود  ففزیففی اففن آ ففلففا ژا مففوژ" بففنژسففی 

 تناژ"اه  

"ژاینرا الز  بو"     نخ  سبتا  "تر  استثف فاژ    

"ژ اینان ژا "ژموژ" نفنفد سفال اخفرفن بفنآیژ" 

  و"، اما با ی و"     ما سعی زیا"   ن"  اا 

ایا  اژ ژا ا را  "اه یهی موا   یفد  نفو فکف  

 توا سته اد عات یحرفح ی  فاافی مفوژ" فرفاز 

هفرفکفا   بنا  ایا محاسب  ژا "ژ اینتن ت پردا نفه.

بطوژ لی استث اژ بسراژ شدید  اژگنان ی سایفن 

ز  تکیان شارل "ژ  وزه افا  اتفتفصفا"  بفا 

ایفنان امفن  بفدیفلفی اسفت ی    قوق ا فد  "ژ

مرتوان گات اقنیبا  ان فاژگفن  آن  ژا  تفبفول 

 "اژ".

"ژ مقاه  ا  با عنوان فمرا ررا  نخ اسفتفثف فاژ   

"ژ اینانف  وشت  سلناب شفبفاافنفگ "ژ  سفال 

 نخ متوسط استفثف فاژ "ژ مفوژ" ف  فاژ  7395

ید  ی اکن ف "ژ اینان "ژ ایا زمان "ژ بخفش 

% بفنآیژ" شفده ی 257اا  اتتصا" ررن افتفی 

گات  شده است  ف   فنخ مفتفوسفط اسفتفثف فاژ "ژ 

اینان  دی" "ی بنابن بفرفیفتفن از ا فرفلفسفتفان ی 

ایاالت متحده آمنیکا است. ف علت ایفلفی بفاال 

بفو"ن  فنخ اسفتفثف فاژ "ژ ایفنان  ف  بفاال بففو"ن 

بففاژآیژژ   ففاژ بففلففکفف  سففطففح بسففرففاژ پففایففرففا 

مز"ااستف. ف ژی  ایلی استث فاژ "ژ ایفنان 

ژی  استفثف فاژ مفطفلف  اسفتف. امفا "ژ ایفنفرفا 

 – خسترا مسدل  ایفا اسفت  ف  ایفا اظفلفاژات 

یففناففنففیففن از "ژ فف  یففحففت آ ففان ی ایففنففکفف  

ب   دی"   -"ژموژ"  اژید  ی اکن  با اه است

سال پرش منبود است ی مف فکفا اسفت "ژ  73

 موژ" ساهلا  اعلفی بفقفدژ  فاافی یفدق  فکفنفد. 

امنیزه   بو" اوهرد  رز مفا فنفد اسفتفثف فاژ شفدیفد 

مو و" "ژ امفن افقفرفنسفاز  افو"ه افا  دفبفقف  

 اژگن ی اانا" "یرن "اژا  "ژآمد بسرفاژ پفایفرفا 

 "ژ  امع  اینان افارن گذاژ است.

اوهرد  فاخفاهفص "اخفلفی "ژ ایفنان  "ژ سفال    

بندب  ) "ژیاتع پرش بفرفنفی( یفنفدیق   5778

افزاژ مفرفلفرفاژ"  551برا اه للی پفول بفاهفا بفن 

تر فتفلفا    بن سب -مرلراژ" "الژ 292یا  -اومان

اابت مرباشد. "ست ز" پایف   فداتفل ژسف فی یفو 

مفرفلفرفون  72.71 اژگن ژا مرتوان "ژ ایا سال 

اومان "ژ سال محسوب   و" ی   ل بفایفطف   

مزایا ی نرزاا  "یرن متعلف  بف  ای ژا بفطفوژ 

متوسط مرتوان یو سو  "ستف فز" پفایف  مفزبفوژ 

بنآیژ" ف فو"  ف  "ژایفنفصفوژت مفرفا فرفرفا  فل 

"ست ز" ژس ی  داتل یو  اژگن"ژسال مزبوژ

 -انضا  "ژیوژارک  "ژ ا ا  مدت سال  اژ ند-

"ژ سفال   مفرفلفرفون افومفان57.5 دی"ا  بنابن با  

مریو". یندیق برا اه للفی پفول تفرف فت   5778

متوسط "الژ ژا، نفنفا فکف  از اژتفا  افوق "یفده 

اومان "ژ ین گنات  اسفت  7377مریو"،  دی" 

"ژ اهرک  تر ت متوسط "الژ "ژ ایفا سفال "ژ 

اففومففان یففعففنففی  73777بففازاژ آزا" بففایسففتففی 

بنابن  بریتن بو"ه بفاشفد. ی "ژ فتفرفرف   77 دی"

سنا   اوهرد  اخاهص "اخلی با ایفا تفرف فت "الژ 

مرلرون اومان مریو". از ایا ژته  15 ز"یو ب  

% بعنوان استلف   یسفایفل اتفتفصفا"  75باید 

)اوهرد یاوزیع(  سن  و"    باتی مر ا فد  فدی" 

مرلرون اومان بعنوان بایط   "ژآمد مفلفی  51

 سنا  . 

از آ    گات  شد ما مرتوا ه بطوژ اقنیب  نخ   

متوسط استثف فاژ  فاژگفنان "ژ ایفنان "ژ سفال 

ژا بین  زین محاسب   فنفه  بفعفضفی از  5778

مرفلفرفون  57.5 اژگنان ساهرا   مز"  بریتن از 

اومان "ژیاات مرکنند اهبت  "ژیفوژافرفکف  اف فا  

سال میغول ب   اژ باشند. یهی بسراژ  از آ فان 

  تن یا  تی خرلی   تن از مبلا مزبوژ "ست ز" 

 981 -// شماره  9911تیر ماه 

 99صفحه 

وضعیت اقتصادی فعلی طبقه 

 حمید پویا کارگر در ایران



 

مرررن د. ما اکن مرکنه    "ژ بفلفتفنیفا  فاهفت 

مفرفلفرفون افومفان ژا   57.5"ژ ل مرتوان مفبفلفا

بعنوان مبلا متوسط مز" یا "ژآمفد یفو  فاژگفن 

"ا ست ی با ایا انض    ای "ژ  5778"ژ سال 

 ا ا  سال میغول ب   اژ بو"ه است. ی بنفابفنایفا

بفا  - داتل  نخ متوسط افقفنیفبفی اسفتفثف فاژ ژا 

"ژ ینگناتا یو  اژگن بفعفنفوان  ف فایفنفده  فل 

مفرفتفوان  - فافنه 3دبق   اژگن ی با خا وا"ه ا  

(افقفسفرفه 577-  57.57این نفرفا بفنآیژ"  ف فو" )

 .% 877بفففنابفففن اسفففت بفففا فففدی" 57.5بفففن

"ژیوژارک  مرا ررا "ی  فنخ "الژ "ژ ایفنان 

ژا "ژ  ینگرنیه ، ایفا ژتفه "ژ  5778"ژ سال 

یاتففع بففطففوژ اففقففنیففب  ففداتففل بففنابففن اسففت بففا 

% بف  227ا ت اال  ایا  نخ مفتفوسفط    %. 227

 قرقت  ز"یکتن است. زینا ب  گ ان مفا تفدژت 

خنید  اژگنان بریتن با مرا ررنی از "ی تفرف فت 

ذ فن شففده "الژ مففطففابففقفت "اژ" ی مففا ایففا ژا 

مرا ررا مع وهی انضا  "ژ ین مرررن . ی بفدیفا 

انارب سنا   اوهرد  اخاهص "اخلی "ژ ایا سفال 

ژا باید منطب  با متوسفط "ی  فنخ "الژ بفطفوژ 

مرلرون اومفان "ژ فیفنگفنافت  ف  بف   25اقنیب

 یاتعرت  ز"یو ان است. 

 ال  نخ استث اژ ژا با او   ب  اوهرد  اخاهص   

بنابنگزاژ  -5779"اخلی اینان "ژ سال  دی" 

بفنابفن  -5779اااق بازژگا ی النان بنا  سال 

ازاژ مرلراژ" اومان)"ژیاتع ب  تفرف فت  5777با 

 اژ ( بدین اکناژ بنخی اوضفرفحفات  فا فبفی 

اوق اهذ ن  بنآیژ" مرکنفرفه  دفبف  پفرفش بفرفنفی 

یندیق برا اهف فلفلفی پفول ایفا افوهفرفد "ژ سفال 

"ژیففد  فااففش مففرففابففد ی  8.2بف ففرففزان  5778

افزاژ  7977بنابنایا بنابن خوااد بو" با  دی" 

مرلرون اومان  ف   55مرلراژ" اومان ی سنا   آن 

% بابت استلف    فاسفتف  مفرفیفو" ی 75از آن 

مفرفلفرفون افومفان بفایفطف    78.27باتی مر ا د

. بفنفابفنایفا  فنخ   سنا   "ژآمد ملی "ژ آن سفال

"ژ  5778متوسط استفثف فاژ فاژگفنان "ژ سفال 

 %. 787اینان  داتل بنابن است با 

نففنففا فف فف  مففبففلففا مففنففدژ  "ژ گففزاژ  ااففاق     

ژا بفن  5778بازژگا ی ب  افومفان بفنا  سفال 

مبلا یندیق برا اه لی پول ب  "الژ مفذ فوژ "ژ 

اوق ژا اقسره  نره ژته  فایفل بفطفوژ افقفنیفب 

تر ت "الژ محاسب  شده بفنا  افوهفرفد  فاخفاهفص 

 3135"اخفلففی "ژ گففزاژ  مففزبففوژ بففنابففن بففا 

اومان بدست مراید. ایا ژت ی شاید اقنیبی اسفت 

یهی یحرح باید باشد. گات  شفد  ف  بفنفیفن مفا 

تدژت خنید  اژگنان ی اوهرد  فاخفاهفص "اخفلفی 

با ت ال زیا" با متوسط مع وهی "ی تفرف فت "الژ 

اففومففان  7377ی  73777اففوق اهففذ ففن یففعففنففی 

 55مطابقت "اژ د. پفس افوهفرفد "اخفلفی سفنا ف  

ی اقسره بن   1727مرلرون اومان ژا باید ضنبدژ 

 ن" اا سنا   اوهرد  اخاهص "اخفلفی بف    3135

مفرفلفرفون  25تر ت یاتعی بدست آید یعنی  دی" 

مفرفلفرفون  25اومان    بنابفن اسفت بفا  اف فان 

اومان محاسب  شده "ژموژ" یندیق برا اه لفلفی 

% بعنوان استل   از آن  فه 75پول "ژ اوق. 

مفرفلفرففون افومففان  31مفرفیفو"  ف  بفاتففی مفرفف فا فد

بایط   سفنا ف  "ژآمفد مفلفی ی  فداتفل  فنخ 

"ژ  5778متوسط  استث اژ  اژگفنان "ژ سفال 

اینان با ا ت ال زیا" بطوژاقفنیفب بفنابفن اسفت 

ی  فایفل افقفسفرفه بفن  57.57مفنفلفا   777با

%. ایفا ژتفه مفرفزان  فلفایفی 227یعنفی 57.57

بنآیژ" شده ی تابل تفبفول "ژ ایفا بفنژسفرفلفا ی 

محاسبات است    با آن محاسبات ذیل ژا ا"امف  

 مرداره  

متوسط  داتل ازین  یا بفعفبفاژت "یفرفن خفط    

اقن بنا  یو خا وا"ه نلاژ  انه "ژ ایفنان "ژ 

بدژستی اوسط آتفا   ف فرفد افنابفی 5778سال 

مفرفلفرفون  85) یبسایت اینان  اژگن( بفرفش از 

اومان "ژ ایا سال بفنآیژ" شفده اسفت. مفا "ژ 

ابتدا  ایا مقاه  خا وا"ه  اژگن  ژا "ژ سفطفح 

 ففاففن  3 ففامففعفف  بففطففوژمففتففوسففط بففنابففن بففا 

بنآیژ" فن" . هفذا خفط افقفن بفنا  یفو نفنفرفا 

 15خا فوا"ه مفرفتفوان گفافت  ف  عفبفاژاسفت از 

مرلرفون افومفان "ژ آن سفال. "یفده مفرفیفو"  ف  

بطوژمتوسط اقط "ژیوژارکف   فنخ اسفتفثف فاژ 

 15اقسره بفن  777-15% باشد یعنی22بنابن با

% یفعفنفی  فاژگفن) افنضفا  22   مساییست با 

میغول بکاژ "ژ دول ا فا  سفال( بفایفد بفا ایفا 

 نخ استث فاژ شفو" ، آ فرفاه ای ی خفا فوا"ه ا  

ز دگی زین خط اقن  خوااند "اشت. ننا    ایا 

 اژگن ی خا وا"ه ا  بخوااند   ی بلتفن یفعفنفی 

 فف ففی بففاال  زیففن خففط اففقففن  ز ففدگففی  ففنففنففد، 

مرفلفرفون  777"ژاینصوژت "ست ز" ای مث   باید 

اومان باشد ی هذا  نخ بلن یی باید یافن بفاشفد 

یعنی استثف فاژ ی فو"  فداشفتف  بفاشفد. از ایفنفرفا 

ا  نرا "یده مریو"    بطوژ سبی مرزان اوهفرفد 

ی سطح باژآیژ   اژ) بغرن از  وزه اتتصفا"  

اوهرد  ات خا     ما آن ژا بف فثفابف   فرفطف  ا  

ییففژه بففا بففاژآیژ  بسففرففاژ بففاال   ففاژ از  ففل 

ی  فرفز   تل نی  اتتصا" "ژ اینان انض  ن"ه ا 

 وزه استخنا  گاز اه    اا  دزیا"  اف فا فنفد 

 وزه استخنا   فافت اسفت اف فرفنفطفوژ افنض 

 5778مفثف   "ژ سفال   مریو" ( "ژ ایا  فامفعف 

بسراژ پایرا است. بطوژ لی ی بلحفاظ افاژیفخفی 

"ژ   بلنه  یی ا  نرا م کا است بفا سفطفح 

اکامل باژآیژ   اژ ی سطح ا فبفاشفت سفنمفایف  

بنا  دبفقف     ب ثاب  پای  ما"  ایرا" ژااه منر ل 

 اژگن "ژ ناژنوب  امعف  بفوژ یایفی بفطفوژ 

 معکوا بستری پردا ند.

مفرفلفرفون  85اهبت  ننا    خط اقن ژا   تن از    

مففرففلففرففون اففومففان "ژ مففاه(  9اففومففان مففزبففوژ) 

"ژ ینگرنیه، ننا ک   سا ی استنفد  ف  ایفا ژا 

مفرفلفرفون افومفان  85  تن یا خفرفلفی  ف فتفن از 

مردا ند، "ژاینصوژت ژابط  مرزان اقن یفا ژافاه 

 اژگنان با مرزان استث اژ آ ان اا دی"   ف فتفن 

یا بریتن با آ    ما "ژ ایا ژابط  بنآیژ"  فن"  

ااایت مرن اید. ی بنین ما انلا  کت  موژ"بفحفب 

ی تابل افمل "ژ بنژسی اا  مفنبفودف  مفا افه 

افف ففرففا اسففت. یهففی بففلففن ففال مففا الاتففل اففعفف   

اکنمرکنه    مرزان یاتعی خط اقن "ژ شفنایفط 

اینان  نو ی یفعفنفی بفطفوژ "تفرف  افن "ژ سفال 

 مرلرون اومان است.  85ا ان  5778

بنابن یو گزاژ  یندیق برا اه فلفلفی پفول،    

ی  5779اوهرد  اخاهص "اخلی اینان "ژساهلا  

%  فاافش یفاافتف  8.2% ی 2.9بتنارب  5778

است  ی ایا  ااش بریتفنیفا مفقفداژ  فاافش از 

زمفففان   فففنفففگ بفففرفففا ایفففنان ی عفففناق "ژ 

   دفی آن افوهفرفد  -است 7897 -7899ساهلا 

مزبوژ مقداژ زیا"   ااش پردا ن". ی بفندفبف  

"ا ینام  ییکرادیا  اوهرد  اخاهص "اخفلفی ایفنان 

، "ژ ترر  احنیه اا   5777-5772برا ساهلا 

% 59رنب بویژه امانیاهرسه آمنیکا ، ب فرفزان 

مفرفلفرفاژ" "الژ افقفلفرفل  272بف   215یعنفی از 

پردا  و"ه است. ایا اژتا  منبود ب  ایا   اافش 

 -اشتباااای اه "اشت  باشنفد       م کا است -اا

یهی بلن ال ژییفلف فنافتف  مفبفرفا ایفا یاتفعفرفت 

استند    مرزان اوهرد "ژ اینان دفی نفنفد "اف  

اخففرففن الاتففل ژشففد تففابففل اففو ففلففی  ففداشففتفف  یففا 

بسراژ  تن از مرزا ی    مرتوا ست  ژشد "اشفتف  

 است.

بطوژ لی، احنیفه افا  اتفتفصفا"   ف  عفلفرف    

 کومت اینان اع ال مفرفیفو فد مفو فب افقفلفرفل 

یسایل اوهرد ی اکامل آ لا ی بنابنایا مرزان خو" 

اوهرد ی  رز  االاا  مصنای ی "ژ ترر  اازایش 

تر تلا مررن" د.   بو" سنمایف  گفذاژ  "ژ اافن 

بنخوژ" ی مقنژات  امساعد ژ یه اینان "ژتبال 

سنمای  گذاژان خاژ ی ی  فرفز سفنمفایف  "اژان 

خصویی "اخلی ررناس می) یفعفنفی سفنمفایف  

"اژان خصویی ا     "ژعفرفا  فال از خفو" 
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وضعیت اقتصادی فعلی 

 طبقه کارگر در ایران...



 

اعضاء  کومت اس می استفنفد ی یفا بفا ایفنفلفا 

 فز"یففکفی ی پففرفو ففد بسففرفاژ  فز"یففکفی "اژ فد( ی 

محدی"یتلا   ایل از افحفنیفه افا بفنا  اف ف  

ایفففنفففلفففا ی افففدای   سفففب ی  فففاژ "یمفففی افففا 

بطوژخ ی  منرن ب  اقلفرفل افوهفرفد ی اافزایفش 

تر تلا ی ررنه "ژ ایا  امع  مفرفرفن"". ایفا افا 

استند عوامل ییفژه مفعفرفا مفنبفود بف   ف فبفو" 

ا باشت سنمای  ی باژآیژ   اژ    بسفلفه خفو" 

تدژت خنید او"ه اا  یسرع دفبفقف   فاژگفن  ی 

ساین گنیالا  ا ت اعی "اژا   قوق یا "ژآمفد 

پایرا ژا  ااش مرداند ی هذا آ فان ژا بفرفیفتفن ی 

بریتن اقرن ی الردست مفرفسفاز فد. بفرفو ف  ایفکف  

امنیزه  ل "ست ز" "ژیااتی  اژگفنان مفعف فوال  

بنابن زین خط اقن تفناژ "اژ"،  2یا  تی  3یا 5

ننا    ایا "ست ز" ژا بنا  ازین  یو خا وا"ه 

 انه "ژ  ینگرنیه ، ی ع وما  ینانفیفن  2یا  3

از اینک  ن  مدای آ ان برکاژ ی هفذا افاتفد "ژآمفد 

استند) انلا "ژید  ونکی از  اژگنان بفرفکفاژ 

 سبتا  محدی"  "ژ ع فل    بنا  مدت زمان معرا

ماه مقداژ یاضفحفا  ف فی پفول  5مع وال   دا ثن 

 بعنوان بر   برکاژ  "ژیاات مرکنند(.

آ طوژ    ما مردا ه، "ژدول نند "ا  گذشفتف    

ا واژه ی مرتوان گات ان ژیزه اا مرزان "ی افا 

س  یا اعدا"  بریتن اعفتفناضفات  فاژگفن  "ژ 

 امع  اینان ژخ "ا"ه است. اما ایا اعتفناضفات 

بطوژ پنا نده ی  دا از یکدیرن ا را  گفنافتف  ی 

مرررن" ی  د اتل مع وال  اقط بخادن سطح برش 

از ا دازه پایفرفا مفز"افا، گفنافتفا "سفتف فز"افا  

پن"اخت  یده ی ب  اعوی  ااتا"ه     تی مف فکفا 

است بنا  ماالا  متفواهفی مفتفعفد"  پفن"اخفت 

 یففده بففاشففنففد،  ففبففو" امففنففرففت شففغففلففی ی اخففنا  

 اژگنان ی مواژ" میاب  اینلا بدین مطاهبفات ی 

اادای سراسی. ایا اعتناضفات یتفتفرفکف  بفنا  

ژ یه اس می مله بفاشفنفد افوسفط آن  فنفتفنل ی 

سن وب مریو د. مث   یو اعال  اژگن  م کا 

است بخادن بایط   یو ف ن ف    مث   "ژ 

سفال  77یفا  2آه ان ارا مفرفازاافی  فداژ" بف  

ز دان محکو  شو". ژ یه اس می ا ازه   رداد 

ی   ررذاژ"     اژگنان بطوژمستفقفل مفثف   "ژ 

سطح منطق  ا  یفا "ژ سفطفح  یفوژ مفتفیفکفل 

شو د ی فشوژااا  اسف مفیف بفن فاژگفنان "ژ 

بریتن یا داا  اوهرد  اسلط "اژ فد ی رفرفنه ی 

ررفنه.  ف فو فرفسفتفلفا عف فومفا  پفرفو فد افکفن  ی 

ایکر ای یاتعی با او"ه اا   فاژگفن  فداژ فد ی 

سطح آگاای دبقاای یعنی یاتعا    و رستی افو"ه 

اا   اژگن ژییل ناتف  بسفرفاژ پفایفرفا اسفت ی 

 ررنه.

"ژ اینان سفلفه "یهفت) شفامفل شفن فت افا ی   

با و اا  "یهتی ، سازما لا ی اموژ اتفتفصفا"  

متعل  ب  سااه پاسداژان ی یا احت  نتفنل فیهفی 

اقر ف خامن  ا ( بزژگتن از مر و  سله بفخفش 

اا  خصفویفی "ژ  فل اتفتفصفا" ایفنان اسفت

) اهبت  بسراژ  از  ا  را "ژعرا  ال یفا فب 

بسفرفاژ زیفا"  افه اسفتفنفد(.   انیالا  شخصفی

اینک  "ترقا  نقدژ بزژگتن است، اا آ رفا  ف  مفا 

مردا ه معلو   رست. اهبت  "ژ  دی" یکسال اخفرفن 

،    اوهرد  ات خا  "ژ اان احنیفه افا افا  فدی" 

%  ااش یاات  است، سفلفه اتفتفصفا" "یهفتفی 87

بطوژ سبی اا  د زیا"  اقلرفل پفرفدا فن"ه اسفت. 

بفطفوژ فلفی مفرفتفوان گفافت  ف   فلفرفت اتفتفصفا" 

بوژ یایی ی اا  د   خفن"ه بفوژ یایفی ایفنان 

"ژیاتع تبل ازاف ف  ی اسفاسفا  افوسفط سف   فلفا" 

"یهتی مذ وژ  نتنل ی ادایت مرفیفو". ایفا سف  

 لا"  کومتی ازدفنیف  سفرفاسفتفلفا  عف فد  ی 

ررنع د  اتتصا"  ی مفاهفی ی پفوهفی ی اژز  

اشان عامل بنرا"  ی ایفلفی اافزایفش "ایف فی ی 

شدید تر تلا "ژ  امع  ژا ایکرل مردافنفد. اهفبفتف  

افارنگذاژ  احنی فلفا "ژ ایفنف فنفرفا بفاال ژافتفا 

تر تلا "ژاینرا بطوژ داگا   "ژ ینگنافتف  شفده 

است، اما ایا افحفنیف فلفا  فرفز  فتفرفرف  سفرفاسفت 

خاژ ی شدیدا  اس می  کومت بویژه "ژ تفبفال 

تدژت اا  امانیاهرستی است. ی  فقفش سفنمفایف  

"اژان خصویی ررناس می ی نرزاایی نفون 

ژشد  قدینری "ژ ایا زمرن ) اازایش تر تلا( "ژ 

مر و  خو" عامل  ام   انعی بحساب مرایفنفد. 

اما  نخ استث اژ بطوژ مرا ررا "ژ  وزه بفخفش 

خصویی)بغرن از بخش "یهتی اوهرد  افت خفا  

ی ا ت اال  گاز( بزژگتن است، افننفنفد ایفا افه 

بطوژمستقره یا ررنمستقرفه از خفط میفی افا  

سراسی ی اتتصا"   کومت  فاشفی مفرفیفو". ی 

 رز باید گات    بخش ع ده  اژگنان "ژ  فوزه 

 اتتصا" خصویی  اژمرکنند. 

باالخنه ، "ژاژابفاد بفا دفبفقف   فاژگفن، الز     

است بحنان موتتی اعلی  فنی فا ژا  فرفز مفوژ" 

او   تناژ"ا"، بحنا ی    اقنیبا  سناسن  فلفان 

ژا افناگففنافتفف  اسفت  ژیشفا بفو"ه ی اسفت ی 

"ژ عصفن  -مرتوان گات    ان سی مردا فد  ف 

ملاژ اپردمی  فنی فا ی  - نو ی  ا  رت سنمای 

ازمران بفن"ن آن بفطفوژ بسفرفاژ سفنیفع امفکفان 

 اپذیفن بفو"ه ی اسفت، یهفی بفایفد سفعفی  ف فو" 

یدمات ی الاات آن ژا،    اهفبفتف  بفطفوژ سفبفی 

بریتن از ا   بن من"مان اقرن ی الرفدسفت یاژ" 

مراید، ب   داتل ژسا رد. ا ت فال ابفتف ء بف  ایفا 

بر اژ  ژا بایستی اا  د ا ثن م کا  اافش "ا". 

اتدامات موژ" راز بنا  ا را  ایا  اژ  متفساا   

دب  مع ول بطوژ اگزین باید افوسفط "یهفتفلفا  

بوژ یایی  ا ه ژابن  ی مفدیفنیفت شفو"،  ف  

اهبت  تصوژاا ی  فا فاژآیفی افا  آ فان بفایسفتفی 

اوسط  اژگنان ی   و فرفسفتفلفا ی "یفرفن  سفان 

بفطفوژ افف ف   ففا فبف  ی پفرفرففرفنا ف  مففوژ"ا فتفقففا" 

تناژگنات  ی اایاء شو د. هرکا  رز یاضح است 

   تن طرن   ن"ن اقنیبا   لر   اژگنان ی سفایفن 

شارلرا "ژ سطح  فل  فامفعف  ی "ژعفرفا  فال 

افمرا یسایل معا  آ ان اوسط "یهت بنا  ننفد 

یا نندیا ماه متواهی شد ی  رفسفت. زیفنا نفنفرفا 

اتدامی ب عنا  تطع گن"   ل اتتصا" است  ف  

منبع اوهرد یسایل معریت "ژ شکل ا وا  "ژآمفد 

بنا  گنیالا  مختفلفف مفن"  ی بفنا  "یهفت 

است ی بنابنایا از  قط   ین دبق   اژگفن  فرفز 

یحرح  رست.  اهبت  "ژ تس ت معرنی از  امعف  

ع لی ی امکان پذین است ی استقناض "یهت اه 

"ژ ایا اژاباد "ژ  دی"  سبتا  محدی"  مفرفتفوا فد 

ا را  گرن" بطفوژیفکف   فاشفد فی بفو"ن آن اتفدا  

الاتل ع داا  ا  نان بقوت خو" باتی مفرف فا فد ی 

ررنه. بدیلی است    اقط با اقسره  ل یا تس فت 

اا  الز  معرنی از اتتفصفا"  فامفعف  بف  بفخفش 

اا  معرا ی شراتی  اژ ن"ن ی ب   داتل م کا 

ژسا دن اعاهرت ان بخش معرا ی  اژ  فاژگفنان 

ی سایفن شفارفلفرفا آن بفخفش ی مفتفوتفف  فن"ن 

بفزژگ    سو"بن  سنمای  "اژان ی  اژافنمفایفان

ی متوسط  ی اوزیع  تی االمکان انن  بفرفیفتفن 

انیت انیا تدان بعفنفوان "ژآمفد "ژمفرفان افو"ه 

اففا  مفففن"  ی رفففرففنه اففف ففناه بفففا ژعففایفففت 

"ستوژاهع للا  ع ومی مفنبفودف  افوسفط اف ف  

ژاه  لی اقلرل ا ت ال ابت ء مفن"   -اانا"  امع 

ب  بر اژ   نی ا بو"ه ی شفایفد افنفوز اسفت. ی 

مث    کومت ف  لوژ  اس می اینانف اقنیفبفا  

بلر و   ننرا ژاای ژا " بال  کفن"ه ی ا فنفون 

                      اه   رکند. 

                                                                                      

  5252ژوئن  8حمید پویا ، 

 

ایا  وشت  ان    مقاه  ا  با ا رفا عفنفوان ی   

بزبان ا رلرسی است    مفا آن ژا "ژ نفنفدیفا 

ژیز منتلی ب  افاژیف  افوق اهفذ فن "ژبفاژه ا  

اففحففقففرفف   ففن"ه ی  ففوشففتفف  ا  ی "ژیاتففع بففنا  

 ففاژگففنان ی سففایففن  سففا ففی  فف  اففاژسففی زبففان 

 رستند.  ساس خو"  آن ژا ب  ااژسی بنگفن"ا فده 

ا  ی "ژ ض ا ایا  اژ ای  ات ا د ی افه "ژ 

 آن یاژ" ن"ه ا .    رد پویا
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کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر  

هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان 

کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از 

 آدرسهای زیر تماس بگیرید  :

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

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 

سیاسی و تحلیلی  نشریه

کارکمونیستی عالوه برانعکاس 

مواضع ،نظرات وتحلیل های 

سازمان، انعکاس دهنده مسائل 

سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنگی و تاریخی از منظر 

دیدگاه های مختلف نیز هست . 

تحریریه نشریه از میان مطالب 

رسیده انتشار مطالبی را انتخاب و 

درالویت قرارخواهد داد که 

مستقیما برای این نشریه ارسال 

شده باشند لذا انتظار داریم 

انعکاس این مطالب در سایر 

نشریات و سایت ها با ذکر منبع و 

نام نویسنده صورت گیرد. از 

طریق ایمیل ادرس زیر 

انتقادات  و پیشنهادات نظرات،

 در میان بگذارید . خود را با

 kar@fedayi.org  

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

صدای فدائی برنامه ای از  ”  حمید اشرف اراده پوالدین فدایی کمونیست “

این برنامه را در سایت های . شهادت رفیق حمید اشرف سالگرد  بمناسبت

 سازمان و همچنین کانال تلگرامی سازمان میتوانید دریافت کنید .
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برای مبارزه سازمان یافته کارگران و زحمتکشان و برای 

سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری سیستم 

اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی بر شوراها در یک جبهه انقالبی، 

 متحد شویم.

 کارگران و زحمتکشان :

است به همین دلیل رژیم برای احتراز از  یآبستن حوادث وتحوالت عمیق جامعه ایران

روبسته است و  سرکوب  جنبش کارگری وجنبش  از شمشیررا وقوع  قیامهای توده ای،

های اجتماعی را تشدید نموده است.  وظیفه همه ما کارگران وعموم زحمتشکان است که 

دربرابر تشدید سرکوبگری رژیم،  متحدا درداخل وخارج کشور به مبارزه و مقاومت 

ادامه دهیم. نیروهای  چپ انقالبی و جنبش های اجتماعی سوسیالیستی ،آزادیخواه و 

مترقی میباید دراتحاد باهم  وبا طرح خواست ها و مطالبات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی 

توده های رنجدیده واستثمارشده ، به امر آگاهی وسازمانیابی  جنبش  طبقه کارگر وسایر 

جنبش های اجتماعی  مترقی  ودموکراتیک یاری رسانند.بویژه وظیفه تعطیل ناپذیر 

کارگران  سرتاسر ایران، بویژه کارگران نیشکر هفت تپه  است که دربرابر احکام ظالمانه 

 بیدادگاه جمهوری اسالمی به اعتراض برخیزند.

مقابله با نظام حاکم ودستگاه سرکوبگر آن ،پایان دادن به پراکندگی مبارزات،   

وگردآمدن گردانهای کار وزحمت دریک جبهه انقالبی  بمنظور گسترش مبارزه برای 

سرنگونی انقالبی رژیم و استقرارساختاراقتصادی واجتماعی نوین مبتنی برشوراها رابه 

امری فوری وضروری تبدیل کرده است .امروزه خواست ها و مطالبات اقتصادی 

ورفاهی  طبقه کارگر وتوده های رنجدیده وزحمتکش مردم با مطالبات آزادیخواهانه 

ودموکراتیک  درهم آمیخته است  و شرکت گسترده ومتحد دراعتراضات ، اعتصابات ، 

وتظاهرات وسایراشکال مبارزه  برعلیه ستم واستثمار وسرکوب ونیز آزادی کارگران 

زندانی و سایرزندانیان سیاسی یک وظیفه تعطیل ناپذیرهر انسان آزادیخواه و انقالبی 

 محسوب میگردد. 

https://fedayi.org/Audio/s.f/hamid.ashraf1.mp3

