
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

بعد از شیوع ویروس کرونا موج عظیظیظ ظ  

ازبیکاری و ب  مسکن   وناتوان  درتامظیظ  

مظظعظظیظظمظظ، روزمظظرمه بظظیظظ  از ظظ ظظ  دامظظ  

کارگران وزح تکمان جامع  رافظرا گظرفظتظ  

اسظظ، ودرایظظ  مظظیظظان مظظودظظعظظیظظ، ادظظتظظ ظظادی 

ومظظعظظیظظمظظ، کظظارگظظران زظظدمظظاتظظ  هروزمظظ دو 

ف ل  اسفناکتراز  یم  شدم واکنون مظوج 

دوم کظظرونظظا ازیظظکظظسظظو و تمظظدی بظظ ظظران 

ادظظتظظ ظظادی هگظظرانظظ  سظظرسظظام  ورمظظایظظ ظظتظظاج 

عظظ ظظومظظ  وفسظظاد ودزدی وازظظتظظ ظظسظظ ظظای 

میلیاردی ازسوی دیگر باعث شدم اسظ، تظا 

 سیب پذیرتری  بخ  جظامظعظ  دنظقظا  دظو  

الیظظ ظظو  بظظ   ظظردری بظظ نظظده بظظدون ایظظنظظکظظ  

دادرسظظ  بظظاشظظدر بسظظیظظاری ازایظظ  کظظارگظظران 

درپ   شظیظوع ویظروس کظرونظا  وتظا ظیظر ن 

بظظرکسظظب وکظظار ظظای کظظویظظ  هشظظرکظظتظظ ظظای 

زظظظدمظظظاتظظظ  وحظظظتظظظ  شظظظرکظظظتظظظ ظظظای بظظظ ر ه 

ازکاربیکار شظدم انظدرعظ وم بظروظلظ  وسظتظ  

واستث ارنیام حاک  وب  توج   مسظوظونظیظ  

امظظور بظظ  مظظعظظیظظمظظ، وسظظ مظظ، کظظارگظظرانه 

ویروس کرونا نظیظ   ظ ظتظون تظیظهظ  دونظقظ  

بجانمان افتادم اس،ر اگظر درزظانظ  بظ ظانظنظد 

اندک معیم، زود رانی ازدس، مظیظد ظنظد و 

درت ش برای امرارمعاش بظا زظسظرسظرایظ، 

کرونا دس، ب  گریقان  ستندر اینظ ظا بظخظ  

ب رگظ  ازکظارگظران زظدمظا  هسظازظتظ ظان و 

 ستند کظ   ازبظیظ ظ    کسب وکار ای کوی 

بیکاری وسظایظرمظ ایظای رسظ ظ  دردظوانظیظ  

 کارنی  م روم  ستندر

 کارگران ج ان مت د شوید !

 سرنگون باد رژی  ج  وری اس م  ه بردرار باد ج  وری فدراتیو شورائ  !
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 2در صفحه  ادامه

وضعیت فالکتبار کارگران 

 فصلی، خدماتی  و روزمزد

 و  
ضرورت کارآگاهگرانه 

وسازمانگرانه درمحالت 

 وحاشیه شهرها

امسال برخالف معمول که مدااس  رس 

اول مهرماه بازگشایی میدشدو،داژ س ید  

-0011اسالمی ایران سال تحدیدید دی 

سا رس میا،ۀ شهریدوس و رس رل  0331

بحران کرو،ا آغاز کدرره اسدو و اید  

رس حالیسو که ستار کرو،ا و مدادامدا  

مسئول ،ظام شوسای پزشکی ایران باز 

شان مااس  و موسسا  آمدوزشدی سا 

اقاامی ،گران کنناه و مخالف تدویدیده 

ها و مالحظاِ  پیشگیری و بدهدااشدتدی 

رس استباط با فای ه گذاسی اجدتدمدا دی 

 ق ماار می کننا. 

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان  

کمونیست بمناسبت آغاز سال 

 9111-9911تحصیلی 

 1در صفحه  ادامه

صاحبان قدرت وثروت درایران چهاردهه 

 است که برسرسفره خون نشسته اند

بمناسبت سی ودومین سالگرد قتلعام 
 زندانیان سیاسی

 

مصاحبه نشریه کار کمونیستی با دو تن  

 ازرفقای تشکیالت داخل کشور  

تشکیال  راخد  کشدوس سدازمدان اتدحدار فداا دیدان 

کمو،دیدسدو بدیدد از رو رهده اسدو کده رسمدیدان 

کاسگدران زحدمدتدکدشدان وتدوره هدای تدحدو سدتد  

واستثماس به فعالیو ا،االبی  وتالشهای مبداسزاتدی 

خور ارامه میاها. ،شریه کداس بدر آن شدا کده رس 

قالب پرسد و پاسخ گفتگوی کوتاه بدا رو تد  از 

فعالی  تشکیال  راخ  کشوس سازمان راشته باشدا 

تا رس جریان اسزیابی ای  سفاا از شرایط جدامدعده 

 و جنبد ا،االبی قراس گیری  .

 پرسش و پاسخ 

 مجمع عمومی و طیف کمونیست کارگری

 ر گام ک  اعت ابا  و اعتراضا  کارگری اوج میگیرد ب ث  ای فراون  حو  یگونگظ  

سازماند   و تمکل یاب  کارگران صور  میگیردر در ای  میان برز  ازجریانا  عظ ظدتظا  

طیف ح ب ک ونیس، کارگری و زود ای  ح ب از " مج ع عظ ظومظ  "  یظاد مظیظکظنظنظد و 

مظسظرش شظدم و حظاال  بظتظدریظ  بظ  75مدع  اند مج ع ع وم  ی  تمکل اس، وازسا   

زود گا   فعانی  کارگری تقدیل شدمر ن ون  زیر بخم  از متن  اس، ک  در نمری  مج ظع 

 7در صفحه  ادامه ع وم  ش ارم ی  درج شدم اس،ر

اعالمیه شورای همکاری نیروهای   

 چپ و کمونیست

 این جنایت بی جواب نخواهد ماند!
 8صفحه 

شکنجه واعدام با 

سرشت جمهوری 

 اسالمی عجین است
 9صفحه 

 1در صفحه  ادامه

 دالیلی که مسبب شکست ترامپ در ماه نوامبر

 92صفحه  خواهند شد! 

 من تسلیم نخواهم شد !
 99صفحه 

 1صفحه 



 

 

رررطظظقظظا  مظظار ظظای مظظوجظظود بظظیظظ  از 

درصد کظارگظران ایظران دظراردادمظودظ، 09

 ستنظدر کظارفظرمظا ظا بظا بظ ظانظ  دظراردادن 

وضعی، کرونائ   بظجظای تظامظیظ  امظنظیظ، 

وب ظداشظ، مظ ظیظ، کظاره کظارگظران را بظ  

مظظظرز ظظظ  اجظظظقظظظاری و بظظظدون حظظظ ظظظو  

میفظرسظتظنظد ویظا ازظراج مظیظکظنظنظدر بظخظ  

زیظظادی ازایظظ  کظظارگظظران  در شظظرکظظتظظ ظظا 

هرستوران اه همهازم  ا ودستفروشی ظائظ  

شاغلظنظد کظ  اسظاسظا  ظیظتظگظونظ  دظرارداد 

وتض ی  شهل  را پمتوانظ  زظود نظدارنظدر 

ازراج ب  بظ ظانظ  شظیظوع ویظروس کظرونظا  

ویا رکود بازار و زان  نمیظ  کظردن  نظ ظا 

دروادظظع امظظر بظظ  گظظرسظظنظظگظظ  کمظظانظظدن 

بیظمظتظرایظ  کظارگظران وزظانظوادم  ظایمظان 

اس،ر کارگران کسب وکار ای کظویظ  و 

درصظد تظونظیظد  09متوس، ک  ن دی  بظ  

نازانص دازلظ  را تمظکظیظل مظیظد ظنظده از 

تامی  اجت اع  وبی   بظیظکظاری در ظ ظان 

حد ناز  کنون   ن نی ک  کارگران رسظ ظ  

از ن برزوردارنده م روم  ستندر  یظکظ  

از »  از  ی  کارگران روزمظ د مظیظگظویظد 

 ن جای  ک  ما کارگر روزمظرد مظ ظسظوب 

 ای زدما  نیظافظتظ  مظا  شوی ه شرک، م 

کنندر در ای  دوران کظ  الادظل  را بی   ن  

برز  کارگران توانستند با دریافظ، بظیظ ظ  

شان را بگذراننده مظ  و  کاری امورا  ب 

 ای دیگر از ایظ  مظ ظرری  ظ  بظاز  زیل 

  »ماندی ر

طقا  مار ای رس   و تخ ینظ  نظ دیظ   

ونظظیظظ  مظظیظظلظظیظظون کظظارگظظر زن ومظظرد 3بظظ  

روزمظظظ د وف ظظظظلظظظظ  درایظظظظ  ممظظظظاغظظظظل 

استثظ ظارمظیظمظونظده ایظ  تظعظداد مظیظلظیظونظ  

کارگظران فظادظد بظیظ ظ  بظیظکظاری و تظامظیظ  

اجت اع   ستند واز ظیظتظگظونظ  تضظ ظیظ  

شظظهظظلظظ  بظظرزظظوردارنظظیظظسظظتظظنظظدرایظظ  بظظخظظ  

ازکارگران باشیوع ویظروس کظرونظا تظ ظام 

مفردر مد وامظرارمظعظاش زظودرا ازدسظ، 

 دادم اندر

ع وم بظرسظرکظوب بظ ظثظابظ  مظانظع اصظلظ  

تمکظل یظابظ  کظارگظرانه عظوامظل دیظگظری 

نییرمماغل مود، هف ل  و غیر رسظ ظ  

ازیظظکظظسظظو وپظظراکظظنظظدگظظ  ایظظ  کظظارگظظران در 

شرکت ا هموسسا هپی انکاری ظا و کسظقظ  

ج ء و یادرمماغل زانگ  ازسوی دیظگظر 

باعث شدم اس، تا ایظ  گظروم ازکظارگظران 

ازحدادل تمکظله گظا ظ  طظقظ ظاتظ هانسظجظام 

وارتظقظظاطظا  الزم بظظا ظ ظظدیظگظظر بظظرزظظوردار 

نظقظظاشظظنظظدر ازطظرفظظ  فظظعظظانظظیظ  وتمظظکظظلظظ ظظای 

موجود کارگظری  و سظازمظانظ ظای مظدافظع 

جنق  کارگظری نظیظ   نظ ظارا بظفظرامظوشظ  

 سپردم اندر

ضرور  کار گا ظگظرانظ  وسظازمظانظگظرانظ  

درم    وحاشی  ش ر ا وتع ظیظ   ن بظ  

 رشت   ا ورست   ای مختلف

اکظظنظظون کظظ  اعظظتظظ ظظابظظا  واعظظتظظراضظظا  

کارگری دربسیاری ازواحد ا جریان دارد 

وای  کظارگظران دررونظد مظقظارزم  درحظا  

کسظظظب  گظظظا ظظظ  و دربظظظرزظظظ  مظظظوارد 

نظظیظظیظظرکظظارگظظران پظظیظظ ظظانظظکظظاریظظ ظظای نظظفظظ، 

وپظظتظظروشظظیظظ ظظ  تظظوانسظظتظظ  انظظد مظظقظظارزا  

وزواست ایمان را ب ظ  گظرم بظ نظنظد و یظا 

کارگرانظ  کظ  بظرای دریظافظ، حظ ظودظ ظای 

معود  هتض ظیظ  شظهظلظ  و رسظ ظ  شظدن 

درارداد ای مود، هافظ ایظ  دسظتظ ظ د ظا 

مقارزم میکننده پردازت  ب  امر زواست ظا 

ومظظسظظانظظقظظا  کظظارگظظران روزمظظ د وف ظظلظظ   

وت ش درج ، متمکل و مت د شدن  ن ا 

ورساندن صدای  ن ا ب  گوش  ظ  طظقظ ظ  

ای  ظظای زظظود ازووظظائظظف مظظ ظظ  ومظظقظظرم 

پیمروان وپیما نظگظان جظنظقظ  کظارگظری 

 م سوب میموندر

نقاید فراموش کرد ک  بیمتر طظهظیظانظ ظا و 

زی ش ای تودم ای سان ای ازیربظوسظیظلظ  

 ظظظ ظظظیظظظ  بظظظخظظظ  ازجظظظنظظظقظظظ  کظظظارگظظظری 

وزح تکمان م روم و بیکاران و حاشیظ  

نمینان بودوع پیوست  اس، وایظ  بظخظ  

ازکظظارگظظران وزحظظ ظظتظظکظظمظظان بظظا تظظوجظظ  بظظ  

وضعی، ادت ادی و معیم، شظان وفمظار 

ادظظتظظ ظظادی غظظیظظردظظابظظل تظظ ظظ ظظل بظظرزظظانظظوادم 

 ظظایمظظانه بظظرغظظ  پظظراکظظنظظدگظظ  وزنظظدگظظ  

درم ظ   کظارگظری و حظاشظیظ  شظ ظر ظاه 

بیمظتظریظ  پظتظانسظل را بظرای زظیظ شظ ظای 

ان  ب  درزوددارنظد ر درسظ، بظ   ظ ظیظ  

عل،  ودر راس ازای  زی ش ا اسظ، کظ  

رژی  برغ   داشت  دستگام  ظای عظریظ  

و طویل سرکوبه بظ  فظکظر سظازمظانظد ظ  

گروم  ای ضربظ، مظ ظ   افظتظادم اسظ،ر 

یراک  میداند ت  ل ای      م رومی، و 

وظلظظ  وسظظتظ   و بظ  یمظظ  انظدازی و بظظ  

 یندگ  برای میظلظیظونظ ظا کظارگظر بظیظکظار و 

مظظظظظظظ ظظظظظظظروم ازحظظظظظظظدادظظظظظظظل در مظظظظظظظد 

بخورون یره  تون  ت  زیرزاکستظر بظ  

 جرد  ای بند اس، تا شعل  ورگردد ر

درای  میان وویف  پیما نگ طق   کظارگظر 

و کارگران  گام وپیمظرو اسظ، کظ  تظ ش 

کنند با ایجاد ک یت   ا و تمکل ای مخظفظ  

ونی   علن  درم ظ   ودرمظیظان حظاشظیظ  
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وضعیت فالکتبار کارگران 

فصلی، خدماتی  و روزمزد 

 و 

ضرورت کارآگاهگرانه 

وسازمانگرانه درمحالت 

 وحاشیه شهرها



 

نمینان هکارگران ف ل  هزدمات  وغظیظرم 

ه زمین  سازمانیاب  ای  بخ  ازکظارگظران 

را درردم  ظظا ورسظظتظظ   ظظا ورشظظتظظ   ظظای 

مختلف  فرا   ن ایظنظد وازایظ  طظریظا بظ  

اتظظظ ظظظاد سظظظراسظظظری  نظظظ ظظظا درعظظظرصظظظ  

مظظسظظانظظقظظا هشظظعظظار ظظا و نظظیظظ سظظازمظظانظظد ظظ  

ور قری مقارزا  یاری رساننظدر طظقظیظعظ  

اس، ک  ای  تمظکظلظ ظادرشظرایظ، سظرکظوب 

حاک  ن یتوانند  ب  یکقارم گسترش یابظنظده 

امظظا ایظظ  کظظ ظظیظظتظظ   ظظا وتمظظکظظلظظ ظظا درحظظد 

م دودنی  میتوانظنظد ازطظریظا جظ ظعظقظنظدی 

زواس،  ا ومسانقظا  فظوری ایظ  بظخظ  

ازکارگران؛ نییر مقارزم با ازراج ا هحا 

کارهتامی  اجت اع  وبظیظ ظ  بظیظکظاری کظ  

زواس،  ای مقرم ای  بخظ  ازکظارگظران 

اس،ه ب  ارت اء سسح  گا   و ات اد  ن ا 

 -حظظو  شظظعظظار مظظ ظظوری وسظظراسظظری کظظار

 زادی یظظاری رسظظانظظنظظدرتظظ ش  -مسظظکظظ  

درای  راستا ای  امکان را ب  ای  کظ ظیظتظ  

 ا مید د تا درجریان مقارزم اعت اد تظودم 

 ارا جلب کنند هبا ک ظیظتظ   ظای کظارزظانظ  

 ای ب ر  وتمکظلظ ظای مظخظفظ  و نظیظ ظ  

علن  مراک کارگری ب ر  ارتقاط بردظرار 

بکننده شعار ا مسانقا  ومقظارزاتمظان را 

  ا نگ سازند و درشظرایظ،  ومظودظعظیظ، 

ان  ب ه زظیظ شظ ظای زظودبظخظودی را بظ  

زی ش ای سازمانیافت  و  ظدفظ ظنظد تظقظدیظل 

کنند و ماال ر قری  انظ ظ بظ   الزمظ  ایظ  

 زی ش ارا تامی  ن ایندر

 یدی شیموان  

 00ش ریور 
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    @fedayi1300 

آخرین اخبار و گزارشات 

، مقاالت ، اطالعیه ها و 

نشریات سازمان اتحاد 

فداییان کمونیست را از 

کانال فدائی در تلگرام 

 دریافت کنید .
https://t.me/fedayi1300 

 شکنجه واعدام با سرشت جمهوری اسالمی عجین است

 
شظظ ظظریظظورمظظامه نظظویظظد افظظکظظاری کظظارگظظرگظظتظظکظظاره دظظ ظظرمظظان کمظظتظظ ه و  22روز شظظنظظقظظ   

برغ  اعتراضا  وسظیظع دردازظل وزظارج  05ازدستگیرشدگان اعتراضا  ع وم  سا  

 کموره بدس، ج دان ج  وری اس م  اعدام شدر

زقراعدام  نوید افکاری  زم  ونظفظر  عظ ظومظ  را دردازظل وزظارج کمظور نسظقظ، بظ  

جنایتکاران حاک  ینان برانگیخت  اس، ک   ن ا مجقورشدم انظد مسظوظونظیظ، اعظدام شظدن 

نوید افکاری را ب  گردن زانوادم م تون  بیاندازند ک   نوید افکاری  رگون  دزظانظ، در 

دتل وی را تکذیب و استنادا  دادگام را اعترافگیری زیرشکنج  اع م ن ودم بظودررژیظ  

رسوای ج  وری اس م  ک  زودرا درنق  پرتگا   میظقظیظنظد کظ  سظرانظجظام اش سظ ظوط 

ونابودی اس،ه ب  شیوم   یمگ  زود وب  شرمان ه ازاعترافا  زیر شکنج  فیل  ت یظ  

 کردم و  نرا از تلوی یون حکومت  پخ  ن ودر 

نوید افکاری معترض ست  وسرکوبه کارگر گچ کار و نائب دظ ظرمظان نظوجظوانظان ایظران 

ودو برادراش ک  اکنون ازسرنوش،  ن ا زقری دردس، نیس،ه ینظدروز بظعظد ازفظرکظ  

ب  جرم شرک، درتظیظا ظرا  بظازداشظ، شظدم  05کردن اعتراضا  سراسری  بان ام سا  

بودند و درزندان با ات ام  دتل "حس  ترک ان" مامور امنیت  رژی   و کارمظنظد حظراسظ، 

شرک، " بفای" شیراز مواج  شدم وتوس، ماموران امظنظیظتظ  بظ  زیظر شظکظنظجظ  بظردم 

میموند رنوید افکاری در بیدادگام ج  وری اس م  ب  دوبار اعدام مظ ظکظوم مظیظمظود و 

سظا  زنظدام  25و  70برادران وی بنام ای وحید افکاری و حقیب افکاری ب  ترتیب ب  

م کوم میموندر نوید افکاری ازدرون زندان اع م کردم بود " اگظرمظ  بظ  گظنظام اعظدام 

شدم هع ل ومنسا حک  میکند  ک  ای  اونی  دربان  ب  عدانت  ای  بیظدادگظام بظاصظسظ ش 

 عدان، م ور نقودم اس،هسکو  ش ا یعن  ح ای، از ول  ووان ررر"

وادعی،      ی  اس، ک  نوید افکاریه ای  جوان مقارز و زادیخظوام گظفظتظ  اسظ، رایظ  

رژی  بی  از ی ل سا  اس، ک  جنای،  فریدم و برای  ادام  استث ار مضاعف و غظار  

و یپاونگری و رو  اندوزی طق   حاک ه بظ   ظرجظنظایظ، دیظگظری دسظ، زظوا ظنظد زد ر 

اجرای حک  اعدام نوید افکاری درس، درزمان  ک  زاطرم زندانیان سیاس   دتلعام شظدم 

گرام  داشت  میموده مقی  ای  وادعی، انکارنظاپظذیظر اسظ، کظ  جظنظایظ،  75در ش ریور 

پیمگ   وکمتار مخانفی  با سرش، طق   حاک  و دون، سرکظوبظگظر مظذ ظقظ   ن عظجظیظ  

اس، ر برای پایان دادن ب  ست  واستث ار وزور وسرکوب وشکنج  واعدامهمیقاید دامنظ  

 مقارزم برای سرنگون  ان  ب  رژی  حاک  را گسترش دادر

سازمان ات ادفدائیان ک ونیس، ضظ ظ  اعظ م  ظ ظدردی بظا زظانظوادمهبظازمظانظدگظان نظویظد 

افکاری وتودم  ای ت ، ست  واستث ارایران اع م میکند ک  زظون جظوانظانظ   ظ ظتظون 

نوید افکاری ا برجای  نخوا د ماندر رژی  ب  عقث میکوشد بظا تظوصظل بظ  دار ودرفظ ه 

تودم  ای مردم بجان  مدم را ساک، کردم و یند صقاح  دیگظر بظ  حظیظا  نظنظگظیظ  زظود 

ادام  د در گسترش اعت ابا  واعتراضا  ع وم  واع م نفر  از ع ل جنظایظتظکظارانظ  

رژی  ونی عدم شرک، تودم  ای زح تک  مظردم در "انظتظخظابظا "  نظ ظایمظ  دور دوم 

مجلس ارتجاعه تن ا انعکاس گوش  ای از زم  ونفر  تظودم ای از غظارتظگظری هفسظاد 

وسرکوبگری نیام حاک  و جواب دندان شکن  ب  مظافظیظای دظدر  و ظرو  اسظ، کظ  بظا 

 اعدام جوانان ن یتواند جورعب ووحم، را برجامع  حاک  کندر

 سرنگون باد رژی  ج  وری اس م  

 بردراربادج  وری فدراتیو شورائ 

 زندم باد سوسیانیس 

 00بیس، وسوم ش ریورمام  -سازمان  ات ادفدائیان ک ونیس، 

https://telegram.me/fedayi1349
https://t.me/fedayi1349
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 بمناسبت سی ودومین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی

 صاحبان قدرت وثروت درایران چهاردهه است که برسرسفره خون نشسته اند

 

)سدالدی ازرهده خدو،دید   0331سی وروسال قب  رسشهریوس

(هزاسان ز،اا،ی سیاسی  باسو جدالران تدازه بداداس   31

خزیاه ای که ای  سوزهدا فسدار ورزری وغداستدگدری آ،دهدا 

وسر زبان خاص و ام اسوژ قت   ام شا،ا . تدا جداره سدتد  

واستثماس و رزری و فسار و اختالسهای می یاسری یاحدبدان 

قاس  و ثرو  ازهرگو،ه ما،عی پاکسازی شور. راسورستده 

حاک  و طباه استثماسگر و ستمگری که برمت  هشدو سدال 

جنگ ویرا،گر ایران و راقژ بابرپدا دی  بدوبده هدای راس 

سا سق  زر،ا تا برسوی  31وجوخه های ا اامژ رهه خو،ی  

 سا یکسره کدندندا. 71ویرا،ی جنگ و خون ژ سر،وشو قیام 

قوا،ی  و مادرسا   آ،ها رسای  اقاام ا،سان ستیزا،ه خور حتی

استجا ی خوید سا ،یز زیر پا گذاشتنا . ز،اا،یا،ی که قبال رسبیاارگاه ها محکوم شاه بور،ا واغ ب روسان محکومیو شان بده پدایدان سسدیداه 

. س ی  تازه بااس  سسیاه رسشرایط سکو   کشدوسهدا بور ویا سوبه پایان بورژ سا ،یز باون هیچ رلی  و ماسکی به جوخه های ا اام سپرر،ا

و ،هارهای ماافع رموکراسی و حاوق بشرژ به زن ومرر و به کوبک وبزسگ سح  ،کرر،ا و هرکسی که  باستشان افتدار بدعدا از شدکدندجده 

های طاقو فرسا به قت  سسا،ا،ا. تا زمینه برای سور ا،اوزی و تشایا استثماس و غاس  منابع کشوس ورستر،ج   مومژ بی هیچ ما،عی فراه  

شور.یاحبان قاس  وثرو  رسایران بهاسرهه اسو که برسرسفره خون ،شسته ا،ا . باون ترریا سوزی فراخواها سسیا که رسمادابد  تدوره 

 های زحمتکد وتحو ست  واستثماسایرانژ تاوان ا مال ضا بشری خور سا خواهنا رار .

رسسی ورومی  سالگرر قت   ام ز،اا،یان سیاسی یار وخاطره همه جا،باختگان ساه آزاری وسوسیالیزم سا گرامی میااسی   وفراموش ،میکنی  

میاف خو،ی  طباه حاکمه با توس  به مذهب وخرافا   باتدوره هدای مدررمدی  31و قت عام ز،اا،یان سیاسی رس شهریوس 31که رهه  خو،ی  

بور که خواهان آزاری و پایان رارن به ست  واستثماس و زوسوسرکوب بور،ا. تااوم کشتاس و سرکوب ازسوی س ی  حداکد  و اسدتدثدمداسگدران 

ورزران وغاستگران اموال  مومی  و خیزشهای پی رسپی توره های س،جایاه و ا تیابا  وا تراضا  گسترره برغ  ررمنشی هدای س ید   

مبی  ای  واقعیو اسو که توره های زحمتکد مررم تنها با پیروزی براهریم  استجاع و،ظام طبااتی رزر وفداسدا حداکد  اسدو کده خدواهدا 

توا،سو  به سالها ست  واستثماس و زوسوسرکوب رسجامعه پایان رها. هنگامی که رسیک جبهه ا،االبی برای سر،گو،ی ،دظدام حداکد  مدتدحدا 

 شاه و ازطریق شوسا ها سر،وشو خوید سا رسرسو بگیرر .

امروز که طباه کاسگر با ا تیابا   وزحمتکشان با خیزشهای پی رسپی خور بش  ا،ااز ،وینی سا رس  ریه مباسزا  اجدتدمدا دی گشدوره 

،یز وجهی مه  از مباسزه بدرای آزاری  مدحدسدوب  31ا،ا رسای  شرایط  رارخواهی خا،واره ها وبستگان  ز،اا،یان سیاسی جا،باخته رسرهه 

 جا،باخته ژ رارخواهی  خا،واره ها سا به یک  خواسو همگا،ی تبای  کنی .  میشور. رسهمگامی با خا،واره های ز،اا،یان سیاسی

هزاسان ،فراز کمو،یستها ژآزاریخواهان و بسیاسی ازسفاای ما جا،شان سا  31و قت عام ز،اا،یان سیاسی رسشهریوس  31رسفاجعه خو،ی  رهه 

رس ساه آزاری وسوسیالیس  ازرسو رار،ا .آ،ها تا آخری  لحظا  حیا  خور به آسما،های ا،سا،ی خوید وفاراس مدا،دا،دا. مدا رسسدی ورومدید  

 سالگرر  ای  فاجعه خو،ی ژ یار همه آ،ها سا گرامی میااسی  وپیمان میبنای  که ساه و آسمان آ،ها سا پیگیرا،ه ر،بال کنی .

   یم  زندم و جاوید زوا د ماندر  یاد  ن ا 

 

 سرنگون باد رژی  ج  وری اس م 

 بردرارباد ج  وری فدراتیو شورائ 

 زندم باد سوسیانیس 

 سازمان ات اد فدائیان ک ونیس، 

 1300ش ریور  



 

بسیاسی از شدهدرهدای ایدران رس وضدعدیدو 

قرمز بسر مدی بدر،دا و اوضداع شدهدرهدای 

سفیا را ما رس حال ،وسدان هسدو و اضدافده 

بر آن آماسهای سسمی رولو از تعاار مدرگ 

و میر ،اشی از کرو،ا و میزان مبتالیدان رس 

ایران بهیچوجه قاب  ا تمار ،دبدوره و بسدیداس 

کدمددتددر از آمدداس واقددعددی گددزاسش شدداه ا،ددا. 

ایراس بر بازگشایی مااس  قب  از ایدندکده 

بددر،ددامدده ای  ددمدد ددی و سددراسددری جددهددو 

پیشگیری از ا،تاال بیشتر ویرو  رس ،دظدر 

گرفته شور و قب  از تضدمدید  بدکداسگدیدری 

مسؤال،ۀ پروتک های بهااشتیژ حاکی از بدی 

توجهی به جان می یو،ها را،د آموزژ مع   و 

خا،واره های آ،ان اسو.  الدبدتده س ید  اسا ده 

یک بر،امۀ سه وجهی که شامد  کدالدسدهدای 

حضوسیژ زوج و فدرر کدررن کدالدسدهداژ و 

همینطوس کدالدسدهدای مدجدازی بدتدرتدیدب رس 

شهرهای سدفدیداژ زسرژ و قدرمدز سا ا دالم 

کرره اسو و ار ا میکنا که احتمال برخدد 

و ا،ددتدداددال ویددرو  سا رس کددنددتددرل خددواهددا 

راشو. با تجربۀ کتمدان واقدعدیدو رس اولدید  

کیسهای بدیدمداسی رس قد  و تدهدرانژ بدا ساه 

بدهدمد  بدرغد  ایدندکده  22ا،اازی ساه پیمایی 

س ی  از وسور ویرو  به کشوس مط ع بورژ 

با ساه ا،اازی رستجا      و کت  محرم رس 

حالیکه سوزا،ه هزاسان ،فر بدخداطدر کدرو،دا 

جا،شان سا از رسو میداهدنداژ  و اکدندون بدا 

بازگشایی  جوال،ۀ مااس ژ مااما  مسئول 

امددتددحددان خددور سا رس خیددوص جددان و 

سر،وشو مررم ایران به باتری  وجهی پد  

راره ا،ا و اکنون با تدبد دیدن اید  بدر،دامده سده 

وجهی باون تامیِ  تسهیالتدی  دمد دی کدررن 

آن برای می یو،ها را،دد آمدوزژ سدعدی راسر 

خددا،ددواره هددا سا مددجدداب کددنددا کدده جددان 

فددرز،دداا،شددان رس مددخدداطددره قددراس ،ددخددواهددا 

گرفو. واقعیو امدر امدا بدیدز ریدگدریسدو. 

می یو،ها را،د آموزژ فرز،اان خا،واره هدای 

فایر جامعه هستندا. بسدیداسی از کاسگری و 

ای  کاسگران بیکاس و بدی رسآمدا هسدتدندا و 

آ،ا،ی که هندوز کداس مدی کدندندا بدا مدعدضد  

حاوقهای معوقه و رستدمدزر هدای زیدر خدط 

فار سوبرو هستنا. حاور ،ی  مدید دیدون را،دد 

آمدوز رس بد دوبسدتدان بده آمدوزش مدجدازی 

رسترسی ،خواهنا راشو و ای  رس بسدیداسی 

از شهرها و سوستاهای ریگر ه  رس ایدران  

یاق میکنا. می دیدو،دهدا کداسگدر و خدا،دواره 

هایشان ه  بخاطر شرایط متزلزل کاسی رس 

میا،ۀ بحران کرو،ا و از رسدو رارن مدندبدع 

،ابیز رسآماشان بی هدیدچ کدمدک رولدتدی و 

حمایو مالی به امان خورشان سها شداه ا،دا. 

حال ای  خا،واره ها رس  ی  حال برای حفظ 

سالمو خور و فدرز،داا،شدان بدایدا مدتدحدمد  

مخاسجی از قبی  اقالم بدهدااشدتدی رس کدنداس 

لوازم تحریرژ لبا  فدرم مداسسدهژ کدتداب و 

ریگر هدزیدنده هدای تدحدیدید دی هد  بشدو،دا. 

سوحا،ی رس سخنا،ی رس استباط با بازگشایدی 

مااس ژ بحران کرو،ا سا یک بالی طبیدعدی 

ا الم کرر و گفو که رولتد میخواها امدوس 

کشوس به حالو فعال و مدعدمدولدی بدرگدررر. 

سوحا،ی ه  همچون همدپدالدگدی هدایدد یدک 

شیار اسو و ،می گدویدا کده س ید  اسدالمدی  

مزوسا،ه با بدی تدوجدهدی والقدیدای بده جدان 

می یو،ها ،دفدررس استدبداط بدا مدتدوقدف کدررن 

شددیددوع ویددرو  و بددکدداسگددیددری اقدداامددا  

بهااشتی بموقع ژ بخاطر استفارۀ تبد دیدادی از 

بدهدمد ژ و  22کشا،ان جمعیو به ساهپیمایی 

فااان بدمدوقدعژ مدجدا،دیژ و هدمدگدا،دی اقدالم 

بهااشتی قاب  رستر   مومژ  اماا،ه کرو،ا 

سا رس جامعه بازپخدد وسدیدع کدررژ و اید  

هیچ سبطی به طبیعی بورن آن ،ااسر. ای  به 

ایطالح بالی طدبدیدعدی کده بدا بدیدعدمد دی و 

خورراسی س ی  از اقااما  بالرس،گ جدهدو 

حفظ و امنیو جا،ی وسالمو  مومیژ جدان 

یاها هزاس ا،سان سا رس ایران گرفته اسدو 

مسئولیتد تدندهدا بدر گدررن س ید  اسدالمدی 

 ایران اسو. 

از سرگیری فعالیتهای اقتیاری و سوزمدره 

اجتما ی بز   سوحا،ی سا فدادط بدا تشدایدا 

سددرکددوبژ و فسددار و رزری   اسددتددثددمدداس و

گستررۀ با،اهای رولتی میتوان تفسدیدر کدرر. 

ولی برای مررم زحمتکد اید  سوزمدرگدی 

 اری س ی  جدز بدیدکداسی و فدادرژ کشدتداس 

ژ جدندایدو هدواپدیدمدایدی اوکدراید ژ 19آبا،ماه 

ا اامها و رستگیری های فعالی  جندبدشدهدای 

اجتما یژ و تخریب و حم ه بده آلدو،دکدهدای 

محرومتری  آحار مررم معنایی ریگر ،دااسر. 

فرز،اان هدمدید  کداسگدران و زحدمدتدکدشدان 

هستنا که موضوع بیشتری  خطر و احتمدال 

ابتال به ویر  کرو،ا سا راس،ا و همی  اینا،ا 

که با سفدره هدای خدالدیژ بدیدکداسی و ،در  

باالی ابتال به بدیدمداسیدهدای  دفدو،دی سوبدرو 

هستنا و اکنون بایدا ،دگدران خدریدا مداسدک 

بهااشتیژ رستکد و  ل ضا  فو،ی کدندنداه 

ه  باشنا و ای  رس حالیسو که اگر شهرو،دا 

و   شدهدرهدای قدرمدزبداشدندا ،دیداِز کدامدپدیدوتدر

برای حضوس رس کالسهای مجدازی  ینتر،وا

که برای ای  اقشاس رس حک  فدوقِ الکدچدری 

اسو سا پید پای آ،ان میگذاسر. بسیاسی از 

را،د آموزان سوستاها قارس ،خواهنا بور که 

از طریق اینتر،و رس کالسها شرکو کننا و 

س ی  هیچ می ی برای ح  ای  معض  ،اازر. 

رس ای  سابطهژ آخو،ا     الهاا حتی تا آ،دجدا 

پید میرور کده  دام سسدیداگدی بده مشدکد  

اینتر،و و رستگاههای هوشمنا رس سوستاهدا 

ساژ هرا  مااما  از اسدتدفداره هدای مضدر 

رس فضای مجازی توسط ای  را،د آمدوزان 

و بخطر ا،ااخت  می حتهای امدندیدتدی بدرای 

س ی  میاا،ا. براستی س ی  خطدر اگداهدی و 

رسددتددرسددی را،ددد آمددوزان بدده اطددال ددا  

سا،سوس ،شاه سا بدیدشدتدر از جدان ا،سدا،دهدا 

 میاا،ا.

را،د آمدوزانژرا،شدجدویدان ژآمدوزگداسان و 

 اساتیا را،شگاهی

اکنون که هر کاام شما رس مدادام آمدوزش و 

تع ی  و تربیو و یا یارگیری رس کنداس ریدگدر 

معضال  اجتما ی بایا ،گران سالمو خور 

و خا،دواره هدایدتدان رس مدحدیدط آمدوزشدی و 

کاسی ه  باشیاژ وظیفۀ هر کاام شما بسدیداس 

حسدداسددتددر و حددیدداتددی تددر شدداه اسددو. رس 

شرایطی که برخی از آموزگاسان باز،شستده 
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بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت  

 9111-9911آغاز سال تحصیلی 



 

هنوز رس ز،اان بسر می بر،ا و را،شجدویدان 

بسیاسی باالی  واهی امنیتی رسدتدگدیدر و از 

را،شددگدداه اخددراج مددی گددرر،ددا و کددورکددان 

بسیاسی رس سوستاهای محرومژ فاقدا کدال  

رسسی و وسای  کافی آموزشی هسدتدنداژ رس 

شرایطی که بسیاسی از شداگدرران شدمدا بدا 

شکمهای خالی بر سوی ،دیدمدکدتدهدای کدال  

هایتان حاضر میشو،اژ رس شرایطی کده هد  

سدد  و سددالددهددای شددمددا را،ددد آمددوزانژ رس 

ب وبستدان بدخداطدر  دام رسدتدرسدی بده آب 

آشامیا،ی سال  و قاب  ُشرب طعمۀ تمساحدهدا 

میشو،اژ و پاس و مارسهای شما را،شجویدانژ 

یددا بددیددکدداس،ددا و رس اوج بددحددران کددرو،ددا و 

قر،طینه برای لامه ای ،ان رس ،داامد  تدرید  

شرایط ر،بال کاس رس خیابا،ها میدگدشدتدنداژ یدا 

رس یفوف کداسگدری بدرای حدااقد  حدادوق 

یددنددفددی شددان کددابدد  مددیددخددوس،ددا و ز،دداا،ددی 

میشو،اژ بدیدشدتدرید  آسدیدب مدتدوجده شدمدا و 

خا،واره های شماسو و بدزسگدتدرید  بدالدد 

برای یک ز،اگی بهتدر رس آیدنداه ای بداون 

س ی  فاسا و رزر سدرمدایده راسی اسدالمدی 

پدیددد سوی شددمدا قددراس گددرفدتدده اسدو. ایدد  

شما یا که رس یدفدوف مسدتداد  خدور و رس 

کددندداس مددبدداسزا  کدداسگددران رسددو س یدد  و 

بر،امه های یرفا تب یااتی اش سا میدتدوا،دیدا 

سو کنیا. بگوییا که سده و ،دید  مدید دیدون از 

کورکان سوستایی حتی اگدر کدامدپدیدوتدر هد  

راشته باشنا به ساما،ۀ شار رسترسی ،دااشدتده 

و فاقا اینتر،و هسدتدندا. بدگدویدیدا مدید دیدو،دهدا 

کورک ،دان ،دااس،دا بدخدوس،دا و مداسسده سا 

بخاطر کمک مالی به خا،واره ول کرره و به 

کورکان کاس پیوسته ا،ا. بگوییا کده آمدوزش 

و حق تحیی  بایا سایگان باشا و تسهیدال  

آمددوزشددی و بددهددااشددتددی بددرای هددمددۀ را،ددد 

 آموزان بایا توسط رولو تامی  شور.

جمهوسی اسالمی اسزشی برای جان شما و 

می یو،ها ا،سان ریگر قا   ،یسو اگر بدور مدا 

با را،د آموزان بسیاسی رس سوستاها سوبدر 

،بوری  که هر سوزه برای سفت  بده مداسسده 

کی ومترها ساه سا بایا با پای پیداره بدرو،دا و 

از سورخا،ه های پر آب بجای پ  با جعبه و 

طناب  بوس کننا! اگر بدور کده بداون هدیدچ 

رس،گی فرمان موشک زرن بده هدواپدیدمدایدی 

اکرای  سا یارس ،دمدیدکدرر کده سشدتدۀ جدان 

بسیاسی از همسد  و سدالدهدای شدمدا سا رس 

کناس پاس و مارسهدایشدان بدیدرحدمدا،ده کدوتداه 

کددنددا! ایدد  جددمددهددوسی اسددالمددی اسددو کدده 

بزسگتری  ویرو  ضا ا،سا،ی اسو. س ید  

اسالمی اسو که با ترویدج جدهد  و خدرافده 

ما،ع شکوفایدیژ پدویدایدیژ و خدالقدیدو شدمدا 

را،د آموزان شاه و بسیاسی از مع   هایتان 

هنوز قراسراری ا،ا و با حاوقهای زیدر خدط 

فار  هاه راس تع ی  و تربیو و سوشدندگدری 

 شما هستنا.

سدنددگددر مدداسسدده و را،شددگدداه هددمددواسه ،ددمددار 

مباسزه و مداداومدو بدرای  داالدتدخدواهدی و 

برابدری طد دبدی  بدوره اسدو و هد  اکدندون 

را،شجویان بسیداسی هد  یداا بدا کداسگدران 

 دد ددیدده خیددویددی سددازیژ بددیددکدداسیژ و 

سرکوب معترضی  رس خیابا،ها به ا تراض 

آماه ا،ا. رس سال تدحدیدید دی پدیدد سو اید  

سنگر سا بایا هر به مستحکدمدتدر و فشدرره 

تر رس پیو،ا بدا مدبداسزا  جداسی کداسگدران 

 حفظ کرره و هر به بیشتر بسط رار.

اکنون که س ی  اسدالمدی ایدران بدالدمداسدکدۀ 

تبریک و تدهدندیدو هدای سسدمدی بدمدنداسدبدو 

بازگشایی مااس  براه ا،ااخدتده اسدو بداون 

اینکه حتی زحدمدو تدظداهدر کدررن بده حد  

مشکال  آموزشی می یو،ها را،دد آمدوز سا 

بددخددور بدداهدداژ فددریددار ا ددتددراض هددمددنددوا بددا 

کاسگران بایا هدر بده سسداتدر اید  ،دمدایدد 

فریبکاسا،ه س ی  سا که ا،گداس هدیدچ اتدفداقدی 

،یاقتاره و هیچ بنا یا هزاسی جان خور سا 

بخاطر اهمال س ید  از رسدو ،دااره ا،دا سا 

 بایا برای همیشه خفه کرر. 

را،د آموزانژ را،شجویان و آمدوزگداسان و 

فرهنگیان پیشرو مث  همیشه مر وب سدیداه 

،ددمددایددی س یدد  ،شدداه و رس کددندداس کدداسگددران 

بسیاسی که رس کوسان بحران کدرو،دا بدرای 

حاوق بحق شان با ا دتدیداب و تدظداهدرا  

شان کوتاه ،یاما،اژ بر خواستدۀ یدک مدحدیدط 

ام  تحیی ی با تدامدید  تسدهدیدال  سایدگدان 

بهااشتی و آموزشی بایا پدافشداسی کدرره و 

 به مباسزه ارامه رهنا.

مسئولیو جان را،د آموزانژ را،شجویانژ و 

کارس فرهنگی جامعه و همدیدندطدوس خدا،دواره 

های آ،ان بعهاۀ س ی  ایران اسو و جدامدعدۀ 

ایران رس قبال هر گو،ه اهمال و بی توجهدی 

مدادامدا  مسدئدول هددیدچدگددو،ده تدوجددیدهدی سا 

،پذیرفتده و بدا آن بشدا  بدرخدوسر خدواهدا 

 کرر. 

س ی  ایران با شتاب رس بدازگشدایدی مدااس  

هما،گو،ه که سوحا،ی گفو مدیدخدواهدا هدمده 

بیز سا زورتر به سوال  اری بدرگدررا،دا و 

ما رقیاا میفهمی  که منظوس سوحا،ی بیسدو. 

او میخواها کاسگران ا تیابی و مدعدتدرض 

سا بخا،ه برگررا،اه و سرکوب کنا و بدوب 

حراج بر هفو تپه و تاسیسا  ریگر رولدتدی 

بز،ا. پاسخ مدررم سدتدمدایداۀ ایدران هد  اید  

اسو که سوال  اری برایشان ارامدۀ جدندبدد 

آبا،ماه و مباسزاِ  کاسگری  تدا سدر،دگدو،دی 

استباار سرمایه راسی و جمدهدوسی اسدالمدی 

ایددران اسددو. مددبدداسزه ارامدده راسر حددتددی 

زما،یکه برای ز،اه ما،ان و تدااوم مدبداسزه 

بایا برای باز ،دکدررن مدااس  رس شدرایدط 

 حار اپیامیک مباسزه کرر.

ز،اه بار اتحار وهمبستدگدی هدمده جدوا،دان ژ 

را،ددد آمددوزان ورا،شددجددویددان ژ کدداسگددران 

      وزحمتکشان سراسر کشوس

سددر،ددگددون بددار س یدد  جددمددهددوسی اسددالمددی 

   ایران

  برقراسبار جمهوسی فاساتیو شوسا ی ایران

  ز،اه بار سوسیالیس 

سددازمددان اتددحددار فدداا ددیددان کددمددو،ددیددسدددو  
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با کمک های مالی خود، سازمان 
اتحاد فدائیان کمونیست را در 
انجام وظائف انقالبی اش یاری 

 رسانید.
................................................................. 
 کمک های مالی رسیده به سازمان 

 
 

 رفیق کریم تیمورزاده  
 دالر کانادا 9111  

 سعید سلطانپور  
 کرون سوئد  511

 نظام
 کرون سوئد  511

 مراد علی علیا 
کرون سوئد 1169  

 خسرو قره داغی
 کرون سوئد  511



 

 ارامه از یفحه اول 

..." خورآگاهی فعالی  کاسگری رس ایران 

،سبو به پایاه جنبد مجمع  مومیژ ،اد 

زیاری رس پیشروی طباه کاسگر و جنبد 

مجمع  مومی راسر. هر فعال کاسگری بایا 

به جای ،اشه ها و الگوهایی که بایا با تب ین 

و ترویج رس میان کاسگران جای گیررژ به 

جنبد مجمع  مومی کاسگری که از سال 

تاکنون رس ایران جریان راسر و بهتری   71

و کاسآماتری  و ساره تری  ساه متحا و 

متشک  کررن کاسگران رس شرا ط کنو،ی 

" ) به ،ا  از ،شریه مجمع  .اسوژ بپیو،ار

  مومی (

ب( از شما  –حال سوال م  ) محمور 

سفاای فاا ی ای  اسوژ آیا آ،چنان که طیف 

کمو،یسو کاسگری ما ی اسو " مجمع 

 مومی " یک تشک  ویا جنبد کاسگری 

 اسو یا ،ه ؟ 

جواب : با رسور و تشکر از شما سفیق 

محمور گرامیژ رسجواب میتوا،ی  بگو ی  که 

مجمع  مومی ،ه تشک  اسو و ،ه جنبدژ 

بسبا،ان ای  الااب ویفا  ها برای مجمع 

 مومی  اختراع همی  طیف اسو که گو ی 

رس مر خور هیچکاام هیچ تما  وسابطه 

ای با محیط کاسگری  ومررمان مح  

کاسوزیسو ،ااشته ا،ا.  الوه برآن ازتاسیخ 

 جنبد کاسگری ه  بی اطالع هستنا.

مجمع  مومی معنی اش سا باخوراش راسر. 

مجمع  مومی یعنی جمع شان افرار یک 

ینفژ مح هژ سوستا رسجا ی برای گفتگو 

و یا تیمی  گیری رسامرمشترک فوسی . 

هما،طوسکه ازاس  اش پیاا اسو فاط 

کاسگران سا شام  ،میشور ب که هرجا  

وموسسه ای  موضوع ومشک ی پید میایا 

که اجتماع شاغ ی  ویا ساکنی  آن مح  

وموسسه سا ضروسی میسازرژ 

رسبهاسبوب زما،ی تشکی  وپایان ج سهژ 

مجمع  مومی مینامنا . که با اتمام تجمعژ 

مجمع  مومی ،یزپراکناه ومنح  میشور. 

ای  جمع شان رسزیریک ساف ابتاا ی 

تری  شیوه سسیاگی وتیمی  گری و یا 

شنیان وگفت  اسو  اهالی سوستا رسمسجا 

جمع میشو،ا تا مثال رسباسه تاسی  اب ویا 

مشکال  سوستا یحبو بکننا. ای  جمع 

شان بای  معنی اسو که مجمع  مومی 

سوستا تشکی  شاه اسو. سهامااسان یک 

شرکو  ه  هرساله ویا رسمواسر لزوم 

مجمع  مومی تشکی  میاهنا. ای  مجامع  

تشکی  میشو،ا تا موضوع معینی سا ح  

وفی  بکننا گاه ا،سا،های راسای منافع 

وریاگاه های مخت ف ومتضار رسای  مجامع 

شرکو میکننا میگوینا ومیشنو،ا تا به 

تیمی  برسنا وبعا پایان مییابا. ازطرفی 

بون مجمع  مومی تشکی  شاه اسو  

وتیمیمی گرفته اسو لزوما ای  تیمی   

مترقی ویا به ،فع آن جمعژ ینف ویا 

کاسخا،ه  ،یمیتوا،ا باشا. رسمجامع  مومی 

ممک  اسو تیمیما  ضا کاسگری و 

استجا ی ه  گرفته شور. ای  شک  تجمعا  

 مومی سا قب  از سشا سرمایه راسی ه   

میتوان سراغ گرفو. رسایران ه  ای  شک  

ازتجمع اقشاسمخت ف مررم و کاسگران 

ازتاسیخی بسیاس طوال،ی برخوسراساسو. 

مجمع  مومی کاسگران یک کاسخا،ه و یا 

مرکزتولیای وخاماتی ه  ازای  امر 

مستثنی ،یسو. هرگاه امری مربوط به 

منافع ک  کاسگران یک کاسخا،ه باشا  

بطوسمثال وسشکسو شانژ ،پرراخت  

حاوقهاژ تعطی ی کاسخا،هژ فااان ایمنی 

 محیط کاژ حوارث واتفاقا ژ  ومشابه اینها.

به ای  کاسخا،ه قبال راسای تشکیال  

اتحاریه ای وسنایکا یژ شوسا ی باشا ویا 

اساسا فاقا تشک  باشاژ ،یزتشکی  میشور. 

وبعاازپایان تجمعژ مجمع  مومی  ،یز 

وجور ،ااسر. ومث  یک تشک  سنایکا یژ 

اتحاری ای وغیره ،میتوا،ا پیوسته وپایااس 

همچون یک تشک  به کاسش ارامه رها. ای  

سس  وشیوه برگزاسی مجمع همواسه وجور 

،یسو. البته شایا  71راشته ومربوط به سال 

سس  وسنو مجمع  مومی  اتفاقی رس سال 

 بگوش سهبران ای  طیف خوسره باشا . 71

مجمع  مومی رس ی  حال  بالی  

موجوریو موسری خور فی النفسه 

،اپایااساسو و جنبه گذسا ی راسر واساسا 

قارس به متحا کررن کاسگران بیوس  

طباه ،یسو  وجز رسمواسر معی  واقااما  

ینفی مشخصژ ،میتوا،ا بمثابه یک تشک  

مباسزا  کاسگران سا به ه  پیو،ا راره وآ،ها 

سامتحا کنا  الوه برآن بخاطر موسری 

بورن اش  مباسزا  کاسگران یک کاسخا،ه 

ساه  ،میتوا،ا بیوس  پیوسته به سرا،جام 

پیروزمنااش برسا،ا براکه ممک  اسو  

بفای ه زیار موسری پید ،یایا که جمع 

شان همه کاسگران رسمجمع  مومی سا 

ضروسی وممک  سازر و یا اختالف منافع 
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مجمع عمومی و 

طیف کمونیست 

 کارگری

 پرسش     

 و 

 پاسخ       



 

وریاگاه ها میان کاسگران و اقااما  

کاسفرما بنی  تجمعی سا ،اممک  ویا بی 

ثمرسازر .  الوه برهمه اینها تشک  

کاسگری مث  سنایکاژ اتحاریهژ شوسا 

تعاو،ی وغیره راسای اهاافژ اساسنامه 

وبر،امه هستنا وکاسگران  به می  واساره 

خور به  ضویو آ،ها رسمیاینا وحق 

 ضویو میپرراز،ا ولزوما ه  همه 

کاسگران سا رسبر،میگیر،ا و ممک  اسو 

کاسگرا،ی می  به  ضویو رسای  تشک ها 

،ااشته باشنا ویا رسای  ویا آن یکی 

ازاشکال تشک   ضو وفعالیو بکننا و... 

.رسحالیکه مجمع  مومی فاقا بنی  

 ساختاسی اسو .

بنابرای  اینگو،ه تیوسا  و برراشو ها 

ازمجمع  مومی ازسوی جریا،ا  وافراری 

اشا ه راره میشور که اساسا هیچ اطال ی 

از سوخو وساز و سوابط و مناسبا  رسون 

کاسگران  واشکال مخت ف تشک های 

کاسگری و حتی مررمان  اری ،ااس،ا 

باشنیان اینکه فالن کاسخا،ه مجمع  مومی 

تشکی  راره اسو و رسای  مجمع  مومی 

تیمی  گرفته شاه اسو برای سسیان به 

مطالباتشان رسو ازکاس بکشنا و یا 

ا تیاب بکنناژ فوسا رستخیال  خورشان 

بای  ،تیجه میرسنا که مجمع  مومی یک 

پایاه جایا اسو و،ه تنها یک پایاه جایا 

اسو ب که بهتری  تشک  ویک جنبد 

،یزهسو!  الوه برای  ه  گویا بعاازسال 

کشف شاه اسو و اکنون  کاسگران به   71

خور آگاهی تشکی  ای  پایاه سسیاه ا،ا !!!  

واگر ای  :تئوسیسی  "ها کمتری  اطال ی 

از تاسیخ جنبد کاسگری راشتنا ویا 

استباطی با طباه وتوره ها میااشتنا هرگز 

رباسبنی  خیالبافی ها ی ،میشا،ا وبنی  

 فرما،ها ی یارس،میکرر،ا.
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 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست  

 این جنایت بی جواب نخواهد ماند!
 

ج  وری جنایتکار اس م ه زندگ  را از نوید افکاریه کارگر گتکار گرف، تا صدای گرسظنظگظان 

و بیکارانه شورشگران دی ام  ا و  بان ام  ای ایران زف  شودر او را ناگ ان ه با عجل  بظ  دار 

کمیدند و ت ، تدابیر امنیت  و شقان  در روستای سنگر از توابع   ایجان ش رستان سپیدان بظ  

زاک سپردندر سرگذش، نوید افکاریه سرگذش، ممترک میلیون ا جوانیس، ک  بخاطر زیست  و 

برزورداری از ی  زندگ  شرافت ندان ه رویا ای نوجوان  و جوانیمانه بخاطر نظیظام جظ ظنظ ظ  

سرمای  داری اس م ه از دس، میرودر بیکاریه ف ر و نداری و ب  حظ ظودظ  و تظقظعظیظ ه وجظ  

ممخ   زندگ  میلیون ا نفر شدم و میمودر تن ا رام برای م ظابظلظ  بظا ایظ  مظودظعظیظ،ه گسظتظرش 

 اعتراض و اعت اب و سرنگون  ان  ب  حکوم،  اس م  اس،ر 

رژی  اس م  نوید افکاری سنگریه را ب  ات ام دتل حس  ترک ظان کظارمظنظد حظراسظ، ادارم  بظفظا 

ب  دو بار اعدام م کوم کردم بظودر  ۷۹۳۱شیراز ب  ات ام شرک، در اعتراضا  سراسری مرداد 

سا  زندان و برادر دیگرش حقیب افکاری  ۴۵برادر او وحید افکاری سنگری نی  در مج وع ب  

اندر نوید   وارم بر سازتگ   ضرب  ش   م کوم شدم ۱۵سا  زندان و     ب   ۷۱سنگری ب  

بودن و دروغ بودن ادعا ای دستگام دضای  حکومت  و نوشت   ای زیر شکظنظجظ  تظاکظیظد کظردم 

بودر گفت  بود م  در زیر شکنج ه ب  زواست   ای  نان ت  دادمر  ن ا میگویند "تو و بظرادارنظ، 

شیراز حضور داشت  اید و ب   ۳۱و ۳۹عضو ی  گروم معاند با نیام  ستیدر در اغتماشا  سا  

ر قر تو ی  کردم ایدر نیروی امنیت  را    کمتید"ر نخواستند صدای ما را بمظنظونظدر فظ ظ ظیظدیظ  

 دنقا  ی  گردن برای طنابمان میگردند!

 

با پخ  ص قت ای نوید از زندان مردم ایران و ج ان از ودوع ی  جنای،  ونناک مسلع شظدنظدر 

دیری نپائید ک  مردم و ن اد ای ح و  بمری و ورزش  در دازل و زارج کمظور بظ  ایظ  حظکظ  

ان لل  ان ظپظیظ ه اتظ ظادیظ   جنایتکاران  اعتراض کردندر از ج ل  عفو بی  ان لله رئیس ک یت  بی 

ج ان  کمت ه فدراسیون ج ان  فوتقا  و بسیاری دیگر از ی ظرم  ظای سظرشظنظاس در دازظل و 

زارج کمور و صد ا   ار نفر از مردم  ک  در شقک   ای اجت اع  حضور دارند ب  ای  حظکظ  

میظلظیظونظ  "نظ  بظ   ۷۷اعتراض کردند و زوا ان نهو  ن شدندر رژی  اس م  ک  شا د اعتراض 

اعدام" بود و میدانس، ک  صدای نوید میتواند موج تازم ای از اعتراض را در ایظران و جظ ظان 

بوجود  ورد با سرع، و بسور ناگ ان ه ب   نک  امکان  زری  وداع با زانوادم را م یا کند نوید 

 را بدار  ویخ، تا صدای نوید زف  شود!

  

شورای   کاری نیرو ای یپ و ک ونیس،ه ض   اع م   ظدردی بظا زظانظوادم افظکظاریه بظرای 

 زادی بی ید و شرط     زندانیان سیاس ه نهو مجازا  اعدام بعنوان جنای، سازمانیافت  دونتظ ه 

م اک   و مجازا   مران و عام ن دتل بیمرمان  نوید افکاری و جنایت ای سظیظاسظ  یظ ظارد ظ  

ازیر مقارزم م  کندر شورای   کاری نیرو ای یپ و ک ونیس،ه مردم کارگر و زحظ ظتظکظ  و 

اردوی  زادیخوام را در دازل و زارج کمور بظ  گسظتظرش اعظتظراض عظلظیظ  اعظدام و حظکظومظ، 

جنایتکار اس م  فرامیخواندر نجا  جان زندانیان منتیر اعدامه متودف کردن و در ظ  کظوبظیظدن 

ماشی  اعدام و توح  اس م ه تن ا با گسترش اعتراض تودم ای و اعت ابا  کارگری مظ ظکظ  

 اس،ر  بان ام ادام  دارده دگربارم برم  زی ی  و کارشان را یکسرم م  کنی !

 سرنگون باد رژی  سرمای  داری ج  وری اس م !

 زندم باد  زادیه زندم باد سوسیانیس !

 

 ۷۲۷۲سپتامقر  ۷۹ه۷۹۳۳ش ریور  ۷۹

 

حظکظ ظتظیظسظ،ه  -امضا: ات اد فدائیان ک ونیس،ه ح ب ک ونیس، ایرانه ح ب ک ونیس، کارگری 

 سازمان رام کارگره سازمان فدائیان )ادلی،( و  ست  ادلی،ر



 

سفیق مسعور و سفدیدق شدیدرید  رسور  -کاس 

فدراوان بده شدمدداژ سدازمدان اتددحدار فداا دیددان 

کمو،یسو اولی  سازما،دی بدوره وهسدو کده 

و با وجور  31بعا ازسرکوبهای خو،ی  رهه 

جوتروسوسرکوب  توا،سدتده اسدو رسراخد  

کشددوسخددور سا تدداحددای کدده مددیددتددوا،سددو 

بازسازی بکنا و بید ازرورهه از فدعدالدیدو 

متشک  فاا یان کمدو،دیدسدو رسراخد  کشدوس 

سپری میشورژ ازجم ه کمیتده هدای تدهدرانژ 

البرزژ کررستان وآذسبایجان  سا میشدور ،دام 

برر که ضم  فعالدیدو  دمد دی و شدرکدو و 

رخالتگری رس مباسزا  طبااتی  و ا،دتدشداس 

اطال یه ها و موضع گیری رسقبال تحوال  

جامعه و مباسزا  کاسگران و زحمتکدشدانژ  

،شریاتی همچونژ ساه سر  ژ ران الداوزوژ 

سیگای گه ل و په ساسی که سا مدیدتدوان ،دام 

برر که رسای  روسه تدوسدط اید  کدمدیدتده هدا 

 منتشر شاه  ا،ا .

سوال ما و هدمدیدندطدوس خدوا،دنداگدان ،شدریده  

و القمناان وهواراسان سدازمدان اید  اسدو 

که اسزیابی  ک ی شما از فعدالدیدو تداکدندو،دی 

 سازمان  رسراخ  کشوس بی هسو ؟

رس موسر فعالیتها رس راخ  ،خدسدو  -مسعور 

بایا تاکیا کن  که حوزه فعالیو رس راخد  از 

ویژگدیدهدا  خدایدی  بدرخدوسراس اسدو کده 

مهمتری  آن جو پ یسی و امندیدتدی حداکد  بدر 

جامعه اسو  وبا فراز و فرورهدایدی مدواجده 

شاه ای  به  ندوان مدثدال ا،دتدشداس ساه سدر  

روسه ای به رلی  مشکالتی متوقف شدا ولدی 

ما رس ا،تشاس مجار آن میم  بوره و هستدید  

و سرا،جام باس ریگر به ،تیجه سسیا و از آن 

جا که برای ما رس وح ه اول حفظ و جدان و 

امنیدو سفدادایدمدان و تدااوم مسدتدمدرمدبداسزه 

اهمیو راسر و به ما،دندا پداسه ای جدریدا،دا  

اپوستو،یسو حاضر ،یستی  با قربا،ی کدررن 

،یروها اس  و سسمی کسب کندید  بده کدمدیدو 

بی کیفیو ،می ا،ایشدید  ولدی بدا تدوجده  بده 

توان ماری خور و موقدعدیدو امدندیدتدی حداکد  

توا،سته حیثیو و ا تباس فاایی و سازمان سا 

رس بی  را،شجویان و جدوا،دانژ کداسگدران و 

زحمتکشان و رس سطح جامعه حفظ  کنی  به 

طوسیکه رس هر جمع و محفد دی از حضدوس 

سازمان خبری منتشر مدیدشدور بدا شدعدف و 

احترام استابال میشور. مطدمدئدندا ضدعدفدهدا و 

،ایا،های بسیاسی بخیوص رس بدرقدراسی 

استباط با کاسگران و توره مررم راسی  که به 

ر،بال سفع آن هستی  . مه  ای  اسدو کده رس 

پ  ای  باوس  زم و اساره قویی وجور راسر 

 که هیچگاه از پای ،می افتی  . 

با توجه بده شدراط مدوجدور و جدو  -شیری  

پ یسی حاک ژ سرکوب و خدفدادان کده سفدیدق 

مسعور ه  به آن اشاسه کدرر،دا و هدمدچدندید  

فضای بی ا تماری و همه و همهژ همی  کده 

فعالینی رسو به رسو و شجدا دا،ده مشدادول 

هستنا و ،بض مباسزه سا تپنداه ،دگداه راشدتده 

ا،ا اسزشمنا اسو . همی  فعالیتهدا ومدبداسزه 

منسج  و سازما،ی و رس کناس ه  مدا،دان هدا 

و تالش و پدویدایدی بدی شدک رس سوزهدای 

آیناه میتوا،ا بسیاس ساهدگدشدا و امدیدا بدخدد 

،سدد  جدددایددا پدددویددنددداگددان ساه آزاری  و 

سوسیالیس  باشا . تاکنون ز،اه و پویا رس حا 

توان خور تالش کرره ای  و ساه گشوره ای  و 

زی  پ  ه  ارامه میاهی  تا بهتری  حدرکدو 

 سا رس جای مناسب خور قراس رهی  .

،شریه کاس: فعالیو های شما به به یوس  

می باشاژ بطوس مثال اطال یه ها وهمچندید  

،شددریدده فددعددالددیدد  راخدد   بددگددو،دده بدداسددو 

مخاطبینی که ما ،ظرهستندا مدیدرسدا و بده 

،اشی رساستااء سطح آگاهی  وایجار زمدیدنده 

 سازما،اهی  بازی میکنا؟

شکی ،یدسدو کده اطدال دیده هدا و   –مسعور 

بخیوص ساه سدر  اهدمدیدو بسدزایدی رس 

استااء آگاهی و سازما،اهی توره ها میدتدوا،دا 

بازی کنا. ساه سر  میتوا،ا آرسسی از یدک 

تشکد  سزمدنداه مدیداا،دی اسا ده رهدا و اید  

اطمینان سا ایجار کندا کده فداایدی فدادط بدندا 

آرس  اینتر،تی و  اه ای ،یروی مبداسز رس 

خاسج کشوس ،یسو ب کده شدا،ده بده شدا،ده و 

پای به پای تدوره هدا رس هدمده  دریده هدا 

حضوس راسر و اید  مدمدکد  ،دیدسدو جدز بدا 

توسعه و استداداء ،شدریده و پدخدد هدر بده 

وسددیددعددتددر آن کدده اجددازه رهددیددا رس مددوسر 

بگو،گی توزیع آن به رلی  مسای  امنیتدی و 

 گوشهای ،امحرم توضیحی ،اه  .

اینکه بطوس و بگو،ه ،شدریده بده   –شیری  

رسو مخاطبی  میرسا گفتند برای بدا  و 

فضددای  دد ددنددی مددندداسددب ،ددیددسددوژ بددرا کدده 

امکا،دا  مدا بدا خدطدر مدواجده خدواهدا شدا 

) لزوما اگر توضیح ،یاز باشدا بده یدوس  

خیویی حتما پاسخ گو خواهدید  بدور ( و 

اما اینکه به ،اشدی سا راساسدوژ بدی شدک 

اشدتددراک گددذاسی ریدداگدداهددهددا و ا،ددجددام کدداس 

جددمددعددی و هددمددکدداسی رس ،شددر و تددولددیددا و 

توضیح خور به خور رس کداس سدازمدا،داهدی 

شاه و جمعی تداثدیدر گدذاس اسدو . اهدمدیدو 

ا،تشاس ،شریه و اطال یه ها بیوس  سندتدی 

رس راخ  کشوس  الوه بر اطالع سسدا،دی و 

استباط مستای  با توره های کاس و زحمو بده 

تاویو سوحیه مدبداسزاتدی آ،دان و از مدیدان 

برراشت  گسستدی کده بده رلدید  سدرکدوب و 

خفاان حاک ژ بدید  سدازمدا،دهدا و تدوره هدای 

  تحو ست  و استثماس پایااس شاه می ا،جاما.

 

،شریه کداس: رساید  روسه شدرکدو فدعدالدید  

بده  99تهران رسمباسزا  جداسیژ مدثدال از

ایدنددسدو کدده شدداهددا ا ددتدراضددا   کدداسگددران 

وزحمتکشان وخدیدزشدهدای  دمدومدی ،دظدیدر 

بدورید   بدگدو،ده بدوره اسدو و  99-13-19

تابه حا رسسازما،اهی اید  ا دتدراضدا  و 

 تعی  شعاسها و غیره رخالتگر بوریا.

از ان جا که بر ای  باوسی  هر جدا   –مسعور 

توره ها حضوس راس،ا فاایی ه  بایا حضدوس 

راشته باشدا ژ کدوشدیداید  بدا تدمدام تدوان رس 

خیزشهای  مومی و شوسشهای ا دتدراضدی 
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حضوس راشته باشی  ولی با توجه به توا،مان 

تددوفددیددق بددندداا،ددی رس سددازمددا،دداهددی ایدد  

ا تراضا  ،ااشدتده اید  ولدیدکد  رس مدواسر 

بسیاسی تدوا،سدتده اید  بدا طدرح شدعداسهدای 

ساریکالدی و سدر،دگدون طد دبدا،ده کده مدوسر 

استابال تظاهر کنناگان قراس میگرفو جو و 

میاان سا بر سفرمیستها و ایالح طدبدالن و 

 ضا ا،االب تنگ کنی  .

بی شک فعالیو و حضوس و تالش  -شیری  

ما رس  ریه سازما،دی و کداس جدمدعدی بده 

ر،بال خدور  دمد  و کداس مدیداا،دی سا ،دیداز 

راسر . ما به ،وبه خور رس تمدامدی تدجدمدعدا  

حضوس راشته ای  و سعی خور سا به تدمدامدی 

به کاس بستی  تا  الوه بر حفظ امنیو خور و 

ریگران رس به خطر ،یا،ااخت  بیهوره و بدی 

موسر خوید و ریگرانژ از آ،جا که معتااید  

تالشهای ما فاط رس  ریه  مد  اسدو کده 

،تیجه بخد اسو کوشیای  از هدیدچ حدرکدو 

ا تراضی جا ،ما،ی  تا بتوا،ی  به سدهد  خدور 

سمو و سوی حرکتهای مررمی و تدوره ای 

 سا استااء ببخشی  .

،شریه کاس:باتوجه بده اسدتدراتدژی سدازمدان 

بدرای گسددتددرش مددبدداسزهژ تددحددکددیدد  حضددوس 

 م ی سازمان رسمباسزا  جاسی کمدک بده 

سازما،یابدی طدبداده کداسگدر واستداداء سدطدح 

آگاهی طبااتی آ،دان رسساسدتدای سدر،دگدو،دی  

،ظام حاکد  واسدتدادراس جدمدهدوسی فداساتدیدو 

 شوسا ی و برقراسی سوسیالیس ...

 بش  ا،اازتان بی هسو ؟  

پددر واضددح اسددو کدده بددررن  -مسددعددور 

شعاسهای سدازمدان بدخدیدوص جدمدهدوسی 

فاساتیو شوسایی به  نوان یک آلتر،اتیدو رس 

بی  توره ها از وظایف ابتداایدی و مسد دمدا  

ماسو ولی یک ،کته مه  سا بایا تاکدیدا کدند  

که سفاای  زیز   یرغ  هدوبدیدگدری هدا و 

رسوغ پراکنی های جریا،ا  فریو طد دبدی 

بون حزب کمو،یسو کاسگری که ک  ک  بده 

مرح ه تعیی  وزسای رولدو آیدنداه شدان رس 

پی سر،گو،ی س ی  ژ ،زریک میشدو،دا و از 

ه  اکنون سنا حکومو آیناه سا بده ،دام زره 

ا،داژ هددیدچ جدریددا،دی ،ددمدیددتدوا،ددا بده تدنددهدایددی 

آلتر،اتیو جایگزی  س ی  باشا هیچ جدریدا،دی 

به تنهایی از اید  تدوا،دایدی و امدکدا،دا  بدر 

خوسرای ،یسو که رس ا،االب آیناه تاثیدر بده 

سزایی بگذاسرژ ای  واقدعدیدو رسر،داک ولدی 

رس  آموزی اسو هر ،یرویی ار ایی غدیدر 

ای  راشته باشا یا متوه  اسو و یدا رغد دبداز 

که سیگی به کفد راسر فکر میکن  رس کدنداس 

فعالیتهای خاص سازما،ی میبایسو به فدکدر 

وحا  رسون جنبد ه  باشی  تا بشد  ا،دااز 

سوشنی برای کاسگران و زحمتکشان ترسی  

 شور .

اینکه به ،تیجه ای حای  خدواهدا  -شیری  

شا سا به طوس قطع ،میتوان گدفدو بدرا کده 

جریا،ا  و اتفاقا  سا ،مدیدتدوان بده سدارگدی 

محاسبه کرر و رقیدق بدیدا و ایدندکده رساید  

شرایط زما،ی و مکدا،دی کده رس آن هسدتدید  

آیناه بگو،ه باشا باز ه  به مواسر بسدیداسی 

بستگی راسر کده رس اید  گدفدتدگدو فدریدو 

پدرراخدتد  بده آن ،ددیدسدوژ امددا رس ساسدتددای 

اهاافی که اشاسه کرریاژ مد  و سدایدر سفدادا 

وفاراسا،ه و خالیا،ه هدمدچدندان تدمدام تدالش 

خور سا میکنی  و با تمام قوا برای پیدد بدرر 

اهااف سازمان که هما،ا سازما،یابیژ آگاهی 

و توا،منا ساخت  طباه کاسگر اسو از هدیدچ 

کوششی رسین ،میکنی  و ای  بداوس سا راسید  

که تالش یارقا،ه و خدالیدا،ده رس ،دهدایدو 

،هالی پر باس سا به ثمر خواها سسا،ا. بداون 

شک موا،ع بیشماس پید سو اسو از جدمد ده 

موسری که سفیامان مسدعدور اشداسه کدرر،داژ 

یعنی پراکنداگدی  ،دیدروهدای رسون جدندبدد 

ا،االبیژ و  الوه بر آن خور بزسگ بیندی و 

توه  و حرکا  هیستریک بخشی از فعالدید  

رسون جنبدژ اما برای ما که باوس  میق به 

آزاری و سها دی از قدیدا بدررگدی و بدنداگدی 

راسی  آیناه با تمامی موا،دع اش سدرشداس از 

 امیا و شوس مباسزاتی اسو.

 

،شریه کاس: سازمان ه  رسساسدتدای وحدا  

های حدزبدی و هد  اتدحدار هدای اجدتدمدا دی 

وطبااتی تاکنون تالشهای زیاری کرره اسدو 

و،اد ای ی رستشکی  اتحار بپ کاسگدریژ 

اتحار ا،االبیژ وشوسای ،مدایدنداگدان احدزاب 

وسازما،ها بازی کرره وا،ر ی زیاری برای 

موفایو آ،ها یرف ،موره اسو  کده بدرغد  

رسددتدداوسرهددا ددی کدده ایدد  تددالددشددهددا رسجددهددو 

،زریکی وهدمدکداسی مشدتدرک سدازمدا،دهدای 

بپ وکمو،یسو راشتده اسدو امدا آ،دچده کده 

 ا،تظاس میرفو برآوسر ،شاه اسو.

ا،تظاسشماسفاا ی سدازمدان وفدعدالدید  راخد  

ازسدازمدا،دهدا واحدزابدی کده رساید  پدروسده 

شرکو راشتنا و یا ه  اکنون  تدحدو  دندوان 

"شدددوسای هدددمدددکددداسی ،دددیدددروهدددای بدددپ 

وکددمددو،ددیددسددو "بدداهدد  هددمددکدداسی مددیددکددنددندداژ 

 بیسو.؟

رس ارامه پاسخ به سوال قبد دی پدر    –مسعور 

واضح اسو که شوسای همکاسی ،یدروهدای 

بپ و کمو،یسو  رس ای  آشفته بدازاسی کده 

فریو ط بان به ساه ا،ااخته ا،ا مسدئدولدیدو 

سنگینی بر روش راس،دا ضدروسی اسدو بدا 

تجربه ا،اوخت  از تالشهای وحا  طد دبدا،ده 

قب ی که همه به شکدسدو ا،دجدامدیدا گدامدهدای 

 ددمدد ددی تددری بددرای استددادداء ایدد  سوابددط 

برراس،ا . مهمتری  ضعف ،شستهای وحدا  

ط با،ه قب ی که به شکسو ا،جامیا و رس همه 

مشترک بور جاا بورن ای  سدازمدا،داهدی از 

توره ها و بداوس بدورن از  دریده مدیداا،دی 

مباسزه  و از روس رستی به آتد راشت  بدور 

که منجر به لم  ،کررن اهدمدیدو و اسزش 

باالی تالشهای وحدا  طد دبدا،ده ا،دادالبدیدون 

کمو،یسو برای کاسگران و زحدمدتدکدشدان و 

ضروس  حدفدظ و استداداء آن بدا بدندگ و 

ر،اان بور . رس ای  ساستا و به منظوس پیو،دا 

 ددمددیدداددتددر استددبدداط شددوسای هددمددکدداسی بددا 

مدددبددداسزا  جددداسی تدددوره هدددا رس راخددد ژ 

ضروسی میاا،  که ،شستی از ،مایناگان ای  

تشک ها رس راخ  بدرگدزاس گدررر تدا زمدیدنده 

ساز ایجار ستار فرما،اهی رس غدالدب جدبدهده  

شددور تددا بددتددوا،ددا ساهددبددر و جددهددو بددخددد 

خیزشهای آیناه باشا . ای  خالیدی اسدو کده 

فاط با  زم و اساره وسفدادای شدد جدریدان 

قاب  جبران اسو . به ای  منظوس ما ) کمیته 

تهران ( آمداره  بدرگدزاسی اید  ،شدسدو بدا 
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س ایو تمامی رستوس العم های امدندیدتدی رس 

 تهران هستی  . 

ما رس راخ  بدا یدک حدکدومدو بده   –شیری  

غایو جنایو پیشه و وحشی طرفید  کده هدر 

یاای رارخواهی سا با بدی سحدمدا،ده تدرید  

شک  سرکوب میکنا کدوبدکدتدرید  حدرکدتدی 

مشاهاه شور رسرم ،ابور میشور ژ رس جدایدی 

هستی  که هر سوزه رهها کورک سا زباله ها 

و یاها زن سا رس خیابا،ها و هزاسان مدرر 

مستای  و پریشان سا مشاهاه مدیدکدندید  کده 

برای لامه ،ا،ی شأن و شف ا،سا،ی خدور سا 

به حراج میگذاس،ا و به هر رسی میدز،دندا و 

پریشان و سرگرران سه به جایی ،مدیدبدر،دا . 

فاجعه ای ا،سا،ی رس برابدر بشدمدان مدا رس 

حال وقدوع اسدو . مدا بدعدندوان بدخدشدی از 

فددعددالددیدد  راخدد  کشددوس از ایدد  سددازمددا،ددهددا 

واحزابی که تحو  نوان "شوسای همکاسی 

،یروهای بپ وکمو،یسو " فعالیو مشترک 

سا رس پید گرفته ا،ا ا،دتدظداس راسید  کده بدا 

،گاه  میاتر به ای  فجایع رس یک جمع بنای 

واحا و با یک هاف  الی و متعالی با تدمدام 

قوا از ،یروهدای راخد  کده تدالش مدیدکدندندا 

،بض مباسزه از تپیان باز ،دایسدتدار حدمدایدو 

کررهژ بداون شدک هدر کداام از ،دیدروهدای 

تشکی  رهناه ای  شوسا گرایشا  و خدوا،دد 

متفاوتی از سوسیالیس  راس،دا امدا رس کدنداس 

تمامی اختالفا  ژ اشتراکا  بدیدشدمداسی هد  

راسی ژ اشتراکاتی که میتوان با توس  به آ،ها 

و با ،گاهی به آیناه سوش  متحا و مدندسدجد   

برای فررایی باون ظ   و ست  و استثماس رس 

یک جبهه ا،االبی امر مباسزه سا پید برر و 

 به سرا،جام سسا،ا.

کاس: همه با شرایط سخو مدبداسزه رسراخد  

کشوسآشنا هستنا فاا یان کمو،یسو با ازجان 

گذشتگی وفااکاسی رسای  روسه ،شدان رار،دا 

کدده رسهددرشددرایددطددی  هددمددچددون فدداا ددی و 

کددمددو،ددیددسددو  هددمددراه  وهددمددرزم کدداسگددران 

وزحمتکشان وتوره های مباسز وآزاریدخدواه 

هستنا ورسحا وتوان خور بده امدر پدیدشدبدرر 

مددبدداسزه یدداسی مددیددرسددا،ددنددا. ا،ددتددظدداسشددمددا 

ازکاسگران پیشرو زحمتکشانژ را،شدجدویدان 

ز،ان وجوا،ان که خور رسگیرمباسزه هستدندا 

 بیسو ؟ 

توقع ای ی ما از پیشروان طبداده    –مسعور 

کاسگر و را،شجویان و جوا،ان رس راخ  تنها 

رس رو کدد ددمدده خددالددیدده مددیددشددور اتددحددار و 

سازما،اهی ژ ای  امر فدادط زمدا،دی مدمدکد  

خواها شا که ساره بگوی  روسدو و رشدمد  

سا به خوبی بشناسنا ژباوس راشته باشدندا کده 

همواسه رس یفوف کداسگدران و تدوره هدای 

محروم وستمدایداه  مدزروسان سدرمدایده جدا 

خدوش کددرره ا،ددا و مدتددریددا تدا مددبدداسزا  

کداسگدران و زحدمددتدکددشدان سا بده شددکدسددو 

بکشا،نا بایا آ،ها سا بشناسندا و از یدفدوف 

خور با خفو طرر کننا ژ مدبداسزه مدندفدرر و 

پراکناه هیچگاه به سرا،جام ،خواها سسیا و 

محکوم به شکسو اسو مباسزه پراکناه فاط 

مددنددجددر بدده تدداددویددو قدداس  سددرکددوب س یدد  

میشور . ما  همه مباسزی  ساه سهایی طدبداده 

کاسگر سا ر و  میکنی  به یفوف فداایدیدان 

کمو،یسو بپیو،ا،ا ورستا،شان سا بده گدرمدی 

میفشاسی  و قامشان سا رس یفوف خدورمدان 

 بر سوی بش  میگذاسی  . 

اتحارژ اتحارژ اتحارژ تنها و تنها بدا   –شیری  

سازما،اهدی و رس کدنداس هد  قدراس گدرفدتد  

مباسزه میسر اسدو رس غدیدر اید  یدوس  

همه تالشها بی ،تیجه میما،اژ بایا به احدزاب 

و سددازمددا،ددهددای قددابدد  ا ددتددمددار پددیددوسددو و 

سازما،اهی کرر و مدتدحدا شدا کده اید  رسر 

مشترک هرگز جاا جداا رسمدان ،دمدیدشدور .  

هماسر ژ ه  باض رستو سا به م  باه تا از 

ز،جیر محکمی که میسازی  با اساره و  شدق 

و فااکاسی فررایی بدهدتدر سا بدرای خدور و 

 فرز،اا،مان و آیناگان سق  بز،ی  .
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کمور سازمان ات اد فدائیان ک ونیس، ر 

رام سرخ صدای کارگران و زح تکمان و 

ت ام  کسان  اس، ک  ب  مقارزم برای 

سرنگون  ان  ب  رژی  ارتجاع  ج  وری 

اس م  و نف   رگون  استث ار و کارم دی 

باور داشت  و در ای  رام از  یچ یی  دریغ 
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با توجه به ،ابساما،یهای سیاسی و اجتمدا دی 

که  رس طی بهاس سال گذشته و مخیدویدا 

رس طی ماههای گذشته از طدرف حداکدمدیدو 

تددرامددپ و مشدداوسان و رکددتددریدد  حددزب 

جددمددهددوسی خددواهددان رس ایدداال  ،ددامددتددحدداۀ 

امریکا شک  گرفته اسوژ و بدخدیدوص بدا 

توجه به بحران سیاسی راخ ی رس ای  کشوس 

و شک  سیاسی به خور گرفت  جامعهژ رالی  

 ینی وجور راس،ا که با ث شکدسدو اید  " 

مرر فنا،اپذیر" و بدا دث شدکدسدو حدامدیدانژ  

همراهان سیز و رسشو وی بده رس سدطدح 

بی  الم   وبه رس سطح راخ ی خواهدندا شدا 

                                         و وی سا شکسو پذیر خواهنا کرر!                                                                                                

                                                                                                          ای  رالی  کاامها هستنا:                                                                                                      

_کشددیددان ریددواس بددتددنددی بددیددد از هددزاس 

کی ومتری رس مرز مکزیک که موجب تنفدر 

بید از پید مکزیکی های ساک  امریدکدای 

شمالی ،سبو به سدیداسدتدهدای ،دژارپدرسدتدا،دۀ 

رولو ترامپ و حدزب وابسدتده بده آن شداه 

 اسو.                                                                       

_ رستگیر کررن هزاسان مهاجر امدریدکدای 

مددرکددزی کدده رس مددرز امددریددکددای شددمددالددی 

رستگیر شاه و به ز،داا،دی کشدا،دان مدارسان 

                          مهاجر  و جاایی کورکان از آ،ان                                                                                                

_ممنو یو  برگشو  سفر شهرو،اان تابدعده 

امددریددکددا کدده رس مسددافددرتددهددای خدداسج از 

امریکای شمالی بسدر مدی بدرر،دا و راسای 

م یتهای مخت فی بور،ا. هنوز اید  طدیدف از 

شهرو،اان رباس سیاستهای ساسیستی رولدو 

 ترامپ قراس راس،ا.                                

_کشت  سیاه پدوسدتدهدا و شدهدرو،داان التدید  

واالی ژ  توسط  پ دید  هدای سدفدیداپدوسدو  

رس طی سالها و بخیوص ماههای گذشدتده! 

موسر تعایب ،گذاشت  مجدرمدان و  دامد دید  

ای  قت ها بر   یۀ سیاهپوستها و التینی هدا و 

  یب و،اص رس سیست  قضایی ای  کشوس                     

رس یا از جامعۀ امریکای شمالی سا  00_  

سیاه پوستان به خور تع ق راس،ا. اید  بدخدد 

از جددامددعددهژ بددخددیددوص رس ایدد  روسهژ 

میخواها بر خالف روسه های قبد ژ بده پدای 

 یناوقهای سأی برور.                                                                                   

رس یا از اهالی اید  کشدوس  01_ بید از 

التدید    –سا هیسپا،ی  هدا )اسدپدا،دیدواالید  

واالیدد ( تشددکددیدد  مددیدداهددا. ایددنددبدداس آ،ددهددا 

میخواهناژ با ترامپ تیفیه حساب کننا.                                                                                          

_از بی  بررن و فسدخ قدوا،دید  بدیدمده هدای 

اجتما ی که توسط اوباما وضع شداه بدور و 

وضعیو اسفدبداس سدیدسدتد  رسمدا،دی رس اید  

 کشوس

_ تددا کددنددون طددبددق آمدداس رولددتددیژ بددیددد از 

قربا،ی ویرو  کرو،ا ثبدو شداه   211111

،فر جان خور بدخداطدر  1اسو! رس هر ثا،یه 

رس ای  کشوس از رسو میاهنا!                                                                                                    01کوویا 

تداکدندونژ   01_ اکثریو قربا،یدان کدوویدا   

شام  سیاهپوستانژ التیندی هدا و افدرار بدی 

 بضا و و          فایر جامعه بوره اسو.

_ اظهاسا  منفی و تحایرآمدیدز تدرامدپ بدر 

  یۀ ز،ان و سیاستهای ضدا زن بدورن وی  

 رس همۀ گفتاسهاژ  پیامها و  م کررهای وی                                           

_  اسددتدعددفداهدای  پددی رس پددی  وزیدرهدداژ   

،دظدامدی و مدأمدوسان   –مشاوسهای سیاسدی 

 امنیتی وی رس طی سالها و ماههای گذشته                

_  جنگ اقتیاری و تدهدایداهدای گدو،داگدون 

بخیوص بر   یۀ بی  که برخدالف ،دادشده 

ها و بر،امه های رس رسدو راشدتدۀ تدرامدپژ 

تاکنون بر ک  طرحهای وی شک  گدرفدتده 

و مدوجدب ،داسضدایدتدی بدخدد  دظدیدمدی از 

جامدعده شداه اسدو و مشدکدال  اقدتدیداری 

وسیعی سا شک  راره اسو!                                                                                                       

_  طددرحددهددای س یدد  بددنددج و طددراحددی 

کدورتداهددای مددخدتدد دفژ بدر  د ددیدۀ خدیدد دی از 

کشوسها و به  ب  بسو سسدیدان اید  ،دادشده 

هاژ بدخدیدوص شدکدسدو طدرحدهدا و شدبده 

کددورتدداهددای مددتددفدداو   رس جددهددو تددعددوض 

حکومو رس و،زو الژ موجی از ،اسضدایدتدی 

های مخت فی سا حتی رس امدریدکدای شدمدالدی 

بوجور آوسرهژ طوسی که سنداتدوس مدعدروف  

کری   موسفی  رس روازره   ماه او   اید   

سدیداسدو تدرامددپ سا " یدک خدا،ده خدرابددی 

وخامو آمیز"  ،امیاه اسو!                                                                                                     

_  ایجار تفرقه رس جامعه امریکای شمالدی   

توسط ترامپ با حربده " تدفدرقده بدیدا،دااز و 

حکومو ک  " ! ای  مسدئد ده بدعدا از بدهداس 

سال موجب سیاسی شان جامعه شاه و حتدی 

افددراری کدده سددالددهددا بدده حددزب جددمددهددوسی 

خواهان سأی میاار،اژ اینک رلهرۀ شدکدسدو 

ترامپ  سا لم  کرره ا،دا و طدی مداهدهدای 

گذشتهژ آ،ها حتی به ترامپ پنا  می رهنا که 

از بیان و اظهاس مطالب  ،امطد دوب  و بدی 

موسر پرهیز کنا. رس یا  بشدمدگدیدری از 

سأی رهناه گان سفیاپوسو ،یز که به ترامپ 

سأی راره بور،اژ اینباس مروسی ریگدر بدرای 

سأی رارن خور راس،ا! سیاسو تفرقه بیا،دااز 

و حکدومدو کد  ژ سوزهدای آخدر خدور سا 

میگذسا،ا!                                                              

رسیدا   00_  رس حدال حداضدرژ بدیدد از 

سشا بیکاسی رس ای  کشوس وجور راسر. اید  

سق   بنابه  آماس سسمی خور رولو میباشا!                                                              

_    سوی گررا،ان خی ی از وسا د  استدبداط 

جمعی و منابع استباط جمعی الدکدتدرو،دیدکدی 

 از تب یاا  منفی  ترامپ!                      

_   هر تحولی کده رس ر،دیدا شدکد  بدگدیدررژ 

تالشهای بیهورۀ  ترامپ رس مااب ه بدا قداس  

اقتدیداری بدید  و بدعدضدی از کشدوسهدای 

اسوپایی به کرسی ،خواها ،شسوژ بدرا کده 

زمدان بسدیداس کدمدی بدرای ارامدۀ بد دوفدهددای 

 سیاسی و اقتیاری وی باقی ما،اه اسو!                 

_  ،امگذاسی " جو بایان "  بعنوان کدا،دایدا 

حدزب رمدکددراتددهدا و اخدیددرا تدعددیددید  کددررن 

معاو،و سیاسدو جدمدهدوسی بدرای " کدمدال 

هاسی " کاس  آ  ریگری از طرف حزب 

رمکرا  اسو که  بخد  ظیمدی از ز،دانژ 

سیاهپوستان و رو سگه ها  رسایاال  ،امتحاۀ 

امریکا سا به خور ج ب کرره و ج ب خواها 

کرر. رس واقع مباسزا  ا،تخاباتی امدریدکدای 

سال اسوژ همدیدشده و  211شمالیژ بید از 

رس حال حاضر ،یزژ هما،نا قماسی سدو کده 

هر بهاس سال یکباسژ میاان قماسژ فادط  بده 

رو حزب رمکرا  و حزب جمهوسیخواهدان 

تع ق راسر و هر گاه هر کاام از ،مایناه گدان 

ای  رو حزبژ کاس  بدهدتدری سا سو کدررژ 

توا،ایی به قاس  سسیان سا رس خور راسر و 

 میتوا،ا با 
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کدمدی بدعدا  ۱۷۹۱سپتامبر  ۱۱سوز سه شنبه 

از سا و بهاس به وقو مح ی سیی  جمدهدوس 

سددوسددیددالددیددسددو مددنددتددخددب مددررم شددیدد ددیژ 

آخدرید  سدخدندان خدور سا از  سالدواروسآلدنداه 

خدطداب بده  مدررم طریق ساریو  " ماگاال،ز" 

بیان راشو او رس بدخدشدی از سدخدندا،دد شی ی 

 بنی  می گویا؛

 !می نان "   

به احتمال قوی ای  آخری  فریتدی اسدو کده 

می توا،  با شما سخ  گوی . ،دیدروهدی هدوا دی 

و   »پدوستدالد «های فرستناه ساریوهای  برج

سا بددمددبدداسان کددرره اسددو.  »کددوپددوساسددیددون«

سخنان م  حاوی ا،اوه ،یسوژ ولی حداکدی از 

کده بده  تاسف اسو. سخنان مد  بدرای کسدا،دی

ا،اژ یک کیفر اخدالقدی  کرره سوگنا خور خیا،و

 ...اسو

 !سربازان شیل 

رسیداسداالس مدریددندوژ کده خددور خددویدد سا بدده 

 نوان فرمدا،داه کد  مدندیدوب کدرره و آقدای 

ژ ای   ،رال فرومایه کده تدا هدمدید  »مناوسا«

خدویدد سا بده   وفداراسی و اخدالص  ریروز

ها سوگناشکدندا،دندا!  راشوژ ای  رولو ابراز می

بنابرای  واقعیا  برای م  کاس ریدگدری بداقدی 

که رس مدادابد  زحدمدتدکدشدان  ما،ا به جز آن ،می

 :یک باس ریگر تکراس کن 

 !د   م  استعفاء ن  

م  رس یک مرح ه گذاس تداسیدخژ بده وفداراسی 

رهد  و بده  خ ق با ایثاس جان خوید پداسدخ مدی

 :گوی  شما می

و   م  مطمئدند  بدذسی سا کده مدا رس وجداان

آگاهی شدایسدتده هدزاسهدا هدزاس مدررم شدید دی 

ک  کرر. آ،دهدا قداس   توان سیشه ای ژ ،می کاشته

توا،نا ما سا به زیدر یدوغ خدور  راس،اژ آ،ها می

رسآوس،دداژ ولددی بددا جددنددایددو و ا ددمددال قددهددر 

توان از سیر تکدامد  اجدتدمداع جد دوگدیدری  ،می

کرر. تاسیخ از آن مداسدو و یدفدحدا  آن سا 

 ... ".،گاس،ا ها می خ ق

سالواروس آلناه رس پایبنای به قول خدور مدبدندی 

بر مررن بخاطر رفاع از منافع خ ق استواس و 

قاطع بور . او سمب  وقداسژ بدزسگدیژ اسزشژ 

قدهدرمدا،دی و فدااکداسی بدور . مداددولده ای کدده 

،ظامیان فاشیسو با آ،ها آشنایی ،ااس،ا . آلدنداه 

با اقاام پر ظموژ بی ،ظیر و بی مدا،دندا خدور 

برای هدمدیدشده و بدرای تدمدام طدول تداسیدخ ژ 

پینوشه و همکاسا،د سا رس ،ندگ و سسدوایدی 

 ابای فرو،شا،ا .

ژ فیال کداسدتدرو مسد دسد دی بده  0110رس سال 

سالواروس آلناه هایه رار . مس س ی کده وی رس 

با آن تا آخری  رقایق  0113سپتامبر  00سوز 

ز،دداگددی خددور رالوسا،دده رس ساه آسمددان هددای 

کاسگران و زحمتکشان شی ی مدبداسزه کدرر و 

یکی از اشتباها  آلناه ای  بدور به خون تپایا. 

که او مخالفان خور سا رسو کد  گدرفدو و بده 

اشتباه می پنااشو  که آ،ها بده خدواسدتده هدای 

 .مررم و قا،ون اساسی احترام خواهنا گدذاشدو

ای   واقب مه کی برای او و شی ی بده ر،دبدال 

بی رلی  ،بور کده فدیدال کداسدتدرو یدک  . راشو

 .  سالح سا به یوس  سمبولیک به اوهایه رار

کورتدا  ژسال ازآن سوز گذشته اسو ۳۱اکنون 

سال حکومو ،ظامی ،نگدید  و یدک  ۱۹آغاز 

ریکتاتوسی وحشدتدنداکدی بدور کده رس طدی آن 

هزاسان ،فر از فعالی  سیاسی کشته یدا ،داپدایدا 

ره هاهزاس ،فر محبو  و شکنجه شدا،دا  ژشا،ا

و بید از یا هزاس ،فر رستگیر و یا مجدبدوس 

 .  به ترک کشوس شا،ا

بعا از کورتا حکومدو ،دظدامدیدان بده سهدبدری 

پینوشه رس یک قراسرارژ مالکیو رولدو سوی 

تمامی ینایع مد دی رولدتدی سا از بدید  بدرر . 

سرمایه خاسجی با خریا ای  یدندایدع مدهد  بدا 

،یروی تمام به حراج شی ی رسو زر . مدعدارن 

م  شی ی که جزو بزسگتری  منابع م  ر،دیدا 

محسوب می شور به رسدو کدمدپدا،دیدهدای بدید  

الم  ی افتار . خیویی شان یندایدع رس اید  

سال شروع شدا . ره خدا،دواره بدرزگ شدید دی 

سر،وشو کشوس سا به رسو گرفتنا . خدا،دواره 

آ،ج ینی با رس رسو راشت  بید از سه می یدارس 

رالس بخد بزسگی از ینایع م  سا خریدا و 

خا،واره السای  با بهاس می یاسر رالس بده تداساج 

ینایع ،ساجی پرراخو که اینها هدمده بدخدشدی 

از بر،امه های از پید تعیی  شاه آ،دهدا بدور . 

 11رس ای  ما  مدیدزان فدادر رس جدامدعده بده 

رسیدا فدادر مدطد دق سابده  37رسیا سسدیدا 

جامعه تحمی  کرر،ا و بسدیداسی از کداسگدران 

از سوی بیکاسی به مشاغ  غیرتولدیدای سوی 

آوسر،ددا . بددیددمدده رسمددا،ددی کشددوس بدده رسددو 

کدمدپدا،دیدهدای بدزسگ اسدپدا،دیدای ژ سدعدوری و 

امریکدای شدمدالدی سسدیدا . آب ژ طدبدیدعدو ژ 

سورخا،ه ها ژ جزایر ژ پ ها ژ یناییع پدروسش 

ماهی تمامی سیست  آموزش و پروسش ژ هدمده 

 اینها از بیخ و ب  خیویی شا،ا .

آلناه ،اد مهمی برای بدرابدری جدامدعده ایدفدا  

کرر . سل وی رس سیست  آمدوزش و پدروسش 

یک ،مو،ه اسو . زمدا،دی کده وی را،شدجدوی 

پدزشدکددی بددور ژ تدالش بددرای بددوجدور آوسرن 

بهااشو همگا،ی سا رام  زر . کورتا رس واقدع 

ارامه تالشی بور برای از بدید  بدررن تدمدامدی 

رستاوسرهای روسان حکدومدو آلدنداه سدازمدان 

 راره شاه بور .

رس سه سال پید از ای  کورتا سدالدوارس آلدنداه 

سهبر جبهٔه مررمی و سیی  جمهوس مدندتدخدب 

جبهٔه مررمی رس طی ای  سده  . مررم شی ی بور

سال یک سری بدر،دامده هدا ی اجدتدمدا دی سا 

کداهدد  ۰۲٪مرگ و میر کورکدان  ژا،جام رار

حدداددوق و  ژبددیددکدداسی ،یددف شددا ژیددافددو

و   ۱۳۲رستمزرهای کاسگران و زحمتکشان 

همزمدان بدا  ژافزاید یافو ۲٪۱تولیا ینعتی 

آن آمریکا و مدتدحداا،دد تدحدرید  اقدتدیداری و 

 .قرضی بی  الم  ی   یه شی ی به ساه ا،ااختنا

با ای  کورتا اولی  تالش تاسیخی بدرای ایدجدار 

یک مرح ٔه گذاس مسالمو آمیز به سوسیالیدسد  

متوقف شا و رس همٔه ر،یا بدحدثدهدای راغدی رس 

سابطه با گذاسباون خشو،و به سوسیالدیدسد  و 

   ۰یا مباسزٔه مس حا،ه زبا،ه کشیا

ٔه فدادیدر و  آلناه مشع  امیای سا برای یک قداسه

ذلی  شاهژ ز،داا،دی ز،دجدیدرهدای امدپدریدالدیدسد  

آمریکاژ غاس  شاه بده رسدو سدرمدایده راسی 

کالن و محروم از اساسی تدرید  حدادوق بشدر 

سوش  کرر کده هدمدچدندان رس سدالدهدای اخدیدر 

 .قویتر و زیباترپایااس اسو

باون شک کاسگران و زحمتدکدشدان سدراسدر  

جهان الخیوص ایران هرگز تجربٔه تاسیخدی 

و مددهدد  کددورتددای شددیدد ددی و رسسددهددای آن سا 

 .فراموش ،خواهاکرر
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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
azer@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 !

طرحها و بر،امه های خور و با همکاسی و حمایو  کمپا،یهای غدول پدیدکدر و کداستد دهدای 

استعماسگر بی  الم  ژ بهاس سال ویا بهاس سال اضافه بر آنژ بده حداکدمدیدو خدور قدامدو 

                                   رها!                                                                                                                         

_   وام  و رالی  سیاستهای کج راس و تفرقه آمیز و آشوب گدریدهدای رکدتدرید  حدکدومدو 

ترامپ بر سر مسا   بی  الم   و برای هر به بیشتر تس ط راشت  بر جهانژ وز،ۀ سنگدید  

آ،چنا،یژ برای شکسو وی رس مح  سکو،تدژ ،دخدواهدا راشدوژ بد دکده مسدا د  سدیداسدیژ 

       اجتما ی و اقتیاری  راخ ی سوژ که شکسو وی سا حتمی کرره اسو.                                                                    

بنا به ای  رالی  رس ای  مااله که رس یفحۀ سازمان فاا یان کمو،یسو آوسره شداه و رالید  

ریگری که باون شکژ خدوا،دنداه گدان  بده آن آگداه هسدتدنداژ  دوامد دی سدو کده مدوجدب  

سوزشماسی  مر حکومو ترامپ شاه اسو و رس ماه ،وامبرژ پایان  حاکمیدو بدهداسسدالدۀ 

 آ،را فرا میرسا،ا!              

به ای  ،کتۀ مه  رس اینجا بایستی اشاسه کرر که رسرژ مییبو و ،ابساما،ی ،داهدندجداسی کده 

مررم و توره های زحمتکد امریکای شمالی سالهاسو گریبا،گیر آن هستناژ ای  اسدو کده 

تعویض سیاسو جمهوسی ها و بر سر کاس آمدان یدک س دید  جدمدهدوس از طدرف حدزب 

اجتما ی   –اقتیاری   –رمکرا  و یا از طرف حزب جمهوسی خواهانژ تاییرا  سیاسی 

آ،چنا،ی سا رس وضعیو ز،اگی اکثریو جامعه ای  کشوس بوجور ،یآوسره و ،دخدواهدا آوسر. 

اما تنها و تنها  هما،طوس که رس طی هفته ها و ماههای گذشته ریای ژ مباسزا  وسیدع تدوره 

های زحمتکدژ توره های س،جایاه و موسر اسدتدثدمداسشداه و مدبداسزۀ ضداسدرمدایده راسی 

متااوم ژ میتوا،ا تاییرا   اساسی سا رس ز،داگدی مدررم امدریدکدای شدمدالدی بدوجدور آوسر. 

همچنی  پیروزی رمکراتها رس هر زمان و هر موقعیژ رال بر تاییرا  اساسی سیاستدهدای 

بی  الم  ی ای  امپریالیس  ،خواها بور. ،مو،ۀ باسز ای  قضیه  رس روسان اوباما بور کده رس 

روسۀ حاکمیو ویژ بیشتر از زمان جنگ جها،ی رومژ از بمبهای جنگی استفاره شا واکدثدر 

 ای  بمبها  به سوی افاا،ستان فرو سیخو!                                           

شکسو ترامپ رس ماه ،وامبرژ ممک  اسو ما سا شاها ا،واع  ترفناها و حید ده هدای جدایدا 

وی بنمایا و اما هر بنا ویژ خور سا هما،نا شاه شاهان و یا  ،دایدب االمدام  قد دمداار رهداژ 

مباسزۀ خستگی ،اپذیر زحمتکشان و مدبداسزۀ مدتدااوم تدوره هدای آگداه مدررم اید  کشدوسژ 

همچنان پای برجا بوره و فریب  هیچگو،ه ما،وس ترامپ وا،واع مخت ف همچدون تدرامدپدهدا 

 سا ،خواهنا خوسر!                                          

                            

 خسرو اسایان  

                         0311شهریوس 

   

: "  0111سخنان  ارواسرو گالیا،و رس سدال 

اگر سیست  پاسلمدا،دی از پدایده واسدا  قیدا 

تاییر و تحول ،ظ  سرمایه راسی سا رس خدور 

میااشوژ ماتها بور که موسر مدمدندوع  قدراس 

میگرفو. اینرا می تون فریدامد  کده یدکدی از 

محاای  و آگاهان به لیدبدرالدیدسد  ،دو بدورژ رس 

               قرن گذشته به خوبی بیان کرره اسو."                                                                                            

 دالیلی که مسبب شکست ترامپ در ماه نوامبر خواهند شد!


