
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

درخبرها آمده است که باردیگر در فرراسهره 

فرریراد و کاکربرر بره یر    جوان مهاجمی با

معلم تاریخ  درسرددیر  مردرسره ال  رمرلره 

کرده کجلول چشم رهگذران بطرز فجرعرعری 

 ادثه در  سموده است.  تن جدا  کل را از  سر

شهر کنفالن سنتاکسوریرن در شرمرار یرربری 

فررد  . پاریس پایتخت فراسهه رکل داده است

مهاجم سعد با شلع  گلوله پلرعرس کشرتره شرده 

 است.

گفته معشود مقتور معلمی است چهل ک هفرت 

سرالرره بررنراو لسرامرروهررل پرراتریلکرره درمرردرسرره 

راهنماهی  ومه پاریرس تراریرخ ک جریررافری 

تدریس معکرده است. کل درمربر رز آزادل 

بعان کاریرکراترورهرال پرعرامربرر اسرالو را بره 

شرراگرررداسرر  سشرران داده بررود. ک ایررن  ررمررل 

ا هرراسررار گگرررد گرررفررترره سرروجرروان مهررلررمرران 

ساله را به یلعان درمعاکرد ک اک تصرمرعرم 81

معگعرد ازکهی که به پعامبر اسالول توهعرنل 

کرده است، استقاو بگعرد. سپس سرامره ال را 

ضمعرمره  رکرس سرربرریرده شرده مرعرلرم  بره 

مکرکن معفرستد ک با لرهبررکرفرارل سرامرعردن 

مکرکن  پعاو معدهد که قصد داشته از کهری 

اسرترقرراو  «مر رمرد را تر رقرعرر کرررده برود»کره 

بگعرد. بعد از این  مل جنایتکاراسه که ب ر  

بایرد مر رکروو بشرود بردرگران قروو، امرامران 

جما ت، دکلتمردان ک قلم بدستاسی که  ادر 

کرده اسد سان را به سرخ رکز بخورسد، بردکن 

اینکه به زمعنه هال  عنی کاجتمرا ری کقرو  

چنعن جنایتی بپردازسد، بعشتر بره اخرترالفرار 

ملی مذهبی  ک سژادپرستاسه دامرن زده ک از 

 سق  خود تبرل معجویند.

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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 2در صفحه  ادامه

 ما را ز سربریده میترسانند!
بمناسبتت دمتا اکتتتبتر 

روزجهانی مبارزه عتیتیته 

 مجازات اعدام

درآستاسه دهم اكتبر رکز جهاسی مبارزه 
 لعه مجازار ا داو ههتعم . لیو زسردان 
شکنجه ک ا رداو از جرمرلره آرزکهرا ک 
خرررواسرررترررهرررال مرررعرررلرررعررراردهرررا اسهررران 

 درسرتاسرجهان است. 
از زماسرعرکره مرالرکرعرت خصرو ری در 
اجتما ار اسهاسی شکل گرفت کاسهاسهرا 
به طبقار مختلر  دارا ک سردار ترقرهرعرم 
شدسد، سرکوب کدستگعرل مخرالرفرعرن ک 
بردن آسها بره زیرر شرکرنرجره برمرنر رور 
گرفتن ا تراف ک سرپرس  ردکرا رکراو 
ضد اسهراسری ا رداو سرعرد کارد قرواسرعرن 

 رسمی کسنتهال  رفی شدسد. 

 اطالعیه شورای ممکاری نیرومای چپ و کمونیست

 پیمان ارتجاع عییه کارگر و سوسیالیسا!

گرانفروشی و قتاچتا    ،راحتکا 

دارومای مورد نیازمردم، جنایتی 

 است نابخشودنی

درشرایطی کره در ایرران  برعرمراران برخراطرر 

کمبود ک گراسی دارک جان خودشان را ازدسرت 

مررعرردهررنررد ک در ایررن مررعرران اقشررار کررارگررر ک 

ز متک  بعشترین فشار اقرترصرادل ک ترلرفرار 

کامعون  81اسهاسی را مت مل معشوسد از کش  

دارکل قاچاق ایرراسری در رراق خربررمرعردهرنرد 

دارکهراهری سر رعرر آسهرولرعرن، آسرترعربرعروترعر  ک 

سرایرردارکهرال مررورد سرعراز فررورل مرردو کرره 

اکنون در دارکخاسه یافت سمعشوسد ک یرا ایرنرکره 

به قعمت هال گدافی بره سرعرازمرنردان فررکخرتره 

 معشوسد .
 6در صفحه  ادامه ۵در صفحه  ادامه

 9صفحه 

اطالعیه در خصوص تدارک 

برگزاری پنجاممین سالگرد 

 6صفحه  حماسه سیامکل

 گزارش از بخش  بین المیل  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 آخرین تحوالت دربولیوی

 !ایران نگامی اجمالی به تاریخ گذشته

 درباره چند مقوله اجتماعی

 1صفحه   

 91صفحه   

اطالعیه کمیته ایالتی 

 تهران

تحولی حماسی در  11آبان 

پیکار توده ما عییه رژیا 

 جمهوری اسالمی 

 7صفحه 

 1صفحه 

 ( کمیته موقت برگزاری  2فراخوان شماره ) 

 ۵صفحه    پنجاممین سالگرد حماسه سیامکل  



 

 ... ساگفته پعداست که لبدرگترلهال هرردک  

طرف آت  بعارا لی این معرکه ههتند کره 

توجه به سن کسرار قراترل کره در رنرفروان   با

 یرایض سرکوب شرده   جواسی  به ا تمار با

کا هاس ت قعر ک توهعن درجرامرعره ال کره 

ا هراسرار   را به آن متیل  سمرعرداسهرتره،  خود

اش آماده یلعران بروده اسرت. سروجرواسری کره 

چنان ت ری  شده قبل   سول ماجرا  ازهردک

 ازایررنررکرره  ررقررل اش را بررکررارگرررفررترره ک

دسرت   برا هاسار سوجواسی اش یلبره کرنرد،

به این جنایت زده  است. یرعرنری ایرن  رادثره 

جنایتکاراسه به یکباره اتفراق سرعرافرتراده اسرت 

بلکه مهبوق بره سرابرقره ال اسرت کره  هرن 

سوجوان قاتل را آماده دست یرازیردن بره ایرن 

 جنایت سموده است.

بنا به گدارش خبرسگاران قبل ازاین اترفراق  

آمرروزان در  ، لبررعررزرری از کالرردیررن داسرر 

هال اجتما ی ابراز سارضایتی کردسد.  شبکه

این سارضایتی در  دل بود که یکی از ایرن 

کالدین، هفته گذشته شکایرتری را  رلرعره ایرن 

 معلم مطرح کرده است.

هررمرر ررنررعررن ایررن  ررمررلرره، دک هررفررترره پررس از 

اظهارار اخرعرر امراسروهرل مرکررکن دربراره 

طررررح دکلرررت در زمرررعرررنررره مرررقرررابرررلررره برررا 

در فراسهره رخ داده  «طلبی اسالمی جدایی»

است. کمتر از ی  ماه پعر ، کزیرر کشرور 

از اقدامی ترکریهرتری در سرددیرکری  فراسهه،

دفتر ساب  سشریه شارلی ابدک خبر داده بود؛ 

ال که با ساطور قصابی اسجراو گررفرت   مله

  . ک چرررهرررار مرررجررررکح بررررجرررال گرررذاشرررت

شارلی ابدک، مجله طند فراسهول که ژاسویه 

به دلعل چاپ کاریکاتورهال پعرامربرر  ۵۱۰۲

گررایران افرراطری  اسالو مرورد  رمرلره اسرالو

 ۰۰شررنرربرره  قرررار گرررفررترره بررود، رکز سرره

شهریور، دکباره ایرن کراریرکراترورهرا را برا 

توان بازسویهی یرا پرا   تاریخ را سمی»تعتر 

چاپ ک مرنرترشرر سرمروده برود. درسرت  «کرد

درآستاسه م اکمه مرترهرمران پررکسرده شرارلری 

 . بدک.

 ازسول دیرگررسراپرورر مرالری اسرجرمرن هرا،

مهاجد کمردارس مرذهربری تروسره دکلرترهرال 

 مرتجع س عرر  رربهرتران سرعرودل کایرران،

پاکهتان کیعره کسعد شرکرلرگرعررل    مارار،

بورژکازل تجرارل جرامرعره مهرلرمراسران کره  

 مده کاردار ازخاکرمعراسره بره کشرورهرال 

دسررت دارسررد ک کابهررتررگرری   در  ارکپرراهرری را

 بازار کهداران کهبه کشرکترهرال جردو  ک

دست فرکشهال کنارخعاباسهرا بره ایرن کرالن 

سررررمرررایررره داران کررره بررراهرررداران رشرررتررره 

سررعرراسرری کامررنررعررترری برره دکر   اقررتررصررادل،

درهررررکرررداو   خررراکرمرررعررراسررره ک رررل اسرررد.

ازکشورهال ارکپاهی بویرژه درفرراسهره کره 

اکثریت جمععت مهلمان را درخودجال داده 

 است  جامعه ال دردرکن جامعه فراسهه  را

تشکعل معدهند که درچهارچروب آن برمرثرابره 

اقررلررعررت مهررلررمرران ا هرراس لخررویشرراکسرردل 

کامنعتل معکنند جامعه ال که قشررپراهرعرن ک 

طبقه کارگرآن آن بعنوان سعرکل ارزان  برا 

 ررقرروقررهررال کررم کسررا ررار کررارطررو سرری 

مررورداسررتررثررمررارقرررارمررعررگررعرررسررد ک سرره تررنررهررا 

قادرسعهتند با جامعه مرعردبران ارتربراط   زو 

برقرارکنند ک درآن ادیاو شوسد بلرکره شردر 

کار ک دو سعاز به آموزش کرامرل زبران سرعرد 

مدید بر لت معشود تا ازت صعالر  الی ک 

کهب فرهنگ ک هنرر ک اخرالقرعرار جرامرعره 

مدرن م رکو شوسرد ک ازطررفری ازجرامرعره 

ا لری خرود سرعردبردکرسرد ک لرذا از ترکرامرل 

تاریخی کفرهنگی آن سعد م رکو مرعرمراسرنرد. 

آس ه دراین جوامع بهته معاموزسد تعصربرار  

مذهبی ک قومی قبعله ال است کره ازطرریر  

مهاجد کآخوسدهال کارداتی بخوردشان داده 

معشود. م اسن جامعه مدرن کامکاسار آسررا 

معبعنند ک بی تردید در  معرکرنرنرد، در رالری 

که ازاستفاده ازآن م رکمند برنرا بررایرن در 

درکسشان ی   قده  قارتی شکرل مرعرگرعررد 

که تنها با تعل  خاطربه ایدهولوژل مذهب ک 

قومعت گراهی است که ایرن  رطر  سروزان 

را فرکمعنشاسند .سوجواسان بررخراسرتره ازایرن 

خاسواده ها همواره آماده اسفجارسد زمراسرعرکره 

خود را ازتمامی مواهب جامرعره مردرن بری 

بهره معبعنند ک یا توسه بدرگترها ازامرکران 

تماس ک رابطه سددی  منع معشوسد. با رشرد 

گرایشار راسعهتی ک خارجی سرترعردل ایرن 

تعصب  به سهل جوان منتقل مرعرشرود کسهرل 

اسدر سهل ادامه پعدا معکند ک درایرن جروامرع 

مذهب هم کسعله ات ادشان است کهم کسعرلره 

سرکوب، هم هویت شران را مرعرهرازد کهرم 

 دیگ یعرتشان را بجوش معاکرد.

سا سه چندین مدرسه ک م افل یرعررقراسروسری 

درفراسهه کش  معشوسد کره درآن کرودکران 

را ازسنعن پاهعن میدشوهی مرعرکرنرنرد اخرعررا 

سعد مدرسه ال را کشر  کرردسرد کره  ردکد 

هشتاد کود   سه تا ش  ساله درآسها  ت ت 

 تعلعمار اسالمی بودسد.

به گدارش خبرگداریها در دک سار گذشرتره، 

 دکد ده مدرسه یعرقاسوسی، مرکد مرذهربری 

هرال کرزشری یرعررقراسروسری کره در  ک سالرن

اسد در م له سرن  ارتباط با افراطگرایان بوده

دکسی در شمار پاریس شناسایری ک ترعرطرعرل 

 .اسد شده

ترا  ۵۱۰۲فقه در برازه زمراسری سرپرترامربرر 

، کزارر آمرروزش فررراسهرره ۵۱۵۱مررارس 

مورد از سقض  هرعرهرعرتره در مردارس  ۲۳۲

 .این کشور را به ثبت رساسد

سئوار این است که آیا دکلت فراسهه سمعداسرد 

که منابع مالی این مردارس کآمروزشرگراه هرا 

ترروسرره کررداو کشررورهررا کیررا چرره کهرراسرری  

ازدرکن خود این جروامرع ترامرعرن مرعرشرود   

تردیدل سبرایرد داشرت کره ترمراو دکلرت هرال 

ارکپاهی از منشا مخارجی کره بررال ترعرلرعرم 
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 2صفحه 

 ما را ز سربریده میترسانند!

 4در صفحه  ادامه



 

رضا پهلول ترالرشری دیرگرر ”  پعمان سوین“ 

برررال سررر ک سررامرران دادن برره  ررفرروف 

ارتررجررا  سرررمررایرره بررا هرردف ا رراده سرر ررم 

سرررمررایرره دارل اسررت. ایررران در تررب 

سرسگوسی خواهی معهوزد، سفرر اسباشرتره 

شده در جرامرعره بری  رد ک  صرر اسرت، 

طبقه کارگر ک مردو ز متک  در مرنرگرنره 

بعرمرارل ک فرقرر ک فرالکرت ک اسرتربرداد برا 

ا تراض ک ا تصاب راهری بررال بررکن 

رفررت مررعررجررویررنررد ک اسررتررقرراد کررارگرررل ک 

سوسعالعهتی هر رکز جال م کمتررل در 

سعاست ایران پعدا معکند. جامعه قطبی ترر 

از هر زماسی است ک امکان تالقی سعاسری 

ک برهرم خروردن اکضرا  بهرعرار برا سرت. 

تشدید ت ر  سعرکهال طربرقره برورژکازل 

ایران، ا م از  کومتری ک اپروزیهرعروسری، 

در مقرابرل ایرن کضرعرعرت مشرخر  بررال 

مصون داشتن س م سرمایه ک سرنرگرربرنردل 

پرعرمران “ در مقابل هر ت ور اسقالبی است. 

جررلرروه ال دیررگررر از  ررفرربررنرردل ”  سررویررن

بورژکازل در مرقرابرل طربرقره کرارگرر در 

کشمک  طبقاتی جارل برسر آینرده ایرران 

 در متن یکدکره ملتهب سعاسی است.

بورژکازل از اینرک که کهنه است ک س راو 

بررردگرری مررددل را پرراس مررعرردارد، راه 

 ررلررهررایرر  هررم کاپهررگرررا ک  ررتررعرر  اسررت. 

رضا پهلول سه پعمران اسرت ”  پعمان سوین“ 

ک سه  اکل سکته سوینی است، تکرار مالر 

آکر شعارهال کهنره ک سرعراسرترهرال سراکراو 

شده در ی  بهرتره برنردل جردیرد اسرت. سره 

جنجار رساسه هال قلم به مدد، کره رکزل 

بلندگول ا الح طلبی اسالمی ک آخوسرد ک 

رکزل ترررریررربرررون ا ررراده سرررلرررطرررنرررت ک 

اسرررررد، سررررره  رررررمرررررایرررررت ”  شررررراهرررررداده“ 

جمهوریخواهان ک ساسعوسالعهتهال متشکرل 

، سرره دفررا  ” شررورال مرردیررریررت گررذار“ در 

فا سژیهتی شبکه فاشعهتهال فرشرگررد از 

این پعمان، ستواسهت جاسی به ترالش جردیرد 

برال آلترساتعوسازل بورژکاهی بردهرد. بره 

 مرده بدسعا آمده است.” پعمان سوین”س ر

ما بعنوان سعررکهرال چر  ک کرمروسرعرهرت، 

کهاسی که بررکشرنری مراهرعرت ک مر رتروال 

پرکژه هال آلترساترعرو سرازل اپروزیهرعرون 

بورژکاهی را افشا ک بره آن ا رالن جرنرگ 

کرده ایم، بعنوان بخشی از جرنربر  دهرهرا 

معلعوسی طربرقره کرارگرر ک مرردو خرواهران 

برررابرررل ک رفررع ترربررعررعررض کرره برررال 

سرسگوسی اسقرالبری جرمرهرورل اسرالمری ک 

استقرار ی   کومت شوراهی ک کارگرل 

 مبارزه معکند، ا الو معکنعم:

در ایران سناریول خرمرعرنری قرابرل ترکررار 

سعهت. کارگران ک مردو ایران چهل ک دک 

سرار قربرل رژیررم سرلرطرنرترری را سررسرگررون 

کردسرد. ا راده سرلرطرنرت کره برا یر  قرعراو 

مردمی جارک شد ک تعویض کلری فرقرعره برا 

شاه راه  ل سعهت، توهعن به شعور مرردو 

ایران است. سرلرطرنرت ک اسرالو هرردک بره 

گذشته تعرلر  دارسرد، آیرنرده را سرعررکهراهری 

معهازسد که در کرار سررسرگروسری اسرقرالبری 

جررمررهررورل اسررالمرری اسررد. سررعرراسررتررهررال 

ک یا شعار مرذهربری ” همه باهم“پوپولعهتی 

ترنرهرا برا ”  مربرارزه برا اهرریرمرن“ ک خرافی 

ریشخند کارگران ک مبارزان آزادیخرواه ک 

فهعم بدرقه معشود. رژیرم چرعرنرح ک  رمرلره 

س امی که توسره برخرشری از اپروزیهرعرون 

بورژکاهی مهتقعم ک یعر مهتقعم  مایت ک 

تبلعغ می شرود، افرقری سردارد ک ترا اطرال  

ساتو باید در اتاق ”  کطنی“ ثاسول سربازان 

است ار بماسند. ترو رعره گهرتررش سرعراسرت 

 ک فشار کنترر”سافرماسی مدسی“

شده در پاهعن بعنوان ابدارل در معاملره ک 

بند ک بهت در با ، خه مشی مشتر  این 

سعرکها برال تبرل جوهی از  مل اسقالبری 

است. امرل که آسها را همراه با بخشی از 

رژیم ک سرعررکهرال سر رامری خرواهران یر  

دکلت استقالی معکند که برایرد برا سرنراریرول 

مرتر رقر  شرود. امرا ایرن ”  اسقالب مخملری“ 

تصور که با چهار ت اهرار کنترر شده ک 

ک  مایت دکلت آمریکا ک ”  مهالمت آمعد“ 

، ” رهربرر“ در بوق کردن افرادل برعرنروان 

مررعررترروان یرر  آسررگ سرران سرروچرری را در 

تهران برقردرر سشراسرد، هرمراسرقردر مهرخرره 

اسررت کرره تررعررویررض خررامررنرره ال بررا رضررا 

پهلول. مذاکره با جمهورل اسالمی هم که 

سعاست بخشی از مروهرترلرفرعرن ایرن پرعرمران 

ارتجا ی است سعد جواب سداده اسرت. لرذا 

تنها راه کاقعی سرفری جرمرهرورل اسرالمری، 

مبرارزه مهرترقرعرم ک مرترشرکرل ک اسرقرالبری، 

گهترش مبارزه ا رترصرابری ک کرارگررل، 

خعدشهال توده ال ک تکررار آبراسری دیرگرر 

 برال سرسگوسی جمهورل اسالمی است

 کارگران، مردو آزادیخواه ایران 

این بورژکازل ایران است که بی پرده در 

مقابل شماست: طرفداران ترداکو سررمرایره 

دارل ک س م مبتنی برر اسرترثرمرار خشرن ک 

استبداد،  امعان دسترگراه دیرن ک آخروسرد ک 

شریعت اسالو، مربرلریرعرن خررافرار دسرعرال 

” ایردد“ ک ”  سور در مقابل اهریمن“ کهن ک 

در  صررررر اسررررقررررالبررررار ”  سرررراجرررری“ ک 

تکنولوژی  ک اسفجار اطال ار، مدافرعرعرن 

بررازسررازل ارترر  ک سررپرراه ک سررعررررکل 

سرکوب.  د سار است این سعرکهرا برجرد 

ارتجا  ک اسرتربرداد ک دیرکرتراترورل در آن 

” پعمان سرویرن“ مملکت کارسامه ال سدارسد. 

 .تالشی برال تکرار این دکر باطل است

ما در مقابل کلعره راه  رلرهرال برورژکاهری 

راه  ل شورایی ک سوسعالعهرتری را قررار 

معدهعم. مرا هرمرراه برا کرارگرران ک مرردو 

آزادیررخررواه در ا ررتررصرراب ک مرربررارزه ک 

خعردش بررال سررسرگروسری در  ر  اکر 

 اضر معشویم. ما ک ده سمعدهعم ک به هعچ 

خرافه ال توسل سمعجروهرعرم برلرکره مرعرنرال 

سرسگوسی را بعنروان پررچرم پرعررکزل برر 

جمهورل اسالمی برکشنی ا الو کردیم ک 

برال آن مبارزه می کنعم. تنها ایرن مهرعرر 

است کره مری ترواسرد بره قردرترگرعررل یر  
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 اطالعیه شورای ممکاری نیرومای چپ و کمونیست

 پیمان ارتجاع عییه کارگر و سوسیالیسا!

 بعددر صفحه  ادامه



 

کتربعت این کودکران کسروجرواسران کجرواسران 

توسه برادران آخوسد، تامعن معرشرود مرطرلرع 

اسد ک هرمر رنرعرن ازتربرعرار آن سرعرد برخروبری 

خبردارسد. اما منافع طبقه  اکم فراسهه، هرم 

با منافع دکر مرتجرع اسرالمری گرره خرورده 

است ک هم با منافع سرمایره داران مهرلرمران 

مقعم فراسهه، که از اشا ه مذهب ک خرافار  

کسعله ال بررال کرنرتررر جرمرعرعرت مرهراجرر 

کاستثمار سعرکل کار ارزان آسها ساخته اسرد. 

درست به همعن خاطر سه تنها  خواستار  ل 

ریشه ال آن سعهتند،  بلکه  در زماسهاهی کره  

اقتصاد سرمایه دارل مرفررل بررال خررک   

از ب ران سمی یابد کس عر ب راسهال اخعرل 

که با هرمره گرعررل کیررکس کررکسرا رکیرهرم 

تررلررنرربررار شررده اسررت، ازطررریرر  ترر ررریرر  

ا هاسار جواسان ک دامن زدن به اخترالفرار 

مذهی ک رکا  اسالو سرترعردل  ک راسرعرهرم 

چوب در سه زسبور معکنند. تا چند  برا ری 

توجه توده مردو را از  وامل ا لی ب ران 

 ک فالکتی که گرفتارشده اسد من رف سازسد.

ازاینکه آزادل اسدیشره ک قرلرم را برایرد پراس 

داشت ک مرطربرو رار ک رکزسرامره سرگراران 

کهنرمندان باید بدکن ترس کم دکدیرت  بره 

سشراخبار کا ادیز ک هنر کاسدیشه بپردازسد 

ککشرعرردن کرراریررکراتررور مرر ررمررد ،  ررعررهرری  ک 

پررعررامرربررران مرررده ک زسررده  رر  آسررهرراسررت ک 

تعرض به آسها تعرض به آزادل بعان ههرت 

کباید م کوو شود، اما سبایرد فررامروش کررد 

کرره ریررخررتررن اشرر  تررمررهرراح دکلررتررمرررداسرری 

س عرماکرکن بخاطر قرباسی شدن آزادل در 

کاقعه جنایت بار اخعر، سرمرعرترواسرد کهری را 

فریب دهد چرا که درمقابل چشرمران  ردهرا 

معلعون ارکپاهی کمعرلرعرارد هرا اسهران دیرگرر 

درسراسرجهان دیدیم کمعبعنعم کره  چرگروسره 

جولعان آساسژها ک اسنودن ها  کامرثرار آسرهرا 

 رفا بدلعل دفا  ازآزادل بعان به بند کشعده 

معشوسد ک چگوسه  ا زال دادگاه بعن المللی 

 هره برجررو طررح لردکو کارسرری جرنرایررار 

سربازان آمریکاهری در افریراسهران، تر رریرم 

معشوسد ک یا جرلرول افشراگرریرهرال جرنرایرار 

 ورر گرفته درماجرال  مله به  رراق ، 

لعبی کسازماسدادن گرکه هرال جرنرایرت کرار 

اسالمی تروسره دکر یرربری ک شررکرترهرال 

  عم امپریالعهرتری مرواسرع مرترعرددل ایرجراد 

معکنند کاخعرا هم دکلرت اسرگرلرعرس برا اراهره 

 ی ه ال به پارلمان این کشور بررآن اسرت 

تا جاهی که معتواسد دربررابرر خربررسرگراران، 

گدارشگران کم ققعن  مهترقرل مراسرع ایرجراد 

 کند .

ایکاش طند سویس شرارلری  ربردک درکرنرار  

کاریرکراترور مر رمرد، کراریرکراترورل هرم از 

هررداران مررورد سررقررض ازادل بررعرران دکر 

ارکپاهی طرا ی مرعرکرردسرد ک در دفرا  از 

ازادل بعان، از سقض آزادل برعران آسرهرا هرم 

مثار مرعراکردسرد ک ازهرداران مرورد سرقرض 

ازادل بعران  تروسره دکر مررترجرع مرنرطرقره 

کدکلتهال یرربری  رامری آسرهرا فراکرت هرال 

یررعرررقررابررل اسررکررار کآمرروزسررده ال اراهرره 

معدادسد.سپس اد ا مرعرکرردسرد کره قصردشران 

 کاقعا دفا  از آزادل بعان بوده است. 

قتل فجعع لساموهل پاسیلبدسرت یر  جروان 

متعصب مذهبی  دهشت افکنی درجامعه ال 

است که در سار گذشته معلعوسها سفر، خرار  

اینکه به کداو مذهب، ملعت ک سرژاد کابهرتره 

ههتنرد برازک دربرازکل هرم براشرکروهرترریرن 

ت اهرار ا تراضی را  رلرعره طربرقره  راکرم 

فراسهه که  تجار ک سرمایره داران مررترجرع 

مهلرمران سرعرد برخرشری ازآسرهرا ههرترنرد برراه 

اسداخرترنرد. ایرنرهرا بره  ربرز ترالش مرعرکرنرنرد 

برراسررربررریررده مررعرران ترروده هررال کررارگررر ک 

ز مرترکر  مرردو کره رکزبره رکزآگراه ترر 

کمت دترمعشوسد، اختالف اسرداخرتره کدهشرت 

 افکنی کنند. 
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 ما را ز سربریده میترسانند!

شررود کرره بررا درهررم شررکررهررتررن دسررتررگرراه 

سررر رررامررری ک سررر رررم   –برررورکرررراترررعررر  

استثمارگراسه موجود در سطوح مرخرترلر  

سعاست ک اقتصاد ک قرواسرعرن ک مرنراسربرار 

اجتما ی، به سعادر سعاسی ک اقرترصرادل 

 .بورژکازل پایان دهد

بدکن  زور مهتقل سعاسری ک قردرترمرنرد 

پرچم کارگرل ک سروسرعرالرعرهرتری برعرنروان 

ی  جنب  قدرتمند ک آلترساتعو، بدکن سرقرد 

ک افشال بی امان سرعراسرترهرال ارترجرا ری 

 ررفرروف طرربررقررار  رراکررم ک اپرروزیهررعررون 

بورژکاهی،  ا ل هر مبارزه قهرمراسراسره 

برال سرسگوسی معتواسد به شکهت کشعرده 

شود. اگرامرکز ایرن پررکژه هرا برا ترمراو 

 مایت معدیال بورژکایی کره از آن مری 

شوسد هنوز مرورد تروجره سرعرهرترنرد امرا برا 

تشرردیررد برر ررران اسررقررالبرری ک مهررجررل شرردن 

سقوط رژیم اسالمی، توسه همعن رسراسره 

ها ک  مایت دکلتها ک گررکگررفرترن مرردو 

ایران معتواسند به قدرر پرتاب شوسد. اگرر 

طبقه کارگرر ک جرنربرشرهرال آزادیرخرواه ک 

اردکل اسقالبی متشکرل ک آمراده سربراشرنرد، 

جبهه ارتجا  معتواسد برار دیرگرر خرود را 

ت معل سماید. فراخوان ما اینهت که بردکن 

توهم در مقابل    آراهی ارتجا  مدافرع 

سرمایه برایهرترعرم ک  رفروف سررسرگروسری 

اسررقررالبرری ک یرر  رهرراهرری هررمرره جرراسرربرره 

 .سوسعالعهتی را تقویت کنعم

سرررسررگررون برراد رژیررم سرررمررایرره دارل 

 جمهورل اسالمی 

 زسده باد آزادل، زسده باد سوسعالعهم 

 ۵۱۵۱اکتبر  ۰۲ – ۰۳۲۲مهر ماه  ۵۴

امزاها: ات اد فداهعان کموسرعرهرت،  ردب 

کررمرروسررعررهررت ایررران،  رردب کررمرروسررعررهررت 

  کمتعهت، –کارگرل 

سرازمرران راه کررارگررر، سررازمرران فررداهررعرران 

 .)اقلعت( ک ههته اقلعت

ShorayeHamkary@gmail.com 

پیمان ارتجاع عییه کارگر و 

 سوسیالیسا!



 

... طبقات حاکم برای حفظ و تداوم تسلطلخ دلود 

بر طبقات محروم وسرکوب آنها قانون مجازات 

اعدام، یعنی قتل  بلا اشل لات مل لتلطل ، نل لیلر 

حلللطلللک آویللل کلللردن   سلللربلللریلللدن،  سلللوزانلللدن،

وتللیللربللاران را بللمللورد اجللرا گلل اشللتللا انللد . 

اگرامروز شاهد لغو این قوانلیلن در بلردلی از 

کشلورهلای جلهلان هسلتلیلم، تلنلهلا در نلتلیلجللا 

مبارزات توده هلای زحلملتل لم ملردم، طلبلقلا 

کارگر وآزادی واهلان آن کشلور ململ لن شلده 

است. اما برغم ایلن ملبلارزات گسلتلرده هلنلوز 

مجازات اعدام در بسیاری از کشورهای جهلان 

بلللا اجلللرا در ملللیلللایلللد وملللجلللازات اعلللدام 

درکشورجمهوری اسالمی زده ما، با رویا ای 

 معموت تبدی  شده است.

در جللملهللوری اسللالمللی مللدور احلل لام اعللدام 

براساس قوانین شریعت و سنت های ارتجاعی 

شللیللعللا دوازده امللامللی، حللد و مللرزی نللدارد. 

سالا،  18سات گرفتا تا پیران 81ازکودکان زیر

ازم الفین سیاسی گرفتا تا اقطیت های مل هلبلی 

و مللطللی، ازروشللنللفلل للران وهللنللرمللنللدان و 

نویسندگان گرفتا تلا فلعلاللیلن ملدنلی و ملحلیلخ 

زیستی، ازمتهمان با موادم درتا معترضین با 

حجلاب اجلبلاری، تلوسلخ دادگلاه هلای ملبلتلنلی 

برشریعت اسالمی ،اغطب بلدون داشلتلن وکلیل  

ح م اعدام میگیرند و ساالنا مدها نلفلر حلطلک 

آویلل ، یللا تللیللربللاران و یللا زیللرشلل للنللجللا جللان 

 میبازند .

رژیم جمهوری اسالمی قت  عام ه اران زندانی 

سیاسی زن ومرد وکلود  ونلوجلوان ازجلملطلا 

و قلتل  علام زنلدانلیلان  08زنان  حامطا دردها 

رادرکلارنلاملا نلنلگلیلن دلود  06سیاسی درسات

دارد کا حتی زنان حاملطلا وکلودکلان ده سلاللا 

رانی ازدم تیغ گدرانلدنلد وبلا ددلتلران زنلدانلی 

نوجوان قب  از اعدام وحشیلانلا تلجلاورکلردنلد. 

روزدهللم اکللتللبللرروز جللهللانللی مللبللارزه بللا ایللن 

مجازات ضد انسانلی اسلت ملجلازاتلی کلا قلتل  

سازمانیافتا دولتی محسوب ملیلشلود و بلاحلک 

 حیات وشان و من لت انسان درتناقض است .

امللروز در شللرایللرللی کللا رژیللم درهللراس 

ازحی شهای توده ای برعطیا ستم واستثملار و 

زور و سرکوب با تشدید ش نجا واعدام روی 

آورده و درشرایری کا برغم م الفت جهانی ، 

ح م اعدام "نوید اف اری" از دستگیرشلدگلان 

را با اجرا درآورده و مترملد اجلرای  60آبان 

ده ها ح م اعدام دیگری است و درشرایری کا 

وچه  سات  06دانواده های قتطعام شدکان سات 

کشتار و اعدام  با داددواهی بردلاسلتلا انلد و 

اف ارعمومی مترقی دنیا دواهان لغو ملجلازات 

اعدام هستند وظیفا هرانسانی است کا با ایلن 

 موج اعترامی بپیوندد. 

درآستانا روزجهانی ملبلارزه بلرای للغلوحل لم 

 اعدام، سازمان اتحادفدائیان کمونیست

بار دیگرم اللفلت دلود را بلا ملجلازات اعلدام 

درسرتاسر جهان اعلالم نلملوده و تلوده هلای 

زحمت م مردم ایران را با مبارزه بلرای للغلو 

 مجازات اعدام فرامی واند.

ما برآنیم کا پشتلیلبلانلی ازداددلواهلی دلانلواده 

و  08های زندانیان سیاسی قتطعام شده در دها 

چه  سات کشتلار و اعلدام وجلهلی از ملبلارزه 

برعطیا ح م اعدام است وعامطین وآمریلن ایلن 

جنایت ها بایلد دربلرابلر دادگلاه هلای ملاللحلا 

 پاس گو باشند.

اعدام وقصاص یک سنت مل هلبلی ضلدبشلری  

است کا رژیم جمهوری اسالمی بارسمیت دادن 

با آن می واهد از زیلر بلار مسلیلوللیلت اعلدام 

انسللانللهللائللی کللا درشللرایللخ دللاص نللاشللی از 

فشارزندگی ویا مش الت دیگر مرت ب جرائمی 

شده اند شانا دالی بل لنلد و یلا ملبلارزیلن راه 

آزادی و برابری را کا درزندانها بسرمیبرند بلا 

تراشیدن شلاکلی دصلوملی بلدون یره ای از 

شلرم و بللاسلتللنللاد قلانللون قصللاص از دم تللیللغ 

بگ راند و گناه آنرا با گلردن دلانلواده ملقلتلوت 

بگ ارد. این قلوانلیلن ضلد بشلری بلایلد ملطلغلی 

 شوند.

توده های زحمت م ملردم ایلران وانسلانلهلای 

آزادی واه، بیائید در روزدهم اکتبر هلملصلدا بلا 

میطیونها انسان در سرتاسلر جلهلان دلواسلتلار 

لغو مجازات اعدام و پاس گو کردن عامطیلن و 

 آمرین این جنایات ضدبشری درایران بشویم.

 سرنگون بادرژیم جمهوری اسالمی

 برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم  سلازملان اتلحلادفلدائلیلان 
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بمناسبت دما اکتبر 

روزجهانی مبارزه عییه 

 مجازات اعدام

 ( بمناسبت برپایی پنجاهمین سالگرد حماسا سیاه   2فرادوان شماره ) 
 

 رفقا و یاران فدایی! 
 

نیک میدانید کا حماسا تاری ی سیاه   یک واقعا گ را نبود و گ ر زمان این مهم را بروشنی نشان داد. از دود گ شتگی و رزم 
یارانمان، همچنان در زمان جاریست و اینک کا ستم سرمایا بیداد می ند، شجاعت، شهامت و رزم آن جانفشانان یک داطره نیست، 

س ن روز است، پیوند دیروز با امروز است، رزم پایداری است. آنگاه کا جنبم های اجتماعی روز، چا در ایران و چا در جهان، پایا 
گ ار تغییر است، فراموش ن واهیم کرد، نگاه و رزم دیگرگونا زیستن را، افک روشن را، بی پروایی در تغییر را، حتی با قیمت جان. 

 سیاه   این یادگار دوران، همچنان با ماست.
 رفقال  دید فدایی 

ها و اندیشا های رهبران بنیانگ ار فدایی  پیرو فرادوان پیشین، از تمامی رفقایی کا ج و نیروهای انقالب هستند و دت در گرو آرمان
دعوت بعم    -بج  افرادی کا با زائده بورژوازی تبدی  شده و در کارناما دود، دیانت و هم اری با جمهوری اسالمی را دارند -دارند 

میآوریم تا برای برگ اری یک مراسم باش وه و در دور  مشترکأ اقدام نماییم. امید با آن ا این حرکت مشتر  و متحد، آغازی باشد 
برای هم اریهای گسترده تر و  ایجاد فضایی ممیمی تر، بیشتر از پیم، فدایی وار، با وسعت تاریخ معامر ایران. بدین مناسبت و ن ر 

با استقبات رفیقانا شما یاران از فرادوان پیشین، انت اب کمیتا امطی برگ اری مراسم در تاریخ 
هایمان با  بیست و چهارم اکتبر انجام دواهد گرفت. دستانمان را در دستان شما میگ اریم، دست

هم آشناست. این آشنایی تاری ی است و سرفص  پیوندمان همچنان پابرجاست؛ سیاه  ، رزم 
 ماندگار!

 
 ۰۲۰۲اکتبر  ۷چهارشنبا  -کمیتا موقت برگ اری مراسم سیاه    -با سپاس

 ایمی  تماس:
 k_siahkal58@yahoo.com 

 شماره تماس واتس آپ:
 88468618041850آلمان : 
 8840699662986سوئد : 



 

کرامرعرون  81... پس ازاستشرار خربرر کشر  

 امل دارک بوسعله ارتر   رراق  رلرعررضرا 

زاده، مشرراکر کزیررر بررهررداشررت در  کهرراب

ال با رکرنرا مرعرگرویرد لطربر  آسر ره  مصا به

ا ررالو شررده ایررن دارکهررا از دارکخرراسرره 

خریدارل شده است. هنوز مشخر  سرعرهرت 

کرره چرره دارکهررایرری قرراچرراق شررده، چررون 

هال  دارکهال خاص در ایران طب  پرکتکل

شرود.ل امرا  رکرس الرعرمرل  خاص ارایه مری

گهررترررده مررردو درشرربررکرره هررال اجررتررمررا رری 

کزارر بهداشت را که  رادر دارد کرمربرود 

دارک را ساشی از ت ریمهال آمرریرکرا ا رالو 

کند، مجبورکرد این خربرر را ترکرذیرب کرنرد 

کازسول دیگر گمر  ایران سعدکارد معدان 

هرا  شده ک ا الو سموده اسرت کره لایرن دارک

کامال یعر ایراسی بوده است ک تجار  راقری 

هررال دیررگررر برررال مصرررف در  از کشررور

 راق خریدارل کردسد ک م موله  رفا از 

الررمررلررلرری  طررریرر  ایررران طرربرر  قررواسررعررن بررعررن

 ."تراسدیت شده است

 ار پرسعدسی است که اگر کرکد ک خررک  

دارک از مرزهال ایران امکاسپذیراست چررا 

 کمبود دارک را به  ت ریمها سهبت معدهعد  

کاقععت این است که تجار، سرمایه داران ک 

د  ن ایران که یرا بره ارگراسرهرال سرراسرر 

فاسد رژیم کابهرتره اسرد ک یرا ازطررف آسرهرا 

 مایت معشوسد با ا تکرار، گرراسرفررکشری ک 

قاچاق دارکهال مورد سعاز کشور، دست بره 

جنایت هال بدرگی معدسند آسهرا سره ترنرهرا برا 

ا تکار ک ایجاد کمبود قعمت ها را در داخرل 

به دلخواه خود با  معبرسد ک با چندین بررابرر 

قعمت کاقعی بعماران سعازمرنرد را سررکرعرهره 

معکنند ک ازاین بابت مرعرلرعراردهرا ترومران از 

دسترسح مردو ز متک  را به جعب معردسرنرد 

بلکه  با توجه بره پراهرعرن برودن ازرش   

دربرابر د ر از طری  قاچاق ک یا برا دادن 

رشوه هال کالن به مقامار دکلتری ک کهرب 

مجوزرسمی این دارکها را بره کشرورهرال 

هررمررجرروار فرررکخررترره از ایررن بررابررت سررعررد برره 

 سودهال کالسی دست مععابند.

دست یازیدن به چنعن ا مار جنایتکاراسه ال 

در   توده هال ز متک  مردو ایرران کره 

رکزاسه ده ها سفرازآسها بواسطه  کمبود ک یرا 

گراسی دارک جان خود را ازدسرت مرعردهرنرد، 

تنرهرا درشررایره سررکروب گهرتررده ال کره 

درایران  اکم کرده اسد امکاسپذیراست ک راه 

رهاهی توده هال معلعوسی مردو که ایرنرگروسره 

مورد یارر کاسترثرمرار، سررکروب مرافرعرال 

قدرر کثرکر قرارگرفته اسد، سه امعد بهرترن 

به تیععرازدرکن ک یا دخعل بهترن بره جرنراح 

هال متناز  سرمایه داران درکن ک برعررکن 

از  اکمعت بلکه تنها مت د شردن در جربرهره 

ال اسررقرالبرری ک گهررتررش مرربرارزه برا هرردف 

سرسگوسری اسرقرالبری رژیرم  راکرم ک بردسرت 

گرفتن سررسروشرت خرود ازطرریر  شروراهرا 

امرکراسرپرذیرر اسرت. ا رترکرار، گرراسرفررکشرری 

کقاچاق دارکهال مورد سرعرازمرردو جرنرایرتری 

 است سابخشودسی.
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گرانفروشی و قاچا  دارومای مورد نیازمردم،  ،راحتکا 

 جنایتی است نابخشودنی

درتدارک برگزاری 

پنجاممین سالگرد حماسه 

 سیامکل

 رفقا، دوستان و همرزمان 
 

 پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل را در

پیش رو داریم . کمیته ای مستقل درحال 

تدارک سازماندهی و برگزاری این مراسم 

این کمیته طی نامه ای از   بزرگ است.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست درخواست 

پشتیبانی وهمکاری نموده است. ما این 

را برای زنده نگهداشتن یاد   تالشها

رزمندگان سیاهکل ارج نهاده و پاسخ مان به 

 درخواست این رفقا مثبت است.

فدائیان   همانطورکه میدانید سازمان اتحاد

کمونیست هرساله مراسم سیاهکل را 

بصورت مستقل و یا با مشارکت 

امسال برای سایرسازمانها برگزارمیکرد. 

برگزای هرچه وسیعتر و باشکوهتر 

پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل، با این 

کمیته همراه خواهد شد تا با مشارکت طیف 

مراسمی   وسیعتری ازهمرزمان وعالقمندان،

. شایسته این روز تاریخی را برگزار بکنیم

که   به همه رفقا توصیه میکنیم درهرجا

هستند درتدارک برگزاری پنجاهمین سالگرد 

این کمیته هماهنگ شده    حماسه سیاهکل با

 وازهرلحاظ به آن یاری برسانند .

 

 روابط عمومی 

 سازمان اتحادفدائیان کمونیست

9911مهر  82  

 جنگ میان آذربایجان وارمنستان ممچنان قربانی میگیرد

برغم توافقات مس و جنگ بین آیربایجان و ارمنستان همچنان اداملا دارد. آملارکشلتلا هلا و 
زدمی ها  روزبا روز اف ایم مییابد و شهرها و روستاهای بیشتری زیربمباران دوللت هلای 
دوطرف کا همچون مافیا برشاهرگهای اقتصلادی ایلن کشلورهلا چلنلگ انلدادلتلا انلد، ویلران 
میشوند و سی  سالحهای مدرن ازطرف دولتهائی کا مدعی میلانلجلیلگلری و بلرقلراری ملطل  
هستند روانا منرقا میشونلد. ایلن کلا درشلرایلخ ملوجلود رقلابلت هلای جلهلانلی قلدرت هلای 
امپریالیستی  و دوت مرتجع،  این منرقا را نی  با حات و روز سوریا،عراق و لیبی دربیاورند 
بستگی تام و تمام با سر  آگاهی  مردمان زحمت م این منرقا، مبارزه متحد آنها عطیا جنگ 

 و کشتار و پایان دادن با حاکمیت مافیای قدرت و ثروت حاکم براین کشورها دارد . 

گفتگو عطی دماوندی با حماد شیبانی و یدی شیشوانی در باره جنگ میان برای دیدن 
 با روی لینک زیر مراجعا کنید.ارمنستان وآیربایجان  

2/-https://fedayi.org/barabari 

https://fedayi.org/barabari-2/


 

مرهررمراه سرترایرح  62رکز یکشنبه این هرفرتره 

استخابار بولعول ا الو شد . براساس سرترایرح 

اکلرعرره للرروهررعرس آرسررهلکزیرراقررتررصرادسررابرر  

)دردکران ریرررررراسررررررت جررررررمررررررهررررررورل 

لمورالسل،کراسردیرد  ردب ل ررکرت بهرول 

سوسعالرعرهرمل بره پرعررکزل رسرعرده اسرت . 

مطلب زیر گدارش مختصرل اسرت ازایرن 

استخابار که توسه بخ  بعن المللی سازمان 

 به سشریه ارسار شده است.

با   جنبم با سوی سوسیالیسم" " جبهۀ   

اکلتلبلر  81کسب اکثریت  آرا در انت ابات  

 با  پیروزی  رسید       

) ررررکرررت بهرررول  سررروسرررعرررالرررعرررهرررم (   

Movimiento    al    Socialismo 

(MAS)   

جرربررهرره ل کسررعررعرری از سررعرررکهررال هررال  

کارگرل، سازماسهال مرترشرکرل مرردمری از 

همهایه ها در رکستا ها،  ومه ها،  شهرها  

ک  سررعرررکهررا ل چرر  ک سرروسررعررالررعررهررت 

رادربرررمررعررگررعرررد. ایررن جرربررهرره تررواسهررت در 

استخابار ریاست جمهورل ک پرارلرمراسری در  

اکتبر اکرثرریرت  آرا را  بردسرت آکرد.  81

پعرکزل  لماس ل در بولعول، تر رور  دکو  

دیگرل در امریکال  تعن است که در سرار 

گذشرتره  برا پرعررکزل  سرعررکهرال چر  در 

آرژاستعن آیاز شده است. پعرکزل این جبهه  

در بولعول،  جواب  خل   بولعول است  برر 

 لعۀ  سعرکهال  دست راستی ارتجرا ری در 

این کشور ک برخرصروص  چررار  قررمردل 

است بر  لعۀ  ترام   رهعس جمهور ایا ر 

مت دۀ  امریکا ک مت دان کل در امرریرکرال 

 تعن   ساگرفرتره سرعرهرت  برولرعرول  برخراطرر 

کشرور،  سرقرر     5هرمرهرایره  بررودن  برا  

ژهرروپررولررعررتررعرر   کیررژه ال را در ترر ررو ر 

 منطقه  بعهده دارد.                                                                                                          

در طی سار گذشته تر رت  راکرمرعرت دکلرت 

موقت کودتاگران، خل   برولرعرول مرتر رمرل 

درد ک رسح  زیرادل برود.  چررا بره هرمرراه 

تشدید فقرک فالکت کارگران ک ز متکرشران،  

تشدید سرکوب، تعقعب، دستگعرل، شکنرجره 

ک کشتار  د ها سفر از   سعرکهال سرعراسری 

ک اجتما ی ک فعالعن کارگررل  در دسرترور 

کار  کومت موقت  کودتاگرل  بروده  کره 

بررا سررفرری سررتررایررح  6181در ترراریررخ  اکررترربررر 

استخابار کبا  مایت کشورهال امپریالعهتری 

بررر سررر کررار آکرده شررد.  بررا ایررجرراد  جررو 

سرکوب، ترس  ک ک شت   کره   رتری در 

طی چند رکز  مراسرده  بره اسرترخرابرار ک در  

رکز استخابار  کره  از طررف  سرعررکهرال  

پلعهی  ک  ارت   دکلرت مروقرت  کرودتراگرر  

اسرررجررراو گررررفرررتررره،  سرررعررررکهرررال  مررربرررارز 

سوسعالعهت، سازماسها  ک  ارگاسهال  م لری 

متشکل از کارگران ک ز متکشان، همهرایره 

ها، فعالعرن اتر رادیره کرارگررل، طررفرداران  

لاکک  مورالسل  رهعس جمهور در تبعرعرد ک 

سعرکهال بومی،  ترمرامرا  خهرترگری سراپرذیرر  

دست از فعالعت برسداشته ک با متشکل شردن 

ک متر رد شردن دکبراره، ایرنربرار برا سرعررکیری 

کسععتر، مجددا  پعرکزل  را  از آن  خرود  

کردسد.  با کجرود  یرکری شردن جرنراح هرال  

راست ک سرژادپررسرت، ا رداب للرعربررارل، 

 رررررمرررررایرررررت  رررررلرررررنررررری تررررررامررررر  ک 

لبورسو سول) برزیل( از  کرومرت مروقرت 

کودتاگر ک  مایت از افرراد کراسردیرد  دسرت 

راستعها، این جمع ارتجا ی ستواسهت بعشترر 

در د از آرا را برخرود اخرترصراص  91از 

دهد. تا به امرکز، سه شنبه،  دک  رکز برعرد 

ازاستخابار، للوهعس آرسهل  کاسدید  جربرهرۀ 

در رد از  55 رکت بهول سوسعرالرعرهرم، 

آرا را برردسررت آکرده اسررت. کررمررعررهررعررون  

استخابار، ا تمار  پایان شمارش آرا را در 

رکز چهارشنبه  می بعند.  برا کجرود ایرنرکره  

شکی در پرعررکزل  لروهرعرس آرسره  کجرود  

سدارد، خبرگداریهال  بعن الملل، از جرمرلره  

بی بری سری، کراسرالرهرال تصرویررل آلرمران، 

رکزسامه هال  کنترر شده  در دست ا داب 

سوسعار دمکراتهرا، سربردهرا ک کراسرار هرال 

متعل  به  کمپاسعهال سرمایه دارل،   بت  

از ل ظاهرا استخرابرار در برولرعرول بره سرفرع 

سوسعالعهتها پع  رفتهل  به معان معآکرسد                                                                

شکهت ارترجرا  در برولرعرول، شرکرهرت      

ترررامرر   را در ایررا ر سررامررترر رردۀ امررریررکررا   

هموارتر  کررده  اسرت. برار دیرگرر زسرگ 

تر رو ر اجررترمرا رری درایرن مرنرطررقره بصرردا 

درآمده است. در  سه ماه آینده در استرخرابرار  

اکوادکر شاهد شکهت ارتجا   دیرگررل در 

این کشور خواهعم  بود.  شعرلری  آتر  زیرر 

کرراه دیررگرررل سررت کرره  شررعررلرره هررایرر   

برافرکخته  شده   است. طب  آخرریرن خربرر 

از شعلی، در ت راهررار،  ا رترراضرار  ک 

شورشهال  شب  گذشته  بره یرادبرود  آیراز 

شورشها  ک مبارزار مردو  در سار  گذشته  

بر  لعۀ دکلت دست راستی ک رشروه خروار 

این کشور، دهها سفر زخمی ک یرکرنرفرر جران 

خود را از دست داده اسرت. رکز یرکرشرنربرۀ  
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گزارش از بخش  بین المیل  
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تص ع ار  در قراسرون اسراسری  اسرجراو 

مرری گررعرررد. ترر ررو ر  سررعرراسرری اسررجرراو  

گرفته  دربرولرعرول  بری شر   سرکرترۀ 

 ررطررفرری  در ترر ررو ر  اجررتررمررا رری   

          سعاسی  شعلی  سعد  خواهد بود.                                                                                                 

مردو  بولعول اینبار با آگاهی کترجرربره 

بعشترل رأل  به لجبهۀ  رکرت بهرول 

سوسعالعهمل  دادسد، چرا که هم ترجرربره 

کودتاگران را دارسد. هم تجربه  دکران 

ریاست جمهورل لاکک  مورالسل  کره 

هم اکنون در آرژاستعن  پناهنده  معباشد. 

دردکره ال که  رکتهال سوسعالعرهرتری 

آیاز گشرت. کرار، مهرکرن  ک  آزادل  

گهتررش  یرافرت، بررال رفراه ک ارترقرا 

سطح زسدگی ک آمروزش ز رمرترکرشران 

بولعول اقدامار زیادل شرد. در جرهرت  

برقرارل  سعهتم  درماسی  بررال تروده 

هال  کسعع  برولرعرول کرارهرال زیرادل 

شد. ایجاد مهکن  در دستور کار  قرار 

گرررفررت، گهررترررش  آمرروزش  رایررگرران  

برال تمامی  ز متکرشران  ایرن کشرور  

  -کسعت  یافرت، امرکراسرار  سرعراسری  

اجتما ی  برال  بومعان  افردایر  پرعردا 

کرد، ت ق   دادن  بره سرقر   زسران در 

جامعه  به رسمعت  شناخته  شرد.  ایرن 

مهراهررل ک مرروارد دیرگررر، بررا هشررعررارل  

سهبت به تر رریرکرار امرپرریرالرعرهرترهرا ک 

جلوگعرل از سق  کمپاسعهال یور پعکر  

بر  لعۀ  منافع   قوق  خل   برولرعرول،  

 واملری  برودسرد ک خرواهرنرد برود  کره  

جررهررت گررعررریررهررال اجررتررمررا رری  را در 

بولعول  م کمتر خواهند کرد ک  مرردو 

را به پشترعربراسری از  ایرن  راه خرواهرد 

 کشاسد                                                                                                             

گ ارش از ب م  بین المطل   سلازملان 

اتللللحللللاد فللللدائللللیللللان کللللمللللونللللیللللسللللت                               

   2828.اکتبر.28

                                          8966.مهر.26 

آخرین تحوالت 

 دربولیوی

تلن بعلضا  8588یک سات از قیام حماسی آبان گ شتا است قیامی کا با کلشتا شلدن قریلب بلا 
کود  توسخ م دوران جنایت ار جمهلوری اسلالمی و دسلتگیری و بلا اسلارت بلردن بیلم از 
هشت ه ار نفر موقتا داموش شد ولی نقرا عرفی در تاریخ چه  و دو سالا مبارزه بر عطیلا 
این رژیم ددمنم رقم دورد اینبلار کلسانی بلا دیابانهلا آمدنلد کلا کلارگ اران رژیلم هملواره از 
شورش آنها نگران بودند و تاکید می ردند چنانچا گرسنگان و پا برهنگلان بلا دیابلان بری نلد 
کلاری نمیتلوانیم ب نیللم، گرسلنگانی کللا  در طلی چنللد روز چنلان گوشللا ای از عل م و اراده و 
قللدرت دللود را نللشان دادنللد و چنللان هراسللی بللا جللان حاکمللان اندادتنللد کللا بعللد از اعمللات 
جنایت ارانللا دهللا شللصت بللار دیگللر بللا دونریلل ی و جنایللت عطللنی روی آوردنللد و بللا شللطیک 
مستقیم و با قصد کشت مدها نفر را با دا  ودون کشیدند تا بط ا بتوانند آتم دشم و کیلن 
توده ها را کا بنیانهای رژیم را نشانا گرفتلا بلود دلاموش کننلد وللی زهلی دیلات باطل ، آنچلا 
موجب شعطا ور شدن این آتم شده دود رژیم و تمامی اعوان و انصارو تملامی جناحهلای آن 
اسلت کلا چنیللن زنلدگی فالکللت بلاری، چنیللن فقلر و گرسللنگی و بلی دانمللانی و فلسادی، چنیللن 
نابرابری و بی عدالتی و استبدادی را برقرار کرده است. این آتم داموش ن واهد شلد جل  بلا 

کلارگران و زحمت لشان و جوانلان   61سرنگونی و مرگ جمهوری اسالمی، چنان لا در آبلان 
در بیم از دویست شهر یک ملدا فریلاد " ملرگ بلر جمهلوری اسلالمی " سلر دادنلد و بدیلن 
طریک فص  جدیدی گشودند . اینلک بعلد از یلک سلات و بلا تلشدید بحلران اقتلصادی و اف ایلم 
وحلشتنا  بی للاری و تللورم و فقلر تلوده هللا هملا ب لشهای سللرمایا داری هراسللان از فللوران 
آتشفشان دشم و کین توده ها با ت اپو افتاده انلد ، جمهلوری اسلالمی در کنلار سلازماندهی و 
مجه  کردن نیروهای سرکوبگرش در پی آن است  با بهره برداری از بیماری کرونلا کلا دلود 
عام  امطی شیوع گسترده آن بلوده بلا پ لم ادبلار راسلت و دروه  و هلر چلا بیلشتر درگیلر 
کردن مردم با این بیماری تملامی ایهلان را ملشغوت کنلد بلا ایلن امیلد کلا در انت ابلات آمری لا 
دم راتها بر سر کار آیند و طبک قولی کا داده انلد نلاجی آن شلوند، ب لم دیگلری از سلرمایا 
داری کا نام اپوزسیون بر دود نهاده اند نگران از آینده مناسبات سلرمایا داری در ایلران کلا 
در مورت قیام فراگیر توده ها و ناتوانی رژیم در مهار انقلالب، بلا درلر جلدی مواجلا دواهلد 
شد، با ت اپو افتاده اند و با فریب اری و تبطیغات دروغین سعی در ترهیر و موجا جطلوه دادن 
رژیم فاسد و مستبد و جنایت لار پهطلوی، دصوملا بلرای جوانلان کلا آن دوران را ندیلده انلد، 
تنها جایگ ین جمهوری اسلالمی و نجلات ایلران و ایرانلی و درامل  نجلات مناسلبات سلرمایا 
داری را بازگشت با عصر باش وه ! و طالیی ! سطرنت معرفلی کننلد . در حلالی کلا پهطلوی و 
اسالمی فقخ در نوع لباس ونوع گفتمان تفاوت دارند و هر دو یک رسالت بر دوش داشلتا انلد 
و توده ها با شعار " مرگ بر ستمگر چا شاه باشا چا رهبر " جوابشان را داده اند، گروهلی 
دیگر از جیره دواران سرمایا داری هر چند اند  اما با جار و جنجات بسیار، با با سینا زدن 
سنگ توده ها و با رنگ و لعاب کمونیلستی  و موجلا جطلوه دادن دلود بلا در بلاه سلب  نلشان 
دادن روابخ و مناسبات با امرالح غربلی در برابلر تحجلر و ددمنلشی جمهلوری اسلالمی، بلا 
نجات سرمایا بردواستا اند . اینک وظیفا تک تک ماست کا با هوشلیاری و در  درسلت از 
موقعیت انقالب و دشمنان ری  و درشت و رنگارنگ آن، این آگاهی را با درون توده ها ببریلم 
و با سازماندهی و متش   کردن آنها، گامهای بطندی برای متالشی کلردن مل  ضلد انقلالب و 
تحقللک اهللداف انقللالب کللارگران و زحمت للشان بللرداریم، بللدین من للور مللا فعللالین دادلل  کللشور 
سلازمان اتحلاد فلداییان کمونیلست بلا تبعیلت از رهلبری سلازمان ،  بلار دیگلر هملا انقالبیللون 
کمونیست را دعوت با هم اری مینملاییم و دستلشان را بلا اشلتیاق میفلشاریم تلا درقاللب یلک 
جبها فراگیر و ایجاد ستادی سازمانده و راهبر در داد  کشور بلا تقویلت و سلازماندهی مل  
انقالب، نیرو و توان ملضاعفی بلا مبلارزات کلارگران و زحمت لشان و تلوده هلای سلتمدیده و 
فلرو دسلت بب لشیم . بللدین من لور آمللادگی دلود را بللرای هلر گونللا هم لاری در چهلار جللوب 
اموت سازمانمان اعالم می نیم و تمامی ام اناتمان را در ددمت ش   ب لشیدن بلا ایلن سلتاد 

 رهبری قرار میدهیم . 
 

 مرگ بر رژیم ددمنم جمهوری اسالمی 
 زنده باد جمهوری فدراتیو شورایی 

 زنده باد سوسیالیسم                                                   
 سازمان اتحاد فداییان کمونیست 

 20/6/66کمیتا ایالتی تهران

تحولی حماسی در پیکار توده ما عییه جمهوری  11آبان 

 اسالمی 



 

 امعان س او سلطنتی، بدترین شوکسعهت هرا  

ههرترنرد.  ایرران در برخورد به تاریخ گذشرتره

این  بع  ازچهل  سار از سرسگوسری رژیرم 

شاه به دست  توده هال م رکو کز مترکر ، 

معگذرد. اما  مردافرعرعرن  رکرومرت اسرتربردادل 

شاهان پهلول، از گذشت  تاریخ چعردل  یراد 

سگرفته اسد ک ایرن  اسردرز رکرعرمراسره رکدکری 

سمرقندل را  آکیده  گوش  سه کرده اسد که ل 

هررکرره  سررامروخررت ازگررذشررت رکزگررار هررعررچ 

ساموزد زهعچ آموزگرار.ل سرلرطرنرت  طرلربران 

هنوز به این  قعقت  دسرت  سرعرافرتره اسرد کره 

دکران   کومت  سلطنتی  در ایران به پایان 

از ایرن رسعده ک س او  پادشاهی برال همعشه 

رخت بر بهته اسرت.  هرنروزقرلرم   سرزمعن،

بدستان سلرطرنرت طرلرب، در آرزکل ا رعرال 

پادشاهی خاسردان پرهرلرول، در زمرعرنره فرر ک 

شکوه  دکران شاهان هخامنشی ک سراسراسری،  

لدلرربررهررتررگرریل کررورکش  برره   ررقرروق بشررر، 

ل درل اسوشعرکان ک شکوه ک دبردبره  دربرار 

خهرک پرکید ک رابرطره لسراگهرهرترنریل برعرن 

شاهان پهلول ک این سلهلره هرال پرادشراهری،  

داستان سرراهری مرعرکرنرنرد ک درکر  تر رویرل  

خواسندگان  خود، معدهند. یادمان سرفته اسرت 

که شاه شاهان، م مد رضا شراه، در اکاخرر 

 کومت استبدادل خود، جشن هال دکهردار 

در  ،ک پاسصد سالگی سلرطرنرت را در ایرران

خرابه هال تخت جرمرشرعرد بررگردار کررده ک 

بهعارل از سران کشورهال جهان را به این 

مز که آریامهرل، د ور کرده بود . شراه 

خودکامه، برال جراکداسره سراخرترن سرلرطرنرت 

استبدادل خاسدان پرهرلرول، مرجرلرس مرهرمراسری 

مجللی برپا کرده ک معلعون ها د ر از ثرکر 

هرررال کشرررور ک  رررا رررل  رسرررح ک کرررار 

ز متکشان ایران را  با این کلخرجی ها، بر 

باد معداد .یافل از اینکه همعن جاه طلبری هرا 

ک دست ک در برازل هرا، هررچره برعرشرترر برر 

خشم ک اسدجار توده ها  لعه رژیم سرلرطرنرتری 

افرردکده  ک رکزسرررسررگرروسرری  مرر ررترروو آسرررا 

سددی  تر، می ساخت. در ایرن جشرن هرال 

کررذاهرری، شرراه، مررتررکرربررراسرره رکح کررورکش 

هخامنشی را مخراطرب قررار داده ک بره ایرن 

پادشاه سعمه افهاسه ال اطمعنان مرعرداد کره در 

گورش آسروده برخروابرد کره  شراهرنرشراه آریرا 

مهر،جاسشعن ب   کل بعداراست ک از ترخرت 

ک  تا  کعاسی، با تماو سعرک،  عاست به  رمرل 

می آکرد   اما شراه خرودکرامره ایرن را سرمری 

داسهت که در رکز کاقعه، رکح کرورکش بره 

دادش سخواهد رسعد ک بنعاد سلرطرنرت خراسردان 

پهلول را، طوفان خشم رکز افدکن توده ها، 

یرر  برراره برررخررواهررد کررنررد.  سررویهررنرردگرران ک 

لمورخعنل سلطنت طلب که تاریخ را چعدل 

جد تاریخ شاهان ک امعران خودکامه سمعداسنرد 

، هنوز  به من رورا رعرال سرلرطرنرت خراسردان 

مشتی  درکر  تر رویرل  خرواسرنردگران پهلول،

ک در رابطه با   مت کذاهی تاریخ  خود داده

دکهدار ک پاسصد سار شاهنشاهی در ایران ، 

افهاسه بافی مری کرنرنرد . هرمرعرن سرویهرنردگران 

شوکسعهت آریا مهرل ، بر برترل سرژادل ک 

سرخرت  -بخواسرعرد فرارسرهرا  -زباسی ایراسعان 

تاکعد کرزیده ک ملت هال یعر فرارس سراکرن 

ایران را به مثابه اقواو مهاجم ک مهمان ک ... 

 سخت ت قعر می کنند .                                                           

          +++++ 

قرن گذشته ، بره  65سگاهی اجمالی به تاریخ 

رکشنی سشان معدهد که شاهران ک امرعرران ک 

گردسکشان  اکم در ایرران کرنروسری ک برخر  

هال دیگر خاکرمرعراسره ، در ایرلرب مروارد، 

لخون پا  آریاهی ل در رگرهرایشران، جرارل 

سبوده است   در دکران  کومت پهلول ها ، 

تاکعد مبلیعن ک لمر رقرقرعرنل آریرا مرهررل برر 

رکل دک سلهله پادشاهی بود . هخامنشعان ک 

سرراسرراسررعرران . شرراهرران ایررن دک سررلررهررلرره در 

سار در سرزمعن هاهی  رکرومرت  211 دکد

داشتند که ایرران کرنروسری هرم جرد آن برود . 

 511برعر  از  -پارر ها -سلطنت اشکاسعان 

سار طور کشعد . در دکران پرهرلرول هرا، بره 

این بخ  از تاریخ گذشتره، تروجرهری مربرذکر 

سمعشد . ا تما  ایرن کاقرعرعرت کره در دکران 

اشکاسعان در سرزمعن هال زیرر سرلرطره ایرن 

سلهله، س او ملو  الطوایفی بررقررار برود ، 

خوش آیند رضا شاه که بره دسرتروراسرترعرمرار 

اسررگررلررعررس ک مررقررا ررد سررودجررویرراسرره خررود ک 

اطرافعاس ، ایراسی ی  پارچه تر رت سرلرطره 

سژاد لخال ل آریاهی معخواسرت، سربرود  در 

هر  ار ،  رمرر قردرر طرلربری ک سرلرطرنرت 

ک شکهرت   ساساسعان با هجوو ا راب مهلمان

یددگرد سوو ، آخرین  پرادشراه ایرن دکدمران 

بره پرایران رسرعرد. ایرران  سلطنتی ک قتل کل،

برخرشری از   ،کنوسی ، به مدر سرعردده قررن

قلمرک  کمراسی سال طعن ک امرال  ررب ک 

تر  ک میور بود . با در سر رر داشرترن ایرن 

امر که پس از شرکرهرت سرکربرت برارک کشرتره 

شدن داریوش سوو هخامنشی، ی   د سرار 

هم جاسشعنان اسکندر در ایران فررمراسررکاهری 

سرالره  6511داشتند، در کاقع امر از تراریرخ 

شاهنشاهی درایران، بخ  ا  م آن، تراریرخ 

سرلررطرنررت امررا ک سرالطررعرنرری مری برراشرد کرره 

مررطررلرروب سرر ررر سررلررطررنررت طررلرربرران دک آتشرره 

آریامهرل سعهت . در چنعن  ورتی، س ریه 

سار پادشاهیل  6511من در آکردلل تاریخ 

در ایران، افهاسه است که مبلیعن ک مورخعرن  

مددکر دکران  کومت شاهان پهلول، برال 

تداکو سلطه استبدادل  سالطعن این سرلرهرلره،  

بهم بافته اسد. مدافععن بر گشت سرلرطرنرت، از 

ی  طرف از تاریخ دک هدار ک پاسصد سرالره 

ک گاهی ش  هدار ساله ایران دو مرعردسرنرد ک 

از طرف دیگر ، شاهان ک امرعرران ترر  ک 

 رب ک میور را به مثابه مهاجمعرن برعرگراسره 

ایران بر باد ده، به براد   رمرلره مری گرعررسرد.   

راستی، این همان داستان ی   باو ک دک هروا 

سعهت   شاه شاهان در همان زمان  که خرود 

را  آریا مهر می سامعد ک  بر خود مری برالرعرد 

که از سهل کورکش  ها ک  داریوش  هرا مری 

برراشررد، در خرررابرره هررال تررخررت جررمررشررعررد، 

 کمراسی  خاسدان هرال سرلرطرنرتری  ررب ک  

 تر  ک میور  را، جشن معگرفت   

            +++++ 
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در این سوشته من مقو ر اجتما ی دموکراسی، 

برابرل، آزادل،  دالت ک اسهراسرعرت را برلر راظ 

مررفررهرروو ک بررطررورتررئرروریرر  ک اسرراسررا  ازلرر رراظ 

رکاسشناختی، ک تا آسجا که بره جرامرعره طربرقراتری 

البته از دیدگاه  لمی ک اسرقرالبری  -مربوط معشود

در عن  ار بن ول در سطرح  -طبقاتی کارگرل

مجمو  طبقار ک گرکهرهرال اجرترمرا ری بشررح 

 زیر مورد توجه ک بررسی قرار داده او:

بر ر ایت سر رر  -معتوان گفت -لدموکراسیل   

ک خواست اسهاسها در رکابرطرشران برا یرکردیرگرر 

د لت معنماید بدکن اینکه مهرترقرعرمرا  چرگروسرگری 

جایگاه اجتما ی آسان را درس رگعرد. در العکره 

چگوسگی جایگاه اسهاسها با لآزادلل ک  مرهرمرترر 

از آن برا ل بررابررلل آسران مررتربره گرردیرده ک 

چررگرروسررگرری ایررن برررابرررل ک آزادل اجررتررمررا رری 

مهتقعما  توسه چگوسگی جایگاههال  اجترمرا ری 

افراد بشر تععن معابند. بایهتی مفراهرعرم مرقرو ر 

را بطور  عح در س ررگررفرت ک برا یرکردیرگرر 

قاطی سکرد یا خصو عرت خراص یرکری را بره 

دیگرل سهبت یا درمورد آن ترعرمرعرم سرداد ک لرذا 

باید توجه داشت که سه مقوله مذکور در العرکره 

با یکدیگر کجوه مشر  ک پعوسد دارسرد در رعرن 

 ار هری  در کلعت خود مرفرهروو ک مزرمرون 

اجتما ی مرعرعرن جرداگراسره ک خرا ری را برعران 

معدارد. مرفرهروو ک مزرمرون اجرترمرا ری خراص 

تشکعل دهنده هر مقوله اجتما ی ک تمایرد آن برا 

هر چنعن مقوله دیگر را باید  با کاقععار  رعرنری 

مرتبه م   زد ک تعععن سمود؛ سگاه کرد ک دیرد 

که هر کداو از آسها  موما  به کدامعن کاقععت هرا 

اطالق معگردد؛ ک من درکاقرع چرنرعرن بررخرورد 

 کرده او. 

بنابراین، لدموکراسیل در  دکد مرعرعرنری در    

 عطه هال مخترلر  سرعراسری از جرمرلره رکابره 

 کومت با مردو ک  عطه اجتما ی) اجرترمرا ری 

بمعنال خاص ک م دکد(  دق سموده ک کاربررد 

تا  دکد سهبتا  کمی یعر از  وزه تقهعرم  -دارد ک

سه در قلمرکل اقرترصرادل شرامرل  -کاربعن افراد

رکابه مالکعت. معذل  ،هرچقدر دراسطبراق برا 

جایگاههال اجتما ی افراد، آسان از بررابررل ک 

آزادل اجتما ی )اجتما ی بمفهوو کسعع( بعشتر 

برررخررواربرراشررنررد ،  مررتررنرراسرربررا   ررمرر  ک گهررتررره 

دموکراسی سعد در مناسبار بعن آسان بعشرتررشرده 

ک این امر کاقعی تر معگردد؛ زیررا تر رقر  هرر 

چه کاقعی تر ک بعشتر دک مقوله مدبور در رعرن 

 ار شرایه ک خصو عار اجترمرا ری راجرهرت 

ت قر  کاقرعری ترر ک برعرشرترر دمروکرراسری سرعرد 

مها دتر معنماید. چرنراسرکره فری الرمرثرل مرعرتروان 

دموکراسی بعشتر یا کمترر  رورل برورژکایری 

را با دموکراسی  کاقعی ک  رمرعر  در جرامرعره 

سوسعالعهتی آتی که در دکران  اضر ازطریر  

تصور   عح منطقی آن به بعان دیرگرر تر رلرعرل 

  عح  لمی پع  ببعنی کننده آن معلوو معگردد 

 مقایهه کرد.

لدموکراسیل را، بنابر دریافت ک استنباط مرن،  

ازل اظ بنعان رکاسشناختری آن مرعرتروان بهره ک 

تعمعم اجتما ی یا اجتما عت یابندگِی خصرعرصره 

اخالقی لاسصافل در  عطه ک م دکده ر رایرت 

س ر ک خواست دیگران )اسهاسهال دیگر( بطور 

بالنهبه)سهبت به لبرابرلل کلآزادلل( مر ردکد 

ک یعر مع   داسهت. اسصاف برمرعرنرال آسرگروسره 

رفتار یا برخورد فرد با فرد دیگر است که آس ه 

را که کاقعا    ر  ایرن فررد اخرعرر اسرت ک ایرن 

شخ  مهت   ک سداکار آن است دربررداشرتره 

باشد.، یعنی رفرترار ک بررخروردل کره از هرعرچ 

جهت ظالماسه ک ستمگراسه سباشد. بنعان ک پشرت 

کره در جرامرعره  -بند اخالقی فقدان دمروکرراسریِ 

بورژکایری برنرعرادا  سراشری از الردامرار جرایرگراه 

بهر معداسری کره  -طبقاتی  عنی بورژکازل بوده

کجود دارد، بهمان معدان هم نعن بعاسگر فرقردان 

 -یا کاستی در کجود خصعصه اخرالقری مرذکرورِ 

که بنعادا  بعشتر از همه بوجودآیرنرده در جرایرگراه 

یا سرکوب شردگری  -طبقاتی  عنی پرکلتاریا بوده

 یا مهارشدگی آن در جامعه طبقاتی معباشد.   

بن ر معاید که فقدان دمروکرراسری برر سرو ری    

خودبعنی ک تنها بطورخودخواهاسه خود را دیردن 

از سول افراد مربوطه خواهان آن د لت دارد، 

کلی این خود بعنی خصو عتی درخرود ک قراهرم 

بالذار یعنی ساشی از خصرعرصره اخرالقری خرود 

بعنی سعهت بلکه سمود جاسبی آن فقدان یا کرمربرود 

دمرروکررراسرری یررا  خصررعررصرره اخررالقرری اسصرراف 

معباشد؛ چروسرکره آدو اخرالقرا  خرودبرعرن کلری برا 

اسصاف کرافری ، ایرن خصرعرصره اش ترا اسردازه 

زیررادل برره اک اجررازه سررمررعرردهررد کرره بررا ررطررالح 

بطروریرعرردمروکرراترعر  برا دیرگرران رفرترار ک 

 برخورد کند.

 دالت اجرترمرا ری کره برلر راظ رکاسشرنراخرتری    

پشتواسه اخالقی آن خصعرصره اسصراف ک سرافری 

ستمگرل ههرت، در مرقرایهره برا دمروکرراسری، 

موجد ک موید ر ایت س ر ک خرواسرت اسهراسرهرا 

درمفهومی  مع  ک گهترده مرعربراشرد. درجره یرا 

معدان کاقعی این ر ایت طبعا  بهرترگری بره ایرن 

دارد که این  دالت بنعادا  متعلر  بره کرداو سر راو 

اجتما ی یا)در جرامرعره طربرقراتری( کرداو طربرقره 

 اجتما ی باشد. 

معتوان گفت که قبل ازهمه ک اسراسرا  خصرعرصره 

اخالقی اسصاف در مزمون بالنهبه یرعرر ژرفرا 

ک م دکد خود پشتواسه اخالقی دموکراسی ک در 

مزمون ژرفا ک گهترده خود پشترواسره اخرالقری 

  دالت را تشکعل معدهد.

طبعا  با تکامل اجتما ی اسهان از سرمایه دارل 

به سوسعالعهم، دموکراسی سعد در معان افراد 

بشِر از سلطه سرمایه رها یافته تکامل پعدا 

معکند ک درستعجه در  وزه مربوطه  مناسبار 

بعن اسهاسها با م توا ک شکلی  بعشتر کاقعی ک 

  مع  ک گهترده متجلی معگردد . 

هماسگوسه که ترا ردل اشراره شرد ل ردالرتل را 

معتوان بمفهوو اجتما رعرت یرابرنردگری خصرعرصره 

اخرالقری اسصراف برطررور ژرف ک گهرتررده در 

قلمرکل تمامی رکابه بعن اسهاسها داسهت.  رتری 

 دالت بورژکازل ک از سقطه سر رر ایرن طربرقره 

اجتما ی سعد بطورکلی  مع  تر ک گهتررده ترر 

از دموکراسی متعلر  بره اک ک از سرقرطره سر رر 

 اکست.

با خره لاسهاسعتل هر چهار مقرولره مرذکرور     

را دربرمعگعرد ک برعرالکه سرافری هررگروسره آ و 

برال اسهاسها ک  عواسار تکامل یافرتره اسرت کره 

ساشی از مناسربرار یرا شررایره ک خصرو رعرار 

دیگرل باشند؛ کاسگهی کلعه خصرایر  اخرالقری 

 کاقعا  اسهاسی را شامل معشود.

 الی ترین ک جامع تریرن برازتراب ک مر رصرور 

مررعررنررول مررثرربررت گرررال هررر سررطررح از تررکررامررل 

اجررتررمررا رری بشرررلاسهرراسررعررتل اسررت. درایررنررجررا  

لاجتما یل  قرراردادا  برر رکابره ک مرنراسربرار 

مادل،  عنی اسهاسها با یرکردیرگرر ک برا طربرعرعرت 

د لت معنماید. اسهاسعت به معنال سفی ستمرگررل 

ک ستمکشی ک درد ک رسح  بررال افرراد بشرر ک 

یعراسهاسهال لا هاسمندل )دارال استعرداد شراد 

یا ساشاد شدن( در تمامی قلمرکل زسدگری اسهران 

بوده ک خود طبعا  با تکامل اجتما ی بشر تکامل 

معابد. اسهاسعت ) ک تا آسجا که به جامعه طربرقراتری 

مربوط معشود درکاقع اسهاسعت زایرعرده اقرترزراو 

جایگاه اجتما ی طبقه ا رلری مر رکروو( مرال  

 - مومی سنج  هر  ایدهولوژل یا جهان برعرنری

ک بنابراین هر س ریه یا هر دیدگاه یا هر س ر یرا 

هر موضعگعرل ک یا هر امر  ملی در زمرعرنره 

هال مختل   امور کاقعی اقتصادل یا اجتما ری 

در هرر  صرر  -یا سعاسی یا فرهنگی ک یرعرره

مععن بل اظ معدان اسهاسی ک سع  ک یرا  ر رعرح 
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کدرست بودن یا سربرودن آن اسرت. برایرد تروجره 

داشررت کرره یررکرری از مررولررفرره هررال اسهرراسررعررت 

بطورمهتقعرم یرا یرعررمهرترقرعرم سرفری خررافری یرا 

یعر لمی ک تأیعد   عح  لمی بودن اسرت. فری 

المثل درجامعه طبقاتی برطرور کرلری  مر رتروال 

راستعن ک  داکثرممکن آن مرنربرعرز از جرایرگراه 

اجتما ی طبقه ا لی م کوو ههت ک درکیرعرن 

ک سط ی ترریرن ک کرمرترریرن آن بررخراسرتره از 

جایگاه اجتما ی طبقه  اکم معباشد. دیده معشرود 

یعنی در جامعه طربرقراتری اسهراسرعرت -که اسهاسعت

 -منبعز از جایگاه اجتما ی طبقه ا لی م کوو

از یکهو مال   مومی ک مشتر  تعععن کرنرنرده 

کم ک کع  سعکی ک درستی هر جهان بعنی )ک از 

جمله  جرهران برنری هرمران خرود طربرقره ا رلری 

م کوو، هرچند که دراینجا بلر راظ مر رتروا هرر 

دکل آسها در  عطه رکابه اسهاسهرا برا یرکردیرگرر 

تماما  ک با طبععت تا اسدازه مععنی یکی ک یکهان 

ههتند( ک از سول دیگر متقابال  این کم ک کرعر  

خررود آن بهررتررگرری برره جررهرران بررعررنرری ک جررایررگرراه  

اجتما ی مععنی دارد که این جهران برعرنری ک آن 

اسهاسعت از آن مرنربرعرز مرعرگرردد. در جرامرعره 

طبقاتی ی  مال   مومی برال تعععن مراهرعرت 

هر جهان بعنی مععن ک مقایهه ک سنجر  جرهران 

بعنی هال همه طبقار مختل  با یرکردیرگرر  زو 

است ک آن اسهاسرعرت مرنربرعرز از طربرقره ا رلری 

م کوو است؛ چروسرکره هرمره سرایرر طربرقرار ک 

گرکههال اجتما ی سعد به لاسهاسیل ک لسرعر ل 

کل رر ررعررحل بررودن  ررمرروو امررور یررعررنرری برره 

لاسهاسعتلتمایل دارسد ک لذا  لاسهاسعتل بعرنروان 

چنعن مال    مومی را در کاقع می پذیرسد فقه 

معدان این تمایل ک پرذیررش بهرتره بره طربرقره یرا  

گرکه اجتما ی مععن تفاکر ک البته امکاسا  بهعار 

 -ک بهعار تفاکر معنماید. ک باید توجه داشرت کره

تا آسجا که بره مرولرفره هرال طربرعرعرت -بن ر من

) درکاقع  عواسار تکامل یافته ک م عه زیهرت(

مرربرروط مررعرشررود گررذشرترره از جرایررگراه طربررقراترری

)درجامعه طربرقراتری( یر   رنرصرر مهرترقرل از 

طبقار بعاسگر برخورد مثبت گرا به طبععت سعد 

 در اسهاسعت مهتتر معباشد.

توضعح اینکه : بطور کلی ک بطور اختصرار     

معتوان  گفت که اسهراسرعرت برر اسردیشره ک  رمرل

)رفتار یا یعر رفتار( بالنهبه اسهاسی یعنی سعر  

ک   عح د لت معنماید در العکه جرهران برعرنری 

بر سگرش ک گرای  ک درستعجه اسدیشره ک  رمرل 

آرماسی خواه اسهاسری یرا سرااسهراسری ک در مرورد 

طبقه ا لی م کوو در  عطه رکابه اسهاسهرا برا 

یکدیگر تماما  ک با طبععرت برعرشرترر از سرایرریرن 

 اسهاسی د لت دارد.

برابرل یعنی برابرل اجتما ی ) یکهاسی در    

سطح مقاو ک مرتبه اجتما ی افراد(  ربرارر از 

اجتما رعرت یرابرنردگری خرود خصرعرصره اخرالقری 

برابرل خواهری اسرت. ک آزادل یرعرنری آزادل 

اجتما ی بمفهوو سهبتا  م دکد) رهایی افرراد از 

اسقعاد یا اسارر اجتما ی(  بارر از اجتما عت 

یابندگی خود خصعصه اخرالقری آزادل خرواهری 

ههت؛ ک آزادل برمرفرهروو کسرعرع یرا ا رطرال را  

لرهاییل  بارتهت از رهایی اجتما ی ک مادل 

ک معنول از ستمگرل ک ستمکشی در مناسربرار 

ک رکابه موجود در قلمرکل زسدگی بشر ک لرذا 

منجمله رهایی از ستمگرل برر  رعرواسرار ک از 

در -تخریب م عه زیهت است . بدیهی است کره

اشکار مرخرترلر  بررابررل ک  -جامعه بورژکایی

آزادل منبعز از جرایرگراه برورژکازل ک مرورد 

خواست این طبقه اجتما ی ک برابرل ک  آزادل 

خواهی کاقعا   مع  ک گهرتررده زایرعرده جرایرگراه 

اجتما ی پرکلتاریا ههت ک در اشکار کاملرشران 

تنها در جامعه کاقعا  سوسعالعهتی معتواسد تر رقر  

 پعدا کند.

چهار مقولره مرذکرور)دمروکرراسری،  ردالرت،     

برابرل ک آزادل( بل اظ رکاسشرنراخرتری هرریر  

بطورخاص ک قبل از همه ک اساسا  تروسره یر   

خصعرصره اخرالقری اسهراسری مرعرعرن برا رطرالح 

پشتبندل معشود ک در آن برنرعران دارد کره برعران 

گردید. اما هر خصعصه اخالقی اسهراسری مرعرعرن 

دیگر در  العکه مبعن رفتار ک برخورد اسهراسری 

مععن خا ی از سول فرد سهبت به فررد دیرگرر 

ههت در عن  ار بن و مععنری درترطرابر  برا ک 

موید هری  از چهار مقوله اجرترمرا ری مردبرور 

معباشد؛ فی المثل خصعصه اخالقی درسترکرارل 

یا ا هاس مهئولعت اکلی راسرتری کدرسرتری در 

رفتارها ک ا رمرار  راد سره)رفرترارهرا کا رمرار 

متعل  به جریان تر رقر   ردالرت اجرترمرا ری( ک 

دکمی ا هاس مهرئرولرعرت در قربرار اسرجراو ایرن 

رفتارها ک ا مار را تأیعد معنماید ک با آن اسطباق 

دارد؛ یا خصعصه اخالقی م بت بصورر سرو  

دکستی کجود هری  از دک مقوله دموکراسی ک 

 دالت را مورد تأیعد ک تأکعد قرار داده ک بهرهرم 

خود تقویت معنماید ک امکاسا  به آن کیژگری هرال 

خا ی می برخرشرد) مرثرال  بهرهرم خرود مروجرب 

معشود که امر  دو مرجرازار ا رداو بررال سرو  

بشر بطور ا م به جدهی از  ردالرت در  روزه 

امور قزایی تبدیل گردد؛ گرای  دیگر بره ایرن 

 دو مجازار ممکن است سراشری از خصرعرصره 

اخالقی متمایل به  دو کاربرد خشروسرت ک قرهرر 

 در مورد هر فرد بشر باشد( ک یعره کیعره. 

در رابررطرره بررا آسرر رره درمررورد مررقررولرره هررال    

اجتما ی ک خصای  اخالقی مدبور گفتره شرد، 

جهت جلوگعرل از هرگوسه سوو تفاهم ا تمرالری 

 زو است به این سکته اشاره سمود که کاضرح ک 

بدیهی است که، در جرامرعره طربرقراتری، در هرر 

موقععت  عنی مشخ  یرکرهران ک کا رد افرراد 

مطاب  با بنعان هرا ک گررایر  هرال اخرالقری ک 

درستعجه  قعدتری)ک سرعرد ترواسرایری هرال  هرنری( 

مربوطه خود قطعا  یا امرکراسرا  کرنر  ک کاکرنر  

هال متفاکر سشان معدهند، چعردل کره برررسری 

آن دراینجا برال مرن مرقردکر سرعرهرت.) در ایرن 

زمررعررنرره مررعررترروان برره کررترراب سرروشررترره مررن ترر ررت 

 نوانلمباسی رکاسشناسری  رقرعرده ک اخرالقل ، 

قهمت ل رابطه اخالق ک  قعده با  ملل رجرو   

 سمود(

بدیهی است که  هرخصعصه اخالقی اسهاسری     

مععن ک هر ی  از پنح مقوله اجتما ری مردبرور 

بل اظ مفهوو ک مزمون مععن ک مشرخر  خرود 

در طری رکسردهرال تر رور ک ترکرامرل تراریرخری 

اقتصادل ک اجتما ی اسهان در اسرطربراق برا ایرن 

ت ور ک تکامل تیععر ک تکامل معابد ک در سرعرر 

این تیععر ک ترکرامرل تراریرخری در هرر جرامرعره 

طبقاتی مععن مزمون راستعن ک  داکثر ممرکرن 

آن در چارچوب این جامعه بطورکلی منبعز از 

جایگاه اجتما ی طبقره ا رلری تر رت سرلرطره ک 

استثمار در این جامعه ک لذا بدین معنا متعل  بره 

 این طبقه اجتما ی معباشد.

 حمید پویا     

 2828سپتامبر 22 
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 99صفحه 

ارگان فعالین داد  کشور  راه سرخ نشریا 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ مدای 

کارگران و زحمت شان و تمامی کسانی است کا با 

مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژیم ارتجاعی 

جمهوری اسالمی و نفی هرگونا استثمار و 

کارم دی باور داشتا و در این راه از هیچ چی  

 :دریغ نمی نمایند. از طریک ایمی  ادرس 

 Rah_sorkh@yahoo.com 
 

دست انتقادات دود را با  و پیشنهادات ن رات،

 در میان بگ ارید . اندرکاران نشریا
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کار کمونیستی آخر مرماه زیر نظر  

میئت 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 تحیییی  نشریه

کارکمونیستی عالوه برانعکاس 

مواضع ،نظرات وتحییل مای 

سازمان، انعکاس دمنده مسائل 

سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و 

فرمنگی و تاریخی از منظر 

دیدگاه مای مختیف نیز مست . 

تحریریه نشریه از میان مطالب 

رسیده انتشار مطالبی را انتخاب 

و درالویت قرارخوامد داد که 

مستقیما برای این نشریه ارسال 

شده باشند لذا انتظار داریا 

انعکاس این مطالب در سایر 

نشریات و سایت ما 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 !

 

 1ادامه از  ف ه 

...تاکعد براین سکته ضرکرل  اسرت کره تراریرخ 

ایران، تراریرخ سرالطرعرن ک امررال خرود کرامره 

فارس ک تر  ک  رب ک میور سعهرت . تراریرخ 

کاقعی ایران ، تاریخ توده هال مر ررکو ک سرترم 

دیده شهر ک ده است که طی قرن ها، با تالش ک 

کار طاقت فرسال خود، تداکو زسدگی اجتما ری 

را تزمعن کرده اسد . شاهان ک امعران ، با زکر 

ک قلدرل، بر اسبوه ز متکرشران  راکرم برودسرد ک 

زالو  فت، خون توده کرار ک ز رمرت را مری 

مکعدسد. فریاد  دادخواهی  توده هرال  مرردو از 

جور ک ستم شاهان  ک امعران،  هرمرواره  برلرنرد 

بود.  در  طور  بعهت کپنح  قررن سرلرطرنرت ک 

خود کامگی  در ایرران  کره  شراه آریرا مرهرر 

خاطره سنگعن آن را جشرن مرعرگررفرت ، دربرار  

سالطعن  خرودکرامره  پرر برود  از  مروبردان ، 

شعخان ،  فقعهان ، کا  ان ک دیگر دین مداران 

فریب کار که چاکرر مرنرشراسره  بره سرالطرعرن ک 

 کمراسان  یارتگر  خدمت کرده  ک  با   تروده 

هررال ز ررمررتررکرر  شررهررر ک ده، دشررمررنرری  مرری 

کرزیدسد. س امی گنجول، در قرکن گرذشرتره  ک 

پرکین ا تصامی از شعرال  معا ر، هر کرداو  

در قطعه شعر زیباهی، به ستم دیدگی  توده هال  

ز متک   در دست  شاهران برعرداد گرر، اشراره 

کرده اسد. س امی در مخدن ا سررار از  زبران  

پعرزن ستمدیده ال که  از  ظرلرم ک برعردادگررل  

سلطان سنرجرر سرلرجروقری،  زبران بره شرکرایرت  

گشوده است ، چنعن می سررایرد:  ال  مرلر  ، 

 آزرو تو کم دیده او  

 کز تو همه ساله ، ستم دیده او 

 رطل  زسان دخل  ک یت برسد

 پعر زسان را به جنایت  برسد 

 داکرل ک داد سمی بعنمت 

 کز ستم آزاد سمی بعنمت  

  الم را زیر ک زیر کرده ال  

 تا توهی آخر، چه هنر کرده ال  

 مهکن شهرل،  زتو کیراسه شد

 خاسه  دهقان ز توبعداسه شد.  

 دست بدار از سربع ارگان  

 تا سخورل  پاسخ  یمخوارگان

پرکین ا تصامی، شا ره  پرر آکازه  کره  در  

زمان  دیکتاتورل رضا شاه،  زسدگی  معکرد ، 

چنعن  به  جور ک ستم شاهران ،  بررخرورد مری 

 کند :

 رکزل  گذشت پادشهی از گذرگهی 

 فریاد شوق  بر سر هر کول ک باو  خاست 

 گفتا  از آن معاسه  یکی  کود  یتعم  

 این تابنا   چعهت که بر فرق  پادشاست  

 آن ی  جواب  داد  سداسعم ما که چعهت 

 پعداست  این قدرکه متا ی  گراسبهاست 

 آمد به پع   پعرزسی  گوژ پشت ک گفت

 این  اش   دیده من ک خون در شماست 

 ما را به  رخت ک چوب شباسی،  فریفته است  

 این گرگ، سار هاست که با گله آشناست   

تاریخ ایران، مش ون از مبارزار ک قرعرامرهرال  

خوسعن توده هال به ستوه آمده است که در زیرر 

یور شاهان ک امعران، اسعر ک دربند بودسد ک بره 

شدر استثمار می شدسد. .تراریرخ ایرران، تراریرخ 

ک شعگرل هرا ک جرنرایرار سرالطرعرن ک  رکراو 

خودکامه ،  تاریخ لشکر کشری هرا ک آدمرکرشری 

هرال کررورکش هرا ، شراپررور  کا کرترراف هرا ، 

سلطان م مود ها ، چنگعدخان ها، رضا شاه ها 

ک دیگر سالطعن قلدر ک خودکامه سعهت. تراریرخ  

ایررران ،  ترراریررخ سررلررطرره گرررل بررر اقررواو ک 

اجتما ار زیر دست ، تاریخ ریهمان گرذراسردن 

از  کت   قبایل  رب، تاریخ رفتار ضد اسهاسری 

اسرروشررعرررکان بررا مرردد  ک مررددکررعرران، ترراریررخ 

خوسریدل  هال  ا راب مهاجم مهلمان، تراریرخ 

ک شی گرل هال چنگعدخان ها، تاریخ از کرلره 

مناره ساخترن هرال  امرعرر ترعرمرورهرا ، تراریرخ  

جنایار   دیده شاهان  خاسدان  پهلول ک تراریرخ   

درسده خوهی  ک ا داو  هرال  بری  رد ک صرر 

رژیم آزادل ک  جمهورل  اسالمی ، سرعرهرت . 

تاریخ ایران، تاریخ  مبارزار  ک  صعران هرال 

خوسعن بی شمرار ز رمرترکرشران شرهرر ک ده در 

جهت رهراهری از چرنرگرار سرالطرعرن ک امررال  

ستمکارکچپاکلگر، تاریخ مدد  ها ، باب  ها، 

ستارخاسها،  عدر  رمرو اکیرلری هرا ک هرداران  

مبارز ک فداهی دلعر ک از جان گرذشرتره دیرگررل 

است که همواره، پرچم  پعکار ک مرقراکمرت  را 

 لعه مهتبدین ک خودکامگان  اکم، برافرراشرتره، 

 سگه داشته اسد .

 8911مهر ماه  سار  

 !ایران نگامی اجمالی به تاریخ گذشته


