کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی

ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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ازآبان تا آبان
امروز اولین سالگرد خیزش عمومیمم
تیده های بجان آمده در 42آبان 89
است .یک از گسترده ترین وخینین
تممریممن اعممتممرایمماس عمموممیمم
اخممیممرتمماریم
اسممیمم

ایممران .ر یم

درسممده
مموم ممیری

تممازممعممین از اعممی

انباختگان و زخموم

تم ممداد

هما و نمیمز آن

تم ممداد زممی دسممتممگممیممر ممده انممد و یمما

بمناسبت  22نوامبر ،روز جهانی
مبارزه با خشونت علیه زنان

مفقیداالثرهستمعمدخ خمیدداری زمرده

قریب بی  ۰۰سال پیش در چمعمیمن روزیخ

گمزارش خمبمرگمزاریم ما

موم میری

است اما طبم

تازعین « سازمان عفی بیمنالموم م
مشمممتممم ممماس ۴۰۳

»

مممان بممماخمممتمممی

را معمتمشمر زمرده اسمت« .خمبمرگمزاری
فممرانسممی »  ۰۵۰ت ممییممر و ویممدی م ی
تمممیمممرانمممدازی نمممیمممروهمممای اممممعمممیمممتممم
را بررس زرده و « خبرگزاری رویترز
»بممی نممق م

از مممعمماب م

قربانیان وقمایم

آگمماه ت م ممداد

آبمان  ۸۴۳۱را ۸۵۰۰

نفر اعی زرده است .معابم
و یری اسیم

رسموم

نمیمز زشمتمی

مدن

 ۰۰۰تممما  ۰۰۵نمممفمممر را بمممی طمممیر
ت ییح تایید زردهاند».
ادامه در صفحه 2

بیانیه مشترک
بمناسبت سالروز  22نوامبر
»روز جهانی منع خشونت علیه
زنان«
صفحه 1

 ۰۵نیامبر ؛سی فعال ممبمارز در

دومیعیکن بی نا های خمیاهمران ممیمرابم
بر ع یی استبداد حاز ؛ رافمالم

تمروخمیم می

ب د از اسارس در زندان و تحو

مکمعمجمی

ها ب سی ی سازمان اممعمیمت حمازم
دند و این روز ی عم

تمرور

 ۰۵نمیاممبمر بم مداز

گممت ممت حممدود بممیممسممت سممال تممیس م
گممروهم

از فمموممیممعممیممسممت هممای آمممریممکممای

التینخ روز بزرگدا مت عم میمی خشمینمت و
آزار بر ید زنان نامگتاری

د.

سرنگونی رژیم ،در گرو همبستگی
واتحاد عمل!
ایران زشیری است چعد م یت

مم ممت هممای مممتممتم ممد زممی هممر زممدا

دارای

سرزمین خاص خید م با دخ در ممجماورس
یکدیگرخ زندگ
در چعم
هوانا ست

م

موم میری اسمیمم خ انمیا

ها و ید دارد زی یک
دیر پای م

از ن د اهال
این واقعیت ت
اسیم

زععد .در این زشیر اسیر

ر یم

ستودیدگ

از آن ها

م با د زمی بمیمش

زشیرخ از آن رنج مم
زی س طی ر ی

با و ید چ

بمرنمد.
و یری

و دو سمال ممبمارزاس

خینین تیده همای زحمومتمکمش ایمران خ بمی
دالی

هوچعان باق

صفحه 4

مانده استخ
صفحه 1

رفراندوم روز یکشنبه 22
اکتبر در شیلی و تحوالت در
پی آن
صفحه 8
طنز آقای چوخ بختیار و آلت
تناسلی کفتارماده
صفحه 92

"هشدار ای غری

زمی در آنخ

نکاتی چند درمورد برنامه
سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست

صفحه 99

گرامی باد یکصد و سومین
سالگرد انقالب کبیر
سوسیالیستی اکتبر
صفحه 91

غیرقانین "  ......عر.......

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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خیاسمت هما و ممطمالمبماتم
مشتر

فمراگمیمرتمر و

آمادگ دارد.

در اعترایاس عویم آبانواه برای اولمیمن
بار در تاری چ ار دهی اخیر و حمازمومیمت
رهای بمزر

سیاه و یری اسیم
و زیچک و حا یی و مرزز ب

ازآبان تا آبان

یدی شیشوانی

پی ستمعمد

و عممیوه بممر زممارگممران و زحمموممتممکممشممانخ
اقشاری از الیی های میان
زممی درحممال رانممده

ماممعمی نمیمز

ممدن بممی رده اقشممار

پممالممیممعمم

ممامممعممی هسممتممعممدخ در ایممن

ادامی از صفحی اول

طریق از و ی اعت اباس و اعمتمرایماس

اعترایاس

رزت زردند و در عمارهما و

 ...حت زوترین این اعداد چعد بمرابمر

و تجوعاس در برابر ارگان ای قانینمگمتاری

مطالباس پایی ایخ نظیر اعتراض بی فقرو

بمممممیمممممشمممممتمممممر از آممممممار زشمممممتمممممی

و ا رال بی نتیجی نرسیده ب دند.

دگان ۸۰

فساد و سرزی

ری ر  ۸۴۵۰و آمار ممیرد

بم ممد از سممی دهممیخ خممیممزش دیممومماه 89

هزممر مممیممکممعممعممد زممی

ساختار کمعمانمی و بمر

گستردگ اعترایاس و از خید گت تمگم

موم میری

ع یی ز یت نظا مستمقمر را در سم م مر

بق نظیرتیده همای بم ماخماسمتمیخ بمدلمیم

ممان بمماخممتممگممان ۸۵خممرداد

سیاس ایران را ز ید زد و آنمرا بمازگشمت

نب د تشک و تحز

 ۸۴۳۰اسمممت زمممی خمممینمممبمممارتمممریمممن

ناپتیر نوید.

ممممیرد اعمممتممموممماد و وثمممی

اعتراضهای خیابان پیش از انمقمی

اعترایاس دی  89همرچمعمد درخ م مت

همموممیممن مممعممب م

"استعاد معابم ممیرد تمایمیمد
اسممیمم

محسی

از

م

اعترایاس عویم

عویمیت یافتی و

یند".

آتش اعتراضهای آبان  ۸۴۳۱با افزایش
قیوت بعزین

ع یور د .امما همیمومعمی

ایمممن آتمممش درپمممق تشمممدیمممد فمممقمممر و
نممابممرابممری م ممای ا ممتممومماع م
زحوتکشان فراه

آن بممتممش از

مده بم د زمی درپمق

معمارهما و ممطمالمبماس

رادیکال اش تا آن تاری بق بمدیم
اممما هممعممیزبممتممش مم مموم

از تممیده هممای

مرد خ ب یژه در ممعماطمت اتمعمیمکم
ست را پ

بم دخ
تمحمت

ش نو داد و خمیاسمت هما

ومممطممالممبمماس مشممتممر

و همموممبممسممتممگ م

مشممتممر

زحوتکش مرد
مممیا ممی

یممافممتممعممد .اممما بممرغ م

و رهبری معسج و
تمممیده همممای
خینین ر ی

با سرزی

ممده و از رسممیممدن بممی اهممدا

خییش نازا ماندند.
اگرخیاست ها و مطالبماس و
رادیکال و پایداری و از

معمارهمای

مان گمت متمگم

معتریان آبان  89نشمانمدهمعمده تم م مت
طبقات این تیده عظی بی طبقی زارگمرو

ناامیدی بی هرگینی اصیح از درون ر یم

سراسری

در دیواه  89برای دستیابق بی مطمالمبماس

اما خیزش عویم تیده های زحوتکمش

ان بی خمیمابمانم ما آممدنمد .اگمر خمیمزش

مرد در آبان  89بسیاری از نقاط یعمد

طممر

و مکممافم مما را پممر زمرد و سممرایممت سممریم

انقیبق زی میرد اعتواد تیده ها بم ده و

"سبز" در  99عودتا در تیه
ط بان

ک گرفت و تیس

بمی اصمیح
رهبران آن ما

ه در پیشگاه والیت فقیی قربمانم

مد

اما دیواه  89خیزش خید انگیتتی تمیده
هممای زممار و زحمموممت م
صفحه 2

بم د زممی از هممی م

ک نگرفت.

زبممان م

و سرنگین ر ی حمازم

اعترایاس بی بیش از صمد

متحدان آن بم د .امما ازیمک طمر
حضیر و پشتیبان

زارگمران

دیممگممر فممقممدان یممک

ماغم

عمد
و از

ممب م ممی چ م

م مر نشمان

بممتممیانممد اقشممار مممتممت م ممد از گممارگممران و

ممامممعممی بممرای

زحوتکشان و یانان را زیر یک چترگمرد

خممیممزش عممظممیمموممتممر و سممراسممری تممر بمما

آورده و آن ا را در پی و خ مبارزه و فراز

داد زممی بم ممحمماج عممیممعم

و نشممیممب هممای آن هممدایممت زممعممدخ بمما
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سرزی

مکمسمت ممیا می

و

تشک و تحز

مد .نمبم د

پرداختن بی آن ا نیست .اما با و ید بمق

درسایی حکیمت متهبق سمرزمیبمگمر بمق

یمک

اعمتم مابماس و

را بمی فمقمر و

و سمازممانمیمافمتمگم

یغد غیر قاب انکار در ممقمطم
مممحممسممی
برطر

مممیممشممید یممعممفم

زمعمینم

زممی بممدون

زردن آن عبش خید انمگمیمتمتمی

تیده های بق

ک ره بمجمالم

نمتمیاهمد

تشک م

زمارگمرانخ تمداو

تداو اعترایاس زمیچمک و بمزر
های متت د ا تواع

گمروه

نشاندهعمده ایمن
سمرزمی

واقعیمت اسمت زمی بمرغم

بمق

رحوانمی تمیده همای ممرد

نداری و ممحمروممیمت ممیمرانمد .سمرزمی
آزادی م ممای سممیمماس م خ حممقممی
و تحز

مدن خ حت تشک

صممعممف م

و دستگمیمری

رحمموممانممی خممیممزش آبممان اممما حممرزممت م ممای

و

برد.

اعترای و اعت اباس زارگری بمی ممحما

رو عفکران و هعرمعدان مداف آزادی ای

اما عبش ای ا تواع تیده های ممرد

نمرفممتمی اسمت و بمما تممی می بمی ویمعممیممت

زی زیر بارسعگین ست و استثوار و زور و
طممبممقممی حممازم

سممرزممی

ممانشممان بم ممب

اقت ادی و ا تواع و سیاس
اعممتممرایمماس بمما سممرزممی

کمعمجمی و اعمدا

و

سیاس

و حمقمی

فمعمالمیمن زمارگمریخ
زحمومتمکمشمانخ ثمروس

اممعمی

اندوزی اق یت از مافیای قدرس و ثمروس

خممیممزش آبممان

را موکن میسازد و تداو این ویمعمیمت

رسیمده اسمت ممعمتمظمرنمومیمومانمعمد و همر

کا درون حازویتخ هر روزنی و رقی تجربیات تاکنونی نشان میدهد که فقط با اعتصصصابصات پصراکصنصده و
ای آتش خش ن فتی آن ا را معم می ور اعتراضات خیابانی هرچند با خصوصیت و محتوای انقالبی و گسترده،
خیاهد زرد .

اما نمیتوان رژیم ددمنش حاکم را سرنگون کرده و سرنوشت خویصش

زمین خیردگان بار دیگمر بمرخمیاهمعمد

را در دست گرفت .باید تدابیری اندیشید و سیاست هصا و روشصهصای

خیاست وآیا آبان ماه دیگمری در راه

انقالبی را بکاربست که شرایط را برای اتحاد نیروهای کصارگصران و

است؟
ازآبان  89زی خیمزش تمیده همای تمحمت
ست واستثوار بی خینین تمریمن
دخ تما آبمان 88

سرزی

مکم م

ماهمد تمداو

اعت اباس زارگری و اعترایاس تمیده ای
اممما بشممک م

پممرازممعممده ب م دی م

 .و ایممن

زحمتکشان و آزادیخواهان جامعه آسان نماید و نیز موقعیت و توانائصی

را برای فلج کردن دستگاه های اقتصادی و نظامی رژیم فراهم سازد.
ید .هوانمطمیر زمی

نویتیانست متیقد

در دیواه  89متیقد نشد.

میکعد .در فاص ی یکسال گت تی تشدید

خممیممزش آبممان  89بمموممثممابممی سممرف م م

زمیعی ها و عیام می د خیزش آبانموماه

واقعیت را نویتیان انکار زرد طبقی زارگر

مممانممدگممار در تمماریمم

ب عیان یک طبقی آگاه بی معاف طبقاتم

ستوکش در برابر طبقی حمازم

خید هعیز بشمکم

گسمتمرده وارد عمرصمی

مبارزه نشده است و در ممقمطم
درفقدان تشک و تحز
رای

زارگری و و ید

معاصرایرانخ دالی
ا ممتممومماع م
سممرزممی

مممبممارزه طممبممقمماس
عمیمعم

و سممیمماس م

درتماریم

اقمتم مادی و
دا ممت زممی بمما

خممینممیممن ایممن خممیممزش ازمممیممان

بی تداو اعترایاس و اعت اباس بیشومار
زارگران و زحمومتمکمشمان ممعمجمر

مده و

ادامی اعترایاس و چی بسما خمیمز م مای
دیگری را رق خیاهد زد .
این فرایعد بی هی و ی نویتیاند با مان

چعین انتظاری ه بیمومیرد

نممرفممتممی اسممت .آنممچممی زممی تممیده هممای

است .اعت اباس مت دد در زارخانی ها و

را بممی اعممت م ممابمماس

نباید فراممیش زمرد زمی در ایمن فمرایمعمد

نظیرهفت ت یخ فمیالد و غمیمره

واعممتممرایمماس و خممیممز مم ممای تممیده ای

خیزش و سرزی خ تما مماداممیمکمی تمیازن

مده

مممیممکممشممانممد بممرآمممده ازسممیمماسممت هممای

زممارگممران و زحمموممتممکممشممان

ای است زی بدالی متمتم مد بما بمحمران

و بممطممیر ویممژه

صعای

عیع

زمعمینم

کا

طبقات را هر چی عوی

ترزرده و

بیشتر در صعای خ میصم
میا ی
صفحه 9

سمازی

ده انمد زمی ایمن نمی متمی

مای

زحمموممتممکممش مممرد

اقممتم ممادی طممبممقممی حممازم

سیاست اقت ادی نئیلیبیرال

است زمی

سرزی

متیقد

قممیا بممی نممف م

ید اما این واقعیت را

نچرخیده استخ اعترایاس و خیز
ادامه در صفحه 92

مای

آبان ماه  // 9911شماره 981 -

ادامه در صفحه 9

بمناسبت 22
نوامبر ،روز
جهانی
مبارزه با
خشونت علیه
زنان

...و در سال ۸۳۳۳مجو عویم سازمان
م

بم معمیان روز

این روز را در تمقمییم

ان مبمارزه بمر عم میمی خشمینمت زنمان

ت ییب نوید .و همومیاره در ایمن روززمی
یادآور قت

وحشیانی سی خیاهر میرابمال

استخ زعشگران سیاس را برای پی ند با
مبارزاس زنان ترغیب میعواید .
سمتم

ان

و خشممینممت بممر زنممان یممک پممدیممده

و گسترده ممیمبما مد زمی در همر

امعی و زشیری بستی بی نمی

فممرهممعممگ م خ ا ممتممومماع م

تمکمامم

و سممیمماس م

یسعا احودی

و

اقت ادی حاز بر آن امعی بی سمطمیح

متت ف تقسی میشید بی هوین سبب

و ...در یک سیست مردساالری خمیمصمی

مردان حوایت زامم

این روند و سیست ها بر زنان زارگمر و

پع ان بسیار بیشتر م ویس و بمر دوش

ح این بحمران را بمکمار بمگمیمرد ولم

خشینت ها و ابمزار فشمار نما م

نمومایمد و خمدمماس

از آنخ

و دربممرگمیممرنمده مممیمشممید خشممینمت هممای

زحوتکش و سرپرست خمانمیاده و یما در

زنان ایران سعگیعتر احساس میشیدخ زی

سیست حاز بر امعی ایران زی همومی

مماهممر

طی خ ندا تن حت نمگم مداری فمرزنمدان

است و فقر در امعمی بمیمداد ممیمکمعمد و

امعی و در

مردان بمر

اقشار تح ی زرده و زارمعد و دانشمجمی
و ...بممی

ممک م

هممای مممتممفمماوتم

بمی تشمدیمد

میشید زی در ن ایت هوگ

خشینت ها در سطح وسی
سطح زیچکمتمر آن یم معم

انجامد .

خمانمیاده مم

بحث خشینت ع یی زنان در طمیل ادوار

یک بحث ام و تت
برای تیصید و

میبا مد زمی

رح اقداماس خشمینمت
ماممعمی بمکمار بمرده

بار بر یمد زنمان همر

میشید.

خشینت های ع یی زنان در همر

ای انمیا

و ا مکمال ممتمتم مفم

میگیرد زی بطیر ا وا

ام

ماممعمی

را در بمر

خشمینمت

میتیان بی ت دد زو اسخ نمدا متمن حمت

ب د از طی تیس
و روان در محی

مادرخ صدماس روح

خانی تیس

زنان زی زوتر از صدماس
های بدن

سموم

و آزاد

نمیمسمت ا ماره زمردخ همومیمن
ممامممعممی تممحممت

رونممد مممردسمماالری در

حازویت متهب بر ایران در ازمثمر نمقماط

ایران متاسفانی باعث ممیمشمید زمی زنمان

در بسیاری از میارد قمدرس تشمتمیم
ت ویم

و

گمیمری درسمت و صمحمیمح را از

دست داده و در برابر فشارهای حاز بمر
زنان زی ه از سمیی

ارتمجماعم

ب دا ت سیست روان ز ک

در

خدماس آن در اختیار نظا سرمایی داری
هیچگینی حوایت اقت ادیخ ا متموماعم خ

و فممرهممعممگ م خ و ب م ممدا ممت م
امعی انمجما

و سممیمممت

نمومیمشمید آثمار ممتمر

و

ویرانباری بر امعی وارد ممیمکمعمد و زنمان

زی نی اعظم

یمک

ماممعمی را تشمکمیم

میدهعد عیوه بر توا این ممیارد تمحمت
خشممینمممت همممای مضممماعمممد تمممر

میگیرند .

قمممرار

امعی ایران یک امعی بیوار است زمی

متاسفانی در توا افراد امعی تماثمیمراس
فراوان بجا گتا تی است .عیوه بر توا

و زن سمتمیمز

میارد هزر دهخ بحران زرونا زمی قمریمب

خشممینممت هممای رفممتمماریخ سممیمماس م خ و

اختیاراس بی ممردان داده ممیمشمید زنمان

ماممعمی ایمران اثمراس

هزر ده خشینت های پمعم مان بمرعم میمی

مضاعد را وادار میکعد زی چاره ای بمرای

های زیمم خ

س طی سیسمتم

ماممعمی ی تمحمت

امعی در

سموم خ معمسم خ تمجماوزخ

ایران و هوچعین در خانمیاده زمی تمومامما

ا تواع و .....میمبما مد عمیوه بمرممیارد

رنممجممیممده از ایممن فشممارهممای سممعممگممیممن و

زنان ه بسیار تام برانگیز است زی در
اهر امر بی چشم

بسممیممار مممتممر

نموم

آیمعمد امما آثمار

بممر روان و رفممتممار زنممان

امعی بر ا میگتارد .

در زشیری مث ایران زی توا سیمسمتم

حقیق خ ا تواع خ سیاس خ و خانیادگ
صفحه 4

خید

در رای

ز خیدزش و بسیی مر

رفتمن

روح اسد بار نو گتارد.

در یک امعی نرمالخ سیست ب دا تم
و سیمت یک اممعمی ممیمبمایسمت بمرای

توا افراد امعی از زنمان خ زمیدزمانخ و

یکسال است زی بر تموما

افکمعمده اسمت در
بسیار معف

م مان سمایمی

تمری بمجما گمتا متمی اسمتخ

بسیاری از زنان و مردان در ط
گت تی زار و

یمکمسمال

غ خمییمش را از دسمت

داده اند و هیچگینی سیسمتم

حمومایمتم

حاز بر ایران از مرد زشیر حمومایمت و

پشتیبان

نویکمعمد و ممرد

همر روز زیمر

فشارهای سعگین اقت ادی بیشمتمر قمرار
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بمناسبت  22نوامبر ،روز جهانی
مبارزه بر علیه خشونت زنان
ممیمکمعمعمد همومیمن

میگیرنمد و زمومر خم

مییی متاسفانی رونمد خشمینمت همای
خانگ را بیشمتمر و مضماعمد تمر نمومیده
اسممت و روزانممی

مماهممد اخممبممار تمماسممد

برانگیز خمیدزشم

هما در زنمان و حمتم

زیدزان تحت سمتم

سمرممایمی

سمیمسمتم

داری حاز بر ایران هسمتمیم خ درایمرانخ
مممبممارزه زنممان بممر عم ممیممی تممبم ممیم
عسیمتم

هممای

و فمعمالمیمت همای ا متموماعم

و....در ط سالیان متوادی و بی ا کمال
هویاره در

متفاوت

مریمان و در بمطمن

ماممعمی و ممید دا متمی اسممت بم یمژه در
عبش های انقیبق و اعترای ممردمم

رزت فعال و نقش م و ایفما زمردنمد

خدر اعترایاس اخیر در دیوماه  ۳۰و ابمان
ا باری و

 ۳۱بار دیگر زنان ایران حجا

قیانین ید زن و ید انسانم
اسیم

موم میری
و

را هوگا با اعترایاس ممدنم

ا تواع و اقت ادی بی چالش زشیدنمد
وهوراه و هوگا با توا اقشار

خیزش آبانماه  18در مبارزات جاری تا پیروزی بر
اهریمن ارتجاع ادامه دارد
کارگران و زحمتکشان ،جوانان و دانشجویان!
یکسال از خیزش گسترده وانقالبی شما برعلیه دستگاه ستم و استثمثمثا و سثراسثر

فساد و تباهی جمهو ی اسالمی گذشت.

اعتراضات برحق شما علیه تشدید فقر ،بیکا ی ،گرانی ،فساد دولتی واخثتثالثسثهثای
میلیا دی صاحبان قد ت و ثروت ،با سرکوب و کشتا بی حمثانثه سثاسثد داده شثد.

طی سال گذشته با شیوع گسترده ویروس کرونا این سرکوبگریها با شدت بیشتثری
ادامه یافت و نه تنها به مطالبات میلیونها مردم زحمتکش ساسد داده نشثد ،بثلثکثه

تاکنون ازاعالم تعداد جانباختگان ،زخمی ها و دستگیرشدگان آبان  89نیز خوددا ی
نموده اند و برغم مخالفت افکا عمومی مترقی ایران و جهان عده ای ازمثتثتثرضثیثن

زندانی ا نیز اعدام کرده اند.

خیزش گسترده و سراسری شما د آبان  89و تثداوم مثبثا زات کثا گثران ،مثتثلثمثان،
کا مندان ،زنان وجوانان برعلیه ستم واستمما و فقر و نثدا ی ،نشثانثگثر نثاکثا آمثدی

سرکوب و بازگشت ناسذیری مبا زات شما برعلیه کلیت نظام تبهکا حاکم است .
تجربه مبا زات وخیزشهای سی د سی شما نشان میدهد که اه چا ه ای جز تشثدیثد

مبا زه تا سرنگونی ژیم حاکم و بدست گرفتن سرنوشت خویش وجود ندا د.

ماممعمی

اما سیروزی د این اه نیاز به متشکل و متحد شدن کا گران و زحمتکشان د جبهه

ممطمرح نمومیدنممد .بمی ممعمماسمبمت روز ۰۵

بتواند د برابر دسایس و سرکوبگری مافیای حاکم و احزاب و جریانات مدافع وضثع

خیاستی های سیاس
نیامبر خروز

ان

ا تواع خمید را

ممبمارزه بما خشمینمت

برع یمی زنمان مما فمعماالن

ایران هوراه و هومگما

معمبمش چم

بما تموما

زنمان و

مممردان بممرابممری خممیاه و آزاد انممدیممش
زی ش ممیمعمومایمیم

زمی صمدای رسمای

ای انقالبی است تا با قد ت اجتماعی بیشتر و با سیاست ها و تاکتیکثهثای

وشثن

موجود توده های زحمتکش مردم ا متحد کند و سیکا نهائی برای سرنگونی انقالبی
ژیم جمهو ی اسالمی ا سازمان داده و به سیروزی برساند.
نیروی طبقه کا گر و متحدان آن ،یعنی اکمریت عظیم نیروی کا و زحمت شکثسثت

ناسذیراست .

مبارزاس زنمان بمر عم میمی خشمینمت همای

حاز بر سرنی ت زنان اع از عسیمتم
و فرهعمگم

و...بما میم

وبما

و ا تواع

تممیش مضمماعممد در

م ممت رفم

ایممن

تب ی

مبارزات

خ هوگا با سایر خمیاسمتمی همای
مرد ایران بر ع یی نظا حاز

گا برداری و بر ایمن بماور هسمتمیم

زمی

بدون رهمایمق زنمان از سمتم خ رهمایمق و
آزادی یک امعی میسر نتیاهد گردید.

یسعا احودی  -آبان ۳۳
صفحه 2

خیزش آبانماه  18در مبارزات جاری تا سرنگونی انقالبی نظام
ددمنش حاکم ادامه دارد .
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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بی آنان را صد چعمدان مم

گروه در خی

مسبب خشونت علیه زنان نظام
طبقاتی مبتنی بر خشونت است!

زشیرها و ممعماطمت بمی

امری عمادی بمدل

مده اسمت .بم معمیان

ممثمال تممن فمرو م

پمدیمده ای قمدیموم

استخ اما در یامم

ممعممس م

زنان و زیدزان و مسئم می بمردگم
یممک مممعممض م

باندهای قاچا

قت

فمجمیم

و چممی در مممحممدوده

فرو

ان و بی بازارهای بمرده

معتق م زععد .مم ما مرس نمیمز

عام بسیاری از خشینت های گسمتمرده

عیام رافال می تمروخمیم خ در  ۰۵نمیاممبمر
پاتریاخ ماریا و آنتینیا میراب بی ممیقماس

در دو دهی گت تی و بدنبمال صمدور ایمن

بطیر اخ

ن ادهای متت د زنان زمعمفمرانمی همای

خشممینممتخ خممرو م

 ۸۳۰۰صیرس گرفت .در ایمن روزخ وقمتم

هوسران زنمدانم

مسممیممر راه بمما

مان مم

رفمتمعمدخ در

قممطممعممعممامممیخ سممازمممان هممای دولممت م

مدنمد .قمتم

مت ددی پیرامین خشمینمت عم میمی زنمان

م ممیممک گم ممیلممی مممزدوران

دیکتاتیر دومعیکن زشمتمی

و نمفمرس

فجی خیاهران میراب خ خشم

و

برگزار زرده و زموم میمن همای ممتمتم مفم

عویم را ع یی رافال ی تروخی دیکمتماتمیر

سمازممان داده انمد .نممتمیمجمی امما بشممدس

زنممان آمممریممکممای

زنمان و

دومعیکن برانگیتت و تاثیر

عممز و اراده مممبممارزات م

مگمرفم

بمر

التین گتا ت .سازمان ای مداف حقی

زنان آمریکای التین و حیزه زمارالمیمب در

سال  ۸۳۱۸روز  ۰۵نیامبمر را روز یمادممان
خیاهران میراب

اعمی

زمردنمد۸۱ .سمال
ممتمحمد

ب دخ در سال  ۸۳۳۳سازمان مم م

نیز با صدور بیانیی و قطععامی ای روز ۰۵

نیامبر راخ "روز

ان مع خشینت ع یی

زنممان" نممامممگممتاری زممرد .در قممطممعممعممامممی

سازمان م

خشینت و تجاوز عس و قمتم

ید .خشینت در

آزار عس افزوده م

قانین و بعیادهای امعیخ در فرهمعم

ممت م ممیممت زنخ خشممینممت زممیم م خ

خشینت در آمیزش و پرورش و ممحمیم

تح ی خ خشینت در بازار زارخ خشمینمت

در چ اردی اری و روابم

خ میصم

و از

عم میمی زنمان زمی بمر
و یما

و فمقمر از عمیامم

مم م

خشمینمت

خشینت در ع

هال

هسمتمعمد

صدماس سو خ عمسم
ایمن صممدمماس

ان گرددخ یا بتیاند ممی مب
ممیدخ اقمدامم

خشمینممت

خ یک پدیده ا تواع

اقمممتممم مممادی و سمممیممماسممم

ا ممتممومماعم

دارد.

مممعمماسممبمماس نممابممرابممر

اسممت زممی خممید را در همموممی
دهمد.

ا کال و رفمیمت هما نشمان مم

ممامممعممی ای زممی بممراسمماس نممابممرابممریخ
وحشممیممانممیخ بممق عممدالممت م

تممب م ممی م

استثوار فرد از فمرد سمازممان داده

اسممتخ نممو م

و

مده

تممیانممد عمماری از خشممینممت

ایگیر ده است .خشینت ع میمی روان

امری صمرفما ممردانمی نمیمسمتخ خشمینمت

و روانم

دالیممم

اسمتخ

ایعجاست زی زیه ثروس از یمکمسمی و دره

خ در ت رید "خشینت" آمده

مبعای عسیت صمیرس گمیمرد و ممی مب

خشینت بطیر عوی و خشینت ع یی زن

و

ایدلیلی ی و سعت و معاسباس ا توماعم
و

است.

با د .بردگ مزدی و نظا سرمایی داری

هر معفت امعی بیداد م زعد .خشینت

است" :همر اقمدامم

می ب رنج

تمماسممد بمماراسممتخ هممر سممال بممی آمممار

الیممعممحم

بتت برگشتی را چین میاد متدر بی ایمن

خ یص خ م دا

زنان است".

بارز خشمینمت عم میمی

اسممت.

انسانخ زنان و زمیدزمان

سی و آن سیی

خمیاهمران ممیمرابم

زمعمینم

گسترش یافتی اسمت .در دنمیمای اممروز

بیانیه مشترک
بمناسبت سالروز  22نوامبر»روز جهانی منع خشونت علیه زنان«

تمیسم

در همیمئمت

یممک صممع م ممت پممرسممید و بسممیممار خشممن
قاچا

امممازممن عمموممیم م

زمعمد .تمجماوز

زنانی و ممادرانمی هم
ع

بم فمیر و مید دارد.

هستعد .زنان و زیدزان بیشتر از ممردان

قربان

مبعا و ع ت پایی ای خشمینمت اسمت .از
گشمایمدخ

فقر از سمیی دیمگمر دهمان مم
نابرابری و تبم میم

در ممغمز اسمتمتمیان

قیانین و فمرهمعم

ممردسماالر و

معاسباس انسان ها اخیش مم
ممعمحم

زمعمدخ

نگرش تب ی

گر مان مم

این چ ارچی

است زمی بماال بمی پمالمیمن

زور م م

گممییممدخ دولممت بممی

گمیمرنمد .در
م ممرونممدخ

سرمایی دار بی زارگرخ مرد بی زنخ رلمیمی
خانیاده بی افراد خانیادهخ مادر و پمدر بمی

فرزندخ و هر زس

زی دستش مم

رسمد

آمیز ع یی زنمان اسمت .همومچمعمیمنخ همر

زی خید س و

در آن نمدا متمعمد .فمقمرخ

دیگری را زیر م گیرد .در امعی ای زمی

آنان را خمیدسمرانمی سم مب زمعمدخ چمی در

افراد را پالین م اوردخ خشینت نسمبمت

اند و مرد زارگر و زحوتمکمش

امری زی بی زنان تحمومیم

صفحه 1

مید و آزادی

ت یت افراد را خرد م زعمدخ احمتمرا

دزدان و ریممازمماران صمماحممب قممدرس و
عالیعجا
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بمناسبت سالروز  22نوامبر...

زام با این دولت سرمایی داری

حسا

و دیع حاز بر ایرانخ هرگمینمی ادعمایمق

در میرد مبارزه بما خشمینمت عم میمی زنمان
حت بحسا

امری طبی

نو آیعدخ و ید خشمینمت

است .این معاسباس نابرابر

برای ادامی حیاس خید فق
ممتمیسم

فیزیک

بی خشمینمت

مید بم مکمی بمی

نموم

ایدلیلی ی تی یی گمر ویم ممی مید نمیمز
نیاز دارد .باید قربانیان خشمینمت قمبم ل

زممعممعممد زممی

"طبی

ممرای م

" است.

مشممقممت بممار ممان
ممو م ممیری

در ایممران تممحممت حممازمموممیممت

اسیم اما خشمینمت بمعمیمادی سمرممایمی
داری ع یی سم

متهب ترزیب

و روان انسمان هما بما

ده و سرنی ت فا معمی

پ م و و فمماقممد ارزش اسممت.
حمامم

اسیم خ فق

ممو م ممیری

و پماسمدار اعمومال

خشینت مردان بر زنان در چ مار دیم اری

خانیاده ممردسماالر نمیمسمت .ایمن ر یم خ
توا نیروی سرزی
خممیممابممانخ

زوینیستخ با اعمتمقماد بمی ایمعمکمی ریشمی
و نابرابری ع میمی زنمان در نمظما

تب ی

های طبقات است و رف واقعم

سمتم خ

نابرابری و خشینت ع یی زنانخ تع ا با بمر
طمبمقماتم

افتادن نظ

سمرممایمی داری و

استقرار یک نظا سیسیالیست مبمتمعم

خید را در زمیچمی و
بمی

زنمانخ

زار و محمیم

زنمدگم

زار گرفتی است تا قمیانمیمن زن سمتمیمز و
مقرراس تب میم

ممیرای همموممکمماری نممیممروهممای چمم

بر برابری زام توا انسان ها متمحمقمت

م ممر و روسممتمماخ مممدرسممی و

دانشگاهخ مح

و

آممیمز خمید را بمر زنمان

اعوال زعد .پ ییخ گ ی های حز

ال م

و اوبا ان اسید پاش و یری اسمیمم

میدخ در عمیمن حمال از همر ممبمارزه

م

واقع خ برای تغییر قیانیمن بمعمفم

دس زن سمتمیمز

حتا در هوین نظا بی

دفما

و

سرمایی داری و یری اسیمم

ع یی خشینت نسبت بی زنانخ بتش

از

زمعمد .ممبمارزه

برای تحقت آن مبارزه مم

در هوی ا مماممیر اعمومال خشمینمت بمر

مبارزه برای ایجاد امعی ای آزاد و بمرابمر

ایران مبارزه با خشمینمت عم میمی زنمان بما

زنان و مردان برابری ط بخ انسمان همای

است .برای ریشی زمن زمردن خشمینمتخ

موم میری اسمیمم خ

خمیاهمران

ممیممده نمیممسممت بمما بم دن و

باری بمرای زنمان رقم

مبارزه برای سرنگین
گره خمیرده اسمت.

ر یموم

خمیرده اسمت .در
و یری اسمیمم

سممرزمیبممگمرخ زن سممتمیممز و مممرو

خشینت دولت در تموما

آزاده!

اگر در دومعیکمنخ فمقم

میراب

مانم

 -زی روز

قمتم

ممعم

خشمینمت

ماممعمی

ع یی زنان با یاد و خاطره آنان پدیمد آممد

عوی زنان زیمر مم مومیمز خشمینمت همای

دخ در ایران تحت حمازمومیمت

اسممت .در
دولت

ابم ماد

زنان هستعد.

ممو م ممیری اسممیم م خ اگممرچممی

قرار دارندخ اما زنان زارگر همومیاره

در گستره ای وسی تر و با ا کال متعمی
تری از نابرابری و تمبم میم

 می ب قمیمادومعیکن

و سمرنمگمینم

و یری اسمیمم

چمرا چمعمیمن اتمفماقم

صیرس نگیمرد .در ایمرانخ صمدهما زن بمی

و خشمینمت

دلممی م

مممتممالممفممت بمما حممجمما

پشتیانی احکا ید انسان فقمی و دیمن

تب ی

عسیت بمی قمتم

میا ی هستعد .موم میری اسمیمم خ بمی
و

ری تخ خشمینمت عم میمی زنمان را بمی

آ ممکممارتممریممن و ممی ممموممکممن در

ممامممعممی

ن ادیعی زرده است .از ایمن روخ مسمئم می

خشینت ع یی زنان در ایرانخ پیش از هر
چیمز یمک مسمئم می سمیماسم
ارتممبمماط م

تممعممگمماتممع م

اسمتخ زمی

بمما نممقممش اص م م

و یری اسیم بی عمعمیان یمک دولمت

دیمکمتماتمیر

فعالیت سیاس

ممزدوران

ان بی تباه

و یری اسیم میرد تجاوز قرار گرفتمی

و س ی بی قت رسیده اند .خشینت در
نم مفمتمی اسمت.

دیع زن ستیز ِ مب غ و مرو نابمرابمری و
ع م ممیممی زنممان دارد .یممک ر ی م
تممب م ممیم

سرنگین زرد .می ی ن ها زن آزادیتیاه و

اعوال خشینت ع یی زنان است .دولمتم

صد اول این مبارزه انقیبق قرار دارند.

دیکتاتیری عریمان زمی حمامم

سرزمیبمگمر و پماسمدار و ممرو

اسیم

صفحه 1

و مشمی

خمانمیاده

ممردسماالرخ لمتاخ بمدون تسمییمی

ممو م ممیری یممد زن اسممیم م

خیاهان رفم

را بممایممد

و نمابمرابمریخ در

زنان و مردان برابری ط بخ انسمان همای

آزاده!

استورار معاسباس و نظا نمابمرابمر و یمد
انسممان م

سممرمممایممی داریخ خشممینممت در

ا کال و اب اد متت د از و ی خشینت

ع یی زنان و قت

و عایت نیمز اسمتمومرار

خیاهمد دا مت .لمتاخ
نیروهای چ

میرای همومکماری

و زوینیست هوی زنمان و

رسمیمده انمد.

بممازدا ممت و در زنممدان هممای

تمبم میم

زمرد .اممما پم

و اسمتمقمرار

رفتی است .زنان زیادی بی دلی فعالیت

هاس وم میری اسمیمم

باید برای هر هره ب ب د و برابمری ممبمارزه

ا ممبمماریخ

زنان بسیماری بما اسمیمد پما م

سممیمماس م

تمبم میم

مردان برابری ط ب و انسمان همای آزاده

و مبارزه بما نمابمرابمری و

و یری اسیم خ زندگ

و عاری از هر نی

و خشمینمت

را برای مبارزه ای پیگیر
انقیبق

حکیمت

موم میری اسمیمم

ت سرنمگمینم

یرایق زارگران و زحوتمکمشمان

فرا م خیاند.
سممرنممگمممین بمماد ر یمم

و یری اسیم ایران

سمممرمممایممی داری

زنده باد آزادیخ زنده باد سیسیالیس

 ۰آهر  ۰۰ – ۸۴۳۳نیامبر ۰۰۰۰

امضاهما :اتمحماد فمدالمیمان زمومینمیمسمتخ

حز

زوینیست ایرانخ حز

زوینیسمت

زارگری -حکوتیستخ سازمان راه زارگمرخ
سممازمممان فممدالممیممان هاقم ممیممت و هسممتممی

اق یت.
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رفراندوم روز یکشنبه  22اکتبر در شیلی و تحوالت
در پی آن

ایعبمار ممبمارز عمظمیم
ی

تمیده همای خم مت

و هوبستگ

در

چشوگیر ممرد

توام صحعی های مبارزهخ دولت حمازم
ی

خ با نظ سرمایی داری و سمیمسمتم

لیبرالیس نی را بی ا بار زشاند تا تن بمی

رفراندو دهد و

گزارشی از بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست
یکسال ب د از

میر م مای عمظمیم

های مرد در ی

تمیده

ازمتمبمر

زی از تماریم

 ۰۰۸۳آغاز گشت وتظاهراس و اعت اباس

سراسمری را بمی ممدس چمعمدیمن مماه بمی

هوراه دا ت ه گزار اس آن در ماه آبان
 ۸۴۳۱در زممار زمموممینممیممسممتمم
۸۰۰آورده

مموممار

بممی دوش بممکممشممد! اممما ایممن

ده اسمت .ت مییمب و قمرار ایمن

رفراندو بر این است زی یمک ممجموم

و

زویسی ن تیده ایخ بمی نمومایمعمده گمان
متمشمکم

اقشمار

از تمومامم

ماممعمیخ از

ممو م ممی زنممانخ زممارگممرانخ دانشممجممییممانخ

مممده اسمممت خ حمممازمممومممانخ

ممحم م ممیممنخ زممارمممعممدانخ مممعم مموممانخ… و

باقیوانده ها و نمومایمعمده گمان حمکمیممت

هوچعین سازمان ا و حرزت ای سیاسم -

دیکتاتیری – نظام پیعی ی را زی هعیز
بر سر زار هستعد را بی لمرزه زشمانمد تما
آنمجما زمی ایمن

میر م مای تمیده ای زمی
میم م

ماه ا تداو دا ت حکمیممت

را

مممجممب م ر بممی تممن دادن بممی ا ممرای یممک

رفراندو برای تغییر قانین اساس

زمردخ

ب وین خاطر در روز یکشمعمبمذ گمت متمی خ

درست یکسال ب د از آغاز یر
میم م

رفراندو بی ا را درآمد.

اخ ایمن

بمی پمای
ممیمرودخ

تغییر و ت یحح قانین اساس

قانین اساس زی بیست سال پمیمش بما

ت ییباس و ت ویواس خ

لمیمبمرالمیمسم

نی حکیمت ارتجاع حاز خ وابستی بمی
ان و سرس رد آیاالس نامتحد

بانک

امریکاخ توام
ی

حقی

ممرد

را پایوال زرده است.

زحمومتمکمش

روز یکشعبمذ گمت متمی  ۰۵ازمتمبمر ممرد

با ارالمذ بمیمش از  ۱۰درصمد ریی

ی

خیدخ یا

قد

مم موم

مثبت بی رفرانمدو

را در راه بمرچمیمعم

دادنمد و
نمظم

غیرعادالنی و استثوارگر بردا تعد! قمد

م و

زی نگاه بی حرزت بی

ازثریت تما

ممرد

میم م

ی برای

را در خمید

ن م ممفممتممی اسممت! ایممن تممحممیل مممی ممب

صفحه 8

ا تواع خ عبش فویعیستم ماخ

محی

معمبمش

زیست و غیره در ت یذ معمشمیرهخ

برای ت یین بعدها خ ت ییب م یبماس و

پیشع اداس مم م

دیدخ نقش اص

بمرای قمانمین اسماسم
و اساس

را دا متمی

با عد و هدایت و راهعومای ت مومیموماس
دید را ب

ممکممسممتخ

کست ن ایق نیست!

خی عیدی میم میم نم ما نمفمراز تمیده همای

مرد

کسمت اولمیمذ خمید را

ده بگیرند .

تغییر و ت محمیمح بمرای قمانمین اسماسم
دیدخ دال و بمحمث بمر ثمبمت آممیزش و

پرورش رایگان برای تمیده همای ممرد خ
زی تواما تمازمعمین بمی بمتمش خ میصم

تیش توام مجام و حمرزمتم مای تمیده
ای در ی

ب د از این رفمرانمد
حمقمی

است زی توامم

بمر ایمن
مده

پمایمومال

تیده هاخ زی بمی قمیمومت از دسمت دادن
مدن همزاران

ان صدها نفر و زخموم

نفرخ تجاوز زردن بی صمدهما زن از طمر

پ یی و نیروهای امعیت دولمت صمیرس
گرفتیخ بتیاند احقا
ها را بمی زمرسم

دممکمراتمیمک تمیده

بمرسمانمد .بمی گمفمتمی و

م یباس تمومامم

تشک ای ا تواع

زمومینم مای ممحمیس و
و تمیده ایخ ممبمارزه

تمما آخممر ادامممی دارد! یمما مممر

یمما آزادی

ممعممارهممای همموممی گممیممری سممت زممی در

هوی

ت یی

ا بی گیش میرسد .در فی

ده زی با زوک هوکاری انستیتی روزا
آلممومان در بمرلمیممن انمجمما

لمیزمزامممبم ر

گرفتی و خی
ی

از ی م

همای فمعمال در

در ت یذ آن یاری دا تی اندخ نکاس

م و از یر

ای یمکمسمالمذ اخمیمررا در

خید ن فتمی اسمت زمی بمیمان از وحمدسخ

واگممتار

ممده اسممتخ دال بممر بممرقممراری

یک ارچگ

سیست

درمان رایگان زی تمازمعمین زمی

بممتممیبممق مممع م ممکممی مممیممکممعممد! وحممدس

در دست

رزت ای خ یص

داران قرار دا متمیخ تسمریم

سیست

آبرسان خ گازخ بمر

و سمرممایمی

و گسمتمرش
در خمدممت

تیده های مرد خ زی در ز تا زعین در
دست زو انی ای چ اولگمر قمرار گمرفمتمیخ
برچیع سیست ترابری و رفت و آمد زی

فق

در اختیار رزت ای اسمتمثمومارگمر و

می یاردر قرار دارد و می ی ن ا نفر از ایمن
یروریاس و مایحتا

ب ره اندخ میبا د.

ای روزانذ خید بمق

و هوبستگ خ مت

وهوبستگ

را

میم م

زی هوچعان تازمعمین اداممی

دا تی است .این فی

مسمتمعمد بمی نما

(  ( SENTIDO (en( COMÚNبی زبمان
اس انیایق و زیرنییی آلوان ست .
دیروز برای اولین بار پتش

و مبارزاس و

یر

ای مرد

مده اسمت
میم م

راخ

از تاری ازتبر  ۰۰۸۳ال مارس  ۰۰۰۰بی

نوایش میگتارد.

گزارش از بمتمش بمیمن الموم م

اتحاد فدالیان زوینیست

سمازممان
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سرنگونی رژیم ،در گرو همبستگی
واتحاد عمل!
حسن جداری
ادامه از صفحه نخست

 ...سثثبثثه شثثده اسثثت کثثه

بثثرخثثی از

کسانی که تا دیروز فریاد اعتراض شثان
علیه ژیم ا تجاعثی حثاکثم بثلثنثد بثود،

مایوس و نا امثیثد گثردیثده و دسثت از

مقاومت و ایستادگی د مقابل یکی از
جنایتکثا تثریثن

ژیثم هثای مثوجثود د

مثثحثثمثثد خثثیثثابثثانثثی  ،هثثمثثه

اه

آذ بایجان بر خاستثه و د

از خثثاک
آزادی و

دمثثوکثثراسثثی ،بثثا جثثان و دل ،تثثالش و
فداکا ی کرده اند .صثد د یثک کثه امثروز ،
جثثای آن مثثبثثا زیثثن از جثثان گثثذشثثتثثه

ناسیونالیستی و جدائی طلبانه د بثیثن

ملت های غیرفا س ،دامن می زند.
+++++

اعناصر ضد کمونیستثی گثرفثتثه انثد کثه

د

سانه ها و انثتثشثا ات خثود  ،اشثاعثه

ناسیونالثیثسثم افثراطثی ،سثان تثرکثیثسثم و
مبا زه با کمونثیثسثم

ا هثدف اصثلثی

این وز ها آذ بایجانی هائی هستند که

خود ،قرا داده اند  .آنثهثا مثبثا زه عثلثیثه

جمهو ی آذ بایحان مثی بثاشثد  .آن هثا

کنا گذاشته و قثبثلثه حثاجثت خثود ا

تعلق خاطرشان منحصرا حوادث سیاسثی

جزئیات اخبا مربوط به قره باغ ا بثا

جهان ،بر دا ند  .یثکثی دیثگثر ازعثوا ض

شو و اشتیاق مطثالثتثه کثرده و از ایثنثکثه

اسثثالمثثی ،هثثمثثانثثا بثثه بثثوتثثه فثثرامثثوشثثی

گثرفثثتثثن قثثره بثثاغ اشثثهثثالثثی از جثثمثثهثثو ی

د دناک سلطه طوالنی ژیثم جثمثهثو ی

زاده  ،علی مسیو  ،سثیثشثه و ی  ،شثیثد

قشون های جمهو ی آذ بایجان د سثس

ژیم ضد مردمی جمثهثو ی اسثالمثی

ا

ا دوغان ترکیه و الهام علثی اوف ،قثرا
داده اند .د
های

تثلثویثزیثون و دیثگثر سثانثه

ایثن عثنثاصثر ضثد کثمثونثیثسثت،

آشکا ا سان ترکیسم و این د وغ آشثکثا

سپرده شدن مبا زه ضد ژیثمثی د بثیثن

ا منستان سیروزی هائی به دسثت آو ده

غیر فا س می باشد .حوادث اخیر قثره

این قبیثل افثراد  ،آنث ثه د

حثمثهثو ی

آذ بایجان و ا منستان برسر این بثخثش از

اهمیت قرا دا د  .به عبا ت دیگر  ،آن

این واقتیت آشکا ا نمی توان انکا کرد

وشثنثفثکثران و جثوانثان

خود دانسته و به حوادثی که د ایثران

د ان ژیم جمثهثو ی اسثالمثی بثرمثلثت

بثثه هثثمثثبثثسثثتثثگثثی بثثا اهثثالثثی تثثرک زبثثان

نیستند .آنها تمام حواس خود ا متوجه

برخی از وشنفکران متعلق به ملثت هثای
باغ و جنگ های خونین بین ژیم های
خاک آذ بایجان  ،به وشنی نشان داد کثه

د بین برخی از

آذ بایجانی  ،احساسات هم زبانی و تمایل
جمهو ی آذ بایجان تا چه حد مثلثمثوس
و قد تمند است .وجود ژیمی سرکوبثگثر

اند،احساس وجد و سرو می کنند .بثرای
آذ بایجان می گذ د ،د د جثه نثخثسثت
ها جمهو ی آذ بایجان ا وطثن اصثلثی

 مثثیثثگثثذ د ،اهثثمثثیثثت چثثنثثدانثثی قثثائثثلمسائل سیاسثی جثمثهثو ی آذ بثایثجثان
کرده و د مقثابثلثه بثا

آنث ثه د ایثران

که د دنثیثا هثر چثه تثر ک و تثرک زبثان

وجود دا د مثلثت واحثدی

میدهند  ،تبلیک میشود.

ا تشثکثیثل

+++++

که ایران کشو ی است چند ملثیثتثی کثه

های غیر فا س ،ستم مثلثی اعثمثال مثی
کند .بهمین دلیثل نثیثز

د ایثن کشثو

اسثثیثثر د چثثنثثگثثال ژِیثثمثثی شثثوونثثیثثسثثت ،
هموا ه فریاد اعثتثراض مثلثت هثای غثیثر

و شوونیثسثتثی د ایثران و فثقثدان کثامثل

میگذ د ،سخت بی تثفثاوت مثی بثاشثنثد.

فا س علیه ستم و تبعیضات ملی ،بلنثد

طرف و تبلیغات سانی و ناسیونالیستی از

بخش آز آذ بایجان می باشد که جثزوی

ایثران چثنثد مثلثیثتثی

بو ژوازی ملت های تحت ستم از طثرف

و ژِیمی شوونیستی و آزادی کش د آن،

ستم ایران می توانثنثد خثود ا از چثنثگ

مرکز ثثقثل و مشثتثل دا جثنثبثش هثای

می افزاید ،ها سازند .ستم ملی برمثلثت

آزادی و دمثثوکثثراسثثی د ایثثن کشثثو از ی ث

جانه محافل و سانثه هثای مثتثعثلثق بثه

حال آنکه زادگثاه و سثرو شثگثاه آنثهثا آن

از سثرزمثیثن ایثران مثحثسثوب مثیثشثود

دیگر ،سبه گرایش بسیا ی از جثوانثان

حاکم است .زمانی بود کثه آذ بثایثجثان

تمایالت ملی گرایانه و دو ی آن هثا از

و آزادیخواهانه د ایران بود .

متعلثق بثه مثلثت هثای غثیثر فثا س بثه

دموکراتی

مبا زه عثلثیثه ژیثم ضثد مثردمثی  ،شثده

اکمر مبا زین و کمونیست های ایثران د

های ا تجاعی سان ایرانیثسثتثی د سثطث

حثثزب عثثدالثثت د سثثال  9891و حثثزب

است .د عین حال ،اشاعه و واج اندیشه

بوده است .اما باید دید اه حل منطقی
مسالثه مثلثی د

چیست و ب ه نحوی ملت های

تثحثت

ستم ملی که بر ابعاد ستم طبقثاتثی نثیثز
آذ بایجان به هیچ وجه با

سثنثاه بثردن

به د گاه ا دوغان ها و علی اف ها حل

دو ان انثقثالب مشثروطثیثت و تشثکثیثثل

نمیشود  .حوادث سیاسی و نظثامثی کثه

جامته همراه با تحقیرزبان و فرهنگ و

کثثمثثونثثیثثسثثت ایثثران د سثثال  9891د

همسایه اتفاق می افتد  ،تاثیری ناچثیثز

بثثثه احسثثثاسثثثات و تثثثمثثثایثثثالت

آذ بایجان بودند  .مبا زینی نظیر حیثد

آداب و سوم مثلثت هثای غثیثر فثا س،

مثثثدام

صفحه 1

د جمهو ی آذ بایجان و دیگر کشو هثای
ایثثران

اسثثیثثر د چثثنثثگثثال

نخستین کنکره حثزب عثدالثت ،از اهثالثی

د

عمو اوغلی  ،ستا خان  ،باقر خثان ،غثفثا

گذشته  ،د خاو میانه حوادث سیاسثی

جمهو ی اسالمی دا د  .د

ژیثثم

 29سثال
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است بثخثش هثائثی از سثرزمثیثن هثای

سرنگونی رژیم ،در گرو همبستگی واتحاد عمل!

اشهالی ا از چثنثگ دولثت ا مثنثسثتثان

خا ج سازد  ،هثر قثد هثم قثد تثمثنثد و

زیادی خ داده ،اما اسا ت تثوده هثای

غیرمذهه سمی از بین خواهد فثت و

مداوم باشد ،نمی تواند تاثیری ملثمثوس

داشته است .د ابان ماه سال گثذشثتثه،

ملیتی ،خت بر خواهد بست.

باشد  .د عراق حمله آمریکا و سرنگونثی

زحثثمثثتثثکثثش ایثثران ،هثثمث ثثنثثان تثثداوم

توده های به سا خاسته د سرتاسر کشثو

نه سثتثم دیثر سثای مثلثی از ایثران چثنثد
+++++

د

فع سثتثم مثلثی د ایثران داشثتثه

ژِیم صدام حسثیثن ،سثبثه آن شثد کثه

بامبا زات بی امان خثود  ،سثایثه هثای

اگر هم یکی از ملت هثای تثحثت سثتثم

دولثثت خثثودمثثحثثتثثا

حماسه هائی از سثایثدا ی و مثقثاومثت

آذ بایجان این خواست استقالل طلبانثه

حوادث و دگرگونی های مهم سیاسی د

سثثوسثثیثثده ژیثثم

ا بثثه لثثرزه د آو ده و

آفریدند .اگثر مثبثا زات

مثتثحثد و یث

سا چه توده های زحمتکش د

ایثثران  ،از آنثثجثثمثثلثثه مثثلثثت تثثرک زبثثان
ا داشته باشد که از ایران جثدا گثردیثده

کثثرد هثثا د د ون

حکومت عراق به وجود بیایثد ،امثا ایثن
این کشو بال دیده  ،موجثه آن نشثد کثه

اطثراف

و سرنوشت خود ا د دست خود داشثتثه

کردهای ایران که  29سال تمام است

اگرمیلیون ها ائسان آزاده و ستثمثدیثده ،

اسالمی هثمث ثنثان بثاقثی اسثت ،بثدون

کنند ،به کسه حق خودمختا ی نثایثل

و اکناف کشثو

دوام داشثتثه بثاشثد ،

باشد ،تا زمانی که سلطه ژیم جمثهثو ی

د مقابل ژیم تا دندان مسل  ،متحثد

تردید به این هدف نایل نثخثواهثد آمثد.

سرکوبگری ژیم ا با قهر انقالبی سثاسثد

نیروهای نظامی خود ا به ناحیه زندگی

و ی

سا چه مبا زه کثنثنثد و زو گثوئثی و

گردند .مساعی خلق کرد ایران د جثهثت

تثمثام

کسه حقوق ملی د طثول چثهثا دهثه

دهند ،ژیثم کشثتثا و جثنثایثت زیثون و

ملتی که خواست جثدا شثدن دا د و

جمهو ی اسالمی برخو د کرده و به جثائثی

امثا

گسیل داشثتثه و بثا تثوسثل بثه بثدتثریثن

ناتوان گردیده و ناقوس مرگ ایثن

ضد مردمی ،به صدا د خواهد آمد.

ژیثم

اگثثر د صثثفثثوف مثثتثثحثثد تثثوده هثثای

به این دلثیثل

وشثن کثه ژیثم

علیه ژیم جمهو ی اسالمی مثبثا زه مثی

بخاطر آن دست بثه مثبثا زه زده اسثت

کشتا ها جنبثش اسثتثقثالل طثلثبثانثه ا

زحمتکش د جهت سرنگونی ژِیم خللی

شکست خواهد داد .این ی

د مثبثا زه مثرگ و زنثدگثی ضثد ژیثمثی

سرنوشت ملثل ا قثبثول داشثتثه و ایثن

خونیثن تثوده هثا ،وقثفثه ایثجثاد شثده و

کشو چند ملیتی می شما ند .امثا

وا د آید  ،اگر بخشی از اهثالثی کشثو ،
شرکت نکنند ،د چنین صو تی د سثیثکثا

مبا زات آزادیخواهانه که د

مسثیثر سثر

مخاطره آن  ،د طول  29سال گذشته،
ده ها هزا تن جان باخته اند  ،به شدت
لطمه خواهد خو د .اگر کسانی د بثیثن
ملت های غیر فا س ایران هستند کثه
هنوز به این واقتیت سی نبرده انثد کثه

واقتیت

است که کمونثیثسثت هثا حثق تثعثیثیثن

حق ا به ممابه حق جثدائثی مثلثت هثا
د ی

د کشو ی که د آن به مثدت نثزدیث

ی

قرن ،حکومت های استبدادی مثرکثز

گرا ملت های غیر فا س ا د مثتثرض

بدترین ستمدیدگی ها قرا داده انثد  ،بثا
صثثرف شثثتثثا

دادن و اعثثتثثراضثثات آ ام

مدنی و دل بثه حثمثایثت ایثن یثا آن

هائی از ستم مثلثی د ایثن کشثو  ،بثال

دولت خا جی بستن  ،امر جدائی ملتی

اسالمی گره خو ده است  ،باید از خثواب

شود  .سرکوب ددمنشانه جنبش ها و

تردید با امر سرنگثونثی

ژیثم جثمثهثو ی

غفلت بیدا شوند  .تا زمانی کثه

ژیثم

ا تجاعی جثمثهثو ی اسثالمثی بثه دسثت
توده هثای مثحثروم و زحثمثتثکثش ایثران

از ملثت هثای سثاکثن ایثران حثل نثمثی
خواست های ملت های تحت ستم د
این کشو چند ملیتثی از جثانثه

ژیثم

های ا تجاعی و شثوونثیثسثت سثهثلثوی و

سرنگون نشده است ،نه کا گران و خثیثل

اسالمی د طول ده هثا سثال گثذشثتثه ،

استمما هائی خواهند یثافثت ،نثه زنثان

سانده است .شو و شادمانی د تبثریثز

عظیم زحثمثتثکثشثان از چثنثگ

ثلثم و

د بند از زندان اسا ت آزاد خثواهثنثد شثد،

نثثه سثثتثثم و تثثبثثعثثی ث
صفحه 91

د حثثق مثثذاهثثه

د ستی این نظریه ا بثا هثا بثه ثثبثوت
و دیگر شهر هثای آذ بثایثجثان بثه

ایثن

جهت که جمهو ی آذ بایجان تثوانسثتثه

گثذشثتثه هثمثه بثثا سثد و مثانثع

ژِیثثم

نرسیده است .

+++++

تنها اه فع انثواع سثتثمثدیثدگثی هثا د

ایران  ،همانا سرنگونی

ژیثم جثمثهثو ی

اسالمی از طریق قهر انقالبی تثوده هثای

زحمتکش می باشد .اما سرنگونثی ژِیثم
ا تثثجثثاعثثی بثثه خثثودی خثثود و تثثحثثت هثثر
شرایطی منجر بثه

هثائثی مثلثت هثای

غیر فا س ایثران از چثنثگ سثتثم مثلثی

نمیشود  .سرنگونی ژیم نخستین شرط
ادامه در صفحه 94

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  .راه سرخ
صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی
است که به مبارزه برای سرنگونی انقالبی
رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی و نفی
ھرگونه استثمار و کارمزدی باور داشته و در
این راه از ھیچ چیز دریغ نمی نمایند .از طریق
ایمیل ادرس :

Rah_sorkh@yahoo.com
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را با دست
اندرکاران نشریه در میان بگذارید .
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نکاتی چند درمورد برنامه سازمان
اتحاد فدائیان کمونیست
حمید پویا

نظز و انتقاد
مطالبی چند و نه همه مثطثالثه الزم از

برجسته تر از هثمثه د ابثعثاد فثکثری یثا

گیرشود تا نخستین شرط اساسی ذهنی

مو د بر سی و نقد قرا داده ام:

مثثحثثصثثول تثثکثثامثثل اخثثالقثثی و فثثکثثری و

انجام سذیرد .بدون تحقق ایثن شثرط بثه

این برنامثه ا بثطثو اخثتثصثا بشثر

زیثر

د قسثثمثثت ا مثثبثثا زه طثثبثثقثثاتثثی و

کمونیسما گفته شده است:

"سممیسممیممالممیممسم

و زمموممینممیممسم

نممی

مح یل تتییس بشر دوستانی بم ده
و نی ممفماهمیم

ممقمدس

و ممقمیالتم

هستعد زمی در رویماهمای م م محمیمن

ا مممتممموممماعممم

و در آرزوهمممای خممما

انسان ای ناتیان در بمرابمر اتمفماقماس و

حیادث تماریمتم

و طمبمیم م

گرفتی با عد  .زمومینمیمسم

مکم

ممحم میل

امعی سرمایی داری مدرن و نتمیمجمی

ممممدال دو طممممبممممقممممی مممممتممممضمممماد

عثثقثثیثثدتثثی و سثثیثثاسثثی تثثظثثاهثثر مثثیثثابثثد،
تکامل مبا زه سیاسی طبقه کا گر است.

تحول از سرمایه دا ی بثه سثوسثیثایسثم
تنهایی هم حصول به سثوسثیثالثیثسثم و

و این دو تکامل مهمتر از همه مستقیما س

بالنتیجه به کمونیسثم صثو ت نثخثواهثد

تکامل ضرو ی تئو ی سرولتثا یثا ،تثئثو ی

سیروزمندانه نخواهد بود.

وابسثثتثثه و مثثنثثوط هسثثت از یثثکثثسثثو بثثه

کمونیستی-که چیزی د وهله نخست با

گثثرفثثت و یثثا ایثثن تثثحثثول ویثثهثثمثثرفثثتثثه
د گفته نقل شده فوق الذکر بثایسثتثی

مثثوجثثودیثثتثثی ذهثثنثثی اسثثت -د زمثثیثثنثثه

به این نکات هم توجه شده و آنها-البتثه

شثثثیثثثوه آن و چثثثگثثثونثثثگثثثی مثثثفثثثاهثثثیثثثم

امروزه دیگر سس از ایثنثهثمثه تثجثربثیثات

چگونگی تکامل مبا زه طبثقثاتثی و اه و

سوسیالیسم و کثمثونثیثسثم ،کثه تثوسث
سثثیثثشثثروان انثثقثثالبثثی و صثثحثثیث

بطو بسیا اشا ه ای -هم ذکر میگثردیثد.
مربوطه د جنبش های طبقه کا گر و د

عثثلثثمثثی

ا تباط با نظام سرمایه دا ی ذکر نثظثریثه

انجام مثی سثذیثرد ،و از سثوی دیثگثر بثه

نکات د ضثمثن آن نثاقثل و لثذا بثدیثن

اندیش این طبقثه یثعثنثی کثمثونثیثسثتثهثا

فتالیتهای کفایت کننده و صثحثیث
کمونیستها بصو ت ترویث

ایثن

و تثبثلثیثک د

نقل شثده د فثوق بثدون بثیثان چثنثیثن

متنا د ست نیست .د گفتثه نثقثل شثده
که اساس آن اولین با توس

ما کس و

ا تواعیست  :طبقی زمارگمر و طمبمقمی

مفهوم کامل این کلمات برای توده های

انگلس و د ا تثبثاط بثا تثوجثه و انثتثقثاد

ممامممعممی سممرمممایممی داری مممعمماصممر را

کا کردها کمونیثسثم هثمث ثنثیثن امثکثانثا س

های اسوسیالیست هثای تثخثیثلثیا د

سممرمممایممی دار زممی دو طممبممقممی اص م م
تشکی میدهعد".

سیش زمینه و علل تا یخی اش د ابعثاد

اقتصادی و اجتماعی امحصول جثامثتثه
سرمایه دا ی مد ن و نتثیثجثه جثدال دو

طبقه متضاد اجتماعیست :طبقه کثا گثر

و طثثبثثقثثه سثثرمثثایثثه دا ....ا .امثثا ایثثن
کمونثیثسثم و طثبثعثا س ا سثوسثیثالثیثسثما-
بممابه مرحله تا یخی مقدمثاتثی مثتثیثن

گذا به آن -بلحا سیش زمینه و عثوامثل
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بصو ت ایده ها و تمایالت و تثخثیثالت و

شو و شوق متین آ مانی کمونیستی د

د ست است کها کثمثونثیثسثمابثلثحثا

تا یخی اشان د بثعثد ایثدئثولثوژیث

وسثثیثثع طثثبثثقثثه کثثا گثثر .د نثثتثثیثثجثثه ایثثن

کثه

اذهان این توده ها و این کمونیست ها

د جوامع بو ژوائی انعکاس و تثجثلثی و
بدینگونه موجودیت ذهنی سیدامیکثنثد و

غیره.

بنابراین تئو ی علمی مثبثا زه طثبثقثاتثی

سرولتا یا باید برسایثه بثر سثی و تثحثلثیثل

شان نسبت به نوع نثظثرات و فثتثالثیثت

دو ان قبلی جنثبثش طثبثقثه کثا گثربثیثان
شده اسثت ،تثا آنثجثا کثه مثن مثیثدانثم،
اینان د آن زمان تا یخی نتثوانسثتثه انثد

به سوی دیگر قضیه -الاقل بثطثو یثکثجثا

د آن جمالت مربوطه گفته شده توس

ما کس و بنظر من الاقل نه بطو کثافثی

د جاهای دیگر -یعنی به این جنبه های

علمثی و انثقثالبثی طثبثقثاتثی کثا گثری از

اساسی مذکو از مبثا زه
دیگر د مجموع
ِ
طثثبثثقثثاتثثی سثثرولثثتثثا یثثا د اه حصثثول بثثه

و

این جنبه ها ا بطو د ست و کافی د ک

جریانهای عینی تشکیل دهنده سثرمثایثه

دا ی و جثنثبثش طثبثقثه کثا گثر کشث
سپس د میان این طبقه وسثیثعثا س و تثا
بثثاالتثثریثثن سثثط ث

مثثمثثکثثن و الزم تثثوده

سوسیالسم و کمونسیم توجه نمایند یثا
کثثنثثنثثد و مثثدنثثظثثر قثثرا دهثثنثثد .ولثثی د

زمانهای بعدی د این با ه کمتر یا بیشتر
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نکاتی چند درمورد برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
صحی کسان دیگری ا ها نظر نثمثو ده

میانگین از حقوق بیشتری برخو دا نثد و

لذا د مجموع یا کلیت وجود اجثتثمثاعثی

تا ید د اینگونه جوامع ا ایجاد میکثرده
است وغیره .بنظر من قثطثتثا س الزم بثوده

کا گر و کا فرما یا سرمایه دا مثحثسثوب

های تا یخی بثز گثی هثم د ایثن جثا از

د شهل عثمثومثی اش د حثیثطثه هثای

دومثی ا بصثو ت نثثقثل بثه مثثتثنثا و بثثه

سثایثثیثن تثر بثه دو ان جثثامثتثثه طثثبثقثثاتثثی

شکلی عهده دا کا فکثری و هثدایثت و

باید بگویم که نظریه خثودم د ایثنثبثا ه-

تحوالت د تکنولوژی و علوم اشا ه شده

دهد .بنظر من ،امروزه با تکامل بیثشثتثر

کاملترین نظریه د این زمینثه اسثت -ا

تثثنثثهثثا مثثحثثدود بثثه ایثثن دو ان و بثثدون

اند ممال کائثوتسثکثی و لثنثیثن و لثوکثا .
( باید متذکر شوم که من شخصا س کثتثاب

که امروزه به چنین نکاتی یعنی واقتیت

این نظر

برنامه اشثا ه شثود .الثبثتثه د سثطثو ی

مربوطه لوکا

ا تقریبا س و نظر کائوتسکی

د این با ه ا نخوانده ام و فق

شکلی خیلی کوتاه د جایی دیده ام) .و
کثثه فثثکثثرمثثیثثکثثنثثم کثثه صثثحثثیث

تثثریثثن و

د جاهایی د نوشته هایم بیان داشثتثه

ام.

د قسمثت امثاهثیثت نثظثام سثرمثایثه

دا ی و اجتناب سثذیثری انثکثشثاف آن د

جهت کمونیسثما گثفثتثه زیثر از کثتثاب

سثثرمثثایثثه دا ی بثثمثثمثثابثثه دو ان عثثظثثیثثم

است ولی این اشا ه ُ تنها به این جنبه و
مشخل کردن افراد ایجثاد کثنثنثده ایثن
تحوالت اصال س کافی نیست.
گفته شده است :

"طبقی زارگمر از دیمد سمیسمیمالمیمسم

مانیفست کمونیست نقل گردیده است:

تما ایمن زممان

پروسی تیلید ا تواع میرد استثومار

تمعم ما "

طبقی زارگر را نسبت بی سایر طبقماس

زی صاحب ابزار تیلید نمیمسمتمعمد و در

تاری مبارزه طبقات ب ده است"خ زی

واق م

مبارزه طبقاس استثوارگر و اسمتمثمومار

زحوتکش ممتمومایمز مم

مقم مید از ممبمارزه طمبمقماتم

یندهخ میان طمبمقماس فمرممانمفمرمما و

طبقاس زحوتکش  "...میبا د.

د حالیکه واقتثیثت آنسثت کثه مثبثا زات
طبقات حاکم با یکدیگر نیز بخش اصلثی

ید آنهم سثیثاسثی الثبثتثه بثا
دیگری از تا ِ
تأثیرات عموما س منفی و مخثرب آن بثوده
اسثثتو و مثثیثثتثثوان گثثفثثت کثثه مثثبثثا زات
ایدئولوژی

د ون طثبثقثاتثی مثربثوط بثه

کلیه طبقات بثخثش مثهثم دیثگثری ا از

تا ید جوامع طبقثاتثی تشثکثیثل مثیثداده

است .و بعالوه سیشرفت های اقتثصثادی

بمثمثابثه تثحثوالت نثیثروهثای مثولثده کثه
مستقیما س نتیجثه ابثداعثات و اخثتثراعثات
بز گ و کوچ

و خرد عموما س افراد خاص

مبتکران و مخترعین و دانشمندان بثوده
زیربنا و زیثر سثاخثت ونثدهثای تثکثامثل
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میشوند .کا گر کسی است که هم نیثن

اقثتثصثادی د هثثیثچ سثطث

و بثه هثیثثچ

مدیریت نباشد بلکه کا اجسمیا انجثام

سرمایه دا ی و وشثن تثر و دقثیثق تثر

شدن تمایزات اجتماعی بین طثبثقثات و

اقشا مختل  ،اکا گثرا چثنثیثن تثعثریث

مثثیثثشثثود کثثه بثثیثثان کثثردم .بثثعثثالوه اگثثر

مثثقثثصثثود از کثثا گثثران غثثیثثر مثثولثثد -د

برابراکا گران مولدا که د برنثامثه بثه آن

ع و آن بتش از افراد امعی است

" تاری ز یی یام

خود گروهی انیمه کا گرا یا قشری بیثن

یند"" .آنچی زی میقمعمیمت
زمعمد نمقمشم

است زی این طبقی در بم

مید آوردن

ارزش ایممافممی و انممبمما ممت سممرمممایممی

ا تواع ع ده دار است".

د جامته بو ژوایی اطبقها زحمتکثش

اشا ه شده -کا گران بخش های تثجثا ی
و فروش و نیز ذخیره سازی کاال هستند

کثثه ،بثثنثثظثثر مثثن ،ایثثن هثثا هثثم کثثا گثثر

مولدهسثتثنثد یثعثنثی کثا هثای مثخثتثلث

تولیدی یا مولد جسمی از جملثه شثامثل
خود کا مستقیما س فروش انجام میدهند
و نیز اضافه ا زش برای سرمایه دا تاجر

یا صاحه انبا تولید مینمایند زیرا حثوزه

تجا ت و انبا دا ی د این ا تباط بعنوان
ادامه مستقیم همان قلمروی تثولثیثد یثا

د عین حال شامل شکلی از خود سروسه

تولید بحساب میاید.

بعالوه نامناسه نیست مثتثذکثر شثوم

متمایز تشکیل شثونثده از افثراد حثقثوق

که طبقه سرمایه دا به افراد خصثوصثی

فکری و مدیریت و هدایت امو گوناگون
اقتصادی نیز امکانا س یثا قثطثتثا س اسثتثمثمثا

نمیشود بلکه مالکان دولتی و صثاحثبثان

میشود ،اضافه ا زش تولید میکثنثد ولثی

های دیثگثر وسثایثل تثولثیثد مثانثنثد مثواد

بگیر شاغل د ده های ساییثنثی کثا هثای

یا دولت اصاحثه ابثزا تثولثیثدا مثحثدود
خصوصی بیشتر یا کثمثتثر بثز گ بثخثش

اینگونه افراد بدین خاطر تنها د نیمی از

محمول کا و میتوان گفت بخثش هثای

دیگر وجود اجتماعی اشان مبتنی است

های مسکونثی ا نثیثز د بثرمثیثگثیثرد( د

انقیاد و استمما کا گر د وند کثا بثوده

نوعی تولید و عرضه خثدمثات مثحثسثوب

وجود اجتمثاعثی اشثان اکثا گثرا و نثیثم

متینی از وسایل متیشت مثانثنثد خثانثه

بر اینکه به شکلی عامل خرد سرمایه د

مو د این ممال ممکن است بتوان آن ا

و نسبت بثه او د ایثن ونثد بثالثنثسثبثه
نثثقثثش هثثبثثر و بثثرتثثری دا نثثد و بثثطثثو

نمود).
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بو ژوایی بطو کلی -که فوقا س قسثمثتثی از

نکاتی چند درمورد برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
د اشثثا ه بثثه مشثثخثثصثثات جثثامثثتثثه
کثمثثونثثیثثسثتثثی هثثیث ثثگثثونثثه اشثثا ه ای بثثه

امثر

اولین فثرصثت مثمثکثن و بثا بثیثشثتثریثن

زیست نشثده اسثت ،کثه

جثهثت بثرسثایثی سثوسثیثالثیثسثم

دیکتاتو ی انقالبی طثبثقثه کثا گثرا اسثت

سایان یافتگی ستمثگثری بثر حثیثوانثات و

این ی

نقثل بسثیثا اسثاسثی و بثز گ

برنامه محسوب میشود.

د قسمت بثعثدی از بثرنثامثه ایثنثگثونثه

ا ها نظر شده است:

سیاسی توس

سرولتا یا و تمبیت آن د

مثثربثثوطثثثه(اطثثبثثثقثثات و دولثثت تثثحثثثت

سوسیالیسما) از این کتاب جوع نمود.
دوما س جملثه اشثرط الزم بثرای تثحثقثق

مشخصه های این جامثتثه ازلثحثا

تخریه محی

کامثال س بثالفثاصثلثه سثس از کسثه قثد ت

آن بیان شثد -نثیثز مثیثتثوان بثه مثبثحث

سرعت ممکن اقدامات ضروی د ابثعثاد

مختل

انجام می سذیثرد) و بثا گثذا کثامثل بثه

بقد کافی وشن و دقیق و سا نثیثسثت

سوسیالیسم د عیثن حثال خثودش یث

است .انجام این انقالب یثعثنثی انثقثالب

کثثثمثثثونثثثیثثثسثثثم اتثثثمثثثام مثثثیثثثابثثثد .سثثثس
فرایند بلحا

تا یخی بالثنثسثبثه طثوالنثی

مدت ساخثتثمثان ،سثاخثتثمثان تثد یثجثی

تثثحثثول مشثثتثثمثثل بثثر بثثرقثثرا ی سثثیثثادت

اشثثرط الزم بثثرای تثثحثثقثثق انثثقثثالب

سثثوسثثیثثالثثیثثسثثم و گثثذا بثثه جثثامثثتثثه

عمل یا ویثداد یثا

کمونیستی  ،دیکتاتو ی انقثالبثی طثبثقثه

کثثا گثثر اسثثت کثثه قثثاد اسثثت مثثقثثاومثثت

یا به بیان دیگر تثا انثدازه زیثادی مثبثهثم
اجتماعی سوسیالیستی تثا آنثجثا کثه بثه

کثثمثثونثثیثثسثثم اسثثت نثثه ایثثنثثکثثه خثثودش

اجثثتثثمثثاعثثی طثثبثثقثثه کثثا گثثر  ،سثثاخثثتثثمثثان

انثثقثثالب اجثثتثثمثثاعثثی طثثبثثقثثه کثثا گثثر.....

ساختمان شود .واژه اساختمانا مثانثنثد

ساختن ی

بنا بر ی

تحول دا ای ونثد بثطثو نسثبثی طثوالنثی
مثثدت د حثثالثثیثثکثثه واژه ابثثرسثثایثثیا یثثا ا

است که اعمال قهر از سثوی سثرولثتثا یثا
امکانا س یا قطتا س ایجاب و الزم میشود  ،د
آینده ها ممکن اسثت یثعثنثی نثمثیثتثوان

استمما گران ا د هم شکند".
اوال س سوسیالیسم برسا یا برقرا میشود نه

بطو نسبی فثو ی یثا نثه طثوالنثی مثدت

داللت مینمثایثد .د ایثنثجثا صثرفثنثظثر از

بطثو مسثالثمثت آمثیثز انثجثام سثذیثردو و

متداول با سثابثقثه دیثریثنثه اسثاخثتثمثان

اینکه سوسیالیسم د عین حال بثمثمثابثه

مهمتر اینکه ادیکتاتو ی انقالبثیا الاقثل

بطو متداول بکا برده مثیثشثود ،مثقثولثه

متفاوت از جامته کمونیسثتثی د ابثعثاد

طبقه حثاکثم یثعثنثی د ایثنثجثا سثرولثتثا یثا

ایثثنثثکثثه سثثاخثثتثثمثثان شثثود .ایثثن مثثقثثولثثه

سوسیالیسما ،با مفهوم و مقصودی کثه
ای بخودی خود و د خود ناد سثت اسثت

زیرا سوسیالیسثم د عثیثن حثال فثرایثنثد

برقرا یا بر ی

ی

عمل یا ویداد یا تثحثول

سیاسی سرولتا یثا مثربثوط مثیثشثود ،کثه
عمدتا س یا بیشتر از هثمثه د ایثن زمثیثنثه

جثامثتثه سثوسثیثالسثتثی مثتثمثایثز و

سیاسی و اقتصادی و متنوی مشثخثصثه
های متینی دا د که من د اینثجثا بثه آن

غثثیثثرمثثمثثکثثن دانسثثت کثثه د مثثوا دی
بطریقی تا حدی زیاد یا تقریبا س بطو کامل

امروزه بر حاکمیت مثتثیثن مثوجثود یث

داللثثت دا د نثثه بثثر اعثثمثثال و اقثثدامثثات
انقالبی یعنی بالنسبه سریع سرنثگثون و

گذا از سرمایه دا ی به کمونیسم است،

نمی سردازم و فق

بطثو خثیثلثی فشثرده

متالشی کننده کلیت حثکثومثت و نثظثام

اقتصادی و اجتثمثاعثی و مثتثنثوی یثا بثه

ایسثت کثه د آن انسثانثثهثا از انثثقثیثثاد و

حثثاکثثم یثثعثثنثثی د ایثثنثثجثثا بثثو ژوازی و

فرایندی مشتمل بثر تثغثیثیثر و تثحثوالت
بیان دیگر امحاء و نابودی آثا و بثقثایثای

متذکر میشوم که جامته مزبو جثامثتثه
سلطثه سثرمثایثه هثایثی یثافثتثه و خثود

اقتصادی و وساخت فرهنگی ی
جایگزین ساختن آنها توس

طبقه

حکومثت و

گوناگون اقتصادی و اجتماعی و متثنثوی

شیوه زندگی خویش ا د تثمثامثی هثر

موجود د جامته سوسیالثیثسثتثی بثطثو
نسبتا س مثداوم و سثیثوسثتثه بسثوی یثا د

سرنوشت خویش ا تعیین میکنند .باید

نظام و وساخت مطثلثوب طثبثقثه دیثگثر
د اینجا یثعثنثی سثرولثتثا یثا ،کثه تثرجثیثحثا س

مفهوم استین یعنی مثفثهثوم حثقثیثقثتثا س

تثثلثثقثثی و نثثامثثیثثده مثثیثثشثثود(.د ضثثمثثن

انثثقثثالبثثی طثثبثثقثثاتثثی کثثا گثثری و عثثلثثمثثی

نامناسه نیست د اینجا بگویم که همثه

کا من د اینجا تنها میثتثوانثم مثطثالثتثه

ها د جریان متیثن انثقثالب اجثتثمثاعثی

طبقاتثی و کثاسثیثتثالثیثسثتثی و نثاانسثانثی

یث

از ابثثعثثاد مثثزبثثو تثثعثثیثثیثثن و خثثود

استای حصول به کمونیسم ،یا میثتثوان
گفت فثرایثنثد نسثبثتثا س تثد یثجثی ولثی بثا

سوسیالیسم ا د ک نثمثود و بثرای ایثن

هست .سوسیالیسم بثا انثجثام انثقثالب

دقیق نوشته های خودم د ایثن زمثیثنثه

ماهیت انقالبی سثاخثتثمثان کثمثونثیثسثم
اجثثتثثمثثاعثثی سثثوسثثیثثالثثیثثسثثتثثی د ابثثعثثاد

سثثیثثاسثثی و اقثثتثثصثثادی و اجثثتثثمثثاعثثی و
فرهنگی علی االصول بطو نسبتثا س فثو ی
برقرا میگردد( د عمل بدیثن مثتثنثا کثه

صفحه 99

بثثخثثصثثوص بثثخثثش مثثربثثوطثثه از کثثتثثاب

امالحظاتی د با ه مسئله سوسیالیثسثما
ا توصیه نمایم .د مو د تعا ی

و گروههای اجتماعی مختل

طبقثات

د جامتثه

همان اانقالبا یثا اانثقثالب اجثتثمثاعثیا

اعمال و اقدامات مذکو د همه حثیثطثه
سثثوسثثیثثالثثیثثسثثتثثی و ادامثثه بثثعثثدی آنثثهثثا

بصو ت تغییروتحوالت بالنسبه سیوسثتث ُه
عموما س تد یجی بسوی کمونیسم د کثل
دو ان تا یخی سوسیالیسم د عین حثال

 -یثثعثثنثثی د عثثیثثن داشثثتثثن ذات خثثاص
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نکاتی چند درمورد برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
سیاسی یثا اقثتثصثادی یثا اجثتثمثاعثی یثا

متین با خصلت د عین حال سیاسی از

متنوی خویش -خصلت متین سیاسی،

نثظثام بثو ژوایثی بثه سثوسثیثثالثیثسثتثی و

غیرمستقیم و یا د وجه نهایی خصثلثت

حثثاکثثم د ایثثن نثثظثثام نثثویثثن اسثثت -و

سیاسی انقالبی یعنی بطو مستقیثم یثا
طبقاتی سرولثتثا یثایثی داشثتثه و د ایثن

دومی با موجودیت وسثاخثت سثیثاسثی

اشکال مثتثیثن از خصثلثت و ذات خثود
ِ
ماهیت انسانیت گثرایثانثه دا نثد یثا بثه

محتوای مشخثل آن -کثه د
این نظام اخیر اساسثا س هثمثان حثکثومثت
واقتا س و کامثال س دمثوکثراتثیث شثو ایثی د

انسثثانثثی هسثثتثثنثثد) .امثثا د جثثامثثتثثه

همان خود مثحثتثویثات تثحثولثی و گثذا

بیثان دیثگثر بثمثتثنثای واقثتثی مثمثبثت و

سوسیالیسثتثی -یثعثنثی جثامثتثه بثوجثود

آمده سس از اعمال و اقثدامثات مثذکثو -

حاکمیت دیکتاتو ی انقالبی سرولتا یا بثه
بثثیثثان دیثثگثثر حثثکثثومثثت واقثثتثثا س و کثثامثثال س

دموکراتی

شو ایی البته بنحوی تد یجا س

کثثاهثثش یثثابثثنثثده د جثثهثثت حصثثول بثثه

ابثطثه بثا

این جامتثه و د مثو د آن مثرحثلثه گثذا

شونده اقتصادی و اجتماعثی و مثتثنثوی

متین سریع سوسیالیستثی هسثت  -ا
بطو کثافثی و د سثت تشثخثیثل دهثدو

همانگونه که بیان شد سرنگونی انقالبی
امثثکثثانثثا س قثثهثثرآمثثیثثز حثثکثثومثثت بثثو ژوازی
د جامته سرمایه دا ی توس

سثرولثتثا یثا

م بثدون هثیث ثگثونثه حثکثومثت
کمونیثسث ِ
موجودیت دا د ،چیزی که بلحا مفهوم

و تشکیل حثکثومثت مثزبثو سثرولثتثا یثا و
انثثجثثام سثثایثثر اقثثدامثثات امثثکثثانثثا س نسثثبثثتثثا س

خواست و ا اده انقالبی و انسانیت گرای

دگرگون کننده سوسیالیستی بثرای گثذا

و مضمون د عیثن حثال هثمثان اعثمثال

سثرولثتثثا یثای حثاکثثم د بثثرابثر یثا بثرعثثلثیثثه
بو ژوازی د مقیاس کشثو ی و جثهثانثی

میباشدو البته د جامته سوسیالیثسثتثی

د موا دی ممکن است جهت حفظ ایثن

قهثرآمثیثز اولثیثه اقثتثصثادی و فثرهثنثگثی

به و یثا بثرسثایثی سثوسثیثالثیثسثم تثوسث
سرولثتثا یثا وامثکثانثا س هثمثراه بثا مثتثحثدان
اجتماعی و سیاسی اش ،که د مجثمثوع

خود انقالب اجتماعی سوسیالثیثسثتثی ا
تشکیل میدهد ،ترجیحا س همان اانقثالبا

حکومت سرولتا یا و کلیت سوسیالثیثسثم
و طبعا س کمونیسم حاصل شده الزم گردد

محسوب و نامیده میثشثود .بثهثرحثال از

نیروهای بو ژوایی مقابله گردد ،که ایثن

اینجا است که ما کس اعمال دیکتاتو ی

که بصو ت قهرآمیز حثتثی مسثلثحثانثه بثا

امثثر بثثر اعثثمثثال مسثثتثثقثثیثثم و صثثریثث

این ترجی هم صرفنظر کنیم ،نثکثتثه د
انقالبی سرولتا یا ا تنها د شکل صثریث

دیثکثتثثاتثو ی انثثقثالبثی سثرولثتثثا یثا داللثثت

آن و محثدود بثه ایثن دو ه گثذا  ،تثنثهثا

مثثثا کثثثس د ایثثثن ابثثثطثثثه ضثثثرو ت

الاقل د ک و بثرداشثتثی نثاقثل از ایثن

مینماید .باید متذکرشوم که ،بنظر مثن،

متنا ر با این دو ه گذا میداند ،که ایثن

ادیثثکثثتثثاتثثو ی انثثقثثالبثثی سثثرولثثتثثا یثثاا ا

مقوله است ،ولی بنظر مثن ایثن نثقثل

تا یخی نثمثیثتثوانثد جثای مشثخثل ایثن

تقصیر یثا خثطثا از جثانثه وی بثحثسثاب

احساس یا د ک میکند امثا د آن زمثان

ادیثثکثثتثثاتثثو یا د فثثرایثثنثثدهثثای تشثثکثثیثثل

دهثثنثثده انثثقثثالب سثثوسثثیثثالثثیثثسثثتثثی و
سوسیالیسم -یعنی د هردو مرحله گذا

از سرمایه دا ی به سوسیالیسثم و خثود

سوسیالیسم ،اولی شامل دگرگونی های
صفحه 99

بخاطر محدودیت تا یخثی مثا کثس یث

نمیاید.

حوید پ یا خ یک نیامبر 4242

سرنگونی رژیم ،در
گرو همبستگی واتحاد
عمل!
ادامه از صفحه 91
و شرط اساسی برای فع ستم مثلثی د
ایران می باشد .اگر د فردای سثرنثگثونثی
ژِیثثم جثثمثثهثثو ی اسثثالمثثی  ،حثثکثثومثثت
سرکوبگر دیگری د ایثران بثر سثر کثا
بیاید  ،اسثتثمثمثا کثا گثران و تثوده هثای
زحمتکش و ستثم هثای گثونثاگثون و از
آنجمله ستم ملی هم نان باقی خواهثد
ماند  .تنها با استفرا حکومتی انثقثالبثی
متکی به ا اده تثوده هثای زحثمثتثکثش
یشثثه ای
مثثی تثثوان د جثثهثثت حثثل
مساله ملی د ایران گام های متین بر
داشثثت .د صثثو ت وجثثود آزادی هثثای
د کشو  ،مثلثت هثای ایثران
دموکراتی
خواهثنثد تثوانسثت د جثهثت تثعثیثیثن
سرنوشت خود ،اقدام جثدی بثه عثمثل آ
و ند .ملت ها ئی که خواهان ماندن د
چثثهثثا چثثوب یث کشثثو چثثنثثد مثثلثثیثثتثثی
نیستند خواهند توانست با مراجته بثه
آ ا عمومی ملت مربوطه و جله توافق
اکمریت اهالی ،از ایران جداشوند .مثلثت
هائی هم که متمایل به زندگثی د یث
کشو واحد چند ملیتثی هسثتثنثد ،قثاد
خواهند بود به این خواست دمثوکثراتثیث
خود ،جامه عمل به سوشانند  .د چنثیثن
حالتی ،همثه خثلثق هثای سثاکثن د
ایران  ،د زمینه مسائثل مثلثی حثقثوق
کامال مساوی خثواهثنثد داشثت و سثتثم
ملی به کلی از جامته خثت بثر خثواهثد
بست .د این کشو چند ملیتی ،زبان یا
زبان هثای مشثتثرک ا تثبثاطثی کثه الزمثه
زندگی د ی سرزمین چند ملیتی مثی
باشد  ،با مراجته به آ ای همه ساکنیثن
کشو  ،تعیین خواهد شد.
ابان ماه 9988
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هوی ایع ما تمیده همای ممرد

ازآبان تا آبان

متت د امعی و بتش از طیمد همای

ادامه از صفحه ۳

میان در حال خیرد

دیگر نیز موکن است با سرزی
یند و هوچین خیز

ممیا می

ای پیش ازایمن

بی نازام بیانجامعد.
تجربیاس تازعین

نشان میدهد زی فق

هرچعد با خ یصیت و محتیای

انقیبق و گستردهخ اما نومیمتمیان ر یم
را سممرنممگممین زممرده و

ددمممعممش حمماز م

دن زیر سمیماسمت

های اقت ادی و سرزیبگریم مای ر یم
بجای دلبستن بمی زمرامماس
متعاز ر ی

بمما اعممت م ممابمماس پممرازممعممده و اعممتممرایمماس
خیابان

از اقشمار

خممار م

را

معماح همای

و یا تیس بی قمدرس همای

بممی سمموممت راهممجممیلم

ازطممریم

اعت اباس و اعتمرایماس خمیمابمانم

سمی

داده است .طبمقمی زمارگمر وبمتمش همای
هممرچممی بممیممشممتممری از تممیده هممای زممار و
زحوت و اقشار محرو

امعی درمقاب

سرنی ت خمییمش را در دسمت گمرفمت.

اق یت استثوارگر و ستوگر زی بما تمکمیمی

باید تدابیری اندیشید و سمیماسمت هما و

حکیمت میمکمعمدخ در

رو

ای انقیبق را بکاربست زی

مرایم

را بممرای اتممحمماد نممیممروهممای زممارگممران و
زحوتکشان و آزادیتیاهان امعی آسمان
نواید و نیز میقعیت و تمیانمالم

را بمرای

ف ج زمردن دسمتمگماه همای اقمتم مادی و
نظام ر ی

فراه سازد.

آبان  89گفتومان سمیماسم
ا تواع را وارد فاز نییع
ادامی سیاست تشدید سمتم
گسترش

ممو م ممیری اسممیم م خ ز م
خطر ع

بممدون تممغممیممیممراس بممعممیممادی درسمماخممتممار
اقت ادی و ا تواع و سیماسم
راه حمم مم

زمعمینم

بممرای مممعممضممیس گسممتممرده

اقت ادی ا متموماعم

و مید

و سمیماسم

و ممبمارزاس

اعت ابماس و اعمتمرایماس اداممی خمیاهمد

زمرده اسمتخ

مرقمی ای بمار دیمگمر

وسمرزمی خ

طبقات خ فساد اداری و

افممیل اقممتممدار سممیمماس م

تک و تای مبارزه باین نتیجی میرسعد زی

نممدارد .بممعممابممرایممن تممردیممدی نممیممسممت زممی

تشدید تحمریموم مای اقمتم مادی آممریمکماخ
کا

برسرنیزه و سرزی

ز م ممیممت نممظمما
رن م

دا ت و چمی بسما

آتش خش و نفرس تیده همای ممرد
ید آورد .

اما معض زعین هوانطیر زی گفتی نی

ممدن

زمموممبم د اعممتممرایمماس و اعممتم ممابمماس و یمما

و ازسکی افتادن "خطمرسمیریمی

بم دن خمیمزش همای تمیده ایخ

ای

ممدن" ایممرانخ زممعممتممرل نمماپممتیممربم دن

ی

تمی می

ویروس زرونا بدلی

بی سمیممت ممرد

عمد

از سمیی ر یم خ آغماز

محتو

ب کی در رای

زعین سازمان نیمافمتمگم

این اعترایاس و نب د بدی

اسمت زمی

تیده های معمتمرض را در ممقمابم

ناریایت و ریزش در نیروهای پایی نظا

استبدادی و سمرزمیبمگمر حمازم

زی خامعی ای را مجب ربی تبری ستن از

داده و مبازاس آن ا را هدایت زعد.

مستضعد پعاه "اسی عمزیمز" نمومیدخ
صفحه 2

را

ع می ور سمازد و خمیمز م مای بمومراتمب
وسی تری را ب

یدی

ستون طنز

یشیان  -آبان88

ر یم

سمازممان

طنزتلخ طنناز ممدقلی
زاده
آقای چوخ بختیار و آلت
تناسلی کفتارماده
ازبیییریییوییی مد ت یییرس ییی ت ییی ت ت ییی ت
گ فتی مدی خ تنی یرارچ ترملیکیوی  ،ت ی ی ت
فییوی ی ییریین ت ی ییری ی تنی ییرارچ ت ت ی م ت ت
حصرلتبچهته تس تمسر تب هو میه ت ...ت
نستهتت ت رفتهتبررمت ه لهتفوی یریوی رمتت
فو متبج ئ ت مر سر ت یزی م ت ی ار ت ی رت
برر.
تنییک ی ی ی تما تبییج ی خ تن ی ی ی م ت ت تزرمت
بر خت.ت ثلتسّمهته تپ ئرنت تبی س تما ت یوی چت
رو رم.ت رمت ثلت عرختزرچته ت تازایینت
رلهتبهتآخت رلهت اتزاینتتسرماختبیه تآخت
سرماخت رخ ی .تهی ت یریخیراسیتین تازهی ت
ف صله تبیویری ی تا ی ت یوی ت یری ی  .ترمایینت
فو بررمت هتبهتلهتتم زدتافت ریی ؟ ت تایینت
تر پ ت تتبررت یه ت ت ی ی تهی ت
همهت ی
ازتماچتمسر تا ت صمر تگ فت تلیحی یه تادت
ه تتد چتفو ه دتآزامترهیکی چ تما تازنیررمت
ر م ک ت تبلوهتیکت ق امتآما شتپر ات ک .
ییحییر ت ییمی د ی د ت ی ر ی تبییررم ت ییه ترمه ی ت
رلرلر ت ثلتنررت ین .ت ی ی ت یه تهیری ت
ازآسم ختآ شته تبب مرت ل م تب ادت هیریهت
قر تسیمر تتبر ختبیری خ ت تبیه تهی رمدت
ب ک.
ت گه ختل م تبهتجم ر تازه ت السیریهی ت ت
ر ست ختس بق تافت رت.ت ه ت یی چ تبیررم تارت
ب تپ ت تزی تبزل.تسالمتعلرو ت ری ت.
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آنموقع که دردانشگاه ھمکالسی بودیم از
بس که ادا واطوار آدمهاای اطاو کشایاده و
روشنفاکار و چایاز فاهام را درمایااورد و
ازخودش تعریف وتمجید میکرد که اسما
را گذاشته بودند "چوخ بختیار" اما آناروز
حال روز پریشانی داشات .سارصاحابات کاه
باز شد ھمچون غریبه ای بی پانااه کاه باه
آشنائی رسیده باشد سفره دل اش بازشد.
گفت :ای بابا این وضغیت کرونائی چه قوز
باالی قوزی شده است ،دماراز روزگارماان
درآورده از وقتیکه خانه نشایان شادیام آ
خوش ازگلویم پائین نرفاتاه و..ازمشاکاالت
معیشتی گرفته تا اختالفات خانوادگی یا
ریز حرف زد.
چیز جدیدی نداشات ،ازھاماان مشاکاالت و
گرفتاریهائی میگفت کاه اماروز ھاماه ماثال
من و اماثاال مان داریام .گافاتام کاه بارادر
زندگی ما مثل ھم است و مشاکاالتاماان ھام
شبیه ھم اگارراه حال پایادا کاردی مارا ھام
خبرکن...
گفت :وهللا کادا راه حال! باه ھاردری زد
ھرکس ی نسخه ای میایایاچاد درحاالایاکاه
خودش درحل مشکالت اش درمانده است .
اشاره کرد به پاکت زیربغل اش ،اناگااری
نقطه امیدی یافته باشد گفت  :غافاوری کاه
یاده ته؟ استاد علو ...
گفتم آره چطور کاار و بااری بارایات پایادا
کرده است؟ گفت ناه بااباا کاالس درس کاه
نمیره کاله علی را بارمایادارد مایازارد سار
ولی و از سار ولای ور مایادارد و دوبااره
میزارد سرعلی تا این وسط ی چیازی ھام
برای خودش بماند ...ھمه چیز رو بارایا
تعریف کرد آدرسی داد چایازی باخار کاه
خوداش امتاحاان کارده باود وصاد در صاد
راضی بود.
گفتم خو خیر باشد آن حالل مشکالت چی
ھست؟  :زود پرید وسط حرفام واشااره باه
پاکت زیربغل اش کرد و گفت :اگر خواستای
توھم امتحان بکن  .گفتم خو پرسیاد کاه
دراین پاکت مشکل گشا چی ھست ؟
گفت وهللا چی بگم یخورده بی ادبیه !
بعد ازی خورده من من کردن
باالخره بزبان آمد.
این پاکتو میبینی توش آلت تنااسالای کافاتاار
ماده است!
صفحه 1

گفتم آلت تناسلی کفتار ماده!!
گفت به والی علی قسم راست میگم
کله ا ساوت کشایاد .گافاتام آقاای جاماشایاد
حضرتعالی تحصیلکرده این مامالاکاتای ایان
چه طرزحرف زدنه !؟
گفت بجانت قسام راسات مایاگام بارا پانا
میلیون آ خورده
گفتم حااال مایاخاوای باا ایان آلات تانااسالای
کفتارماده چی بکنی مارد حساابای خاجاالات
نمیکشی ؟!
گفت بجانت قسم ازمن با ساوادتارھاا صاف
بسااتااه انااد ماایااگاان درعاار دو روز بااه
اخااتااالفاات خااانااوادگاای پااایااان ماایااده ،عشااق
واقعی جوانه میزناه و شااناس باهات روی
میاره!
گفتم مگر دیوانه شاده ای ایان مازخارفاات
چیه ؟
پرید وسط حرفم  :آقاا طاس ساناتای غاوغاا
میکنه باورکان طاس ناویان در ماقاابال اش
لنگ انداخته ،طس سنتی داره کرونا را ھام
شکست میده .میدونی تاحاصایاالت ماا یا
بعدی بوده به بُعد سنتی تاوجاه ناکارده ایام
مشکل ما ھمینه ..
آدرسی را ازجایاس اش درآورد "فاروش
طلسم جادو "...بیا برو خودت بخوان
چشمم سیاھی میرفت ،زده بود بیارون کاه
تمدد اعصابی بکنم که آقای چاوخ باخاتایاار
آن اندک امید را ھام باربااد داد .باه حاال
خاااودش رھاااایااا کااارد آماااد خااااناااه
پااکاارتاارازقااباال آدرس را پاایاادا کاارد چااه
غوغائی بود
ادمین صفحاه «فاروش طالاسام و جاادو»
توضیح میدھد « :مشتریاان بایاشاتار دناباال
آلت تناسلی کافاتا اار مااده ھساتاناد! بااعا
آرام  ،باهاباود رواب اط زنااشاویای و حال
اختالفات خانوادگی میشود .آلت تانااسا الای
کفت ار ماده پن میلیون تومان ،طلسم را
ھم مینویسم ،صد در صد تضمینای .ماهاره
مار افعی ھم فقط  ۳۹۳ھزار تومان».
گشتام و رسایاد باه ناظار رئایاس ماحاتار
دانشگاه ،نوشته بود
رئیس دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی
در مراسم راهاندازی » مرکز خادماات طاس
سنتی ایاران ویا ه بایامااران کاروناایای »،
احداث این مرکز را گامی در جاهات تاحاقاق

ساایاااسااتھااای ابااالغاای رھااباار جاامااهااوری
اسالمی ایران عنوان کرد.
علایارضاا زالای کاه فارماانادھای ساتااد
مقابله با کرونا در کالنشهر تاهاران را
ھم بر عهده دارد ،روز ی شنباه۸۱ ،
آبان » پدیده قطعه قطعه شدن در طاس
نوین را آفتی دانسات کاه طاس ساناتای
ایرانی گرفتار آن نیسات «و افازود» :
در طس سنتی ایران به بیمار بهعاناوان
»مااوجااودی بااا کااراماات «و »صاااحااس
اشرافیت دردمند»
اینها را که خواند یاد افتاد که وقاتای
درمامالاکاات گال وبالابال ماا شاااھاناشاااه
آریامهر بزرگ ارتشاتااران ایاران را
دست علی ازمرگ حتامای ناجاات اش
میدھد و اماا رضاا باا دسات خاوداش
تاج برسر وی مینهد  .و رھبر بازرگ
مسلمانان جهان جنا خااماناه ای ،یاا
عاالاای گااویااان ازشااکاام مااادر اش زاده
میشود
درایاان واناافااسااا عااده زیااادی سمااتاااساافااانااه
بسیاری با مدرک کارشناسای درجایاسم ھام
پیدا میاشاوناد کاه بارای حال مشاکاالتشاان
بحای مبارزه و حاق خاواھای باه رمال و
اسطرال  ،دندان گراز و نااماوس کافاتاار و
نوشیدن شاش شتر و خاوردن عانابارنساارا
سپشگل االغ مادهم پناه بیاورند!!؟
اما از شما چه پنهان مانده ا کاه بااالخاره
ایاان آقااای چااوخ بااخااتاایااار بااا آن نااامااوس
کفتارماده چه خواھدکرد!؟
طناز ممدقلی زاده
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گرامی باد یکصد و
سومین سالگرد انقالب
کبیر سوسیالیستی
اکتبر
د  1نثثوامثثبثثرسثثال ( 9891و بثثه تثثقثثویثثم

سیاسی و اقتصادی امثپثریثالثیثسثم یثکثی

ازدست آو دهثای تثا یثخثی لثنثیثن هثبثر

کرد.

سرولتا یائی د وسیه به سیروزی سثیثد.

انثقثثالب اکثتثثبثثر بثثود کثه انثدیشثثه هثثای

اکنون د نیمه اول قرن بثیثسثت و یثکثم

کا گر و زحمتکثشثان سثیثادت سثیثاسثی،

مشخل تا یثخثی سثرمثایثه دا ی اوائثل

و بحرانهای الینحل آن با تمثام تثبثعثات

های عظیثم نثظثری جثنثبثش سثرلثتثا یثای

زیسثت ،بثیثش

ژولثثثیثثثنثثثی  92اکثثثتثثثبثثثر )9891انثثثقثثثالب
و د تا ید بشثر بثرای اولثیثن بثا طثبثقثه

نثثظثثامثثی و اقثثتثثصثثادی اسثثتثثمثثمثثا گثثران

وستمگران ا برانداختند و امید به آزادی
و سوسیالیسم ا د مثیثان کثا گثران و

زحثثمثثتثثکثثشثثان سثثراسثثرجثثهثثان شثثتثثلثثه و

ما کس و انگلثس ا د تثحثلثیثل شثرایث

سده بیستم بکا گرفت و بثه گثنثجثیثنثه

جهان افزود.

منح

سرمایه دا ی برافثراشثتثه خثواهثد

ماهیت ضد انسانی نظام سرمثایثه دا ی
ویرانگرش نظیر فقر و نابرابری ،جثنثگ و

کشتا و نابودی مثحثیث

ازبیش آشکا شده است و ایثنث

بثرغثم

بکا گیری خالق تئو یهای مثا کسثیثسثتثی

تبلثیثغثات د وغثیثن و مسثمثوم و هثمثه

لثثنثثیثثن ،بثثه تثثکثثامثثل

وانقالب اکتبر ،اما اندیشه های انثقثالب

ساختند .انثقثالب کثبثیثرسثوسثیثالثیثسثتثی

د شرایث

استمما گران و ستمگران ابدی نیستند.

ما کسیسم واستحکام اصثول آن بثیثن

اکتبر ،حقانثیثت سثوسثیثالثیثسثم و لثزوم

انثقثالب اکثثتثبثر بثراسثاس انثثدیشثه هثثای

بیشتری مییابد.

اکثثثتثثثبثثثر نشثثثان داد کثثثه نثثثظثثثامثثثهثثثای

مشثخثل تثحثوالت تثا یثخثی

وسثثیثثه تثثوسثث

انقالب اکتبر هم نین صحت این تئو ی

سرلتا یای سثرتثاسثرجثهثان یثا ی سثانثد.

تغییرات عثمثیثق اجثتثمثاعثی د جثامثتثه

دو انساز ما کس انثگثلثس و لثنثیثن بثه

مثثا کسثثیثثسثثتثثی ا بثثاثثثبثثات سثثانثثد کثثه
بشری برای سیدن بثه آزادی و دنثیثائثی

سیروزی سید و دستاو دهای بی نظیر و

حانبه بو ژوازی بثرعثلثیثه سثوسثیثالثیثسثم

انثثقثثالب اجثثتثثمثثاعثثی هثثر وز اهثثمثثیثثت

د یثثکثثصثثد و سثثومثیثثن سثثالثثروز انثثقثثالب
شکوهمند اکتبثر ،بثا وفثادا ی بثه آمثوزه

آ ی ازسثثتثثم و اسثثتثثمثثمثثا نثثه مثثحثثصثثول

تحوالت شگرفی ا د جهان موجه شثد

های انثقثالب سثوسثیثالثیثسثتثی اکثتثبثر و

زنثثجثثیثثره ای از قثثانثثونثثمثثنثثدیثثهثثای تثثکثثامثثل

تثثجثثربثثیثثات گثثرانثثبثثهثثائثثی از خثثود بثثرجثثای

وکا گری د سراسثرجثهثان و نثیثزبثا د س

تصادف د وند تا ید ،بثلثکثه مثحثصثول
اجتماعی است که تنها کافی نیست آنها

که برغم شکست موقتی آن اما د سها و
گذاشت که وشنی بثخثش اه جثنثبثش

آموزش ازتجربیات جنبش کثمثونثیثسثتثی
گیری از فراز و فرودهای تثا یثد جثنثبثش

ا شناخت و تعبیر و تفسیثر کثرد ،بثلثکثه

کمونیستی د مثبثا زه بثرای بثرانثداخثتثن

کمونیستی کشثو مثان ،ا اده خثود ا د

لثثنثثیثثن هثثبثثر انثثقثثالب بثثز گ سثثرلثثتثثا یثثای

انقالب اکتبر نشان داد که جهانی دیگثر،

خثثالثثصثثی از بثثربثثریثثت سثثرمثثایثثه اسثثت،

ما کس و انگلس ،با تجزیه و تحثلثیثل و

تثثثبثثثاهثثثی مثثثمثثثکثثثن اسثثثت .انثثثقثثثالب

بثثرافثثراشثثتثثه بثثاد سثثرچثثم مثثا کسثثیثثسثثم-

اقتصادی و اجتماعی عصثرخثود و اعثالم

شثد .امثا

باید دست اند کا تغییرآن بود.

وسیه و انقالب اکتبر و ادامه دهنده اه

شناخت علمی قثانثونثمثنثدیثهثای تثکثامثل

نظام سرمایه دا ی است.

جهانی آ ی از ستم استثمثمثا و جثنثگ و
اکتبربواسطه سلسله ای از عوامل عینثی
و ذهنی د نیمثه اه مثتثوقث

گثثثثثذا سثثثثثرمثثثثثایثثثثثه دا ی بثثثثثه دو ان

جنبش کمونیستی از هرشکستی د سهثا

دا ی د این دو ان ا تئو یثزه و امثکثان

ثفثرنثمثون

امپریالیسثتثی ،شثد نثامثوزون سثرمثایثه
وقوع انقالب د حلقات ضتی

دا ی ا به اثبات ساند .کش
صفحه 1

سرمایثه

ماهثیثت

آموخته و ققنوس وا از خاکستر خود بثر
میخثیثزد و بثا دیثگثر سثرچثم

انقالب اکثتثبثر ا بثر ویثرانثه هثای نثظثام

مبا زه برای سوسیالثیثسثم کثه تثنثهثا اه

استوا تر و قویتر سازیم.

لنینیسم و اندیشه های انقالب اکتبر

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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"هشدار ای غری

غیرقانین "

چیزی در نگاهت
ایدخ
اماخ
نی
بق گوان
ویترین نشین های
عر

خواندم که یک خانواده پنج
نفره ی سردشتی به امید
رسیدن به ساحل امن در
کانال مانش غرق شدند!
تاریخ سرودن این شعر به
تابستان هفت سال پیش
برمی گردد ،و تحت تأثیر
دیدن تن بی جان دختربچه
ای غریق که ماموران امداد
استرالیایی او را از آب گرفته
بودند .دردا که تا امروز
همچنان در بر همان پاشنه
می گردد و روزی نیست که
جنازه ای از ما را از آب
نگیرند ،گویا سهم ما از
دریاهای جهان غرق شدن
در آن هاست.
احسان حقیق نژاد

ان پیر را

ر بر پیشان م آورد

و پریان دریایق را
رونت بازار م
ویا*

کست

ایدزافری های زلد زافرتی *

رخعی در ایوان نرخدایان م زرد

نشریه سیاسی و تحلیلی
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
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات
خود را با در میان بگذارید .

kar@fedayi.org

نی آبت پتیرفت
نی خا
….
خانی ایخ
دستان زی گیسیانت را ببافعدخ
یک باغچی
و درگاه زی هر نیوروز
روبی روی هیاهیی از مدرسی بی خانی بازگشتعت باز م
چی رویاهای موعیع !!!!
…
غری

غیر قانین

ان

در سفر دیدس

یدخ

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 :
..................

هشدار

روابط عمومی

اثر انگشتانت را
پ یس ای آسوان نشین
برندارند!
احسان حقیق نژاد
پ.ن :زافری های زلد زافر تی
گشتی ز ِ ایوان و ی ایوان تر
میلیی

webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

