
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

جولو    0011سرانجام الیحه بودجهوه 

اهور ظ جراختیار مجلس قرار گرف  تا به

جرمقایسه با روال پارلمانهای بدرژواپی کم و 

مرجم از “  نمایندگان” کسی نداشته باشند و 

کم و کیف بدجهه با خبر شده و بر جخل و 

 خرج  جول  نظارت جاشته باشند!

سالهای گذشته شنیدیم و جیدیم که هر بوار 

بعد از تقدیم بدجهه کل کشدر به مجولوس 

ارتجاع، چه سر و صداهائی که برپا نمیشدج 

وچگدنه هناح های متنازع رژیم آنجونوان 

بجان هم میافتند که تدگدئی همه چیز های 

خدجاش هس  و مسائل آنچنان شفاف و طبق 

قاندن پیش میروج که  مثال با پارلمان فرانسه 

مد نمیزند. از مدافعین حقدق کارگر گرفتوه  

تا، معترضین به نابدجی محیط زیسو ، از 

فقدان رجیف بدهه برای بیکاران فاقد بیمه 

های اهتماعی گرفته تا حقدق زنان بیده ئ 

ایراج به سهم بدجهه های کالن نهواجهوای 

مذهبی گرفته تا  ضرورت عدم اتکای بدجهه 

 به جرآمد نف ... 

 کارگران جهان متحد شوید !

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

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

و  9011الیحه بودجه 

 سیر در عالم هپروت

افزایش بودجه نهادهای مذهبی و وابسته حاکمیت و نگرانی 

انتخابات پارلمان آلمان در ماه 

 0109سپتامبر 

ازمبارزات توده های 

 زحمتکش  اقلیم

کردستان حمممایمت  

اقتصاجی که آلموان جر  -قدرت و وزنۀ سیاسی

اروپا به همراه می کشد بر همه روشن اس . وزنه 

ای که با کنترل و همراهی فرانسه شکل گرفته و 

این جو کشدر متحدجا و مشترکا جر بسیاری مدارج، 

تعیین تکلیف بر سیاستهای اروپا را بعهده جارنود. 

جر مودرج  9102جر تحلیلی که جر سال گذشته 

انتخابات مجلس اروپا ارائه شود و جر کوار 

کمدنیستی ماه ژوئن نیز به چاپ رسید به این امور 

اشاره شد که جو قطبی بدجن اروپا جر واقع شکول 

گرفته که از طرفی لهستان، مجارستان، سلدویون، 

جول  چک و رومانی قرار گرفته اند و جر طرفوی 

جیگر هم کشدرهای غرب اروپا به پورچوموداری 

 آلمان و فرانسه خدج را آرایش و فدرم جاجه اند. 

 به یاد دیه گو آرماندو 

 مارادونا 

 

چند روزی س  از مرگ ناگهانی  جیوه گود  

آرماندو ماراجونا میگذرج. بدون شک های آن 

جارج یاج این فدتبالیس  نام آور را به قلم آورج 

و جربارۀ وی یاجبدجی ندش . مواراجونوا از 

خانداجۀ بسیار فقیری بدج که جر گدشه ای از 

محالت فقیرنشین بدینس آیرس بدنیا آمود. 

خیلی زوج جر کدچه پس کدچه های این محلوۀ 

فقیرنشین ماراجونا نشان جاج کوه از چوه 

استعداجی برای فدتبالیس  بدجن بورخودرجار 

 اس . 

 0صفحه 

 5در صفحه  ادامه

 5در صفحه  ادامه

 0در صفحه  ادامه

 اطالعیه مشترک

در حمایت از اعتراضات اخیر 

 مردم کردستان عراق

و محکومیت سرکوبگری 

 حکومت اقلیم کردستان

 0در صفحه  ادامه

 1صفحه 

آذر و رزم پایدار  91بمناسبت 

 دانشجویان انقالبی

ازآن وردنه ها “ وردنه”این 

 نیست!! طنناز ممدقلی زاده

 99صفحه 

 0صفحه 

تغییر و تحوالت سیاسی، اقتصادی 

و  اجتماعی در دوره حکومت 

 90صفحه  رضا خان

تأمین واکسن  –اطالعیه مشترک 

کُرونا و ارائه رایگان آن، خواست 

 فوری  طبقه کارگر است!
 91صفحه 

 آذر هفتادوپنجمین  09گرامی باد 

 سالگرد جنبش انقالبی  

 1صفحه 



 

 اجامه از صفحه نخس 

... خالصه تندر بحث و هدل و اعتراض و 

انتقاج آنچنان گرم میشدج که گدئوی جر 

مدت کدتاهی هم شده  منافع تمام اقشار 

زحمتکش جر کالم  ایون بواصوطوالح 

نمایندگان ذوب جر والی  فقیه تجسموی 

عینی یافته اس . و بر آن اس  تا اکثری  

عظیم کارگران و زحمتکشان و محرومانی 

که جیگر هیچ امیدی به اصالح امدر به نفع 

شان جراین نظام نمیبینند مدافعین خودج 

را جر سیمای سخنگدیان طبقه حاکوم و 

 مافیای قدرت و ثروت  بیابند.

هالب اس  جر تالش مافیای قودرت و 

ثروت برای نمایش مجلس سرا پا گودش 

بفرمان ولی فقیه بعندان سیستم پارلمانی 

که طبق معمدل نمایندگان اقشارمختلوف 

مرجم جر آن به نمایندگی از انوتوخواب 

کنندگان خدج جر هال بحث و هودل و 

انجام مامدری  نمایندگی خدج هستنود، 

عالوه بر روزی نامه های رنگارنگ مجواز 

به اپدزیسیدن چپ و راس  رژیوم هوم 

سرای  کرجه اس  و از کپی پاستای ایون 

خزعبالت تا روندیسی از منتقدین نظوام  

جر نقد و تحلیل خدج، به مروج  هنویون 

سیستمی تبدیل میشدند. جر حالیکه زمانی 

میشدج بر اساس الیحه بدجهه به  تجزیه و 

تحلیل جرس  و علمی نشس  که الیوحوه 

مزبدر از حداقل شفافی  برخدرجار باشد 

بدجهه ندیسان عالوه بر تحصص و استقالل 

الزم  پایشان بر واقعی  زمینی اسوتودار 

بدجه باشد و به جاجه های واقعی تکویوه 

کرجه باشند وگرنه  با سیر جرعالم هپروت 

نظیر آنچه که  بدجهوه نودیسوان جر 

همهدری اسالمی بدان مشغدلند، نمیشدج 

از روی اجعاهای ضد و نقیض سران امدر 

و نمایندگان مجلس به تحلیل آن نشستوه 

از آن نتیجه  و رهنمدج برای موبوارزه 

 گرف . 

با وهدج این نیم نگاهی به آنچه که الیحه 

بدجهه می نامندش بیشتر روشن میشودج 

که  تالش بدجهه ندیسان  جرعین حال و با 

تمام تالش بدجهه ندیسان  نشاندهونوده 

 افالس رژیم حاکم بر ایران نیز اس  .

بعندان مثال جر رجیف جرآمدی پیشبینوی 

شده اس  که از نهاجها و بنیاجهای انقالب  

میلیارج تدمان  مالیات گرفته شدج.  0101

گذشته از اینکه  جر نظرگرفتن این مبلو  

نسب  به جرآمدهای این بنیاج ها که بور 

بیشتر منابع اقتصاجی چنگ انداخته انود 

بسیار ناچیزاس  اما نهاجهای مزبدر کوی 

مالیات جاجه اند که این بار بدهند؟!، آیا 

ران  خدارها،  بانک های خصدصوی و 

و صندوق های   ی مدسسات چپاولگر اعتبار

قرض  الحسنه و بنیاجهای عظیم اقتصاجی 

که به هیچ کس حساب پس نمیودهونود. 

هزارمیلویواجری  902نمدنه جیگر کسری 

بدجهه اس   که نسب  به سال گذشته سوه 

برابر شده اس  .معنی آن این اس  کوه 

این کسری بدجهه ازیک هائی باید تامین 

شدج .ازکجا؟ طاهراازمحل فروش نف  و 

واگذاری امدال جولتی . امدال جولتی که 

سالها اس  چدب حراج خدرجه وبه ثمون 

بخس  به خدجی ها واگذارمیشدج اما نفتی 

که به پائین ترین سطح فروش خدجرسیده 

اس   چگدنه میتداند پشتدانه  هزینه ها و 

کسری بدجهه سال اینده را تامین کنود.؟  

جرالیووحووه بوودجهووه قووراراسوو  

هزارمیلیارج از جرآمد نف   یعنی یک 911

چهارم بدجهه  کل به  بدجهه عومودموی 

تزریق شدج جرحالیکه فروش رسمی نف  

هزار بشکه جر  911جر حال حاضر کمتر از 

روز اس   که  برعکس سال گذشته  کوه 

تدمان محاسبه شده بودج  0911نرخ جالر 

هزار تودموان 91امسال باید برمبنای  

محاسبه کنند  که عمال نصف بدجهه را بوه 

نف  وابسته کرجه اند. نفتی کوه اصوال 

معلدم نیس  که بمیزان جر نظرگرفته شده 

بفروش برسد .الزم به ذکراس   کوه 

جول  بدجهه عمدمی خدج برای سوال ” 

تریلیدن تدمان جر نوظور  ۱00آینده را 

تریلیدن تدمان آن از محل  022گرفته که 

برابر قوانودن  9.1صاجرات نف  خام )

تریلیدن تدمان آن  091بدجهه امسال( و 

 11از محل صاجرات محصدالت نفتی )با 

 ۶۶جرصد افزایش نسب  به امسال( و 

تریلیدن تدمان آن از محل فروش جاخلی 

بینی شوده اسو      محصدالت نفتی پیش

تدهمات بقدری به چشم میخدرج  و آش 

انقدر شدر اس  که  یکی از نماینودگوان 

 981 -// شماره  9911آذر  ماه 

 0صفحه 

 و سیر در عالم هپروت 9011الیحه بودجه 



 

ذوب جر والی  فقیه مجلس نیز  مجبدر به 

 اعتراف شده اس   و میگدید:

پیش بینی شده اس  که جر سال آینوده » 

روزانه بین یک میلیدن تا جو میلیودن و 

هزار بشکه نف  صاجر خداهیم کورج  911

که این فرض واقعی نیس  چرا کوه جر 

شرایط تحریم امکان فروش نف  وهودج 

 .ندارج.

ایشان البته فدرا نگرانی مرجم از ایون 

باب  را بی مدرج میداند و میگدید  جولو  

حسن روحانی قبال گفته بدج کوه اگور 

صاجرات نفتی محقق نشد، اوراق سولوف 

نفتی به مرجم خداهد فروخ   یعنی  قرار 

اس  با پیش فروش نف  و خالی کورجن 

 هیب مرجم  مشکل را برطرف کنند.

پس تنها منبعی که میماند اخذ مالویوات 

اس  . اما جربخش مالیات نیز اوضاع از 

آنچه که گفته شد بهتر نیس  وگرنه تدصل 

کوه به جرآمد نف  آخرین چاره نمیبدج 

ازقضا صاجرات آن مندط به برجاشوتون 

. و فروش جاخلی هم  مندط  تحریمها اس 

به افزایش جرآمد ها و بهبدج وضعویو  

 اقتصاجی  مرجم اس .

 911جرآمد مالیاتی جرالیحه بودجهوه 

میلیارج محاسبه شده اس  این جر حالوی 

اس  که اقتصاج ایران جر شرایط بحرانی 

شدید بسر میبرج جر هنین شرایطی  کسب 

و کارهای کدچک و یا بنگاه های خصدصی  

و بخش بزرگی از شرکتهای جولتی  جر 

هریان رکدج سالهای اخیر آنچنان لطموه 

جیده و از رمق افتاجه اند که بنظر نمیرسد 

که جرآمد آنچنانی جاشته باشونود توا  

مشمدل مالیات گرجند خیلی از آنهوا از 

پرجاخ  بمدقع حقدق کارگران و کارکنان 

 خدیش نیز سر باز میزنند.

بنگاه های ریزو جرش  وابسته به بویو    

رهبری، سپاه پاسداران و نظاگراینها کوه 

عمده  منابع اقتصاجی را جر چنگ جارنود  

به هیچ کس حساب پس نمیدهند  بلوکوه 

سال به سال به بدجهه شان اضافه میشودج  

و یا صدا و سیما، سازمان اوقاف که عالوه 

بر زمینداری و زمینخداری فساج و جزجی 

و باال کشیدن حقدق کارگران ، بودجهوه 

های کالنی نیز از بدجهه عمدمی جریاف  

میکنند و کک شان هم نمیگزج که مرجم  با 

چه فقر و فالکتی جس  بگریبان هستند ... 

انتظار جریاف  مالیات از چنین موراکوز 

غارت و چپاول و فساجی فقط  فریب افکار 

 عمدمی و یا سیر جرعالم هپروج اس . 

جر نهای   میماند اخذ موالویوات از 

کارمندان، کارگران و جیگر زحمتکشوان 

وحقدق بگیرانی که  کمتوریون سوهوم 

جرافزایش بدجهه برای آنها  جر نظرگرفته 

شده اس  و باوهدج اینکه خدج رسوموا 

ای جر  اقرارمیکنند که  نرخ تدرم نقطوه

صدم جرصود  0۶.0از  0922آبان ماه 

عبدر کرجه و طبق اعالم  رسمی مورکوز 

های مجلس  نرخ بیکاری واقعوی  پژوهش

برابر آن چیزی اسو   9.1چیزی حدوج 

کند  جر الیوحوه  که مرکز آمار اعالم می

جرصد افزایوش  91بدجهه تنطیمی  تنها 

حقدق آنهم برای کارمندان جولتوی جر 

نظرگرفته  شده اس  و هیچ رجیف بدجهه 

ای برای حل این معضالت جر نظرگرفتوه 

 نشده اس .

بدجهه تنطیوموی جولو   جر یک کالم 

همهدری اسالمی نشاندهنده بن بسو  

اقتصاجی اس   که هیچ چشم اندازی برای 

برون رف  از آن وهدج ندارج. آنچه کوه 

جرچشم انداز اس  فالک  بیشتر تودجه 

های زحمتکش مرجم و گسترش فسواج  

جولتی، اختالس ، تشدید استثمار و تدسل 

رژیم  به  حاجثه آفرینوی جرخوارج و 

اما فورامودش سرکدب جر جاخل اس . 

کرجه اند که  هنبش های اهتماعی بدیژه 

هنبش کارگری جر ایران هرگز تسلیم زور 

سرنیزه  نخداهد شد  و همچدن آتشوی 

زیرخاکستر باز هم  برخداهد خداس  و 

این بار با آگاهی و تجربه بیشتور، بوه 

مبارزه برای رهائی از ستم  و استثمار و 

زور و سرکدب، تا پیروزی نهائی اجاموه 

 خداهد جاج.
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بودجه تنطیمی دولت جمهوری اسالمی نشاندهنده بن بست اقتصادی  

است  که هیچ چشم اندازی برای برون رفت از آن وجود ندارد. آنچه که 

درچشم انداز است فالکت بیشتر توده های زحمتکش مردم و گسترش 

فساد  دولتی، اختالس ، تشدید استثمار و توسل رژیم  به  حادثه آفرینی 

 درخارج و سرکوب در داخل است.



 

جر حالیکه تدجه های زحمتکش مرجم با  

گرانی، بیکاری  و ناتدانی جر تامویون 

معاش روزانه خدج جس  بگریبان بدجه و 

بسیاری ازکارگران و کارمنودان بوا 

معدقات مزجی چندین ماهه موداهوه 

هستند و سران امدر جولتی و نهاج های 

رنگارنگ  مذهبی اختالسگر و جزج و 

ران  خدار، جر برج  و باروهای  چندین 

هزار میلیارجی  به عیوش و عشورت 

مشغدلند ، افزایش  چشمگیور سوهوم 

 0011نهاجهای مذهبی  جرالیحه بدجهه 

روزنامه همهدری اسالمی  را هم کوه 

خدج هزو ران  خداران  جر نوظوام 

همهدری اسالمی محسدب میشدج بوه 

شکدائیه وا جاشته تا با بلکه بتدانود از 

خشم و نفرت تدجه های مرجم  نسب  به 

مافیای  سرکدبگر حاکم بکاهند . روزی 

نامه همهدری اسالمی جر باصطالح نقد 

افزایش بدجهه نهاج های موذهوبوی  

 میندیسد: 

کول کشودر،   0011جر الیحه بدجهه ” 

برای شدرای عالی حدزه علمیه قم، چند 

مؤسسه حدزوی، چند مؤسسه تحقیقاتی 

وابسته به حدزه علمیه، سازمان تبلیغات 

الومولولوی  اسالمی و چند مجمع بین

با ”  که ”  هائی جر نظر گرفته شده  بدجهه

های جولتی بوه  اختصاص جاجن بدجهه

مراکز جینی، فرهنگ کشودر را از 

مرجمی بدجن به سدی وابستگی سودق 

تریون  ها بزرگ جهید و این وابستگی می

 ".کونود ضربه را به فرهنگ وارج موی

برای شدرای عالی حودزه ”  بلی! اوال 

علمیه قم، چند مؤسسه حدزوی، چونود 

مؤسسه تحقیقاتی وابسته به حدزه علمیه، 

سازمان تبلیغات اسالمی و چند مجموع 

هائی جر نظر گرفتوه  المللی بدجهه بین

 “ازبدجهه جولتی استفاجه میکنند“ شده

گدیا تا کندن چنین نبدجه اس  و ایون  

کشف امسال  گرجانندگان این روزناموه 

اس !! جرحالیکه چهارجهه اس  که تمام 

این نهاجهای سرکدبگر و اشائه جهنوده 

خرافات سهم کالنی از بدجهه  عمدموی 

را بکام میکشند  جر اینجا روزنواموه 

همهدری اسالمی تاش میکند وانومودج 

بکند که گدیا به تازگی  برای این نهاجها 

“ بدجهه هائی جرنظرگرفته شده اسو ” 

این روزی نامه حتی اشاره ای هم بوه 

افزایش  بدجهه این نهاج ها جرالیوحوه  

بدجهه نمیکند که به اعتراصات گسترجه 

جامن زجه و تدجه های مرجم میپرسند جر 

شرایطی که  به بهانه  تحریمها و وضعی  

کرونائی  حقدق  بسیاری کارگوران و 

شاغلین مدسسات  پرجاخ  نمیشودج و 

بیکاری و تدرم و اخراههای جسوتوه 

همعی  هان مرجم را به لب رسوانوده 

اس  چگدنه اس  که بخش مهموی از 

بدجهه کشدر به هیب وابستگوان بوه 

حاکمی  جراین نهاجهای فواسود و 

 چپاولگر ریخته میشدج ؟!

روزنامه ندیسان همهدری اسوالموی  

نگران  ریختنه شدن جسترنج تدجه های 

زحمتکش مرجم به صندوق نهواجهوای 

مفتخدر مذهبی جرالیحه  بدجهه امسال  

نیستند، چرا که خدج نیز هزو جریافو  

کنندگان بخشی از بدجهه و از رانو  

خداران جستگاه جولتی هستند و بقودل 

“ چاقد جسته خدجاش رانمیبورج” معروف 

بلکه  جرحال الپدشانی و انوحوراف 

افکارعمدمی از تدهه بوه افوزایوش 

چشمگیر بدجهه این نهاج ها و نوگوران 

اعتراضات مرجم و بی ابرو تر و مفتضوح 

 ترشدن این نهاجهای مذهبی هستند.
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افزایش بودجه نهادهای مذهبی و وابسته حاکمیت و 

 نگرانی گردانندگان روزنامه جمهوری اسالمی

بررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی ایران و روند تکماممل نم مام 

سرمایه داری و اشکال مختلف سیادت سیاسی آن نشان می دهد که ن ام سرمایه داری 

در ایران هر شکل سیاسی ای که بخود بگیرد ، قادر به حل معضالت جامعه در جهت 

 آزادی ، عدالت اجتماعی و رشد و شکوفائی انسانها نیست .

ایران به یک تحول اساسی در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی 

و فرهنگی نیازمند است که تنها از طریق یک انقالب اجتماعی بر عملمیمه سمیمادت 

 سیاسی و اقتصادی اقلیت محدود جامعه ممکن و قابل تحقق است .
 “از برنامه سازمان اتحاد فدئیان کمونیست”



 

 اجامه از صفحه اول

 

... آلمان جر این میان بیش از یک قرن اس  که جر تالش بدجه و 

هس  قدرت امپریالیستی واحد خدج را به کرسی برسوانود اموا 

قدرتهای مقابل چه جر هنگ ههانی اول و چه جر هنگ ههانی جوم 

که مسبب هر جوی این هنگ آلمان بدج، به آلمان اهازه نداجند که 

 این کشدر تعیین تکلیف برای اروپا را معین کند. 

سال از پایان هنگ ههانی جوم، آلوموان  51امروز بعد از بیش از 

جیگر به تنهایی قاجر و اهازۀ قدرقدرتی ههانی را نودارج ،اموا 

مشترکا چه از طریق چهارچدپ نظامی و چه از نظر قدرت اقتصاجی 

می بایستی خدج را با نیآت همپیمانان، منطبق جهد. این مناسبات و 

مقررات بخدبی جر پیمان آتالنتیک شمالی )پیمان ناتد( جیده میشدج 

و جر مصدبات وتصمیمات اروپایی شاهد همکاریهای تنگاتنگ آلمان 

و فرانسه هستیم. بی خدج نیس  که وزیر سابق جفاع آلمان سوال 

گذشته با تأئید فرانسه ریاس  اتحاجیۀ اروپا را بعهده گرف ! تمامی 

نظامی چه جر سطح  بین المللی وچه  -اقتصاجی -این نظم سیاسی

جر سطح اروپایی وچه جر سطح مباحثات و تصمیمات جاخلوی جر 

آلمان اسرارهای  کلیدی س  که سرندش  ائتالف احزاب را جر 

 تعیین میکنند.  9190انتخابات ماه سپتامبر 

بدون هیچ ترجیدی جر کنار این مسائل کلیدی که ذکر شد، مسائل  

جاخلی آلمان از همله مسئلۀ بیکاری، مشکل مسکن، مسئلۀ نوژاج 

پرستی و راسیسم جر ارگانهای جولتی و جر هامعه، مقروض بودجن 

) کرونا( بحث و به اهرا جرآورجن مالیات  02جول ، وضعی  کدوید 

میلیارج ایروی   11بر جرآمد ثروتمندان میلیدنر و میلیارجر، بدجهه 

برای هر چه بیشتر مسلح کرجن ارتش آلمان و سهم مخارج نظامی 

آلمان جر ناتد، حضدر و جخال  نظامی ارتش آلمان جر کشدرهای 

آفریقایی، افغانستان و کشدرهای خاورمیانه  مدضدعات  جاخولوی 

جیگری س  که شکل ائتالف جول  آینده را جر آلمان تأئین میکنند. 

مسلم اس  که تمامی احزابی که جر مدارج باال برنامه و نوظورات 
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جیروز یکشنبه تظاهرات تدجه های زحمتکش مرجم کرجستوان 

عراق فازهدیدی از اعتراض به وضعی  مدهدج را آغازکرجند .  

تظاهرات و تجمعات روز یکشنبه  به همراه طرح خداس  هوا 

ومطالبات مرجم محروم و زحمتکش طبق معمدل بوا یودرش 

نیروهای انتظامی وامنیتی  احزاب عشیره ای حاکم مداهه شد. 

گزارشات حاکی ازآن اس  که جرنتیجه این یدرش سرکدبگرانه 

مامدران اقلیم  تاکندن چندین کشته و زخمی  بجای  گذاشتوه 

اس  وعده زیاجی ازمعترضین نیز جستگیر شده اند .  این یدرش 

وحشیانه  خشم وانزهار مرجمی را که بصدرت مسالم  آمویوز 

خداستار پرجاخ  حقدق های معدقهُ رفع بیکاری  و پایان جاجن 

به فساج و چپاولگری حاکمان اقلیم بدجند برانگیخ  و مورجم 

جراجامه تظاهرات به جفاتر احزاب حاکم یدرش برجه و آنها را 

 به آتش کشیدند.

برغم سیاس  کشتار و سرکدبی که حاکمان اقلیم جر پیش گرفته 

اند ازامروز جوشنبه تظاهرات و اهتماعات بوه مونواطوق 

جیگرکرجستان نیز کشیده شده اس   و تدجه های زحمتوکوش 

مرجم که از بیکاری، گرانی  وغارت و چپاول جسترنجشان تدسط 

مافیای حاکم بتنگ آمده اند و خداهان تغییرات بونویواجی 

 جرسیستم اقتصاجی وسیاسی کرجستان هستند.

خداس  ها و مطالبات  زحمتکشان  کرجستان ازخداس  ها و  

مطالبات تدجه های مرجم  سایرنقاط این منطقه هدا نیوسو . 

 ازمبارزات  آنها حمای  کنیم.

 سازمان اتحاج فداپیان کمدنیس  

 0922آذر0۱

 ازمبارزات توده های زحمتکش  اقلیم

 انتخابات پارلمان آلمان کردستان حمایت کنیم 

 0109در ماه سپتامبر           



 

مشترک جاشته باشند و آبشان جر هودیوی 

همدار شدج، ائتالف آنها به هر رنگی بودجه 

باشد، جول  آیندۀ آلمان را شکل خداهند 

جاج. ائتالفهایی که جر گذشته هم برای ثبی  

چهارچدب  نظم  بدرژوازی و امپریالیستوی 

این کشدر همیشه با وهدج بحرانهایی هم که 

 گریبانگیر آن بدجه اند، شکل گرفته اس .                                                  

گفتار از این اس  ائتالف احزاب، نه ائتالف  

تدجه های صلح طلب و معترض به سیاستهای 

جول  اس  بلکه احزاب رنگارنگی که جر 

طی سالهای گذشته خدج را به هم نزجیوک 

کرجه اند و تجربیات ائتالفات کدچوک و 

بزرگ را بر خدج جیده اند به پای ائتالفوات 

همچدن گذشته خداهند رف  و یا با یکی جو 

رنگ اضافه ویا کمتر به ائتالفهایشان جسو  

خداهند زج. این ائتالف میتداند از حوزب 

جمکرات مسیحیها، حزب سدسیال جمکراتها، 

حزب سبزها، حزب جس  راستی و فاشیس  

با این حزب  –)با نام   آلترناتید برای آلمان   

جر حال حاضر هیچکدام از احزاب، حاضور 

مؤسسین و بنیانگوزاران   –به ائتالف نیستند 

این حزب، افراج جس  راستی هستند کوه 

سالها جر حزب جمکرات مسیحیها فعال بدجه 

  1اند(، حزب لیبرالها ) به شرطی کوه  

آراء را بتداند بدس  آورج.  ایندوره ایون 

 1حزب سرندشتش برای بدس  آورجن  

خیلی به هم گره خدرجه اس (. حزب چپها 

) این حزب یک شانس برای ائتالف جاشتون 

جر جس  جارج  که خدج  آنها نیز بنوا بوه 

شرایطی که اعالم کرجه اند، حاضور بوه 

رسیدن به این ائتالف هستند (. جر اجاموۀ 

این تحلیل به این ندع ائتالف هم خداهیوم 

 پرجاخ .                                                                                          

 

وضعی  تأسف بار کرونا که بخصودص جر 

جر اروپا نیز وسع  پیدا  9191آواخر فدریه 

کرج جر آلمان هم خسارات هوانوی و 

اقتصاجی وسیعی را بهمراه جاشته اس . توا 

اواسط جسامبر امسال این امر مودهوب 

از افراج هامعه  0.111.111بیکاری بیش از 

 ۶شده اس  که رقم کل بیکاران را بوه 

میلیدن نفر رسانده اس . بیکواران جورۀ 

کندنی کرونا ماه به ماه از طرف جولو ،   

بیکاران کدتاه مدت   نامیده میشدند کوه 

الی  11بصدرت مدق  از طرف جول  هزینۀ 

جرصد حقدق اصلی خدج را جریاف  می  ۶1

کنند. اما بدون تضمین اینکه ماه آینده این 

جرصد حقدقی خدج را جریاف  جارند. جر 

کنار این   بیکاران کدتاه مدت   ، صودهوا 

هزارنفر از بخش خدمات، همچدن پرسنول 

هداپیمایی، بانکها، جفاتر تدریستی، مشاغل 

مستقل غیرجولتی، مترهمین، هنرمنودان، 

تئواتوری،  -هنرپیشه ها، گروه های هنری

تکنیسینهای الکترونیک برق و ندر،بوخوش 

هتل و رستدرانها و راننده گان تاکسوی و 

راننده گان شرکتهای اتدبدس رانی، صنایع 

تدلیدی کدچک و میانه، مراکز تودلویودی 

مدنتاژ، صنایع تدلیدی ندشابه و پرسنل جهها 

هزار مغازه جر سراسر کشدر به مدج بیکاران 

پیدسته اند. این وضعی  بیکاریها و وضعیو  

وخیم اقتصاجی خیلی از بخشهای طبوقوۀ 

پائین و طبقۀ متدسط، مدارجی هستند کوه 

جرصد زیاجی از آراء را جر ماه سپتاموبور 

آینده به  طرف احزابی خداهد کشاند کوه 

بتدانند سیاستی برای نجات بیکاری ایون 

 طیف وسیع هامعه را به پیش ببرند. 

ناگفته نیس  که پیش بینی میشدج که مودج 

عظیم ورشکستگی های بخش خودموات 

خصدصی و خیلی از صنایع تدلیدی کدچک 

آغاز خوداهود  9190و میانی از ماه فدریه 

شد. ناراضایتی  وسیعی هم که وهدج جارج 

این اس  که چرا و چگدنه  جول   قاجر اس  

جر طی ماههای گذشته میلیارجها ایرو کمک 

اقتصاجی برای نجات شرکتهای خصدصوی 

غدل پیکر و بزرگی همچدن شرکوتوهوای 

هداپیمایی، اتدمبیل سازی، شرکتهای عظیم 

کشتیرانی مسافربری بپرجازج، اما حواضور 

نیس  جر بخش خدمات و آمدزش و پرورش 

جر بخش جرمان و بهداش  و بیمارستانها جر 

بخش مدرسه و مهدکدجک نیروهای هدید و 

تازه نفس را استخدام کند و چرا بخشهوای 

تدلیدی و مدنتاژ و صنایع کدچک و متدسط 

را حمای  نمی کند؟ چرا ثروت میلیدنرها و 

میلیارجرها جر طی جوران کرونا بیشتر از 

پیش افزایش یافته  اما برعکس بر توعوداج 

فقرا، بیکاران و ورشکستگان هواموعوه 

روزبروز افزوجه میشدج؟ تمامی این مسائل 

مدهب آن خداهند شد اعترضات و عکوس 

العمل هامعۀ آلمان را بر آن کشاند که جر 

ماه سپتامبر شکل و شکلهای جیوگوری از 

ائتالفها برای تشکیل جول  آیندۀ آلوموان 
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این بار بر زمینه رشد همه جانبه نیروهای مولده، تکامل ابزارهمای ”  شبح کمونیسم " 

تولید ، انقالب ع یم تکنولوژیک و انفورماتیک و رشد و ارتقأ آگاهی و همبسمتمگمی 

طبقه کارگر در سراسر جهان و بر زمینه پیکار ع یم اکثریت جامعه بشری عملمیمه 

 ستم و استثمار سرمایه داری به جوالن در آمده است .
 “از برنامه سازمان اتحاد فدئیان کمونیست”

 0109انتخابات پارلمان آلمان در ماه سپتامبر 

 99در صفحه  ادامه
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 اطالعیه مشترک

 در حمایت از اعتراضات اخیر مردم کردستان عراق

 و محکومیت سرکوبگری حکومت اقلیم کردستان
  

از یک هفته پیش موج تازه ای از اعتراضات کارگران و مردم زحمتکش و تنگدست کردستان عراق در اعتراض به فقر و بیکاری، 
دزدی و فساد گسترده، تعرض به آزادی، عدم پرداخت حقوق و دستمزدهایشان و کمبود خدمات عمومی به راه افتتتاده استت  
دامنه این اعتراضات به شهرهای سلیمانیه، کرکوک، َچمَچمال، رانیه، قالدزه، کالر، سیدصادق، کفری، تکیه، خورمال، گرمیان، 
پنجوین و     کشیده شده است و معترضان خواستار برکناری حکومت و احزاب و جتریتانتات فتاستد در قتدرت هستتتنتد  متردم 
معترض در بعضی از این شهرها دفاتر "حزب دمکرات کردستان عراق"، "اتتاتادیته متیتهتنتی"،"گتوران"، "یته کتگترتتووی استالمتی 
کردستان" و "کومه ل اسالمی" را به مثابه نماد قدرت و حکومت، به آتش کشیدند  این اعتتتراضتات بتا خشتونتت و تتیترانتدازی 

نفر از مردم معتتترض  01نیروهای امنیتی وابسته به حکومت اقلیم کردستان مواجه شده است که بر اثر آن متأسفانه حدود به 
جان خود را از دست داده و بیش از صد نفر زخمی شده اند  همچنین تعداد زیادی از جمله مسئوالن تشکل معلمان دستتگتیتر 

های آن بته متدت یتک  شده اند  حکومت اقلیم همچنین کانال تلویزیونی "ان  آر  تی" را مورد حمله قرار داده و از پخش برنامه
هفته جلوگیری به عمل آورده است  "مسرور بارزانی" رئیس دولت اقلیم کردستان اعتراضات مردم را "تالش برای برهم زدن و 

خواهتنتد  ویرانی و آتش زدن و هرج و مرج" نام برده و گفته هدفشان برهم زدن استقرار و آرامش کردستان است و کسانی می
 از اعتراضات به نفع خود استفاده کنند  او دستور داده که متخلفین را دستگیر و مااکمه کنند 

  
اعتراضات در کردستان عراق که بیش از دو دهه است تات حاکمیت احزاب ناسیونالیست کتردستتتان قترار دارد، امتر تتازه ای 
نیست  این خروش مردمی است که در زیر سایه "حکومت خودی" هر روز بیش از پیش فقیترتتر، متاتروم تتر و تتنتگتدستت تتر 

اند، همتگتی بته  گشته اند  این در حالی است که سران و مسئوالن احزاب حاکم که قدرت و حاکمیت را میان خود تقسیم کرده
ثروت های افسانه ای دست یافته اند  مردم حق طلب و ماروم کردستان عراق مدتهاست این واقعیتها را بتا ختالتی تتر شتدن 
سفرهایشان و ماهیت سرکوبگرانه حکومت اقلیم درک کرده اند و می بینند که زیر "سایه" حکومت "خودی" روز بته روز بتر بتار 
مشکالت زندگی و معیشت شان افزوده می شود  جنبش مردم ماروم کردستان در واقع همان جنبش نان و آزادی استت کته 

 عراق و خاورمیانه را فرا گرفته است 
  

تواند تغییر آنچنانی در وضعیت موجود ایجاد کند  جوانان و مردم معترض، معلمان، کارگران  با این حال اعتراضات پراکنده نمی
و حقوق بگیران برای رسیدن به خواست و مطالباتشان و برای تداوم و هدایت اعتراضات خود، الزم است تشکل های سراسری 

نتهتادهتا   و نهادهای توده ای از قبیل کمیته های انقالبی و شوراهای مال کار و زیست ایجاد کنند و با سازماندهی ختود در آن
مهر موجودیت و اعمال اراده خود را بر اعتراضات بکوبند و بنیان یک حاکمیت مردمی و شورایی را در کردستان بنا نهند  احزاب 
و جریانات و فعالین چپ و کمونیست باید در این اعتراضات شرکت و حضور فعال داشته باشند و در این راستا ایفای نتقتش و 

 وظیفه نمایند و موقعیت جریان سوسیالیست در جامعه را تاکیم بخشند 
ما نیروهای متشکل در "شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" حمایت و پشتتتیتانتی بتی دریتغتمتان را از ختواستت هتا و 

 مطالبات مردم ماروم کردستان اعالم می کنیم و حمله نیروهای حکومت اقلیم را به مردم حق طلب قویا ماکوم میکنیم 
  

 زنده باد اعتراضات مردم حق طلب کردستان عراق
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 ۰۲۰۲ نهم دسامبر  – ۹۹۱۱آذر  ۹۱ 
  

حکمتیست، سازمتان راه کتارگتر، ستازمتان  -امضاها: اتااد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری
 فدائیان )اقلیت( و هسته اقلیت



 

شانزدهم آذر امسال شصت و هتفتتتمتیتن 
سالگرد جان باختن دانشتجتویتان انتقتالبتی 
دانشگاه تهران ، شریعت رضوی ، قندچتی 
و بزرگ نیا، درتظاهرات ضد امپریالیستتتی 
وآزادیتختواهتانته دانشتجتویتان در دانشتگتاه 

 تهران است 
آذرهتتترستتتال  01بتتته هتتتمتتتیتتتن متتتنتتتاستتتبتتتت

دانشجویان مبارزدر سراسرکشوربا تعطیتل 
کتتالتتستتهتتای درم و طتترو متتطتتالتتبتتات و 
ختتواستتت هتتای  صتتنتتفتتی ، دمتتوکتتراتتتیتتک 
انقالبی و سوسیالیستتی ختود بته متیتدان 
می آیند تتابتاتتداوم متبتارزه، هتمتبتستتتگتی 
ختتودرا بتتا متتبتتارزات کتتارگتتران وتتتوده هتتای 

 زحمتکش مردم تاکیم کنند 
 99تتا شتانتزده آذر23درفاصله شتانتزده آذر

جنبش دانشتجتوئتی ایتران درهتمتراهتی بتا 
طتتبتتقتته کتتارگتتر وتتتوده هتتای تتتاتتت ستتتتتم 
واستثمار صد ها حرکت انقالبتی را پشتت 
ستترگتتهاشتتتتته استتت وهتتزاران دانشتتجتتوی 
مبارزوانقالبی درراه آزادی وسوستیتالتیتستم 

 جانباخته اند  
آذرامستتتتتتتال درشتتتتتتترایتتتتتتتطتتتتتتتی بتتتتتتته 01

پیشوازروزدانشتجتو متیترویتم کته ازیتکتستو 
تشدید استثمار وغتارت وچتپتاول متافتیتای 
حاکم برکشور وازستوی دیتگتر تتاتریتمتهتای 
کمرشکن امپریالیسم آمتریتکتا و کشتتتار و 
مادودیتت هتای نتاشتی از نتاتتوانتی ر یتم 
درمهارویروم کرونا، دستت بتدستت هتم 
داده انتتتد وزنتتتدگتتتی تتتتوده هتتتای کتتتارگتتتر 
وزحمتتتکتش را بتا مشتکتالت بتی شتمتاری 
مواجه نموده اند  و ر یم حاکم بته بتهتانته 
مادودیت های کرونائتی و "رویتاروئتی" بتا 
آمتتریتتکتتا بتته متتطتتالتتبتتات و ختتواستتت هتتای 
کارگتران وزحتمتتتکتشتان پتاست، نتمتیتدهتد، 
اعتراضات و اجتماعات توده های مردم را 
بتتته شتتتدیتتتدتتتتریتتتن وجتتتهتتتی ستتترکتتتوب 

متتیتتکتتنتتد درحتتالتتیتتکتته ختتطتتراصتتلتتی بتترای 
آمپریالیستها وازجملته آمتریتکتا، نته وجتود 
ر یتتم جتتمتتهتتوری استتالمتتی کتته بتته یتتمتتن 
تتتاتتریتتکتتات آن ستتاالنتته متتیتتلتتیتتاردهتتا دالر 
ازفروش سالو به ر یمهای مرتجع منطقته 
ستتود متتیتتبتترد، بتتلتتکتته ختتطتتر بتتزرگتتتتتر بتترای 
امپریالیسم آمریکا و سرمایه جهانتی رشتد 
و ارتقای  جنبش های اجتتتمتاعتی درایتران 
است کته روز بته روز بته ستمتت رادیتکتال 
تتتترشتتتدن و طتتتبتتتقتتتاتتتتی شتتتدن پتتتیتتتش 
متتیتترود اعتتتتتصتتابتتات گستتتتترده کتتارگتتران 

که  99وخیزش عمومی زحمتکشان درابان 
ختتتتتواستتتتتتتتتتتارتتتتتتغتتتتتیتتتتتیتتتتترات بتتتتتنتتتتتیتتتتتادی 
درساختاراقتصادی واجتتتمتاعتی وستیتاستی 
ایتتران بتتودنتتد،نتتمتتایتتانتتگتتررشتتد واستتتتتاتتکتتام 
جتتنتتبتتش طتتبتتقتتاتتتی استتت کتته هتتم ر یتتم 
جمهوری اسالمی وهتم سترمتایته جتهتانتی 
ازتداوم آن بیم دارند  جتمتهتوری استالمتی 
که به خشن تتریتن وجتهتی درحتال پتیتاده 
کردن سیاست های اقتصادی دیکته شتده 
توسط سرمتایته جتهتانتی استت، هتمتزمتان 
باسرکوب  خونین جنبش های اجتتتمتاعتی 
رادیتتکتتال تتتالش متتیتتکتتنتتد نشتتان دهتتد کتته 
شایسته آن است که از طرف امپریالیست 
ها و بطور کلی سرمایه جهانی به رسمیتت 
شناخته شده و بقایش تضمین گردد  بتنتا 
بتترایتتن ضتتمتتن هشتتیتتاری و متتبتتارزه عتتلتتیتته 
سیاست های تجاوزکارانه و سلطه طلبتانته 
امپریالیستی در ایتران ومتنتطتقته متیتبتایتد 
احتمال ساخت وپاخت بین امپتریتالتیتستم 
آمریکا ور یتم حتاکتم ،بتویتده بتعتد از روی 

کتتتارآمتتتدن "بتتتایتتتدن" درآمتتتریتتتکتتتارا ازنتتتظتتتر 
دورنداشت  زیرا هم سردمتداران سترمتایته 
جهانی و امپریالیسم آمریکا و هتم طتبتقته 
سرمایه دار و دولتت استالمتی آن  هتردو 
دشمن جتنتبتشتهتای اجتتتمتاعتی ورادیتکتال 
درایتتتتران هستتتتتتتتتنتتتتد  ازدانشتتتتجتتتتویتتتتان 
مبارزوانقالبی  انتتظتارمتیترود بتا هشتیتاری 
تمام تاکتیک های مختلف ر یتم و جتنتاو 
های مختلف آن رامدام مورد ارزیابی قترار 

به ارتقای سطح آگاهی وتشتکتلتیتابتی   داده
توده های زحمتکش متردم یتاری رستانتنتد 
وباشناختت بتیتشتتتری بتادشتمتن غتدار بته 
مقابله پرداخته ودرعتیتن حتال از مصتادره 
بمطلوب جنبش هتای اجتتتمتاعتی تتوستط 
جتتریتتانتتات وابستتطتته بتته امتتپتتریتتالتتیتتستتتتتهتتا 
واپوزیسیون فرصت طتلتب ، عتوامتفتریتب 

 وضد آزادی  جلوگیری بعمل آورند  
آذرتبلور پیوند ناگستستتتنتی متطتالتبتات  01 

ومبارزات دانشجویان بامطالبات ومبارزات 
طتتتبتتتقتتته کتتتارگتتتروزحتتتمتتتتتتتکتتتشتتتان ایتتتران 
است  بتاتشتدیتد متبتارزه بترای سترنتگتونتی 
انقالبی ر یم جمهوری اسالمی  ورستیتدن 
به آزادی وسوسیالیسم  یاد جتانتبتاختتتگتان 

وهمه دانشتجتویتان انتقتالبتی  و  23آذر 01
 سوسیالیست را گرامی داریم  

 پایدارباد رزم دانشجویان انقالبی
سرنگون باد ر یم جمهوری اسالمی  ایتران    

 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران
 زنده باد سوسیالیسم

 سازمان اتاادفدائیان کمونیست
  ۱۱ آذر  ۹۹   

 981 -// شماره  9911آذر  ماه 

 8صفحه 

آذر و رزم  91بمناسبت 

پایدار دانشجویان 

 انقالبی



 

آذر امسال هفتفتفاد ن مفنفسفمفیف  سفا فگفرد  90 

جنبش انفالفالبفی ن دمفوکفراتفیفی آذربفایفسفان 

است. جنبشی که به همت کارگران، دهالانان، 

رنشنتکران ن توده محفرن  آذربفایفسفان، در 

یفکففی اح بففحفرانففی تففریفف  ادنارتففاریف  ایففران 

بوقوع میوست ن به میرنحی رسفیفد. بفافد اح 

شکست انالالب مشرنطیت ن تسفطفا اسفتفبفداد 

رضففانففانففی  ن سففرکففوب هففرگففونففه  ففدای 

آحادیففاففواهففی در ایففران، قففیففا  تففوده هففای 

ححمتکش آذربایسان ان ی  جفنفبفش انفالفالبفی 

بففود کففه  بففرتففطففیففه سففتففم ن اسففتفف ففمففار ن 

سرکوبگری طباله حاکم بر نواست  اح نالفهفه 

نظر مضمون تمیالا دموکفراتفیفی انفالفالبفی ن 

آحادیاواهانه ن برابری ططفبفانفه  نفمفونفه ای 

میشرن نه تفنفهفا درتفر فه ایفران بفطفکفه کف  

 نانرمیانه محسوب میشود.

در مدت  کوتاه استالرار حکومت نفودمفافتفار 

آذربایسان  تغییرات گسفتفرده ای در تفر فه 

های اقتصادی، اجتفمفاتفی ن ففرهفنفگفی  ر   

 داد.

برای ان ی  بار درایفران ن مفنفهفالفه، آحادی -

حنان اح بفنفد قفوانفیف   حن سفتفیفو دن فتفی ن 

مبارحه با سفنفت هفای ارتفسفاتفی حن سفتفیفو 

آغاحشد . درآذربایسفان حنفان حفا  انفتفافاب 

کردن ن انتااب شدن درمسا س مطی، انسفمف  

ها ن یا همان شوراهای ایا تی ن نالیفتفی  ن 

تما  ارگانهای شهر ن رنستا با حالوق بفرابفر 

 با مردان را کسب کردند.

انففسففا  ا ففالحففات ارضففی  ن تففامففیفف  حیففر -

سانتهای  نویف  بفرای ارتفبفاط رنسفتفاهفا ن 

 شهرها ،

تاسیس دانشگفاه  ن ایفسفاد کفتفابفافانفه هفا، -

 مارک ها ن مراکو آموحش 

تففحففصففیفف  بففوبففان مففادری در تففمففا  مففالففاطفف  -

تحصیطی  که در محدنده حکومت آذربفایفسفان 

ای  حا شامف  سفایفر اقفطفیفت هفا  اح جفمفطفه 

 کردها، ارمنی ها، آسوری ها نیو میشد

تصویب قانون کار ن بیفمفه هفای اجفتفمفاتفی -

سفاتفتفه ن  8همه شمول  ن تصویب رنحکار 

تامی  برابری مود حنان با مردان، حا کار ن 

داشت  مسک  مناسب  ن تاسیس مهد کفودک 

 ها ن قرائت نانه ها

آحادی انففدیشففه ن بففیففان ن مففهففبففوتففات  ن -

 انتشارات ن تشک  ن تحوب 

کشففیففدن جففاده هففا، آسففتففا ففت نففیففابففانففهففا  ن -

نوساحی  کارگاه ها ن کفارنفانفه هفا ن ایفسفاد 

  نای  مدرن 

آذر تترقه ن دشمنی بی  نطالها که ارتساع -90

حاکم  در همفدسفتفی بفا رنحفانفیفون ن دربفار 

برای حتظ مناف  نود بفوجفود آنرده بفودنفد، 

مایان داد ن مایه ن اساس دنستی بفیف   مفطف  

ساک  ایران را بنا نهاد ن با نطا ححفمفتفکفش 

کرد مااهده دنستی  ن هفمفکفاری در جفهفت  

دگرگونی جاماه به نتغ توده های ححمتفکفش  

 امضاء کرد..

ن تالش  در ای  جهت بود که جنبش انالالبی  

آذربایسان  در سرتاسر ایفران ن مفنفهفالفه بفا 

استالبال توده ححمتکش مواجه شد. هر چالدر 

که ای  جنبش بواسهه دست آنردهایش میان 

توده ححمتکشان ن جریانات مترقی محبوبیت 

میفیفاففت، بفه هفمفان انفداح ارتفسفاع حفاکفم ن 

امپریا یست ها را به هراس افکنده بود ن در 

ترس اح ا گو قرار گفرففتف  جفنفبفش انفالفالبفی 

آذربایسان درسایرمناطا ایران ن کشفورهفای 

 همسوار، با آن بدشمنی برنواستند. 

سرانسا  امپریا یسم ن ارتساع  دانطی ن تمفا  

مرتسای  اح هر قماش که منافف  نفود را در 

نهر مفیفدیفدنفد، مفتفحفد شفدنفد ن  بفه بفهفانفه 

برگواری "انتاابات" تما  تفافهفدات نفود را 

حیففر مففا گففواشففتففه ن بففه آذربففایففسففان یففورش 

آنردند. باد احآن به کردستان تانتنفد. ارتفش 

شاهنشاهی دست در دست  نانفهفا ن ففافودال 

ها ن سران ایالت نتشفایفر ن رنحفانفیفون ن 

اراحل ن اباش نتبهکاران فسای  نونفیفنفی را 

بففوجففود آنردنففد کففه تففوده هففای ححففمففتففکففش 

آذربففایففسففان ن کففردسففتففان هففرگففو فففرامففوش 

 ناواهند کرد.

آذر،   12امرنح با گوشت هتتاد ن منج سال اح

ستم مطی  ن است مار ن بی حالوقی  نفطفالفهفای 

تحت ستم ناسفتف فمفارآذربفایفسفان، کفردسفتفان 

ترب ن بطوچ نغیره همچنان برقرار اسفت . 

مبارحه تطیه ستم مطی   با میفکفارتفطفیفه سفتفم 

طبالاتی ن جنسیتی  درآمیاته است  ن مبارحه 

کارگران ن ححمتکشار در اقصی نالفاط ایفران 

به اشکال ماتطف برای تحالا نفواسفت هفای 

تاریای شان اح جمطه رف  ستم مطفی ن کسفب 

 حا تایی  سرنوشت، ادامه دارد .

ساحمان ما طرفدار برابری کام  حالوق هفمفه  

های موهبفی ایفران اسفت.  ها ن نیو اقطیت نطا

ما بر ای  بانریم که نطالهای ححمتکش ایران 

تنها اح ستم مطی نیست که رنج میبرند بفطفکفه 

اح ستم طبالاتی ن جنسیتی  ن فالدان آحادیهفای 

سیاسی ن رفاه اجتماتی  ن غیره نیو در رنج 

نتوابند . آنهائیکه ستم مطی را رنامفیفدارنفد، 

آنهائیکه با تشدید است مار شیره جان کفارگفر 

ترک ن کرد ن  ر ن بطوچ  ن تفرکفمف  نتفرب 

غیره را مفیفمفکفنفد ن اح راه رانفت نفواری، 

فسففاد، دحدی، نففپففردانففتفف  حففالففوق کففارگففران 

نکارمندان، نیرانی کشفانرحی ن بفه ففالفر ن 

آنارگی کشاندن رنستائیان ن تفرنیفج فسفاد، 

اتتیاد ن نتی حفالفوق حنفان، کفودکفان، بفونر 

سففرنففیففوه ن سففرکففوب بففر ایففران حففکففومففت 

میکنند،  فاحفبفان قفدرت ن  فرنت ن بفالفول 

مارنف "مافیای قدرت ن رنت" هستفنفد کفه 

تنها با اتحاد کارگران ن ححمتکشفان ن هفمفه 

جنبشهای انالالبی اح جمطه جنبفش رفف  سفتفم 

مطی  است که میتوانند با سرنگونفی انفالفالبفی 

ای  رژیم میتوانند مافیای قدرت ن  فرنت را 

اح اریکه قدرت به حیر کشیده ن بفا اسفتفالفرار 

جففمففهففوری فففدراتففیففو شففورائففی، سففرنففوشففت 

 نویش را در دست گیرند.

درهتتاد ن منسمی  سا گر تشکیف  جفمفهفوری 

نود محتارآذربایسان یاد تمفا  جفانفبفانفتفگفان 

ای  جنبش انفالفالبفی تفاریفافی را کفه در راه 

آحادی ن بففرابفری جفان ففدا کففردنفد، گفرامففی 

میداریم  ن همراه با کارگران ن ححمفتفکفشفان 

آذربایسان ن در همبستگی با سفایفرنفطفالفهفای 

تحت سفتفم ن اسفتف فمفارایفران بفه مفبفارحه تفا 

رسیدن به نواستها ن آماجهای تاریای آنها، 

 ادامه نواهیم داد .

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

 برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی 

 حنده بادسوسیا یسم

 ساحمان اتحاد فدائیان کمونیست 

  0922آذر  90
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 آذر هفتادوپنجمین  09گرامی باد 

 سالگرد جنبش انقالبی                                           



 

قربانیان ویروم کُترونتا در ایتران هتر روز 
بی مستئتولتیتتتی ر یتم   بیشتر می شوند و

جمهوری استالمتی آشتکتارتتر و تتوده هتای 
مردم به ستوه آمده تر! هنوز هیچ نشتانته 
ای از تالش جتدی و بترنتامته ریتزی دستت 
اندرکاران ر یم برای متقتابتلته بتا گستتترش 
شیتو  ایتن ویتروم و کتنتتترل آن وجتود 
نتتتدارد  بتتتر استتتام آمتتتار رستتتمتتتی وزارت 
بهتداشتت کته تتنتهتا انتعتکتام بتختشتی از 
واقعیت است، شتمتار جتانتبتاختتتگتان ایتن 

پنجتاه و سته »بیماری در ایران به بیش از 
یتک »رسیتده استت و بتیتش از  «هزار نفر

به کُرونا مبتال شتده انتد  نیز  «میلیون نفر
و بتته رغتتم تتتالش خستتتتتگتتی نتتاپتتهیتتر و 
جانفشانی های کادر پزشکتی و پترستتتاران 

 اوضا  بسیار فاجعه بار است 
سران ر یم از همان ابتدا به پنتهتان کتاری 
عامدانه در مورد حقایق متربتوب بته زمتان 
انتتتقتال ایتن ویتروم و ابتعتاد شتیتو  آن 
پرداختند و این بی مسئولتیتتتی را در طتی 
یک سالی که این ویروم گستتترش پتیتدا 
کترده، هتتمتچتنتتان ادامتته داده انتتد  دستتت 
اندرکاران ر یم به ملزومات پتیتشتگتیتری از 
قتتبتتیتتل آزمتتایتتش گستتتتترده از افتتراد بتترای 

، جداستازی ۹۱ جلوگیری از گسترش کووید 
آنهایی که عالئم ابتالء به ویروم را نشان 
متی دهتنتتد، ردیتابتتی تتمتتام و قتترنتتطتیتتنتته 
کسانی که در تمام نزدیک با فترد متبتتتال 
بوده اند و بستتتری کتردن افتراد نتیتازمتنتد 
مراقبت های ویده، فراهم کردن ملزومتات 
و تتتعتتطتتیتتلتتی متتدارم و کتتارختتانتته هتتا و 
مؤسسات صنعتی و خدماتتی کته در آنتهتا 
چرخه تولید جنبه حیاتی ندارد، قترنتطتیتنته 
شتتتهتتترهتتتا و متتتراکتتتز عتتتمتتتومتتتی  رعتتتایتتتت 
دستورالعتمتل هتای بتهتداشتتتی و تتأمتیتن 

ملزومات آن از قبیل تهیه ماستک و متواد 
ضدعفونی کننده رایگتان بترای عتمتوم بتی 

 توجه بوده اند 
اگر کشورهایی که این متوارد را رعتایتت و 
عتتمتتلتتی کتتردنتتد، تتتا حتتدود زیتتادی شتتیتتو  
ویروم کُرونا را به کنترل درآوردند، اما در 
ایتتران تتتاتتت حتتاکتتمتتیتتت ر یتتم جتتمتتهتتوری 
اسالمی، این موارد به دلیل نداشتتتن یتک 
سیاست روشن در مقابله با باران کُترونتا، 
زیر ساخت ضعیتف بتهتداشتتتی و درمتانتی 
توأم با فساد نهادینه شده در ارگتان هتا و 
نهادهتای حتکتومتتتی، ضتعتف متدیتریتت و 
وجود مراکز مختلف تصمیم گیری، دستت 
به دست هم داده و بتاتران کُترونتا را بته 

 فاجعه ای هولناک تبدیل کرده است 
اگر در بسیاری از کشورها و بویده در اروپتا 
در مورد تولید واکسن و میزان مؤثر بتودن 
آن، در مورد خرید و رزرو واکسن و مرحلته 
بندی کردن واکسیناسیون شهروندان خبر 
رسانی می شود و این کار آغاز شده است، 
در ایران مقامات حتکتومتتتی در ایتن متورد 
هم به تناقض گویی و دروغ پتردازی روی 
آورده اند و به بهانه های مختلف از جملته 
به امکان یا عدم امتکتان انتتتقتال ارز بترای 

از ….  خرید واکسن به خاطر تاتریتم هتا و
ضترورت تتامتیتتن ایتن واکستن طتفتره متتی 
رونتتد  ایتتن در حتتالتتی استتت کتته رئتتیتتس 

گوید  اتاادیه واردکنندگان داروی ایران می
برای انتقال ارز به ختارج و واردات دارو و 
اقالم پزشکی هیچ مشکتلتی وجتود نتدارد  
این تناقض گویی هتا و تتعتلتل آشتکتار در 
خرید واکسن نشانته آن استت کته دولتت 
تتتاکتتنتتون بتترای تتتهتتیتته ایتتن واکستتن نتته 
تصمیمی گرفته و نه بودجه ای اختصتا  

 داده است 

شتتتورای هتتتمتتتکتتتاری نتتتیتتتروهتتتای چتتتپ و 
کتتمتتونتتیتتستتت ضتتمتتن متتاتتکتتوم کتتردن بتتی 
مسئولیتی و تناقض گوییهای ستردمتداران 
ر یم در برابر سالمت و ایمنتی تتوده هتای 
مردم ایران و بویده کارگران و تتهتیتدستتتان 
جامعه که به علتت فتقتر و تتنتگتدستتتی از 
قربانیان اصلتی اپتیتدمتی کُترونتا هستتتنتد، 
تامین واکسن و ارائه رایتگتان بته متردم را 

از   و یک خواست فوری و عاجل می دانتد
بیانیه مشتتترک نتوزدهتم آذر متاه، هتفتت 

تتأمتیتن »تشکل صنفی که اعالم کرده اند: 
و در دسترم قرار دادن فوری، عمتومتی و 
رایگان واکسن کُرونا خواست آنی، مبرم و 

ی حتیتاتتی حتکتومتت  جدی مردم و وظیتفته
نسبت به عتمتوم ستاکتنتان ایتن سترزمتیتن 

از بیانیه روز بیتستت و   و همچنین «است
پنجم آذر ماه، پنج تشکل و نتهتاد کتارگتری 
که در مورد الیاته بتودجته دولتت انتتتشتار 
داده انتتتد و در آن تتتتأکتتتیتتتد کتتترده انتتتد: 

واکستتیتتنتتاستتیتتون )کُتترونتتا( متتورد تتتایتتیتتد »
ستازمتان بتهتتداشتت جتهتانتتی از ضتروریتتات 
فتتوری متتردم استتت  بتتایتتد هتتزیتتنتته آن در 

 «اولتتویتتت اول ردیتتف بتتودجتته قتترار گتتیتترد
پشتبانی می کند و همه فعالین و تشتکتل 
های جنبش های اجتماعی را فرا میخواند 
کتته فتتعتتاالنتته از ایتتن از ختتواستتت دفتتا  و 

 پشتبانی کنند 
سرنگون باد ر یم سرمایه داری جتمتهتوری 

 اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 ۰۲۰۲ دسامبر  ۹۱  – ۹۹۱۱آذر  ۰۲
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تأمین واکسن ُکرونا  –اطالعیه مشترک 
 و ارائه رایگان آن، خواست فوری 

 طبقه کارگر است!



 

شکل بگیرج. شکل و شکلهای ائتالفی که جر 

بهبدج وضعی  زندگی مرجم توغویویورات 

آنچنانی بدهدج نخداهند آورج! جر اجاموۀ 

این مطلب به ائتالفهای مختلف و رنگارنگی 

که امکان شکل گرفتن آنها وهودج جارج، 

خداهیم پرجاخ . به این مسئله نیز بایستی 

اشاره کنیم که جر تاریخ انتخابات پارلموان 

آلمان این برای اولین بار اس  که شکل و 

ائتالفهای مختلف و رنگارنگ برای تشکیول 

جول  آینده میسر شده اس . مسئله ای که 

جو حزب حاکم جهه های  گذشته  و حاکوم  

فعلی  یعنی جمکرات مسیحیها و سدسویوال 

 جمکراتها را باب میل نیس .                                                                      

                                                                      

قبل از اینکه به مدرج بحث جر بارۀ  شکلهای 

گدناگدن ائتالفهای احزاب برای تشکویول 

آلمان برسیم، جر اینجا کدتاه “ هدید” جول  

به تعداج نماینده گان مجلس آلمان موی 

 پرجازیم.                                   

 

پارلمان آلمان نسب  به همعی  کشدرکوه 

میلیدنی را جاراس  جر حال حاضر  ۱9رقم 

نسب  به جرصد همعیتی که جارج  بزرگترین 

پارلمان جنیا را به خدج اختوصواص جاجه 

اس . این امری س  که برمیگرجج به جوران 

بعد از هنگ جوم ههانی که حاکمان آندق  

آلمان، حزب جمکرات مسیحیها و سدسیوال 

جمکراتها با باقئانینی که به وضع  کرجنود، 

تدانستند نماینده گان خدج را بیشتر از هور 

کشدر جنیا از حدزه ها، ناحیه ها و شهرها و 

استانهای مختلف رهسپار پارلمان  کرجه و از 

این طریق پایه های پارلمانی خودج را 

نفور  512مستحکمتر نمایند. جر حال حاضر 

حزب بر روی  ۶جر پارلمان آلمان از طرف 

صندلیهای  پارلمانی خدج به کرسی نشستوه 

اند.این تعداج کثیر نماینده گان جر پارلمان 

مدتهاس  مدرج نقد خیلی از افراج هامعوه، 

محققین، هامعه شناسان و موجواموع و 

سازمانهای مستقل اهتماعی و احوزاب 

مووتوورقووی شووده  اسوو .                                                                  

اجامه ابن انتقاجات، جو حزب جموکورات 

مسیحیها  و سدسیال جمکراتها را زیر سودال 

برجه اس ، چرا که آنها تا به امروز حاضر به 

تغییر ضدابط  و مقررات برای عضودیو  

اعضای مجلس نبدجه اند ،چرا که، این امور 

به پائین آورجن تعداج نماینده گان آنها را 

منجر خداهد شد. این نماینده گان جر حین 

پروسۀ چهارسالۀ  نماینده گی مجلس ماهانه  

هزار ایرو حقدق جریوافو   09بیشتر از 

میکنند و اضافه بر حقدق ماهانه از بدرسها و 

مزایای پارلمانی نیز استفاجه میکونونود. 

همچنین اگر جر صدرتیکه  این نماینده گان 

جر جوره های بعد، نماینده گی مجلس را به 

هر جلیلی از جس  بدهند، جائم العمر بوا 

کمی تفاوت، همان حقدق ماهانه را تا مدقع 

فدت همچنان جریاف  خداهند کرج. امروز 

هم جر کنار سدسیال جمکراتها و جموکورات 

مسیحیها، حزب سبزها، لیبرالها و همچنیون 

آلترناتیود ”  فاشیستی  -حزب جس  راستی

حاضر نشده اند برای کاهش ”  برای آلمان 

نماینده گان پارلمان جر برلین و یا جر سطح 

پارلمانهای ایالتی، الیحه ها و قدانین هدید 

را به تصدیب رسانند. جر ضمن، حوقودق 

ایاالت آلمان،  0۶ماهانۀ اعضای پارلمانهای 

   هزار ایرو جر ماه میباشد.                                                                                                      ۱بیش از 

وضعی  سیاسی امروز حزب سدسویوال     

جمکراتها نشان میدهد      که این حزب بوا 

تحدالت چند سال اخیر، جر صد چشمگیری 

از آراء  خدج را چه جر سطح انتوخوابوات 

ایالتی و چه جر سطح انتخابات پارلموانوی 

کشدر از جس  جاجه اس . این حزب با بوا 

ائتالف چندین ساله با جمکرات مسیحیوهوا، 

قدانینی را چه جر سطح جاخلی و چوه جر 

سطح بین المللی به تصدیب رسانده اند که 

مدهب ناراضایتی اعضاء این حزب و مدهب 

پش  کرجن  رأی جهنده گانی شده اس  که 

سالها به این حزب رأی میداجه اند. از همله 

تقدی  سیاس  لیبرالیسم ند و تأسیس و تأئید 

شرکتهای جاللی کار برای فروش نیروهای 

کار ارزان و همسدیی این حزب به هر قیم  

ممکن برای ائتالف با جمکرات مسیحیوهوا 

برای تشکیل جول  جر سالهای گوذشوتوه، 

عداملی بدجه و هستند که این حزب را بوه 

هایی رساند  که جر انتخابات پارلمانی سوه 

جرصد  91تنها رقم   9105سال پیش جر سال 

آرا را تدانستند برای رسیدن به مجولوس 

بدس  آورند. حدوجا جه ماه مانوده بوه 

، جر تخمینی که از 9190انتخابات سپتامبر 

طرف محققین آراء، هامعه شنواسوان و 

روزنامه نگاران مستقل جاجه میشودج، جر 

جرصد از آرا  0۶حال حاضر این حزب فقط 

را میتداند کسب کند.                                                                   

 

 اجامه جارج                                            

 

تفسیر و تحلیل مختصر جر بارۀ احزاب جیگر 

جر آلمان و بررسی چگدنگی ائتالف احزاب 

مدهدج برای تشکیل جول  آینده را جر 

شمارۀ بعدی  کار کمدنیستی موالحوظوه 

 خداهید نمدج.                                                             

 

بخش انترناسیدنال اتحاج فدائیان کمدنیس     

             22آذر
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 0109انتخابات پارلمان آلمان در ماه سپتامبر 



 

چند روزی س  از مرگ ناگهانی  جیه گد 

آرماندو ماراجونا میگذرج. بدون شوک 

های آن جارج یاج این فدتبالیس  نوام 

آور را به قلم آورج و جربوارۀ وی 

یاجبدجی ندش . ماراجونا از خوانوداجۀ 

بسیار فقیری بدج که جر گدشه ای از 

محالت فقیرنشین بدینس آیرس بدنیوا 

آمد. خیلی زوج جر کدچه پس کودچوه 

های این محلۀ فقیرنشین ماراجونا نشان 

جاج که از چه اسوتوعوداجی بورای 

فدتبالیس  بدجن برخدرجار اسو . جر 

جورۀ حکدم  نظامی فواشویوسوتوی 

شمسی  ۶1و  11، 01آرژانتین که جهۀ 

قدرت مرگ و شکنجه را جر این کشودر 

 01گسترش جاجه بدج، ماراجونا جر سن 

سالگی به اولین کلدپ ورزشی وارج شد 

و جر تیم ملی آرژانتین نیز یکی از پایوه 

های ثاب  و سنگین این تیم را بعوهوده 

گرف . امری که حکدم  نوظواموی 

کدجتاگر آرژانتین تدانس  توا مودت 

اندکی از این فدتبالیس  نودهودان 

بعندان سمبل ناسویودنوالویوسوتوی 

سدءاستفاجهای سیاسی نماید. اما بعدها 

ماراجونا خدج را از هدچیوگوریوهوای 

حکدم  جیکتاتدری نظامی رها کرج و 

برای اجامۀ فدتبال راهی اروپا شد و بوه 

تیم نآپل جر ایتالیا پیدس . ماراجونا جر 

اوج جوران هدانی خدج، هش  سال جر 

تیم نآپل به فدتبال اجامه جاج و این تیوم 

ایتالیایی را برای اولین بار جر صودر 

باشگاههای ایتالیا و اروپا کشاند. جرهه 

ای که تا به امروز این تیم جیگر به خدج 

ندیده اس . جوران هش  سالۀ اقامو  

ماراجونا جر نآپل )پایگاه و مقر اصولوی 

مافیا جر ایتالیا( بدور از تماسهای مافیوا 

با ماراجونا نبدج. مافیا از محبودبویو ، 

تخصص و استعداج ورزشی ماراجونا بی 

خبر نبدج و برای اولین بار جر ایون 

سالهای اقام  این ورزشوکوار، ایون 

سازمان مداج مخدر، سازمان استثموار، 

سازمان رشده و قتل که تا به امروز جس  

جر جس  سیاستمداران ریز و جرشو  

سرمایه همچنان فعالی  جارج، با ارتباط 

مستقیم و غیرمستقیم با ماراجونوا کوه 

ساله بیشتر نبدج وی را به جام  99هدانی 

و چنگال مداج مخدر، الکل و کازیونود 

کشاند واستفاجه های کوالنوی را از 

محبدبی  این هدان نمدج که به مورور 

بعد از چند سال، ضربه های هسمی و 

روحی وخیمی را به ماراجونا وارج کرج 

که این امر سبب شد که ماراجونا بعد از 

هش  سال فدتبال جر نآپل، شکسته شده 

مجبدر به ترک ایتالیا شدج و به آرژانتین 

 برگرجج.                                                              

عداقب معتاج بدجن، اثرات هسموی و 

روحی سختی را برای این ورزشوکوار 

بدهدج آورج. با این وهدج مواراجونوا 

همچنان و همداره محبدبی  ورزشی و 

انسانی خدج را جر قارۀ امریکای التین و 

جیگر نقاط جنیا به ها جاش ! جر آثوار، 

مصاحبه ها و سفرهایی کوه وی جر 

امریکای التین، به بدلیدی به اکداجور به 

ونزوئال و به کدبا ) جر این کشدر بیش از 

چند ماه مدرج معالجۀ پزشکوی قورار 

گرف  ( جاش ، هیچگاه از اظهارات و 

نظرات ضدامپریالیستی خدج پرهیز نکرج 

و همداره و آشکوار از موبوارزات 

ضدامپریالیستی خلقهای امریکای التین 

جفاع کرج! ماراجونا که بر روی بوازوی 
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 به یاد دیه گو                               

 آرماندو مارادونا                                                                   



 

راس  خدج خالکدبی چه گدارا را ثبو  

کرجه بدج، هیچگاه واهوموه ای از 

 اظهارات انسانی و یکپارچگی نداش ! 

ماه ندامبر مرگ ناگهانی جیه  91جر روز 

گد ماراجونا نه تنها مراسمهایی به یاجبدج 

وی جر آرژانتین و جیگر نقاط جنویوا 

برگزار شد بلکه این امر هم جر هاوانوا 

مدرج تأثر و تأسف بیشتری قرار گرفو  

چرا که ماراجونا جر روزی چشوم از 

 91ههان بس  که جر همین روز جر 

ندامبر  جوس  نزجیک وی فیدل کاسترو 

 910۶نیز جر چهار سال پیش جر سوال 

چشم از ههان فروبس . بهمین خاطور 

مرگ جیه گد جر کدبا تجدید و خاطورۀ 

ای س  که همچدن گذشته ایون جو 

جوس  را بیشتر از پیش به هم نزجیوک 

 کرجه اس !                                                                                                        

ماراجونا بنابه تفسیرها و واقعیتهایی که 

جر تمامی امریکای التین جر بارۀ وی بر 

سر زبانها هس ، فرجی بدج با رؤیاها و 

ایده آل های انسانی، طغیانگر واقعی، 

یک هداجار امیدواری و برابری همراه با 

لبخندهایی پر از همبستگی!   ماراجونوا 

جر سال گذشته با کدجتایی که جر اکتبر 

جر بدلیدی بر علیۀ اوو مدرالوس  9102

صدرت گرف ، علیه  کدجتاچی ها مدضع 

گیری واضع وعلنی گورفو  و جر 

گفتارهایش بدون هیچ تأمل و تعللی این 

ضد جمکراتها وعدامل امپریالیسو  و 

 ارتجاع را محکدم کرج!                                                                                            

بخش انترناسیدنال سازموان اتوحواج 

 فدائیان کمدنیس                    

 9191. ندامبر.9۱
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ازآن وردنمه هما “  وردنمه” این 

 نیست!!

 طنناز ممدقلی زاده:
 

همه بیاج جاریم که اوائل سال که کرونا ازمهار سانسدرخبری جرآمد و بوا سورایو  

وکشتاربی وقفه ههره نمدج ، فرماندهان سپاه  بانمایش مضحکی  وسیله ای  مشوابوه 

ورجنه را روبه جوربین  صدا وسیما وخبرنگاران گرفتند ومدعی شدند که این  ورجنوه 

پیشرفته ترین جستگاه کرونا یاب ساخ  جس  بشر برای تشخیص این ویروس کشونوده 

ومهاهم ازفاصله هند جه متری اس !.بعد هم رهزخانی شروع شد که بعلی؛  جرمهوار 

کرونا ازکشدرهای پیشرفته هم پیشرفته ترهستیم وبزوجی ریشه این کرونای لعنتی را 

 خداهیم خشکاند.

البته که  مرجم  ازاین قمپزجرکرجنهای سپاه  فراوان جیده اند ومیبینند، اما بودجنود  

افراجی که امیدی جرجلشان روشن شده بدج و میگفتند اگرجرصدی هم ایون اجعوای 

باالترین مقام سپاه جرس  بدجه باشد،چی؟! بازهم از هیچ چی که بهتراس  . اما بوعود 

ازاین که ماه ها ازنمایش جستگاه گذش  وروزبه روز به کشته ها وبیماریهای نواشوی 

ازکرونا افزوجه شد ،زیدی تاب مقاوم  نیاورج  وجرهائی  یقه هناب فرمانده کل  را 

گرف : که ای براجر این جستگاه شما پس کجاس  که کرونا جموارازروزگوار مورجم 

جرآورجه اس  . وفرمانده کل سپاه که نفس جرگلدیش گیرکرجه بدج  رو به مرجم کورج 

وگف  این آقا مثل اینکه جرخداب بدجه  یا  به هائی ازاستکبار وصل اسو  وگورنوه 

حرفهای مراجر آن نمایش تحریف نمیکرج . هرچند که منتقد یداش یوداش خودجرا 

جرمیان همعی  گم وگدرکرج تاگرفتارحشم فرمانده نشدج اما فرمانده که  بره  را به اب 

 جاجه بدج، اجامه جاج:

آقا ما گفتیم که این  جستگاه  اخترائی ما ازآن ورجنه ها نیس  وخیلی پیچیده وپیشرفته 

اس . وجانشمندان آنها تابحال چندین مرتبه با ما تماس گرفتند که فندن ساختن ایون 

ورجنه را به آنها هم یاج بدهیم. این ورجنه  جرعمق استراتژیک کارمیکند تا کرونا بوه 

مرزها نرسد! اگررصد این جستگاه نبدج ما هلدی تهاهم کرونا ازسدی استکبار ههانوی 

وسهیدنیسم  بین الملل را نمیتدانستیم بگیریم!!  زیدی جیگرسررسید وپرسید: قوربوان  

جربین کشدرهای گرفتارکرونا جر ههان  که کشدرما هزو بدترین هاسو  . سورجار 

ابروجرهم کشید و گف  : مگرنمیدانی اینها ازطریق ماهداره و با استفاجه از پیچویوده 

ترین وسائل الکترونیکی خدجکار کرونارا جرسراسرایران میپاشند  و ما بمدق  وجرهای 

 خدج به آنها چنان ضربه ای میزنیم که جرخداب هم ندیده باشند.

  ستون طنز



 

جوران حکدم  رضا شاه که با قدرت یابی و 

تمرکز قدرت مرکزی و سیستماتیزه شودن 

جستگاههای جولتی اعم از ماشین سرکودب 

بدروکراسی و غیره مشخص می شدج، بوا 

اعمال جیکتاتدری و تح  سیاس  و کموک 

امپریالیسم انگلیس، جستگاه جولتی را بور 

پایه معیارهای بدرژوائی تجدید سوازموان 

جاج، جستگاه جیکتاتدری  رضاشاه بتدریج که 

شکل می گرف ، ضمن انطباق با مونوافوع 

امپریالیبستها و مالکین و کمپراجورها کوه 

بدانها متکی بدجه و پایگاه طبقاتی آنورا 

تشکیل می جاجند، زمینه ای را فراهم موی 

سرمایه اضافی را جر بوخوش  کرج تا بتداند

تدلید جاخلی، بمنظدر برطرف کرجن برخی 

نیازمندیهای هامعه که الزموه رشود و 

گسترش سرمایه خارهی، کاالهای وارجاتی 

و محصدالت کشاورزی و غیره بدج بوکوار 

اندازج، این امر باالخص بعد از تحکیم پایه 

های جیکتاتدری و سرکدب هنبشهای تودجه 

ای یعنی جهه جوم حکدم  رضا خان کوه 

همزمان با فروکش انقالب جر سطح ههانی 

و قدرت یابی فاشیسم تدام بدج، تسریع شد ) 

( و با شروع هنگ هوهوانوی جوم،  001

جرگیری امپریالیستها باالخص امپریالیسوم 

انگلیس جر این هنگ و محدوجی  تجوارت 

خارهی جر شرایط هنگ، نیاز به تدلویود 

جاخلی و ...، بخش قابل تدههی از سرمایه 

ها را بسدی صنایع و تدلیدات جاخلی روانه 

کرج، کارگاههای کدچک و ماندفاکوتودری 

نسبتا رشد کرجند، برخی از کارخانه هوای 

تعطیل شده براه انداخته شدند، از هملوه 

خدج رضا شاه برخی از کارخانه هائی را که 

بحال  تعطیل جر آمده بدجند خوریوداری 

کرج و براه انداخ  و برخی جیگر را تاسیس 

 کرج.

جر این جوره رضاخان با حمای  نسبی از 

سرمایه جاری جر مقابل تعدی فئدجالوهوای 

محلی، ایجاج انحصارات تجارت خارهوی، 

برقراری حمای  گمرکی، تاسیس ثوبو  

امالک، بظاره امنی  را برقرار مرج. از این 

لحاظ نیز اطمینانی برای سرمایه گوذاری 

جاخلی بدهدج آمد. بدین ترتیب صنایع و 

تدلیدات جاخلی طی جهه بیس  نسبتا رشد 

یاف ، جر کنار ایجاج کارخانه های مهموات 

سازی، اسلحه سازی، تاسیسات راه آهون، 

سیلدها، هاجه ها سازی و غیره، طبق آموار 

بانک ملی، تعداج شرکتهای به ثب  رسیده از 

به  009عدج و سرمایه آنها از  0591به  29

میلیارج ریال افزایش یاف . گذشتوه  0۱۶9

از این جر خالل هنگ سورموایوه جاران 

هدیدی نیز متدلد شدند که سرمایه خدج را 

از راه احتکار، جاللی، برپا کرجن هتلها و 

عشرتکده ها، رتق و فتق برخی از امودر 

خدماتی قشدنهای متفقین و غیره، بدسو  

آورجه بدجند، سرشته و سرکرجگی اینها جر 

جس  کمپراجورها، اشراف و مالکین بزرگ 

قرار جاش . بدرژوازی ملی تا هائی که بوه 

کمپراجور استحاله نیافته بدج جر زمویونوه 

اقتصاجی، سیاسی و مدقعی  ایجاج شوده، 

سرمایه خدج را هم جر بخش صنع  و هم جر 

بخشهای سدجآورج جیگر بکار انداختوه و 

سدجهای کالنی را به هیب میزج و مدقعیو  

 هنگی نیز جر تقدی  او عمل می نمدج.

بطدر کلی می تدان گف  که جر مقطع پایان 

صف بندی  0991هنگ ههانی جوم و اوایل 

نیروها جر جاخل عبارت بدج از اشوراق 

زمیندار، مالکین و فئدجالها، بودرژوازی 

کمپراجور و اقشار باالئی بدرژوازی ملی که 

تدسط امپریالیستها حمای  می شودنود و 

جستگاه جولتی و جیکتاتدری رضاخان بوه 

آنها متکی بدج. جر مجمدع اوضاع بویون 

المللی تخفیف تضاجهای امپریالیستهوا جر 

جاخل بدلیل تسلط انحصاری امپریالیوسوم 

انگلستان، شکس  و عقب نشینی هنوبوش 

انقالبی، اهرای برخی رفرمها، کوال بوه 

وحدت و انسجام طبقات ارتجاعی و ضود 

انقالبی کمک کرجه و مدقتا تضاج بین آنها را 

مسکدن میگذاش  جر سدی جیگر طوبوقوه 

کارگر که از لحاظ کمی  رشد یافته بودج 

ولی از لحاظ میفی  سازمانهای حرفه ای 

آن ) بجز برخی اتحاجیه های کارگری کوه 

جر خفا کار می کرجند( تشکیالت حزبی آن 

جرهم شکسته شده بدجند، شدیدتر از هور 

زمان جیگر مدرج استثمار قرار جاشوتونود 
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 تغییر و تحوالت سیاسی، اقتصادی و

 اجتماعی در دوره حکومت رضا خان                                

 )انقالب ایران و وظایف پرولتاریا (

 بخش  اول 



 

بطدری که جر عرض جه سال میزان حقدق و 

جستمزج آنها کدچکترین تغییری نکرجه بدج. 

جهقانان که اکثری  هامعه را تشکیل موی 

جاجند نه تنها تدسط اربابان فئدجال، اشراف 

و مامدران جولتی استثمار می شدنود، از 

طرف سرمایه جاران و کمپراجورها و غیوره 

نیز مدرج ستم و استثمار وحشیانه ای قورار 

جاشتند. اینها ستدن فقرات و نیروی اصلوی 

هبهه انقالب را تشکیل می جاجند که بخوش 

وسیعی از خرجه بودرژاوزی و سوایور 

زحمتکشان خلقی را نیز که تح  سوتوم 

مناسبات حاکم قرار جاشتند با خدج هموراه 

جاشتند، از همله جر این جوره بورعوکوس 

جوران اول، به هز خرید و فروش کنندگان 

و کسبه هزء که قاعده هرم بوازرگوانوی 

وسرمایه تجاری را تشکیل می جاجنود و 

اصدال همیشه تح  ستم غارت قرار جارنود، 

کال سرمایه بازرگانی جر چارچدب مدقعی  

ویژه فدق الذکر امکان کسب سدج و تاسیس 

منافع خدج را بدس  آورجه بدج، بنابرایون 

من حیث المجمدع نمی تدانس  جر صوف 

انقالب قرار گیرج و اکثریتی از آنها الاقول 

 جر آن شرایط خداستار تحدل نبدجند. 

جر این جوره اگرچه با پیدایش و رشود 

طبقات ندین اهتماعی و گرایش جیکتاتدری 

رضاشاه به هانب فاشیسم و انفراج او نوزج 

افکار عمدمی جاخلی و بین المللی و بهوم 

خدرجن تدزان نیروها و سیاس  جاخلی و 

خارهی او همداره با بحران اقتصواجی و 

اهتماعی، تضاجهای جرون هامعه را تشدید 

نمدجه، و زمینه تحدالت اساسی را فوراهوم 

کرجه بدج، اما مجمدعه این تضاج و تناقضات 

جاخلی ) بدالیل متعدجی که جر صفوحوات 

قبل بدانها اشاره کرجیم( قاجر نبودج بوه 

تنهائی وضعی  مدهدج را جگرگدن سوازج، 

لذا عدامل خارهی به اعتبار عدامل جاخلی 

نقش اساسی جر جگرگدنیهای هامعه عموده 

 آن اشاره می کنیم: 

هنگ ههانی جوم و نتایج آن: هنگ ههانی 

جوم، گذشته از خصدصیات اصلی آن کوه 

همانا از خصدصیات عصر امگریالیوسوم و 

تضاجهای ذاتی نظام سرمایه جاری ناشوی 

می شد، و از این نظر با خصدصیات اصلوی 

هنگ اول ههانی مطابق  جاش  اما جر عین 

حال واهد ویژگیهای ندینی بدج که آنرا از 

هنگ ههانی اول متمایز می کورج، جر 

حالیکه هنگ اول صرفا هنگ بین جو گروه 

از کشدرهای امپریالیستی و بخاطر مطامع 

امپریالیستی و تجدید تقسیم ههان به مناطق 

تح  نفدذ صدرت می گرف ، هنگ ههانوی 

انگیزه های اصلی و اولیوه جوم صرفنظر از 

، جر پروسه تکامل خدج، به هنگ بیون  آن

کشدر اتحاج شدروی سدسیالیستی و گروهی 

از کشدرهای امپریالیستی متفق آن ) امریکا 

و انگلیس و فرانسه ( از یوک طورف و 

کشدرهای فاشیستی آلمان، ایتالیا و ژاپن از 

سدی جیگر تبدیل شده بدج. هجدم افسوار 

گسیخته فاشیسم که استقالل کشودرهوای 

بزرگی نظیر فرانسه، انگلستان و امریکا را 

نیز مدرج تهدید قرار جاجه و حتی به اشغال 

قسمتهائی از خاک جو کشدر از سه کشودر 

فدق منجر شده بدج، ) صرفنظر از اهوداف 

اولیه و اصلی این سه کشدر ( این امر آنهوا 

را جر جفاع از استقالل خدج جر موقوابول 

فاشیسم قرار می جاج، از طرفی متحد جیگر 

آنها یعنی اتحاج شدروی سدسیالیستی نیوز 

ضمن جفاع از استقالل و مدهدجی  سرزمین 

شدراها و حکدم  جیکتاتدری پرولتاریا از 

استقالل و آزاجی تمام ملل ههان از زیور 

یدغ فاشیسم و برجگی به پیکار جس  زجه و 

جر اتحاج با سه کشدر فدق الذکر نیوروی   

متفقین   را جر مقابل هبهه فاشیسم تشکیول 

می جاجند. از این رو این خصدصیات ویوژه 

پیکار آنها جر چارچودب و  هبهه متفقینبه 

، هنبه عاجالنه می جاج، معوهوذا  این هبهه

نتایج این هنگ ) باز هم صرفنظر از خرابی، 

فالک  و کشته شدن میلیدنها انسوان جر 

سراسر ههان( نمی تدانس  تاثیرات شگرفی 

جر سرندش  ملل ههان، از همله خلقهوای 

 تح  ستم ایران بجای نگذارج.

جر هنگ حهانی اول نیز کشدر ما مودرج 

تاخ  و تاز نی روهای بیگانه قرار گرفو  

) ما جر صفحات قبل نتایج اشغوال ایوران 

تدسط نیروهای امپریالیسم روس و انگلیس 

از یک طرف و آلمان و متحدا و جولو  

عثمانی از طرف جیگر را مدرج بررسی قرار 

جاجیم( اما برخالف هنگ اول و وروج قشدن 

(، باالخص ارتوش 00۶متفقین به ایران ) 

پیروز شدروی تاثیرات جگرگدن کننده ای 

جر اوضاع سیاسی، اهتماعی جاخل و روابز 

 و مناسبات بین المللی آن بجای گذاش .

 اجامه جر شماره بعد.

 981 -// شماره  9911آذر  ماه 

 95صفحه 

ارگان فاا ی   راه سرخ نشریه 

دان  کشور ساحمان اتحاد فدائیان 

کمونیست . راه سر   دای 

کارگران ن ححمتکشان ن تمامی 

کسانی است که به مبارحه برای 

سرنگونی انالالبی رژیم ارتساتی 

جمهوری اسالمی ن نتی هرگونه 

است مار ن کارمودی بانر داشته ن 

در ای  راه اح هیچ چیو دریغ نمی 

 :نمایند. اح طریا ایمی  ادرس 

 Rah_sorkh@yahoo.com 
 

انتالادات نود را با  ن میشنهادات نظرات،

 در میان بگوارید . دست اندرکاران نشریه

 



 

 981 -// شماره  9911آبان ماه 

کار کمونیستی آخر هرماه زیر ن ر  

هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان 

کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی 

 از آدرسهای زیر تماس بگیرید  :

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

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 

سیاسی و تحلیلی  نشریه

کارکمونیستی عالوه برانعکاس 

مواضع ،ن رات وتحلیل های 

سازمان، انعکاس دهنده مسائل 

سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنگی و تاریخی از من ر 

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 انت ار داریم 

انعکاس این مطالب در سایر 

نشریات و سایت ها با ذکر منبع و 

نام نویسنده صورت گیرد. از 

طریق ایمیل ادرس زیر 

انتقادات  و پیشنهادات ن رات،

 در میان بگذارید . خود را با

 kar@fedayi.org  

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

بمناسبت دویستمین سالگرد تولد فردریک انگلس همکار و 

 همرزم  مارکس و آموزگار پرلتاریا

 

کند، بلکه زندگی اس  که آگاهی را تعیین  آگاهی نیس  که زندگی را تعیین می”

 ”.کند می

افکار طبقه  غالب همیشه افکار غالب ]جر هامعه[ اس ، به این معنا که ”جرنتیجه  

ای که قدرت ماجّی مسلّط جر هامعه اس ، جر عین حال قدرت معندی مسلّط هم  طبقه

ای که وسایل تدلید ماجّی را جر تملک و اختیار خدج جارج، بنابراین، جر عین  اس . طبقه

زمان، افکار آنانی  ای که هم حال، وسایل تدلید معندی را نیز جر اختیار جارج، به گدنه

 ”.اند، به طدر کلی، تح  تأثیر افکار مسلّط قرار جارج که فاقد ابزار تدلید معندی

 “ایدئدلدژی آلمانی کارمشترک مارکس و انگلس” ازکتاب 


