کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی

بحران در بحران
سال  0202با مصیبت های ناشی از شییی
گسترده ویروس کرونا و بیم و هراس از تشدید
بحرانهای سرمایه داری آخرین روزهای خ د را
سپری کرد و گذشت .در آغاز سال نی 0202
ت ده های مردم جهان بجای جشن و شیادی
نظاره گر غم و اندوه میلی نها انسانی هستیدید
که عالوه بر بدوش کشیدن فشارهای ناشی از
تشدید بحران اقتصادی ،بخاطر نات انی نیظیام
سرمایه داری در مهار ویروس کرونا و ارائیه
خدمات درمانی الزم ،عزیزان خی ییر را از
دست داده اند و یا در چدبره ایین بیییییاری
گرفتارند و سرن شت شان معل م نیییسیت و
م جهای جدید و جهر یافته ویروس کرونا در
روزهای اخیر و افزایر مرگ بییییاران ،بیه
نگرانیها و سر درگیی های بیشتر دامن زده و
به بی اعتیادی به نظامهای مسیتی یر افیزوده
است.
درآغاز سال جدید میالدی صاحبان قیدرت و
ثروت جهان نت انستدد هییینی ن سیا یهیای
گذشته با ” چراغانی کردن میادین شیهیرهیا،
برنامه های پر زرق و برق تل یزی نی ،فضیای
مه آ د و پر از بیم و هراسی را که بحیران در
بحران سرمایه داری ،از یکس و نیاتی انیی در
جل گیری از شی ویروسهای کشیدیده ای
نظیر ویروس کرونا از س ی دیگر بیر جیهیان
حاکم کرده است ،از دیده ها پدهان دارند و بیا
پیام های وهن آ د و وعده و وعییدهیای تی
خا ی سران کش رها هیه چیز را باب میی و
نظام سرمایه داری را بهترین گزیده و ابیدی
جل ه دهدد.
ادامه در صفحه 2

انتخابات پارلمان
آلمان در ماه سپتامبر 2129
صفحه 99

اطالعیه مشترک
علیه گسترش اختناق و سرکوب؛
مقاومت سازمانیافته را شکل دهیم
صفحه 1

ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

در حاشیۀ حملۀ فاشیست ها به
مجلس آمریکا
هفته گذشته اراذل و اوباش جدیا او یتیرا
راست آمریکا به ساختیان کیاپیییتیال در
واشدگتن حیله کرده و مراسم تایید ریاست
جیه ری بایدن را مت قف کرد .پدج نفر در
این حیله کشته و تعدادی زخیی شدند.
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دو ت ترامپ در طی چهار سال گذشته بیه
فاشیسم نییه پدهان آمریکیا قیدرت ابیراز
وج د داد و با استفاده از میگیا-تیرییبی ن
رسیی و دو تی قادر شد که آنها را بسیییج
کرده و هیزمان با دمیدن جان دیگری بیه
راسیسم کهده و دیرپای آمریکا ،م جیی از
حیالت وقیحانه فاشیستها به دم کیراسیی،
سیاه پ ستان و مهاجرین را میکن کدد.
ادامه در صفحه 9

بازی با جان مردم فقط برای بقاء
بیر از چه سال است در ایران رژییی استیال یافته که ف به ب اء خ د به هر قییتیی فیکیر
میکدد و به این مدظ ر از تیامی رخدادها و وقایع پیر آمده به بهترین وجهی بیهیره بیرده و
میبرد  .هر آننه که برای ت ده ها بال و مصیبت و رنج و عذاب ب ده برای جییهی ری اسیالمیی
م قعیتی عا ی برای تداوم حیات و تجدید ق ا تل ی شده ،آتر س زی ،سی  ،ز یز یه ،طی فیان،
خشک سا ی ،هج م ملخها ،ووو هیه به ماندد جدگ خانیان س ز ،از نعیات خدادادی است کیه
برای ب اء رژیم ارزانی میش د و رژیم هم به خ بی قدردان این نعیتها هست ،آخرین می رد ایین
هدایای خدادادی کرونا ب د که با شی آن از آذر  89در چین ،جیه ری اسالمی درمیانیده از
اعتراضات آبان  89و سرخ رده از تالش بی نتیجه در براه انداختن جدگ با آمریکا که ف ی بیا
ساق کردن عیدی ه اپییای اوکرایدی... ،
ادامه در صفحه 7
اعتصابات عظیم بیش از  911میلیون از کارگران و کشاورزان و سایر زحمتکشان
صفحه 1
هند و درسهای آن

” درفشی بلند به کف دارند،
بچههای اعماق ”
فروپاشی اقتصادی و تحیی ف ر روز افیزون
سایه ش م خ د را بر تیامیی عیرصیه هیای
زندگی کارگران و زحیتکشان و تی ده هیای
تحت ستم و استدثیار ایران گسترانیده است.
روند تشدید بحران اقتصادی و قرار گیرفیتین
ایران در رتبه دوم شاخص فالکت در دنیییا،
افزایر ت رم و باال رفتن سرسام آور قیییییت
مایحتاج عی می ،بیکاری سازیهای وسیع بیه
هیراه اثرات تحریم های اقتصیادی تی سی
کش رهای امپریا یستی روند رو بیه افیزون
گشتن فالکت اقتصادی را دامن زده بط ریکه
طب ه کارگر اییران و عییی م تی ده هیای
زحیتکر مردم را در اضطراب و د هره مداوم
قرار داده ،که از جیله تبعات این اضطراب و
د هره ها را میت ان در کاهر سن خ دکشی
ک دکان و ن ج انان ایران از  21سال به 22
سال در گزارشات چدد ماهه اخیر به وضی
مشاهده کرد.
ادامه در صفحه 5

سازمان ” خبرنگاران بدون مرز ”
معروف به”گزارشگران بدون مرز“
چه سازمانی ست و از کجا منشاء می
گیرد؟
چند موضوع در بارۀ این سازمان
" مطالب عاجلی را که شما بایستی در رابطه
با "خبرنگاران بدون مرز" مطلع شوید "...
این تیتر اطالعیه ای ست که چند مدد یدید
از طرف انجمنهای هبستگی امریکدای تتدیدن
در لندن ،یاریس ،برلین و اسپانیا به زباندهدای
انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی و اسدپداندیدایدی در
بارۀ "خبرنگاران بددون مدرز" مدندتدهدر شدد
است .تدیدتدر ا دلدی بده ایدن دور درایدن
اطالعیه آورد شد است:
What you should not fail to know
abaut “Reporters Without
”Borders
ادامه در صفحه 91

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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سال گذشته با شی گسیتیرده وییروس
کرونا ،بحرانی دیگر بر بحرانهای ناشی از
کارکرد سیستم سرمایه داری افزوده شد و
نفس ها را در سیده ها حبس کرد .جامعیه
بشری هیندان چدگ در چدگ بحرانهای
متعدد اقتصادی ،اجتیاعی و سیاسی بی د
که با شی ویروس کیرنیا و نیاتی انیی
درکدترل و پیشگیری آن ،ابعادی بسیییار
فراتر از بحرانهای سا های قب را تیجیربیه
کرد .
از دست دادن مشاغ  ،گرانی ،بیییکیاری،
گسترش ف ر ،آ دگی محی زیست ،مرگ
و میر میلی نی ک دکان ،زنیان ،جی انیان،
پیران ،کشتار و زجه و نا ه انسانهائیی کیه
بخاطر عدم دسترسی به امکانات بهداشتی
و داروئی و پزشکی جان دادند و ییا زییر
بیبارانها ،بیب گزاریهیا و کشیتیارهیا و
اعدامها تکه تکه شدند ،تدها تبعات رو بیه
بیرون و قاب مشاهده این بحیران بی د و
اثرات تاریخی آن هد ز رونیائی نشده اند.
نات انی دول سرمایه داری در مهار ویروس
کرونا و بحران اقتصادی درسال گذشتیه و
اعتراف سران سرمایه به تداوم آن درسیال
جدید و تداوم و تشیدیید تضیاد بییین
کش رهای معظم سرماییه داری در بیاز
ت سیم مداطق نف ذ و تسل بر بیازارهیا و
نیروی کار ارزان ،چشم انیداز تیییره و
تارتری را برای ساکدین کره زمین تص ییر
میکدد .چشم اندازی که در آن انحصیارات
سرمایه داری و دول حاکم بیر آنیهیا بیا
صفحه 2

انداختن بار بحیران بیر دوش اقشیار و
طب ات زحیتکر ،بی ح قی و استثیار و
سرک ب را افزایر خ اهدد داد.
از س ی دیگر با عییق تر شدن شیکیاف
طب اتی و افزایر جدبشهای اجیتیییاعیی
کارگران و ت ده های زحیتیکیر میردم،
آ ترناتی س سیا یستی بیثابه تیدیهیا راه
خالصی از نکبت سرمایه با اقبال بیشتری
روبرو خ اهد شد .با بیییداری و آگیاهیی
بیشتر ت ده های کارگر و زجیتکر سیران
سرمایه و ثروت باز هم زرادخیانیه هیای
تئ ریک و تسلیحاتی خ د را به راه خ اهدد
انداخت تا با فریب و نیرنگ و استفیاده از
مذهب و خرافه و از نیااد پیرسیتیی و
ناسی نا یسم ،افکار عی می را از عل اصلی
بحران اقتصادی و نات انی و پی سیییدگیی
نظام سرمایه داری مدحرف سازند  ،آنیهیا
باز هم تالش خ اهدد کرد جدبیر هیای
اجتیاعی را از مسیر اصلی مدحرف کیرده
و از بروز ان البات اجتیاعی و سرنیگی نیی
نظام سرمایه داری جل گیری کددد .جدیگ
و سلطه طلبی ذات نظام سیرمیاییه داری
است .صاحبیان زر و زور بیا تشیدیید
بحرانهای اقتصادی هیندان برطب جدیگ
خ اهدد ک بید .
با این وج د مبارزه بین طب ات اجتییاعیی
و میان ن و کهده تعطی ناپذیر اسیت و
ن طه امید از هییدجا سرچشیه میگیییرد.
درجریان این مبارزه که میل از فیراز و
نشیب ها و شکست و پیییروزییهیا اسیت،

طب ه کارگر  ،ت ده های مردم و بط ر کلی
بشریت مترقی از زیر سیاییه سیدیگییین
اختاپ س سرمایه سربلدد میکددد و بیییدار
میش ند و هر روز بیشتیر از روز قیبی ،
دوست و دشین طب اتی خ د را تشخیص
میدهدد و در می یابدد که برای رسیدن به
آمال و آرزوهای انسانی خ د از خیدا و
پیغدبر و از ناجیان رنگارنگ زمیدی آنیهیا
کاری ساخته نیست و آنها جز تیطیهیییر
نظم استثیارگرانه م ج د و مشیروعیییت
بخشیدن به ادامه آن کار دیگری نخ اهدید
کرد .کارگران و ت ده های زحیتکر مردم
که ت ید کدددگان اصلی نعیم میادی و
سازندگان تاریخ هسیتیدید در جیرییان
مبارزات روزمره خ د به آگاهی طبی یاتیی
دست می یابدد و درمی یابدد که تیغیییییر
وضع م ج د درگرو قدرت و ت انائی خی د
آنها و مبارزه متشک شان بر علیه عیامی
اصلی ادبار خ یر ،یعدی نظیام میدیحی
سرمایه است .
سال گذشته شاهد اعتصابات و اعتراضیات
کارگری زیادی ب دیم .میلی نها کیارگیر و
زحیتکر کش رهای مخیتیلیف عیلیییر
خطرات ناشی از مبتال شدن به بیییییاری
کرونا ،در اعتراض به ادامه وضع م ج د به
خیابانها ریختدد و میدان ها را به اشیغیال
خ د درآوردند و بدون شک و تردید ایین
مبارزات ادامه خ اهدد یافت و سرانیجیام
میلیاردها انسان کارگیر و زحیییتیکیر
درخ اهدد یافت که میت اندد با اراده متحد
و متشک خ د اقلیت بسیار نیاچیییزی از
صاحبان سرمایه و ثروت و زر و زور را از
اریکه قدرت به زیر کشیده و بر سرن شیت
خ د حاکم ش ند.
دییاه 2988
ژان یه 0202
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در حاشیۀ حملۀ
فاشیستها به
مجلس آمریکا
نوشین شفاهی

ادامه از صفحه اول
 ...ترامپ به جدبشی حیات داد که فعا یدر
با افتخار از استبداد ،ع امفریبی ،جهیا یت و
ت طئه-باوری پرچیی ساخته و گروههیاییی
چ ن ” وایت س پرمیستم“  ” ،پراود بی ییز“ و
”کی .ایدان“ که گروههیاییی راسیییسیت و
مهاجرستیز هستدد را به جل صحدۀ سیاسی
بکشاند .این گروهها از سیدیه چیاکیتیریین
طرفدارانِ حی سال در پابلیک ب ده و در
تظاهرات سراسری ”بی.ال.ام“ فیعیاالنیه بیه
تظاهرات کددده ها حی کرده و چددین نفر
از آنها را تاکد ن هم ب ت رسانده اند.
اقدام اخیر طرفداران ترامپ به سیاخیتیییان
کاپیتال“ آمریکا نییایشیی از خشی نیت و
قلدری این جیاعیت بیا رهیبیری جیدیا
فاشیست سرمایه داری آمریکا ب د .در عیین
حال این حیله تجلی زورگ یی جدیاحیی از
سرمایه داری به دمکراسی نیم بدد خی دش
ب د و ا بته بسیار رقیق تر در می یایسیه بیا
صدها ک دتای خشن و خ نین ،جیدیگیهیای
پروکسی ،ان البات رنگارنگ سیفیارشیی ،و
رژیم چیدج هایی که ت س دو ت آمیرییکیا
( ا بته با مشارکت هر دو حیزب رسیییی
سرمایه داری) و یا بدست ر او در اکیدیاف
جهان ص رت گرفته است .جدا به اصطال
صفحه 9

کب ترهای سرمیاییه داری و بیخیشیی از
جیه ریخ اهان آمریکا که با بیرآشیفیتیگیی
تیام ،گستاخی به میجیلیس و ییا بی ی ل
خ دشان نیاد م دس و ” سیب ِ دم کراسیی
و آزادی“ را بشدت محک م کرده اند و ی در
م اب خش نتی که ف در طی این چیدید
سال اخیر در خ د آمریکا علیه سیاهپ ستان
و فعا ین جدبر ” بی ،ال ،ام“ و آنیتیی فیا
اعیال شده ،و یا نسبت به ک دکان در قفس
کردۀ پداهددگان ص رت گرفته هییینیگیاه
ایدندین اختیار از کیف نیداده انید .کی
دستگاه سیاسی-تیلیغاتی و میدیای عیامیه
پسدد آمریکا پ شر بسیار عظییی به ایین
حیالت داده اند و ی بخشی از این ترجییان
سیاسی از این حیله را نه از زاوییۀ حیفی
دستاوردهای دم کراتیک مردم بلکه از ایین
مدظر که حیله به یک م ر غیر قاب نف ذ و
م دس گ نه ص رت گرفته است و از ایدیکیه
فاشیستی جرات کرده است پایر را بر مییز
رئیس مجلس دراز کدد آه از نهاد این رسانه
ها بر آمده است و ی میلیاردها دالری کیه
هر سا ه برای دفا از رژیم های فاشیست و
خ د کامه در هیین مجلس شان ت س هیر
دو جدا سرمایه داری بتص یب میییرسید،
پ شر خبری زیادی در برنامه هایشان را پُر
نییکدد.

نکته ای که از مدظر مدافع طب ه کارگیر در
این رابطه باید در نظر گرفت این است کیه
هر مکانی که ظاهرا باید در آن به نیازهیا و
امر ت ده های مردم پرداخت نه م دس است
و نه غیر قاب نف ذ .امیاکین و می سیسیات
ب روکراتیک و نظامی-سیاسی آمریکا نیاد و
تجلی قدرت سرمایه داری است و از ایین
جهت است که باید خارج از دسیتیرسیی و
ارادۀ ت ده ها محافظت شی د تیا بیتی انید
هیندان به سیادت طب ۀ حاکم ادامه دهید.
و ی در کدار این واقعیت نکته ای دیگر هیم
قاب ت جه است و شاید هم بستیه بسیطی
مبارزات ت ده ای اهییت ارج تری داشیتیه
باشد این است که هیییزمیان بیخیشیی از
مبارزات تاریخی زنان و میردان آمیرییکیا،
جدبر کارگری و جدبر زنان ،جدبشیهیای
ضد راسیسم و ضد جدگ ،جیدیبیر ضید
زید ف بیا و ضد سیاستهای مهاجر ستیییزی
در ق انین و سیاستها و برنامه های دو تی و
رفتار اجتیاعی مردم در آمریکا متجلی است
و محص ل این مبارزات اجتیاعی ب ده اسیت
و این دستاوردها در کشیاکیر میبیارزات
اجتیاعی بسیاری به طب ۀ حاکم تحییییی
گشته و باید از آن دفیا بیعییی آورد.
سیاستها و ش ویدیسم مذهیبیی ضید زن،
راسیسم و برتری طیلیبیی نیااد سیفییید،
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ناسی نا یسم و جدگ افروزی هیه و هیه زیر
چتر فاشیسم و در قا ب نی ییدیر ییعیدیی
ترامپیسم خ د را سازمان داده و بسیج کرده
است که با این دستاوردها م ابله کدد چیرا
که امروز آمریکا و فرهدگر را خار و ذ ییی
می بیددد و ب یاه سیاه پ ستان را کیه قیرار
نب ده در عرصه های قیدرت و پُسیتیهیای
دو تی خ د را در کدار سفید پ ستان بیددید.
شعار ” آمریکا را دوباره معتبر کدیم“ دقیی یا
رو به گذشته ای دارد که اقشار غیر سفییید
پ ست مدز ت درجه دوم و س م در جامیعیه
داشتدد و قرار نب د بخشا با نااد برتر شیانیه
بشانه ش ند .راسیسم هرگز از جامعۀ آمریکیا
رخت بر نبست و در اشکال و انحاء مختلیف
هی اره ظه ر کرده است و سیاه پ ستان کیه
بخر عظیم اقشار ف یر و کیم درآمید و
محروم جامعه را تشکی میدهدد خ د گی اه
این واقعیت است که زیر پی سیت بیظیاهیر
برابری ناادی آمریکا نااد پرستی ب ت خ د
باقی مانده است اگرچه حیاصی میبیارزات
ط النی مدت ضد نااد پرستی برابری هیای
نسبی ای را مدجر شد و ی راسیییسیم هیر
زمانی که فرصت پیدا کرد مترصد بازگشیت
بدوران طالیی گذشته اش ب ده اسیت .ایین
فرصت جدید را ترامپ در  4سال گیذشیتیه
برای این دسته جات یپن و راسیییسیت و
مرتجعین مذهبی به ارمغان آورد .بدنبال آن
سیاستهای پدهان و آشکار راسیستی و رفتار
وحشیانۀ پلیس ،محروم کردن جیییعیییت
بسیاری از سیاه پ ستان از حق رای دادن و
جرم زایی کردن آنها به دالی مختلیف بیه
جدبر عظیم بی.ال.ام پا داد که در طیی 4
سال گذشته بشدت فعال بی ده و عی یب
نشیدی هایی هم به ایا تهای متعددی تحی
کرده است .از این رو با حض ر این جدیبیر
های دم کراتیک ق ی ،احتیال ایدکه جامعه
آمریکا دوره ای مث نازیسم هیتلیری را از
سر گذراند بسیار کم است و ی بدون مشک
صفحه 4

آفریدی هم از صحده کدار نخ اهدید رفیت.
بدابراین باید با تیام قدرت در م یابی ایین
هی الی ضد انسانی ایستاد و م ابله کرد.
بهر رو با علم به ایدکه سیستم دو حزبیی و
پروسۀ بسیار پُر خرج انتخاباتی و کامال غییر
دم کراتیک ” ا کترال کا یج آمیرییکیا“ کیه
مدحصرا در خدمت طب ۀ در قیدرت طیر
ریزی شده است ،برای مبارزات طب یاتیی و
جدبشهای اجتیاعی مردم آمرییکیا امیکیان
پیشروی جداج افسار گسیختۀ او ترا راسیت
ترامپ هد ز خطرناک و مهلک خ اهد بی د.
این جدا فرصتهای بسیاری برای طب ۀ %2
جامعه از حاظ بخشر های میا یییاتیی و
امکاناتی سرمایه گذاری های ما یی فیراهیم
کرده است و در عین حال استیییج بسیییار
بزرگی در اختیار فاشیست ها و میافیییای
س پرمیست و ارتجا مذهبی اوانجلیییسیت
برای فع و انفعال و جذب نیرو گیذاشیتیه
است .ترامپ از این جریانهای سیییاه و بیه
حاشیه رانده شده یک جدبر ساخته اسیت
که بدظر نیی آید با آمدن بایدن مخیتی میه
شده و از صفحۀ سیاسی آمرییکیا بیه ایین
راحتی زدوده ش ند .ایدها در سیستم نظامی،
پلیسی و بروکراتیک خ د آمریکا النه کیرده
اند و اگرچه با دو ت دم کراتها میجیبی رنید
دست و پایشان را کیی جیع و ج ر کدیدید
و ی سایۀ سیاه و مخ ف شان در زنیدگیی
روزمرۀ مردم آمریکا مشاهده خی اهید شید.
باید از دستاوردهای مردمی و ابزارهایی کیه
حتی بط ر نیم بدد ارادۀ آحیاد میردم را
متجلی میکدد به دفا پرداخت .فاشیییسیم
نیاد تیام عریانِ سرمایه داری بیه هیتیک
حرمت انسانها و سیلیب ارادۀ میردم در
سرن شت شان و حف دمکراسی در جامعه
است.
نکتۀ دیگر ایدکه ،حق طلبیی تی ده هیا و
مبارزات ان البی شان طبعا دم و دسیتیگیاه
سرمایه داری را قرار نیست مشی ل عف قرار

دهد و اگر در خدمت ت ده ها بکار گیرفیتیه
نییش د ت ده ها حق دارنید آنیرا در هیم
بک بدد .و ی وقتی که او ترا راست فاشیسیت
کارکرد ماشین دو تی و سیاستهایر را در
انکار ح ق دم کراتیک ت ده ها کم کار میی
بیدد و ب یاه کی نیسم ستیزی این ارتیجیا
سیاه را میخ اهد سیاست ملی تبدی کیرده
و از آن بیثابۀ ابیزاری بیرای حیییلیه بیه
جدبشهای اجتیاعی و ان البی استفاده کدد،
ص رت مسئله بط ر کلی تغییر میی کیدید.
ایدها هارترین جدا سرمایه داری هسیتیدید
که براحتی آدم می کشدد و هیرج و میرج
ایجاد می کددد .در م اب ایدان باید ایستیاد
و از دستاوردهای دنیای مدرن و میبیارزات
ت ده های مردم دفا کرد.
امروزه بیر هر زمان دیگری ،آیددۀ بشرییت
برای نجات از بربریت سرمایه داری نیازمدید
مبارزۀ طب اتی و وحدت طب اتیی صیفی ف
کارگری است .سرمایه داری بیرای قیدرت
طلبی و استثیار بیشتر و پ الریزه کردن هیر
چه بیشتر ثروت تالش دارد ارتجیا سیییاه
فاشیسم را بسیج کرده و بجیان تی ده هیا
بیاندازد .آیددۀ بشریت نیازمدد تثبیت قدرت
سراسری کارگران و ت ده های زحیتکیشیی
است که در جدبر های عظییم تی ده ای
فعاالنه علیه این بربریت سدگر گیرفیتیه و
مبارزه کددد .تاریخ معاصر جدایات فاشیسیم
و نازیسم را فرام ش نکرده است و قیطیعیا
ظه ر این زامبی های ترامپیست در صحدیۀ
سیاسی آمریکا اثبات دیگری است بر یزوم
ایجاد یک حزب ق ی ،ان البی و جیهیانیی
طب ۀ کارگر و در پی ند با جیدیبیر هیای
عظیم اجتیاعی ،ب یاه در ارتباط با آمرییکیا
جدبر حق طلبانۀ ” بیی ،ال ،ام“ عیلیییه
راسیسمِ سیستیاتیک آمریکا.
نوشین شفاهی
 31ژانویه 0203
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ادامه از صفحه اول
 ...واقعیت این است که در جامعه ی امیروز
ایرانِ جیه ری اسالمی زده ،کی دکیان و
ن ج انان بخر بزرگی از قربانیان هسیتیدید.
در این میان ،وضعیت ک دکان کار و مجی
خش نتهای کالمیی ،جسیییی ،آزارهیای
جدسی و  ...وضعیت این ک دکان را بدل بیه
فاجعه کرده است .ک دکانی کیه بیه جیای
تحصی و امدیت کام اقتصادی و روانی در
خیابان ها کار و زندگی می کددد و بیر اثیر
خش نت ناشی از ف ر و فشارهای اجتیاعی و
مشکالت عدیده افسرده و پرپر میش ند .آمار
محرومیت بیر از  4میلی ن دانرآمی ز از
آم زش مجازی بد ی نداشتن گ شییهیای
ه شیدد ،در کدار روند زنجیرهای خ دکشی
ک دکان در شهرهای ایران زیر سیانسی ر و
دیکتات ری رسانه ای بدون هیچ واکیدیر و
اقدامی اص ی ،در البه الی اخیبیار روزمیره
مح شده و آرام آرام در اذهیان عییی میی
عادی میش ند.
د ی خ دکشی برخیی از ایین کی دکیان
نداشتن م بای ه شیدد برای شیرکیت در
کالسهای درسی مجازی عد ان شده اسیت
و برخی نیز به د ی فشارهای اجتیاعی کیه
به خان اده آنان وارد شده است خی دکشیی
کردهاند .کارگزاران رژیم سعی کردهاند تیا
م ض خ دکشی ک دکان را پدهان کددد و
م ارد افشا شده را به گ نهای نشان دهدد که
انگار د یلی جز ف ر و فشارها و ناهدجاریهای
اجتیاعی باعث این خ دکشی ها است ،امیا
واقعیت آن است که رد پیای نیابیرابیری و
تبعیض ،خش نت جدسی ،ف یر ،بیییکیاری،
ناکارآمدی نظام آم زشی و  ...را مییتی ان
درتیامی این خ دکشیها دید.
خ دکشی ک دکان و ن جی انیان در اییران
پدیده ای جدید نسیت اما در چیدید سیال
صفحه 5

” درفشی بلند به کف دارند ،بچههای اعماق ”

گذشته بر اثر ف ر و فشار اقتصادی و بیکاری
وا دین ،اعیال خش نیت شیدیید  ،سی ء
استفاده های جدسی و تجیاوز ،ازدواجهیای
اجباری ،محدودیت ها در درون خیانی اده و
جامعه ،نب د امکانات رفاهی و تیفیرییحیی،
تدرها و مشکالت شدید خان ادگی و  ...کیه
تیامی این مصائب نیز به سیاست های رژیم
در تیامی عرصه های سیاسی ،اجتیییاعیی،
اقتصادی ،آم زشی ،باز میگردد .واقعیت این
است که این ک دکان که تییامیی آنیان از
فرزندان کارگران و زحیتکیشیان و اقشیار
محروم جامعه هستدد ،خ دکشی نیی کددد
بلکه در البه الی چرخ دنیده هیای سیتیم
طب اتی ه میش ند.
هیچ گ نه آمار رسیی و روشدی از تیعیداد
خ دکشی ک دکان و نی جی انیان و حیتیی
بزرگساالن در ایران در دسترس نیست امیا
بر اساس یک آمار پیشین سازمان پزشیکیی
قان نی رژیم ،سهم نی جی انیان اییرانیی از
خ دکشیهای ساالنه بیر از  ۷درصد است،
این آمار تدها بر اساس تعداد خ دکشیهایی
است که رسانهای شده و عدد واقعی بیر از
ایدهاست.
در ادامه ت جه شیا را به روز شیار برخی از
خ دکشیها ،بر اساس مدابع رسیی جیلیب
می کدیم ،بدون هیچ شکی این آمار تدها بیر
اساس تعداد خ دکشییهیاییی اسیت کیه
رسانهای شده و عدد واقعی بیر از اییدیهیا

است .واقعیت خ دکشی ها ماندد سایر م ارد
در آمارهای رسیی رژیم ذکر نیی شی د و
بخر گستردهای از خ دکشیها اصال اعیالم
نییش ند.
روزشمار برخی از خودکشییهیا بیر
اساس منابع رسمی
در مهرمیاه ،میحییید می سی یزاده ییک
دانرآم ز  22سا ه دیری بیا حیلیق آوییز
کردن خ د به زندگی پیاییان داد .عیلیت
خ دکشی این دانرآم ز ،نداشتن می بیایی
مداسبت برای شرکت در کالسهای آنالیین
اعالم شد.
یک هفته بعد ،ییک نی جی ان  21سیا یه
رستانی ساکن در کیدیگیان خی دکشیی
کرد .خان اده ن ج ان دیگر نیز بیه د ییی
حبس پدر با محک میت قت عید ،از فی یر
اقتصادی و آسیبهیای اجیتیییاعیی رنیج
میبردند .این ن ج انیان در ییک کیارگیاه
سدگفروشی اشتغال داشت و از دو سیال
پیر ترک تحصی کرده ب د.
روز  92مهر ،یک دانرآم ز  22سیا یه در
هیدان با خ دکشی به زندگی خ د پیاییان
داد.
هیزمان خبر خ دکشی یک دانرآم ز 22
سا ه دیگر خ زستانی تحت تاثییر چیا یر
م م در واتساپ مدتشر شد .در واکدر بیه
جان باختن این کی دک اهی ازی ،رییییس
دانشگاه عل م پزشکی جددی شاپی ر اهی از
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گفت» :محدودیتهای دوران کرونا ک دکان
را در معرض افسردگی قرار میدهد .بدابراین
وا دین باید از ک دکان در برابیر اطیالعیات
بیر از حد مدفی فضای مجازی محافیظیت
کددد«.
روز اول آبان ،فرماندار شهرستان نیشاب ر از
خ دکشی دو ن ج ان  2۱و  21سا ه خیبیر
داد .علت خ دکشی این ن ج انان مشخیص
نب د ،اما به گفته فرماندار ،این خ دکشیهیا
به د ی »اختالفات خان ادگی« رخ دادند.
هیندین اوای آبان ،پرست جلیلی آذر ،یک
دانرآم ز  29سا ه ،در دهستان طیالتیپیه
ارومیه به د ی ف ر و نداشیتین گی شیی و
محرومیت از حض ر در کالسهای آنیالیین
خ دکشی کرد.
در  00آبان ،پایگاه خبری »عصر جد ب« از
خ دکشی یک دختر  2۱سا ه با طدیاب دار
در شهر رامهرمز خبر داد.
روز  9آذر ،حییدرضا پ ری سف ،میدییرکی
بهزیستی خراسان رض ی ،از خ دکشی ییک
دختر  2۱سا ه در مرکز نگهداری از دختران
در معرض آسیب بهزیستی مشهد خبر داد.
او به ایسدا گفت این دختر که »سیاجیده«
نام داشت ،از حدود شر ماه پیر در ایین
مرکز نگهداری میشد و به »افسیردگیی«
مبتال ب د.
روز  22آذر ،پلیس هرمزگان اعالم کیرد دو
دختر  9و  20سا ه در بددرعباس به د ییی
»مشکالت خان ادگی« دست به خی دکشیی
زدند و یکی از آنها جانر را از دسیت داد.
غالمرضا جعفیری ،فیرمیانیده انیتیظیامیی
هرمزگان،گفت این دو دخیتیر بیا تی جیه
»اختالفات شدید خان ادگی « و تحت تاثییر
»خ دکشی یکی از دوستیان « دسیت بیه
خ دکشی زدند.
روز شدبه  00آذر ،پسیری  20سیا یه در
مدط ه سعادتآباد تهران با شلیک گل ه از
کلت کیری به زندگی خ د پایان داد.
صفحه 6

به گزارش روزنامه ایران ،این دانرآم ز قب
از خ دکشی اقدام به بیان انیگیییزهاش در
م اب دوربین کرده و  20دقی ه فیییلیم از
خ د به جا گذاشته است .او در این فیییلیم
گفته ب د از زندگی »خسته« شده و قیادر
به ادامه آن نیست .هیندییین بیر اسیاس
تح ی ات جدایی پلیس ،پدر و مادر این پسر
 20سا ه مدتی قب از هم جدا شده ب دند و
او به هیراه پدرش زندگی میکرده است.
هیزمان ،روز شدبه  00آذر ،پلیس آبادان از
خ دکشی و مرگ یک پسر ن ج ان هیفیده
سا ه در روستای اب شانک خیبیر داد .بیر
اساس گزارش پلیس ،این ن ج ان با حیلیق
آویز کردن خ دش دست به خ دکشی زد.
باز هم در روز شدبه  00آذر ،مام ران پلیس
تهران در غرب پایتخت از خی دکشیی ییک
پسر شانزده سا ه خبر دادند .او خی د را از
طب ه پدجم ساختیانی پرتاب کیرده بی د.
سایت رکدا ن شت» :کارآگاهان در تح ی ات
میدانی پی بردند که این پسر ن ج ان هیییچ
اختالفی با خان ادهاش نیداشیتیه و تیدیهیا
سداری یی که در تجسسها به دسیت آمید
فرضیه خ دکشی تحت تاثیر بیازی می می
است«.
شامگاه یکشدبه  09آذر ،آریان ، .یک پسیر
 29سا ه در شهرستان مهاباد ،با حلق آوییز
کردن خ د ،جان بیاخیت .انیگیییزه ایین

خ دکشی اعالم نشد ،اما به گزارش سیاییت
خبری کردپا ،این ک دک ساکن میدیطی یه
پشتتپه در جد ب شهر مهیابیاد بی د کیه
مدط های با وضعیت نامداسیب اقیتیصیادی
است.
آمار ف ق تدها گ شه ک چیک از فیجیاییع
بزرگی است که جامعه ما ب ییاه اقشیار و
طب ات محروم با آن دسیت بیگیرییبیان
هستدد .
گرانی ،بیکاری ،نب د تضییییین شیغیلیی،
نپرداختن بی قع ح ی ق و دسیتیییزدهیا،
نداشتن مسکن مداسب و درآمد مکفی ،نب د
تامین اجتیاعی  ،تشدید استثیار و فی یر و
نداری ،سرک ب اعتراضات اجتیاعی ،نیبی د
آزادیهای سیاسی و مدنی از یکس و انباشت
ثروت و مکدت تی سی اقیلیییتیی دزد و
استثیارگر ازسی ی دییگیر ،خشی نیت و
ناهدجاری های اجتیاعی و درگیییرییهیای
خان ادگی را دامن زده و ک دکان و ن ج انان
و زنان و دختران او ین قربانیان این ظلم و
ستیگری میش ند که مسبب اصلیی آن در
واقع نظامی است که در ییک طیرف آن
اکثریت محروم و تحت ستم و استثییار و
در طرف دیگر اقلیتی از صاحبان قیدرت و
ثروت با زور سرنیزه و سرک ب حیکی میت
میکددد .
آرش

مبارزه برای خواست های عمومی دموکراتیک و پیش برد
پیگیر و رادیکال آن  ،از مبارزات طبقه کارگر برای آزادی و
برابری جدائی ناپذیر است  ،به این منظور طبقه کارگر میباید
ضمن حفظ استقالل طبقاتی خود به سازماندهی خواستهای
عمومی  ،دموکراتیک در سطح وسیعتری اقدام کند و بسهم
خود در جهت وحدت بخشیدن به این مبارزات در اشکال
خاص خود  ،نظیر جبهه مبارزه برای آزادیهای دموکراتیک و
اتحاد عمل های مقطعی و سازماندهی نشریات و تشکل های
دموکراتیک کوشش کند .
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بازی با جان مردم فقط برای بقاء
به نقل از نشریه ” راه سرخ ” ارگان فعالین داخل کشور

مسعود

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
ادامه از صفحه اول
...برگ دیگری بر پرونده قط ر جیدیاییاتیر
افزوده شد ،و در شرای وخیم اقتیصیادی و
سیاسی که به اعتراف کارگزارانر هیر آن
انتظار ش رشی گسیتیرده تیر از آبیان را
میکشیدند ،با جان و دل به است یبیال ایین
ویروس رفت و با سالم و صل ات آن را بیه
ایران دع ت کرد و اکد ن بعد از ییک سیال
این ویروس یار غار و ضامن ب یاء جیانیییان
حاکم شده ،اکد ن تدهیا مسیئیلیه حیفی
م ج دیت این ویروس و طبعا حف نیظیام
حاکم است  .نکته مهم این نعیت خیدادادی
در این است که این ویروس در چهار گ شیه
جهان به ساده ترین شک درمیانیدگیی و
نات انی و ورشکستگی و ضد انسانیی بی دن
مداسبات ارتجاعی سرمایه داری را عیییان
کرد و در ایران سبب افزایر عیر جیهی ری
اسالمی شد  .از او ین روزهای ظیهی ر ایین
ویروس مدح س !! هر یاوه ای بافتدد هیر
زمان به هر مداسبیتیی کیه بیه دردشیان
میخ رد نزدیک شدند ،آمارهیا را کیاهیر
دادند و هر زمان فشار اقتیصیادی می جیب
اعتراض پراکدده ت ده ها شد آمارها افزاییر
یافت و م ج پشت م ج رسید ،نخست شی
گسترده آن را پدهان کردند تا راهپییییاییی
 00بهین  89و انتخابات اسفدد برگزار شی د
( که آن هم افتضا به بیار آمید ) ،بیعید
روحانی شارالتان وعده داد تا شدبیه تیییام
میش د هر چدد آن شدبه نیامد و ی م جیب
شد رژیم از بحران اقتصادیی کیه روزهیای
پایانی سال با آن درگیر شده ب د و خشم و
صفحه 7

عصیان ت ده ها را افزون میکرد خالصی یابد
و تا ماه رمضان که رژیم به شدت به آن نیاز
داشت ،با کیک دعای هیفیتیم صیحیییفیه
سجادیه به ت صیه رهبر مخب بیه جیدیگ
بالی نازل شده از طرف خدای رحیییان و
رحییشان رفتدد و به ناگه آمار مرگ و میر
کاهر پیدا کرد و به دنبال آن روغن بدفشه
امام کاظم تج یز شده اراذ ی می سی م بیه
اطباء اسالمی اثر دعای کذایی را دو چدیدان
کرد و ماه مبارک !! به خ بی برگزار شید و
بخشی از جامعه را مشغی ل کیرد ،دوبیاره
م جی دیگر از افزایر آمارهای ابتال و مرگ
و ایجاد رعب و وحشت را شرو کردنید تیا
ایام اهلل کذایی محرم فرا رسید و الزم بی د
که مشغ یاتی جدید ت ده ها را به جیرییان
اندازند ،پس آمارها را کاهر دادند و بیهیره
ها از روزهای پر نعیت محرم بردند  .با پایان
یافتن کارناوا های محرمی و بیا افیزاییر
آمارها و رنگ و وارنگ کردن شهرها مدبعیی
برای کسب درآمد ابدا کردند  ،مید عیییت
تردد بین شهری با جرییه های یک میلی ن
روزانه و پانصد هیزار تی میان شیبیانیه و
مید عیت تردد درون شیهیری از سیاعیت
بیست و یک که درامد سرشاری را نصیییب
دو ت کرد – به اعتراف معاون پلیس راهی ر
تهران ” تا تاریخ بیست دی چهار میلی ن و
هفتصد هزار جرییه دویست هزار ت مانی در
شهر تهران صادر شده ” ،با ت جه به ترافیکی
که در ساعت پایانی شب بی جی د میییایید
هییشه خ اه ناخ اه عده ای در دام این تلیه
افتاده و جرییه میش ند – در این بین تدهیا

چیزی که مطر نب ده و نیست بیکیاری و
ت رم وحشتداک و وضعیت بحرانی معییشیت
ت ده ها است ،ا بته بی انصافی نشی د کیه
دو ت تدبیر و امید ابتدای امسال میحیبیت
کرد مبلغ یک میلی ن ت مان بیه عیدی ان
کیک معیشت به هیه پرداخت کرد با ایین
شرط که دریافت کدددگان بیپیذییرنید بیا
س دش طی دوازده ماه از یارانه ها مسیتیرد
ش د  ،این اقدام ک کاری بی د کیه بیرای
کیک به معیشت جامعه صی رت گیرفیتیه
است  .ایدک مسئله واکسن کرونا میعیضی
دیگری شده که رژیم مفلس با تی جیه بیه
ایدکه هزیده های مهیتر دییگیری دارد –
رهبر فرزانه جانی دو روز پیر فرم دند ” ما
باید به دوستان مان در مدط ه  ،طیرفیداران
ان الب اسالمی کیک کدیم و آنها را تیدیهیا
نگذاریم ” – دیگر پ ی برای خرید واکسین
نیییاند هر آننه از پ های بل که شده با هر
ترفدد از جیله گروگانگیری بت اند بیدسیت
آورد اراذل و اوباش مزدور مدط ه ای رژییم
در او یت هستدد ،ت سعه پایگاه های میلی
از م شک از اهییت باالتری بیرخی ردارنید،
گسترش سایتهای اتیی زیرزمیدی ،مهیتر از
جان میلی نها نفر ساکدین ایین سیرزمییین
است ،ا بته میل نها نفری کیه در تیامییین
ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خ د درمانده
اند و به ق ل نایب رئیس کییسی ن بررسیی
ب دجه  0۱ - 2422میلی ن ایرانی چدد ماه
یکبار گ شت میخ رند و در عی ض دهیک
دهم درآمدی جامعه  0۷برابر دهک اول و
دوم برای خرید گ شت هزیده کرده است ”.
پر واض است این دهک نی رچشیییی بیه
راحتی میت اند هزار ی رو یا بیاالتیر بیابیت
واکسن انگلیسی و آمریکایی به دارو فروشان
شریف ! ناصر خسرو بپردازد و بدین طزیق با
افاضات رهبر مدف ر اشتغال زایی جدیدی
ادامه در صفحه 96
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اعتصابات عظیم بیش از  911میلیون از کارگران و
کشاورزان و سایر زحمتکشان هند و درسهای آن

متحد کدد و ت ازن ق ا را در سط جامیعیه
متداقضی نظیر هددوستان تغییر دهد .
کارگران ایران چه درسهائی میتواننی
ازاعتصاب عمومی کیارگیران هینی
بیاموزن

درهفته های گذشته شاهد اعتصابات عظییم
کارگران و کشاورزان هدد ب دیم  .بیییر از
 922میلی ن نفر از کارگران و زحیتکیشیان
بخشهای صدعتی ،کشاورزی و خدماتیی در
اعتراض به تعرضات نظام سرمیاییه داری و
دو ت راست ” تاراندرا می دی“ دسیت بیه
اعتصاب زدند .این اعتصابات که در اعتیراض
به برنامه اصالحی دو یت و بیا خی اسیت
افزایر دستیزد فسخ قان ن ضد کشیاورزی
و هیندین افزایر هزیده برق و ..صی رت
گرفت  ،بیثابه بزرگترین اعتصاب هیبستیه
علیه نظام سرمایه داری در جهان انعکیاسیی
گسترده یافت .
در هددوستان که ادعا میییشی د ییکیی از
بزرگترین اقتصادهای جهان است میلی نیهیا
کارگر و زحیتکر با دستییزدهیای انیدک
م رد استثیار شدید قرار میگیرند ،میلی نهیا
نفر از کارگران و کشاورزان بیکیار و تی ده
های محروم در ک چه و خییابیان میتی ید
میش ند و در سخت ترین شرای در ک چیه
ها ،خیابانها و اگر شانسی داشته باشدید در
آ نکهای حاشیه شهرها زندگی میکددد.
اعتصاب عی می زمانی آغاز شد که مذاکرات
نیایددگان کارگران با وزیر دارائیی دو یت
م دی به نتیجه نرسیده بی دنید ،کیارگیران
عالوه برخ استهای اقیتیصیادی بیرنیامیه
صفحه 1

اصالحی دو ت را به ضرر کارگران دانسته و
از جیله خ استار آندد که دو ت از پیروژه
های خ د برای فروش سهام شرکیت هیای
عی می به مدظ ر تامین اعتبار صددوق های
دو تی خ دداری کدد ،کارخانه های فرس ده
را تعطی کدد و ح ق کارگران را افیزاییر
دهد.
در هدد رشد سرمایه داری با تشدید بیساب ه
استثیار و بی ح قی کارگران هیراه اسیت
بعالوه در سا های اخیر با اجرای سییاسیت
های نئ یبیرا ی میلی نها کیارگیر هیدیدی
هین ن کارگران ایرانی با بییکیاری ،عیدم
تضیین شغلی و تشدید ستم و اسیتیثیییار
م اجه هستدد و این در حا یی اسیت کیه
پاندمی کرونا نیز سراسر کش ر را فرا گرفتیه
است و جان و زندگی میلی نها نفر از طبی یه
کارگر و محرومان جامعه با خطیرحیتیییی
م اجه است و میلی نها نفرمشاغ خی د را
ازدست داده اند بدون ایدکه میییر درآمید
دیگری داشته باشدد .
در این برهه زمانی اعتصاب شیکی هیییدید
کارگران و زحیتکشان هددوستان مرحیلیه
ن یدی را در مبارزه کار علیه سیرمیاییه در
سرتاسر جهان گش د و نشان داد که طب ه
کارگر قادر است کلییه زحیییتیکیشیان و
محرومان را بر علیه نظام سیرمیاییه داری

کیارگیران و
تردیدی نیست که شرایی
زحیتکشان هددوستان با شرای و م قعیت
مبارزات کارگران و زحیییتیکیشیان اییران
تفاوت زیادی دارد و نیز مییتی ان بیا کیار
تح ی ی و شداخت بیشتری به ن اط ضعیف
و ق ت این اعتصاب و چشم انداز آیدیده آن
پرداخت  .با این وج د درسهائی که بطی ر
فشرده میت ان از این اعتصابات آم خت و در
شرای ایران و چشم انداز مبارزات کارگیران
و زحیتکشان بکار بست ،را بطی ر فشیرده
میت ان چدین برشیرد .
سازمیانی هیی

و هی ا گی ار

درچهارچوب یک جبهه انقالبی علیییه
سرمایه دار با هژمونی طبقه کیارگیر
ازطریق:
سازماندهی و تامین اتحاد بیییر از ده
فدراسی ن و اتحادیه و هزاران انجییین و
تشکلهای مختلف کارگران ،و زحیتکیشیان
بخر خدمات،کشاورزی ،جامعه روستائی ،
خرده فروشان،کارگران روزمزد ،رانیدیدگیان،
بخشهای ما ی و بانک ها ،بیر از ییک و
نیم میلی ن ازکارمددان جزء ادارات دو تی و
بخر خص صی ،شرکتهای حی و نی ی و
صدها انجین و نهاد دیگر زحیییتیکیشیان
(درمجی  922میلی ن نفر) که در نتیجیه
تعرضات سرمایه داری هیدید بیلیحیاظ
اقتصادی ،اجتیاعی و سییاسیی فشیار روز
افزونی را متحی میش ند.
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 -0تعیین شعارهای سدجیده دقیق و بسییج
کددده بر اساس مطا بات هیه بخیشیهیا و
جلب حیایت ت ده ای
 -9تعیین دقیق دوستان و دشیدان طبی یه
کارگر و زحیتکشان و طرد عداصر نیفی ذی
تفرقه افکن و وابسته به سیرمیاییه داران و
دو ت
 -4سازماندهی از پائین با مشارکیت هیییه
اقشار ذیدفع از رده ها صد ف ،کارخانه هیا،
بخر کشاورزی ،کارمددان و غیره بصی رت
محلی ،شهری مدط ه ای رشته ای ،استانیی
و سراسرکش ر
 -۱براه انداختن کارزار تبلیغاتی با اتکیا بیه
نیروهای پایه بص ر عیلی در محی کیار و
زیست با ابتکار تشکلهای مختلف کارگران و
زحیتکشان در شهر و روستا
 -1سیتگیری ضد سرمایه داری و طب اتی
در ابعاد مختلف و مدطبق بیرتضیاد کیلیییه
زحیتکشان و ت ده های میردم بیا نیظیام
سرمای داری و از جیله نسخه نئ یبرا ی
 -۷در عرصه جهانی اتکا به طب ه کارگیر و
زحیتکشان و جلب پشتیییبیانیی آنیهیا از
اعتصاب عی می
و سرانجام راهپییائی های میییلییی نیی و
متعدد که ت انست خ است ها و مطیا یبیات
طب ه کارگر و زحیتکشان را در صیحیدیه
اجتیا طر و قدرت و تی انیائیی خی د را
بدیایر بگذارد .
طب ه کارگر هدد تدها بیا میتیحید کیردن
متحدین نزدیک خ د زیر چتر جیبیهیه ای
ان البی ت انست بیر از  922مییلییی ن از
کارگران و زحیتکشان هدد را متحد کرده و
اعتصابی عی می و تظاهراتی میلییی نیی را
سازمان دهد .

صفحه 1

علیه گسترش اختناق و سررکروب؛ مرقراومرت
سازمانیافته را شکل دهیم
به دنبال تعییق بحرانهای ساختاری اقتصادی -سیاسی و اجتیاعی نظام سرماییه
داری حاکم و نات انی جیه ری اسالمی در ارائه هرگ نه راه بیرون رفیت از آن،
نارضایتی های اجتیاعی و سیاسی تلدبار شده ،زمیده ساز گسیتیرش میبیارزات
کارگران و زحیتکشان در جامعه شده است .رژیم سرمایه داری  -مذهبی حاکیم
اما در م اب با سیاست دستگیری ،سرک ب و احکام ط النی مدت زندان ،تیالش
میکدد مانع بروز مجدد برآمد های ت ده ای ش د.
در روزهای گذشته اوباشان جیه ری اسالمی با هج م به معتیرضیان جی ان در
چددین شهر از جیله مری ان ،مهاباد ،سدددج ،ب کان ،ن ده ،سروآباد ،رب و کیرج
 90تن از ج انان را احضار یا دستگیر کرده اند .دژخییان با دستبرد به وسیایی
شخصی دستگیر شدگان ،آنها را روانه بازداشتگاه امدیتی سپاه پاسداران در ارومیه
کرده اند .دستگیری و ضرب و شتم این ج انان به اتهام فعا یت های دانشج ییی،
محی زیستی و فرهدگی ص رت گرفته است .هیندین ج انان دیگری به اتیهیام
شرکت در خیزش ان البی آبانیاه  89در شهر دزف ل و آتر زدن عیکیس هیای
خامدهای به حبسهای ط ی ا یدت  22تا  02سا ه زندان محک م شدهاند .عالوه
بر ایدها؛ آرش ج اهری فعال کارگری و اجتیاعی که بیر از سه ماه در بازداشیت
بسر میبرد بر پایه اتهامات پ چ و بی اساس در دادگاه به  21سال زندان محیکی م
گردیده است .دامده این احکام ظا یانه به هیین جا ختم نشده است :بر اسیاس
بیانیه کان ن ن یسددگان ایران ،آرش گدجی به اتهام ترجیه کیتیابیی در می رد
تح الت س ریه به  22سال زندان محک م شده است .روند سرک ب و دستگیییری
به اشکال مختلف تداوم دارد.
ش رای هیکاری نیروهای چپ و کی نیست ضین دفا از آزادی بی قید و شیرط
سیاسی و محک میت دستگیری ها و صدور احکام ط ی ا یدت برای مخا یفییین
سیاسی  -اجتیاعی و فرهدگی ،سیاست جیه ری اسالمی جهت گسترش خف ان
و هر چه امدیتی تر کردن بیشتر فضای جامعه را محک م میکدد .سیاسیتیی کیه
بدون شک از روی استیصال است و تدها با به جل آمدن جدبشهای اجتیاعیی و
م اومت سازمانیافته کارگران و زحیتکشان در هم شکسته میش د .در این راستیا
ضروری است فعا یتها و تالشهای خ د را متیرکز و گسترش دهیم.
سرنگ ن باد رژیم سرمایه داری جیه ری اسالمی
زنده باد آزادی  -زنده باد س سیا یسم
بیست و شر دییاه  2۱ – 2988ژان یه 0202
امضاها :اتحاد ف ائیان کمونیست حزب کمونیییسیت اییران حیزب
کمونیست کارگر  -حکمتیست سازمان راه کارگر سازمان فی ائیییان
(اقلیت) و هسته اقلیت
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سازمان ” خبررنرگراران
بدون مررز ” مرعررو
به” گزارشگرران بردون
مرز“ چه سازمانی ست و
از کجا منشاء می گیرد؟
ادامه از صفحه اول
 ...علت اینکه ما این متن را بطور خال ده
ترجدمده کدرد ایدط ،مدطدالدبدی سدت کده ایدن
اطالعیه بدست ما می رساند .دلید دیدگدری
که دست به ترجدمدا ایدن مدتدن زد ایدط ایدن
است که گاها از طرف بعضی از نیدروهدای
سیاسی انقالبی ایرانی ،سازمانهای مخدتدلد
و خبرگزاریها و رسانه ها دیدگدر ،گدزار
هایی از این " خبرنگاران بددون مدرز" در
نهریا و سایتهای خود درج می کنند.
"خبرنگاران بدون مرز" اخبارهدایدی در
مورد دستگیری ،تعقیب و کهدتدن روزندامده
گددران و گددزارشددگددران را در خددیددلددی از
کهورها منعکس مدیدکدندندد و بدیداندیده هدای
مختلفی در این بار انتهار می دهند.
قب از ارائه ترجما این اطالعیه ،در ایدندجدا
ما تزم می بینیط این موضوع را بیان کدندیدط
که در مبارزۀ سیاسی -اجتماعی هدمدیدهده و
همچنان از طرف تهکدیدال  ،سدازمداندهدا و
نیروهای سیاسی ضدروری سدت ایدن دقدت
انجام گیرد که مطالب ،اخدبدار و تدالدلدیدال
بدست آمد در بارۀ موضوعا مخدتدلد از
کجا نهأ میگیرد ،از طرف چه مدجدامدعدی
یا چه خبرگزاریهدایدی یدخد واشداعده یدیددا
میکند و منابع و مأخذ این خبرها و تفسیرهدا
از کجا سرچهمه مدی گدیدرد و چده کسداندی
یهت چنیدن مدجدامدع و هدرکدتدهدایدی دسدت
اندرکارند .قصد ما در اینجا بددندام کدردن و
یا نفی هرکت ید جدمدع و یدا زیدر سد ا
بردن بی مدورد ید گدرو ندیدسدت ،بدلدکده
وظیفا خود مدی داندیدط مدوارد و مسدائد و
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تجربیاتی را که در تدمدامدی سدطدر مدبدارزۀ
خود بدست می آوریط و کسب می کندیدط ،بده
اطالع و بده دسدت رفدقدای مدبدارز ،بددسدت
سازمانها و تهکیال انقدالبدی و مدالا عدام
.
بدددددددددددددددددرسددددددددددددددددداندددددددددددددددددیدددددددددددددددددط
ترجما بخهی از متن ا لدی ایدن اطدالعدیده
این چنین شروع میهود:
"  ...چدده مسددائددلدددی را شددمدددا در بدددارۀ
"خددبددرنددگدداران بدددون مددرز" تزم اسددت
بدانید  ...شما معتقدید که "خبرنگاران بددون
مرز" ید سدازمدان مسدتدقد اسدت و فدقد
برای همایت از خبرندگداران شدکد گدرفدتده
است؟ یس بیآئیط نگاهی دقیق به این مدجدمدع
بیاندازیط.
"خدبددرنددگددارن بدددون مددرز" ید سددازمددان
غددیددردولددتددی سددت کدده در سددا  5891در
یاریس تأسیس شد .
رئددیددس و مدددیددر ایددن مددجددمددع Robert
 Ménardمیباشد که تا آخرعمر یریدزیددندت
و دبیرک این مجمع است.
با مرور و تالدقدیدقدا ندزدیدکدی کده از ایدن
مددجددمددع انددجددام گددرفددتدده  2مددوضددوع بسددیددار
چهمگیر است:
-5این سازمان سرمایا مالدی کدالندی را در
دست دارد.
 -2ایددن یهددتددیددبددانددا مددالددی در کد  ،ددرف
مخارج آکسیونها و فعالیتهدای مدخدتدلدفدی بدر
علیا بعضی از کهورهای امدریدکدای تتدیدن
بخصوص کوبا به کار گرفته میهود.
 Robert Ménardدرمصددداهدددبددده هدددای
مختل نیز اظدهدار کدرد اسدت کده آ اندس
مدددددددددعدددددددددروف ندددددددددیدددددددددویدددددددددورکدددددددددی
بدددده نددددام Saatchi Wordwide and
 Saatchiکه ی آ انس تبلیغاتی ست یدکدی
از یددایدده هددای مددهددط یهددتددیددبددانددی مددالددی "
خبرنگاران بدون مرز" اسدت .وی اظدهدار
کدرد اسدت کدده شددرکدت مددعدروف جدهددانددی
رسانه ای  Publieis S.A.بدرای وی کدار
میکند و ایهان همکار این شرکت نیزهست.

معروفترین مهتریان این شرکت جهانی کده
امکانا تبلیغی عظیمی را در دسدت دارد،
شرکتهدای کدوکداکدوت ،مد دوندالدد ،والدت
دیسددنددی ،نددیددروی هددوایددی ارت د امددریددکددا،
شرکت بانکی ویزا و تویوتا می باشند.
 Robert Ménardدر جدوا ایدن سد ا
که چگونه وی با ایدن شدرکدت غدو یدیدکدر
تبلیغاتی کار میکند
جوا میدهد که این شرکت بدطدور مدجداندی
تمام امکداندا را در اخدتدیدار وی گدذاشدتده
است .س الی که یی میآید این است که چده
کسانی در تالشند " خبرنگاران بدون مدرز"
این چنین هر چه بیهتر از گذشدتده قددر و
توان تأثیرگذاری خدود را در رسدانده هدای
عمومی و خبرگزاریها گهتر دهد؟
 Stuart Eizenstatسددفددیددر وی د ۀ رئددیددس
جمهور امریکا در سدا  5881در سدفدر
ارویایی خود در یاریس نهستی با سازمانهدا
و تهکیال غیردولتی برای هرچده بدیدهدتدر
جذ کدردن ایدن سدازمداندهدای غدیدردولدتدی
داشت .این مذاکرا جدهدت هدرچده ایدزولده
کردن کوبا و نابودی سیاسی ایدن کهدور را
در دسددتددورکددار خددود قددرار داد بددود" .
خبرنگاران بدون مرز" یکی از مهمانداران
مهط این نهست بود.
در ها هاضر "خبدرندگداران بددون مدرز"
آنچنان قدرتی را کسدب کدرد اسدت کده بده
راهتی دست به توسعا فعالیتهدا و گسدتدر
آ انسددهددای خددبددری خددود مددیدددهددد و در
دفداتدر وید ای را بدا
کهورهای مختلد
همکاری تعدادی از کهورهدای ارویدایدی و
امریکای شمالی تأسیس نمود است.
 Robert Ménardدراواید سدا 2001
سفری به میامی در ایدالدت فدلدوریددا داشدت.
در این سفر وی
مهمان رادیو مارتدی ( ( Martíبدود .رادیدو
مارتی فرستندۀ رادیویی ست که از دها 10
میالدی با فعالیت فدراریدان سدرمدایده دار و
مالکیدن کدوبدایدی طدرفددار ندرا بداتدیدسدتدا
دیکتاتور کوبا که هین انقال کوبا در سدا
 5818به فلوریدا و مدیدامدی فدراری شددندد،
تأسیس شد اسدت .ایدن فدرسدتدندد از زمدان
تأسیس خود بی وقفه تبلدیدغدا مدندفدی و بدر
علیا انقال روی افدتداد در کدوبدا را در
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سازمان ” خبرنگاران بدون مرز ” معرو
دستور برنامه های  22ساعته خود به زبدان
اسپانیدایدی قدرار داد اسدت .ایدن فدرسدتدندد
کمکها و هزینه های میلیونی خود را علنا با
اعالم بودجا ساتنه برای مبارز با کوبا را
از هز جدمدهدوری خدواهدان و از هدز
دمکراتها هر ساله دریافت می کند [ در مدا
اکددتددبددر  2020دولددت تددرامد عددلددنددا مددبددلد
 200000000دتر را در اخدتدیدار مدجدامدع
مهاجرکوبایی های مقیط میامی گذاشدت .ایدن
کم مدالدی در هدالدی رد داد کده یدکدمدا
بیهتربه انتخابا ریاست جمهدوری در مدا
نوامبر باقی ندمداندد بدود .دو روز بدعدد از
روشن شدن شکست ترام در اندتدخدابدا ،
بخهی از کوبایی های مقیط میامی بدا وجدود
اینکه خبر شکست ترام یخ شد بدود بدا
وجود این در خدیدابداندهدای مدیدامدی بدخداطدر
"ییروزی" تدرامد بده رقدپ و یدایدکدوبدی
یددرداخددتددنددد ا تددوضددیددر از مددا  .مددالقددا
دیگری را که دبیر ک " خبرندگداران بددون
مددرز" در مددیددامددی داشددت ،مددالقددا بددا
 Armando Pérez Rouraبود.
ایدن فددرد عضدو گدرو  Alpha 11اآلدفددا
 11بود که در دهدا هدفدتداد و اواید سدا
ههتاد مدیدالدی سدازمدانددهدی بدمدب گدذاری
هایی را در هاوانا بعهد داشته و هدمدچدندیدن
در منفجر کردن ی هواییمای مسدافدربدری
که هفتاد و هفت نفر جان خود را بدر اثدر
این انفجار از دست دادند ،دست داشته.
این فرد با وجود سدابدقدا تدروریسدتدی کده بدا
خود به همرا میکهد ،امن و امان بدا دیدگدر
همدستان خود در میامی بسر مدی بدرد .در
مالقا بات ،هر دو طرف مخاطب بدا قدو
و قرارهای وضع شد تصمیدط بده گسدتدر
دادن فعالیتهای مهترک تبدلدیدغداتدی خدود بدر
عددلددیددا مددنددافددع کددوبددا  ،بددر عددلددیددا مسددافددر
توریستی به کوبا و فهار تبلیغاتی بدر عدلدیدا
این کهور توس اتالادیا ارویا نمودند.
درتددمددامددی انددعددکددار خددبددرهددا از طددرف
"خبرنگاران بدون مرز" تال مدیدهدود ،بدا
ارائا اخبار و گزارشا  ،خود را بده شدکد
و نالوی در خطوط " چ بدودن " قدلدمدداد
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به”گزارشگران بدون مرز“ ...

نمایند و دفاع از هدقدوب بهدر را یدرچدمددار
شوند[ .بخصوص نامگذاری ایدن سدازمدان
کپی ست از نامگذاری یزشکان بدون مدرز
که  52سدا قدبد از "خدبدرندگداران بددون
مددرز" یددایدده گددذاری شددد و ایددن نددام را
"خبرنگاران بدون مدرز" بده گدونده ای بده
خود هط رنگ داد اند اتوضیر از ما .
در طی  2سا گذشته " خدبدرندگداران بددون
مرز" دو دفتر جدید را یکی در واشینگتن و
دفتر جدید دیگری را در میامی افتتاح کدرد
اند [.گاها خبدرهدا و گدزارشداتدی از طدرف
"خبرگزاران بدون مرز" در مورد تدعددادی
از خبرنگاران که در بعضی از کهدورهدای
غر هقوب آنها یدایدمدا مدیدهدود ،گدزار
میهود .اما در طی سالهای اخیر برای مثدا
در اعتراضا جلیقه زردها در فرانسه و یا
در طی روزها اعتراض بر علیا نهدسدت
جی 20درسا  2052در هامبورگ آلدمدان
کده دهدهدا روزندامده ندگدار ،فدیدلدط بدردار و
خبرنگار مورد ضر وشتدط و دسدتدگدیدری
مأموران امنیتی قرار گرفتند ،هید گدزار
و یا اطالعیا اعتراضی رسما از طرف این
سازمان ارائه نهد است .در رفراندومی که
در ما اکتبر  2052در ایدالدت کداتداتن در
شددمددا اسددپددانددیددا بددرای هددق خددودمددخددتدداری
برگزار شد و بنابه رأی مثبت اکثریت مدردم
ایددن ایددالددت بددرای خددودمددخددتدداری بدده ایددن
رفراندوم ،مخالفت وهجدوم دولدت مدرکدزی
از مادرید به ایالت کاتاتن شروع شد و طی
روزها اعتراض در شهرهای مخدتدلد ایدن
ایددالددت بددر عددلددیددا خهددونددت یددلددیددس ،دهددهددا
خبرنگار وگزارشگر نیز زخمی و دستگدیدر
شد و خیلی از آنها به دادگا کهیدد شددندد.
سازمان "خدبدرگدزاران بددون مدرز" تدا بده
امروز هی اطالعیه ای در اینمورد مندتدهدر
نکرد است .هتی بیاندیدا اعدتدراضدی بدرای
یارلمان ارویدا از طدرف ایدن سدازمدان در
رابددطدده بددا ایددن خهددونددت هددا بددر عددلددیددا
فددیددلددمددبددرداران و خددبددرنددگدداران درکدداتددالن
دردست نیست و تا هات
هط دید نهد است ا توضیر از ما .

در سالهای گذشته هی انعدکدار خدبدری در
مورد بمباران عراب که موجب کهدتده شددن
تعداد کسیدری از خدبدرندگداران عدراقدی در
بغداد و دیدگدر شدهدرهدای عدراب گهدت از
طرف " خبرنگاران بدون مرز" هدتدی ید
کلمه دید نمیهدود .ایدن سدازمدان "خدبدری"
کلمه ای از  100ندفدر در قدفدسده هدای ابدو
قددریددب در بددغددداد را در تددمددامددی زمددان
موجودیت بر زبان نیآورد است .با وجود
اینکه بعدها مهخپ شد که تعددادی از ایدن
اسیرها روزنامه نگدار بدودندد .از قدتد 22
گزارشگر کلمبیایدی کده سدیداسدتدهدای دولدت
ترور کلمبیا را افها کرد بدودندد ،دالدبدتدی
از این سازمان "خبری" دیدد ندمدیدهدود .از
تعقیدب وقدتد روزندامده ندگداران بدرزیدلدی،
گددواتددمددالددی و هددندددوراسددی گددزارشددی دیددد
نمدیدهدود .بدرای "روزندامده ندگداران بددون
مرز" بدتر از هرچیز و بدتراز هما ایدندهدا،
کوباست .بخوبی میتوان تمامی ایدن شدواهدد
را در سایت این سازمان دید.
چرا این همه تبلیغا منفور و سالیان دراز
دشددمددنددی بددی وقددفدده بددا کددوبددا؟ کددوبددا ایددجدداد
مزاهمت میکند چرا که کوبا مخال سیسدتدط
لیبرالدیدسدط ندو اسدت ،امدریدکدای شدمدالدی و
متالدین آن میدانند که کوبا با چهرۀ مالبوبدی
که در قارۀ امریکای تتین دارد ،سدرمدندهدأ
و عدامد ا دلدی تدالدوت روی افدتداد در
سالهای گذشته و در سدالدهدای اخدیدربده ندفدع
تود های امریکای تتین و بر علیا سیاستها
و دستورا استعمار نو بود اسدت .بدهدمدیدن
خاطر برای "خبرنگاران بدون مرز" ،کوبدا
یکی از ایدن دشدمدندان اسدت .گدزارشدا و
خبرهای "خبرنگداران بددون مدرز" یدر از
"آزادی عقید "" ،آزادی بیان" و "دفداع از
هقوب بهر" است و این امرهتی بخدهدی از
نیروهای چ را به خود کهاند است.
در تدددداریدددد آوریدددد  2052اعضددددای
"خبرگزاران بدون مرز" در یداریدس خدود
را به درهای ورودی سفار کدوبدا زندجدیدر
کرد و ورود مدراجدعدیدن بده سدفدار را
سدبندی میکنند .هدمدچدندیدن درهدمدیدن روز
دفددتددر تددوریسددتددی کددوبددا را در یدداریددس در
آکسیونی سازمدانددهدی شدد مدورد خسدار
قرارمی دهندد[ .ایدندجدا مدعدلدوم مدیدهدود کده
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سازمان ” خبرنگاران بدون مرز ” معرو
مذاکرا دبیرک این سازمان بدا مسدلدولدیدن
رادیو مارتی در سا  2001در مدیدامدی بدر
سر چه معاهداتی بدود اسدت اتدوضدیدر از
ما  .در جوتی  2052سازمان مل مدتدالدد
نمایندۀ "خدبدرندگداران بددون مدرز" را کده
بعنوان یکسا ناظر در کدمدیدسدیدون هدقدوب
بهر سازمان مل فعالیت مدی کدرد از کدار
برکنار کرد و چونکه "خدبدرندگداران بددون
مرز" در خیلی مدوارد خدارج از مدالدتدوای
کار خود غلوهای مغرضانه و یکدطدرفده را
بانجام رساند اند وی را برای یکسا سدلدب
مسددلددولددیددت نددمددودنددد .در هددمددیددن سددا در
گددزارشددی کدده "خددبددرنددگدداران بدددون مددرز"
انتهار می دهد کوبا را بزرگترین زندان در
دنددیددا قددلددمددداد مددیددکددنددد ا آنددهددا مددنددظددورشددان
گوانتانامو نیست  .در فدرودگدا یداریدس در
روزهای مختل  ،این سازمان "خبری" در
بین  50000توریست فدرانسدوی کده راهدی
مسافر بده کدوبدا بدودندد دسدت بده تدوزیدع
اطالعیه بر علیه مسافر به کوبا میزنندد و
در اطالعیه هایهان عدکدسدهدایدی از یدلدیدس
های کوبایی را که باتوم در دست دارندد را
نهان داد و بر روی ور این یلدیدس هدا
چهرۀ چه گوارا را مونتا کرد اند .بعدد از
چند روزکوتاهی در هین یخ این اطالعیه
ها ،از طرف ید دادگدا فدرانسدوی هدکدط
توق این آکسیون بده "خدبدرندگداران بددون
مرز" اعالم شدد و آندهدا مدجدبدور شددندد بده
آکسیون خود یایان دهند.
[ تمامی این آکسیونهای "خبرنگداران بددون
مرز" در هالدی سدت کده تدا بده امدروزایدن
آکسدیدوندی بدرای آزادی
سازمان هتی ی
 Julian Assangeیددایدده گددذار ددفددالددا
 WikiLeaksانجام نداد .
جولیان آسان با ارائه گدزارشداتدی درمدورد
نق ارت امریکای شدمدالدی و کهدورهدای
ناتو دربمباران عراب و ارائده اسدندادی در
مورد کهته شدن دها افراد غیرنظامی در
این بمبارانها ،وظیفا انسانی و واقدعدی ید
گزارشگر را انجام داد .وی بخداطدر هدمدیدن
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به”گزارشگران بدون مرز“ ...

انجام وظیفه سالهاست در ی زنددان لدنددن
در سددلددو انددفددرادی بسددر مددی بددرد .جددرم
جولیان آسان تدال بدرای افهدای جدندایدا
جنگدی ومدبدارز بدا سدانسدور بدود  .سد ا
اینجاست که چرا "خبرنگاران بدون مدرز"
عالقه و تمایلی برای آزادی جولیدان آسداند
ندارند؟
سازمان "خبرنگاران بدون مرز" همدچدندیدن
کددالمددی در چددنددد سددا اخددیددر Edward
 Snowdenکه نزدی به د سا اسدت از
امدریدکددای شددمدالدی فدراری شدد  ،بدده زبددان
نمیآورد .ادوارد سنودن در دفداع از آزادی
بیان و با ارائه اسنادی در مقابله و افهاگری
بدر عددلدیددا قددر تددام ارگدانددهددای دولددتددی و
سازمانهای امنیتی و جداسدوسدی امدریدکدای
شمالدی و ندقد آندهدا در کدندتدر زنددگدی
روزمر عادی شهروندان امریکای شمالدی،
مورد تعقیب قرار گرفت و مجبور بده فدرار
از این کهور شد.
بی از  21سا است که مدومدیدا ابدوجدمدا
روزنامه نگارسیا یدوسدت امدریدکدایدی در
زندان انفرادی در امریدکدای شدمدالدی اسدیدر
است .وی به اتهام "قت ی یلیس" به هدکدط
اعدام مالکوم شد ،قتلدی کده تدا بدامدروز بده
اثبا نرسدیدد اسدت .بدخداطدر مدوج وسدیدع
اعتراضا بین المللی و همبستگی جهداندی،
هکط اعدام این گزارشگر به هبس ابد تبدید
شد .نیدروهدای آزادیدخدوا و انسدان دوسدت
همچندان خدواهدان آزادی مدومدیدا ابدوجدمدا
هستدندد امدا از"خدبدرندگداران بددون مدرز"
سخن و تالشی برای آزادی ایدن خدبدرندگدار
سیا یوست دید نمیهود.
 Ignacio Ramonetیددرفسددور جددامددعدده
شنار ،استاد دانهگدا یداریدس ،ندویسدندد و
فلسفه دان معروف اسدپداندیدایدی کده تدا سدا
 2052مسلولیت بخ امدریدکدای تتدیدن را
Le Monde
در روزندددددددددامددددددددده
diplomatique
بعهد داشت ،اعتراض
الوموند دیپلماتی
خود را بخاطر فعالیتهدا و عدمدلدکدردهدای "
خبرنگاران بدون مرز" و سیاستهای دوگانا

این سازمان به بالث گذاشت .این امر باعدث
وی را از کدار
شد که لوموند دیپلماتید
بددرکددنددار کددرد وسددمددت سددردبددیددری بددخ د
امریکای تتین را نیز از وی گرفت چرا که
ایگناسیو رامونت مقدات و جدزو ا و
کتابهایدی در جدهدت هدمدایدت از اهدزا ،
جددنددبددهددهددای تددود ای وهددکددومددتددهددای ضددد
لیبرالیسط نو در امریکای تتین نوشدتده بدود.
مد کدوتداهدی یدس از اخدراج رامدوندت،
تدمدامدی آثدار ،جدزوا
لوموند دیپلماتدید
ونوشته های وی را کدال از دفدالدا ایدن
روزنامه هذف کرد.
بدعدندوان ید
روزنامه لوموند دیپلمداتدید
روزنددامددا " چ د "هددمددکدداری و رابددطددا
خوشایندی بدا " خدبدرندگداران بددون مدرز"
دارد اما برای این " سازمان خبری" ظاهرا
سانسدور ،اخدراج و قدلدط گدرفدتدن از دسدت
گزارشگر و مالقدقدی هدمدچدون ایدگدنداسدیدو
رامونت اهمدیدت نددارد .اهدتدمدات چدوندکده
لوموند دیپلماتی منقدین و مخدالدفدیدن خدود
را بدا یدندبده سدر مدی بدرد بدرای سدازمدان
"خبرنگاران بدون مرز" ارجی بدرای درج
این رویداد نیست .
اتوضیر از ما
بخ انترناسیونا سازمدان اتدالداد فددائدیدان
کمونیست
دی ما 5288

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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انتخابات پارلمان
آلمان در ماه سپتامبر 2129
بخش دوم
در نشریۀ گذشتۀ کار کی نیستی شیارۀ 29۷
مدتشر شده در آذر ماه ،در بیخیر اول ایین
مبحث به وضعیت بیکاری و م ج بیکارانی کیه
در شرای کد نی در آ یان روز به روز به تعداد
آنها افزوده میش د ،اشاره نی دیم و تأثیرات آنرا
بر روی انتخابات سپتامبر امسال برشییردییم.
هیندین در بخر اول ،به این م ضی نیییز
اشاره کردیم که نتیجۀ انتخابات آ یان در میاه
سپتامبر هر چه که باشد و هر ن ائتالفی کیه
شک بگیرد ،تغییرات آنندانی در سیاستیهیای
داخلی و بین ا یللی دو یت آییدیده بی جی د
نخ اهد آورد.
در بخر دوم با تحلیلی ازم قعییت احیزاب
م ج د در پار یان آ یان وبه چگ نگی پیی نید
آنان با میلی نها مردمی که به آنهیا ریی میی
دهدد خ اهیم پرداخت ونیز دالیلی کیه ایین
احزاب را به هم نزدیک میکدد .در پاییان بیه
اشکال ائتالفی این احزاب میپردازیم.
حزب دمکرات مسیحی ها:
حزب دمکرات مسیییحیی هیا بیا “ حیزب
برادر“ ( حزب خ اهر) خ د ،یعیدیی ” اتیحیاد
اجتیاعی ن مسییحیی“  ،تیجیربیۀ  21سیال
صدراعظیی حک مت آ یان را بدون وقفه در
دست دارند .این حزب با آغاز صدراعظییی از
سال  022۱تا کد ن دست به ائتالفهاییی بیا
س سیال دمکراتها و حزب یبرا ها زده اسیت.
در حال حاضر رقم  91درصد را بیرای ایین
حزب پیر بیدی میکددد .این حیزب بیخیر
زیادی از آراء را از سا یددان وفادار به حیزبیر
که سدی باالتر از  ۷2سال را دارند ،مییگیییرد.
ن ر زنان و ج انان در این حزب روز به روز رو
به کاهر است .هم اکد ن پائین تیریین رقیم
نیایددگان زن در مجلس ،ا بته بعد از حیزب
دست راستی و فاشیستی ” آ تیرنیاتییی بیرای
آ یان“ به این حزب تعلق دارد .م ض کیب د
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ن ر زنان شام س سیال دمکراتها نیز هست.
هیندین دمکرات مسیحیها بدیابیه سیدیت و
خصلت سرمایه داری خ د ،شیدییدا حیامیی
ق انین و مص بات به نفع سرمیاییه داری در
مجلس است.
به هیین خاطراست که در طیی  2۱سیال
گذشته و بخص ص در دورۀ یکسال اخیییرکیه
ویروس کرونا شی پیدا کرد ،میلیاردها اییرو
برای نجات کیپانیها و شرکتهای غ ل پیکر ،به
جیب این شرکتها ریخته شده است .ا بته ایین
به بحران اقیتیصیادی  0228 – 0229هیم
برمیگردد چرا که دو ت حاکم آن قت که هیم
اکد ن نیز در حک مت است ،بیر از میلیاردها
ایرو را برای نجات بانکها و شرکتهای بییه بیه
حساب آنها واریز کرد .تا روز انتخابات در میاه
سپتامبرامسال این حزب میت اند دور و بیر91
درصد آرا برای ورود به پار یان آ یان را داشته
باشد .بیشتر از این درصد را هم بدست نخ اهد
آورد .هیانط ر که اشاره شد طیف سا ییدیدان
پای محکم ریی دهدده گان بیه ایین حیزب
هستدد .جامعۀ آ یان  0۷درصد از جیییعیییت
خ د را از سا یددان باالتر از  ۷2سال تشکییی
میدهد .این تکیه ای ست برای این حزب برای
رسیدن به آراء  91درصدی در ماه سپتیامیبیر!
م ض عی که کامال قاب مشه د است این است
که دست اندرکاران ،متفیکیریین و مشیاوران
استراتایک این حزب از زمان تیأسیییس ایین
حزب بعد از پایان جدگ جهانی دوم تیا بیه
امروز با تیییام نیییرو و تیالش ،بیرنیامیۀ
ضدس سیا یستی و ضدکی نیستی و ضد چیپ
خ د را پیر برده و در م یابی هیرحیزب و
سازمان و هرنیرویی که بخ اهد و یا بت اند خ د
را با خ استه های س سیا یستی در جیامیعیه
تثبیت کدد ،م ابله میکدد و بیا شیکیلیهیا و
تبلیغات مدفی و حتیی بیا وضیع قی انییین

غیردمکراتیک در م اب هر حرکت دمکراتییک
و چپ مترقی سد ایجاد میکدد .واقعییت ایین
است که این حزب ونیز س سیال دمکراتیهیا و
حتی سبزها ،دیدگاهها ،نظرات و عیلکردهیای
جدگ سرد و ضدس سیا یستی و ضد چپ خ د
را هیندان حف کرده اند .این تفکیر جیدیگ
سردی با مغزهای بتدی که آگاهانیه از طیرف
بل ک غرب اروپا و امریکای شیا ی در زمیان
جدگ سرد در آنزمان بر علیۀ مخا فیان خی د
مدشاء گرفته ،هم اکد ن وهیندان بخیصی ص
در آ یان بر علیۀ هر گ نه حرکت و سازمان و
حزب مترقی و ان البی به کارگرفته میش د .بیه
هیین خاطر است که در حال حاضیر حیدس
زده میش د که به د ی تبلیغات مدفی نزدییک
به  12درصد از جامعه آ یییان وجی د ییک
سیستم مترقی ،دمکراتیک و س سیا یستیی را
قاب هضم نیی داندد .تبلیغات بر علیییۀ ییک
نظم چپ و مترقی و ان البی و مسیی م نشیان
دادن یک نظام س سیا یستی حتی در سیستیم
آم زشی مدارس و دانشگاهها دیده مییشی د و
رسانه های عی می که اکثریت آنها در دسیت
میلی نرها و شرکتهای خصی صیی قیرار دارد
هیندان تبلیغات مدفی را بر علیۀ نیظیرات و
تشکیالت و سازمانهای چپ گسترش میدهدید.
آ یان از این جهت در صیف اول کشی رهیای
غرب اروپا قرار دارد .نییروهیا ،سیازمیانیهیا و
تشکیالت مترقی ،ان البی و س سیا یستیی در
آ یان فشار سیاسی و محدودیتهای بیشتری را
نسبت به بعضی از کش رهای دیگیر اروپیاییی
هین ن فرانسه و یا بلایک متحی میکددد.
یک امر مشابه با یکی از هیپییانان سیسیتیم
آ یان :تبلیغات و سیپاشی های دو ت ترامپ و
هیدستان وی بر علیۀ حزب دمکراتها در طیی
پروسۀ انتخابات اخیر در ماه ن امبر  0202نیز
مثال واضحی ست که حزب دمیکیراتیهیا و
ه اداران آن که تفاوت آننیدیانیی بیا حیزب
جیه ری خ اهان ندارند ،چیگی نیه از طیرف
ترامپ و شرکا بعد ان آشی بیگیر ،خیرابیکیار،
س سیا یست ،چپ ،انتی فاشیست و کی نیست
نامیده میشدند و هد ز هم با هیییین نیامیهیا
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نامیده میش ند! در آ یان تبلیغات مدفی برعلیۀ
نیروهای چپ ،ان البی و س سیا یییسیتیی بیه
شدت ترورهای سیاسی ترامپ و دارودسته اش
نیست ،اما به شی ه های سیستیاتیک دیگیری
که در باال به آن اشاره شد ،وج د دارد.
حزب سبزها:
حزب سبزها در حال حاضر در  22ایا ت آ یان
دست به ائتالفهای مختیلیف زده اسیت .در
جد ب آ یان در ایا ت بادن ورتیبرگ  22سال
است که این حزب با حزب دمکرات مسیحیهیا
در حال ائتالف ب ده و نخست وزیری این ایا ت
را در دست دارد .دست زدن بیه ائیتیالفیهیای
رنگارنگ حزب سبزها در طی دهۀ گذشته بیا
دمکرات مسیحیها ،س سیال دمکراتها ،یبرا هیا
و در سه ایا ت دیگرهم هیراه با حزب چپیهیا،
برای مثال در ایا ت بر ین ،نشاندهددۀ آن است
که این حزب ،تیای زیادی را برای رسیدن بیه
قدرت دارد و به هر وسیله ای و با هر شیکی
ائتالفی ،دست بردار از حک متداری نیییسیت.
حزب سبزها در اواس دهۀ  92میالدی شکی
گرفت .این حزب از زمان تأسیس خی د بیرای
حیایت از ح ق اجتیاعی -سیاسی جیامیعیه،
برای صل  ،برای م ابله با جدگ و مخا فت بیا
رهسپار کردن ارتر آ یان بعیدی ان شیرکیای
جدگی به دیگر ن اط دنیا ،برای طیرفیداری از
محی زیست پایه گذاری و تأسیس شد .ایین
حزب اززمانیکه در طی دو دهۀ گیذشیتیه در
ایا تهای میخیتیلیف دسیت بیه ائیتیالف و
حک متداری زده است ،سا هاست از خ استه ها
و برنامه های او یه ای که خ د ،آنیهیا را بیه
تص یب رسانده ب د ،سر باززده و صرفدظر کرده
است و در م اب  ،در طی سا هیای گیذشیتیه
ت افق و تأئید خ د را برای شرکت آ یییان در
جدگ ی گسالوی ( ایدجا یادآوری کدیم که در
سا های جدگ ی گسیالوی دو یت ائیتیالفیی
س سیال دمکراتها و سبزها بر سر کار ب دند و
نیابت صدراعظیی دو ت آ یان را نیییز حیزب
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سبزها بعهده داشتدد و با تص یب این دو یت،
بیب افکن های ارتر آ یان روز و شب مداطق
مختلف ی گسالوی را بیبیاران میییکیردنید)،
شرکت در جدگ افغانستان ،تأئید حض ر ارتر
آ یان در کش ر ما ی در آفیریی یا ،شیرکیت
مست یم و غیرمست یم در جدگ عیراق را بیه
کرسی نشاند و پشت به تیامی تصیییییییات
وادعا های صل طلبانۀ او یه خ د کرد .ده سال
است که حزب سبزها هیانیطی ر کیه اشیاره
کردیم در جد ب آ یییان در اییا یت بیادن
ورتیبرگ حک مت میکدد و نخست وزیری این
ایا ت را در دست دارد امیا بیا وجی د ایین،
پایتخت این ایا ت ،شهر اشت تگارت ،که حتیی
استاندار این شهر که تا یکیاه پیر جزو حزب
سبزها ب د و بیدت  22سال استانیداری ایین
شهر را بعهده داشت ،نت انست از ازدییاد دی
اکسید کربن دراین شهر بکاهد .بدیا بیر آمیار
دو تی و مؤسسات محی زیستی نزدیک به ده
سال است که این شهر(اشتی تیگیارت) آ ی ده
ترین شهر آ یان از نظر دی اکسید کربن است.
این ایا ت جزو او ین ایا تهایی است که در طی
 9سال گذشته بیشترین مت اضیان پدیاهیدیده
گی را به مداطق جدگی و ن اط بحرانی دییگیر
دنیا پس فرستاده و یکی از ایا تهایی ست کیه
در صف اول ،ق انین ت اضای پداهدیده گیی و
پداهدده شدن را سخت و نامیکین تیر کیرده
است.
هم اکد ن در ایا ت هسن در مرکیز آ یییان،
حزب دمکرات مسیحیها نزدیک بیه  9سیال
است (از سال  )0229با حزب سبزها ائیتیالف
کرده اند .ائتالفی کیه بیدیظیرمیفیسیریین و
متخصصین هینگاه در این ایا ت قاب تصی ر
نب د .در این ایا ت حزب سبزها برای ت سعه و
گسترش فرودگاه فرانکف رت ،سه سال پیییر
تن به تص یب ساختن باند س م پرواز و فیرود
ه اپییاها زد .امری که چه از نظر اقتصیادی و
چه از نظر مسئلۀ آ دگی محی زیست مسئله

ای شکست خ رده قلیداد شده است .اخیرا نیز
وزیر راه و ترابری این ایا ت کیه جیزو حیزب
سبزهاست و نیابت نخست وزیری این ایا ت را
هم در دست دارد و نا م وزیر را هم بیدنیبیال
خ د میکشد (نام خان ادگی این فرد وزیر است
و وی مدس ب به یکی از خان اده هیای عیرب
االص میباشد) ،دست به تصی ییب واجیرای
ساخت ات بان دیگری از شهر کاس تیا شیهیر
گیسن زده است .این امر ماههاست که هیدی ز
م رد اعتراض هزاران مردم این ایا ت شیده و
نیروهای محی زیست مخا فت خ د را با ایین
پروژه اعالم کرده اند چرا که تیأسیییس ایین
ات بان م جب ناب دی میلیی نیهیا درخیت در
جدگلهای این مدط ه مییشی د و سیییسیتیم
اک ژی این مدط ه را به شدت بر هم خ اهید
زد.
تیامی این م ض عات و سیاستهای محافیظیه
کارانه و نشست و برخاستهای این حیزب بیا
سران و مدیران کارخانه های ات مبی سازی و
مالقاتها و نشستهای دبیرک های این حزب با
بازار ب رس فرانکف رت در ماه اکیتیبیر ،0202
اعتیاد در صد زیادی از طرفداران این حزب و
حامیان آنها را از این حزب سلب کرده اسیت،
ط ری که در طی ماههای گذشته ،سازمانها و
تشک های مست حیایت از محی زیست و
سازمانهایی که سیستم سرمایه داری آ یان را
زیر س ال می برند ،مدشعب از حزب سیبیزهیا
تأسیس گشته و آنها سیاستهای این حیزب را
زیر سؤال برده اند.
در طی  9سال گذشته بخص ص طیی چیهیار
سال پیر ( انتخابات پار یان در سال )022۷
مردم زیادی که به حزب س سیال دمکیراتیهیا
ریی میدادند ،ایدک به حزب سبزها پی سته و
به آنها ریی میدهدد و حتی بیشتر از صیدهیا
هزار نفر که قبال به دمکرات مسیحییهیا ریی
میدادند ،ایدک به سبزها ریی میدهدد .در واقع
سا هاست در درون ایین حیزب ،نیییروهیای
سرگردان و ناراضی سی سیییال دمیکیرات و
دمکرات مسیحی جیع شده و پایه گرفته اند و
حزب سبزها خ د نیز در ک  ،خ یبرا ییسیم
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انتخابات پارلمان آلمان در ماه سپتامبر 2129
ن را با رنگ و عاب در پیر گرفته است .ایین
روند سیاسی و پی ندها و ائتالفهای سیییاسیی
سبزها را میت ان در کش ر اتریر نیز تع یییب
کرد .نزدیک به یکسال است که در اتیرییر
حزب سبزها با ائتالف با حزب دست راستی ها
که خط ط دمکرات مسیحی های این کش ر را
در خ د نهفته اند ،دو ت این کش ر فیرم داده
اند.
در حال حاضر 9 ( ،ماه قبی از انیتیخیابیات
پار یان آ یان) تعداد ریی دهدده گان به حزب
سبزها را تا  29درصد میت ان تخیین زد .ایین
رقم ،در ماه سپتامبر ،زمان انتخابات میتی انید
به  02درصد هم برسد.
میدان آزمایر دیگری برای این حزب در دو
ماه آیدده در ماه مارس امسال وج د دارد چیرا
که در این ماه انتخابات ایا ت بادن ورتییبیرگ
در جد ب آ یان ص رت میگیرد .شکی نییسیت
که این حزب چدد در صدی از آراء را در ایین
ایا ت از دست خ اهد داد اما میت اند هیندیان
با دمکرات مسیحیها در این ایا ت به حک متر
ادامه دهد .یکی از مسائ مهم این اسیت کیه
این حزب برنامه و آ ترناتی ی بیرای کیاهیر
دادن میزان وضعیت میلی نها بیییکیار را در
خ رجۀ سیاسی خ د ندارد .آ ترنیاتییی ی کیه
بت اند در حال حاضر و آییدیده سیرنی شیت
میلی نها بیکار را روشن کدد ،از طیرف ایین
حزب تاکد ن ارائه نشده است .بهیین خیاطیر
است که حزب سبزها هینگ نه پایۀ سیاسی و
حیایت چشیگیری را در بین کارگران تیامیی
بخشهای ت ید و اتحادیه های کارگری نیدارد
اما در بخر خدمات و پرسدی آمی زشیی و
آکادمیک ازپشت انۀ آرا مهیی برخ ردار اسیت.
هیانط ر که گفتیم حامیان این حیزب قشیر
میانه و مرفه و روشدفکر اداری ،دانشیگیاهیی،
معلیان و بخشی از شاخه های خدمات شهری
هین ن کارمددان دو تیی هسیتیدید .اکیثیر
شهرهای بزرگ آ یان مرکز ث و پایگاهیهیای
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محکیی ست که حزب سبزها آرا قاب تی جیه
ای را در این مداطق کسب میکددد .در مداطیق
روستایی ،شهرکهای اطراف ،مداطق مسکی نیی
وابسته به بخر کشاورزی و دامداری ،مداط ی
که پی ند آنندانی با شهرهای بزرگ را ندارنید،
بخص ص ایاالت جد ب آ یان ،مداط ی هستدد
که تاکد ن اعت اد و اعتیادشیان را از حیزب
دمکرات مسیحی ها از دست نداده اند.
حزب سوسیال دمکراتها:
س سیال دمکراتها بیشتر از هر حزب دیگری
در آ یان هین ن احزاب دییگیر سی سیییال
دمکرات در
اروپا دچار بحران و تز زل سیاسی هستدد .در
طی دو دهۀ پیر بخاطر مداسبات و هیراهیی
این حزب با بخر ب رژوازی ع املی را مسبیب
شد که بخر بزرگی از طب ۀ کارگر پشت بیه
این حزب کرده و به هیین خاطر جیع وسیعی
از آراء این بخر از جامعه را از دست داد .در
تص یباتی که این حزب بیرای بی جی دآمیدن
شرکتهای دال ی کار و آزاد شدن بازار نیروهای
کار ارزان انجام داد و راه را برای این شرکتیهیا
بازگش د ،طب ۀ کارگر و کارمددان میؤسیسیات
مختلف روی از این حزب گسستدد .اتیحیادییه
های کارگری که نزدیک به این حزب بی دنید،
دهها هزار عض خ د را از دست دادند .در ایین
م اقع ب د که مزایای دستیزد رک د پیدا کیرد،
اضافه کاری بدون دستیزد گستیرش نییی د،
صرفدظر کردن از بعضی از میرخصیی هیای
قان نی نیز به کرسی نشست ،غ استخدام های
رسیی و تن دادن به استخدام های پیییییانیی
گسترش یافت و هد ز ادامه دارد .سی سیییال
دمکراتها با ائتالفی که با دمکرات مسیحی هیا
داشتدد و دارند ،این ق انین را بیه تصی ییب
رساندند .در تیامی مسائ بین ا ییلیلیی ایین
حزب هیراه و هیس ی دمکرات مسیحیی هیا
دخا تهای نظامی را در ی گسالوی ،افغانستان و
عراق پیر برده و با کشتیهای جدگی نی یر

نظامی خ د را در جدگ یبی و سی رییه در
آبهای مدیترانه گسترش می دهد و سیاستها و
عیلیاتهای نظامی را ادامه داده و ت ییت میی
کدد .این حزب دوپهل یی ب دن و اپ رت نیسیت
ب دن خ د را هیندان در م اب تیحی الت و
تغییرات و اعتراضات ت ده های مبارز امریکیای
التین نشان داده و در این رابطه هینیدیان و
هیگام با سیاستهای دو ت امریکای شیییا یی،
سیاستهای خ د را بر علیۀ مدافع تی ده هیای
امریکای التین پیر می برد .بهیین خاطرایین
حزب نیروهای صل طلب و ضدجدگ را که در
کدار خ د داشت نیز از دست داده است .بخر
زیادی از هیراهان این حیزب در سیا یهیای
گذشته به حزب چپ پی سته انید و شیییار
زیادی نیز از آنها طی دورۀ پیر انتخابات بیه
حزب سبزها ریی داده اند .تیام تالش و هیم
این حزب در حال حاضر این است که با ارائیۀ
طرحها و پیشدهادات جدید بت اند آراء بیر از
 02درصد را در ماه سپتامبر بدست آورد .امری
که در حال حاضر بیشتر از  21در صد نیسیت.
حزبی که در اواخر دهۀ  92میالدی یعدیی در
سال  289۷رقم  9890آراء را در دست داشیت
و در دهۀ  82آرائی برابیر  42درصید را در
صددوقهای ریی بدست آورد ،امروز قادر نیست
نییی از این آرا را جیع آوری کدد .امری کیه
حتیی ست ،این است که در دورۀ چهیارسیال
آیدده این حزب قادر نخ اهد ب د حتی با وج د
ائتالف ،صدراعظیی سال  0202را بیدسیت
آورد .در واقع در ص رت ائتالف در ماه سپتامبر
به این حزب شغ گارس نی تیعیلیق خی اهید
گرفت و شغ آشپز را مجددا حزب دمیکیرات
مسیحی ها و یا حزب سبزها بدست خ اهیدید
آورد .در پائین م ا ه به چگ نگیی ائیتیالفیهیا
خ اهیم پرداخت.
ادامه در شماره آین ه
بخش انترناسیونال سااماااا اتا اا
ف ائیاا کاونیست
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بازی با جان مردم فقط برای بقاء
ادامه از صفحه ۷
...انجام میش د واکسن کرونا هم به جرگه داروهایی میپی ندد که بیرادران قیاچیاقینیی
تفدگ به دست مسئ یت واردکردن و ت زیع آن را بر عهده دارند و در ضین هیچ رقیبیی
برای واکسن کذایی ت یدی ه دیدگ ”برکت ” وابسته به نهاد رهبری وجی د نیخی اهید
داشت و بدین طریق چه س د سرشاری از یک طرف نصیب برادران قاچاقنی و از طیرف
دیگر نصیب باند مافیایی ” برکت ” رهبری میش د و از ما بهتران هیم بیه واکسیدیشیان
میرسدد و دالرها هم در چیدانها خدده بر بان کفتارهای دوست میاورد  ،هیه راضیی و
خ شحال  ،به جهدم که کارگران و تهیدستان و نیازمددان محروم از هیه چیز هستدید ،
چشیشان ک ر میخ استد عرضه داشته باشدد و ف یر نش ند  .مشک واکسن با دراییت ،
به ق ل ” نیکی ” پدر خان اده ! ح شد اکد ن باید به ادامه پروژه کرونایی پرداخیت کیه
معجزه وار بی هیچ د یلی آمار ف تی ها از نزدیک به چهار صد نفر به حدود هشتاد نیفیر
رسیده و این روند ادامه خ اهد داشت تا  00بهین فرا برسد  ،برای بعد از آن هم فکیری
خ اهد شد  .نعیت غریبی است این کرونا .
نظام سرمایه دار در ایران زیر سلطه دیکتاتور اختناق تبعیض زن ان و جوخه
ها اع ام تکامل یافته است  .بورژواز ایران که زیر حکومت متمرکز و سرکوبگرانه
شاه از هر گونه تشکل ها کارگر توده ا و حضور احزاب و جریانات میتیرقیی
جلوگیر کرده بود خود زمینه ساز حاکمیت جمهور اسالمی و سیاه ترین استب اد
دینی بر مق رات مردم گردی .
با شکست انقالب توده ا  3131و با رو کار آم ن جمهور اسالمی ییکیی از
ارتجاعی ترین روبنا سیاسی نظام سرمایه دار در تلفیق با م هب حیاکیب بیه
مق رات مردم گردی  .رژیب جمهور اسالمی از همان اول آشکارا با آزاد م نیت و
دموکراسی به دشمنی برخاست و نزدیک به بیست سال سیاست سرکوب زنی ان
شکنجه اع ام و نفی ابت ایی ترین حقوق و آزادیها فرد و اجتماعی تبعیض و
آپارتای جنسی را برنامه خود کرد .
در ایران اقلیتی مح ود از جامعه یعنی سرمایه داران با فراغ بال به تش ی استثمار
احتکار زدوبن با مقامات دولتی و اختالص به ثروت خود افزودن  .از سو دییگیر
اکثریت عظیب مردم در محرومیت بسر برده و خواست آنها برا آزاد و عی الیت
اجتماعی و برابر با سرکوب نیروها دولتی مواجه ش ه است .
تسلط بالمنازع طبقه سرمایه دار بر تمامی وسایل و امکانات تولی و مبادله اعب از
اقتصاد سیاسی فرهنگی ای ئولوژیک و نظامی مانع بزرگ دخالت مستمیر و
آزادانه توده ها عظیب کارگر و زحمتکش و سازن گی واقعی جامعه بر سیرنیوشیت
خویش است .
هر کارگر و زحمتکش ایران در زن گی روزمره خود وقتی ناگزیر می گردد از حقوق و
سطح معیشت خود در مقابل تعرض م اوم استثمارگران دفاع کن به آشکیارتیریین
وجهی خود را در مقابل دستگاه جبر و ستب و سرکوبی میاب که به ای ئولوژ اسالمی
نیز ملبس ش ه است و در میاب که در نظام سرمایه دار ایران دستگاه دولت و تمام
ضمائب آن ارگان سیادت و عامل بقا و بازتولی نظب موجودن .
”از برنامه سازمان اتحاد ف ائیان کمونیست ”

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

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر
هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان
کمونیست منتشر می شود .
برای تماس با سازمان اتحاد فداییان
کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از
آدرسهای زیر تماس بگیرید :
..................

روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

