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 1ادامه در صفحه  

وااو وینن نن  واا   وکننطز وی ننجننانن  وزها ننط ایننر

عنطصرویوسوموبهواصالحوطنبنحوون نوین ن و

کهو زو  هوش توخو ونیزوبخش وااوسیس مو

واینطووهااز و و ز وه سرکوبووطکمیتوبنو 

خطکم وپستویعطهنتوایشطووزاو اشتوینانط نهو

ایوکحتوعنواووضرهز وبخشطیشووینن نشنرو

وهو وپن زاو وبنه وزه وینانط نه واینر و ز وکنه سطخنه

و  ننهو و نن ننطز وکنناننرینن ننط و ننطیو اقنن از خننطنننوا  

وهو وننمنو   و ویتوننگیروجم وزیواسنالین 

ااوان طو زخواستویینمطی وسرکنوبوخشنروهو

و زو وه عریطووجم وزیواسالی وزاوبن نخنشننن 

وهو وخنو  وکنه وننمنو   واینر وبنر ایرویاط هوسنعن 

واوو واا وننینز وزا وخنو  بخش وااویطزاووکنون 

 هقطیعوی راونمطی !!!؟؟؟

وننینزو وخنو  وکنه هوب یروینظوزوقی وییارینطیننن 

پسوااوخرهزوااوان اوو زو مطووهزه یوهو

وبنطاجنو نطیوخنو و خرهج واق اموبهوبخشین و

وننیننزو واینراو وینر م واا وه واسنتو!!!؟؟ ننمنو  

 ییخوا ی وکهوان طونیزو نیروکنن و!!

وبنرو بیطیی ویجط حوی مویاط هوکطووزاوی  وی  

 زس وهوپطسخوگوییمو.

شمطو زویاط هوکطووسع ونمو  وای وکهوبگنوینین و

وااو وه اسالمونیستوکهوایرو مهوجنطینتوکنر  

وزاو وعنانو وبنخنشنشوه و یننن وکنه اووبهوعنواو

واینرو وه واین  یوز ونظروقرازویی   ویط ونمنو  

 زووط  واستوکهواسالمو زوک طبوخو وقنراوو

وشن  و وخنو یوه وبنینر فریطووبهوزونمنتو ز

و نینزیو عملوبرایوقیروخو یویی   و نمنطو

وعنمنلو واو وبنه کهوشمطوااواب  ایوون نوین ن نطو

نمو  وای وهواکثریتوجطیعهوزاوکنحنتوعنننواوو

وسنطخن نهو قیروخو یوبهوی طئحوایط یو  طز

 ای و.

 ما را چه میشود ؟
 

و،ووو  زوجطیعهوایوان گ ویی نیمو،وا   هواگروبشو وان گ وننطینین 

وینرکنزوو21کهوبی طزیوااویراو واا وننانل وبنه وق وگن شن نه یینبنینوو

وکنرو و، وینین ننن  پژه ش طیویجبسو(وهوفاروهوفحشطوهاع یط وبین ا 

فرهش و،وفرهشویوا ویخ زوهوفرهشونواا اووهوفنرهشوکنبنینهو

هواعضطیوب وویشطقب واستوکهوبهوبرکتواسالموننطبوینحنمن یو

 هوو ویتوایطموایطن وزهازویطف هواستو.و

 ضرورت است نبخشیدن ؟
کارگـــــــــران و   ”شفیع و”

زحمتکشان , رفقا و 
مبارزین راه آزادی 

 و برابری
با     مشارکت و 
ارسال نظرات، 

انتقادات  وپیـــــش  
نهادها و گزارشات 
خود مارا در بهینه 

 کردن
نشــــــــریه یاری 

 رسانید.

 بنیادهای خیریه با چه هدفی ؟ 
 ”کیومرث منصوری ”و

 ه تو زویکوجطیعهوسریطیهو ازیوکالشو از ویوانعوزاوااوسروزا وگنراینشو

ذاک وهو زهن ونظطموسریطیهو ازیوکهوکسحوبیش ریروسو وبطوکم ریرو نزینننهو

بهو روقیم  واستو،وبر از وهوازکاطءوسجحوهوکیایتوانن گن وشن نرهنن اووزاو

ااوهظطیفواصب وخو ونمی ان وهوآووزاوبهوی طنیزموخو وبخو یونظطموسریطیهو

وخنبنبن و زو وکنه وانن اا  وآو  ازیویحولویی ن وهو خط تو زوایروعرصهوزاوکنط

 9ادامه در صفحه   گرایشوذاک وایرونظطموهاز ون ن وش ن ویی ان و.و



 وقوکعییروســــــــــرنوشتووقویســـــــــــــــــبموخبقو طســـــــــــــــــــــتوووو

 کطزگــــراووسراسروج طووی ح وشوی و

واین و وکنوشنین   شمطونوش هوای وکهوبس موخو کطو

وانن اوو و نمنطو و زهو وزا وانن او کهوظبمو طی

وزاو و نمنه وکنه وونط ن  و ز گ اش هوهوبیرهووایی 

و زو واسنتوکنه وونط ن  و ز واینر و یخشی  وای و!؟

وظنبنمن نطیو وشنط ن  وینط وینر م وزهاینر  ان گ 

وینواجنهو واو وبنط بیشمطزیو س یموکهو رو حنظنه

 س یموااوکطزوکو کطووهواع یط وهوکروفرهشن و

هوکبیهوفرهش وگرف هوکطوو کوونرینتوینر مو

 زوخیطبطووکوسطوقوایوسرکوبوو نوین ن وهو

و ننهو وایننننن ننط وبننط و..... وه و خنن ننراو کننعننر وبننه

وانن اوو1یی نی ؟و وکنه وینین اننین  :وخو وبخوبن 

شمطوبطوان اووان طوکهویخط فوهاقع وو وینتو

وبنطو  س ن وهوبط ج عوبرخوز وبطوشمطو زوانن او

و.و و از  وه ان طوااواییروکطواسمطووفرقو اشن نه

وبن نخنشنین و اصوالوشمطو هو یزوزاوی وخوا ی 

و نطین وکنهو وشن نننجنه وبنط وقنینطبوبنطشن  کهوقطبل

وون ن و وه وشن   وین نحنمنل عزیزاوویطو زوان او

و.و بسیطزیو زوایروایروش نجهو طوجطووبطخ ن 

وین نطزایوزاو و خن نر وگنرینه ایطوشمطو زوانن او

شنی  وای وکهوق لوااواع اموبهوو وی یطووفحشو

و هز و و ز و ننوو وکننه ویننین ننر  واعننالم وه ینینن ا 

وبننطو وفن نوایواینطین ننطو و وبننه وبنو   واننطننه پنرینو 

وبنهو وین نط ا وکنه سرنیز وب طز واهوزاوبر اش نه

وایوزاو وگنرینه ب شتوزه ؟واگرو نیروفریط وه

ی وشنی ی وایطوبطاو موی وکوانس  وااوبخشنشو

 ورفوبزنی ؟

 مهوی و انن وکهوظبم وکهو زوان اووبهوشنمنطو

وکنمنینزو زهاو اش هوان وبیش روااون اش رویبحنانه

وااو وگنننجن  وعن نسن نطی وکنه ن و  و مطووگوننه

وزهیو وکنه وین واین  وبنینرهو وبنه  زهووانن او

واینرو وه یبحاهوگب وگب وخو وو زااوکشی  وبو 

 زووط  واستوکهوان انیطوویطوزها طو زوق نرو

هوقیطیتوهوسگو ان وهوگطه ازیونگهو اشن نهو

وانن نطو ییش ن و مرا وبطوجیر وشالقوبعضن واا

و سن ننن و و نه وبنر م وننطم اصالویی ان واین طوکنه

وزهاننهو سگو ان وان اووانارا یوب هوو نینر

واوو وطنول وسنطننتوه وپنننجنط  ایوکهوعر واو

واوو وون نحو زهو وکنه  ا ط وهوپنجوسنطننتوبنو 

و زو وینط  نمینوانس  و زااوب ش وخو ویروسنه

وجنینر و وبنط و نمنرا  سگو ان وگو ر شتوبو  

وین و انن و زهاانهوشالقوبرایونخوان وونمنطا

وگن شنتو کهو زوق روهوقیطیتو هوبروانن اننینطو

وخن نرو ایطو یرو مرای و زوکنطزوشمطوبو  وکنه

وونطلو و ز واه وه وبنرسن  واه اع امو مسنرشوبنه

گریهوشعرواذزیوایوز خوزاوبخوان وهوفنر ایو

واعنن امو وجننوخننع وبننه ونننیننز وزا واه وخننو  اووزها

و نننگنطمو وایو ز وشن   بسپرن وایطو یروینجن نوز

کوا توزف روزفیقو موزایتواهوزاو نمنرا ن و

و سنتو کن وکهوبرایشوپش شوزاوبشوزیوایرا

وکنهو  طیواهوهوپط طیشوبا زیوش نجهوش  وانن 

 کوانطی وورکتون اش هوبطش و؟

واینطوو واو و ز وایوکنه وننوشن نه وخنو   زویاط ه

وبن و یعطهووازشط وبو  وایوهوااوایرو اس نطنن نط

واینروشنوخن و خ روبو  وایوخو وی و انن وکنه

وون نوینتو نمنگن و زو وسنراو بیشونینسنتوه

 جریطووایرونطزهاو طو زووقوان انیطووبو ن و.

وزاو نوش هوایوهوسع ونمو  وایوکهویجنط ن ینر

وننینزو واینر و  ن  یس حوایرو مهوجنطیتوجنبنو 

و انن و جوک وبیشونیستو ووخو وبخوب وین 

وبنهو وک نمنینم وخنر ا  وسن  کهوو ویتوق لواا

سرکوبوگس ر  ونیره طو زووزبوجمن نوزیو

و زو وکنه وک نوینحوزسنطنن   وبنه گرف هوهواووزا

وسنطاینطوو وازگنطو وکنطز ونشنرینه و ز واینطم  مطو

 ری  طیوف ای وخبقواقبیتونیزوافشطوش وهوااو

انجطوکهویخط ایروی و انس ن ویگروییشو وشمنطو

کهویعطهووهایروبو یونم و انس  و؟!!!واقطیو

وسنرکنوبوننانشو و ز واگنر کطزواا  وشمطوون ن 

وبنطهزمو وه یس ایمو مون اش هوایوکهویرواع نانط 

وکشن نطزو بروایرواستوکهو ر هوجنطحوزژیمو ز

هوش نجهواوو  هو ستو اش هوان وه  وبنینطینین و

واین و فر ویحطلوبگیریموکهوشمطو ستون اش ه

وشنمنطو وظنبنم  مطووس وک طوو زوبرابروایرو مه

 زاویح ومویی ن و.

وکنر سن نطوو شمطونوش هوای وکهوکرکمروصنحنرا

واهالوو وکننه و انننینن  وینن  وخننوب وخننو کننطو و... ه

وبنبن نهو جم وزیواسالی ووطصلواناالبون نو 

و ازیو وسنرینطینه وه وطصلوسطاشوایپریط یسنم

وزهونطننینتوبنو و وه  اخب وهوسبجنننتوطنبن نطو

وکنهو و اننین  برایوسرکوبواناالبوهوخوبوی 

وبن واینیننن وکنهو وکشنطهزااو کرکمروصنحنرا

وکنطسنینسو وبنه واقن ام سط  طوکحتوسرکوبوبو ن 

شوزا طیوخو ونمو  وبو ن وهونهوسالو وانجطو

وکنهو واننجنط واا  زوکطزوبو وهوکیروهوکانگ وه  

و نرو وبنو  وننمنو   وهعن   ایطی طووبهوایپریط یسم

ورکتوزا ی ط  وزاواابیروب ر وبهوان طوومنبنهو

هوسرکوبشطوونمو  وهوز  راووشوزا طیوان طو

زاو س گیروهو زووط  وکهواعالمونمو  وبنو ین و

ان طوزاوبهوک راووهوبهوان اووین الویی نی و زو

وکنر سن نطوو وه بیروزا وان طوزاوبهوگبو هوبسن نین 

وبنخنوبن و نیزوکهو اس طنشویا لواستوهوخو 

وبنمنحوبنطزاوو یی انی وکهوان طوزاونیزوبطوومبهوه

وبنرایو فنط و اووهوکو کطوویج وزونمو ی وکه

وبنطو وونطل وه و. ااوخو وسالحوزاوان خطبونمطینن 

وخنط وبنهو ذکروهازهنهوایروواطیقوی وخوا ی 

واین و وبسن نه  شموکو  و طوبهوپطشی وهوبهواووایی 

 کهویر مووطفظهوکطزیخ ون اش هوبطشن و.

وااو وزا وینر م وه شمطوااو اعشوسخروگا هواین 

وونط ن و و ز واینر وه  اعش وش ووی و راسطنین 

وینطو وینر م و اننین  وبنخنوبن وین  وخنو  استوکنه

نز یکوبهو  لوسطلواستوکهو  طزوو وی  و

و اعنشو زو  اعش وش  وان وهو مطووکطز طوکه

وطنرفو واا سوزیهونمو  واستوبرویطو زواینجط

وفنرقو واینر و وی  طووزهاو اش هوش  واستوبنط

 کهوانجطوقط زویجبقو اعشونیستوهواینجطو
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 1صفحه 

 ضرورت است نبخشیدن ؟
 ”شفیعو”



 وقوکعییروســــــــــرنوشتووقویســـــــــــــــــبموخبقو طســـــــــــــــــــــتوووو

 کطزگــــراووسراسروج طووی ح وشوی و

 ضرورت است نبخشیدن ؟

 اعشیوووشیعهوقط زویجبقوبروجطووهونطینوبو

 هویطلویطوبو  وان و.

وینننننجنناننهو و ز وننن ننطکنن  وبنن  وینننننظننوز  واگننر ه

بخ وصو زوسوزیهواستوفنراینوشونن نننین و

وعنواینلو وین ن واا وون نوینتوشنمنط کهو نمنینر

وسنوزینهو ونن نطکن و ز وبن  ب بخ ن وسنرکنوبوه

 استو.

وزاو وه ن وخنو  شمطوااوبخششوصح تویی نی 

وینط شنطوو وکنه وگنزازین  بهوجطیوایرویر موننمن 

وکنطزو  ستوو ویتوشمطو خ راووزاوبهوخططر

وبنهو وزا وانن نط وه و سن نگن  یوی وکهوبیرهووبو 

وخنطننهو واو و ز وه خطنهوس زو زوکرزوینین نر نن 

وجنننسن و واسن نانط   وین کن وینوز  پسوااواووکه

و...و وه زهسطیوقو وقضطییهوهونیرهیوان ظطین 

وصنط زو قرازوییگرف ن وسپسویثلوکطالوان طوزا

وینر مو ی وکر ی و گونهوهوبطو هوهقطون ن واا

 ییخوا ی وکهوایروی طئحوزاوب خشن و!!!؟؟؟؟

وننمن و وا ن نینطم ایرواخم طو زیطوونخوا  وش وه

یطب ویگروشمطووطکمطوو زو ا گط و طیویر ی و

 یحطکمهوهوبهوجرائموخو ویع رفوشوی و.

وبنطو وکنه وبنو ین  شمطوهوو وی  طوو مطووق زکن 

وجنبنویوقن ز و وجنننطینط وبن وشنمنطز کوسلوبه

وقنطبنلو و  نینل بخشی ووزاوگرف هوای وهوبهو منینر

 بخششونیس ی و.

 “شفیع”
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 بنیادهای خیریه با چه هدفی ؟ 
 ”کیومرث منصوری ”و

 

و زهنن و وگنراینشوذاکن وه وزا   ه تو زویکوجطیعهوسریطیهو ازیوکالشو از ویوانعوزاوااوسر

وهو وبنر از  نظطموسریطیهو ازیوکهوکسحوبیش ریروسو وبطوکم ریرو زینهوبهو روقینمن ن واسنتو،

ازکاطءوسجحوهوکیایتوان گ وش رهن اووزاوااوهظطیفواصب وخو ونمی ان وهوآووزاوبهوی طنینزمو

وکنهو وانن اا  وآو وکنط وزا واینروعنرصنه خو وبخو یونظطموسریطیهو ازیویحولویی ن وهو خط تو ز

و ازاوو وسنرینطینه وابنطنن و ینگنر وبنه و. خبب و زوگرایشوذاک وایرونظطموهاز ون ن وش نن وینین انن 

یجطان وبهو روقیمتوهو روش ب وکهوب وانن وبرایوکسحوسو وکالشوکنن وهو ه تو موکهونمطین  و

و اشن نهو وعنرضنه واگنر آن طستویی طیستو مهوشرایطوزاوبرایوآن طوکس یلوکنن وکو  طیویر مو م

و.و ویننننننننننینننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننن  وکننننننننننطزی وخننننننننننو  وبننننننننننرای  بننننننننننطشننننننننننننننننننننن 

وشنط یو وخنوبن وه وجنط و نمنه "وبهوی  یگروایی وان گ وب  یموهوایی هازوبطشیموجطیعهوایروبطش وه

وبنهو وننینطا و، بطش و"وو"ووبرایواین هویطوفضطی وسط مو اش هوبطشیموهوجطیعهوایوبطوکم ریرویعضنل

و فنط وااوونقوطن نینعنتوزهشو یر ی و ازیموکهو فط وااووقوخو وهو فط وااوونقو ینگنریوه

ان گ وآن طوبطش و.وکطسیسوانجمرو طیویخ بفوج تو فط وااووقوویط وایریواستواسنطسن وهو

وجنمنال و واینر  ه توبطیس  وبهوعنواووی افعوواوقو مگطوووطی وکطسیسوایروانجمرو طوبطش وو"

ااوآوو ستویجط   واستوکهو زوسطی  طوهوش  هو طیویط واز وایوبیطووییشو و.وزش وبننینط  نطیو

وخنینرینهوو2111 زازویوسسهوخیریهوفعط ن و،واصا طووبهوکن نطین وو21خیریهوقو زوایراوو بنننینط 

و زینطووهو و زاینینننه فعطلو از و(وایجط وگره  طیوخیریهو فط وااوکو کطووکطزو،وکر واع یط و،

و نطو وی نطینحوکنو   وه واالم وا ن نینطم ب  اشتو،وکمکوبهوفاراو،وایجط وگریخطنهو طوهههو،وبهوق ن 

وازضنطیو نیستوبب هوسریطیهو ازاوووبع وااواین هوااو مهو   و طیوان گ وب ر وبر ن وبهوف نر

و نپنطهلو وقنطز وه واا وخنو  زهحوانسطن هس طنهوخو وی واف ن وهوی وکوشن و ز وهوزنج وزاوکه

وهو کو  و طوبهوهجو وآهز  وان وکس یرو  ن وکطوب یروطریقوبطزویسو یتو ه  شطووزاوس کوکننننن 

وبنرایو وینین نوانن  کوقعط وکو  و طوااو ه  شطووزاوکط شو  ن وهوااوک عط واج مطع وهسیطس وکنه

وه.....و خو وهو ه  شطووبهوهجو وآی وجبوگیریوکنن و.وفاروهوب وخطنمطن وهواع یط وهوکو کطووکطز

وننخنوا ن و  مهواای  وینطس ط واس ثمطزگرانهوسریطیهو ازیوهو ه   طیووطی وآن طستوهوبر نین  

 ش وجزوبهوهیراووکر ووایروینطس ط وهوایجط وجطیعهوایوعطزیوااوط اط و.و
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چریکهای فدائی خلق ایران است که در تاریخ بهمن 
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 ما را چه میشود ؟
 

وبخشو وه و س ن  ونطن  و نگو امه بخشواعظم

وهو قبیب و زونطاوهونعمتوعجی  وسرویی نن 

ونمطیشو وبه وزا وآهزی و ن ش وگری اشراف

وخیطبطن طیوشمطلوش روک راوو وش  ط ییگ ازن 

وآنچنطن و وه و وکس وخو زه طی وگط  جوالو

وهویج معو وهوکطف وشطب ط ییشو و،وزس وزان ط

 طیوکجطزیوشمطلوش رویمبووااونوکیسهو طو

هوکطا وبهو هزاووزسی  و طی واستوکهو ن ط هو

ویطفیطی و وبطن  طی وه وعنطصر وخواز وزیز  ه

و زیطفتو وبط وکه و س ن  وو وی   وخواز زانت

واوقو طیو   طوییبیون وهو زیطفتوهامو طیو

وبطو ونجوی  واخ البو طی وه وییبیطز ی ص  ط

وشغلو وبه واعالم وعبمطی وه کمکوآیط واعظطم

و پطهلو وه وقطزکگری ووالل وکسح وه شریف

وهو وهاوم  شطو وکطزگراو و ازای  وه نره 

واش غطلو وخطنمطو وب  وه وگرسنه وفایره یر م

 ازن وهوبهو یروهجهونگراوونیس ن وکهوآوو نیطو

جوابوخ اوزاو هوخوا ن و ا ووطلو رو ا زو

وهو وب  ن  وخ ا وبه وافرا  وایر وووا ه فارا

وکنن وهو وهو زو روکویوبراوو عط سرنمطا ط

وافرا و وایر واا وواشطووزا وکه وبخوا ن  ااوخ ا

و ا اوو ووضرا  وکه وایر ون طیت و، بگیر 

وهو وس ز وپر م و ن  ون ح وبط و از سریطیه

وان اخ رو یطک و یش  وسرو زوی طن وهوبرا 

و رو وبه وآشو، وه و یگوپبو وکر وو ن  وبرپط ه

ینطس   ،وکهوبهوبرکتوجم وزیوایطموایطن و

کن طو یزیوکهوایط و ازیموایروینطس تو طستو

واکرامو وسار  وسر وبر وزا وفایر و طی وکو   ،

ونواب و وطریق وب یر وه ویی نن  واطعطم خویش

وهو ویی نن  وکضمیر وزا وشطو و نیط وآو وه یی رن 

وییطن اان و وزا  وبه ویر م وبرای و م یشغو یطک 

وهو وکنن  وفرایوش وزا وخو  و ز  طی و مه که

پطپیرواا وصا طووخ ی گزازواسالموهویسبمیرو

نشون وهوبهوف روب شتوهوبریروهوووزیطووهو

قبیطن طیوآووبطشن وهوااوآکشو هاخوهوسربو

وشرکتو زوزا پیمطی و هوی ابوب راسن وهوبط

وسطلو و  طز وایروسه و ز وکه و!! وازبعیر عظیم

اخیروااوآس یروجم وزیواسالی وبیرهووآی  و

هوبهوآییرو طیوع ط یوشیعهواضطفهوش  وهوبهو

وزا پیمطی وبهوسویویش  ویا بو  ن طلوآووبط

ویجمئرو و، وآ و وضطیر وعزای و ز وشرکت ه

 بطشن و مهو یزوبهوخوب وپیشوخوا  وزفتو.

وبهووووو و گونه وه وکسطن  و ه وکه و ه ویط به

نره و طیونجوی وزسی  وان و؟وو مطوبهوقولو

وخ او و. ون ازیم ویط وه و اش ن  وعرضه خو شطو

خو شوکاطصمطووزاوییگیر واگروااوزا وورامو

وبالی وسرواووهو وو مط و، وبطشن  ب ستوآهز  

بچهوشطووییطی و.واگرو موااوزا وواللوب ستو

 آهز  وبطشن ونوشوجطنشطوو.

بهوزاس  ویطزاو هوییشو وکطوک وییخوا یموووو

و قب طزی طو وه وبطای ط وشطزالکطو وایر اسیر

وس وهو اتوسطلوفریحویش  وانگلو و. بطشیم

وهو وایم وخوز   وزا وزهوطن  ونطم وکحت اج مط 

 مهو یزیطووزاوااو ستو ا  وایموهوبهوخط و

وایطن و و ه و؟ ونیست وبس ونشس یم سیط 

وآسمطوو واا وکه وبرسیم وبطهز وایر وبه ییخوا یم

 کس ویطو یزیوبهو ا ویطونخوا  وزسی و.و

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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برای تماس با سازمان اتحاد 
فدائیـــــان  کمونیست یا 

 ارگانهای آن با یکی ازآدرس 
 های ذیل تماس بگیرید.
 روابط عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان

azer@fedayi.org 

 کمیته تهران 

Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 

karaj@fedayi.org 

 کمیته کردستان

kurdestan@fedayi.org 

 کــــطزویســـ روآاا یوووجمـ وزیوفـــ زاکیووشوزای وووو

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 علیه سیادت 
سیاسی و اقتصادی اقلیت محدود 

جامعه ممکن و قابل تحقق است . 
اولین گام در این راه ، سرنگونی 

جمهوری اسالمی ، انهدام ماشین 
دولتی و دستگاههای مقتدر اداری 

و نظامی بورژوایی و برقرای 
نظامی فدراتیو و شورائیست که در 

آن اکثریت مردم از فرهنگها و 
ملیتهای مختلف برای اولین بار به 
دخالت در زندگی خود می پردازند 
و برای ساختن آگاهانه جامعه ای 
که در آن از استثمار انسان بوسیله 
انسان ، از تبعیض جنسی و نژادی 
از سرکوب ، زندان و شکنجه ، اعدام 

و از بیکاری ، بی مسکنی ، فقر ، 
انهدام محیط زیست و ... خبری 

 نباشد .
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

واژگونی جمهوری اسالمی را 
بمثابه برجسته ترین تکیه گاه 

نظام سرمایه داری حاکم بر ایران 
و سرسخت ترین دشمن آزادی طبقه 

کارگر و جایگزینی آن توسط یک 
جمهوری فدراتیو شورایی را وظیفه 

 عاجل خود می داند .


