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کارگران سراسر 
 جهان متحد شويد

 

پيام تبریک فرا رسيدن 
نوروز کميته های 
 ایالتی تهران و البرز

کارگران زحمتکشان فرا رس�ي�دن ن�وروز را 
بر همه شما ت�ب�ري�ک و ت�ه�ن�ي�ت ع�رض م�ی 

 کنيم .
آرزو می کنيم سالی ک�ه در پ�ي�ش رو داري�م 
سالی برای رسيدن بهار زندگ�ی ک�ارگ�ران و 
زحمتکشان ميهن�م�ان ب�اش�د . واي�ن زمس�ت�ان 
رخت نخواهد بس�ت و ب�ه�اری ف�را ن�خ�واه�د 
رسيد مگر انکه همه به حم�اي�ت از خ�واس�ت�ه 
های برحق مان برخيزي�م و دس�ت در دس�ت 
بازو در بازو کنارهم به مقابله با نظم سرمايه 
رفته و حکومت مدافع مناف�ع ط�ب�ق�ه س�رم�اي�ه 
داری را وادار ن����م����اي����ي����م ک����ه ع����ق����ب 
ب�ن��ش�ي��ن�د .ح�ک��وم�ت��ي��ان ن��ه ازس��ر دوس��ت�ی ب��ا 
زحمتکشان بلکه از ت�رس ش�ورش م�ا م�ردم 
سعی نمودند با ت�وج�ه ب�ه ب�ح�ران�ه�ای ع�ظ�ي�م 
اقتصادی که گريبانشان را گرفته به ما صدقه 
بدهند بلکم بتوانند اتش درون توده ه�ا را ک�م 
سو نمايند انها بخوبی می دانن�د ک�ه اي�ن ات�ش 
خاموش شدنی نيست ام�ا ام�ي�د بس�ت�ه ان�د ک�ه 
ش��ع��ل��ه ه��ای ف��روزان ان را ک��ه ه��ر روز 
فروزنده تر می ش�ود و م�ي�رود ک�ه ات�ش ب�ه 
انبان انها بزند را کم سو تر و ناکارامد نماين�د 
بلکه چند صباحی بر عمر خود افزوده وشاي�د 
با ساختن با امپرياليسمها وبخصوص امري�ک�ا 

 راهی بيابند.
اينک اين وظيفه تاريخی بر دوش يکايک زن 
وم��رد دان��ش ام��وز و دانش��ج��و ک��ارگ��ران و 
زحمتکشان اين مرز بوم است که مت�ح�د ش�ده 
و  برای  نابودی النه عنکبوتی سرماي�ه خ�ود 

 را اماده سازند .
سال ن�و را ب�ا اي�ن ارزو ک�ه س�ال غ�م�ه�ا و 
دربدريها و فقر فحشا و گرسنگی پ�اي�ان ي�اب�د 

 شروع می کنيم
 نابود باد فقر و جهل

 نابود باد حکومت جهل و جنايت اسالمی
 برقرار باد جمهوری فدراتيو شورايی

 کميته های ايالتی تهران و البرز
١٥/١٢/١٣٩٢ 

 گذشته مشعلی فروزان وروشن کننده راه پيش رو
—١٢/١٢/١٣٩٢محسن رجب زاده  —  

هنوز طبقه کارگر و زحمتکشان ايران شيرينی پيروزی بر ظلم وستم شاه و دست�گ�اه س�رک�وب 
جهنمی اش ساواک را مزمزه نکرده بود هنوز اساسا توده ها در خي�اب�ان�ه�ا حض�ور داش�ت�ن�د و 
نيروهای انقالبی نيز در خيابانها مشغول تبليغات و افشا ی مسئولين و رژي�م ب�ودن�د و ه�م�ي�ن 
حضور علنی نيروها باعث شده بود که روز به روز توده ها بيشت�ر از پ�ي�ش ب�ه ح�ق�وق خ�ود 
واقف گردند و اين چيزی بود که رژيم از ان هراس داشت . ب�رای م�ا ک�ارگ�ران ن�ي�ز در ان 
اوضاع وضع به همين منوال بود .تشکل های علنی خود را داش�ت�ي�م و اي�ن تش�ک�ل ه�ا ک�ه ب�ا 
عضويت پيشروترين نيروها و بهترين فرزندان و شجاعترين فرزندان اين مرز وب�وم تش�ک�ي�ل 

٢صفحه  شده بود به دفاع از منافع زحمتکشان و طبقه کارگر می پرداختند .        

جهاني نيمي از جمعيـت تـحـت سـتـم          هشتم مارس روز 
٢صفحه  —سودابه  —گرامي باد مضاعف جهان   

 داراها و ندارها بخش دوم:
 جنگ بين داراها وندارها

سال پيش بين ٥٠٠جنگ بين داراها وندارها 
پيش قراوالن اسپانيايی وبومی های ام�ري�ک�ا 
شروع شده . شايد هم آغاز اين جن�گ ه�زار 
سال پيش بود ب�ي�ن ص�ل�ي�ب�ی ه�ای اروپ�اي�ی 
(تمدن غربی) ومسلمانان شرق .مبارزه ب�ي�ن 
ان��چ��ه م��ا ب��رای س��اده ک��ردن ان را ش��م��ال 
 وجنوب می ناميم هميشه وجود داشته است. 

٣صفحه   

 خود كرده را تدبير نيست؟!!
  ——١٢/١٢/١٣٩٢عدول –—

چندی پيش  در راب�ط�ه ب�ا پ�رداخ�ت ي�اران�ه ه�ا 
مليون شناسنام�ه ١٤دولت اعالم نمود که بيش از 

وجود دارد که با توجه به اينکه اشخاص حق�ي�ق�ی 
پشت ان وجود خارجی ندارند مشغول به گرف�ت�ن 
يارانه هستند . اين امار اع�الم ش�ده چ�ه کس�ان�ی 
هستند ؟ اين شناسنامه ه�ا در دس�ت چ�ه کس�ان�ی 
هست؟ به چه منظور اين شناسن�ام�ه ص�ادر ش�ده 

 است؟ 
٣صفحه   

 مارس 8اطالعيه سازمان اتحاد فدائيان كمونيست درگراميداشت 

۴صفحه   



رژيم ابتدا هجوم خود را به اين پايگ�اه ه�ا و 
تش��ک��ل ه��ا  اغ��از ن��م��ود . رف��ق��ا ت��وم��اج, 
مختوم ,واحدی  وجرجانی ره�ب�ران ش�ورای 
ترکمن صحرا را دستگير و هنگام انتق�ال ب�ه 
زندان تهران در بين راه زير پل�ی ت�ي�رب�اران 
نمودند . چندی ب�ع�د رف�ي�ق ج�ه�ان�گ�ي�ر ق�ل�ع�ه 
مياندواب را دستگير و زير شکنجه ب�ه ج�ان 
باخته گان راه آزادی پيوند زدند . ح�اک�م�ي�ت 
که نمی توانست کارگران را از داشتن ش�ورا 
و تشکلهای خود (بدليل پز ان�ق�الب�ی ک�ه م�ی 
گرفت و خود را درعين ض�د ان�ق�الب ب�ودن 
انقالبی معرفی می نمود و همين موج�ب اي�ن 
شد ک�ه اهس�ت�ه و پ�ا ورچ�ي�ن ب�ه ن�ي�روه�ای 

 انقالب حمله ببرد.
نيروهای سرکوب خود را به عنوان ن�م�اي�ن�ده 
گ��ان ک��ارگ��ران ج��ا زده وتش��ک��ل  ش��ورای 
اسالمی کار را بوجود اورد که هم ش�وراي�ی 
نبود (از دولت و حاکميت خط و خطوط خود 
را می گرفت) و ه�م ک�ارگ�ری ن�ب�ود تش�ک�ل 
های واقعی ک�ارگ�ران زي�ر ب�ار اي�ن تش�ک�ل 
دول��ت س��اخ��ت��ه ن��م��ی رف��ت��ن��د ن��ي��روه��ای 
اپورتونيست جنب�ش م�ث�ل ج�اه�ای دي�گ�ر ب�ه 
ميدان امده و شروع ب�ه ت�وج�ي�ح اي�ن قض�ي�ه 
نموده و تبليغ می نمودند که با توجه به اينک�ه 
خمينی (به زعم توده ای اک�ث�ري�ت�ی ه�ا ام�ام) 
خود انقالب را انقالب مستضعفان می داند و 
اينکه حاکميت انقالب�ی اس�ت و .... ه�زاران 
اراجيف ديگر که برای خاک پاشيدن به چشم 
توده ها به کار می بردند را به کار گرف�ت�ه و 
خاک به چشم عده ای از طبقه پاشيده و تعداد 
پيشروانی را که زير بار نمی رفتن�د را ض�د 
انقالب ناميدند و همراه و دوشادوش حاکميت 
انها را سرکوب نمودند .ب�ع�د از اي�ن ک�م ک�م 
هرچه حاکميت پايه های خ�ود را ق�رص ت�ر 
م��ی دي��د ي��ورش خ��ود را ب��ه ان��ق��الب��ي��ون و 
پيشروان طبقه کارگر عريانتر و وحشيانه تر 
می نمود . و اي�ن ت�ه�اج�م ه�ا روز ب�ه روز 
گسترده تر می شد تا ج�اي�ی ک�ه ت�وده ه�ا را 
وادار نمود به خ�ان�ه ه�ای خ�ود ب�رگ�ردن�د . 
انقالبيون را اعدام و يا متواری ن�م�ود و اي�ن 
بر سر ما امد که می بينيد . اينک که م�ا ه�ر 
روز ک���ه م���ی گ���ذرد اوض���اع ب���راي���م���ان 
دهشتناکتر می شود . تنها و ت�ن�ه�ا راه�ی ک�ه 
برايمان باقی است مبارزه است . واين ميس�ر 
نمی شود مگر اينکه تشکل های واقعی خ�ود 

 را بنا نهيم . 
اکنون که ع�ي�د ن�زدي�ک اس�ت و ب�ر حس�ب  

رسوم ديرينه کودکان ق�رق ش�ادی ب�رای ن�و 
نمودن لباس و کفش خود بايد باشن�د ک�ودک�ان 
ما غمگين تر از گذشته هستند زيرا ن�ه ت�ن�ه�ا 
لباسی در بساط نيس�ت ب�ل�ک�ه پ�ول�ی ن�ي�ز در 
بساط پدرشان نيست که بسياری از ماي�ح�ت�اج 

چ�ه اوليه زندگی را نيز  بتواند ت�ه�ي�ه ن�م�اي�د 
 رسد به .....؟

هر روز که ميگ�ذرد وض�ع ب�دت�ر از روز   
 قبل است تنها 

عده ای انگشت شم�ار ک�ه ب�ا ح�ک�وم�ت س�ر 
وسری دارند زن�دگ�ی م�ی ک�ن�ن�د ب�ق�ي�ه ف�ق�ط 

 گذران می کنند . تا که فردا چه پيش ايد. !
هيچ ياوری نيست جز خود ما هي�چ ح�م�اي�ت�ی 
نخواهيم داشت اگر خود به ح�م�اي�ت از خ�ود 
برنخيزيم .تنها و تنها راه حل تشکي�ل تش�ک�ل 
های واقعی خودمان به دست خ�ودم�ان اس�ت 
که می تواند م�ارا ي�اری رس�ان�د ت�ن�ه�ا خ�ود 

 بازوی اجرايی خود هستيم .
ام��روزه روز اوض��اع مص��داق ان م��ث��ل 
معروف است کس نخارد پشت من جز ناخ�ن 

 انگشت من.
پس هرچه سريعتر ب�اي�د اق�دام ن�م�ود تش�ک�ل 
های واقعی خود رابن�ا گ�داش�ت�ه ن�ه ت�ن�ه�ا در 
محل کار ب�ل�ک�ه ه�رک�ج�ا ک�ه حض�ور داري�م 
محالت مدارس دانشگاهها و... تا بتوان�ي�م ب�ه 
عنوان يک پيکر واحد عمل نموده و به ياری 
يکديگر برخيزيم تا به دشمن ي�ورش ب�رده و 
وادار به عقب نشينی اش کنيم و دست اخر تا 
درهم بشکنيم قوای سرکوب ان وط�رح�ی ن�و 

 دراندازيم.
 ١٢/١٢/١٣٩٢محسن رجب زاده 
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 گذشته مشعلی فروزان وروشن کننده راه پيش رو
 بلشويك وار ببايد جنگيد     چه كند با دل چون اتش من اتش تير

زنان جمعيت کث�ي�ری از ج�وام�ع بش�ری ک�ه 
تحت ستم مضاعف قرار دارند را شام�ل م�ی 
شوند. .ودر کشور م�ا ب�ه م�رات�ب ب�ي�ش�ت�راز 
جای جای دنيا  زنانش مورد س�ت�م ق�رار م�ی 
گيرند اما چ�ن�دی اس�ت ک�ه ت�ع�داد زي�ادی از 
پيشروان اين جمعي�ت ب�ه م�ب�ارزه ع�ل�ي�ه ب�ی 
ع��دال��ت��ی و ظ��ل��م��ی ک��ه ب��ر زن��ان م��ی رود 
برخاسته و حضوری پر رنگ در م�ب�ارزات 
کشورمان از خود نشان داده اند م�ا دس�ت�ه�ای 
انها را می فشاريم و اع�الم م�ی ن�م�اي�ي�م ک�ه 
همواره در کنار انها هستي�م و ه�م�چ�ن�ي�ن ي�اد 
اور می ش�وي�م ک�ه ب�رای ره�اي�ی و ع�دال�ت 
واق��ع��ی ج��ن��س��ی ج��ز پ��ي��وس��ت��ن ب��ه ص��ف��وف 
کارگران راهی نيست اين طبقه کارگ�ر اس�ت 
که تا به اخر انقالبی است و عدالت اجتماع�ی 
و ع��دال��ت ج��ن��س��ي��ت��ی را م��ی ت��وان��د ف��راه��م 
اورد .هيچ نيرويی و طبقه ای ديگر ن�ه ت�وان 
فراهم اوردن عدالت واقعی را دارد نه من�اف�ع 
انها اين اجازه را به انها می دهد که خ�واه�ان 

 عدالت واقعی و اجرای ان باشند .
پس ما زنان بايد مبارزات روزم�ره خ�ود را 
به مبارزات طبقاتی کارگران و زحم�ت�ک�ش�ان 
ميهنمان گره زده و بازو در ب�ازوی ان�ه�ا ت�ا 

 نفی طبقات و هرگونه کارمزدی پيش برويم 
 زنده باد آزادی 
 برافراشته باد پرچم کارگران و زحمتکشان  

 ٩٢/١٢/١١سودابه 

جـهـانـي    هشتم مارس روز 
نيمي از جمعيت تحت ستـم  

 گرامي باد مضاعف جهان 

براي ياري رساندن به سازمان 
اتحاد فداييان كمونيست در 

مبارزه براي برقراري عدالت 
جنسيتي واجتماعي با ما تماس 

 بگيريد.
ادرسها درصفحه پاياني موجود 

 مي باشد.

 شايد كه تورا خوش به اينست 
كه نويسم رويت چو گل و          

 من زنبوري كه در ان خانه بگيرم
يا باز نويسم تو كوهي چوتفتان     

 ومن ان عقاب سياهي 
كه بر بام تو ماوا گزينم            

 هرگزنتوانم نتوانم نتوانم
من عشق به سادگي اموختم و         

 ساده نوشتم ساده تر از اين هم 
نتوانم نتوانم نتوانم             

 محسن رجب زاده 
62انفراديهاي گوهردشت سال    



اينه�ا س�واالت�ی اس�ت ک�ه در ب�ي�ن م�ردم 
مطرح شده و جوابی ب�رای ان ه�ن�وز از 
مسئول�ي�ن ب�ه گ�وش ن�رس�ي�ده اس�ت.! در 
جامعه ای که گردش اطالع�ات بص�ورت 
درست و قانونی ص�ورت ن�گ�ي�رد ب�ازار 
شاي�ع�ه بس�ي�ار داغ اس�ت و ت�وده ه�ا در 

 همين شايعات پاسخ خود را می يابند .
در اين رابطه نيز ش�اي�ع�ات بس�ي�اری در 
بين مردم وجود دارد از قبيل:اينک�ه س�پ�اه 
در اين رابطه دست دارد و مس�ئ�ل�ه ب�ي�ش 
از هر چيز اقتصادی است و .... اما يک�ی 
از اين پاسخ شايعه ها بس�ي�ار ق�اب�ل ت�ام�ل 
است . يکی از اين شايعه ها در دهان ه�ا 
بسيار می چرخد و در هر کوی و ده�ات 
و شهر ان را می شنويم و ان اي�ن�س�ت ک�ه 

مل�ي�ون�ی اس�ت  ١٤اين شتاسنامه ها همان 
که در دست بيت بوده و بي�ن بس�ي�ج�ي�ه�ای 
مورد اعتماد پخش شده تا در رای گيريه�ا 
از ان به نفع ک�ان�دي�د م�ورد ن�ظ�ر ره�ب�ر 
استفاده شود تا هم تعداد رای دهنده ه�ا را 
باال ببرند و هم ک�ان�دي�د م�ورد ت�اي�ي�د خ�ط 

 رهبر باال بيايد . 
خاتمی و احمدی و روحانی را ب�ه ه�م�ي�ن 
ط��ري��ق ب��اال اورده ان��د چ��ون ره��ب��ر در 
اينچنين شرايطی اينها را می خ�واس�ت�ه و 
در ضمن تعداد  افراد ش�رک�ت ک�ن�ن�ده در 
رای گ��ي��ری ن��ي��ز ب��اال رف��ت��ه و کس��ب 
اع��ت��ب��اری ب��وده اس��ت ب��رای رِژم . اي��ن 
شايعه از همه شايعات ديگر ب�ي�ش�ت�ر ب�ي�ن 
مردم می چرخد و گ�ف�ت�ه م�ی ش�ود ح�اال 
همين افرادی که اين شناسنامه ه�ا را در 
اختيار دارند از ان سوء استفاده ن�م�وده و 
يارانه های ان را گرفته اند خود ک�رده را 
تدبير نيست . اي�ن س�واالت ک�ه ت�وده ه�ا 
خود پاسخهاي�ی ب�رای ان ي�اف�ت�ه ان�د اي�ن 
مسئله را روشن ميکند که ديگر ت�وده ه�ا 
به راحتی فريب رِژم و اپورت�ون�ي�س�ت�ه�ای 
جنبش را که وظيفه خاک پاشيدن به چش�م 
توده ها را دارند نمی خورند حال ه�رچ�ه 
قدر انها می خواهند تبليغ کنند که خ�ات�م�ی 
يا روحانی رای اورده و .... اي�ت�ه�ا ف�ق�ط 
اي���ن را نش���ان م���ی ده���د ک���ه ح���ن���ای 
 اپورتونيستها و رژيم ديگر رنگی ندارد .
 سرنگون باد رژيم جهل جنايت و دروغ

 سرنگون باد نظم سرمايه داری 
 برقرار باد جمهوری فدراتيو شورايی 

 پلی برای رفتن به سوسياليسم
 ١٢/١٢/١٣٩٢عدول         

پانصد سال فشار و مقاومت وقتی ش�روع 
شدکه تمامی يک قاره بزور اش�غ�ال ش�د. 
فرهنگ بومی درهم شکسته ش�دوم�ذه�ب�ی 
تازه ويک نظ�م ن�وي�ن ج�ه�ان�ی ب�ه وج�ود 
امد.کواتموک ها وتاراس ها در مک�زي�ک 
اول�ي�ن گ�روه ه�اي�ی ب�ودن�د ک�ه م�ق�اوم��ت 
کردند. جمهوری سياه پالمار در ام�ازون 

ايس�ت�اد  ١٧عليه پرتغاليها در ت�م�ام ق�رن 
باشورش توپاک م�اروه�ا ی  ١٨ودرقرن 

پرو ادامه ياف�ت.ج�ن�گ ت�ري�اک در چ�ي�ن 
ش���ورش م���اي���ی م���اي���ی  ١٨٤٠درس���ال

درمس��ت��ع��م��رات اف��ري��ق��ای ش��رق��ی ال��م��ان 
و پنجاه سال بعد ج�ن�ب�ش ١٩دراوايل قرن 

مائو مائو عليه انگليس الج�زاي�ر وج�ن�ب�ش 
آزادی بخش ه�ن�دوچ�ي�ن ع�ل�ي�ه ف�رانس�وی 
ه��ا .ج��ن��گ وي��ت��ن��ام ج��ن��گ آزادی ب��خ��ش 
دران���گ���وال و م���وزام���ب���ي���ک .ان���ق���الب 
ساندنيست ها در نيکاراگوئه .همه اين ه�ا 
بخشی از ج�ن�گ ب�ي�ن داراه�ا و ن�داره�ا 

 است.
بخش زيادی ازجنگ های صد سال اخي�ر 
جنگ هايی بوده است بين اروپايی ه�ا ي�ا 
آمريکای شمالی با ديد ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی از 
يک طرف ويک کش�ور ک�وچ�ک ج�ه�ان 
سوم در طرف ديگر .ودليلش اغلب ح�ف�ظ 
منافع حياتی اق�ت�ص�ادی اي�ن م�ث�ال دن�ي�ای 
آزاد بوده است چنين ب�ود وق�ت�ی در س�ال 

درايران عل�ي�ه دک�ت�ر مص�دق ک�ه  ١٩٥٢
ملی کردن صنعت نفت را اج�را م�ي�ک�ن�د 
وارد عمل شدند.شرايط همي�ن گ�ون�ه ب�ود 

در گ��وات��م��اال  ١٩٥٤زم��ان��ی ک��ه در 
سودهای شرکت يونايتد فروت تهديد شد . 
در گواتم�اال و در الس�ال�وادور و..... در 
ج��ن��گ ه��ای وس��ي��ع ت��ر ه��م زم��ان��ی ک��ه 

ثروتمندان برسر آقايی دنيا با ه�م مس�ئ�ل�ه  
کشورهای ف�ق�ي�ر را م�ج�ب�ور م�ی  داشتند

کردند ن�ق�ش گ�وش�ت دم ت�وپ را داش�ت�ه 
باشند. انگليسی ها در جنگ ج�ه�ان�ی اول 
کنيايی ه�ا و ه�ن�دی ه�ا را ب�ه ج�ن�گ ب�ا 
تانزاني�ا ي�ی ه�اي�ی ف�رس�ت�ادن�د ک�ه ال�م�ان 
ف�����رم�����ان�����ده اش�����ان ب�����ود .درس�����ال 

درم��ن��ط��ق��ه ن��ف��ت خ��ي��ز چ��اک��و در ١٩٣٠
امريکای جنوب�ی دو ش�رک�ت ن�ف�ت�ی ب�ي�ن 
المللی موفق شدند سرخپوستان پ�اراگ�وئ�ه 
وب��ول��ي��وي��را ط��وری ب��ه ج��ان ي��ک��دي��گ��ر 

 بيندازند که تقريبا همديگر را نابود کنند.
بنای ن�ظ�م ج�ه�ان�ی ب�وج�ود ام�ده ب�ع�د از 
جنگ جهانی دوم براساس تسلط قدرته�ای 

بزرگ برکوچک ها ب�ود .دو اب�رق�درت�ی  
که دنيا را بين خودشان تقسيم کرده ب�ودن�د 
اين نظم را بکمک زرادخانه هايش�ان وب�ا 
اعمال زور نگه داشته بودند . کوچکترها 

م�����ج�����ارس�����ت�����ان چ�����ک�����س�����ل�����واک�����ی  
پاناما وکوي�ت ,گرانادا ,وافغانستان .ويتنام 

وغ���ي���ره س���رم���ای ج���ن���گ س���رد را 
چشيدند ..ج�ن�گ س�رد س�ران�ج�ام ب�ع�د از 
چ��ه��ل س��ال ت��م��ام ش��د . اروپ��ای ش��رق��ی 
(واندکی بعد شوروی) وانچه سوسيال�ي�س�م 
واقعا موجود خوانده ميشد مانند ک�ل�ب�ه ای 
درهم شکست . مدل چينی ان�ه�م درم�ي�دان 

يک ت�اري�خ دان صلح اسمانی قتل عام شد.
ح�رف زد . ”  پايان تاريخ “  امريکايی از

کمونيسم مرد و يه خ�اک س�پ�رده ش�د ام�ا 
ق�د ب�راف�راش�ت .اي�ن ” اژدهايی چن�د س�ر 

يکی چهره صدام حسين را داش�ت . پ�س 
از اندکی بر اين اژدهای چند سر هم فائق 
ام��دن��د وج��ورج ب��وش ت��وانس��ت در ب��اره 

داد سخن ب�ده�د .ن�ظ�م “ نظم نوين جهانی” 
نوي�ن�ی ک�ه ت�ن�ه�ا ي�ک اب�رق�درت دارد و 

ب�ان�ک “  ق�درت�ه�ای ب�ازار”  نئوليبرالي�س�م 
جهانی و بني�اد ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی پ�ول ب�را ن 
حکومت م�ي�ک�ن�ن�د .زي�رپ�ا گ�ذاش�ت�ه ش�دن 
حقوق بشر توسط چي�ن�ی ه�ا ه�م درس�اي�ه 

ب�ه س�رع�ت “ ت�وس�ع�ه اق�ت�ص�ادی” توع�ی 
بخش�ي�ده ش�د. ج�ن�گ س�رد ب�ي�ن ش�رق و 
غرب خاتمه يافت اما جنگ بين فقيران و 
ثروتمندان ه�م�چ�ن�ان ادام�ه دارد. ج�ن�گ 
اقتصادی بين شمال وجنوب پ�اب�رج�اس�ت. 
م���گ���ر س���ي���اس���ت اق���ت���ص���ادی دن���ي���ای 
ثروتمندعلي�ه ج�ه�ان س�وم ب�اق�ي�م�ت ه�ای 

محدودي�ت ت�ج�اری ” پايين برای مواد خام 
وش��راي��ط ب��ازپ��رداخ��ت س��ن��گ��ي��ن ج��ن��گ 

ب�ه ب�ع�د ١٩٧٤اقتصادی نيست؟ ! از سال 
کشورهای درحال رشد هم�ه ت�وانش�ان را 

تنظيم ت�ازه اق�ت�ص�اد ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی ” برای 
بکار بردند ک�ه ه�ن�وز ه�م ب�ه واق�ع�ي�ت ” 

نپيوسته است در واقع ما امروز بيشتر از 
بيست سال پي�ش از ان دور هس�ت�ي�م. ب�خ 
جای قيمت های بيشتر و ث�اب�ت ت�ر ب�رای 
م�واد خ��ام م�وان��ع ت��ج��ارت و ب��اال ب��ردن 

ه (کشورهای فق�ي�ر)کمکهای اقتصادی ک
در برنامه ريزی های تجاريشان روی ان 
حساب ک�رده ب�ودن�د درس�ت ب�ا ض�دش�ان 

 روبرو شدند .
 بقيه در شماره بعد
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!!خود كرده را تدبير نيست؟  داراها و ندارها بخش دوم: ( جنگ بين داراها وندارها ) 



 کارگــــران سراسر جهان متحد شويد 

هشت مارس روز گراميداشت مبارزه 
ميليونها زن در جهان و تجديد عهدی ديگر 
در حفظ و بقای دستاوردهايی است که زنان 
جهان به آسانی به آن دست نيافته اند. اين 
دستاوردها از قِبِل مبارزات طوالنی و 
خستگی ناپذير جنبش جهانی زنان و بقيمت 
فداکاريهای بسيارش ممکن گشته است، 
وکمونيستها  در به ثمر رساندن اين 
دستاوردها و تداوم اين مبارزات در اين 
جنبش، نقش کليدی داشته و همواره از 
پيشگامان اين جنبش بوده اند. اين هم يکی 
ديگر از سنتهای کمونيستها  است که در 
راديکاليزه کردن، ارتقاء سطح مطالبات، 
طراحی و تعريف واقعی از برابری کامل 
زنان از يوغ مردساالری و ديگر مظاهر 
ضد انسانی سيستم سرمايه داری مهُر خود 

 را بر آن دارد.
هشت مارس سمبل اين مبارزات و حاصل 
تالش  فعالين کمونيستی است که بدرستی در 
طبقاتی بودن منشاء اين ستم تاکيد کرده و 
رهايی سازی زنان را معطوف به يک امِر 
که نظام  همزاِد انقالب اجتماعی دانسته اند،
کارمزدی را مغلوب و سوسياليسم  را 

 جايگزين آن کرده باشد.
جنبش جهانی زنان هنوز وجود دارد چرا که 
سرمايه داری هنوز در حيات است. 
ساختاری که ساز و کارش خود مولد اين 
نابرابری بوده و از ملزوماِت تداوم چرخۀ 
سودآوری اش است که اين نابرابری 
اجتماعی موجود باشد. مذهب ونقش ابزاری 
آن در ازلی نشان دادن و مشروعيت 
بخشيدن به مناسبات ضد انسانی اين سيستم 
از کارسازترين ابزارهای سرمايه داری 

 بوده و هست.
در رژيم جمهوری اسالمی و به تبع آن تمام 
مناطقی که تحت مافيای مذهبی اسالم قرار 
دارند، زنان از اولين قربانيان سرکوبگری و 
آدمکشی رسمی و سيستماتيک اين رژيمها 
هستند. در اين جوامع اسالمزده، اين 
آنتاگونيسم جنسی به باالترين حد ممکن 
رسيده و بمراتب فاجعه بارتر بوده است و 
نهادهای مذهبی بسياری اختراع و تاسيس 
گشته اند که منحصرا به امر سرکوب و 
اعمال خشونت همه گستر نسبت به زنان 

جنبش زنان در اين جوامع گماشته شده اند.
بويژه در ايران يکی از فعالترين و 
پيگيرترين جنبشهای اجتماعی در امر مقابله 
با سرکوب و بيحقوقی محض اجتماعی بوده 
است. رژيمهای مرتجع منطقه و نهادهای 
اسالمی در قدرت، تالش کرده اند تا با زور 
سرنيزه زنان را تمکين به قوانين نابرابر 
سرمايه داری و فرهنگ اسالمی کنند ولی به 

اعتبار مقاومت ميليونها زن از ايران گرفته 
تا مصر و تونس، نتوانسته اند زنان را از 
صحنه مبارزه خارج و يا براحتی آنان را 
حتی موقتا به عقب برانند. که چرايی اش را 
بايد در روند مبارزه جهانی زنان برای 
دستيابی به برابری واقعی دانست که امری 
بازگشت ناپذير است و در جان اجتماعی 
جامعه ريشه دوانده، و دقيقا به اين دليل است 
که ارتجاع اسالمی چنين سرسختانه به نفی 
حقوق برابر و انکار هويت انسانی زنان 
پرداخته و آنان را "ام الفساد" تعريف کرده 

مذهبی اش را بر  -و شالودۀ هويت سياسی
زن آزاری و مردساالری محض پی ريزی 
کرده است. جمهوری اسالمی ايران بيش از 
سه دهه است که مذبوحانه تالش کرده است 
که زن آزاری را به يک نُرم اجتماعی و 
يک فرهنگ عمومی در اين جوامع تبديل 
کند ولی با مبارزات و اعتراضات عمومی 
زنان در اشکال و انحاء مختلف حتی قادر 
نبوده است آنرا در شکل يک قانون رسمِی 
کمابيش قابل تحمل بخورد زنان بدهد. يکی 
از معضالت دائمی رژيم از ابتدای قدرت 
گيری اش تابحال همواره همين مسئله کنترل 
زنان و به تسليم کشاندنشان بوده که هنوز هم 
با نافرجامی روبرو گشته است. و برعکس 
شاهد بوده ايم که با کمترين گشايشی در 

اجتماعی ايران، جنبش زنان  -فضای سياسی
هم  شکوفايی تازه ای در جهت تعرض به 

 زن ستيزی رژيم از خود نشان داده است.
از آنجا که اين شرايط اجتماعی ضد بشری 
و تحميل شده بر زنان فقط مختص به جامعه 
زنان نبوده بلکه اين تحقير و فرودستی 
قانونی و غير رسمی شامل جوانان، کودکان 
و ديگر آحاد جامعه نيز ميشود. و از آنجا که 
زنان اولين قربانيان انواع ديگر ستمهای 
طبقاتی و مذهبی هستند، مسئله زنان امر 
جنبشهای اجتماعی ديگر نيز هست، و جنبش 
زنان را هم نمی شود بطور کلی از 

 مبارزات طبقاتی منفک کرد.
به بيانی ديگر، اگر زنجيره جهانی خشونت  

به زنان، ميليونها زن را در مبارزه و 
سرنوشتشان در کنار همديگر قرار ميدهد، 
بهمان اندازه هم موقعيت زنان و سرکوب و 
تحقير اجتماعی شان آنان را در کنار 
جنبشهای انقالبی ديگر قرار ميدهد. و تنها 
در کنار پيوند ارگانيک آنان با مبارزات 
جاری کارگران، دانشجويان، جوانان و هر 
جمعيت آزاده و عدالت جويی ديگری است 
که مبارزات زنان را، هم به پيروزی اميد 
آفرين ميکند و هم ميتواند ضامن بقای 

 دستاوردهايشان باشد.
سازمان اتحاد فداييان کمونيست هر انسان 

آزاده و برابری طلبی را به حمايت و 
 همياری جنبش زنان فرا ميخواند.

واز شما دعوت ميکند درهرمکان و 
موقعيتی که هستيد، به استقبال هشت مارس 
برويد ودرسطحی گسترده تروبا همبستگی 

 بيشتری عليه  رژيم اسالمی ايران 
وقوانين زن ستيزش بميدان آمده و  به 
ارتجاع ضد زن  حاکم بر ايران، " نه" 

 بگوئيد.
 گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن

پُر توان باد مبارزات زنان عليه ستم جنسی 
 و نابرابری اجتماعی
 زنده باد سوسياليسم
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براي تماس با سازمان اتحاد 
فدائيـــــان  كمونيست يا 

 ارگانهاي آن با يكي ازآدرس 
 هاي ذيل تماس بگيريد.
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