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یککسالککز ایاا حککزیاآبزلککذاتهککز ا   کک  ا
یلتا حزمذاک اهزاکش  ا د ا ریباه ا

تککباهاککوزاکککسط اتسلککنامکک ط  ی اا0011
جنزی کککز اجبرککس الایلککدمذا اطلکک  حرالا
 اهکک ایلککز داهککرط اهحکک ایاا ککشتا کک ی ا
نفرامس  زاخزمسشا دا لذانقط اعطفذا
ط اتز یخاچرلا اط الزل امبز اهاهراعلحک ا
ییکککبا  یکککشاططمنککک ا  کککشاخکککس طایینبکککز ا
کککنزنذاهکک اخحزهزنرککزاتمدنککداککک اکککز   ی ی ا
  یشا بسی هایاا س شاتنرزان ری اهوطنکدا
 اتزکحکدامحکرطنکداچنزن ک ا رلکن ز ا ا ککزا
هر ن کککککز اهککککک اخحزهکککککز اهری نکککککداککککککز الا
نبح سینحشاهکنحش،ا رلکن زنذاکک ااط ا کذا
چندا  ااچنز ا س  ایالایااعک یا ای یطها ا
 ککککد داخککککسطا یانککککشز اطیطنککککدا اچنککککز ا
 ریلککذاهکک اجککز اآزکبککز ایندیخ نککداککک ا
هادایاایعبز اجنزی کز ین اط  ا صتاهز ا
طی ککراهکک اخسنریکک الا اجنزیککتاعلککنذا  الا
ت  طنککدا اهککزا ککلحسامککن قحشا اهکک ا ککصدا
ککککشتااکککد زانفکککرا یاهککک اخکککز ا خکککس ا
کککشحدنداتککزاهلککک اه سیننککداتتکک اخککششا ا
کحکککباتکککسطها کککزا یاکککک اهنحزنرکککزالا  یکککشا یا

خکککزمسشاکننکککدا لکککذا  نکککشزن ا ر  ککک اهکککوط
ا ذاخحز اهز ل،اتن  امسجبا کلل ا  ا
 د اییباتت ا دهاخسطا  یشا اتبزمذا
یعککککسی ا اینککککصز  اتبککککزمذاجنزآرککککزالات ا
یلکککتاکککک اچنحکککباانکککد ذا دککککتاهکککز ال،ا
چنحککبا قککرا ا رلککن ذا اهککیاخزنبککزنذا ا
 نزطال،اچنحکبانکزهریهرالا اهکیاعکدیل ذا ا
یل بدیطالا یاهر ری اکرطهایلت.اییباتت ا
خزمسشانخسی کدا کداجک اهکزالکرن سنذا ا
مرگاجبرس الایلکدمذ،اچنزنکک اط اتهکز ا

کککز  ری ا ااآب کککشز ا اجسینککز ااط اا89
هحک ایااط یکنتا کررایکسااکدیا ریکزطا ا
مرگاهراجبرکس الایلکدمذا الکراطیطنکدا ا
هکککدیبا ریکککجا کککصلاجدیکککدالا کککشسطندا.ا

یینساهادایاایسالز ا اهزاتشدیداهحکری ا
ی  صزطالا ای  یی ا آش نز اهحککز الا ا
تکککس یا ا قکککراتکککسطها کککزا بککک اهخکککشرزالا
لکککککککککرمزی اطی الا ریلکککککککککز ایاا کککککککککس ی ا
تتشفکککشز اخکککششا اکحکککباتکککسطها کککزاهککک ا
تکککز وای  ککزطهاینککدا،اجبرککس الایلککدمذاط ا
کنز الزامزند ذا امجر اکرط انحر  کزالا
لکککرکسه رشاط ا کککیات ایلکککتااهکککزاهرکککرها
هککرطی الایااهحبککز الاکر نککزاککک اخککسطاعزمککلا
یالذا حوعا کن رطهات اهکوطهاهکزا خک ا
یخبککز ا یلککتا اط   اا ا ککراچکک اهحککش را
ط  حراکرط امرطیاهکزاییکباهحبکز الاتبزمکذا
یذ کز ا یامککش س اکنککداهکک اییککبایمحککداککک ا
ط این خزهکزداتمریکککزاطمکریترکزاهککرالکراکککز ا
تیندا ا بکجا سلکذاکک اطیطهاینکدانکزجذات ا
 سند،اهخ اطی رالایاالرمزی اطی الاکک ا
نزیای والحو اهراخسطانرزطهاینکدان کری ایاا
تینککدهامنزلکککبزدالککرمزی اطی الاط اییکککری ا
کککک اط ااکککس دا حکککزیا ری کککحراتکککسطها کککزا ا
نککزتسینذا  یککشاط امرککز اینقککدر،اهککزاخطککرا
جدالامسیج اخسی دا د،اه اتکز وای  زطها
ینککدا اهککزا ریبکککز الا اتبلحوککزداط   حککبا
لککککلذاط اتطرککککحرا امسجکککک اجلککککسهاطیط ا
  یشا زلدا امکن بدا اجنزی ککز ا رلکسال،ا
خصساکککزاهکککریالاجسینکککز اکککک ات اط  ی ا یا
ندیککککدهاینککککد،اتنرککککزاجککککزی  یباجبرککککس الا
یلدمذا انجزداییری ا اییرینذا اط یاکلا
نجزدامنزلبزدالرمزی اطی الا یاهزا شتا
هکک اعککصراهز کککسهایا ا دیککیایالککلطنتا
ملر کککذاکننکککدا.اط اآکککزلذاکککک ا رلکککسالا ا
یلکککککدمذا قکککککناط انکککککسعالبکککککز ا نکککککسعا

 ف بککککز اتفککککز داطی نککککدا ا ککککراط ایککککسا
 لزلتاهراط شاطی   ایندا اتسطها کزاهکزا
 ککلز ا امککرگاهککرالکک ب راچکک ا ککزهاهز کک ا
چ ا  برا اجسیهشز ا یاطیطهایند،ا ر  کذا
طی ککرایااجککحرهاخککسی ی الککرمزی اطی الا ککرا
چندایند ایمزاهزاجز ا اجنجز اهکنحز ،اهکزا
ه الحن ااط النگاتسطها کزا اهکزا نکگا ا
للککزراکبسنحککن ذاا امسجکک اجلککسهاطیط ا
خسطاهزاط اهکز الکب انکشز اطیط ا  یهکنا ا
منزلکککبزداهککک ایاکککطد ا رهکککیاط اهریهکککرا
تحجرا اططمنشذاجبرکس الایلکدمذ،اهک ا
نجکککزدالکککرمزی اهرخسیلککک  اینکککدا.ایینکککسا
 ظحف اتساتسامزلکتاکک اهکزا س کحز الا
 اط  اط لکککککتایاامس لحکککککتاینقکککککدرا ا
ط بنز ا ی ا اط  تا ا ن ز نگات ،اییبا
ت ککز ذا یاهکک اط   اتککسطها ککزاهککبریشا اهککزا
لکککککزامزند ذا ام کککککشکلاککککککرط اتنرکککککز،ا
 زمرزالاهلندالاهریالام د ذاکرط ااک ا
ضکککداینقکککدرا اتحقکککنای کککدی اینقکککدرا
ککککز  ری ا ااآب ککککشز اهکککرطی یش،اهدیکککبا
منظکو امککزا لککزلحباطیخکلاکککشس الککزامز ا
یتحککزطا ککدییحز اکبسنحککنتاهکک اتباحککتایاا
  کککککبرالالکککککزامز ا،ااهکککککز اطی کککککرا بککککک ا
ینقدهحکککککو اکبسنحککککککنتا یاطعککککککسداهکککککک ا
 بکککککز الامحنبککککزیحشا اطل ککککشز ا یاهککککزا
ی  حزقامحفشز یشاتزاط  زلکبایکساجبرک ا
 ری حرا اییجزطال زطالالزامزندها ا ی بکرا
ط اطیخلاککشس اهکزاتقسیکتا الکزامزند ذا
اک اینقککدر،انکحر ا اتککسی امکوزعفذاهکک ا
مبککز ایداکککز  ری ا ااآب کککشز ا اتکککسطها
 ککزالالکک بدیدها ا ککر اطلککتاهبخککشحشا.ا
هککدیبامنظککو اتمککزط ذاخککسطا یاهککریالا ککرا
 سنککک ا بککککز الاط اچرکککز اجکککسرایاکککس ا
لکککککزامزنبز ایعکککککدیامحکنحکککککشا اتبزمکککککذا
یمکزنزتبز ا یاط اخدمتا ککلاهخکشحد ا

 ه اییبال زطا  برالا ری امحد حشا.ا
 مرگاهرا  یشاططمن اجبرس الایلدمذا

 اندهاهزطاجبرس الا د یتحوا س یییا
اندهاهزطالسلحزلحنشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 لزامز ایتحزطا دییحز اکبسنحنتا
       99/7/88کبح  اییزل ذاترری 
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تحسلذاآبزلذاط اا89تهز ا
 حکز اتسطها زاعلح ا
 جبرس الایلدمذا



 

 فد شامررمزها بریهاهوطاهکزاخکبرا کسدا
 جریز ایکذایاایلزتحداهرجن  ا اهک  گا
مسلکککحقذالککککن ذاییکککری اککککک اهککک اطلحککککلا
هحبکککز الاط الکککبا ش زطلکککزل ذا  اطیط،ا
مس لحککتا انقکک ای ا ککبندا ککجریز اط ا
مسلککککحقذاییککککری اهککککرا ب ککککز ات کککککز ا ا

ینککککز ایلکککتا امکککرگای ا قدینکککذا حر زهکککل
 کسط،اهریالاییبا نرامرطمذامحنسرامذ

 کزالاالاهرخکس طا لکزن الایالذانحسهنک  
طی الاط اچ سن کککذا و ککک اییکککبالکککرمزی 

ککز ا کز ا یاهک خبرایلتاکک اتبکزیاتکدش
یالاملذا امحرنذاهکزاهرطنداتزایاای ایلطس ه

چز نذامبز ایتذاهنزاند.اط ا رییطذاک ا
منزلبزدالرمزی اهزاچزل اه   ذامسیج ا
 کککدها ا  یبکککذاکککک اهکککزا لکککزلتاآفککک ا ا
تقسیککتاییککبامنزلککبزدای تجککزعذاهککرا  الا

یالاکک اکز اتمکدهایکنکس اهکزا کنزطا کن رطه
تبکککزیاتکککز   وطشا یاط اهکککرا ر  ککک ا اهککک ا

 ککزالا لککحراتمریکککزاعبککدا بککریهاتحککریش
-نزتسی ایااینجزیاییبا لزلتایلتا بک 

 تسا ا امباB.B.C زالاتلسی یونذامزنندا
ینکدا ایین رنز نز اه ااکری تای  کزطهییری 

ه ا بز اییباک اهادایااچرلالز اط  ی ا
یلکککفنز ا  یکککشا زلکککدا رلکککسالا ریمکککسشا

ینکککدا اهکککزا کککبراککککرطها کککدهایلکککتانبککک 
تساککککح اعظبککککتا ای  ککککدی ا ا حککککشر تا
ییکککری ا اییرینکککذاط اط  ی ا رلکککسالالکککلذا
طی نداچنحبایل زاکننکداکک اتنرکزاجزی  یکبا
جبرس الایلدمذاهزاا رطیند ات اعظبتا

 کککزا رلکککسالالکککسیا کککک ایلکککتا الحکککد ات 
ه طلککذا انککزتسینح ا بحککش امککس طاین قککزطا

یکبکز ها کجزعتاهک ا سیطی ین ایلت[اه 
ا« حبکز انکسیب«ط کدا اهکزا کر اخرجامکذ

 بککک ا یاطعکککسداهککک اهر کککزییایع کککصزرا ا
 ککس شاهککریالالککرن سنذا  یککشامحنبزیککدا ا
ط اطیخککککککلاامککککککرگا ککککککجریز ا اط ککککککبا

 سنکک (یاای اط ات یم ککزها رط لککذاآبزلککذ
ت  طاتکککککککککزا کککککککککرییطذا یا کککککککککری شامکککککککککذ

نزلحونزلحککککنشام ککککس شاییرینککککذاخککککسطالا
هنبزید.ا ی لحتاییکبایلکتاکک ا کجریز ا
ه اخسهیاایکنت ا کررهات کزقا کشت ایاا

منکدا کدا اط اتبزمذامسی بااند ذاهرره
ط  ینکککذاککککک اهخکککک ایعظککککشامککککرطیاییککککبا

تریباطی   کزا یالرامحباتسی اترح الزطه
تریباندی ند،امدداچرز الز اتحتاکزمل

 کککزالا   ککککذا کککری ا امکککد تریبامری بکککت
طی ککتا اط اط  ینککذاککک اجسینککز ا ککز ا ا

 ککز اط اطال  اط ات ککزایبا  ا ککزالاانککد ذ
جککککزالاییککککبالککککرامحباط ا بنزمککککذاجککککزال
 کسند،اییکشز اط اینکدا امکذطی ا دهلره 

کننکککدا الکککبا کککش زطالکککزل ذا کککسدامکککذ
-ینبو ککذاجلککسالاهحبز لکک ز ا ا اهرککشت

ا ریا ا ن زیاتشحراجنکزاها اخزککنرز الا
 ککسنداط آککزلذاککک ا کک ی ی ا الاجبککرامککذ

ا ا امرطا جزعاک ا نساالک داانکد ذا ا
عکککشنا اخکککزنسیطها ا کککزطالا اتلکککزی ا یا

یالاهکریالان شحدهاهوطندا ا حک ااخسیلک  
خکککککسطاندی ککککک نداهککککک اطلکککککتاط خحبکککککز ا
جبرککس الایلککدمذاهکک ا  ککلا لککحدندا اط ا

 کککزاط ای لککبامکککسی طانککک اتنرکککزانکککزمذایاات 
 ککزانبزنککداهلککک اط امککسی طاهککنحز الاخککز ره

جزنکککشز ا کککشا حککک اتیکککز الایااجکککنشاهکککی

یز تانشده،ا ح اجبلح ذاط ا ح اکجزا
 زاتجبراکننکد،ان سینن نداهریالای لبات 

 ح اجبلح ذااط الکسگاتنرکزان سینکن ندا
مسیکک ا اای الاکننککد.امککشکلاییککبانحککنتا

طی ا ککجریز اط ایالاط لککتککک اچککریاعککده
کننکداهلکک امرکشاییککبالکس  اتجبکرامکذ

 ککزالایلککتاککک اهن ککریشاچ سنکک اطلکک  زه
طی الاهککریالامککزایلککطس هاتبلحوککزتذالککرمزی 

-لککزاندا چ سنکک امککزا یاهکک اهککزاالامککذمککذ
 کککزالامکککرطیا حرنککد.اط اط  ینکککذاکککک اتککسطه

ط  ککشایااطلککتاطیط ا راندینککشز اآ ککذا
یجککککزاها ریکککک اکککککرط اندی نککککدا ا بککککریها ا

-یزهنکداهکریالا کرطالاکک اهکی بد طالانبکذ
 کککزا ا حککک اترطیکککدالایاانسیکککد زا القبکککز 

 کزا ا ک ی ی ا ک ی اینکنز ا بنزمکذا یمحب
الا ککککصت،انککککسط ا کککک ،اککککک اط اط کککک 

نسط  فککککت،اتهککککز انککککسطا ا ککککشتاجککککز ا
-یالاچنحباهکیهزخ ند،اهزالترانبوطها،اعده

 ککسندداط اط  ینکذاککک ا ککری امکذتکزرا اهکی
کنکککدا ا  یکککشاطیطامکککذهحککککز الا ا قکککراهکککی

 ککر  ا لککطزییا اجککزنذاهککزاتبککزمذاتککسی ا
کس ککدالکککسدا ا خککسدالککرکسه ،امککذ

 س ل زنذاآزکشاهراجزمل ا یاآفک اکنکد،ا
طی الاهککککزاخزکککککنرز الاهخککککشذایاالککککرمزی 

 ککجریز اط ات یم ککزها رط لککذاهکک اطنبککز ا
نبکک ا ککبرا اانککدهاکککرط امجککدا اعظبککتاا
ییرینذاهوطند،امجدا عظب ذاکک اط ا کس ا

طی ی اهک  گا اتز یخا قنامدکز ا اامحکب
طی ی ایمککر اایاات اهرککرهای ککری ا الککرمزی 

ینکککدا اهکککریالاتکککسطه،ا بکککسی ها قکککرا اهکککرطه
خزنبکککزنذاهککک ا رلکککن ذا ایلککک  بز ا اهکککی

 زانح اه اخسهیااهزایند.اتسطهی م ز ات  طه
مککرگاهککرالک ب رشاچکک ا ککزهاهز کک ا« کلز ا

ینککد،اییککبا ککزا یاطیطهجککسیرات «چکک ا  ککبر
 زالات زها امبز اا ن نداک اتاححباتسطه
کننککداهرکک ریبا  ینکک ،اهککریالاجبرککس الامککذ

یلکککدمذاچحکککنتا اتکککز یخا   ککک  ز ا یا
  زهایاایزطانخسی نداهرط. ح 

 منلسطا
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اتکحکریکش -ط لتاتمریکزاط ای دیمذاجدیکد
 زالا لحاذا یاعلح اهزنکککدی الایلکدمکذا
اییکبا اتکسجکحک  ایلکت. اککرطه ایعکبکز  ییری 

 زالاجدیداک اخز جایااچرز چکسراتحریش
ایاا کر ا هرجزیا ا یلزاه اطل س اتریمک،،
ا  ِشا انک  ااکس دا کر ک ک ، ط لِتایمریککز
اییکبا هزنکدی الاجبرس الایلدمذ،اهلک اهکز

اآککزکککبککحککت اککک  ایلککتا جککبککرککس الا  یتککرککزی
انککظککزیا اکککل ایا ایلککت امککبکککککب یلککدمککذ

الایتکبکذا اهزنکدی الاهریالا حشبرطاهرنکزمک 
ا ککر  ینکک «  ایالنککفککسذ امککنککطککقکک  خککسطا«  ال

 یل فزطهاکند.
- ایمریکز،ایهَرایمرریزلحنتاجرزنذامدعذ

اطلک کرلکذالتاهزاییباتحکریکش امکزنکر  کز
اطال ا اهکک  ایلککدمککذ اجککبککرککس ال نککزمشککر ع

امککذ ا ککد کک اتوککلککحککِ اتمککریکککککز ا   ککسط
  د داآزکبحتاییری ایلت.

ط لِتاجبرس الایلدمذا شاط امکقکزهکل،ا
الانکبکزیکزنک  کزالامکظکلکسیا بجالکحکزلکت

یلکبکلکلکذ،االاهحبالاخسطاط اعرا  رلزهق 
یالاهریالا ری ایاامنکس لکحکِتاکر نزا یاهرزن 

- کلکبکزنک ی دیمزِدانظزمذا امشِذاجنگا
ا ا اط اخککز  مککحککزنکک  یش(مککحککلککحکک ککز ینکک ککذا
ایاککلککذا اطلککحککل اهککر لککر ککوشا کک ی کک ککب

 زا ری طیطه،ا ا بجاملبس ام رشاتحریش
اط کبکبا ا شکز اهکرامکلکتاییکری ا ی یالکِذ
-خز جذایانذایمریکزالایمرریزلحن ذامذ

اییکباطیندا ا لز امذ اهکز ط داک ایمکریکککز
اهکریالا ز،اتنرزاکزنز تحریش امکسجکسط  کزال

اط ا اطی  یککیا ی ا کک ییککیا   ککرطیخککتامککسیط

اککرطها ط  ی اکر نزاهریالامرطیاییری انزهوط
اط لکتا اییکباطلکحکلایلکتاکک  یلتا اه 

امککلککحککشککتامککرطیانککبککذ ا  ایااجککز  تککسینککد
 آبزیتاکندی

اط لکتا الایاه ایزطت  ینتاک ا  زهتاط 
ا کحک ایاالرمزی  طی الاییری ا ایمریکزاک 

امشک کر اط ا ط لتاتریم،اهرالرامکنکز کر
ا کبکدلک کذ امکخکفکحکزنک منطق اهکز الا کزال
الایلکخکصکسراط هکز هییری ا ایمریکزاعکلکذ
اجکنکگا ر شا اعکرضک  الاتنکلکحکحکزدا 

ا  رالاط امنطق ا ح امحر ت،ایینساط ا
اآکدیکک کرالاط لتاتریم،اهزا یکنک   کزال

الااس دا ر   اجسیزن ا اخصبزن ا  زهت
ایعکبکز ا  ا سایاامرگا زلشاللحبزنذا 

ایلککدمککذاتککحککریککش اجککبککرککس ال انککس،  ککزال
ا ییک نکذا ط یز   ایلتاک اآز اک ایمکز 
اهککرالککرا ا ی اط لککتایمککریکککککز اهککز مککخککفککحککزنکک 
تنلححزداطی راندی ط،اهریالاهکقکزالا کد دا

 کزالایالاخسطا ا ری ایاامنس لکحکتمنطق 
اهکزیکدای  صزطال یشاط اهریهراملت،اتنرزایکز

ه اتن ا اهحرینذاجدیدام لاجکنکگاتکبا
ط اط دا انق ا رهزنذا یاط ات اییفزاکنکدا
ایآنککزلککزدا ایآککحککزال ِ اهنکک ککر اییککجککزط اهککز  
امکفکرالا نزلحونزلحن ذا ام  بِیاط هکز ه،
الکحکزلکذا ای ک کصکزط ایااهکحکری  هریالاخکسط

جسا« یشایزهدا ایزاط این ظز ا حر االکنسنذ
 کز،اک اهزامزجریالای شزالاییبکحکل«]  هزید 

ا ا اجکنکزآک ایاالکرکزه لحزلتاآبزیک کِذ
اط ا ایلکت[ جبرس الایلدمذامحراا کده
انکجکزدا اهکلککک  اتکز اهکز کد ین خزهزدایمریکز

ا کش یکزهکد. ا ککر طلک ککز ا  ییککنکسا کشاککک 
اهکحکشک کراتکحکتا شکز ای ک کصکزطالا  رچک 

امکذکفزی ذنز ذایااهی - زی اکبراخش
ایاا اهکحک ایااتنککک  کنند،اهزا  زآتاتبکزی

 زالاهزال   بانر ایجنز ایلکزلکذا کس ط
هز اکر نزا ا ضرامکلکحکشکتا اتمز ا زجل ا

اتککحککریککش اجککزنککبککی اتیککز  ا   ککزالاکککز  ککری 
ایاای کدیمکزدا انکز کذ اکک  ی  صزطاِلاهزنککذ
اهککریالا ایلککت، اخککسطش انککظککزمککذ  ککبکک ِ
ا کلکز اتکبکریکِسا  ر طل ز ان ری اهکز کد،

اتکحکریکش«  حر االاط ا  کزالا کن  ا کدِ 
ط دای ککنک ک ا یالرمذ«  یشتنلححزتذ

انک ا زالاتنلکحکحکزتکذ دِ اتحریش یالاکک 
انکدی ط،ا تنرزالسطالاهریالاملحکشکتاخکلکن
هلک اهح ایاا ح اطلِتاآزکبحتاجدطا
جبرس الایلدمذا یا شاط امنطق ا ا شا
اط ا ا کش ط اطیخلاهریالالکرککسراخکلکنا 

- لبیا اتقسیکتا کر هاخز جاهریالاجنگ
ایعککبککزِ ا ا  اتکککککفککحککرال اتککر  ینکک ککذ  ککزال

خسی ذ(تستزلح رینشااجکبکرکس الاتبزمحت
   ی طییلدمذاهزاامذ

 
 ر طل ز ا اکز  ری ا ا   نفکری اهکزیکدا
ا  کزهکتا ط اییباجدی انحساهدینند،ای رچ 
اط ا ییری ا ا د دایمرریزلکحکنک کذایمکریکککز
 رییناکنسنذا ایطعز زالا رط ،اج اهکریالا
اتکقککسیکتا کد داخککسطا اهنککنا  ا  مکنککز کر
نحنتا ایمریکزالایمرریزلحن ذانح ا ر  ا
اخکلکنا کر طلکتا طلنساا اآزمذامکنکز کر
ا کسیها ییری انبوطها انخسی داهوطا اتکز یکخ
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 اسالمیِ جمهوری اسالمی)!(

هحای به مناسبت تحححریحم

آمریکا علیه بحانحکحداری 

اسالمیِ جمهوری اسالمی

  س ی 



 

الکککباطالیکلایخکحکرالاکک ا ییبایمرایلکت،
اهکزاالالکحکزلکذاط ا ط لِتایمریکزاط اییکب
اجککبککرککس الا اعککلککحکک  اخککسط، جککرککتامککنککز ککر
ا کزهکلا ایلکت، اطیطه ای ی ک  اییکری  یلدمکذ
امشککِذا ا ککدِ  ای شککز ایا اآککزکککذ ا  تککسجکک 
اهکرا کبک کز ا ایلکدمکذ آقحقذاجبکرکس ال
اخکسطِا اییکباییکزیاآک کذایاااهکزِ  یلتاکک 
لرطمدی ی ا ا ا یاجبرکس الایلکدمکذاهکرا

  سطیعلح ایشا نحدهامذ
 

ا ایککراخککز جکک  اکک  ایعککدیاتنکجککز الایمککریککککز
امککزهامککقککزی« کککرطا اط  اییککری  اط لکک ککذ  ککزال

ا نکک ککرشا ککحککوعا اهککز مککز  ا ککبکک مککز 
اتیککت ایا اکشککس  اط  اکککر نککز هللاا یککر  

یالاخسیل ندامنزهاذا یاط ا یککنک اخزمن 
اکککنککد اتایط اهککحککری  اییککب عککلککحککر ککشا«.  هکک 

یالاط اییباامحن اطیط،ای بحنزنذاک اخزمن 
الا زالا ای داهردی تاییری ا فک ک مقزی

ا ای داهکرکدی کتا اکک   ح ا زشاکرطنکد
 قناکنراکسچکذایاات ا یاط یز تاککرطها

ا ا کو ا«یلت.ا ایراهردی تا رلحدا ییکب
امکذ ایلک کفکزطه - یاهریالاچ اکز امرب کرال

ا یا«.  ککنکنککدد اییکبالکسی  ا ککزلکخ اآککزال مککز
-خزمنک ا۸۱۰۲ا اا۸۱۰۲ا زالطی یش.اط الز 

ایااا۴یال اهکحک ایاات ا ی، اطال ا  مکحکلکحکز ط
اتککسلککلکک  اهککریالااککنککد ق اییککری  امککلککذ ال

اط آکزلکذا ا  مخز جانظزمذاهرطی تاککرط.
ک ا ای داهردی تاهریالاط یز کتامکنکزهکرا
اهککریهککرا اط  امککرطی ایا اآککفککزظککت اهککریال الای

یالاط اکرط،اخزمن  حوعا یر  اتبنزامذ
اینکقکدرا ا کزلکدی ی  الکرکزه عسضاهوطجک 
ا کبکقک  -یلدمذاک الزامزنذاتر  ین ذ

ا ا ای ک ییک اطیط ایکسالکسی هندالا دها ی
ا کراهوطج  اکک  ا  یکش الانحر  زالاهنکحکر

امکرعکسرامکذ اط ا  اامرطیاییری ا ی ککنکنکد
 هریهراکرط.

ت الاتن  اک امقزمکزدایمکریکککزیکیاهکرات ا
یندا ایکنس اه انفراخسطایااطلتا  ی   
امکرطیاهرند،اآقحق ذت اهررهامذ لتاک 

ا کک ی ی ا الکزلککرکزلککتا کز ککد ییکری اخککسط
نبسن امزنندات اط ااینکتا کرا نکراخکسطا

اهکرکزنک   کزالاالامکنکزلکبکتهوطها اهز  زاه 
لحزلذا  یش،ا ز کدشا-ک یییام  بی

 یند.هوطه
تنجزاک اعد هاهرایع ریِ ا ایکراهکرکدی کتا
اهکوطجک  انکدیطِ  یالاییری ا یجراه اتحکسیکل

ایاا کر ا اککر نکز اهکز امکقکزهکلک  ایلکِش ک اهک 
اهککوط،اخککزمککنکک  ا ککده اتککخککصککحککداطیطه یال

الکککرکککزها اککککل ا کککرمکککزنکککده جکککزنشکککحکککب
اط ا ا  ککزآککت اهککز ا ککد ال  ککزلککدی ی ،عککلککذ
اجککبککرککس الا الککحککبککزال ا  ااککدی اال هککرنککزمکک 
امکجکبکسعا ک یکنک ا یلدمذایعدیاکرطاکک 

ایاالککز ا اییککری  تککزاا۸۱۱۲اآوکس انککظککزمکذ
محلحز طاطال اهوطهایلتا اا۸۱ایمر ااآد طا

یشاایاکرطهاا راچ اط اعریقا الس ی ا  ین 
اط امکقکزهکلاا یا سامذ  حریشیا اییبا  کش
اهک اا حر اال اییکری اط امکنکطکقک   زیکیاکک 

 طلتات  طها  شاه   ذانحنتی
 

اجکبکرکس الا ت الیاآقحقتاچنحبایلتاکک 
اکک ا یلدمذا لحدالا یاتزاآدالا ح اهرطه
اعکلکنکذاآکِنا اککرطِ  ن اتنرزایاایعدیاخرج
 ر طل ز اط الزیراکشس  زالاهریالاآف ا

ا ک یکنک  د ت ،ا ی ب  -یالاندی ط،اهلکک 
اهکرا زییاک اکرطها ی،اکشا شامذ ا  طیندی

امکذ  ک ی طا س اخبحنذاجنزیتاکز ااحک 
اییکبامکقکدی ا«ک ایالامرطیا ط اخسشاهک 

اییکبامکقکدی ات الاط «.  نبز کد خکسشاهک 
طی یِ ا یزککز اجکبکرکس الانبز حداتزالرمزی 

یلدمذاه انزیاطیبا ا  ب،اجحبا کبکزا
اهککزا ا  اکککرطه ا ککحکک ا ککز د ایا اهککحکک   ی
اکشک کز ا ا  ا ک کل ا  ا کلکد ال یل  بکز تکز ،
خسط ز اط امنطق ا یاهزا و ک ایلکدیا

 طی الاییبزداکنند. اذیدالرمزی 
 زالا  حساهزنسامرک الاجبکرکس الاتدش

 کزالاعکریقاط اییکبایلدمذا شاهزاهکزنکس
ییزی،اهریالاتایطلزاالامنزهرامکزلکذاکشکس ،ا
انکحکزا کزالا اتکزمکحکِب ا  اخکلکن ن اط اخدمِت

اککبکز کذ یلنکزهکجاط ایلزلذامرطی،اهلکک 
اتککحککریککش اط اجککرککِتاخککدمککتاط  ااط   ککز

اککرطِ  جکنکگ - رچ اهحش رامحلکحک کز یک ه
الکحکزلکتاجکبکرکس الا ا   لبزن [ای ک کصکزط

ا کحکر االا یلدمذاط اطیخلا اط امنطق ا 
ط ا  زهتاهزایمریکز،اهریالاینکحکصکز ا کد دا

 هز د.یالاخسطامذمنطق 
اهککزنککس اط اییککب ا ککبککد اککک  ا  ککزطی ال،  ککزال

انکقک اطال ط  ی ا حشزلکرمکزیک  -طی ال،
ا اخککرطه اظککرککس ا ککزال اهککز ا  اطی کک ککنککد ا ی  ککز

ایلکحک کز  کذلرمزی   کزالاطی الاتبکدیکلاهک 
امکحکِکاآکزککبکحکت اط اخکدمکِت  کزامزلکِذ

الکسیالا اتکحکِت  دندا ا سایااینقدرا کش
ا«  هزنکدی الایلدمذ« نزِیا اهکوطِ ا«   آکریی

 «.ملزمدِدا َهَوال
یال،اطی الا کرهکیهح ایاا راهزنسالرمزی 

هزاتحریِ ا سیعدِا قرذایلدیا اهزاطلتا
امک کلا ایال ایلکدمکذ هرطِ اط ایآکزِیاعقسط

ا«  جککلککزلکک «  ا ککر ککذا«  موککز هکک «   ایا ... 
اتکسطه ای کحکو تسجحرذاک راهریال الااطهال

ا ککر ککذا ایا ا  اکککرطنککد ا ککری ککش مکک  ککبککی
لسط زالاکد ا ا بز ا هزالایرسطالا یاهزا
ا ا م دِایلدمذایااجکحکباخکلکناط ت  طنکد
ا ا اینککبککز کک کک  اکککدِ  امککبککزلککت تنککرککحککددا 

اهکرطِ الرمزی  الکسط الامزلذا یاط اخدمِت
ایلک کحکککزیا رچ اهحش رالرمزی  طی ی ا 

 کز اهرطند... د دا  یش،اه 
لتاک اتحریشاکزنزِ اآحزتذا سا بحاذ

ا ککرطیخککتهککزنککس اهککریال ا  یککش،  ککزالا ککزال
 زاخز جکذا ایشاه اط لت لبزن منفلت
اتکقکسیکتانفسذال  زالاخسطاط امنطق ا ایکز

یش،اهریی ا ککنکتامزلِذامشذانظزمذ
الکلکذاطی طاه   ذامحنسرامذ  سطاکک 

ه ا را حب ذات ا یاجبری اکند،اآ کذاهک ا
ا«  جکنکگ«  حبتاهزاالاتککری الِا هکحکری ا« یکز

ا«  لککزاال اهکک ا« یککز اهککحککشکک ککر ا ککرچکک   شککز 
 «.ملحشتاخلن

اهککی اهککنککزهککرییککبا  انشککنککت. کککز انککخککسی ککد
ایاکری اهکرا  ر طل ز اهزیدات زهاهز نداک 
ا ا انککظککزمککذ امشککذ ا  اتنککلککحککحککزد هککزای 
اط اکشکس  کزالاطیک کرا مدیخددالحکزلکذ
ا خکزمکتا تسلنا  یش،ا رچ اهحشک کراهک 
ای کک ککصککزطالاکککز  ککری اط ا   ای ک   ا ضککر

 زالا ن فتاط اطیخلا اَارِ ا  ین 
 ط  ی ای حدمذاه اهخ انظزمذ،ا
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های آمریکحا عحلحیحه به مناسبت تحریم

 بانکداری اسالمیِ جمهوری اسالمی)!(
 
اتکسطهه  اآکفک اجکز  ا   کزالاجزالاط مکز 

  سط.ل شاطیدهامذ
اهکخک ا کزهکلامکدآکظک  یالایاا  ک کذاکک 

امکزلکِذا یمکزنزداانا ذا اتجز الا امنزهر
ا ا اتکسایکر ا  هخِ ا حرانظزمذ،اه اتسلکحکد

ای اش اینککبککز کک ککب ا   ککزالاتککجککز دالککد 
ااکس داذخکزیکرامزطال اهک  یالاک امجبکسعکز

انککفکلکذاهککریالایلک کریتک یککسامکذ ا  هکز ککنکد
انکدی ط،ا الکدمکتا کر طلک کز  ملحشتا 

 سط،ایاا ر ذا شاه اتقکسیکتانکسعکذامذ
الاتنلححزتذاک ا شاه ات بحتا امنزهق 

نفسذا اهقزالاجبرس الایلدمذاط امنطق ا
 سطا ا شالسطالر ز الاعزیکدامنجرامذ

 کند.آزکبحتا ا برحبزنزن امذ
اط اییکبا اهکزیکد  ساکز  ری ا ا ر طل کز 

اط اعکحکِبا  زهتاهحباط  الکرمکزیک  طی ال،
ا کریکِبا نفردایاایمریکزالایمرریزلکحکنک کذ،
اتککبککزیا امککقککصککر اککک  ا  یککش اتکککککری اِل هککزااِل

 زی ا یاط بنز اکفزی ذ زا اهیجنزیت
امککذ ایااخککز جککذ ا ککریککج اییککب ایا ا  طینککد

اعکبکرا ا  زلخ سییاط اهریهراتکلک اککرط 
الکدمکتاخکلکنالک کشاطیکدها مز ا اکز ا 

ا اییری امذ ا کسی اتکبکزی    ط،انخس ندا اهکز
 کزالاخکسط،ایال بقک هخشذاه ا شت ز ذ

اعکلکحک ا رچ اهح  تراخسط،اانجحرایتکحکزط
امککحکککککش ا ی اجککزنککذ اهککزا  یککش ا  اکککنککنککد تککر

یع صزهزدا ایع ریضزدام شکلا ام حد،ا
 ح ا یهن  کذایااآنایننزنذاخسی اهی

اط لککت الککرمککزیکک هکک  اچککسنککز ا ککزال طی ال
اهکریالا لکحکد اهک ا ا  اککرطه یمریکز،اط کزع

اجککزمککلکک جککزمککلکک  ایککاککنککذ اهککریهککر، الایال
ا ا ایلکدمکذ لسلحزلحن ذا(ک اجبرکس ال

اککنکسنکذ ش یشاچکس اچکحکبا ا کحکبکزنکز 
انکدی نکداا ات  اهکز   لح ا ... ح اننکبک کذ
مبز اهانبزیندا اتزا  االکقکسجاجکبکرکس الا
ا کحکر االاطیککک کزتکس الا ا  لفز ایلدمذ،

 کز  رال،اطلتایاامبز اهاهراندی ند.
 

  س ی 
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 از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست:

جهان در زیر سلطه نظام سرمایه داری با بحران همه جاانا اه 

اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی . اکولوژیک مواجاه 

است که خود زائیده نظامی است که در آن اکثاریات عاظایا  

تولید کنندگان ، تنها بخش بسیار ناچیزی از نتایج کار خاود را 

تصاحب می کنند در حالیکه بخش زیادی از آن تاحات عاناوان 

ارزش اضافی به جیب تعداد قلیلی سرمایه دار کاه اااحاب 

ابزار تولید هستند سرازیر می شود تا دوبااره در اساتاثاماار 

 کارگران و باز تولید سود به کار افتد .

تا وقتیکه این تضاد باقیست ، بشر نه تنها از بحرانها و مصائب 

موجود خالص نمی شود بلکه هر روز به سمت فاجعه ای کاه 

ممکن است به نابودی و بازگشت ناپذیری کل حیاتش منتهی 

 شود سوق می یابد .

اما ایدئولوژیها تئوریسینها و متفکرین بورژوازی و تمام روبناای 

فکری ، سیاسی و فرهنگی و اخالقی آن تالش می کنند ایان 

چهره واقعی نظام سرمایه داری را در هاالاه ای از تا اد  

بپوشانند و توده ها را به نتایج اااالحااتای چاناد امایادوار و 

وضعیت موجود را ازلی و ابدی جلوه کنند . زرادخانه بورژوازی 

با تلفیق ماهرانه ابزارهای کهنه و مدرن و با بکار گیری آخرین 

دستاوردهای بشر در زمینه وسایل ارت اط جاماعای ، ناظایار 

رادیو و تلویزیون ، ماهواره ، کامپیوتر، اینتر نت  و غیره سعای 

می کند روبنای ایدئولوژیک ، فرهنگی  و اخالقی جااماعاه را 

 مطابق نیازهای سرمایه داری سازمان دهد .

برای خالای از بحرانها و مصائب ناشی از سرمایه داری باید 

برای برقراری آنچنان نظام اقتصادی اجتماعی ای تالش کارد 

که در آن از مالکیت خصوای و از استثمار انسان باوسایالاه 

انسان خ ری ن اشد . جامعه ای که در آن قانون از هر کس به 

اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش به اجارا در آماده 

 باشد . یعنی جامعه سوسیالیستی و کمونیستی !

 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  اتحادی اسات 
از کمونیستها که با نگرش نوینی به جامعه خاود 
ایران وجهان  وبا الهام از آموزشهای مارکسیسا 

لنینیس  و تجرباه غانای جانا اش کاارگاری و  -
ان البی جهان  برای ساختن جااماعاه ای آزاد ، 
هم سته وعاری از ست  و سرکوب  وبهره کشی 
انسان از انسان م ارزه میکنند. به امیاد جاهاانای 
که درآن از جنگ ت عیض نااادی ، جاناسایاتای ، 

 مذه ی، مللی و ط  اتی خ ری ن اشد .



 

هکککز ا  اطیطه،ا کککز  ایااچککک اط ا کککرهت 
-الاتککز یخذات ا انقکک اط لککتلککزهق 

 زالاتذ الا ای منذاط اهری ر خ باییبا
جنگاضدیننزنذا ای تجزعذاکک ا قکنا

مطکککزمرامرتجلحکککبا
آکککککزکشاط اییکککککباط ا
کککککککشس ا یاتزمحککککککبا

کنکککداکککک اخکککسطامکککذ
هر لکککککذاجدی زنککککک ا

 لبککککد،انقکککک امککککذ
جبرکککس الایلکککدمذا
 زهکککککککککلای ایزهکککککککککیا

یلککت.اهککزان ککز ذایجبککزلذاهکک ا دمککتا
یالاجبرکس الایلکدمذاایکساچرز اط ک 

نک  ا رای بحکتاکلحکدالااکک ام کوببا
هقککزالاییککبا  یککشاططمنکک اهککوطهاکزمککدا
مشرسطایلت،ا  یشاط  ی ا راچزلشذا
 یایاالکککککرا   ینکککککدها اط اییککککککباط  ی ا
هخکککصسراهاکککدایااجنکککگ،ایلککک ریت الا
-یککزه ذاهککریالاخککسطا ککری اطیطه،اهحککری 

ت ریکککنذاکنکککدا اهحرینکککذا یاهکککزاهحرینکککذا
 زلکککخاط کککد.اهککک ا بحکککبامنظکککو اهکککزا

الا لزلحککتاخککسطایااالا ککن رهتسلککل 
الاج ری حزییاییری اه الطحامحد طه

الاهککک  گاتحکککتامنظقککک ا اخز  محزنککک 
الالککسی ِاآبزیککتایاا ککحاحز ا اتسلککل 

یلککککدیانککککزرامحبککککدالا اآبزیککککتایاا
محکککس امقز مکککتاخکککسطالکککزخ  اتبکککزیا
یکککککر دا اطی ییککککککیا ایمکزنککککککزداییککککککبا
لرامحبا یاه امنظو ات سرات رینذا ا
ییجزطاهحری اط امنطقک اهک اککز ا ر  ک ا
 اهحکک ایااچرککز اط کک اهککزااخسنریکک ال،ا

ت ریکنذا اجنزیکتاآحکزداخکسطا یاجنکگ
ککککککک ا ط ککککککزالاتککککککوبحباکرطه،چنککککککز 
-الاط  کحرالجبرس الایلدمذاط ا ب 

 ککزالا سمککذا املککذا اطیککنذا انکک یطالا
 ضکککس ات ککککز ایلکککتایاامنطقککک ااهککک 

 زککککککن ز ،اهحکککککریب،ایبکککککب،اعکککککریق،ا

لکککککس ی ،البنکککککز ،ا
 لکککککککنطحب،اتکککککککزا
لکککککککککککککککککککککسمزلذا ا
لککسطی ا انحجریکک ا
 اآ ذا ن   د،ا ط کزییاکک اهک ا حبکتا
تکککز یجاییکککری ااکککس دا ر  ککک .اتبزمکککذا
جزنحکککککککککز ا ا ر  رکککککککککزالاتبرککککککککککز ا ا
تر  ینتایز ا ز اجبرس الایلکدمذا ا

خککسی ات ا ککن ند،ا زلبککز الککنذاجککحره
 ککککزالاچرککککز اط ای  زنککککن ز ،اآسیککککذ

یمککککزمذاط ایبککککب،ایلککککشبزرالککککنذاط ا
لککککککسمزلذ،اهوکسآککککککرییاط انحجریکککککک ،ا

الاجلفکرالاآشدیلشلبیاعکریق،ا ر ک 
 زکن ز ،اآبز ا اجرزطایلدمذاط ا

هللااط اتراآک ر لنطحباایاا ب امرش
 ککزا ککر ها اهزنککداجنزی کککز البنککز ا اطه

 ککککزالاککککک ا ککککراکککککدییامجککککرالاجنککککگ
نحککککزه ذ،اییجککککزطا عککککبا ا آککککشتاط ا
منطقککک ا کککن ندا اتبکککزیایکککزاهخکککشذا

 ککککزا انحزا ککککزالامککککزلذاتنرککککزایا  ینکککک 
-تسلناجبرس الایلدمذاتکزمحبامکذ

 کککسط،اط ان حجککک ا  یکککشاهکککزاییکککبا  شا
-آککریشایمککنذاهککریالاخککسطاییجککزطاکککرطه

الاهککز اامحنکک یلککت.ایینککساجنککگا ککره
مککنزعدالاهککریالاطیمککبااط اهکک اهحککری ا

یلکت،ا  یکشاهکزاطی رالا یا کری شاککرطه
 بکککز الا  لککح ا  ححزنکک ایاایککسالککسا
هزای لز الد اهریالای منکن ز الکلذا
ط اتقسیکککتانحر  کککزالای مکککنذاطی طا ایاا

الاجبلککک اچرکککز الکککسالاطی کککرالای بککک 

  حکساا«عری کذ«نکشحبا ایل ز اتکر 
الا کککشاهکککزاط کککزعایاا کککزالاعلبحککک آکککساه

تذ هزیجککککککز ،اخسی ککککککز اهزا رطینککککککد ا
 کککزالایلکککدمذ( رهاهز اهککک الکککرامحب

 ریککجاهککزاطیمککبایلککدیا ککدند،اهککدیب
ی کک  ط ا کککح یاهککک اتتکک اییکککباجنکککگا

لکککککساالکککککلذاط ا یرین کککککرا اخزنبکککککز 
تشدیداییباهحکری اطی طا اتنرکزاچکح الا
کککک اهکککریالا  یکککشای بحکککتانکککدی طاجکککز ا
الا ککک ی ی ایننزنحکککنتاکککک اط ان حجککک 

 کککزا ر  ککک ا کککزا اهحکککری ییکککبات کککسر
خسی دا کدا بحکبا  شا یاط اطیخکلا
 بسی هاه ایجریا  ی   ا ان حجک ا کشا
 ر  ککک ایلکککت.اتخکککریبامکککس طایااییکککبا
طلتای دیمزدا حوعاکر نکزا اتکدشا
  یککککشاط ا ی طاککککککرط الکککککریرات اهککککک ا

الات اهککوطها اطیخککلا ا ککحوعا ککن رطه
 شایکنس اهزاتسج اهک ا کریینالکختا
 اتن نز ککزالامکککزلذا ککدیدالا اهحکککری ا
عبحجای  صزطالاک اهزات اط  حرایلکتا
ییکککبای حکککدمذا امب کککدا کککد ا امکککرگا

 زالاهنحز ،انزجذا  یشا دها ایننز 
کس ککدا خکک امککن برا اهککزاترا امککذ

تککزرایخبککز امرهککوجاهکک ات ا امدیریککتا
 کککزاط اتحککک رای  اتبزمکککذاتمکککز اککککش  

 زالاخکبرالا ایل کزاککرط ایینکک اهرنزم 
ط ا حوعاییباهحبز الامرطیامقکصرند،ا
یذ ز ا یایاامشکدداملحش ذا ا قکرا
 اهحکککککککککز الا اتککککککککس یا آککککککککش نز ا ا
   کککن  ذاآزکبحککتامنحککر اکنککد،ا

کککککک اط ا کککککحوعا ا کککککن رشاط آکککککزلذ
  ای ککک   اکر نکککزاعزمکککلایاکککلذاخکککسطا

کس ککدات ا یامزننککدا  یککشایلککتا امککذ
 بکککشحراطیمکککسکلساهکککرالکککراجزملککک ا

 آف اکند.
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و « باغقره«جنگ 

رژیم بحران آفرین 

 جمهوری اسالمی 



 

هادایاا حوعا یر  اکر نزامسجاعظحبذا
اهککی ا  اهککحکککککز ال انککزتککسینککذا  یا ا  منکککککنککذ

ط تزمحباملحشتا  امره،اهکحک ایا کبک ا
ا یطیمباکز  ری ا اآبت  کشکز اجکزمکلک 

ییبامحز امس لحکتا  ط    ریا ر   ایلتا 
 ملحشتاکز  کری اخکدمکزتکذ،  ی  صزطالا 

ا صکلکذایلکفکنکز     ام ط تکریا کبکحکشک ا 
یکنس امسجاط یاکر نزایاایسالکسا   دها 

ا ککرینککذا ای کک ککصککزطال، اهککحککری  اتشککدیککد  
ا الرلزی ا نکزط اعکبکسمکذا  ت  امزیح زج

 زالامحلحکز طالایاالکسالاطاطالا ایخ د 
  یرتریباطی راهزعثا دهایلتاتزاتلحب

ا کسداالیکبکسداهک ا هخ اجزمل ،اطنبز 
اطیط لککذا اییککنککککک  اهککد   اهکک نککد،  ککراط ال
ایااییکباککز  کری اط ا کیا اهنکحکز ال هز د.
 حوعا یر  اکر نزا اتزیحرات اهراکنکبا

 زالاخدمزتذا ا اکز  زالاکسچس،ا رکت
ایااککز اهکیآ ذا کرککت اهک  گ، ککز ا کزال

یند.عد هاهراظلشا ل شا ایلک ک کبکز ا ده
ایمکس انظزیاآزکشا اهی تسجرذامنئسلحکب

ا یکر  ا ه املحشتا الدمتاکز  ری ،
 ز اکر نزانح ا ب س اتحوذاط لب اهجز 

اینکد ا اهکبکزنکنکد ی  زطهایلت.ای راط اخزن 
ا املحشتاخسطا یانح ایااطلتامذ ط نکد

اخککطککرا ایمککری مککلککزشاهککز اتککدشاهککریال ط 
لرییتاکر نزاطلتاه ا ریبز ا نک کنکد.ا

 زاهخ اه   ذایاککز  کری اخکدمکزد،اییب
اککککز  کککزالا ا  اکنکککب ا  لکککزخککک کککبکککز 

اهکحکککز الا ا ن نداک ایااهحکبک  کسچس ال
لزیرام ییزالا لبذاط ا کسینکحکباککز انکحک ا

 .محر یا ن ند

 
ط اکدا۲۱ بجاتمز  زالامسجسطاهکحک ایاا

امکس کتا نک کنکد.ا ا کری طیط کز  ری اییری 
ا کری اطیط ا ضکلکحکتا کز  رمز زاهزاهرزنک 

اهکک  ایمککنککحککتاکککر نککز ککذ، اتککزمککحککب جککزال
اهک ا اککز  کری ا ی  هرکدی کتامکحکحکناککز ،
امکذ اآکقکسق اهکد   ا  -مرخصذایجکبکز ال

کنند.اهخ اایزطالا رل ندا یزایخریجامذ
 ز،ا ز،ا ل س ی ط ا رکت ییباکز  ری  یا

 ز لنداکک اایی زطل فر  ذ   زا م زاه
ا ککحکک  اتوککبککحککبایلککزلککز ا  ا ککری طیط  ککسنکک 

  لذا یا ش سین اخسطاندی ند.ایخکریجاهک ا
ا ککسطا الا حوعا یر  اککر نکزهرزن  ایکز  

اککرط ات هزای ا اخزن  اط ا ی کرانشحب  کز
اهکحکشک کراییکبا یمر،اه ا رلن ذاکشکزنکد 

اخککزنککسیطه ا  ایلککت.اکککز  ککری   ککزیشککز 
ا ا اکککسچککس اکککز  ککزال ا  اکنککب کککز  ککری 

ا اتکسلکحکدا۴۱ام سلناک انک طیکساهک  ط اکد
ایاانزخزلداطیخلذا یاتشکحلامکذ ط کنکد،

اهکحکبک  الاهکحکککز الاط اتزمحبایج بکزعکذا 
 بز اآدانزا اکنسنذات انح  ک اکز  ری ا
امککحککر یا اهککرخککس طی نککد[، ات  ایا  لککبککذ
 ن ند.ایکذایاا بحکباککز  کری ا  امک طا

  سیدامذ
جزییاک امزاکز  را  امرطامحنسرایاات «

 زالاخدمزدانکظکز ک کذاا سیش،ا رکتامذ
اط اییکباط  ی اکک اامزا یاهحب انبذ کنکنکد.

الی لاهرخذاکز  ری اتسینن نداهزاط یز تا
 ز ا یاه   یننکد،ااکز الایمس یداالاهیهحب 

 زالاطی رایااییبامقر الا کشاامبا اخحلذ
 «هزاامزندیش.ا

 بجاتمز  زالا لبذا اتخبحنذانک طیکسا 
امکرطا ل اه  امکحکلکحکو اککز  کراا ا  نکحکش

  ام طا ا صلذاط ییبامشز لایل ک کبکز ا
 سند،اییباتادیطامحکلکحکونکذاککز  کری امذ

الاهحکز الا اتزمحکبایجک کبکزعکذا ز داهحب 
اتوکبکحکبا ک کلکذا ن ندا ایاا ح   سن 

هرخس طی انحن ند.اییباهخ ایااککز  کری ا
هزا حوعا یر  اکر نزاتبزیامفراط تمدا ا

 .یندیمری املزشاخسطا یایاطلتاطیطه
ایاکلکذاعد هاهرالرکسراهک  امکزنکر مک کزهک 

یزهیاکز  ری ،اعسیملاطی رالانظحراتشکل
ایاا ا کحکر لکبکذ ا  مشز لامس ت،ا صلذ
ا کریککنکد کذاییکباککز  کری اط ا ا  یسالکس

ا کحکبکزنکککز ال رکت ا ا ز،امسلنکزد،  کز
ایااکنب  الاج  ا ایزاط امشکز کلاخکزنک کذ

لسالاطی راهزعثا دهایلتاتزاییبا ر ها
ات ککز ککذا ایااآککدی ککلاتشکککککل، یااکککز  ککری 
اهکزا ای تکبکز کزداالای ا  ایننکجکزی  بقکزتکذ،
ایاا کر ککذا  کبککدیک ککراهککرخکس طی انکبککز کنککد.

اککز  کرال لزلحبا تشکل امکسجکسط  ا  کزال
 زالامدی راجنب اککز  کرالانکحک الزامز 

 .یند ریمس ذالررطه زا یاه ت 
الکزامکز ضر  داکز ات کزه ا   کرینک ا کرینک 

اتکاکبکحکشاط محددا اآز ح  ا  الا رر ز
 . زالامخ ل  زا ا ل  ت اه ا    

یکنس اک ایع صزهزدا ایع ریضزداکز  رالا
اییکبا ا  ط اهنحز الایاا یآد زاجریز اطی ط

ط اآکز اکنکبا کز  ری اط ا  ندامکبکز اه،
انکظکحکراککز  کری ا ت ز ذا اط اهرخذامکسی ط

ا کک ککر  ککحککبککذا ککحککبککزنکککککز ال انککفککتا   ککزال
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وضعیت فالکتبار کارگران 

فصلی، خدماتی، روزمزد و 

 -گرانه ضرورت کار آگاه

گرانه در محالت و سازمان

 حاشیه شهرها
 (491–منتشر شده در نشریه کار کمونیستی یدی شیشوانی) 



 

 زیشز ا یایندامبز ایدا خسیلتتسینن  
اهکریالا اکک  اککز  کرینکذ ایکز ا  هرشا رهاه ننکد

اتوکبکحکباط یز تاآکقکسق امکلکس ک ،  کزال
ا ککری طیط ککزالا ا ککد  ا لککبککذ ا   کک ککلککذ
امکذ -مس ت،ای  یی اطل ب ط زامبکز اه
اخککسیلککت ایمککر اهکک  ا ککرطیخکک ککب  ککزاکککنککنککد 
ا صکلکذ ا  ا  امک ط  ا  مطزلبکزداککز  کری 

ا کد ا تدشاط اجرتام شکلا امک کحکد
ا کسشا زا ا لزند ااکدیالات ت  اهک   کز
ا ایال بق  ش  زالاخسطایاا ظزیک امکرکش

  ی ا ا حشز کنک کز اجکنکبک امبریا ح 
 . سندکز  رالامحنسرامذ

 زا انبزیدا ریمسشاکرطاک اهحش را  حز 
اهک یالالز  زالاتسطهخح ش - زالایخکحکر

 لحل ا بحباهخ ایاجنب اکز  کرالا ا
اهککی ا  امککحککر ی ا ااآککبکک کککککشککز  کککز ی 

ایلکتا انشحنز اه آز ح    سعا حول  
اهکزا ااآکبک کککشکز  ییباهخ ایااکز  ری ا 
-تسج اه ا ضلحتای  صزطالا املحکشکت

ا کحکر کزهکل تکحکبکلا ز ا ا شز ای  صزطال
ا کریککنکد کذا ا زیشز ،اهک هرخزنسیطه   کش

اآکز کحک  الااند ذاط امکحکدداککز  کرالا 
اهککریالا ا ی ا کک ککزننککل اهککحککشکک ککریککب  ککرککر ککز،

اطی نککد.اخککحکک ش اخککسط اط  اینککقککدهککی  ککزال
 اط ا ری ایااییبا  بحباعلتط لتاه 
اهک خح ش اطی ک کبا زلتاک ا  یکش   کش
 زالاعریکا ا سیلالرکسر،اه اطل  زه

ا ککر ه الککزامککزنککد ککذ اضککرهککتا کککککر  ککزال
امکذ اکک  اچکری ایلکت. طینکدامحددای  کزطه

ا ا اظکلکش امکحکر مکحکتا  تحبلاییبا بک 
اهکیاچشکش ل کش اهکی  تیکنکد کذاینکدیاالا 

ایاا زاکز  راهیهریالامحلحو  کز ا امحکر ی
ا کبک کس ا انکبکحکر، اهکخکس ا  آدی لاط تمد

ایلکتاتت اایراخزکن راه اجر   یالاهکنکد
 .   ا رططتزا لل 

ا کحکشکز کنکگا کبکقک ا ط ییبامحز ا ظحکفک 
ایلکتاکک ا کز  را اکز  ری ات زها ا حشکر 

اتشکککلتدشاکننداهزاییجزطاکبح   - زا 
اط ا زالامخفذا انحب  علنذاط محکددا 

ا صکلکذ،امحز اآز ح  اککز  کری  نشحنکز ،
الالزامزنحزهیاییباخدمزتذا ا حره،اامحن 

 زا ا زا ا ل  هخ ایااکز  ری ا یاط ا طه
ایاا  زالامخ ل ا     ا  انکبکزیکنکد  ری ش

اط ا اتنکرکز الکریلکرال ایتکحکزط ییبا ریجاهک 
انککحکک اعککراکک  ا  ا ککلککز  ککز امککطککزلککبککزد، ال

امککبککز ایدایککز الا ا  ککبککرال ا  لککزامککزنککد ککذ
 زاط التاک اییباتشکل لزنند.ا بحاذ

-یکسه  تسینند ریینالرکسراآزکشانبذ
اییکباککبکحک ک  ایمکز  کزاهز ها ن رشایزهند،

تکسینکنکدا زاط اآدامحد ط،انح امذ تشکل
اجککبککر ا ککریککج اخککسیلککتیا ا اهککنککدال  ککز

اهکخک ایاککز  کری  ا اییکب مطزلبزدا کس ال
 ز،اآناکز ،اتزمکحکبانظحرامبز اهاهزایخریج

اخکسیلکت اکک  -یج بزعذا اهحب اهحکککز ال
 زالامبریاییباهخ ایااککز  کری ایلکت،ا
ه ای تقز الطحات ز ذا ایتحزطاتنرزاآکس ا

-منکککب- لز امحس الا الکریلکرالاککز 
یز الا لزنند.اتدشاط اییبا یلک کزا تایطالا

ط داتزا زامذییبایمکز ا یاه اییباکبح  
 زا یاجلباط اجریز امبز اه،ایع بزطاتسطه

 کزالاهک  گا زالاککز خکزنک کنند،اهزاکبح  
عکلکنکذامکریکک ا زالامخفذا انحب  تشکل

کز  رالاه  گای تبزجاهر ری اکنند،ا لز  زا
امکبکز اید ا کبکز کنکگامطزلبزدا  ا ی  کز 

لزاندا اط ا ریینا امس لحکتاینکقکدهکی،ا
اخکحک ش زالاخسطه خح ش -خسطالا یاهک 

اتکبکدیکلا زالالزامز  ا کد کبکنکد ا  یز ک ک 
اییکباالامک  ینقدهکی کنندا امزالا  برال ال

 . زا یاتزمحبانبزیندخح ش
 

 ۲۲ا رریو ا-یدالا حشسینذ
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ادیالاهیاادییز ا امناکساکنندهامبز ایداکز  ری ا ا« یهالر اا«نشری ا
اآب کشز ا ا لزلحباکبسنحنتاطیخلاکشس امحبز د.ایاا ریجاییبحلاایرا

لزاندهاخسطاا یاهزامزاط ا ی ا بندا این قزطید  حشنرزطید اانظرید  ی  زدا،ا
محز اه  ی یدا امزا یاط اهزالاهرط اکحفحتانشری ا اینجزیا ظزی اینقدهیامز ا

 یز الا لزنحد.
 

Rah_sorkh@yahoo.com 
 

 راه سرخ در انیستاگرام
www.instagram.com/rahe.sorkh/ 

 
 کانال راه سرخ در تلگرام

https://t.me/rahe_sorx 
 

ما کمونیستهای فدائی چه ما کمونیستهای فدائی چه 
در درون سازمان و چه در در درون سازمان و چه در 
بیرون از آن ، همیشه این بیرون از آن ، همیشه این 
بحث عمومی را دنبال کرده بحث عمومی را دنبال کرده 

ایم که چگونه می توان ایم که چگونه می توان 
ساختمان حزب ، برنامه، ساختمان حزب ، برنامه، 

اساسنامه، سبک کار، اساسنامه، سبک کار، 
استراتژی و ..... را با یک استراتژی و ..... را با یک 
ارزیابی انتقادی از گذشته ارزیابی انتقادی از گذشته 
تاریخی ، از بحرانها و از تاریخی ، از بحرانها و از 
شکستها و پیروزیهای شکستها و پیروزیهای 

جنبش کارگری و مبارزات جنبش کارگری و مبارزات 
طبقاتی نوسازی کنیم . طبقاتی نوسازی کنیم . 

بنابراین بازنگری به گذشته بنابراین بازنگری به گذشته 
را بمثابه چراغ راه آینده را بمثابه چراغ راه آینده 

برای واقعی بودن و نتیجه برای واقعی بودن و نتیجه 
بخش بودن هر برنامه و بخش بودن هر برنامه و 

اقدامی ضروری اقدامی ضروری 
 میشماریم .میشماریم .

https://www.instagram.com/rahe.sorkh/
https://t.me/rahe_sorx


 

امک کلاخکحکلکذایااامنئل   بحنحنشا کش
-الالرمزیک منز لامطر آ اط اجزمل 

یالا کو ایز   ا اه امنئلک طی ال،اتقلحل
اهکد   کدها امب   اتبدیلا دهایلکت.

اط ا ه ا ل ذاک اتنرزامنز لا  هنزییا ی
الاا ای کرا حرط.ان زهاهک امنکئکلک هرامذ
اهک ا یش  انکبکز کد، یال،اعبحجا ا بقزتذ

اهکر لکذان ز ذالطحذاهد امکذ  کسط.
ا یشک  اکک   کزالاتکز یکخکذاییبامنکئکلک ،

عبحقذاطی طا اهزامنز لاطی رایج بزعذا
امککزلکککککحککتا امکک ککل اتکککککزمککل، ا ککر لکک  ط 
ا ککشا اط  ا ککبککقککزد انککظککزی ا  خصککساککذ

اهنکحکز ا ح حده،ای را ب  جزنب انبکز کد،
 سط.اجزی زهاا اط اجکزمکلک ،اعبثامذ
اتکاکریک ایالانحنتاک ایسامقسل   کبک 

 دهاهز دا اط امزتریزلحنشاتز یخذاط ا
اهکحکثا اهکریالاخکسط کنز ا  دایج بکزعکذ،

ا ینککدها نکک ککرطه اآککز ککحکک  اهکک  ا  یالاطی ط
 د اا اط ایج بزعاکزمدا یش امکزطالا
اظککرککس امککزلکککککحککتا ا  اطی ط ای کک ککصککزطال  
اتنکلکناهکحکشک کرامکرطی اهکرا خصساذا 
اط ات اتکزیکحکرا محصس اکز ،امنک کقکحکبکز
طی ط.اآ ذاا اتحتالک کشاط ا کبکقکزدا
اا   کزامخ ل ،املنزالام فکز تکذاطی ط.

ط ا ذالزلحز اط یاامبز اه،اهریالاهریهرالا
اجکنکگ  کزالاط اکنز امبز ایدا بقکزتکذا 
اتکزاط  ینذ،اتبزیاتدشاخسطا یاکرطه ینکد

ات  اتکحکبکحکلانقشذا یاک اه اا  اهک   کز
 یالاهبخشند. دهاتاری اطی ر سن 

 کسطایالاک ایننز اتحقحرامکذط اجزمل 
اتکنک  ا اککزال اآکد  ا ز ایننزنذاهشراتکز

کند،ااحکبکتایااجکنکنکحکتاهک ا حدیامذ
ایکس ااکحکبک کذاککزمکد -اس دامکنکفکرط،

اهکی ا  ا کلکن، اط السی ، ایلکت. نک کحکجک 
ایلک ک کبکز ایننکز ایاا ا  الک کش آزلذاک 

ای کک    ا  ا ا ککر امککذیننککز  ا اتککر  ککسط
ا  شاهککرککرهلککرمککزیکک  اهککز ایااطی ال کشککذ

اعکزمکدینک انحر الاکز ا بکقک  ا ی ای  یالاکک 
طی ط،اار زاه السطا کرامحر یان  امذ

اعکنکسی امذ اهک  اا  کند،ان زهاکزالییاه 

جننح ذاک اط ا س اتز یخاتحتال شا
اعکد هاهوطه،ا طلزاآبزیتامذ  سط،اتکز

هرانحر الاکز امرطی انحر الاککز ای اینک کر،ا
ای ی کک  ا ککزهککل اکککزالال اهککریالا  اطیکک ککرال ال

اهکبکرط.ا نبزی ا اطل رلذاتلز ،اهکرکره
ا کککرطه اط  الکککرمکککزیککک ط کککزع ایااال طی ال

اککزالیکیاهک ا ایهک ی الا  مرطلزال ال،ان زه
ا ا اتبدیلای اه انکحکر الاککز ای ای  ت ا
اط ا ا کبک  ا   شاط ااس دال  ی[ا کبک 

انکقک السطا اهرره اییکبالکحکنک کش هرال
ا ککبککقککزدا اط  اییککنککککک  اهککر اعککد ه طی ط 

اهکرایننکز ا جکسطامحر ی تر،اییبالک کش
طی ط،اهریالاانز اط اییبا بق ،اه الک کشا

اتکحکقکحکراموزع اتبدیلامذ امکرط  سط،
اهک  دها اهی اکک   کس اچح اییکبا کبکقک 

مدی یاایرایو ای هزهز الرمزی اط اآکز ا
ا یلککطکک  اهکک  اا  ا ایلکک کک ککبککز ایلککت، ال

اط اللط  اکک  الاتز یخذاخسطایهک ی الا ی
اا ا یا یخ حز اطی طا ا ا امنزلبزتکذاکک 

ا کری امبد اه ایه ی امذ کند[امس طالک کش
امکذمذ ا اط د،ایاای اکنباط تمکد ککنکد

هرالا السطط ذاییکباتکنکرکزاه ا کراهرره
هز د.ا   ذاخسطای ا کرا  اایه ی شامذ

- سط،اتنرزاتخلح ط اجزمل اتحقحرامذ
نبزییا ایهریاا جکسط،ا ز  اهریالا د د

ا کرانکد،اانذ لتاک اه اعنسی ا کبکنکر،
خسی را ایزاآ ذامزط اط ایخ حز ای لکتا

 اط اهنک کراییکبامکنکزلکبکزدامکزلکسات ا
اهککرککزنکک  اهککز الکک ککش اییککب ا   ککزالایلککت

ایاط یجا ا ککحککرد، ایااجککبککلکک ا  ککسنککز ککسنککذ
اهک ا یجبز الا اآ ذاکسط ا کبکنکرالایکز
اخشککسنککتاخککزنکک ککذا اط ات  ط ا  ینککقککحککزط

اط اخسطشا یانبزیز امذ اا اکک  ا  کند
ییبا بق ایاایمکزنزدایه دیییاتمکسا کذا

 زالا رطالا ایج بزعذامحر یا ات ز ذ
یلتانز  یراه اییبال شاموزعک اتکبا

 ط د.امذ
 طی االالرمزی  ایمزاا ا بق 

اط ا ککزلککبا ککبککنککحککنککشالککرمککزیکک  طی الی 
( بنحنشاهو   یییالسطیالا لحد اهک ا
ای کری ک ا یا امکرطی  جزی زهایجک کبکزعکذ

خسی داه امح ا یکزلکتاتکککحک اطی ط،امذ
ا کشاط اییکبایهکریاا کد دا ا ای  اتکز کند،
یل  بز انق اطی   اهز د،ا سیکیاکک ا

خسی داهزامرطی ا  زهتاکندا اهرنکدهامذ
هز د،ا  زهتا اهرطا اهزخ ذاک ایااهن را

ا کری کشایمکزنزدا بق  اتنکرکز اهکریال  کز 
ایکر دا ا  دهایلتا اکزمدا یهن  اه 

ات اا ا کحکر االالرمزی اتنرزامذ هز کد.
اهککرییکک ا ککد ایلککتا ا  ککزهککت اییککب ط 
اهکریهکراهشکسطا امکرطی  اهکز  سییای را  اال
ا  ا انکدی ط اهکریالاجکنک کحکد  طی راچکحک ال
اچکریکک ا اتمکد یلب  ات ا  اا شانکخکسی کد

ایاا کراتکبکاکحکوکذایاالرمزی  طی الاخکسط
جبل اتباحکاجننح ذاهرطی  ذاعلح ا

تکراتر اط حکجیننز اطی ط[.ا رچ اعبحج
اهکریالاکنحشامذن زهامذ الک کش هحنحشاک 

ا ا امکلکنکزالامکک کفکز تکذاطی ط  کرا کبکقک ،
امککذ اییککنککجککز اهکک  اککک انکک ککحککجکک ککز  لککحککش

طی الاه اهحری ک ا زالالرمزی  بحنحنت
اتکقکلکحکلامکذمذ انکرکزیکتا  ند، ا  یکزهکنکد

 سطاآناینک کخکزرا زیشز امذخسیل  
 و  ،ایزاتوححرا د ا زنس اهزاآرکتا

یالا  اطیطهاتنک اتوححرا یش مدنذ،اهی
  س اطی شاه ا زاک اه هز د.ان زهات 
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یادداشتی 

درباره 

 فمنیسم

ادامه  در صفحه 

  حریب



 

ات  ط ا «  یکسنسمحنش«   یانکذالکرا کر ط
ط امقزهلاجنب اخسطاهخسطالای ک کصکزطالا
ایاا اکککرط  اخککزلککذ ا ککزنکک  اکککز  ککرا   ککبککقکک 
ا  کبکرالاآک را کبکقک ا یل یمزداتشکحلا 
ایککسنکسمکحکنکشا ا. اا کز  را(آ را کر لک کرال
 رییشذاهوطاط اآ رالسلحز اطمسکریدا
کز  رالا  لح ا.اییبا ریی اهراییکبایمکرا
امکبکز ارا اعکبکدر اهکزیکد ک ا بقۀاکز  رامکذ
خسی ا یاط اجبرۀای  صزطالاهریالاتزمحبا
امکک طا اخککسیکک ا( امککزطال ا ککس ال نککحککزا ککزال
اککز ا ا کرییکن هحش ر،الزعزداککز اککبک کر،
هر رااام برک الزاطا اعبلالحزلذا یاه ا

 تاسیجایندیاط،اتزکحداطی ت.
 یای لحباهکز الکنکحکبا    «یکسنسمحنش « ی را

ط ایع ریضالسلحز اطمکریترزالا   ا(ا
اا0988 اعکلکحک اا0819اا اچ اهزیداکرطادا( ا

اچکس ا ییبا ریی اه اکز ا ر ت.ای ات ا ی
ا ایا  ا «   یککک یککککونککککحککککنککککش «  ککککککککلککککذ

ای اا«ی و تسنحنشا« اکک  اچکری ملر ذاککرط،
یمرامبز ارالحزلذا اینقدرا ی،ایاالکحکز ا
اهکزالتکراآکدی کلا کبکطکریاا ی بحتای رانک 
اعکقکحکدها مبز ارای  صزطالامذاطیننت.اه 
الککحکزلکذا ا لکنکحکبامکبکز ایدای کک کصکزطال،
ا کککککلایاککلککذا اچککس الکک  ییککد ککسلککس یککس،
امکجکریالا الک  اککز  کری ، ا کبکقکزتکذ مبز ار
اعکبکدها طییبذامبز ارا بقزتذاتنرزلکتا 

 حراعبدهاکرط ا رایسایمرالاینحری ذا –
یلت.اط ا رالحظ ایاامبز ارا بقزتذامذا
ا کککلا اتکنک کزتکنکگاییکبالک  ای تکبکزج هزید
اکککرط.اا اآککفکک  ایککساکککل اچککس  ا ی، مککبککز اه
تفز دا  شای اهزا  شایکسنسمحن رزاط ا
 رکتاط امبز ایدای  صزطالاکز  ری ،ایمزا

یید سلکس یکسا  –ییباهوطاک ای اه الحزلذا
اط ا ای کک ککصککزطال امککبککز اید اییککب لککزخکک ککب
اطی کت،ا  یل زالاینقدرایج بزعذاتزککحکد
امکحکد طا اهکز ط اآزلذاک ایکسنکسمکحکنک کرکز،
ا کزالا اخکسیلک ک  کرط امبز اراکز  ری اهک 

ا «ی  صزطال،اار زا زلبا هکوطنکد.ا«   کری
اکک ا اهکوط ایککسنکسمکحکنک کرکز ط امبز اهاعلحک 
اآکک رات ککنککحککبا اینککقککدهککی اتککئککس ال لککنککحککب

ا لکزامکز ا «کز  ری ا یا حریمکس اتشکککحکل
ایال اهککریالاا «ینکقککدهککحککو اآککر کک  امککبککز اه  

یل قری ات اط الزامز اکز  ری اینکقکدهکی،ا
  انرزی زاط ا بق اتهدیدهاکرط.

 
تجدیدانظراتئکس یکساط ا «   ی یونحنش«  

اچکس ا  شا  –مبزنذامز کنحشا لنحنحنش
 توححکرا«علبذا  زییاکز  ری ،اه اهرزنۀا

اینکاکککز ا   «ی ضزع یلت.ا  ی یکونکحکنکش
نفسذاهو   یاالاط اجنب اینقدهیا کبکقک ا

ا «کز  رایلت.اهنحزن  ی ا ،ا«  ی یونکحکنکش
اآک رالکسلکحکز ا اعوکس یط ی طاهکرنشکحکب،

ا0981طمسکریداتلبز اهوطاک اط اط  االا
اط ا یاامز کنحنشاینقدهیا  الاهرتز کتا 

اهک ا0988ط ا   «مز کنحنشاتکزملا کری«   ،
ط امکز کنکحکنکشا   «توححکرای ضکزع «هرزنۀا

تجدیدانظراکرط.اه اطنبز ای ،اکز ستنکذ،ا
یککذاطیک کرایاا  کبکری اآک رالکسلکحکز ا
طمسکریداتلبز ،اه ا  ی یونحنشا ر یکد.ا

اجکدیکد«  ی یونحنشاط ا یمکککز اا«ی ضزع
ایاا   ی امنزلبتاتمح اه الکسلکحکزلکحکنکش
 ریجامبز ایداانا ذ،ا ز لبزن ز ینک کذا
ایاا  اتایطیرزالاطمسکریتحسا یامذا  یرط.ا 

ییبا  ،امبز ارا بقزتذا ررتمح ا ر ل ز یکزا
ا ا ا کککر لککک کککرال اینکککقکککدر اهکککو   یاال، هکککز
طیک زتس الا ر ل ز یز،اچس ایلزلذاتریکبا
انکفکذامکذا ا ی یاس السلحزلحنشاعلبکذ،
ا ککرککراتمککحکک ا امککبککز ایداینککقککدهککیا  ا  کککنککد
ایااتِ ا ا ی ات  ا ککحککشککز ککنکک ککز  ا   ککر لکک ککز یککز

اط  ی ا ت امکذاا«ککسطککزنک کذ «     ا 
 طیند.

ط ا   «  ی یونکحکنک کرکز «تجدیدانظرا لبیا
ا یشک ا یاس السلحزلحنشاعلبذ،ایلب  ،
ط اتجدیدانظرا لبحکیاتنکز اط ا کنکزخکتا

ا «ی ضزعاجکدیکد « رییناعحنذامسجسطا(
 اه ا ی هاط اتجدیدانظراط اتئکس الای اشا
انکز کذا یضز ذامز کنحن ذاطی طاک اخسط
یااینحری زداط اط  ا کحکرامکز کنکحکنک کذا
اط  ا ککحککرا ا  اتککز یککخ ایا اا امککزطال ا ککحککر )
مزتریزلحن ذا(ا حراطیزلک حکذاااط اآکساها
ا  یک یکونکحکنکشا  لنف ایلتا.ایااییبا  ،
اط ا ا ککش انککظککرا  اط  ا ککش اط ا  ش،  ککش
انککظککرا اتککجککدیککد اط امککز کنککحککنککش تککجککرهکک ،
محکند.ااط امکحکز اتیکز الکنکحکباط امکبکز اها

ا ا  یکک یککونککحککنککش ا ا «عککلککحکک  مککز کنککحککش
ا ا0819  «  ی یکونکحکنکش منکز کلامکس طا «،

ینقدرا ر ل رالا ا « ا«  0803  مشزجرها
یااهحش کریکبای کبکحکتا   «کز ستنکذامرتد

هرخس طی ند.ا  ی یونحکنکشا کشاط ا کککلا
اچک،ا  یلتا  الا ا شاط ا ککلاظکز کری
االا اط اعکراک  هر اامحکند.ا  ی یکونکحکنکش
اهککک ا اککککز  کککری  اال ا  امکککره اال مکککبکککز اه
ا ا   «ی کسنسمحنشا  الات  طها اهرامبکز اه

ایاا   «  زهتای  صزطال ا ، امکذا  اط تزکحد
 ریجاتجدیدانظراط اتئس الالنحنذاآک ر،ا
اآک را اتشکککحکل اعکظکحکش اال یااایرا ظحف 

 کبسنحنتا زن اخزلذامحکند.
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 واژه ها و مقوله های فلسفی، سیاسی و اجتماعی 

 یکسنسمحنش

   ی یونحنش
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 کارگران پیشرو و مبارز!

با سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه، هسته های سرخ و با تلفیق 

فعالیت علنی و مخفی به توده کارگران در جهت ایجاد تشکل های 

 مستقل و تحقق خواستهای فوری شان یاری رسانید.
 

آخرین اطالعیه ها ، نشریات و اسناد سازمان اتحاد فدائیان کمونیست را در 

و همچنین کانال تلگرامی  https://fedayi.orgسایت 

https://t.me/fedayi1349 . دریافت کنید 
 

 یادداشتی درباره فمنیسم
 01یطیم ایااافح ا

اککزمکدا طنبز اا قا اهرقاطنحزالای کری ایلکت،
ا اجکرکت ایاامککلکنککذاتکرککذا شکک ک ، ا  طی ا کده

اخکزنک  اانکذاکک  اهکرالکرشاتنجزلتاک  یشا ی
انکبکذخریراکرطه ایلکتا ی امکرطه ا  هکحکنکنکد ایند

اط امکحکزنک  الاککسطککذامکجکبکو اهک اکسطککذاکک 
اعکبکرشالز امذیاط یجاهزامرطالامحز  ا  کنند

انکبکذ یاتبزهامذ اهکریالاط ا کرطینکنکد  ایمکز هکحکنکد 
اهکراهکزی امکذجسی اک  ایکککدیک کرا ی هکولکنکد،ا کز

طیننداط ایساآکسمتامک  کبکیاک امذط آزلذ
اانکد کذامکذتبزمحکت اظکزلکش ا  ککنکنکد کک اخکسیه

اهک  شتای  زطاط اخحزهز اه ا یهامکذ -ینکدیاط[
 س امحراا امشخداهزاییکباآکرککتاهکرخکس طا

کز اخسطاخسی دا د ا اهزاا شامزجریجسیزن اه 
یندیاندا ایزا یهامذ رطیاند،اکبرحباهول اه مذ

ه ا  یزالاال اهراهزطاطیط ،ااد زانفرا یا ی ذا
ککنکنکدکنندا  ایوی کذاتایطالامکذ زامذاندی 

اط کد ک  ایاا(یا[.ا ایین سن ایلتاکک   کزیشکز 
-منز لایالذا اهنحزطالاک اه اآحزدا اتینکده

اهک ا الاانز ا اکسطکز ا اجسینز اهن  کذاطی ط،
ا امنز لات  حنذا ا  هنزیکیاتکبکدیکلامکذ  کسط

اککسچکسخسیل   اتکزاتکرامکذ زاککسچکسا   کسط
 جزییاک ایااملنذاترذا رطط.

 
  حریب

93/7/88 

نظام سوسیالیستی تجلی سازماندهی نوین جامعه  ای است  

که مبانی آن پاسداری از حقوق انسانی و  ایجاد شرایا رشد 

 تمامی آحاد و اعضای جامعۀ بشری می باشد. 

جامعه ای که هدف آن آزادی واقعی بشریت از تمامی 

قیود و مصائبی است که نظامهای طبقاتی تاکنونی به پای 

بشریت زنجیر کرده اند . این نظام اشتراکی تنها به تغییر 

در مناسبات اقتصادی و سیستم ادارۀ جامعه خالصه نمی 

شود ، بلکه بطور همزمان وسیع ترین و پیگیر ترین 

آزادایهای سیاسی و دستیابی به ارزشهای فرهنگی مناسب 

اجتماعی را بوجود میاورد .  –با این ساختار اقتصادی   

 کارگران پیشرو  و مبارزین  

 راه آزادی و سوسیالیسم ،

 تالش جهت وحدت جنبش 

 کمونیستی یک وظیفه مبرم است .

 برای سرنگونی انقالبی رژیم  

 جمهوری اسالمی و برقراری 

 سیستم اقتصادی، اجتماعی نوین 

 مبتنی بر شوراها در یک جبهه

 انقالبی متحد شویم. 

https://azarfedayi.org/
https://fedayi.org/
https://t.me/fedayi1349

