
  

 ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتخاد فدائیان کمونیست 9911// خرداد ماه  2دوره دوم  شماره 

 زنده باد سوسیالیسم !

از آغاز شکل گیری زندگی جمعیعی اننعانعاعای او عیع  و  

پیدایش آتشی ک  بر اثر صاعق  بوجود آمد و بد یل ععد   

شناخت اننعا  از گعنعونعنعی آ  کع  معوسد تعقعدیع  و 

پرستش قراس گرفت و با پرستش خوسشید و معا  و بعت 

و...... تا امروز ک  ب  یکتا پرستی سسیعد  همعمع  سیشع  

دس ناآگامی و تومم اننانعاعا اسعتعواس داشعتع  و داسد  و 

ممواس  متو یا  و منادیانی وظیف  حفظ و تعرویعآ آ  سا 

بر عاد  داشت  اند  گ  دس دوس پیدایش آتعش کع  فعردی 

منئول حفظ آ  بعود تعا بع  امعروز کع  سوحعانعیعو  ایع  

سسا ت سا بر عاد  گرفت  انعد معمعواس  کعوشعیعد  انعد بعا 

ابداع و طرح و ترویآ آداب و سفعتعاسمعایعی عع عودیعت و 

تنععمععیععم تععود  مععا دس بععرابععر اساد  و خععواسععت خععدا و 

نمایندگانش بر سوی زمی  سا کنب کنند و بعدیع  طعریع  

دس طول تاسیخ ممیش  بر قمب و ذم  مرد  حعکعمعروایعی 

کرد  اند و بدی  طری  یک  زندگی اننمی سا بعرای خعود 

 تضمی  نمود  اند . 

برایم سوال شده که برای بیان این  
جمله به ظاهر انساندوستانه کهه ا  
حلقوم یکی ا  بهرگتهتهریهن و شهقهی 
ترین جالدان دهه های اخیر ایهران 
جاگی شده چه اندا ه وقاحت و به  
شرمی نیا  است ؟ آیا میتوان حد و 
میرانی برای این ب  شرمی و گذالت 
قهالههد شههد ؟  س م اسهت بهرتههی ا  
تههاگیههه جههمههمههوگی اسههالمههی گا وگ  
بههرنههیههم   ایههوههب بهها وگود بههه   ههد 
تابستان دگ آستانه سالگرد یهکهی ا  
 جیع ترین و دگدناکتریهن جهوهایها  
صده های اخیر ایران قراگ میگیهریهم 

کهه سهرههای  ۷۶   سالگرد تابستان 
هراگان نفر ا  انسهانهمهای شهریه  و 
آ اده ایران دگ  ندانمای مخوف ایران 

 باسی داگ گ ت . 

 آیا همه گیریها اتفاقی است ؟

مشخص  اصمی نظا  سرمای  داسی م تنی بر سود بری بیشتر و بیشتر است و 

از مر آنچ  ای  سوند سا تنایل  کند استفاد  کرد  و با مر آنعچع  معانعق تع عقع  

ای  سوند گردد ب   وحشیان  تری  شکمی مقابم  میکند ودو تاا صرفعا تنعاعیعل 

کنند  و مجری ای  مطامق منتند . با قاطییت باید گفت تمامی نابنعامعانعیعاعا و 

نامنجاسیاای و فالکتاای  ط ییی و اننانی و اجتماعی زائد  ای  تعظعا  سو بع  

 زوال و استجاعی است . 

اسالم سیاسی و غیر سیاسی ، توهم یا 

 فریبکاری 

خ ر کوتا  بود و بی نعاعایعت دسدنعام اععمعرا  ا کعاسگعر 

حفاظت میدا  نفتی یاد آوسا  مویز  ب  د یل تنننای معا عی 

خود سا حم  آویز کرد ا خ ری ک  معم زمعا  خعو  سا بع  

 ۰۵۵جوش و اشک سا ب  گشم آوسد . گرا کاسگری برای 

مزاس توما  مناعد  ک  دسخواست کرد  بود و ندادند خعود 

سا داس زد ؟ ه گرا جان ازی ب  د یل دسیافت نکرد  حقوق و 

مزایعایعش خعود سعوزی معیعکعنعد ؟ ه گعرا ز  منعنعی کع  

میخواسعتع  جعمعوی ویعرا  کعرد  آ عونعکعش تعوسع   عودس 

ماموسا  شارداسی سا بنیرد سکت  میکند و جعا  معیعدمعد 

دس حا یک  ویالی گند مزاس متری ش نم نیمعت زاد  دخعتعر 

وزیر صنایق سا گند کاسگر با قمم گکعش وتعیعشع  اقعدا  بع  

تخریب میکنند و ناایت با تخریب دیواس یک با ک  خعاتعمع  

 میابد  ؟ 

 سرمایه داری یعنی بربریت 

با تشهتهی دگ شهمهر تهمهران ابهتهدا  
شهمهری   نهده و  هوهال و ره یها گا 
مشاهده میکویم ولی دگ رس ایهن 
هیاههو و جهوه  و جهوی دنهیهای 
کهوهده ا   دیگری است   دنهیهایه  آ
ترسهوهگهی و  هقهر و اسهتهیه هال و 
خشم و غضه  کهه دگ جهای جهای 
شمر گخ مهیهوهمهایهد . بها ههر کهس 
صحبت میکوی کاسه چه کهوهم بهه 
دسههت تههر ههتههه و بهها چشههمههی تههر 
وبغضی جهگهر سهو  ا  نهاتهوانهی دگ 
تهامههیههن ابهتههدایهه  تههریهن نههیهها هههای 
 ندتی  ن و  ر ندی میگوید و ا  
این همه ب  عدالتی و ایهن ههمهه 

  اصله طبقاتی شکایت میکود . 

2ادامه  در صفحه   

3ادامه  در صفحه   

مردم را میکشند و زبانشان "
 !!!  "هم دراز است

4ادامه  در صفحه   

 زیر پوست شهر 

6ادامه  در صفحه   

۵بقیه در صفحه   

  قسم خوردم برتو من ای عشق 

اطالعیه کمیته تهران بمناسبت 

سالگرد جان فدا کردن رفیق 

 حمید اشرف

8در صفحه    

مشک آن است   

 که خود ببوید ....

7در صفحه    
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 ادامه ا  صفحه اول 
...   چرا اکبر طبری مواون سگیجهانهی 
که متمم به کاگ چاقهکهوهی و دگیها هت 
گشوه های کالن است کهه یهب قهلهم 

 ۵۶کههوچههب گشههوه دگیهها ههتههی ای 
میلهیهاگد تهومهان اسهت بها وقهاحهت و 
اعتماد به نفس باس  دگ دادتاه  هریهاد 

انهمها دوسهتهان مهن "   میرند و میگوید
ب دند من ل  تر کوم ر ل میدهوهد و 

چرا گومیواهها  " . سود به نامم میرنود 
دگ طالش و کهرمهان و کهر  و آبهادان 
مانود مرغ سر بریده میشوند به قتهد 
میرسود به آتش کشیده مهیهشهونهد ؟ 
چرا چود مماجر ا هاهان کهه  هقه  بهه 
امههیههد کسهه  دگآمههدی بههرای تههامههیههن 
موای خانواده شان مشقت و خهرهر 
عب گ ا  مر  گا به جهان مهیهخهرنهد و دگ 
ایوجا خودگو حهامهد آنهمها بها شهلهیهب 
رلیس بهه آتهش کشهیهده مهیهشهود و 
چود نفر  نده دگ آن میهسهو نهد ؟ چهرا 
تعدادی ا  مماجهریهن ا هاهان بهعهد ا  
دستگیری توس  مهر بهانهان ایهرانهی و 
ضرب و شتم توسه  آنهمها بهه ههلهیهد 
گود ا کوده میشوند و به غهر  شهدن 
شانرده نفر میانهجهامهد ؟  ههمهه ایهن 
جوایا  دگ ایران و دگ گو های  اتهفها  
میا ود که به دلید مرگ  هجهیهع یهب 
سیاهپ ست بدست رلیس دگ آمریکها 
قری  بیست گو  دگ اغل  شهمهرههای 
آمههریههکهها و اگورهها شههاهههد تهه ههاهههرا  
موترضین خشمگین علیهه تهبهعهیه  
نژادی هستیهم ولهی چهرا بهرای مهرگ 
 جیع قری  بیست ا اان بهه دسهت 
رهلههیهس وحشهی ایهران کهه تهبههعهیهه  
نژادی آشکاگ است هیچ صدای  بلهوهد 

نمیشود ؟ چهرا بهرای مهرگ دلهخهرای 
گومههیههوههاهههای بسههیههاگی کههه طههی ایههن 
سالما دگ ایهران گخ داده و تهبهعهیه  
جوسیتی آشکاگ اسهت ههیهچ صهدایه  
بههلههوههد نههمههیههشههود ؟ چههرا بههرای مههرگ 
دگدنها  عههمهرانهمههای بسههیهاگی کههه بههه 
دلید سالما  قر و ترسوگهی تهحهمهیهد 
شده بر کاگتران و تمامی مرد بگهیهران 
توس  سهرمهایهه داگان   رهایهان دادن 
 ندتی خود و خانواده شان گا توما گاه 
می بیوود و تبعی  آشهکهاگ طهبهقهاتهی 
اسههت صههدایهه  بههلههوههد نههمههیههشههود ؟ و 
چراهای بسیاگی دیگر که  تهوهمها یهب 
رههاسههه داگد   وجههود گییههم رههلههیههد 
جمموگی اسهالمهی اسهت کهه قهریه  
چههمههد سههال هههمههواگه کههوشههیههده بهها 
استفاده ا  تمام امکانا  تبلیغهاتهی و 
گادی  و تلویری ن بها مهدیهریهت ا هکهاگ 
توده ها   ب  تفاوتی   سرخهوگدتهی   
تسلیم و دم غویمتی  ندتی کهردن گا 
الاا کوهد و عهمهال ا  عهقهوبهت اعهمهال 
جوایتکاگانه خود به گاحتهی بهگهریهرد و 
مههمههاشهها  مههجههامههع و دول جههمههان 
موج  جری تر شدن  آنمها دگ دسهت 
یا یدن به ایهن اعهمهال شهوهیهع شهده 
است . سکو  دگ برابر این ههمهه به  
عدالتی و  قر و سهتهم و اسهتهبهداد و 
تبعی  بس است . بهایهد ایهن گییهم 
 اسد با تمامی اعهوان و ان هاگی گا 
واداگ به راسه توی  کرد   باید تهاوان 
چمد سال جوایت و غهاگ  و چهپهاول 

 گا بدهود . 
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توده های   تغییرات به نفع  سرمایه داری یعنی بربریت 

زحمتکش و تحت ستم 

ورسیدن به آزادی و   واستثمار

برابری هم مقدور است وهم 

ممکن .اما برای دست یافتن به 

باید مبارزه   این گوهرگرانبها

کرد و از فراز و نشیب ها و 

. توصیه ما   سختی راه نهراسید

به جوانان  کارگران و 

زحمتکشان این است که به 

ناامیدی و دست زدن به   جای

با هم تماس بگیرند   خودکشی

و متشکل شوند همزمان با 

سازمانها و مجامع انقالبی از 

جمله سازمان اتحادفدائیان 

تماس بگیرند و   کمونیست

برای رسیدن به خواست ها و 

اهداف شان راه مبارزه 

ومقاومت درپیش بگیرند که 

تنهاراه خالصی از وضعیت 

همانا   فالکتبار کنونی

سرنگونی رژیم مذهبی و 

وخلع ید از طبقه   ارتجاعی

و سازماندهی جامعه ای   حاکم

انسانها حاکم   است که درآن

برسرنوشت خویش اند و ازستم 

و استثمار و زور و 

و   خبری نیست  سرکوب

هیچکس مجبور نیست درنتیجه 

فشارهای اقتصادی ، 

و نبود آزادی و   اجتماعی

عدالت اجتماعی دست 

و زندگی   بخودکشی زده

  خودرا فنا کند .
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 ... ادامه ا  صفحه اول
این گوحانی ن همیشه نیا مود ب ده و هستود که برای حفظ و 
بقاء خود دگ برابر بدخواهان ! و مخالفین  با   خهانهمها وحهکهام 
محلی و سالطین ری ند توگهاتهوها داشهتهه بهاشهوهد و ا  قهدگ  
سرکوب آنما بمره ببرند و متقابال با مجیر تهویه  و تهقهدیهس و 
تمجید حاکمان دگ برابر توده ها ضامن بقاء آنما شهونهد   ایهن 
خدما  متقابد و اگتباط ناتسستوی جرء سیوفب مذه  به ده 
و  به تواه تاگیه مذه  همواگه به عووان  قدگتمودتریهن ابهراگ 
برای دگ کوترل تر تن تهوده هها دگ اخهتهیهاگ حهکهام به ده   دگ 
مواگدی هم که گوحهانهیه ن خهود بهه  قهدگ  سهیهاسهی دسهت 
یا تود گسالتی جرء حفظ و تحکیم مواسبا  اقته هادی حهاکهم 
بر جاموه بهرای خهود قهالهد نهبه دنهد   بهه تهواه تهاگیهه دوگان 
استیالی گوحانی ن بر اگیکه قدگ  ا  سیاهترین و مخو هتهریهن 
دوگه های تمدن بشری ب ده ونهمهونهه امهرو ی آن گا دگ ایهران 
شاهد هستیم .  مذه  هیچگاه ا  قدگ  سیاسی جدا نهبه ده 
بلکه به عووان گوبوای  رهوگهی و ایهدلهولهوییهب طهبهقهه حهاکهم 
گسالت خود گا به بمترین وجه به اجرا تذاشته است . این کهه 
تفته شود اسالم سیاسی جدا ا  اسالم غیر سهیهاسهی اسهت   
جر  ری  توده ها و گ تاگ  ب نانه ا  سرترس دگ برابر تهوههمها  
و خرا اتی که  الوهای  مهوسهم بهه آیها  اعه هام ! و عهلهمهای 
اعالم ! دگ بین مردم گسوخ داده اند   نهیهسهت . تهاگیهه چهمهد 
ساله جمموگی اسالمی به خوبه  آشهکهاگ مهیهکهوهد کهه چهگهونهه 
گییمی به غایت  اسد و جوایتکاگ و سفا  تا به امرو  توانسته 
ریچیده ترین و برگتترین بحرانما گا که هر کدام میتوانسته بهه 
سرنگونی یب حاکمیت سیاسی بیانجامد   با کمب دین ا  سهر 
بگذگاند . گوحانیت شیعه دگ  جمموگی اسالمی طی این سالمها 
به بمترین وجمی مذه  گا دگ خدمت حفظ و بقهاء حهاکهمهیهت 

به کاگ تر ت و بمترین شرای  گا برای ن هام سهرمهایهه داگی دگ 
جمت استثماگ کاگتران و  حمتکشان و غاگ  و چپاول ثرو  و 
داگاییمای این سر مین  راهم کهرده اسهت . ا  رهرونهده ههای 
 ساد مالی و اخالقی این مردان و  نهان خهداتهرس نهمها  شه  
خوان که  ق  توشه های  ا  آن دگ اثهر اخهتهال ها  بهانهدی و 
جواحی آشکاگ میشود دگ چماگ توشه جمان نمیتوان نمونهه ای 
یا ت . د دی   گشهوه تهیهری و اگتشها   اخهتهالس   تشهکهیهد 
باندهای  ساد و  حشا و صادگا   نان و دختران    تهولهیهد و 
تو یع وصادگا  مواد مخدگ   جوایت   ا  جمله اقداما  عهادی 
و گو مره این موموان و موموا  است که به علی اقتدا میکوود 
و حسین گا موس و سروگ خود میدانود و به اعتکهاف مهیهرونهد و 
شبمای قدگ قرآن بر سر میگیرند دگ حالی که دستشان تا مر ق 
به خون  نان و مردان و کودکان ایران و عرا  و سوگیه و لبوان 
و لسرین و یهمهن و ا هاهانسهتهان و رهاکسهتهان و سهومهالهی و 
سودان و ...... آغشته است . ا  چمد سال ریش تاکهوهون ههر 
ا  تاهی ایام هللا جدید و اعیاد جدیدی ابداع کرده اند و تعداد 

امامراده قبد ا  انقالب گا اکوون به  ۰۳۲امامراده های ایران ا  
طههبهم آمهاگ سها مههان حهه  و )  امههامهراده اگتهقهها داده انههد  ۴۱۲۱

. اکوون شاگستانیسم گا  بهه او  خهود گسهانهده انهد و   ( اوقاف 
شی ع کرونا و ت اهرا  ضد نژاد ررستی دگ آمریکها گا مهقهدمهه 
ظموگ امام  مهان اعهالم کهرده انهد و ولهی  هقهیهه تهوههمهی بهه 
 رماندهان سپاه دستوگ داده خود گا بهرای آمهدن صهاحه  امهر 

بهر خهواههد "    حهوثهی هها  "    آماده کوود که ا  یمن و ا  مهیهان 
حوثی های  که تا چود سال ریش بدلید بهاوگشهان )   خواست 

به  ید بن علی به عووان چماگ امامی   ا   ر  شیعه شوهاخهتهه 
. خالصه کالم ایوکه دین به مثابه تریهاکهی عهمهد (    نمی شدند

تهحهت   –میکود که تولید کوودتان و  روشودتانش گوحانهیه ن 
هستود و م رف کوهوهدتهانهش تهوده ههای مهردم     –هر نامی 

سود آن هم دگ دوگه ای ن ی   ئودالما و اکوون سرمایه داگان 
 میشود .   
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اسالم سیاسی و غیر سیاسی ، توهم یا 
 فریبکاری 

 کاسگرا  و زحمتکشا   

ت ق  آزادی و برابری ه از بی  برد  بیکاسی و فقر و فناد و ف شا ه سفق میضل کاس کودکا  ه پایی  بود  دستمزدما ه مشکل بیم  و 

بازنشنتنی ه حل ب را  آب و خشک شد  دسیاگ  ما ه نابودی جننماا و م ی  زینت ه حتی تامی  ابتدایی تری  نیازمای سوزان  

زندگیه مانند آب آشامیدنی وووو فق  با سرننونی سژیم پمید جماوسی اسالمی مینر خوامد بود  باید مت د و یکپاسگ  با گنترش 

 تظامرات و برپایی اعتصابات گنترد  و سراسری حاکمیت سا فمآ کنیم . 

اینتادگی و مقاومت و دسمم شکنت  ماشی  سرکوب سژیم گا  اصمی برای سرننونی جماوسی اسالمی است و ای  ممک  نینت جز با  

متشکل شد  و پیوند خوسد  با کمیت  ما و منت  مای نیرومای انقالبی دس شارما وم الت و با سازماندمی و متمرکز عمل کرد  . 

اینک زما  سازمانیابی وبرخواست  فراسسید  است. ب  سازما  ات اد فداییا  کمونینت  ک  سازمانی است متیم  ب  کاسگرا  و 

 Tehran@fedayi.org   ////  https://fedayi.org ///  https://t.me/fedayi1349 زحمتکشا  بپیوندید.
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 ادامه ا  صفحه اول 
واگد  نهدان  ۷۲... مانی که دگ تابستان 

اوین شدم دگ ساختمانی که اتهاقهمهای 
با جوی  دگ آن قراگ داشت و ما رشهت 
دگب اتاقما دگ نوبت نشسته به دیهم   
 ق  صدای ضجه و نهالهه و  هریهاد ا  
سر دگد صهدهها نهفهر کهه دگ اتهاقهمهای 
با جوی  موگد شکوجه قراگ میگهر هتهوهد 
به همهراه   هحهاشهی و عهربهده کشهی 
جههالدان بهها جههو مههیههامههد و هههرا تههاهههی 
صههدای خههوانههدن قههرآن و اذان آن گا 
مشمئر کووده تر میهکهرد   ضهایه  کهه 
ت وگی برای کسانهی کهه دگ آن قهراگ 
نگر ته اند بسیاگ مشکد است .  بهعهد 
ا  چود گو  نوا شمهای جهانهانهه  مهانهوهد 
تههکههه تههوشههتههی بههه اتهها  یههب بههوههد دو  
موتقد شدم   آنچه دیهدم غهیهر قهابهد 

نفر گا دگ یب اتا  بهیهسهت  ۷۲باوگ ب د 
متری جای داده ب دند   شبهمها مهانهوهد 
دانه های کبریت چسبیده به ههم بهه 
اصهرههالی مههیههخههوابههیهدیههم آن هههم چههه 
خواب  هر ش  حوالی ساعت یهب ا  
رشت بود چمهاگ صهدای انهفهجهاگ تهونهه 
ممیب  به توی میرسید و بهه دنهبهال 
آن صدای چودین تب تیر و سهکهو    
با شماگی تب تیرهای خالص   آمهاگ 
اعههدامههیههمههای آن شهه  گا بههه دسههت 
مههیههاوگدیههم و بههه دنههبههال آن لههحهه ههه 
شماگی برای گسیدن صبح و دگیها هت 
گو نامه کیهمهان شهروع مهیهشهد تها بهه 
دنبال دوستان و گ قایمان دگ لهیهسهت 
اسامی اعدامیمای ش  قبد باشیهم و 
ش  بعد و شبمای بعد دوباگه  تکراگ و 
تکراگ   هر ش  هم همهه مها مهوهته هر 
ب دیم که نوبتمان بهرسهد و اسهمهمهان 
جرء لهیهسهت  هردای گو نهامهه بهاشهد . 

وقتی با هم اتاقیما صحبت میهکهردیهم 
ا  این همه شقاو  مهتهعهجه  به دیهم 
که چگونه گییمی تا بدین حد میتوانهد 
دگنده خو و جهوهایهتهکهاگ بهاشهد . آنهچهه 
نههوشههتههم مشههتههی ا  خههرواگههها بهه د و 
گخدادهای ماههمها و سهالهمهای بهعهد و 
آنچه دگ  ندانمهای قهرلهحه هاگ و تهوههر 
دشت شهاههد به دم حهدیهل مهفه هد 

گسیهد و  ۷۶ است   اما وقتی تابستان 
کشتاگ  ندانیان دگ  ندانمهای ایهران کهه 
اغل  حکمشان تمام شهده به د و بهه 
اصرالی بچه های  ندان " ملهی کهش " 
ب دند   دگ مرداد و شمریه گ  آن سهال 
گخ داد دگیا تم تا قهبهد  هقه  تهوشهه 
ای ا  شقاو  و دگند خوی  ایهن گییهم 
گا شههاهههد بهه دم   دیههگههر نههه تههیههرههها 
خههالههصههی دگ کههاگ بهه د تهها تههعههدادشههان 
شههمههاگی شههود و نههه گو نههامههه ای  
اسامیشان گا موتشرمیهکهرد  هقه  به  
شماگ سرهای راکترین و شهریهفهتهریهن 
 نان و مردان این سر مین باسی داگ و 
کوهی ا  کفشما و دمپهایه  هها رشهت 
سالوما اعدام  و تهواههی بهر ایهن کهه 
ددموشی و توحش و رستی و دنهالهت 
و ب  شرمی و گذالت لااتی نیست که 
بتواند ماهیت این گییم گا وص  کهوهد 
  برای ایهن ههمهه جهوهایهت کهه تها بهه 
امرو  ادامه داگد و قهتهد عهام قهریه  

 ۴۶۷  قتد عهمهد   ۸۹ نفر دگ آبان ۴۰۲۲ 
مسا ر هواریمای اوکرایوی کهه تهوشهه 
ای ا  نمونه های امهرو ی آن اسهت   
جر سرنگونهی و مهرگ ههیهچ رهاسهخهی 
وجود نداگد . بهرای جهوگ   هلهویهد کهه 
چوان ب  گحمانه بدست رلیس جهانهی 
آمریکا کشتهه شهد بهدگسهتهی دگ جهای 
جای جمان  هریهاد داد خهواههی بهلهوهد 

شد   اما  برای کشتهاگ ههراگان انسهان 
دگ دهههه شهه ههت و سههال هشههتههاد 
وهشت و نودوشش ونودوهشت  کهه 
تعداد بسیاگی نوجوان به دنهد   ههیهچ 
صههدایهه  بههر نههخههواسههت  تههویهه  اصههال 
اتفاقی نیا تاده   ای نوا و نهفهر  بهر 
مجامع به اصرالی حقو  بشری بهیهن 
الملهلهی کهه وقهیهحهانهه چشهم خهود گا 
بستود تا این گییم رلید و خهونهریهر بها 
 راغ بال دست به جوایت بهرنهد . ههر 
چود نام و نشانی ا  این شهجهاع دسن 
کههه جههر آ ادی و بههرابههری بههرای مههردم 
خواسته ای نداشتود   نهمهانهد ولهیهکهن 
کاگتران و  حهمهتهکهشهان و تهوده ههای 
مردم  ر ندان خود گا ا  یهاد نهخهواههد 
برد و هرتر جانیان حاکم گا نهخهواههوهد 
بخشید . جمموگی اسالمی با تهمهامهی 
اعهوان و ان ههاگی بهها تههمهامههی مههجهیههر 
تویان و کاسه لیسانش باید مرهمهئهن 
بههاشههوههد مههرگ سههخههت و دگدنههاکههی دگ 
انت اگشهان اسهت   ههر چهوهد اکهوهون 
گذیالنه بهر مهرگ جهوگ   هلهویهد اشهب 
تمسای میریرند ولی اطمیوهان داشهتهه 
باشود گو  سرنگونی و مرگ آنهمها تهوده 
ههها بههه جشههن و رههایههکههوبهه  خههواهههوههد 
ررداخت و بهراحهتهی چشهم خهود گا بهر 
یست ها حقو  بشهری مهجهامهع بهیهن 
الههمههلههلههی و مههدا ههوههان حههقههو  بشههر 

شههمههه  ۸۹ خهواهههوههد بسههت   دگ آبههان 
کوچکی ا  خشم و غض  تهوده هها گا 
شاهد ب دند   هوگامی که تهرسهوهگهان 
 خم خوگده و جان بهه تهوها آمهده بهه 
خیابانما سهرا یهر شهونهد ههیهچ رهوهد و 
انههدگ  و مههوعهه ههه اخههالقههی و حههقههو  
بشری نمیتوانهد جهلهوداگشهان بهاشهد . 

موت ر آن گو  باشید که دیر نیست .                                                                                          
 

 مسوود 
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 ... ادامه از صفحه اول 
از بین بردن جنگلها و مراتع به منظور برداشت چوب یا کشتت 
گیاهشای  کشه جن ششه آشود سورا آرششارا داریششد ت ماینشد ت ریشش  
هشششااران هر شششار از جنگلهشششاا گرمششش یرا ایشششدویاا و مشششا اا بشششه 
منظشششور کاششششت در شششت ی شششا بشششراا اآ حششش ال رو شششن سن   یشششا 
توآشش ه شششهر یششتین  و تتششدن ک ت ریشش  کوههششا و دششش ها بششه 
قشششش د برداشششششت از م ششششادن بششششراا رآششششایدن مششششواد او یششششه بششششه 
کار ایجششاو و صششنایع ت ششدیل  ک اآشش  راا یفششت بششراا آششو ت 
رآای  به کار ایجاو و وآایا حتا و یقل  که بیت رین بهره 
را آششرمایه دارن از سن می ریششد ک منجششر بششه یششابودا زیشش  گاههاا 
ط یع  حیوایاو وحت  و تشوا  ششدن محیشن زیشدگ  ایش ان و 
حیوان وحت  شده اآت .   یابودا روآ اها و گ  رش شهر 
یتین  ک توآ ه حاشیه یتین  و محالو فقیر یتین م ترا 
از روآششش اییان مهشششاجر و کشششارگران و مشششاد بگشششیران بشششا کت ریشششن 
امرایاو بهداش   و م یت   در حاشیه ششهرهاا بشارر را بشه 
دی ال داش ه که ا ل  مرکا شیوع هته گشیرا هشا بشوده ایشد  . 
سیچه ی اید از یظر دور داشت اینره مناآ او آرمایه دارا تنها 
م هششو و مجششر  ایششن وقششایع اآششت چششه مشش  قیو در سن یقشش  
داش ه و چه  یر م  قیو ک م  ا کردن چر ه ط یع  زیدگش  
ایشش ان و حیششوان ب ششت  از اقشششداماو  ششیر مشش  قیو صشششاح ان 
آششرمایه اآششت و شش  تششالش دول آششرمایه دارا در اآشش فاده از 
هتششه امرایشششاو و اباارهشششا بشششراا حفششن و بقشششا  ایشششن یظشششا  روبشششه 
ایحطششاک کششه از مهتشش رین ونیفششه ایهششا  اآششت یقشش  مشش  قیو 
آرمایه دارا در ت ری  محین زیش ت و تییشیر چر شه ط ییش  
حیاو اآت ک دآت یابی به آالحهاا کت ار جت   و ارتقشا و 
بششه روز کششردن سن هتششواره در دآشش ور دول آششرمایه دارا بششوده و 
هششش ت ک دآشششت یشششابی بشششه تششش لیحاو بیو و یششش   هتشششواره در 
دآ ور بوده و هرازگاه  ا  ارا از این اقداماو بشه بشیرون درز 
میرند ت واحد پدافند " ش .  . ر"  ارتش  ایشران کشه تشتریالو 
عریض و طویل  اآت و متابه در ا ل  ارتتهاا جهان وجود 
 –دارد تائیششدا بششر وجششود ییروهششاا سفنششدا در ارتششتهاا جهششان 

ی ایشششد مرکشششا تحقیقشششاو بیو و یششش  دایشششتگاه سزاد مرکشششا علشششو  و 

تحقیقششاو حشش اره  تهششران را یادیششده گرفششت    . ی ایششد ب اطششر 
اینره م ادا مدافع تئشورا توطئشه قلتشداد ششویو چشتو بشه روا 
واق ی ها ب ندیو و یا واآ ه یظا  آرمایه دارا را تطهیر کنیو 
و فرششر کنیششو ایششن اقششداماو از کششت ار هششااران زن و مششرد و پششیر و 
جشششوان در بوآشششن  ک آشششودان ک آشششوریه ک یتشششن ک اف ایششش  ان ک 
ییجریه ک ایران ک عراق ک هیروشیتا و یاکازاک  ک ووووو شنیع ر 
و م وفششش ر اآشششت و آشششرمایه داران بشششه سن م وآشششا یتیشششتوید . 
ی اید فراموش کنیو با ر یتهایی مواجه ایو که به هیچ یش  از 
م یارهاا ا الق  و ای ای  ح   ط ق تعریف  ودشان پای ند 
یی  ند تنها یش  چشیا میتناآشند آشود و بشاز هشو آشود ک ی ایشد 
فرامششوش کنیششو املریا یشش  ها بششراا توآشش ه تجهششیااو و ابششاار 
سالو جنگ  و کت ار جت   هتیشته بشا طیش   شاطر حاهشر بشه 
آششرمایه گشش ارا هششاا یجومشش  هشش  ند و شش  بششراا ارتقششا  آششط  
م یتت و رفاه مرد  و تقویت بنیه دفاع  جام ه و توآ ه و 
تجهیا مراکا بهداش   و درمای  بشراا جلوگشیرا از هتشه گشیرا 
هاا فاج ه بار هتیته با کت ود بودجه مواجه اید . یگاه آود 
جویایشششه آشششرمایه داران بشششه مششش ئله دارو و درمشششان و بهداششششت 
عتوم  و در کن رل گرف ن بهداششت و آشالمت جام شه  زمینشه 
آششاز اپیششدم  هششاا فاج ششه بششار اآششت . هتششان گویششه کششه صششنایع 
ت لیحات  هتواره درپشی تو یشد آشالحهاا جدیشدتر و پیشترف ه 
تر ه  ند و میروشند با براه ایدا  ن سشوب و جنگ در اق   
یقششاک جهششان بششازار فششروش ایششن آششالحها را فششراهو کششرده و آششود 
 ششود را تشش تین یتاینششد ک هتایگویششه کششه صششنایع ا ر روییشش  و 
رایایششه میروشششند بششا تو یششداو پیششترف ه تششر و مششدری ر در یقشششاک 
م  لشششف جهشششان بشششراا آشششود بیشششت ر بازارهشششا را تششش  یر کننشششد 
کهتایگویششه کششه صششنایع  ششودرو آششازا بششه منظششور کشش   آششود 
بیت ر با تو ید و عرهه به روزترین و پیترف ه تشرین  ودروهشا 
در پشششی بدآشششت گشششرف ن بازارهشششا هششش  ند ک هتچنیشششن  صشششنایع 
پوشاه ک مواد   ایی ک کیف و کف  ک زیور سالو ک ...... بشراا 
آود بیت ر به یوسورا و ابداع م وآا میتوید و براا سن در از 
بین بردن جنگلها و رود ایشه هشا و  شت  کشردن دریاچشه هشا و 
تاالبهششششا و شششششرار ایششششواع حیوایششششاو ...... تردیششششد بششششه  ششششود راه 
یتیدهنششد  . صششنایع داروآششازا هششو از ایششن قائششده کلشش  یظششا  
آرمایه دارا مش  نن  ییش  ند یشوسورا و ابشداع در ایشن صشنایع 

 عرصه  ودش را دارد ک بیتارا جدید 
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 ادامه از صفحه اول 
توشه ای ا  شمر نیست که را بهگهذاگیهم  

غمی سوگین  قهله  گا بهه دگد نهیهاوگد   
تقریبا همه چماگ گاهمای برگگ مهمهلهو ا  
کودکان مو وم تهد  هروی و شهیهشهه 
را  کن و  هال  هروی .... اسهت   بها 
عب گ ا  خیابان ستاگی و میادین صادقیه 
و میهدان امهام حسهیهن و خهیهابهان ولهی 
ع ر و ....  و مشاهده دختران نهوجهوان 
و جوان که برای مبهلهاهی نهاچهیهر خهود گا 
عهرضهه مهیههکهوهوهد  بها چشهمههی رهر اشههب 
مجب گمیشویم خشممان  گا ا  این همهه 
بهه  عههدالههتههی  ههرو بههخههوگیههم   دگ رههاگ  
دانشجو با رسرانی بعضا نوجوان مهواجهه 
میشویم که به دنبال لقمه نانی التماس 
مشتری میکووهد   بهرای تهمهیهه ههر نهوع 
نعشه جا  کا ی است به اولهیهن رهاگ  
نردیب مهراجهوهه شهود  دگ کهوتهاههتهریهن 
 مان آنچه نیا  است  بدست میآید    دگ 
صوگ  نیا  بهه تهوشهی مهیهتهوان ههر گو  
حوالی ساعت ده صبح سری بهه مهیهدان 
شوی اول خیابان غاگ  د تا انواع توشی 
د دی گا جلوی چشم ماموگان رهلهیهس ا  
دست  روشما خرید   مهوهرهقهه خهال یهر 
هم  موروف است که هرکس هر آنهچهه 
نیا  داشته باشهد ا  شهیهر مهرغ تها جهان 
آدمیراد البته د دی میتواند ا  آنجا تهمهیهه 
کود آنمم با مواس  ترین قیمت چرا کهه 
مرکر مالخرها و مال  روی هها اسهت   
امههام  اده حسههن و مههیههدان مههقههدم و 
خیابان عباسی و گباط کریم و جوادیهه و 
ل  خ  و صاب نیان " صاب ن رهرخهانهه " و 
اتههابههب و کههیههانشههمههر ا  مههراکههر بههانههدهههای 
سرقت و مواد مخدگ و عشر  کده هها و 
خانهه ههای امهن آنهمهاسهت کهه بها دادن 
سمیمه ماموگان حا هظ جهان و مهال بهه 
شاد شری  خود اشتغال داگنهد کهه دگ 
این بین کالنتری جهوادیهه شهاخ هتهریهن 

آنماست   دگ اغل  راگکمای  جووب شمر 
ا راد رایه  بهدسهت و لهول بهه دههان و 
سرنا بدست گا میهتهوان مشهاههده کهرد 
که ب  هیچ مانع و محدودیتهی مهبهادگ  
به استعمال مواد مخهدگ مهیهکهوهوهد . امها 
هوگام غروب دگ شهمهال شهمهر و مهحهلهه 
هههایهه  چههون قههیههرههریههه و  عههفههرانههیههه و 
اختیاگیه و ولوجب و دگوس و  هرحهراد و 
شمر  غرب ووو    کا ی شارما و  سهت 
 ودیما و گستهوگانهمها و سهفهره خهانهه هها 
مرکر تجمع  متمولین  حهمهتهکهش اسهت 
که خسته ا  کهاگ گو انهه مشهاهول صهرف 
شهههام و تهههن آسهههایههه  و قهههدگی ههههم 
خوشگذگانی م رف چود نه تد و قدگی 
کههب  و تههجههدیههد قههوا بههرای گو ی دیههگههر 
هستود . ع ر گو های تعرهیهد دوگ دوگ 
کههردن بههچههه رهه لههداگههها بهها خههودگوهههای 
آنههچههوههانههی دگ مههحههال  شههمههال شههمههر ا  
تفریحها  سهالهم حضهرا  اسهت کهه بها 
راگتی های آنچوانی دگ خانه های آنچوانی 
ش  به رایهان مهیهرسهد . واقهوهیهت ایهن 
است که ایران و تمران بمشت سهرمهایهه 
داگان برای کس  ثرو  و لهذ  بهردن ا  
 ندتی است   با داشتن ره ل ههر آنهچهه 
که دگ اگورا  آمریکا نمیشود انجام داد دگ 
ایوجا قابد انجهام اسهت . ایهن سهیهمهای 
واقوی ایران جمموگی اسهالمهی سهاخهتهه 
است که گو  به گو  وبا سرعت  یهاد ایهن 

 اختالف طبقاتی نمود بیشتری میابد .

// خرداد  ماه  2دوره دوم  شماره 

 زیر پوست شهر 
. . . 
ییاز به داروا جشدیشدا دارد و هشر دارو 
بازارهاا جدیدا را میطل د ک بشایشد ایشن 
کاالها تو ید شود وبازارهاا م شر  سن 
فراهو شود .به هتین د یا وق   یش  
بیتارا شیشوع مشیشابشد م شابشقشه تشو شیشد 
واک ششن بششیششن شششرکشش ششهششاا دارو آششازا 
شروع میتود . هشتش شتشه ایشن آشوال 
مطرح اآت که چگویه این بیشتشاریشهشا ک 
مایند زیرا در سمریراا التین ک ابشوال در 
افریقا ک مرس در عرب  ان ک آارس در 

از حیشوایشاتش  کشه  91چین و ا یرا کوئید 
قریها در محین زی ت ای ان با ای ایها 
بوده اید و زیدگ  کرده اید و بع ا من ع 
تی یه ای ان بوده اید به یشرش شاره یشاقشا 
ی  بیتارا میتوید و بشعشد از دوره اا 
هته چیا بشه روال عشادا بشرمشیشگشردد   
پاآخ سن در وجود یظا  فاآد آشرمشایشه 
دارا یهف ه که ک ش  آشود بشیشتش شر و 
بیت ر را محشره رششد و و پشیشتشرفشت و 
میداید ک با وجود این مناآ او ما بشایشد 
شاهد م ی  هاا بیت ر و بشدتشر از ایشن 

 باشیو .

 آیا همه گیریها اتفاقی است ؟

 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.
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تاریخ چهل ساله اخیر مبارزات کارگررا      

زحمتکشا    توده های مردم شراهرف صرر ر  

طلب های خود شریرهرتره یرویرای قرام    رفرت 

بسیاری ) که همه ریشه  طبقاتی دارد ( بروده 

که لطمات بسیاری به این ر قف زده اقف ، ایرن 

صر   طلربرا  خرود شریرهرتره کره هرمرواره از 

عوا ب ا فاماتشا  مصو  ماقفه اقف   حتری برا 

کمترین ققف   برخورد از یاقرب کرمروقریرسرترهرا 

قشفقف همچنا  یوال  میفهنف   خاک بره چشر  

کارگرا    توده ها میریزقف   اهفاف خرود را 

در پس کلمات  شنگ   یمالت حماسی پنها  

کرده   میکنرنرف ب بررخری بری شررمراقره بررای 

سالمتی یالد کبیر دس  به دعرا بررداشرترنرف   

آرز ی سالمتی کردقف   خواها  تسلیح سراراه 

ینایتکار به سالحهای سنگین شرفقرف ترا برهرترر 

بتواقف سرکوب ا وام را پیش ببرد   دیروزگری 

را به مرنرترهرای دریره رسراقرفقرف   در  رامر  

قرروکرررا  دسررتررگرراه امررنرریررترری ر یرر  برره شررکررار 

کموقریرسرترهرا   اقرقرالبریرو  در زقرفاقرهرا ر ی 

آ ردقف   چو  قوب  به خودشا  رسیرف راهری 

دیار صرقگ شفقف با صراغ بال   آرامش خاطرر 

به عنوا  کارشناس مسایل سیاسی در شربرکره 

های تلویزیوقی اماریالیستی مجیز گوی قرارام 

سرمایه شفقف ب گر هی دیرگرر کره در عرطرش 

کسب  فرت مریرسروخرترنرف   مریرسروزقرف   در 

رسیف  به آ  تعجیل داشتنرف   دارقرف از هریر  

ا فامی صر  گذار قکرده اقف ب زماقی یک شربره 

اعالم صاز قاامی کردقف   با داد  چرنرف کرال  

  کررلرر  برره دسرر  یررواقرراقرری پررر شررور عررزم 

سرقگوقی ر یمی که لهله خو  میزد   شربرهرا 

خواب قابودی قیر های اقرقرالبری را مریرفیرف ، 

کردقرف   در ایرن مریرا  ترر   خشرک برا هر  

سوختنف زقفاقها شاهف  ر د صوج صروج مرردا  

  زقاقی از همه یریاقات سیاسی شفقف کره برا 

تمام صشارها حاضر به پنها  کرد  برا رهرا   

اعتقاداتشا  قبودقف ، اینک رهبرا  متروهر  بره 

صکر خال ی قیرر هرای شرا  کره بره سرادگری 

اسیر دس  ر ی  ینایتکار شفه بودقف ، اصترادقرف 

، چاره کراررا در یرا اقرفاخرترن خر  تروبره   

صریب ر ی  ! در زقفاقها دیفقف پس عفه ای را 

مامور به این کار کرردقرف   برار دیرگرر ر یر  

تشنه خو  را شادما  سراخرترنرف ، شرکرنرجره   

اعفام صز قی گرص  ، یو مقرا مر  در زقرفا  

شکسته شف   عمال د د  به چش  همه رص  ب 

قتیجه ، ضربات سرنرگریرن بره کرمروقریرسرترهرا   

تررمررامرری اقررقررالبرریررو    مرربررارزات ترروده هررا   

کارگرا    زحمتکرشرا    کرمرک بره تر ربریر  

ر ی  بود ب ایرنرک قروبر  ایرن گرر ه برود در 

حالی که هوادارا  پر شور   مخلرصرشرا  کره 

زیر  حشیاقه ترین شکنجه ها  رار داشرترنرف   

بعضا حتی از بیا  قامشا  خودداری میکردقف 

، راه دیار صرقگ را در پیش بگیرقرف   الربرتره 

همچنا  خود را تنها حریف  فر  رفرت ر یر  

مرریررفاقسررتررنررف   مرریررفاقررنررف حررترری زمرراقرری کرره 

استراتژیستهای متوه  با تصمیمی مضحک   

احمقاقه   درعین حال دردقاک برا اعرزام سره 

چهار هزار قهر   چنف تاقرک   چرنرف برالرگررد 

عاریه ای به مصاف ر یمی ترا دقرفا  مسرلرح 

که تجربه هش  سال ینگ را داشته ، رصرترنرف 

تا چهل   هش  ساعته تهرا  را تصرف کننرف 

  برعکس با به خاک   خو  در غلرتریرف  بری 

دلیل  فها قهر در هرمرا  سراعرات ا لریره راه 

برگش  در پیش گرصتنف ب قتیجه ، چنف بررقرامره 

  کلیپ حماسی در سیمای آزادی    برر یرای 

ماقف  ر یمی درقفه   زخر  خرورده   اقربروه 

سرهای باالی دار   کرهرشرهرای اقربراشرتره شرفه 

پش  درب آمهی تئاتر زقفا  گوهرر دشرترهرا   

یاس   قاامیفی در یامعه  ،   صر   طلربرهرا 

همچنا  تنها خود را حریف  فر  رفرت ر یر  

 میفاقنف ب 

   اما حزبی برای تمام قهوس : 

از همه مضحکتر حکای  آ  چهار پنج قرهرری 

اس  که بعف از سرقگوقی ر ی  پهلوی تروسر  

تروده هرا ، از دیرار صررقررگ آمررفقرف   هرررچرره 

کوشیفقف سری در سرها داشته باشنرف قرتریریرجره 

قگرصتنف تا اینکه " طغاری بشکس    مراسرتری 

بریخ  ببببب"   بعف از کشتار سال شرصر    

خالی شف  میفا  از اقرقرالبرو  کرمروقریرسر  ، 

بخ  یاری کرد " در شرهرر بری  راقرو ببببب"  

صر   عرض اقفام یاصتنف پرس الزم برود ایرن 

عرض اقفام چنا  باشف ترا هرمریرشره در یرادهرا 

بماقف   این ر یا تنها با قامی پر طرمرطررا    

آسما    ریسماقی مرطرلرول حرو رلره سرر برر 

ممکن میشف   از آقجا که هریرچرگراه از یراقرب 

کموقیستها به آقرهرا پررداخرتره قشرف تروهر  پریرفا 

کردقف که ینبش کموقیستی یعنی آقرهرا   آقرهرا 

یعنی ینبش کموقیستی ، البا ی که قماینفه تمام 

مردم ! ایرا  قیستنف )  تنها با یریراقرات چراری 

که قه قماینفه طبقه کارگر بلکه  قرمرایرنرفه ترمرام 

مردم ایرا  باشنف   از حقو  زقا    ا رلریرترهرا 

 کررودکررا  کررار  غرریررره  غرریررره دصررا  کررنررنررف 

پراسرخ حرمریرف   –میتواقی  ائتالف داشتره براشریر  

تقوایی بره سروال مرجرری بررقرامره مربرنری برر 

 –چررگرروقررگرری ائررتررالف بررا دیررگررر یررریرراقررات 

تلویزیو  حزب ( ،از اهالی کماریرن  99/3/11

بوسه آزاد   چهارشنبره سرهریرف قریرسرترنرف بررای 

کودکا  کار   علیه اعفام    تلرهرای قرامروسری 

    کماینی به راه قمی اقفازقف ،  مشتی عقرب 

ماقفه  اپسرگررای سرنرتری هسرترنرف کره  تراریرخ 

مصرصشا  به سر آمفه   میبایس  به بایرگراقری 

تاریخ بایوقفقف ب اینک آقها تنرهرا گرزیرنره بررای 

آینفه ایرا  هستنف که برا کسرب  رفرت تروسر  

حزبشا  !! با برپا کرد  شوراهایری قرمرایشری 

در کنار حراکرمریر  حرزبری ، برا بره رسرمریر  

شناختن ر سایگری ، بره رسرمریر  شرنراخرترن 

تعفد ز یات غیر رسرمری ، پرذیررصرترن  یرود 

کودکا  کار که توس  خاقواده تامین قمیرشروقرف 

  تح  تکهل  رار داد  آقرهرا تروسر  د لر  ، 

رسمی  بخشیف  به تبعیض قژادی    رومری   

اعمال  فرت   حاکمی  توس  د ل  مرکرزی 

، حرهرا ارترش   مراشریرن سررکروب ر یر  برا 

بر رار کرد  مقررات    واقین ترعرفیرلری ،   

از همه مرهرمرترر برف   آ  کره طررحری بررای 

مصادره   مرلری کررد  ترر ت   دارایریرهرای 

سررررمرررایررره دارا     اگرررذاری  رررنرررایررر    

کارخاقجات به کارگرا  در دسرترور براشرف برا 

تر یج قهیلیسمی عنا  گسیخته  " یرک دقریرای 

بهتر" بور  ایی بزک شفه ای را بررپرا دارقرف 

تا با سوسیالیسمی اقسراقری هرمره اقسراقرهرا آزاد 

شرروقررف   برره دقرربررال آ  طرربررقرره کررارگررر آزاد 

شود !! ب آقچه همواره تروسر  یرریراقرات ایرن 

چنینی ، علیرغ  تمام   سرترهرای تربرلریرغراتری   

شعاری قادیفه گرصته میرشرود حضرور   قرقرش 

تعیین کنرنرفه کرارگررا    کشرا رزا    تروده 

های زحرمرترکرش اسر  کره بررای آقرهرا حرکر  

سیاهی لشگر صیلمی را دارقف که سناریو آ  را 

آقها قوشته اقف   ققش ا ل را هر  بره قرام خرود 

سنف زده اقرف ب پریرکرار بررای بررچریرف  بسراط 

سرمایه داری   ر ی  حاصا مناص  آ    تحرقر  

سوسیالیس  شامل تمامی سیاهی لشگرا  قرارام 

پوسیفه   ر  به ز ال سرمایه داری میرشرود ب 

به  ول شاعر آزاده صرخی یرزدی " در  رف 

ایرن د    -حزب صقیرا  اغرنریرا کرردقرف یرای 

  ف را کامال از ه  یفا بایف قمود  " ب    

                                                                                          

  91/3/11مسعود 

 9911// خرداد  ماه  2دوره دوم  شماره 

 مشک آن است که خود ببوید ....  
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 9911// خرداد  ماه  2دوره دوم  شماره 

 تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

 روابا عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org 
 کمیته آذربایجان

azer@fedayi.org 
 کمیته تهران 

Tehran@fedayi.org 
 کمیته کرم 

karaj@fedayi.org 
 کمیته کردستان

kurdestan@fedayi.org 

 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 
 

  اتحاد فورا  کتویی  هاا جن   فدایی در  دمت وحدو جن   کتویی    و پیروزا ط قه کارگر اآت.اتحاد فورا  کتویی  هاا جن   فدایی در  دمت وحدو جن   کتویی    و پیروزا ط قه کارگر اآت.
  ما هته رفقاا کتویی ت در جن   فدایی را به اتحاد فرا م   واییو .ما هته رفقاا کتویی ت در جن   فدایی را به اتحاد فرا م   واییو .

ما کتویی  هاا فدائ  چه در درون آازمان و چه در بیرون از سن ک هتیته این بحث عتوم  را دی ال کرده ایو که چگویه م  ما کتویی  هاا فدائ  چه در درون آازمان و چه در بیرون از سن ک هتیته این بحث عتوم  را دی ال کرده ایو که چگویه م  
توان آا  تان حاب ک بریامهک اآاآنامهک آ   کارک اآ راتژا و ..... را با ی  ارزیابی ای قادا از گ ش ه تاری   ک از بحرایها و توان آا  تان حاب ک بریامهک اآاآنامهک آ   کارک اآ راتژا و ..... را با ی  ارزیابی ای قادا از گ ش ه تاری   ک از بحرایها و 
از شر  ها و پیروزیهاا جن   کارگرا و م ارزاو ط قات  یوآازا کنیو . بنابراین بازیگرا به گ ش ه را بتنابه چراغ راه سینده از شر  ها و پیروزیهاا جن   کارگرا و م ارزاو ط قات  یوآازا کنیو . بنابراین بازیگرا به گ ش ه را بتنابه چراغ راه سینده 

 براا واق   بودن و ی یجه ب   بودن هر بریامه و اقدام  هرورا میتتاریو .براا واق   بودن و ی یجه ب   بودن هر بریامه و اقدام  هرورا میتتاریو .

که جان بازم در  -قسم خوردم برتو من ای عشق   

 رهت ای عشق  

ایههن گو ههها سههالههگههرد  
جههان بههاخههتههن گ ههیههم 
 دای  حمید اشهرف و 
یههههاگان هههههمههههر مههههش 
بهههههدسهههههت مهههههردوگان 
ددموش ساوا  اسهت 

یکی ا  دگدناکترین و تاس  بهاگتهریهن سهالهمهای تهاگیهه  ۴۳۰۰   سال 
مواصر ایران است . سالی که ماشین سرکوب گییم جوایتکاگ رهمهلهوی 
با اطالعاتی که  ا  اگتباطا  گ هقهای  هدایه  بهدسهت آوگده به د کهمهر 
همت بست تا با بگیرو ببود و قتد عام تسترده  ر ندان طبقه کاگتهر 
ررونده سا مان چریکمای  دای  خلق گا برای همیشه ببودد و بهدیهن 
طریم آگامش گا برای امپریالیسم و سرمایه داگان بهه اگمهاهان آوگد . 

نفر ا  گ قهای  هدایه  دگ شهمهرههای گشهت و  ۰۲طی دو ماه قری  به 
قروین و کر  و تمران دگ حمله ساوا  به خانهه ههای سها مهان جهان 
باختود و عده ای دستگیر شدند . گ یم حمید اشرف به عوهوان گههبهر 
سا مان ا  شاخص ترین این گ قا ب د که به دلید ضربها  مهتهعهددی 
که به نیروهای امویتی واگد کرده ب د و به د وا  ا  چهوها مهردوگان 

گییم تریخته ب د ا  اهمیت خاصی برای گییم بهرخهوگداگ به د . گییهم 
 ۰۶ خیلی  ودتر ا  آنچه که ت وگ میکرد بها قهیهام تهوده هها دگ سهال 

طوماگ عمری بسته شد   دیکتاتوگها همیشه متوهمود که با بگیهر و 
بود و داغ و دگ ش میتوانود حیاتی ابدی گا برای خود تضمهیهن کهوهوهد 
غا د ا  ایوکه با حذف  یریکی ا راد یب باوگ   یهب آگمهان انسهانهی و 
انقالب  حذف نخواهد شد . جان باختن گ قایمان دگ ریکهاگ بهر عهلهیهه 
گییم رملوی وخهله  آن جهمهمهوگی اسهالمهی ههیهچهگهاه نهتهوانسهت و 
نخواهد توانست  دای  گا ا  گیشه برکود    دای  نهمهاد یهب عشهق   
یب آگمان و یب عرم و اگاده ر سدین برای گهای  طبقه کاگتهر   بهرای 
آ ادی و برابری و سوسیالیسم است     دایه   نهده و اسهتهواگ اسهت 
چون طبقه کاگتر  نده و تاگیه سا  است و ما به خود میبهالهیهم   کهه 
توانسته ایم گهروان چوان انسانمای شری  و ا  جان تذشته   چوان 
گ قای راکدل و را  نیهتهی بهاشهیهم و ههیهچهگهاه نهخهواههیهم تهذاشهت 

 ررچمی سرخی گا که گ قای  داییمان برا راشته اند بر  مین ا تد . 

  نده و جاوید باد یاد و خاطره جان باختگان  دای    

  نده باد سوسیالیسم    

 سا مان اتحاد  داییان کمونیست 

 ۰۹.۳.۸۸ کمیته ایالتی تمران   
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