
 

 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

  8931روز جمعه  وو  سسهدهمهه  ها   42ساعت 

ی رژیم جمهوری سسال ی «سنتخابات» ضحک  

با آگاهی وسروسو  توو  های زحمتکه   همو  بها 

شکست کا ل پایان یافت . سین شهکهسهت ور به  

پای صمهوق کشانههن  همو  بهمهمهاهورنشهانههسون 

 شموعیت ناا ، آنقههرسهمه هیهن بهوو که  وسهت 

بههمفههالی هههمههیههشهه     «سنههتههخههابههات»سنهههرکههارسن 

سزسعههال   ههیههاسن  شههارکههت  ههمو   ورنههمههایهه  

سنهتهخهابهاتهی بهعهه سزستهمهاتهم ز هان رسی گهیهمی، 

سهاعهت بهعهه   ۸۴  فوووسری کمونهه. وسهمسنه ها 

وزسرت کشههوربهها آ ههار سههافههتهه ههی،  ههیههاسن 

 شارکت ور سنتخابات   لس شهورسی سسهال هی 

وههم  ۷۵و  ۸۴رس سعال  کهمو. به  گهدهته  وی 

ورصههه وسجهههسن شههمسیههی رسی وهههی ور سیههن 

 سنه.  گیمی شمکت کمو  رسی

سعال  نکمون بهمهو هر ورصهه شهمکهت وسجههیهن 

رسی  ورکل کشور،آ ار سرسئ  شه  توسی وزیهم 

کشوررس باشبهات زیاوی  هوسجه  کهمو  سسهت . 

عالو  بمسیهمهکه  به  گهدهته  روحهانهیء سفه  آرس  

ویه هیهتهاوههی بهوو  و تههعههسو  شهارکهت کهمهمههگههان 

هموحا  بصورت آنالین  یتوسنسهت به  سعهال  

عمو  بمسه)ک  سین  ول بما ب   صهلهحهت نهاها  

عملی نشه!( ، سئووین سنتخهابهات  هههل ههمهیهشه  

 یتوسنستمه با سحتساب تعمف  های  صهمی شهه  

بالفاصل   یاسن  شارکهت رس سعهال  کهمهمهه.سیهن 

سههکههوت عههوانههی ورسعههال  ورصههه  شههارکههت 

کممهگان ورسنتخابات  شباهت بسیاری به  تهعهلهل 

و وروغ بافی  31ورسعال  آ ارجانبافت ان آبان 

 قا ات ورجمیان سهمنه هون کهمون ههوسپهیهمهای 

  سافمبمی سکمسئین توسی سپا   یباشه...

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 811 -// شماره  8931نیمه دوم بهمن ماه 

 2در صفحه  ادامه

جهانهههای شهیهدهته  ی ور   ب   با هاسرسن وروو

فون فدت  ،به  جهانهههای یهابهی وربهمهه و به  

کهه  ور  فههاعههم  ی آن گههوزن هههای عههاشهه 

تاریکی وورسن ستم شاهی، وورسنی که  بهقهول 

شاعم حتی ب  نسیم هم بی پمس و جهو سجهاز  

ی رفتن نمی وسونه، ورفشیهنه و حهمهاسه  هها 

شههنهه که    آفمیهنه و آن فضهم سهمپ پهو 

فاکستم ف ست  ی  قموسی رس بم وشت  همو  

 .سفشانهن

ب  نوب  فوو  ب  هم  شما رفقهای حها هم ور 

ساون فو  آ ه  ی م و ب  تما ی ووستانی که  

سز عمق  ختلف سین بمنا   رس ونبال  هیهکهمهمهه 

وروو  یدمسهتهم و لهههل و نهههمهیهن سهاوه همو 

 . حماس  ی سیاهکل رس شاو با   ی م
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بمفی ها عاوت کمو  سنه با تکمسر عوعی وسر 
فهور ههووههههها ئههی کهه  تههوسههی تهئههوریسههیههن ههها و 
سههخههمهه ههویههان سنههحههصههارست سههم ههایهه  وسری و 
ستاوهای رهبمی آنان نایم بهانهج جهههانهی و 
صمهوق بین سومللی پول  سرسئ   یشهونهه، بهمسی 
 عضالت سجتماعی کشورفهوو رس  حهل سرسئه  
وهمه. سین تقلیه و عاوت  ورکشهورههای عهقه  
 انه  سم ای  وسری  که  نهیهموی کهارسزرسن و 
 ههمههابههر  ههوسو فهها  وبههازسر آن  ههورو  ههمهها شهه  
سم ای  جهانی سست ، تقهمیهبها به  عهاوت روز 
تبهیل شه  سست . سین عاوت ورکشور ها سیهمسن 
نیا ک  ورگیم یک حکو ت   هبی سرته هاعهی 
 ،سست و روشمدکمسن وجهمیهانهات سهیهاسهی آن

رسبط   ستقیمهی بها کهارو زنههگهی تهوو  ههای 
  مو  نهسرنه، ب  شهت روسج وسو   یشوو . 

 زنان کارگد قدبانیان اولیه

 سیاست های نئولیبدالیستی 

 سیاهکل در پو ه زمان و اند شه نسل جوان 
) متن سخنرانی رفیق ساالر حسامی در مراسم گرامیداشت حماسه سیاهکل در 

 .هانوفر ( –آلمان 

دوم اسفند و پیدوزی 

" نژسوپمسهتهی" وسرسی وو  شهخهصه  سصهلهی  اراده و آگاهی مددم 

سعتقاو بایمک  ویهژگهی ههای نهژسوی  -8سست ء 

 وج  شکل گیمی فصهائهر روسنشهمهافهتهی

) یعمی شخصیهتهی ( و تهوسنهائهی ههای  ههمهی

 -4)شهخههصههیههتههی( ور سفههمسو بشههم  ههیهه ههمو  و

وسرسی گمسی  ب  سعمال بمتمی گهمو  نهژسوی 

سز نام فوو  باصطهال  بهمتهم فهویه  بهم 

سایم گموههای نژسوی عبعاً ور حهیهطه  ههای 

سیاسی، س تصهاوی، سجهتهمهاعهی، فهمههمه هی و 

بیم   یباشه.  رسسیسم )نژسوپمسهتهی( سیهن وو 

  شخص  رس با هم وسرس هست. 

 درباره نژادپدستی در 

 جهان کنونی

 9در صفحه  ادامه 5در صفحه  ادامه

 9در صفحه  ادامه

 نامه سدگشاده به طیف سچفخا اقلیت و همه فدائیانیکه به آرمانهای انقالبی،

 آزاد خواهانه وسوسیالیستی بنیانرذاران سازمان پا بندند. 

 1صفحه 



 

 ...سوس   سز صدح  سول

سین ورحاوی سست ک  فضای عمو ی سطح آگهاههی 

وتمدم توو  های  همو  و فضهای  ه هازی س هکهان 

پمهانکاری و فمیه  سفهکهارعهمهو هی رس  نهمهیههههه 

وعالو  بمآن فاوی بوون حوز  ههای رسی گهیهمی 

وروو  سسدمه ا   نشان  یههه ک   شارکت عمو هی 

بسیار پائین تمسز سن سست ک  وزسرت کشهور بهعهه 

ساعت سزپهایهان رسی گهیهمی، سعهال   21سزگ شت 

 کمو  سست.

سنتخابات »سیمک  ورجمهوری سسال ی سزهمان سبتهس 

 عمی نهسشت  و زیم تیغ سستبهسو وسهمکهوب وبهی »  

حقو ی توو  های  مو  ،عبق  حاکم همبارعهه  سی 

سز  وب شههگهان وروایهت فهقهیه  رس وسهته هیهن و 

»  همو « باهمتمفمهی تحت عموسن وروبین نمایمه  

ب    لس سرته ها  گسهیهل  هیهکهمهه تها جهمها  ههای 

 ختلف سز  هرت و س کانات رسنتی بهم  بهبهمنهه و 

گو  بدم ان  ووی فقی  هم عمحی رس  صهوب و 

یا سزوور فارج کمهمهه،بهمههمه هان  هعهلهو  و تشهت 

رسوسئی س  بمسمهمبا  زو  شه  سست . س ا بهمسی 

 قهبهول و  شهمو  جهلهو  وسون ههمهیهن نهمهایشهات 

» سنهتهخهابهات«  ضحک  و بمسی سیمک  آنمس بعموسن 

بخورو سفکارعمو ی بههمه،هموسر  نیاز ب  فهمیه  

و کشانهن تعهسو  هابهل تهوجهههی سز  همو  به  پهای 

صمههو هههای رسی وگهم  کهمون تهمهور سنهتهخهابهات  

سزسههسی عی لهل سال گ شت  بهوو . س سهال نهیها 

هم  تمفهمهه هها به  کهارگهمفهته  شهه ،کهارنهوسوهههای 

 ضحکی بمس  سنهسفتمه ،تبلیغات وسیهعهی صهورت 

گمفت و فوو فا م  های بهارهها سعهال  کهمو که ء 

شمکت ورسنتخابات جهاو فی سبیل هللا سست ووست 

آفمنیا ول وسو ک  سنتخاب نهمهایهمههگهان بهاسکهههمیهت 

 اعر  آرس  وسجهین شمسیی ب  یک جشن  لی تبهیل 

 فوسهه شه!!  

فا م  سی ورتوجی   ن ، بارگی که  وروو  سسهدهمهه 

سز توو  های  مو  ب  جان آ ه  وریافهت کهمو. هول 

و مسرهای پیهشهیهن فهوورس فهمس هو  کهمو و سیهن 

شکست سهمه هیهن رس  هههل ههمهیهشه  به  وشهمهمهان 

فارجی نسبت وسو  و  گدت ءسین تبلیغات  همهدهی سز 

لمه  ا   بل سز آباز نهاویهک شههن به  سنهتهخهابهات 

بیهشهتهم شهه وورووروز آفهم به  بهههانه  بهیهمهاری 

وویموس،رسان  ها ی آنههها سزکهمهتهمیهن فهمصهت 

بمسی  مصمی کمون  مو  سزحضور ورسنتخابهات 

   «لشم پوشی نکمونه.

س ا سزپی   علو  بهوو که  تهالهشهههای رژیهم بهمسی 

کشانهن توو  های  مو  ب  پای صهمههو هههای رسی 

ورسین بمه  ز انی ، تالشهی بهوو عهبهر وآرزوی 

فا م  سی ووی م سمو هسرسن رژیهم نهیها آرزوئهی 

سست بمباورفت   . لهمسکه  تهوو  ههای  همو  بهیه  

سزسین ورسعهتهصهابهات کهارگهمی و ورفهیهاشهههای 

عایم سجتماعی ،نایم فیا  آبانما   رسی ونهاهم 

فوورس  بمی بمسیمک  فهوسههان سهمنه هونهی کهلهیهت 

رژیم هستمه با هاسر ویک زبان وشعار و قهاو هت 

وویمسن  وربمسبم سمکوب میهای رژیم، بیهان کهمو  

رژیهم  «سنتخابهات»بوونه و هتها سست ک   ضحک  

سزعمی توو  های رنج وکهار هههم بهاعهل فهورو  

سست.سیمک  هموزعه  سی بااجهبهار ویها سزروی نها 

آگههاهههی و تههوهههم ویهها  ههمههافههر س ههتههصههاوی بهه  پههای 

صمهو های رسی کشانه  شه  سنه و  تمسهک ههائهی 

ک    همهتهصه  شهه  سنهه تها  هتهل و بهارت س هوسل 

به  » نهمهایهمهه   همو  « عمو ی رس، سین بار وروباس 

پی  ببمنه وآرسئی ک  سافته  وپهموسفهته  شههنهه تها 

ورصه  ابل باوری رس ب  سفکارعمو ی حقم  کممهه، 

تغییمی ورتوسزن  وسی تغییمیافت  ب  ندر توو  ههای 

 «جمهوری سسال ی نابوو بایهگهموو«  مو  و شعار

نمیههه و شهعهبهه  بهازی سنهتهخهابهتهی وور  یهازوههم 

وتحمیم  اعر  شمکت ورآن توسظ سکهمیت عهاهیهم 

توو  های  مو  ، نتیه ه  سی جها فهاری و فهدهت  

بمسی  افیای  هرت وثموت و همبست هی سکهههمیهت 

عایم توو  های  زحمتک   همو  وربهمنههسشهته  و 

بهون تمویه  بارزست س تهصهاوی ، سهیهاسهی  تهوو  

های  مو  و  هبهارز  بهمسی پهایهان وسون به  سهتهم 

وسستهمار وزور وسهمکهوب بها هههی سهمنه هونهی 

سنقالبی کلیت رژیم  سوس   وسشت  و گستم  فوسههه 

 یافت .

وو  سسدمه رشه آگاهی وسرسو   توو  ههای  همو  رس 

ور بارز   با رژیم جمهوری سسهال هی ،ورسبهعهاوی 

 گستمو  ب  نمای  گ سشت.

 811 -// شماره  8931نیمه دوم بهمن ماه 

 2صفحه 

بررررسرری ا ارراا اقررترر ررادی ،  دوم اسفند و پیدوزی اراده و آگاهی مددم 

اجتماعی ، سریراسری   تراریر ری 

ایررران   ر نررد تررظررامرر  نرر ررا  

سرمایه داری   اشظال م ترفر  

سیراد  سریراسری شن نمران مری 

دھد که ن ا  سررمرایره داری در 

ایران ھر شظ  سیراسری ای کره 

برر ررود بررگرریرررد ، قررادر برره  رر  

معضال  جامعه در جهت شزادی 

، عرداترت اجرترمراعری   رشرد   

شظوفائی انسانها نیست . ایرران 

به یک تحول اساسی در ترمرامری 

عرصه ھای زندگی اجترمراعری ، 

اقت ادی ، سیاسی   فررھریرگری 

نیازمید است که تیها از طرریر  

یک انقالب اجتماعری برر عرفریره 

سرریرراد  سرریرراسرری   اقررترر ررادی 

اقفیت محد د جامرعره مرمرظر    

قاب  تحق  است . ا تی  گرا  در 

ای  راه ، سرنگونری جرمرهروری 

اسالمی ، انهدا  ماشریر  د ترتری 

  دستگاھهای مرقرتردر اداری   

ن امی بورژ ایری   برر قرراری 

ن امی فدراتیو   شورائیست که 

در شن اکثریت مرد  از فرھیگهرا 

  مفیتهای م تف  بررای ا تریر  

بار به دخاتت در زنردگرانری خرود 

مرری دررردازنررد   برررای سرراخررترر  

شگاھانه جامعه ای که در شن از 

استثمار انسان بوسیفه انسران ، 

از تبعیض جیسی   نراادی ، از 

سرکوب ، زنردان ، شرظریر ره ، 

اعرردا    از برریررظرراری ، برری 

مسظیی ، فقر   تبعیض جریرسری 

، از انرهردا  مرحریرت زیسرت  ... 

 خبری نباشد،اقدا  می کیید 



 

بمفی ها عاوت کمو  سنهه بها تهکهمسر عهوعهی 

وسر فور ووها ئی ک  توسی تهئهوریسهیهن هها و 

سههخههمهه ههویههان سنههحههصههارست سههم ههایهه  وسری و 

ستاوهای رهبمی آنان نایم بهانهج جهههانهی و 

صمهوق بین سومللی پول  سرسئ   یشونهه، بهمسی 

 عضالت سجتماعی کشورفوو رس  حهل سرسئه  

وهمه. سین تقلیه و عاوت  ورکشهورههای عهقه  

 انه  سم ای  وسری  ک  نهیهموی کهارسزرسن و 

 ههمههابههر  ههوسو فهها  وبههازسر آن  ههورو  ههمهها شهه  

سم ای  جهانی سست ، تقمیهبها به  عهاوت روز 

تبهیل شه  سست . سین عاوت ورکشور ا سیهمسن 

نیا ک  ورگیم یک حکو ت   هبی سرته هاعهی 

 ،سست و روشمدکمسن وجهمیهانهات سهیهاسهی آن

رسبط   ستقیمهی بها کهارو زنههگهی تهوو  ههای 

 مو  نهسرنه، به  شههت روسج وسو   هیهشهوو . 

بسیاری سز آنها وروو نئوویبمسویسم ور عمصه  

 هیههسنهمهه »  پایان تاریخ« س تصاو جهان رس وس عا 

وبمبم سیمک   مکن سست  گاهی با سین سستمتاج 

 هم  خاودت وسشت  باشمه.

آنها   ههعهی هسهتهمهه که  بها سعهمهال سهیهاسهت 

نئوویبمسویستی  وجهانهی سهازی  شهمسیهی کهار 

وزنهگی کارگمسن  بویژ  کارگمسن زن  بهبهوو 

 ییابه . عضالت سجتماعی  ورعهمصه   ههای 

س تصاوی ، سیاسی و سجتماعی و فمهم ی حهل 

  یشونه ویا روب  حل شهن فوسهمه گ سشت .

س ا وس عیت   وجهوو ورسهمسسهم جهههان  پهو  

 بوون لمین سوعائی رس ب  سثبات  یمسانه. 

بموز جم های  مطقه  سی  تشههیهه تضهاوههای 

عههبههقههاتههی ، سههو  تههغهه یهه ،  سبههعههاو وسههیههر 

بیکارسازیها و تمس سز بیکاری ونبوو تها هیهن 

شغلی ، باز پس گیمی وست آوروههای عهبهقه  

کارگم و تحهیه و یا وغو تا یمهات سجهتهمهاعهی ، 

روسج  ههمسروسو  سی  ههو ههت  وکههارکههووکههان 

وگستم  سعتیاو، فحشا و ته هارت سنسهان  و 

گستم  سایم ناهم اریهای سجهتهمهاعهی جهائهی 

 بمسی عوس هدهمیهبهی   ههعهیهان بهههبهوو شهمسیهی

زنهگی ورنتی   عملکهمو سهیهاسهت س هتهصهاوی 

 نئوویبمسویسم با ی نمی  سرو.

ورسین  یهان  زنهان کهارگهم بهیهشهتهمیهن فشهار 

س تصاوی و تهبهعهیهضهات جهمهسهی رس  هتهحهمهل 

 ههیههشههونههه . زنههان کههارگههم عههالو  بههمتههحههمههل  

 شکالتی ک  کارگمسن عهمهو ها بها آنههها وسهت 

ب میبان هستمه، بها  شهکهل تهبهعهیه  جهمهسهی  

وتشهیه  سین تبعی  ورشهمسیهی جههیهه  هوسجه  

بوو  وسز آن رنج  یبمنه. تبعی  ور فانوسو  ، 

ور حیی کارو ورسجتما   بمزنهگی کهارگهمسن 

زن  تاثیمست ویمسن کممه  سی بمجای  ی  سرو. 

سین و ر  کم وبی  هم  کشورهای جههان سز 

جمل  کشورهای پیشمفت  سم ای  وسری  رسنیا 

شا ل  یشوو ک  بویژ  با پیهاو  کهمون  هوسنهیهن 

 نئوویبمسوی  تشهیه شه  سست . 

ورسیمسن که  زنهان  سزسبهتههسئهی تهمیهن حهقهوق 

سنسانی فوو بمفوروسر نهیهسهتهمهه، تهبهعهات سیهن 

سیاست تهاثهیهمستهی به   همسته  سهخهت تهم سز 

کشورهای وی م  بمکار وزنهگهی زنهان بها هی 

  ی  سرو.

 «تعهیل نیموی سنسانی»با پیاو  کمون سیاست 

زنان کارگم کارفان  ها و کهارگها  هها سووهیهن 

وست  سی سز کارگمسن هستمه که   هوج سفهمسج 

سههازیههههها وس ههمههشههان رس  ههیهه ههیههمو . بهها روسج  

 مسروسوهای  و ت  ک  به   همسروسوههای بهمو  

ساز  عموفمه، کارگمسن زن  سز وور ر هابهت 

وربازسر کارکمارزو   یشونه ووربعضی رشت  

ها  هی  هونه  شهانسهی حهتهی بهمسی سسهتهخههس  

 و ت با حقو ی بهمهمسته  پهائهیهن تهم سز  همو 

بهسهت نهمهیهاورنهه. کهارفهم هایهان و صهاحهبهان 

سم ای    بل سز فمیهه کهارفهانه  ههای وووهتهی  

فوسهان آن  یشونه ک  وووهت به  ههمها هان بها 

تعهیل نهیهموی کهار ، زنهان بهیهشهتهمی شها هل 

سفمسج ها وبازفمیه هها شهونهه، لهمسکه  آنههها  

پموسفهت ههایهمه  وورسن بهاروسری و بهعهه سز 

و ر حمل  و  هه کووک وبهیهم  رس  هقهمون 

ب  صمف  نمیهسنمه. ور صهورت نهیهاز به  کهار 

زنان آنها رس باحقو ی بسیارکمتم سز  هموسن و 

بصورت کمتمستی و یا کوتا   هت س ا بهاورجه  

 سستهماری شهیهتم

ب  کار ی مارنه . عالو  بمآن ورشمسیی عهه   

وجوو تا ین شهغهلهی و فشهارر هابهت ، بهاعهر 

 یشوو سبل  کارگمسن  مو نیها سیهن تهبهعهیه  

جمسی رس ور حیی کار پ یمس شونه و گا  فهوو 

 نیا ب  آن وس ن بانمه.

ب  همین نسبت ک  زنان شانس کمهتهمی بهمسی  

یافتهن کهار ورکهارفهانه  ههای بهار، وسرنهه، 

نهدهم کهارکهن   81کارگا  های کولک کمتم سز 

پ یمسی سستخهس  تعهسو بیشتمی سز زنان هستمه، 

لمس ک  سین کارگا  ها کال سز شمول  انون کار 

فارج هستمه و بمابمسین  هیه ه هونه   هاسیهائهی 

سزجمل   مفصی وورسن زسیمان و  هه کووک 

و بیم  به  کهارگهم زن تهعهله  نهمهی گهیهمو و 

کارفم ا  من سستهههمهار شههیهه  وووهبهخهوسههی  

کارگمزن، همو ت ک  فوسست بهون پموسفت 

ویماری فسارت آنهارس سفمسج  یکمه و  یهسنیهم 

ک  کارگا  های کولک ورسیهمسن بسهیهار زیهاو 

وهم  جا پمسکمه  هستمهه و  هیهلهیهونههها کهارگهم 

ورسین کارگا  ها ب  کار  شغوومه. فقی ناویهک 

ب  یک  یلیون سز سین کارگمسن ورفهمشهبهافهیههها 

بهاشهمسیههطهی عهها هت فههمسها وبههاوسهتهمههاوی کههم 

 سستهمار  یشونه.

وررسستای سجمسی سیاست نئوویبمسویسم و پیهاو  

کمون وستورست بانج جهانی و صمههوق بهیهن 

سومللهی پهول، زنهان کهارگهم بهیهشهتهمیهن فشهار 

تبعی  و سستهمار و بهی حهقهو هی رس  هتهحهمهل 

 یشهونهه.بهعهالو   س هموز  ورعهمصه  تها هیهن 

سووهای کالن وربازسر ر ابهت کهااهها، زنهان 

فان  وسر و صه ها هاسر زنی ک  سز روستهاهها 

 هاجهمت کهمو  وورحهاشهیه  شهههمهها  سهکهن 

گایه  سنهه نهیهموی کهارسرزسنهی رس ورسفهتهیهار 

سم ای  وسرسن و شمکتهههای کهولهک وبهار، 

 مسر یههمه . شمکتههای پهیهمهانهکهاری نهیهموی 

کهههارسیهههن زنهههان رس بصهههورت سجهههار  و 

با مسروسوهای کوتا   هت  و فهارج سز هوسنهیهن 

کار سجیمکمو  وورسفهتهیهار شهمکهتهههای ویه هم 

 مسر یههمه تا ورس ور فان  وسری ، ناهافهت و 

همیاری سز  علووین و ساوممهسن و بیم  بهکهار 

گمفت  شونه و بخ  زیهاوی سز وسهتهمهاو سیهن 

کارگمسن رس شمکت های سجار  وهمه  ب  جیه  

 یانمه و سمسن ا  آن   ک  بها هی  هیهمهانهه نهان 

 بخور ونیمیمی بی  نیست .

عالو  بم آن، بخ  زیهاوی سز سیهن کهارگهمسن 

زن، بهخهشهی سزتهووههیههست کهولهک وکهارهههای 
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 زنان کارگد                   

 قدبانیان اولیه                

 سیاست های               

 نئولیبدالیستی          
 یدی شیموانی 



 

کارفان  های بهار، رس ورفهانه  بها حهقهو هی 

بسیار نالیها و به  صهورت کهمهتهمستهی سنه ها  

 هیههههههمههه و کههارفههم ههاههها عهالو  بههم پههموسفههت 

وستماو کم،عمال پول  حل کار و هایم  هائهی 

نایم سیاب و  ههاب و بهمق و آب رس ههم به  

حساب کارگم ب  جی   هیهانهمهه.  ههیهمسن سیهن 

شمکت ها سز کارگمسن سدت  های سدهیهه س ضها 

 ی یمنه و بمسی سیمهکه   عهیههی و سهمهوست و 

سایهم  هاسیها رس نهپهموسزنهه سز ههمهان بههو به  

کارگمارون کارگمسن، سز آنههها  بهم، تسهویه  

حساب سدیه س ضا  ی هیهمنهه تها ز هان سفهمسج 

کارگم هی  ون  س کانی بمسی شکایت نهسشهته  

باشه. سفیمس نیا با روسج سین شهیهو  سسهتهههمهار، 

سین  مسروسوها ب  فصل  ز انی بسیار کمتم، تها 

هههدههت روز  هههم پههائههیههن آورو  شههه   -شهه  

سست .ور وس ر س م نهوعهی بهمو  وسری رس بهم 

 حیی های کارگمی حاکم کمو  سنه. سیمها فهقهی 

نمون  سی  سز هاسرسن نو  تضیی  و تبعیهضهی 

سست ک  تحت ووسی نئوویبیمسویسم و بهازسرآزسو 

بم کارگمسن  بهطهور کهلهی وبهمکهارگهمسن زن 

بهخهصهوح تههحهمهیهل  شههوو. بهمسی کهارگههمسن 

ورسین و عیت سسف بار لار  سی نمانه  سست 

جا سیمک    تحه و تشکل شونه و بمسی  قابهله  

با تعم ات سم ای  وسری سز ت مبیات فوو و 

کارگمسن وی م کشورها سوو جست  و  هبهارز  

 فههههههههوو رس گسههههههههتههههههههم  وهههههههههمههههههههه.

ءفوسست ها و طاوبات زنان کارگم  عالو  بم 

فوسست ههای  فهوری عهبهقه  کهارگهم نهاهیهم  

 مسروسوههای وسهته  جهمهعهی ، جهلهوگهیهمی سز 

سفمسجها ، بیم  هم انی  آزسوی سجتما ، بیان، 

تشههکههل، تههحههاب ،سعههتههصههاب فههوسسههتهههههائههی 

نایم.وسشتن فمصت های بمسبم شغلهی ، رفهر 

تههبههعهه  جههمههسههی، وسههتههمههاو بههمسبههم ورسزسی 

کاربمسبم  بها هموسن ،س هکهان وسهت یهابهی به  

آ وز  حمف  سی ،  هه کووک ، حه   سهکهن  

،  مفصی  بل و بعه سز زسیهمهان بها پهموسفهت 

آزسوی پوشه     حقوق  ب  هممس  تضمین شغلی

سزجهمهله  فهوسسهتهههای  ووغو حه هاب سجهبهاری

 فوری زنان  حسوب  یشونه. 

تحق   طاوبات فوق تهمههها بها تشهکهل و ستهحهاو 

زنان کارگم و بارز   تشکل ب  همهمس  ویه هم 

کههارگههمسن  وور ستههحههاو بهها ویهه ههم نههیههموهههای 

سجههتههمههاعههی نههاههیههم پههمسههتههارسن،  ههعههلههمههان، 

 وسنشهه ههویههان وبههیههم   ههیههسههم فههوسهههه بههوو. 

 

 14یهی شیشوسنی آ ر 

 8931بازنشم سو  سسدمه 

 811 -// شماره  8931نیمه دوم بهمن ماه 

 4صفحه 

 می  ب   پمه ها  سهال پهیه  ور جهمه هلهههای   

سیهاههکهل حهمهاسه  سی ر هم فهورو که  بهم، 

زریمی ور تاریخ  بارز  بم علی  رزیم پهلهوی 

گشوو  رفقای  ا با حمل  ب  پاس ا  سیاهکل و 

 بارز  تا آفمین فشمج با نیموهای سهمکهوب 

گم رژیم پهلوی و  قاو ت ور سسارت گهاهههها 

و تقهیم جان فوو ب  سنقالب ، با سعال  تهووهه " 

ساز ان لمیکهای فهسیی فل  سیمسن " سز یک 

سو حیاتی ووبار  ب  کاوبه بی جان و  هحهتهار 

کمونیستی سیمسن و یهنه و نشان وسونه علیهمبهم 

فیانتهای حاب ورشکست  تهوو  ، کهمهونهیهسهم 

همیش  زنه  و سستوسر ور بمسبم ناا  سهم هایه  

وسری سیسههتههاو  سسههت و سز سههوی ویهه ههم جههو 

سرعاب و فدقانی رس ک  رژیم شها   بها ورنهه  

فوییهای نیموهای سمکوب م  سافت  بوو و 

ور سبل  فان  ها " ویهوسر  هو  وسرو  هو  

هههم گههو  وسرو " ورو زبههان  ههمو  بههوو ،  

 41شکستمه . رژیم پهلوی ک  بعه سز کووتهای 

 موسو و حمایت هم  جانب  س پمیاویسم آ میهکها 

با  لر و  مر گستمو   خاوهدهیهن ور وسفهل  ههر 

 هههرتههی کهها بههی کسهه  کههمو  بههوو و فههوو رس 

ژسنهسر   مطقه   هیههسنسهت و به  سهوی تهمههن 

بار، روسن بهوو به  یهکهبهار  وریهافهت آنه ه  

سافت  کافی پوشاوی بیه  نهیهسهت و حهمکهت 

فهسییان ور سیاهکل تما  سین کاپ رس به  وهمز  

ور آورو .  تهههسو  رس  رفههقههای جههان بههافههتهه   

سیهاههکهل تهوسهی رههموسن سنههها  به  جهم ت 

 44 یتوسن گدت ز یم  ساز  یا  تهوو  هها ور 

و فمو ریختن کا ل سین کاپ گهمویهه  75بهمن 

ووی  تاسدان  ور نبوو تشکهل  ههرتهمهمهه عهبهقه  

کارگم ک  سز وسهت آوروههای  هیها  تهوو  هها 

پاسهسری کمه ، آن   ب  ونبال فموپهاشهی رزیهم 

شا   بما نهاو  شه سلط  ووبار  بهورژوسزی بها 

کمک س پهمیهاوهیهسهتههها بهوو که  ور کهمهدهمسنهس 

گوسوسووپ عم  آن ریخته  شهه ، سیهن بهار بها 

رنج و وعاب   ه  ب   مست   هخهوی تهم و 

جمایت کارتم سز رژیم پههلهوی  و نهتهیه ه  آن 

لهل سال بارت و لپاول با توجیهات ویمی ، 

لهل سال کشتار و جمایت با توسل ب  سسال  ، 

لهل سهال ویهمسنهی و جهمهج و ور سیهمسن و 

 مطق  فاور یان  بمسی ن ات سسال  ، نهتهیه ه  

سین لهل سال  سفاسی  وحشتمهاک فهقهم و بهی 

عهسوتی و شکهای عهبهقهاتهی وحشهتهمهاک ، بهی 

فانمانی ، گمسم ی ، فساو بیم  ابل وصف ، 

نابووی تما   مابر و ثموتهای  لی  ، نهابهووی 

 حیی زیست ، ور یک کال   احصل حاکمیت 

جمهوری سسال ی جا  م، ونیستی و تبهاههی 

لیای نبوو  ، آن   عهی سیهن سهاوههها به  بهقها  

رژیم کهمهک به  سهاسیهی کهمو  ه هه  بهوو ، 

جمهوری سسال ی عی سین ساوههها ههمهوسر  بها 

بمسن یختن سحساسات کور   هبی تهوو  هها و 

بسیج آنها  بهتمین سستداو  رس کهمو .  بهعهه سز 

لهل سال سیهمهک که  جهمهههوری سسهال هی بها 

بارگتمین بحمسن سیهاسهی و س هتهصهاوی فهوو 

 وسج  شه  ، حمای   ه  ههم ور بهیهن  همو  

رن ی نهسرو و نمیتوسنه ب  وسو  بمسه . سیمهک 

ک  توو  های فست  و به  جهان آ هه  سز لهههل 

سال  م، و ویمسنی و تباهی بپا فوسسهته  سنهه 

تا حقوق فهوو رس سز حهلهقهو  سهدهاکهان حهاکهم 

بیمون کشمه بایهه بههسنهمهه ور بهمسبهم رژیهم تها 

ونهسن  سلح و جمایتهکهار جهمهههوری سسهال هی 

فقی با تشکل و سهاز هان وههی  هیهتهوسنهمهه به  

سههسی فوو وست یابمه و  ا ک  فوو رس بخشی 

سز نیموی کار و زحهمهت  هیههسنهیهم تهحهت ههم 

شهمسیههطههی ور کهمههار کههارگههمسن ،  ههعههلههمههان ، 

وسنش ویان  ..... هستهیهم و بهمسی  هتهشهکهل و 

 سلح کمون صدوی پهیهکهار جهویهان سز ههیه  

 تالشی فموگ سر نمیکمیم  . 

 سمن ون باو جمهوری سسال ی 

 بم مسر باو جمهوری فهرستیو شورسیی 

 زنه  باو سوسیاویسم  

                                                                                         

 ساز ان ستحاو فهسییان کمونیست 

                                                                                        

 89/88/31کمیت  سیاوتی تهمسن 

 بهمن همواره جاودان 83حماسه 

 کمیته ایاتتی تهران  خواهد ماند   



 

 ... سوس   سز صدح  سول  

 مکن سست کسانی باشمه ک  تاسنهسز  سی سعهتهقهاو 

نخست رس وسشت  باشمه ووی گمسیه   ه کهور وو  

رس نهههسشههتهه  بههاشههمههه، و سیههن کسههان نههژسوپههمسههت 

  حسوب نمیشونه.

بهم  -ک  رسسهیهسهم بهم آن ستهکها  وسرو -"نژسو"  

تداوت های ظاهمی بیووهوژیهکهی )شها هل رنهج 

پوست، رنج  و، نو   و، رنج لشم و س هههال 

آن( سنسانهای  هعهیهمهی بها سهایهم سنسهانههها واوهت 

 یممایه. همانطور ک   یهسنیم، ور وورسن کهمهونهی 

وروس ر پمج گهمو  نهژسوی ور  هیهان سفهمسو بشهم 

وجوو وسروء نژسو سدیه، نهژسو زرو، نهژسو سهیها ، 

نژسو  م ا و نهژسو سسهتهمسوهیهائهی شها هل بهو هیهان 

سستمسویا.  همیک سز سین گموههای نژسوی شهکهل 

صمفاً ظاهمی  عین فوو  رس وسرس هسهت که  

سز سین وحاظ کمی یا تا حهووی سز سایم گموهههها 

 تداوت  یباشه. سوبت  ور وسفل هم گهمو  نهژسوی 

هههم سفههمسو  ههمههکههن سسههت بههلههحههاظ ویههژگههی هههای 

 بیوووژیک باهم تداوتهایی وسشت  باشمه.

سزنقط  نام نژسوپمست ها  عمواً نهژسو سهدهیهه   

بعموسن نژسو بمتم ب  شمار یهموو و لهههار نهژسو 

وی م بویژ  نژسو سیا  نژسوهایی پسهت.  هعه وهک  

عقیه  ب  بمتمی نژسوی گمو   هعهیهمهی سز سهدهیهه 

پوست ها نسبت ب  وی م سدیه پهوسهتههها و سوهبهته  

نسبت ب  رن ین پوستها و ههمه همهیهن عهقهیهه  به  

تقسیم گموههای  عین  ختلف سهدهیهه پهوسهت سز 

هههمههیههن ویهههگهها  بههمتههمی نههژسوی ور تههاریههخ و 

جوووسشت  و هموز وجوو وسرو   هالً سعتقاو هیتلم 

و نههازی ههها بهه  بههمتههمی " نههژسو آوههمههانههی"  و 

نژسوپمستی ویژ  آنان ور آن ز انها ک  بسهیهاری 

 سز  مو  ونیا وربار  آن کمتم یا بیشتم  یهسنمه.

تعل  ب  یک  لت  عین یا یک گمو   هو هی یها   

یک گمو  سز سنسانهای وسرسی زبان ویژ  رس نیها 

بمفی کسان تعل  نژسوی  حسوب  یمهمهایهمهه س ها 

باکمی و ت ویه   یشوو ک  سین نا  گ سری یا کهار 

بمو سین وسژ  "نهژسو" ور سیهمه هونه   هوسرو ، سز 

ب ها و ورسهت   نقط  نام صحیح علمی،  عموا

نیست.  قوو  نژسو یا نژسوی بطهورصهحهیهح تهمههها 

 همهههای  -ور ورو پمج نژسو فوق سو کم و بمابمسین

ور ورو "نژسوپمستی"  آنهطهور  - وسرو سستهمایی

 ک  تعمیف شه صهق  یکمه.

بههطههورسفههتههصههار، رسسههیههسههم عههبههارتسههت سز آن   

سیهئوووژی یا جهان بیمی که  بهطهور نهاصهحهیهح، 

بیمعلمی فصیص  های شخصیتی روسنی سفمسو 

بشم رس ، بعموسن لیاهایی سساساً بیمسکهتهسهابهی، 

ً ظههاهههمی  وسبسههتهه  بهه  ویههژگههی هههای صههمفهها

بههیههووههوژیههک آنههان  ههیهههسنههه، و "بههمتههمیههن" سیههن 

فصیص  ها رس  تعل  ب  نژسو سدیه یا بخشهی سز 

ً وسرسی گهمسیه   سین نژسو  حسوب  یکمه  و  ویها

کا الً ناسنسانی و ستم مسن  ب  سعهمهال ههژ هونهی 

گمو  نژسوی فوو  بم سایم گموههههای نهژسوی 

و حکو ت بم  مو ان کشورها بمسسهاس لهمهیهن 

 نقط  نامست نژسوی فوی   یباشه. و بیم .

نههژسوپههمسههتههی سز یههک نههدههر یهها نههیههاز  ههاوی   

بورژوسزی  مشا   ی یمو. یک ندر یا نیاز  اوی 

سیههن عههبههقهه  سجههتههمههاعههی عههبههارت سز سسههتههدههاو  سز 

همگون  س کان)تهاریهخهی، سهیهاسهی، س هتهصهاوی، 

 عموی، نژسوی و بیم ( ور وستمس بمسی سیمکه  

سنسانها رس همل  بیشتم تحت سنقهیهاو و سسهتهههمهار 

فوو ورآورو. فی سومههل ور شهمسیهی تهاریهخهی و 

سجتماعی سی ک  سو  یتهوسنهه سز وجهوو تهمهایهاست 

نژسوی بمسی ب  سنقیاوکشیهن و بهم  کشی بیهشهتهم 

سز سفمسو  تعل  ب  نژسو باصطال  "پست" بهههم  

بموسری نمایه،  مکن سست لمین کمه. سیهن پههیهه  

ور وس عیت سوبت   مکن سست تمها ور گهموههههای  

فاصی سز بورژوسزی بوجوو آیه و نه  ور تهمها  

آنها  زیمس بعضی سز گهموههههای بهورژوسزی تها 

حهووی بیشتم یا کمتم ویبمسل یا ناسیوناویسهت یها 

  هبی هستمه و ن  نژسوپمست و بیم  و بیم . . 

نههژسوپههمسههتههی ، گههمسیشههات فههکههمی و سفههال ههی 

رسسیستی، ک  سیم ون   مشها   هیه هیهمنهه  همهکهن 

سست ور یهان گهموههههایهی سز تهوو  ههای  همو  

سشاع  پیهسکممه، وسین جمیان سزعمی  تهمویهج و 

تبلیغ و نیها تهلهقهیهن رسسهیهسهم تهوسهی سحهاسب یها 

سشخاصی ور هیهان  همو  یها سزعهمیه  آ هوز  

کووکان توسی وسوهین نژسوپمسهت آنههها و بهیهم  

 سن ا   ی یمو. 

  * * ** * * 

س ههموز  رسسههیههسههم ور سههطههح جهههههانههی و ور   

بسیاری سز کشهورهها بهطهور  هابهل تهوجهههی ور 

سشکال  ختلف یا بطور یکسان وجوو وسرو.  هن 

ور سین ز یم  بطورسفتصار  هال های  هتهعههوی 

رس بشم  زیم آورو  س  و  ت کم ی مو  ک  لون 

سعالعات  ن ورسیمبار  سنهک سست  مهکهن سسهت 

ور سظهههههارست  ههن نههوس ههر و سشههکههااتههی هههم 

 وجوووسشت  باشهء 

ور آفمیقا  فی سومههل ور کشهورههای  ه کهور  -  

ور یل رسسیسم ب  شمحی که  آ هه  سسهت وجهوو 

 وسرو ء

ور  وریتانی گموههی سز سعهمسب سهدهیههپهوسهت  

بما  "  اورها" بم سیاهپوستهان سعهمهال بهمتهمی 

نژسوی  یکممه و بعضی سز آنهان ور حهوز  ههای 

سیاسی  ، ناا ی ، س تصاوی و فمهم ی صاح  

 هرت هستمه یعمی بم کشور حکو هت  هیهکهمهمهه. 

سفمسو  عمووی  اورها نیا نسبت ب  سیاهپوسهتهان 

ور ز یم  های  ختلف سز س تیازستی بمفوروسرنه 

 هالً ور ز یم  بمفورو پهلهیهس به  سفهمسو یها  ور 

 هههسرس کههووکههان تههبههعههیههضههاتههی عههلههیهه  سفههمسو 

 سیاهپوست  شاهه   یشوو. 

ور آفمیقهای جهمهوبهی، عهلهیهمبهم سیهمهکه   ههتهی   

عوانی سست که  سهدهیهه پهوسهتهان حهکهو هت رس 

ورسفتیهار نههسرنهه، رسسهیهسهتهههای سهدهیهه پهوسهت 

بسیهارفهوونهمهایهی و عهمم سنههس  نهمهوو  و ور 

سشکال  ختلف علی   مو  سیاهپوست  هبهارز  و 

 فعاویت  یممایمه.

ور زیمباو  وجوو باصطال  "تبعی  نهژسوی"   

علی  سفمسو سدیهپوست بویژ  ور ز انهههای سفهیهم 

وروس ر نوعی وسکم   تقابل سیاهپوستهان عهلهیه  

رسسیسم وس عی آن گمو  سدهیههپهوسهت نسهبهت به  

 آنان ور ز انهای گ شت   یباشه.

ور آ میکای شماوی ء ور سیاوت  تحه  آ همیهکها  -

هموز تا سنهسز  زیاوی رفتارهای نژسوپمستانه  سز 

سوی سفمسو نسبتا زیهاوی سز  همو  سهدهیههپهوسهت 

علی  سمپ پوستان بهخهصهوح سنسهانهههای سهیها  

پوست وجوووسرو. ور کاناوس نیا تها حههوو کهمهی 

کارهایهی رسسهیهسهتهی عهلهیه  لهیهمهی هها و سهیها  

 پوستهای ساکن ور آن ا صورت  ی یمو. 

ور روسیه  فشهونهت ههای نهژسوپهمسهتهانه  یها  -  

ناسیوناویستی علهیه  گهارگهمسن  هههاجهم  شهاههه  

  یشوو

ور سستمسویا نژسوپهمسهتهی عهلهیه  بهو هیهان سیهن  -  

آنطور که   هن –سمز ین سز سوی سدیه پوستها 

 تا حهووی هموز جمیان وسرو. – یهسنم 

ور سروپا، تا آن ا ک   ن  یهسنم، نهژسوپهمسهتهی  -  

ور بسیاری سز کشورها  هالً ور کشورههای  یهل 

 بشم  زیم وجوو وسرو ء 

ً سوس ه  ههمهان    ور آومان نئو نازی ها ک  عمهو ها

ناسسیوناویستهای ز هان آوووهف ههیهتهلهم -رسسیست

هستمه باومسب  بسیار فعال بوو  و ندو  زیاوی ور 

 یان توو  های  مو  وسرنه. سیهئهووهوژی آنههها یها 
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 درباره نژادپدستی در جهان کنونی
 حمید پو ا



 

 ههانههمههه ز ههان هههیههتههلههم تههمکههیههبههی سز رسسههیههسههم و 

ً یها  ناسیوناویسم شهیه و یا تعهیل یهافهته  و عهمههتها

تقمیباً فقی ب  نهاسهیهونهاوهیهسهم شههیهه  هحههوو شهه  

حههاب یهها گههمو  سههیههاسههی بهها  81سسههت. حهههوو 

سیم ون  سیههئهووهوژی هها وجهوو وسرو که  سکهههمسً 

بسیار کولک هستمه و بهارگهتهمیهن آنههها حهاب 

AfD   آوتمناتیو بمسی آومان( سست. سیهن حهاب (

تههعهههسو زیههاوی نههمههایههمههه  ور پههاروههمههان فهههرسل و 

پارومانهای سیاات وسرو  ووی ور حکو ت فهرسل 

شمکت نهسرو. نئونازی ها ب  سشهکهال و ورجهات 

 ختلف با فارجیان و آومانی های فارجهی تهبهار 

 قیم آومان  خاودت  یکممه و حتی بعضی سز آنهها 

بطورجهی فوسهان کشتن سیهن کسهان هسهتهمهه و 

گاهی سو هات آنهان رس بهقهتهل  هیهمسهانهمهه  سکهههمسً 

بم ه یهووی ههای سهاکهن آوهمهان هسهتهمهه و به  

سشکال  ختلهف عهلهیه  آنهان  هبهارز   هیهمهمهایهمهه  

عمو اً ب  ورجات  ختهلهف بهمعهلهیه   هوجهوویهت 

ستحاوی  سروپا و عضویت آومان ور سیهن ستهحهاویه  

 یباشمه  تال   یهکهمهمهه تها ور سیهن کشهور یهک 

حکو ت فاشیهسهتهی بهم همسرسهازنهه  و بهیهم  و 

 بیم . 

ور سیتاویا عمهلهیهات رسسهیهسهتهی فشهونهت آ هیها   

بمعلی  سیاهپوستان و شایهه سهایهم فهارجهیهان و 

فارجی تبارسن ساکن ور سین کشور فمسوسن ویهه  

 یشوو.  تأسدان   ن ور ورو رسسیسم ور سیهتهاوهیها 

 بیشتم نمیهسنم.

ور فمسنس  تا حهووی رفتارهای نهژسوپهمسهتهانه    

سز سوی  عهووی سز فمسنسویان بم ه لیمی هها 

و سایم فارجیان یا فهارجهی تهبهارسن سهاکهن ور 

 سین کشور  شاهه   ی موو. 

ور سوئه بمفوروهای رسسیستی یا    

ناسیوناویستی ور  هسرس ویه   یشوو. ور سین 

حهوو وو ورصه   AFSکشور حاب نژسوپمست 

 آرس  رس ور سنتخابات عمو ی بهست  یاورو.

 مید دویا                                                                                        

      1122ا    12

سین نوشت  تمجم  بدارسی  قاو  سی با همین   -8

وت 8 48عموسن و بابان سن لیسی و با تاریخ 

 یباشه ک   ن سابقاً آن رس نوشت  س  و  4183

فوو  سکمون آن رس ب  فارسی تمجم  کمو  و 

هم ا  سین کار سصالحات بسیار  ختصمی هم 

 ور آن وسرو نموو  س . 

 حمیه پویا        

 4141فوری    84
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بزرگ ” نه“ اطالعیه مشتدک نیدوهای چپ و کمونیست در مورد 

 مددم به نما ش انتخاباتی رژ م اسالمی ا دان
نمایش انتخابات یازدهمین دوره مجلس رژیم اسالمی در روز جمعه دوم اسفند همااناناوناه  اه 

رفت، با شکست منفتضحانه رژیم به پایان رسید. این نمایش علی رغم تامادیاد  اناد  انتظار می

های تابالایاژای رژیام، عالای  های مذبوحانه ارگان و تالش”  انتخابات“ باره مدت زمان برگزاری 

ای و دینر سران رژیام،  اماتار از یار  اااارم واجادیان  ها و التماس خامنه رغم عوامفریبی

شرایط رای دهنده در این نمایش مسخره رژیم شر ت  رده و باردینر با صادایای رسااتار از 

 قاطع خود را به جماوری اسالمی، اعالم نمودند.” نه“همیشه، 

بیش از  ال میلیون نفر از واجدین شرایط، ضمن اینکه پاسخ دندان شکنی به این نمایش ”  نه“

انتخاباتی رژیم بود در عین حال رفراندومی وسیع و با شکوه مردمی علیه رژیمی بود  اه باا 

بزرگ بار دینر نشان داد  ه ماردم ”  نه“  شتار و جنایات خود را سر پا ننه داشته است. این 

های انقالبی شان مصمم هستند  ه این رژیم را باهماه ار اان و اجازایاش باه  در ادامه خیزش

 زیر بکشند.

هاای  شکست این مضحکه انتخاباتی در عین حال بار دینر نشان داد  ه ا اراریات قااطاع تاوده

محروم و تایدست جامعه، نه تناا امیدی به باتر شدن زندگی شان از طریق صندوق آرا رژیم 

روناد  اه هاماه ایان  ندارند، بلکه با این روینردانی عمومی به سوی شرایط و اوضااعای مای

 های آغشته به خون فرزندانشان را بر سر جانیان حکومتی خراب  نند. صندوق

های میلیونی  ارگران، زنان و جوانان جویای زندگی و امید باه آیاناده، باار دیانار نشاان  توده

های انتخاباتی ندارند و باجاای آن  ها است هی نونه اعتمادی به این نوع نمایش  ه مدت  دادند

های  اار و زیسات شاان  های خود را با مبارزاتشان در خیابان و در محل مطالبات و خواسته

با عزمی اناقاالبای، ایان  ۶۹ماه سرخ  و آبان خونین و دی ۶۹ماه  برند.  نانکه در دی پیش می

 اند . رویکرد را نشان داده

هاای  شکست مضحاکاه اناتاخاابااتای رژیام بادون تاردیاد یار پایاروزی بازرگ بارای جاناباش

آزادیخواهانه در ایران است و جنبش سارناناونای اناقاالبای رژیام جاماااوری اساالمای را در 

موقعیت باتری قرار داده است. و بیت رهبری و نیروهای سر وبنر را به صرافت بیاشاتاری 

 هایشان قرار خواهد داد. ”محکم  ردن  مربند“برای 

های مذبوحانه و ضدانقالبی رژیم، جباه مبارزه و اناقاالب در اداماه ایان  برای مقابله با تالش

، باید بتواناد باا فاراگایار  اردن و ساراساری  اردن اعاتاصااباات ” بایکوت“ رفراندوم باشکوه 

ای، دستناه سیاسی، اقتصادی و نظامی حا م را فلج  اناناد   ارگری و اعتراض و مبارزه توده

 و از این رهنذر پیروزهایش را گام بنام تربیت نمایند.

 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 ۲۲۲۲فوریه  ۲۲ -۸۳۳۱اسفند  ۳

 -امضاها: اتحاد فدائیان کمممونمیمسمب، حمزی کمممونمیمسمب ایمران،حمزی کمممونمیمسمب کمار مری

 حکمتیسب، سازمان راه کار ر، سازمان فداِئیان )اقلیب( و هسته اقلیب.



 

 سالم ودرود بدشما

 

سزساوها  هبهل له  ورویههسرههای حضهوری وله  

 سزعمی  نا   و پیا  سزوسفل وفارج سزکشهور و

ل  ورجلسات  تعهوی ک  بمماورشکل وسون به  

 همکاری نیموهای لپ وکمونیست تشکیل  یشه

و ن ورآن جلسات حضوروسشتم، سزعمی فیلهی 

فعاوین جمب  وفانوسو  هها سهلسل  هیهشهه   سزرفقا،

ک  سین هم  سنمژی بمسی تشکیل س  ستهحهاو لهپ 

کارگمی، ستحهاو سنهقهالبهی وشهورسی نهمهایهمههگهان 

سیهه، لهمس بهمسی  سحاسب وساز انهها و.. گه سشهته 

ستحاو نیموهای وسیر فههسئهی که  عهالو  بهملهمهه 

رستشههکههیههل « ههمههدههمویههن»سههاز ههان، نههوو ورصههه 

 یههمه ووربسیهاری سز ه ها هر و حهمکهت ههای 

وسفل وفارج حضوروسرنه، هیه  س ههس   هوثهمی 

 صورت نمی یمو.

گدت   یشه ک  ستحاو فهسئهیهان بهاتهوجه  به  ز هیهمه  

تههاریههخههی وعههبههقههاتههی،  ههیههتههوسنههه بههخههشههی سزنههیههاز 

جمبشهای سجتماعی  سزجهمهله  جهای فهاوهی یهک 

تشکل رز مهه   هورو سعهتهمهاو  همو  ورشهمسیهی 

حساس کمونی رس پهمکهمهه وبها کهمهیهت وکهیهدهیهت 

بیشتمی جمبشهای سجهتهمهاعهی ورکشهوررس یهاری 

 رسانه.

س سال ورآستان  لهل ونهمین ساو مو سهیهاههکهل 

با توج  ب  تحوات عمی  سجتماعی ورلمهه سهال 

گهشت  بویژ  ور ا  ههای سفهیهم، سیهن سهئهوسل بها 

تههاکههیههه بههیههشههتههمی  ههطههم   ههیههشههوو. ورحههاوههیههکهه  

سزیکطمی شاهه فیاشهای سجتماعی تهوو  ههای 

کار و زحمت ورس صی نقاع سیهمسن هسهتهیهم وسز 

سوی وی م نیموهای پیشمو جا ع  که  بهایهه به  

ساز انیابی وههفممه کمون سین  هبهارزست یهاری 

رسانمه، ورپمسکمهگی بسم یبمنه، لمس نیهموههای 

عیف سهاز هان لهمیهکهههای فههسئهی فهله  سیهمسن 

)س لیت( بعالو  همه  فههسئهیهانهیهکه  به  آر هانهههای 

سنقالبی بمیان  سرسن ساز ان  تعهه با یمانه  سنهه، 

 باهم  تحه نمیشونه؟  

هملمه ک  سین سیه  فوسست  هلهبهی  هن ههم بهوو  

وهست ووی سبتهس کمی تمویه وسشتم ک  آیا تهحهقه  

سین ههی بهار، بها سیهن ههمه  تشهتهت و فهم ه  

 گمسئیها س کان  پ یم یباشه ؟

بههمسی س ههکههان پهه یههمبههوون آن وایههل  ههتههعهههوی 

وجوووسرو ک   سلما سیهن فهمسفهوسن جهای عهم  

وبحر آنها نیست  عه س بمسی سیمک  با رؤیهابهافهی 

 فاصل  وسشت  باشم ب  وو نکت  سشار   یکمم . 

سعههتههبههارفهههسئههی بههعههمههوسن  هههسفههر کههارگههمسن  -١

وزحمتکشان ورحافا  تاریخی توو  های کارگم 

وزحمتک   همو  ههمه همهان زنهه  سسهت وههیه  

فیانت وفباثتی نتوسنست  سین سعتهبهار و بهاور رس 

ورجا ع  ب  حاشی  رسنه  نابوو کمه. سین باور ور 

رویکمو جمبشهای سجتماعی گوناگون علی  نهاها  

 سهتهقههمتهبههلهوری بهارز وسرو. کهارگههمسن، زنههان، 

جوسنان، وسنشه هویهان، ههمهم همههسن نهویسهمههگهان، 

 علمان ...ک  ور قابل وسر و ورف  رژیهم حهاکهم 

فهسئی وسرسیستاوگی و بارز  و قاو ت  هیهکهمهمهه. 

سین پشتوسن  بارگی بمسی هم  فهسئیانی سست که  

 یخوسهمه  تحهس ور یهان تهوو  ههای زحهمهتهکه  

 مو  ب   هبهارز  تها سهمنه هونهی سنهقهالبهی رژیهم 

 جمهوری سسال ی سوس   وهمه.  

نبایه فمس و  کمو ک  بعه سزروی کهارآ ههن  -۴

رژیم جمهوری سسال ی سنشعاب ورون سهاز هان 

لمیکهای فهسئی فل  ور ز انی صورت گهمفهت 

کهه  گههمسیهه  بههخههشههی سزرهههبههمی فهههسئههیههان بهه  

سهازشهکههاری و حهمهایههت سزرژیههم تهاز  بهقهههرت 

رسیه  شمو  ب  آشکارشهن کمو. جهسئی رفهقهای 

لمیکهای فهسئی وسنشعاب بار، س لیت س هدهخها 

وروس ر نمووی سز قاو ت بخشهی سز کهارگهمسن، 

زحههمههتههکههشههان، روشههمههدههکههمسن، وسنشهه ههویههان، 

همم مهسن، زنان وجوسنان، فلهقهههای تهحهت سهتهم 

وسستهمار و  حمو ان جا ع  بوو ک  بهرستی به  

 اهیت تاز  ب   هرت فایهگان پی بمو  وفهیهلهی 

پی  سزو و  سنشعاب ورساز ان فهسئی ور قهابهل 

حاکمیت سسال ی بمقاو ت پموسفتمهه وسزآن پهس 

نیا ل  پیوست  و ل  گسست  سزسهاز هانهههائهی ک  

سوس   وهمهە رسە فههسئهی بهوونهه ب   هبهارزە سوس   

فهوسسهت سوس ه  سنهقهالب تها وسوەسنه. رسهی ک  ور 

تحق  آزسوی، و وکمسسهی و عههسوهت سجهتهمهاعهی 

سیهن نهیهموی  وسوسیاویسهم  هتهلهبهور بهووە سسهت.

سجتماعی ورسین لهل سهال به  سشهکهال  هخهتهلهف 

وبهاوسون هههایههمهه  بسههیههار بهه   ههبههارز  سوس هه  وسو  

وسکمون نیاوروسفهل وفهارج کشهورسز هبهارزست 

صههمههدههی سههمهههیههکههائههی گههمفههتهه  تهها کههارگههمی، 

سوسیاویستی،  حیهی زیسهت، زنهان، بهیهکهارسن، 

کشاورزسن، حاشی  نشیمان، بازنشت ان، حهمهایهت 

سزکووکان، نویسمهگان، همم مهسن، سیهمهمهاگهمسن، 

فههلههقهههههای تههحههت سههتههم وسسههتهههههمههار و ههبههارز  بهها 

 تبعیضات جمسیتی...حضور وسرنه.

سگم وروه  های سول پس سز هیها  تهوههم تهوو   -٣

ها وتهوسزن  هوس به  سهوو حهاکهمهیهت،  زنههسن و 

شکم   وکشتار وسعهس   و پهمسکهمههگهی وآوسرگهی 

رس نصی  سنقالبیون کمو، س ها س هموز که  تهوههم 

توو  ها فهموریهخهته  بهحهمسن سهمسپهای رژیهم رس 

ورنورویه  سست وشاهه فهیها  ههای عهاهیهم و 

 هم انی توو  های زحهمهتهکه  هسهتهیهم و بههون 

تمویه فهسئیان وهوسفوسهان آن ورهم  عمص  هها 

حضوروسرنه. عالو  بهمآن فهوسسهت تهوو  ههای 

زحمتک   مو  بپافهوسسهته  ههمهان فهوسسهت هها 

و طاوبات وسههسفی سست ک  فهسئی بهمسی تهحهقه  

آنها سزجهان  هایه  گه سشهته  و به  ههمهیهن صهدهت 

نیاشمافت   یشوو، وه س  هیهتهوسن  ههعهی بهوو که  

ز یم  عهبهقهاتهی  ستهحهاو سیهن نهیهمو ور هبهارزست 

جاری علهیه  رژیهم جهمهههوری سسهال هی  عهمهال 

وورعمص  های  هتهمهو   هیههسن  هبهارز  وجهوو 

وسرو. سزسین رو  ن هم با س یهوسری بیشتم بهمسی 

تحق  سین ههی وورپاسخ ب  هم  آنهائی که  سیهن 

سئوسل رسوربمسبم ن و ن  تمههها  هن بهلهکه  ههمه  

سنقالبیون فهسئی نهاونه، ب  سین فمسفوسن  هبهاورت 

 کمو . 

فمسفوسن بسیهار سهاو  وروشهن سسهت  هبهارزست 

عبق  کارگم وتوو  های زحمتک   مو  نیاز به  

سین ستحاو وسرنه، بیائیه  تهحهه شهویهم.  هن ورسیهن 

فمسفوسن لیای جابیان فوسست نیموی وسیعهی 

سزفهسئیان رس نهسر . بمسی عملی شهن سین سیه  به  

سرسو  تو   با آگاهی وسحساس  سئوویت تک تهک 

رفقا ل  آنهائی ک   تشکل هستمه وج  آنههائهیهکه  

هستمه، بست ی وسرو.  ن ههم  به  نهوب   « مدمو»

فوو سگمنامی وسشت  بهاشهم ورجهای فهوو بهیهان 

فههوسهههم کههمو وهههمکههاری کهه  سزوسههتههم بههمبههیههایههه 

کوتاهی نخوسهم نمهوو. سهاز هان ستهحهاو فههسئهیهان 

کمونیست ک   ن عضو آن هستم نیها به  ههمهمس  

بقی  سزسین فمسفوسن  طهلهر فهوسههه شهه وسیهمهکه  

ساز انهای  وجوو ل  عکس سوهعهمهلهی فهوسههمهه 

 وسشت، نمیهسنم.

و س بمماسبت لهل ونهمین ساو مو سیاهکل  سیهن 

فههمسفههوسن رس فههطههاب بهه  هههمهه  شههمهها عههایههاسن  

  متشم یکمم .

تحق  سین س مبست ی ب  تصمیم وسرسو  تهک تهک 

فههسئههیهان وویه ههمسنهقههالبهیههون وپههیهشههموسن جهها هعهه  

ورعههمصهه  هههای گههونههاگههون وسرو وگههمنهه  هههیهه  

  ع ا  سی ورکارنخوسهه بوو.

پیشمهاوی ک  سکمون وورسبتهسی رس  ب  ناهم   هی 

 رسه

سفتالفات وورگیمیهای شخصی بخاعمهههی  -١

بارگتم کمارگ سشت  شهونهه. سفهتهالفهات سرزشهی 

جاورفهم ه  ههای آفهمساز هانهی، ورههمجهمیهان 

سجتماعی وجهوو وسرو وفهوسههه وسشهت. گهدهته هو 

حول آنها ب  کشف حقیقت ورشه وتکا ل جمیهان 

وجهمهر کهمهک  ههیهکهمهه ونهبهایههه  هانهر ههمهکههاری 

وهمدکمی ور پیشبهمو  هبهارز   شهتهمک بشهوو. 
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آزاد خواهانه وسوسیالیستی  طیف سچفخا اقلیت و همه فدائیانیکه به آرمانهای انقالبی،

  دی شیشوانی بنیانرذاران سازمان پا بندند.



 

و سعلیمبم سیم ون  سفتالفات، از  سست سزههمه  

س کانات سزجمل  آشهمهائهی ورفها هت ههای  هبهلهی، 

بههمسی گسههتههم  رسبههطهه  بههطههمیهه  سصههووههی وبهها 

 رعایت تما  جوسن  س میتی سستداو  شوو.

باسستداو  سز س کا ات گستمو  فضای   ازی  -۴

و یا جلسات حضوری بار، وکولک وروسفهل 

و فارج کشهور و سنهتهشهار  هقهاات س هتهصهاوی، 

سجهتههمهاعههی، تههحههقهیههقهی وگسهتههم  ههمههم هقههاو ههت 

و بارز ، سافتن سمووها وکلهیهپ هها، بهمرسهی 

سافتارهای س تصاوی سجتماعی  هوجهوو جها هعه  

توسی تئوریسین ها، س تهصهاووسنهان وسههاوهی فهن، 

پیشموسن وسنقالبیون جا ع  رس ور تهوین بهمنها ه  

عمل وپیهس کمون رسهکارهای ورسهت عهمهلهی و 

وس عبیمان  بمسی  هبهارز  یهاری رسهانهه. ورعهیهن 

حال فضای تحلیلی وسیاسی وعلمی وفهمههمه هی 

وهههمههمی جهها ههعهه  رس ب  سههوو جههبههههه  کههارگههمسن 

و حمو ان جا ع  تغییمبههمه.  ا بایه تما  وسهت 

سنهههرکههارسن سیههن رشههتهه  ههها رس  ههورو حههمههایههت 

  مسروهیم. 

 ااارگااران، مااعاالاامااان، دانشااجااویااان، زنااان،  -٣

بازنشستنان، هنرمندان، استادان، ناویسانادگاان، 

باایااکاااران درهاارجااایاای  ااه هسااتاانااد وخااود 

راازخانواده فدایی مایاداناناد ویاا دلشاان درگارو 

رهایی ازستم واسترمار وزور وسر وب اسات، 

الزم اسات درفاعاالاایات ساانادیاکااایای، صاانافای ، 

سیاسای، اناجامان هاا ونااااد هاا،  ااناون هاا و 

تشکلاااا فاعاال شاوناد و باه هام  امار ویااری 

برسانناد و درساازماانادهای تشاکالاااای صانافای 

سیاسی و مدنی جامعه درهمان جا وهمان رشته 

 ه حضوردارند، دست دردست هم ناااناد و باه 

 همدینر  مر  نند.

جمبشهای سجتماعی کارگهمسن وزحهمهتهکهشهان  -٤

گسههتههمو   ههتههمههو  ووسرسی  ههطههاوههبههات گههونههاگههون 

و وکمستیک وسوسیاویهسهتهی وصهمهدهی وسهیهاسهی 

هستمه، بمابمسین بمسی هم  فههسئهیهان ورههمحهوز  

سی ک  بخوسههمهه جهاوس هکهان فهعهاوهیهت هسهت سز 

 بارزست صمدی  وسمهیکائی وفمهم ی گمفت  تها 

 حیی زیست وسزسشهکهال  هخهتهلهف سعهتهمس هات 

کولک گمفت  تهاسهاز هانههههی تهاهاههمست و سز 

سعتصابهای عمو ی تا بکارگیهمی شهکهل عهاوهی 

تم  بارز   سلحان  س کان وجا بهمسی ههمفهعهاوهی 

وجوو وسرو. همرفیقی ورهمحوز  سی که  فهعهال 

سست بمهابه  یهک فههسئهی بههسنهه که  حهوز  ههای 

وی مفاوی نیسهت و ههمهمز هان فههسئهی ویه همی 

ورآن حضههوروسرنههه و آنههههها سگههملهه  بهها  هها 

هموزسرتباع سرگانیک نهسرنه ووی رفی  وهممز  

  ا هستمه .

با پم اهمین ساو مو حمهاسه  سهیهاههکهل یهک  -٥

سهال فهاصههله  وسریههم ورسیههن یههک سهال وبها سیههن 

و عیت حساس جا ع  نمی وسنیم له  رویههسوی 

تهمویههی نهیهسهت که  ههمتهحهول پی  فوسهه آ ه. 

سنههقههالبههی بهه  نههدههر تههوو  هههای عههبههقهه  کههارگههم 

وزحمتک  جا ع  تمها س زعمی   حافل، شهبهکه  

ها، هست  ها، تشکلها وساز انهای ورون جا عه  

ورهبمسن عملی جمبشهای سجتماعی ور حل کهار 

و زنهگی  همهکهن  هیهشهوو. تهمویههی نهیهسهت که  

نیموهای سنقالبی ساز ان لمیکهای فهسئی حهله  

سیمسن سزپیم و جهوسن وسز زن و  همو، بهمهههابه  

عماصم پیشمو ور حافل، سرگانها و کهانهون هها، 

فانوسو  ها وتشکلهای صمدی وسهیهاسهی کهولهک 

وبهار، ورسهمسسههمکشههور حضههور هلثههموسرنههه. 

 مسرگمفتن آنها ور زیم یک لتم و ورعین حهال 

فعال بوون ورهم حوز  سی که  حضهوروسرنهه و 

همکاری و سی او پیونهههای تههریه هی  هخهدهی و 

نیم   خدی وعلمی،  یتوسنه ز هیهمه  بهههم رسهیههن  

وهماهم ی سمسسمی بمنا   سی وعملی نهیهموی 

 رز مه  جمبشهای سجتماعی آتی رس فمسهم نمایه. 

آرزو  یکهمهم سرسو  آگهاههانه  وهههفهمهمهه ههمه   -٦

فهسئیان و وی م پیشموسن وپیش ا ان جمب  ههای 

سجتماعی  شمسیطی رس پی  بهیهاورو که  جهمهبه  

عبق  کارگم وزحمتکشان جها هعه  که  سکهههمیهت 

عایم رسور قابهل س هلهیهت بسهیهار نهالهیها هافهیهای 

 هههرت وثههموت تشههکههیههل  ههیههههههمههه ورکههمههارفههوو 

وور یان فوو نهیهموههای آگها  ورز همهه  سی رس 

ببیممه ک  فهسئی وسر بمسی تحق   طاوبات صمهدهی 

وسیاسی آنهها  هیهمز همهه.وس هیهه که  بها گها هههای 

سم یه  وسنقالبی ب  سین پمسکمهگی بلب  کمیم و ب  

گمس یهسشت پم اهمین ساو مو حماس  سهیهاههکهل 

 جههههههلههههههو  سی تههههههاز  بههههههبههههههخههههههشههههههیههههههم.

وربیمسیمصورت  هیهمهانهه سیهمهکه  سزفهاورسن تها 

تبعیه وسزتبعیه تا زنهسن شمر سفهموفهته  وزسنهوی 

بم وربغل گمفت وبعیه سست که  فههسئهی سیسهتهاو  

ورصف کارگمسن وزحمتکشان ب  لمین کهاههلهی 

 ولارگشت  وب  آن تن وروهه.

 

 دست همه شمارا بنرمی میفشارم 

 شیشوانی -یدی
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در شرایت کیونی   در ای  برھه از زمان که 

تمامی نیر ھای طرفدار ن م کهیه   

طرفداران تحظیم   تثبیت  اع موجود   

نماییدگان ب مهای م تف  سرمایه با 

استفاده از امظانا  تبفیغی   تر ی ی در 

سطح داخ    در عرصه جهانی به تبفیغ   

تر یج برنامه ھای خود درداخته   در  ال 

 بسیج   سازماندھی نیر  ھستید .

اتحاد فراگیر نیر ھای طرفدار سوسیاتیسم 

یعیی نیر ی ع یم کار   ز مت بر مبیای 

م اتح   میافع طبقاتی صرف ن ر از مرا  

، عقیده ، مذھب   غیره در برابر نیر ی 

سرمایه ، از مفز ما  تمظ  یابی صفوف 

کارگران   ز متظمان   دیر زی جبهه کار 

  ز مت بر ارت اا طبقاتی است . ما برای 

مبارزه عمفی ممترک در ای  راه ، برنامه 

زیر را به ھمه نیر ھای طرفدار سوسیاتیسم 

 دیمیهاد می کییم :

 

ارتقای سطح شگاھی طبقه کارگر    -2

ز متظمان جامعه نسبت به میافع   م اتح 

طبقاتی   ماھیت ن ا  سرمایه داری ، 

ماھیت د تت   ن ا  جمهوری اسالمی   

 چمم انداز سوسیاتیسم .

سازماندھی   ممارکت عمفی در مبارزه  -1

برای سرنگونی جمهوری اسالمی   

استقرار  ظومت شورایی کارگران   

 ز متظمان   گذار به سوسیاتیسم .

مبارزه برای تحق  برابری زن   مرد ،  -3

مبارزه با مرد ساالری   کمک به تمظ  

 یابی زنان .

دفاا بی قید  شرط از شزادی بیان ،  -4

عقیده ،مرا  ، مطبوعا  ، تمظ  ، اعت اب 

 ، اجتماعا    ت اھرا  .

مبارزه برای جامعه ای سظوالر ، جدایی  -5

دی  از د تت ، برسمیت شیاخت     داشت  

   نداشت  مذھب   تغو امتیازا  مذھبی .

ممیوعیت کام  تفتیش عقاید   اعمال  -6

 شظی ه   تغو  ظم اعدا  .

ھمبستگی بی  اتمففی کارگران . -7  

برسمیت شیاخت     تعیی  سرنوشت  -8

 مف  تا جدایی کام  .

مبارزه برای محیت زیست ساتم    -2

 انسانی .



 

 سوس   سز صدح  سول 

لهل و ن  سال سز روزی ک  پیشتازسن جهمهبه  

نوین کمونیستی سیمسن ور جم ل سیاهکل بقول 

شا لو سز بمسی آزسوی فمیاوی ور سفهکهمههنهه و 

جههانشههان رس پشههتههوسنهه  ی پههمتههاب آن کههمونههه 

 ی  رو و  ا س ش  سیم ا وور ههم جهمهر شهه  

تا  من گمس یهسشت سین روز ، گ ری ههم   سیم

وسشت  باشیم بم آن   بم  ا گ شت و ههمه همهیهن 

تاثیمست  بارزست سنقالبیون ور سنهیش  ی نسهل 

جهیه پویمهگان رس  آزسوی و سوسیاوهیهسهم و 

سیمک  بعه سزلهل سال سهلهطه  ی سسهتهبههسو 

سست ، ها   ک  بهتم سز سستبهسو گ شت   ویمی

 ور ک ا  مسر وسریم ؟

سیاهکل ور پوی  ز ان و سنهیش  نسهل جهوسن “ 

عموسنی سست ک   ن بمسی بهحهر س شهبهم ور ”  

نام گمفتم، ک  سعی  یکمم فالصه  وسر آنهمس 

پی  ببم  و ور سنتههها ههم جهمهعهبهمههی و کهال  

 . آفم

 زمان دردویه سیاھظ 

سین شعم سز شهدهیهعهی   بحهم رس ور سین بخ  با

 : کهکمی ک  بی  ماسبت هم نیست آباز  یکمم

 لههمههان کهه  سبههم گههم  فههورو  بهها گههمیسههتههمهه 

هم شهاوی سسهت  لمان ک  گل، ههمه  عهمهم   سهخد

 لههمههان کهه  هسههتههِی آتهه  سسههیههِم سههوفههتههن سسههت

 تماِ  پوی  ی سنسان ب  سوی آزسوی سست

حماس  سیاهکل یکی سز و ایر تاریخهی ور کشهور 

سیهمهکه  یهک عهمهلهیهات  سهلهحهانه     است ک  بمبم

و سز وحاظ ناا ی هم بها سن تهعهمیهف   کولک بوو

کالسیک ک  سز پیموزی شه  ، با شکسهت روبهمو 

س ا بعموسن یک حماس  و یک نقط  عطف ور   شه

جها   و کهمهونهیهسهتهی سیهمسن  تاریخ جمب  سنقهالبهی

گمفت  و هم ون ستار  سی سمپ  ی ورفشهه ،س ها 

 !لمس؟

حماس  آفمیمان سیاهکل رس ورپوی  ز ان،  هیهتهوسن 

سنسانهای بمسن یانه  و فووآگاهی ب  حسهاب آورو 

ک  تال  کمونه سز رس  پژوه  و تحقهیه  ور وهه  

لهل ب  سین سوسل پاسخ بهنه، ک  ورشمسیی سستبهسو 

و فدقان آریها هههمی بهمسی فهالهصهی سز سهتهم و 

 سستهمار و زور و سمکوب ،ل  بایه کمو؟

ورسین رسه وئی بارگتمین فضیلهت سیهن رفهقها نه  

 –فقی بمفورو نقاوسن  ب  سافتهارههای س هتهصهاوی 

سجتماعی جا ع  و بهم آن سسهاس تههویهن تهئهوری 

 بارز   سلحان  بوو، بلک  ورعین حال عمل ب  آن 

 .نیا بوو

کاربست سین آ وز  سوسیاویسم علمی، ک  تئوری 

تمها ورعمل  حک  یخور  و ور یهک بهازفهورو 

سنتقاوی فوو  رس تهکهمهیهل  هیهکهمهه .سزیهک جهمهر 

کولکی سزجوسنان سنقالبی ک  هی  سهاز هانههههی و 

نمایمهگی سزعبق  کارگم و زحمتکشان نههسشهتهمهه و 

 .نمیتوسنستمه وسشت  باشمه  عبعا ور آن شمسیی هم

هم مانکه  س هموز  نهیها بههوهیهل تههسو  سهمکهوب ) 

وفقهسن آزسویهای سیاسی  عضل تهحهاب و تشهکهل 

فمسگیم و بی پای  عبقاتی بوون ساز انها، هم همهان 

 (یک  عضل سست

س ا سین آگهاههی ور آنههها آن نهیهموی بهمسنه هیهانهه  

س یهوسری رس پهیه آورو ک  بمبم  وسنر بیشمهار به  

 یا   سلحان  علی  ناا  سمکوب م و ستم م حهاکهم 

بمفاستمه. بمبم شکست سین س هس  ناا ی و کشتهار 

وسعهس  بمپاکهمهمههگهان آن ،س ها ورفضهای بسهته  ی 

جا ع  ک  رژیم حاکم هی  ون  صهسی  خاودهی رس 

بمنمیتابیه، سن یا   بارز  سنقالبی رس ورنسل جوسن 

بیهسر کمو و بمبم کشتار بی رحمهانه  رژیهم وجهو 

شهیه سمکوب، گمو  گمو  سزجوسنان سعم سز زنهان 

رو به    و  موسن آگا ، آزسویخوس  وسهوسهیهاوهیهسهت

 . صدوی فوو  جل  کمونه

صهس ت ورگدتار و کهموسر ور رس   هبهارز  بهمسی 

آزسوی وبمسبمی و کاربسهت رو  ههای سنهتهقهاوی 

 مام سز شکست ها و پیموزیها و سعتقاو عمی  به  

رهائی عبق  کهارگهم وتهوو  ههای زحهمهتهکه  که  

بمسی تحقه  آن سزجهانشهان  هایه   هیه ه سشهتهمهه سز 

فصوصیات سنهقهالبهی سیهن رفهقها بهوو که  ور ههم 

 .شمسیطی پایمه  بوونه

عالو  بمشکستن  هر هرتی وست ا  های سهمکهوب 

و پاشیهن ب ر رهائی وسیه هاو س هیهه ور تهوو  ههای 

زحمتک  ،گدتمان لپ وسوسیاویهسهتهی ورجها هعه  

بویژ  سزعمی  همم مهسن ، شهعهمس و نهویسهمههگهان 

آزسویخوس  و تم ی که  تهمها هی آنههها بها سوههها  

گمفتن سز  بهارزست لهمیهکهههای فههسئهی بهوو، 

ورجههها هههعههه  گسهههتهههم  بهههی سهههابهههقههه  سی 

یافت .وسمسن ا  عووی نکشیه ک  سین تالشهها، 

سین صهس ت ها و کموسرهای سنقالبهی، ور هیها  

تهبهلهوریهافهت و سهاز هان  ۷۵ سلحان  بهههمهن 

بارگهتهمیهن   لمیک های فهسئی فل  سیمسن ب 

 .ساز ان لپ ورفاور یان  تبهیل شه

سین حقیقتی سست ک  حتی وشممان رنه هارنهج 

 سم فورو  ی جم  سنقالبی و کمونیستهی ههم 

با تما ی س کانات و هایم  های ههمه هدهتهی که  

ور سفتیارشان گ سشت   یش  بمسی  خههو  کهمون 

و بی سعتبار کمون لهم  ی سنقالبیون ،توسن سنکهار 

کمون سنمس نهسرنه و و یقا بهمین وویل هم هسهت که  

با سافت فیلم و سمیال و شوهای  بت ل و لهاپ و 

سنتشار کت ، بسیار سعی ور تحمیف آنمس وسرنه نه  

نسل جوسن که    سنکار آن . لمس ک  بهرستی  یهسنمه

سکهمیت جا ع  ی س موز سیمسن رس تشکیل  هیههههمهه 

فمی  آنها رس نخوسهمه فورو، سبل  جهوسنهانهی که  

هستمه که  ویه هم   هم کهس شان  اهی های سمفی

و   تههمسههی سز  ههمغ صههقهها نهههسرنههه و شههمههاکههمههان

سمووفوسن ور رووفهانه  ی پهویهان بسهوی وریها 

رهسههپههارنههه تهها سههم سو هههن ز سههتههون و شههکههدههتههن 

 .فمیاو بانمه  بهارون رس ور سنقالب سمپ

روی تهقهارن سیهن  ۷۵بههمهن  ۴۴و  ۸۱بهمن   ١۱

وور روز با هم بایه کمی  هکهر کهمو . کسهی که  

کها هال ستهدها هی   فکم کمه تقارن سین وو روز با ههم

هست، سخت ور سشتبا  سست، لمس که  ور بهههمهن 

آن سیه  ی وسایی ک  نطد  سی تمیهن شهکهل آن  ۷۵

ور حمل  ب  پاس ا  سیاهکل تبهلهور یهافهته  بهوو ور 

تسخیم پاوگانها توسی 
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 3صفحه 

  سیاهکل در پو ه زمان و اند شه نسل جوان

 .هانوفر ( –) متن سخنرانی رفیق ساالر حسامی در مراسم گرامیداشت حماسه سیاهکل در آلمان 

 6ادامه در صفحه 



 

سیههمسن رس سههمسسههم “ تههوو  هههای  ههمو  بهها شههعههار 

ب  بار نشست و ن  تمههها  هاههی “ سیاهکل  ی کمیم 

سیا  کولوووی  ا و رووفان  پویان رس به  وریهای 

توو  ها پیونه زو ، بلک  ب  تمها هی کسهانهی که  ور 

پیل  های پوسیه  شان ب  فلسد  بافی  شغول بهوونهه 

عصههیههان نههاشههی سز یههأس لههمههه “ و سههیههاهههکههل رس 

 ی وسنستمه ، ثابت نموو که  سهیهاههکهل ”  روشمدکم

 –سز یک ورک صهحهیهح و سصهووهی  هارکسهیهسهم 

عایمهت   نشأت گمفت  ، ورکی ک  نقط  ی  ومیمیسم

فوو  رس بم سین سصل سستوسر سافت ک  نقه یهک 

پهیه  ور تئوری ب  هی  وج  کافی نیهسهت ، بهلهکه  

بایه سنتقاو نامی رس با سنتقاو عهمهلهی تهوسئهم کهمو و 

پهیه  رس ور تئوری  هورو سنهتهقهاو  همسر وسو و ور 

عمل وگمگون کمو، یعمی ورست عملی ک  لمیک 

سن ا  وسون  ۸۱بهمن  ١۱های فهسئی کمونیست ور 

و نتی   س  رس هم ان ور پوی  ی ز ان به  عهیهمه  

 .ویهنه ۷۵ور بهمن 

سخن کوتا  کمم، ور وس ر سهمیت سیاهکل ور پهویه  

ز ان پاسخ گدتهن به   سهائهل  هبهم  جهمه  ور آن 

شمسیی  شهخهر بهوو و صهه سوهبهته  بها فصهلهتهی 

پیکارجویان  و با بمفهوروی سنهتهقهاوی به   هیهمس  

گ شت ان و با  هسفل  فعال ور  بارز  عبهقهاتهی سز 

 . عمی  روی آوری ب  عمل سنقالبی

 س ا حماس  سیاهکل ورسنهیش  نسل جوسن

حهمهاسه     یخوسهم ب  سین نهکهته  سشهار  بهکهمهم که 

سیاهکل ورسنهیش  نسل جوسن، یعمی هم سن وسهال 

های  ن وجوسنتمها و کال نسل وه  شصت ب  بعهه 

 ل  جای اهی رس وسرسست؟

همانطور ک  سشار  کمو  و شما هم  یهونیه وروه  

سین عال ت سؤسل وربهمسبهم فهعهاوهیهن جهمهبه     ۸۴

بویژ  لپ هها وکهمهونهیهسهت هها  همسروسشهت، که  

ورشمسیی سستبهسو و فدهقهان و سهمکهوب ههمگهونه  

آزسویهای سیاسی و  هنی، سنقالبهیهون و پهیهشهموسن 

 یتوسنمه با توو  ههای   جمب  های سجتماعی لطور

 مو  تحت ستم و سستهمار سرتباع بم مسربهکهمهمهه و 

سزعمی آنههها  هورو سعهتهمهاو  همسر به هیهمنهه ،به  

عبارت ساو  تهم سرتهبهاع سرگهانهیهک بهیهن تهوو  و 

 پیشمو رس تا ین بکممه؟

پاسخ ب  سین سؤسل سز جمل  و ور وجه  عهمهه  س  

وست ب  سال  بمون و آباز  بارز   سلحانه  بهوو 

با سههسفی ک  هم  شهمها  هیههسنهیهه وسیهمه ها فهمصهت 

 .پموسفتن ویا سساسا نیاز ب  پموسفتن ب  آن نیست

سکمون سئوسل سین سست، بعه سزلهل سال سلطه  ی 

سست ، ها   ک  بهتم سز سستبهسو گ شت   سستبهسو ویمی

 ور ک ا  مسر وسریم ؟

حیمت آور سست و تی  یبیمهیهم که  بهعهه سزگه شهت 

سال ور سنهیش  بهمسی بهمون رفهت  ۷۴ناویک ب  

سز و عیت  وجوو و  وسنر و  هعهف ههای سهم 

رس   بارز  با ناا  سمکوب م حاکم ،بازههم ههمهان 

سئوسل با عهال هتهی بهمهمسته  بهارگهتهم! ور هقهابهل 

سنقالبیون و جوسنها  مسر وسرو. با سین تداوت ک  ور 

آنمو ر سهاز هانهههای سهیهاسهی سنهقهالبهی و فهعهاوهیهن 

بات همبه  وروسفهل بهوونهه و ور فهوو جها هعه  به  

رسه وئی  شغهول بهوونهه ورحهاوهیهکه  جهمهبهشهههای 

سجتماعی سزجمل  جمب  کارگمی  عیف و شهایهه 

ب ا سعتصابات جهههان لهیهت وشهمکهت وسحهه  ها 

شاهه تحمکات زیاوی نبوویم . بمسین ز یم  حماس  

 . ب  سئوسل  ابور جوسب وسونه  آفمیمان سیاهکل

س ا سکمون ورشمسیطی ک  شاهه سعتصابهات  هتهعههو 

کارگمی هستیم و فیاشهههای عهاهیهم تهوو  سی رس 

پشت سم گ سشت  سیهم و رژیهم بها   ورساوهای سفیم

بحمسنهای  تعهوی وسهت به همیهبهان سسهت و تهوو  

ههای  ههمو  آشههکهارس فههوسسهتههار آزسوی و عههسوههت 

وسهمنه هونهی کهلهیهت رژیهم هسهتهمهه. و   سجتماعهی

ویوسرهای سستبهسو بوسیل  تکموووژی سرتباع جمعی 

رسنها همهکهن  ۸۴تبلیغ وتمویج وهه    ک   حهوویت

سههافههتهه  سسههت کههمهها کههان نههیههموهههای سنههقههالبههی ور 

پههمسکههمهههگههی و عههه  سرتههبههاع سرگههانههیههک بهها عههبههقهه  

سجتماعی ک   هعی نهمهایهمههگهی فهکهمی آنهمسوسرنهه 

 وسج  هستمه. بهویل عه  پیونه پهیهشهمو بها تهوو  و 

ورنتی   بازتاب  بارزست ورحمی و شعهار و نه  

ورعمل ، ک  ویست بلمه بهاائهی رس شها هل  هیهشهوو 

 بین سین وس عیت سست ک  بمبم تالشهههای فهمسوسن 

هموز همان عال ت سهئهوسل   نیموهای سنقالبی ،س ا

یعمی ل ون ی سرتباع سرگانیک پیشمو بها تهوو  و 

عبق  بمجای فوو با ی سست وور قابل همسنقهالبهی 

 . سئووی  طم  و جوسب  یطلبه

 ماور  رس ساو  تم بیان کمم و تهی  ها جهوسنهتهمهها 

پای ور رس   بارز   ی  سریم و  ا هم  یهبهیهمهیهم که  

جمبشهای سجتماعی و سعتصابات کارگمی ورنهبهوو 

تشکل و تحاب زیم فشارهای شهیهه س هتهصهاوی و 

سیاسی گا  عوفان وسر و گا  هم ون صهاعهقه  سی 

ظهور  یکممه و ب  فونین تمین نبمو وست  هیهانهه 

س ا بهو ن تشکل و آگاهی از  عبقاتی و رههبهمی 

ک  بتوسنه آنهههارس سزپهیه  وفهم  هبهارز  به  سهمهت 

پیموزی رهممون شوو،  مین  وفقیهت نهمهیهشهونهه، 

و تی ک  لمین  وسنر و کهمهبهووههائهی رس  هالحهاه  

 یکمیم )که  سوهبهته  بهیهمهاریهههای نهاشهی سزسیهن بهی 

سرتباعی بهاتهوو  هها ههم ورسهاز هانهههای سهیهاسهی 

  شهووسست(

 هل نسلهای گ شت  ونبال پاسخ هستیم و ونبهال له  

 .بایه کموی ک  هم   ا با آن  وسج  سیم

بمسستی ورشمسیی حساس کمونی فاصل  بین پیشمو 

و توو  پمشور ورفیابان و کهارفهانه  رس له هونه  

و سز ل  رسهی و بها له    یتوسن سز  یان بموسشت 

بمیاو نامی و رو  عملی  یتوسن  همهن شهمکهت 

ساز انیافت  ور بارز  ،سعتماو آنهها رسجهله  نهمهوو 

 و..؟

ور تال  بمسی یافتن پاسخ ب  همین سئوسات و تی 

سگهمله  ههمه    ب  ت مب  تاریخی  مسجع   یهکهمهیهم

ت مبیات گ شت  سرزشممه و ورس آ هوزسسهت س ها 

سیاهکل تمها   هه ور سنههیشه  نسهل جهوسن  هبهارز 

بمجست   یشوو، هم ا یک  همگون  سزسویخوسهی و 

ح  تشکل س  و فوسسهته  ههایه  بهاسهمکهوب بهی 

رحمان  عبق  حاکم  وسج   یشوو ورسنهیش  جهوسن، 

سیاهکل با تهمها   هعهف ههای  همهکهمه  ورسهههای 

زیهاوی وربهم وسرو. سز جهمهله  تهحهلهیهل و هعهیههت 

سجتماعی جها هعه  ،بهمرسهی تضهاوههای -س تصاوی 

 وجوو و تهوین تئوری بهمسسهاس آن وسو  هها، به  

آز ون عملی نهاون آن با وثیقه  جهان و تهن بههون 

کولکتمین تاوهاوهی ،صههس هت ورگهدهتهار وکهموسر 

یعمی رسست گدتاری و ورسهت کهموسری، و سرسئه  

شخهصهیهتهی سهاوهم ، هههمبهان و وسورس و  هبهارز 

ور حل کار و زنهگی ک  سز جمل   مشا  شموعیت 

و  حبوبیت فهسئی ور یهان  همو  عهاوی کهوله  و 

فیابان و کارفان  و ارع  شه. نقه  مام رس  عهی 

شه  بهون اپوشانی و یا پشت گهو  سنههسفهتهن آن 

بمبهم تهیهغ سهمکهوب و کشهتهار،سههمهیهت وسون به  

 باحر تئوریهک و وسهت آوروههای  هابهل ستهکها  

وربهتمین شمسیی س میهتهی ،تهال  وحههت عهلهبهانه  

تاثیموگمگون کهمهمهه  وسوههها    و سمسن ا   ورجمب 

 . بخ  ورسوبیات و همم

ساز انی ک  بمسی سووهیهن بهارور سهطهح گسهتهمو ، 
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زنان ور لهارلوب آن ورسطح وسیر وررو  های 

رهبمی ب  سیدای نق  پموسفتمه. وسهمسنه ها  س هبهال 

 هوسرو ورفشهانهی سسهت که  … و  وسیر تهوو  سی

ورسنهیش  جوسن کارگم ،زحمتک  ،وسنشه هو وزن 

و مو س یه ب  رسهیابهی و پهیهموزی رس شهعهله  ور 

س یهه رس سزوسهت    یسازو . و ب   ا سو و  یههه ک 

نههیم و حقیقتا ورسین شمسیی جوان سهیهاههکهل ور 

سنهیش   ا با هم  ورسهای  ب  تهکهیه  گها  بهارگهی 

 یمانه ک  سنسان رس ب  جلو  یمسنه، هوی  هیهکهمهه و 

س یهوسر  یسازو. سنههیشه  ههائهی که  ور  هبهارزست 

روز م  بمبم پمسکمهگی و بی ساز انی آن تهبهلهور 

سهیهاههکهل    ییابه. هموز سمووها ی سوها  گمفت  سز

و  بارزست آنهور  ور جمر های جوسنان  هبهارز و 

سجتماعات ب  آنها سزوحاظ فکمی و عملی نهیهمو و 

سنمژی  یبخشه، سیهاههکهل ور سنههیشه  ههمجهوسنهی 

سست ک  آگاهان  و با  هطهاوهعه  و نه  بها سحسهاس، 

پهای ور رس   هبهارز  سنهقهالبهی به ه سرو    یخوسهه

بعموسن یک ت مب  تاریخی بماگایم هممس   هیهشهوو 

وورسهای ورفشان آن ک   ن ب  بمفی نهکهات آن 

 .سنهیش  رس سمشارسز لاو   یکمه  سشار  کمو 

ت مب  سیاهکل ورپوی  ز ان ورسهای گمسنهبهههائهی 

بمسی نسل جوسن س موز ور بموسرو .نسهل جهوسنهی 

ک  تما ی  یا  ها و سعتمس ات سمسسمی لمه سال 

سفیم بم روی شان  های آنههها پهیه  رفهت ، نسهل 

جوسنی ک  س هموز  بهقهول شهاعهم سنهقهالبهی سهعهیهه 

ور فهانه  ”  تهکه  تهکه  و بهی حهاب” سلطانهپهور ،

ها،کارفان  ها و فیابانها و فلوت های نا  طمهئهن 

شعارهایی نایم کار،نان ، سکن ،آزسوی و سوسر  

 . ی شورسیی رس فمیاو  ی زنمه

سین نسل بهرستی سین حقیقت پی بمو  سسهت که  تها 

ز انی  هرت سیاسهی ور وسهت سهم هایه  وسرسنهی 

سست ک  ب  سنباشت سم ای  ورشمسیی سمکوب نیا 

عاوت وسرو، هی  یک سز فوسستهای تووهای  مو  

 . تحت ستم و سستهمار  حق  نخوسهه گشت

 و س ا کال  آفم

 ت مب  سیاهکل بما گوشاو  یکمه ک  بقول ناا ی

 وریهههن  هههمهههال کههه  پهههای سز پهههویههه  فهههمسهههوو

 .رسیهن ویم  ی بیمم شهن زوو

حهمهاسه  سهیهاههکهل و   نقه وپوی  وربوجوو آ ههن

نتایج وتاثیمست آن نق  بی بههیهلهی وسشهته  سسهت . 

لمان   سین شعم ب  ساوگی و زیبای بیان  هی کهمهه 

سگمپای سزپوی  فمسوو  شوو هم  لیا  هیهشهوو شهه 

)آن ون  ک  فیلی ها  هعی سنه( س ا ب   قصه نتوسن 

 . رسیه

 تاسدان  جمب  لپ ور عی لمه وه  گ شت  تهوسن 

ورست و سصووى   آنمس رس نهسشت  سست ک  با ورک

سز  وسنین  بارز  عبقاتى و شمافت شهمسیهی ویهژ  

حاکم بم جا ع  ی سیمسن با نیموى عایم بمیهان بهم 

کن کار و رنج سرتبهاعهی تهمه هاتهمهج و سرگهانهیهک 

بم مسر کممه و با گ شت سز یک  بارز  پم فمسز و 

نشی  و فونین با پشتوسن  لمهین وه ، بقول رفهیه  

س یم پمویا پویان،  ا ن  هم ون  هاههی وروریهای 

ههای کهولهک و  حمایت  مو ، بلک  هم ون  اهی

ها و  مبان  اهیهخهوسر  پمسکمه  ور حاصم  تمسا 

 .بمیم ب  سم  ی

 تاسدان  جمب  لپ ور شمسیی کمونی بما به  تهوسن 

و س کانات  حههوو فهویه  نهاشهی سز سهمکهوب ، 

تبعیه و سنشعابات  تعهو و ب  تبر آن ور بهلهطهیههن 

بخشی سز آن ور ورع  سکتاریسم و فم   گمسئی و 

بهافهل سز نهقه  پهیهشهاههمهج   فوو بار، بیهمهی ،

ک  سز سصهول   سنقالبی ور س م ساز انههی توو  ها

ومیمیسم سنقالبی بشمار  یهموو  سفهتهاو    – ارکسیسم 

سست ، وج سندعال ، روی گموسنی سز  بارز  فعهال 

، فلسد  بافی های روشمدکمسن  بهم روی کهابه  و 

گهمیهای و تشهکهیهالت   ونیای   ازی و تشکیالت

ستیای ور  یان بخشی سز آن سعم سز تشهکهیهالت و 

ساز ان ها ، روشمدکمسن و  مدموین روسج یهافهته  

 . سست

فطایی بسهیهار بهار، سسهت سگهم پهمههسشهته  شهوو 

پویایی سنقالب فوو رهبمی و ساز انههی رس فله  

ههیه  جهمهبه  ”  و سنتخاب فوسهه نموو، بقول ومیهن 

سنهقههالبهی بههون تشهکههیهالت که  رههبههمی  هههسو  و 

لهههل ” .  پی یمسن  نهسشت  باشه ووس  نخوسهه آورو 

و نهمین ساو مو سیاهکل ب   ا سنه ها  وظهایهف و 

پی یمی سههسفی رس یاوآوری  هیهکهمهمهه که  ههاسرسن 

رفههیههه  و و  هههها هههاسر سنسههان آزسویههخهههوس  و 

سوسیاویست بمسی تهحهقه  شهان جهان فههس کهمونهه. 

تمین و  بم تمین فهوسسهت هها   سههسفی ک  سنسانی

و آ ال و سرزوهای نیموی کار و زحمهت جها هعه  

 ا هستمه ک  بوسیل   افیای  هرت و ثموت سنهکهار 

 .و سمکوب  یشونه

سکمون ک  جا ع  آبستن تحوات سمنوشهت سهازی 

تحهوات سجهتهمهاعهی ور   سست و ز یم  های عیمی

رسسههتههای سههمنهه ههونههی سنههقههالبههی رژیههم سرتهه ههاعههی 

به  گه شهته  آ هاو  تهم و  جمهوری سسال ی نسبت 

پخت  تم شه  سست، وظید  سی ستم، و سمنهوشهت 

سازی روی وو  نهیهموههای سنهقهالبهی بهویهژ   ها 

فهسئیان ک  هم ساو  با عش  و شهور سنهقهالبهی یهاو 

حماس  سیاهکل رس گمس ی  یهسریم  مسر گهمفهته  . 

بایه سکتاریسم و فم   گمسئی رس ک  هی  سمهخهیهتهی 

با ویهگا  ها و آر انهای حماس  آفمیمهان سهیهاههکهل 

ب  نیازهای ز هانه  و   تا بتوسنیم  نهسرو بهور سفکمیم

جمب  سنقالبی پاسخ وهیم آن مانک  پیشموسن جمب  

 .نوین کمونیستی ور گ شت  کمونه

ور   رفقای عایا حضار  حتم  رفی  سحهمهه زسو 

 : ی ویه ۸۱سال 

 ا ل  کار بایه بکمیم؟ ور بمسبم جمب  کمونیستی “ 

سیمسن ل  رسههی  همسروسرو؟ جهمهبه  کهمهونهیهسهتهی 

ل ون   یتوسنه فوو رس ب  پیشمو وس عی تبهیل کمه؟ 

لهه ههونهه   ههیههتههوسنههه فههوو رس سزگههمهههسب  ههحههیههی 

روشمدکمی ک  سساسا ور آن گمفتار آ هه  سسهت ، 

بیمون بکشه و با توو  ها سرتهبهاع عهمهیه  بهم همسر 

 ”کمه؟

سیمها سوساتی سسهت روی  هیها و پهاسهخ ورفهور 

 . یطلبه

تشکم سزشما وگهمس هی بهاو یهاو حهمهاسه  آفهمیهمهان 

سههیههاهههکههل و هههمهه  جههانههبههافههتهه ههان رس  سزسوی و 

 سوسیاویسم
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تار خ مبارزه طبقاتی  عنی مبارزه طبقاح استثمارگد و استثمار شونده ، میان طبقاح فدماندوا و طبقاح زحمتکش ، بدده و آزاد ، رعیت و 

 مالک، کارگد و سدما ه دار ، با  کد رد که مهد و نشان خود را بد تمامی وقا ع تار خ بشد و تحول و تکامل آن بد جای می گذارد .

اما تالش و مبارزه محدومان و زحمتکشان در طول تار خ ، خود انعکاسی از شیوه مسلط تولید و مبادله اقتصادی و جا راه ا ن طبقاح در 

 از تولید اجتماعی بوده است . مبارزه بددگان علیه بدده داری ، از حد لغو بدده داری و تلقی رعیت ، صنعتکار ، پیشه ور و .... از آزادی ،

چهارچوب رهائی از بند نظام فئودالی و آزادی در مالکیت و کسب  و کار و .... فداتد نبوده است . هد چند که ا ن مبارزاح با آرزوها و 

تما الح مساواح طلبانه و آزاد خواهانه توأم بوده اند . تمام طبقاتیکه در گذشته به حکومت میدسیدند تالش می کددند تا مناسباح بهده 

کشانه موجود را تثبیت کنند و آندا تابع خو ش سازند . اما با ظهور طبقه کارگد بعنوان نیدوی عظیم تولیدی رها از مالکیت خصوصی بد 

وسا ل تولید ، معنی آزادی و بدابدی دگدگون شد ، طبقه کارگد نمی تواند آزاد شود مرد کل جامعه را از مالکیت خصوصی بد وسا ل 

 تولید و تقسیم جامعه به طبقاح آزاد کند .



 

توده ھای مرد  ز رمرترظرش ایرران گ کرارگرران ، 

 ز متظمان ، زنان ، جوانان ، دانم ویان..

 

»  سنتخهابهات« لمهروزی بیشتم  ب   وعه بمگاسری 

  لس شورسی سسال ی سیمسن با ی نهمهانهه  سسهت . 

بلمهگوهای   مسکا تبلیغاتی و رسان  سی جمههوری 

سسهال هی  سز ههتهههها  هبههل تهبهلههیهغهات فهوورس حههول 

بمماور وسغ کمون تهمهور آن  تشههیهه » سنتخابات«

کمو  سنهو سزعمی  متصبین ناا  بمسی جل  آرس، 

ورگوش  وکمار کشور سیمک های  ضحکی بهمس  

سفتاو  سست.سگم ورگه شهته  به   صهه عهوس هدهمیهبهی 

سعهمهیهمهان » نهتهخهابهات «بهوون   »آزسو«،نسبت ب  

 یهسونه، س موزک  حمای آنها رنهج بهافهته  وتهوو  

های زحهمهتهکه   همو  ورسعهتهصهابهات کهارگهمی 

وسعتمس ات گستمو  س سهال و بهویهژ  ورفهیها  

آبانما  فوسستار سمن ونی رژیم حاکم ورکلیهت آن 

 سنهتهخهابهات«بوون  »آزسو«شهنه،  وی م صحبت سز

نههمههیههکههمههمههه. سیههن بههار بهها تههوصههل بهه  شههعههارهههای »

نهاسهیههونهاوههیهسههتهی و  ههیهههن پهمسههتهی کها ب،نههاهیههم 

سگمسیمسن رسووست وسریه ب  پای صمهو های رسی «

وسرو  یهسن شه  سنهه و ورحهاوهی سز همو   !»بمویه

 یخوسهمه سیمسن رسووست وسشهته  بهاشهمهه و ورپهای 

صمهو های رسی حا مشهونهه که  فهون بهیه  سز 

هاسر و پانصه جانبافت  آبانما  بمسسداوت فیابهانههها 

وکههولهه  هههای سیههمسن فشههک نشههه  سسههت و سز 

سهمنههوشهت ههاسرسن وسهتهه هیههم شههه  سزتههوو  هههای 

 حمو  وزحمتک ، سعهالعهی وروسهت نهیهسهت و 

سمسن رژیم  وربمسبم سین سئوسل ک  لمه ندم کشته  

وزفمی و ل  تعهسو سسیم شه  سنه؟ با وبخمه تمسخم 

سزجوسب وسون فوووسری  یکممهه . رژیهم سسهال هی 

 هیهانهه که  تهوو  ههای  «سنتهخهابهات»ورحاوی و  سز

نابهوو » مو  ورفیاشهای عایم فوو با شعارهای 

سنتهخهاب فهوورس کهمو  سنهه   «باو جمهوری سسال ی

وناا  حاکم ورهمسس سز فهیهاشهههای عهاهیهم تهمو 

بمیان بمسفکن تمتوو  های  مو  ورآیمهه  ،ورتهال  

سست با تشهیه سمکوب سعتهمس هات وسعهتهصهابهات 

کارگمسن  و وست یمی فعاوین کارگمی ، روزنا ه  

نهه ههارسن و فههعههاوههیههن جههمههبههشهههههای سجههتههمههاعههی سز 

سعتمس ات گستمو   توو  سی آتی ور فمسیمه تشههیهه 

بحهمسن جهلهوگهیهمی کهمهه. س هاسو ها  سهیهاسهی  ، 

س تصاوی و سجتماعی  سیمسن ،  مطق  وجهان  بهیهن 

سین وس عیت سست ک  بهمبهم رونهه بسهیهار پهیه هیهه  

پیشاروی  بارزست توو  ههای  زحهمهتهکه   همو  

سیمسن،سین  بارزست گستهم  فهوسههه یهافهت و نه  

شعبه  بازی سنتخابات و ن  تشهیهسهمکهوب بهیهشهتهم 

فعاوین جمب  های سجتماعی،  رس  گهمیهای بهمسی  

رژیم با ی ن  سشت  سست ک  بتوسنه سو ها  رس به  

حاوت عاوی بمگموسنه   و  و عیت فهوورستهحهکهیهم 

 کمه.  

بهازی  «سنهتهخهابهاتهی »بما بهمسیهن شهمکهت ورلهمهیهن

وربساع رژیمی سست ک   عهی لهههاروهه   تهوو  

های  مو  رس سزسبتهسئهی تهمیهن حهقهوق سهیهاسهی و 

 هنی فوو  حمو  نموو  سست.  ورلهمهیهن  بهازی 

 سنتخاباتی  نبایه شمکت کمو .

ورعین حال با توج  به   و هعهیهت حسهاسهی که  

ورآن بهه  سههم  ههیههبههمیههم  تههمههههها شههمکههت نههکههمون 

ورسنتخابات  تهاثهیهم گه سری تهوو  ههای  همو  بهم 

 سو ههها  سهههیهههاسهههی  رستههها هههیهههن نهههمهههیهههکهههمهههه .

کشور ا ورشمسیی بسیار حساسی ب  سم  یبهمو. ها 

توو  های زحمتک   مو  سیمسن رس فهمس هیهخهوسنهیهم 

پیه  روی رس به  صهحهمه  «سنتخاباتی »ک  نمای  

کارزسر  بارز  علی  ستم وسهمکهوب  و جهمهج و 

کشتار  و  بارز  بمسی آزسوی  ، بمسبمی و عهسوت 

 سجتماعی تبهیل کممه. 

بمیرزتره ترایریرد  «رای»رفت  به دای صید ق ھای 

سرکوبگری  غارتگری رژیم جمهوری اسرالمری 

 است 

به صفوف کارگران،ز متظمان  شزادی واھان   

به سیگر مبارزه برای سرنگونری انرقرالبری رژیرم 

 جمهوری اسالمی بپیوندید.

پیموز باو  بارزست سنقالبی توو  ههای زحهمهتهکه  

    مو 

 سرنگون باد رزیم جمهوری اسالمی ایران

 برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران 

 2328بهم   12زنده باد سوسیاتیسم 
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بمنزله تا ید سدکوبردی   »رای«رفتن به پای صندوق های 

جمهوری فدارتیو شورا ی ، آغاز جامعه بهه  وغارتردی رژ م جمهوری اسالمی است 

ساختمان سوسیالیسم است ، در سوسیالیهسهم 

مالکیت خصوصی بورژوائی بد ابزار تولیهد 

و مبادله اجتماعی می شوند . اقهتهصهاد از 

طد ق تولیدکنندگان آزاد و متشکل سازمهان 

می  ابد . با وجود ا نکه مالکیت ابزار تولید 

و مبادبه به مالکیت اجتماعی در میا د . امها 

ا ن امد  ک شبه صورح نمی گیدد ، دوران 

ساختمان سوسیالیسم سدشار از تهحهو ح و 

پیشدو ها و عقب نشینیهاست . در جمهوری 

شورا ی با توجه اوضاع اقتصادی و اجتماعی 

ا دان و با در نظد گدفتن شدا ط و مناسبهاح 

حاکم ، از سلب مالکیت کننهدگهان سهلهب 

مالکیت می شود و در اختهیهار صهاحهبهان 

واقعی ،  عنی تولیدکنندگان متهشهکهل در 

شوراها و نهادهای مددمی قدار می گیدد . 

در جمهوری فدراتیو شورا ی که بد و دانه 

ها جامعه سدما ه داری بنا می شود کهلهیهه 

موسساح مذهبی ، دولتی ، شدکتها . صنا ع و 

کارخانجاح ، کارتل ها و تداستها و کهلهیهه 

وسا ل تولید و مبادله در دسهت اشهخها  

حقیقی و حقوقی را به صاحبان واقعی آنهها 

 عنی تولید کنندگان آزاد متحد و متهشهکهل 

موسساح باز می گددد و سلطه سدما ه داران 

و د  ن و محتکد ن بهد مهی افهتهد . در 

جمهوری فدراتیو شورا ی گذران از طد ق 

بهده ، ربا و نظا د ا نها ممهنهوع و جهدم 

محسوب می گددد و هد شخص قادر به کهار 

 که کار نکند نمیخورد .



 

رفقای گمس ی شاوبها  ههای  هارس بهمهمهاسهبهت 

ساوموز رستافیا سیاهکل بپ یمیه. ناویک به  

 هیه ه رو و  ١٣۸۱بهمن  ها   ١۱نیم  من سز 

هم مان جاندشانان سیهاههکهل ههمه هون سهتهار  

هایی ورفشهان ور آسهمهان  هبهارز   همو هان 

سیمسن  یهرفشمه. س هس  لهههل ونه  سهال پهیه   

رز مهگان وویم ور سیاهکهل ،  ور شهمسیهطهی 

صورت پ یمفهت که  سهمکهوب ، سهانسهور و 

حهاکهم »  جایم  ثبات شاهمشاهی «  سکوت ور 

بوو و وشوسری  بارز  بمسی آزسوی و بمسبمی 

و تم یخوسهی ، با ساوسک و زنهسن و شهکهمه ه  

و سعهس  پاسخ  هیه همفهت ، ور شهمسیهطهی که  

حاشی  نشیمان صحمه  سهیهاسهت آیه  یهاس  هی 

فههوسنهههنههه و رسهههی بههمسی بههمون رفههت سز 

و عیت وشوسر  بارز  پیهس نمیکمونه، رفهقهای 

،تال  بمسی تغییم شمسیی رس  رز مه  سیاهکل

 سهلهحهانه  و بها سیهههار  با ستخا   شهی  هبهارز 

آباز کمونه. گمله  تهاریهخ  جانهای شیدت  شان

 بارز   سلحان  لهمیهکهی ،  نشان وسو ک   شی

بمسی ساز ان وسون سنهقهالب  همو  و تهقهویهت 

 بارز  تهم هیهخهوسههانه  و پهیهشهمو  نهمهیهتهوسنهه 

رسهکار  ماسبی بمسی سهاز هان وسون سرسو  و 

آگاهی سجتماعی عبق  کهارگهم و تهوو  کهار و 

زحمت باشه و سیهن عهبهقه  رس بهمسی رههبهمی 

جا ع  وتغییم تماس   وسی سجتماعی و عبقاتی 

و تحق  آزسوی و بمسبمی آ او  کمه. بهی سهبه  

نبوو ک  علیمبم  رنج ها وهایم  های سنسهانهی 

بسیار و وست یمی ها و شکهمه ه  هها و سعههس  

های گستمو   پهیهشهموسن جهمهبه  لهپ ، سیهن 

، ور  هقهابهل  ۷۵جمب  نتوسنست ور سنهقهالب 

هیوای روحانیت و جمب  سسال هی بهایسهتهه و 

   . انر سز شکست سنقالب  مو  سیمسن شوو

  رفقا ، 

بهمیهم که    ا سکمون ور شمسیهطهی به  سهم  هی

سم ای  وسری جهانی ور بحمسنی عهمهیه  بسهم 

 یبمو و سیاست حاکم بهم جهههان  ها، بهمپهایه  

بارتهای عایم ،  ههسفهالت نهو سسهتهعهمهاری، 

زبان زور و تهحهمیهم و جهمهج و  هحهاصهم ، 

بمسی حدظ  همهافهر یهک ورصههی ههای حهاکهم 

بمجهان  است. ور عین حال نیموی لهپ ور 

ههای سهههمه هیهن زیم آوسر ناشی سز شهکهسهت

)فموپاشهی بهلهوک شهوروی، سنهقهالب بهههمهن( 

بمسی بقای هویت فوو تال   یکمه. شهمسیهطهی 

کهه  ور آن، جسههتهه ههو بههمسی بههمون رفههت سز 

 و عیت کمونی ب   مست  وشوسرتم و وظایهدهی 

تم سز  ک  پیشاروی  ا  مسر وسرو سخت پی یه 

رو  هم ز انی سست ک  جمب  لپ با آن روب 

بوو  سست. ور سین شمسیهی لهپ بهیه  سز ههم 

ز ان وی م نیاز وسرو ک  وست ا   دهو ی فوو 

رس با رو  سنقالبی رز مهگهان سهیهاههکهل و بها 

ستکا ب  وسن   بارز  عبقاتی صیقل وههه تها بها 

آ اوگی بیهشهتهم ور نهبهموههای پهیهشهارو سنه ها  

 .وظید  کمه

و  ۴۴و فیاشهههای بهار،  ۷۵رفقا، سنقالب 

نشهان وسو که  پهیهموزی  ۱۴وآبانما   ۱۹ویما  

نهیههموی آزسوی و بههمسبهمی ، جهمههبهه  لههپ و 

تم یخوس  ، حتو  نهیهسهت. لهپ بهایهه فهوو رس 

بمسی تحوات بار، آ او  کمه. سهمه هم بهمههی 

تههوو  سی ور  ههیههان  ههمو   ههحههمو  و پههیههونههه 

فورون با آنان و ته ههیهه آرسیه  ور لهپ رس 

بعموسن یک  مروت ب  سوهویهت سصهلهی فهوو 

تبهیل کمه. ت ارب جمب  ههای سجهتهمهاعهی ور 

سیمسن و جهان ، ت ارب جمهبه  کهمهونهیهسهتهی، 

جمب  کارگمی و جهمهبه  سهوسهیهاوهیهسهتهی رس 

بههیهها ههوزوو بههکههار گههیههمو. ور عههیههن حههال سز 

پیش ا ان جمب  فههسیهی، که  نها شهان گهویهای 

وفههاوسری بهه  آر ههان رهههایههی  ههمو ، سههاز  

نههاپهه یههمی ور ههقههابههل ویههکههتههاتههوری و سزفههوو 

و   و فهسکاریهای بهی نهاهیهم گ شت ی بیهریغ 

ش اعت ور تال  ور جهت پیهسکمون رسههای 

یهاوبهوو   تاز  نبمو و  بارز  سست ، یاو ب یمو.

رستافیا سیاهکل سگم نهخهوسههه به  یهک س هم 

آییمی تبهیل شوو و پاسهسری سز سهمهن سنهقهالبهی 

یارسن سگم نخوسهه ب  یک س م فم ایشی تبههیهل 

شوو، رسهی جا فان  تکانی و ته ههیهه آرسیه  

 .لپ وجوو نهسرو

ساز ان  ا ساوموز رستافیا سیهاههکهل رس به  

رفقای فهسیی و هم  رز همههگهان رس  آزسوی و 

گهویهه.  سوسهیهاوهیهسهم شهاوبها  و تهههمهیهت  هی

فوشبختان  ور لمههسهال گه شهته  ، تهالهشهههای 

لپ و کمونهیهسهت   شتمک بمفی سز جمیانات

،سز جمل  ساز ان فهسئیان فل  )س لیت(، ستهحهاو 

فهسئیان کهمهونهیهسهت ، هسهته  س هلهیهت ، حهاب 

حکمتیست ، حاب کمونیست سیمسن و ساز هان 

سست با ورس گهیهمی سز  رس  کارگم ،توسنست  

ت ارب گ شت  و تاکیه بم  بارز  بهمسی آزسوی 

وسوسیاویسم و سمن ونی رژیم سم ایه  وسری 

سسال ی ، س هس ات  شهتهمک و صههسی نسهبهتها 

وسحهههی رس ور رسسههتههای تههقههویههت آوههتههمنههاتههیههو 

سوساویستی عم  کهمهه . بها سحهتهمس  به  سهمهن 

فهسکاری وجانهدهشهانهی و واوری پهیهشه ها هان 

جمب  سیاهکل و فهسیی ، به  تهمسهیهم سهیهمهای 

یک لپ جهیه بهاور همهه به  سهوسهیهاوهیهسهم که  

آزسوی و بههمسبههمی وحههاکههمههیههت  سههتههقههیههم وبههی 

وسسط  سنسهان و وفها  سز  هحهیهی زیسهت ور 

 مکا توج  آن سست ،تال  کمه. بارویه هم به  

همه  شهمها سهاوهموز رسهتهافهیها سهیهاههکهل رس 

تبمیک  ی وییم و وستتان رس بهمسی نهاویهکهی 

 . یدشاریم وهمکاریهای بیشتم وگستمو  تم 

 

جههاووسن بههاو یههاو و فههاعههم  

 رز مهگان سیاهکل

زنههه  بههاو آزسوی، زنههه  بههاو 

 سوسیاویسم

ساز ان رس  کارگم بهههمهن  ها  

١٣۱۴ 
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 پیام سازمان راه کارگد به 

 سازمان فدائیان )اقلیت( سازمان اتحاد فدائیان کمونیست و

 به مناسبت سالردد رستاخیز سیاهکل 
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 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

کار کمونیستی آخد هدماه ز د  

نظد هیئت سیاسی سازمان اتحاد 

 فدا یان کمونیست منتشد می شود . 

بدای تماس با سازمان اتحاد فدا یان 

کمونیست و  ا ارگانهای ان با  کی 

 از آدرسهای ز د تماس برید د  :

.................. 

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org 

 کمیته کددستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربا جان
azar@fedayi.org 

 کمیته تهدان
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کدج 
karj@fedayi.org 

 

 

سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی عالوه بدانعکاس مواضع  نشد ه

،نظداح وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، 

اقتصادی و فدهنری و تار خی از منظد د دگاه های مختلف نیز 

هست . تحد د ه نشد ه از میان مطالب رسیده انتشار مطالبی را 

انتخاب و درالو ت قدارخواهد داد که مستقیما بدای ا ن نشد ه ارسال 

شده باشند لذا انتظار دار م انعکاس ا ن مطالب در سا د نشد اح و 

سا ت ها با ذکد منبع و نام نو سنده صورح گیدد. از طد ق ا میل 

 در میان برذار د . انتقاداح خود را با و پیشنهاداح ادرس ز د نظداح،

 kar@fedayi.org  

 گزارشی ازمداسم چهل ونهمین سالردد رستاخیز سیاهکل در هانوفد آلمان

، بمماسبت لهل ونهمهیهن سهاوه همو رسهتهافهیها سهیهاههکهل 31س سال هشتم فوری  ،نوزو  بهمن  ا  

 «س هلهیهت» مسسم  شتهمکهی سزسهوی سهاز هان ستهحهاو فههسئهیهان کهمهونهیهسهت و سهاز هان فههسئهیهان 

ورشهمهانوفمآومان بمگاسرگمویه ک  با سستقبال پمشور فعاوین سیهاسهی ،سجهتهمهاعهی و فهمههمه هی 

ندم ورسین  مسسم حضوریافتمه. شمکت کهمهمههگهان ور همسسهم عهالو   851روبمو شه وناویک ب  

 بمسستما  سخممسنیها  ور بحر و گدت وو عم  سئوسل  سز سخممسنان فعاان  شمکت کمونه.

، ١٣۱۴سعتالی سنقالبی،  یا  آبانما  »ورسین  مسسم رفی  توکل سزساز ان فهسئیان )س لیت( وربار  

سخممسنی کهمو  «های کمونیست ها و وظایف نیموها و ساز ان  و عیت سنقالبی، سنقالب و تاکتیک

 «سیاهکل ور پوی  ز ان وسنهیش  نسل جهوسن»و ور سمت وو  رفی  ساار حسا ی  تحت عموسن 

 سخن گدت.

ورسین  مسسم  شعمفوسنی توسی  شاعم ونویسمه  ،رفی  سحسان حقیقی نژسو و  وسیهقهی بهوسهیهله  

همم مه کمو، کاک عال  صاوحیان سجمسشه.سشعاری نهیها تهوسهی شهمهی صهلهوستهی و نهیها  هتهمهی 

 بمماسبت حماس  سیاهکل توسی رفی  با م سبمسهیم زسو   مسئت شه.

سپس پیا  ساز ان رس  کارگم ب   مسسم سیاهکل توسی رفی  با مسبمسهیم زسو   مسئت شه وسجمسی 

 طعاتی توسی همم مه کمو کاک سعال صاوحیان وشعمفوسنی رفی  سحسان حقیهقهی نهژسو،و سهموو 

 فوسنی  پایان بخ  سین  مسسم بوو.

 تاسدان  سین  مسسم  صاوی شه با فوت ناگهانی رفی  سروشیم صهیهاوی یهکهی سز فهعهاوهیهن شهههم 

هانوفم ک  شمکت کممهگان ور مسسم رس بها بهم وسنههو  سزوسهت رفهتهن وی ههمهمس  کهمو وسوسر  

 کممهگان  مسسم با سعال  یک و یق  سکوت یاووفاعم  سورس گمس ی وسشتمه.

 8931بیستم بهمن  ا   -روسبی عمو ی ساز ان ستحاوفهسئیان کمونیست

  »در غ بود ا ن سدزمین چه بی « 

گدامی باد  اد و خاطده ی خسدو گلسدخی 

دو ستاره تابناک جنش   و کدامت دانشیان

بدای جانشان چانه «کمونیستی ا دان که 

 .»نزدند

 دریغ بود این سرزمین من چه بی
 که سایه مطبوع خویش را

 های ذواالکتاف پهن کـــرد بر شانه
 ها میان عطش سوخت و باغ

 ها طناب گذر کـــرد و از شانه
  دریغ بـــود این سرزمین من چه بی

 ثقل زمین کجاست
 ام من در کجای جهان ایستاده

 های خفته و خونین با باری ز فریاد
 ای سرزمین من!

  ام؟ من در کجای جهان ایستاده


