
 

 127شماره  1392آذر ارگان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست . 

بدنبال قريب به يک دهه مذاکرات مابين حمهوری اس�الم�ی و گ�روه 
و عليرغم جارو جنجال بی حد و حصر سردمداران ج�م�ه�وری  5+ 1

اسالمی و ولی ف�ق�ي�ه آن م�ب�ن�ی ب�ر ک�وت�اه ن�ي�ام�دن در م�ق�اب�ل فش�ار 
کشورهای غربی باالخره بلند پروازيهای س�ي�اس�ی ب�ب�ره�ای ک�اغ�ذی 

شعار م�ق�اوم�ت   رژيم در مقابل تحريمهای دول غربی رنگ باخت و
و ايستادگی بی محتوای آنان به نرمش قهرمانانه و ت�ع�ام�ل ب�ا غ�رب 

ضمن اينکه ب�ن�اب�ه وي�ژگ�ی ه�ای اخ�الق�ی و رف�ت�اری و  تغيير يافت
کرداری آنان که به هيچ اصل و اصولی ج�ز ش�ي�ادی و دروغ ق�ائ�ل 
نيستند عليرغم نوشيدن جام زهر و بند و بس�ت ب�ا آم�ري�ک�ا و غ�رب 

بمنظور ادامه حيات ن�ن�گ�ي�ن خ�وي�ش ه�ر از چ�ن�د 
 گاهی سران رژيم...

  ....گر مردگان سخن مي گفتند
 احسان حقيقی (پاتوره)
محمد ن�وری زاد در ص�ف�ح�ه ی اص�ل�ی 

 فيسبوکش چنين می نويسد :
مدتهاست که يک پرسش مدام در اط�راف 
من پرسه می زن�د. اي�ن ک�ه: چ�را ت�و را 
نمی گيرن�د و م�ث�ل س�ت�ار ب�ه�ش�ت�ی ن�م�ی 
کشندت؟ چ�را دودم�ان�ت را ب�ه ب�اد ن�م�ی 
ده��ن��د؟ چ��را اج��ازه م��ی ده��ن��د ت��و زي��ر 
وبااليشان را بهم ب�دوزی و ک�اری ب�ا ت�و 

و خالصه اين که: چ�را ت�و  نداشته باشند؟
را از هم نمی درند؟ و خ�ود ن�ت�ي�ج�ه م�ی 

 گيرند...

برنامه ای در بيستم سپتام�ب�ر در ه�ت�ل�ی در 
ب�رگ�زار گ�ردي�د  67تورنتو بمناسبت کشتار 

که واکنشهايی مبنی بر رد و نقد اين برن�ام�ه 
و اهداف و عناصر پش�ت پ�ردۀ آن، و ن�ي�ز 

برخ�ی   حمايت و طرفداری از آن، در ميان
در اي�ن  . از فعالين چپ را، ب�ه�م�راه داش�ت

برنامه برخ�ی از دس�ت ان�درک�اران دول�ت�ی 

حزب در ق�درِت ت�وری در آن س�خ�ن�ران�ی 
داشتند و پ�ي�ام اخ�وان و ک�اوه ش�ه�روز از 

اگ�رچ�ه   . جمله هماهنگ کننده های آن بودن�د
اع��ت��ب��ار و م��وض��ع��گ��ي��ری ه��ر ب��رن��ام��ه و 

س�ي�اس�ی   آکسيونی، جدای از پيام و برن�ام�ه
اش در قبال مطالب�ات و اه�داف ت�وده ه�ای 
مردم بويژه طبقه کارگر، از جايگاه سياس�ی

ط��ب��ق��ات��ی اف��راد و ع��ن��اص��ری ک��ه در  -
پيشبردش نقش دارن�د ب�ه قض�اوت گ�ذاش�ت�ه 
ميشود؛ ولی مروجين، طراحان و مسئول�ي�ن 
اينگونه برنامه هستند که م�اه�ي�ت واق�ع�ی و 

انگيزه اصلی برگزاری چنين برنامه ه�اي�ی 
ازب�ق�ي�ه،   را موجوديت می ده�ن�د. و گ�رن�ه

گذشته از حسن نيت مب�ارزات�ی ش�ان، ت�ن�ه�ا 
ک���ارگ���زاران و ت���دارک���ات   در ج���اي���گ���اه

ه��ای اي��ن ش��وی ن��م��ايش��ی اس��ت��ف��اده   چ��ی
نقش پيام اخوان در ارتباط با اي�ران . ميشوند

ت��ري��ب��ون��ال و ب��ودج��ه ه��ای آم��ري��ک��اي��ی و 
کانادايی و ارت�ب�اط آق�ای ک�اوه ش�ه�روز ب�ا 
حزب محافظه کار توری دي�گ�ر خ�ب�ر ت�ازه 

 ای نيست. 

در خطوط زير پس از ن�گ�اه�ی گ�ذرا ب�ه 
مش��خ��ص��ات س��ازم��ان چ��پ م��ورد ن��ظ��ر، 
سپس به وظاي�ِف آن در ق�ب�اِل چ�الش�ه�ای 

  .موجود در ايران پراخته ميشود
  مختصات سازماِن چِپ فراگير

در ش��راي��ط ام��روز در ج��ه��ان و اي��ران 
پيشرفت اجتماعی بويژه در راستای ايج�اد 
يک جامعه دمکراتيک و عادالنه تا ح�دی 

درعي�ن   به فعاليتهای سازمان داده شدِه که
ح��ال ازان��واع ف��ل��س��ف��ه ه��ای اج��ت��م��اع��ی 

آزاديخواهانه و عدالتجويانه ريشه گ�رف�ت�ه 
باشند، ن�ي�ازم�ن�د اس�ت. در م�ي�ان ج�ن�ب�ش 
وسيع و متنوع سوس�ي�ال�ي�س�ت�ی س�وال اي�ن 
است که آيا چ�ه اش�ک�ال�ی از ف�ع�ال�ي�ت�ه�ای 
گروهی ميتوانند ک�ه در ح�ي�ن ک�م�ک ب�ه 
توانمندی در مب�ارزات و ب�رن�ام�ه ري�زی 
جمعی، در سطح ممکن رقيقترين موازي�ن 
ب��وروک��رات��ي��ک م��م��ک��ن را در ص��ف��وف 

 .سازمانی حمل کنند

اعدام انتقامجويانه زندانيان سياسي توسط رژيم 
 !جمهوري اسالمي را محكوم ميكنيم

 

از بلند پروازيهاي جمهوري اسالمي تا تن دادن به 
 سيامک رضایی .  توقف برنامه ي هسته اي با غرب
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 نگاهي به مشخصات و وظايف سازمانِ 
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 فرامرز دادور

اعالميه سازمان اتحاد فدائيان كمونيست به مناسبت 
 آذر(روزدانشجو)16شصتمين سالگرد 

 7در صفحه 

تسليت بمناسبت درگذشت رفيق مادر سالحي 
  عزيز حائري) ( صديقه 

 8در صفحه 



و ولی وفقيه آن در خيمه ش�ب ب�ازار ن�م�از  
جمعه با ادای جمالت دو پهلوی عدم اع�ت�م�اد 
به آمريکا و عدم خوشبينی و از سوی دي�گ�ر 
ضرورت انجام ماموريت از جانب بچه های 
خودشان و مذاکره تنها در چهارچوب مسائل 

سعی در کت�م�ان واق�ع�ي�ات�ی  5+ 1هسته ای با 
دارند که اکنون و بدنبال امضای توقف ن�ام�ه 
از ج�ان�ب آن�ان ب��ره�م�گ��ان آش�ک��ار گ�ردي��ده 
اس��ت . راب��ط��ه ای ک��ه اک��ن��ون ج��م��ه��وری 
اسالمی سعی در علنی ک�ردن آن دارد ط�ی 
حيات بيش از سه دهه ای اي�ن رژي�م ب�ط�ور 
مخفی و در سطوح مختلف با آمري�ک�ا وج�ود 
داشته . کيست که از ماجرای اي�ران گ�ي�ت و 
اعدام مه�دی ه�اش�م�ی در راب�ط�ه ب�ا ب�رم�ال 
کردن آن خبر نداشته ب�اش�د؟ ک�ي�س�ت ک�ه از 
ماجرای سفر مک فارلين ب�ی خ�ب�ر ب�اش�د ؟ 
کيست که حداق�ل م�ع�ل�وم�ات�ی در راب�ط�ه ب�ا 
استفاده از حريم هوايی ايران توسط آم�ري�ک�ا 
برای حمله به عراق و افغانستان نداشته باشد 
؟ بی جهت نيست که ماجرای ع�ق�ب نش�ي�ن�ی 
رژيم در برابر آمريکا و غرب انس�ان را ب�ه 
ياد امتياز دادنهای پی در پی رژيم ق�ذاف�ی ب�ه 
آمريکا و غرب مياندازد . اگر واقعا م�ن�ظ�ور 
رژيم از امضای توقف ن�ام�ه خ�ري�دن زم�ان 
باشد مسيری ابلهانه را پيموده و در نهايت و 
ضمن به هدردادن سرم�اي�ه ه�ای م�ي�ل�ي�اردی 
توده ه�ای م�ردم اي�ران ، ت�وس�ط آن�ان�ی ک�ه 
ليستی از تعهدات را ب�ه او ت�ح�م�ي�ل ن�م�ودن�د 
برچ�ي�ده خ�واه�د ش�د . در اي�ن م�ي�ان ب�رای 
آمريکا و غ�رب اي�ن مس�ئ�ل�ه م�ه�م اس�ت ک�ه 
زمان مناسب را برای اقدام ج�دی تش�خ�ي�ص 
داده تا در آشفت�ه ب�ازار ب�ع�د از س�رن�گ�ون�ی 
رژيم بازار پرسود ايران را از دست رق�ب�ای 
روسی و چينی بدر آورده و يا کمتري�ن س�ه�م 
را به آنان واگذار نمايند . در دفتر حس�اب و 
کتاب قدرتهای امپرياليستی زيانه�ای ج�ب�ران 
ناپذير جانی و م�ال�ی ت�وده ه�ای ت�ح�ت س�ت�م 
کشورهايی مانند ايران ح�ت�ی ي�ک س�ط�ر را 
اشغال نخواهد کرد . در اين ميان آنچه به آن 
ميانديشند تنها سلطه و ان�ح�ص�اری اس�ت ک�ه 
سود ه�رچ�ه ب�ي�ش�ت�ر آن�ان را از ب�ازاره�ای 
پرسود تامين نمايد . در اين م�ي�ان کش�ت�ار و 
شکنج�ه و اع�دام در اي�ران و ي�ا کش�ت�ار و 
آوارگی ميلي�ون�ه�ا ن�ف�ر از م�ردم س�وري�ه ب�ا 
امض��ای ک��اغ��ذی ب��ه ف��رام��وش��ی س��پ��رده 
ميشود .اما آنچه که برای مردم حائز اهم�ي�ت 
است اين است که نه اي�ن ب�اص�ط�الح ت�واف�ق 

نامه و نه بند و بستهای آتی رژيم ب�ا آم�ري�ک�ا 
و غرب هيچ منفعت�ی ب�رای آن�ان ب�ه ه�م�راه 
نخواه�د داش�ت و گ�ره ک�ار ب�ا ق�ط�ع ي�د از 
غارت و چپاول قدرتهای امپرياليستی تنها ب�ا 
به ميدان آمدن توده ه�ا و س�رن�گ�ون�ی رژي�م 
جمهوری اسالمی و اعمال اراده خلق مح�ق�ق 

 خواهد گرديد .

آنچ�ه ک�ه ه�ن�وز ق�اب�ل ب�ح�ث اس�ت رد پ�ای 
طراحان و نقش�ه پ�ردازان پ�روژه " ت�روي�ج 
دموکراسی" است که هنوز س�ر از " خ�ان�ه 
آزادی" و پيتر آکرمن و رام�ي�ن اح�م�دی در 

شش هفت سال پيش پ�روژه ای ب�ا  . می آورد
بودجه ای هنگفت در آمريکا پي�ش ب�رده ش�د 
که پيتر آکرم�ن و رام�ي�ن اح�م�دی در راس 
مديريت آن ب�ودن�د. آک�رم�ن رئ�ي�س " خ�ان�ه 
آزادی" اس��ت ک��ه در ارت��ب��اط ب��ا ب��ازار و 
تجارت آزاد بوده و تامين کننده تس�ه�ي�الت و 
ابزارهای سرمايه گذاری است. خان�ه آزادی 
يکی از موسسات وابسته به سيا می ب�اش�د و 
اک��رم��ن از ع��ن��اص��ر ف��ع��ال ب��ورژوازی 
آمريکاست ک�ه ت�ال�ش�ش در راس�ت�ای اي�ج�اد 
شرايط مساعد رژيم چينج با ترويج ف�ره�ن�گ 
نافرمانی مدنی م�ع�رف ه�م�ه اس�ت. رام�ي�ن 
احمدی هم يکی از موسسين " م�رک�ز اس�ن�اد 
حقوق بشر ايران" در آمريکاست که ب�ودج�ه 
آن توسط وزارت امور خارجه آمريکا تامي�ن 

آنچه که ما تا بح�ال از ف�ع�ال�ي�ت آن�ه�ا . ميشود
شاهد بوده ايم، در وحله اول بشک�ل گس�ت�رده 
ای در تمام عرصه ه�ا ( ک�ارگ�ری، ح�ق�وق 
بشری، هنری، ادب�ی و..) ت�الش در چ�ه�ره 
ساختن منقدان نرم و گ�ل�ه گ�ذار رژي�م چ�ون 
شيرين عبادی ها داشته ان�د و ب�ع�د ق�ه�رم�ان 
ساختن آنان که موجی از توده ه�ای م�خ�ال�ف 
رژيم را بدنبال تشويق و تم�ج�ي�د ک�ردن آن�ان 
بدنبال خود داشته باشد. ديديم که تصادفی ه�م 
نبود که خانم عبادی نوبل می برد و ج�دي�دت�ر 
هم اصغر فرهادی با اسکارش قهرمان م�ل�ی 
جا زده ميشود تا برگردد به ايران ب�ازه�م از 
اين فيلمهايی بسازد که بي�چ�اره زن مس�ل�م�ان 
مذهبی چه مشکل ميتواند دروغ بگويد، بماند 
که خواهران زينب اولترا مسلمان چه دماری 
از زنان در روز روشن که در ن�م�ی آورن�د. 
اين بازار گرمی دموکراسی و دادخ�واه�ی و 
هزاران طرح بزرگ و کوچکتر ديگری، که 
تالش واقعی اش در به حاشيه راندِن رواي�ت 
راديکالتر و طبقاتی از مصائ�ب و ج�ن�اي�ات�ی 
است که ب�ه م�ردم اي�ران و س�ت�م�دي�ده ه�ای 
منطقه اعمال شده است. وق�ت�ی ک�ه ش�ک�ن�ج�ه 

( گ�ن�ج�ی ه�ا و   گران و مداحان سابق رژيم
نوريزادها، سازگارا و...) نماينده گ�ان م�ردم 

مبارز و سمبل تغيير در ايران ميشوند؛ چ�را 
با کمک و بودجه اينان مهدی کوهست�ان�ی ه�ا 
نماينده طبقه کارگر ايران نش�ود؟! چ�را پ�ي�ام 
اخ���وان���ه���ا و ک���اوه ش���ه���روزه���ا م���ع���رف 

 67از ج�ان�ب�اخ�ت�ه گ�ان کش�ت�ار   دادخواه�ی
نشوند؟! رژيم اسالمی آنقدر جنايت م�رت�ک�ب 
شده که مشروعيِت ادعای دادخ�واه�ی ک�ردن 
خيلی از افراد را زير سئوال نم�ی ب�رد ول�ی 
سئوال اين است از چه ابزارهايی و بنفع چ�ه 
کسانی اين فعل و انفعالت انجام م�ي�ش�ود؟ از 
چه زمان دولت محافظه ک�ار ک�ان�ادا ن�گ�ران 
دموکراسی در ايران شده؟ ک�ان�اداي�ی ک�ه ب�ه 
بهشت دزدان و جنايت�ک�اران رژي�م�ی ت�ب�دي�ل 
شده است و ميليادرها دالر از ک�ي�س�ه م�ردم 
س��ت��م��دي��ده، در حس��اب��ه��ای ب��ان��ک��ی س��ران و 
نورچشمی های رژيم در بانکهای ک�ان�ادا در 
گردش است، آن�وق�ت چ�ط�ور ب�راح�ت�ی ب�اي�د 
قبول کرد که اين ژست همدردی کردن ش�ان 

 67با خانواده های ج�ان�ب�اخ�ت�ه گ�ان کش�ت�ار 
بقول اين جماع�ت خ�وش ب�اورچ�پ، ن�ت�ي�ج�ه 
عقب نشينی دولت تحليل ميشود. اي�ن�ک�ه پ�س 
از س��ی س��ال و ان��دی ت��ظ��اه��رات��ه��ا و ن��ام��ه 
نگاريها و آکسيونهای مختلف و افشا گريهای 
جنبش چپ و ن�ه�اده�ای آزادي�خ�واه ب�ه م�ي�وه 
نشسته است و بالخره دولت کانادا تسليم اي�ن 
روشنگريها و فشار از پ�اي�ي�ن م�ي�ش�ود، اوج 
س��اده ان��ديش��ی س��ي��اس��ی و خ��وش خ��ي��ال��ی 

نه اينکه سرمايه داری م�ج�ب�ور ن�م�ی   است.
شود گاها برخالف ميلش عقب نشينی ک�ن�د و 
يا بخاطر منافع دراز مدتش مصالح�ه ن�ک�ن�د، 
بلکه مسئله اي�ن اس�ت ک�ه آي�ا اي�ن ارزي�اب�ی 
مبنايی واقعی دارد و يا اينکه توجيه�ی ب�رای 
  ِ بدست آوردن تکه جايی در آفتاب به ق�ي�م�ت
به حاشيه راندن راديکاليسم وکمرنگ ک�ردن 
م�ب�ارزات ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان اي��ران 
است؟ کارگرانی که به عينه در يافته ان�د ک�ه 
حتی جزيی ترين م�ط�ال�ب�ه ص�ن�ف�ی ش�ان در 
چارچوب چنين ساختار سود م�ح�وری ق�اب�ل 

در ادام�ه اي�ن  . تحقق نب�وده و ن�خ�واه�د ب�ود
چهره سازي�ه�ا ب�ه اي�ج�اد گس�ت�رده ن�ه�اده�ای 
ان.جی.او ايرانی در دن�ي�ا زدن�د ک�ه در ام�ر 
مطالبات زنان، اتحاديه ها و مطالبات صنف�ی 

ژورناليستی ( پروژه   کارگری، فعاليت های
شهرزاد نيوز)، و تشکالت متنوع طرف�داران 
حقوق بشر دست زدند. که پ�ي�ام�د آن ه�م�ي�ن 
سايتهای خبری و روزنامه های ان�ت�رن�ت�ی و 
تلويزيونها و راديوه�ای گ�ون�اگ�ون اس�ت ک�ه 
تصميم ميگيرند چ�ه چ�ي�زی را ره ب�ه ت�وده 
های ايران خبر ساز کن�ن�د و چ�ق�در از ي�ک 
خبر و ُکنش سياسی را اسير س�انس�ور ک�ن�ن�د. 
متعاقب اين برنامه ريزی از ميدي�ای وابس�ت�ه 
اش را مکلف ميکند که به ف�ع�ل و ان�ف�ع�االت 
همين نهادها و ح�رک�ت�ه�ای اج�ت�م�اع�ی ش�ان 

آن�ه�ا را   پوشش وسيعی بدهند و به اصطالح
مطرح کنند. بعدش هم ديديم در مراسمات پر 
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از بلند پروازيهاي جمهوري 
اسالمي تا تن دادن به توقف 

 .   برنامه ي هسته اي با غرب

  سيامک رضایی

 آلترناتيو سازي سرمايه داري
 ” 67يادمان كشتار ” به بهانه 

 نوشين شفاهی



زرق و برق خودش نظير نوبل و اسک�ار ب�ه 
آن�ه��ا ج��اي�زه ددادن�د و ب��رايش�ان ط�رف��دار و 

آل�ت�رن�ات�ي�و س�ازی  . هوادار دست و پا ک�ردن�د
ابزار و چهر ميخواهد و آم�ري�ک�ا و ش�رک�اء 
غرب و شرقش ه�م، چ�ه�ره ه�ای س�ي�اس�ی، 
هنری، حقوق بشری، خبری و صدها م�ه�ره 
آماده برای مصرف ديگری را ردي�ف ک�رده 
اند که در صورت نياز قرار باش�د در رژي�م 
چينج بهره ب�رداری ش�ون�د. ف�ق�ط م�ان�ده ب�ود 
جانباخته گان و بازمانده گان دوران خ�ون�ي�ن 

که از اي�ن خ�وان ن�ع�م�ت ب�ه�ره ور  60دهه 
شوند! که دست ياری پيام اخوان ها و اعوان 
پشت پ�رده اش ه�م، اي�ن پ�رده آخ�ر را ه�م 

به روی صحنه می برند ک�ه در واق�ع   دارند
برده اند. ازايران تريبونل گرفته که از ان�دوه 

و اي�ث�ار  60و درد هزاران بازمانده دوران 
بينظ�ي�ر ک�م�ون�ي�س�ت�ه�ا و آزادي�خ�واه�ان ي�ک 
ملودرام باب طبع سرماي�ه داری س�اخ�ت�ن�د و 
خيال امپرياليسم غرب را راح�ت ک�ردن�د ک�ه 
اين بودجه های تخصيصی راه دوری نرف�ت�ه 

را نه نسل کشی ي�ک  60است و دهه خونبار 
نسل آرمانگرا و سوسيالي�س�ت و ازادي�خ�واه، 
ب��ل��ک��ه ف��رزن��دان و پس��ران و م��ادران و 
خواهران نازنينی را کشته ان�د( ک�ه کش�ت�ن�د) 
ولی جنبشی را که اين نازنينان با آن ت�داع�ی 
ميشدند را به ب�اد نس�ي�ان دادن�د. از ج�ل�س�ات 
مخفی و عيان ديگرشان نيز از " گفتگ�وه�ای 
جهانی و آينده اي�ران" م�ي�ش�ود اس�م ب�رد ک�ه 
بدون اعالم علنی ومخفيانه ب�رگ�زار ش�د ک�ه 
هم پيام اخوان و هم کاوه شهروز از مجري�ان 

دول�ت ه�ارپ�ر ي�ک�ی از    .   اين جلسه ب�ودن�د
مدافعين سياستهای اشغالگرانه دولت بوش و 
در راس حزب توری يکی از ضد ک�ارگ�ری 

احزاب دست راستی ک�ان�ادا م�ح�س�وب   ترين
سال اخير توأم ب�ا ت�ح�ري�م و  5-4ميشود. در 

مس��دود ک��ردن حس��اب��ه��ای ب��ان��ک��ی اي��ران��ي��ان 
زيادی، دولت هارپر در راستای همان ط�رح 

احمدی امکانات متفاوتی در اختيار   –آکرمن 
فعالين اپوزيسيون راس�ت گ�ذاش�ت�ه اس�ت ک�ه 

ه�م ي�ک�ی از   "67برنامه " يادمان کش�ت�ار 
سلسله اقدامات او بوده است. اگرچه اين   اين

دس�ت�ه از چ��پ ه��ای ح��ق�وق بش�ری م�اي��ل�ن��د 
چشمشان را برمضمون طبقاتی اي�ن ب�رن�ام�ه 
ها ببندند و چشم اندازی که اين برنامه ها در 
مسير آن هدايت ميشوند را نديده بگيرند ول�ی 
بسختی ميشود چيزی از ماهيت ارتج�اع�ی و 
ساخته و پرداخته گی آن توسط راست ت�ري�ن 

آم�ري�ک�ا . جناح سرمايه داری را مست�ت�ر ک�رد
10ميليون دالر ب�ه 75، 2005تنها در سال 

ميليون دالر بودجه تخ�ص�ي�ص داده ش�ده ب�ه 
امر " تروي�ج دم�وک�راس�ی " در ارت�ب�اط ب�ا 
اي��ران اض��اف��ه ک��رد ک��ه ب��دن��ب��ال س��ي��اس��ت 
دبپلماسی اوباما اگرچه بودج�ه ه�ای ج�دي�دی 
برای اين موضوع در نظر گرفت�ه نش�د ول�ی 
در کار بودجه های اختصاصی دوران ب�وش 

هم اخاللی وارد نشد. دولت هارپر هم از آن 
آنزمان تا بحال اگرچه ن�ه ب�ا چ�ن�ي�ن ب�ودج�ه 
های هنگفتی ول�ی ب�ا اخ�ت�ص�اص ام�ک�ان�ات 
 .متفاوتی در تعقيب اين س�ي�اس�ت ب�وده اس�ت

همگامی با چنين پ�روژه ه�اي�ی را ش�اي�د ب�ه 
ادعای فعالي�ن�ش بش�ود آن�را ب�ا آک�ت�ي�ويس�م و 
همراهی با مبارزات جاری جنبش�ه�ای ف�ع�ال 
تئ�ض�ي�ح داد. ول�ی از م�ن�ظ�رط�ب�ق�ات�ی و از 
موضع جنبش چپ راديکال، وانهادن م�ن�اف�ع 

-طب�ق�ات�ی و رق�ي�ق ک�ردن م�ب�ارزه س�ي�اس�ی
طبقاتی موضوع دي�گ�ری اس�ت. اي�ن ه�م�ان 
کارکرد گرايی است که به ابعاد عمل، بيشت�ر 
می پردازد ت�ا مض�م�ون آن، ب�راي�ش ت�ع�داد 
تماشاچی و طمطراق بورژوايی آن اه�م�ي�ت 
 .دارد تا تعهد ب�ه س�ن�ت�ه�ای ان�ق�الب�ی م�ب�ارزه

کارکرد گرايی سياسی که گريبان ب�خ�ش�ی از 
فعالين چپ و بعضا جريانهای س�ي�اس�ی چ�پ 
را گرفته است خود را در توجيه کن�ار آم�دن 
با پ�روژه ه�ای دول و ارگ�ان�ه�ای س�رم�اي�ه 
داری، واق��ع��ی، ج��اری و ت��وده ای ت��ع��رف 
ميکند. همانطور که جلوتر به آن اشاره کردم 
از نگاه اينان حمايت ارگان�ه�ا و ک�ارگ�زاران 
سرمايه داری و شل کردن در کيسه شان، نه 

 –حسابگران�ه و از زاوي�ه م�ن�اف�ع س�ي�اس�ی 
طبقاتی، بلکه محصول مبارزات از پاي�ي�ن و 
بويژه پتيش�ن ن�ويس�ي�ه�ا و ن�ام�ه ن�گ�اري�ه�ا و 
آکسيونهای چند ده نفری و ح�ت�ی گ�ي�رم چ�ن�د 
صد نفری مع�رف�ی م�ي�ش�ود. ک�ارک�ردگ�راي�ی 

اجتماعی که حلقه مشترک س�وس�ي�ال -سياسی
دم��وک��راس��ی و ت��م��ام اح��زاب و گ��روه��ه��ای 
حقوق بشری است جايی در ديدگاه�ش ب�رای 
مبارزه طبقاتی و انگيزه های طب�ق�ات�ی ن�ه�ان 
شده در هر برنامه و ع�م�ل اج�ت�م�اع�ی ن�م�ی 
بيند. اينها ميخواهند تغيير را س�ري�ع ب�ب�ي�ن�ن�د 
حتی اگر سر و دم طبق�ه ای ک�ه ق�رار اس�ت 
موضوع اين تغيير باشد و ظاهرا سنگ�ش را 
بسينه ميزنند، را زده باشند. در اين روي�ک�رد 
س��ي��اس��ی، م��ط��ال��ب��ات ط��ب��ق��ات��ی ت��ع��ري��ف��ش ب��ا 
مطالبات دموکراتيک يکی م�ي�ش�ود، ان�ق�الب 
ديگر يک ضرورت نميش�ود ب�ل�ک�ه م�ي�ت�وان�د 
يک گزينه باشد و ص�ده�ا ت�ع�ب�ي�ر و ت�وج�ي�ه 

ج�ال�ب اس�ت ک�ه س�رم�اي�ه  . رفرميستی ديگر
داری ح��ت��ی اش��ت��ب��اه��ا ع��ن��اص��ر و ف��ع��ال��ي��ن 
کمونيست را نه ساپورت يا تبليغ ک�رده اس�ت 
و يا ميکند، مگر اينکه راديکاليزمش�ان ر ب�ا 

قيچی کرده باشد. اگر اي�ن   اين پروژه ها قبال
اقتضای طبيعت يک ساختار اس�ت�ث�م�ارگ�ر و 
ثروت ان�دوز اس�ت چ�را ب�اي�د دن�ب�ال ک�ردن 
اهداف و منافع طبقاتی اي�ن کش�وره�ا در ب�ه 
پيش کشيدن چنين پروژه هايی مورد س�ئ�وال 
قرار گيرد؟ کمونيستها هم هيچ توهمی ندارند 
در اينکه اين سخاوتمندی دول�ت�ه�ای س�رم�اي�ه 
داری شامل حال جريان و گ�روه و ج�ن�ب�ش�ی 
که برای چيزی بيشتر از رژيم چينج مب�ارزه 
می کند، نميشود. ب�ل�ک�ه در اخ�ت�ي�ار آن�دس�ت�ه 

قرار ميگيرد که ظرفيت انعطاف در م�ق�اب�ل 
مماشات و سازش را داشته باشند وه�ي�چ ه�م 
نپرسند چطور شد که بيشتر از سی سال باي�د 
بگذرد که اينه�ا م�ت�وج�ه ن�ق�ض ح�ق�وق بش�ر 
بشوند؟ سی سال، يعنی س�ی س�ال ش�ک�ن�ج�ه، 
زندان، وحشت و ارعاب، قتل و عام عمومی 
و کشتار بي�رح�م�ان�ه ده�ه�ا ه�زارک�م�ون�ي�س�ت 
وآزاديخواه وفعال حقوق انسانی و از دم ت�ي�غ 
گذراندن مليتهای تحت ستم ديگ�ر در اي�ران. 
يعنی س�ی س�ال ت�ح�م�ي�ل ج�ن�گ، ب�ي�ک�اری، 
اخراج، رواج اعتياد و فحشاء و کال نکبت و 
مس��ک��ن��ت روز اف��زون. اي��ن ط��رف��داران 

به اين چ�پ  دموکراسی کجا بوده اند تاکنون؟
متوهم بايد س�ي�اس�ت "ان�ق�الب�ات رن�گ�ی" را 

 –خاطر نشان کرد که هيچ تمايزی با ط�رح 
ن�دارد. ان�ق�الب�ات رن�گ�ی  -آلترن�ات�ي�و س�ازی

ابزاره�ای اص�ل�ی اش در داخ�ل ب�ود و در 
اي��ران در ح��ال ح��اض��ر ب��دل��ي��ل س��رک��وب 
وحشيانه، پالتفرم عينی ای موجود نيست ک�ه 
بشود روی آن کار کرد. در ع�وض ائ�ت�الف 
ن��م��اي��ن��ده گ��ان روش��ن��ف��ک��ر س��رم��اي��ه داری، 
جناحهای ناراضی خارج از قدرت و بخ�ش�ی 
از نهادهای مذهبی که مورد ح�م�اي�ت س�ي�ا و 
وزارت خارجه آمريکا هس�ت�ن�د و م�ي�ت�وان�ن�د 
طبقه متوسط و قشر دانشج�وي�ی و ج�وان را 
بر محور توقعات و اهداف آمريک�ا س�ازم�ان 
دهند، کارسازتر است. و سک�ان ه�داي�ت ه�ر 
آنچه که در خود نطفه ای انقالی و مع�ت�رض 
دارد را با فريبکاری به اينها انتقال دادن ه�م 
آنرا مط�اب�ق ام�ي�ال س�رم�ي�اه داری ف�ورم�ت 
ميکند و هم راديکاليسم و چپ انقالبی را ب�ه 
انزوا ناگزير ميکند. ن�ت�ي�ج�ت�ا ه�ر چ�ه اب�ع�اد 
برنامه های اينچن�ي�ن�ی گس�ت�رده ت�ر م�ي�ش�ود، 
بيشتر موفق ميشوند بخشی از طبقه م�ت�وس�ط 
و ليبرال و نيز چپ م�ت�وه�م را در راس�ت�ای 
کمپ امپرياليسم برای تبليغ و پيشبرد برن�ام�ه 

زمانی يکی از م�ق�ام�ات   . هايشان بسيج کنند
اگ�ر ک�ه  : رسمی دول�ت ب�وش (پس�ر) گ�ف�ت

رژيمی را نتوان از طريق ابزارهای نظام�ی 
به پايين کشيد، طبيعتا روال عادی اي�ن اس�ت 

مردم را هر طور ش�ده از رژي�م   که حمايت
ن�ه در  . ( ن�ق�ل ب�ه م�ع�ن�ی)  چينج برانگيخت

ايران که تاريج م�ب�ارزات�ی اش گ�واه آنس�ت 
بلکه تاري�خ م�ب�ارزات ت�وده ه�ای م�ردم در 
س��راس��ر ج��ه��ان، ث��اب��ت ک��رده اس��ت ک��ه 
ک��م��ون��ي��س��ت��ه��ا ع��ل��ي��رغ��م پ��راک��ن��دگ��ی و ع��دم 
برخورداری از ابزارها و امکانات تبليغی و 
مشکالت عملی، جدی ترين م�داف�ع�ان ط�ب�ق�ه 
کارگر و قسم خورده ترين دشمن�ان س�رم�اي�ه 

دول�ت�ی اش م�ی   –داری و نمايندگان سياسی 
انسانی ترين سنتها، فرهن�گ، ت�اري�خ    . باشند

م��ب��ارزات��ی، و مش��روع��ي��ت و خ��وش��ن��ام��ی 
کمونيستها درحمل انس�ان�ی ت�ري�ن م�ط�ال�ب�ات 
توده ای، آنها را همواره در راس ت�ال�ش�ه�ای 
سرمايه داری برای از ب�ي�ن ب�ردن و وم�ح�و 
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ک��ردن آرم��ان��ه��ای ش��ان ق��رار داده اس��ت. 
تصادفی نيست که در کنار شعار فريبکاران�ه 
سرمايه داری مبنی بر" دموکراس�ی ط�ل�ب�ی" 
اش، حمله به کمونيسم و هر آنچه با آن ق�اب�ل 
تداعی است از طرف مجريان دون پاي�ه اي�ن 
سياستها هم چند ب�راب�ر م�ي�ش�ود چ�را ک�ه ب�ا 
تضعييف و محو مدافعين واقعی آزادی اس�ت 
که جنگ طلبی و اشغالگری امپرياليسم را با 
نام " ترويج دموکراسی" ميشود ب�ه ت�وده ه�ا 

ح��اص��ل م��ب��ارزه ک��ارگ��ران و    . ف��روخ��ت
زح��م��ت��ک��ش��ان اي��ران و م��ب��ارزات و از 
خودگذشتگی های کمونيستها و مدافعين طبقه 
کارگر بيت المال نيست که برای پيشبرد ه�ر 
پروژه سياه و سفيدی به حراج گذاشت�ه ش�ود. 
تعهد به استقالل مبارزاتی و ن�ف�س ت�وده ای 
بودن آن ي�ک�ی از ب�ا ارزش�ت�ري�ن س�ن�ت�ه�ای 

طبقاتی است که ما کمونيست�ه�ا ب�ا  -مبارزاتی
خ��ود ه��م��واره ح��م��ل ک��رده اي��م. ن��ه��اده��ا و 
ارگانهای رنگ و وارنگ سرمايه داری ه�م 
اهداف خودشان را دنب�ال م�ي�ک�ن�ن�د ک�ه ه�ي�چ 
ربطی به کارگ�ران و م�ن�اف�ع ط�ب�ق�ات�ی ش�ان 
ندارد. تجربه مردم مصر و تونس و ل�ي�ب�ی و 
عراق در کنار موج انقالبات رنگی در ده�ه 

بخوبی نشان ميدهد که امپرياليسم چگونه  90
حساب شده و سازمانيافته، حاصل مب�ارزات�ی 
توده ها را مص�ادره ک�رده و ب�ه ح�راج م�ی 

 .گذارد

س�وم وچ�ه�ارم   دو روز، جمعه وشن�ب�ه  طی
نفر اززندانيان سياسی اي�ران ط�ی 18آبانماه 

عمل ان�ت�ق�ام�ج�وي�ان�ه ب�ه ج�وخ�ه اع�دام   يک
خبراين اعدامها بالفاصله ب�ع�د  سپرده شدند. 

ازانتشار خ�ب�ر ح�م�ل�ه گ�روه�ی ن�اش�ن�اس ب�ه 
ن��ي��روی ان��ت��ظ��ام��ی در س��راوان   م��رزب��ان��ان
 منتشر شد.

اي�ن اق�دام  دادستان رژيم درتوضيح و توجيه 
ب�ا ت�وج�ه ب�ه »جنايت�ک�اران�ه اظ�ه�ار داش�ت: 

هشدارهايی که از قبل ب�ه ع�وام�ل اش�رار و 
های معاند نظام داده بوديم مبن�ی ب�ر گروهک

اينکه اگر هر گونه اقدامی ک�ه س�ب�ب آس�ي�ب 
گناه و عوام�ل ام�ن�ي�ت�ی و رسيدن به مردم بی

انتظامی صورت بگيرد اقدام مقابله ب�ه م�ث�ل 
کنيم، صبح امروز در پ�اس�خ ب�ه ش�ه�ادت می

ن�ف�ر از 16مرزبانان شه�رس�ت�ان س�راوان، 
های معاند نظام را اشرار متصل به گروهک

اخبار تک�م�ي�ل�ی ب�ع�دی نش�ان  «اعدام کرديم. 
ج�ي�ش »ب�ن�ام  ميدهد که يعد ازحمل�ه گ�روه�ی

ب���ه م���رزب���ان���ان مس���ت���ق���ر در  «ال���ع���دل
وکشت�ه و زخ�م�ی ش�دن   بلوچستان  سراوان

نفر از آنان ، رژيم در ي�ک اق�دام ان�ت�ق�ام  18

نف�ر از زن�دان�ي�ان  16  جويانه و جنايتکارانه
در آن منطقه را بالفاصله به ج�وخ�ه   سياسی

دوت�ن از   و ه�م�زم�ان  اعدام س�پ�رده اس�ت
ک�رد ن�ي�ز در آذرب�اي�ج�ان   زندانيان سي�اس�ی

ش��ده ان��د. دراي��ن ک��ه رژي��م   اع��دام غ��رب��ی 
جناي�ت�ک�ار اس�الم�ی ط�ب�ق روال ه�م�ي�ش�گ�ی 

بمنظ�وران�ت�ق�ام گ�ي�ری و اي�ج�اد رع�ب  خود 
عده ای اززندانيان سياسی بيگناه را   وحشت

بدون برخورداری از کوچکتري�ن ح�ق دف�اع 
به اعدام س�پ�رده اس�ت ، ش�ک و ش�ب�ه�ه ای 
درميان نيست چ�راک�ه خ�ود دادس�ت�ان�ی آن�را 
بدون پرده پ�وش�ی اع�الم ورس�ان�ه ای ک�رده 

درش��راي��ط��ی ک��ه ن��ب��ود   اس��ت. از ط��رف��ی
آزادي��ه��ای س��ي��اس��ی و س��رک��وب ج��ن��ب��ش��ه��ای 

کارگران وزحمتکش�ان وخ�ل�ق�ه�ای   اجتماعی
ت��ح��ت س��ت��م واس��ت��ث��م��ار واع��م��ال فش��ار 

ب�رم�ذاه�ب م�خ�ت�ل�ف ،ک�ه ه�ي�چ   ومحروميت
امکانی را برای طرح و مبارزه برای بدست 
آوردن خواسته ه�ايش�ان ازط�رق س�ي�اس�ی و 
مسالمت آميز ب�اق�ی ن�گ�ذاش�ت�ه اس�ت، وج�ود 
درگ��ي��ري��ه��ای ن��ظ��ام��ی درم��ن��اط��ق��ی ن��ظ��ي��ر 
ک��ردس��ت��ان ، س��ي��س��ت��ان و ب��ل��وچس��ت��ان ، 

وس�����اي�����ر م�����ن�����اط�����ق   خ�����وزس�����ت�����ان
وکش��ت��ه ش��دن ن��ي��روه��ای   کش��ور م��ح��روم 

سرکوبگر رژيم انف�اق ت�ازه و ام�ر غ�ري�ب�ی 
هرتالش و م�ب�ارزه   نيست. مادامی که رژيم

آزادی و ب�راب�ری را ب�ا س�رک�وب و   برای
کش��ت��ار ج��واب م��ي��ده��د، دس��ت ب��ردن ب��ه 

و ات���خ���اذ ش���ي���وه ق���ه���ر آم���ي���ز   اس���ل���ح���ه
اجتناب ناپذير خواهد بود. ام�ا آن�چ�ه   مبارزه

دراي��ن واق��ع��ه ب��وي��ژه اه��م��ي��ت دارد  ک��ه 
ت�ع�دادی از ن�ي�روه�ای   وزخمی ش�دن  کشته

ان��ت��ظ��ام��ی رژي��م درم��رز س��راوان ب��دس��ت 
ج��ي��ش »گ�روه��ی ارت��ج�اع��ی وم��ذه��ب�ی ي�ن��ام 

وانتقام جوي�ان�ه و   و اعدام بال فاصله «العدل
جنايتکارانه زندانيان س�ي�اس�ی درب�ن�د ت�وس�ط 
مقامات امنيتی ايران است. يعد ازگ�زارش�ات 
اول��ي��ه ودرپ��ی اخ��ب��ار ت��ک��م��ي��ل��ی وتص��اوي��ر 

وابست�ه  «جيش العدل»ويدئوئی، گروهی بنام 
به القاعده ، مسئوليت کش�ت�ه وزخ�م�ی ک�ردن 

نف�راز ن�ي�روه�ای ان�ت�ظ�ام�ی و م�رزي�ان  20
رابرعهده گرفته است. واعالم کرده است که 
"عمليات آن�ان در پ�اس�خ ب�ه ج�ن�اي�ات س�پ�اه 
پاسدارن درسرزمين اسالمی سوريه .. ظ�ل�م 

وجوانان بلوچ   وجنايت عليه اهل سنت ايران
و کردو عرب ... و جنگ ب�ا ش�ي�ع�ي�ان ک�اف�ر 

اس���ت". ودري���اس���خ ب���ه اي���ن  ص���ف���وي���ه 
و کش�ت�ار   تالفی جويانه رژيم  اقدام  عمليات

ب�زرگ�ت�ر بيانگر فاج�ع�ه ایزندانيان دربند 
درکش���وری اس���ت ک���ه ح���اک���م���ان آن ب���ه 

قانونی ح�ت�ی ق�وان�ي�ن ارت�ج�اع�ی خ�ود   هيچ
پايبن�د ن�ي�س�ت�ن�د . رژي�م ب�ه ع�ب�ث م�ي�ک�وش�د 

ب��ه م��ب��ارزه   کش��ت��ارزن��دان��ي��ان س��ي��اس��ی را
ج�ي�ش »ازج�م�ل�ه   گروهای ارت�ج�اع�ی  عليه

نسيت داده و به افکارعمومی م�ردم   «العدل 

ايران حقنه کند. اوالوابستگی اي�ن زن�دان�ي�ان 
ن�ه  «ال�ج�ي�ش ال�ع�دل »ب�ه گ�روه   اعدام شده

دردادگاه صالحيتداری به اثيات رسيده اس�ت 
ونه خود ادعاکرده اند که به چ�ن�ي�ن گ�روه�ی 

.درصورت محرز بودن چنين   وابسته هستند
ب��ه   وابس��ت��گ��ی ن��ي��ز آن��ه��ا را ن��م��ي��ت��وان

خاطرع�م�ل�ي�ات گ�روه�ی خ�ارج اززن�دان و 
درتالفی و انتقام گيری ازآنها به جوخه اعدام 
س��پ��رد. درث��ان��ی ش��ک��ل گ��ي��ری گ��روه ه��ای 

ه�ا  «ج�ب�ش ال�ع�دل »ارتجاعی مذهبی نظير 
م�ح��ص��ول س��رک��وب ج��ن�ب��ش��ه��ای اج��ت��م��اع��ی 

، اح��زاب وس��ازم��ان��ه��ا و   آزادي��خ��واه��ان��ه
تشکلهای سياسی ان�ق�الب�ی ، س�وس�ي�الس�ت و 

ای   مترقی ومحصول فضای س�ي�اس�ی بس�ت�ه
است که رژيم ارتجاعی حاکم وطب�ق�ه مس�ل�ط 
کشور که زيرسايه سرنيزه رژيم به غارت و 
چپاول دسترنج ت�وده ه�ای م�ردم مش�غ�ول�ن�د، 
ب�رکش�ورح�اک�م ک�رده ان�د. ازط�رف�ی ادع��ای 

 «ج�ي�ش ال�ع�دل »گروه ارتجاعی وم�ذه�ب�ی 
م��ب��ن��ی ب��ر ح��م��اي��ت از م��ظ��ل��وم��ي��ن ب��ل��وچ 

نيز سخنی گزاف و عوامفريبی ب�ي�ش   وغيره
ن��ي��س��ت .چ��ن��ي��ن گ��روه��ای ارت��ج��اع��ی ک��ه 

بجن�گ�ن�د! ن�ه »  صفوی شيعيان »قراراست با 
تنها ربطی به مطالبات وخواس�ت�ه ه�ای ت�وده 

بلوچ و کرد و غيره ن�دارن�د،   های تحت ستم
با دامن زدن به جنگ مذاه�ب و ف�رق�ه  بلکه 

عمال آب به آسياب سرکوبگريهای رژي�م   ها
ري��خ��ت��ه و درم��ق��اب��ل م��ب��ارزات ان��ق��الب��ی و 

ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان و   آزاديخواهان�ه
ع��ل��ي��ه   خ��ل��ق��ه��ای ت��ح��ت س��ت��م واس��ت��ث��م��ار

سد و   استثمارگرانه و ستمگرانه حاکم  نظام
مانع ايجادخواهندکرد. اح�زاب وگ�روه ه�ای 

، چ�ه   درسراسر م�ن�ط�ق�ه  ارتجاعی مذهبی
درقامت رژيم اسالمی ح�اک�م ب�راي�ران وچ�ه 
درل����ي����اس گ����روه ه����ای رن����گ����ارن����گ 

ت���ن���ه���ا پ���ي���ام آورد م���رگ   اپ���وزيس���ي���ون
عقب ماندگی خرافه پرست�ی و ض�د   ونيستی

آزاديهای سياسی و عدالت اجتماعی محسوب 
مبشوند ون�م�اي�ن�ده ه�ي�چ�ک�دام ازخ�واس�ت ه�ا 
ومطالبات آزاديخواهانه وانس�ان�ی ت�وده ه�ای 
مردم نيستند.مبارزه عليه همه اين گروه ه�ای 
ارتجاعی وافشا وطرد آنها يک�ی از وظ�اي�ف 
سازمانها واحزاب انقالبی وجهی از م�ب�ارزه 
برای استقرار آزادی و سوسياليسم درايرن و 

م�اض�م�ن تس�ل�ي�ت ب�ه خ�ان�واده  منطقه اس�ت.
زندانيان س�ي�اس�ی ک�ه در اي�ن ج�ن�اي�ت ض�د 
بشری رژيم اسالمی جان خ�وي�ش راازدس�ت 
دادند ، همانطور که ب�اره�ا اع�الم ک�رده اي�م 
جنيش های اجتماعی وان�ق�الب�ی و م�ي�ارزي�ن 

ات�ح�اد ح�ول ش�ع�ار   ب�ه  عليه ست�م م�ل�ی را
و   جنسی و طيقاتی -مبارزه عليه ستم ملی _

سرنگونی رزيم جمهوری اسالمی و ب�دس�ت 
فراميخوانيم. م�ا  آوردن حق تعيين سرنوشت 

جوانان انقالبی مناطق مختلف کشور، ب�وي�ژه 
سيستان وبلوچستان را ازحمايت و پ�ي�وس�ت�ن 
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اعدام انتقامجويانه زندانيان 
سياسي توسط رژيم جمهوري 

 اسالمي را محكوم ميكنيم !

 نوشين شفاهی



ن��ظ��ي��ر   م��ذه��ب��ی  ب��ه ج��ري��ان��ات ارت��ج��اع��ی
سلفيست ها ،القاعده ، جبش العدل و امثال آن 
برحذر ميداريم و آنها را ب�ه م�ت�ش�ک�ل ش�دن 
درارگانهای توده ای و مب�ارزه ب�رای آزادی 

برستم ملی نيز نقطه پاي�ان   که  و سوسياليسم
 مينهد فراميخوانيم.

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
برقرارباد جمهوری فدراتيو ش�ورائ�ی اي�ران 

  سازمان اتحادفدائيان کمونيست
 1392آبانماه  5

: پس حتماً يک کاسه ای زير نيم کاسه است. 
پس حتماً تو جاسوس بيت رهب�ری هس�ت�ی و 
برای تخليه ی روانی جام�ع�ه س�ر ب�ه دي�وار 
وی می کوبی. پس ح�ت�م�اً ت�و ن�ق�ش س�وپ�اپ 

.اطمينان را بازی می کنی
و من با صبوری و ل�ب�خ�ن�د ب�ه اي�ن پ�رس�ش 
مک�رر پ�اس�خ گ�ف�ت�ه و م�ی گ�وي�م. اي�ن ک�ه: 
دوستان من، من اگر س�اک�ت ب�ودم و ان�ت�ق�اد 
نمی کردم، غلياِن اين پرسش آيا در شما ف�رو 
م�ی نش�س��ت؟ و اگ��ر م�را م�ی زدن��د و م��ی 
کشتند، شما آيا پاسخ خود را م�ی ي�اف�ت�ي�د؟ ي�ا 
اگر مرا ازهم م�ی دري�دن�د، ش�م�ا ب�اور م�ی 
کرديد که نوری زاد عمله ی کسی و کس�ان�ی 

و با همان لبخند و آرامش م�ی گ�وي�م:  نيست؟
دوستان من، فکر نمی ک�ن�ي�د ج�ه�ِت اراده ی 
پرسش شما معکوس است؟ ش�م�ا ب�ج�ای اي�ن 
که از من بخواهيد ساکت شوم، چرا از آنان�ی 
که ساکت اند نمی خواهيد بر بخروشند؟ شم�ا 
بجای اين که مرا به سکوت فرا ب�خ�وان�ي�د ت�ا 
انگ جاسوسی بر پيشانی ام ننشيند، چ�را ب�ه 
آنانی که کنج ع�اف�ي�ت را ب�ه پ�ذي�رش ه�زار 

 آسيب ترجيح داده اند اعتراض نمی کنيد؟

و افسوس اين که: مردمان ما، "پذيرفته ان�د" 
که بايد ساک�ت ب�ود و اع�ت�راض�ی ن�ک�رد. و 
پذيرفته اند که هر اعتراض، بايد به زندان و 
مرگ م�ن�ج�ر ش�ود. و ه�رگ�ز ب�ه اي�ن ن�م�ی 
انديشند که: اين طرف مقاب�ل اس�ت ک�ه وارد 
حوزه ی خصوصی و حقوقی ما شده. مث�ال�ی 
بزنم: دزدانی وارد خانه ای شده اند و عرب�ده 
می کشند. آنان با هياهو همه را ترس�ان�ده ان�د 
و همه را به سکوت مجبور کرده اند. جوری 
که کسی معترض و متعرِض دزدی ه�ايش�ان 
نباشد. دراين ميان، زمزمه ای در می گ�ي�رد. 
يکی به اعتراض بر می خيزد. که چ�را م�ی 
دزديد و تخريب می کن�ي�د؟ اي�ن آي�ا پس�ن�دي�ده 
است که همه ی سکوت اخت�ي�ار ک�ردگ�ان ب�ه 
کسی که اعتراض می ک�ن�د و ب�ه دزدان ب�ر 

 >می خروشد، به ديده ی ترديد بنگرند؟
و آقای نوريزاد م�ن ه�م ب�ا آرام�ش و ن�ه ب�ا 
لبخند جواب سئوالی را ک�ه خ�ودت�ان م�ط�رح 
کرديد و خودتان هم ال�ب�ت�ه ج�واب دادي�د م�ی 
دهم.در دفاع از مردمی که شما متهمشان می 

 :کنيد که
پذيرفته اند" که بايد ساکت بود و اعتراضی " 

 .ونيز چند سئوال از شما می پرسم !نکرد
آقای نوريزاد سکوت اين مردم در طول اي�ن 
سالهای سياه از پذيرش آنها نبوده است.ب�ل�ک�ه 
به خاطر آن بوده است که پدرتان ـره�ب�راي�ن 
حاکميت سياه که خودتان در نامه ه�اي�ت�ان از 
او با عنوان پدر ياد می کني�دـ� چ�ن�دان م�ان�ن�د 
رفتاری که با شما داشته در حق آنها مهرب�ان 
و بزرگوار نبوده است.اگر نگاهی به سالهای 
سياه ده�ه ش�ص�ت،ب�ه خ�اوران خ�ف�ت�گ�ان،ب�ه 
مزار کمانگرها و اسانلوها و شرک�وم�ع�ارف�ی 
ها و ستار بهشتی ها و نيز هزاران بی ن�ام و 
نشان خفته ی ديگر بين�دازی خ�ودت ب�ه اي�ن 
نتيجه خواهی رسيد.. جز اين هم نيس�ت.آق�ای 
نوريزاد،فرزند مغضوب رهبر،چند ن�ام�ه ی 
دلسوزانه و راهگشايانه ی خود به ره�ب�ر را 
برای بيرون آمدن از بحرانهايی که ت�م�ام�ي�ت 
اين حاکميت را به لرزه درآورده است و ني�ز 
ايرانگردی های خود را به حساب اع�ت�راض 
و خ��روش و خ��ي��زش ن��گ��ذاري��د.در ه��م��ي��ن 
کرمانشاهی که شما امروز مهم�ان�ش هس�ت�ي�د 
اگ��ر از س��رن��وش��ت اف��رادی ب��ا ن��ام��ه��ای 
ه����رم����زگ����رج����ی ب����ي����ان����ی،س����ي����دق����رب����ان 
حس��ي��ن��ی،وي��ک��ت��وري��ا دول��ت��ش��اه��ی،ف��ري��دون 
پ���رن���اک،ب���رادران ک���ري���م���ی:ع���ل���ی،اح���م���د 
ونصرت،شهريار رسولی و...بپ�رس�ي�د ش�اي�د 
نگرشتان راجع به خروش و اعتراض تغيي�ر 
کند.البته من به شما توصيه نمی ک�ن�م ک�ه ب�ه 
ديدار خانواده هايشان برويد چون ب�ی گ�م�ان 
همچون دايه سلطنه م�ادر داغ�دار ف�رزاد ب�ه 

 !حضور نخواهندتان پذيرفت
آقای نوريزاد اسم ايرانگ�ردی ه�ای خ�ود را 
سفر صلح و دوستی گذاشته ايد.ک�اش روش�ن 
می کرديد که اين صلح و دوستی م�ي�ان ک�دام 

افراد قرار است انجام بگيرد؟ميان ح�اک�م�ي�ت 
و مردم؟مي�ان دزد و ص�اح�ب�خ�ان�ه؟ودر اي�ن 
ميان شما نماينده ی کدام گروهي�د؟ح�اک�م�ي�ت�ی 
که خودتان را به اصطالح منتقد آن ميدانيد يا 
مردم؟به گفته ی خودتان نماينده ی ح�اک�م�ي�ت 
که نيستيد پس حتمن نماي�ن�ده ی م�ردم�ي�د.ام�ا 
سئوال من اين است که شما را کی نماينده ی 
اين صلح ک�رده؟م�ادران ب�ه خ�ون خ�ف�ت�گ�ان 
خاوران يا خ�ان�واده ی ه�زاران دگ�ران�دي�ش 

 سياسی مفقود يا زندانی شده؟
شما در زمانی هم که زندانی بوديد از ره�ب�ر 
گله داشتيد که چرا مثل موسوی و ک�روب�ی و 

ش�م�ا ن�رف�ت�ه و ق�در  خاتمی به عيادت خانواده
ه��ای گ��ذش��ت��ه ش��م��ا از ره��ب��ری را  ح��م��اي��ت
مگر رهبر در مورد شما نگ�ف�ت�ه . است ندانسته

درس�ت در روزه�ای  -زاد نوری-بود:فالنی 
اش، ب�ا  ه�ای ت�ل�وي�زي�ون�ی بحرانی، با ب�رن�ام�ه

هايش، برای مِنِ  رهبر که در معرض  نوشته
تهاجمات طوفانی اين و آن قرار گرفته بودم، 

 *به ميان آمد و از من سخت جانب�داری ک�رد
آقای نوريزاد شما در يکی از نامه هايتان ب�ه 
پ��در م��ه��رب��ان��ت��ان خ��ام��ن��ه ای، م��ي��رحس��ي��ن 
موسوی، محمد خاتمی و م�ه�دی ک�روب�ی را 

ب�رای »بهترين دوستان او لقب داده ب�ود ک�ه 
نظام، و برای شخص شما، و ب�رای ش�خ�ص 
شما، و برای شخص شما، و ب�رای ش�خ�ص 

ت�ري�ن روزه�ای ع�م�ر  شما، آنهم در بح�ران�ی
انقالب، يک گشتی در کل کشورمان زدن�د و 

ها ايرانی رميده و پشت کرده به ن�ظ�ام  ميليون
و حتی م�ع�ان�دي�ن داخ�ل�ی و خ�ارج�ی را در 
شورانگيزترين وجه ممک�ن، ب�ه پ�ای رک�اب 

با چ�ه ت�اک�ي�دی گ�ف�ت�ه اي�د  .> شما باز آوردند
شخص شما!و با چه توهينی مل�ت�ی را پ�ا ب�ه 

 رکاب معرفی کرده ايد؟
آقای نوريزاد اين مردم دم خ�روس را ب�اور 

 کنند يا قسم حضرت عباستان را؟
آقای نوريزاد ش�م�ا م�ی ت�وان�ي�د خ�ودت�ان را 
نماينده ی جريانی در دل اين ن�ظ�ام م�ع�رف�ی 

 !کنيد اما بی گمان نماينده ی مردم نه
 ١٣٨٨آقای نوريزاد شما تا قبل از انتخ�اب�ان 

در ايران از طرفداران پر و پا قرص ره�ب�ر 
و حتا ضد جريان اصالح طلبی ب�ودي�د.و ب�ی 
گمان هم از کش�ت�ار دگ�ر ان�ديش�ان و ه�م از 
وجود زندانيان سياسی در ايران مط�ل�ع ب�وده 
ايد،انکار آن برای شما که دستی به قلم داشته 
ايد شايسته نيست.چرا امروز که مغضوب ي�ا 
معزول شده ايد بياد قربان�ي�ان اي�ن ح�اک�م�ي�ت 
اف��ت��اده اي��د؟پ��س ع��ج��ي��ب ن��ي��س��ت اگ��ر م��ردم 

.باورتان نکنند
آقای نوريزاد شنيده ام که بر مزار شهريار و 
احس��ن ن��اه��ي��د از ج��ان��ب��اخ��ت��گ��ان س��ازم��ان 
چريکهای فدايی خلق رف�ت�ه اي�د.ب�ه ن�ظ�رت�ان 
اگر مردگان سخن می گفتند ام�روز آن�ه�ا ب�ه 
پيام صلح و دوس�ت�ی ش�م�ا چ�ه ج�واب�ی م�ی 

 دادند؟ .
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  ....گر مردگان سخن مي گفتند
 )احسان حقيقی (پاتوره



افراد، جريانات و گروه ه�ای م�داف�ع آزادی، 
عدالت و رف�اِه ع�م�وم�ی، ب�ا وج�ود ت�م�ام�ی 
اختالف سليقه ها و بين�ش ه�ای م�ت�ف�اوت در 
مورد مسائل اجتماع�ی، م�ي�ت�وان�ن�د ک�ه ح�ول 
محور اساسيترين ارزش�ه�ای س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ی 
يعنی اعتقاد به آزاديهای دمکراتي�ک، ع�ب�ور 
از س��رم��اي��ه داری و اس��ت��ق��رار م��ن��اس��ب��ات 
اجتماعِی غير ستمگرانه و غير اس�ت�ث�م�اری، 
خود را سازماندهی کنند. واقعي�ت اي�ن اس�ت 
که در عصر کنون�ی ع�م�دت�ا ب�خ�اط�ر ت�اث�ي�ِر 
ويرانگِر ناشی از سلطه مناسباتي طبقاتی در 
زندگی روزمرِه م�ردم، م�ع�ض�الِت ب�ي�ش�م�اِر 
اجتماعی در سطوح م�خ�ت�ل�ف و در زن�دگ�ی 
اکثريت م�ردم ي�ع�ن�ی ک�ارگ�ران، ب�ي�ک�اران، 
زنان، جوانان، دانشجويان، اقليتهای م�ل�ي�ت�ی/

مذهبی و ديگر اقشار محروم پديدار گشته اند 
ن�ق�ض ف�اح�ش   که در کناِر مسائل ديگرمانند

حقوق بشر، وضعيِت بحرانی انرژی اتمی و 
نابودی محيط زيست، از فعاالن راه آزادی و 
عدالت، مجموعه ای از تحلي�ل�ه�ا و اق�دام�اِت 
مترقی که حامل ترکيبی از برنامه ري�زي�ه�ای 
متمرکز و استراتژيک و در ع�ي�ن ح�ال راه 
حلهای مقطعی، مش�خ�ص و ان�ع�ط�اف پ�ذي�ر 
باشد، می طلبد. واقعيت اين اس�ت ک�ه ادام�ِه 
وضعيِت غير دمکراتيک و س�ت�م�گ�ران�ه در 
ايران ک�ه ن�اش�ی از س�ي�اس�ت�ه�ای ارت�ج�اع�ِی 
جم�ه�وری اس�الم�ی و ت�ح�م�ي�ل س�ي�اس�ت�ه�ای 
نئوليبرال (و از جمله تح�ري�م�اِت اق�ت�ص�ادی) 
از طرف قدرت�ه�ای ج�ه�ان�ی س�رم�اي�ه داری 

همواره در م�ي�ان ت�وده ه�ای م�ردم   ميباشد،
موجب ظهور مقاومتهای جمع�ی در س�ط�وح 
مختلف شده و ميگردد و برای يک س�ازم�ان 
س��ي��اس��ی م��ت��ع��ه��د ب��ه ح��م��اي��ت از م��ب��ارزات 
روزم���ره در س���راس���ر ج���ام���ع���ه، ل���زوم 
سياستگزاری بر م�ب�ن�اِی ب�رن�ام�ه ري�زي�ه�ای 
گوناگون و معطوف به مسائل مشخ�ص دي�ده 
م��ي��ش��ود. در اي��ن ارت��ب��اط آن ش��ک��ل از 
سازمانيابی ضرورت پيدا ميکن�د ک�ه ب�ت�وان�د 
ترکيبی از خصلت جنبشی ي�ع�ن�ی حض�ور و 
ميان در افقی روابِط بر مبتنی و ممتد فعاليِت

گروه ه�ا و ج�ري�ان�ات م�ردم�ی در ع�رص�ه 
اجتماعی را در راستای حمِل يک استرات�ژی 
روش��ن و م��ج��ه��ز ب��ه م��وازي��ن اص��ل���ی 
سوسياليستی به پيش بب�رد. در واق�ع ج�ن�ب�ش 

ن���وع���ی   چ���پ دم���ک���رات در اي���ران ب���ه
سازماندهی نيازمند است که بر مبنای اصول 

سوسياليستی و با حامل برنامه های مشخ�ص 
تدوين گشته، تحول پذير و متن�اس�ب ب�ا وي�ژه 
گ����ي����ه����ای ج����ام����ع����ه، ش����ک����ل گ����رف����ت����ه 

                           .باشد
   وظايِف تشکل بزرگ چپ

س��ازم��ان چ��پ دم��ک��رات و م��ت��ع��ه��د ب��ه 
سوسياليسم، وظايف گوناگوِن اج�ت�م�اع�ی در 
برابر خود دارد که مهمترين آن تالش ب�رای 
استقرار دم�ک�راس�ی در دو بُ�ع�د س�ي�اس�ی و 
اق��ت��ص��ادی اس��ت. در راس��ت��ای م��ب��ارزاِت 
آزاديخواهانه، ت�ع�ي�ي�ن م�ب�ان�ی اص�ل�ی ب�رای 
ساختاِر دمک�رات�ي�ک و م�وازي�ن اق�ت�ص�ادی/

اجتماعی مورد نظ�ر در ف�راس�وی س�رم�اي�ه 
داری از اهميت حياتی برخوردار هستند. در 
دوران گذار به سوی جامع�ه دم�ک�رات�ي�ک و 
عادالنه مهم است که فعاليتهای ج�ن�ب�ش چ�پ 
در برگيرندِه مجموعه ائی از اب�زار و ش�ي�وه 
های م�ب�ارزات�ِی م�ت�ن�اس�ب ب�ا وي�ژه گ�ي�ه�ای 
سياسِی جامعه ايران داشته باشد. با توج�ه ب�ه 

قرن بيس�ت�م، از   تجربيات "سوسياليستی" در
جمله در بخشی از ج�وام�ع ت�وس�ع�ه ي�اب�ن�ده، 
براِی جنبش چپ آزاديخ�واه ض�روری اس�ت 
که با تاکيد بر ت�ع�ه�د ب�ه ارزش�ه�اِی ج�ه�ان�ی 
حقوق بشر در جهت کمک به ساختن شال�وده 
های جامعه آزاد و عادالنه قدم بردارد. انواع 

بوروکرات�ي�ک و   نظامهای شبه سوسياليستیِ 
غ��ي��ر آزاد در گ��ذش��ت��ه و ن��م��ون��ه ه��ای 
ايدئول�وژي�ک/اق�ت�دارگ�ران�ِه ام�روزی آن در 
چين، ويتنام و کره شمالی نم�ي�ت�وان�ن�د ک�ه ب�ه 
مثابه الگوی سوسياليسم دمکرات�ي�ک م�ط�رح 
باشند. در اي�ن ارت�ب�اط اس�ت ک�ه ع�الوه ب�ر 
روي��اروئ��ی م��ب��ارزات��ی ب��ا س��ي��اس��ت��ه��ای 
سرکوبگرانه و تهاجمات س�ي�اس�ی از ج�ان�ب 
قدرتهای داخلی و خارجِی س�رم�اي�ه داری و 
تالش برای اي�ج�اد ش�ال�وده ه�ای اق�ت�ص�ادی/
اجتماع�ی ب�رای ع�ب�ور از س�رم�اي�ه داری، 
همواره مبارزه در عرصه عمومی با انديش�ه 
های فردگرايانه و م�ح�اف�ظ�ه ک�اران�ه ک�ه در 
ميان بخشهای ع�ظ�ي�م�ی از ج�م�ع�ي�ت ح�اک�م 
است، نيز ض�رورت م�ي�اب�د. در اي�ن راس�ت�ا 
اس��ت ک��ه ج��ام��ع��ه ب��ه وج��ود ي��ک س��ازم��اِن 
سياسِی م�ج�ه�ز ب�ه ب�رن�ام�ه ه�ای گ�ون�اگ�ون 
مبارزاتی برای پ�ي�ش�رف�ت در ج�ه�ت آزادی 
های اجتماعی و عدالت اق�ت�ص�ادی ن�ي�ازم�ن�د 
ميشود. در زير بطور گذرا به فضای مم�ک�ن 
ب��رای ف��ع��ال��ي��ت��ه��ای س��ي��اس��ی، اج��ت��م��اع��ی و 

 .پرداخته ميشود  اقتصادی
 حوزِه سياسی

اگر هدف از ف�ع�ال�ي�ت در ع�رص�ه س�ي�اس�ی 
مبارزه برای عبور از نظام استبدادی/مذهبِی 

جمهوری اسالمی، تالش برای استقرار ي�ک 
ساختار سکوالر/دمکراتيک و تقويت زم�ي�ن�ه 
های اجتماعی برای سمتگ�ي�ری در راس�ت�ای 
سوسياليسم اس�ت، ط�ب�ي�ع�ی اس�ت ک�ه ب�خ�ش 
عاجل در اين پروژه به ت�دوي�ن ي�ک ب�رن�ام�ِه 
جامع برای برچيدن نظام فعلی و تدارک يک 
سياسِت هوشمن�دان�ه ب�رای ت�اث�ي�رگ�زاری در 
برآمدهای حاصل شده در پروسه دگ�رگ�ون�ِی 
ساختار حکومتی مربوط ميگ�ردد. آن�چ�ه ک�ه 
به موفقيت در اين عرصه ها ک�م�ک م�ي�ک�ن�د 
وجود يک استراتژی مبارزاتی اس�ت ک�ه از 
طرف سازمان چپ دمکرات در همراهی ب�ا 
اپوزيسيون آزاديخواه مردمی، ح�ول م�ح�ور 
هدف سياسِی اس�ت�ق�رار س�اخ�ت�ار ح�ک�وم�ت�ِی 
دمکراتيک و توسل به تاکتيکه�ای گ�ون�اگ�وِن 
رفرميستی/انقالب�ی ات�خ�اذ گ�ردد. ت�ج�رب�ي�ات 
ت��اري��خ��ی نش��ان م��ي��ده��ن��د ک��ه در ص��ورت 
استيالی استبداِد ع�ري�ان در ج�ام�ع�ه، ب�ه�ت�ر 
است که بيشترين انرژيها و تالشها از ج�ان�ِب 
اپوزيسيون مردمی و از جم�ل�ه ج�ن�ب�ش چ�پ 
دمکرات، در وحل�ه اول ص�رف رف�ع م�ان�ع 
عمده، يعنی برکنارِی رژيِم خودکام�ِه والي�ت 
فقيه در ايران بشود. در حال�ي�ک�ه در ج�وام�ع 
دم��ک��رات��ي��ک ت��ِر س��رم��اي��ه داری گ��ران��ي��گ��اِه 
ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا ع��م��دت��ا در ح��ي��ط��ه ج��ام��ع��ه 

متم�رک�ز م�ي�ش�ون�د ک�ه ال�ب�ت�ه ب�ع�د از   مدنی
فروپاشی "سوسياليسم" حاکم در بي�ش از دو 
دهه پيش، هنوز تحول سرنوش�ت س�ازی در 
اين جوامع آزاد صورت نگرفته است. ب�رای 
مثال در جوامع غربی بدون پذيرش ايده های 
راديکال و سوسياليستی و انباشت سطحی از 
تجربيات غير سرمايه داران�ه ام�ک�ان اي�ن�ک�ه 
توده های مردم برای تغيير راديکال ج�ام�ع�ه 
به حرکتهای سياسی انقالبی (ب.م. اعتص�اب 
عمومی و شورش ميليون�ی خ�ي�اب�ان�ی) دس�ت 
بزنند کم است. در سال�ه�ای اخ�ي�ر، ي�ک�ی از 
نقاط ضعف موجود در ج�ن�ب�ش اش�غ�ال وال 
استريت عدم طرح برنامه ه�ای مش�خ�ص و 
ضعف در ارائِه نمونه های ه�رچ�ن�د م�ح�دوِد 

الب�ت�ه   سوسياليستی برای زماِن حاضر است.
مان�ن�د اي�ران، ب�ا ت�م�ام   حتی در جوامِع بسته

محدوديتها در ع�رص�ه ف�ع�ال�ي�ت�ه�اِی ج�ام�ع�ه 
مدنی، وظايف بسياری در مقابل ک�ن�ش�گ�ران 
سياسی/اجتماعی وجود دارند ک�ه مس�ل�م�ا در 
اش��ک��ال س��ازم��ان��ی و گ��روه��ی، م��ي��ت��وان 
موثرترين و سنجيده ت�ري�ن س�ي�اس�ت�ه�ا را ب�ه 
پيش برد. در ص�ورت وج�ود ي�ک س�ازم�ان 
بزرگ و همه گيِر چپ، م�ي�ت�وان ب�ر م�ب�ن�ای 
در ج�م�ع�ی ش�دِه فرمول�ه و سياسی تحليلهای
مورد م�ع�ض�الِت س�ي�اس�ی/اج�ت�م�اع�ی م�ان�ن�د 
اختناق حکومتی و نقض فاحش حق�وق بش�ر، 

مالی در ميان حکوم�ت�گ�ران و   فساد گسترده
وابستگان اقتصادی آن�ه�ا، ف�ق�ر و ب�ي�ک�اری، 
سياستهای سرکوبگرانِه رژيم عليه جنبشه�ای 
م�ردم��ی ب��وي�ژه ف��ع��االِن ک�ارگ��ری، زن��ان و 
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 فرامرز دادور

 نگاهي به مشخصات و وظايف سازمانِ 
 ديدگاه ها فراگير چپ در ايران



اق��ل��ي��ت��ه��ای م��ل��ي��ت��ی و م��ذه��ب��ی و ه��م��چ��ن��ي��ن 
گرفتاريهای اجتماعِی ن�اش�ی از س�ي�اس�ت�ه�ای 
خودکامه و غير شفاِف جمهوری اسالمی در 
ع��رص��ِه س��ي��اس��ِت خ��ارج��ی تش��ن��ج زا و 
م��اج��راج��وي��ان��ه و از ج��م��ل��ه در راب��ط��ه ب��ا 

ان��رژی ات��م��ی و ب��رای م��ق��اب��ل��ه ب��ا   مس��ئ��ل��هِ 
دخالتهای ضد م�ردم�ی از ط�رف ق�درت�ه�ای 
امپرياليستی، بهتر ميتوان تحليلهای مبتنی ب�ر 
م��ن��ط��ق ه��ای ت��خ��ص��ص��ی را ارائ��ه ن��م��وده، 
بديلهای عادالن�ه ت�ر و ص�ل�ح آم�ي�زت�ری را 

                          . ارائ��������ه ن��������م��������ود
 حوزِه اقتصادی

ب�دي�ه�ی اس�ت ک�ه ت�م�رک�ِز ف�ع�ال�ي�ت�ه�ای ي��ک 
سازمان چپ و مدافع سوسياليس�م ع�م�دت�ا در 
جهت ايجاد عدالت اقتص�ادی و ن�ه�اي�ت�ا س�ت�م 
زدائی در تمامی روابط اجتماعی در ج�ام�ع�ه 

م��ج��م��وع��ه ف��ع��ال��ي��ت��ه��ای   اس��ت. در ح��ي��ط��هِ 
اقتص�ادی/اج�ت�م�اع�ی اس�ت ک�ه در ص�ف�وف 
سازمانی بهتر ميتوان به تحليل از مس�ائ�ل و 
ارائِه راه حلهای دمکراتيک و عادالنه دس�ت 
يافت. با اينکه هدِف درازمدت ب�رای ج�ن�ب�ش 
سوسياليستی ايجاد جامعه ای انسانی است که 
در راس��ت��ای ع��ب��ور از ش��راي��ط م��ت��اث��ر 
ازمناسبات س�رم�اي�ه داری (ب.م. اس�ت�ث�م�ار 
اقتصادی، روابط آمرانه و ب�ي�گ�ان�ه ک�ن�ن�ده و 

جامعه ای)  -ويرانگِر درون و فرا  نزاعهای
و نهادينه کردن مش�ارک�ت روزاف�زون ت�وده 
های مردم در مس�ائ�ل اق�ت�ص�ادی/اج�ت�م�اع�ی 
جامعه شکل گيرد، اما در دوره گذار، قبل و 
ب��ع��د از ان��ج��اِم ت��غ��ي��ي��ِر رادي��ک��ال ب��ه س��وی 
دمکراسی، ت�الش ب�رای ت�وس�ع�ه و ت�ق�وي�ِت 
اش��ک��ال و ش��ي��وه ه��ای دم��ک��رات��ي��ک ج��ه��ِت 
مشارکت مستقيم و غ�ي�ر مس�ت�ق�ي�ِم م�ردم در 
اداره جامعه بسيار مهم اس�ت. ي�ک ن�وِع آن 
بررسی شرايط برای امکاِن تشکيل انج�م�ن�ه�ا 
و شوراهای اقتصادی است ک�ه ک�ارگ�ران و 

مدي�ري�ت�ی و -کارمندان از طريق اشکال خود
ب��ط��ور ج��م��ع��ی ت��واِن دخ��ال��ت در ب��رن��ام��ِه 
اقت�ص�ادی ب�رای زن�دگ�ی خ�ود و ه�م�چ�ن�ي�ن 
امکاِن مشارکت در امور جامعه و در واق�ع 
در اختيار گرفتن پروسه تص�م�ي�م�گ�ي�ری در 
م��ورد س��رن��وش��ت اج��ت��م��اع��ی م��ن��وط ب��ه 
قانونگزاری، قضائ�ی و اج�رائ�ی را داش�ت�ه 
باشند. البته تاکيد ب�ر اي�ج�اد م�ن�اس�ب�ات غ�ي�ر 
متمرکز اقتصادی/اجتماع�ی ب�ه م�ع�ن�ی ن�ف�ی 
نقش الزم دولت مرکزی و حکومتهای محلی 
(ايالتی) حداقل ب�رای زم�ان ن�ام�ع�ل�وم�ی در 
دوران گ���ذار بس���وی ن���ه���ادي���ن���ه ش���دن 

و سوسياليسم ن�ي�س�ت و در واق�ع دمکراسی
بايد اذعان نمود که در اي�ن م�ق�ط�ع ت�اري�خ�ی 
برای سازمانهای چپ هنوز وظايف سياس�ی/

اجتماعی فراوانی در افق سياسی ايران دي�ده 
      .ميشود

با توجه به طرح موضوع در خط�وط ب�اال و 
در رابطه با برنامِه سازمان چ�پ دم�ک�رات، 

قيد م�وازي�ن اص�ل�ی س�ي�اس�ی/اج�ت�م�اع�ی ک�ه 
ب��ازت��اب��ی از ف��ل��س��ف��ه وج��ودی و م��ج��م��وع��ه 
اعتقادات کلی سوسياليستی ب�اش�د، الزم دي�ده 
م��ي��ش��ود. در زي��ر رئ��وس ک��ل��ی آن��ه��ا ذک��ر 

 .ميگردد
 حوزِه دمکراسی

اعتقاد به نهادي�ن�ه ک�ردن م�وازي�ن اص�ل�ی 1-
مندرج در بيانيه جهانی ح�ق�وق بش�ر، ب�وي�ژه 
حقوق مرتبط با آزاديهای سياسی و مدنی در 

 قانون اساسی کشور
اعتقاد به موازين حکومتِی دمکراتي�ک و 2- 

جمهوريت يعنی ان�ت�خ�اب�ی ب�ودن ن�م�اي�ن�دگ�ان 
قانونگزار و مقامات قضائی برای ن�ه�اده�ای 
سراسری و م�ح�ل�ی و ت�ع�ي�ي�ِن دم�ک�رات�ي�ِک 

 مسئوالن اجرائی در عرصه سياستگزاری
اعتقاد به ساختار سياسی غير م�ت�م�رک�ز    3- 

و فدرال به معنی توزيِع اخت�ي�ارات اداری و 
سياستگزاری به ارگانهای منتخب در اي�االت 
و مناطق محلی و تقويت سيستم خودمديريت�ی 
(در اشکال شوراها، انجمن�ه�ا و پ�ارل�م�ان�ه�ا) 
برای مشارکت مستقيم م�ردم در س�رن�وش�ت 
سياسی/اج�ت�م�اع�ی، ب�ج�ز ام�ور م�رب�وط ب�ه 
س��راس��ر ج��ام��ع��ه در ع��رص��ه ه��ائ��ی م��ان��ن��د 
حفاظت خارجی/داخلی و فعاليته�ای م�رب�وط 

 به سيستمهای سراسری آموزشی/درمانی
اقدامات اس�اس�ی ب�رای رف�ع ت�ب�ع�ي�ض�ات 4- 

 .عقيدتی، جنسيتی، مليتی و مذهبی
 حوزه اقتصادی

کنترِل دمکراتي�ِک دول�ت�ی (س�راس�ری و 1- 
 منطقه ای) بر اموال و ثروتهای عموم

(ب.م. م��ع��ادن، رودخ��ان��ه ه��ا و ج��ن��گ��ل��ه��ا) 
 موسسات بزرگ اقتصادی مانند بانکها،  و

 ..صنايع نفت، پتروشيمی، مخابرات،
برنامه ريزی و پشتيبانی م�ال�ی/ت�ک�ن�ي�ک�ی 2- 

-ب��رای اج��ت��م��اع��ی ک��ردن م��ال��ک��ي��ت و خ��ود
م�دي�ري�ت�ی (در اش�ک�ال ت�ع�اون�ی، ش�ورائ��ی، 
غي�ره) در م�وس�س�ات اق�ت�ص�ادی در س�ط�ح 

تاسيس ک�ارخ�ان�ج�ات   ممکن. پيشبرد سياست
و شرکتهای نوپا در اشکال مالکيت جمعی و 
ت��ح��ت م��دي��ري��ت مس��ت��ق��ي��م ک��ارگ��ران و 

                      کارکنان
اعماِل کنترل و نظارت ح�ک�وم�ت�ی (ب.م. 3-

وض��ع م��ال��ي��ات م��ت��رق��ی، ق��ان��ون ک��ار و 
رفاهی به نفع کارگران و بي�ک�اران)   ضوابط

 بر فعاليتهای اقتصادی در شرکتهای بزرگ
  خصوصی

ت��ع��رف��ه و گ��م��رک ب��رای ح��م��اي��ت از 4- 
 موسسات و صنايع داخل

سياست خارجی
اعتقاد به استق�الل اي�ران، ب�رق�راری رواب�ط 
صلح آميز ب�ا س�اي�ر کش�وره�ا و م�ق�اب�ل�ه ب�ا 

 سياستهای سلطه گرانه خارجی/امپرياليستی

اعالميه سازمان اتحاد فدائيان 
کمونيست به مناسبت 

آذر16شصتمين سالگرد 
 (روزدانشجو)

را درح�ال�ی  32آذر 16شصتمين سالگ�رد  
ک��ه ه��ن��وز خ��واس��ت ه��ا  گ��رام��ی م��ي��داري��م

ومطالباتی ک�ه دانش�ج�وي�ان م�ب�ارزوان�ق�الب�ی 
بيش از شصت س�ال ق�ب�ل م�ط�رح ک�ردن�د و 
برای تحقق آنها به پاخواست�ن�د و ب�ا ش�ه�ادت 
سه تن از دانشجويان بدست عوام�ل اس�ت�ب�داد 

اي��ن روز ب��ه ن��م��اد ج��ن��ب��ش   ش��اه��ن��ش��اه��ی
دانشجوئی ايران تبديل شد ، به تحقق نپيوسته 

 است و مبارزه همچنان ادامه دارد.
طی اين سالهای طوالنی ج�ن�ب�ش دانش�ج�وئ�ی 
بعنوان قشرآگاه جامعه ، ضمن ت�اث�ي�رپ�ذي�ری 
ژرف از مبارزه طبقات اجتماعی، با ت�ل�ف�ي�ق 

جنب�ش ه�ای  علم ودانش ومبارزه درعرصه 
اجتماعی، سرچشمه اشاع�ه آگ�اه�ی درم�ي�ان 
توده های مردم در راه پرپ�ي�چ وخ�م م�ب�ارزه 
عليه استبداد ، خ�ودک�ام�گ�ی وارت�ج�اع ب�وده 

 است.
جنبش دانشجوئی درشرايط سرکوب وخف�ق�ان 
کشورما ازجمله منبع بزرگ تب�ل�ي�غ وت�روي�ج 
سوسياليسم علمی بوده و کادره�ای ب�رجس�ت�ه 
ای ب��رای ج��ن��ب��ش ک��م��ون��ي��س��ت��ی وک��ارگ��ری 

ون��ي��ز س��اي��ر ج��ن��ب��ش ه��ای ان��ق��الب��ی   اي��ران
تربيت نموده است. درش�راي�ط   ودموکراتيک

س�����رک�����وب وخ�����ف�����ق�����ان دوران رژي�����م 
صدها کادر کمونيست وان�ق�الب�ی  شاهنشاهی 

نظير احمد زاده ها، پويان ه�ا، ج�زن�ی ه�ا ، 
مرضيه احمدی اسکوئی ها ..ازميان دانشگاه 
ها برخواستند ودرپيوند با ک�ارگ�ران پ�ي�ش�رو 
وانقالبی ن�ظ�ي�ر اس�ک�ن�در ص�ادق�ی ن�ژاد ه�ا 
،جليل انفراديهاو..پرچم مبارزه انقالبی عل�ي�ه 
رژي��م اس��ت��ب��دادی و س��رگ��وب��گ��ر پ��ه��ل��وی 
رابرافراشتند وبا نثار جان خود به توده ه�ای 
کارگر وزحمتکش نشان دادن�د ک�ه ق�درق�دت�ی 
رژي��م��ه��ای م��ت��ک��ی ب��ه س��رن��ي��زه وس��رک��وب 
درمقابل خيزش انقالبی آنها ببرکاغذی ب�ي�ش 
نيستند و ميتوان با مبارزه ای انقالبی آن�ه�ارا 

 .درهم شکست
ن��ي��ز ک��ه رژي��م  1357ب�ع��د از ق��ي��ام ب�ه��م��ن 

براريکه قدرت نش�س�ت ،   جمهوری اسالمی
س��رک��وب و ن��اب��ودی دانش��ج��وي��ان وج��ن��ب��ش 
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ب�رغ�م   دانشجوئی را هدف خود ق�رارداد و 
کشتار دانشجويان ، تع�ط�ي�ل�ی دانش�گ�اه ه�ا ، 
اخ��راج دانش��ج��وي��ان واس��ت��ادان آزادي��خ��واه 

وارت�ک�اب ج�ن�اي�ات ف�ج�ي�ع درح�ق   ومترقی
دانشجويان اما هرگزنتوانست چش�م�ه آگ�اه�ی 
و مبارزه رادردانشگاه ها وميان دانش�ج�وي�ان 
به خشکاند، اکنون ت�الش م�ي�ک�ن�د ت�ا ب�اق�ط�ع 
پيوند دانشجويان با سنت های انقالبی گذش�ت�ه 
،ب��ا رش��د آگ��اه��ی ان��ق��الب��ی وس��وس��ي��ال��ي��س��ت��ی 
دردانشگاه ها وميان دانش�ج�وي�ان ب�ه م�ق�اب�ل�ه 
ب�رخ��ي�زد.ام��اغ�اف��ل ازاي�ن��ک�ه رش�دوگس��ت��رش 
اف��ک��اران��ق��الب��ی وس��وس��ي��ال��ي��س��ت��ی در م��ي��ان 
دانشجويان همانا انعکاس�ی از رش�د م�ب�ارزه 
طبقاتی درجامعه بوده وبيانگر خواست ه�ا و 
م�ط�ال�ب�ات ع��م�ي�ق�ا آزادي�خ��واه�ان�ه وان�ق�الب��ی 

قش���رآگ���اه ن وس���وس���ي���ال���ي���س���ت���ی درم���ي���ا
وپرشورجوانان است که ب�ا م�ن�اف�ع اک�ث�ري�ت 

عظيم جامعه پيوند يافته است .
 دانشجويان وجوانان مبارز

اس��ت�ب�داد وخ��ف�ق�ان و س�ت��م   درش�راي�ط�ی ک�ه
واستثمار کم�اک�ان ب�ر ج�ام�ع�ه ح�اک�م اس�ت، 

درس گ�ي�ری   آذررا ب�ا 16شصمين سالگرد 
از فراز ونشيب ه�ای ج�ن�ب�ش دانش�ج�وئ�ی و 
جنبش ان�ق�الب�ی درط�ول ب�ي�ش از ن�ي�م ق�رن 

وتلفيق آگاهي�ه�ای ع�ل�م�ی ب�ا م�ب�ارزه   کذشته
انقالبی گرامی داري�م. آم�وزش ازت�ج�رب�ي�ات 
غنی گذشته جنبش دانشج�وئ�ی م�ن�ب�ع ب�زرگ 

ان�ق�الب�ی نس�ل ج�وان ودانش�ج�وي�ان  آموزش 
م�����ح�����س�����وب م�����ي�����ش�����ود وپ�����اي�����داری 

ازميان دانشجوي�ان   انقالبيونی که  واستقامت
ب��رخ��اس��ت��ه و ن��دای آزادی وس��وس��ي��ال��ي��س��م 

وتاپای جان ب�رع�ه�د وپ�ي�م�ان خ�ود   سردادند
م��ان��دن��د، ال��ه��ام ب��خ��ش ت��داوم م��ب��ارزه ب��رای 

نظام ارتجاعی وپوسي�ده ح�اک�م و   سرنگونی
سازماندهی جامعه ای نوين وعاری از س�ت�م 
واس������ت������ث������م������ار وزور وس������رک������وب 

درشرايطی که نظام حاکم و ن�وک�ران  است. 
ب�ی ج�ي��ره وم�واج��ب آن�ه��ا ب�م��وازات تش�دي��د 
سرکوب ، زندان و اعدام فعالين جنبش ه�ای 

وس��اي��ر ج��ن��ب�ش ه��ای اج��ت��م��اع��ی   ک�ارگ��ری
تبليغات گسترده ای را راه انداخته اند تا توده 

تدب�ي�ر و »های زحمتکش مردم را با سياست 
دولت روحانی سرگرم سازند وظي�ف�ه   «اميد 

دانشجويان مبارز وانقالبی است که آ گ�اه�ی 
را به کوچه وخيابانه�ا ، ب�ه ک�ارخ�ان�ه ه�ا و 

ب�ب�رن�د وب�ه م�ب�ارزات ک�ارگ�ران  مدرسه ه�ا
  وتوده های زحمتکش مردم ياری رسانند. 

گرامی باد يادوخاطره دانشجويانی که درراه 
 جان فدا کردند  آزادی و سوسياليسم

دراهتزاز ب�اد پ�رچ�م م�ب�ارزات دانش�ج�وي�ان 
  انقالبی برعليه رژيم جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسياليسم
 اتحاد فدائيان کمونيس  سازمان
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تسليت بمناسبت درگذشت رفيق مادر سالحی 
  عزیز حائری) ( صدیقه 

رفيق گرانقدرمادر سالحی ، رفيق وعزيز همه مبارزان راه آزادی و  1392نهم آذر  روز شنبه 
رفيق  سالگی بدرود حيات گفت . 88سوسياليسم ومبارزی نستوه وانسانی مقاوم ومهربان درسن 

 بيش از پنج دهه اززندگانی خود را درطبق اخالص گذاشت ...  مادرسالحی
رهائی کارگران وزحمتکشان از ستم  با آغازمبارزه مسلحانه عليه رژيم شاه که اميد و به  و

نظام سرمايه داری را دردلها برافروخته بود ، به سنگر مبارزه  واستثمار و زور و سرکوب 
و تا آخرين لحظات زندگی خود به اين اهداف وآرمانهای   برای ازادی و سوسياليسم پيوست

 انسانی وفادار ماند.
ازاعضای سازمان   بنام های رفقا جواد ، حسين و کاظم سالحی  سه فرزند مادر سالحی 

جان باختند . اما مادر،عليرغم غم   نظام شاهنشاهی  چريکهای فدائی خلق ايران درمبارزه عليه
و همچنان درکنار   طاقت فرسای ازدست دادن فرزندان انقالبی خود، ازپای ننشست  واندوه

 بويژه به همراه مادران داغدار راه فرزندان انقالبی خود را پی گرفت .  ساير رفقای فدائی
و سقوط نظام شاهنشاهی همچون ميليونها انسان به پا خواسته ديگر درمادر  1357توده ای   قيام

بهارآزادی به زمستانی   طولی نکشيد که  نيز شعله اميد به آينده ای بهتر را برافروخت، اما
مرتجعين ، سرکوب آزاديخواهان وانقالبيون   تاريک تبديل شد و با قبضه قدرت توسط

ازسرگرفته شد وآغاز رنجهای بی شمار و طاقت فرسائی که رفيق مادرسالحی نيز از آنها بی 
مهری سالحی به همراه محمود محمودی  نصيب نماند. چند سالی از قيام بهمن نگذشته بود که 

و به همراه دوفرزند خرد سالشان دستگير شدند . بعد از مدتی رفيق محمود محمودی پس   داماد
از تحمل شکنجه های طاقت فرسا توسط جالدان جمهوری اسالمی به جوخه تيرباران سپرده شد 

 ورفيق مهری سالحی همچنان دردست دژخيمان اسيربود .
پدر ومادر آنها درزندان بودند با  به هنگاميکه   مادرسالحی بعد از آزادی دونوه خردسال اش

آنها را به منطقه کردستان رساندتا ازتهاجم دوباره جالدان جمهوری اسالمی   تحمل مشقات زياد
  منتقل شوند .  مصون مانده و به کشور امنی

مبارزات خود برغم تحمل مصائب طاقت فرسا اما هميشه مقاوم ،   رفبق مادر درتمام دوران
  بود .   انقالبی  و سرشار از روحيه ای  مهربان

مادر سالحی ، اين سمبل رزمندگی ، استقامت ، فداکاری و متانت را   درگذشت رفيق 
 خانواده ، بستگان و همه مبارزين راه آزادی و سوسياليسم تسليت ميگوئيم.  به

 يادش گرامی باد.
 روابط عمومی 
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با كمك هاي 
مالي و فكري 
خود ما را در 
انجام وظايف 
انقالبي مان 
 ياري رسانيد !


