
کار شرط اساسی اوليه برای ت�م�ام م�وج�ودي�ت 
بشر است و اين تا آن حد صادق است ک�ه ب�اي�د 
بگوئيم به يک معنی کار خود انسان را آفريد . 
بعبارت ديگر کار ، وجه تم�اي�ز ب�ي�ن انس�ان و 
حيوان را ف�راه�م آورد . در ح�ق�ي�ق�ت ت�ف�اوت 
انسان و حيوان در اين اس�ت : ح�ي�وان ص�رف�ا 
محيط را مورد استفاده قرار ميدهد و تغيي�رات�ی 
که در آن بوجود می آورد فقط در اثر حض�ور 
اوست . اما انسان توسط تغييراتی که در محيط 
ميدهد آنرا بخدمت اهداف خود در م�ی آورد . 
انسان ها توسط توام کردن عم�ل�ک�رد دس�ت�ه�ا ، 
ارگانهای سخ�ن و م�غ�ز ، ن�ه ت�ن�ه�ا بص�ورت 
انفرادی بلکه همچنين در جامعه قادر شدند ک�ه 
عمليات پيچيده تری را انجام دهند و ب�ر ه�دف 

 های عالی تری دست يابند " " انگلس "
اسفند ماه مصادف بود با س�ی و پ�ن�ج�م�ي�ن  ١٩

 سالروز انتشار نشريه کار ارگان سازمان !
سی و پنج سال پيش در ش�راي�ط�ی حس�اس از 
حيات سازمان فدايی کار منتشر گ�ردي�د . ق�ي�ام 
توده های مردم به انجام رسيده ب�ود ام�ا ه�ن�وز 
گرمای آتش قي�ام در رگ�ه�ای ج�ام�ع�ه ج�ري�ان 
داشت و سازمان فدايی به مرح�ل�ه ای ت�ازه از 
حيات خويش گام نهاده بود . سيل ع�ظ�ي�م�ی از 
کارگران و زحمتکشان و روشنفکران ج�ام�ع�ه 
با دل و جان آمال و آرزوه�ای خ�وي�ش را در 
اه�داف و آرم�ان�ه��ای س�ازم�ان ي�اف��ت�ه ب�ودن�د . 
ستونهای انتشار کار در چنان ايامی پی ري�زی 
گ�ردي�د . ت�ا زب�ان و ارگ�ان ره�ب�ری م�ب��ارزه 
کارگران و زحمتکشان و روشنفکران ج�ام�ع�ه 

 گردد .
س�ال اخ�ي�ر ه�م�واره ب�ر  ٣۵رسالتی که ط�ی 

دوش کشيده و به آن وفادار مانده اس�ت . و ب�ه 
شکلی اساسی علت وجودی خ�وي�ش را در ب�ه 
انجام رسانيدن چنين رسالتی ميبيند . اميدواري�م 
نشريه کار در سی و پنجمين س�ال�روز ان�ت�ش�ار 
آن بيش از پيش بکوشد ت�ا ب�ه ارگ�ان ره�ب�ری 
مبارزه توده های مردم عليه ارتجاع ح�اک�م ب�ر 
جامعه تبديل گردد و برای استقرار دم�ک�راس�ی 
و سوسياليسم به مبارزه خويش ادامه دهد و ب�ر 
رسالت اصلی  و اصول ه�م�ي�ش�گ�ی خ�وي�ش و 

 آرمانهای توده ها مصر و وفادار بماند . 
 تحريه ی نشريه کار

 ١٣٩٢اسفند ماه 
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بمناسبت سي و پنجمين سالروز 
 انتشار نشريه كار

 پيام نوروزي  سازمان اتحادفدائيان كمونيست
 بهاران خجسته باد

 کارگران وزحمتکشان!
درپی زمستان سرد، بهار با تمام جلوه های دل انگيزش فرا رسيد . نوروز همه مارابرغم 

مصائب و مشکالت زندگی به  جشن وشادمانی فرا ميخواند .آغاز بهارو شکفتن طبيعت، نويد 
ميدهند که سرانجام دوران سياه  استبداد و خودکامگی و دوران ستم واستثمار و زور و سرکوب 
نيز پايان  خواهد يافت هرگاه که انسانهای کارگرو زحمتکش بر حقوق ، توانائی ورسالت خود 

  ٢صفحه ....  آگاه گردند و برای در دست گرفتن سرنوشت خود، متحدانه به پا خيزند

اطالعيه احزاب، سازمانها و 
نهادهاي چپ و كمونيست به 

مارس روز جهاني  8 مناسبت
  ٨صفحه             زن

 !آنجا كه فوالد آبديده شد 
زندان نيز دانشگاه انقالب است . زندان برخالف آنچه که همواره ازجانب نيروهای ب�ی ع�م�ل و 
بی اراده و نااميد دامن زده می شود ميدانی است از ميادين پهناور و گسترده مب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی . 
زندان مرکزيست از مراکز مبارزه عليه حاکميت سرماي�ه و پ�اس�داران ن�ظ�ام س�رم�اي�ه داری . 
مرکزی که در آن مبارزه حادتر ، مستقيم و رو در رو است و چهره کريه و نفرت انگ�ي�ز رژي�م 
سرمايه داری به تمامی و آشکارا در آن خود نمايی ميکند . ارتباطات و روابط و مناسبات پرپيچ 
و خمی که در چهارچوب زندان حاکم است ، عمق ماهيتی را آشکار ميسازد که زندگی به ظاهر 
عادی و بدون تغيير زندانی در زنجير را نشان می دهد . شکنجه و شالق هر چه محکمت�ر ب�اش�د 

  ٤سيامک رضائی ، صفحه به همان اندازه مقاومت بيشتر است . ... 

ارديبهشت ) امسال را به تشديد مبارزه عليه رژيم  11اول ماه مه  ( 
 ارتجاعي جمهوري اسالمي  تبديل كنيم ! 

 كارگران پيشرو :
با سازماندهي كميته هاي مخفي كارخانه ، هسته هاي سرخ و با تلفيق 

فعاليت علني و مخفي ، به توده  كارگران و زحمتكشان در جهت 
 ايجاد تشكل هاي مستقل و تحقق خواستهاي فوري شان ياري رسانيد !

وظائف ما در وضعيت حساس كنوني ! 
رژيم جمهوری اسالمی با يک بحران عمومی و همه جانبه روبروس�ت . اي�ن ب�ح�ران ک�ه ت�م�ام 

اجتماعی و سياسی را فرا گرفته است موقعيت رژي�م را ب�ي�ش از   –جنبه های زندگی اقتصادی 
پيش متزلزل و پيش شرطهای عينی سرنگونی آنرا هر چه بيشتر ف�راه�م ن�م�وده اس�ت . اک�ن�ون 
بحران اقتصادی ژرف و مزمن که مادر تمام بحرانهای ديگر جامعه است به درجه ای ح�دت و 
شدت يافته که طی سالهای اخير بی سابقه است . تولي�د در ص�ن�اي�ع و کش�اورزی وخ�ي�م ت�ر از 

 ٣کميته کردستان ، صفحه گذشته شده و رکود موجود عميق تر گشته است . ...  

ياد و خاطره فدايي بخون 
خفته رفيق كبير بيژن 

جزني و آرمانهاي واالي 
  ٩صفحه او !         



 بهاران خجسته باد
 کارگران وزحمتکشان!

درپی زمستان سرد، بهار با تمام ج�ل�وه ه�ای 
دل ان��گ��ي��زش ف��را رس��ي��د . ن��وروز ه��م��ه 

مارابرغم مص�ائ�ب و مش�ک�الت زن�دگ�ی ب�ه  
جشن وشادمانی فرا م�ي�خ�وان�د .آغ�از ب�ه�ارو 
شکفتن طبيعت، نويد م�ي�ده�ن�د ک�ه س�ران�ج�ام 
دوران سياه  استبداد و خودکامگ�ی و دوران 

ستم واستثمار و زور و سرک�وب ن�ي�ز پ�اي�ان  
خواهد يافت ه�رگ�اه ک�ه انس�ان�ه�ای ک�ارگ�رو 
زحمتکش بر حقوق ، توانائی ورسال�ت خ�ود 
آگ��اه گ��ردن��د و ب��رای در دس��ت گ��رف��ت��ن 

 سرنوشت خود، متحدانه به پا خيزند.
 کارگران وزحمتکشان!

وخام�ت اوض�اع اق�ت�ص�ادی ، اج�ت�م�اع�ی و 
سياسی ايران که اقليتی از صاحبان قدرت و 
ثروت برکشور حاکم کرده اند، بره�م�ه ش�م�ا 
آشکار است و نيازی به ت�وض�ي�ح م�ک�رر آن 
نيست، درس�ال�ی ک�ه گ�ذش�ت ت�ع�رض ن�ظ�ام 
سرمايه داری ودولت مذهبی س�رک�وب�گ�ر آن 
برحق معيشت  و ايتدائی ترين حقوق سياسی 
و اجتماعی  مردم ابعاد وس�ي�ع�ی ي�اف�ت.ت�وده 
های ميليونی کارگران وزحمتک�ش�ان ک�ه ه�م 
اينک بار اصلی فشار اقتصادی و سياسی را 
بردوش ميکشند، بارها از طريق اعتص�اب�ات 
، تظاهرات وتجمعات مک�ررخ�ود خ�واس�ت�ن�د 
درمقابل اي�ن ت�ع�رض وحش�ي�ان�ه ب�ه م�ق�اب�ل�ه 
ب�رخ�ي�زن�د، م�ع�ه�ذا اي�ن م�ب�ارزات ه�م�چ�ون 
سالهای گذشته بدليل فقدان اتحاد الزم ب�وي�ژه 
درميان کارگران و ن�ب�ود ره�ب�ری  م�دب�رو 
انقالبی و نيرومند ،ه�رچ�ن�د درح�وزه ه�ائ�ی 
توانستند رژيم وسرماي�ه داران را ب�ه ع�ق�ب 
نشينی وادارن�د ام�ا درک�ل�ي�ت خ�ودب�ه ن�ت�اي�ج 
مطلوب نرسيدند. درحال�ي�ک�ه خ�واس�ت ه�ا و 
مطالبات  مطروحه چه درعرصه اق�ت�ص�ادی 
و چه درعرصه سياسی و فرهنگی و غ�ي�ره 
که از سوی کارگران ، زن�ان ، ج�وان�ان  و 

س�اي�راقش�ار م�ح�روم ج��ام�ع�ه م�ط�رح ش�دن��د 
،مطالبات و خواست های  توده ه�ای ک�ار و 

زحمت درسرتاسر ايران ب�ودن�د  و م�ادام�ی  
ک��ه اي��ن م��ب��ارزات و درراس ه��م��ه آن��ه��ا 
مبارزات کارگ�ران ب�ه ه�م گ�ره ن�خ�ورن�د و 
قدرت واحدی را ب�ه م�ي�دان ن�ي�اورن�د، چش�م 
اندازپيروزی قاطع و دگرگونيهای اقت�ص�ادی 
و اجتماعی به نفع زحمتکشان و رس�ي�دن ب�ه 
آزادی  و عدالت اجتماعی، محلی از اع�راب 
نخواهد داشت.پايان دادن به اي�ن پ�راک�ن�دگ�ی 
يکی از وظايف مهم واساسی ج�ن�ب�ش ط�ب�ق�ه 
کارگر و ساير جنبشه�ای اج�ت�م�اع�ی درس�ال 
جديد ميباشد. ترديدی نيست ک�ه رش�د س�ط�ح 
آگاهی و تداوم م�ب�ارزات ط�ب�ق�ه ک�ار گ�ر و 
زحمتکشان جامعه  نويد ب�خ�ش آن اس�ت ک�ه 
درسال جديد جمع�ب�ت�دی و درس آم�وزی از 
شکست ها و پيروزيهای گذشته، راه غلبه بر 
مش���ک���الت پ���ي���ش���ا روی ط���ب���ق���ه ک���ارگ���ر 
وزحمتکشان جامعه را هم�وار س�ازد. ب�رای 
موفقيت دراين راه ميبايد تمام کوشش و ت�وان 

 خود را به کارگيريم.
ديد و بازديد های ايام ن�وروزی را غ�ن�ي�م�ت 

.نوروز وسنت زيب�ا وپ�رب�ار دي�د و  بشماريد
ت�ا از   بازديد ها فرص�ت گ�ران�ب�ه�ائ�ی اس�ت

مشکالت همديگر آگاه شويم به ارتقاء س�ط�ح 
آگاهی همديگر کمک کنيم  و راه های غ�ل�ب�ه 
برمشک�الت  و ش�ي�وه ه�ای ن�وي�ن ات�ح�اد و 
مبارزه را به بحث و مش�ورت ب�گ�ذاري�م .ب�ه 
ديدار خانواده ها وبازماندگان شهدای ج�ن�ب�ش 

ان��ق��الب��ی   ک��ارگ��ری وس��اي��ر ج��ن��ب��ش ه��ای
ب�روي�م و خ�ود را درغ�م   وزندانيان سياسی

  .وشادی آنها شريک وسهيم بدانيم
فرارسيدن نوروز را به ه�م�ه ش�م�ا ش�ادب�اش 

 ميگوئيم 
 نوروزتان پيروز باد

 سازمان  اتحادفدائيان کمونيست
 ١٣٩٢اسفند  ٢٩

نشريه كار كمونيستي ارگان رسمي 
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 

پانزدهم  هر ماه زير نظر شوراي 
مركزي سازمان منتشر ميشود جهت 

تماس با نشريه و ارائه نظرات ، 
انتقادات و پيشنهادات خود و يا 

ارسال مطالب براي درج در ستون 
با يكي از ايميل هاي ” ديدگاه ها ”

 زير تماس بگيريد .

kar@fedayi.org 
info@kare-online.org 
آخرين اخبار و گزارشات ، مقاالت ، 
اطالعيه ها و نشريات سازمان اتحاد 

فدائيان كمونيست را از سايتهاي زير 
 دريافت كنيد :

Www.fedayi.org 
Www.kare-online.com 

براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست و يا ارگانهاي آن با يكي از 

 آدرسهاي زير تماس بگيريد :
 روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 
 كميته كردستان

Kurdistan@fedayi.org 
 كميته تهران 

Tehran@fedayi.org 
 كميته كرج 

karaj@fedayi.org 
 كميته آذربايجان

azer@fedayi.org 
 امور پناهندگي

panahjo@fedayi.org 
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رژي��م ج��م��ه��وری اس��الم��ی ب��ا ي��ک ب��ح��ران 
ع�م�وم�ی و ه��م�ه ج�ان�ب�ه روب�روس�ت . اي��ن 

 –بحران که تمام جنبه های زندگی اقتصادی 
اجت�م�اع�ی و س�ي�اس�ی را ف�را گ�رف�ت�ه اس�ت 
موقعيت رژيم را بي�ش از پ�ي�ش م�ت�زل�زل و 
پيش شرطهای عينی سرنگونی آنرا ه�ر چ�ه 
بيشتر فراه�م ن�م�وده اس�ت . اک�ن�ون ب�ح�ران 
اق��ت��ص��ادی ژرف و م��زم��ن ک��ه م��ادر ت��م��ام 
بحرانهای ديگر جام�ع�ه اس�ت ب�ه درج�ه ای 
حدت و شدت يافته که طی سالهای اخي�ر ب�ی 
سابقه است . توليد در ص�ن�اي�ع و کش�اورزی 
وخيم ت�ر از گ�ذش�ت�ه ش�ده و رک�ود م�وج�ود 
عميق تر گشت�ه اس�ت . ب�خ�ش ع�ظ�ي�م�ی از 
کارخانه ها و ديگر موسس�ات ت�ول�ي�دی ت�ن�ه�ا 
طی يکسال گذشته يا بکلی تعطي�ل ش�ده و ي�ا 
توليد آنها به حداقل ممکن کاهش ياف�ت�ه اس�ت 
و پروژهای عمرانی تقريبا متوقف شده ان�د . 
کاهش درامدهای دولت از نفت در پی اعمال 
تحربمها که در اواخر سال گذشته ب�ه پ�اي�ي�ن 
ترين حد ممکن خود رسيده . اين روند از هم 
گسيختگی اقتص�ادی را تش�دي�د ن�م�وده و ب�ه 
همه عرصه ها بسط داده اس�ت . اک�ن�ون ن�ه 
تنها بحران اقتصادی در زمينه های صنع�ت�ی 
و کشاورزی با ابعاد م�خ�رب�ی ع�م�ل م�ي�ک�ن�د 
بلکه در عرصه بازرگانی نيز چ�ن�ان از ه�م 
گسيختگی پديد آورده ک�ه در ن�وع خ�ود ک�م 
نظير اس�ت . ب�ا ک�اه�ش در ام�ده�ای ارزی 
دولت از نفت ، بحران مالی رژيم نيز تش�دي�د 
شده است ، خزانه دولت کامال ت�ه�ی اس�ت . 
انتشار اسک�ن�اس ب�دون پش�ت�وان�ه م�داوم�ا از 
اعتبار و ارزش پول رايج می کاهد ، سيس�ت�م 
بانک�ی رژي�م ب�ا ن�ابس�ام�ان�ي�ه�ای غ�ي�ر ق�اب�ل 
تصوری روبروست ، وخ�ام�ت م�ال�ی رژي�م 
بحدی رسيده است که اک�ن�ون ح�ت�ی ق�ادر ب�ه 
ت��ام��ي��ن ه��زي��ن��ه ه��ای روزم��ره م��اش��ي��ن 
بوروکراتيک نظ�ام�ی دول�ت�ی ن�ي�ز ن�ي�س�ت . 
تشديد بحران اقتصادی شرايط مادی زن�دگ�ی 
عموم توده های مردم را به درجه غير ق�اب�ل 
تحملی وخيم نموده است . موج اخ�راج ه�ای 
وسيع کارگران منجر به اف�زاي�ش ک�م س�اب�ق�ه 
بيکاران ش�ده اس�ت . اف�زاي�ش روز اف�زون 
قيمت کاالها و کاهش مداوم دست�م�زد واق�ع�ی 
کارگران حتی شرايط زندگی ک�ارگ�ران�ی را 
که مشغول بکارند وخيم نموده به ن�ح�وی ک�ه 
قادر به تامين حداقل معيشت خ�ود ن�ي�س�ت�ن�د . 
بحران اقتصادی شرايط زندگی ده�ق�ان�ان را 

نيز وخيم نموده و خانه خرابی آنها را تش�دي�د 
نموده است . فشار بار بحران اقت�ص�ادی ه�ر 
چند که بيش از همه بردوش طبق�ه ک�ارگ�ر ، 
نيمه پرولترها ، دهقانان قرار گرفته ، اما در 
اين حد محدود نشده و شرايط م�ادی زن�دگ�ی 
قشر خرده بورژوازی شهری را ن�ي�ز وخ�ي�م 
نموده است ، ف�ق�ر ب�ه پ�دي�ده ای ع�م�وم�ی و 
همگانی تبدي�ل ش�ده اس�ت ، ع�الوه ب�ر اي�ن 
سياستهای توسعه طلبانه و جاه طلب�ان�ه رژي�م 
در منطقه و ادام�ه پ�روژه ش�ک�س�ت خ�ورده 
اتمی متعاقب آن تشديد تحريمهای اقتصادی ، 
شديدترين فشار را به مردم تحمي�ل ن�م�وده و 
عظيم ترين مصائب مادی و م�ع�ن�وی را در 
پی داشته است . رژيم جمهوری اس�الم�ی ب�ا 
ادامه سياستهای ارت�ج�اع�ی ن�ه ف�ق�ط ش�راي�ط 
مادی زندگی توده های مردم را وخيم ن�م�وده 
بلکه مليونها ت�ن از ت�وده ه�ای م�ردم را را 
فدای مقاصد جاه طلبانه ، توس�ع�ه ط�ل�ب�ان�ه و 
ارتجاعی خود نموده است . ع�م�وم م�ردم را 
در اضطراب و دل�ه�ره م�داوم ق�رار داده و 
ميلياردها دالر ثروتهای جامعه را به ناب�ودی 
کشيده است . شرايط وخيم زندگی ت�وده ه�ای 
م��ردم و مص��ائ��ب ب��ي��ش��م��ار ن��اش��ی از ج��اه 
طلبيهای رژيم عموم توده ها را به مقاب�ل�ه ب�ا 
رژيم کشانده است . نارضايتی مدام اف�زاي�ش 
مييابد و اعتراضات ابعاد گسترده تری بخ�ود 
می گ�ي�رن�د . ت�وس�ل رژي�م ب�ه دي�ک�ت�ات�وری 
عريان و عنان گسيخته و سلب ابتدائی ت�ري�ن 
حقوق مردم برای مهار ج�ن�ب�ش و س�رک�وب 
اعتراض ، نارض�اي�ت�ی ت�وده ه�ای م�ردم را 
تشديد نموده است . شکاف ميان هيئت حاکمه 
و توده مردم اکنون بمرحله ای رس�ي�ده اس�ت 
که ج�ز گ�روه�ی م�زدور و ج�ي�ره خ�وار ، 
عموم توده ها از رژيم روی گ�ردان ش�ده و 
خواهان بر افتادن آن هس�ت�ن�د . ت�ح�ت ت�اث�ي�ر 

اج�ت�م�اع�ی و   –مجموعه شراي�ط اق�ت�ص�ادی 
سياسی موجود تض�اد م�ي�ان م�ردم و ه�ي�ئ�ت 
حاکمه بشدت حاد شده است . از سوی دي�گ�ر 
انع�ک�اس م�ج�م�وع�ه تض�اده�ا و ب�ح�ران�ه�ای 
موج�ود در درون ه�ي�ئ�ت ح�اک�م�ه و ک�ل�ي�ت 
دستگاه دولتی ، بار ديگر تضاده�ای درون�ی 
هيئت حاکمه را تشدي�د ن�م�وده و ش�ک�اف در 
دستگاه دولتی پيوسته عمي�ق ت�ر م�ی ش�ود . 
چندين سال مداوم است که تضادهای درون�ی 
حاکميت تا حد يک بحران فراگي�ر در درون 
هيئت حاکمه تشديد شده و شک�اف�ه�ای ع�م�ي�ق 

تری را پديد آورده است . اکنون نيز با تشديد 
بحران اقتصادی و سياسی ، نارضايتی ت�وده 
ه��ا و ب��ن بس��ت و ن��ات��وان��ی رژي��م در ح��ل 
تضادهای اجتماعی اين بحران هيئت ح�اک�م�ه 
مجددا تشديد ش�ده اس�ت . دو ج�ن�اح اص�ل�ی 
حاکم به مقابله آشکار با يکديگر برخاس�ت�ه و 
در درون هر ي�ک از دو ج�ن�اح ن�ي�ز دس�ت�ه 
بنديهای رنگارنگی شکل گرفت�ه اس�ت . ه�ر 
جناح مدعی حل بحران به شيوه خ�اص خ�ود 
می باشد و جناح ديگر را مسئ�ول ب�ح�ران و 
وخامت اوضاع معرفی می کن�د . ام�ا رژي�م 
نه فقط بنا به ماهي�ت ط�ب�ق�ات�ی ب�ورژوائ�ی و 
خصلت م�ذه�ب�ی خ�ود ق�ادر ن�ي�س�ت ب�ر اي�ن 
بحران فائق آيد بلکه با تشديد بحران س�ي�اس�ی 
و اقتصادی م�وج�ود ب�ا تض�اده�ای ح�ادت�ری 
روبرو خ�واه�د ب�ود . ت�داوم و ژرف�ا ي�اف�ت�ن 
بحران اقتصادی و س�ي�اس�ی ط�ی چ�ن�د س�ال 
گذشته و تشديد مداوم اين ب�ح�ران�ه�ا نش�ان�گ�ر 
اين واقعيت است که رژيم جمهوری اسالم�ی 
نه فقط قادر به تثبيت خود بعنوان ي�ک رژي�م 
بالنسبه با ثبات نبوده و نيست بل�ک�ه ب�ي�ش از 
پيش با گذشت هر روز ،زمي�ن�ه ه�ای ع�ي�ن�ی 
سرنگونی آن ب�ي�ش�ت�ر ف�راه�م گش�ت�ه اس�ت . 
بحرانهائی که رژيم ه�م اک�ن�ون در ع�رص�ه 

اجتماعی و سي�اس�ی   –های مختلف اقتصادی 
با آن روبروست در عين ح�ال ب�ي�ان�گ�ر اي�ن 
حقيقت است که تضادهای اجتماعی به چ�ن�ان 
مرحله ای از رشد و حدت خ�ود رس�ي�ده ان�د 
که حل نهائی خود را می طلبند ، اما حل اين 
تضادها از طريق رفرم و اصالحات ن�اچ�ي�ز 
ممکن نيست ، بلکه راه ح�ل�ه�ای ان�ق�الب�ی را 
می طلبند . بدون اب�ت�ک�ار ان�ق�الب�ی ت�وده ای 
بدون يک دگرگونی انقالبی ح�ل ن�ه�ائ�ی اي�ن 
بحرانها امکانپذي�ر ن�م�ی ب�اش�د ، ب�دون ي�ک 

دمکرات�ي�ک و ض�د   –رشته تحوالت انقالبی 
امپرياليستی هيچ تغيير اساسی در وض�ع�ي�ت 
م��وج��ود م��م��ک��ن ن��ي��س��ت . ب��ح��ران ف��زاي��ن��ده 
جمهوری اسالمی و چشم انداز فروپاش�ی آن 
نه فقط طبقات و اقشار انقالبی جامع�ه را ب�ه 
مقابله با رژيم برانگيخته ، بلکه بخ�ش ه�ائ�ی 
از بورژوازی را نيز در اپ�وزيس�ي�ون ق�رار 
داده است اما تنها طبقات و اقشار معي�ن�ی در 
صف آرايی طبقاتی موجود به اي�ن ت�ح�والت 
انقالبی عالقمند و در آن ذی نفع می باشن�د . 
در راس نيروهائی که خ�واه�ان ي�ک رش�ت�ه 

دم��ک��رات��ي��ک و ض��د   –ت��ح��والت ان��ق��الب��ی 
امپرياليستی در ايران هستند ، طب�ق�ه ک�ارگ�ر 

ج��ای دارد 
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 زندانی سياسی آزاد بايد گردد !

 ای دوست ای برادر زندانی 
 اينجا ميان مسلخ انديشه واميد 

 روی فالت خون وفلز وکار
 روی کران ماهی ومرواريد 

 دربندر نظامی نفت وناو
 درکشتزارهای برنج وچای

 درکنارگله وگندم
 ما

 اين بام های کوچک توفان
 آهنگ پيش گوئی توفان ناگهان

 دربند های سرد قزل قلعه واوين وحصار
 زندانيان خسته اين خاک نيستيم

 زندانيان خسته اين خاک ديگرند
 زندانيان خسته اين خاک

 دربندکارخانه وکارستمگرند
 انبوه سرخ رنجبران اينجا

زندانيان خسته زندان کشورند
 سعيد سلطانپور…….. 

زندان ن�ي�ز دانش�گ�اه ان�ق�الب اس�ت . زن�دان 
برخالف آنچه که همواره ازجانب ن�ي�روه�ای 
بی عمل و بی اراده و ناام�ي�د دام�ن زده م�ی 
ش��ود م��ي��دان��ی اس��ت از م��ي��ادي��ن پ��ه��ن��اور و 
گسترده مبارزه طبقاتی . زن�دان م�رک�زيس�ت 
از مراکز مبارزه عليه حاک�م�ي�ت س�رم�اي�ه و 
پاسداران نظام سرمايه داری . م�رک�زی ک�ه 
در آن مبارزه حادتر ، مستقي�م و رو در رو 
است و چهره ک�ري�ه و ن�ف�رت ان�گ�ي�ز رژي�م 
سرمايه داری به تمامی و آشکارا در آن خود 
نمايی ميکند . ارتباطات و روابط و مناسب�ات 
پرپيچ و خمی که در چهارچوب زندان حاک�م 
است ، عمق ماهيتی را آش�ک�ار م�ي�س�ازد ک�ه 
زندگی به ظاهر عادی و بدون تغيير زن�دان�ی 
در زنجير را نش�ان م�ی ده�د . ش�ک�ن�ج�ه و 
شالق هر چه محکمتر باشد به ه�م�ان ان�دازه 
مقاومت بيشتر است . عمق اين م�اه�ي�ت ن�ي�ز 
عميقتر خواهد شد . در ج�ري�ان اي�ن زن�دگ�ی 
خونين ، مقاومتی سر بر م�ي�اورد ک�ه م�ن�ش�ا 
آگ��اه��ی و ک��ي��ن��ه ط��ب��ق��ات��ی ع��م��ي��ق و ژرف��ی 
ميباشد . صن�ح�ه ه�ای ف�ع�ال�ي�ت گس�ت�رده در 
جريان اين زندگی بظاهر ساده ، انقالبيون و 
کمونيسته�ای م�ق�اوم�ی م�ي�س�ازد و ف�والد را 
آبديده خواهد س�اخ�ت . م�ق�اوم�ت در ب�راب�ر 
شکنجه و شيوه پايداری ، ارت�ب�اط ب�ا دي�گ�ر 
زندانيان و ج�ري�ان�ات س�ي�اس�ی ، ارت�ب�اط�ات 
داخلی اين جريان�ات ، ارت�ب�اط�ات زن�دان�ي�ان 
سي�اس�ی ب�ا دي�گ�ر زن�دان�ي�ان ع�ادی و غ�ي�ر 
سياسی ، شناسايی آندسته از زندانيايی که ب�ه 
خدمت رژيم در آم�ده ان�د . مس�ئ�ل�ه ارت�ب�اط 
گيری و شيوه و طرق گوناگون آن ، مس�ئ�ل�ه 
ارتباط گيری با خارج زندان ، کس�ب اخ�ب�ار 
و ارسال اخبار به خارج زندان ، م�الق�ات ، 
ب�ازج��وي�ی ، دادگ�اه ، ش�ک��ن�ج��ه ، ب��رخ��ورد 

زندانبانان با زندانی ، شيوه برخورد با تغيي�ر 
رفتار زندانبانان ، تاثير حتمی و غ�ي�ر ق�اب�ل 
انکار شرايط و اوضاع جام�ع�ه ب�ر زن�دان ، 
اخذ تاکتيکهای مناسب ب�ا ت�غ�ي�ي�ر ش�راي�ط و 
اوضاع جامعه ،چشم انداز تاکتيکها ، خ�ن�ث�ی 
نمودن تاکتيکهای زندانبان�ان ، ب�رخ�ورداری 
از تجزيه و تحليل دقيق و صح�ي�ح از وق�اي�ع 
جامعه و بسياری از مسائل صنفی و سي�اس�ی 
، اينها تماما صنحه ه�ا و م�ي�ادي�ن م�خ�ت�ل�ف�ی 
هستند که ه�ي�چ ش�ک�ن�ج�ه و اذي�ت و آزاری 
ن��خ��واه��ن��د ت��وانس��ت آن��را م��ح��دود ن��م��اي��ن��د . 
ارتجاعی ترين و وحشی تري�ن ح�ک�وم�ت�ه�ای 
سرمايه داری همانند جمهوری اسالمی ت�ن�ه�ا 
خواهند توانست نه ماهيت ، بلکه شي�وه ه�ای 
چنين فعاليتی را تغيير ده�ن�د . ال�ب�ت�ه چ�ن�ي�ن 
ارتباطاتی ، خود بخود از ابتدا و ب�ه ي�ک�ب�اره 
بروز ن�خ�واه�د ي�اف�ت . ب�ط�ور م�ث�ال م�ا ب�ه 
يکباره و بدون هيچگونه مقدمه ای و پ�روس�ه 
ای از حرک�ت بس�وی م�اه�ي�ت ف�وق ال�ذک�ر، 
ش��اه��د ش��ک��ل گ��ي��ری ي��ک��ی از ش��ي��وه ه��ای 
ارتباطات نخواهيم بود . بلکه هرکدام از آنان 
، چه منفرد و چه در ارت�ب�اط ب�ا ي�ک�دي�گ�ر ، 
محصول پروسه ای از ح�رک�ت م�ي�ب�اش�ن�د ، 
پروسه ای که دستگيری عنصری انقالب�ی و 
مبارز در ج�ري�ان آن ق�رار م�ی گ�ي�رد . ب�ا 
دستگيری که خ�ود ن�ق�ط�ه ع�ط�ف و ش�روع 
چنين حرکت�ی اس�ت ، ج�ري�ان�ی روب�ه رش�د 
بروز ميابد . تدريجا عوامل ارتباط�ات پ�دي�ده 
های زندان در شيوه های مخ�ت�ل�ف از ه�م�ان 
ابتدا در اطراف زندانی و ارتباط او با دي�گ�ر 
ارتباطات جديد ش�ک�ل خ�واه�د گ�رف�ت و در 
جريان گسترش خويش به زندگ�ی و م�ب�ارزه 
مابين جمعی از زندانيان و مشارکت آنان در 
پروسه ای از وق�اي�ع و م�ب�ارزه و م�ق�اوم�ت 
تبديل خواهد گشت .تاکنون مج�م�وع�ه ای از 
برخوردها که از جانب بسياری از جري�ان�ات 

سياسی در ارتباط با مسئله زندان و زن�دان�ی 
س��ي��اس��ی ش��ده اس��ت ، ب��ه ه��ي��چ ش��ي��وه ای 
پاسخگوی ضروريات نبوده است . ما بيشت�ر 
شاهد حرف و حديث در مورد وحشيگريهای 
رژيم در زندان ، افشا شکنج�ه ه�ای ج�الدان 
ج��م��ه��وری اس��الم��ی، پ��اي��داری و م��ق��اوم��ت 
زندانيان و قهرمانی و حماسه آنان بوده ايم ، 
که در شيوه و ماهيت از اين م�ح�دوده ف�رات�ر 
نرفته است . نه م�اه�ي�ت ارت�ب�اط�ات ت�ج�زي�ه 
تحليل گشته اس�ت و ن�ه م�وض�ع�ی ت�ح�ل�ي�ل�ی 
مشخص در م�ورد اي�ن مس�ئ�ل�ه ات�خ�اذ ش�ده 
است . مقاومت و پايداری زندان�ي�ان س�ي�اس�ی 
بعنوان جريان و پديده ای اجتماعی در ن�ظ�ر 
گرفته شده است . آنچه تاکنون دربرخورد ب�ا 
زن��دان��ي��ان س��ي��اس��ی راي��ج ب��وده ، دو ش��ي��وه 
برخورد است که در ظاهر مختلف بنظر می 
رس��ن��د ، در ح��ال��ي��ک��ه در م��اه��ي��ت ، بس��ان 
يکديگرند . ديدگاهی با گريه و زاری و غ�م 
و اندوه از زندان ي�اد م�ی ک�ن�د و زن�دان را 
بعنوان شکنجه گاه و محلی ترسناک م�ع�رف�ی 
می کند که زن�دگ�ی س�ي�اس�ی را وي�ران م�ی 
سازد و به شيوه ای ت�رس ب�ه دل ن�ي�روه�ای 
مبارز و ان�ق�الب�ی م�ی اف�ک�ن�د ک�ه گ�وي�ا ه�ر 
دستگيری بمعنای مرگ سياسی است . ت�ن�ه�ا 
حرف چنين ديدگاهی اين اس�ت ک�ه ه�م�ي�ش�ه 
ح��رف و ح��دي��ث از گ��ذش��ت��ه و وض��ع��ي��ت 
زندانهای قبلی زب�ان م�ي�ران�د و ب�ا ارزي�اب�ی 
بدور از عقل و منطق مابين شرايط امروز و 
شرايط گذشته ، همواره به اين نتيجه م�ي�رس�د 
که شرايط کنونی زندان ، بيش از اي�ن و ب�ه 
هيچ شيوه ای ش�راي�ط س�ازن�ده ای ن�ي�س�ت . 
ديدگاه دوم ، زندان را محلی م�ي�دان�د ج�دا از 
جامعه و انفصال از مبارزه ارزيابی م�ي�ک�ن�د 
که بايستی اجبارا آنرا طی کرد و اين گ�ذران 
چگونه و به چه شيوه ای باشد از ج�ان�ب اي�ن 
ديدگاه مهم نيست . ب�رخ�ورد اول دي�دگ�اه از 
تداوم مبارزه در ج�ام�ع�ه در ه�راس اس�ت . 
سختی و دشواريهای مب�ارزه دراز م�دت را 
برنميتابد . قوانين مبارزه ط�ب�ق�ات�ی را درک 
نميکند ، و ض�روري�ات و ج�ه�ت دار ب�ودن 
چنين مبارزه ای را نميشناسد . آن کسانی ک�ه 
زندان را تنها محدود به محل شکنجه ميکن�ن�د 
، ميخواهند هرچه س�ري�ع�ت�ر از س�خ�ت�ي�ه�ا و 
دشواريها خالص شوند و نميت�وان�ن�د آن�ه�ا را 
تحمل نمايند . ترس و هراس چنين جريانات�ی 
از برخ�ورد ب�ا مس�ئ�ل�ه زن�دان در ح�رف و 
حديث از فرق و جدايی زندان�ب�ان�ان و ش�ي�وه 
های شکنجه و گريه و ناله و غم و ان�دوه از 
ضربات کابل و ش�الق م�ح�دود اس�ت . آن�ه�ا 
گويا در تعجبند که زندانبانان ب�ه چ�ه خ�اط�ر 
شکنجه ميکنند ؟ و به چه خاطر با زن�دان�ي�ان 
بد رفتاری ميکنند !؟ اين ديدگاه بجای تروي�ج 
روحيه مقاومت ، ترس و هراس را گست�رش 
می دهد . انس�ان ب�ه آن ف�ک�ر م�ی ک�ن�د ک�ه 

ش��ک��ن��ج��ه ت��ن��ه��ا 
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 سيامک رضائی



 حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلقهاست !

، که اساسا در جهت استقرار سوسي�ال�ي�س�م و 
برانداختن نظام طبقاتی سرمايه داری ح�اک�م 
بر ايران مبارزه می کند . اين طبقه ن�ه ف�ق�ط 
به لحاظ تاريخی و طبقاتی تنها نيروئی اس�ت 
که بايد انقالب دمکراتيک را به فرجام نهائی 
اش برساند بلکه تجارب و درس�ه�ای ان�ق�الب 
طی چند سال گ�ذش�ت�ه ، ض�رورت ره�ب�ری 
انق�الب را ب�ه آن آم�وخ�ت�ه اس�ت . ت�ن�ه�ا ب�ا 
رهبری طب�ق�ه ک�ارگ�ر اس�ت ک�ه ت�وده ه�ای 
مردم ميتوانند مطالبات دمک�رات�ي�ک خ�ود را 
م��ت��ح��ق��ق س��ازن��د ، ب��ه درخ��واس��ت��ه��ای ض��د 
امپرياليستی خود جامعه عمل پوشيده و ي�ک 
جمهوری حقيقتا سوسياليستی و دم�ک�رات�ي�ک 
را در ايران پايه گذاری کنند . ام�ا ه�ر چ�ن�د 
که طبقه کارگر مصمم ترين و پ�ي�گ�ي�رت�ري�ن 
نيروی انقالب است ، اما تنها نيروی ان�ق�الب 
در اي�ن م�رح�ل�ه ن�ي�س�ت . گ�ذش�ت�ه از ن�ي�م�ه 
پرولترهائی که ب�ه ل�ح�اظ س�اخ�ت�ار س�رم�اي�ه 
داری حاک�م و ب�ح�ران م�زم�ن ک�ن�ون�ی ي�ک 
نيروی قابل مالحضه را تش�ک�ي�ل م�ي�ده�ن�د و 
نزديکترين مت�ح�د پ�رول�ت�اري�ا م�ح�س�وب م�ی 
گ��ردن��د ، اقش��ار م��ي��ان��ی و پ��اي��ي��ن��ی خ��رده 
بورژوازی نيز که در معرض انواع و اقس�ام 
فش��اره��ای س��رم��اي��ه ک��الن ، تض��ي��ي��ق��ات و 
فشارهای متعدد حکوم�ت�ی و ب�ی ح�ق�وق�ی و 
سرکوب قرار دارند ، نيروی ديگ�ريس�ت ک�ه 

در ايران عالقمند اس�ت –به تحوالت انقالبی 
و در اين جهت مبارزه می کند اين نيرو ه�ر 
چند که بنا به ماهيت طب�ق�ات�ی خ�ود ن�ي�روئ�ی 
ذاتا مردد نا استوار و ناپيگير م�ح�س�وب م�ی 
شود ، اما فشارهای بی ح�د و حص�ر رژي�م 
حاکم بر ايران و ن�ي�ازه�ای ع�ي�ن�ی ت�ح�والت 
جامعه که در جهت من�اف�ع اوس�ت ، آن�را ب�ه 
سوی انجام اين تح�والت س�وق داده اس�ت و 
ت�ح��ت ره��ب�ری ط��ب��ق��ه ک��ارگ��ر م�ي��ت��وان��د در 
پيروزی انقالب سهيم باشد ، از اين�رو خ�رده 
بورژوازی شهر و روس�ت�ا ن�ي�ز در م�رح�ل�ه 
کنونی انقالب متحد پرولتاريا م�ح�س�وب م�ی 
گردد و در صف انقالب ج�ای دارد . ال�ب�ت�ه 
همانگونه که تجربه انقالب اي�ران نش�ان داد 
تمايل اقشار مختلف خرده بورژوازی به اي�ن 
تحوالت نمی تواند يکسان ب�اش�د ، در ح�ال�ی 
که اقشار پائينی و م�ي�ان�ی خ�رده ب�ورژوازی 
بيشتر به س�م�ت پ�رول�ت�اري�ا و رادي�ک�ال�ي�س�م 
گرايش دارند و دمکراتهای خرده بورژوا را 
تش��ک��ي��ل م��ی ده��ن��د ، قش��ر ف��وق��ان��ی خ��رده 

بورژازی که از رف�اه ب�ي�ش�ت�ری ب�رخ�وردار 
است و تمايل بيشتری به بورژوا شدن دارد ، 
فوق العاده متزلزل و محافظه کار است ، ب�ه 
همين علت نيز در صف بنديهای طبقات�ی در 
موضعی بينابينی قرار دارد و ف�اق�د م�اه�ي�ت 
انقالبی است . در اين م�ي�ان ب�ورژوازی ک�ه 
در ايران طبقه حاکم را تش�ک�ي�ل م�ی ده�د و 
منافع آن با حفظ نظم موجود مرت�ب�ط اس�ت ، 
مخالف جدی و سرسخت ه�رگ�ون�ه ت�ح�والت 
انقالبی و دمکراتيک در ايران است . ب�خ�ش 
های مختلف بورژوازی عليرغم تض�اده�ائ�ی 
که با يکديگر بر سر سهم خ�ود از غ�ارت و 
چپاول و استثمار دارند در دشمنی با ان�ق�الب 
و توده های مردم هم عقيده اند . تجربه ت�وده 
ه��ای م��ردم در دوران ح��ک��وم��ت ش��اه و 
جمهوری اسالم�ی اي�ن ح�ق�ي�ق�ت را ب�ه ان�ه�ا 
آموخته است . اين طبق�ه ب�ه ک�ل�ی در ص�ف 
ضد انقالب قرار دارد و دارای ماهيتی تمام�ا 
ضد انقالبی و ارتجاعی است . بر اساس اين 
صف ب�ن�دی ط�ب�ق�ات�ی ه�م اک�ن�ون اح�زاب و 
سازمانهائی ش�ک�ل گ�رف�ت�ه ان�د ک�ه ه�ر ي�ک 
منطبق بر منافع طبقاتی هر يک از طبقات و 
اقشار فوق الذکر در مبارزه سياس�ی ش�رک�ت 
دارند و از منافع طبقه و ي�ا قش�ر خ�ود دف�اع 
می کنند . ماهيت طبقاتی اين اح�زاب ک�ه ب�ر 
اساس برنامه و عملکردشان تعيين می گ�ردد 
نش��ان م��ي��ده��د ک��ه ه��ر ي��ک از اح��زاب و 
سازمانهای سياس�ی م�وج�ود از م�ن�اف�ع ک�دام 
طبقه و قشر دفاع می کنن�د ؟ ت�ا چ�ه ح�د ب�ه 

دم��ک��رات��ي��ک و ض��د   –ت��ح��والت ان��ق��الب��ی 
امپرياليستی ذی عالقه اند و يا در م�ق�اب�ل آن 
قرار دارند ؟ هم اکنون در اي�ران اح�زاب و 
سازمانهای مختلفی وجود دارند ک�ه ع�ي�ان و 
آشکار از حفظ نظام س�رم�اي�ه داری ، ن�ظ�م 

ب�وروک�رات�ي�ک و دي�ک�ت�ات�وری   –ارتجاع�ی 
بورژوازی دفاع می ک�ن�ن�د ، اي�ن اح�زاب و 

انقالب�ی و   –سازمانها با تحوالت دمکراتيک 
ضد امپرياليستی در ايران مخالف�ن�د ، م�ن�اف�ع 
انها اساسا در تضاد اش�ک�ار ب�ا م�ن�اف�ع ت�وده 
مردم قرار دارد و دشمنی خود را ب�ا ط�ب�ق�ه 
کارگر و عموم زحم�ت�ک�ش�ان اي�ران ، ع�م�ال 
نشان داده اند . اين احزاب و س�ازم�ان�ه�ا ه�ر 
چند ماهيتا هي�چ گ�ون�ه ت�ف�اوت�ی ب�ا ي�ک�دي�گ�ر 
ندارند و خواستار حفظ نظم م�وج�ودن�د ، ام�ا 
قشرهای مختلف بورژوازی و يا بخش ه�ای 
مختلف آن را نمايندگی می کنند ، بر اين مبنا 

مدافع تاکتيکهای متف�اوت�ی ب�رای ح�ف�ظ ن�ظ�م 
موجود و منافع طبقه سرمايه دارند ، ب�رخ�ی 
از تاکتيکهای ليبرالی ، رفرم ه�ای ن�اچ�ي�ز ، 
آزادی س��رو دم ب�ري��ده و ش��ک�ل ج��م��ه��وری 
ح��ک��وم��ت ب��ورژوازی و ب��رخ��ی دي��گ��ر از 
تاکتيک سرکوب و اختناق ، شکل سلطنتی و 
يا جمهوری به شيوه اسالمی دفاع می کنن�د . 
در ي�ک س��وی اي�ن اح�زاب و س��ازم�ان�ه��ای 
بورژوائی که اس�اس�ا از م�ن�اف�ع ب�ورژوازی 
بزرگ دفاع می کنند ، احزاب و سازمان�ه�ای 
سلطنت طلب و سازمانهای وابسته به ج�ب�ه�ه 
ملی قرار دارند ، و در سوی ديگر اين طيف 
، نهضت آزادی و سازمان م�ج�اه�دي�ن خ�ل�ق 
قرار گرفته اند ، همه اين احزاب و سازمانها 
که از منافع طبقه سرمايه دار ، دي�ک�ت�ات�وری 
بورژوازی ، حفظ نظام سرماي�ه داری و از 

 –بر جای ماندن کل�ي�ه ن�ه�اده�ای ارت�ج�اع�ی 
بوروکراتيک دفاع می کنند ، دشم�ن ان�ق�الب 
و توده های مردم اند . در ط�ي�ف اح�زاب و 
س��ازم��ان��ه��ای ب��ورژوائ��ی ، م��اه��ي��ت ب��خ��ش 
عظيمی از انها از جمله س�ل�ط�ن�ت ط�ل�ب�ان و 
احزاب وابسته به جبهه م�ل�ی ب�ر ت�وده ه�ای 
م��ردم اي��ران افش��ا ش��ده اس��ت ، آن��ه��ا ف��اق��د 
هرگونه پايگاه توده ای اند و نمی ت�وان�ن�د ب�ه 
نحو جدی خ�ط�ری ب�رای ج�ن�ب�ش م�ح�س�وب 
شوند ، ام�ا ب�خ�ش دي�گ�ری از اپ�وزيس�ي�ون 
ب��ورژوائ��ی ک��ه ت��وس��ط ن��ه��ض��ت آزادی و 
سازمان مجاهدين خلق نمايندگی می ش�ود ب�ا 
توسل به ليب�رال�ي�س�م و ادع�ای آزادي�خ�واه�ی 
بيش از تمام احزاب و سازمانهای بورژوائی 
در تالشن�د ت�ا ح�م�اي�ت ت�وده ه�ای م�ردم را 
بدست اورند ، بورژوا ليبرال�ه�ا و ج�ري�ان�ات 
رنگارنگی که خواسته ها و م�ن�اف�ع ان�ه�ا را 
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 وظائف ما در وضعيت حساس كنوني ! 

بررسی اوضاع اقتصادی ، 
اجتماعی ، سياسی و تاريخی 

ايران و روند تکامل نظام 
سرمايه داری و اشکال مختلف 
سيادت سياسی آن نشان می 

دهد که نظام سرمايه داری در 
ايران هر شکل سياسی ای که 

بخود بگيرد ، قادر به حل 
معضالت جامعه در جهت آزادی 

، عدالت اجتماعی و رشد و 
 شکوفائی انسانها نيست .



نمايندگی مي�ک�ن�ن�د ، م�ی ک�وش�د ب�ا ح�م�اي�ت 
بخشهائی از هيئت حاکمه و از ط�ري�ق ي�ک 
تحول مسالمت اميز بدون هرگونه جنبشی که 
منافع بورژوازی را به خطر اندازد ، ق�درت 
را بدست آورد و ب�ا ت�وس�ل ب�ه ت�اک�ت�ي�ک�ه�ای 
ليبرالی بر بحران موجود فائق آيد ، س�ازم�ان 
مجاهدين خلق نيز که اکنون همان سياست را 
در دفاع از نظم سرمايه داری ، منافع ط�ب�ق�ه 
سرمايه دار و سرمايه بين المللی دنبال ميکند 
، ب��ه م��ن��ظ��ور ب��ه ق��درت رس��ي��دن ح��ت��ی از 
تاکتيکهای قهر آم�ي�ز اس�ت�ف�اده م�ی ک�رد در 
تالش بود و هست که به شيوه خاص خ�ود و 
با ظاهری راديکال ب�ر ب�ح�ران�ه�ای م�وج�ود 
فائق آيد . اين س�ازم�ان ک�ه در گ�ذش�ت�ه ي�ک 
سازمان دمکرات و مبارز بود و ب�ر ه�م�ي�ن 
مبنا نيز هنوز بخشهائی از ت�وده ه�ای م�ردم 
نسبت به آن متوهم هستند و ه�ن�وز در م�ي�ان 
بخشهائی از توده های م�ردم دارای ن�ف�وذ و 
پايگاه می باشد ، در تالش است که با ت�وس�ل 
به شعارهای دروغين و ادعای آزادي�خ�واه�ی 
ماهيت بورژوائ�ی و ض�د ان�ق�الب�ی خ�ود را 
بپوشاند و در شرايط اعتال جنبش با ح�م�اي�ت 
بورژوازی داخلی و ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی در راس 
جنبش قرار گ�ي�رد و " ب�ن�ام خ�ل�ق ق�ه�رم�ان 
ايران " نظم موجود را حفظ کند . ب�ی ج�ه�ت 
نيست که امروزه امپرياليستها در راب�ط�ه ب�ا 
اين جريان سياست يکی به ن�ع�ل و ي�ک�ی ب�ه 
ميخ را دنبال ميک�ن�ن�د . اخ�زاب�ی ن�ي�ز ت�ح�ت 
پوشش شعارهای برابری ط�ل�ب�ان�ه خ�ال�ی از 
محتوا و اينکه خويش را مارکسيست مينام�ن�د 
در گ��غ��ت��ار و ک��ردار و ب��ا ت��ه��ی ک��ردن 
مارکسيسم از ماهيت ان�ق�الب�ی خ�وي�ش و رد 
اصول ب�دي�ه�ی ان در ام�ر ان�ق�الب و پش�ت 
امپرياليسم به بهان�ه اي�ج�اد م�درن�ي�ت�ه س�ن�گ�ر 
گرفته و سعی در به بيراهه کش�ان�دن ج�ن�ب�ش 
انقالبی را دارند و اصوال در جبه�ه ارت�ج�اع 
و ام��پ��ري��ال��ي��س��م و ض��د ان��ق��الب ارزي��اب��ی 
م�ي��گ�ردن��د . ج��ري�ان ب��اص�ط��الح ک��م��ون�ي��س��م 
کارگری بنا به م�اه�ي�ت ط�ب�ق�ات�ی خ�وي�ش و 
اينکه هيچگاه يک جريان پرولت�ری ن�ب�وده و 
خاستگاه طبقاتی آن در بدو تاس�ي�س آن دف�اع 
از منافع خرده بورژوازی ش�ه�ری ب�وده در 
اين چهارچوب ارزيابی ميگردد . اين جريان 
آکسيونيست ب�ا ط�رح ت�اک�ت�ي�ک�ه�ای ت�ه�ی از 
خصلت و م�اه�ي�ت ان�ق�الب�ی و ب�رای کس�ب 
حداقل مطالبات دمکراتيک بورژوايی ه�م�ان 
بهتر که نقاب از چهره برگيرد و در دشم�ن�ی 
با انقالب و مبارزه قهرآميز ت�وده ای ش�ع�ار 

سرن�گ�ون�ی را ب�ر ط�اق ن�ه�اده و ع�ل�م�ه�ای 
رنگارنگ سبز و بنفش را برافراشته نماي�د . 
اين جريان دقيقا راه حزب توده و اکثريت را 
ادام��ه م��ي��ده��د . اح��زاب و س��ازم��ان��ه��ای 
بورژوائی فوق الذکر ه�م�گ�ی م�داف�ع م�ن�اف�ع 
بورژوازی هستند و اين طبقه را ن�م�اي�ن�دگ�ی 
می کنند . اهداف اين سازمان�ه�ا م�ن�ط�ب�ق ب�ر 
منافع و اهداف طب�ق�ه س�رم�اي�ه دار و ع�ل�ي�ه 
انقالب و توده های م�ردم اس�ت . ب�ن�اب�راي�ن 
کليه اين سازمانها ضد انقالبی مح�س�وب م�ی 
شوند . همانگونه که اح�زاب و س�ازم�ان�ه�ای 
متعددی از منافع بورژوازی دفاع می کنند ، 
خرده ب�ورژوازی ن�ي�ز ن�م�اي�ن�دگ�ان س�ي�اس�ی 
خاص خود را دارد و س�ازم�ان�ه�ای م�خ�ت�ل�ف 
خ��رده ب��ورژوائ��ی ب��ه حس��ب ب��رن��ام��ه و 
ع��م��ل��ک��ردش��ان ت��م��اي��الت قش��ره��ای خ��رده 
بورژوازی را نمايندگی می ک�ن�ن�د . ب�ع�ن�وان 
نمونه کومه له حزب ک�م�ون�ي�س�ت اي�ران ک�ه 
عليرغم توهمات عموم خلقی و مبهم گذاش�ت�ن 
قدرت سياسی ، خواهان برچيده شدن دستگاه 
بوروکراتيک و ارگانهای سرکوب و نظ�ام�ی 
م�اش�ي�ن دول�ت�ی م�وج�ود اس�ت و از تس�ل�ي�ح 
عمومی خلق و شوراها دفاع می کند ، تماي�ل 
قش��ره��ای پ��ائ��ي��ن��ی خ��رده ب��ورژوازی را 
نمايندگی می کند . و ي�ا پ�ژاک ک�ه ه�ر چ�ن�د 
همانند کومه له جريانی پرولتری ن�ي�س�ت ام�ا 
در تقابل با دستگاه حاک�م ب�ورژوازی م�ن�اف�ع 
اقشار ميانی و پائينی خرده بورژوازی ش�ه�ر 
و روستاهای کردستان را نمايندگی مي�ک�ن�د . 
سازمانهای ديگر نظير راه ک�ارگ�ر ن�ي�ز ه�ر 
چند ناپيگيرتر از کومه له حزب ک�م�ون�ي�س�ت 
مدافع دمکراسی هستند ، اينان نيز در زم�ره 
سازمان های خرده بورژوازی محسوب م�ی 
گردند که اليه های پ�ائ�ي�ن�ی و م�ي�ان�ی خ�رده 
بورژوازی را نمايندگی می کنند . ت�م�ام اي�ن 
سازمانهای خرده بورژوائی که ب�ه ت�ح�والت 

دمکراتيک و ض�د ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی   –انقالبی 
معتقدند ، جز سازمانهای ان�ق�الب�ی م�ح�س�وب 
می شوند ، اما احزاب و سازمانهائ�ی ن�ظ�ي�ر 
حزب توده و اکثريتی ها که از جنبه طبق�ات�ی 
منافع اليه های فوقانی خ�رده ب�ورژوازی را 
نمايندگی م�ي�ن�م�اي�ن�د و رف�رم�ي�س�م و س�ازش 
طبقاتی آنها از اين سر منشا ط�ب�ق�ات�ی ن�اش�ی 

م��ی گ��ردد ، ن��ه ب��ي��ان��گ��ر ان��ق��الب��ی گ��ری و 
دمکراتيسم خرده بورژوازی ب�ل�ک�ه ن�م�اي�ن�ده 
محافظه کاری و س�ازش�ک�اری آن م�ح�س�وب 
می گ�ردن�د . اي�ن س�ازم�ان�ه�ا ک�ه ب�ا ادع�ای 
دروغين دفاع از منافع طب�ق�ه ک�ارگ�ر اي�ف�ای 
نقش می کنند، مطلقا ف�اق�د ه�رگ�ون�ه م�اه�ي�ت 
انق�الب�ی هس�ت�ن�د ، اي�ن�ان ب�ه حس�ب ش�راي�ط 
مختلف سياسی ي�ا مس�ت�ق�ي�م�ا در ص�ف ض�د 
انقالب قرار می گيرند و يا هر لحظه مست�ع�د 
سازش و خيانت اند ، البته ذک�ر ن�م�ودي�م ک�ه 
در چنين طيف�ی م�ح�اف�ل�ی ش�س�ت�ه و رف�ت�ه و 
ديسکو نش�ي�ن ه�ال�ي�وودی ه�م�چ�ون م�ح�اف�ل 
موسوم به کمونيسم کارگری و يا حکمت�ي�س�ت 
و ... ج��ای دارن��د ک��ه ب��ع��ن��وان ک��ارگ��زاران 
ب��ورژوازی در راه ان��ق��الب س��ن��گ ان��دازی 
ميکنند . بنابراي�ن روش�ن م�ی گ�ردد ک�ه در 
طيف سازمانهای خرده بورژوائی ن�ي�ز ت�ن�ه�ا 
احزاب و سازمانهائی ک�ه م�ن�اف�ع الي�ه ه�ای 
پائينی و ميانی خرده بورژوازی را نمايندگی 
می کنند و حامل دمکراتيسم انق�الب�ی هس�ت�ن�د 
دارای ماهيتی انقالبی می ب�اش�ن�د . ش�ن�اخ�ت 
ماهيت طبقاتی احزاب و سازمانهای م�وج�ود 
ب��وي��ژه در ش��راي��ط ک��ن��ون��ی ک��ه ه��ر ل��ح��ظ��ه 
بحرانهای رژيم حادتر ميشود و چش�م ان�داز 
اعتال جنبش توده ای نزديکتر می گردد ، از 
اهميت ويژه ای برخوردار اس�ت ، چ�را ک�ه 
اي�ن ارزي�اب��ی اس�ت ک�ه نش��ان م�ي��ده�د ک��دام 
احزاب و سازمانها از منافع طبقات و اقش�ار 
انقالبی دف�اع م�ي�ک�ن�ن�د و خ�واه�ان ت�ح�والت 

دمکراتيک و ض�د ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی   –انقالبی 
هستند و کدام يک عليه اين تحوالت هستن�د . 
بر اين مبن�ا ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر ب�اي�د از م�وض�ع 
پافشاری روی دمک�راس�ی ان�ق�الب�ی ، خ�رده 
بورژوازی را بخود ملحق سازد ، ليبرال�ي�س�م 
و رفرمي�س�م را م�ن�ف�رد ن�م�اي�د ، ج�م�ه�وری 
اسالمی را سرن�گ�ون ک�ن�د و ان�ق�الب را ب�ه 
فرجام پيروزمندش برساند . در جهت ت�ح�ق�ق 
اين استراتژی وظيفه سازمان ماست که مقدم 
بر هر چ�ي�ز در ج�ه�ت س�ازم�ان�ده�ی ط�ب�ق�ه 
کارگر تالش کند ، تا اين طبقه بتواند وظايف 
انقالبی خويش را به انجام برساند . هر چ�ن�د 
طبقه کارگر طی سالهای پ�ر ف�راز و نش�ي�ب 
اخير و در بطن ي�ک رش�ت�ه م�ب�ارزات ح�اد 
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كارگران پيشرو : با اتخاذ شعارهاي تاكتيكي ، ماهيت ناپيگير 
روشهاي ، روشهاي تاكتيكي و شعارهاي برنامه اي احزاب و 

 دستجات اپوزيسيون بورژوايي را افشا كنيد !

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی ، زنده باد سوسياليسم !



طبقاتی ، تجارب بسيار گرانبها و ارزشمندی 
آموخته و به آگاهی قابل م�الح�ظ�ه ای دس�ت 
يافته است ، اما هنوز از تش�ک�ل الزم ب�رای 
رهبری بال منازع انقالب برخوردار نيست . 
ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته رژيم پس 

ض��رب�ات ج�دی ب��ه تش��ک�ل��ه��ای  ٦٠از ده��ۀ 
طبقاتی اين طبقه وارد اورده است ، از اينرو 
مسئله سازماندهی طبقه کارگر اساسی ت�ري�ن 
وظيفه ايست که در برابر س�ازم�ان م�ا ق�رار 
گرفته است . اين سازماندهی قبل از هر چيز 
مستلزم سازماندهی آگاه ترين و پيش�روت�ري�ن 
بخش کارگران در تشکل ه�ای ح�زب�ی ، در 
هسته های سرخ سازمانی است . ام�ا م�ا در 
حالی می توانيم در ان�ج�ام اي�ن وظ�ي�ف�ه خ�ود 
موفق باشيم که از تجارب گذشته بياموزي�م و 
س�ب��ک ک��ار و ش��ي��وه س��ازم�ان��ده��ی خ��ود را 
اصالح کنيم . سازماندهی و رهبری م�ب�ارزه 
طبقات�ی ک�ارگ�ران ب�وي�ژه در ش�راي�ط�ی ک�ه 
ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته بر اي�ران 
ح��اک��م اس��ت و ه��رگ��ون��ه ف��ع��ال��ي��ت س��ي��اس��ی 
ک��ارگ��ران ب��ا ش��دت س��رک��وب م��ی گ��ردد ، 
مستلزم اي�ج�اد ي�ک تش�ک�ي�الت مس�ت�ح�ک�م ، 
مخفی ، منضبط و پايدار در مي�ان ک�ارگ�ران 
است ، که ادامه کاريش در مب�ارزه تض�م�ي�ن 
شده باشد و پايه آنرا انقالبيونی تشکي�ل ده�ن�د 
که در فن مب�ارزه ب�ا پ�ل�ي�س م�ه�ارت داش�ت�ه 
باشند و اصول و قواعد پنهانکاری را ب�دق�ت 
بکار می گيرن�د . چ�ن�ي�ن تش�ک�ي�الت�ی ب�ج�ای 
گسترش سطحی ، ب�ه ف�ع�ال�ي�ت ع�م�ق�ی م�ی 
پردازد و بجای تکيه بر کميت به کيفيت اتک�ا 
می کند و هسته های سرخ ک�ارگ�ران را ب�ر 
اس��اس گ��زي��ن��ش بس��ي��ار دق��ي��ق اعض��ا آن��را 
سازمان ميدهد . تشک�ي�الت�ی ک�ه ب�خ�واه�د ب�ه 
عنوان تشکيالت پايدار و ادامه کار در م�ي�ان 
کارگران فعاليت کن�د ، و ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر را 
سازماندهی کند ، بايست اکيدا به س�ب�ک ک�ار 
و شيوه فعاليت پرولتری متکی باشد ، به کار 
و فع�ال�ي�ت ، م�ت�ي�ن ، پ�ي�گ�ي�ر و ادام�ه ک�ار 
بيانديشد ، از حرکتهای مقطعی ، عجوالنه و 
تبليغات گرايانه بپرهيزد و ب�ج�ای اي�ن�ک�ه در 
پی خودنمائيه�ای خ�رده ب�ورژوائ�ی ب�اش�د و 
بخواهد بهر شکل ممکن حض�ور و ف�ع�ال�ي�ت 
خ��ود را نش��ان ده��د ب��ه س��ازم��ان��ده��ی ي��ک 
تش��ک��ي��الت مس��ت��ح��ک��م در م��ي��ان ک��ارگ��ران 
بيانديشد . بنابراين سازمان ما با درس گي�ری 
از گذشته و تصحيح جدی سبک کار و شي�وه 
فعاليت و سازماندهی خود م�ی ب�اي�د وظ�ي�ف�ه 
خود را در ام�ر س�ازم�ان�ده�ی ک�ارگ�ران از 

طريق ايجاد هسته های سرخ در کارخانه ه�ا 
و محالت زحمتکش نشين ايفا نم�اي�د ، ال�ب�ت�ه 
س��ازم��ان��ده��ی ک��ارگ��ران در تش��ک��ل ه��ای 
کمونيستی هر چند به ويژه در مقطع ک�ن�ون�ی 
يکی از م�ه�م�ت�ري�ن وظ�اي�ف م�ا در زم�ي�ن�ه 
سازماندهی کارگران مح�س�وب م�ی گ�ردد ، 
اما تنها وظيفه م�ا در اي�ن زم�ي�ن�ه ن�ي�س�ت . 
سازمان�ده�ی ک�ارگ�ران در تش�ک�ل�ه�ای غ�ي�ر 
حزبی يکی ديگر از وظائف م�اس�ت . رژي�م 
سرکوبگر و ارت�ج�اع�ی ج�م�ه�وری اس�الم�ی 
کارگران ايران را حتی از تشکلهای ص�ن�ف�ی 
خود محروم نموده است ، اما شرايط زن�دگ�ی 
و فعاليت طبقه کارگر مداوما اين طبقه را ب�ه 
سوی تشکل و ه�م�ب�س�ت�گ�ی س�وق م�ي�ده�د . 
مبارزه کارگران عليه سرمايه داران آنه�ا را 
ناگزير می سازد که م�ت�ش�ک�ل ع�م�ل ک�ن�ن�د ، 
امروز با توجه به ديکتاتوری و اختناق حاک�م 
بر ايران و در عين ح�ال چش�م ان�داز اع�ت�ال 
قريب الوقع جنبش و نيز با توجه به ت�ج�ارب 
بين المللی طبقه کارگر مناس�ب ت�ري�ن ش�ک�ل 
تشکل غير حزبی ک�ارگ�ران ، ک�م�ي�ت�ه ه�ای 
مخفی کارخ�ان�ه اس�ت ، ب�ن�اب�راي�ن ع�ن�اص�ر 
پ��ي��ش��رو ک��ارگ��ری ، ف��ع��ال��ي��ن و ه��واداران 
سازمان در کارخانه ها بايد در ج�ه�ت اي�ج�اد 
اين کميته ها تالش کنند . البته اهميتی ک�ه ب�ا 
توجه به مجم�وع�ه ش�راي�ط م�وج�ود و چش�م 
انداز آينده جنبش برای ک�م�ي�ت�ه ه�ای م�خ�ف�ی 
کارخانه قائليم ، به معنای نفی دي�گ�ر تش�ک�ل 
های غير حزبی کارگران نيست . بايد از هر 
تشکل قانونی و غير قانونی ، و در هر ک�ج�ا 
که ام�ک�ان ب�رای م�ت�ش�ک�ل ک�ردن ع�م�وم�ی 
کارگران وجود دارد است�ف�اده ک�رد . مس�ئ�ل�ه 
اساسی برای ما متشکل ساخت�ن ک�ارگ�ران و 
زحمتکشان است . سازماندهی طبق�ه ک�ارگ�ر 
هر چند اساسی ترين و م�ه�م ت�ري�ن وظ�ي�ف�ه 
ماست ، ام�ا ت�ن�ه�ا وظ�ي�ف�ه م�ا ن�ي�س�ت . در 
شرايطی که چشم انداز اعتال جنبش ت�وده ای 
، و احتمال يک قيام وجود دارد ي�ک�ی دي�گ�ر 
از وظائفی که در برابر ما قرار گرفته اس�ت 
، تالش در جهت کسب ت�واف�ق و ائ�ت�الف�ه�ای 
دمکراتيک با دمکراتهای ان�ق�الب�ی در ب�ي�ان 
خواسته ها و مطالبات دمکراتيک و مشخصا 
در ج��ه��ت س��رن��گ��ون��ی رژي��م اس��ت . اگ��ر 
پيروزی انقالب دمکراتيک در اي�ران م�ن�وط 
ب��ه اي��ن اس��ت ک��ه ط��ب��ق��ه ک��ارگ��ر ب��ا خ��رده 
بورژوازی برای سرنگونی رژيم و استق�رار 
يک رژيم دمکراتيک متحد گردد ، س�ازم�ان 
ما بايد در اين زمينه نيز ت�الش ک�ن�د ، و در 

جهت ائتالف و اتحاد ع�م�ل ب�ا دم�ک�رات�ه�ای 
انقالبی عليه جمهوری اسالمی بکوشد . حفظ 
استقالل طبقاتی کارگران و دفاع از ب�رن�ام�ه 
و تاکتيکهای پرولتری به هيچ وجه نافی اي�ن 
اتحاد عمل�ه�ا و ائ�ت�الف ه�ا ب�ا س�ازم�ان�ه�ای 
دمکرات و انقالبی نيست . ما ب�اي�د در ع�ي�ن 
افشا ماهيت سازمانهای خرده بورژوائی ، و 

سياسی با آنها ، در   –مرزبندی ايدئولوژيک 
جهت ائتالف ها و اتحاد عملهای اصولی ک�ه 
متضمن دفاع از برنامه ان�ق�الب�ی پ�رول�ت�اري�ا 
باشد اقدام کنيم ، کم بها دادن به اي�ن ام�ر ن�ه 
فقط منجر به انفراد طبقه کارگر خواهد شد ، 
بلکه زمينه را ب�رای ن�زدي�ک�ی س�ازم�ان�ه�ای 

 –دمکرات و انقالبی به ليبرالها و س�وس�ي�ال 
رفرميستها هموار خواه�د س�اخ�ت . ش�راي�ط 
فوق العاده تعيين کننده ای در پيش اس�ت ه�ر 
روز که بگذرد بحران اقت�ص�ادی و س�ي�اس�ی 
موجود ژرفتر می گردد . تضادها به سر ح�د 
انفجار نزديکتر می ش�ون�د . اح�ت�م�ال وق�وع 
يک قيام در اين بحران و جنگ اح�ت�م�ال�ی و 
حتی پس از آن به امری ج�دي�ت�ر ت�ب�دي�ل م�ی 
گردد. وظيفه ت�دارک ب�رای ي�ک اع�ت�ص�اب 
عمومی سياسی و قيام مسلحانه ، وظ�ي�ف�ه ای 
بسيار مبرم است . سازماندهی طبق�ه ک�ارگ�ر 
و زحمتکشان و تالش در جهت کسب ت�واف�ق 
و ائتالف با دمک�رات�ه�ای ان�ق�الب�ی ب�ه م�ث�اب�ه 
ت�دارک س�ي�اس�ی ق�ي�ام از اه��م�ي�ت وي�ژه ای 
برخوردار است . ب�ر م�ب�ن�ای آن�چ�ه ک�ه در 
تحليل وضعيت کنونی و چشم انداز ت�ح�والت 
سياسی اند ، بايد تمام نيرو و ام�ک�ان�ات م�ان 
را در جهت سازماندهی توده ها برای ان�ج�ام 
قيام سراسری مسلحانه و اعت�ص�اب س�ي�اس�ی 
عمومی بکار گيري�م ، ب�ه ط�رح ش�ع�اره�ای 
بالواسطه انق�الب�ی ب�پ�ردازي�م ، خ�واس�ت�ه�ای 
روزمره را با شعاره�ای مس�ت�ق�ي�م�ا ان�ق�الب�ی 
همچون سرنگونی جمهوری اس�الم�ی پ�ي�ون�د 
دهيم . توده مردم را حول برنامه دمکراتي�ک 
که بيانگر اساسی ترين مطالبات دمکرات�ي�ک 

ضد امپرياليستی و رفاه�ی آن�ه�اس�ت ، ب�ه   –
مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالم�ی و 
استق�رار ج�م�ه�وری ف�درات�ي�و ش�وراي�ی ف�را 
خوانيم ، بی ثمری رف�رم�ي�س�م و درخ�واس�ت 
اصالحات نا چيز را ب�ه ان�ه�ا نش�ان ده�ي�م و 
م��ت��ق��اع��دش��ان س��ازي��م ک��ه ب��دون س��رن��گ��ون��ی 
ج��م��ه��وری اس��الم��ی و ان��ج��ام ي��ک رش��ت��ه 
تحوالت انقالبی ، تحق�ق دم�ک�راس�ی و رف�اه 
عمومی ممکن نيست . نشان دهيم که ان�ق�الب 

راه حل قطعی همه بحرانهاست .
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 پرتوان باد همبستگی بين المللی کارگران سراسر جهان  !

سازمان اتحاد فدائيان 
کمونيست يک سازمان 

کمونيستی و بخشی از طبقه 
کارگر است که در جنبش آن 
شکل گرفته و هدف خود را 

گسترش و تکامل مبارزه طبقه 
بسمت پيروزی نهائی و 

ساختمان جامعه سوسياليستی 
و کمونيستی قرار داده است ، 
که در آن وحدت و يگانگی 

انسان تامين و تکامل هر فرد 
شرط تکامل همگان است . 
مبانی سياسی و خط و مشی 
آن در برنامه سازمان بيان 

 گرديده است .

اطالعيه احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و 
مارس روز جهانی  ٨ کمونيست به مناسبت

 زن
بيش از صد و سی سال از روزی که زن�ان  

کارگر کارخانجات نساجی در نيويورک، در 
اعتراض به سختی شرايط کار و نازل ب�ودن 
سطح دستمزدهايشان به اعتراض ب�رخ�اس�ت�ه 
و در براب�ر س�رم�اي�ه ش�وري�دن�د م�ی گ�ذرد. 
زنانی که گراميداشت رزمشان ب�ن�ي�ان هش�ت 

 مارس، روز جهانی زن قرار گرفت.
هر سال هشت مارس فرصتی است تا تغي�ي�ر 
و تحوالت ساالنه در رابطه با رفع ت�ب�ع�ي�ض 
جنسيتی را مرور ک�ن�ي�م. ب�ه ج�رات م�ي�ت�وان 
گفت؛ که مدتهاست نه تنها ق�دم�ی ع�م�ل�ی در 
جهان بسود زنان برداشته نشده اس�ت، ب�ل�ک�ه 
سياست رياضت اقتصادی نيز ستم جن�س�ي�ت�ی 
را پر رن�گ ت�ر ک�رده، ش�دت اس�ت�ث�م�ار را 
اف�زوده، م��زد ه��ا را پ��اي��ي�ن ت��ر و اخ��ت��الف 
دستم�زد ب�رای زن�ان اف�زاي�ش ي�اف�ت�ه اس�ت. 
کاهش و يا نبود ام�ک�ان�ات اج�ت�م�اع�ی ت�اث�ي�ر 
مخربی بر زن�دگ�ی زن�ان داش�ت�ه اس�ت. اي�ن 
روند در کشورهای عقب نگه داشته ش�ده ک�ه 
ع��م��دت��ا از ط��ري��ق ن��ي��روی ک��ار ارزان در 
صحنه بازار رقابت می کنند، به نحو ف�اج�ع�ه 

 باری سرعت گرفته است.
برای آنکه بتوان از دي�دگ�اه ت�رق�ی خ�واه�ان�ه 
يک زن وعمدتا زنان کارگر و زحمتکش ب�ه 
جهان ن�گ�ريس�ت، ک�اف�ی اس�ت ع�م�ده ت�ري�ن 
تحوالت اخير را در راب�ط�ه ب�ا زن�ان م�ورد 
بررسی قرار داد. خي�زش ه�ای ت�وده ای از 
قيام به�م�ن گ�رف�ت�ه ت�ا م�ب�ارزات در مص�ر، 
ت��ون��س و بس��ي��اری از کش��وره��ا، ع��ل��ي��رغ��م 
شرکت وسيع زنان در پ�روس�ه اع�ت�راض�ات 
اجتماعی، فاقد هرگونه دستاوردی در زمي�ن�ه 
آزادی و حقوق برابر برای زنان بوده اس�ت. 
نياز سرمايه داری به بقای خ�ود در ش�راي�ط 
کنونی استفاده از قدرت بسيج ن�ي�روه�ای ه�ر 
چه بيشتر ارتجاعی بوده است. به اين خاط�ر 
تقوي�ت و رش�د اي�ن ن�ي�روه�ا، ب�ي�ش از ه�ر 
گروهی زنان و کارگران را ب�االخ�ص آم�اج 
ق�رار داده اس��ت. م��ا ب�ا چ��اره ج��وي��ی ه��ای 
خونين سيستم سرمايه داری برای بقا روب�رو 
هستيم . وقتی که س�رم�اي�ه داری پ�س م�ان�ده 
ترين وخوفناکترين نيرو ه�ای ارت�ج�اع�ی را 
از گورستان تاريخ بيرون آورده اس�ت ت�ا از 
آنان نيروي�ی دوب�اره ب�گ�ي�رد وب�ح�ران ه�ای 
الع��الج��ش را ب��پ��وش��ان��د. از اي��ن��روس��ت ک��ه 
ق��رب��ان��ي��ان اي��ن پ��روس��ه ه��ر روز ف��زون��ی 
ميگيرند. ف�ق�ر روز اف�زون ، اع�ت�ي�اد و ت�ن 
فروشی، تجارت س�ک�س و ک�ودک�ان ک�ار و 

حمله به هرگونه تجل�ی آزادی، خ�ون�اب�ه اي�ن 
زخم کهن اس�ت. ه�ر ک�ارگ�ر و زن آگ�اه�ی 
ميداند که برای دخ�ال�ت در س�رن�وش�ت خ�ود 

ن�ظ�ام س�رم�اي�ه داری، پ�اي�ی   بايد از باتالق
فراتر نهد ودر اين صورت خود را در ک�ن�ار 

 طبقه کارگر خواهد يافت.
در اي��ران ک��ه ح��ک��وم��ت��ی س��رم��اي��ه داری،  

مذهبی و ميليتاريستی حاکم است زنان ح�ت�ی 
از حق انتخاب پوشش م�ح�روم�ن�د. ق�وان�ي�ن�ی 
همچون حمايت از خ�ان�واده چ�ن�د ه�م�س�ری، 
قانون ازدواج ب�ا ف�رزن�د خ�وان�ده، ت�ف�ک�ي�ک 
جنس�ي�ت�ی، ط�رح ج�ام�ع ج�م�ع�ي�ت و ت�ع�ال�ی 
خ��ان��واده، ح��ج��اب اج��ب��اری، ن��داش��ت��ن ح��ق 
حضانت فرزندان و حق طالق، س�ن�گ�س�ار و 
غيره، ريسمان هائی هستند که برای هر چ�ه 
بيشتر ب�ه اس�ارت کش�ي�دن زن�ان ب�ک�ار م�ی 
روند. تالش بر اين است که زنان به عناوي�ن 
مختلف به پستو ها رانده شوند. مثال کاره�ای 
توليدی و مونتاژ که درخانه انجام می شود تا 
بيش از هفتاد درصد از سوی زنان انجام می 
گيرد. سود بيکرانی ک�ه از ک�ار خ�ان�گ�ی ب�ه 
جيب سرمايه داری واريز می شود. همراه با 
تبديل کردن زنان ب�ه ن�ي�روی ک�ار ارزان و 
ارتش ذخيره کار، از ج�م�ل�ه م�ن�اف�ع رژي�م�ی 
اس��ت ک��ه هس��ت��ی اش را در ض��دي��ت ب��ا 

 خواستهای زنان پيوند زده است.
وخيم تر شدن اوضاع پس از روی ک�ارآم�دن 
دولت روح�ان�ی از ه�م اک�ن�ون ق�اب�ل روي�ت 
است. تشديد سياست های هار نئوليبراليستی، 
سرکوب داخلی همراه با جلب توجه سرم�اي�ه 
های خارجی در پ�ي�ش اس�ت. زن�ان در اي�ن 
مي�ان ب�م�ث�اب�ه ن�ي�م�ی از ج�ام�ع�ه، ت�الش در 
سرکوب روزمره را ش�اه�د ب�وده و هس�ت�ن�د. 
زي��را س��رک��وب زن��ان، س��رک��وب ن��ي��م��ی از 
جامعه و راهگشای اعمال ک�ن�ت�رل ب�ر ن�ي�م�ۀ 
ديگر، بر زنان و مردان کارگر م�ع�ت�رض و 

 بر کل جامعه است.
آنچه که هستی زندگی زنان، به ويژه اقش�ار  

فرودست ي�ع�ن�ی اک�ث�ري�ت زن�ان درس�راس�ر 
جهان را برجسته ميکند مبارزه ای ب�ی ام�ان 
در تمام لحظات زن�دگ�ی، از ب�دو ت�ول�د ودر 
گستره تمامی جهان اس�ت و در اي�ن م�ي�دان 
زنان ايران به ويژه در رژيم س�رم�اي�ه داری 
جمهوری اسالمی هرگز از رزم باز نايستاده 

 اند.
تبعيض جنسيتی و قوانين شرع در پ�ي�ون�د ب�ا 
تشديد استثمار و افزايش فقر چنان وضع�ي�ت�ی 
را برای زنان اي�ج�اد ک�رده اس�ت ک�ه دي�گ�ر 
سخن بر سر چانه زدن، اين يا آن ح�ق�وق از 
دست رفته نيست. بلکه س�رن�گ�ون�ی ان�ق�الب�ی 
کليت رژيم جمهوری اسالمی، اساسی ت�ري�ن 
حرکت در جهت ره�اي�ی زن م�ح�س�وب م�ی 

 شود.
برای داشتن دنيايی انسانی و ب�راب�ر، راه�ی 
ج�ز م��ب�ارزه ب��رای تش�ک��ل ي��اب�ی و ت��دارک 

انقالب، ع�ل�ي�ه وض�ع�ي�ت م�وج�ود م�ت�ص�ور 
 نيست.

زنده باد همبستگی بين المللی با جنبش 
 ! زنان انقالبی

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری 
 اسالمی

 نابود باد مردساالری
 نابود باد نظام سرمايه داری

 زنده باد سوسياليسم
 ٢٠١٤مارس  ٨

  
 امضا کنندگان:

 اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور -١
 اتحاد چپ سوسياليستی ايرانيان -٢
 پيوند در خدمت کمونيستهای ايران -٣
 حزب رنجبران ايران -۴
 سازمان اتحاد فدائيان کمونيست -٥
 سازمان راه کارگر -٦
کميته خارج از  -سازمان فدائيان اقليت -٧

 کشور
سازمان کارگران انقالبی ايران ( راه  -٨

 کارگر )
شورای حمايت از مبارزات  -٩

 استهکلم -آزاديخواهانه مردم ايران
 -کانون همبستگی با کارگران ايران -١٠

 گوتنبرگ
 کميته جوانان بلژيک -١١
نهاد همبستگی با جنبش کارگری ايران -١٢

 غرب آلمان -
 هسته اقليت -١٣
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معيار آزادي جامعه، 
 آزادي زن است !



 گرامی باد ياد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی و برابری !

مسئله زندان�ی س�ي�اس�ی اس�ت . آن�ه�م ب�ه آن 
اندازه از حد تصور به در و طاق�ت ف�رس�ا و 
ترسناک که غ�ي�ر ق�اب�ل ت�ح�م�ل اس�ت . اي�ن 
دي��دگ��اه ب��ج��ای آش��ک��ار ک��ردن م���اه��ي���ت 
جنايتکارانه رژيم جمهوری اسالمی ، ت�رس 
و هراس را تبليغ کرده و به آن دامن م�ي�زن�د. 
با چنين برخوردی آنچيزی که در مغز انسان 
جا مي�اف�ت�د و زن�دان و ش�ک�ن�ج�ه را م�ج�س�م 
ميسازد و آن�را ت�ع�ب�ي�ر م�ی ک�ن�د ، ت�رس و 
هراس از فعال�ي�ت م�ب�ارزه ج�وي�ان�ه اس�ت و 
زندان و شکنجه را در فکر انسان ت�ب�دي�ل ب�ه 
سايه ای سياه و نفرت ان�گ�ي�ز ه�م�ان�ن�د س�اي�ه 
مرگ برسر انسان مبارز مي�س�ازد . خ�واب�ی 
مخوف که م�ان�ع ح�رک�ت بس�ي�اری از اف�راد 
مبارز در محل کار و زندگی آنها م�ي�گ�ردد . 
يا به تعبيری همان چيزی که خ�واس�ت رژي�م 
است و هدف شکنجه های ف�اش�ي�س�ت�ی اي�ج�اد 
چنين ترس و ه�راس�ی اس�ت . ب�ط�وری ک�ه 
توده های مردم هم�واره در ت�رس و ه�راس 
س��رک��وب ، ش��ه��ام��ت ح��رک��ت را در خ��ود 
نبينند . گويا زندانيان شب و روز در ترس و 
هراس به خود ميلرزند و ه�م�واره در ف�ک�ر 
خالصی و رهايی از چنين جهنمی هس�ت�ن�د . 
ديدگاه دوم بطور اساس�ی زن�دان را ب�ع�ن�وان 
مرکز مبارزه معرفی نميکند ، آنها زن�دان را 
بعنوان مکانی به ت�م�ام�ی ج�دا از ج�ام�ع�ه و 
مسائ�ل م�ب�ارزات�ی داخ�ل زن�دان را ج�دا از 
مسائل ع�م�وم�ی م�ب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی ازري�اب�ی 
ميکنند . در حقيقت اين ديدگاه در ج�ام�ع�ه از 
مواضع به تمامی اپورت�ون�ي�س�ت�ی و ف�رص�ت 
طلبانه منشا گرف�ت�ه و بس�ي�ار ط�ب�ي�ع�ی اس�ت 
افرادی که با چنين ديدگاهايی زم�ان�ی ک�ه ب�ه 
زندان ميافتند در م�ق�اب�ل مس�ائ�ل زن�دان ب�ی 
عمل و پاسيو باشند . و تمامی تالش آن�ه�ا ب�ه 
حفظ خويش و نجاتش�ان از زن�دان خ�ال�ص�ه 
شود . اين ج�ري�ان�ات م�ردم را ب�ه تس�ل�ي�م و 
اعتماد به زندانبانان و س�ازش ب�ا ش�راي�ط و 
خفت و خ�واری تش�وي�ق م�ي�ک�ن�ن�د . اي�ن دو 
ديدگاه در ارتباط با زندان در تشکيل ج�ري�ان 
مقاومت زندانيان سياسی به شيوه ای آش�ک�ار 
نقش مانع و در جريان توبه ک�ردن زن�دان�ي�ان 
تواب نقش مش�وق و تس�ري�ع ک�ن�ن�ده را دارا 

  هستند .

رژي�م س�رک�وب�گ�ر  ١٣٥٤فروردين سال  30
رفي�ق دي�گ�ر  ٦پهلوی ، رفيق بيژن جزنی و 

ف��داي��ی دي��گ��ر ف��داي��ی ب��ه ن��ام��ه��ای مش��ع��وف 
( سعيد ) کالنتری ، حس�ن ض�ي�ا ظ�ري�ف�ی ، 
عباس سورکی ، مح�م�د چ�وپ�ان�زاده ، اح�م�د 
جليل افشار ، ع�زي�ز س�رم�دی و دو م�ب�ارز 
مجاهد خلق ب�ه ن�ام�ه�ای ک�اظ�م ذواالن�وار و 
مصطفی خوشدل را با اقدامی تروريس�ت�ی و 
ناجوانمردانه تيرباران ن�م�ود . رژي�م ش�اه ، 
پس از اين اقدام جنايتکارانه ادع�ا ن�م�ود ک�ه 
گويا اين مبارزي�ن در ح�ال ف�رار از زن�دان 
کشته شده اند . اما اين جنايت رژيم وحشی و 
سرکوبگر شاه به عاملی تبديل گرديد تا ي�ک�ی 
از س��ي��اه��ت��ري��ن ص��ف��ح��ات ت��اري��خ س��راس��ر 
ديکتاتوری و خ�ف�ق�ان ش�اه خ�ي�ان�ت�ک�ار ورق 

  خورد .
رفيق بيژن جزنی يکی از معدود کسانی ب�ود 
که در طول سالهای متمادی با ارزيابی نتايج 

و  ٣٢تا  ٣٠شکست جنبش توده ای سالهای 
همچنين تجربه حزب توده ، ف�ک�ر ب�ازس�ازی 
جنبش کمونيستی اي�ران در ط�رح و غ�ال�ب 

ل�ن�ي�ن�ي�س�ت�ی را   –خط و مشی م�ارکس�ي�س�ت�ی 
پراکت�ي�زه ک�رد و ب�ا س�ازم�ان�ده�ی ي�ک�ی از 
گروههای تشکيل دهنده سازمان چ�ري�ک�ه�ای 
فدايی خلق ايران ، بی وقفه برای ب�ه ن�ت�ي�ج�ه 
رساندن جنبش نوين کمونيستی در م�ي�ه�ن�م�ان 
را به پيش برد . رف�ي�ق ب�ي�ژن ه�ر چ�ن�د در 
زمان اعالم موجوديت س�ازم�ان چ�ري�ک�ه�ای 
فدايی خلق ايران در زندان بسر ميبرد ، ام�ا 
نقش راهنمای خويش در رفع اشتباهات آن ، 
و در سازماندهی صفوف آن را ب�ه ب�ه�ت�ري�ن 
وجه ممکن ايفا نمود . نوشته ه�ای ت�ئ�وري�ک 
وی در طول آن ساليان ، زمينه ت�غ�ي�ي�رات و 
تحوالت ب�ع�دی س�ازم�ان ، و ت�ب�دي�ل آن ب�ه 
جريانی بالنده و بزرگ ت�وده ای در ش�راي�ط 
اعتالی جنبش ت�وده ای ب�ود . ه�ن�ر ب�زرگ 
ب�ي�ژن ، ت�وان و اس�ت�ع�داد او در تش�خ�ي��ص 
مسائل و بينش عينی در ارتباط ب�ا مش�ک�الت 
بود . که اين ن�ي�ز م�ح�ص�ول ت�ج�رب�ه ح�ي�ات 
مبارزاتی طوالنی و اگاهی سياسی ع�م�ي�ق و 
ريشه يی وی ب�ود . رف�ي�ق ب�ي�ژن ج�زن�ی ، 
حاصل شرايط و روند رو ب�ه رش�د م�ب�ارزه 
در دوران خويش بود که به دليل خ�ي�ان�ت�ه�ای 
حزب توده ف جنبش کمونيستی اي�ران دچ�ار 
ضربات شديدی گشته بود . آگاهی از اساسی 
ترين ضروريات اجتماعی و بهره گ�ي�ری از 
تجربيات خونين مبارزه طبقاتی در گذش�ت�ه ، 
ض��روری س��اخ��ت ت��ا ب��رای م��ب��ارزه ض��د 

ضد ديکتات�وری ، پ�اي�ه ه�ای   –امپرياليستی 

جنبش نوين پايه ريزی گردد . رف�ي�ق ج�زن�ی 
توانست با آگاه�ی ب�م�وق�ع از اي�ن ش�راي�ط ، 
برای تشکيل سازمانی مبارزه و رزمنده ، ب�ا 

ل�ن�ي�ن�ي�س�م ب�ه اي�ن   –ايدئولوژی م�ارکس�ي�س�م 
ضرورت تاريخی پاسخ در خور و ش�ايس�ت�ه 
بدهد . تالش بی وقف رفيق ب�ي�ژن و رف�ق�ای 
گروه جزنی که برخ�ی از اي�ن رف�ق�ا ه�م�راه 
بيژن تير باران گرديدند ، در سازمان�ده�ی و 
رشد سازمان ما تاثي�ر گ�ذار ب�ود . ت�اث�ي�ر و 
توانايی رفيق بيژن تنها در آگاهی نس�ب�ت ب�ه 
ضروريات م�ب�ارزه ن�ب�ود ، ع�ل�م و اگ�اه�ی 
نسبت به اوضاع اجتماعی و تجزيه و تحل�ي�ل 
شرايط مشخص از ديگر ت�وان�ائ�ي�ه�ای رف�ي�ق 
جزنی بود . اکثر آثاری که رف�ي�ق ب�ي�ژن در 
زندان نگاشته است ، هنوز هم از منابع م�ه�م 
ت�ئ��وري�ک هس�ت��ن�د ک�ه م�ورد اس�ت��ف�اده ق��رار 
ميگيرند . رفيق بيژن برای اثب�ات ض�رورت 
تلفيق تئوری و پراتيک انقالب�ی و در پ�اس�خ 
به فرصت طلبانی که خواهان م�راج�ع�ت ب�ه 
اص��ول س��اخ��ت��گ��ی خ��وي��ش ب��ه ن��ام اص��ول 

در ج�ا  »مارکسيستی بودند ، چنين ميگويد : 
زدن در مرحله آگاهی ، ت�رس و ه�راس از 
ع��م��ل و غ��رق ش��دن در مس��ائ��ل ص��رف��اً 
استراتزيک ، ما را به ورطه محافظه ک�اری 
که از خصوصيات اپورتونيسم اس�ت خ�واه�د 

«کش���������������������������ان���������������������������د   . 
حقانيت اين گفته رفيق بي�ژن را م�ي�ت�وان در 
مقايسه گ�ف�ت�ه وی ب�ا گ�ف�ت�ه آم�وزگ�ار ک�ب�ي�ر 
مارکسيسم انقالبی لنين مشاهده ن�م�ود . آن�ج�ا 
که لنين در اثر خويش به ن�ام دوس�ت�ان خ�ل�ق 

من با تاکيد ب�ر  »:چه کسانی هستند ؟ ميگويد 
ضرورت اهميت و گسترش فعاليت سوسي�ال 
دمکراتها به هيچ وجه مايل نيستم ک�ه ب�گ�وي�م 
اين فعاليت در قياس ب�ا ف�ع�ال�ي�ت ع�م�ل�ی در 
درجه اول و به شيوه اول نمی خ�واه�م ب�ي�ان 
کنم فعاليت دوم تا پايان فعاليت اول به تاخ�ي�ر 
افتد . اي�ن را ت�ن�ه�ا پ�ي�روان اس�ل�وب ذه�ن�ی 
( سوبژ کتيو ) در جامعه شناسی ي�ا پ�ي�روان 
سوسياليسم ت�خ�ي�ل�ی م�ي�ت�وان�د ن�ت�ي�ج�ه گ�ي�ری 
نمايند . بر خالف انکه به صورتی قطعی در 
درجه اول قرار داده ميشود هميش�ه ف�ع�ال�ي�ت 
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ياد و خاطره فدايـي بـخـون      
خفته رفيق كبير بيژن جزني و 

 آرمانهاي واالي او !

با كمك هاي مالي 
خود سازمان اتحاد 

فدائيان كمونيست را 
 ياري رسانيد .

 آنجا كه فوالد آبديده شد !



 .«عملی ( در زمينه تبليغ و ترويج ) اس�ت 
از نظر رفيق ب�ي�ژن اس�اس�ی ت�ري�ن ع�وام�ل 

 -١تعيين شيوه های م�ب�ارزه ع�ب�ارت�ن�د از : 
اوضاع اجت�م�اع�ی و اق�ت�ص�ادی و س�اخ�ت�ار 
طبقاتی جامعه و تعيين مسيری که جامعه در 

 –اوضاع اج�ت�م�اع�ی  -٢حال طی آن است . 
سياسی جامعه ک�ه ع�ب�ارت اس�ت از ت�ع�ي�ي�ن 
تضاد اص�ل�ی ج�ام�ع�ه ، ش�ک�ل ح�اک�م�ي�ت و 
اقدامات طبقات حاکم و امپريالي�س�م ، م�ي�زان 
قدرت و سازماندهی رژيم ، کميت و ک�ي�ف�ي�ت 

 -٣جريانات و سازمانهای مبارز ت�وده ای . 
شراي�ط روح�ي�ه ت�وده ه�ای م�ردم ، م�ي�زان 
تحرک ، شهامت و روحيه انها برای ت�ه�اج�م 

 -٤( و يا روحيه تسلي�م و ن�ا ام�ي�دی ان�ه�ا ).
رسوم و اشک�ال م�ب�ارزات�ی ک�ه ت�وده ه�ا از 
گذشته تاريخی تا حدودی نزديک در مب�ارزه 

اوض�اع  -٥عليه دشمن ب�ه ک�ار ب�رده ان�د . 
سياسی جهانی و منطقه ای ، ک�ي�ف�ي�ت ت�وازن 
قوا و عوامل مثبت و منفی در ج�ن�ب�ش و آن 
اشکالی که مبارزه توده های دور و ن�زدي�ک 
سطوح مختلف توده ه�ا ان�را ت�ج�رب�ه ن�م�وده 

با چنين بينشی و ب�ا در ن�ظ�ر گ�رف�ت�ن   اند .
تاثي�ر بس�زای ع�وام�ل روب�ن�اي�ی در ت�ع�ي�ي�ن 
اشکال م�ب�ارزات�ی رف�ي�ق ب�ي�ژن ع�دم وج�ود 
جنبش توده ای ن�ي�روم�ن�د و ف�راگ�ي�ر را در 
دوران حاکميت شاه چنين ارزي�اب�ی ک�رده و 

 ميگويد :
شرايط عينی ، ستونهای اص�ل�ی از س�ری « 

عوامل مؤثر در تحرک و يا ايستايی ج�ن�ب�ش 
انقالبی ميباشد . وض�ع�ي�ت ن�ظ�ام ت�ول�ي�دی و 
ميزان رشد و ت�ک�ام�ل آن ن�ق�ش اس�اس�ی در 
حرکت توده های مردم ايفأ ميکند . ه�ن�گ�ام�ی 
که يک نظام توليدی به نق�ط�ۀ پ�اي�ان خ�وي�ش 
ميرسد و ب�ه م�رز م�رگ و ان�ه�دام ن�زدي�ک 
ميشود و قادر نخواهد گرديد تا ب�ه ن�ي�ازه�ای 
اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهد ، تض�اده�ای 
ناشی از آن از شکل همزيستی خارج گرديده 
و در شکل ت�ه�اج�م خ�ود را آش�ک�ار خ�واه�د 
ساخت . شکل پوسيده و ک�ه�ن مس�ت�ق�ي�م�اً در 
زندگی توده های مردم تأثير خواه�د گ�ذاش�ت 
و آن��را ت��ح��م��ل ن��خ��واه��د ک��رد . اص��الح��ات 
ارضی و تغييرات رفورميست�ی ب�رای پ�اي�ان 
دادن به اين تضادها و به منظ�ور ب�از ت�ول�ي�د 
نظم موجود انجام گرفت ، اين تغي�ي�رات اگ�ر 
چه منجر به محروميت ب�ي�ش از پ�ي�ش ت�وده 
های مرم گ�ردي�د و رژي�م�ی وحش�ی ت�ر ب�ر 
مردم حاکم گرديد ، اما روند رشد و ت�ک�ام�ل 
جامعه را تسريع نمود و روابط و م�ن�اس�ب�ات 
توليدی جديدی را مستقر ساخت . ه�م�چ�ن�ي�ن 
اين تغيرات مايه اميد زحمتکشان شهر گرديد 
، رشد تا حدودی سريع توليد صنعتی که پ�س 
از اين تغيرات روی داد ، نارضاي�ت�ی ع�م�ده 
دوران پيش از رفرم را موقتاً از ميان برد و 
يا اينکه از آن کاست . برای اينکه نارضايتی 

فروکش کرده بار ديگر رشد يابد و ح�ت�ی از 
قبل نيز بيشتر گس�ت�رش ي�اب�د ، الزم ب�ود ت�ا 

 «سالهای گذار ، پشت سر گذاشته شوند . 
رفيق بيژن به درس�ت�ی ن�ق�ش ت�ع�ي�ي�ن ک�ن�ن�ده 
عوامل عينی را ارزيابی کرده و بر آن تأکي�د 
ميورزد و ارتباط و تاثير دو ج�ان�ب�ه ع�وام�ل 
ذهنی و عينی ، روبنا و زير بنا و نق�ش آن�ه�ا 
را نشان ميدهد . رفيق بيژن برای نشان دادن 
تأثير عوامل ذهنی در کند کردن و يا تش�ري�ع 

ن�ق�ش دول�ت  »:عوامل عينی ، چنين ميگويد 
در اينجا ، ديکتاتوری رژي�م ب�ع�ن�وان ع�ام�ل 
ذهنی در تکامل اج�ت�م�اع�ی را ن�م�ي�ش�ود در 
محاسبه شراي�ط ع�ي�ن�ی ان�ق�الب از آن چش�م 
پوشی نمود . رژيم دي�ک�ت�ات�وری ع�ام�ل ک�ن�د 
کننده و ارتجاعی در تکامل جامعه به معن�ای 
اخص در ممانعت از رش�د و ت�ک�ام�ل آش�ت�ی 
ناپذير توده با دشمن خويش محسوب گ�ردي�ده 
و ميت�وان�د ب�ر رش�د و گس�ت�رش تض�اده�ا و 
سطح و ارتقأ تضادها تأثير گذار باشد ، و ب�ه 
سهم خويش مانع از رشد به يکباره و تعم�ي�ق 
تض��اده��ا گ��ردد . رف��ي��ق ب��ي��ژن در ادام��ه 

رژي�م دي�ک�ت�ات�وری ع�ل�ي�رغ�م  »م�ي�اف�زاي�د : 
اقدامات سرکوبگرانه و سرکوب قهری ق�ادر 
نخواهد گرديد هرگونه نارضايتی توده ای را 
منع کند . بخصوص هنگامی ک�ه ت�وده ه�ای 
مردم از ستم طب�ق�ات ح�اک�م ب�ه س�ت�وده آم�ده 
باشند . و يا اگر دي�ک�ت�ات�وری رژي�م ه�م�ان�ن�د 
گذشته حاکميت خويش را به ت�م�ام�ی مس�ت�ق�ر 
سازد و توده های مردم بدون ه�ي�چ س�ازم�ان 
شايسته رهبری باقی بمانند و بطور خال�ص�ه 
اگر شرايط ذهنی بت�وان�د ب�ر ش�راي�ط ع�ي�ن�ی 
تاثير گذار باش�د، در اي�ن ح�ال�ت تض�اده�ای 
اجتماعی به صورتی نهفته رشد ي�اف�ت�ه و در 
اوضاع و اح�وال پ�ي�چ�ي�ده و ب�ح�ران�ی و در 
زمانی که توده ه�ای م�ردم از ج�ان خ�وي�ش 
سير گشته اند ، زمانی ک�ه س�ت�م و اس�ت�ث�م�ار 
ديگر غير قابل تحم�ل اس�ت ، ه�ر چ�ن�د ک�ه 
ديکتاتوری بيشتر و قوی تر ب�اش�د ، ب�ح�ران 
پديدار گشته و قيامهای کور و يا نيمه اگاهانه 

 . «جامعه را فرا خواهد گرفت 
رفيق جزنی ب�ا درک ريش�ه ي�ی از ح�ق�اي�ق 
ذهنی و ع�ي�ن�ی ج�ام�ع�ه و ب�م�ن�ظ�ور ت�ع�ي�ي�ن 
تاکتيکها برای رسيدن به استراتژی مشخ�ص 

  و رد انحرافات چنين ميگويد :
اگر ما ندانيم تاکتيک اصل�ی ( م�ح�وری ) «  

کدام است ، در عمل دچار خرده ک�اری ش�ده 
، هر روز کار و فعاليت تازه ای کرده و در 
اين حالت دچار زيگ�زاک زدن�ه�ای م�داوم و 
پی در پی ميشويم . وظايف اصلی خويش را 
از وظايف فرعی جدا نکرده و در نهايت در 
ورط��ه ش��ک و ت��ردي��د ، س��ر درگ��م��ی و 

 «اپورتونيسم خواهيم افتاد . 
لنينيستها از نظر رف�ي�ق   –وظيفه مارکسيست 

بيژن اين است که تا زمانی که توفان ش�روع 

خواه�د ش�د . ت�وده ه�ای م�ردم را اگ�اه�ان�ه 
سازند و سازمان دهند ، به ت�ب�ل�ي�غ و ت�روي�ج 
عقايد و نقطه نظرات بپردازند که از وظايف 
دائمی آنان م�ح�س�وب م�ي�گ�ردد . ان�ق�الب�ي�ون 

لنينيست ع�الوه ب�ر مش�ارک�ت   –مارکسيست 
در مبارزه توده های مردم ب�ه دن�ب�ال ت�ح�ق�ق 
اهداف ف�وق هس�ت�ن�د . ب�ا در ن�ظ�ر گ�رف�ت�ن 
شرايط ويژه سياسی برخ�ی اوق�ات ت�ب�ل�ي�غ و 
ترويج در اولويت قرار خواهد گرف�ت . اي�ن 
ترويج هم دمکراتيک . و هم س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ی 

تبليغ و ترويج در اش�ک�ال زي�ادی ب�ه  است .
انج�ام م�ي�رس�د و ن�م�ي�ت�وان ال�گ�وی از ق�ب�ل 
طراحی شده برای آن قائ�ل ش�د . اب�ت�ک�ار و 
خالقيت توده های م�ردم ه�م�ي�ش�ه اش�ک�ال و 
شيوه ه�ای ج�دي�دی از ت�ب�ل�ي�غ و ت�روي�ج را 
بوجود خواهد آورد . ش�ي�وه ه�ای ت�ب�ل�ي�غ ب�ر 
اساس نظريات ذهنی انس�ان پ�ي�ش�رو ب�وج�ود 
ن�ي�ام��ده ، س��اخ�ت��ه و پ��رداخ�ت��ه ذه�ن ب�رخ��ی 
روشنفکران نيست . بلکه به درستی ب�ر اس�ا 
شرايط مشخص در مجموعه ای از ش�راي�ط 
سياسی ک�ه ب�ر ج�ام�ع�ه ح�ک�م�ف�رم�ا اس�ت ، 
استخراج ميگ�ردد رژي�م ب�خ�وب�ی م�ي�دانس�ت 

دس�ت  ١٣٥٤فروردين  ٣٠فردی را که در 
و پا بسته و از پش�ت ت�ي�ر ب�اران م�ي�ک�ن�د ، 
انعکاس تئوری و سيمايی است از جنبش ماد 
توده های مردم که به نابودی آن ک�م�ر بس�ت�ه 
است . محروم کردن اين جنبش از پي�ش�روان 
آن ، بی سر کردن سازمان پيشاه�ن�گ آن را 
حلی بود که شاه جنايتکار و امپرياليسم مدافع 

  او تهديد آينده را با آن پاسخ ميدادند .
هر چند که اق�دام خ�راب�ک�اران�ه آن�ان ، ق�ادر 
ن�گ��ردي��د خ��ط�ر را از آن��ان دور گ��ردان��د و 

 ٥٧جزيره ثبات و آرامش آنان را در ب�ه�م�ن 
دچار طوفان گردانيد ، اما ت�وانس�ت س�رع�ت 
روند زنده و روبه رشد آنرا کاهش دهد . ام�ا 
هرگز نتوانست آنرا متوقف نماي�د .ب�ي�ژن در 
اين راه قدم نهاد و جای پاهايش همچنان باقی 
است تا ره�پ�وي�ان�ش را ف�را خ�وان�د .راه را 

  نش���ان داده ت���ا پ���ر از ره���رو ب���اش���د.
 يادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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ی دانشگاهها، تکنوک[رات[ه[ا  "استادان پر مشغله
و روشنفکرهای هرزه خوابيده در حال[ی ک[ه از 

ان[د و  خان يغمای زحمتکشان تا گلو را انب[اش[ت[ه
ی  عمال دست در دست جالدان دس[ت[گ[اه ح[اک[م[ه

ی ص[در،  استبدادی دارند، با بزرگواری و س[ع[ه
رمق و از ش[دت و  مارکسيستی رنگ پريده، بی

حدت افتاده را همچون ابزاری زنگ زده و ک[ن[د 
ايس[ت ع[ل[ي[ه  اين توطئ[ه…  گذارند به نمايش می

لنينيسم ان[ق[الب[ی ک[ه ب[اي[د ج[ن[ب[ش  -مارکسيسم 
 انقالبی به ريشه کن کردن آن کمر همت ببندد" 

ی م�ارکس�ي�س�م  (رفيق کبير بيژن جزنی ، درباره
 انقالبی و مارکسيسم بورژوايی )


