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 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف   

;:ÅËÁå:Åui⁄:·]„p:·\ÖöÑ]“  ارگان كميتة كردستان سازمان  اتحاد فدائيان كمونيست 

پيشاهنگ قادر نيست بدون اينكه خود مشعل سوزان و 
مظهر فداكاري و پايداري باشد توده ها را در راه 

 (( رفيق کبير بيژن جزنی )) انقالب بسيج كند . 

گرامي باد اول 
ماه مه ،روز 

جهاني كارگر 
،  روز  نشان 
دهندة اراده 

منسجم و 
پوالدين 

كارگران عليه 
 بورژوازي ! 
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:ŸÌö:Ô]�ËÑ ارگان كميته كردستان سازمان اتحاد فدائيان

كمونيست  آخر هر ماه به دو زبان كردي و فارسي منتشر 
 ميشود ، 

و آخرين اطالعيه ها ، مقاالت ، اخبار و ŸÌö:Ô]�ËÑ::ارشيو 

 ديگر انتشارات سازمان 

 را در اينترنت از سايتهاي  زير دريافت كنيد 

 

 
www.fedayi.org

online.org-www.kare 

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 

تاك  مسئولين پال
paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org 

يگاي گه ل در فيس بوكر  

Www.facebook.com/regaygal 

خلق قهرمان، كارگران و رفقاي مبارز با مشاركت و 
ارسال مطالب ، نظريات و انتقادات خود ما را در غني تر 

 ساختن هر چه بيشتر  نشريه ياري نمائيد .

Kurdistan@fedayi.org 
 فدائيان كمونيست در فيس بوك

http://facebook.com/sitefedayi  

 در اين شماره ...
 3اول ماه مه  ، روز همبستگي جهاني كارگران !..............................  

 4كميته ايالتي تهران وكرج .....................................  اعالميه مشترك 

 5به پيش بسوي ايجاد تشكلهاي مستقل كارگران و زحمتكشان ! ............................. 

  6مبارزه قاطعانه با دين يك وظيفه ي اساسي كمونيستها  در مقطع كنوني است!.................................. 
  9تجربيات گذشته ، موانع كنوني و چشم اندازه آينده ! ...............................

  10ياد و خاطره فدايي بخون خفته رفيق كبير بيژن جزني و آرمانهاي واالي او ! ........................ 

  12............................... بمناسبت دهم فروردين ماه سالروز اعدام قاضي محمد 
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ارديبه�ش�ت ( اول م�اه            12روز پرشکوه 
مه ) در راه اس�ت . ک�ارگ�ران س�راس�ر                    
ج��ه��ان ه��ر س��ال ب��خ��اط��ر گ��رام��ي��داش��ت             
پيروزی طبقه کارگر آمريک�ا در اول م�ا         

، اين روز ت�اري�خ�ی را پ�اس              1886مه 
م���ي���دارن���د . اه���م���ي���ت ت���ظ���اه���رات و                   
راهپيمائيهای خيابانی از جانب ک�ارگ�ران     
در اين روز بزرگ ، بخاطر تجديد ع�ه�د     
و پيمان با آرمانهای طبقه کارگر ، نش�ان    
دهندۀ اراده م�ن�س�ج�م و ه�م�ب�س�ت�گ�ی ب�ي�ن                   
المللی عليه بورژوازی ، ب�ع�ن�وان دش�م�ن        
طبقاتی کارگران است . صفوف م�ن�س�ج�م      
کارگران همراه با فريادهای اعتراضی و   
آزادي��خ��واه��ان��ه ، ت��ج��س��م ن��ي��رو و ارادۀ               
مس��ت��ح��ک��م ط��ب��ق��ه ای اس��ت ک��ه ب��رای                   
سرنگونی نظام سرمايه داری ، اس�ق�رار         
سوسياليسم و گسترش انترسيونال�ي�س�م ب�پ�ا        
خ��اس��ت��ه ان��د . روز اول م��اه م��ه ب��رای                    
کارگران تنها جشن بزرگ همبست�گ�ی ب�ه      
شمار نميرود . اين روز پيش از هر چيز  
روز پ��اس��داری از س��ن��ت��ه��ای م��ب��ارزات��ی           
ک��ارگ��ران ، روز تش��دي��د م��ب��ارزه ب��رای            
تحقق مطالبات و آرم�ان�ه�ای ک�ارگ�ران و          
آزادی از ق��ي��د و ب��ن��د ه��زاران درد و                      
مصيبت نظام سرمايه داری اس�ت . روز       
ن��م��اي��ش ارداه پ��والدي��ن ت��ول��ي��د ک��ن��ن��دگ��ان           
نعمتهای مادی و آفرينندگ�ان م�اي�ح�ت�اج و          
ابزار پيشرف�ت و ت�ع�ال�ی ج�ام�ع�ه بش�ری                 
است . روز اول ماه مه ، نمايش قدرت و  
توان اجتماعی طبقه ای جهانی است . ب�ه     
همين خاطر روزی بين المللی م�ي�ب�اش�د .       
اما طبقه کارگر ه�ر کش�وری ب�ا م�رت�ب�ط             
س��اخ��ت��ن گ��رام��ي��داش��ت چ��ن��ي��ن روزی ،              
برگزاری مراسم اول ماه م�ه ب�ا م�ب�ارزه           
خويش در سطح ملی ، ق�ادر خ�واه�د ب�ود         
در مراسم بزرگ جهانی مشارکت ک�ن�د .     
صد و بيست شش سال پ�ي�ش ، ه�ن�گ�ام�ی           
که کارگران امري�ک�ا ، ب�ا ش�ع�ار ت�ع�ي�ي�ن                  
ساعت کار به خيابانه�ا س�رازي�ر ش�دن�د ،            
در صف پيشين جنبش ايستادند که تع�ي�ي�ن    

ساع�ات ک�ار در       
تمامی کشورهای 
سرم�اي�ه داری ،       

بعنوان اساس�ی ت�ري�ن م�ط�ال�ب�ات خ�وي�ش                
اعالم کرده بودند . به همين خاطر ف�ري�اد    
مبارزه کارگران شيکاگو در اول م�اه م�ه     

در سرتاسر جهان انعکاس ي�اف�ت      1886
و از آنزمان به بعد هر سال ياد و خاطره 
مبارزه قهرمانانه آنه�ا ب�ا تش�دي�د م�ب�ارزه             
برای تحقق م�ط�ال�ب�ات ک�ارگ�ران گ�رام�ی             

 داشته ميشود . 
اع��الم روز اول م��اه م��ه ب��ع��ن��وان روز                
جهانی کارگران از جانب ان�ت�رن�اس�ي�ون�ال         
دوم ن��ي��ز ب��ا ت��اک��ي��د ب��ر اه��م��ي��ت ج��ه��ان��ی              
مطالبات کارگران و تاثير متقابل آنه�ا در    
هر نقطه ای از جهان انجام گ�رف�ت و ب�ه        
سنتی هميشگی ت�ب�دي�ل گش�ت . در ط�ول               
بيش از يکصد سال اخير ، طبق�ه ک�ارگ�ر      
در سطح جهانی ، پيروزيهای عظيمی ب�ه  
دست آورده است . م�ه�م�ت�ري�ن م�ط�ال�ب�ات            
خويش در بي�ش�ت�ر زم�ي�ن�ه ه�ا را م�ح�ق�ق                   
ساخته است . با پ�ي�روزی ان�ق�الب ک�ب�ي�ر              
سوسياليستی اکتبر ، جهان سرماي�ه داری    
را دچار تفرقه نمود و نظ�ام ن�وي�ن�ی پ�اي�ه           
ريزی نمود و پس از جن�گ ج�ه�ان�ی دوم         
در بسياری از کشورهای ديگر قدرت را   
بدست گرفت اگر چه در نتيجه بحران در 
چنان سوسياليسمی که از درک ناتم�ام از    
استقرار سوسياليسم و ابزارهای ح�ف�ظ آن     
يعنی ديکتاتوری پرولتاريا انجام گرفت ،   
طبقه کارگر حاکميت خويش را از دس�ت    
داد و پ��روس��ه ب��ازگش��ت ج��ام��ع��ه بس��وی            
سرمايه داری آغاز گشت .  اما س�ن�ت�ه�ای      
سوسياليستی طبقه کارگر و دست�اورده�ای   
آن ، ج��اي��گ��اه ت��اري��خ��ی خ��وي��ش را در                 
پيشرفت و ت�ع�ال�ی ج�ام�ع�ه بش�ری ح�ف�ظ                    
نمود . شک�س�ت درک ب�وروک�رات�ي�ک از              
سوسياليسم عليرغم تمامی نتايج تلخ آن ،     
با تجارب خ�وي�ش ، ب�ه ت�ج�ارب ج�ن�ب�ش                 
طبقاتی کارگر جهان افزود و ارادۀ طب�ق�ه   

کارگر در بازسازی ، رشد و گست�رش و    
استقرار سوسيالي�س�م در آي�ن�ده ، ب�ع�ن�وان                
آرمان واالی انسانی مستحکم ت�ر ن�م�ود .        
زيرا که کارگران به تج�رب�ه ، ب�ه اث�ب�ات            
رسانده اند که هر شکستی را ب�ا ت�ج�رب�ه           
ان��دوزی از آن ش��ک��س��ت ب��ه پ��ل��ی ب��رای               
پيروزيهای بزرگ تبديل خواهن�د ن�م�ود .        
اين تج�رب�ه ب�زرگ اول م�اه م�ه خ�ون�ي�ن                   
کارگران شي�ک�اگ�و ب�ود ک�ه ان�ع�ک�اس آن                 
اکنون هر س�ال در س�رت�اس�ر ج�ه�ان در                 
نيروی متحد کارگران ، بيش از پي�ش ب�ه     
گوش می رس�د . در اي�ران ک�ه رژي�م�ی                 

مذه�ب�ی ب�ه ن�ام ج�م�ه�وری                –ديکتاتوری 
اسالمی حاکم است ، به ک�ارگ�ران اج�ازه        
داده نمی ش�ود ک�ه ب�ه ه�ي�چ�وج�ه آزادان�ه                 
تجمع کنند . رژيم جمهوری اسالم�ی ه�ر      
سال در چنين روزی از طريق ارگانه�ای  
ضد کارگری خ�وي�ش م�راس�م ف�رم�ايش�ی              
برگزار م�ي�ک�ن�د ت�ا از اي�ن ط�ري�ق م�ان�ع                     
ب��رگ��زاری ه��رگ��ون��ه م��راس��م مس��ت��ق��ل از          
جانب کارگران گردد . مدت زمان مديدی 
است که طبقه کارگر اي�ران ق�ادر ن�ي�س�ت          
نق�ش م�ؤث�ر خ�وي�ش را در رون�د وق�اي�ع                     

اجتم�اع�ی اي�ران اي�ف�ا ن�م�اي�د .                   –سياسی 
تالش بی وقفه کارگران چه در رژيم ش�اه  
و چه در دوران رژيم جمهوری اس�الم�ی     
، هميشه با زندان ، شکنجه و اعدام پاسخ 
داده شده است . رژيم جمه�وری اس�الم�ی       
ايران ني�ز ه�م�ان�ن�د ت�م�ام�ی ح�ک�وم�ت�ه�ای                    
سرمايه داری ، هم�ي�ش�ه ج�ار و ج�ن�ج�ال              
تبليغاتی به راه مياندازد تا اينکه ب�ه ت�وده       
ه��ا و ب��خ��ص��وص ک��ارگ��ران و ج��وان��ان              
بقبوالند که سوسي�ال�ي�س�م و ک�م�ون�ي�س�م از                
ميان رفته است . عل�ي�رغ�م ج�اروج�ن�ج�ال           
رژيم عليه کمونيسم ، ايمان طبقه ک�ارگ�ر     
اي��ران نس��ب��ت ب��ه س��وس��ي��ال��ي��س��م س��س��ت               
نگرديده . بلکه ضرورت تاريخی ت�غ�ي�ي�ر      
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ارديبهشت ( اول ماه  12گرامي باد 
مه ) روز جهاني كارگر ، روز 
 همبستگي جهاني كارگران !

 زنده باد عزم و اراده خلل ناپذير كارگران به سرنگوني نظام سرمايه داري !
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و تح�والت ان�ق�الب�ی در ج�ام�ع�ه و دف�اع                   
س��رس��خ��ت��ان��ه آن��ه��ا از دم��ک��راس��ی و                      
سوسياليسم افزون گرديده است . ب�ع�د از        
فروپاشی بلوک شرق ، رقص و پايکوب�ی  
بی حد و حصر از جانب جه�ان س�رم�اي�ه       
داری را شاهد ب�ودي�م . ع�ل�ي�رغ�م اي�ن�ک�ه                 
اکنون بيش از دو ده�ه اس�ت ک�ه ج�ه�ان                  
سرمايه داری حاکميت خويش را بر دن�ي�ا   
گسترانيده است ، ام�ا ه�ن�وز ه�ي�چ�گ�ون�ه                 
تغيير و تحول بنيادی به سود هيچکدام از 
اقشار اجتماعی جهان روی نداده اس�ت .      
ب��ر ع��ک��س ، ف��ق��ر ، ج��ن��گ و ن��ا ام��ن��ی                  
گسترش يافت�ه اس�ت . ب�ه ه�م�ي�ن خ�اط�ر                    
هنوز شرايط مناسب وجود دارد تا اف�ک�ار   
و عقايد س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ی در م�ي�ان ط�ب�ق�ه                     
کارگر و ت�م�ام�ی زح�م�ت�ک�ش�ان ت�ب�ل�ي�غ و                     
ترويج گردد . اکنون طبقه ک�ارگ�ر اي�ران       
در وضعيتی بس�ي�ار ن�ا مس�اع�د از ن�ظ�ر                

اجنماع�ی بس�ر م�ي�ب�رد . در                 –اقتصادی 
چ��ه��ار چ��وب ت��ب��ل��ي��غ��ات ض��د ک��ارگ��ری             
ج��م��ه��وری اس��الم��ی اي��ران ، ن��ه��اده��اي��ی          
همچون وزارت ک�ار ، خ�ان�ه ک�ارگ�ر و                  
ارگانهای ديگر همانن�د ان�ه�ا در دف�اع از             
حقوق کارگران حرف و حديث خ�ال�ی از     
محتوا بر زبان ميرانند . در حال�ي�ک�ه اي�ن        
ارگانها هيچ ارتباطی با ک�ارگ�ران اي�ران        
نداشته و ندارند ، آنها تن�ه�ا اب�زار م�ن�اف�ع           
طبقاتی س�رم�اي�ه داران و ن�ظ�ام م�ذه�ب�ی                 
حاکم هستند . بدليل شرايط ديکتات�وری و     
سرکوب ساليان گذشته ، هرگونه ارت�ب�اط     
ما بين طبقه ک�ارگ�ر و اقش�ار اج�ت�م�اع�ی              
ه��م��چ��ون زح��م��ت��ک��ش��ان ، ف��ره��ن��گ��ي��ان ،           
کارمندان و غيره در سطحی پاي�ي�ن ق�رار      
دارد . با اين وجود رژي�م ق�ادر ن�گ�ردي�ده          
اين ارتباط ه�ر چ�ن�د ض�ع�ي�ف را ب�ط�ور                 
ک��ام��ل از ه��م ب��گ��س��ل��د .ه��ر چ��ن��د وج��ود                
انج�م�ن�ه�ای اس�الم�ی در ک�ارخ�ان�ج�ات و                   
سيستم پليسی ، موجب جدايی و تفرقه در   
ميان کارگران گرديده و علي�رغ�م ت�م�ام�ی        
فشار و تعقيبات پليسی ، در طول سالهای 
اخير اعتصابات و تظاهرات کارگری ب�ه    
صورتی پی در پی اتفاق افتاده است . در  
شرايط کنون�ی راه ح�ل مش�ک�الت ط�ب�ق�ه                
کارگر ه�م�چ�ون دي�گ�ر اقش�ار اي�ران در                
گرو سرنگونی جمهوری اس�الم�ی اي�ران        

س�ال درد و         34است . اک�ن�ون پ�س از             

رنج ، فقر و گرسنگی ، ج�ن�گ و خ�ان�ه             
خرابی ، شکنجه و اعدام ح�اک�م�ي�ت س�ي�اه         
جمهوری اسالمی ، طبقه کارگر ايران به 
استقبال روز اول ماه مه خ�واه�د رف�ت ،          
به اين اميد ک�ه ب�ت�وان�د ات�ح�اد و انس�ج�ام                   

خويش را مستحک�م ت�ر س�ازد ، خ�ود را               
سازمان دهد و بر ويرانه های ج�م�ه�وری    
اسالمی ، نظامی بدون استثمار و ازاد و       

 دمکراتيک مستقر سازد . 
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 زنده باد همبستگي كارگران سراسر جهان !

   اعالميه مشترک کميته ایالتی تهران وکرج
 گرامی ميداريم را کارگر طبقه ،روز تجلی قدرت ماه ارديبهشت يازدهم

کارگران با ظلم و ستم و استثمار سرمايه داران يک ستيز و پيکار دائمی است                 مصاف
که همواره با فراز و فرودهايی توأم بوده و هميشه سرمايه داران با ترفند های مختلف                  
از وعده های دروغين تا بگير و ببند و شکنجه و زندان کارگران مبارز توسط                                    
دولتهای خود ، کوشيده اند تا از اتحاد و همبستگی کارگران در اين پيکار جلوگيری                       
کنند و بر اين واقفند که اتحاد کارگران ميتواند قدرتی را بوجود آورد که هيچ نيرويی                     

 را يارای ايستادن در برابر آن نيست.
اول ماه مه روز تجلی اين قدرت است. روز بر آوردن فرياد بر عليه غارتگری و                            
چپاول دسترنج کارگران توسط سرمايه دارن ، بر عليه فقر و گرسنگی و بی عدالتی و                 

 تبعيض ، بر عليه استبداد و خفقان و زندان و اعدام است.
روز فرا خواندن تمامی کارگران و زحمتکشان و تهی دستان جامعه برای گرد آمدن                    

به زير يک پرچم برای ايستادن در برابر حاکميت سرمايه داران است ، حاکميتی که                     
تنها ره آورد آن برای کارگران تشديد فقر و استثمار و تحميل غير انسانی ترين شرايط                 
زندگی بوده و کارگران حتی برای تحقق ابتدايی ترين حقوق انسانی خود برای کار و                   
امنيت شغلی ، دستمزد های متناسب با نرخ تورم ، ساعات کار کمتر ، بيمه بيکاری ،                   
تامين اجتماعی واقعی ، مسکن مناسب ، آينده تضمين شده و و و .....نبايد اميد به                              
حاکميت سرمايه داران داشته باشند . حاکميت سرمايه داران برای حفظ امنيت سرمايه                
و سرمايه داران است و اگر هم درنتيجه مبارزات کارگران به پاره ای از اين خواسته                  
ها به طور نيم بند پاسخ دهد صرفا برای تضمين امنيت سود بری سرمايه داران است                   
و بس. پيکار برای تحقق خواسته های صنفی گامی مهم برای متشکل و يک صدا شدن         
کارگران در واحد های صنفی و در سطح جامعه است وليکن متوقف شدن در طرح                       
خواسته های صنفی از رژيم سرمايه در حاليکه هميشه با سرکوب و بازداشت و زندان      
مواجه ميشويم صرفا منجر به مشروعيت بخشيدن به اين رژيم خواهد شد . چگونه                         
ميتوان از رژيمی که تقاضای کارگران برای بازگشت به کار را با گلوله باران هوايی                 
و کشتار آنها پاسخ ميدهد ، از رژيمی که تالش برای ايجاد سنديکای مستقل را جرم                        
دانسته و رهبران آن را به بند کشيده و تحت وحشيانه ترين شکنجه ها قرار ميدهد ، از                  
رژيمی که با تحميل ارتجاعی ترن قوانين کار به کارگران دست کارفرما را برای هر                 
اقدام غير انسانی باز گذاشته ، از رژيمی که اعتراضات کارگران برای عدم دريافت                    
ماهها حقوق عقب افتاده در واحدهای صنفی مختلف را با خشونت و سرکوب و                                 
بازداشت پاسخ ميدهد ، از رژيمی که هيچ گونه صدای اعتراض و مخالفت با خود را                   
بر نمی تابد و کمترين حقوق انسانی را برای کودکان ، زنان ، جوانان قائل نيست و                         
ولی فقيه را حاکم بر جان و مال و زندگی آحاد جامعه ميداند ، از رژيمی که حمايت از 
رژيم های جانی و دد منش منطقه چون سوريه و عراق و باندهای تبهکار و جنايتکار                   
اسالمی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ، انتظار داشت ابتدايی ترين نيازهای يک                  
زندگی انسانی را برای کارگران برآورده کند . لغو فروش نيروی کار ، لغو قوانين                        
استثمار گرانه سرمايه داری و در يک کالم برچيدن بساط سرمايه داری تنها شرط                         

 برقراری عدالت و برابری است.
روز تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان عليه   زنده باد اول ماه مه

 نظام سرمايه داری
 اتحاد کارگران ضامن پيروزی آن ها است

 مرگ بر رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم

 18/1/91کميته های ايالتی تهران و کرج 
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اول م���اه م���ه ، روز                 
جهانی کارگران در راه است . ک�ارگ�ران    
و زحمتکشان م�ي�ه�ن�م�ان ع�م�وم�ا درگ�ي�ر               
مسائل و مشکالت کارگری ميب�اش�ن�د ه�ر       
چند اين يک واق�ع�ي�ت غ�ي�ر ق�اب�ل ان�ک�ار                
است که ايران کشوری چند مل�ي�ت�ی اس�ت       
و کارگران و زحمتکشان مناطق مخت�ل�ف   
ايران عليرغم ت�ح�م�ل ب�ار س�ن�گ�ي�ن س�ت�م                   
ط��ب��ق��ات��ی و اس��ت��ث��م��ار خ��وي��ش از ج��ان��ب           
س��رم��اي��ه داران و ک��ار ف��رم��اي��ان ، ب��ار               
سنگين ستم ملی و تحقير ملی را ن�ي�ز ب�ر      
دوش خويش بکشند . اکنون بحث م�ا ب�ر        
اين است که تشکلهای مستقل کارگ�ران و    
زحمتکشان و عموم نيروی کار و زحمت 
با در نظر گرفت�ن اي�ن واق�ع�ي�ت چ�گ�ون�ه               
صورت ميپذيرد و به چه ش�ک�ل�ی م�م�ک�ن         
است اشکال ستم ج�ام�ع�ه ط�ب�ق�ات�ی را از              
کانال مبارزه ضد ستم ط�ب�ق�ات�ی از م�ي�ان           
برد و راه حل قطعی برای آن پيدا ک�رد .    
در م�ق�اب�ل س�ت�م�ی ک�ه س�رم�اي�ه داران ،                     
مافيای مال ، آقازاده ه�ا و خ�ود آق�اه�ا و             
حاميان بين الملل�ی ان�ان ب�ر ک�ارگ�ران و              
زحمتکشان و توده ها روا ميدارند ، ت�وده  
م��ي��ل��ي��ون��ی ک��ار و رن��ج ب��دل��ي��ل ن��ب��ود                       
سازماندهی و اي�ج�اد تش�ک�ل�ه�ای مس�ت�ق�ل                  
خ��وي��ش درگ��ي��ر در زن��ج��ي��ره ای از                      
اعتصابات و تظ�اه�رات ش�ده ان�د ک�ه در              
بهترين حالت خويش ق�ادر ن�ي�س�ت ت�ا از              
دايره مطالبات صنفی و ب�م�ن�ظ�ور ت�ح�ق�ق          
حقوق ابتدايی آنها پا ف�رات�ر ن�ه�د . و در              
اين ح�ال�ت ه�ر زم�ان رژي�م و س�رم�اي�ه                     
داران دچار گسترش حرکات اع�ت�راض�ی      
ميشوند ، راه حلهای موقتی را به منظ�ور  
ساکت کردن کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان و          
در نتيجه ايجاد تفرقه در صفوف آن�ه�ا را     
بر ميگزينند . ک�ه اي�ن ب�ه اص�ط�الح راه               
حلها حتی قادر ني�س�ت ي�ک�ی از ه�زاران            

درد و رنج طبقه کار و رن�ج ج�ام�ع�ه را             
 حل نمايد . 

دليل نق�ط�ه ض�ع�ف م�ب�ارزه ک�ارگ�ران و                 
زحمتکشان ميهن ما در چيست ؟ و چ�را        
تاکنون قادر نگرديده اند مبارزات خوي�ش  
را از م�ح�دوده دف�اع از ح�ق�وق اب�ت�داي�ی                   
خويش فراتر برده و حتی در اين محدوده 
نيز قادر ن�گ�ردي�ده م�ط�ال�ب�ات خ�وي�ش را                
محقق سازد ؟ اولين نقطه ضعف م�ب�ارزه   
آنها در سراسری نبودن مبارزه و ضع�ف  
سازمان�ده�ی و ن�ب�ود تش�ک�ل�ه�ای مس�ت�ق�ل                    
است . بدين م�ع�ن�ا ک�ه ع�ل�ي�رغ�م اي�ن ک�ه                    
مطالبات آنها در ت�م�ام�ی ک�ارخ�ان�ه ه�ا و              
محلهای کار و زندگی در سرتاسر اي�ران    
در يک محدوده بوده ، اما مبارزات ان�ه�ا     
پراکنده بوده است . بطور مثال کارگ�ران   
کارخانه ای مس�ئل�ه اف�زاي�ش دس�ت�م�زد ي�ا               

ت��وق��ف اخ��راج ک��ارگ��ران و ي��ا ک��اه��ش                
س��اع��ات ک��ار و ي��ا پ��رداخ��ت م��ع��وق��ه را             
مطرح ميکنند ، در اي�ن ح�ال�ت س�رم�اي�ه             
دار و کارفرما با وعده و وعيد ک�ارگ�ران   
را بسوی منازلشان روانه ميکنند و ف�ردا      
يا پس فردا بدنبال اي�ن روي�داد ک�ارگ�ران           
کارخانه ای ديگر در منطقه ای ديگ�ر از    
کشورم�ان ب�رای ت�ح�ق�ق رس�ان�دن ه�م�ان                  
مطالبات اعتصاب کرده و ي�ا ت�ظ�اه�رات           
ميکنند و با همان وعده و وعيدها و بدون 
کس��ب ت��ج��رب��ه از ح��رک��ت ک��ارگ��ران در           
ديگر من�اط�ق از ج�ان�ب س�رم�اي�ه دار و                  

کارفرما روانه منازل خوي�ش م�ي�ش�ون�د .          
اگر در اين حالت کارگ�ران س�ازم�ان�ده�ی        
شده ب�اش�ن�د و دارای تش�ک�ل�ه�ای مس�ت�ق�ل                   
خ��وي��ش ب��اش��ن��د در ارت��ب��اط ب��ا ح��رک��ات              
کارگران در دي�گ�ر م�ن�اط�ق اي�ران ق�ادر                
خواهند بود با کسب ت�ج�رب�ه از ح�رک�ات            
پيش از خويش عالوه ب�ر ت�داوم ح�رک�ات         
اعتراضی ، سطح مطالبات خويش را از   
آنچه که هست ارت�ق�اء داده و ع�الوه ب�ر               
افزودن ب�ه ت�ج�رب�ي�ات خ�وي�ش ، آن�ر ب�ه                    
حرکات کارگران در س�اي�ر ن�ق�اط اي�ران              

 انتقال دهند . 
ما بخوبی شاهديم که چگونگی تشک�ل�ه�ای    
زرد وابسته به ارگانهای دولتی و اح�زاب  
و دستجات حکومتی خواهند کوشيد تا ب�ه    
شکلی از اشکال و به هر ق�ي�م�ت م�م�ک�ن           
م��ان��ع از گس��ت��رش و س��راس��ری ش��دن                  
حرکات اعتراضی ک�ارگ�ران و س�م�ت و           
سوياب�ی آن بس�وی تش�ک�ل ه�ای مس�ت�ق�ل                   

 گردند . 
عدم وجود تش�ک�ل�ه�ای مس�ت�ق�ل ن�اش�ی از                  
ضعف وايستايی حرکات کارگ�ری اي�ران     
است در محدوده کنونی و اين دليلی است 
بر اينکه کارگران و زحمتکشان ميهنم�ان  
در مقابل ه�رگ�ون�ه تص�م�ي�م�ات س�رم�اي�ه                 
داران و کارفرمايان و دولت ح�ام�ی ان�ه�ا       

 عمًال خلع سالح ميشوند .
در چنين ش�راي�ط�ی و ب�ا در           
نظر گرفتن واقعيتهای درون 
جامعه که هزار و ي�ک درد        
و مصيبت ن�اش�ی از اش�ک�ال         
م��خ��ت��ل��ف س��ت��م در ج��ام��ع��ه            
س���رم���اي���ه داری ب���ر دوش           
م��ي��ش��ک��د ، اي��ج��اد ان��ج��م��ن و         
شوراهای ايال�ت�ی و والي�ت�ی ک�ارگ�ران و               
زحمتشکان ميهنمان بهترين و مناسبت�ري�ن   
راه حل برای غلبه بر پراکندگی ح�رک�ات     
اعتراضی در سراسر اي�ران و ت�ن�ه�ا راه           
اعمال اراده ع�م�وم ن�ي�روی رن�ج و ک�ار                 
برای گست�رش م�ب�ارزه و اي�ج�اد ج�ام�ع�ه                 
نوين انسانی و بدور از ظ�ل�م و اس�ت�ث�م�ار           
جامعه طبقاتی سرمايه داری است ک�ه در    
آن تمامی کارگران و زحمتکشان مليتهای 
س��اک��ن اي��ران در ات��ح��ادی دوط��ل��ب��ان��ه و              
آگ��اه��ان��ه ب��ن��ای ج��ام��ع��ه آزاد و ب��راب��ر                  

 سوسياليستی را می نهند . 

ˇ::: IIIÂÑ]4 63:1391:فروردین
به پيش بسـوي    
ايجاد تشكلهاي 
ــل    ــقـ ــتـ مسـ
ــران و     ــارگ ك

 زحمتكشان !

دراتيـو شـورائي ـ, برقرار باد جمهوري ف سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي   

رهائي طبقه كارگر تنها بدست خود وي ميسر است 
، چرا كه تمام اقشار و طبقات ديگر جامعه عليرغم 
اختالفاتي كه با هم دارند ، در حفظ شالوده هاي 

 نظم سرمايه داري داراي منافع مشتركند . 
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با تش�ک�ي�ل ج�م�ه�وری اس�الم�ی در س�ال                    
و پيدايش حکومت اسالمی مبتن�ی   1357

بر واليت فقي�ه و ت�ل�ف�ي�ق رس�م�ی دي�ن و                   
دولت ، نه تنها آرزوی ديرينه ی شيع�ي�ان   
متحقق شد بلکه فرصت تاريخی کمياب و 

لنينيس�ت    –ديريابی نيز برای مارکسيست 
های ايرانی پديد  آمد تا ، يکب�ار و ب�رای       
هميشه نيروهای بالن�ده ی ج�ام�ع�ه را از             
ش��ر ي��ک��ی از پ��ل��ي��دت��ري��ن ب��الي��ای ت��اري��خ            
بشريت ، يعنی دين ، رها کنند . ام�ا اگ�ر      
آنان با عينيت يافتن آرزوی شان در س�ی      
و سه گذشته دم�ار از روزگ�ار ه�م�ه در             
آوردند و با هر چه پ�ي�ش�رف�ت ، آزادی ،           
بالندگی و وارستگی به ستيز برخاستن�د ،    
کمونيستها آنطور که بايد از اين ف�رص�ت     
گ��ران��ب��ه��ای ت��اري��خ��ی ب��رای م��ب��ارزه ی             

 قاطعانه بر ضد دين استفاده نکردند .
رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی ، برغ�م  
تمام جناياتش در ط�ول س�ی و س�ه س�ال               
گذشته ، يک خدمت ارزنده به کمونيسته�ا  
و پيروان ماتريال�ي�س�م ک�رده اس�ت ، اي�ن               
رژيم به همه و حت�ی ع�ق�ب م�ان�ده ت�ري�ن              
الي��ه ه��ای ج��ام��ع��ه نش��ان داده اس��ت ک��ه               
گوهر واقعی " ح�ک�وم�ت اس�الم�ی " ک�ه                 
بيش از هزار سال وع�ده ی آن داده م�ی           
شد چيست ؟ همگان با چشمان خ�ود دي�ده       
اند که اين حکومت به اصطالح ع�دل ن�ه       
تنها بی عدالت�ي�ه�ای ف�زون و اعص�ار را              
استمرار بخشيده ، بل�ک�ه ب�ی ع�دال�ت�ي�ه�ای             
تازه ای نيز بر آنها افزوده است . بعد از    

که جمهوری اسالمی سرکار آمد  57قيام 
شرايط ج�ام�ع�ه ی اي�ران چ�ن�ي�ن ش�د ک�ه                    
دستگاه دينی با دستگاه دولتی کامال درهم 

 آميخته شد  و دين سپر سرمايه شد .
قرنهای م�ت�م�ادی ، تص�وي�ری " م�ظ�ل�وم                  
گونه " از مذهب در ايران وج�ود داش�ت�ه         

سال است که ديگر مذهب "  33است اما 
مظلوم " نيست بلکه ظالم است . قرن�ه�ای     
م���ت���م���ادی ،م���ذه���ب در ب���ه اص���ط���الح              
اپ��وزيس��ي��ون ب��وده اس��ت و بس��ي��اری از               
جنبشهای انقالبی ايران در گذش�ت�ه ش�ک�ل       
مذهبی به خود گرفتند : اما امرز ب�ع�د از      

س��ال از ح��ک��وم��ت ق��رون             33گ��ذش��ت    
وسطايی جمهوری اسالمی ديگ�ر م�ذه�ب      
قدرت دولتی را در دس�ت دارد و مس�ال�ه          
کامال متفاوت است .گوهر جنايتکار دي�ن     
اسالم ، امروز برای ميلونها نفر از ت�وده    
های زحمتکش ايران برمال ش�ده اس�ت .         

ساله ی    33توده ها مردم ، در تجربه ی 
خود از " والي�ت ف�ق�ي�ه " ي�ا "ح�ک�وم�ت                        
اس��الم " ، دري��اف��ت��ه ان��د ک��ه ج��ن��اي��ات                       
جمهوری اسالمی را از دست�وره�ای دي�ن      
اسالم جدا نکنند . مردم به خوبی آگ�اه�ن�د       
که دين راستين اسالم ، طبق معت�ب�رت�ري�ن     
منابع اسالمی ( ي�ع�ن�ی ق�ران ، ح�دي�ث ،                  
اخبار و جزابتها ) و طبق تاري�خ م�وج�ود       
از صدر اسالم تا به امروز ، چيزی ج�ز    
آنکه رژيم جمه�وری اس�الم�ی پ�ي�اده م�ی             
کند نبوده است و نيست . ت�وده ه�ا ، در              
بازنويسی تاريخ اسالم ، تا بدان حد پ�ي�ش   

رفته اند که شخصيت های تا کنون منفور 
تاريخ اسالم مثل يزيد ، شمر ، ابن م�ل�ج�م    

 و ... را تبرئه می کنند . 
در چنين شرايطی ، که ت�وده ه�ای م�ردم          
در شناخت ماهيت حقيقی دين ت�ا ب�ه اي�ن          
حد از آگاهی رسيده اند ، در شرايطی که 
رو گرداندن از دين در شکل گست�رده ای    
در جامعه رواج می يابد ، در ش�راي�ط�ی          
که برای کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان اي�ران         
هيچ تفاوتی بين رژيم جمه�وری اس�الم�ی      
و دين اسالم وجود ندارد ، آيا در م�ب�ارزه   
با دين کوتاهی نشده اس�ت ؟ ب�اي�د اذع�ان             
کرد که در مجم�وع پ�ي�ش�اه�ن�گ از ت�وده              
های م�ردم ع�ق�ب ت�ر ب�وده اس�ت . اگ�ر                       
حکومت اسالمی هم در ايران بر س�رک�ار   
نبود باز هم کمونيستها موظف می ب�ودن�د     
که با دين مبارزه کنند . کمونيسته�ا چ�ون      
معتقدين به ماترياليسم ، باي�د در ع�رص�ه        
ی مبارزات ايدئولوژيک خود با هرگ�ون�ه   

ايده اليسم و دين مرز بندی ق�اط�ع داش�ت�ه         
ب��اش��ن��د . ه��ر ک��م��ون��ي��س��ت��ی ب��ه ن��اگ��زي��ر                 
ماترياليس�ت اس�ت و ه�ر م�ات�ري�ال�ي�س�ت�ی                    
دشمن سرسخت ايده آليسم ، و تفکر دين�ی  
يکی از عقب افتاده ترين انواع ايده اليس�م  
است . از اين رو هيچ ک�م�ون�ي�س�ت�ی ن�م�ی            
تواند در ضرورت مبارزه با دين ذره ای 
ترديد به خود راه ده�د .از س�وی دي�گ�ر                
دين ، افزون بر اينکه نوعی تفک�ر ع�ق�ب      
مانده و ضد ع�ل�م�ی و م�ظ�ه�ر ن�ادان�ی و                   
ناتوانی است ، يکی از افزارهای اص�ل�ی     
حفظ نظامهای بهره کشی در طول تاري�خ  
نيز بوده است . دين ه�م�ي�ش�ه وظ�ي�ف�ه ای             
دوگانه بر ع�ه�ده داش�ت�ه اس�ت " ت�ق�دي�س                  
م��ال��ک��ي��ت خص��وص��ی از ي��ک س��و ، و                
تحميق توده ها ، از س�وی دي�گ�ر . دي�ن                
چ�ون ب��خ�ش�ی از دس�ت��گ�اه اي��دئ�ول�وژي��ک                
دول��ت ، ه��م��ي��ش��ه م��ن��ادی مش��روع��ي��ت                
ح���ک���وم���ت���ه���ا ب���وده اس���ت . ت���وج���ي���ه                    
فرمانبرداری توده ها و وا داشتن آنان ب�ه    
پذيرش وضع موجود نيز از وظايف م�ه�م   
دين در طول تاريخ جوامع طب�ق�ات�ی ب�وده       

است . پس ، به ناگزير مبارزه ی طبقاتی 
در اي��ن ج��وام��ع ب��ه م��ب��ارزه ب��ر ض��د                     
دستگاههای ايدئولوژيک دولت ، از جمله 
دين ، نيز کشيده م�ی ش�ود . از اي�ن رو                 
می ت�وان گ�ف�ت ک�ه م�ب�ارزه ب�ا س�رم�اي�ه                     
داری جدا از مبارزه با دي�ن ن�ي�س�ت .اي�ن           
حکم در جامعه ی امروز ايران ب�ي�ش از       
هر جامعه ی ديگری مصداق دارد . اگ�ر   
در جوامع ديگر دين به طور غير مستقيم 
مشروعيت بخش نظامهای مبتنی بر بهره 
کشی انسان اس�ت و دي�ن پش�ت س�رم�اي�ه               
پنهان می شود ، در ج�ام�ع�ه ی اي�ران ،               
اين سرمايه اس�ت ک�ه پش�ت دي�ن پ�ن�ه�ان                  
است . دين م�ه�م ت�ري�ن ن�ق�اب�ی اس�ت ک�ه                     
تالش می کند ، چهره ی ن�ظ�ام س�رم�اي�ه            
داری موجود در ايران را از ديد توده ه�ا  
پنهان کند . اگر در ج�وام�ع دي�گ�ر دول�ت           
از دين س�ود م�ی ب�رد ، در اي�ران ت�م�ام                   

م��اش��ي��ن دول��ت��ی در خ��دم��ت دي��ن اس��ت .              
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ادغام دين و دولت در ايران در حد کم�ال  
اس��ت . س��رن��وش��ت ي��ک��ی ب��ه س��رن��وش��ت             
ديگری وابسته است . اين ويژگی را باي�د   
شناخت و از اين ف�رص�ت ت�اري�خ�ی ب�اي�د              

 بخوبی استفاده کرد . 
ام��ا مس��ئل��ه اي��ن اس��ت ک��ه ن��ي��روه��ای                     
پيشاهنگ تا کنون از اين فرصت تاريخی 
، آنطور که می بايد ، بهره نگرفته ان�د و    
تا حدی ن�ي�ز از م�ب�ارزات خ�ود ب�خ�ودی                
ت��وده ه��ا ع��ق��ب ت��رن��د . ح��ال آن��ک��ه اي��ن                  
مبارزات خود جوش ، پ�راک�ن�ده و ن�اش�ی          
از احساسات مردم بايد راستاي�ی ب�ي�اب�د و         

 در مسير صحيحی قرار گيرد .
يکی از داليل مهم عدم برخورد قاط�ع�ان�ه    
با دين در ايران همانا سنت سازشک�اران�ه   
ی حزب ض�د ان�ق�الب�ی ت�وده ، در ط�ول                 
عمر ننگين خود بنا به ماهيت طبقاتی اش 
، هميشه مبلغ ايده ی سازش ب�ي�ن دي�ن و          
سوسياليسم بوده است . حزب ت�وده ، ک�ه        
از همان ابتدای تشکي�ل اش ن�ق�ش ع�ام�ل            
بورژوازی در جنبش طبقه ی ک�ارگ�ر را     
بعهده داشته است ، در زمي�ن�ه ی ف�ل�س�ف�ه           
نيز به تجديد نظر در مارکسيسم دست زد 
و اصول روش�ن م�ارکس�ي�س�م درب�اره ی               
نقش دين در جوامع ططبقاتی را مس�ح و      
تحريف کرد و مروخ و مبلغ ال�ت�ق�اط اي�ده       

 اليسم و ماترياليسم گرديد . 
گوهر خيانتکار حزب توده بويژه پ�س از    

آشکارتر شد . در سالهای بعد از  57قيام 
قيام ، حزب توده ( و سپس هر دو ج�ن�اح      
ضد انقالبی اکثريت ) ص�ده�ا و ه�زاران         
بار اعالم کردند که بين دين و سوسياليسم 
و اسالم و مارکسيسم نوعی ي�گ�ان�گ�ی در       
کار است . حزب توده در ع�ي�ن ح�ال ب�ه           
هر دری می زد تا به " امام " ثاب�ت ک�ن�د        
که اين يگانگی ، از ن�ظ�ر ح�زب ت�وده "           

 مطلقا،  يک امر تاکتيکی نيست ." 
اين حزب جنايتکار ، ب�اره�ا و ب�اره�ا ،               
اع��الم ک��رد ک��ه م��ارکس��ي��س��م و دي��ن ،                    
سوسي�ال�ي�س�م و اس�الم ، و ي�ا " پ�ي�روان                        
سوسياليسم علمی و رهروان خ�ط ام�ام "         
هر دو يک هدف مشترک يعنی اس�ت�ق�رار    
عدالت اجت�م�اع�ی را دن�ب�ال م�ی ک�ن�ن�د .                    

اک�ث�ري�ت�ی       –جريان ضد انقالبی توده ای     
زمانی از مم�اش�ات ب�ا دي�ن و ه�م�س�ازی                
اسالم و سوسياليسم س�خ�ن م�ی گ�ف�ت ک�ه             

سوسياليسم ، چون ايدئولوژی انقالب ، و   
اسالم ، چ�ون اب�زار ض�د ان�ق�الب ، رو                  
دروری هم قرار گرف�ت�ه ب�ودن�د . گ�رچ�ه              
سنت ضد م�ارکس�ي�س�ت�ی و ض�د ان�ق�الب�ی                
حزب توده در برخورد با دين اثراتی ب�ر    
جنبش انقالبی ايران برجای گذاشته اس�ت    
، ولی حزب توده نتوانست نيت ارتجاعی 
خ��ود م��ب��ن��ی ب��ر س��ازش ب��ي��ن اس��الم و                  
سوسياليسم وم�ت�ع�اق�ب آن ت�ط�ه�ي�ر رژي�م                  
جنايتکار جمهوری اسالمی ، را م�ت�ح�ق�ق       

 کند . 
سنت مبارزاتی سازمان م�ج�اه�دي�ن خ�ل�ق           
در گذشته و بويژه در اوايل دهه ی پنچ�اه  
، ن��ي��ز در ع��دم ب��رخ��ورد ق��اط��ع��ان��ه ی                  
مارکسيست�ه�ا ب�ا اس�الم ب�ی ت�اث�ي�ر ن�ب�وده                     

اس��ت . چ��پ ان��ق��الب��ی ، ک��ه ب��ا تش��ک��ي��ل                 
سازمان چريکهای فدايی خ�ل�ق اي�ران در        
اواخ��ر ده��ه ی چ��ه��ل ت��ازه ب��ا س��ن��ت��ه��ای              
رفرميستی و سازشکارانه ی ح�زب ت�وده     
قاطعانه مرزبندی کرده بود ، ب�ا ن�ي�روی          
ديگری مواجه شد که با ت�ل�ف�ي�ق اس�الم و            
سوسياليسم عمال به مب�ارزه ی مس�ل�ح�ان�ه          
عليه رژيم وابس�ت�ه ب�ه ام�پ�ري�ال�ي�س�م ش�اه                   
برخاس�ت�ه ب�ود .ب�رای ره�ب�ران س�ازم�ان                  
چريکه�ای ف�داي�ی خ�ل�ق اي�ران ، ک�ه در                    
دوره ی اوايل دهه ی پ�ن�ج�اه را دوره ی          
تحکيم و تثبيت مشی مبارزه ی مس�ل�ح�ان�ه     
م��ی دانس��ت��ن��د ، اي��ن س��ي��اس��ت س��ازم��ان                
مجاهدين مورد اس�ت�ق�ب�ال ق�رار گ�رف�ت .                
انان ، بنا به مالحظات تاکتيکی ناش�ی از    
عمده کردن مبارزه ی مس�ل�ح�ان�ه در اي�ن          
دوره ، عمدتا ب�ه ج�ن�ب�ه ه�ای م�ب�ارزات�ی                 
مج�اه�دي�ن ب�ه�ا م�ی دادن�د و ج�ن�ب�ه ه�ای                        
ارتجاعی ديدگاه های مجاهدين را ن�ادي�ده       
می گرفتند . نتيجه ان شد که اي�دئ�ول�وژی       
اسالمی مجاهدين و ديدگاههای ارتج�اع�ی   
و عقب مانده ی انان درب�اره ی بس�ي�اری        

از مس��ائ��ل اج��ت��م��اع��ی ه��ي��چ��گ��اه ب��ط��ور             
سيست�م�ات�ي�ک م�ورد ن�ق�د و ان�ت�ق�اد ق�رار                      
نگرفت . ( جزوه ی " مارکسيسم اسالمی 
يا اسالم مارکسيستی " اث�ر رف�ي�ق ک�ب�ي�ر                

 بيژن جزنی يک استثنا بود . ) 
مارکسيستها ، برای آنکه " دم�ک�رات�ه�ای          
انقالبی " را آزرده خ�اط�ر ن�ک�ن�ن�د ، ي�ا                       
برای اينکه ات�ح�اد م�ب�ارزات�ی در م�ق�اب�ل                 
رژيم شاه را تضعيف نکنند ف در ط�ول      
ب��ي��ش از ي��ک ده��ه از ح��ي��ات س��ازم��ان                
م�ج�اه��دي�ن خ�ل�ق ه�ي��چ�گ��اه ب�ا م�ج��اه�دي��ن                   
برخورد قاطع نکردند . ال�ب�ت�ه مس�ال�ه ب�ه              
اينجا هم ختم نشد ، در ه�م�ي�ن دوره ب�ود           
که اصطالحاتی چون " اسالم انقالبی " "   
اسالم مترقی " ، " اسالم سرخ " ، اس�الم     
ضد امپرياليستی " و خزع�ب�الت�ی از اي�ن          
نوع در ب�ي�ن ب�خ�ش�ی از ن�ي�روه�ای چ�پ                  
رواج يافت . کار به انجا رسيد ک�ه ح�ت�ی         
مارکسيس�ت ان�ق�الب�ی ن�ام�داری ه�م�چ�ون                
گلسرخی ، در دفاع�ي�ات خ�ود در دادگ�اه           
ن��ظ��ام��ی ش��اه ، پ��ي��ش از ب��خ��ون خ��ف��ت��ن                
قهرمانانه اش آشکارا و ع�ل�ن�ا اع�الم م�ی          
کند که سوسياليسم را از " م�وال ع�ل�ی "             
آموخته است ! عدم برخورد قاط�ع�ان�ه ب�ه        
ايدئولوژی اسالمی مجاهدين تا مدتها پ�س  

 همچنان ادامه يافت . 57از قيام 
، ب�ه وي�ژه پ�س از            57تنها پس از قيام      

استحاله از يک سازمان خرده بورژواي�ی  
ب���ه ي���ک س���ازم���ان ب���ورژوای م���ت���ح���د              
ام�پ�ري�ال�ي��س�م در م��ن�ط�ق�ه ب��وده اس�ت ک��ه                    
ماهيت ارتجاعی سازمان مجاهدين ب�رای    
ني�روه�ای ان�ق�الب�ی آش�ک�ار ش�ده اس�ت .                    
امروز ديگر بر همه روشن شده است ک�ه  
اسالم مجاه�دي�ن ب�ا اس�الم خ�م�ي�ن�ی ه�ي�چ                   
تفاوت بنيادی ندارد. هر دو اسالم دش�م�ن      
آشتی ناپذير آزادی و دموکراسی و مداف�ع  
نظام سرمايه داری وابست�ه ان�د . ت�ف�اوت            
اسالم رجوی ب�ا اس�الم خ�م�ي�ن�ی در اي�ن                  
است که رجوی اسالم فقاهتی خم�ي�ن�ی را      
قادر به حفظ نظام س�رم�اي�ه داری اي�ران           
ن�م�ی دان�د . او م��ی خ�واه��د ب��ا " اس��الم                       
راستين " خود و ب�ه ک�م�ک ام�پ�ري�ال�ي�س�م                 
جهانی و ارتجاع م�ن�ط�ق�ه ن�ظ�ام س�رم�اي�ه              
داری اي��ران را از ت��وف��ان ان��ق��الب ض��د              
سرمايه داری در پيش ، از پ�ي�ش ن�ج�ات           
دهد . به رجوی و رهبری ض�د ان�ق�الب�ی          
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دين ، افزون بر اينكه نوعي تفكر 
عقب مانده و ضد علمي و مظهر 
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 كشي در طول تاريخ نيز بوده است . 
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مجاهدين و ساير نيروهای مرت�ج�ع ن�ب�اي�د        
اجازه داد که يکبار ديگر ، با وصله پي�ن�ه   
کردن اسالم و پيش کشيدن اسالمی ديگ�ر  
، برای سرماي�ه داری اي�ران راه ن�ج�ات             
ديگری پيدا ک�ن�د . ت�م�ام ت�الش س�ازم�ان                   
مجاهدين برای رفرم اسالم است تا ان را   
با مقتضيات جديد و با نيازهای جامعه ی   
امروزين سرم�اي�ه داری وف�ق ده�د . از                
نظر اين سازمان اسالم فقاه�ت�ی و ح�وزه        
ای رژيم نمی تواند پاسخ�گ�وی ن�ي�ازه�ای        

جهان امروز باش�د . دع�وای س�ازم�ان            
مجاهدين و رژيم جمهوری اسالمی هم  
بر سر چگونگی ح�ف�ظ ن�ظ�ام س�رم�اي�ه            

 داری ايران است و نه چيز ديگر .
درک نادرست و مکاني�ک�ی از راب�ط�ه         
ی بين زير بنا و روب�ن�ا دل�ي�ل دي�گ�ری           
است بر کوتاهی در مبارزه ی قاطعانه 
عليه دين در اي�ران ، ب�ع�ض�ی تص�ور            

می کنند که وظيفه ی مارکسي�س�ت�ه�ا ت�ن�ه�ا          
مبارزه با زي�ر ب�ن�ای اق�ت�ص�ادی اس�ت و                
روبنا خود به خود درست می ش�ود . در       
صورتی که راب�ط�ه ی ب�ي�ن زي�ر ب�ن�ا و                    
روبنا يک رابطه ی متاق�ب�ل دي�ال�ک�ت�ي�ک�ی           
اس��ت و زي��ر ب��ن��ای اق��ت��ص��ادی ت��ن��ه��ا در              
آخرين تحليل تعيين کننده ی روب�ن�اس�ت .        
اگر حقيقتا تغيير در زير بنای اقتصادی ، 
بطور اتوماتيک تغيير در روبنا را هم ب�ه  
دنبال می آورد ، امروز نبايد پديده ای ب�ه  
نام دين اصال وجود می داشت . زيرا می 
دانيم که دين روب�ن�ای دوران ب�رده داری          
بوده است و به رغم نابودی جوامع مبتنی 
ب��ر ب��رده داری و پ��ي��داي��ش و ن��اب��ودی                   
ف��ئ��ودال��ي��س��م و س��پ��س پ��ي��داي��ش ج��وام��ع                
بورژوايی دين هم�چ�ن�ان ب�ه ح�ي�ات خ�ود              
ادامه داده است . اگر مبارزه با روبنا ب�ی   
تاثير باشد ، اص�وال چ�را م�ارکس�ي�س�ت�ه�ا                 
برای خود کردن قهری ماشي�ن دول�ت�ی و        
ب��رای اس��ت��ق��رار دي��ک��ت��ات��وری پ��رول��ت��اري��ا       
م��ب��ارزه م��ی ک��ن��ن��د ؟ م��گ��ر خ��ود دول��ت              
روبناست نيست ؟ م�ط�اب�ق اي�ن اس�ت�دالل             
مبارزه با رفرميسم و روي�زي�ون�ي�س�م ن�ي�ز            
بايد بی ثمر باش�د ، زي�را ک�ه م�ب�ارزات�ی               
روبنايی اند . ولی آيا تاکيد بر م�ب�ارزه ب�ا       
دين به اي�ن م�ع�ن�ی اس�ت ک�ه م�ب�ارزه ب�ا                      
سرمايه داری و زير بنای اقتص�ادی ب�اي�د      
به فراموشی سپرده شود ؟ به هيچ�وج�ه م     

مبارزه با دين به هيچوجه نم�ی ت�وان�د ب�ه         
اين معنی تفسير شود که تنها روبنا م�ورد  
حمله قرار می گيرد و زي�رب�ن�ا ف�رام�وش          
می شود . نکته اين است ک�ه ن�م�ی ت�وان            
مدعی ش�د ک�ه چ�ون دي�ن ي�ک پ�دي�ده ی                    
روبنايی است ، خود ب�ه خ�ود ن�اب�ود م�ی            
شود . اگر اين نکته روش�ن ب�اش�د ، اي�ن              
نکته ی ديگر هم کامال روشن خواهد بود 
که برای نابودی کامل دين ، باي�د ش�راي�ط      
مادی ای که دين ب�ر آن م�ب�ت�ی اس�ت ف                

نابود شود . ب�ه س�خ�ن دي�گ�ر ، پ�ي�ش از                   
نابودی جامعه ی سرمايه داری دين نابود 
نخواهد شد . تنها پس از ن�اب�ودی ج�ام�ع�ه         
ی سرمايه داری و خش�ک�ي�ده ش�ده ريش�ه            
های اجتماعی دين ، امکان نابودی قطعی 
دي��ن ب��ه ک��م��ک ي��ک ان��ق��الب ف��ره��ن��گ��ی              
گسترده فراهم می شود . ولی م�ب�ارزه ب�ا       

 دين را نمی توان به آينده موکول کرد . 
در ه��م��ي��ن راب��ط��ه ، ب��اي��د ب��ه ف��رم��ول "                
خصوصی بودن ام�ر دي�ن " ن�ي�ز اش�اره                 
بشود . خصوصی بودن دين بدي�ن م�ع�ن�ی        
نيست که مارکسيسم دين را ي�ک مس�ائل�ه        
شخصی می دان�د و ب�ا آن م�ب�ارزه ن�م�ی                 
کند . اين يک نتيجه گيری اپورتون�ي�س�ت�ی      
از اين شعار است . کمون�ي�س�ت�ه�ا دي�ن را            
تنها در مقابل دولت يک ام�ر خص�وص�ی      
تلقی می کنند نه در مقابل خ�ود . م�ف�ه�وم          
ح��ق��ي��ق��ی اي��ن ش��ع��ار " آزادی وج��دان                     
" ( يعنی اعتقاد به هر دينی يا عدم اعتقاد   
به هيچ دين ) است ، نه نفی مبارزه با آن  
برای يک کمون�ي�س�ت ، دي�ن اص�ال ي�ک               
اصال يک مس�ال�ه ی خص�وص�ی ن�ي�س�ت                
کموني�س�ت ف�ق�ط الئ�ي�ک ن�ي�س�ت ، ب�ل�ک�ه                       
آتئيست اس�ت . ش�ع�ار خص�وص�ی ب�ودن                
دي��ن ب��رای ک��م��ون��ي��س��ت��ه��ا ي��ک ش��ع��ار                   
اپورتونيستی است . کمون�ي�س�ت�ه�ا ب�اي�د ب�ا              
دين مبارزه کنند . ح�ال م�ی پ�ردازي�م ب�ه             
م��ف��ه��م م��ب��ارزه ب��ا دي��ن .آي��ا م��ب��ارزه ی                 

قاطعانه با دين به معنای آن است که تم�ام  
اف��راد م��ذه��ب��ی ب��اي��د ن��اب��ود ش��ون��د ؟ ب��ه                 
هيچوجه مبارزه با دين به معنای م�ب�ارزه     
با معتقدين به دين نيست . اين دو م�ق�و�ل�ه        
کامال از يکديگر جدای ان�د .بس�ي�اری از           
توده های کارگر و زحم�ت�ک�ش ق�رب�ان�ي�ان          
دين اند . اعتقادات  دينی آن�ان ن�ت�ي�ج�ه ی           
حاکم بودن ايدئولوژی ط�ب�ق�ات ح�اک�م در          
جامعه است . قرب�ان�ي�ان دي�ن را ب�اي�د از                
متوليان دين جدا کرد . قرب�ان�ي�ان دي�ن را          

بايد آگاه کرد و با متوليان دين به م�ب�ارزه   
برخاست . ک�م�ون�ي�س�ت�ه�ا وظ�ي�ي�ف�ه دارن�د                    
قربانيان دين را با تيليغات سيستماتيک از 
اين خود بيگانگی برهانند . بايد از اهانت  
به عواطف معتقدان به دين پرهيز ک�رد .    
نبايد به احساسات م�ذه�ب�ی م�ردم ت�وه�ي�ن            
شود . بايد به احساسات مذهبی توده ه�ای   
ناآگ�اه اح�ت�رام گ�ذاش�ت�ه ش�ود . ه�رگ�ون�ه                      
تندروی در اي�ن م�ورد م�م�ک�ن اس�ت ب�ه                  

 تقويت تعصبات دينی منتهی شود . 
بايد آگاه بود ک�ه از اي�ن روش ب�رخ�ورد               
اصول�ی ب�ه م�ع�ت�ق�دان ب�ه دي�ن ب�راداش�ت                     
اپورتونيستی نشود . احترام به اع�ت�ق�ادات       
دينی توده ها به معنای تاييد اين اعتقادات 
نيست . بايد در ه�ر ف�رص�ت م�ن�اس�ب�ی ،               
ماهيت واقعی دين را ح�ت�ی ب�رای ه�م�ي�ن           
توده های ناآگاه افشا کرد . احترام مط�ل�ق    
به اعتقادات دينی توده ه�ا م�ی ت�وان�د ب�ه              
نتيجه ی معک�وس خ�ت�م ش�ود و ب�ه س�ود                 
طبقات حاکمه و دستگاه دينی باشد . چ�را   
که اين روش برخورد معن�اي�ش پ�ذي�رف�ت�ن         
وضعيت موجود است . البته ، در شرايط  
کنونی ايران ، آگاهی توده های م�ردم از      
ماهيت حقيقی دين ت�ا ب�دان ح�د اس�ت ک�ه              
برای روشنفکران چپ که هنوز معت�ق�دن�د    
که بايد ب�رای احس�اس�ات دي�ن�ی ت�وده ه�ا                  
احترام قائل ب�ود ، ه�ي�چ اح�ت�رام�ی ق�ائ�ل                 

 نيستند . ... ادامه در شماره های بعدی  
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اقشار و طبقات حاكم در گذشته و سرمايه داري مدرن ايران در دهه هاي اخير ، اقشار و طبقات حاكم در گذشته و سرمايه داري مدرن ايران در دهه هاي اخير ، اقشار و طبقات حاكم در گذشته و سرمايه داري مدرن ايران در دهه هاي اخير ، 
هميشه از مذهب ، گونه گوني فرهنگها ، مليتها ، و آداب و رسوم و نيز هميشه از مذهب ، گونه گوني فرهنگها ، مليتها ، و آداب و رسوم و نيز هميشه از مذهب ، گونه گوني فرهنگها ، مليتها ، و آداب و رسوم و نيز 

ناسيوناليسم و شونيسم ، به نفع خود و براي مشروعيت دادن به تمركز قدرت ، ناسيوناليسم و شونيسم ، به نفع خود و براي مشروعيت دادن به تمركز قدرت ، ناسيوناليسم و شونيسم ، به نفع خود و براي مشروعيت دادن به تمركز قدرت ، 
استبداد ، ديكتاتوري ، فريب و تشديد ستم و استثمار و سركوب ،جنبش طبقة كارگر استبداد ، ديكتاتوري ، فريب و تشديد ستم و استثمار و سركوب ،جنبش طبقة كارگر استبداد ، ديكتاتوري ، فريب و تشديد ستم و استثمار و سركوب ،جنبش طبقة كارگر 

و اكثريت محروم جامعه استفاده كرده اند و تجربه چند دهه حكومت مذهبي ، و اكثريت محروم جامعه استفاده كرده اند و تجربه چند دهه حكومت مذهبي ، و اكثريت محروم جامعه استفاده كرده اند و تجربه چند دهه حكومت مذهبي ، 
   جدائي مذهب از دولت را به يكي از خواست هاي مبرم مردم تبديل كرده است . جدائي مذهب از دولت را به يكي از خواست هاي مبرم مردم تبديل كرده است . جدائي مذهب از دولت را به يكي از خواست هاي مبرم مردم تبديل كرده است . 
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زمانی که صحبت از ت�ج�رب�ي�ات گ�ذش�ت�ه              
بميان می ايد ، بايس�ت�ی آن�چ�ه را وظ�ي�ف�ه              
اصلی و اساسی خ�وي�ش ق�رار ده�ي�م ک�ه               
نگاه به گذشته تصويری روشن از ان�چ�ه       
را که در ان�ج�ام آن م�وف�ق ن�ب�وده اي�م ،                      
بعنوان آموزش عملی حرکتمان در پ�ي�ش       
روی ق��رار ده��د . ف��ع��ال��ي��ت ک��ن��ون��ی م��ا                
ب�ايس��ت�ی آن م��وان��ع�ی ک�ه در دوره ه��ای                 
گذشته سر راه جنبش ب�وده و آن�را ن�اک�ام             
گذاشته ، از سر راه بردارد . گذر از راه  
سخت و دشوار گذشت�ه ت�ن�ه�ا ب�ه ش�رط�ی              
قدمهای عملی در راه پيروزی و موفقي�ت  
آينده ب�ر م�ي�دارد ک�ه ب�ا درس گ�ي�ری از                    
شکستهای گذشته و ب�ا در ن�ظ�ر گ�رف�ت�ن                 
ع��وام��ل ان ب��ه دن��ب��ال��ه روی از ح��وادث              
نرفته و از اخالق و عمل انها را به کن�ار  
نهيم . بهره گيری از تج�ارب گ�ذش�ت�ه ب�ه           
شرطی امکان پذير است که ب�ا ن�گ�رش�ی         
روشن و شفاف با کار و فعاليت منسج�م  
و مستمر بمنظور عدم تکرار اشتباه�ات  
گذشته ، قدمهای عملی برداريم . ممک�ن   
است احزاب ، و يا شخصيتهای رهبری 
جنبش دچار اشتباه گردند ، زم�ان�ی ک�ه          
در برابر قضاوت ت�وده ه�ای م�ردم ک�ه           
ب��ار اص��ل��ی ه��ر ش��ک��س��ت��ی را ب��ردوش            

خويش ميکشند و در پيکار ع�ل�ي�ه دش�م�ن          
طبقاتی آنها هستند که نقش اصلی را اي�ف�أ     
ميکنند ، قرار ميگي�رن�د ، زم�ان�ی ک�ه ب�ا               
معي�ار ت�ج�رب�ه ع�م�ل�ی خ�وي�ش ارزي�اب�ی                     
م��ي��ش��ون��د ، اگ��ر در اص��الح اش��ت��ب��اه��ات            
نکوشند و اگر سعی در رفع م�وان�ع�ی ک�ه       
به تجربه ت�اري�خ�ی ش�ک�س�ت خ�ورده ان�د                 
ننمايند ، نشاندهنده خواست و اراده ت�وده        
های م�ردم�ی ک�ه س�ت�ون�ه�ای اص�ل�ی ه�ر                   
جنبشی هستند نخواهند بود و ج�ز ت�ک�رار      
خسته کننده اين اش�ت�ب�اه�ات ک�ار دي�گ�ری            
انجام نميدهند . ايمان و اعتقاد به آم�وزش   
از تجربيات تاريخی ج�ز از ط�ري�ق ق�دم             
نهادن در مسير عملی ، ارزيابی نخ�واه�د   
شد . اگر تالش ب�رای م�ح�و ريش�ه ه�ای               
تاريخی اين حرکت به عامل م�ح�روم�ي�ت       
از تجربيات گذشته آن تبديل خواهد ش�د .    

اصرار ظاه�ری ن�ي�ز      
بر اين تجربيات تن�ه�ا   
در ک��ار و ف��ع��ال��ي��ت          
تحليلی اين تج�رب�ي�ات    
و غرق شدن در افتخارات آن نيز همان�ن�د   
محروميت از ت�ج�رب�ي�ات گ�ذش�ت�ه ج�ن�ب�ش               
ميباشد . روند عملی تاريخ م�ب�ارزه خ�ل�ق        
کرد برای کسب ح�ق ت�ع�ي�ي�ن س�رن�وش�ت               
خوي�ش ، در مس�ي�ری م�ع�ي�ي�ن ب�ه پ�ي�ش                       
ميرود و هيچ وقت هيچ حرکتی از راه�ی  
که طی نموده و از آن ت�ج�رب�ه ان�دوخ�ت�ه               
منحرف نخواهد گشت و آلترناتيو خ�وي�ش   
را در آموزشهای عملی خويش و حتی ب�ا  
 تحمل رنج و دشوار فراوان می آفريند . 

بايستی دانست تجارب کدامن�د و چ�گ�ون�ه         
بکار ميايند . نتايج اين تجربه پ�ر ارزش       
امروز چيست و وظايف ما در مقابل آنه�ا  
چ��ي��س��ت . ب��ايس��ت��ی دانس��ت ک��ه ت��ج��رب��ه                
اندوزی و تکرار ت�ج�ارب گ�ذش�ت�ه ک�اف�ی              
نيست . برای بکارگيری تجارب ب�ايس�ت�ی     
ن��ي��روی ق��وی و دن��ب��ال��ه روی ح��رک��ت                 
مردمی بود . زمانی که ات�ک�أ ب�ه ن�ي�روی           

ت���وده ه���ای م���ردم از م���ي���ان ب���رود و                    
همبستگی و اتحاد صفوف جن�ب�ش از ه�م        
بپ�ا ش�د ، ات�ک�أ ب�ه ع�وام�ل خ�ارج�ی در                        
اول��وي��ت ق��رار م��ي��گ��ي��رد . اگ��ر ات��ک��أ ب��ه              
نيروی مردم و ايم�ان ب�ه ع�ق�اي�د و ارادۀ              
انها سست گردد ف ضرورت بقأ م�وج�ب   
اتکأ بيشتر به نيروه�ای خ�ارج�ی خ�واه�د          
گرديد . ت�ج�رب�ه ان�دوزی را ب�ايس�ت�ی در                 
ارتب�اط م�ا ب�ي�ن اي�ن دو ع�ام�ل جس�ت�ج�و                       
کرد . الزم اس�ت ب�ا ت�ج�رب�ه ان�دوزی از                
گذشته و بکارگيری عملی آنها در جريان 
م�ب�ارزه م�ا ب�ع�ن�وان ن�ي�روی پ��ي�ش�اه�ن��گ                    
خواست و ارادۀ انقالبی ت�وده ه�ای م�ردم        
بمنظور اتحاد و استحکام صفوف ج�ن�ب�ش    
قدمهای جدی و عملی برداريم . اما شرط  
اصلی برای موفقيت در وظي�ف�ۀ ات�ح�اد و         
همبستگ�ی واق�ع�ی و اس�ت�ح�ک�ام ص�ف�وف                  

جنبش آگاهی و شناخت عميق از ش�راي�ط     
جامعه و شرايط و ميزان و سطح رشد و   
گسترش جنبش است . سطح مط�ال�ب�ات و       
خواستهای دمکراتيک و رادي�ک�ال م�ردم          
در شرايط معين ف ب�رن�ام�ه ت�ئ�وري�ک و           
عملی جريانات است که تمامی اي�ن�ه�ا در        
ارتباط با شرايط و وضعيت اق�ت�ص�ادی ،        
اجت�م�اع�ی ، س�ي�اس�ی و رش�د ن�ي�روه�ای                     
مولده جامعه و روابط و مناسبات تولي�دی  
و ضرورت تغيير و تکام�ل آن�ه�ا ت�ع�ي�ي�ن            
خواهد شد . بدون در ن�ظ�ر گ�رف�ت�ن اي�ن                
عوامل و تنها با در نظر گرفتن خ�واس�ت     
و آرزوی ات�ح�اد و آن�ه�م ب�ه ب�ه�ای چش�م                   
پوشی از واقعيتهای که وجود عينی دارند 
، ببری کاغ�ذی خ�واه�ي�م س�اخ�ت ک�ه در                
خواب و خيال نه تنها رهبری ج�ن�ب�ش را        
در دست دارد بلکه قادر است با دش�م�ن�ان    
طبقاتی که با در ن�ظ�ر گ�رف�ت�ن م�ن�اف�ع و                 
مص��ال��ح ط��ب��ق��ات��ی خ��وي��ش و ب��ر اس��اس              
واق��ع��ي��ت��ه��ای ح��اک��م ب��ر ج��ام��ع��ه و ب��رای             
م�ن��ظ��وری م��ع��ي��ن ي��ا ه��م��ان��ا ح��ف��ظ ن��ظ��ام            
استثمارگرانه حاکم ، حال با هر روب�ن�ای     
سياسی که حاکم باشد ، خود را سازم�ان  
داده اند ، مقابله نماين�د . اگ�ر ه�دف م�ا              
تجربه اندوزی از اشتباهات گذشته است 
، بايستی زمينه های شکست�ه�ای پ�ی در        
پی در جنبش را درنظر گرفته و ب�دق�ت     
آنها را ارزيابی کنيم . اگر تفرقه ب�اع�ث    
شکستهای بس�ي�اری در گ�ذش�ت�ه ج�ن�ب�ش               
گ��ردي��ده ، م��ی ت��وان گ��ف��ت بس��ي��اری                      
اتحادهای غی راصولی نيز دلي�ل ض�رب�ه      
های کشنده و سنگين بر پيکر جنبش بوده 
است و منظور از آن اتحادها تنها ت�أم�ي�ن      
م��ن��اف��ع ان��ق��الب��ی و مص��ال��ح زود گ��ذر و              
موق�ت�ی ب�وده اس�ت و م�ن�اف�ع و مص�ال�ح                      
اس��ت��رت��ژي��ک ج��ن��ب��ش و وج��ود س��ازم��ان           
انقالبی در زمانی تع�ي�ي�ن ک�ن�ن�ده ق�رب�ان�ی              
م��وض��ع��گ��ي��ری اش��ت��ب��اه و غ��ي��ر اص��ول��ی          
گرديده است . افق روش و مشخص تن�ه�ا    
در درک عميق و ريشه ای از ح�ق�اي�ق و        
واقعيتهای جامعه ، خواستهای جن�ب�ش در     
شرايط متفاوت و موضعگيری روش�ن و      
شفاف و مؤثر نمايان خواهد گش�ت و م�ا         
را بس��وی پ��ي��روزی ره��ن��م��ون خ��واه��د               

 ساخت . 
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 زنده باد سوسياليسم!

تجربيات گذشته ، موانع كنوني و چشم 
 اندازه آينده !

ريشه هاي تاريخي استبداد و ارتجاع در ايران 
در  اسارت خلقهاست و طبقه كارگر هم براي 
اينكه گريبان خويش را از مساله مليت ها رها 
سازد ناچار است از مبارزه براي رفع ستم ملي 

 به نفع آزادي خويش استفاده كند.
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رژي���م     1354ف���روردي���ن س���ال               30
سرکوبگر پهلوی ، رفيق بيژن ج�زن�ی و       

رف�ي�ق دي�گ�ر ف�داي�ی دي�گ�ر ف�داي�ی ب�ه                       6
نامهای مشع�وف ( س�ع�ي�د ) ک�الن�ت�ری ،                    
حسن ضيا ظري�ف�ی ، ع�ب�اس س�ورک�ی ،               
محمد چوپانزاده ، اح�م�د ج�ل�ي�ل افش�ار ،               
عزيز سرمدی و دو مبارز م�ج�اه�د خ�ل�ق        
به نامهای ک�اظ�م ذواالن�وار و مص�ط�ف�ی               
خ��وش��دل را ب��ا اق��دام��ی ت��روريس��ت��ی و                 
ناجوانمردانه تيرباران نمود . رژيم شاه ،  
پس از اين اقدام جنايتک�اران�ه ادع�ا ن�م�ود          
که گويا اين م�ب�ارزي�ن در ح�ال ف�رار از              
زندان کشته ش�ده ان�د . ام�ا اي�ن ج�ن�اي�ت                     
رژيم وحشی و سرکوبگر شاه به ع�ام�ل�ی      
ت��ب��دي��ل گ��ردي��د ت��ا ي��ک��ی از س��ي��اه��ت��ري��ن              
صفحات ت�اري�خ س�راس�ر دي�ک�ت�ات�وری و                 

 خفقان شاه خيانتکار ورق خورد . 
رفيق بيژن جزنی يکی از معدود کس�ان�ی     
ب��ود ک��ه در ط��ول س��ال��ه��ای م��ت��م��ادی ب��ا               
ارزيابی نتايج ش�ک�س�ت ج�ن�ب�ش ت�وده ای              

و ه�م�چ�ن�ي�ن ت�ج�رب�ه                32ت�ا     30سالهای 
ح��زب ت��وده ، ف��ک��ر ب��ازس��ازی ج��ن��ب��ش               
کمونيستی ايران در طرح و غالب خط و   

لنينيستی را پراکتيزه   –مشی مارکسيستی 
کرد و با سازماندهی يکی از گ�روه�ه�ای      
تشکيل دهنده سازمان چ�ري�ک�ه�ای ف�داي�ی           
خلق ايران ، ب�ی وق�ف�ه ب�رای ب�ه ن�ت�ي�ج�ه                  
رس��ان��دن ج��ن��ب��ش ن��وي��ن ک��م��ون��ي��س��ت��ی در          
ميهنمان را به پيش برد . رفيق بيژن ه�ر     
چند در زمان اعالم م�وج�ودي�ت س�ازم�ان        
چريکهای ف�داي�ی خ�ل�ق اي�ران در زن�دان               
بسر ميبرد ، اما نقش راهنمای خويش در 
رفع اشتب�اه�ات آن ، و در س�ازم�ان�ده�ی                 
صفوف آن را به بهترين وجه ممکن اي�ف�ا     
نمود . نوشته های تئوريک وی در ط�ول   
آن ساليان ، زمينه ت�غ�ي�ي�رات و ت�ح�والت           

ب��ع��دی س��ازم��ان ، و         
تبديل آن ب�ه ج�ري�ان�ی       
بالنده و ب�زرگ ت�وده       
ای در ش�����راي�����ط              
اعتالی ج�ن�ب�ش ت�وده         
ای بود . هنر ب�زرگ     
ب���ي���ژن ، ت���وان و               
اس����ت����ع����داد او در             
تش��خ��ي��ص مس��ائ��ل و       
ب���ي���ن���ش ع���ي���ن���ی در        
ارتباط ب�ا مش�ک�الت ب�ود . ک�ه اي�ن ن�ي�ز                      
محصول تجربه حيات مبارزاتی ط�والن�ی   
و اگاهی سياسی عمي�ق و ريش�ه ي�ی وی            
بود . رفيق بيژن جزنی ، حاصل ش�راي�ط    
و روند رو ب�ه رش�د م�ب�ارزه در دوران                 
خويش بود که به دليل خ�ي�ان�ت�ه�ای ح�زب           
توده ف جنبش ک�م�ون�ي�س�ت�ی اي�ران دچ�ار             
ضربات شديدی گش�ت�ه ب�ود . آگ�اه�ی از                 
اساسی ترين ضروريات اجتماعی و بهره 
گيری از تجربيات خونين مبارزه طبقات�ی  
در گذشته ، ض�روری س�اخ�ت ت�ا ب�رای                

ض��د   –م��ب��ارزه ض��د ام��پ��ري��ال��ي��س��ت��ی                 
ديکتاتوری ، پايه های جنبش ن�وي�ن پ�اي�ه         
ريزی گردد . رف�ي�ق ج�زن�ی ت�وانس�ت ب�ا               
آگ��اه��ی ب��م��وق��ع از اي��ن ش��راي��ط ، ب��رای              
تشکيل سازمانی مبارزه و رزم�ن�ده ، ب�ا            

لني�ن�ي�س�م ب�ه اي�ن             –ايدئولوژی مارکسيسم 
ض��رورت ت��اري��خ��ی پ��اس��خ در خ��ور و               
شايسته بدهد . تالش بی وقف رفيق بي�ژن   
و رفقای گروه جزنی ک�ه ب�رخ�ی از اي�ن           
رفقا همراه بيژن تير باران گرديدند ، در     
سازماندهی و رشد سازمان ما تاثير گ�ذار  
بود . تاثير و توانايی رفيق بيژن تنه�ا در     
آگاهی نسبت به ضروريات مب�ارزه ن�ب�ود      
، علم و اگاهی نسبت به اوضاع اجتماعی 
و تجزيه و ت�ح�ل�ي�ل ش�راي�ط مش�خ�ص از                 
ديگر توانائيهای رفيق جزنی بود . اک�ث�ر        
آثاری که رفيق بيژن در زن�دان ن�گ�اش�ت�ه          
است ، هنوز هم از منابع م�ه�م ت�ئ�وري�ک          
هستند که مورد استفاده قرار م�ي�گ�ي�رن�د .        
رفيق بيژن برای اثبات ض�رورت ت�ل�ف�ي�ق        
تئوری و پراتيک انقالبی و در پ�اس�خ ب�ه        
فرصت طلبانی که خواهان م�راج�ع�ت ب�ه       
اصول ساخ�ت�گ�ی خ�وي�ش ب�ه ن�ام اص�ول                 

در «  مارکسيستی بودند ، چنين ميگويد :  
ج��ا زدن در م��رحل��ه آگ��اه��ی ، ت��رس و                 

هراس از عمل و غرق ش�دن در مس�ائ�ل          
صرف�ًا اس�ت�رات�زي�ک ، م�ا را ب�ه ورط�ه                     
م��ح��اف��ظ��ه ک��اری ک��ه از خص��وص��ي��ات               

 . «اپورتونيسم است خواهد کشاند 
حقانيت اين گفته رفيق ب�ي�ژن را م�ي�ت�وان          
در مقايسه گفته وی با گفته آموزگار کبير 
مارکسيسم انقالبی لن�ي�ن مش�اه�ده ن�م�ود .             
آنجا که لنين در اثر خويش به نام دوستان 

من با  »:خلق چه کسانی هستند ؟ ميگويد 
تاکيد ب�ر ض�رورت اه�م�ي�ت و گس�ت�رش                  
فعاليت سوسيال دمکراته�ا ب�ه ه�ي�چ وج�ه            
مايل نيستم که بگويم اين فعاليت در قياس 
با فعاليت عملی در درجه اول و به ش�ي�وه   
اول نمی خواهم بيان کنم فع�ال�ي�ت دوم ت�ا         
پايان فعاليت اول به تاخير افت�د . اي�ن را          
تنها پيروان اسلوب ذهنی ( سوبژ کت�ي�و )      
در جامعه شناسی يا پيروان س�وس�ي�ال�ي�س�م       
تخيلی ميتواند نتيجه گ�ي�ری ن�م�اي�ن�د . ب�ر               
خالف انکه به صورتی قطعی در درج�ه      
اول قرار داده م�ي�ش�ود ه�م�ي�ش�ه ف�ع�ال�ي�ت                  
عملی ( در زمينه تبليغ و تروي�ج ) اس�ت         

از ن�ظ�ر رف�ي�ق ب�ي�ژن اس�اس�ی ت�ري�ن                    .«
عوامل تعيين شيوه های مبارزه ع�ب�ارت�ن�د       

اوضاع اجتماعی و اق�ت�ص�ادی و       -1از :  
ساختار طبقاتی جامعه و تع�ي�ي�ن مس�ي�ری        

 -2که جامع�ه در ح�ال ط�ی آن اس�ت .                    
س�ي�اس�ی ج�ام�ع�ه ک�ه              –اوضاع اجتماعی 

ع��ب��ارت اس��ت از ت��ع��ي��ي��ن تض��اد اص��ل��ی            
جامعه ، شکل حاکميت و اقدامات طبق�ات  
حاکم و ام�پ�ري�ال�ي�س�م ، م�ي�زان ق�درت و                    
س�ازم��ان�ده��ی رژي��م ، ک�م��ي�ت و ک��ي�ف��ي��ت                
جريانات و سازمانهای مبارز ت�وده ای .        

ش��راي��ط روح��ي��ه ت��وده ه��ای م��ردم ،               -3
ميزان تحرک ، شه�ام�ت و روح�ي�ه ان�ه�ا             
برای تهاجم ( و ي�ا روح�ي�ه تس�ل�ي�م و ن�ا                     

رس��وم و اش��ک��ال             -4ام��ي��دی ان��ه��ا ).           
مبارزاتی که توده ها از گذشته تاريخی تا 
حدودی نزديک در مبارزه عليه دشمن به 

اوضاع سياسی جهان�ی   -5کار برده اند .  
و منطقه ای ، کيفيت توازن قوا و عوام�ل  
مثبت و منفی در جنبش و آن اشکالی ک�ه    
مبارزه توده های دور و نزدي�ک س�ط�وح      

 مختلف توده ها انرا تجربه نموده اند . 
با چنين بينشی و با در نظر گرفتن ت�اث�ي�ر    
بسزای عوامل روبنايی در تعيين اش�ک�ال     
مبارزاتی رفيق بيژن عدم وج�ود ج�ن�ب�ش         
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توده ای نيرومند و فراگير را در دوران       
ح�اک��م��ي��ت ش��اه چ��ن��ي��ن ارزي��اب��ی ک��رده و            

 ميگويد :
شرايط عي�ن�ی ، س�ت�ون�ه�ای اص�ل�ی از                 «  

س��ری ع��وام��ل م��ؤث��ر در ت��ح��رک و ي��ا                
ايستايی جنبش انقالبی ميباشد . وض�ع�ي�ت     
نظام توليدی و ميزان رشد و ت�ک�ام�ل آن          
نقش اساسی در حرکت ت�وده ه�ای م�ردم          
ايفأ ميکند . هنگامی که يک نظام تولي�دی   
به نقطۀ پايان خويش م�ي�رس�د و ب�ه م�رز            
مرگ و ان�ه�دام ن�زدي�ک م�ي�ش�ود و ق�ادر                 
نخواهد گرديد تا به نيازهای اقت�ص�ادی و     
اجتماعی پاسخ دهد ، تضادهای ناش�ی از    
آن از شکل همزيس�ت�ی خ�ارج گ�ردي�ده و            
در شکل تهاج�م خ�ود را آش�ک�ار خ�واه�د               
ساخت . شکل پوسيده و کهن مستقيم�ًا در     
زن��دگ��ی ت��وده ه��ای م��ردم ت��أث��ي��ر خ��واه��د           
گ��ذاش��ت و آن��را ت��ح��م��ل ن��خ��واه��د ک��رد .              
اص����الح����ات ارض����ی و ت����غ����ي����ي����رات              
رفورم�ي�س�ت�ی ب�رای پ�اي�ان دادن ب�ه اي�ن                    
تضاده�ا و ب�ه م�ن�ظ�ور ب�از ت�ول�ي�د ن�ظ�م                        
موجود انجام گرفت ، اين ت�غ�ي�ي�رات اگ�ر        
چه منجر به محروميت بيش از پيش توده 
های مرم گرديد و رژيمی وحشی ت�ر ب�ر     
مردم ح�اک�م گ�ردي�د ، ام�ا رون�د رش�د و                    
تکامل جامعه را تسريع نمود و رواب�ط و    
م��ن��اس��ب��ات ت��ول��ي��دی ج��دي��دی را مس��ت��ق��ر            
ساخت . همچنين اين تغي�رات م�اي�ه ام�ي�د           
زحمتکشان شهر گرديد ، رشد تا ح�دودی  
س�ري��ع ت�ول��ي��د ص�ن��ع��ت�ی ک��ه پ�س از اي��ن                  
ت��غ��ي��رات روی داد ، ن��ارض��اي��ت��ی ع��م��ده            
دوران پيش از رفرم را م�وق�ت�ًا از م�ي�ان            
برد و يا اينکه از آن کاست . برای اينک�ه   
نارضايتی فروکش کرده بار دي�گ�ر رش�د        
يابد و حتی از قبل ن�ي�ز ب�ي�ش�ت�ر گس�ت�رش             
يابد ، الزم بود تا س�ال�ه�ای گ�ذار ، پش�ت            

 «سر گذاشته شوند . 
رفيق بيژن به درستی نقش تع�ي�ي�ن ک�ن�ن�ده         
عوامل عينی را ارزيابی ک�رده و ب�ر آن           
تأکيد ميورزد و ارتباط و تاثير دو ج�ان�ب�ه    
عوامل ذهنی و عينی ، روبنا و زير بنا و 
نقش آنها را نشان م�ي�ده�د . رف�ي�ق ب�ي�ژن               
برای نشان دادن تأثير ع�وام�ل ذه�ن�ی در         
کند کردن و يا تش�ري�ع ع�وام�ل ع�ي�ن�ی ،                

نقش دولت در اي�ن�ج�ا ،          «  چنين ميگويد : 
ديکتاتوری رژيم بعنوان عامل ذه�ن�ی در       

تکامل اجتماعی را نميش�ود در م�ح�اس�ب�ه          
شرايط عينی انق�الب از آن چش�م پ�وش�ی             
نمود . رژيم ديکتاتوری عامل کند ک�ن�ن�ده       
و ارتجاعی در تکامل جامع�ه ب�ه م�ع�ن�ای          
اخص در ممانعت از رشد و تکامل آشتی 
ناپذير ت�وده ب�ا دش�م�ن خ�وي�ش م�ح�س�وب                  
گرديده و م�ي�ت�وان�د ب�ر رش�د و گس�ت�رش                   
تضادها و سطح و ارت�ق�أ تض�اده�ا ت�أث�ي�ر              
گذار باشد ، و به س�ه�م خ�وي�ش م�ان�ع از               
رشد به يکباره و تعميق تضاده�ا گ�ردد .       

رژي�م   »رفيق بيژن در ادامه مي�اف�زاي�د :         
ديکتاتوری عليرغم اقدامات سرکوبگران�ه  
و سرکوب ق�ه�ری ق�ادر ن�خ�واه�د گ�ردي�د               
هرگونه نارضايتی توده ای را منع کن�د .    
بخصوص هنگامی که توده های مردم از 
ستم طبقات حاکم به ستوده آمده باشند . و    
يا اگر ديکتاتوری رژي�م ه�م�ان�ن�د گ�ذش�ت�ه             
حاکميت خويش را به تمامی مستقر سازد 
و توده ه�ای م�ردم ب�دون ه�ي�چ س�ازم�ان                  
شايسته ره�ب�ری ب�اق�ی ب�م�ان�ن�د و ب�ط�ور                     
خال�ص�ه اگ�ر ش�راي�ط ذه�ن�ی ب�ت�وان�د ب�ر                      
شرايط عينی تاث�ي�ر گ�ذار ب�اش�د، در اي�ن               
حالت تضادهای اج�ت�م�اع�ی ب�ه ص�ورت�ی              
نهفته رشد يافته و در اوض�اع و اح�وال             
پيچيده و بحرانی و در زم�ان�ی ک�ه ت�وده               
های مردم از جان خويش سير گش�ت�ه ان�د      
، زمانی که ستم و اس�ت�ث�م�ار دي�گ�ر غ�ي�ر             
قابل تحمل است ، هر چند که ديکتات�وری  
بيشتر و قوی تر ب�اش�د ، ب�ح�ران پ�دي�دار               
گشته و قيامهای کور و يا ن�ي�م�ه اگ�اه�ان�ه           

 . «جامعه را فرا خواهد گرفت 
رفيق جزنی با درک ريشه يی از ح�ق�اي�ق    
ذهنی و عينی جامعه و ب�م�ن�ظ�ور ت�ع�ي�ي�ن             
تاکت�ي�ک�ه�ا ب�رای رس�ي�دن ب�ه اس�ت�رات�ژی                     

 مشخص و رد انحرافات چنين ميگويد : 
اگ��ر م��ا ن��دان��ي��م ت��اک��ت��ي��ک اص��ل��ی                      «  

( محوری ) کدام است ، در ع�م�ل دچ�ار          
خ��رده ک��اری ش��ده ، ه��ر روز ک��ار و                     
فعاليت ت�ازه ای ک�رده و در اي�ن ح�ال�ت                  
دچار زيگزاک زدنهای م�داوم و پ�ی در           
پی ميشويم . وظايف اصلی خويش را از    
وظايف فرعی جدا نکرده و در نهايت در 
ورطه ش�ک و ت�ردي�د ، س�ر درگ�م�ی و                     

 «اپورتونيسم خواهيم افتاد . 
لنيني�س�ت�ه�ا از ن�ظ�ر             –وظيفه مارکسيست 

رفيق بيژن اي�ن اس�ت ک�ه ت�ا زم�ان�ی ک�ه                  

توفان شروع خواهد شد . توده های مردم  
را اگاهانه سازند و س�ازم�ان ده�ن�د ، ب�ه              
تبليغ و ت�روي�ج ع�ق�اي�د و ن�ق�ط�ه ن�ظ�رات                   
ب��پ��ردازن��د ک��ه از وظ��اي��ف دائ��م��ی آن��ان               
محسوب ميگردد . انقالبيون مارکس�ي�س�ت     

لنينيست عالوه بر مشارکت در مبارزه   –
توده های مردم ب�ه دن�ب�ال ت�ح�ق�ق اه�داف              
فوق هستند . با در نظ�ر گ�رف�ت�ن ش�راي�ط            
ويژه سياسی برخی اوقات تبليغ و ت�روي�ج   
در اولويت ق�رار خ�واه�د گ�رف�ت .  اي�ن                  
ت���روي���ج ه���م دم���ک���رات���ي���ک . و ه���م                       

 سوسياليستی است . 
تبليغ و ترويج در اشکال زيادی به ان�ج�ام   
ميرسد و نميتوان الگوی از قبل ط�راح�ی     
شده برای آن قائل شد . ابتکار و خالقي�ت   
توده های مردم همي�ش�ه اش�ک�ال و ش�ي�وه             
های جديدی از تبليغ و ترويج را ب�وج�ود       
خواهد آورد . شيوه های تبلي�غ ب�ر اس�اس        
نظريات ذهنی انسان پيشرو بوجود نيامده 
، س��اخ��ت��ه و پ��رداخ��ت��ه ذه��ن ب��رخ��ی                       
روشنفکران نيست . بلکه به درس�ت�ی ب�ر         
اسا شرايط مشخص در مج�م�وع�ه ای از        
شرايط سياسی که بر ج�ام�ع�ه ح�ک�م�ف�رم�ا           
است ، استخراج م�ي�گ�ردد رژي�م ب�خ�وب�ی            

ف�روردي�ن      30ميدانست فردی را که در     
دست و پا بست�ه و از پش�ت ت�ي�ر              1354

باران ميکند ، انعکاس تئوری و سي�م�اي�ی    
است از جنبش ماد توده های مردم که ب�ه  
ناب�ودی آن ک�م�ر بس�ت�ه اس�ت . م�ح�روم                      
کردن اين جنبش از پ�ي�ش�روان آن ، ب�ی               
سر کردن سازمان پيشاهنگ آن را ح�ل�ی       
بود که شاه جنايتکار و امپرياليس�م م�داف�ع      

 او تهديد آينده را با آن پاسخ ميدادند . 
هر چند که اقدام خرابکارانه آنان ، ق�ادر      
نگرديد خطر   را از آنان دور گ�ردان�د و     
جزيره ثبات و آرامش آنان را در ب�ه�م�ن        

دچار طوفان گردانيد ، ام�ا ت�وانس�ت           57
س��رع��ت رون��د زن��ده و روب��ه رش��د آن��را             
کاهش دهد . ام�ا ه�رگ�ز ن�ت�وانس�ت آن�را                   
متوقف نمايد .بيژن در اين راه قدم نهاد و  
ج��ای پ��اه��اي��ش ه��م��چ��ن��ان ب��اق��ی اس��ت ت��ا            
رهپويانش را ف�را خ�وان�د .راه را نش�ان                  

 داده تا پر از رهرو باشد . 

يادش گرامی و راهش پر 
 رهرو باد 
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دهم فروردي�ن م�اه مص�ادف ب�ا س�ال�روز               
شهادت قاضی محم�د ، ره�ب�ر ن�خ�س�ت�ي�ن               
جمهوری خودمختار کردستان در سالهای 

است . در چنين روزی ب�ود        25-1324
ک��ه رژي��م پ��ه��ل��وی ب��ع��د از س��رن��گ��ون��ی                
جمهوری خودمختار و سرک�وب�ی ج�ن�ب�ش        
انقالبی در کردستان ، ق�اض�ی م�ح�م�د و              
ديگر رهبران جمهوری از ج�مل�ه س�ي�ف           

 قاضی و صدر قاضی را به دار کشيد . 
 25-24جنبش ملی کردستان در سالهای   

در حقيقت همچون جنبش انقالبی سراس�ر  
ايران بعد از سقوط ديکتاتوری رضا ش�اه  

، بر زم�ي�ن�ه ی ب�ح�ران             20در شهريور 
سياسی بعد از سقوط ديکتاتوری پا گرفت 

ب�دن�ب�ال اع�الم ج�م�ه�وری               24و در سال 
خودمختار در آذربايجان ، در ک�ردس�ت�ان        
نيز جمهوری خودمختار تشکيل گ�ردي�د ،     
ب��ا تش��ک��ي��ل اي��ن ج��م��ه��وری م��ب��ارزات                
کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان س�راس�ر اي�ران             

 وارد مرحله حساس و جديدی گرديد .
ب�رای پ�اي�ان         25  –  24جنبش ملی س�ال    

دادن ب���ه س���ت���م م���ل���ی ک���ه در دوران                      
ديکتاتوری رضاشا به عريان ترين شک�ل  
آن اعمال گش�ت�ه  ب�ود  و کس�ب ح�ق�وق                     
دمکراتيک خلق کرد شعل�ه ور گ�ردي�د ،          
قبل از همه ريشه در واقعيت های زندگی 
اجتماعی در کردست�ان داش�ت . و ب�دون             
اي��ج��اد ت��غ��ي��ي��رات اس��اس��ی در م��ن��اس��ب��ات           
اجتماعی حاکم و تحقق بخشي�دن خ�واس�ت      
های بحق عموم زحم�ت�ک�ش�ان خ�ل�ق ک�رد            
نمی توانست پابرجای م�ان�ده و ب�ه س�ات             
ان��ق��الب��ی خ��ود ت��داوم ب��خ��ش��د . ع��وام��ل                 
متعددی از جمله در اساس عدم ب�رخ�ورد     
جدی به اين واقعيت و نيز ب�ه�ا ن�دادن ب�ه         
سازماندهی و تسليح توده های زحمت�ک�ش   
حول اهداف انقالبی آنها و دست آخ�ر ک�م     
ب��ه��ا دادن ب��ه اي��ج��اد ارت��ب��اط ارگ��ان��ي��ک               
مبارزات با جنب�ش ان�ق�الب�ی ک�ارگ�ران و             
زح�م�ت�ک�ش��ان س�راس�ر اي��ران ، ش�ک�س��ت                 
ن��خ��س��ت��ي��ن ج��م��ه��وری خ��ودم��خ��ت��ار در               
کردستان را امکانپذير ساخت و در اولين 
يورش رژيم ارتج�اع�ی پ�ه�ل�وی و دول�ت             

م��رک��زی ب��ه ک��ردس��ت��ان ج��م��ه��وری        
خودمختار کردستان درهم ش�ک�س�ت      

 و رهبران آن دستگير شدند . 
قاضی محم�د در آخ�ري�ن روزه�ای           
حيات جمهوری خ�ود م�خ�ت�ار ک�ه دي�گ�ر                
يورش رژيم به کردستان قطعی ش�ده ب�ود     
ب��رخ��الف بس���ي��اری از ره���ب��ران اي���ن                 
جمهوری و اطرافيان خود که اک�ث�ر آن�ه�ا         
را فئودالها و خان ها تشکيل م�ی دادن�د ،       
سياست دفاع از جمهوری و حقانيت آن و 
ماندن در کنار توده ه�ای زح�م�ت�ک�ش را            
برگزيد . ام�ا بس�ي�اری از اط�راف�ي�ان او                    
زمانی که روز مصاف قطعی با ارت�ج�اع   
حاکم ب�ر اي�ران ف�را رس�ي�د ف�رار را ب�ر                    
قرار ترجيح دادند . اما قاضی م�ح�م�د در       
مقاب�ل ي�ورش رژي�م ايس�ت�اد و م�رگ ب�ا                    
افتخار را بر ن�ن�گ ف�رار ت�رج�ي�ح داد و                 

س��ن��ت پ��اي��داری را از خ��ود ب��ر ج��ای                    
گذاشت . او سنگر دفاع از ج�م�ه�وری را       
ترک نکرد و در راه دفاع از حقوق ح�ق�ۀ   

 خلق کرد ، جان باخت . 
رژيم پهلوی تصور می کرد ب�ا س�رک�وب      
جمهوری خ�ود م�خ�ت�ار و اع�دام ق�اض�ی                  
محم�د و دي�گ�ر ي�اران او م�ی ت�وان�د ب�ه                       
سياستهای ارتج�اع�ی خ�ود در ک�ردس�ت�ان             
ب�رای ه�م��ي�ش�ه ادام�ه ده��د . و کس�ی را                      
يارای م�ق�ابل�ه ب�ا او ن�خ�واه�د ب�ود . ام�ا                         
جنبش ان�ق�الب�ی خ�ل�ق ک�رد ب�رای اح�ق�اق                  
حقوق حقۀ خود در کردستان فراتر از آن 
بود که دش�م�ن ف�ک�ر م�ی ک�رد . ج�ن�ب�ش                     
انقالبی در کردستان ريش�ه دارت�ر از آن           
بود که ارتجاع تصور می کرد . ره�ائ�ی        
ملی ، ه�دف و آرم�ان خ�ل�ق زح�م�ت�ک�ش                   
کردستان بود . ره�ائ�ی م�ل�ی ب�رای ت�وده              
های زحمتکش ک�ردس�ت�ان م�ف�ه�وم�ی ج�ز             
ره��ائ��ی از ن��ظ��ام��ات پ��وس��ي��ده و ک��ه��ن��ه               

خانی و ستم بی ح�د و      –عشيرتی و خان 
حصر ناشی از حاکميت ستم ملی ن�داش�ت   
و همان اهداف و آرم�ان�ی ک�ه ه�ن�وز ه�م               
خلق قهرمان کرد با تمام توان منسجم ت�ر    

از پ�ي�ش ب�رای رس�ي�دن ب�ه آن پ�ای م�ی                       
فشارد . با سرکوب اولين جمهوری خ�ود     
مختار ، جنبش انقالبی خلق کرد از پ�ای      
نيفتاد ، با آموزش از نخستين تجربۀ خ�ود  
دوباره سر براورد ، نخستين ش�عل�ه ه�ای      

هر چن�د ب�ط�ور       47-46آن در سال های 
پراکنده اما با عزمی استوار دوباره زبانه 
کشيد اما با اوجگيری مبارزات توده های 
ک��ارگ��ر  زح��م��ت��ک��ش س��راس��ر اي��ران در           

و ب�ه دن�ب�ال آن ب�ع�د از               57-56سالهای 
م�ب�ارزات      57ب�ه�م�ن         22قيام شکوهمند 

خلق کرد وارد مرحله جديدی گشت و ب�ا      
زنده نمودن سنتهای پايدار مبارزاتی خلق 
کرد عرص�ه ه�ای ن�وي�ن�ی را پ�ي�ش�اروی                 

 خود گشود . 
جنبش انقالبی خلق کرد بعد از سرنگونی 
رژيم پهلوی ب�ا ق�درت�ی ه�ر چ�ه ب�ي�ش�ت�ر                    
ب��رای ت��ح��ق��ق اه��داف        
ديرينه خود در م�ق�اب�ل      
رژي���م ت���ازه ب���ق���درت        
رس��ي��ده ، ب��ه دف��اع از         
دس���ت���اورده���ای خ���ود      
برخ�اس�ت . و تس�ل�ي�ح             
عمومی ت�وده ای در ک�ردس�ت�ان م�ت�ح�ق�ق                 
گرديد و زحمتکشان کردس�ت�ان از ه�م�ان         
روزهای نخست بعد از سرنگ�ون�ی رژي�م      
پهلوی ، قهرمانانه به مق�ابل�ه ب�ا ه�رگ�ون�ه           
تالش مذبوحانه رژيم ارتجاعی جمه�وری  

 33اسالمی برخاس�ت�ن�د. اي�ن�ک ب�ي�ش از                 
سال است توده های زحمتکش خل�ق ک�رد     
برای کسب حق ت�ع�ي�ي�ن س�رن�وش�ت خ�ود             
يکی از عظيم ت�ري�ن م�ب�ارزات خ�ل�ق�ه�ای             
تحت ستم ايران را ب�ه پ�ي�ش ب�رده و در               
جريان همين مبارزه سرسخ�ت�ان�ه ن�ي�ز ب�ه           
تجربيات و دستاوردهای گ�ران�ق�در دس�ت         
يافته اند .و سازش ناپ�ذي�ر و اس�ت�وار ب�ر             
اهداف انقالبی و دمکراتيک خود پای می 
فشارن�د . ج�ن�ب�ش ان�ق�الب�ی خ�ل�ق ک�رد ،                        
امروز ياد قاضی محمد را بخاطر تس�ل�ي�م      
ناپذيری او در مقابل دشم�ن�ان خ�ل�ق ک�رد          
گرامی می دارد و از همي�ن رو ن�ي�ز ي�اد           
قاضی محمد رهب�ر ن�خ�س�ت�ي�ن ج�م�ه�وری              
خود مختار کردستان عليرغم تمامی نق�اط  
ضعف اين جمهوری و خاطره مقاومت و 
ايس��ت��ادگ��ی او ب��رای ه��م��ي��ش��ه در دل                     

   .زحمتکشان خلق کرد زنده خواهد ماند 
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بمناسبت دهم فروردين ماه سالروز اعدام 

قاضي محمد ، نخستين رهبر جمهوري 
 خودموختار كردستان .

برنامه ما خواهان رفع هرگونه تبعيض و ستم نژادي ، جنسي 
، قومي و ملي ، برسميت شناختن بي قد و شرط حق تعيين 

سرنوشت براي ملتهاي تحت ستم ايران تا سر حد جدايي و 
 اجراي اكيد آزاديهاي سياسي است .
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