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 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف   

 در اين شماره ...

 ارگان كميتة كردستان سازمان  اتحاد فدائيان كمونيست 

* وظائف ما در وضعيت حساس كنوني !

 * طبقه كارگر ايران در اول ماه مه !؟

 * با دين چگونه بايد مبارزه كرد ؟

 كارگران ايران و ضرورت اقدام متحد عليه* 

 فعاالن كارگري. دستگيري و زندان 

 يادواره ، بخون خفتگان راه آزادي و برابري،* 
 رفيق كبير امير پرويز پويان ،

رفيق خسرو روزبه ،
 و رفقاي جنبش چريكي تركيه 

 دنيز گزميش و يارانش 

 اي تفنگ پرغوغا!
 همواره تو آغازي ،

 با خلق سالمي
با دشمن

 پايان كالمي!
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رژيم جمهوری اس�الم�ی ب�ا ي�ک ب�ح�ران             
عمومی و همه جان�ب�ه روب�روس�ت . اي�ن             
ب��ح��ران ک��ه ت��م��ام ج��ن��ب��ه ه��ای زن��دگ��ی                 

اجتماعی و س�ي�اس�ی را ف�را               –اقتصادی 
گرفته است موق�ع�ي�ت رژي�م را ب�ي�ش از               
پيش متزل�زل و پ�ي�ش ش�رط�ه�ای ع�ي�ن�ی                  
سرنگونی آنرا هر چه بيشتر فراهم نموده 
است . اکنون بحران اق�ت�ص�ادی ژرف و           
مزمن ک�ه م�ادر ت�م�ام ب�ح�ران�ه�ای دي�گ�ر                   
جامعه است به درجه ای ح�دت و ش�دت           
يافته که ط�ی س�ال�ه�ای اخ�ي�ر ب�ی س�اب�ق�ه                   
است . ت�ول�ي�د در ص�ن�اي�ع و کش�اورزی                     
وخيم تر از گذشته شده و رک�ود م�وج�ود          
عميق تر گشته است . بخش ع�ظ�ي�م�ی از        
کارخانه ها و ديگر موسسات توليدی تنها 
طی يکسال گذشته يا بکلی تعطيل ش�ده و      
يا توليد آنها به حداقل ممکن کاهش ي�اف�ت�ه    
است و پروژهای عمرانی تقريبا م�ت�وق�ف    
شده اند . کاهش درامدهای دولت از نف�ت   
که در اواخر سال گذشته به پ�اي�ي�ن ت�ري�ن        
حد ممکن خود رسيده . اين رون�د از ه�م          
گسيختگی اقتصادی را تشديد نموده و ب�ه    
همه عرصه ها بسط داده اس�ت . اک�ن�ون           
نه تنها بحران اقتصادی در زم�ي�ن�ه ه�ای           
صنعتی و کش�اورزی ب�ا اب�ع�اد م�خ�رب�ی                  
عمل ميکند بلکه در ع�رص�ه ب�ازرگ�ان�ی            
نيز چنان از هم گسيختگی پديد آورده ک�ه    
در نوع خود کم نظير اس�ت . ب�ا ک�اه�ش              
در امدهای ارزی دولت از نفت ، بح�ران  
مالی رژيم نيز تشديد شده است ، خ�زان�ه       
دولت کامال تهی است . انتشار اس�ک�ن�اس       
بدون پشتوانه مداوما از اعتب�ار و ارزش      
پول رايج می کاهد ، سيستم بانک�ی رژي�م     
ب��ا ن��ابس��ام��ان��ي��ه��ای غ��ي��ر ق��اب��ل تص��وری            
روبروست ، وخامت م�ال�ی رژي�م ب�ح�دی          
رسيده است که اکنون حتی قادر به تامي�ن  
هزينه های روزمره ماشين بوروکراتي�ک  
نظامی دولتی نيز نيست . تش�دي�د ب�ح�ران          
اقتصادی شرايط مادی زندگی عموم ت�وده  
های مردم را به درجه غير قابل ت�ح�م�ل�ی       
وخي�م ن�م�وده اس�ت . م�وج اخ�راج ه�ای                     
وسيع کارگران منجر به افزايش کم سابقه 
بيکاران شده است . افزايش روز اف�زون       
قيم�ت ک�االه�ا و ک�اه�ش م�داوم دس�ت�م�زد                    
واق�ع��ی ک��ارگ�ران ح�ت��ی ش��راي�ط زن�دگ��ی              
کارگرانی را که مش�غ�ول ب�ک�ارن�د وخ�ي�م            

نموده به نحوی که قادر به تام�ي�ن ح�داق�ل       
معيشت خود نيستند . ب�ح�ران اق�ت�ص�ادی             
شرايط زندگی دهقانان را نيز وخيم نموده 
 و خانه خرابی آنها را تشديد نموده است .

فشار بار بحران اقت�ص�ادی ه�ر چ�ن�د ک�ه             
بيش از همه بردوش طبقه کارگر ، ن�ي�م�ه    
پرولترها ، دهقانان قرار گرفته ، ام�ا در      
اي��ن ح��د م��ح��دود نش��ده و ش��راي��ط م��ادی              
زندگی خرده بورژوازی ش�ه�ری را ن�ي�ز         
وخي�م ن�م�وده اس�ت ، ف�ق�ر ب�ه پ�دي�ده ای                        
عمومی و ه�م�گ�ان�ی ت�ب�دي�ل ش�ده اس�ت ،                  
عالوه بر اين سياستهای توسعه طلب�ان�ه و     
ج�اه ط��ل��ب��ان��ه رژي��م در م��ن��ط��ق��ه و ادام��ه              
پروژه شکست خورده اتم�ی م�ت�ع�اق�ب آن          
تشديد تحريمهای اقتص�ادی ، ش�دي�دت�ري�ن          
فشار را به مردم تحميل ن�م�وده و ع�ظ�ي�م          
ترين مصائب مادی و معنوی را در پ�ی        
داشته است . رژيم جمهوری اس�الم�ی ب�ا         
ادامه سياستهای ارتجاعی نه فقط ش�راي�ط     
مادی زندگی ت�وده ه�ای م�ردم را وخ�ي�م              
نموده بلکه م�ل�ي�ون�ه�ا  ت�ن از ت�وده ه�ای                     
مردم را را فدای مق�اص�د ج�اه ط�ل�ب�ان�ه ،              
توسعه طلب�ان�ه و ارت�ج�اع�ی خ�ود ن�م�وده                 
است . عموم م�ردم را در اض�ط�راب و               
دلهره مداوم قرار داده و مي�ل�ي�ارده�ا دالر       
ثروته�ای ج�ام�ع�ه را ب�ه ن�اب�ودی کش�ي�ده                    
است . شرايط وخيم  زن�دگ�ی ت�وده ه�ای              
مردم و مصائب ب�ي�ش�م�ار ن�اش�ی از ج�اه                
طلبيهای رژيم عموم توده ها را به مقابل�ه  
با رژيم کشانده اس�ت . ن�ارض�اي�ت�ی م�دام              
افزايش مييابد و اعتراضات ابعاد گسترده 
تری بخود می گيرن�د . ت�وس�ل رژي�م ب�ه               
ديکتاتوری عري�ان و ع�ن�ان گس�ي�خ�ت�ه و                
سلب ابت�دائ�ی ت�ري�ن ح�ق�وق م�ردم ب�رای                 
م��ه��ار ج��ن��ب��ش و س��رک��وب اع��ت��راض ،              
ن��ارض��اي��ت��ی ت��وده ه��ای م��ردم را تش��دي��د            
نموده است . شکاف ميان هيئت حاکمه و    
توده مردم اکنون بمرحله ای رسيده اس�ت  
که جز گروهی مزدور و ج�ي�ره خ�وار ،          
عموم توده ها از رژيم روی گ�ردان ش�ده     
و خواهان بر اف�ت�ادن آن هس�ت�ن�د . ت�ح�ت                 

 –ت��اث��ي��ر م��ج��م��وع��ه ش��راي��ط اق��ت��ص��ادی            
اجتماعی و سياس�ی م�وج�ود تض�اد م�ي�ان             
مردم و ه�ي�ئ�ت ح�اک�م�ه بش�دت ح�اد ش�ده                  
است . از سوی ديگر انعکاس م�ج�م�وع�ه        
تضادها و بح�ران�ه�ای م�وج�ود در درون            

هيئت حاکمه و کليت دستگاه دولتی ، ب�ار  
ديگر تضادهای درونی هيئت ح�اک�م�ه را        
تشديد نموده و شکاف در دست�گ�اه دول�ت�ی       
پيوسته عميق تر می شود . چ�ن�دي�ن س�ال          
مداوم است که رژيم جمهوری اسالمی ب�ا  
تضادها م�داوم�ا ت�ا ح�د ي�ک ب�ح�ران در                    
درون ه��ي��ئ��ت ح��اک��م��ه تش��دي��د ش��ده و                    
ش��ک��اف��ه��ای ع��م��ي��ق ت��ری را پ��دي��د آورده            
اس��ت . اک��ن��ون ن��ي��ز ب��ا تش��دي��د ب��ح��ران                   
اقتصادی و سياسی ، نارضايتی ت�وده ه�ا       
و ب��ن بس��ت و ن��ات��وان��ی رژي��م در ح��ل                   
تضادهای اجت�م�اع�ی اي�ن ب�ح�ران ه�ي�ئ�ت                
حاکمه مجددا تشديد شده اس�ت . دوج�ن�اح         
اصلی حاکم به مقابله آشکار ب�ا ي�ک�دي�گ�ر        
ب��رخ��اس��ت��ه و در درون ه��ر ي��ک از دو                
جناح نيز دسته بنديهای رنگارنگی ش�ک�ل   
گرفته است . هر جناح مدعی حل بح�ران   
به شيوه خاص خ�ود م�ی ب�اش�د و ج�ن�اح                 
دي��گ��ر را مس��ئ��ول ب��ح��ران و وخ��ام��ت                 
اوضاع معرفی می کند . اما رژيم نه فقط 
ب��ن��ا ب��ه م��اه��ي��ت ط��ب��ق��ات��ی ب��ورژوائ��ی و              
خصلت مذهبی خود قادر ن�ي�س�ت ب�ر اي�ن          
بحران فائق آي�د ب�ل�ک�ه ب�ا تش�دي�د ب�ح�ران                  
سياسی و اقتصادی موجود ب�ا تض�اده�ای        

 حادتری روبرو خواهد بود . 
تداوم ژرف�ا ي�اف�ت�ن ب�ح�ران اق�ت�ص�ادی و                    
سياسی طی چ�ن�د س�ال گ�ذش�ت�ه و تش�دي�د                   
مداوم اين بحرانها نشان�گ�ر اي�ن واق�ع�ي�ت           
است که رژيم جمهوری اسالمی ن�ه ف�ق�ط      
قادر به ث�ب�ي�ت خ�ود ب�ع�ن�وان ي�ک رژي�م                    
بالنسبه با ثبات نبوده و نيست بل�ک�ه ب�ي�ش       
از پيش با گذشت هر روز ،زم�ي�ن�ه ه�ای         
عينی سرنگونی آن بي�ش�ت�ر ف�راه�م گش�ت�ه            
است . بحرانهائی که رژيم هم اک�ن�ون در     

 –ع��رص��ه ه��ای م��خ��ت��ل��ف اق��ت��ص��ادی                 
اجتماعی و سياسی با آن روب�روس�ت در         
عين حال بيانگ�ر اي�ن ح�ق�ي�ق�ت اس�ت ک�ه                 
تضادهای اجتماعی به چ�ن�ان م�رحل�ه ای           
از رشد و حدت خود رسي�ده ان�د ک�ه ح�ل           
نهائی خود را می طل�ب�ن�د ، ام�ا ح�ل اي�ن               
تض�اده�ا از ط��ري�ق رف��رم و اص�الح��ات               
ناچيز ممکن نيست ، ب�ل�ک�ه راه ح�ل�ه�ای               
انقالب�ی را م�ی ط�ل�ب�ن�د . ب�دون اب�ت�ک�ار                         
انق�الب�ی ت�وده ای ب�دون ي�ک دگ�رگ�ون�ی                   
انقالبی حل نهائی اين بحرانها امکان�پ�ذي�ر    
نمی باش�د ، ب�دون ي�ک رش�ت�ه ت�ح�والت                  

دمکراتيک و ضد امپرياليس�ت�ی     –انقالبی 
هيچ تغيير اساسی در وض�ع�ي�ت م�وج�ود            
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ممکن نيست . بحران فزاي�ن�ده ج�م�ه�وری         
اسالمی و چشم انداز فروپاشی آن نه فق�ط  
طبقات و اقش�ار ان�ق�الب�ی ج�ام�ع�ه را ب�ه                   
مقابله با رژيم برانگيخت�ه ، ب�ل�ک�ه ب�خ�ش             
ه���ائ���ی از ب���ورژوازی را ن���ي���ز در                       
اپ��وزيس��ي��ون ق��رار داده اس��ت ام��ا ت��ن��ه��ا              
طبقات و اقشار مع�ي�ن�ی در ص�ف آراي�ی            
طبقاتی موجود به اي�ن ت�ح�والت ان�ق�الب�ی           
عالقمند و در آن ذی نفع می باش�ن�د . در        
راس نيروهائی ک�ه خ�واه�ان ي�ک رش�ت�ه             

دم�ک�رات�ي�ک و ض�د            –تحوالت ان�ق�الب�ی      
امپريالي�س�ت�ی در اي�ران هس�ت�ن�د ، ط�ب�ق�ه                     
کارگر جای دارد ، که اس�اس�ا در ج�ه�ت           
استقرار سوسياليس�م و ب�ران�داخ�ت�ن ن�ظ�ام              
طبقاتی س�رم�اي�ه داری ح�اک�م ب�ر اي�ران                  
مبارزه می کند . اي�ن ط�ب�ق�ه ن�ه ف�ق�ط ب�ه                  
لحاظ تاريخی و طبقاتی تنها نيروئی است 
که بايد انقالب دمکراتي�ک را ب�ه ف�رج�ام           
ن��ه��ائ��ی اش ب��رس��ان��د ب��ل��ک��ه ت��ج��ارب و                 
درسهای انقالب طی چند س�ال گ�ذش�ت�ه ،           
ض��رورت ره��ب��ری ان��ق��الب را ب��ه آن                 
آموخته اس�ت . ت�ن�ه�ا ب�ا ره�ب�ری ط�ب�ق�ه                        
کارگر است که توده های مردم مي�ت�وان�ن�د     
مطال�ب�ات دم�ک�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 عم�ل پ�وش�ي�ده و         
يک جمهوری حقيقتا دم�ک�رات�ي�ک را در         
ايران پايه گذاری کنند . اما ه�ر چ�ن�د ک�ه          
طبقه کارگر مصمم ترين و پ�ي�گ�ي�رت�ري�ن         
نيروی انقالب است ، تنها نيروی ان�ق�الب   
در اين مرحله نيس�ت . گ�ذش�ت�ه از ن�ي�م�ه                 
پرولترهائی که به لحاظ ساختار س�رم�اي�ه      
داری حاکم و بحران مزمن ک�ن�ون�ی ي�ک         
نيروی قابل مالحضه را تشکيل ميدهند و 
نزديکترين متحد پرولتاريا م�ح�س�وب م�ی       
گردن�د ، خ�رده ب�ورژوازی ن�ي�ز ک�ه در                   
معرض انواع و اقسام فشارهای س�رم�اي�ه    
بزرگ ، ستم امپرياليستی ، تض�ي�ي�ق�ات و       
فشارهای متعدد حکومتی و بی حقوق�ی و    
سرکوب قرار دارد ، ن�ي�روی دي�گ�ريس�ت        

دم�ک�رات�ي�ک و         –که به تحوالت انقالب�ی    
ضد امپرياليستی در ايران عالقمن�د اس�ت     
و در اين جهت مبارزه می کند اين ن�ي�رو     
هر چند که بنا به م�اه�ي�ت ط�ب�ق�ات�ی خ�ود               
نيروئی ذاتا مردد نا اس�ت�وار و ن�اپ�ي�گ�ي�ر              
محسوب می شود ، اما فشارهای ب�ی ح�د     
و حصر رژيم حاکم بر ايران و ني�ازه�ای   
عينی تحوالت جامعه که در جهت م�ن�اف�ع    

اوست ، آنرا به سوی انجام اين ت�ح�والت     
سوق داده است و ت�ح�ت ره�ب�ری ط�ب�ق�ه                
کارگر ميتواند در پيروزی انقالب س�ه�ي�م      
باشد ، از اينرو خرده بورژوازی شهر و   
روستا نيز در مرحله کنونی انقالب متح�د  
پرولتاريا محسوب می گردد و در ص�ف      
انقالب جای دارد . الب�ت�ه ه�م�ان�گ�ون�ه ک�ه              
ت��ج��رب��ه ان��ق��الب اي��ران نش��ان داد ت��م��اي��ل           
اقشار مختلف خ�رده ب�ورژوازی ب�ه اي�ن             
تحوالت نم�ی ت�وان�د ي�ک�س�ان ب�اش�د ، در                   
حالی که اقش�ار پ�ائ�ي�ن�ی و م�ي�ان�ی خ�رده                  
بورژوازی بيشتر به سم�ت پ�رول�ت�اري�ا و          

راديکاليسم گرايش دارن�د و دم�ک�رات�ه�ای          
خرده بورژوا را تشکيل می دهند ، قش�ر      
ف��وق��ان��ی خ��رده ب��ورژازی ک��ه از رف��اه                
بيشتری برخوردار است و تمايل بيشتری 
ب��ه ب��ورژوا ش��دن دارد ، ف��وق ال��ع��اده                    
متزلزل و محافظه کار است ، ب�ه ه�م�ي�ن         
علت نيز در صف بندي�ه�ای ط�ب�ق�ات�ی در           
موضعی بينابينی قرار دارد و فاقد ماهيت 
انقالبی است . در اي�ن م�ي�ان ب�ورژوازی          
که در ايران طبقه حاک�م را تش�ک�ي�ل م�ی            
دهد و م�ن�اف�ع آن ب�ا ح�ف�ظ ن�ظ�م م�وج�ود                       
مرتبط است ،  مخالف جدی و س�رس�خ�ت    
هرگونه تحوالت انق�الب�ی و دم�ک�رات�ي�ک           
در اي��ران اس��ت . ب��خ��ش ه��ای م��خ��ت��ل��ف               
بورژوازی ع�ل�ي�رغ�م تض�اده�ائ�ی ک�ه ب�ا                  
يکديگر بر س�ر س�ه�م خ�ود از غ�ارت و                
چپاول و است�ث�م�ار دارن�د در دش�م�ن�ی ب�ا                 
انقالب و توده های مردم هم عقي�ده ان�د .       
ت��ج��رب��ه ت��وده ه��ای م��ردم در دوران                     
حکومت شاه و ج�م�ه�وری اس�الم�ی اي�ن               
حقيقت را به انها آموخته است . اين طبقه 
به کلی در صف ضد انقالب قرار دارد و 
دارای م��اه��ي��ت��ی ت��م��ام��ا ض��د ان��ق��الب��ی و             

 ارتجاعی است . 

بنابراين طبقه کارگ�ر ت�ن�ه�ا در ات�ح�اد ب�ا                
خرده بورژوازی و استقرار دي�ک�ت�ات�وری     
دمک�رات�ي�ک ان�ق�الب�ی م�ی ت�وان�د ان�ق�الب                    
دمکرات�ي�ک را ب�ه ف�رج�ام پ�ي�روزم�ن�دش                  
ب��رس��ان��د ، ب��ر اس��اس اي��ن ص��ف ب��ن��دی                
طبقاتی هم اکنون احزاب و س�ازم�ان�ه�ائ�ی      
شکل گرفته اند که ه�ر ي�ک م�ن�ط�ب�ق ب�ر              
منافع طبقاتی هر يک از طبقات و اقش�ار    
فوق الذکر در م�ب�ارزه س�ي�اس�ی ش�رک�ت                
دارند و از منافع ط�ب�ق�ه و ي�ا قش�ر خ�ود                 
دفاع م�ی ک�ن�ن�د . م�اه�ي�ت ط�ب�ق�ات�ی اي�ن                          
اح���زاب ک���ه ب���ر اس���اس ب���رن���ام���ه و                      

عملکردشان تعيين می گردد نشان مي�ده�د   
ک�ه ه�ر ي�ک از اح�زاب و س��ازم�ان�ه��ای                   
سياسی موجود از منافع کدام طبقه و قشر 
دفاع می کنند ؟ ت�ا چ�ه ح�د ب�ه ت�ح�والت                 

دمکراتيک و ضد امپرياليس�ت�ی     –انقالبی 
ذی عالقه ان�د و ي�ا در م�ق�اب�ل آن ق�رار                     
دارند ؟ ه�م اک�ن�ون در اي�ران اح�زاب و                  
سازمانهای مختلفی وجود دارند که ع�ي�ان   
و آشکار از حفظ نظ�ام س�رم�اي�ه داری ،           

ب��وروک��رات��ي��ک و         –ن��ظ��م ارت��ج��اع��ی           
ديکتاتوری بورژوازی دفاع م�ی ک�ن�ن�د ،           
اي��ن اح��زاب و س��ازم��ان��ه��ا ب��ا ت��ح��والت               

انقالبی و ضد امپرياليس�ت�ی     –دمکراتيک 
در ايران مخالفند ، منافع ان�ه�ا اس�اس�ا در         
تضاد اشکار با م�ن�اف�ع ت�وده م�ردم ق�رار               
دارد و دشمنی خود را با طبقه ک�ارگ�ر و       
عموم زحمت�ک�ش�ان اي�ران ، ع�م�ال نش�ان                
داده اند . اين احزاب و سازمانها هر چن�د   
ماهيتا هيچ گونه تفاوتی با يکديگر ندارن�د  
و خواست�ار ح�ف�ظ ن�ظ�م م�وج�ودن�د ، ام�ا                    
قشرهای مختلف ب�ورژوازی و ي�ا ب�خ�ش           
های مختلف آن را نمايندگی م�ی ک�ن�ن�د ،           
بر اين مبنا مدافع ت�اک�ت�ي�ک�ه�ای م�ت�ف�اوت�ی               
برای حفظ نظم م�وج�ود و م�ن�اف�ع ط�ب�ق�ه                 
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 حق ملل در تعيين سرنوشت خويش حق مسلم آنهاست !

تاريخ مبارزات صد ساله اخير در ايران ، مبين اين واقعيت انکار ناپذير است که هرگاه مردم 

زحمتکش ايران بپا خواسته اند تا کاخ ستم و استبداد را در هم کوبند ، در اين ميان به 

محض اينکه ملتی خواسته از دست آورد مبارزاتی خود استفاده کرده و در تعيين سرنوشت 

مورد حمله قرار گرقته و از  «خطر تجزيه طلبی  »خود دخالت داشته باشد ، تحت عنوان 

همانجا ريشه باز گشت استبداد ، سرکوب و تداوم آن در سراسر کشورکاشته شده است . 

ميشود گفت که ريشه های تاريخی استبداد و ارتجاع در ايران در همين اسارت خلقهاست و 

طبقه کارگر هم برای اينکه گريبان خويش را از مساله مليت ها رهاسازد ناچار است از 
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سرمايه دارن�د ، ب�رخ�ی از ت�اک�ت�ي�ک�ه�ای                  
ليبرالی ، رفرم های ناچيز ، آزادی س�رو  
دم ب�ري�ده و ش�ک�ل ج�م�ه�وری ح�ک�وم��ت                    
بورژوازی و برخ�ی دي�گ�ر از ت�اک�ت�ي�ک              
سرکوب و اختناق ، شکل سلط�ن�ت�ی و ي�ا         
ج�م��ه��وری ب��ه ش�ي��وه اس�الم��ی دف�اع م��ی               
ک��ن��ن��د . در ي��ک س��وی اي��ن اح��زاب و                     
سازمانهای بورژوائی که اساسا از من�اف�ع   
ب��ورژوازی ب��زرگ دف��اع م��ی ک��ن��ن��د ،                
احزاب و سازمان�ه�ای س�ل�ط�ن�ت ط�ل�ب و               
سازمانهای وابسته ب�ه ج�ب�ه�ه م�ل�ی ق�رار              
دارند ، و در س�وی دي�گ�ر اي�ن ط�ي�ف ،                 
نهضت آزادی و سازمان مجاه�دي�ن خ�ل�ق       
قرار گ�رف�ت�ه ان�د ، ه�م�ه اي�ن اح�زاب و                       
سازمانها که از منافع طبقه سرمايه دار ،   

دي��ک��ت��ات��وری ب��ورژوازی ، ح��ف��ظ ن��ظ��ام           
سرمايه داری و از بر جای م�ان�دن ک�ل�ي�ه          

بوروکراتي�ک دف�اع       –نهادهای ارتجاعی 
می کنن�د ، دش�م�ن ان�ق�الب و ت�وده ه�ای                    
مردم اند . در طيف احزاب و سازمانهای  
بورژوائی ، ماهيت بخش عظيمی از انه�ا  
از جمله سلطنت طلبان و احزاب وابس�ت�ه     
به جبهه ملی بر ت�وده ه�ای م�ردم اي�ران             
افشا شده است ، آنها فاقد هرگونه پ�اي�گ�اه      
توده ای اند و نمی توان�ن�د ب�ه ن�ح�و ج�دی             
خطری برای جنبش محسوب شوند ، ام�ا    
بخش ديگری از اپ�وزيس�ي�ون ب�ورژوائ�ی          
ک��ه ت��وس��ط ن��ه��ض��ت آزادی و س��ازم��ان               
مجاهدين خلق نمايندگی می شود با توس�ل  
به ليبراليسم و ادعای آزادي�خ�واه�ی ب�ي�ش          
از تمام احزاب و سازمانه�ای ب�ورژوائ�ی      
در تالشند تا حمايت ت�وده ه�ای م�ردم را          
بدست اورند ، نهضت آزادی ک�ه چ�ن�دان          
نفوذ و اعتباری در م�ي�ان م�ردم ن�دارد ،             
می کوشد با حمايت بخشه�ائ�ی از ه�ي�ئ�ت          
حاکمه و از طريق ي�ک ت�ح�ول مس�ال�م�ت           
اميز بدون ه�رگ�ون�ه ج�ن�ب�ش�ی ک�ه م�ن�اف�ع                  
بورژوازی را به خطر اندازد ، قدرت را 

بدست آورد و ب�ا ت�وس�ل ب�ه ت�اک�ت�ي�ک�ه�ای                 
ليبرالی ب�ر ب�ح�ران م�وج�ود ف�ائ�ق آي�د ،                     
سازمان مجاهدي�ن خ�ل�ق ن�ي�ز ک�ه اک�ن�ون                 
همان سياست نهضت آزادی را در دف�اع      
از ن�ظ�م س��رم�اي�ه داری ، م�ن�اف��ع ط�ب�ق��ه                     
سرمايه دار و سرمايه بين ال�م�ل�ل�ی دن�ب�ال         
ميکند ، به منظور به قدرت رسيدن ح�ت�ی   
از تاکتيکهای قهر آميز استف�اده م�ی ک�رد        
در تالش بود و هست که به شي�وه خ�اص     
خود و با ظاهری راديکال بر بح�ران�ه�ای    
موجود فائ�ق آي�د . اي�ن س�ازم�ان ک�ه در                    
گذشته يک سازمان دم�ک�رات و م�ب�ارزه           
بود و بر همين مبنا نيز هنوز ب�خ�ش�ه�ائ�ی        
از توده های مردم نس�ب�ت ب�ه آن م�ت�وه�م             
هستند و هنوز در ميان بخشهائی از ت�وده  

های مردم دارای نفوذ و پايگاه م�ی ب�اش�د      
، در ت��الش اس��ت ک��ه ب��ا ت��وس��ل ب��ه                          
شعارهای دروغين و ادعای آزاديخ�واه�ی   
ماهيت بورژوائی و ضد انقالبی خ�ود را      
بپوشاند و در ش�راي�ط اع�ت�ال ج�ن�ب�ش ب�ا                     
حمايت بورژوازی داخلی و ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی         
در راس جنبش قرار گيرد و " بنام خ�ل�ق      
قهرمان اي�ران " ن�ظ�م م�وج�ود را ح�ف�ظ                   
ک��ن��د . ب��ی ج��ه��ت ن��ي��س��ت ک��ه ام��روزه                    
امپرياليستها برای اي�ن س�ازم�ان اه�م�ي�ت             
وي��ژه ای ق��ائ��ل ان��د و آن را آل��ت��رن��ات��ي��و                 
مطلوب برای مه�ار ج�ن�ب�ش م�ی دان�ن�د .                
اح�زاب و س�ازم�ان��ه�ای ب�ورژوائ�ی ف��وق               
الذکر ه�م�گ�ی م�داف�ع م�ن�اف�ع ب�ورژوازی                  
هستند و اين طبقه را نمايندگی می کنند .   
اهداف اين سازمانها منطبق ب�ر م�ن�اف�ع و         
اهداف طبقه سرمايه دار و عليه انقالب و 
توده های مردم است . بنابراين کل�ي�ه اي�ن       
س��ازم��ان��ه��ا ض��د ان��ق��الب��ی م��ح��س��وب م��ی          

 شوند . 
ه��م��ان��گ��ون��ه ک��ه اح��زاب و س��ازم��ان��ه��ای            
متعددی از م�ن�اف�ع ب�ورژوازی دف�اع م�ی             
کنند ، خرده بورژوازی ن�ي�ز ن�م�اي�ن�دگ�ان            

سياسی خاص خود را دارد و سازمانه�ای  
مختلف خرده بورژوائی به حسب برن�ام�ه   
و عملکردشان ت�م�اي�الت قش�ره�ای خ�رده           
بورژوازی را نمايندگی می کنند . بعنوان 
نمونه کومه له حزب کمونيست ايران ک�ه    
عليرغم توهم�ات ع�م�وم خ�ل�ق�ی و م�ب�ه�م                  
گذاشتن قدرت سياسی ، خواهان ب�رچ�ي�ده      
شدن دستگاه بوروکرات�ي�ک و ارگ�ان�ه�ای          
سرکوب و نظامی ماشين دول�ت�ی م�وج�ود       
است و از تسليح عمومی خلق و ش�وراه�ا   
دفاع می کند ، ت�م�اي�ل قش�ره�ای پ�ائ�ي�ن�ی                
خرده بورژوازی را نمايندگی م�ی ک�ن�د .        
و يا پژاک که هر چند ه�م�ان�ن�د ک�وم�ه ل�ه            
جريانی پرولتری نيست اما در ت�ق�اب�ل ب�ا           
دستگ�اه ح�اک�م ب�ورژوازی م�ن�اف�ع اقش�ار                 
ميانی و پائينی خرده بورژوازی ش�ه�ر و     
روستاهای کردستان را نمايندگی ميکند .   
سازمانهای ديگر نظي�ر راه ک�ارگ�ر ن�ي�ز            
هر چند ناپ�ي�گ�ي�رت�ر از ک�وم�ه ل�ه ح�زب                  
کمونيست مدافع دمکراسی هستند ، اي�ن�ان   
ن��ي��ز در زم��ره س��ازم��ان ه��ای خ��رده                     
بورژوازی محسوب می گ�ردن�د ک�ه الي�ه         
های پائينی و ميانی خرده ب�ورژوازی را    
نمايندگی می کنند . تمام اين س�ازم�ان�ه�ای      

 –خرده بورژوائی که به تحوالت انقالبی 
دمکراتيک و ضد امپرياليستی معتق�دن�د ،     
جز سازم�ان�ه�ای ان�ق�الب�ی م�ح�س�وب م�ی                 
شوند ، اما احزاب و سازمان�ه�ائ�ی ن�ظ�ي�ر         
حزب توده و اکث�ري�ت�ی ه�ا ک�ه از ج�ن�ب�ه                 
طبقاتی م�ن�اف�ع الي�ه ه�ای ف�وق�ان�ی خ�رده                  
ب��ورژوازی را ن��م��اي��ن��دگ��ی م��ي��ن��م��اي��ن��د و           
رفرميسم و سازش طب�ق�ات�ی آن�ه�ا از اي�ن             
سر منشا طبقات�ی ن�اش�ی م�ی گ�ردد ، ن�ه                 
بيانگر انقالبی گری و دمکراتي�س�م خ�رده      
بورژوازی بلکه نماينده محافظه ک�اری و    
سازشکاری آن محسوب می گردند . اي�ن     
سازمانها که با ادعای دروغ�ي�ن دف�اع از          
منافع طبقه کارگر ايفا می ک�ن�ن�د، م�ط�ل�ق�ا          
فاقد هرگونه ماهيت انقالبی هستند ، اينان 
ب��ه حس��ب ش��راي��ط م��خ��ت��ل��ف س��ي��اس��ی ي��ا             
مستقيما در صف ضد ان�ق�الب ق�رار م�ی           
گيرند و يا هر ل�ح�ظ�ه مس�ت�ع�د س�ازش و                
خيانت اند ، البته در چنين طيفی مح�اف�ل�ی    
خرده بورژوائی شسته و رفته و ديس�ک�و       
نشين همچون محفلی موسوم به کمون�ي�س�م    
کارگری و يا حکمتيست و ... جای دارند    
که بعنوان کارگزاران بورژوازی در راه   
انقالب سنگ اندازی ميکنند .  ب�ن�اب�راي�ن          
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 رژيم جمهوري اسالمي را بايد با اعتصاب عمومي سياسي و قيام مسلحانه برانداخت !

كسي نمي تواند از دمكراسي و آزادي سخن بگويد اما خواهان انحالل 
تمامي دستگاه دولتي موجود ، تسليح عمومي خلق و شوراها نباشد ، 

كسي نمي تواند طرفدار آزادي و دمكراسي باشد ، اما از پذيرش 
جدائي دولت از مذهب و از حق مليتهاي تحت ستم براي تعيين 

سرنوشت خود تا سر حد جدايي سرباز زند . كسي نمي تواند دمكرات 
 و انقالبي باشد ، اما درخواست كارگران و زحمتكشان را نپذيرد . 
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روشن می گردد که در طيف سازمانه�ای  
خ��رده ب��ورژوائ��ی ن��ي��ز ت��ن��ه��ا اح��زاب و              
سازمانهائی که منافع اليه های پ�ائ�ي�ن�ی و       
ميانی خرده بورژوازی را نمايندگ�ی م�ی     
کنند و حامل دمکراتيسم ان�ق�الب�ی هس�ت�ن�د           
دارای ماهيتی انقالبی می باشند . شناخت  
ماهيت ط�ب�ق�ات�ی اح�زاب و س�ازم�ان�ه�ای                  
موجود بويژه در شرايط ک�ن�ون�ی ک�ه ه�ر            
لحظه بحرانهای رژي�م ح�ادت�ر م�ي�ش�ود و             
چشم انداز اعتال جنبش توده ای نزديک�ت�ر   
م���ی گ���ردد ، از اه���م���ي���ت وي���ژه ای                      
برخوردار است ، چرا ک�ه اي�ن ارزي�اب�ی         
اس��ت ک��ه نش��ان م��ي��ده��د ک��دام اح��زاب و              
س��ازم��ان��ه��ا از م��ن��اف��ع ط��ب��ق��ات و اقش��ار              
انقالبی دفاع ميکنند و خ�واه�ان ت�ح�والت         

دمکراتيک و ضد امپرياليس�ت�ی     –انقالبی 
هستند و ک�دام ي�ک ع�ل�ي�ه اي�ن ت�ح�والت                     

 هستند .
بر اين مبنا طبقه کارگر ب�اي�د از م�وض�ع         
پافشاری روی دمکراسی انقالبی ، خ�رده  
ب��ورژوازی را ب��خ��ود م��ل��ح��ق س��ازد ،                 
ليبراليسم و رفرميسم را م�ن�ف�رد ن�م�اي�د ،             
جمهوری اس�الم�ی را س�رن�گ�ون ک�ن�د و                  
انقالب را به فرجام پيروزمندش برساند . 
در جهت تح�ق�ق اي�ن اس�ت�رات�ژی وظ�ي�ف�ه                
سازمان ماست که مقدم ب�ر ه�ر چ�ي�ز در           
جهت سازماندهی طبقه کارگر تالش ک�ن�د   
، تا اين ط�ب�ق�ه ب�ت�وان�د وظ�اي�ف ان�ق�الب�ی                    
خويش را به انجام برساند . هر چند طبقه 
کارگر طی س�ال�ه�ای پ�ر ف�راز و نش�ي�ب                  
اخير و در بطن يک رشته مبارزات ح�اد    
ط��ب��ق��ات��ی ، ت��ج��ارب بس��ي��ار گ��ران��ب��ه��ا و              
ارزشم�ن�دی آم�وخ�ت�ه و ب�ه آگ�اه�ی ق�اب�ل                     
مالحظه ای دست يافته است ، ام�ا ه�ن�وز      
از تشکل الزم برای رهب�ری ب�ال م�ن�ازع         
انقالب برخوردار ن�ي�س�ت . دي�ک�ت�ات�وری             
عريان و عنان گسيخته رژيم پس از ده�ۀ    

ضربات جدی به تشکل�ه�ای ط�ب�ق�ات�ی          60
اين طبق�ه وارد اورده اس�ت ، از اي�ن�رو                 
مسئله سازماندهی طب�ق�ه ک�ارگ�ر اس�اس�ی           
ترين وظيفه ايست که در براب�ر س�ازم�ان      
ما قرار گرفته اس�ت . اي�ن س�ازم�ان�ده�ی                
قبل از هر چيز مستلزم سازمان�ده�ی آگ�اه      
ترين و پيشروتري�ن ب�خ�ش ک�ارگ�ران در            
تشکل های حزبی ، در هسته ه�ای س�رخ     
سازمانی است . اما ما در حال می توانيم  
در انجام اين وظيفه خود موفق باشي�م ک�ه     
از تجارب گذشته بياموزيم و س�ب�ک ک�ار        

و ش��ي��وه س��ازم��ان��ده��ی خ��ود را اص��الح             
کنيم . س�ازم�ان�ده�ی و ره�ب�ری م�ب�ارزه                    
طبقاتی کارگران بويژه در ش�راي�ط�ی ک�ه         
ديکتاتوری عريان و ع�ن�ان گس�ي�خ�ت�ه ب�ر            
اي��ران ح��اک��م اس��ت و ه��رگ��ون��ه ف��ع��ال��ي��ت           
سياسی کارگران ب�ا ش�دت س�رک�وب م�ی              
گ�ردد ، مس��ت��ل��زم اي�ج��اد ي��ک تش��ک��ي��الت             
مستحکم ، مخفی ، منضبت و پ�اي�دار در       
ميان کارگران است ، ک�ه ادام�ه ک�اري�ش           
در مبارزه تضمين شده باشد و پ�اي�ه آن�را        
انقالبيونی تشکيل دهند که در فن م�ب�ارزه   
با پليس مهارت داشته باشن�د و اص�ول و         
قواعد پ�ن�ه�ان�ک�اری را ب�دق�ت ب�ک�ار م�ی                   
گيرند . چنين تشکيالت�ی ب�ج�ای گس�ت�رش           
سطحی ، به فعاليت عمقی م�ی پ�ردازد و       
بجای تکيه بر کميت به کيفي�ت ات�ک�ا م�ی         

کند و هسته های س�رخ ک�ارگ�ران را ب�ر           
اساس گزين�ش بس�ي�ار دق�ي�ق اعض�ا آن�را                
سازمان ميدهد . تشکيالتی که بخواهد ب�ه     
عنوان تشکيالت پاي�دار و ادام�ه ک�ار در            
ميان کارگ�ران ف�ع�ال�ي�ت ک�ن�د ، و ط�ب�ق�ه                     
کارگر را سازماندهی کند ، بايست اک�ي�دا     
به سبک کار و شيوه ف�ع�ال�ي�ت پ�رول�ت�ری            
متکی باشد ، به کار و فعاليت ، م�ت�ي�ن ،          
پ��ي��گ��ي��ر و ادام��ه ک��ار ب��ي��ان��ديش��د ، از                     
حرکتهای مقطعی ، عجوالنه و ت�ب�ل�ي�غ�ات        
گرايانه بپرهيزد و ب�ج�ای اي�ن�ک�ه در پ�ی               
خودنمائي�ه�ای خ�رده ب�ورژوائ�ی ب�اش�د و                
ب��خ��واه��د ب��ه��ر ش��ک��ل م��م��ک��ن حض��ور و            
فعاليت خود را نشان دهد به سازم�ان�ده�ی    
يک تشکيالت مستحکم در ميان کارگران 
بيانديشد . بنابراين س�ازم�ان م�ا ب�ا درس              
گيری از گذشته و تصح�ي�ح ج�دی س�ب�ک          
کار و شيوه فعاليت و س�ازم�ان�ده�ی خ�ود            
م��ی ب��اي��د وظ��ي��ف��ه خ��ود را در ام��ر                          
سازمان�ده�ی ک�ارگ�ران از ط�ري�ق اي�ج�اد                 

هس��ت��ه ه��ای س��رخ در ک��ارخ��ان��ه ه��ا و                  
محالت زحمتکش نشين ايفا نمايد ، ال�ب�ت�ه      
س��ازم��ان��ده��ی ک��ارگ��ران در تش��ک��ل ه��ای         
کمونيستی هر چ�ن�د ب�ه وي�ژه در م�ق�ط�ع                  
کنونی يکی از مهمتري�ن وظ�اي�ف م�ا در           
زمينه سازماندهی کارگران محسوب م�ی    
گردد ، اما تنها وظيفه ما در  اين زم�ي�ن�ه      
ن��ي��س��ت . س��ازم��ان��ده��ی ک��ارگ��ران در                   
تشک�ل�ه�ای غ�ي�ر ح�زب�ی ي�ک�ی دي�گ�ر از                      
وظ��ائ��ف م��اس��ت . رژي��م س��رک��وب��گ��ر و              
ارتجاع�ی ج�م�ه�وری اس�الم�ی ک�ارگ�ران               
ايران را حتی از تشکله�ای ص�ن�ف�ی خ�ود          
محروم نموده است ، اما شرايط زندگی و 
فعاليت طبقه کارگر مداوما اين ط�ب�ق�ه را        
به سوی تشکل و همبستگی سوق ميدهد . 
مبارزه کارگران عليه سرمايه داران آن�ه�ا   

را ناگزير می سازد که متشکل عمل کنند 
، امروز با توجه به ديکتاتوری و اختن�اق  
حاکم بر ايران و در عين حال چشم ان�داز  
اعتال قريب الوقع جنبش و ني�ز ب�ا ت�وج�ه         
به تجارب بين المللی طبقه کارگر مناسب 
ترين شکل تشکل غير حزبی کارگ�ران ،    
ک��م��ي��ت��ه ه��ای م��خ��ف��ی ک��ارخ��ان��ه اس��ت ،              
بنابراين عناصر پيشرو کارگری ، فعالين 
و هواداران سازمان در کارخانه ه�ا ب�اي�د      
در جهت ايجاد اين کميته ها تالش کنن�د .    
البته اهميتی ک�ه ب�ا ت�وج�ه ب�ه م�ج�م�وع�ه                    
شرايط موجود و چشم انداز آين�ده ج�ن�ب�ش       
برای کميته های مخفی کارخانه ق�ائ�ل�ي�م ،       
به معنای ن�ف�ی دي�گ�ر تش�ک�ل ه�ای غ�ي�ر                  
ح�زب�ی ک�ارگ��ران ن�ي�س��ت . ب��اي�د از ه��ر                    
تشکل قانونی و غير قانونی ، و در ه�ر          
ک��ج��ا ک��ه ام��ک��ان ب��رای م��ت��ش��ک��ل ک��ردن             
ع�م�وم�ی ک�ارگ�ران وج�ود دارد اس�ت�ف��اده                 
کرد . مسئله اس�اس�ی ب�رای م�ا م�ت�ش�ک�ل                  

 ساختن کارگران و زحمتکشان است .
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سازماندهی طبقه کارگر هر چند اس�اس�ی     
ترين و مهم ترين وظيفه ماست ، اما تنه�ا  
وظيفه ما نيست . در شراي�ط�ی ک�ه چش�م          
انداز اعتال جنبش ت�وده ای ، و اح�ت�م�ال               
ي��ک ق��ي��ام وج��ود دارد ي��ک��ی دي��گ��ر از                 
وظائفی که در برابر ما قرار گرفته است 
، تالش در جهت کسب تواف�ق و ائ�ت�الف        
با دمکراتهای انقالبی در جهت سرنگونی 
رژي��م اس��ت . اگ��ر پ��ي��روزی ان��ق��الب                     
دمکراتيک در ايران منوط ب�ه اي�ن اس�ت          
ک��ه ط��ب��ق��ه ک��ارگ��ر ب��ا خ��رده ب��ورژوازی           
برای سرنگون�ی رژي�م و اس�ت�ق�رار ي�ک               
رژيم دمکراتيک متحد گردد ، سازمان ما 
بايد در اين زمينه نيز تالش ک�ن�د ، و در         
جهت ائتالف و اتحاد عمل با دمکرات�ه�ای   
انقالبی عليه جمهوری اسالمی ب�ک�وش�د .      
حفظ استقالل طبقاتی کارگران و دفاع از   
برنامه و تاکتيک�ه�ای پ�رول�ت�ری ب�ه ه�ي�چ               
وجه نافی اين اتحاد عملها و ائتالف ها ب�ا  
سازمانهای دمکرات و انقالبی نيست . ما  
بايد در ع�ي�ن افش�ا م�اه�ي�ت س�ازم�ان�ه�ای                   
خ���رده ب���ورژوائ���ی ، و م���رزب���ن���دی                     

سياسی با آنها ، در ج�ه�ت    –ايدئولوژيک 
ائتالف ها و اتحاد ع�م�ل�ه�ای اص�ول�ی ک�ه            
متضمن دفاع از برنامه انقالبی پرولتاري�ا  
باشد اقدام کنيم ، کم بها دادن به اي�ن ام�ر       
نه فقط م�ن�ج�ر ب�ه ان�ف�راد ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر                      
خواهد شد ، بلکه زمينه را برای نزديکی 
سازمانهای دمکرات و انقالبی به ليبراله�ا  

رفرميسته�ا ه�م�وار خ�واه�د            –و سوسيال 
ساخت . شرايط فوق العاده تع�ي�ي�ن ک�ن�ن�ده          
ای در پ�ي�ش اس�ت ه�ر روز ک�ه ب�گ�ذرد                  
بحران اقتصادی و سياسی موجود ژرفت�ر  
می گردد . تضاده�ا ب�ه س�ر ح�د ان�ف�ج�ار                 
نزديکتر می شوند . اح�ت�م�ال وق�وع ي�ک           
قيام در اين بحران و ج�ن�گ اح�ت�م�ال�ی و             
حتی پس از آن به امری جديتر تبديل م�ی  

 گردد. 
وظ��ي��ف��ه ت��دارک ب��رای ي��ک اع��ت��ص��اب              
عمومی سياسی و قيام مسلحانه ، وظ�ي�ف�ه      
ای بسيار مبرم است . سازماندهی ط�ب�ق�ه       
کارگر و زحمتکشان و ت�الش در ج�ه�ت          
کسب ت�واف�ق و ائ�ت�الف ب�ا دم�ک�رات�ه�ای                    
انقالبی به مثابه تدارک س�ي�اس�ی ق�ي�ام از            
اهميت وي�ژه ای ب�رخ�وردار اس�ت . ب�ر                 
مبنای آنچه که در تحليل وضعيت کن�ون�ی   
و چشم انداز تحوالت سياس�ی ان�د ، ب�اي�د           
تمام نيرو و امک�ان�ات م�ان را در ج�ه�ت              

تبديل جنگ قري�ب ال�وق�ع و اح�ت�م�ال�ی و                
ارتجاعی امپرياليست�ی ب�ه ج�ن�گ داخ�ل�ی             
ب��ک��ار گ��ي��ري��م ، ب��ه ط��رح ش��ع��اره��ای                  
بالواسطه انقالبی بپردازيم ، خ�واس�ت�ه�ای       
روزمره را با شعارهای مستقيما ان�ق�الب�ی    
همچون س�رن�گ�ون�ی ج�م�ه�وری اس�الم�ی                

 پيوند دهيم . 
توده مردم را حول برنامه دمکراتيک ک�ه  
بيانگر اساسی ترين مطالبات دمکرات�ي�ک   

ضد امپرياليستی و رفاه�ی آن�ه�اس�ت ،           –

به مب�ارزه ب�رای س�رن�گ�ون�ی ج�م�ه�وری                
اسالمی و اس�ت�ق�رار ج�م�ه�وری ف�درات�ي�و                
شورايی فرا خوانيم ، بی ثمری رفرميس�م  
و درخواست اصالحات نا چيز را به انها 
نشان دهيم و متقاعدشان سازيم ک�ه ب�دون       
سرنگونی جمهوری اسالمی و انجام ي�ک  
رشته تحوالت انقالبی ، تحقق دمک�راس�ی   
و رفاه عمومی ممکن نيست . نشان ده�ي�م   
ک���ه ان���ق���الب راه ح���ل ق���ط���ع���ی ه���م���ه                 

 بحرانهاست .  

ˇ::: IIIÂÑ]4 64:1391:اردیبھشت

 گرامي باد خاطرة فدائي بخون
 خفته رفيق كبير امير پرويز پويان  

 از مرگ نيرومندتر برخاستی،
 و با حنجره ی دوست داشتنی ات خواندی ، 

 آوازهای سرخ بلندت را ،
 روی فالت خفته ی در بند 

(( تحت شرايطي كه روشنفكران انقالبي خلق فاقد هرگونه رابطه مستقيم و   
استوار با توده خويشند ، ما نه همچون ماهي در درياي حمايت مردم ، بلكـه  
همچون ماهيهاي كوچك و پراكنده در محاصرة تمسـاح هـا و مـرغـان           
ماهيخوار به سر مي بريم . وحشت و خفقان ، فقـدان هـر نـوع شـرايـط             
دمكراتيك ، رابطه ما را با مردم خويش بسيار دشوار ساخته است . حـتـي        
استفاده از غير مستقيم ترين و در نتيجه كم ثمرترين شيوه هاي ارتباط نيـز  
آسان نيست . همه كوشش دشمن براي حفظ همين وضع است . تا بـا تـوده         
خويش بي ارتباطيم ، كشف و سركوبي ما آسان است . براي اينكـه پـايـدار       
بمانيم ، رشد كنيم و سازمان سياسي طبقه كارگر را به وجود آوريم ، بـايـد     
طلسم ضعف خود را بشكنيم ، بايد با توده خويش رابطه اي مسـتـقـيـم و       

 ” ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا ” استوار به وجود آوريم .  )) 

رفيق پويان کمونيستی پر شور و برجسته ب�ا خ�الق�ي�ت ک�م ن�ظ�ي�ر در درک                   
مسايل سياسی و اجتماعی است که نظراتش در راهگشايی و پوياي�ی ج�ن�ب�ش       
نوين کمونيستی ايران سهمی سزاوار دارد . رف�ي�ق در ک�ت�اب " ض�رورت                      
مبارزه مسلحانه و رد تئوری بق�ا " م�ب�ارزۀ مس�ل�ح�ان�ه را ب�م�ن�ز�ل�ه ی ي�ک                             
ضرورت تاريخی در آن مقطع اعالم می دارد و با ديدی ديالکتيکی مکانيسم 
درهم شکستن سدی را که پيشاروی توده ها و پيشاهنگ توده ه�ا ق�رار دارد       
نشان می دهد . پس از تدوين اين اث�ر رف�ي�ق پ�وي�ان ب�ا ه�م�رزم�ان�ش رف�ي�ق                        

بنيانگذاران گروه اولي�ه س�ازم�ان        –مسعود احمد زاده و رفيق عباس مفتاحی 
 به سازماندهی نظامی می پردازند .  –چريکهای فدايی خلق ايران 

 يادش زنده و راهش پويان باد !

 جاودان باد ياد و خاطرة پر افتخار بخون خفتگان راه آزادي و برابري
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امس��ال ن��ي��ز ه��م��چ��ون س��ال��ه��ای گ��ذش��ت��ه             
پرولتاريای سراسر ج�ه�ان روز اول م�اه          
مه را به نشانه بيداری و آگاهی و ات�ح�اد       
و همبستگی جهانی خود جش�ن گ�رف�ت و        
عزم و اراده خلل ناپذير خود را به ادام�ه    
نبرد برای برانداختن نظام مبتنی بر س�ت�م     
و استثمار سرمايه داری و ايج�اد ج�ام�ع�ه       
سوسياليستی به نمايش گذاشت . کارگران  
جهان با راهپيمائی ها و تظاهراتی که در 
پاره ای موارد به درگيری و زد و خورد 
با پاسداران نظام سرمايه داری انجاميد ،   
اتحاد و همبستگی خ�ود را در ش�راي�ط�ی           
نشان دادند که دنيای کهنه و رو ب�ه زوال    
سرمايه داری بار دي�گ�ر ب�ا ي�ک ب�ح�ران             
اقتصادی که همه تضادهای اين ن�ظ�ام را       
تشديد نموده ، دس�ت ب�ه گ�ري�ب�ان اس�ت .               
مبارزه طبقه کارگر اع�ت�ال و گس�ت�ردگ�ی            
نوينی يافته و طبقه کارگر با روی آوری   
به مبارزه آشکار و ان�ق�الب�ی ع�ل�ي�ه ن�ظ�م               
م��وج��ود آرام ، آرام خ��ود را از ن��ف��وذ                    

رفرميستهای رن�گ�ارن�گ�ی       –اپورتونيست 
که سدی بر سر راه م�ب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی آن           

 محسوب می گردند رها می سازد . 
اما طبقه کارگر اي�ران ک�ه در زي�ر ي�وغ             
يکی از ارتجاعی ترين رژيمه�ای دوران    
معاصر قرار گرفته اس�ت ، امس�ال ن�ي�ز             
نتوانست در يک مبارزه آشک�ار و ع�ي�ان        
ه��م��چ��ون ت��م��ام ه��م زن��ج��ي��ران خ��ود در               
سراسر جهان قدرت خ�ود را ب�ه ن�م�اي�ش            
بگذارد ، هر چند که در اش�ک�ال دي�گ�ری       
روز اول ماه مه را جشن گرفت و ات�ح�اد     
و همبستگی خود را با کارگران س�راس�ر     
جهان نشان داد . س�ت�م�ی ک�ه ام�روز در                 
ايران ب�ر ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر اع�م�ال م�ي�ش�ود                    
حقيق�ت�ا ک�م ن�ظ�ي�ر اس�ت ، ک�ارگ�ران در                      
معرض وحشيانه ترين ست�م اق�ت�ص�ادی و         
سياسی قرار گرفته اند . ش�راي�ط  م�ادی             
زندگی کارگران هيچ�گ�اه ت�ا ب�ه اي�ن ح�د               
وخيم  ن�ب�وده اس�ت . ب�ح�ران اق�ت�ص�ادی                    
حاکم بر ايران بيشترين و شديدترين فشار 
را برگرده اين طبقه وارد آورده اس�ت .          
توقف فعاليت�ه�ای اق�ت�ص�ادی ، م�ي�ل�ي�ون�ه�ا                  
ک��ارگ��ر را از ت��ام��ي��ن ح��داق��ل م��ع��ي��ش��ت              

محروم نموده است . با گ�ذش�ت ه�ر روز         
بخش های ديگری از صنايع و موسس�ات  
متوقف می گردند و گروه  کارگران  ب�ه      
بيرون از کارخ�ان�ه پ�رت�اب م�ی ش�ون�د .                
بحران اق�ت�ص�ادی ب�ر وض�ع�ي�ت زن�دگ�ی                  
کارگرانی هم که مشغول به کارند اث�رات    
وخيمی برجای گذاشت�ه اس�ت . دس�ت�م�زد             
واقعی  کارگران مداوما در ح�ال ک�اه�ش        
يافتن است و سطح معي�ش�ت آن�ه�ا ب�ه ح�د             
غير قابل تحملی تنزل نموده است . ديگر  
حتی دستمزد ي�ک ک�ارگ�ر م�ت�وس�ط ن�ي�ز                 
جوابگوی زندگی روزمره او نمی باشد .   
در چنين شرايطی که وضعيت ک�ارگ�ران     
به نحو روز افزونی وخ�ي�م ش�ده اس�ت ،             
سرمايه داران بر شدت استثمار کارگ�ران  
افزوده اند و با تشديد استثمار س�وده ه�ای     
کالنی به جيب می زنن�د ، ش�ک�اف م�ي�ان            
فقر و ثروت ، فقير و غ�ن�ی ، ک�ارگ�ر و             
سرمايه دار هر روز بي�ش�ت�ر م�ی ش�ود .            

کارگران نه فقط با فقر نسبی بلکه با ف�ق�ر   
مطل�ق ن�ي�ز روب�رو هس�ت�ن�د . فش�اره�ای                     
ناشی از تحريم و بحران خارجی ني�ز ب�ر     
کارگران اعمال ميشود و شراي�ط زن�دگ�ی      
اين طبقه را مشقت بارتر ساخ�ت�ه اس�ت .        
سياست جاه ط�ل�ب�ان�ه ج�م�ه�وری اس�الم�ی                
مستقيم و غير مستقيم منجر ب�ه ت�ع�ط�ي�ل�ی           
تعدادی از کارخانه ها و مؤسسات شده و   
بسياری از کارگران را از حداقل معيشت 
محروم نموده است .ابعاد ستم سياسی ک�ه     
اي�ن رژي�م ارت�ج��اع�ی ب�ر ط�ب��ق�ه ک�ارگ��ر                   
اعمال می کند حد و مرزی نمی شناسد ،   
دي��ک��ت��ات��وری آش��ک��ار و ع��ري��ان ، ع��ن��ان           
گسيخته و ت�روريس�ت�ی رژي�م ج�م�ه�وری                
اسالمی ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر را ن�ي�ز ه�م�چ�ون                   

عموم توده های م�ردم اي�ران از اب�ت�دائ�ی            
ت��ري��ن ح��ق��وق دم��ک��رات��ي��ک و آزادي��ه��ای           
سياسی محروم نموده است . هر جنبش و  
اعتراض کارگران بخاطر م�ط�ال�ب�ات ب�ر          
ح��ق خ��وي��ش س��رک��وب م��ی گ��ردد و                      
ک��ارگ��ران از تش��ک��ل ه��ای واق��ع��ی خ��ود            
م��ح��روم ش��ده ان��د . ن��ه��اده��ای م��ت��ع��دد و                
سرکوب مادی و معنوی در کارخ�ان�ه ه�ا      
شديدترين فشار را بر کارگران وارد م�ی  
اورند . تعداد کثيری از کارگران پ�ي�ش�رو     
و آگاه ب�ه خ�اط�ر دف�اع از م�ن�اف�ع ط�ب�ق�ه                     
کارگر يا هم اکن�ون در زن�دان�ه�ای رژي�م            
اسيرند و يا به جوخه ه�ای اع�دام س�پ�رده         
شده اند تمام فشارهای اقتصادی و سياسی 
که فوقا به آن اشاره شد ، نشان ميدهد ک�ه  
ک��ارگ��ران اي��ران در م��ع��رض وحش��ي��ان��ه          
ت��ري��ن س��ت��م اق��ت��ص��ادی و س��ي��اس��ی ق��رار            
دارند . هر چن�د ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر در ت�م�ام                  

ک�ه رژي�م ب�ه           60دوران پس از ده�ه ی      
تروريسم عريان و آش�ک�ار روی آورد ،           
پيشتازی خود را در مبارزه ع�ل�ي�ه رژي�م         
نشان داده و يک لحظ�ه از م�ب�ارزه خ�ود           

عليرغم سرکوب و اعدام دست برن�داش�ت�ه    
است . با اين وجود فش�اره�ای ب�ی ح�د و           
حصر اقتص�ادی و س�ي�اس�ی ، ب�ر ش�ک�ل                  
مبارزه طبقه کارگر ت�اث�ي�ر گ�ذارده و از             
حدت مبارزه آشکار و ع�ل�ن�ی و ان�ق�الب�ی           
اين طبقه کاسته شده است . اخراج ب�خ�ش    
وس��ي��ع��ی از ک��ارگ��ران ب��ه ب��ه��ان��ه ه��ای                
اقتصادی و سياسی ، اث�رات م�ن�ف�ی م�وج          
اخ��راج��ه��ای دس��ت��ه ج��م��ع��ی ب��ر روح��ي��ه             
ک��ارگ��ران مش��غ��ول ب��ک��ار ، اخ��راج و                  
بازداشت کارگران پيشرو ، ت�ن�زل س�ط�ح       
فع�ال�ي�ت س�ازم�ان�ه�ای ان�ق�الب�ی در م�ي�ان                     
کارگران ، از ه�م پ�اش�ي�دن تش�ک�ل ه�ای                  
عمومی کارگری ، همه آنچه که ذکر ش�د    
، در زمره عواملی هستند ک�ه بش�دت ب�ر        

ˇ::: IIIÂÑ]4 64:1391:اردیبھشت
 طبقه كارگر ايران در اول ماه مه !؟

 كارگران ، زحمتكشان و عموم توده هاي ستمكش 
نمايشهاي پوچ قدرت نمايي رژيم يا همانا صحنه هاي اعدام در 

مال عام را به صحنه اعمال اراده خود تبديل نمائيد و با برهم زدن 
چنين نمايشات قرون وسطايي عزم و اراده خود را بمنظور لغو 
 و اجحاف و بر افكندن حكومت سركوب و ادام بنمايش بگذاريد !

كه باقي بمانيم، بايد تعرض كنيم ! براي اين    
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بی سازمانی ک�ارگ�ران و ش�ک�ل م�ب�ارزه             
آنها تاثير گذارده است. اما عوامل ع�ي�ن�ی       
نيرومندی دست ان�درک�ارن�د ، ک�ه ط�ب�ق�ه                
کارگر را ب�ه س�وی م�ب�ارزه ب�ا س�رم�اي�ه                 
داران و رژيم جمهوری سالمی سوق می 
دهن�د ، وخ�ام�ت وض�ع�ي�ت اق�ت�ص�ادی و                    
سياسی جامعه ، چشم انداز تشديد هر چ�ه  
بيشتر بحرانهای موجود به مبارزه ط�ب�ق�ه      
کارگر نيز اعتال نوينی خواهد ب�خ�ش�ي�د ،         
طبقه کارگر ايران که در چند سال اخ�ي�ر     
در کوران يک مب�ارزه ح�اد ط�ب�ق�ات�ی ب�ه              
تجارب گرانبها و ارزشمندی دست ي�اف�ت�ه    
و در بطن اين م�ب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی م�داوم�ًا               
بيدار و آگاه شده است . ه�م�ه ت�ج�ارب و            
درس های گذشته را بکار خواهد بس�ت .    
اگر امروز رژيمی به غايت ارتجاعی بر 
مردم تحميل شده ، اگر توده م�ردم ت�ح�ت        
شديدترين فشارهای اقتصادی و سياسی ،   
فقر ، اختناق و سرکوب قرار گرفته اند ، 
به اين علت است که طبقه کارگر رهبری 
مبارزه را دست نداشت و ب�ا س�رن�گ�ون�ی          
رژيم شاه ، دوباره سرمايه داران اين ب�ار  
بنام جمهوری اسالمی بق�درت رس�ي�دن�د ،         
اما در اعتال ن�وي�ن ج�ن�ب�ش ق�ط�ع�ا ط�ب�ق�ه                  
کارگر با نقشی ک�ه در م�ب�ارزه ع�م�وم�ی             
ت��وده ای ع��ل��ي��ه ج��م��ه��وری اس��الم��ی و                
استقرار يک حک�وم�ت دم�ک�رات�ي�ک اي�ف�ا             
خ��واه��د ن��م��ود ، از ت��ک��رار ف��اج��ع��ه ب��ار              
رويدادهای چند ده�ۀ گ�ذش�ت�ه و مص�ائ�ب             
موجود جلوگيری خواهد کرد . در ج�ه�ت    
تقويت اين نقش طبقه کارگر مسئله تشکل 
اين طبقه که مهمترين وظ�ي�ف�ه ايس�ت ک�ه            
در برابر همه پيشروان جن�ب�ش ک�ارگ�ری       
قرار گ�رف�ت�ه اس�ت . ش�راي�ط زن�دگ�ی و                      
مبارزه طبقه کارگر الزامًا اي�ن ط�ب�ق�ه را         
بسوی تشکل سوق ميدهد وظ�ي�ف�ه م�اس�ت          
که با تمام نيرو در اين جهت تالش ک�ن�ي�م      
، تا ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر ب�ت�وان�د ب�ع�ن�وان ي�ک                     
نيروی متشکل در برابر ع�م�وم س�رم�اي�ه          
داران و مرتجعين قرار گ�ي�رد و وظ�ي�ف�ه            
دوران س��از و ت��اري��خ��ی خ��ود را ان��ج��ام              

 دهد . 

در بخش اول م�ق�ال�ه ب�ح�ث م�ا ب�ه اي�ن�ج�ا                   
کشيده شد که به دليل ي�ک�ی ش�دن رس�م�ی          
دين و دول�ت در اي�ران پ�س از ب�ق�درت                    
رسيدن رژيم جمهوری اسالمی ، م�ب�ارزه   
با دين برای مارکسيستهای ايرانی اهميت 
ويژه ای يافته است . در آنجا تاکيد کرديم  
که م�ارکس�ي�س�ت�ه�ا ب�اي�د از اي�ن ف�رص�ت                      
تاريخی کمياب و ديرياب برای مبارزه ب�ا  
دين استفاده کنند . همچنين توضي�ح دادي�م      
ک��ه ب��ه دل��ي��ل س��ن��ت اپ��ورت��ون��ي��س��ت��ی و                  
سازشکارانۀ حزب ضد انقالب�ی ت�وده در       
ب��رخ��ورد ب��ا دي��ن و حض��ور س��ازم��ان                 

 –مجاهدين در عرصۀ مبارزات ضد شاه 
ضد امپرياليستی دهه ی پ�ن�ج�اه و ب�رخ�ی          
درکهای نادرست از رابطه ی زير ب�ن�ا و     
روبنا ، برخورد قاطعانه ای با دين ان�ج�ام   
نگرفته است . در ادامه ی بحث خ�ود در     
اين شماره سعی خواه�ي�م ک�رد م�ف�ه�وم و             
چارچوب مبارزه با دي�ن را ب�ي�ش�ت�ر ب�از               
کنيم . پيش از هر چيز ت�ذک�ر اي�ن ن�ک�ت�ه              
ضروری است که منظور م�ا از اس�اس�ی        
دانستن وظيفه ی مبارزه با دين در مقط�ع  
کنونی به ه�ي�چ وج�ه ب�ه م�ع�ن�ای م�ط�ل�ق                     
ک��ردن ي��ا م��ح��ور ق��رار دادن اي��ن گ��ون��ه              
مبارزه نيست . يا به سخن ديگر م�ن�ظ�ور     
ما اين نيست که مبارزه در عرص�ه ه�ای     
ديگر فرعی اند . ما صرفا بر اين ع�ق�ي�ده     
ايم که مبارزه با دين در وضعيت ک�ن�ون�ی    
جامعه ی ايران اه�م�ي�ت وي�ژه ای ي�اف�ت�ه                
است و مارکسيستها موظفند ب�ط�ور ج�دی      
و قاطعانه به اين مساله ب�رخ�ورد ک�ن�ن�د .          
مفهوم مبارزه ب�ا دي�ن ب�ه م�ع�ن�ای ن�ادي�ده                 
گرفتن و يا کم بها دادن به مبارزه با نظام 
سرمايه داری نيست . به س�خ�ن دي�گ�ر ،            
مبارزه با دين به معنای ن�ف�ی م�ب�ارزه ی           
طبقاتی عليه سرمايه داری و امپري�ال�ي�س�م     
نيست . ما وقتی که می گوييم م�ب�ارزه ب�ا       
دين يک وظيفه ی اساس�ی اس�ت ، ن�ب�اي�د            
اين تصور نادرست پيش بيايد که م�ا دي�ن     
را در جامع�ه ی ک�ن�ون�ی اي�ران " ع�ل�ت                   
العلل " تمام بدبختی ه�ا م�ی دان�ي�م و ل�ذا                 
م��ب��ارزه ب��ا آن را در راس ه��م��ه ی                         
مبارزات قرار می دهيم . اين نظري�ه ک�ه      
در بعضی محافل بورژوايی رايج است و 

دين اسالم را علت عقب مان�دگ�ی ج�ام�ع�ه        
ی ايران و ج�ام�ع�ه ه�اي�ی ش�ب�ي�ه آن م�ی                  
دانند . ن�ظ�ري�ه ای ن�ادرس�ت و س�ط�ح�ی                    
است . ما اعتقاد داريم که علت العلل همه  
ی گرفت�اري�ه�ای ج�ام�ع�ه ی اي�ران ن�ظ�ام                  
سرمايه داری است . مبارزه ی اصلی م�ا  
، البته ، با اين نظام است . ول�ی ب�ر اي�ن           
نکته هم تاک�ي�د داري�م ک�ه در اي�ران دي�ن                 
سپر سرماي�ه ش�ده اس�ت . از اي�ن رو ،                    
برای مبارزه با سرمايه ب�اي�د ب�ا س�پ�ر آن            

 نيز به مبارزه پرداخت . 
ممکن است تص�ور ش�ود ک�ه م�ب�ارزه ب�ا               
دين ، به معنای آن است که افراد مذه�ب�ی   
بايد از بين بروند . يا ممکن است ب�رخ�ی    
گمان کنند که مبارزه با دين م�ع�ن�اي�ش آن       
است که در حضور افراد مذهبی ب�ه خ�دا     
و پيغمبر و امامان دشنام ده�ي�م و ي�ا اي�ن           
که قرآن را در پيش روی معتقدان ب�ه آن      
پاره پاره کنيم . شايد کم نباشند کسانی که  
ب��ه چ��ن��ي��ن ح��رک��ت��ه��ای چ��پ روان��ه و                    
آن��ارش��ي��س��ت��ی دس��ت م��ی زن��ن��د . چ��ن��ي��ن               
حرکتهايی نه تنها مب�ارزه ی اص�ول�ی ب�ا           
دين نيست ، بلکه باعث تقويت ت�ع�ص�ب�ات     
دينی نيز می شود . از چنين ح�رک�ت�ه�اي�ی       
بايد اکيدًا پرهيز شود . ما بايد آگاه ب�اش�ي�م     
که تعصبات دينی سخت تري�ن ت�ع�ص�ب�ات        
است . ما ن�م�ی ت�وان�ي�م و ن�ب�اي�د ، ب�رای                     
نمونه ، هر کارگری را که مذه�ب�ی اس�ت      
، مرتجع بناميم . ما بايد در ب�رخ�ورد ب�ه         
افراد مذهبی ، آنان را آگاه کنيم . م�ذه�ب�ی     
ب�ودن بس�ي��اری از ت��وده ه��ای ک�ارگ��ر و                
زحمتکش ب�دان ع�ل�ت اس�ت ک�ه ط�ب�ق�ات                 
استثمارگر چنين تفکراتی را در ج�ام�ع�ه          
تحکيم و تقويت می کنند . ن�ب�اي�د ب�ه ف�رد             
مذهبی ، به اعتب�ار م�ذه�ب�ی ب�ودن ح�مل�ه              
کرد . بجای مبارزه با باورهای مذهبی ،    
بايد پايه های مادی اين باوره�ا را ن�اب�ود        
ک��رد . ه��ر دي��ن��ی دارای ريش��ه ه��ای                       
اج��ت��م��اع��ی و اق��ت��ص��ادی اس��ت . ب��رای                
نابودی دين بايد اين ريشه ه�ا را از ب�ي�ن          
برد . تصور اين ک�ه ص�رف م�ب�ارزه ب�ا               
دي��ن ، ب��اع��ث ن��اب��ودی آن م��ی ش��ود ،                    
تصوری غير علمی و ايده آليستی است .   
دشمن اصلی ما دس�ت�گ�اه دي�ن�ی ن�ي�س�ت .               

ˇ::: IIIÂÑ]4 64:1391:اردیبھشت

 زنده باد عزم و اراده خلل ناپذير كارگران به سرنگوني نظام سرمايه داري !

 بخش دوم  با دين چگونه بايد مبارزه كرد ؟

نشريه كار كمونيستي ارگان رسمي سازمان 
 اتحاد فدائيان كمونيست را بخوانيد 
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برای مبارزه ی اصولی با دين بايد ريش�ه  
های مادی دين خشکانده شود . ب�ه ن�ظ�ر           
ما تنها راه مبارزه ی علمی و اصولی ب�ا    
دي��ن م��ب��ارزه ی اي��دئ��ول��وژي��ک اس��ت .               
مارکسيستهای ايرانی در لحظه ی کنون�ی  
ب���رای م���ب���ارزه ب���ا دي���ن ه���ي���چ س���الح                 
کارسازتری از سالح تبليغ و ترويج عليه 
دين ندارند . ولی ما می دانيم که دين تنها  
با مب�ارزه ی اي�دئ�ول�وژي�ک و ت�ب�ل�ي�غ�ات                   
سياسی از بين نمی رود و همان طور ک�ه  
گفتيم برای خالص�ی ک�ام�ل از دي�ن ب�اي�د               
شرايط مادی ای که دي�ن ب�ر آن اس�ت�وار             
است ، نابود ش�ود . ول�ی ب�ا م�ب�ارزه ی                   
ايدئولوژيک عليه دين يکی از پ�اي�ه ه�ای        
اساسی نظام سرمايه داری ايران متزل�زل  
می شود . کمونيسته�ا در ع�ي�ن ح�ال ک�ه               
می دانن�د ک�ه م�ب�ارزه ب�ا دي�ن اس�اس�ا از                     
طريق مبارزه با ب�ن�ي�اده�ای اق�ت�ص�ادی و              
اجتماعی آن می گ�ذرد ، گس�ت�رده ت�ري�ن              
آموزش علمی و تبليغات ضد دينی را نيز 
س��ازم��ان��ده��ی م��ی ک��ن��ن��د . م��ب��ارزه ی                   
ايدئولوژيک با دين در کنار س�اي�ر وج�وه      
مبارزه در تمامی عرصه های اج�ت�م�اع�ی     
يکی از وظايف مهم کمونيستها در لحظ�ه  
کنون�ی اس�ت . ب�دي�ه�ی اس�ت ک�ه ش�ع�ار                        
مبارزه ی ايدئولوژي�ک ب�ا دي�ن در م�ت�ن              
شعار سرنگونی رژيم جمهوری اس�الم�ی     
 و اقدام عملی برای آن مطرح می شود . 

مبارزه با دين بايد در دو سطح ت�روي�ج�ی      
و تبليغی انجام گيرد . بايد ط�ی ک�اره�ای         
تحقيقی علمی گوهر حقيقی اديان را افش�ا    
ک��ن��ي��م . ب��اي��د زم��ي��ن��ه ه��ای اق��ت��ص��ادی و               
اجتماعی پيدايش دين را نشان ده�ي�م . ب�ا           
تحليهای دقيق و م�وش�ک�اف�ان�ه ب�اي�د نش�ان               
دهيم که تمام اديان به دست بش�ر س�اخ�ت�ه         
شدند . بايد با بررسی وضعيت اقت�ص�ادی    
و اجتماع�ی و س�ي�اس�ی ع�ربس�ت�ان نش�ان                 
دهيم که چه نيازهای م�ادی و مش�خ�ص�ی         
پيدايش دين اسالم را ضروری س�اخ�ت .       
بايد با روشن ساختن نقش محمد در ايجاد 
دين اسالم بر همگان آشکار ک�ن�ي�م ک�ه او         
يکی از بزرگ ترين شيادان ت�اري�خ ب�وده        
است . بايد بر همه روشن شود ک�ه ق�رآن      
و ديگر کتب ادي�ان دي�گ�ر ن�ه ت�ن�ه�ا ي�ک                 
کتاب آسمانی و مقدس نيستند بل�ک�ه چ�ون      

 يک کتاب زمينی نيز ارزشی ندارند . 

در کنار اين کوششهای روشنگ�ران�ه ب�اي�د       
جناياتی را که در طول تاريخ ب�ر م�ب�ن�ای       
دين انجام شده است و ب�ه وي�ژه ج�ن�اي�ات            
دي��ن اس��الم در ت��اري��خ اي��ران را نش��ان                 
دهيم . مردم بايد بدانند که در طول تاريخ  
جوامع طبقاتی دستگاه دي�ن�ی ه�م�ي�ش�ه در           
خدمت است�ث�م�ارگ�ران ب�وده اس�ت . ب�اي�د                  
رابطه دين و نظامهای م�ب�ت�ی ب�ر س�ت�م و             
 استثمار را با تمام ظرافتهايش افشا کنيم . 
همچنين بايد ن�گ�رش ع�ل�م�ی را ه�ر چ�ه                  
بيشتر تق�وي�ت ک�ن�ي�م . ب�اي�د م�ات�ري�ال�ي�س�م                       
ديالکتيک را بيشتر و بيشتر ب�ي�ام�وزي�م و       
تا آنجا ک�ه م�ی ت�وان�ي�م ب�ه دي�گ�ران ن�ي�ز                     
آم��وزش ده��ي��م . ه��رچ��ه دي��د ع��ل��م��ی در               
جامعه تقويت شود جهل مذهبی تض�ع�ي�ف      
می شود .  بسياری از کارهای تحقيقی و  
روشنگرانه ای که برشمرديم ، به راحتی 
در خارج از کشور انجام پذير است . از      
جنبه های بسياری نيز انجام دادن چ�ن�ي�ن        
کارهايی در خ�ارج از کش�ور آس�ان ت�ر                 
است . منابع برای ت�ح�ق�ي�ق�ات ع�ل�م�ی در                
م��ورد دي��ن در خ��ارج از کش��ور بس��ي��ار              
بيشتر است و دسترسی به آنها ني�ز س�ه�ل      
تر است . از همه م�ه�م ت�ر ف�راغ�ت�ی ک�ه                 
برای انجام چنين کارهاي�ی در خ�ارج از         
کشور فراهم است ب�ا داخ�ل کش�ور ق�اب�ل            
مقايسه نيست . رفقای خارج کش�ور ب�اي�د         
از شرايط خارج از کشور نهايت است�ف�اده   
را به عمل آورند و بدون هيچ گونه ت�ل�ف     
ک��ردن وق��ت در ک��ن��ار س��اي��ر وظ��اي��ف                 
م��ب��ارزات��ی ب��ه ت��ح��ق��ي��ق��ات مس��ت��ن��د و                      
روشنگ�ران�ه ای در م�ورد م�اه�ي�ت دي�ن                  
دست زنند . بايد به ويژه با آثار کالسيک  
مارکسيسم در م�ورد دي�ن آش�ن�ا ش�وي�م .                   
مطالعۀ تحقيقات علمی بی نظ�ي�ر ان�گ�ل�س        
درباره دين ، که پ�وچ�ی ادي�ان و ش�ي�ادی            
پيامبران را با وضوح تمام ب�ن�م�اي�ش م�ی          

 گذارد ، برای همه ضروری است . 
در ک��ن��ار م��ب��ارزه ی اي��دئ��ول��وژي��ک و                 
تبليغات سياسی عليه دين اسالم ، ب�اي�د ب�ا        
به اصطالح اسالم راستين مجاهدي�ن ن�ي�ز      
م��ب��ارزه ش��ود . اس��الم راس��ت��ي��ن ه��م��ي��ن               
اسالمی است که رژيم جمهوری اس�الم�ی   
پياده می کند و صحبت از هر نوع اس�الم  
ديگر فريب�ی ب�ي�ش ن�ي�س�ت . ب�ي�ن اس�الم                     
م��ج��اه��دي��ن و اس��الم خ��م��ي��ن��ی و رژي��م                  

جمهوری اس�الم�ی ه�ي�چ ت�ف�اوت ب�ن�ي�ادی                  
وجود ندارد . تنها تفاوت بين اين دو ن�وع   
اسالم ، تفاوت بين دو شيوه ی حفظ نظ�ام  
سرمايه داری در اي�ران اس�ت . مس�ع�ود              
رجوی تنها يک مارتي�ن ل�وت�ر ن�اب�ه�ن�گ�ام             
است . لوتر توانست با رفرمهايی در دين  
مسيحيت و بنيان گذاری مذهب پروتستان 
در ق��رن ش��ان��زده��م ، ب��ه ن��ظ��ري��ه پ��رداز             
ب�ورژوازی ج��وان و ان��ق�الب�ی آل�م�ان در                
مبارزه عليه فئوداليسم ت�ب�دي�ل ش�ود . ام�ا             
رجوی در شرايطی به رف�رم ب�ورژواي�ی        
در اسالم دست می زند و مذهب دروغين 
خود يع�ن�ی " اس�الم راس�ت�ي�ن " را پ�اي�ه                       
گذاری می کند که ب�ورژوازی دي�گ�ر ن�ه           
تنها يک طبقه ی جوان و انقالبی نيست ، 
بلکه به جای فئوداليسم با پرولتاريا دس�ت    
به گريبان است . اگر لوتر با بورژوازيی 
ک��ردن مس��ي��ح��ي��ت در ق��رن ش��ان��زده ،                   
بورژوازی انقالبی را ع�ل�ي�ه ف�ئ�ودال�ي�س�م               
مسلح می ک�رد ، رج�وی ب�ا ب�ورژوازی               
کردن اسالم در قرن ح�اض�ر ب�ورژواي�ی         
ضد انقالبی را عليه پرولتاريا مسل�ح م�ی     
کند . از اين روست که ب�ه ه�م�ان ان�دازه            
که لوتر انقالبی بود ، رج�وی ارت�ج�اع�ی         
است . ما بايد در مب�ارزه ی خ�ود ع�ل�ي�ه             
دي��ن اس��الم ، اي��ن وي��ژگ��ي��ه��ای " اس��الم                 
راستين " مج�اه�دي�ن را در ن�ظ�ر داش�ت�ه                 
باشيم و نشان دهيم که چگونه اي�ن اس�الم       
تنها کوششی است ب�رای م�ن�ط�ب�ق ک�ردن             
اسالم با وضعيت سرمايه داری م�درن .        
اين کوشش در حقيقت از احمد روح�ی و      
جمال الدين اسد آبادی شروع شد و سپ�س  
افرادی چون نائينی ، طالقانی ، ب�ازرگ�ان   
، ش��ري��ع��ت��ی ، دک��ت��ر پ��ي��م��ان و ره��ب��ران             

 سازمان مجاهدين آن را دنبال گرفتند . 
در پايان اين بخش از مقال�ه ج�م�ع ب�ن�دی           

کنيم : مبارزه با دين در وضعيت ک�ن�ون�ی     
ايران وظيفه ای مهم اس�ت . وج�ه ع�م�ده            
ی اين مبارزه ، تبليغ و ترويج ضد دي�ن�ی   
و مبارزه ی  ايدئولوژي�ک اس�ت . ه�دف           
ما در مبارزه ی ايدئولوژيک عليه دي�ن ،    
افشا کردن گوهر حقيقی دين ، چگ�ون�گ�ی    
پيدايش آن ، نقش جناي�ت ک�اران�ه اش در          
طول تاريخ ، راب�ط�ه ی دي�ن و ط�ب�ق�ات               

 استثمارگر و جز اينها است . 
 ادامه در شماره بعد ...
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آخرين اخبار از زندان�ه�ا وب�ي�دادگ�اه ه�ای           
جمهوری اسالمی حاکی اس�ت ک�ه رض�ا          

عض�و ه�ي�ئ�ت م�دي�ره س�ن�دي�ک�ای                   شهابی
 22شرکت واحد و فعال کارگری که از     

 دربازداشت به سر م�ي�ب�ر       1389خرداد 
دادگ��اه ان��ق��الب      15ط��ب��ق ح��ک��م ش��ع��ب��ه       .

تهران ب�ه ش�ش س�ال ح�ب�س ت�ع�زي�ری ،                     
م�ح�روم�ي�ت از ف�ع�ال�ي�ت ه�ای                    پن�ج�س�ال   

ه��ف��ت م��ي��ل��ي��ون       وپ��رداخ��ت    س��ن��دي��ک��ائ��ی
م�ح�ک�وم گ�ردي�د ه              جريمه ن�ق�دی      تومان
 . است

احتم�ال ص�دور چ�ن�ي�ن ح�ک�م�ی درب�اره                   
رضا شهابی ت�وس�ط ب�ي�دادگ�اه ه�ای ض�د                
کارگری جمهوری اس�الم�ی ام�ری غ�ي�ر            
مترقبه نبوده و ني�س�ت. دادگ�اه ه�ائ�ی ک�ه              
برجرم وجنايات بی شمار ماف�ي�ای ق�درت      
و ثروت باچشم اغ�م�اض م�ي�ن�گ�رن�د. ب�ر                
دزدی ها و اختالس های ميلي�اردی ن�ه�ان      

آشکار عوامل ح�ک�وم�ت و ص�اح�ب�ان               و
ثروت های باد آورده چشم فرومي�ب�ن�دن�د .       
ق��اض��ی ال��ق��ض��ات ش��ان ام��ر ب��ه ت��ج��اوز              
وکشتار جوانان درزندانهای مخوفی چون 

ط�ب�ي�ع�ی اس�ت         اوين و کهريزک ميدهند، 
فعالين کارگری که ج�رم ش�ان       برای  که

ايجاد سنديکای صنفی خود برای دفاع از   
حقوق پايه ای خويش درمقابل ت�ع�رض�ات    
دولت وسرمايه داران است چنين ح�ک�م�ی    

 . درنظر گرفته شود
ک�ه      از خصوصيات ب�د و ن�ي�ک قض�ات          

واق����ع����ي����ت اي����ن اس����ت                   ب����گ����ذري����م 
درجمهوری اس�الم�ی ه�رق�اض�ی ک�ه               که

برمسند قض�اوت ب�رپ�اي�ه ق�وان�ي�ن ج�اری                 
جمهوری اسالمی بنشين�د ک�م و ب�ي�ش ب�ه              

خ��واه��د رس��ي��د. ب��ه           مش��اب��ه    تص��م��ي��م��ی 
و     عبارت ديگر محاکمه فعالين کارگ�ری 

صدور چنين احکامی وظيفه ای است ک�ه  
ق����وان����ي����ن ارت����ج����اع����ی ج����م����ه����وری              

قضات اين بيدادگ�اه ه�ا       برعهده  اسالمی
نهاده است . اجرای اين قوانين وش�دت و       

و م�الح�ظ�ه ک�اری و ي�ا س�خ�ت                      ضعف
گيری قضات درصدور احک�ام و اج�رای       

و ن��ظ��ر       آن ن��ي��ز بس��ت��گ��ی ب��ه م��وق��ع��ي��ت        
ارگانه�ای ام�ن�ي�ت�ی رژي�م دارد. درم�ورد                 
پ��رون��ده ه��ای س��ي��اس��ی وام��ن��ي��ت��ی (ک��ه                  

ه���رن���وع تش���ک���ل ک���ارگ���ری             تش���ک���ي���ل
ب�رای   ازجمله تش�ک�ي�ل س�ن�دي�ک�ا                مستقل

استيفای حقوق کارگران هرچند در اب�ع�اد     
پ�رون�ده ای ام�ن�ي�ت�ی               صنفی واق�ت�ص�ادی     

م��ح��س��وب م��ي��گ��ردد) . اي��ن ب��ازج��وه��ا و              
ارگانهای امنيتی هستند که اساسا ق�ب�ل از       
تشکيل دادگاه ها احکام الزمه را تعيين و   

ب�ن�اب�راي�ن اي�ن        .   به قضات ديکته م�ي�ک�ن�ن�د       
توهم را ازذهن ها بدوربايد کرد که گ�وي�ا   
صدور چنين اح�ک�ام�ی درم�ورد ف�ع�ال�ي�ن               

ص�رف�ا       کارگری و ش�دت و ض�ع�ف آن           
تص��م��ي��م قض��ات ب��ن��ش��س��ت��ه           م��رب��وط ب��ه   

برکرسی قضاوت است . چنين درک�ی از     
س��ي��س��ت��م قض��ائ��ی کش��ور ب��وي��ژه درب��اره            

فعالين ک�ارگ�ری ک�ه ب�رغ�م              پرونده های
اهداف اقتصادی وصنفی اما درکاتاگوری 
پرونده های سياسی و امن�ي�ت�ی م�ي�گ�ن�ج�ن�د            
،ازروی ساده انگ�اری وي�ا آگ�اه�ان�ه وب�ه             
قصد فريب کارگران وفعالي�ن س�ي�اس�ی و         
انحراف مبارزات آنها صورت ميگي�رد .    
اين گونه طرز تلقی ها وحق�ن�ه ک�ردن آن        
ب���ه ذه���ن���ي���ت ک���ارگ���ران دره���رش���ک���ل              

ک�ه ص�ورت ب�گ�ي�رد، ت�ال�ش�ی                   وشمايلی
است که م�ي�خ�واه�د ذه�ن�ي�ت ک�ارگ�ران و                  
ن������ارض������اي������ت������ی و خش������م آن������ان                      

ح���اک���م وق���وان���ي���ن         س���ي���س���ت���م م���ت���وج���ه    
ضدکارگری آن نگردد، بلکه ب�اچ�رخ�ي�دن     

دادگ�اه    به سمت اين ويا آن  انگشت اتهام
ک�ل رژي�م ح�اک�م             و اي�ن وي�ا آن ق�اض�ی          

وق��وان��ي��ن ارت��ج��اع��ی ض��د ک��ارگ��ری و               
 ضدانسانی آن اززير ضرب خارج گردد.

کارگران بايد درياب�ن�د ک�ه ص�دور چ�ن�ي�ن              
ح��ک��م س��ن��گ��ي��ن��ی ب��رای رض��ا ش��ه��اب��ی و            

عده ديگری از     درزندان نگه داشته شدن
و تهديد وکال وخ�ان�واده      فعالين سنديکائی 

طب�ق�ه ح�اک�م         عمومی  سياست  های آنان
بمنظ�ور م�ق�ابل�ه ب�ا اع�ت�راض�ات                 ودولت

 . کارگری است
روند تشديد ب�ح�ران اق�ت�ص�ادی ،اف�زاي�ش              
ت��ورم وب��االرف��ت��ن س��رس��ام آور ق��ي��م��ت                
مايحتاج عمومی ، بيکارسازيهای وسيع ، 
سطح پائين حقوق ودستمزدهائ�ي�ک�ه ح�ت�ی        
ازپ��رداخ��ت ب��م��وق��ع آن ن��ي��ز خ��ودداری              
ميکن�ن�د و م�اه ه�ا ازپ�رداخ�ت آن ط�ف�ره                     
م��ي��رون��د ،ب��ه ه��م��راه اث��رات م��ح��اص��ره             
اقتصادی توسط دول امپري�ال�ي�س�ت�ی رون�د         
روبه تزايد فالکت اقتص�ادی رادام�ن زده       
واعتراضات وسيع�ت�رک�ارگ�ری را درپ�ی          

 . خواهد داشت
سياس�ت دول�ت درم�واج�ه�ه ب�ا گس�ت�رش                  

اعتراضات ، شناسائی ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری         
،کارگران پيشرو ورهبران عملی ج�ن�ب�ش    

اس��ت ت��ا ازه��رگ��ون��ه ت��ال��ش��ی            ک��ارگ��ری
اينکه بتوان سطح آگاهی و تش�ک�ل       برای

طبقه کارگر را افزايش داد ، ج�ل�وگ�ي�ری         
ک��ن��ن��د وب��ه تص��ور خ��ود ب��ا دس��ت��گ��ي��ری               

وبا ت�ه�دي�د و س�رک�وب              کارگری  فعالين
مدام ،از تشکي�ل ص�ف�ی م�ت�ح�د درم�ق�اب�ل                

 .را غيرممکن سازند  نظام حاکم
تش�دي�د چ��ن�ي�ن رون��دی ق�ب�ل از ه�رچ�ي��ز                    

هشداری است چندين باره به کارگ�ران و    
فعالين کارگری بويژه کارگران پيشروک�ه  

وتاثير ويران کننده   خود را از زير فشار
تب�ل�ي�غ�ات رف�رم�ي�س�ت�ی ،ق�ان�ون�م�داران�ه و                     

روشن است   ،  رها سازند  اپورتونيستی
که مب�ارزه ب�ا گ�رايش�ات رف�رم�ي�س�ت�ی و                  

ک�ه      بورژوائی دردرون جنبش ک�ارگ�ری  
و خ�ورده        واک�ون�وم�ي�س�م         علن�ی گ�رائ�ی     

ک���اری ه���م وج���ه���ی از آن م���ح���س���وب                
ب�ه م�ع�ن�ی اس�ت�ف�اده ن�ک�ردن از                      ميگردد

ب�ه      وه�رروزن�ه ای ک�ه           امکانات عل�ن�ی  
ارت���ق���اء س���ط���ح آگ���اه���ی و تش���ک���ل                       

اقتصادی و سي�اس�ی ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر              يابی
منجرشود ووی را درم�ب�ارزات روزم�ره      
برای کسب ح�داق�ل م�ط�ال�ب�ات اق�ت�ص�ادی              

م��ت��ح��د ک��رده وب��ه پ��ي��روزی               وس��ي��اس��ی 
ب��رس��ان��د، ن��ي��س��ت. م��ع��ه��ذا م��ح��دودک��ردن           

ونيانديشي�دن ب�ه اي�ج�اد           فعاليت دراين حد
وادام�ه   تشکلهای م�خ�ف�ی ون�ي�م�ه ع�ل�ن�ی                  

و نات�وان�ی     کاردرشرايط استبداد و خفقان
درتلفيق کارعلنی و مخفی ، خ�ل�ع س�الح          
طبقه کارگر وکشاندن آن به دور تس�ل�س�ل      

وط��ع��م��ه پ��ل��ي��س س��اخ��ت��ن         خ��ورده ک��اری  
طبقه کارگر درگست�رش    فعالينی است که

اعتراضات و اعتصابات خ�ود س�خ�ت ب�ه         
 .آنها نياز دارد

همزمان با تالش برای ايجاد سازم�ان�ه�ای    
وپ���������اس���������خ ب���������ه                     ت���������وده ای         

سازمانهای صنفی و اقتصادی   ضرورت
ن�ي�روی ب�ي�ش�ت�ری را               مي�ب�اي�د    کارگری، 

حول ايجاد نهاد هائی نظي�ر ک�م�ي�ت�ه ه�ای           
ک��ارخ��ان��ه وهس��ت��ه ه��ائ��ی گ��ذاش��ت ک��ه                  
درپروس�ه ف�ع�ال�ي�ت خ�ود ب�ت�وان�ن�د س�ط�ح                     
آگ��اه��ی س��وس��ي��ال��ي��س��ت��ی خ��ودرا ب��اال                    

وس�ازم�ان��ي�اب��ی        وازچ��ن�ان انس��ج�ام        ب�رده 
برخوردارباشند که بتوان�ن�د ض�م�ن ان�ج�ام           

خود درح�وزه م�ح�ل ک�ار            وظايف متعدد 
ادامه کاری خود را نيز تضمي�ن    وزيست

م�وف�ق�ي�ت ه�م�ه             وروشن است که  کنند، 
پ��ي��ش��رف��ت آگ��اه��ی       اي��ن ت��ال��ش��ه��ا درگ��رو    

سوسياليستی و طبقاتی درمي�ان ک�ارگ�ران      
حداق�ل ب�خ�ش پ�ي�ش�رو آن               ومتشکل شدن

ک�ه      م�خ�ف�ی اس�ت        درسازمانهای سياسی
ب���ت���وان���ن���د ب���ه ارت���ق���اء س���ط���ح آگ���اه���ی              
سوس�ي�ال�ي�س�ت�ی درم�ي�ان ک�ارگ�ران ي�اری                  

ˇ::: IIIÂÑ]4 64:1391:اردیبھشت
 کارگران ايران و ضرورت اقدام متحد عليه

    يدی شيشوانی فعاالن کارگری. دستگيری و زندان 



 

11 

فعاليت عل�ن�ی     با تلفيق درست  و  رسانند
تض�م�ي�ن ادام�ه ک�اری خ�ودرا                 و مخفی،

ح��ف��ظ ک��رده و ره��ب��ری م��ب��ارزات ت��وده             
ک��ارگ��ران را درج��ه��ت ت��ح��ق��ق اه��داف                

ش��ان     س��ي��اس��ی و م��ط��ال��ب��ات اق��ت��ص��ادی         
 . برعهده گيرند

ه iباوجود همه تدابير اما درم�ي�دان م�ب�ارز      
هم�واره    خطر دستگيری فعالين کارگری

وج��ودداش��ت��ه وه��م��ي��ش��ه وج��ود خ��واه��د               
ع�ب�ارت       داشت . دراين ميان مسئله م�ه�م   

ازاي��ن اس��ت ک��ه وظ��ي��ف��ه م��ا درم��ق��اب��ل                 
دستگ�ي�ری وزن�دان ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری و                  
بريدن احکام سنگين زندان و مح�روم�ي�ت    

صنفی وسياسی نظير   از هرگونه فعاليت
پيش آم�ده اس�ت         آنچه برای رضا شهابی

ک�ارگ�ران ن�م�ي�ت�وان�ن�د درق�ب�ال                ، چيست؟ 
دستگيری رفقای خودساکت ب�م�ان�ن�د . ت�ا             

نتوانن�د م�ت�ح�دا از           وقتيکه توده کارگران
رفقای خود و ف�ع�ال�ي�ن وره�ب�ران ع�م�ل�ی                
خويش به دفاع برخيزند، ش�ک�ار ف�ع�ال�ي�ن           
وس����ازم����ان����ده����ن����دگ����ان اع����ت����راض����ات        

محکوم کردن آنها به زندانه�ای    کارگری
اين اعت�راض�ات     طويل المدت و سرکوب

.ازاي�ن    بسيار سهل و آس�ان خ�واه�د ب�ود           
الزم اس���������ت ض���������رورت                               رو

فعال�ي�ن     دستگيری  عليه  متحد  اعتراض
و خ��واس��ت آزادی ک��ارگ��ران            ک��ارگ��ری

درميان توده کارگران تبلي�غ    دستگير شده
ح�داق�ل ب�خ�ش�ی از              گردد. امروز بس�ي�ج     

ک�������ارگ�������ران ب�������رای اع�������ت�������راض               
و م��ح��اک��م��ه ف��ع��ال��ي��ن             دس��ت��گ��ي��ری     ب��ه

و فش��ار ب��ه ح��اک��م��ي��ت ب��رای              ک��ارگ��ری
ازادی کارگران دس�ت�گ�ي�ر ش�ده ازال�وي�ت              

 خاصی برخوردار است .
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" ... من سنگر مبارزه را ترک ن�ک�ردم و           
اکنون ن�ي�ز ت�م�ام ع�واق�ب آن را ب�ا روی                      
گشاده تحمل ميکنم ... " از دفاعيات رفي�ق      

 خسرو روزبه 
ب��ا ط��ل��وع س��پ��ي��دۀ ص��ب��ح ب��ي��س��ت و ي��ک��م                 
ارديبهشت خاطرۀ شهادت ان�ق�الب�ی ب�زرگ       
رفيق خسرو روزبه دوباره در ياده�ا زن�ده     
می شود . رف�ي�ق روزب�ه ک�ه در س�راس�ر                  
زندگی افتخار آميز و مبارزه ج�وي�ان�ه اش        
ب�ه آرم��ان ک��ارگ��ران و زح��م��ت��ک��ش��ان م��ی            
انديشيد سرانجام در سپيده دم�ان ب�ي�س�ت و           

ب�ا ن�ث�ار         1337يکم ارديبهش�ت م�اه س�ال          
خون سرخ و پاکش مهر وف�اداری ب�ر راه         
راهايی کارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان ج�ام�ع�ه                
کوبيد . و در حاليکه با طنين فرياد " زن�ده      
باد کمونيسم ... " لرزه بر ان�دام م�زدوران         
جالد رژيم پهلوی انداخته بود با ق�ل�ب�ی پ�ر         
اميد و قامتی برافراشته به پيشواز ش�ه�ادت   
شتافت و به اين ت�رت�ي�ب ص�ف�ح�ات ت�اري�خ               
مبارزات کارگران و زحمتکشان بار ديگر 
بخون يکی از درخشان تري�ن چ�ه�ره ه�ای         
انقالبی جنبش کم�ون�ي�س�ت�ی اي�ران گ�ل�گ�ون              
ش�د . رف��ي�ق روزب��ه زم��ان�ی ب��ه اس��ت�ق��ب��ال                  
شهادت شتافت و در شرايطی ب�ه دف�اع از         

لنينيسم پرداخت ک�ه ره�ب�ران        –مارکسيسم 
خائن حزب توده ، چ�ون ک�ي�ان�وری ه�ا و                
طبری ها فرار را برقرار ترجيح داده و يا 
چون قريشی ها و .... بی شرمان ديگر به     
خدمت دشمن�ان خ�ل�ق در ام�ده ب�ودن�د ، و                   

رژيم وابست�ۀ  
پ��ه��ل��وی پ��س    
از س�رک�وب�ی    
ج��ن��ب��ش ض��د    
امپريالي�س�ت�ی    
توده ه�ا م�ی       
کوشيد ت�ا ب�ا       
اس��ت��ف��اده از      

خيانتها و انحرافات حزب توده کمونيس�م و    
کمونيستها را بی اعتبار ک�ن�ن�د . دف�اع�ي�ات            

 –قاطعان�ه رف�ي�ق روزب�ه از م�ارکس�ي�س�م                   
لنينيسم يعنی علم رهائی طبقه کارگر چ�ون  
مشت پوالدينی بر پوزه ی دش�م�ن�ان خ�ل�ق            
ف��رود آم��د و ايس��ت��ادگ��ی ، رزم��ن��دگ��ی و                  
شهادت حماسه آفرين او ، تسل�ي�م ط�ل�ب�ی ،          
سازشک�اری و خ�ي�ان�ت ره�ب�ران ف�رص�ت                 
ط��ل��ب ح��زب ت��وده را ب��ي��ش از پ��ي��ش در                
معرض قضاوت تاريخ و سازندگان ت�اري�خ   

 قرار داد .
اگر امروز خيانتهای رهبران حزب توده و 
اکثريتيها و ديگر دشمنان آزادی و براب�ری  
در مسير تاريخی خود در ابعادی ن�وي�ن و       
سطوحی تازه تکرار م�ی گ�ردد راه س�رخ          
رف��ي��ق روزب��ه ن��ي��ز ب��وس��يل��ه نس��ل��ی از                     
کمونيستهای انقالبی يعنی رزمندگان فداي�ی  
کمونيست بسوی آينده رهاي�ی ک�ارگ�ران و        

 زحمتکشان پيموده می شود . 
 راهش پويان و نامش جاودان .

 به ياد رفيق بخون خفته خسرو روزبه 

:ÓiâÈfiÁ€“:Ñ]“ارگان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 

:�Öà:Â\Ñنشريه فعالين داخل كشور سازمان 

:ŸÌö:Ô]�ËÑ ارگان كميته كردستان سازمان 

:‰”◊ÈàÏÑÌlنشريه نوجوانان كميته كردستانˇ
 

 

www.fedayi.org 
online.org-www.kare 

kar@fedayi.org 
info@kare-online.org 

kurdistan@fedayi.org 

 و آخرين اطالعيه ها ، مقاالت ، اخبار و ديگر انتشارات سازمان 
 را در اينترنت از سايتهاي  زير دريافت كنيد 
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مه ، سالگرد اعدام ، کمون�ي�س�ت و ان�ق�الب�ی           6 
کبير و از بنيانگذاران ارتش رهايی بخش خلق 
ترکيه رفيق دنيز گزميش و ي�اران�ش ب�ه دس�ت         

 . م���زدوران س���رم���اي���ه، در ت���رک���ي���ه اس���ت                
بخشی از دفاعيات دنيز گزميش و رفقاي�ش ک�ه     

 : دانش������ي������ان اس������ت          ي������ادآوره دف������اع������ي������ات رف������ق������ا گ������ل������س������رخ������ی و                                    
 رئيس دادگاه ميپرسد، اسم؟

 دنيز گزميش -
 شغل؟ -
 ايی انقالبی حرفه -
 !دانشجو رئيس دادگاه با عصانيت به منشی ميگويد، بنويس، -
 به دادگاه اعتماد داری؟ -
زنند و ظ�ل�م�ی ک�ه اي�ن�ج�ا در ح�ق م�ا                         در بيرون از سالن دادگاه ما را با چماق کتک می -

بندد، من به چنين دادگاهی اص�ال اع�ت�م�اد          ای اينها چشم می گيرد، دادگاه به همه صورت می
 .ندارم. از اينکه دادگاه در چنين جايی تشکيل شده است، شرم دارم

داشت و با تمامی وجود برای خلق ترکي�ه و اس�ت�ق�الل ح�اک�م�ي�ت آن م�ب�ارزه                      ما بدون چشم
 .کنيم. به همين خاطر از مرگ هراسی نداريم می

 :حسين اينان
ب�اش�د.      مبارزات ملی افسران آگاه، اتحاد کارگران و ده�ق�ان�ان ي�ک م�ب�ارزه م�ت�ح�دان�ه م�ی                       

نيروهايی که آن روز بر عليه مبارزه استقالل طلبانه از ه�ي�چ اق�دام�ی ف�روگ�ذار ن�ک�ردن�د،                
ش�ان را ع�ل�ي�ه م�ب�ارزه                امروز تحت نام ديگری فقط رنگ عوض کرده، ام�ا ه�م�ان ت�الش        

 ٢۴ميليون جمعيت آن      ٣۵از  ٧٠برند. در ترکيه دهه   رهايبخش فرزندان خلقمان پيش می
کنند. بدون مدرسه، بدون راه، بدون ک�وچ�ک�ت�ري�ن ام�ک�ان�ات             ميليون در روستاها زندگی می

درص�د ج�م�ع�ي�ت کش�ور س�واد خ�وان�دن ن�وش�ت�ن                          ٧٠اند.   رفاهی به حال خودشان رها شده
شمار و روز اف�زون   اند. مهاجرت بی  ها نفر در صف ايستاده ندارند. برای يافتن کار ميليون 

های عهد حجر طريقت دينی روبروز  روستائيان به شهرها برای يافتن کار و تشکيل کالس
قرارداد م�خ�ف�ي�ان�ه امض�ا ش�ده               ١۵٢در حال گسترش هستند. امروز با دولت اياالت متحده  

ه�زار ن�ي�روی ن�ظ�ام�ی و ه�زاران                   ٢٠واحد نظامی و      ١٠١است. دولت اياالت متحده با  
ها با ترويج ف�ره�ن�گ ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی              هزار ماموران مخفی و استادان آمريکائی در دانشگاه

کشورمان را اشغال کرده است. نماينده شرکت آمريکايی موريس سليمان دميرال اس�ت ک�ه      
 .ها نخست وزير اين کشور بوده است سال

از کايسری به آنکار منتقل کرده و آنها  ١٩٧٢می  ۶دنيز گزميش و رفقايش را در تاريخ 
 .را در خانه مجازات اين شهر به دار آويختند

 کند. : دنيز گزميش در پای چوبه دار با اين شعارها با زندگی وداع می
  ،”!زنده باد ترکيه مستقل“ 
  ،”!لنينيسم، اين ايدئولوژی کبير-زنده باد مارکسيسم“
  ،”!زنده باد همبستگی مبارزات خلقهای کرد و ترک“

 ،”!زنده باد اتحاد کارگران و دهقانان
 .”مرگ بر امپرياليسم“

 !يادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد
 

  سه تن،
سه دهان، سه دل، سه فشنگ 

 ، سوگند خورده
دست بر ماشه و گوش خوابانيده 

 بر صداهاي دور و نزديك

  …و پشت، بر خاك امانت سپرده

;:ÓË\ÑÁå:ÁÈh\ÑÅ�:ÔÑÁ„μ:y:ÔÄ\Ü`:y:‡”â⁄:y:Ñ]“ 

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 .

 فدائيان كمونيست در فيس بوك

http://facebook.com/sitefedayi  

  


