ارگان کمیتۀ کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

كارطران جهان متحد شويد !
خرداد  /// 2031شماره 21

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
درباره «انتخابات »ریاست جمهوری درایران
تحریم خیمه شب بازی انتخابات به تنهایی کافی نیست !

رژیم جمهوری اسالمی راباید
بایک اعتصاب عمومی سیاسی
و قیام مسلحانه برانداخت !

چرا رژیم سقوط نمیکند ؟
برتری نظامیان بوروکرات در جنگ جناحی ونقش و جایگاه
آنها در درون حاکمیت !
 03خرداد  ،نتایج و درسهای آن
تأملی بر چگونه بودن !
نگاهی به داستان کت و شلوار دامادی نوشته ی علی اشرف درویشیان
بمناسبت سی و دومین سالگرد بخون خفتن  ،صدای تند و
طوفانی انقالب  ،سعید سلطانپور

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ,
برقرار باد جمهوری فـدراتیـو شـورائی !
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بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
درباره «انتخابات »ریاست جمهوری درایران
یازدهمین ددره د«اننخنبنا ناا دهینا ن د
جمهوهید»دد هد نکنو در نینای ده ین د
ا المیدایرانددهدهرزد یس درچنهناه د
خننننرداد دمننننا د دامسننننا د ننننر نن ن اهد
مننین ننردد د دهاین دنننمنناین دانننخننبننا ننا ننید
قراها دفردیدازدد دچی دشنگ ناند
نظا دحاک د هدپس دهیا دجنمنهنوهید
مننصننخنن.نند دشننود د ددهاین دانننخنن.ننا ننااد
،مردمانیدکهد نه داجنکناه در دینا دازهرید
میلدراهاد دخنود درینا نرپناینه دفنریند درد
ننوهن د دریننا د ننه دخننافننر دح ن ن دمننصنناف ن د
رموقعی دخوی د،د هدپایدصصگرقنهناید
هایددکشانگ دمنینشنوننگ ،دننان د نیناهنید
لشکریدهاد ازیدخواهصگدکرد ادمین اند
ننننا ی د «مشنننناهکنن ن د »مننننردمننننیدد
دهانخبا اادهینا ن دجنمنهنوهی ده ین د
ا المیدهادد هدنمای د ذاهنگرددپناز دد
» حما هد نینا نید »منوهدننظنر دههنکنرد
جمهوهیدا المیدهاد کمیلدکصصگد دای د
مردماندمجکوهد،دفریند دخنوهد در دیناد
ازهریدآ اهید،قراها دنشنان ددهنصنگد
کننه ددهجننمننهننوهی دا ننالمننی د دمننردمنناند
هماندهادمیبواهصگدکهدههکراندمر جن د
عیی دمیکصصگد د
ههکراندجمهوهیدا المیددهشرایطید
هدفراحیدراجرایدنمای داننخنبنا نا نید
یننازهننمننی ن ددره دهیننا ن دجننمننهننوهیدد
مشغولصگدکهد حرانداقخ.ادیدرشنکنا د
فکاا یدردکشمک دهایددهرندجصاحنید
رایدکسددد ه د نینشنخنری داز دقنگهاد
رثررا،د ه دشنگا دادامنه دداهد در نوه د
وا د اهکودد،د طحدزنگ یدردمعینشن د
میلیونهادن ردازد ود دهنای د دکناه نر درد
زحمخک دها د نا د نهنگینگ دجنگی دمنواجنهد
اخخهدا د،دمحاصر داقنخن.نادی د درد
هگیگاادنظامنی داز د نوی دکشنوههناید
امپریالیسخیددازدیکسو در د نگار د د نخن د
را خثماه درزره در نرکنو د داز نوید
دی رددفضائیدازد نین درهنراچ درچشن د
انگازید ینر د در ناه دده دجنامنعنه داینجناد
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کننننرد دا نننن دد
هچصی دشنراینطنید
ه ی ددجمنهنوهید
ا ننننننننننننالمننننننننننننیدد
دهمننننهننننصننننگ ننننید
انننخنن.ننا نناا دا د
ا ای د نر دکنردند
ننصننوه دانننخننبننا نناا دا دها د ننه دلنناننای ن د
ننبننشننیننگ دا ن د ننا دمننکننادا دازشننکننا د
ننعنناهپنناا دپننایننان دننناپننذیننر د ددهرنننید
ردمگاهاندا د ،وفاننی د نرخنین د دکنهد
کاخد خ دردا خثماهدردزره در نرکنو د
آنهادهاد هدلرز ددهآرهد د اداین درجنودد
آننهننا دآخننرین د ننرفنصننگ دهننای دخننودها د ننهد
کنناهمننین ننیننرنننگ د ننا دازفننرین دفننرینند درد
اهعا دردرعگ دررعیگدهاید وخالی درد
نرپنناکننردن دهننینناهنوئننی داز ننرای دهننین ،د
بشیدازدمرد دهاد هدپایدصصنگرقنهناید
های د ننکننشننانننصننگ د صننگ دالننکننخننه ددهای ن د
فریککاهید،ه ی دجمهوهیدا المنی درد
را سخ اندرددلکسخ اندحاوید یردا د
ننصننهننا دنننیننسننخننصننگ ،دهسننخننصننگ د داح ن ا درد
جریاناادرد اصطالحدشب.نین دهناید
ننیننا ننی ددهرن د«اپننوزیسننیننوند »کننهد
دهدامچالهد وه دپراکنصنی دفنکنانه دحناکن د
رمکلغانددرمررجانددآند رفخاهدآمگ درد
هدمکلغی د یدجنینر درمنواجند د ده ین د
کگیلدشگ دانگ رد از اند یدز انی د نود د
هایدمرد دهاد هدشرک ددهخیمنه دشندد
ازیدانخبا اادد شوی دمیکصصگ د
دهحالیکهدهنگ دههنکنران دجنمنهنوهید
ا نالمننی د داز دکشننانننگن دمننرد د ننه دپنناید
صننصننگرقننهننای دهای د دا ننخ ن نناد دا ن اهید
ازمنننین ن ان دمشننناهکن ن د نننا ی دمنننر دد
دهجه دپیشکرد د د نینا ن دهنای دمنوهد
نظرخنودد دهعنرصنه دداخنلنی درهرا ن د
ننینن دالننمننلننلننی د دمننیننکنناشننگ در ننرنننهد
دهچهاهچو دنظنا داه نجنائنی درانسناند
خی دحاک ددد .وهدایصکهداین درینا دآند
مننر ننجن د ددهآمننگ داز دفننیننلننخننر دشننوهاید
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ن هکانددمیبواهگدرمیخوانگ د دخناه دازد
چهاهچو هاید ینسنخن دحناکن دحنخنی د نهد
رعگ درعیگدهنای دپنین داز داننخنبنا نا نید
خوددعملدکصگ،د وهمید نین دننینسن د د
پایانددادند هدفاردردفالک د سنخنرد درد
ه یگن د نه دخنوا ن دهنا در دمنطنالنکناادد
اقخ.ادید،د یا نی د دآزادینبنواهناننه درد
نننرا نننری دفنننلنننکننناننننه دکننناه نننران د درد
زحمخکشاند،دزناند،دجواناند در دخنلن د
هاید ح د خ درا خنثنمناه دننه د د نگ ن د
جالدانیدکنه دخنود دجنامنعنه دها د نه داین د
هرزدرحا دانگاخخهدانگدرده داکصوندنی د
مجریاندامردر ی دفنانینه در دحنافنظناند
نظا دحاک دهسخصگد،د لنکنه د نا د د نینگاهید
ود دهایدمنرد در دمنخنشنکنل در دمنخنحنگد
شگندآنهنا دحنو د د نرنن نوننی دقنطنعنید
ه ی ددرد گ د رفخ د رنوشن دخنودد
مننمننک ن دخننواهننگ د ننود د دد ننر ننونننید
دهرپعی دفنالکنخنکناه دکنصنوننی د نگر دند
د ر ونید صیادیددهنظا داقنخن.نادی درد
یا یدحاک د،ممک دنیس د ددهفخ د نهد
پایدصصگرقهایدهایددهشرای دکصنوننیدد
چی یدجن دمشنررعنین د نبنشنینگن د نهد
نظا دحاک دردکمود هد گار ددرپعین د
مننوجننود دنننمننیننکنناشننگ رنننرفننخ ن د ننه دپنناید
صصنگرقنهنای دهای در دشنرکن دننکنردند
دهانخ.ا اادفراحیدشگ ده ین  ،دخنودد
امیدا داناال یددهجهن د ضنعنین د
موقعی ده ی ددده را نر دجنصنکن دهناید
اجخماعید ونا ونددرداقگامیدا ن ددهد
جه د اوی دجکههدآزادیدرد را ری
مادازد ود دهایدمنرد دمنینبنواهنین دکنهدد
از دشنرکن دده دمضنحننکنه داننخننبنا نا ننید
خنننودداهی دکنننرد در ددههنننرجنننا درد
هرموقعینخنی دکنه دهسنخنصنگ د د نه د نانوین د
جصکشهایداجخنمناعنی دآزادینبنواهناننه درد
را ریدفلکانهدیاهیده انصگ
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
ایران
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی
ایران
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

خرداد  ///1392شماره

تحریم خیمه شب بازی انتخابات به تنهایی کافی نیست !

دهدآ خانهدمضحکه د نازاه د ناصنطنالحد
انخبا ااده ی در دار دینا نی دجنصن درد
جگا د انگهایدجنصناینخنکناه دشنرینو ددهد
حاکمی دپگداناال یدرداه جاعیدحاک د
،دزماندمصا دد رایدهدد مامی ده ی د
رد هدم.ا دفلکیگندماشنین د نرکنو د
نننظننا دفننرا ده ننیننگ دا ن د د ننحننری ن د
انخنبنا ناا دها د نه دمشناهکن دفنعنا ددهد
اعخراپاادخیا انید ردعلینه د نمنامنین د
ننظننا دحنناکن د سنخننر دداد در داز داین د
فری دزمیصهداعنخن.نا ناا دعنمنومنی درد
قیا دمسلحانهد ود دایدهادآماد د ازی د د
حضوهدردشرک ددهدانخبا اادزمناننید
معصیدداهددکهدجامعنه در دحنکنومن دازد
اخخاهیددمکرا نینو د نرا ناچ دننظنرد
جمهوهدمرد د رخوهداهد اشگددهدغینرد
ای دصوهادشرک ددهدانخبنا ناا دجن د
ننایننیننگ د ننگار دا ننخننکننگاد د ،دمشننررعننی ن د
بشیگند هدآندرد گار د رد ی دمنوجنودد
نیس د،د ایگدا خگادنیررهایداجخماعی درد
ننیننا ننی داننناننال ننی در دحننامننی دآزادی درد
را رید هدقو دمرد دده دینو دمنکناهز د
ازماندیافخهدردهگفمصگدده دکناه ددههن د
شکسنخن دچنصنین د ناخنخناهی د ناشنصنگ د ناد
ننخننوانننصننگ د نناخننخنناه در د ننصننینناد دهنناید
دموکرا یودمکخید رداهاد دآزاد دمنرد د
ردپادداهننگ د دامنررز دکنه د نر دمنخنوهن د
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ری داقشاهداجخماعیدنی دهرشن دشنگ د
ا دکهدازدفری دانخبا ناا در د نو نلد
هدهفر ددهد اخخناه دننظنا داه نجناعنید
حاک دحاویددمنوکنرا نینو دمنرد د نرپناد
نبواهگدشگد،دعگ دشرک ددهدانخبا نااد
پا خددهخوهدچصی دخینمنه دشند د نازید
ا ن د دامننا د ننصننهننا د ننحننرین دانننخننبننا ننااد
فرمایشیدکافیدنیس د،د ایگد ا د شنکنینلد
کمیخهدهنای دکناهخناننه در دکنمنینخنه دهناید
اعخ.ا اادرد شکنل دهنای دمسنخنانل ددهد
مناننا ننل داقننگامنناا ده ین در د ننردمننگاهند
اه جاعیدحاک دایسخاددرد اد ص نر نصنگید
نود دای دقننگها دراقننعننی دمننرد دها د ننهد
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مص.هدظهوهده انگ دد راید رن وننید
آند گاهکددیگد!
کاه راندردزحمخنکنشنان د! د نود دهناید
زحمخک دمرد دردجوانانیدکهدازدظنلن د
رد خ دردا ثخماهدنظا داه جاعیدحناکن د
ننه د ننص ن دامننگ دایننگ د ،دده دانننخننبننا ننااد
فرمایشیدشرک دنکصنینگ د ،دامنا د نحنرین د
((دانخبا ااد))دهردچنصنگ دکنه دمنثنکن درد
یان ردخوا دهرش دشمنا دمنکنصنی د نرد
رن ونیدای ده ی دا داماد ا درقنخنید
که د نا داقنگامنی دمنثنکن در دآلنخنرننا نینوید
دهخوهدجوا دن نینرد د ،داین ده ین درد
هننر ده ینن داه ننجنناعننی ددینن ننری د نناد
مشنناهکنن دحننخننی ددهصننگ دکننمننی دازد
منن درهان در دفننرفننگاهان دخننود در ننادد
ن ه ننصننمننایننی داز دفننری ن ددیننکننخننارهیدد
ه ننانننه داینن دده د نناز ننا دحضننوهد
ازی راندرد ازیچه دهناین دننین دقنادهد
ا د هدحیااد رکو رانهدا دادامنهد
دهگد داکصوندزماندآندفراده یگ دا ن د
کهدازدهر دفنرصنخنی دا نخن ناد دکنرد درد
قگها در دآلنخنرنناننینو دخنود دها دمسنخنانالد
ازمانددهیگدرد اد شکیلدکمنینخنه دهناید
کاهخانهد،دکمینخنه دهنای داعنخن.نا ددهد
را ردکلدنظا دحاک د ایسنخنینگ در د نراید
رن نوننی ده ین داه نجناعنی دحناکن درد
گ دآرهدندآزادیدرد را ری در دحن د
عیی د رنوش دخوی دآماد دشویگد

در جمهوری فدارتیو شورایی که بر ویرانه های جامعه ی سرمایه
داری بنا می شود کلیه موسسات مذهبی  ،دولتی  ،شرکت ها و صنایع
و کارخانجات  ،کارتل ها و تراست ها و کلیه وسایل تولید و مبادله
در دست اشخاص حقیقی و حقوقی را به صاحبان واقعی آنها یعنی
تولید کنندگان آزاد و متحد و متشکل موسسات باز می گردد و سلطه
سرمایه داران و دالالن و محتکرین بر می افتد .
در جمهوری فدارتیو شورایی گذاران از طریق بهره  ،ربا و نظایر
اینها ممنوع و جرم محسوب میگردد و هر شخص قارد به کار که
کار نکند نمی خورد .
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چــرا رژیـــم سقـــوط نمیــکند ؟
چراده ی د اوطدنمیکصنگ د؟ د نحنراند
اقخ.ادیدهمچصاندده دا نعناد د سنیناهد
ر یعیدکلدجامعهدهاددهدخنود دفنررد
ننرد دا ن د دهکننود د ،د ننیننکنناهی د،د
وه د،دردازده دپاشیگ یداقخن.نادید
جامعهدهادفلجدکرد در د نا در د نواند
ود دهادهاد لددکرد دا د دفاردرد
ننیننه دهرزی دف ن ایننصننگ د ننود دهنناید
زحمخک دازدیودفر در داینلنغناهد
قننررن در ننطننائننی د ،د ننا نن ننریننهننا د،د
اخخالچددردا خثماهد گریدازدفر د
دین ننر دعننالمن دمننمننین دجننمننهننوهید
ا ننالمننی د شننخننه دا ن د د ن د سن د
قگهاددهد"د ا "دهردهرز دخود دهاد
ده د ننج ن یننه داج ن ا د شننکننیننل ددهننصننگ د
حکوم دعیاندمیسازدد د
فاردردهنجدفکاااد ح د خ د،د نوا د
ا د نلند دا نخنگائنی د نرین دآزادینهناید
فردیدرداجخمناعنی دآننچنصنان داز دحنگد
مخعاه د ذشخهدا دکنه د نا درجنودد
رکو دشگیگدنهد صهادهکودد یا نید
رد سلی د رد ود دهادمسل دنشگ د لکهد
رن ونیده ی دهاد صهادها دههنائنید
ازدای دنکک د نازمناننگ داز داع.ناهد
میگانصگد د ادای درجود دچنرا داننانال د
ماه دظ رمصگدقطعیدخوددهاد راید
دهه ن دکننو ننیننگن ده ی ن دجننمننهننوهید
ا المیداغازدنمیکصگد؟
یدشودهی داناال ید گرندموقعی د
اناال ید،د وقوعدنبواهگدپنینو ن د،د
امننا دده دعننین دحننا دهننر دمننوقننعننین د
اناال ید هداناال دمصجر دننمنین نردد د
اناال د صهنا داز دمنوقنعنینخنی د نر دمنید
خی ددکهددهدآند غییراادعیصیدفوید
الذکرد غییریدذهصیدیعنصنی د نواننائنید
فکاهداناال ی د نرای دد ن دزدن د نهد
عملداناال ید نود دای د نانگه دکنافنید
نیررمصگد رایددهه دشکسخن دینا دازد
ه دپاشیگندحکوم دکنهن دکنه دا نرد
4

ننرانننگاخننخننه دنشننود دحننخننی دده ددره د
حرانده د نانوط دننمنینکنصنگ دهنمنرا د
اشگد دازدایصرردقیا د نمنثنا نه دننانطنهد
ار دمننکنناهزاا د ننیننا ننی د ننود دهنناد
نمنصننظنوه د ننعنیننین د ننکنلننین دقننطنعننید
رنوش دانانال دزمناننی دمنینخنواننگد
پیررزمصگ د ناشنگ دکنه دهن د نغنینینرااد
عیصیدرده د غییراادذهصید،د عصواند
شرای د ز دردکافید رایدیودقینا د
پیررزمصگدمهیاد اشگد دانچهد ناکنصنوند
کددشگ ده ی دجمهنوهی دا نالمنید
دهد ط دای د حراندحاددهمچصاند نهد
حنننیننناا دخنننود د–دهنننرچنننصنننگ دهر نننهدد
احخضناه د–دادامنه ددهنگ د ،دده درجنهد
عمگ دناپبخ یدشرای دذهصیدا د د
فکاهداناال ید(دکناه نران د) در دننین د
دی ردزحمخکشاندشهردر دهر نخنا د،د
رایدد دزدند ه دعنمنل داننانال نید
ود داید اگهدکافیدهصوزدازد وانائید
ز د رخوهداهدنیسخصگد د شنکنینالاد
مصسج دکصصگ دکاه راندرجوددنگاهد د
آ اهیدرداعخاناد داز داننچنه دکنه د ناینگد
جانشی ده ین دجنمنهنوهی دا نالمنید
شوددکامالددهد ود دهاد ناهره دنشنگ د
ا د ،دننینررهنای داننانال نی د سنکندد
پر اادمخعگددازد نوان د نا ئنی ددهد
جه د کلیغدرد رریجدر د سنینج د نود د
اید رخنوهداه دننینسنخنصنگ در د دکنالد
غییراادذهصیداناال دازد نغنینینرااد
عیصیدعاددمانگ دا د
عالر د غییراا دعنینصنی د" داز داهاد د
ررههادرداح ا دمصن نرد د" د نطنوهد
مسنخناننین دخنناه دا ن د دده دایننصنجنناد
نیررهایداناال ید صهادازدفری دکاهد
یدرق هد ردشرای دذهصی دا ن دکنهد
رد واندفکانه در د نود دهنا دده دامنرد
مکاهز دد اثیردمین نذاهننگ در داز داین د
فری د رد غییراادعیصیدنی دمنوثنرد
راق دمیشونگد دپسدههکریددهدقنینا د
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منصنوط دا ن د نه دایننصنکنه دده ددرهاند
موقعین داننانال نی دچنه دفنکنانه در دیناد
فکاا ید وانسخهدانگد نود دهنا دها ددهد
ها نننخنننای دمنننصنننافن ن د نننینننا نننی د–د
ایگئولو یودخودد سیجدر دمنخنشنکنلد
کصصگدردشرای دذهنصنی دها دده دجنهن د
نرنن ننونننی ده ین در دکسنند دقننگهاد
یا یدخوددآماد دنمایصگد داما دآمناد د
نمودندشرای دذهصیداناال د نگاهکد
یا یدردنظامیدقیا دا دکهدخنودد
گار داه ناننینو دمنکناهز دفنکنانا نید
ا د ،دا نر دچنه دههنکنری دده دقنینا د
طوهد الرا طهدردقطعیدازدفری د
چ ون یدمکاهز دفکاا یددهددرهاند
گاهکدقیا د عیی دمیشودد د
نیرریدههکری دکنصنصنگ دقنینا د ناعنگ د
دهکدازدشصاخ دده دلحظهدقنینا د
،دممک دا ن دینا نا دد ن دزدن د نهد
قیامیدزردهچد،د صهاد رپاینه درجنودد
غییرا یدعینصنی د ز د نگرن داینصنکنهد
غییراادذهصیدکافیدانجا دشگ د اشگد
 ،د ننود دهننا دها د ننه دمسننلننخ ده ی ن د
فر خاد درددهدنخیجهدقیا دناکا د ماننگد
ر دینناچ داز دپننیننررزی د ننر د ننود دهنناد
مسخولیدشودد،دردینا د نا د ناخنینر ددهد
اقگا د،درقخیدکهدکلیه دشنراین دآمناد د
ا درددعواد اینا در داقنگا د نانینا د
میخوانگد سرن ونیده ی دکه دمصجرد
شننود د ،داز درظننائن داننناننال ننی دخننودد
ف ر دهفخهدرداناال دناکنا د نمناننگ د د
انخبا دده دلحنظنه دقنینا د نهنمناند
انگاز د رایدنیرریدههکنری دکنصنصنگ د
قننیننا دداهای داهننمننی ن دمننیننکنناشننگ دکننهد
گاهکد رایدقیا د د نعنالر داینصنکنهد
ا رد گاهکد رایدقیا دانجا دننینافنخنهد
اشگدردیادناقصدانجا د رفخهد اشگد،د
حخیددهدصوهاد شبنینص دده ن د
لننحننظننه دقننیننا د ،دامننکننان د ننمننوق ن درد
ههکریدقیا دقاعگ ادنمیخوانگدموفای د
آمی د سرانجا ده گد د نصنا نراین دازد
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زمانیدکهددرهانداناال یددهدجامعهد
نضجدمی یردد،د رن ونیده ی ددهد
د خوهدکاه داحن ا داننانال نی دقنراهد
منین ننیننرد در د ننر داین دا نناچ دجننهن د
یریدکاهداح ا داناال یدرد نوین د
پیشاهص دپررلخاهیادنمیخوانگدج ددهد
ها خاید گاهکدقیا د اشنگ د داشنخنکنا د
نشننود د ،د سننلنن ددرهان داننناننال ننید
رجامعهدردرظی ه د نگاهک دقنینا دازد
فر دنیررهایداناال ید نه دمنعنصناید
دعوادفوهید،دمسخای درد الرا طهد
ردعملید ود دهاد راید رن ونی درد
اقگا د هدقیا ددهدهرد رههدازددرهاند
اناال یدنمیکاشگد د هردحنا د ،دآننچنهد
کهددهدایصجاد ب.وصدمنوهد دننظنرد
میکاشگد،د کیی درظای دههکریدقینا د
ا ن د ،داز دفننرین دجننمننعننکننصننگی دازد
جاه دخوددردپررلخاهیای دجنهناننید
ردنی د نا د نوجنه د شنراین دعنینصنی درد
ذهصیدموجوددحاک د ردجامعه در دازد
ای دفری درظای د نکنینین درظناین د
درهاند گاهکدقیا د داز داین دننانطنهد
نظنر د ،دآننچنه دکنه دده دد نخنوه دکناهد
نیررهایداناال یدرد وی دپیشاهص د
پررلخاهیادقنراه دداهد د ،د نگاهک ددهد
جه داقگا د ایا ددهدلحظنه دمنصنا ندد
ا د د عکاهاددی ردآنچهدکهدموهدد
نظردا د کیی درظائ دههکریددهد
درهاند گاهکد راید رپائیدقینا د ناد
ههکریدا د داماد ینر دحنوادو درد
هریگادهاد وی دده ددرهان د نحنراند
اناال ید،دهمنینشنه در د نهنر دصنوهاد
مصطنکن د نا د نواننائنی د ،دخنوا ن درد
ننرنننامننه دههننکننری دصننوها دنننمننید
پذینرد د دحنکنومن دمنینخنواننگ د نحن د
شرایطیدقیامیدزردهچدهاد هد نود د
هاد حمیلدکصگد ،دینا د نود دهنا د نحن د
شرایطید گرندایصکهدهنصنوز دامنکناند
ننرپننایننی دقننیننا دفننراه ن د نناشننگ د ،د ننهد
خیا انهاد رازیردشونگدر دحنکنومن د
5

هاد م.ا د نطنلنکنصنگ د ،در دینا د نگرند
ایصکهدننینررهنای داننانال نی د نوانسنخنهد
اشصگدههکریدجصک د ود دهادها د نهد
د د رفخهدردقیا دهادههکریدکصنصنگد
،دقکا دازد وید ود دهادآغازدشودد د
دهد مامیدایصن نوننه دمنواهد درظنین نهد
پیشاهص دفکاهد،د گرندهی د ردیگید
شرک ددهدقیا د ود دها د دهنین د
ننهننانننه دای د ننرای دکننصنناه دکشننیننگند
پیشاهص دازدعملد ود دهادنمیخنواننگد
رجوددداشخهد اشگد دپیشاهنصن دقنکنلد
ازدایصنکنه دشنراین دعنینصنی در دذهنصنید
رایدقیا دآماد دشگ د اشگدمیخواننگ درد
ایگد ود دهادهادازداقنگا د نعنمنل د نید
موق د رحذه دداهد د ،دامنا دهنمنینصنکنهد
ود دهاداقگا د عملدکنردننگ د،رظنین نهد
یدچوندردچرایدپیشناهنصن دا ن د
کهددهداندعملدراهد دشنگ د ،د ناثنینرد
ذاهددرد نود دهنا دها دده دحنگ د نواند
خننود دههننکننری دنننمننایننگ د دنننمننونننه د د
نننرخنننوهد داننننانننال نننی دمننناهکنننس درد
انخرنا یونا دار دنسکن د نه دکنمنوند
پاهیسد دننمنوننه ددین نر دده د رئنینهد
9191د،دکاه راندپطرر رادد راید
رن ونیدحکوم دموق دد د نهد
اقگا دزدنگد،دقکالد لشویکها د نه دآننهناد
اخطاهدکرد د ودنگدکهد"دهصوزدخیلید
زرددا د"د ادای درجوددرقنخنی دکنهد
ظاهنراا دده نرفن د ،د نلنشنوینکنهناد
ا ما د واندرددهدص دماگ دده دآند
شرک دکردنگد دنمونهدای داز د نوننهد
ایددی رددهد19د هم دزمناننی دکنهد
ارلی دجرقهدهایدقیا دخود د نبنودید
نننود دهنننا دزد دشنننگ د ،د نننازمننناند
چریکهایدفگائیدخل د اد نمنا د نواند
(دهنر دچنصنگ دمنحنگرد د) دده دکنصناه درد
پیشاپین د نود دهنا دقنراه د نرفن د،د
هرچصگدکهد گاهکد یا ید–دنظامید
ازدفر د ازماندرد ایردنیررهاید
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اناال یددهد نطنحنی دا نخنگائنی دقنراهد
داش د د
کلیهدای دنمونهدهاید اهینبنی دمنوینگد
ای دامردا دکهدا ردچهدپیشاهصن د
پررلخاهیادرظنین نه دداهد دکنه د نگاهکد
قیا دهاددهدجنهن دقنینا د نا دههنکنرید
هگای دکصگد،دلیک دهنمنواه دننخنینجنهد
مکاهز دفکانا نی د ن نوننه دایسن دکنهد
ا اقاادردقیامهائیدخودد بنودی دهاد
امکاندپذیردمیسازدد دا ردپیشاهص د
پننررلننخنناهیننا داز دچننصننان دانننعننطننا درد
آماد ید رایددخال دفعا ددهدچصین د
مواهدید رخوهداهدنکاشگد ،داصنو د
دین ننر دصننحننکن داز دههننکننری دقننیننا د
حرفنی دپنوب د نین دننبنواهنگ د نود د د
ههکریدقنینا داز دآ نمنان د نه دزمنین د
ناز دنمیشودد د صهاد گاهکداننانال نید
قیا دردشرک دفعا دردموثردده دهنرد
مکاهز دراقعاد ود دایس دکه دزمنینصنهد
هایدههکریدهادامکانپذیردمیسازدد

ما خواهان به هم پبوستن
همه ملتها بعنوان جامعه
بشری هستیم  ،اما نه از
طریق زور و اجبار بلکه بر
بنیان انتخاب آزاد .
جمهوری فدراتیو شورایی
ایران که خود از اتحاد
داوطلبانه کارگران و
زحمتکشان مناطق  ،ملیتها
و فرهنگهای مختلف
تشکیل می شود  ،حق تعیین
سرنوشت ملل را تا جدایی
کامل برسمیت می شناسد .
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برتری نظامیان بوروکرات در جنگ جناحی ونقش و
جایگاه آنها در درون حاکمیت !
نخیجهد اوط ده ین د نلنطنصنخنی دپنهنلنوید
گنکا دقیا د ود داید هم دما دنهد غینینرد
دهد اخخاهداقنخن.نادی دجن داجنخنمناعنی درد
یا یدجامعهد نلنکنه داننخنانا دقنگها درد
د خ نا د نوهرکنرا نی د نه د نوه رازید
ازاهدردجصاحد نرمناینه دداهی دلنینکنرا د
ح دههکریدمهصگچد نازه نان د نود د د
هردچصگدائخال د ازاهدردلیکرالهاددهدآند
ماط دنخیجهد وافاااد ازاهد هدههنکنرید
خمیصنی د نا دآمنرینکنا د نود دامنا د نازاه درد
خمیصیدقنگها داصنلنی در داقنخن.نادی درد
ننیننا ننی دها دده دد ن دخننود دقننکننضننهد
نمودنگد د
جصاحد رمناینه دداهی د نازاه داز دهنمناند
ا خگاد ا د شنکنینل دکنمنینخنه دهنای داننانال د
ا المید،د اوی دهسخهدهادرد شکلنهناید
مذهکیددهدمساجگدردمراک دمنذهنکنی درد
رپاییدداهرد خه دهنای دقنگاه د نصنگ ددهد
کوچهدردخیا انهادرد پسد شنکنل د نپنا د
پا گاهاندردقراهدادندشنوهای داننانال د
ازدافراددموهدداعخماددخوی ددهدصگهد
درلن د ننازه ننان در دلننیننکننرالننهننا د ننمننامننید
اهرمهایدقگهادهاداز دآننهنا د نرفنخنه درد
ردمگاهاند ازاهدردنظا د ح دفرمناند
ههنکننر در درلننی دفنناننیننه د ننه داین ننای دنننان د
پننرداخننخننصننگ د دالننکننخننه دادامننه دحنناکننمننی ن د
وه رازید ازاهدده دشنراین د نعنگ دازد
قیا د هم د گرندکمودرد اعگادجصاحد
رمایهدداهیدلیکرا دغنینرمنمنکن د نودد
چرادکهدجصاح د نرمناینه دداهی دلنینکنرا د
مگیراند ا دردد خ نا د نوهرکنرا نید
هاد ادخوددداش درد رمایهداین دجنصناحد
ازداهمنین درین دای د نرای دحناکنمنین د
رمناینه دداهی دده داینران د نرخنوهداهد
ودد د رمایهدرد واندمالید وه رازید
لیکرا دعمگ ادده د نبنشنهنای دصنصناین د،د
اننکنهنا د ،دشنرکنخنهنای دپنینمناننکناهی درد
اخن در د ناز در داننحن.ناهاا د نکناهد
رد دمینشنگ د د نوه رازی دلنینکنرا ددهد
6

نناز در دائننخننال د ننا د ننازاه د ننب ن د
ر یعیدازدملیدجدمذهکیونی دها دکنه د نرد
ههکریدخمیصید ردندنهاد د ودنگدهاد اد
خوددداش در دده داین دمنینان دننهنضن د
آزادید ه دههنکنری دمنهنصنگچ د نازه ناند
حننلنناننه داه ننکنناط د ننازاه در د ننوه رازید
لیکرا دمحسو دمین نردینگ د د نازه ناند
دهدای دمیاندعالر د نر د ناناینای دجنکنهنهد
ملید،دجریاناا دمنصنطنانه دای دهنمنچنوند
خانهای دقشناناینی در دحن دجنمنهنوهید
خل دمسلماندآذه ناینجنان دها دده دکنصناهد
خنننود دداشن ن د د نننا دشنننررع دجنننصن ن د
اه نجنناعنی دمنا ننین ددرلنخننهنای داینران درد
عراید بشیدازد وه رازیدلیکرا ددهد
ب دصصای دجص یددهدخنگمن دجنصن د
قراهد رف درد ب ددی ر دده دشنراین د
حرانداقخ.ادید رایدح دمنوقنعنین د
پر ودد جاهید ادکمپانیهنای دغنر نی درد
انح.ناهاا د نین دالنمنلنلنی د نه دمنعناملنهد
پرداخ د د نوه رازی دلنینکنرا د نراید
ح دمنوقنعنین د نینا نی د -داقنخن.نادید
خننوین در دمنناننا لننه د ننا د ننازاه د ننرکسنندد
کر یهاید یشخنر دده دمنجنلنس داه نجناعد
کیهدکردد د
دهدزماندشررعدجص د ولیگاادصصای د
داخلیددهدحگید نود دکنه دمنینکنایسن د ناد
راهدااد ازاهدهماهصن نی د نوجنود دمنید
آمگدردهشگدصصاین در د سنخنر دآن د نهد
امین دمنصنافن د نازاه داه نکناط دمسنخنانین د
داشن د دده دچننصننین دشننرایننطننی دجننصنناحد
وه رازیدلینکنرا د نا دکنصناه دآمنگن د ناد
جصاحد ازاه دقناده د نه دحن ن دمنوقنعنین د
خوی ددهدحاکمی د ردیگدر دده دقنواید
مبخل دحکومخیدن وذدخوی دهاد نگار د
بشیگد د
گنکا دجص دردا ما دآند نرمناینه دهناید
هرددر دجنصناح د نوه رازی د( د نازاه درد
لیکرا د)دکهدقکالددهداخخیاهدجص دقراهد
رفخهد ودداکصونددهد بشهناینی دننظنینرد
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داددرد خگ در د نه دخ.نوص د ناخن درد
ازدرد ر د نازی دده دمنانیناچ داننکنو د
کاهد رفخهدشگد ددهدای دمیان د نبنشنید
ازدجصاحد ازاهد هدههکری دهفسنصنجناننید
پسداهدجص د هدجایدفعالی ددهد ب د
راهدااد هد ب دصصای دهری دآرهد د د
رددهدای دمیاند ب دمهمیدازدصصناین د
ر دکنناهخننانننجنناا داز دد ننخننرچ د ننازاهد
خاه د ردینگ در دده دفنو ددرهان د نهد
اصطالحد ازنگ یدپسدازدجص در د ناد
ن وذدشبصدهفسصجانید عصواند رمایهد
داه د ننازنننگ ننی د ننه دلننیننکننرالننهننا دمننحننو د
ردیگد ددقیاادده دهنمنین داثنصنا د نود دکنهد
پنا دپنا نگاهان در د نعنضنا د نبنشنی دازد
فرمانگهاندآند نگننکنا دا نمنا دجنصن درد
قننکننو داجننرای د ننرخننی دپننرر دهنناید
صصعخیدردعمرانیددهدحیطنه داقنخن.نادد
نا دننهنادنننگ داجنرای دپننرر دهنای د ننگد
ازید،د ازده انیدجداکخشنافناا دنن ن د
رد ازدردانجا دفعالیخهای دصنصنعنخنی ددهد
مرحلهدننبنسن داین دامنکنان دها د نراید
ننپننا دپننا ننگاهان در دجننصنناح دنننوظننهننوهد
( د ننوه رازی د ننوهرکننراا د) دفننراه ن د
اخ د ادحیطهدفعالیخهای دخنود دها دازد
ب دصصای د نه دراهداا در دصنادهااد
کا دنی د سنخنر ددهنگ در دده دفنی د8د
ا د ذشخهدمصاف د ازاهدر د نوه رازید
لیکرا دهاد ادخطردجگیدمواجهد ازدد د
ضادهایدما ی دجصاحد ازاهدردلیکرالهناد
عمنین د نر د شنخنه در دجنصناح دننوظنهنوهد
ننوه رایننی د( د ننوهرکننرا ننهننا د) دکننه د نناد
دیررزد ح دفرماندهرددردجصاحد ازاهد
ردلیکرا دنا د نرکنو دها د نه دعنهنگ د
داش ده داکصوند ادچص دانگاخنخنان د نرد
کلنینه د نبنشنهنای دکنلنینگی داقنخن.نادی درد
ماشی د رکو دده دپنی داعنمنا دشنکنلد
از دایدازد اسی دثررادمیکاشگد
ا ر د نوه رازی دلنینکنرا دده د ضناد درد
جص دجصاحید اد نوهرکنرا نهنا در د نپنا د
پا گاهاند اریکادهنمنه دچنین دها د ناخنخنهد
ا د،ددهدماا نل دجنصناح د نازاه دهنصنوزد
نننی ن دده دفننکننر د نناز د ننا دنننظننامننینناند
نننوهرکنننراا دا ننن د د نننوه رازید
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هشگد وه رازیددهدکشوهماد رخنال د
ذاهیهایدانح.اهیدامپریالینسنخنی ددهد
وهرکراادکهداکصوندقگهاد ینا نی دجد
اهرپادکهدظهوهدردهشگدآنددهد ضادد اد
دی ردهشخهدهایدصصعخی د ،دمنعنگننی د،د
اقخ.ادیدهاددهددرهندنظا ددهداخخیناهد
اخخاهداقخن.نادی دجن داجنخنمناعنی دکنهن د
کشننارهزی در د ننازه ننانننی دکننه د ننمننامننید
رفخهدنهدایصکهدینو دشنکنه دده دجنامنعنهد
مصشاد حو ا دمنثنکن در د نرقنی د نود درد
مصا دارلیهدردنینرری دکناه دجنامنعنه دهاد
ظهوهدکرد د اشگد لکهدهشگدای دجنصناحد
قریدد هدیود گ د نطنو داننجنامنینگ د ناد
دهدمعرضد اها دامپریالینسنخنهنا دقنراهد
از د نوه رازی دهنمنناننطنوه دکنه دهفنین د
وه رازیددهدای دقاه دنا دردماهی د
دادد دقشرد وهرکنراا در دده دهاچ دآند
ی ندج نیددهدفرحدجامعهدشصا یدرد
اه ننجنناعننی دخننود دها دنننمننایننان د ننازد د،د
ده اهدشا د اد وا خ اد داز ددهآمنگهناید
مکاننی دا نخنرا ن ینو دجنصنکن داننانال نید
ننوه رازی دحنناصننلد
ایرانداشاه دمیکصگ د نهد
دهنننه د 03در دنن ن نننوذد با سرکوبی جنبش آذربایجان و کردستان و سرکوب حزب توده دربـار یسخ ددیکخنا نوهی دجد
ننننالمننننصننننازع دهشننننگد در صدر کسب موقعیت از دسته رفته خویش بود  .تنها بـا سـرکـوب اخخصایدردکود اد نود د
نننننننننننننننننننننننننننوه رازید حنبش ضد امپریالیستی و حذف بورژوازی ملی بود که ارتجـاع قـادر ا ن ن در د نننا دهشنننگد
اقننننننخنننننن.ننننننادی درد
کنننمنننپنننرادرهر دقشنننرد
گردید حرکتی را که در شهریور  13قطع گردیده بود تداوم بخشـد و
اجخماعید وا دننکنود د
نننننننوهرکنننننننراا دآند
قشـر
جمله
از
و
کمپرادور
بورژوازی
که
بود
01
ـ
03
سالهای
طی
در
ا ن د دده د ننیننسننخ ن د
رمی رددد د
هفننین دجن نننی دچننصننی ن د بوروکرات آن رشد کرد  .تا آنجا که دربار بعنوان بـارزتـریـن نـمـود نننننرمننننناینننننه دداهید
اینصننچنصننیننصنی د ننولنیننگ درد
حلیلدمیکصگدکهد « ناد
بورژوازی بوروکرات خود را نمایان ساخت و همراه با کاست عـالـی
وزی د ا دنینازهناید
نننرکنننو نننی دجنننصنننکن ن د
جزنی)
(.
آورد
بوجود
را
بوروکرات
بورژوازی
قشر
نظامی
و
اداری
ننازاه دجننهننانننی دمننید
آذه ایجاندردکرد خاند
نناشننگ در دعننصنناصننرد
ر د نننرکنننو دحن ن د
ا ییدحاکمین د نمنامنی دا نخنعنگادهناید
عمومیدازدجملهددهآمگدن دثنررا درد
ود دده اهددهدصگه دکسند دمنوقنعنین د
خوی دهاد رایدکسدد نود د نینشنخنر درد
نننامنننان دعنننمنننومنننی دها دده داجنننراید
ازدد خهدهفخه دخنوین د نود د د نصنهنا د ناد
اها دثررادرد اماندعمومیدصنر د
فرحهایدجا دفلکناننه دصنر دننمنود د د
رکو دحصک دپگ دامنپنرینالنینسنخنی درد
میدکصصگد د
کصخر د ردصصای د،داهاپیدکشنارهزید
حذ د وه رازیدملید وددکهداه نجناعد
دهآمگدحاصلدازدفرر دن در دمنصنا ن د
 ،دصنننادهاا در دراهداا د ،دجنننصننناحد
قادهد ردیگدحرکخیدهادکهددهدشهریوهد
فننکننیننعننی دکشننوه دده دزمننان دحنناکننمننین د
وهرکنراا دها دده دمنوقنعنین د نر نرید
13دقط د ردیگ د ودد گار د بشگدر ددهد
وهرکرا هاد(دچهددهدزماندشا در دچنهد
نکس د هدهقکایددی ردهمچوند ازاهدرد
فننی د ننالننهننای د 03دج ن د 01د ننود دکننهد
ده دزمننان دجننمننهننوهی دا ننالمننی د) ددهد
لیکرالهادقراهدداد د ودد د
وه رازیدکمپرادرهدردازدجمله دقشنرد
د دده اهیاند،دنظامیان در دد ن درد
ننا دقننیننا د ننهننم ن در د ننرن ن ننونننی دنننظننا د
وهرکراادآندهشگدکردد د ادآننجنا دکنهد
افرفیاندآنهادقراهدداشخهدردداهددردهنرد
لطصنخنی د نود دکنه دقنریند د نه ددر ددهنهد
ده نناه د ننعننصننوان د نناهز ننرینن دنننمننودد
فوهیکهددلبوا دآناند ود ددهدآن ددخنلد
ازاهدقادهد ردیگددهدجریاند از د ناد
وه رازید وهرکراادخوددهادنمایناند
رد .ر دمیدکصصگدردآنچهدکهد رایشاند
لیکرالهادقگهاد یا یدجن داقنخن.نادی دهاد
اخ دردهمرا د ادکا دعالنی داداهید
حننائن دکننوچننکننخننرین داهننمننیننخننی دنننیننسن د
گ د یردد د
ردنظامیدقشرد وه رازید نوهرکنرااد
نیازهایدجامنعنه دا ن د دعنمنگ دافنرادد
امادهمانطوهدکهداشاه د ردیگ د ادا منا د
هاد وجوددآرهدد د »
موهدداعخماددچصی دنظنامنی دها دعنمنگ ناد
جص درددهدا خگادمشاهک دفرمناننگهناند
ه ددهدای ددره داز د ناهینخ دمنینهنصنمناند
افرادد یسواددهر خاییدکه د نه دشنهنرهناد
نظامیدرد نوهرکنرا نهنا دده دفنرحنهناید
ا دکهدشاهگی دچ ونهدده اه در دقشنرد
مهناجنرا دننمنود داننگ در دینا دلنمنپنصنهناید
اقخ.ادیدجدصصعنخنی در دننهناینخنا دقنکنضنهد
ننوه رازی د ننوهرکننراا دده دپننرر ننهد
شهرید شکیلدمیددهصگدردثررا دمنلنید
قگهادازدجانددای دجصناح د نوه رازید
هننای دمننبننخننلنن ننی دنننانن در دمنناهننینن د
هدانحادمبخل ددهداخنخنیناه دآننهنا دقنراهد
اهددی ردای د نوهرکنرا نهنا د نودننگ دکنهد
کنمنپنرادرهی د( درا سننخنه د) دخنوین دهاد
داد دمیدشودد د
عننرصننه دها د ننر ددی ن ننر دجننصنناحننهنناید
آشننکنناه دمننیننسننازد د داز داین درا ننذاهید
مثالدچهدفنرقنی دا ن دمنا د نین دهنجنکنرد
وه رازی د نصن دننمنود در د نصنهنا دها د
مصا دهص دن دایراند هد را نخنهناید
ین دانننی دکننه د ننچننه دچننو ننگاه د ننود در د نناد
ناز د نا دخننود دها د نرای دآنننهنا د ناقننید
امپریالیسخید رفخنه د نا دافن ردن دمنصنا ن د
حمای د یسخ د اد یخید ناننو دآمنرینکناد
ذاشخهدانگدردنهدماارم درد خنین دها د د
ازدرددی ردمصا دزیرزمیصید هدآنهادرد
شریود ردیگ د ا دمنحنسن دهپناینی درد
آنچهدکهدحائ داهمی دا دآندا دکهد
از دفننراه ن دنننمننودن دزمننیننصننه د ننرمننایننهد
7
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هفی ددر درد ایردلمپصهاید نرمنگاهد
نظنا دجنمنهنوهی دا نالمنی دکنه داکنصنوند
حسا هایدننجنومنینشنان دقنا نل دشنمناه د
نیس د دد
پو دن دردثررادملیدن.یدداحنمنگید
ن اد در دهحنین دمشناینی در دفنرمناننگهناند
ننظننامنی د نپننا دمننینشننود دکننه د ننا ناننا ددهد
کرد خاندردچهاه وشنه دمنینهنصنمنان د نهد
قنخنل در دکشنخنناه دمشنغننو د نود داننگ ددهد
ررههایدخاه دکشوهدمشاهک دکرد د
ر داز ددی ن دآ نناد د ننرفننخننه د ننا داری ن درد
وهردش در د نا خنر دکنهنرین ک ددهد
شکصجهدرداعنگا دمنکناهزین دننان داین ناد
نمود دانگ د دهنینج دکنگا داز دجنصناحنهناید
وه رازیدهقیدددهدنظنا دجنمنهنوهید
ا المیدنمیخواننصنگ د نغنینینر در د نحنو اد
صیادیدهاددهد یسخ دردجامعنه دمنوجندد
ردنگدچصی د یسخمیدهنمنرا دعنصناصنرد
آندنمی د نواننصنگ دمنعنر داننگیشنه دهناید
مخرقید اشصگد د
احنننمنننگی دنن ن اد در دههنننکنننران دجنننصننناحد
ننوه رازی د ننوهرکننراا دعننصنناصننرید
لننمننپ ن در د ننرکننو ن ننرنننگ دکننه د ننو ن د
جصایخنکناهاننی دهنمنچنون دخنامنصنه دای درد
هفسصجناننی در دخنا نمنی د نغنذینه دشنگ درد
پرره دیافخهدانگدرداه نانا دمنانا دینافنخنهد
انگد د
ایصاندپا گاهاندقگاه د صگدچالنه دمنینگاننید
هسخصگدکهد هدیم د نرکنو در دجنصناین د
ننی دحننگ در دح.ننرشننان د ننو ن دده نناهد
حاکماند هدجا دردماا دد دینافنخنه داننگد
دهدای دمیاندرد ادقگها د نینری دجنصناحد
از دحاک د وه رازید،د راید ازاه درد
شبصدخامصهدایدچاه دایدج د کمنین د
ر د نناز د ننا دآنننان د ننرای دمننانننگن ددهد
چرخهدنظا د اقیدنمانگ دا د د
آنچهدکهددهدچصگده خنه د ناقنی دمناننگ د نهد
هرزدزرهدآزماییدر دینا د نهنخنر ن نوئنین د
اعما داهاد دجصاحد وهرکراادرددرلن د
کصونید رددی ردجصاحهادشاهگدخنواهنین د
وددازدیادد صشهادردده یریهناینی دا ن د
کهدحخیدمیخوانگد هد  .یهدهایدخونین د
ردهردهرییدمسلحناننه دمنا نین دجنصناننهناد
8

یانجامگد دا ردجصک د ک دمنو نوی درد
اصالفلکاندنخوانسنخنصنگ دننینررینی د نراید
زرهآزماییدنظامیددهد را ردهقیدد نهد
میگاندآرهنگد،د العکسداحمگی دنن اد درد
ننانننگ دار داز دچننصننین د ننوانننی د ننه دخننو ننید
رخوهداهدا دردمگ هادا ن دکنه ددهد
پا دمراک ددرلخید،دمجلسد،داه درد
سیجدردحخید ا رخناننه دهنا د نر دنن نوذد
خوی داف رد دا د د
آنچهدکهد ایسخید پذیری داین دا ن دکنهد
عملکنرد در دهفنخناه ددرلن دده دفنی د8د
ننا د ننذشننخننه دده دها ننطننه د ننا دمننصنناف ن د
اقخن.نادی دجن داجنخنمناعنی دفنکنانه دای دازد
رمایهدداهیدنظامیداهزیا یدمنینشنودد
کهدعمنگ نا داز دفنرمناننگهنان دهد د نا ید
پا د شکیلدمی ردنگدردازدآند هد بن د
نننوه رازی د نننوهرکنننراا دننننا د نننرد د
میشودد د نگار در د نانوین دمنواپن درد
مصاف داقخ.ادیدج د نینا نی د نوه رازید
ننوهرکننراا دفننی د 8د ننا د ننذشننخننه د نناد
پشیکانیدقاف د پا دازداحمگی دنن اد د نهد
انجا ده یگ دا د د
ر ع دفعالیخهای داقنخن.نادی د نپنا ددهد
طحدخرددردکالند ه دحنگی دا ن دکنهد
مامیدفعالی در دعنمنلنکنرد داقنخن.نادید
بشهایددی نر دها د نحن دشنعناع دخنودد
قراهدداد دا د د پا ددهدحا دحناپنرد
ح دپوش داه انهایداقخ.ادیدنظینرد
قراه ا دخا دا نکیا د ،د نصنیناد دشنهنینگ درد
کصنسنر نینومنهنای دمنبنخنلن دامنخنینازااد
اقخ.ادید سیاهیدهاددهدزمینصنه دهناینید
هننمننچننون دکشننارهزی د ،دمننرغننگاهی د،د
زنننکننوهداهی د ،د ننولننیننگاا دصننصننعننخننی د،د
ا ننخننبننرا دمننعننادن د ،دها د ننازی د،د
را ریدردمبا رااد،دصصاین دمنوننخنا د
ردا نومنکنینل د ،دننمناینصنگ نی داننحن.ناهید
شننرکننخننهننای دخنناهجننی د ،د ننازه ننانننی د،د
رخیصدکا هایدراهدا یدرد مرک د،د
فننرحننهننای دمننخننرری د ننهننران در ددین ننرد
شهرهادرداجرایدپنرر دهنای د نرامنواد
ده دکنالن دشنهنرهنای داینران د ،د ناخن د
ا ننو ننان د ،د ننگ ننازی د ،دآمننوز درد
فرهص دردفرحهایدن درد ازدهاددهد
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اخخیناه دخنوین د نرفنخنه دا ن د د نپنا د
پا گاهاند اددهداخخیاهدداشخ دچصگدصنگد
شرک د،دمیلنیناهدهنا دد ه د نود دکسندد
نمود درد هدیم دحنمناینخنهنای د نی ددهینغد
درل د وانسخه دا ن دصنصنعن دنن ن درد
نناز دکشننوه دها دده داخننخننینناه د ننیننرد د د
فرحهاییدهمچوندفرحدیودمنینلنیناهدد
رد033دمیلیوندد هید ازدعسلنوینه د،د
درمیلیاهددرد19دمیلیوندد هید و عنهد
فازهاید91درد99دپاهچ دجنصنو نی دکنهد
گرندمصاق.هد هدقراه ا دخا ن دا ننکنیناد
پا د پنرد دشنگ د دحنوز دفنعنالنینخنهناید
اقخ.ادیدای دشکنکنه دمنافنیناینی د نه داین د
مننحننگرد دنشننگ در د ننه دقنناچننای در دهان ن د
خواهی دننین د سنخنر دینافنخنه دا ن د د
قاچایدمواددمبگهدردمشرر اادالنکنلنید
ازدمرزهای دکشنوه د نا دقناچنای داهز درد
شمشهایدفالدازدعمگ دفعالیخهای دخنردد
ردکالند ودا رانهدای دا ن دکنه د نگننهد
پا دردفرمانگهید هدآندمشغولصگد د
فعالیخهایدای د ب دازد نرمناینه دداهید
کنننامنننال دخننناه داز دحنننوز دننننظننناهاد
اه انهایدعمومیدنظیردمنجنلنس دا ن د
اماد و یلهدثررادملیدمخعل د نه دمنرد د
ازماندداد دمیدشودد داز داین دجنهن د
ا دکه د نه دده نخنی دمنی د نوان د نپنا د
پا گاهان دها د نوه رازی د نوهرکنرااد
اهزیا یدنمودد دعملنکنرد داقنخن.نادی دجد
یا ید پا ددهد ضادد ادمصاف داکثرین د
مرد دایراندا درد صهادها خایدمصافن د
قشردرا سخهد هدفرمانگهاند پا دردد خهد
هایدان لی درا سنخنه د نه دآن دعنمنل دمنید
کصگد د پا دازدای د نه د نعنگ د نایسنخنی د نهد
عصواندقگهادفائنانه دننظنامنی دده دهاچد
ه ی دازدمصاف داقخ.ادیدخوی د هدهنرد
قیم دمنمنکن ددفناع دننمناینگ د د نپنا درد
فرمانگهیدآندهردازدچصگد ناهنی د نراید
هدچال دکشیگندنا در ین دفنانینه دازد
قالددنظامید یررندآمگ در دده دهنینکن د
یودعال ددیصیدفخوادصادهدمی دننمناینصنگد
همچصاندکهد نرلشنکنر دپنا نگاه دمنحنمنگد
علیدجنعن نری داظنهناه دننمنود د « نراید
ح دنظا دجمهوهیدا المیدحخی دمنید
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شوددنمازدهاده د عطیلدکردد د » نپنا د
دهدحوپهد کنلنینغناا د نر دعنلنینه ددین نرد
جصاحهایددهرندحاکمی دنین د نه دینمن د
ا خ اد دازد کلیغاادکرکصصنگ دخنوین درد
ادمگدد رفخ دازدشرای دفنانر د سنخنرد د
ننبنن.ننوص دده دمننصنناف ن دکننوچننو درد
مننحننرر در د ننه دمننوازاا دافشننا دفسننادد
اقخ.ادیددی نر دجنصناحنهنا داقشناه دقنا نلد
وجهیدازد هیگ خاندشهردر دهر نخناهناد
ر دلنومننپنصنهننا دها د ننه د نوی دخنود دجننذ د
نمایصگد
ا رد وه رازید وهرکراادماهینخنا دازد
مشنننبننن.نننه دعنننمنننگ د نننرمننناینننه دداهید
کمپرادرهد(درا سخهد)د رخوهداه دا ن د
اماد پا دپا گاهاند عصواند ب د عنینین د
کصصگ د وه رازید وهرکراادایران دازد
ای دمشبن.نه د نگره دا ن د دآننهن دننهد
بافردخ.لن دمنثنکن در دپناینگاه داین د
اه اند،د لکهد گلیلدمالحظااد نینا نید
رد اخخاهدفعلیدقگهاددهداینران دا ن د
کهد پا دپا گاهاندقناده دننینسن دمنصنافن د
کالنداقنخن.نادی دخنود دها د نا د نرمناینهد
داهیدجهانیدهماهصن د نازد د دالنکنخنهد
گار دچصی دشنراینطنی دده ددهاز دمنگاد
غننیننرمننمننک ن دا ن در دای ن داه ننان د ننهد
عصواند ب د عیی دکنصنصنگ د نوه رازید
وهرکراادحاک د عگدازد  .یهدهقکا درد
پیررزید نینا نی دده دشنراین د نعنگ دازد
اصطالحدانخبا اادهیا دجنمنهنوهید
دهدخرداددما دیایصاددهدجه داه کاط د ناد
رمایهدداهیدجهانیدحرک د نامنهناید
جگید رخواهگدداشن در دپنمن دحن ن د
مصاف دعظی داقخ.ادیدخوی ددهد طحد
داخلیدرد ی دالمللیددهدصگددا خحنکنا د
پایهدهایدحاکنمنین در دقنگها د نینا نید
خننوی ن دنننی ن د ننرخننواهننگ دآمننگ د در ددهد
ایصجا دکنه د نوه رازی د نوهرکنرااد
ماهی دخوی دهاد ازدخنواهنگ دینافن درد
نا دکمپرادرهیدخوی دهادای ادخواهگد
نمودد د
امادای د صهادفکاهد رمایهدداهدر دجنصناحد
حاک دآنددهدشرای دکصونی دننینسن دکنهد
رد حو ادکشوه دده دکنو نا دمنگا درد
9

دهازدمگاد اثیر ذاه د ناشنگ دده دجنکنهنهد بررسی اوضاع اقتصادی  ،اجتمـاعـی ،
ماا لدرددهدص داناال درددهدصنو د سیاسی و تاریخی ایران و روند تکامـل
کاه راندردزحمخنکنشنان دجنامنعنه دننین د نظام سرمایه داری و اشکال مخـتـلـف

سخر د ید ا اهدمکاهزاا دصنصن نی دجد
یا یدهادشاهگی د دا ردفکانه دکناه نرد
ایرانددهد هددههداخیرد گلیلد رکنو د
شننگیننگ د ننیننا ننی دنننخننوانسننخننه د ننه دشننکننلد
ازماندیافخهدرد نا دشنعناه د نرنن نوننید
راهددمکاهز د یا یدشود د دامنا ده ین د
ردحاکمین د نرمناینه دداهی دده داینراند
نیوددهیافخهدا دکهدفکاه دکناه نر درد
اقشاهدمنبنخنلن دزحنمنخنکنشنان دجنامنعنهد
ملخهددایراندازدچصاندقگهاد نالنانو درد
پخانسیلید رخوهداهننگ دکنه د نخنواننصنگ د ناد
سخر دمکاهزاادخنوین در د سن دآند
ننه دمننکنناهزاا د ننیننا ننی د ننا دشننعنناهد
رن ونیدرد غییرد یسخ داقنخن.نادی دجد
یا یدحاکن د نه دم.نا دپنگاننانال د
حنناک ن د ننررنننگ د در دامننا دده دشننرای ن د
هیاهوید کلیغا ید صا دانخبا اادهیا ن د
جننمننهننوهی دا ننالمننی د ننا دحننذ دجننصنناحد
لکیرا درد مسبردرد ی داعنخنکناه دکنردند
ازاهدردحالهداه کاطدآند اد وهرکرا هناد
یننعننصننی درلننی دفنناننیننه داز دجنناننند دجننصنناحد
وهرکراادغالد د ،د نود دهنا د نایسنخنید
پم د حری دانخنبنا ناا دفنرمنایشنی ددهد
جنهن دا نخننحننکننا دصن ننو دخننوین درد
سخر دمکاهزاادخوی د نال دکنرد د
رد ا د نمنا د نوان د نه دمنانا لنه د نا دچنصنین د
نمایشاادمضحکید رخی نگدکهدشعنوهد
آنننان دها د ننه دچننالن دمننیننکننشننگ د دنننا ن د
نننیننررهننای دچننب در داننناننال ننی دده دهننرد
شرایطیداقخضادمیکصگدکهدپم د حلینلد
موقعی داقخ.ادیدرد یا یدجصاحنهناید
ده یر دده دحناکنمنین د نود دهنا دها د نهد
ماهی دپگددمکنرا نینو داننخنبنا ناا درد
سننخننر دمننکنناهزاا دمسننخنناننل دخننوی ن د
راق د ازنگد
یامودهپایی

سیادت سیاسی آن نشان می دهـد کـه
نظام سرمایه داری در ایران هر شـکـل
سیاسی ای که بخود بگیرد  ،قادر به حل
معضالت جامعه در جـهـت آزادی ،
عدالت اجتماعی و رشد و شکـوفـایـی
انسانها نیست .
ایران به یک تحول اساسی در تـمـامـی
عرصه های زندگی اجتماعی  ،اقتصادی
 ،سیاسی و فرهنگی نیازمند اسـت کـه
تنها از طریق یک انقالب اجتماعی بـر
علیه سیادت سیاسی و اقتصادی اقلیـت
محدود جامعه ممکن و قابـل تـحـقـق
است .
اولین گام در این راه  ،سـرنـگـونـی
جمهوری اسالمی  ،انهـدام مـاشـیـن
دولتی و دستگاههای مقتدر اداری و
نظامی بورژوایی و برقراری نظـامـی
فدراتیو و شوارئـیـسـت کـه در آن
اکثریت مردم از فرهنگها و ملیتهـای
مختلف برای اولین بار به دخـالـت در
زندگی خود می پردازند و برای ساختن
آگاهانه جامعه ای که در آن استـثـمـار
انسان بوسیله  ،از تبعیض جـنـسـی و
نژادی  ،از سرکوب  ،زندان و شکنجـه ،
اعدام و از بیکاری  ،بی مسکنی  ،فقر ،
از انهدام محیط زیست و  ...خـبـری
نباشد  ،اقدام می کنند .
سازمان اتحاد فدائیان کمـونـیـسـت ،
واژگونی جمهوری اسالمی بـمـثـابـه
برجسته ترین تکیه گاه نظام سرمـایـه
داری حاکم بر ایران و سرسخت تریـن
دشمن آزادی طبقه کارگر و جایگزینی
آن توسط یک جمـهـوری فـدراتـیـو
شورایی را وظیفه عاجل خود می داند .
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نناهیننخ ددرهانننهننای داننناننال ننی دآکننصننگ دازد
حوادثیدا دکهدهردکنگا دنشنانن نر درد
نمودد اهزد حرانهایددهرنیدجامعنه درد
همچصی دحگاد عاهپاادفکنانا نی دمنید
اشگد دآنچهدمه دا داینصنکنه دننخناینج درد
پیامگهایدای دحوادو د ناهینبنی دداهاید
کگا دجصکهدهایدمثک دردمنصن نی دا ن د د
اثیراادآند ادچهدحگددهدهشگ دمنکناهز د
فکاا یدرداه نانا د نطنح دجنصنکن دمنوثنرد
راق دمی رددد ،دچن نوننه د نوازن دقنواید
فکاا یدهاد ره دمیری د در دآننرا د نصن ن د
اناال د غییردمیگهنگ در دینا د نالنعنکنس د،د
زیانهادردلطماا د نصن نین د نر دمنکناهز د
فکنانا نی دراهد دمنینارهد د د ،د نر دمسنینرد
جصک دموان دایجاددمیکصگ در دمنجنمنوعناد
شننرای ن دها دمننطننلننو دپننگ داننناننال د
میسازدد د
شصاخ دای دعوامل دهنر دکنگا د نجناه د
اهیبیدعمیایدا دکه د نایسنخنی دآننهناد
هادآموخ درددهدپیشنکنرد دامنر داننانال د
هدکاهد س د
دهد اهیخداخیردجصکن داننانال نی داینراند
یدخرداددیکیدازدهرزهاید ناهینبنید
دهد غییردرد حنو ا د نینا نی دجنامنعنهد
میکاشگ د داین دهرز د ناهینبنی دننه دینود
پننگیننگ د .ننادفننی د ننود در دنننه دصننرفنناد
مح.و د اکخیکهایدشخا د دردمنطنلناناد
آناهشیسخیدخرد د وه رائنی داز د نوید
مجاهگی دخل د،دیعصید اکخنینکنهنای دکنهد
میگاندعملدر ی دهاد نرای د نا نن نرید
اه جاعد ازدمی ذاهدد دجنو داخنخنصنای درد
10

ررهدهادحاک دمیسنازد د ،د نود دهنا دهاد
مرعو دمی ردانگ د ،دکناه نران دها دازد
صحصهدعملیدمکاهز د نکنصناه دمنین ننگ د،د
شنکنیننالا دانناننال نی دها د ن یننر دپننر د
میکشگدرد رداناال دصنگمناا دجنگی درد
جکراندناپذیردراهددمیارهدد
یدخرداددا ا ادمح.نو دمنجنمنوعنهد
شرایطید وددکنه دجنامنعنه دده دآن د سنرد
مینکنرد در دقناننوننمنصنگینهنای دمنرحلنه داید
جصک دهریگادهایدآنراداجخصا دنناپنذینرد
کرد د ودد د
حران داقنخن.نادی در د نینا نی د نمنامنید
رجوددجامعهدهاددهه دننوهدینگ د نود د د
فاردردفالک دعمومیدزنگ ی د نود دهناد
هاد هدکا دخوددمنینکنشنینگ د درینراننی درد
ارپنناع دهننالکننخننکنناه دمننگار د ه د ننرد
می ش د دجامعهددهد ددرد ا د حولید
عظی دمیسنوخن د ده ین دده دچنصن نا د
مسائلد حراندزایدجامعهد رفخاهدآمنگ د
رعاج دازدحلدهیشه دای دآننهنا دهنر دد د
یشخرددهدرهفهدنا ودیدفرردمیرف د د
ه ی دپسدازد1د ا دردانگیدحاکمیخن د
ج ن د ننرانننی د ،د ننیننکنناهی د ،دجننصنن د
خانمانسنوز د نرای د نود دهنا داهمنغناننید
دی ریدنگاشن د د نوهن د نود دهنا دهنرد
هرزد ی داز دپنین د نه دامنکنان داننجنا د
غییرااددهدارپاعدزنگ یشنان د نو ن د
ننا ئننیننهننا دفننرر دمننیننریننب ن در دآنننان دهاد
سننرعن در دهننر دچننه در ننیننعننخننر د ننراید
کسددمطالکا شاند ه دعنرصنه دمنکناهز د
میکشانیگد دکاه راند،ددهااناندردکلنینهد
زحمخکشاندشهردردهر خادهمنواه ددهد
هردکجادپا خدخوا خهاید رحاشنان دهاد
ازده ی د اد لولهددهیاف دمنینکنردننگ د د
آنننان داز دمنننگ نننهنننا دپنننینن دعنننمنننال ددهد
هردههرئیدمسخای درد اا لدقهرآمی د ناد
اه نانننهننای ده ین دقننراه دداشننخننصننگ د ددهد
اصلد عاهپااد ود دهادعلیهده ی دننهد
فا دازدماط د یدخردادد93د لنکنه دازد
هماندفردایدقیا د همن دشنکنل د نرفنخنهد
ودد د
مکاهزاادآشکاهدرداناال ید ود دها ددهد
ایننصننجننا در دآنننجننا دنننمننونننه دهننای د نناهزد
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ضادهایداجخماعیدرد عاهپاا د نود د
هادهادعلیهده ین دجنمنهنوهی دا نالمنید
صمای دمی ذاهدد د
ده ننیننریننهننای دمسننلننحننانننه دده داشننکننا د
مبخل درد طوحدمخعگدددهدکرد خاند،د
خوز خاند،د نصنکنگ د ،دآ نخناها در دانن لنید
اعما دا وهیخهدکاه راندعلیهد نرمناینهد
داهاندرد عرپااداناال ی دآننهنا د نراید
ا نننخنننانننراه دشنننوهاهنننای دکننناه نننری د،د
ا خکاهاادعظنین در داننانال نی ددهنانانناند
رکم دصحرا در د نرپنائنی دشنوهاهنا درد
م.اده دزمیصهاد،دمکاهز ددانشنجنویناند
رددان دآموزاند رایدحن ن دآزادینهناید
یا یدردکانونهایداناال یددانش اهنهناد
همهدردهمهد جلیدجص دداخلید ود دکنهد
هرد د اددامصنه دکن در د نین در نین ددهد
جریاند ودد
ه ین دنننی ن دمننخنناننا ننال د ننرای دمنناننا لننه درد
رکو دحرکااداننانال نی د نود دهنا درد
ح درد ثکی د لطهد الدمصنازع دا دازد
هی د الشیدفرر ذاهدنمیکرددرد ادا کناد
هداه انهاید رکو ده نمنی در دغنینرد
ه ننمننی دخننود د ننمننا دانننر ی دا دهاد
م.رر دنا ودیدجصک دمیساخ
مامیدجامعهد ،دپنس داز دقنینا دعنرصنهد
ای دده یریهاد نود دا ن د دکشنمنکن د
ی ددردقطند دمنخنضناد د نین دحناکنمنین د
اه جاعیدرد ود دهنای داننانال نی د ،داین د
کشاک دخوددری نی دشنراین دپنس دازد
قننیننا دها د شننکننیننل دمننیننگهننگ د د ننحننراند
اقخ.ادید–د یا یدردهمنچنصنین دحنگاد
مکاهز دفکاا ی داننعنکناچ دخنود دها ددهد
ا ئیهاد شکلد ضاددجصناحنهنای دهقنیندد
نشاندمیگادد دشکا دده ددهرن دهنین ن د
حاکمهدنهد صهادزمیصهداید رای دهشنگ درد
سخر دحرکاادردمکاهزاا د نود دهناد
ودد لکهدای دامردمان داز دان دمنی دشنگد
کهدیودپگداناال دمخمرک د،دمخحنگ درد
ه دفشنرد د نوجنود دآمنگ در دد ن د نهد
رکو دهمهدجانکنه د نود دهنا د ن ننگ درد
اناال دهاد کلیددهه دشکصگد د
ا خر دجص نی دکنه دپنس داز دهرزهناید
قیا د هم د ی دنیررهای دمنخنبناصن ددهد
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کامل دهشنگ دجنصنکن د نود دای دده ددا د
صگماادناشنی داز دانشنعنا داکنثنرینخنید
دهرندجامعهدآغازد شخهد ودد،دمنینکناینگد
حریکاادهیاادحاکمهد رفخناه دآمنگ درد
هایدخائ د ،دهنصنوز د نطنوه دکنامنل د نهد
نکردد عیی دکصصگ دردقطعنی دخنود دها دازد
هدپایدمکاهز دقطعیدهف درد ا دا نبناذد
جگیگد ازمانگهید نود دای دننپنرداخنخنهد
رد ذهانگد،دپگداناال دماگمااداین د
اکخیکهایدناده ن در د نر دپنائنی دقنینا د
ودد،ددهدشرایطیدکنه دهنصنوز د نعنرضد
نکرددنهاییدهاد رایدخوددمهیا د ناخنخنهد
زرددهچدرد گاهکددیگ دنشگ د،دا خکناهد
اناال ید ود دهادشکلد را ریدردینود
ودد دا رد ادای دمرحلهدقگهادش ر د
عملدهاد گ ده ی د پردد دد
پاهچهد بوددن رفخهد وددر دکناه د سنینجد
ردفوفان ایداناال د،دا خکاهاا دعنمنلد
ازماندمجاهگی دخل د جایدپرداخنخن د
ننیننا ننی د ننود دهننا د ننرای دیننو دقننیننا د
ود دایدر دنن نوذ دعنمنین د نازمناننهناید
هد نازمناننگهنی د نود دهنا در دا نحناد د ناد
هم انید انجا دنر یگ د وددردمکاهزااد
اناال یددهدمیاند ود دهاد،دپگدانانال د
نیررهایداناال یدائخال د ادجصناحد
ها د نننه دعننناننند دنشنننیننصنننی دراد
رویداهای سی ام خرداد سال  03و پیامدهای پس از آن
وه رازیدلیکرا ددهرن دهنین ن د
مننیننگاش ن در د شننخ ن د ،دعننگ د
انسننننجننننا د ،د ضننننادهننننا درد درسها و تجارب عظیمی را برای توده های مـردم و حاکمهدهاددهدد نخنوه دکناه دقنراهد
کشمکشنهنای ددهرننی دآن د نرد انقالبیون کمونیست بر جای گذاشته  ،یکی از ویژگـی دادد د
نااطدپع دا ددهدماا له د ناد های ارزشمند پس از  03خرداد در این بود که توده هـا ازماندمجاهگی دکهد گرن دا نکناد
هد ود دهادد د کاه دقنینا دشنگ د
اناال دمیاف ردد د
بعینه ورشکستگی سیاستهای بورژوازی و تاکتیکهـای
ودد،دنمید وانس داناال دهاددهد
هرحینه دمنکناهزا نی د نود دهناد
سننرع ن داه نناننا دمننینناف ن درد خرده بورژوایی را در عمل تجربه نمودند .
نننصنننینننادهنننای داجنننخنننمننناعنننی دآند
ازمانگهیدنمایگدد د نه دزد درد
جننصننک ن د ننود دای د ننطننوه دد د
ننصننگ د ننیننا ننی داز د ننا دزد د ننازمنناند
افن رنننی د نیننر داعنخننالی دخنود دها دفننید
مجاهگی د عصواندیکیدازدپرنن نوذ نرین د
میصمودد ده ی دننین د نگننکنا دفنرصنخنید
ازمانهایداناال یدایراند ادجصاحی دازد
مصا دد ودد ا دپنر ناا دکناهی دها د نرد
لیکرالهاد هدههکرید صیدصنگه د نر د نرد
پننیننکننر داننناننال دراهد د ننازد د دا ننر د نناد
یود رنامهد وه راد–دهفرمینسنخنی د نهد
آن مانده ی د وانسخهد ودد ادشعناههناید
واف ده نینگننگ د دامنری دکنه دننه د نصنهناد
فریکصگ د بشیدازد ود دهادهادده د نوهن د
نمیخوانس درحگادنیررهایداناال یدهاد
ن هگاهددر دآننان دها د نه د نحنمنل درپن د
دهدجه د شکیلدیودآلخرنا یودانانال نید
موجوددقان دنمایگد،داما ددین نر دده داثنرد
نیررمصگد امی دکنصنگ د نلنکنه د نرنن نوننید
راقعیخهایدجاهیداجنخنمناعنی د نوهنمنااد
ه ین دها دننین دنننمنی د ننوانسن د سنرین د
ود دهادزائلد شخهد ود د دحنخنی دعناندد
نمایگد د ازماندمجاهگی د جایدا کاد هد
مانگ د ری د ب د ود دهایدزحمنخنکن د
ود دهاد هد وه رازید مکی دننمنود درد
ایننمننان دخننرافننی دخننود دها دنسننک ن د ننهد
اعخمادد هد نوه رازی دها د نه دا نحناد درد
کاه راند هدحگدیوداعخ.ا د ینا نید
ههکراندجمهنوهی دا نالمنی داز دد ن د
رحگادمکاهزا ید ادنیررهنای داننانال نید
را ریداه اادنیافخه د نود در د نود دهناد
داد د ننودنننگ د ،د ننلننکننه دای ن ده ی ن دهاد
ردمگافعنان دکناه نران در دزحنمنخنکنشناند
هصوز دآمناد نی دکنافنی دد ن د نردن د نهد
ه خری دعنامنل د نگ نبنخنی در دفنالکن د
رجیحددادد د
نالح دها دنننگاشنخننصننگ دده دشنرایننطنی دکننهد
خودد حسا دمیارهدنگد ددهدیودچصنین د
ادآغازد یدخردادده ی ددینکنخنا نوهید
جصنکن د نود دای دلنحنظناا د نرننوشن د
شرایطیدکهدپگداناال دحاک د صها دها د
عریاندردعصاند سیبخهدایدهاد نرقنراهد
نازی دها داز د نر دمننین نذهانننگ در دامننرد
نجاادخوددهادده د نرکنو درحشنیناننهد
نموددرددیوانهدراهد هدقل دردقم دجصک د
رحگادهمهدنیررهایداناال یدردمخرقید
مکاهز د ود دهادمنی ددینگ د داز دپنعن د
پرداخ د د
دمننکننراا دها د ننیننو دپننررها دمننکننر د
ماطیدص و داناال دناشیدازدخیانن د
هننر ننونننه دحننرکن داعننخننراپننی د شننگاد
مکگ د اخخهد نود د ،دده ن دده دچنصنین د
ههننکننران داکننثننریننخننی دکننه د ن ه ننخننری ن د
ننرکننو د ننردیننگ د د ننمننا دنشننرینناا درد
شرایطید ازماندمجناهنگین دخنلن ددهد
ازمانداناال یدجامعه دها داز د نحنرکد
اه انهایداناال ید عطیلد ردیگد دمنو د
غیا دههکریدپررلخاهیاد ادشنخنا ن د نید
ازدداشخهد وددا خ ناد دننمنود دخنود دهاد
ازداش د،دزنگاند،دشنکنصنجنه در داعنگا د
خود د وه رادمصشانهدخاصدخود دینکنهد
آماد دحمالادمخمرک درد نازمناننینافنخنهد
را دافخادد دده دمنگا د سنیناه دکنو ناهنید
ازدمیگاندشگدرد ا داهزینا نی دنناده ن د
هدص و داناال دکردد ددهدشنراینطنید
هن اهن د ن داز دانننانال ننیننون دده د ننرا ننرد
ازدشنراین در دعنگ د نوجنه د نه دمنرحلنهد
کننه د ننازمننان دمننا دده دصننگد دجننکننراند
11
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جوخهدآ دقراهد رفخصگد ددهدکاهخاننهد
هادردمگاهچدرداداهاادردهمهداه اننهناد
ردنهادهاداخرا درد ازداش دننینررهناید
مخرقیدشگاد رف د ده ی دجنمنهنوهید
ا ننالمننی د ننوانس ن د ننا دیننو د ننعننرضد
سخرد دردشیو دهایدمرعو دکصصگ د رد
ارپناع دمسنلن دشنود در د نا د ننو نل د ننهد
رکنو دعنصنان د سنینبنخنه در د نرره درد
شکصجهدخوددهادموقخا دهن دکنه دشنگ دازد
د س دردمهلکهدموجودد رهانگدرددهد
ماا لداعخالدهرزدافن رن دجنصنکن د نود د
اید گدمحکمیدایجاددنمایگد د اداعنمنا د
ای د رکو درحشیانهدهعددردرحشن د
ننر دجننامننعننه دحنناکن د شن د دپننر ننااد
هم یصید رداناال دراهددآمگد د
جصک د نود دای دده دادامنه د نعنرپنااد
رحشیانهدردکشخناه د د نی دحنگ در دح.نرد
پگداننانال دحناکن د ،د نخنگهینج دهر د نهد
عاددنشیصید ذاهددردافن دمنحنسنو نید
دهدمکاهزااد ود دهادننمنوداه د شن د د
لیک داناال دهیشنه دداه نر داز دآن د نودد
کهدحخید اد هم ی د ری در درحشنیناننهد
ری د رکو ددههن دشنکنسنخنه دشنود د د
اناال دشنکنسن دننبنوهد در دهنمنچنصناند
ادامه دینافن د دامنوا د نوفنصنگ داننانال د
را ردمیه دهاد هد الفن دراداشنخنه درد
لرز د رانگا د راندحنکنومنخنی دافنکنصنگ د
ودد د
ه ی دجمهوهدیدا المی دپنس داز د نید
خننرداد د ننعننرپنناا دخننود دها دهننر دچننهد
یشخرد سخر د بشیگدردحکومن د نرد
نی دهاددهدهمهدجا دحناکن د نرداننینگ درد
موازاادیوه د را رید هدخلنانهناید
ایننران در دنننیننررهننای داننناننال ننی دحننملننهد
سننخننرد در دهننمننه دجننانننکننه دای دها د ننهد
کرد خاندآغازدننمنود د دکنرد نخنان دکنهد
مثا هدیکیداز دجنکنهنه دهنای دمسنخنحنکن د
اننناننال در دکننانننونننهننای دفننررزان ددهد
مکاهزاادخلاهایدایراندننان دمنوثنرید
دهد وازندقوایداناال یدداش د ،د نین د
ازدپی دموهددهجو داه د رکو ن نرد
ر دپننا ننگاهان داه ننجنناعننی ده ی ن دقننراهد
رف د دا ر د نا دپنین داز د نی دخنردادد
12

قننگها داننناننال در د نناثننیننراا دجننصننک ن د
را ریدردار دیا صگ د نود دهنا دمنانن د
ازدای د وددکهده ی د خواننگ د نه داهنگا د
اه نجناعنی دخنود دده دکنرد نخنان دجنامننهد
عملد پوشانگدازدای دپسد اداف دموقن د
جصنکن د نود دای د نعنرپناا د نازمناند
یافخهده ی د هدکرد خاندشگا دینافن درد
هننجننو د سننخننرد داه ن دپننا ننگاهان درد
جاشهایدخوددفرر دکهدعمگ اد نانایناید
خوانی دردف ودالهنای دمنصنطنانه د نودننگ د،د
ف رنید رف د دامادعلیرغ دای دیوه د
رحشیانهدجصک داناال یدخنلن دکنرد دپنرد
ننوان د ننر داز دهننمننیننشننه د ننه دمنناننارم ن د
رخا دردهنمنه د نالنشنهنای ده ین دهاد
عننمننال د ننی دفننرجننا د ننذاش ن د ده ی ن د
جمهوهیدا المیدهردچصگد ادمگه رین د
ردمجه ری در ائلدنظامیدرد ا د نو د
ر دخننمننپنناه در د ننبننرینند د سننینناهی دازد
مصافن دآزاد دکنرد نخنان دها دزینر دآ ن د
ص ی د ری د الحهایدخنود دقنراه ددادد
امادهر دنخوانس داز دنن نوذ دقنگه نمنصنگد
پیشمر اندقهرماندکرددحخنی دده دقنلندد
ه خری دشهرهایدکرد خاند کاهگدرد

72

کوچکخری د ن لن دده داهاد دپنو دین د
ای دخل د خمگیگ دایجاددنمایگد د
هریگاهاید ی دا دخنرداد د نا د 93درد
پیامگهایدپسدازدآندده هادر د نجناه د
عظیمیدهاد نرای د نود دهنای دمنرد درد
اناال یوندکمونیس د ردجاید ذاشنخنه د،د
یکیدازدری یدهایداهزشمصگدپنس دازد
03دخرداد دده داین د نود دکنه د نود دهناد
ننعننیننصننه درهشننکننسننخ ن ننی د ننیننا ننخننهنناید
ننوه رازی در د نناکننخننیننکننهننای دخننرد د
وه راییدهاددهدعملد جر هدنمودنگ د د
یود اه ددین نر داین داصنل د نال د نردینگد
اهیخدکهدخرد د وه رازی دده دغنینا د
نیرریدپررلخرید هد وه رازید مکین د
نمود درد ادهراند شخن د نگننکنا دآن دازد
اناال درد ودد دهادهریدمین نرداننگ دهاد
هداثکااده انگد دناپی یری دمنجناهنگین د
خل دافشاد ردیگدردصح دل ر داعمنا د
ههکریدفکاهدکاه رد ردجصنکن دفنکنانهد
اید اد اخرداناال یدردپی نینر در دین ناننهد
نیررئیدکهد اهیخده ال دد ر ونیهناید
ع.ردکصونیدها د نر دعنهنگ دار درا نذهد
نمود د

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست یک سازمان کمونیستی و بخشی از طبقه
کارگر است که در جنبش آن شکل گرفته و هدف خود را گسترش و تکامل
مبارزه طبقه بسمت پیروزی نهائی وساختمان جامعه سوسیالیستی و
کمونیستی قرار داده است  ،که در آن وحدت و یکانگی انسان تامین و
تکامل هر فرد شرط تکامل همگان است  .مبانی سیاسی و خط و مشی آن در
برنامه سازمان بیان گردیده است .
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در تمام عرصه های فعالیت خود از
آموزش سوسیالیسم علمی پیروی می کند و به لحاظ ماهیت طبقاتی و
ایدئولوژی  ،خود را سازمانی کارگری می داند .
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست تجمع آگاهانه و فعال کمونیست ها با
جهت گیری وحدت گرایانه در عرصه جهانی است .

اتحاد فدائیان کمونیست در فیس بوک
فدائیان کمونیست http://facebook.com/
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تأملی بر چگونه بودن !
بمناسب  0خرداد سالروز بـخـون
خفتن فـدائـیـان خـلـق رفـقـا
امیرپرویز پویان و رحـمـت ا
پیرو نذیر و اسکندر صادقی نژاد
هص امیکهددهد هاه د ند دآلنود د نعنگ دازد
حما هدید یاهکلد،دفگائی د نا دچنصنگین د
عملیاادجسوهانهددهد هراندرد عنگادید
ازدشهرهاید هگدایراند،دننظن دآهیناد
مهریدهادنشناننه دهفن د ،دهنصن نامنینکنهد
.ننویننر د ننعننگادی داز دهفنناننای دارلننیننهد
ازماند ه ددینواه دشنهنرهنا دچسنپناننینگ د
شگ دردچهر دآنهاد ردهردکیو ود لن ن د
دهد را ردایراندحود نردینگ د" دمنانا د
امصیخید"ددهدم.احکنه د نلنوین ینوننی د نهد
معنرفنی دآننهنا دپنرداخن دهنصن نامنی دکنهد
عننکننس در دنننا دپننویننان دده دصنن ننحننهد
لوی یوندقا د رفخنه دشنگ د ،دده دمنیناند
این دهفنناننا دچشننمننان دنننافننذ دپننویننان دخننودد
ویایددنیایددی رید ودد
نا دپویاند صها دلنرز د نر داهکنان ده ین د
پهلویدنیگاخخهد ودد،د لکهد ی دازدهمهد
ردقکلدازدآند ساطدکپودزد دیدمحافلد
یدعملیدهاددهه دهیبنخنه در دآغناز نرد
حننرکن دجننگیننگ در دجننریننان دنننویننصننی ددهد
عرریدجنصنکن داننانال نی د شنخنه د نود د د
جنریناننی دکنه دده دننبنسننخنین د نا دهنناید
حرک دخودد،دارلی دپر اا دخنود دهاد
الفاصلهد ردپیکرددیکخا وهی دپنهنلنوید
راهددآرهد د ودد د رایدجصک دانانال نید
آندهرزد،دامیرپرری دپویاندنا دآشصائنید
ودد دچهر دیددر دداشخصیدرد شا د
رددهدعی دحا دجسوهدارد رایدکسانید
کهدانگکدآشصنائنی د نا دمسنائنل دعنمنومنید
جصک ددهد مامیدزمینصنه دهنا دداشنخنصنگ د،د
آشصاد ردردپردجذ هد ردازد مامیدچهنر د
هاد ودد دهصوزدهدپایداردکهدآنررز د نرد
عرصهدید مامیدجامعهد نعنصنوان دینود
ههکرد ینا نی د نرجسنخنه دمنعنرفنی دمنید
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ش ددهد مامیدزمیصهدهای دفنرهنصن نید
رد یا یدآندهرزد نر دجنای د نود د دارد
دهد مامیدزمیصهدها دننه د نصنهنا دصناحندد
نظرد نلنکنه دخنود دد ن داننگهکناه دننین د
ودد د
فلس هد،داد یااد،دشعرد،د یا در د د
خی دجوئیداردکهدایصوددهدکی ین درد
ا عاددنویصیدمطرحد شخه د نود د ،د نراید
مامیدهرشص نکنران داننانال نی دآن دهرزد
چی دجگیگیدنیودد دپویاندقکلداز دآننکنهد
چصی دمعرفنی دشنود د ،دخنود دها د ناههناد
عصواندیودمخ نکنر ددقنین در دخنالی درد
مننوشننکننا دده د ننمننامننی دزمننیننصننه دهنناد
شصا انگ د وددرد اداشخیایدزائگالوصن نید
علیرغ دجوانیدخودد اثیراا دشن نرفنید
هاددهدفرهص د یا نی دآن دهرز د ناقنید
ذاشخهد ودد
پنوینان دده د نرخننوهد د ننا دهرشنصن نکننراند
شکسخه دای دکنه دشنکنسن دخنود دها د نهد
عصواندشکس دجصک داهزیا یدکرد درد
پرچمگاهدنهیلیسن دعنصنان د سنینبنخنه ددهد
جامعهدیداد یدایراند شخهد ودنگ د ،دازد
هی د الشیدفرر ذاهدنکنرد در دپنوچنید
حاک د نر د ن نکنر دآننهنا در د نه درین ددهد
زمننیننصننه دی داد ننینناا دها د ،دکننه دده دآند
هرزهاد ی دازدهمهددهدمیان دمشنخناقن د
جواندجامنعنه دهرا دداشن در داصنو د
دهیننچننه دای د ننرای درهرد د ننه ددنننینناید
یا ددهدزیردچخرددیکخا وهیدعصناند
سیبخهد ودد هدانخااددکشیگ در دمنطنرردد
اخخهد وددردازدای دههن نذه د نود دکنهد
ص دجگیگی دها دحنخنی دده دجنامنعنه دید
اد یدآندهرز داز دخنود د نرجنای دننهناد د
وددکهدقکنل داز دار دکسنی داین ددقن درد

صننراح ن د ننه دآن دنننپننرداخننخننه د ننود د د
ارچهر دیدجکوندرددهماننگ دی دخنرد د
وه رازیدهاددهدناگدایگ دالهایدعناندد
مانگ درداه جاعیداردردشعاهد ناز شن د
هدعم دقررندازدد دهفخهدردنناکنجناد
آ ادهنای دخنینالنی د ،دآشنکناه د ناخنخنه درد
رحش دردهراچداردهادازداناال دآیصگ د
رددهدعی دحا دخشن دفنرر دخنوهد دارد
ها داز د ننلننطننه دی دعننصننان د سننیننبننخننهد
دیکخا وهیدرا سخهد هدامپنرینالنینسن دکنهد
ههصمونداصلیدآند نه د نوی دننه دآینصنگ د
لکهد ذشخهدپو یگ د ودد،د عنینصنه دنشناند
داد د ودد دپویاند،دپویاینی در دخنالقنین د
دهکداناال یدازدمسائنل در دازائنه دآننهناد
دهداد یااد یا ی دآن دهرز دها د سنیناهد
پیشخردازدآندکهد هدعصوان دینو دههنکنرد
یا ی دمنعنرفنی د نردد د ،دده دعنرصنهد
هایدمبخل دجامعهد ذه دافشنان دننمنود د
ودد دپویاندقکلدازدآندکهدچین ی دها د"د
یاندک د"دخوددآنرادزنگ ی دکنرد د نودد
ر دان ن ننعننا دپننرخنناش ن ننرانننه دی دخننرد د
وه رائیدهادکهد اظاهنری دع.نیناننید
امادمحخنوائنی داه نجناعنی دننمنوداه دمنید
ش د،د هدز النه دداننی د ناهینخ د نپنرد د
ننود در دغننو دهننای دکنناغننذی دچننصننی ن د
دیگ اههائیدهادکهد ردازد"دمیاااد" درد
غیر ددهدآرهد د ودنگد،دردمگ هادمعکنودد
جوننان داین دآ در دخناک در دمشنخناقناند
ههائیدازدرپعی دآندهرز اه د نودننگد
،د هدعصوانددندکیشوادهایدحخیدفاقنگد
قنگها د ننبنیننل در داهاد دافشننا دنننمنود درد
مطرردد اخخهد ودد د
چصی د وددکهدپویاندنه د نه دینکنکناه دکنهد
دهد گار دزنگ یدخالیدخودد ادکی نینخنید
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جنگینگ د نه دعنصنوان دکنخن نکنری دخنالی درد
ههکنری داننگیشنمنصنگ د نه دجنامنعنه دی دمناد
معنرفنی د شن د د نی دجنهن دننکنود درد
نیس دکهدنا دپوینان دده دان د نالنهنا ددهد
صگهدلیس دههکراند ازماندما دحنود
ننردیننگ در دکننخننا دک ن دحننج ن دامننا دپننرد
محخوایدارد هدعصنوان دننانطنه دی دآغنازد
حرک د نازمنان در د نه دعنصنوان دارلنین د
شصنا نصنامنه دی د نازمنان دمنا دجناذ نه دید
زائگالوص یددهدمیاند مامی دمشنخناقناند
اه کاطد اد ازماندپیگادکرد د ودد د
پویاندقکلدازدآنکهد صویسگد،دزیسخهد ودد
ردرقخیدکهدنوش ددهدحایا دچکیگ دید
آنچهدهادکهدزیسخهد ودد وهی دکنرد د د
قگهادپویانددهدآند ود دکنه درقنخنی دکنهد
میدخو اادحرک دکصگد مامیدزمنینصنهد
هایدعیصیدآنراددقیااداهزیا نی دکنرد درد
اد الحدآ اهید هدا خاکا د ب د رین د
مشننکننالا دمننی دشننخنناف ن در د ننا دچننصننی ن د
الحیدنی د رافرازدازدعهگ دیدننکنردد
ردمیدآمگد دارددهد مامیدزمیصهدها دازد
ناگدرپعی دموجوددآغناز دمنی دکنرد د،د
عواملد ازداهنگ در دمنبنر دآننرا د نازد
میدشصاخ د یماهیدها د شنبنینص دمنید
داد دآنننرا دجننراحننی دمننی دکننرد در دمننید
شکاف دردهیشهدید یماهیدهاد ازدمنید
یاف درد پس دها دحنل دخنود دها داهائنهد
میدنمودد دارددهدجم د صگیدخنود دننین د
ننرای دآن دکننه دخ ن در دمشننی دجننگیننگ درد
پننررها دآن دها د ن ننوهی ن دنننمننایننگ د،د
عالر د ردناگد کراادپرخاش راننه دید
خننرد د ننوه رائننی دکننه دده دخننال دیننود
جریاندپویاد،دعرصهدیدعملید هدخودد
پیگادکرد د ودد هدناگد مامیدآنچهدکهد نهد
نا دماهکسیس د،دانگیشهدپینشنرر د ناهینخد
معاصردردایگئولو یدفکنانه دکناه نر د،د
میاندهرشصن نکنران دمنا دهاینج د شنخنه درد
عننمننلننکننرد دعننیننصننی دپننیننگا دکننرد د ننودد
پننرداخ ن د دمشننکننل دآن دهرز دجننصننک ن د
ان نعنا در د نی د نحنرکنی د ،دپنراکنصنگ نید
رده میدرد یداه کافید اد ود دهادرد
ا ننا ننا د ننی د ننرنننام ن ننی دهرشننص ن ننکننراند
ماهکسیسن د–دلنصنینصنینسن دده د نمنامنید
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زمیصهدهاد ودد دا ر دچنه دهنمنه دمنحنافنلد
هرشننص ن ننکننری دهننگ دخننود دها دایننجننادد
اه کاطد اد ود دردحرک د سوید شکینلد
ح دفکاهدیدکاه ردر دغنینر دمنعنین د
کرد د ودنگ درلنی دعنمنال داین دمسنینر درد
هگ دفا دچی یددهدحگ دحنر د نود د د
ای دامردکهدچ ونهد ایگد ااد ازمانهناید
ماهکسیس د–دلنصنینصنینسن دها د ضنمنین د
کردد؟دچه دهرشنی دها د نرای داین دکناهد
ایگدا باذدنمودد؟دهازد اادده دکنجنا ن د
؟دردچ ونهدمیخواند هددهرند ود دهادرد
دهدهاچدآنهادفکاهدیدکاه ردها دیاف د
رد هد ازمانگهیدآندد دزدد؟دپنویناند
ای دمسائلدا ا یدهادپنا نخ دهرشن درد
مشب.یددادد داردازدنانگ درپنعنین درد
ننرده ننمننی دمننحننافننل دمنناهکسننیننسن د–د
لصیصنینسن دشنررع دکنرد د د دا نر د نراید
پویاندناگدرپعین دعنمنومنی دآن دهرزد
فننکنناننه دی دکنناه ننر د ،دکننلننیننگی د ننراید
چ ن ننون ن ننی دایننجنناد داه ننکنناط د ننا دفننکنناننهد
محسنو دمنی د نردد د ،دننانگ درپنعنین د
عمومیدجصک درداینگ دهنای دحناکن د نرد
محافلدهرشص کریدآندهرزدکهدهم نید
آنهادهگ دخوددهادایجناد دحن دفنکنانهد
کاه ردقراهدداد د ودنگ دا ناچ دچنین ید
ا ن دکنه د شناین دهنر نوننه دحنرکنخننید
مصوطد هدانجا دقطعیدآندا د دچصیصید
ناگیدا دکهدمرزد نین دخن در دمشنید
انانال نی در داپنوه نوننینسنخنی دها دهرشن د
اخخهدرد نر د سنخنر دچنصنین د .نرینحنید
امکاندایجادداه کاطدرد ازمناننگهنی دهاد
میسردمید ازدد د
پویاند اددهکداهمی دای دمنوپنوع درد
نی دهاه شائیدآندا دکهد ه داهنمنین د
رددهکدهازد اادنیررهایدماهکسینسن د
–دلننصننیننصننیننس ن در دچ ن ننون ن ننی دآن دمننید
پننردازد د د ننرای دپننویننان دای ن دمس ن لننهد
اهمی دداهددکهد ااد رای دچنینسن د؟ درد
چ ونهدمید واندردچراد ایگد اقیدمناننگد
؟دپویاندنبنسن دهنگ د نانا دها دهرشن د
اخخهدردازدای دناطهدنظرد هدنانگ داینگ د
هایدمنوجنود دده د نرخنوهد د نه دچنصنین د
هگفیدپرداخخهدردخ.ل دا ا ید اائنید
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هادکهدمید وانگد هدچصین دهنگفنی دد ن د
یا گدآشکاهدمید ازدد داردمی د نوینگ د د
دهدها د شکیلدح دفنکنانه دکناه نر د،د
ده خیدهردخ دردمشید ادکی ی دشیو د
هننائننی دکننه د ننرای د نناننا د ننررهننهننا درد
ازمانهایدماهکسیس د–دلصیصیسن د نهد
نحویدهشنگ دینا نصنگد داهائنه دمنی دکنصنگ د،د
صجیگ دمیدشودد د(د اکیگدازدما د)
چ ون یدای د اا دهنمنچنون دچن نونن نید
ودنددهدمایا نی ددین نر د نرای دپنویناند
اهمیخیدا ا یدداهدد دای د نانآ دآینا د نانآد
دهدجه دهشگدرداه اآدا دیادغیر دازد
آندرددهدجه دان عا در دپنراکنصنگ نی د د
رایدپویاند اآد ررههادرد ازمانهادازد
ای دنظرداهمی دداهد دکنه داینصنهنا داجن اد
یودکلد الغو دانگد ،دامنا دا نر داین د نانآد
فاقگدخ.ل دهشگدیا صگ د ناشنگ داز دپنگینگد
آرهدندیودکنل دمنصنسنجن دهشنگ دینا نصنگدد
عاج دا د د(د اکیگدازدما د)
پویاند رایدایجاددیودکلدمصسج دهشگد
یا صگ دنبس دازدناگد اآدمص عل دکنه دا نرد
چهدهگ دخوددهاداینجناد دچنصنین د" دکنلد
مصنسنجنمنی د" دقنراه دداد دا ن د ،درلنید
شیو دردعملکرددآندنهد صنهنا د نه دچنصنین د
کلیدنمیدانجنامنگ دکنه دخنود دننخنینجنه دید
گار دحرک دهشگدیا صگ دا د ،د نلنکنهد
دهدعملدهی دها ددی ریدج دفصادر دننهد
اآدنگاهدد،دمیدپردازدد دای ددیگ ا دکنهد
دهدکصاهددیگ ا دح د ود د( دکنه دخنودد
هاد اده وائی د نمنا دهنصنوز دهن دحن د
فننکنناننه دی دکنناه ننران دنننامننیننگ در د ننهد
هرشص کرانداناال یدههنصنمنود دمنی ددادد
کهد دچراغدح دهاددهدخانه دهنایشناند
هرش دن ا دداهنگد"د)د ا دجنان د نبنخنید
ما د هدحیاادخود دده درجنود دمنحنافنلد
پراکصگ درد ید رنامهدیدآندهرز دادامنهد
میددادداردا ردچه دحن د نود دها د نهد
عننصننوان دح ن دفننکنناننه دکنناه ننر دقننکننو د
نگاش دردهگ دخنود دها داینجناد دحن د
فکاهدکاه رداعال دمیدکردد،د هدنخناینجد
ح د ود ددهدعرصهدیدمکناهز دمنید
ه ننیننگ د دمننانننگ د ننگرن ددهک دچن ننونننهد
مانگند،د ودندهمچوند" دننکنودن د" دکنهد
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ید حرکیدرد یدعملیدردمرگدقطعید
نخیجهد کعیدآند ودد د
این ددیننگ ننا دکنه دخننود دها د نا دشننعنناه د"د
عرضدنکصی د اد اقید ماننین دده دعنمنلد
ینان دمنی دداشن د ،د نرای ده نینگن د نهد
هگ د شکیلد"دیودکلدمصسج د"دیعصنید
ح دفکاهدی دکناه نر داینجناد دمنحنافنلد
مطالعا یدماهکسیس د–دلنصنینصنینسن د ناد
حگاقلد حرکدرداه کاطدها د نه دعنصنواند
ناطهدیدشررعدمطرحدمید اخن دکنهد
ده دهرنننگ دآ ننی دخننود در دده دلننحننظننه دید
معی د(دکهد"دلحظنه دی دمنصنا ند د"ننین د
هس د)دای دمحافلدخودد هدخودد هدهن د
ن دیودشگ د هد شکنینل دراحنگی دمنکنگ د
ردیگ درد گی در یلهدرد ادپیوندخود د،د
ح دفنکنانه دکناه نر دها د شنکنینل دمنید
دهصگد دای دشیو دید رخوهدد هدپرر نهد
ید شنکنینل دحن دعنمنال دخنود دها ددهد
رخوهدد هدامرداناال دنی دآشکاهدمنید
نناخ ن در دآن دها دامننر دکننامننال دخننودد

هدهگهدمیددادد،د هدشگیگ ری درجنهنید
ازد ویدپویان د نه دزینر دشنالی داننخنانادد
کشیگ دشگد دنکوغدپویانددهدای د وددکنهد
ر دکوهدجصک دهادکهددهدغلطینگن د نهد
رهفننه دی د ننر ننردانننی دده د ن ننوهید
مصافی یکیدمحافلد ود د ،د ناز دشنصناخن د
آن دها ده ن دچننون دغننگ دای د ننرفننانننید
جراحیدکرددرددهدماا لدآندالخنرننا نینود
نویصیدهاداهائهددادد دپویاند اد نرخنوهدد
دیالکخیکیدخوددا وپنینسن دمنخنافنین ینکنید
ن ننوهی دمننحننافننل دآن دهرز دجننصننکن دهاد
مخالشید اخ درد ر درینراننه دهنای دآند
حرکدردپویائید ازمانگهیدنویصی دهاد
صیاند ذاهددکهدناطهدیدا کادآندننه د نرد
"دمطالعهد"درد"دشرای دمطلو د" در د"د
لحظهدمصا د د" د نلنکنه د نر دآ ناهنی دازد
رپعی دموجوددرد نال داننانال نی ددهد
جه د غییردآند ودد دآ اهیدایدکنه دننهد
ازدمحافلدپراکصگ دیدمطالنعنا نی د نلنکنهد
دهدپرر هدیدعملداناال یدخوددهادهرد
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هننر دلننحننظننه داز دمننکنناهز دخننوی ن د ننهد
پررهادهاید اهیبیدپا نخ دمنصنا ندد
دهصگدردپویانددهدنوشخهدخودد هدچنصنین د
پننررها د نناهیننبننی دنننه د ننصننهننا دپننا ننخد
مصا دد نلنکنه دقنافن در دکنو نصنگ دداد درد
د ننر ننونننی دعننظننیننمننی دها دده دمننحننافننلد
هرشص کریدآندهرزد هدرجود دآرهد درد
ننا ددهک دخننالی دخننود دچننصننان دانننر ید
عظیمی دها دآزاد در د نه دننینرری دمنادید
مکگ د اخ دکهد گرند نردینگ دکسنی دهاد
یاهایدنهد صهادماا لهد ادآند،د لکهد ردیگد
دهدا اچدآندنی دنکود د دپنا نخ دپنویناند
دهدشرای دآندهرزدیودپا خد اهینبنید
ودد دپا بیدکه دامنررز دهن د نه دقنواد
خودد اقیدا دردپنا نبنی دکنه دامنررزد
ه دجصک دمادازدآند یدنیازدنیس د د
پویانددهدمیاندههکراندارلیه د نازمناند
،د ایگد د صهادکسیدا دکه د نه داین د
صراح دردهرشصیدازداهگا د ازماند
ب دمید ویگدرد ی دازدهمنه در دقنکنلد

(( تحت شرایطی که روشنفکران انقالبی خلق فاقد هرگونه رابطه مستقیم و استوار با توده خویشند  ،ما نه همچون ماهی در
دریای حمایت مردم  ،بلکه همچون ماهیهای کوچک و پراکنده در محاصرۀ تمساح ها و مرغان ماهیخوار به سر می بریم .
وحشت و خفقان  ،فقدان هر نوع شرایط دمکراتیک  ،رابطه ما را با مردم خویش بسیار دشوار ساخته است  .حتی استفاده از غیر
مستقیم ترین و در نتیجه کم ثمرترین شیوه های ارتباط نیز آسان نیست  .همه کوشش دشمن برای حفظ همین وضع است  .تا با
توده خویش بی ارتباطیم  ،کشف و سرکوبی ما آسان است  .برای اینکه پایدار بمانیم  ،رشد کنیم و سازمان سیاسی طبقه کارگر
را به وجود آوریم  ،باید طلسم ضعف خود را بشکنیم  ،باید با توده خویش رابطه ای مستقیم و استوار به وجود آوریم )) .
” ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا ”

بودیدردمح.و دپرره هنای دکنوهد
میدانس دا ردخالصهدکصی د دازدنانطنهد
نننظننر دای ن ددیننگ ننا دمضننمننون داصننلننید
فعالی دهرشص کراندانانال نی دمنی د ناینگد
چصی دمید ودد "دمطالعهد ه داپنافنه دید
حگاقلد ازمان د ،د نگرن دهنین د نالنشنید
اناال ید رایدهشگدآند ه داپنافنه دی د"د
لحظهدمصا دد" دمسناری دحن دفنکنانهد
کاه ردردح دفکاهدکاه رد هداپافنهد
یدشرای دمطلنو د" دمسناری داننانال د
"د
چننصننی ن ددیننگ نناهننی د ننبن در ننیننعننی دازد
هرشص کرانداناال یدهاددهد ردرننه دید
صاقضااد یصنحنل دخنود د نه دچناه دمنینخد
کشانگ د وددردانر یدعظیمیدهادعنمنالد
15

هرزد یشخردازدهرزدپی داه اآدمی ددادد
ردماهکسیس د–دلصیصیس دها دننه د ن نوهید
عواملدخودد هدخودید،د لکهدهاهصماید
عنمننل داننناننال نی دمننی ددانسن در دنننه ددهد
خرد دکاهید لکهدده دادامنه دکناهی دپنرد
الشیدموجودی دمیدیاف د د
پویاندمطرحد اخ دکهدهازد اآدمنا دننهد
دهد یدعملیدردعگ د عرض دمنا د نلنکنهد
دقیااددهد عرضدما ن د ،دده د نحنرکد
اناال یدرددهد ال داننانال نی دمنا د نراید
سننخننر دهننر دچننه د ننیننشننخننر دحننوز دید
فعالی دما د،دحرک دپام داصنلنید
اآدما درد" دلنحنظنه دمنصنا ند د" در د"د
شرای دمطلنو د" دراقنعنین دننبنواهنصنگد
یاف د،دم ردآنکهدعصاصرداننانال نی ددهد

از دهننمننه دآنننهننا د ،دپننررها درجننودید
ازماندمادهادکه د نه دحن د نصنینانن نذاهد
حرک دنویصیددهدجنصنکن دکنمنوننینسنخنید
ایراند ود دردهس دد دا ردای دراقعی د
هادنی دده دننظنر د ن نینرین دکنه دننوشنخنهد
نبسخی داثرید وددکهد ازماندماد ا دآند
معرفیدشگدرد مامیدمحافلدرد ررهنهناد
ر دافنراد دها دمنجننذر دخنود د ناخن درد
دان ی ید نراید
زمیصهد سخرد دردش
هشگدآندمهیادنمودد،داهمی دنا داردهاد
هردچهد یشخرددهمیدیا ی درد ی دجنهن د
نکوددکهددهد منا ددرهان دارلنینه دحنینااد
ازماندمعر دراقعید ازماندهنمنین د
اثردپویاند ودد

خرداد  ///1392شماره

پویانددهدپوی دن یداپوه ونیس در د نید
عملیدحاک د ردهرشص کرانداناال یدکهد
خوددهاددهد شکلدهایدمحن نلنی در د نید
رنامهدموجودی دمی د نبنشنینگ در دخن د
طالندکشیگند نر دد نخنارین هنای دمنهن د
آنهاددهدحاینان دمنوجنودین دهرحنینااد
مح لیدهادیود اهدرد رایدهمیشنه د نید
هحننمننانننه د ننه دزیننر د ن ننوا دکشننیننگ درد
پررهاد شکلداناال ید ردا اچدخ د
ر دمشننی دمننعننینن دها دکننه دپننرره نناد
هگفمصگیدرد گار دآندننخنینجنه دی د نکنعنید
دهک دچننصننی ن دپننرره ننی د ننود د ،د ننهد
ریعخری درجهیدآشکاهد اخ د دامناد
پویاند صهادیودم سر دننکنود دار دشنررعد
ای دحرکن در دچن نونن نی دآن دها دننین د
اشکاهد اخ د دپویاندرقخیدکهد یر دهاد
هدهگ دنشانهدهف د ازدنایسخناد در د نرد
سخر دهنمنواه دشنگ دها دآینصنگ دها دننین د
ر ی دنمودد دا ردناگدرپنعنین دحناکن د
ر دهرشنصن نکنران داننانال نی در دکنال د نرد
جصک دکمونیسخید رای دار دهاهن نشناید
حننرکن دنننوی ن د ننود د ،دننناننگ درپننعننی ن د
عمومیدفکاهدیدکاه ر دکنلنینگی د نراید
چ ون یدایجادداه کاطد ادفکانه د نود درد
یانن نر دمسنینری دکنه د ناینگ دجناین ن ین د
ان عا دعمومید رددد دپویاندده دادامنهد
ناگدازد اآدمص علداعال دداشن دکنه د د"د
رایدآندکهدپایگاهد مانی د،دهشگدکصی د،د
ازماند یا نی دفنکنانه دی دکناه نر دهاد
وجوددآرهی د ایگدفلنسن دپنعن دخنودد
هاد شکصی د،د ایگ د نا د نود دهنای دفنکنانهد
خوی داه کاط دمسنخنانین در دا نخنواه د نهد
رجوددآرهی د"د د اینگ دچنون دمناهنی ددهد
میانددهیاید ود دهادغوفهدره د نردین د
ردهاهنی د نه ددهرن دمنکناهزاا دآننهنا درد
ازمانگهیدآنهاد شائی د دچن نوننه درد
ازدچهدفریاید ایگدهرشص کنر داننانال نید
چصی دکاهیدهاد هدانجا ده انگد؟دپویاند
پا خددادد د"دهرشص کرداناال ید ایگ دازد
فری دقگهاداناال ید اد ود دی دفنکنانهد
یدخوی دها طهد رقراهدکصگد"درد اکیگد
کننرد د" داعننمننا دقننگها داننناننال ننی د ننی ن د
هرشص کنران دپنررلنخنری در دپنررلنخناهیناد
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ها طهد رقراهدمیدکنصنگ د ،داعنمنا داین د
قگهاددهدادامهدیدخوی د هدها طهدید
ازمانیدمیدانجامگد د" د نگین در نیلنهد
اعما د"دقگهاداناال ید"دهادهاه شاید
اه کاطد"د ازمانید"د اد نود دی دفنکنانهد
خوی داهزیا یدکرددردنا دآن دها د نهد
عصوانداهرمیددهدجه ددهه دشکسخن د
ذهصیخیدآشکاه د ناخن د دکنه دده دزینرد
یطر دیددینکنخنا نوهی دحناکن د ،د نود د
هایدفکاهد هدانحاد ونا نون د" دننینررید
دشم دخوددهاد"دمطل دردنا وانی دخنودد
هاد رایدههائی داز د نلنطنه دی ددشنمن د
نی دمطنلن دمنی دپنصنگاهد دکنه داین دخنودد
نخیجهدیدقانونمصگ داشناعنه دی دفنرهنصن د
مکخذ دحاک د هدفرید وننا نون در دننین د
انگیشهدهایدخرد د وه رائیدردمنصنحن د
دهدص و دفکاهدیدکاه ردا خسدر د"د
رایدای دکهدپررلخاهیادهادازدفنرهنصن د
مسننل ن دجننگا دکننصننی ن د ،د ننمننو دخننرد د
وه رائیدهادازدانگیشنه در دزننگ نی دارد
دائی درد ادپایاند بشیگند نه داز دخنودد
ی ان ی دار دنسنکن د نه د نینصن دخناصد
فکانا نی دا دار دها د نرای دمنکناهز دید
ههائنی د نبن د نه د نالح داینگئنولنو کد
مجه د ازی د د
ز دا دکهد .وهداردهادازدنا نواننید
مطلا ددهدنا ودیددشم ددهه دشکصین د
ردقگهاداناال ی دده دخنگمن داین دامنرد
قراهدمید یردد د
ر د ننگی ن در ننیلننه دار دهننگ دحننرک ن درد
پررهادایجاددح دفکاهدکاه ر دهاد
هردچهد یشخردهرش د اخ در د نر دآند
اکیگدنمودد درلیدچ ونهده یگند ه دآند
ردمسیردآندهاد ونهدای د نر نین دکنردد
کهدعمالداردهادازدای دهنگ ددره دمنید
اخ
پنننوینننان دا نننر دچنننه ددهک دمنننحنننافنننلد
ماهکسیسخید–دلصیصیسخیدآندهرزدهادازد
نحو داه کاطد هدننانگ دکشنی در دا نخنگ د
آنهادهاددهدزمیصهدعگ دامکانداه کنافنید
ن یدنمودد،دخود دننین د نه دننوعنی دعنگ د
امکاندچصی داه کافیدهادنهد صهاد اریکناد
لکهدقطعاداذهنان دننمنود د درلنی دار دازد
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عگ دامکانداه کناط دننهنرا نینگ د ،د نلنکنهد
رعکس د نه دامنکنان داه نکناط ده نینگ د د
لیک دچصی داه کنافنی دها د نا د نوجنه د نهد
دهکدخوددازدرپعی دفکاهدکاه ر درد
نی دمس لهداه کاطدفرمولهدکردد دپنویناند
اه ننکنناط د ننا دفننکنناننه دها دده دحننوز دید
رخوهدهایدمنصن نرد دننانگ دکنرد د ،درلنید
خننود دنننین د ننرای داثننکنناا دعننگ دامننکنناند
اه ننننکنننناط داز دحننننوز دی دچننننصننننینن ن د
رخوهدهنائنی دخناه دنشنگ د در د نراید
همنین دننین د نحنلنینل دخنود دها داز دعنگ د
امکاندها دیافنخن د نه دکناهخناننه دهنا د نهد
دلیلدحاکمنین دجنو دپنلنینسنی د نرآننهنا درد
غنیننر دآغنناز دکننرد د ،دنننه داز درپنعننین د
عمومیدجصک دکناه نری دده دعنمنل درد
زمیصهدهایدعیصنی دهکنود دینا دار دآن د د
پویاندرقخیدکهد ایهدپلیسیدهاددهدهمنهد
جاهمچوندشکحدد ر ی دمنی دکنصنگ دکنهد
عاملداصلید ازداهننگ دا ن د ،در د نید
عننالق ن ننی د( دکنناه ننران د) دنسننک ن د ننهد
مکاحثد یا یدهاد وهی دمیدنماینگ د د
عل دآنرادنهددهدراقعی دهنای دزننگ نید
فکانه دی دکناه نر د ،د نلنکنه دصنرفنا ددهد
حوز دیدعواملدذهنصنی د" د نرکنو د"د
جسخجودمیدکصنگ در د نا دآن دکنه دشنراین د
حاک د ردزنگ یدآنهادهادشرای دزنگ نید
دهدقرندهیجگه د هداپافهدید لطهدید
پلیسیدقرند یسخ داهزیا ی دمند دکنصنگ د،د
رلیدرقخیدکهد هد حلیل دمنی دپنردازد د"د
شرای دزنگ یددهدقرندهینجنگهن د" دهاد
کصاهد ذاشخهد هد ناثنینراا د" د نلنطنه دید
پلیسیدقرند یسخ د"دمیدپردازدد دار د ناد
رجوددای دمید ویگد"داکردماد خمی دهاد
کهد(دآنهاد)دمیدکشصگد نا دکنلنمناا د نیناند
میدکصی د،دآنهادای د خ دهاد اد وش درد
پو دخوددلمسدمیدکصصگ در د د" د نهد
حلیلدچ ون یدای د خ دده دحنوز دید
زنگ یدهرزمر دآنهادردا عاددعینصنی دآند
نمیدپردازددرددلیلدای دامردهادکهدآنهناد
چراد هد غیینر داین درپن دمشنان د ناهد
اقگا دنمیدکصصگدهاددهدای دمی دداننگ دکنهد
"دآنهادنیرریددشم دخوددهادمنطنلن درد
نا وانیدخوددهاد رایدههائیدازد لطنهد
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یددشم دنی دمطل دمیدپصگاهنگ د" در د"د
ا دپنعن دمنطنلن دده د نرا نر دننینررید
مطل دچ ونهدمید وان دده داننگیشنه دید
ههائی د نود د" د د نگینصن نوننه دا ن دکنهد
پویا ادچصی د حلیلیدازدرپعین دفنکنانهد
یدکاه رد هد عیی درظائ دپینشناهنصن د
دهد رخوهدد ادآنده یگ دردای دننخنینجنهد
هادمید یرددکهدرظی هدشکسخ دای ددرد
مطل دا د دارد نا د نوجنه د نه د نحنلنینلد
خوددازدرپعی دای دامردهاد نه دعنهنگ د
یدنهد ازمانگهیدمکاهز دیدخودد نود د
هننا د ،د ننلننکننه دعننامننل دثننانننوی دیننعننصننید
ازمانگهیداعنمنا دقنگها داننانال نی د،د
و ن دپنینشناهنصن دپنررلنخنری درا دمنید
ذاهددکهدنا دآنددهده دشکسنخن داین د
دردمطل داز دفنرین دپنر نه دزدن د نهد
نیرریدمطل ددشم دا دکهد"د نا دهنرد
پر هد هددشم د،د لطهدی دمنطنلن دارد
دهداذهاند ود داناال ید ج یهدمیدشنودد
ردآناندهادیود ا د هد ویدشرک ددهد
مکاهز دپی دمیدهانگد"در داعنمنا داین د
قگهاددهدهرنگدخوددنبس دازدحمای د
مصن نعنل د نود دهنا دشنررع دمنی دشنود درد
نهایخادرد هد گهیجد هدحمای دردشنرکن د
فعا دآنهادمیدانجامگد دپنرر نه دای دکنهد
هدخودیدخوددصوهادمی یردد د
اعما دقگهاداناال نی دا نر دچنه دعنامنلد
مهمیددهد شکلدعص.ردآ ا د وددر ددهد
ادامهدیدخودد هدایجاددیودمنوجنودین د
یا یدهزمنصنگ داننجنامنینگ در د نه دفنکنرد
ا ننا ننی دپننویننان د( د شننکننل دمننحننافننلد
هرشصن نکنری دهزمنصنگ د) دجنامنه دعنمنلد
پوشانیگد،درلیدپویاند نا د نعنمنین دآن د نهد
حوز دیداه کناط د نا دفنکنانه در دده داین د
ها طهد عیی درظائ دپیشاهنصن ددچناهد
ذهصید رائید ردیگد دردازدمکصایدارلیهد
حلیلدعلمیدخوددناطهدقوادار د نود د،د
فاصلهد رف د دپنوینان د نحنلنینل دعنینصنید
خوددهاد د س دجصک دکمونیسنخنی دهاد
ههادنمود درد هد رخوهدهای دذهنصنی درد
حلیلدهایدهرانشصاخخیدر دننه دجنامنعنهد
شصناخنخنی دپنرداخن د دار دعنمنال ددچناهد
هماندخطائید ردیگدکهدمسعودد عگ دازد
17

حلیلدخالیدخوددازد حو ا د نینا نید
ننعننگ داز دهفننر در درپننعننی ن دفننکنناننااد
اجنننخنننمننناعنننی د نننگان ددچننناه د شنننخنننه درد
ا خرا یدخوددهادنهد رد صیان د نحنلنینلد
دقی دردده دخودد،د لکهد ردذهصینااد
ازدپی د اخخهدازدا خرا ِدجص د نود د
ایدفو نید صادنهادد دپویاندنی دعنمنالد
اد اآدهزمصگ دیدخنود دکنه دهنگ دآن د"د
هشگدیا صگ یدردایجاددیودکلدمنصنسنجن د
ازدفری ددهده دشکسخ دفلس دپعن د
خوی دینعنصنی دجنگائنی داز د نود دفنکنانهد
خوی دا د،دفاصلهدمید یرددردهمنهد
رظائن دپنینشناهنصن دها دننه دمسنخنانینمناد
حننرک ن دده دجننهن دشننکننسننخن دفننلننس ن د
پع دخوی د لکهد ه دشنینو دی دغنینرد
مسخانین دآن در داز دفنرین دینو دقنگهاد
ثننانننوی در دنننه داز دفننری ن ده ننوخ ددهد
دهرندفکاهد،د لکهددهدکصاهدآن در دا نرد
چهد نا دهنگ دجنذ دفنکنانه د نه دمسنائنلد
نیننا نی درلنی دعنمننال د ننگرن د ننوجنه د ننهد
رپعی دعصی درد یا یدخوددفکنانه درد
ده دنننخننیننجننه دجننگا داز دآن دده دحننوز دید
اثیراادمخاا ل دعنوامنل دخنود د نبنودید
خالصهدمیدکصگد درد گیص ونهدا دکنهد
پویان دده دپنا نخ د نه دپنررها دمنکنر د
هرزد هدده خیدرد ادجساهاد نمنا د نهد
ن ید یدعملیدرد اایدمص علدنینررهناید
ماهکسیس د–دلنصنینصنینسن دمنی ده نگ د،د
رلیدرقخیدکهد اآ دهزمنصنگ دی دخنود دهاد
دهدحوز دیدها طهدپیشاهص د نا د نود د
اهائهدمیدنمایگد،ددچاهد صاقض دآشنکناهد
مید رددد دپویاندها دها د نا دقنافنعنین د
ما د راید شکلدعصاصردآ ا د از دمنید
نمایگدرلیدازدانجا دای دکناه دده دحنوز د
شکلد ود دیدفکاه دکناه نر دکنه دارلنید
امیدا ا ید رایدانجا ددرمنی دا ن د
ازدمیدمانگد،داما دآننچنه دکنه ددهک دآند
مه دردا ا یدا دای دا دکهدپویاند
ا دار دهاد طوهدقنطنعنی در د نی دهنین د
ردیگی در د نه دده نخنی د نه داننجنا دمنید
ه انگد د
پویاندا ردچهددهدکخا د( د نر دخنال د
آنچهدکهدمنصنخنانگین دهین در ددهشن ددهد
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صننگد دن ن ننی دکننلننی ن دآن دهسننخننصننگ د) ددهد
اهزیا یدازد نحنلنینل دجنصنکن د ناهکنرید
دچاهدخطادمید رددددرد هدجاید حلیلد
عواملدعیصیدهکنود دجنصنکن دکناه نرید
صرفاد هد حلیلدعواملدذهصیدآنداکنخن ناد
نننمننود دامننا داین دامننر د ننهننین درجننه د ننرد
ا خبوانکصگیداصلنی د ن نکنر دار دکنه د نرد
پننایننه دی دشننصنناخ ن دپننررها د ننصننیننانننید
حرک دعمنومنی دجنصنکن دکنمنوننینسنخنید
ایراندمکخصید ودد،دلطمهدایدراهددننمنید
ازدد،دنکایگددیگ د ردای دراقعی د سن د
کننه دپننویننان د ننر د ننصننیننان دشننصنناخ ن دای ن د
پررهاد ا دار دحرکخیدهاد وهین د
کرددکهدهصوزددهد جر هدآ گهیگ دنش خهد
ودد،دهصوزددهدعملد هدآزموند ذاشخهد
نشگ د ودد دآنچهدکنه د نه داین دجنصنکنه دید
خاصدازد کرداردمر وطدمنی دشنود د،د
چی یدا دکه د نازمنان دده د نالنهناید
عگدردحخیددهدهماندآغازد ه د .نرینحد
آندپرداخ د دلیک دشیراز دی داصنلنید
نن ننکننر دار در د ننبنن دعننظننیننمننی دازد
د خارهدهایددجم د صگیدپوینان دهنصنوزد
ه ددهدموهدد اایای د ن نکنر دمنحن نلنی درد
رایشاادعمالدپگدح ی دصنگی دمنید
کننصننگ د دهننصننوز دهن دپننررها د شننکننیننلد
ح دفکاهدیدکاه رددهدد خوه دهرزد
جصک دقراهدداهددردپویاندده دحنانینان د
آغاز ردهاهیدا دکهد ردچصی داصنلد
ا نا نی دینعنصننی د شننکنینل دحن دفننکناننهد
کاه رد عصواندمرحلهدکی یدجگیگی ددهد
ازمانگهیدمکاهز دفکاه دکناه نر دپناید
می شاهددرد ما د واندردانر یدخوددهاد
رایده یگند هدچصی دهگفید کاه دمنید
یردد دا ردچهد عگدازدپویاندای د کنرد
مگ هادچصگاندمشبصدنشنگ د ،د نه درین د
جایدخوددهادده دکنخنا دمسنعنود د ،د نهد
ا خرا یدجص د ود دایدفنو ننی ددادد
ردخودد هدنخایجدچصی دجنصن نی دمنوکنو د
ردیگد درلنی دهنر ن داز دد نخنوه دکناهد
ازماندکصاهد نذاشنخنه دنشنگ د ،داهنمنین د
دهکدماهکسیسخیدپویانداز دپنررهاد
عیصیدجصک دردچ ون یدپا خد گاندازد
ننوی دهرشننصن ننکننران دمنناهکسننیننسن د–د
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لصیصیس ددر اه دزمانی د نا د نرجسنخن نید
نمننا دنننمنوداه د شن دکنه د نازمننان دمنناد
یککاهددی رد طوهدمشبصدردنه دکنلنید
ردانه د عگدازدقیا د هم دمس لهدشعاه د"د
پی د نه د نوی د شنکنینل دحن دفنکنانهد
کاه رد"دهاددهدد خوهدکاهدخود دقنراهد
داددرد ازمانگهیددهدجهن دآن دها ددهد
شرای دنوی در دمنخنصنا ند د نا د نحنو اد
نناشنی داز دنن نج در دشنکنوفنائنی دمنکناهز د
فکاا یددهدجامعهد،د هدامردعاجلدخودد
مکگ د اخ د داهنمنین ددهک دداهنیناننهد
پویاندهادزمانیدمید وانی ددهیا ین دکنهد
رداصو دا نا نی د ن نکنر دار دهنر دچنهد
یشخردپایدفشاهی د داصولیدکه دهنصنوزد
ه دازداهمی دا ا ید رخنوه دداهننگ درد
پیشیصهد اهیبیدجصک دها د شنکنینل دمنید
دهصگد دچرادکنه دا نر د نرای دپنوینان ددهد
آغازددههدیدپصچا دمسن لنه دپنینشناهنصن د
پررلخرید،دمس لنه د نحنرک داننانال نی درد
آ ننگیننگ د نناخننخ ن د ن ننوهی داننناننال ننی ددهد
حرک داناال یدردآمنوز دده دمنکنخندد
مکاهز دفکاا یدرددهه دشکنسنخن دپنیلنهد
هننای د ننص ن در دکننپننک ن د دی دمننحننافننلد
کخا بوانید ودد،دامررزد رایدماددی رد
مس لهددهدا عادددی ریدمطرح دا ن د د
امررزددی ردمس لهدحرکن دده دجنهن د
شکیلدح دفکانه دکناه نر د ،دننانگ دننهد
صهاده دآرهدهایدمثنکن در دمنصن نی داین د
پرر هدیدفو نیدا دکه دپنوینان ددهد
آغازدآن دآننچنصنان د نرافنراز در د نوفنصنگ د
قننراه دداش ن د ،د ننلننکننه د ننگری ن داصننو د
ننرنننامننه دای دمشننبننص دچننصننی ن دح ن ننید
ا د دح یدکنه دچنه دده دعنرصنه دید
ایگئولو یدرد یا ن در د شنکنینالا درد
چهددهدعرصهدمکاهز دعملیدمی د ناینگد
حانینانخنا د نخناد دهزمنصنگ دی دپنررلنخناهیناد
اشگد ده دازدای دهر ن دکنه د ناینگ د ناد
ه گاش دخافر دشکوهمصگدپنوینان د،د
این دکننمننونننیننسن دپننرشننوه در دخننالی درد
ههکردداهیدفکاهدکاه ردایراندردیکنید
ازد صیان نذاهان د نواننای د نازمنان دمناند
کوشی ده دچنون دار دده د نرخنوهد د نهد
معضالادکصونیدجصک ددقی درد یرحن د
18

اشی دردده دادامنه دی دها دپنر دفنراز درد
نشیددمکاهز ددهدها دههائیدفنکنانه دید
کاه ردا خواهدردپی یرد هدپین د نازین د
رد نه دشنعناهی دکنه دپنوینان دده دآخنرین د
لحظاادزنگ یدکو ا دامادپر د ناه د ناد
ایماندردقگه یدخللدناپذیردفریاد دزد درد
نا دخننون دخنود د نر دصن نحنه دی د ناهیننخد
مکاهزاا د نی دامنان دفنکنانه دی دکناه نرد
ایراندنوش د"دزننگ د ناد دکنمنوننینسن د"د
رفاداهدمانگ د،دازدمشکالادمکناهز دننهد
صهادنهرا ی د لکهد یدهی د ردینگی د نهد
مکاهز دیدآ اهانهد ادآنها د نرخنین ین درد
الحدآ اهیدهاد هدمادی دعملید کنگینلد
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نمائی د دهمانن نوننه دکنه دپنوینان دکنرد د،د
هگ دهاد شصا ی دردها ده ینگن د نه دآند
ها داز دننناننگ دراقننعننین دهننای دمننوجننود درد
حرک ددهدجه د غییرد نصنینادی دده دآند
ا خصخا دنمائی د،دهمان ونهدکهدپویان د ناد
قگهادردقافنعنین د نمنا د نه داننجنا دآند
موف د ش د دد کوشی دافخباهد عل د نهد
ازمانیدهادکهدپویاندیکیدازد رجسخهد
ری دههکراندآن د نود د ،دده دعنمنل د نهد
اثکااده ناننین دهنمنانن نوننه دکنه دپنویناند
ه انگد د کوشی دیودکمونیس دآ ا د هد
رظائ دخطیردخودد اشی د،دهمانن نوننهد
کهدپویاند ودد د

ســــوسیـــــالیـــــسم و دمــــوکـــــراســـــی
نظام سوسیالیسم تجلی سازماندهی نوین جامعه ای است که مبانی آن پـاسـداری از
حقوق انسانی و ایجاد شرایط رشد تمامی آحاد و اعضای جامعۀ بشری مـی بـاشـد .
جامعه ای که هدف آن آزادی واقعی بشریت از تمامی قیود و مصائـبـی اسـت کـه
نظامهای طبقاتی تاکنونی به پای بشریت زنجیر کرده اند  .این نظام اشتراکی تنها به
تغییر در مناسبات اقتصادی و سیستم ادارۀ جامعه خالصه نمی شود  ،بلـکـه بـطـور
همزمان وسیع ترین و پیگیرترین آزادیهای سیاسی و دستیابی به ارزشهای فرهنـگـی
مناسب با این ساختار اقتصادی – اجتماعی را بوجود میاورد .
سوسیالیسم پایان راه و فرماسیون اجتماعی اقتصادی ثابتی نیست  ،بلکه دوران گـذار
از سرمایه داری به کمونیسم است  .در این دوره سنت ها  ،آثار و عواقب جامعه کهـن
باقیست و بورژوازی سرنگون شده برای احیای مجدد قدرت با تمام قوا علیه حاکمیت
استثمار شوندگان و ستمدیدگان تالش خواهد کرد  .به همانگونه که تجربه شـکـسـت
بزرگترین انقالب کارگری در شوروی نشان داد  ،مبارزه طبقاتی در دوران ساختمـان
سوسیالیسم ابعاد جدیدی به خود خواهد گرفت و به سوال کلیدی کی بر کی پـاسـ
داده خواهد شد  .اما در این دوره و در جریان پیشرفت ساختمان سوسیالیسم آنگـونـه
که تجربه شوروی نشان داد ف نه تصور از بین رفتن طبقات و ایجاد عموم خـلـقـی ،
گذار به جامعه کمونیستی را ممکن خواهد کرد نه ایجاد دیکتـاتـوری و سـرکـوب
بوروکراسی حزبی – دولتی و غیر سیاسی کردن مردم قادر است واقعیـات مـبـارزه
طبقاتی و مشکالت ساختمان سوسیالیسم را حل کند .
سوسیالیسم از آزادی و دموکراسی جدایی ناپذیر است  .بیان آزاد اندیشه و عقیـده و
آزادی سیاسی و دخالت و تصمیم گیری مستقیم مردم در برنامه ریزی  ،تولید  ،مبادله
و در امر سیاست  ،فرهنگ و غیره تنها ضامن پیشرفت سوسیالیسـم و سـاخـتـمـان
پیروزمندانه آن است  .انقالب مداوم و حضور و نقش مستقیم مردم در صحنه تولید ،
برنامه ریزی و اداره در ساختمان آگاهانه سوسیالیسم  ،تنها وسیلـه ای اسـت کـه
پیروزی طبقه کارگر و دیگر توده های مردم را بر اقلیت استثمارگر تضمین خواهـد
کرد  .بطوریکه هیچ قدرتی را یارای درهم شکستن آن نخواهد بود .
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نگاهی به داستان کت
و شلوار دامادی
نوشته ی علی اشرف
درویشیان

ادبیات بالنده
دهدا خگاد ایگدیادید کنصنین داز دزننگ دینادد
هررزدهاشمیدکهداین ددا نخنان د نه دارد
نناننگین دشننگ در د ننه دنننحننوی د نناز ددامننادد
هررزدهاشنمنید
هرایخیدازدخوددار
دانشننجننوی دپنن شننکننی در داز دفننعننا ند
دانشننجننویننی د ننازمننانننهننای دچننریننکننهنناید
فننگایننی دخننل ن دایننران د ننود در دده د ننا د
(9011ینننا د )9018نننو ن ن دحن ن نننید
مو و د هدشی (دهدکرمنانشنا ) ده نود د
شگ رد د کهد کهدا دها د نه دخناننواد د
ا د حویلددادنگ.
دا خاندک دردشنلنواهدامنادی ددا نخناننید
نننمننادی ن دا ن  ،دیننعننصننی دمننحننخننوای دآند
خوانصگ دهاد هدچی ید یشخرداز دخنود د
هاهصماییدمیکصگدردعصاصریدکهددهدآند
کاهد رد دمیشونگدم هو دردمعصاینی دهاد
فننرا ننر داز دراقننعننین دخننودشننان دده د ننرد
داهنننگ دا ننخننانننهننای دنننمننادین دمننحنن.ننو د
جوامعیدهسخصگدکهددهدآندننویسنصنگ د نهد
کدد رکو دردخ ااندحاک دنمنینخنواننگد
راپحدمصظوهدردما.وددخوددهاد نیناند
کصگ دیاداثر دهاد هدشیو دایدهئالیسخنید
هدن اه ددهد نینارهد از دآننجناینی دکنهد
علیداشر ددهدایراندزنگ یدمیکصنگ درد
ای ددا خان دهن دده دکنخنا نی د نا دعنصنواند
دا خانهایدکو نا داز دننویسنصنگ نان دکنردد
و دانخشناهاا دمنرراهینگ دچنا دشنگ د
پررهادنمنادین د نودن ددا نخناند
ا
19

مشبصدمیشود.ازدهماندجمله دی دار د
عصاصرد هدصنوه ن دننمناد د نکناه نرد د
میشونگ
هدشکانهدهرزد ود دکنه دخنررچ دحنلنکنید
نادنننمنا د ننر نردان د نه دچننب در دها ن د
میدچرخیگ دشیررانیدهادهاد ناز دهنن د
قرم داخراییدزد د ودنگ
ای د هدشکانهدهرزداشاه د هد ا دقینا (د
)11د اددرد ا د عگ دا دردخنررچد
ادنمادکهد هدچبدر دها ن د نر نرداند
ا دنشانددهصگ دیدحضنوه در د نهنین د
ودند ازمناننهنای داننانال نی در دچنب درد
ررهها در داحن ا دد ن دها نخنی(کنهد
نهایخ دمصجرد هدحاکمنین دا نالمنی ددهد
ایراندشگ)ددهد نه د نا دآغنازین دقنینا د
ا ن دشننرای ن د ننح ن د سننل ن دکننامننلد
هیچکگا دنینسن در دمنردمنی دکنه دقنینا د
کرد دانگد ا دآهزرشاندهادهنن د نرخد
آها خه داننگ دهنن د نرخ دده ددا نخناند
نمادیدازدفکردرد ارهدماهکسیسخیسن د
ر دده دجننای ددین ننری ده ن دده ددا ننخنناند
خیلیدراپحد کاهدمیررد
پننر ننیننگ د» ددکننمننه دکنن در دشننلننواهد
میخواه «د
د
د «حنخنمناد
دکمهدفرر د ادزهرخصگد
رخدهن »
هرزدچهاه دکهد ر هادرد وفان دآغنازد
میشودد ا دکشخاهدا ن د نا د9093د
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که د نینسنخن دحناکن د نه د نرکنو د نمنا د
اح ا دچبدمیپردازددردهرکسدهادکنهد
دهدماا ل دمیایسنخنگ داز د نین دمنینکنرد رد
اینصننجنا ن دکننه ددین نرخننررچ د ننادننمننا،د
خیلید صگ،دازدچبد رمی ردددر دهر د نهد
ها ن دمننی دایسننخننگ دکننمننه دفننرر درد
شریک دنماددنیررهاید رکو داننگ رد
االیدکهد رگدهادهادرزندمنینکنصنگ درد
ننرای ددکننمننه دفننرر دمننی دآرهد دنننمننادد
خنننرد د نننوه رازی دهنننمنننرا در دیننناهد
نیررهای د نرکنو ناز ددامناد دانسناند
مکاهزدردانانال نی دا ن .نوینری دکنهد
نویسصگ دازدارداهائه دمنینگهنگ دچنهنر دید
منننکننناهز دچنننب ددهنننه دی د 13در د93د
پگه دکخنا ن نرر دا ن خنود د
ا
کخا دهنمنرا دداهد نه دجنواننان دکنخنا د
خو دمعرفی دمنینکنصنگ دمنود در دآها د
دلسوزدا (حخاددهدموهد دد نمنهد
ا
در دشننننننریننننننکنننننن )رد...
فننننننرر
د مهدفرر د وزننهنا دها د نه دشناننه دید
چبد از دداماددفررمینکنرد ن نرگ دهن د
ننه دشننانننه دی دچننب دار داصننا ن دکننرد د
ای د اکیگد ردشانهدیدچبدموپ د
ا
یا نی د ناز ددامناد(چنب د نودنن ) دهاد
میصمایانگ.
نویسصگ د اد وصی دچنهنر دی دمنهنخنا د
ونهدردنی دانعکاچد .ویرد از ددامادد
دهدشمایل د نه دننحنوی دمنینبنواهنگ د ناز د
داماددهاددهدحالخنی دقنگ نی در دمنعنصنوید
قراهد گهگدردای د صهنا دننکنخنه دای دا ن د
کهد ادکلی دفکردحاک د نر ددا نخنان ددهد
صاقضدا .
کخا هاید وخخهدایدکهدپگهد ناز ددامنادد
ازدکخا هاید ال دجگادمیکصگده دهراین د
ردحملهدیدفا ن هاددهدآن د نالنهنا د نهد
کخا ررشیدهادردآ دزدندکخا ها .
از دداماددده د ر اع د1د عنگ دازد
ظهردقراهدا د نه دا نای دپنرر د نرردرد
ای د اکیگد رد 1عگدازدفهر دنناخنودآ نا د
ذه دهاد هدشعردمعرر دلوهکا(مرثینهد
اید رایدای صا نینو)هنگاین دمنینکنصنگ درد
همچنون داین نصنا نینو دقنراه دا ن د ناز د
دامادده د هد رنوشخید را ینو ددچناهد
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شود .دمادهد از دداماددمصخظردعنرر نید
پسر دا ن در د ناز ددامناد دکنه دقنراهد
ا دجش دعرر یدداشخه د ناشنگ د نکنهد
کهدمیشوددردهخوندغلطیگ دمیشنود درد
ای دقیامیسن دکنه د نه دینغنمنا دمنینررد درد
جشصیس دکهد نه دعن ا د نکنگینل دمنینشنود د
اناال نینسن دکنه د نه دچنپنار دمنینررد درد
اننناننال ننینناننن دده دخننون دغننلننخننیننطننگ د
میشونگ از ددامادد و دد منه دفنرر د
ردشریک د کهد کهدمیشود مثلد ریگند
شاخهد لد رخ،ددهدآغازد هاه..
دهد طنر دآخنر ددا نخنان دمناده دداغنگاهد
میبواهگدفریادد کشنگامنا دپنگه دد ن د
رددهان دمی ذاهددردمی نوینگد «جنینغد
دمنرد د نهد
ن ن ددنیادغریدخوا دا
خوا دهفخهدهاد یگاهدنک د»کهد ازدای د
دهدخوا د ودندمرد دنمادیدهرش دازد
یبکریدآنهادردشناینگ د نالینه دایسن دازد
ننکننوا دمننرد دده د ننرا ننر دکشننخنناهد
اناال یون.
اماد ناز دمناده دمنین نوینگد « ن نذاه داین د
یدخکرهادهاد ینگاه دکنصن د نا د نیناینصنگ د نهد
عرر ید ازد ددامناد د»کنه درجنود داین د
دیننالننوگ دمنناده دده دانننخننهننای ددا ننخنناند
چرادکهدده دخنوا د نودند
اپافیدا
مرد د هدانگاز دیدکافید اهدمعنصناینی درد
ننمناد ننوننه دی دغن ننلن در د نینبننکنری دهاد
میر انگدرداشاه دیدمسخنانین دمناده د نهد
یبکریداهز دنمادی د طنر دپنین دازد
خود دهادازد ی دمیکرددرد یاندهرای د
هاددهدای دقسم دازد اخخاهدنماد نوننهد
ی دخنننننود دخننننناه دمنننننینننننکنننننصننن نگد.
احساندحایايدن ادد

زندانی
سیاسی آزاد
باید گردد !
20

72

بمناسبت سی و دومین سالگرد شهادت  ،صدای تند و
طوفانی انقالب  ،سعید سلطانپور
دهدراپسی دهرزهای د نهناه د 9093د ناد
شلیود یردده دارین د" دزنن دخنون د"د
.گاددهدآمگد،دخون دشنعلنه دره دشنگ د،د
سرد پیگ د حرد،دهن دش ن دنشنسن د
ردجویکاهدخوند عیگدشاعردهزمصنگ درد
هننصننرمننصننگ دفننگائننی د ننه ددهیننای د ننیننکننراندد
مکاهزاندکمونیس ده د پرد در د نخناه د
ایدشاای د نون د نر داخنخنران دفنررزاند
پرچ د ازماندچریکهنای دفنگائنی دخنلن د
ایرانداف رند ش د د
ص یهنان دده د نا دار د نهناجن دخنود د،د
عیگدشاعردکاه راندردزحمخکشاندهاد
کهدازدجش دعرر یدا ده نود در د نهد
ننصننگ در د" دکشننخنناه ننا د" دکشننیننگ د ننودنننگد
همرا د صیدچنصنگ داز دهزمنصنگ نان دخنلن د
چونداناال یدخسخ ی دنناپنذینر دمنحنسن د
فاپلد،ددهد را نر دجنوخنه دآ ن دقنراهد
دادنگدردقلددپرد پ دآنهادها د نا د" د نذهد
یرد"دآ ی د اخخصگد
عیگ دهنصنرمنصنگ دمنکناهز در دمنانارمن د،د
زنگ ید پکصگ در داننانال نی دا دحنمنا نهد
راه دده دقننالنند د ننررد دهننای ن دمننید
خررشیگد
آرام آ..ی مادرم،آرام
بگذار تا سپیده برآید
بگذار با سپیده ببندند
پشت مرا به تیر
بگذار تا بر آید “آتش”
بگذار تا ستارهء شلیک
دیوانه وار بگذرد از کهکـشـان
خون
خون شعله ور شود
بگذار باغ خون
برخاک تیر باران
پرپرشود

بگذار بذر”تیر”
چون جنگلی بروید در آفـتـاب
خون
فریاد دگر شود
این بذرها به خاک نمی ماند
از قلب خاک نمی ماند
از قلب خاک می شکفـد چـون
برق
روی فالت می گذرد چون رعد
خون است وماندگار است
زنگ یدنامهد عیگد،دع.اه دهزمصگ نید
ردپایگاهیدانساندانگیشمصنگی دا ن دکنهد
زنننگ ننی دها د ننا دهننصننر دمننکنناهز در دهننصننرد
ماارم دپیونگدزد دا د
انگیشهدهاید عنینگ دقنلند د نیناهنینهنا دهاد
میشکاف دردپیام د،دپیا دامیگدردجه د
،دپنینا دا نخنانامن د ،دپنینا دافن دهرشن د
اناال دخل دهنمنان دپنینا دخن د نرخنید
ا ن دکنه دده د نمننامنی دآثنناه در دننوشننخننهد
های ددهخش دردفررزاندداهد د
عیگددهد ا د 9091ددینگ د نه دجنهناند
شودد دپسدازدپایان ددره دد نینر نخناند
دهدد سخانهایدجصو دشهرد نه د نگهینسد
پننرداخن در داز دنن یننو دده د ننمنناچ د نناد
زنگ یدکاه راندردزحمخنکنشنان دقنراهد
نرفن د دزنننگ نی دهننالکنخننکنناه دمننرد د،د
ا خثماهدردفاردان ی د نعنینگ دها د نراید
کاهدهصرید ران یب د د عیگددهدهناید
اجخماعدهاد اد مامیدرجوددمیشصاخن د د
چرادکهددهددهرندجامعهدرد ادمنرد درد
رایدمرد دزیسخهد ودد دازدمرد دالهنا د
می رف درد رانجا د ادشهاد ن دالنهنا د
ب دمرد دشگد د عیگدهمهدجنا در دهنرد
جادازدمکاهز دعلیه دمنظنالن داجنخنمناعنید
ازدنمیدایسخادد ددهدزمانددیکخنا نوهید
پهلویدرددرهان دهکنود دجنصنکن د نعنینگد
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آ ش شاندخشمید وددکهد ادنمای دننامنهد
هایدآ اه رانهدا دکهددهدزیردیوه د
من درهان د نناراک د ننر ن اه دمننیننشننگ درد
اشننعنناه دهننمننچننون دهردی دغننرنننگ د
خ خ اندهاد هد یگاهیددعوادمیصمودد د
خفته در دهلیز
بسته در زنجیر
حلقه ی زنجیزهای سرد ،سنـگـیـن
است
پلک بگشا ،خواب ننگین است
لحظه ها ،با شوق آغاز قیامی سـبـز
می رویند
لحظه ها با انتظار انتقامی سرخ می
میرند

کهدهمه دجنا د سنخنر دمنینشنگ در د نصنگ د نصنگد
زنگانهادهادده دهن دمنینصنوهدینگ در دننوینگد
ههائیدفرزنگاندخل د نگ ن دقنگه نمنصنگد
ود دهادجواننه دشنادمناننی دها دده ددلنهناد
نشانیگد
عیگ د نا دارلنین د نهناه دپنس داز دقنینا د،د
هاهیدکنه دمنرد دآننرا د نهناه دآزادی د،د
هاهدنا ودید خ دردا خثماهدمیصنامنینگننگد
،د هاهیدکنه دننوینگ د نبن دپنینررزی درد
ههائیدازدیوغدفاردردا خثماهد ودد ،د ناد
رجودید رشاهدازدشنوه در دشنوی د نرد
فعالیخهای داف ردد د
وئید عیگد ادقینا دخنلن د نولنگی د ناز د
یافخهدا د دپگدخل د نهناه دشنادمناننید
خل دهاد ادیوه د هدکرد خاند هد هناهد
خوند گ د اخ درد ازدای د عنینگ د نودد
کهد رایدکرد خاندمیدخوانگد

جام ها ،لب های رنگین خداونـدان
شب را بوسه می کارند

این کردستان است

بسته در زنجیر

این کردستان ایران است

خفته در دهلیز

که چنین در خون می درخشد

آفتاب شهر بی آواز ما ،باید

این آتشها کـه امـروز در یـ

ریشه های روشنش را در خـلـیـج
خون سرخ ما بلرزاند

فروخفته اند
این آتشهای تکه تکه شده خون

باغ فردا ،در دل شب هاست

این آتشهای شانه و پیشانی و قلب

تیرگی باید که روید از عمیـق آن
گیاه نور

این آتشها که از بند بند کردسـتـان

دهد ا د10د نجنر د نرردن داشنعناه د"د
آرازهاید صگد"د هد یناهنچنالنهنای ده ین د
رفخاهدآمگدرددهدمینان دح.ناه دزننگاند
ادقامخید نرافنراشنخنه د نا دخشن در دکنین د
فکاا یدرد اد ررد دایده اد"دا ردچنهد
ازد دد صگدشکصنجنه دهنا دمنینسنوز د–دزد
خوندهیبخهدخوهشنینگهنا دمنینافنررز د"د
کهدص یر دازدپهصهداری دردحلاهدهناید
ص داخخصایدده ذش د ه د نوی دزاغنهد
هنا در دکناهخننانننه دهنا در ددانشن ناهننهننا درد
مگاهچدپیا دشاعردردههنپنوی دفنگائنیناند
خل دهاد و دخل ده انیگد دده د نا د
11ددهدارلی دشکهایدشعرد نا دفنریناد د"د
زنگانید یا نی دآزاد د ناینگ د نردد د" دازد
اناال ددهدها د ب د ن ن د دشنعناهید
21

زبانه می کشند
فانتوم ها را می سوزانند
تانک ها را می سوزانند
امپریالیسم و عمالش
را می سوزانند

عیگد اداشعاهدردنمایشصامهدهایدمسخصنگد
کاه ریدهصردهاد ادمکاهز دفکاا ی ددهد
میدآمیب درد ا رهاین دها د نه دخناننهد
کاه ران در دزحنمنخنکنشنان د نکنگینل دمنید
نمودد دصگای د نر د نعنینگ در دخنرر د
اناال ی دکهدده دفضنای دمنینگان دآزادید
دهد رامیگاش دچنهناه دفنگائنی دخنلن د،د
فرزنگاندد رهدخل د رکمن د ،دصنگاید
آ ید ومنا د ،دآی د نومنا دها دفنصنین د
افک د اخخهدردنویگد گار دمکاهز دعلینهد
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خ درد رکو د رمایهدهادمینگاد د ،دازد
یادهادنبواهنگ دهفن د دار دده د نرا نرد
زنگ نی داننانال نی دا دهرحنی ددلنینر درد
هزمصگ دداش دردهمنواه دده د نکناپنوید
مگار د ودد دهر د اد از دفنلنکنی درد
خیان د هد ود دهادهریدآشخیدنگاش د د
ازدآندهص ا دکهد ررزدنبسخی د دنشناننهد
هننای د نناز دفننلننکننی دجننریننان دها ن د
اکثرین د نگفناع داز ده ین دپنگ دخنلنانید
جمهوهیدا المیدپرداخ د،ددهد را رد
ای د رای دایسخاد در د نا د نمنا د نوان درد
هزمصگ یدخوین د نرای ده نوا دکنردند
آندکوشیگد
دهد بصرانیهادرد حثدهنا دهنمنوها د نرد
مواپ داناال ید ازماندپایدمی شردد د
ارد ادشهادادهفی دجهاندکاه ردفگائید
دهدمخیص د91د هم دما د11د"دجهاننید
"دهادکهدیودجهاندعظنمن د نود د ،د نهد
جهاندپررلخاهیادشصا انیگد د
عیگد هدعنصنوان دشناعنر د ،دننویسنصنگ درد
کاه ردان دعضنو دکناننون دننویسنصنگ ناند
ایراند وددرد بافرداهز دکاهدهصنرید
رد رجسخ یدهای د هدعضوی دهین ن د
د یراندکانوند ر یگ دشگ د ودد د عیگد
ادعش دپایاندناپذیرد هدههائی دخنلنان د
یودد دازد سیجد نود دهنا در دفنراخنواند
آنهاد هدمکاهز دردماارم دازدپایدننمنید
ایسخناد د داه نجناع دحناکن دکنه داز دنن نوذد
عمی دردپنینوننگ دننا سنسنخنصنی د نعنینگ د ناد
خلا دآ ا دردازدآندهرا صاکد نودننگ د،د
دهدپیدآند رآمگنگد ادشاعردردهنصنرمنصنگد
اناال یدهادازدخلا د ر ایصگد دآهی ددهد
هاه دپنا نگاهان د نرمناینه د ،د نعنینگ دهاد
ه ودنگدردجش دعرر ی دا دها د نه د"د
عرر یدخوند"د گ د اخخنصنگ د د نعنینگد
ده د نصن نر د نرخ دفنگائننی دهزمننصنگ داید
پرشوهدر د ن لن دنناپنذینر د نود دکنه د ناد
عش دعمی د هدفکاهدکاه ردردهمنه دید
زحمخکشاند طوهدخسنخن نی دنناپنذینر درد
پی یرد رایدآ اهیدرد سیجد ود دهاددهد
جهن دپنینررزی دننهنائنی د نا دپنای دجناند
جص یگد
دنام دجارداندردهزم دپایگاهد ادد د
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برخیزیم
چــو در جــهان قیــود بنـدگی
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خلق قهرمان ،کارگران و رفقای
مبارز با مشارکت و ارسال

اگر فـتد به پــای مـــردمی

گزارشات  ،نظریات و انتقادات

به دســت توست

خود ما را در غنی تر ساختن هر

به رای مشـــت تــوست

چه بیشتر نشریه یاری نمائید .

رهــائی جهــان ز قــید جــور و ظلم

برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان

بپـــا کــنیم

کمونیست و یا ارگانهای آن با یکی از

چــو جنگ تـــوده ای

آدرسهای زیر تماس بگیرید

رها شــویم ز قیـــد بنــدگی

روابط عمومی

به هـــر کـــجا نشــان ز ثـــروت است

webmaster@fedayi.org

زحاصــل تالش کــارگر است

کمیته کردستان

زمین  ،غنـــی ز رنج بـــــرزگر

kurdistan@fedayi.org

ز همـــتش شود ز دانه خــرمنی
بپــا کنــیم چو جــنگ توده ای
رها شویم ز قیــد بنــدگی
همــپایم  ،همپایم  ،همراهیم  ،همرزمیم
جان بر کــف برخیزیم  ،بــرخیزیم  ،پیروزیم
چو در جهان قــیود بندگی

کمیته تهران
tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته آذربایجان

اگر فتد به پــای مردمی

azer@fedayi.org

به دست تو به رای مشــت تــوست

مسئولین پالتاک

رهائی جهان ز قید و جور و ظلم بپا کینم

paltalkroom@fedayi.org

چـــو جنگ توده ای

کمیته امور پناهندگی

رها شــویم ز قید بنــدگی

panahjo@fedayi.org

به هر کجا نشان ز ثروت است
ز حــاصل تالش کارگر است
زمین  ،غنی ز رنج برزگر

ریگای گه ل در فیس بوک
Www.facebook.com/regaygal

ز همتش شود ز دانه خرمنی بپا کنیم
چو جنگ توده ای
رها شویم ز قید بندگی

فدائیان کمونیست در فیس بوک

http://facebook.com/
sitefedayi

كار  ,مسكن  ,آزادى  ,مجهورى فدراتيو شورايى !
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