
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

برغم کاهش دامنه اعتررااراخ ارارابراار  امرا 

همراارررکه کره اش مرارش مردرجرکش برکد  رنر رش 

اعتراا  وا تماع  سراسری دهایران قصد 

اهامش و ایستادن اداهد چرا کره ایرج  رنر رش 

گسررتررردر وسررراسررری اررتررارر رره  ررجررنرر رراه  رردن 

مرررررا رر رراخ اقررتررصررادی و سررارراسرر   ررکدر هررای 

شحمتکش مردش ایران اسر  کره مراسرزرش اش 

طرف ط قه حاکم و اظاش سااس  آن شاردان   

 کن ه   سرککب و  شردیرد اسرتر رمراه طر رقره 

کاهگر و شحمتکشان  امده و هاادن بارش اش 

دهصد  امده به شیر اط فقر بکدر اسر    08

ا  ته شیر سرارار ر سررکرکب و ارتر  ابرتردا ر  

 ریرج حرقرک  و آشادیرسرای سراراسر  و مردار  

 ط قه حاکم به طرش برارسرابرقره ای بره  رروخ 

هایشان اف ودر اارد   اکرنرکن بررغرم فرروکرش 

دامنه اعتراااخ ااابراار   امرا شمرارنره هرای 

عان  ا تماع  و اقترصرادی کره اعرتررااراخ 

گسررتررردر سررراسررری دیررمررار ها مرردیررد آوهد  

سر ای اکداش باقاس   برارکراهی مرارجرارکار  

 ررکاارران  ااررراگ هررای گسررتررردر کرراهگررران  

 دکیق دهمرداا  دستم د ها  ااهنر راهیرسرای 

گستردر  فساد وهاا  اکاهی و اارترهرسرسرای 

ماجااهدی وابستگان به حراکرمرار  دهحرا رارکره 

هاچ مقاش ومر د  حاار به هسادگ  به آاسا 

ااس    صاحب کاهاااه هرا ومرراکر   رک رارد 

سپس گرفتج وامسای کهن و ااراگ کاهگران 

    صاحب شمانسای  عمکم  

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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تداوم اعتراضات ، زمینه اتحادهای 
 اجتماعی کارگران 

 ساخته است امکانپذیرتر و زحمتکشان را

 2در صفحه  ادامه

11صفحه   



 ادامه از صفحه یک

    مرا ع و جگجسا  به هم شدن اککسارسرترم  و 

ای اد فا ده های متددد شیس  محار   ارااره 

اراب  و ککچ ماجاکاسا دهقران و کشراوهش بره 

حا اه  سراهرا  بردون هرارهرگرکاره امرکراارا ر  

برای  اماج مداش  بررمرا ر  مرکسرسراخ مرا ر  

برررای فررریررب وچررپرراوه اارردواررترره هررای ااررد  

مردش  مرس اردادن مرکه سرپرردر گر اهاار  کره 

هست  و ااست   ان ها  رمرع کرردر و دهار د 

ایررج مررکسررسرراخ بررامرراررد کسررب دهآمررد  سررپررردر 

گ اهی کردر ااد  همه ایج ف ایع ومصا رب بره 

 ای اکد باق  اس  ودهآیندر  ارار  هار حرجر  

برای آاسا متصکهااس  وادا  مشق  باهی 

کرره قرر ررب اش ررنرر ررش عررمررکمرر  دیررمررار اررارر  ده 

اعررتررراارراخ و  رر ررمرردرراخ و دهاعررتررصررابرراخ 

کاهگری و ا تماعاخ مدجرمران مررسرتراهان  و 

ما  راارترگران   برروشی عرارنر  و هرمرارشرگر  

 دا    

عهور برآاسا  بحران سااتاهی اظاش اقتصادی 

»  مسکهی اسهم    مسئجه  ساا  ساشی و یا

که  سااگرارر  ردر اسر  و «  آشادی اقتصادی 

بناش سااس  اقتصادی ائک ا اررا رارسرم  رنراارتره 

مرررارررشرررکد  دههرررمررره کشرررکههرررا اش رررمرررجررره 

ایررران دهحررکشر  شرردیررد اسررترر ررمرراه و فشرراه 

اقررتررصررادی وسررارراسرر  برره طرر ررقرره کرراهگررر و 

محرومان  امده ف ایع باشتری آفریردر اسر   

بررکیرررر دهکشررکههررا رر   کرره اقررتررصرراد آاررسررا 

عمد ادو ت  بکدر اس  و اشطریق سکبسارد هرا 

قام  ها متداده اگسدا ته مرارشرد و اشطرریرق 

  هیق اقدینگ  صنایع سرما بکداد  برا اعرمراه 

ایج سااس  ها دهواقع اشیک طرف  رک رارداخ 

دااج  قاده به هقاب  با واهداخ کاالی مشرابره 

ارراررسررتررنررد اشطرررفرر  سرررمررایرره گرر اهان بررزررش 

اصکص حاار به ارید کراهارااره دهحرا ر  

مک کد ااستند و مازکاهند با اعرمراه سراراسر  

اا کر کاهگران ق ج  برکراهرنرد و «  ددیب اارو «

به  ای آاسا ااروی کاه مکق   استزداش کنرنرد  

و  ررمررامرر  قررکاارراررج ودسرر  آوهدهررای  ررنرر ررش 

کاهگری ها باشستااند  اش طرف  هماارکه کره 

دهایران  اهدهستام ده واگذاهیسای صنایرع و 

مراک   ک اد و ادماخ بره برزرش اصرکصر   

ایج سران حککمت  ووابستگان آاسا هستند کره 

ایج کاهاااه ها و مراک  کاه و ک ارد ها مرتر  

مازراد وبدد وامسای کهن هرم مرارگراررارد امرا 

آاسا ها هار ام  اارداشارد  برجرکره گراهگرران ها 

ااراگ ماکننرد ویرا حرقرک   ران ها مررداار  

اماکنندو اغجب شماج ایرج کراهارااره هرا ها برا 

قام  چندیج برابر ماترو نرد  ارهرصره کرهش 

ایج  رسراار  سراشی و آشادی اقرترصرادی ارار  

دهایج کشکهها مر یرد بررعرجر   ردر ومرک رب 

فررقرراررر  ررر  رردن فررقرررا و  رررو ررمررنررد ررر  رردن 

 رو مندان  در اس    دهعاج حراه واردرار  

اقتصادی دااج   اش یرکررررف   مشرکرهخ و 

مررزرراهگ مررنرررررقرره ای هتیررم  و مررکقرردررارر  آن 

دهعرصه  ساار  اش طررف دیرگرر دهشچشرم 

ااداش آیرنردر سررمرایره گر اهیرسرای اراه ر  ها 

اا محدود  ررارکاهرد کررد  هتیرم ده رنرگرنرای 

اقتصادی   فساد گسرترردر دو رتر  و فشراهبرارج 

ا مجج   قاده به اا اش  دسداخ ووعدر های دادر 

 در ازکاهد بکد  بنا برایج فشاه اقرترصرادی و 

 شدید سرککبگری    کرجرگرارری  رنر رشرسرا ر  

اعررتررراارر  دهایررنرردر ها ا ررتررنرراب اررامررذیررر 

 اکاهدکرد 

 ن ش  که هتتم دیمار آغاش  د ا  تره  رنر رشر   

اس  با  رکاب عمد را ارکهدر برکهتوا ر  کره 

دیگر اشاصهح طج   و اصهح طج ران قرهبر  

گذهکردر و ده ست کی هار اکین  اسر   ایرج 

 کدر های چپاوه  در و به حرا راره هااردر  ردر  

 امده دهاتا ه چساهدهه  به   ربه دهیافته اد 

که دهچساه چرکب ایرج هتیرم اسراسرا اصرهح 

امکه به اتع آاسا  چه اشارقررره ارظرر ارکاسر  

های سااس   ان  یردرنر  دمرککررا رار ر کرردن 

 امده  چه اش اقره اظر مرا ر راخ اقرترصرادی 

 ان  یدنر   رامرارج هفرار وعردا ر  ا رترمراعر   

ممکج ااس   و اما ایج هرنرکش کرافر  ارارسر   

مسم ایج اس  که برداارنرد کره برایرد اش هار حرب 

سرررمررایرره داهاارره هررم عرر ررکهکررنررنررد  ودهایررنرر ررا  

ودهایررج عرر ررکه اسرر  کرره طرر ررقرره کرراهگرررده 

گرررردآوهی ومرررترررحرررد کرررردن شحرررمرررترررکرررشررران 

ومحرومان  رامردره وبردهآوهدن آارسرا اششیرر 

چتر هه ری  رریرااراخ برکهتوا ر  و ارکهدر 

بکهتوا   و اا  اصهح طرجر ران و غراررر کره 

ارر ب هگ  محسکب ماشکاد ودهغااب ط قه 

کاهگر متشکب و متح ب مارترکاارنرد ایرج مرکگ 

عظام اکهدر بکهتوای به  نگ آمدر و برریردر 

اش مذهب و من ررها بره دار راه ارکد برکرشرنردو 

 ن ش ااقهب  ها بره اارحرراف و بره  رکرسر  

 بکشااند   اقش ده ه اوه باشی ماکند  

اما ط قه کاهگری که با ه اهان اعرترصراب و 

 ررظرراهررراخ  ررا حرردودی آبرردیرره  رردر اسرر   

دهصکه   ماتکااد به ماشتاش مرا  اخ هفراهر   

و سراراسر    رکدر هرای مرحرروش وشحرمرترکرش 

 ررامرردرره  رر رردیررب  ررکد کرره سررررر  آگرراهرر  

سکساا است  و ط قا   ارکدها اه رقراه دهرد و 

 شکب سااس  اکد ها باشیابد وبه استرا ری و 

 اکتاکسای ااقهب  مسج   کد و اکدها بدنکان 

یک ط قه دهمقابب ط قه حراکرم سراشمران دهرد  

دهایج ماان کمکااستسا عج  ا دمکش و کاهگران 

کمکااس  عرجر  ا رزرصرکص ومرا ر  مرسرمر  

بردوش داهاد و اگر بزکاهند به ومرارتره ارکد 

عمب کنند  باید هار ها   ها  ست ک کرنرنرد کره 

 بتکااند بر  ضاد 
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 یدی شیشوانی  



ده حا اکه فده آ ش اعرتررااراخ ارارابراار  

مردش فروکش کردر اسر  و ر  شمرارج شیرر 

مای سردمرداهان هتیرم برارشرترر اش هرمرارشره 

 غ ادر  در و آیندر سااس   مسکهی اسهم  

برکه  دی  اهیک و محترکش بره فرنرا برنرظرر 

مارسد  چرار ی کره سرر گرارری مر ردد ایرج 

اعتراااخ ها برکه  دی مرحرترمرب مرارکرنرد 

اا کاا  هتیرم اش حرب برحرران اقرترصرادی و 

 شدیرد  رحرریرم اقرترصرادی اش طررف غررب 

 اس  

مردش به ااابان ااامداد که دس  بدامج هتیم 

برای چاهر بدبزت  ها و مصا تسای شاردگر  

 ان  کاد   برعکس آمداد که هیشه مرجرم و 

ستم  مسکهی اسرهمر  ها اش برارن برکرنرنرد  

ایندفده به ااحاه مزتج  کرب سرارسرترم ها بره 

چا ش کشادر اارد و صرریر  و قراطرع اعرهش 

کردر ااد که هتیم ها امازکاهند و اش دیرج و 

اسهش من  راد  و   سران هتیم مذبرکحرااره 

هر کداش سد  کرداد که مای اکد ها اش ایرج 

اقتصادی بارون کشراردر و –افتضاح سااس  

 قصارها ها به گردن دیگری باااداشارد  کره 

دیرگرر  ۸۸اک  زتااه مردش با   رربره سراه 

فریب ایج ساار باشیسای هتیم ها ارزرکهدارد  

سرککب و ا تاما کمسای سران هم بارحراصرب 

مااد و دااش آمکشان و کاهمندان دو رتر  ای 

ها که هم بضرب شوه برای حمای  ارکدش 

به ااابااسا کشااادر بکد باشتر اش هرمره ارکد 

هتیم ها ب  آبرو کرد  مردش مراهررا برزرااره 

هایشان هفته ااد و   چا ی  غاارری ارکرردر 

و اررزررکاهررد اررکرررد اعررتررصررابررسررا و  رر ررمرردرراخ 

کرراهگررران و اعررترررااررا شرران ادامرره اررکاهررد 

دا   و سران دشد هتیم هرم برزرکبر  ایرنررا 

مادااند که هر آیرنره مرمرکرج اسر  کره مرردش 

دوباهر به ااابااسرا سررهیر   ردر و طرکمراه 

ساار حککم  ها برای هرمرارشره مرسوررو مرکش 

کنند  اصهح طج ان هم دقاقا هماج ارکف ها 

داهاد که کب ساستم به یک راهر بردسر  مرردش 

فرو هی د  برای همارج هرم برکد کره برارکراه 

انشستند و هر طرکه  ردر ارکاسرترنرد دوبراهر 

 ای  ده باج  نر رش مرردش بررای ارکد براش 

کنند  اگرچه  مای  آ کاه ایج  ن رش برکیررر 

ده ایج اس  که اش اصهح طج   و مادوهرای 

هتیم گذ ته اس  و بساچ و س  ارمرارزرکاهرد 

با هاچ  ناح فدج  و سابق هتیم کناه برارایرد  

ایج دست اخ با منسان  دن مش  ااگا ر ها و 

مرا  اخ واقد  مرردش سردر  داهارد  رنر رش 

سراگکا  هتیمرا با اماد به سراراسرترمرداهان 

اکب دو   که گکیا فده ده سراراسرترگرذاهی 

غررایررب اارردهبرراش برره مسررجررن اصررهح طررجرر رران 

 حککمت  بکشااند 

مدرف یک  اش ایرج ” هفراادوش“طرح  داه 

فری کاهیسایایج اصهح طرجر ران اسر  کره برا 

عمکم  کردن ایج اکاسته مازرکاهرنرد مرردش 

مغ کن بزش  اش هتیم  رکارد کره گرکیرا ایرج 

بزش هنکش قاده اس  مدضرهخ اقرترصرادی 

ها حررب کررنررد و ده یررک سررااررترراه سررراسررر 

مکسادر و وه کسته ماتکااد بنتع منافرع  رکدر 

های محروش سااس  گذاهی کنده مضحکرترر 

اش همه  ک اس  اس  کره بررای ایرج  ردراه 

بقکه اکد ان مسا رمر  آمرار  برمرردش اها ره 

مادهند  غار اش  ن ه مسرا رمر  آمرار ی ایرج 

 داه با هتیم ک ات  که مردش م  به مراهرار  

واقد  و اد مردم  اش بردر ااد  اش هتیرم 

مرراررزررکاهررنررد کرره اگررر هاسرر  مرراررگررکیررد و 

مردماس  ا راشر یرک هفررااردوش بره مرردش 

بدهد و یا ا اشر دهرد مرردش  رظراهرراخ آشاد 

دا ته با نده آیا وقاح  اش ایج باشتر؟ اینران 

ارره فررقررط مرر رراهشاخ هررر هوشر کرراهگررران  

ها گرکاهر  …  کااان  شاان  دااش کیان و 

بر اترخ همگاا  اش یک هتیم  نایترکراه و 

سرککبگر امادااند بجرکره ده مرقرابرب  رنر رش 

هررم کرره بررا سرر ررکعررارر   ۸۸و  ۸۸کررنررکارر   

وحشاااه ای سررکرکب  رد هرم ارکد ها بره 

ککهی شدر ااد  کداش مایگار مردم   وقت  که 

شادااسایشان مر اش فردرا رارج و کراهگررهرایر  

اس  که صرفا بزاطر مرا  اخ صنت   ران 

 کن ه و اکدکشر  مرارشرکارد؟؟ کسر  مر رب 

 دتر مناه  که اش مردش مازکاس  مسا مر  

آمررارر اارره بررا  رردرراه هفررراارردوش برره ارراررابرران 

باایند آیا دغدغه اش  مردش و مجم  و ستم  

اس  که گرفرتراهش  ردر اارد و یرا ده واقرع 

اگران متقاعد کردن سرران هتیرم اسر  کره 

مایگار  کدر ایش ها به هفراادوش بگذاهد؟ کره 

بدد چه بشکد؟؟؟ مر ره مرردش بره هتیرم های 

ازکاهند داد و آیرا اارترظراه داهارد کره هتیرم 

مسئکالاه کناه برود و برگرذاهد مرردش اهادر 

 ان ها اعماه کنند؟؟ اینان ایرج چرسراه دهره 

ها ده کداش ساراهر شاردگر  کرردر اارد؟  رمراش 

ما را بر سر اعماه اهادر هماج  کدر هاسر  

کرره چررسررب سرراه اسرر  کرره حررق هررر گررکارره 

داا تگری ده سراک تشان ها اش دسر  دادر 

ااد و هر داعاه ای داه بر براش مرس گررفرترج 

ایج حرق  بررررش وحشرارااره ای  رکسرط ایرج 

 فا استسا سرککب گشته اس  

ده  ایج ارکرتره مرارهراردر ارارسر  کره بررای 

برگذاهی یک هفراادوش مرردمر   ررط اوه 

ایج اس  که ایج هفراادوش یا  کسط ارامرریرج 

باج ا مجج  برگ اهی  در کره اعرمراه ارترایر  

هفراادوش ها هم متضمج  رکارد و یرا ایرنرکره 

دستکم به سهمِ  بزش  اش اهگااسرای هتیرم 

و قکاااج اش باید اعرترقراد دا ر  کره برترکاارد 

های واقد  مردش ها اش صرنردوقرسرا براررون 

آوهدر و ااررتررزرراب  ررکدر هررا ها ده عرررصرره 

 مکهد اظر به ا را 
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همان طکه که ااتظاه مارف  همه اشرسرترسرا و 

کنترااسسا برای وحدخ دهون  ن ش چر  بر  

اتا ه مااد شیرا هاچ ماکادی با عرصه ماداار  

م اهشاخ  کدر ها ادا     اینک شمران بررای 

گاش بردا تج ده  س  ای اد وحدخ واقد  فرا 

هسادر فقط ااراشمرنرد براوه و هرمر  و  ردیر  

اس    هفقا ده  رایط حساس  به سر مار رریرم 

 رایر  که هماشه منتظر آن بکدیم   حاه هر 

حرک  و اقداش ما ماتکااد  ا ار گذاه و  ردرارارج 

براه دیرگرر  75کنندر با د ا اید بگذاهیرم سراه 

دیرگرری هرم  00 کراه  کد حت   کراه ساه 

غار قابب ق که اس    قاراش اارارر  رکدر هرا اش 

یک طرف برا اقردامراخ سررکرکبرگررااره هتیرم 

هوبرو اس  و اش طرف دیگر ده ا کد گ یرنره 

ای ااقهب     ریاااخ اد اارقرهب ده کرمرارج 

اشستره اارد  را آن ها ده  رسر  اهرداف ارکد 

هدای  کنند   سجرن  طج سا  کفارقر  ارزرکاهرنرد 

دا   چرا که طر رق مشراهرداخ مرج کرمرترریرج 

و سه ای ده باج مردش اداهاد فرقرط مرارترکاارنرد 

ااهه و م احم  ای اد کنند   ارر اصج  اش 

 ااب هتیم و طرحسای سرککب گررااره سرپرار 

اس    ط ق اطرهعر  کره مرج داهش سرپرار ده 

 داه  ککد ایر  اررش و ار اردر اسر  کره ده 

صکهخ  داوش و گسترش اعتراااخ  کدر ای 

بدان متکسب ارکاهرد  رد و بردیرج طرریرق هرم 

دهگاریسای  رنراحر  دهون حراکرمرار  ها کره 

مک ب  ضدا  هتیم  ردر   حرب کرنرد و هرم 

مساه و سرککب اعرتررااراخ  رکدر ای ها بره 

اا اش برسااد و برای ایج کاه اش ای اد سرکهیره 

ای دیگر هم ابای  اداهد   طر رق قررایرج برر  

براردر دیرگرری کره سرپرار ده اارتراراه داهد و 

متررصرد اسر  ده صرکهخ  ر وش بره هرمررار 

ککد ا بدان متکسب  کد ای راد وقرایرع طر راردر  

اس    با اطمانان مرارترکان گرتر  ش ر  ره هرای 

مشکک    ااه هوشی اارارر  رکسرط سرپرار و 

 کنک کتی " هاهپ " )  کنرک رکتیر  کره فرقرط 

ده ااتااه هوساه و امریکا اس  و ده ش ر  ره 

سر مب ذهاب ه اس بناراد مردافرنرد غرارر عرامرب 

و کد آن ها هد اکرد فقرط مرنرکرر  رد کره ده 

ش   ه سر مب ذهاب دااب بکدر اس  ( هوسر  

هخ دادر اس  و همه ایج ش   ه هرا بره ارکعر  

مدیری  کردن وقایع ط اردر  و فرراهرم کرردن 

شمارنره ذهرنر  بررای براوهااردن واقردر  برکدن 

ش   ه ب هگتر آیندر ده  رسرران اسر  ) طر رق 

گتته دکتر مسدی شاهع  اش عرنراصرر سرپرار و 

مرار  3 ا 2ه اس مروهشگار ش   ه  ناس  ط  

 5 را  6آیندر احرترمراه وقرکع ش ر  ره ای برارج 

%  اسر     الشش بره 68هیشترر ده  رسرران 

 کاا  اس  مروهشگار ش   ه  دیردا و ارجرق 

ا ساعه اعهش و کد کرردر و  را مرارش اش ایرج 

هماشه  اکاد دا تند  نسا متک   اار راه مرربرکط 

به ش   ه مکسسه ت ک فا یک دااشگرار  رسرران 

اس    عهور بر آن ده ه ش   ه ها  قری را ده 

همه مرکاهد ده یرک هار  برکدر ( ش ر  ره ای 

کنتره  در که ده اوگ اعتراااخ  رکدر ای   

بر هوی شادگ   ماش مردش ایران  ا ار ارکاهرد 

گذا   و همه ذهنسا و اار راه  رحر  ا شردراع 

ش   ه قراه اکاهد گرف  ) ط ق گرترتره وشیرر 

کشکه ده صکهخ وقکع ش   ه ده  سران هرر 

گرااره  22استان کشکه مسئکه یک  اش مناطق 

 رسررران اسر  ( و برردیررج طرریررق برا سرررکررکب 

باقاماادر اعتراااخ مراکندر  کدر ها قااش ها به 

  کس  کامب بکشااد   

هفقا ایج مقدمه کک اه  بکد برای ایج که  اکارد 

کنم برای مکفقا   کدر ها مرار رایسر  هرر چره 

شود ر و سریدتر برای وحدخ دهون  ن ش و 

ای اد ا تراا اکی قده مند واهد عرمرب  رکیرم و 

ایج امر  نسا و  نسا به با برگ اهی اشسرتر  اش 

امایندگان  ریااراخ مرزرترجر  دهون کشرکه و 

دااب کشکه برای  تاهم و همگررایر  ده برارج 

اتراخ  ریاااخ سااس  و ا زاذ  اکتارک هرای 

مناسب بررای مرقرابرجره اقردامراخ هتیرم و دادن 

اطهعاه های  سا   و فراارکاارسرای مرنراسرب 

برای اعتصاباخ و  ظاهراخ و ایر راد کرمرارتره 

ای برای حمای  اش کاهگران اعتصاب  ممکج 

اکاهد بکد   اگر چنااهه هر  ریاار  ارمرایرنردر 

قابج  ده دااب اما اند ما ایس  هر چه شود رر 

امایندر اکد ها به دااب کشرکه گسرارب کرنرد  را 

ایج اشس  برگ اه و به طکه مستقرارم هردایر  

اوارراع ها ده ااررتررارراه بررگرراررراررد   ده هررر 

صررکهخ مررارر ررایررد ده دااررب و اش ارر دیررک   

اوااع ماداا  م اهشر هصد و هه ری  کد   

صریحا بگکیام دادن چرنرد اطرهعراره و  رمرع 

کردن چند اتر ااگش   ماه ده فهن مادان و 

بسمران ارارابران کره  رنر ره سررگررمر  و هفرع 

مسئک ا  داهد دیگر بس اس    فقط برای ایج 

اس  که بگکیارم مرا هرم کراه کرردر ایرم   هرر 

چقده ص   با سهش و صجکاخ و اکش انردان 

اشس  برگذاه کردیم و  ب با  نرگ و دعرکا 

قسر به اااه هایمان هفرترارم برس اسر     ایرج 

گکی و ایج مادان    نرگ ایرج  راسر    ایرج 

 نگ اه هو نتکر مر حرف مرارزرکاهرد و اره 

 ررئررکهیررسررای مررر طررمررررررا  بررجررکرره اهررب عررمررب 

مازکاهد و با اه اش مرحرافرظره کراهی و آمرادر 

 ان بااتج   هر آاهه غارر ایرج  ر   رکرسر  

اتا ه ای برای  کدر ها به باه ازکاهد آوهد و 

 مسئک ا  آن به طکه مستقام به گردن ماس   

  08/08/06مسدکد 
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هاش بقأ  مسرکهی اسرهمر  مررسرشر  اسراسر  

اس  که به اظر مج هاهگار ماسن دهسرتر  بره 

آن دادر اشدر اس    قرریرب بره چرسرب سراه اش 

عمر ستاکتریج و فاسد ریرج و ده عرارج حراه 

مکاه ریج و فری کاه ریج هتیرم اراوهمرارااره 

ماگذهد   هتیم  با دو ویررگر  برر سرتره کره 

و ه  مای  آن اش  رمرامر  هتیرمرسرای مرنرترکه 

 اهین مداصر ایران اسر    ویررگر  اوه ده 

ااتااه دا تج اب اهی قده منرد بره اراش مرذهرب 

اس  که همرکاهر براهش هحرمرترسرای ا رسر  ها 

برای هتیم به اهمغان آوهدر   اش ایاش هللا هرای 

هاگ و واهاگ و مناس   هرای مرزرترجر  کره 

هر باه اش آستاج  رمرسرکهی اسرهمر  براررون 

مااید  ا  نگ و طکفان و ساب و ش   ه و آ ش 

سکشی که گرر چره بررای  رکدر هرا  ر  هار  

ومحنر  و مصرار ر  ارداهد بررای  رمرسرکهی 

اسهم  هماشه ادم  بکدر و ااصافا باید گرتر  

که اش هوشها و وقایع ماش آمدر ط  ایج سا سرا 

به برسرترریرج ارحرکی برسررر برردر و بره ارکبر  

 کااسته افکاه  کدر ها ها مدیری  کند و بردیرج 

طریق ب هگتریج بحرااسا ها اش سرر برگرذهاارد 

 و به حااخ انگاج اکد ادامه دهد  

ویرگ  دوش که  اکاد ایج اک تره برر آن اسر   

و کد امکشساکا  ب ه  و گسترردر اسر  کره 

ده اقص  اقاط  سان مراکندر ااد و  نسا  رایر  

کرره بررایررد بررا ررنررد و حضررکه اررداهاررد مررحرردودر 

 ررغرررافرراررایرر  ایررران اسرر    سررکاه ایررج اسرر  

هتیم  چناج وه کسرتره و مرنرترکه برا و رکد 

امکشساکا  چناج ب ه  و مرر  ردرداد چرگرکاره 

 کااسته به حااخ اکد ادامه دهد   واقدا  ایرج 

اس   مسکهی اسرهمر  عرهور برر مردیرریر  

 کدر ها امرکشسرارکن ها هرم مردیرریر  کرردر   

مزا     با ااکاع گررایشراخ حرتر  هادیرکرا ر  

ساا  و صاده کرد   اش عج  افشاهیرسرا ) برا 

ساه حکم شادان (   فاطمره حرقرارقر   رکهرا  7

ساه حکم  د یری و  ا اق  شادان (    07) با 

عرا مسا راااسرا   کردیرکههرا و      مرارگرذهش 

چکن مرکارکع ایرج ارک رتره امرکشسرارکن چر  

ااقهب  اس    ده باج ایج ااروها یرک ارمرکاره 

آن طا  مکسکش به " فراکسارکن کرمرکارارسرتر  

اک ری  " بکد که چند ساه ق ب بره یرکر راهر اش 

دهون  ریان اد ااقهب بکهتوای  اکر رریر  

مسکه کرد و ده حا   که به وفاداهی بره ایرج 

 ریان ما را رارد ارکد ها کرمرکارارسر  مردررفر  

ماکرد و هنکش اش گرد هار ارسراردر ارارروهرای 

دهون  ن ش فدای  ها به م اهشر اید ک رکتیرک 

دعکخ کرد )  ا هر چه باشتر ا ترترگر  دهون 

 ن ش ها  شدید کنرنرد (   چرنران د رربرایر  ده 

اک ته ها و اقدهایشان اس   به ااروهای چر  

بکد که برا  هفقا اش هوی حسج اا  و سرادر 

دالاه باوه کردر بکداد اش مرحر ر  اراههرا گرب 

ماشکد   برای هاچ کس ایج سکاه مارش ارارامرد 

م اهشر اید ک کتیک ماشرنرسرادی ایرج عرنراصرر 

دهون اسب  روا چگکاره مرارترکااسر  بره امرر 

م اهشر عجاه  مسکهی اسهم  کمک کنرد  ر  

اینکه ااروهای چ  ااقهب  هر چه باشترر برر 

هوی یکدیگر چنگ شاند و یکدیگر ها  زرئره 

کررنررنررد و  ررمررسررکهی اسررهمرر  مرراهرر  اررکد ها 

بگارد   براست  ما به عرنرکان ارارروهرای چر  

ااقهب  که هسا   اکد ها ساشماادهر  طر رقره 

کاهگربرای سراگکا  هتیم قراه دادر ایم ط  

ایررج سررا ررسررا حررترر  یررک قرردش برره  ررحررقررق ایررج 

اسررترررا ررری ارر دیررک  رردر ایررم ؟ بررا اررکدمرران 

هوهاس  با ام چقده عرمره )  راکرارد مرارکرنرم 

عمه ( به بقاه ایج هتیم کمک کردر ایم ؟ چره 

فکری کرردر ایرم کره برا هر یرنره هرای گر اف 

کااا   ماهکاهر ای ا اهر ماکنارم و طر  چرنرد 

براامه هفاق  با  که و هرار ران ده  رکارار  

 اکر  ک اد آساای  داد سرزرج مراردهرد یرا چرنرد 

براامه ها ااتصاص مادهرارم بره هد یرا قر رکه 

 غ  دیکتا رکهی مررو رتراهیرا و بره ارکد غررر 

ماشکیم که کش   ردیردی کرردر ایرم    رجرکی 

دوهباج قرراه مرارگرارریرم ده حرا ر  کره مشر  

سرمان ساار قجم های  اش ااداش برهنه مرردان و 

شاان قراه داهد اش باکگراف  و م اهشاخ ارکد 

سزج ماگکیام و  ح  عنکان کاااه  جکی یکار  

چ  مکساق  م تذه و مرکچ گررای سراارتره و 

مردااته دستگاهسای   جرارغرا ر  برکهتوایر  ها 

مزش ماکنام   فاجمسای  با صرحرنره هرا و شیرر 

اکیسسای مستس ج و چندش آوه مزش ماکرنرارم 

که اکد ها کمکااس  مردهن و مرتررقر  اشران 

دهرراررم  ررا مسررنرردیرردر  ررکیررم   اقررداش برره برررمررایرر  

اشستسای مزتج  به اارگرار ر ایر راد وحردخ و 

ساشماادهر  ار ررد عرجراره  رمرسرکهی اسرهمر  

ماکنام و    رنرسرا ارکرتره ای کره بره آن  رک ره 

اماشکد ساشمااده  م اهشر عجاه هتیم اسر    

د مج ها ده چسرر یکدیگر  ست ک ماکرنرارم و 

ااج  هاح  بدد اش چند  جرسره برحرج و  رده 

برای بره کررسر  اشرااردن حررف ارکدمران و 

اتا ره ارگررفرترج هرر کرداش مر  کراه ارکدمران 

مارویم  ا دوهر ای دیگرر و اشرسرتر  دیرگرر   

یک  ما  کتاب مسج مرارکرنرد بررای مر راهشر برا 

هتیررم هه و بررا ایررج کرراه هررراسرر  ده ده 

کاهگ اهان هتیم م  ااداشد هه   آن دیرگرری 

اا مج دفاع اش حقک  کاهگران ای اد ماکنرد و 

آ ررش امرراررد ها دهون کرراهگررران  رردررجرره وه 

ماکند هه   دیگراا  کمکااس  منترد مرارشرکارد 

مک ب اگراا  هتیم ها فراهم ماکنرنرد ههه  را 

 ای  که هتیم واداه ماشکد  شکاهخ عریض 

و طکیج  ها هار ااداشی کند  ا  ماش حرکراخ و 

 سکناخ ایج منتردیج   اع ها هصد کند  

هفقای کمکااس  ع ی   امده ده  رایر  مر 

ا تساب و اات اه گکاه قراه داهد اعرتررااراخ 

 کدر ای ده بارش اش در 
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 –انقالب یا کودتا 

به مناس   یک صدماج سا گرد ااقهب کر رارر 

اکت ر آقای محمرد مرا ر رک طر  ارک رتراهی ده 

سای  اا اه هوش بره سران  ر رجرارغرا رهر  هرای 

دوهان  نگ سررد حرمرهخ بر  مرایره و غرارر 

دوهان  مک س  ها عجاه ایج ااقهب  ککهمنرد 

ساش و ههر رر آن کرردر اسر    او ده مرقرا ره 

م برکه برا هرارسرترری  ردیرد ارد  رنرارنر  مر  

ااقهب اکت ر اصه ککد ای  بکد برر ”  اکیسد : 

… اد دو   مکق  برآمدر اش ااقهب فرکهیره 

 ررنرراررج ابررترردا بررا  ررحررمرراررب اهادر اش برره حرر ب 

بجشکیک و سپس با  مساد قااش مسجحااه ای کره 

فقط بره  صرکیرب برر  آسرای اقرجرار  کرمرارتره 

مرک ی ح ب هسادر بکد بر اد دو   مکق  

ککد رای برجرشرکیرکر  ده اکرتر رر ”    ککد ا کرد 

بنااد  اهین اگاهی غرب امپریا ارسرتر   ۹۱۹۸

ده مکا سه با ااقهب اکرتر رر مر  برا رد   ایرج 

ادعا ها کساا  م  کرنرنرد کره سرراسرر  راهیرن 

مررک ررکدیررتررشرران مررمررجررک اش  ررنررگ    رر رراوش   

ا غا گری  اسب کش  و قتب عامسای ماجاکار  

  دو  نگ دهشتنا   ساا    کرکد راهرای بر  

 ماه عجاه حککمتسای دمکرا رارک و مسرترقرب 

م  با د   ایرج کره چررا عردر ای  رحر  …  و

عنکان چ  و سکساا ارسر  بررای  رزرررئره ی 

ااقهب اکت ر به حربه های اید ک کتیرک غرارر 

ااساا   رریرج و هراه رریرج ارارروهرای  راهیرن 

بشری متکسب م   کاد   هاچ دالیج   ر  هرم 

مسجک  آاسا با منشکیکسا و قراه گرفتج  رحر  

 ا ار ا قا اخ اید ک کتیک  ئکهیسانرسرای ارظراش 

باج ا مجج  بکهتوا   اداهد   واقدا  ایج اس  

که ده دوهان هشر  مراهره ی برارج فرکهیره و 

اکت ر   بجرشرکیرکرسرا  رنرسرا اراررویر  برکدارد کره 

مرررررا رر رراخ و اررکاسررترره هررای اسرراسرر  مررردش 

)مررزررصررکصررا مررزررا ررترر  بررا ادامرره ی  ررنررگ 

امپریا است  و  هش برای برقرراهی صرجر  ( 

ها ده  کردر و آاسا ها ده براامه هرای ارکد 

گن ااداد  منشکیکسا و اس اهها باشتر ده فکر 

اررکش هقصرر  ده برررابررر بررکهتواشی هوس 

بکداد  ا هسراردگر  بره ارکاسرترسرا و اراراشهرای 

مردش   بنابرایج اگر بجشکیکسا مارروش  ردارد و 

مررکهد حرررمرررایرر   رررکدر هرررای وسرررارررع قرررراه 

گرفتند اتا ه ی اار ا  اکاستسا و مرررا ر راخ 

اصج  و بناادیج شحمتکشران برا بررارامره هرای 

بجشکیکسا بکد و اه اتا ه ی کرکد را   افرراد و 

 ریااا   و اش آن  مجه آقای ما  ک که ااقرهب 

برای حرقرنره کرردن  اکت ر ها ککد ا م  اامند   

و  ا اادااتج ایج دهوغ ب ه  ارکد ده برارج 

مردش   ده وهرجره ی ارزرسر  مر  کرک رنرد برا 

 رسام یک  زصا  ااا   و غار واقردر  اش 

فرردی مسرتر رد  ارکدهای    ناناو ها ها بدنکان

اشان دهند که گرکیرا هرارچ   وغار قابب اادراف

اعتنا   به عقرایرد مرزرا رتراارش اردا رتره و ارار  

هماشه اظرا ش ها با  رفرنردهرای مرزرترجر  بره 

دیگران  حماب م  کردر اس    بنا بر هوایر  

ایج به اصرهح منتقدیج   اره  رنرسرا ده حر ب 

بجشکیرک هوابرط و مرنراسر راخ دمرککررا رارکر  

برقراه ا کدر  بجکه ده سرایره ی دیرکرترا رکهی 

مرجق ا دنان  ناج سککخ ق رستاا  ده دهون 

ح ب حکمترما بکدر و احدی بردون ا راشر ی 

وی حت  حق اتس کشادن هم اردا رتره اسر    

آ کاه اس  که  زرصرار  بر ه  و ااسراار  

 ناج فرا ر اش ایج سزنان و دهوغسای ب  مایره 

م  با د   برهس   اهیرن حر ب برجرشرکیرک و 

فراش و فرودهای آن اشان م  دهد که  ناج ده 

باشتر مکاقرع مرسرم وحسراس مر راهشاخ دهون 

ح ب  ده اقجا  قراه گرفته و بررای مرارشر ررد 

افکاه و آهای اکد با هعرایر  کرامرب مرکاشیرج 

دمکرا اک    نسا و  رنرسرا بره داارش عرظرارم و 

قدهخ ب  اظار اقناکرنرنردگر  ارکد ا رکرا کرردر 

اس     ناج برر ارهف ادعرای سرزرار  آقرای 

مرا ر رک ده هراررچ بررهره ای اش حرراراخ حرر ب 

بجشکیک به  حماب ارظرراخ ارکد بره دیرگرران 

اپردااته و هاهکق  هم ده ا راعره ی آشاداره 

ی اظراخ هفقای ح باش ماارع ایر راد ارکرردر 

 اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

اگر ما  اهین و هادادهای آارا اه به صرکهخ 

ا  اه مراکندر و  دا اش هم   بجکه بدنکان یرک 

کب به هم ماکسته و ده اه  اط برا هرم بررهسر  

کنام   ام   کااام ده م احج مربکط به ااقهب 

اکت ر فقط به حکادث و ا تاقاخ برارج فرکهیره و 

اکت ر بسندر کنام   بررای ده  برسرترر حرکادخ 

اکت ر باید به سا سای ق ب یردرنر  بره کرنرترراارس 

ده ۹۱۹۱ااترااسکااه سکساا اسرتر  ده سراه 

 سر باه سک اس ) و همهناج به کنتررااسرسرای 

(  ۹۱۹۹و دااررمرراه   ۹۱۹۸ا ررتررک ررگرراهخ 

برگردیم   ده ایج کنترااس هرا احر اب عضرک 

متتق ا قرکه مرتردرسرد 
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انقالب اکتبر یک گام به پیش ” در نقد مقاله ی آقای دکتر محمد مالجو تحت عنوان  
 “دو گام به پس 

 در بعد.. ادامه

 افشانی نقده

در نقققد مقققالقه ی آققای  نوشته پیش رو 

انقققالب ”  دکتر محمد مالجو تحت عقنقوان 

” / اکتبر یک گام به پیش دو گام به پقس 

سایت اخبار روز / بتدریج در سقه نقوبقت 

نوامبر نقگقاشقتقه  ۰۱تا  ۷مابین روزهای 

و در صفحه ی فقیقس بقوکقم ققرار دادم . 

اینک همان متن را با اندکی تغییر و حقک 

و اصالح برخی از سطور بقرای نشقر در 

کار کمونیستی قرار مقی   اختیار نشریه ی

دهم تا مورد نقد و بررسی خوانندگقان آن 

نشریه و همچنین کلیه ی عقالققمقنقدان بقه 

 مباحث تاریخی و سیاسی قرار گیرد .

 افشانی نقده



م   کاد کره ده صرکهخ برروش یرک  رنرگ 

امپریا است  با  ماش قکا با آن مقابجه کردر   ده 

ماه مااسای مربکطه به اعت اهاخ  رنرگر  های 

منت  دادر و ده اسای  با استتادر اش بحراارسرای 

سررارراسرر  و اقررتررصررادی اررا رر  اش  ررنررگ   

بکهتواشی اکدی ها سراگکن )  ردیرب  رنرگ 

ااه   به  نگ دااج  ( و بدیج وساجه ا رغراه 

اظامسای سرمایه داهی ها  سریع امایند    ناج 

مادااس  که بزرش مرسرمر  اش احر اب عضرک 

ااترااسکااه مزا   فرااکان کنترااس باه )یرا 

باشه ده کشکه سک اس( هستند و های مر ر ر  

آاان به قردنامه های کنترااس   مصرجرحرتر  و 

اش هوی ا  اه م  با د  بدیج  س  گتتره برکد 

آاسا به ما ستته ب هگ  دادر ااد   بر رنرارم ”  که : 

) راهیرن ”  چرکه آن ها مرداا  اکاهند کررد 

 -۱۸۹سه ااترراراسرارکاراه  رجرد اوه / صر  

 / ویجااش فاستر ( ۱۶۱

هماارکه که ااتظاه مراررفر  برا آغراش  رنرگ 

اکرر ررر احرر اب سررکسرراررا رراررسررترر  برره وهطرره ی 

سکسااه  کیناسم ده غجرادر و ده مراه رمراارسرا 

به الیحه ها و اعت اهاخ  نگ  های دادر و بره 

دفاع ب  چکن و چرا اشبرکهتواشی ارکدی و 

اتا تا اش  نگسای  کسده طج ااه و غاه گرااره 

ی امپریا رارسرتر  مررداارترنرد   بر   رردیرد ایرج 

ب هگتریج اااات  اس  که ده  اهین به طر رقره 

 ی کاهگر  در اس   

براهف اغجب  ریاااخ سکسااه  کیناسر    

ح ب بجشکیک  ح  هه ری دهاشان  ناج برا 

 دسد کامب بره فرراارکان کرنرترراارس براه و برا 

قاطدرار  بره افشرای مراهرار  غراه رگررااره ی 

 نگسای امپریا است  مردااته و اش کراهگرران 

کشکههای مزتج  اکاس  به  ای کشرترج هرم 

ط قه ایسای اکد   به ما اا اد وسهحسا ها بره 

سکی اقجا  است ماهگر و اسرتردرمراهگرر اشرااره 

هواد   مرابق ایج فرااکان   ح ب بجرشرکیرک 

ده هوساه به ساشمااده  وسرارع کراهگرران و 

شحمتکشان مرداا  و با   دیب  نگ ااه ر  

به  نگ دااج  مکفق  د بکهتواشی اکدی و 

آاررا سررارگرکن ”  سرکسرارا سرار  ”  همردسرتران 

ساارتره و او رارج دو ر  واقردر  کراهگرری ها 

برررسررر کرراه آوهد   آهی ایررج اسرر  گررنررار 

اابزشکدا   ناج اش اظر بکهتواشی  سراار    

سکسااه  کیناستسا   منشکیکسا و هم مسجرکران 

 هاگاهاگشان  

ده این ا ب  مناس   ااس  که اش آقای مرا ر رک 

مرسادر  کد ایج چرگرکاره کرکد رایر  اسر  کره 

عررامررجرراررج آن مررراش و اررارر  اررکد مرر ررنرر  بررر 

سراگکا  دو   حاکم ها ط  سا اان مدیرد ده 

گنگرر ها و کنتررااسرسرا آن هرم برررکه عرجرنر  

اعهش م  امایند ؟ آیا  ما م   کاااد حت  یرک 

اررمررکارره ده  رراهیررن اشرران دهرراررد کرره گررروهرر  

ککد اگر ده ککی و برشن بره  ر رجرارا ارظرراخ 

اکد بپرداشد و اعهش اماید که ده فهن  راهیرن 

یا ده بسمان  رایط دس  به ککد ا اکاهارم شد 

؟ اگرق که داهیم که کرکد را عرمرب ده اارترتراه 

) اعررهش اشرردر و غرراررر عررجررنرر  (گررروهرر  اش 

سپاهاان یک کشکه بر عجراره دو ر  مرربرکطره 

م  با د ؛ آاکق  و ه ا ترا  ایج با آن او   

 ده ک اس  ؟

آیا لنین در همه حال طقرفقدار سقرنقگقونقی   -۱

 قهرآمیز دولت موقت بود ه است ؟

 مام  اسناد و  کاهد  اهیز  اشان مادهند که 

 ناج ده مقرد  اش  حکالخ ا تماعر  بردرد اش 

فکهیه مزا   سراگکا  قسرآما  دو   مکق  

بکدر اس    وقت  ده هتته ها و مراهرسرای بردرد 

اش ااقهب فکهیه مشز   د که منشکیکرسرا و 

اس اهها داهای اک ری  قکی ده  کهاهرا مر  

هرمره قردهخ بره ”  با ند    ناج با طرح  دراه 

اش آاسا اکاسر   را بره  رکرب ”  دس   کهاها 

دمکرا اک و مسا م  آما  قدهخ سراراسر  ها 

ده دس  بگاراد    ا اینکه  ریان حمرجره ی ت 

اراه کرااج  به متروگراد ماش آمرد   گرترترنر  

اس  که بجشکیکسا  نسا اارو   بکداد که برکه 

مسجحااه ده مقابب قکای تاراه ایستادارد وآاررا 

ده هم  کستند  ایج شوهآشما   اظرامر  و بره 

 کس  کشاادن ککد رای تارراه کرکهارارجر    

باعج باال هفتج و سه و مح کبا  بجشکیکسا و 

اف ایش اتکذ آاان ده باج مردش  د  بدد اش اتم 

غا جه ی تاراه کرااج    ده اواارر مرار اوخ 

ده براهر “ یا آگکس   ناج با اگاهش مرقرا ره ی 

هررمرره قرردهخ برره ”  مرر ررددا  رردرراه ”  سرراشش 

ها مررح م  اماید    رنرارج ارک ر  ”   کهاها 

ده صکه   کره مرنرشرکیرکرسرا و اس اههرا بره 

همکاهی اکد برا برکهتواشی ارا رمره دهرنرد   

بجشکیکسا حااراد  رحر  حرکرکمر   رکهایر 

)بررجررشررکیررکررسررا حررااررر برره  رررکرر  ده دو رر  

اس اهی ا کداد ( و بدون کاهبررد   –منشکیک  

سرررهح برررا آاررران بررره هقرررابررر  سررراررراسررر  

بپرداشاد  متداق ا وی با اگاهش سره مرقرا ره ی 

ااقهب هوساه و  رنرگ ”  دیگر و اش آن  مجه 

همهنان  مایب و عرهقره ی ارکد بره ”  دااج  

 حرکه مسرا رمر  آمرار  اارقرهب ها اشران مر  

هرراررچ ”  سررکسرراررا رراررسرر  ”  دهررد عررا رر   ررنررابرران 

 ک س  به اکاسته های  ناج اشان ام  دهند   

آاان ده س  برارهف  رقراارای  رنرارج دو ر  

ا تهف  دیگری با بکهتواشی ) بردون  ررکر  

کاد سا (  شکاب دادر و هرمررار برا برکهتواشی 

هوس برره  ررنررگ غرراه ررگررراارره و دهشررتررنررا  

امپریا است  ادامه م  دهنرد    رنرارج حردودا  را 

سپتام ر همهنان ایج اط ها مارش برردر و  ۹۹

  جاا مانماید   ب  عهقگ  مرنرشرکیرکرسرا و اس 

و ”   داه هرمره قردهخ بره  رکهاهرا “ اهها به 

 شکاب دو   یکدس  سکسرارا رارسرتر  ) یردرنر  

بدون  رکر  برکهتواشی ( اش طررفر  و اش 

 طرف دیگر  غاار 
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 در نقد مقاله ی آقای دکتر محمد مالجو 
انقالب اکتبر یک گام به ” تحت عنوان  

 “پیش دو گام به پس 



نققتققرتققان دربققاره زمققیققنققه هققای شققکققلققگققیققری 

 سازمان و نقش مبارزه مسلحانه  چیست؟

دهباهر عرجرب وشمرارنره هرای   رک رد و عرروگ 

فدا اان اجق  مرا ب شیادی گتته واک تره  ردر 

اس   که ا  ته هرآا ا که بنا برکتمان حقایق و 

 حری   اهین ا کدر  بسر  اهش رمرنردارد اسر  

وماتکااد بدرنرکان  ر رربراراخ  راهیرزر   مرکهد 

استتادر اسب  کان م اهشیج قراه گارد و آار را 

هم که با هدف  حری   اهین  وکتمان حرقرایرق 

استکاهاس  ا  ته  ماتکااد  ذهنا  اسرب  رکان 

ها مغشکش کردر و آاسا ها اش دااسترج حرقرایرق 

 اهیز  واستترادر اش  ر رربراراخ اسرب گرذ رتره 

 ااقهباکن باشداهد 

ماداااد که هاچ مدیدر ا تماع  ده راهیرن بردون 

شمرراررنرره هررای  اقررتررصررادی ا ررتررمرراعرر  وحررترر  

فرهنگ   بک کد ااامدر و سراشمران فردا ر  هرم 

 است نا   برایج قاعدر کج  ا کد  

ساشمان فدا    که حامب اادیشه آشادیزرکاهرااره 

وسکساا است  بکد اش تهفای  راهیرک اسرتر رداد 

 حاکم برایران مدیداه  د 

اررتررایرر   ررکررسرر  مرر رراهشاخ  ررکدر هررای مررردش 

 شرردیررد  ضرراد برراررج   32 ررا 0328دهفرراصررجرره 

منراسر راخ  رک رارد فرئرکدا ر  برا سررمرایره داهی  

دهحاه ه د  ماش آمدن اروهخ هفررش هرای 

اها   و سپس مردهارار اسرارکن  رترابرنرا  و 

اشباالی هااخ حاکمه  به همرار   مرک  قدهخ 

و ررروخ دها رراررگرراه رر   دهبرراه    رراسرراررس 

کاهاااه های مزتج  صندتر    کشراوهشی   

 کسده اااشهای شیربنا ر   گسرتررش صرنردر  

سااتمان   رکرب گرارری  قشرر برکهکررا رارک 

سرمایه داهان   بدا اه آن اااش صنایع اکما  بره 

ارراررروی کرراه اهشان  و ررجررب قشررر ررکان برره 

دااشررگررار هررا برررای  ررربررارر  مررتررزررصررصرراررج 

 مررسررا رررخ مرراررجرراررکارر   دهررقرراارران دهاررتررارر رره 

اصررهحرراخ اهارر  و ررای گرررفررتررج ایررنررسررا 

دهحا اه  سرها  و  ذب بزرشر  اش آارسرا ده 

کرراهارراارره هرراکرره هررنررکشبرردهسررترر  اشذهررنررارر  

هوستا   کندر اشدر بکداد و     بنابرایج عهور 

بر فشاه است رمراه  ردیرد دهمرحرب کراه  فشراه 

اررا رر  اشحرر ن واارردور  رردا رر  اشوالیرر  و 

باشگش  به شادگ  سادر هوستا   ارار  حرا ر  

فرهنگ  و هوح  ویرر ای ده بزرش بر هگر  

اشایج ااروی کاه مسا رر برک رکد آوهدر برکد   

اادکاس ایج وادا  ا تماعر   دهفررهرنرگ  

ادبااخ وسانما و احکر اعتراااخ و مرا ر راخ 

آن دوهر اررارر  کرره عررمررد ررا دهاررتررا صررکهخ 

ماگرف     ر رجرکه دا ر  و ایرج گررور هرای 

ماجاکا  کندر  در اشهوستا هرا هرنرکش اعرترمراد 

واطمانان الشش به افراد و گررور هرای  رسرری 

وعناصر هو نتکر ادا تنرد و یرک ارکع دهر 

عماق  باج اکد وآاسا ماردیردارد بردرهور قشرری 

اش دااش رکیران ایرج براه اش طر رقراخ مرترکسرط 

وما اج  امده   فرشادان کس ه  وکاهمنردان بره 

دااشررگررار هررا هار یررافررترره بررکداررد کرره هوحررارره 

ومرا  اخ ایج اقشاه ا رترمراعر  ها دهمرحرارط 

هررای دا ررگرراهرر  و مررحررافررب سررارراسرر  برراش رراب 

ماداداد  اشطرف  هتیرم سرجرررنرتر  اسرتر رداد و 

اتقاا  ها برما کردر برکد کره هرارچ مرزرا رترتر  

بااکد ها براماتاف  واا کر مرا  اخ سااسر  و 

اقتصادی وفرهنگ  هاچ هوشاه برای براش راب 

اررمررارراررافرر   وامررارردی برررای  اررهررصرر  اش آن 

 وادا   و کد ادا   

م مکعه اینسرا و عرکامرب دیرگرری کره دهایرج 

گررتررتررگررک فرررصررترر  برررای ذکررر آاررسررا ارراررسرر   

 رایر  ها مدید آوهدر بکد که دیگر اح اب و 

ساشمااسای سنت  قادهبه امایندگ  اعترااراخ 

ط قه کاهگر واقشاه شحمتکش  امده ار رکدارد   

سرککب ودیکتا کهی  مرجق   جکی هررگرکاره  

 شررکررب و  ررحرر ب و مرر رراهشر ومررزررا ررترر  ها 

ماگرف   و عمه فاصجه شیرادی برارج مرارشررو 

و کدر بک کد آمدر بکد که براحت  قابب  ررمرارم 

ا کد  ایج  ضاد و ناقضاخ  دهاوایب دهه چسرب 

به  کب گاری محافب مرزرترجرتر  اار رامرارد کره 

باشتر ده رهش برکدارد بررغرم و رکد اسرتر رداد 

واتقان هاه  برای  کس  بج بسر  مر راهشر 

مادا کنند  م اهشر ای کره برترکاارد  قردهقرده ر   

است دادحاکم ها بشکند واشآاهنان قدهخ   جاغ  

و روی   براکهداه با رد کره سرراار راش  بره 

 بسا  ط قه کاهگر و کدر ها من رگردد 

 وضعیت احزاب موجود چگونه بود

دهآن  رایط  برا  رک ره بره  ررکرارب طر رقرا ر  

 ررامرردرره  دهیررک طرررف  ررریرراارراخ چرر  

امکه کااس  هفرماس  ارظرارر حر ب  رکدر و 

مج  و یا مج  مذه   بکداد کره اسراسرا   رارکر 

ااتداه ها ماشه کردر بکداد ویا م ب   سه مرجر  

به ماش رد م اهشر مسا م  آما  دهچساهچرکب 

قکاااج حاکم بسندر ماکرداد که ماداارارم چرنرارج 

ا اشر وامکاا  حت  به آارسرا هرم اردادارد  ویرا 

 ریاااخ و هو نرترکرراار  کره  رکدر هراها بره 

کراماخ  ار اماد واهماکردادویا مذه ر  هرای 

حکه وحکش امان  بکداد که اش یرک مرکارع 

اه رر رراعرر  بررا هفرررش هررای  ررار برره مررزررا ررترر  

برااسته بکد و امرکد برر سرتره آن ده رکهش 

بروش یاف  واشطرف دیگر برد رارب     22ارداد 

گسترش قشر اکهدر بکهتواشی و ارار  رغرارارر 

 رکاب ط قه کاهگر که عمد ا دهقاااار  برکدارد 

که هنکش دهدیگ اظاش سرمایه داهی   ک اردر 

و مزته  نشدر بکداد واهد محاط کاهگرری  ردر 

و  رکاب قدیم  آارا که داهای حداقرجرسرا ر  اش 

آآگاه  ط قا   و سکساا استر  برکدارد  بره هرم 

شداد  اادکاس ایج وصدا  دهعرصه م راهشر 

سااس  و فدا ا  های  مد   باعج  ردر برکد 
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کرره گرررایشرراخ مررذهرر رر   و غرراررر مررذهرر رر  

وسررکسرراررا رراررسررترر  دهایررج  ررهش هررا حضررکهی 

مرهاگ دا ته با ند  ماشه گت  کره  دهابرتردا 

گرایش سکساا رارسرتر  وچر  عرمرد را دهمراران 

کاهگران ویا آن قشراش دااشر رکیران و رکااران 

هو نتکربر سته بکد که اظارر  ر ار  و هرم 

گرررور هررایررش اش سررنرر  چرر  وحرر ب  ررکدر 

مرراررامررداررد  ومررارردوارراررم کرره  برررارر  اشهفررقررای 

بناااگذاهساشمان و ئکهیساج م اهشر مسجحرااره 

اا  قر ره گررایشراخ مرذهر ر  دا رترنرد  ارظرارر 

 ئکهیسانسای بر ستره سراشمران  هفرقرا مرکیران 

واحمداشر که بدد ها به ماهکسرارسرم گررویردارد   

دهحا اکه برررکه مر راه هفرقرای کراهگرری هرم 

بکدن  اظار  جاب ااترادی  اسرکرنرده صرادقر  

اررراد کرره ارراررجرر  قرر ررب اش  شررکرراررب سرراشمرران 

مرراهکسرراررسررارر  بررکداررد ومررج افررتررزرراهآ ررنررا رر  

وهمکراهی برا آارسرا  ها دا رترم  دهشمراارارکره 

کاهگر آ ماناکش ساشی بکدش  واا  دهسندیرکرای 

فج کاه مکااارک  کره ایرج هفرقرا فردراه برکدارد 

وهف  وآمددا تند   دهاسای   رهش  رئرکهیرک 

وهاهرر ررک رر  هررای چررنرردیررج سررا رره گرررور هررای 

مزتج  و محافب ماهکساست    حکال   ها ده 

ذهنا  بسااهی اشایج  کااان دااش رک برک رکد 

آوهد  که دهاسای  دهماشرو  ریرج و مرنرسر رم 

 ریج آاسا مرنر رر بره  ردویرج  رئرکهی مر راهشر 

مسجحااه  د   یدن    رایط و شمانه هایر  کره 

به آاسا برکه مزتصر ا اهر کردش سراا اش به 

 اساس دو سراشمران  ردیرد  مرنر رر  رد وایرج 

 ررحررکالخ اقررتررصررادی و ا ررتررمرراعرر  دهایررج 

دوساشمان براش راب یرافر   کره یرکر  اش آارسرا 

سرراشمرران چررریررکررسررای فرردا رر  بررکد کرره  اش 

سکساا ارسرم و مرنرافرع طر رقره کراهگرر حررکر  

ماکرد ودیگر ساشمان مر راهردیرج کره عرمرد را 

قشر مذه   اکهدر بکهتواشی  ها امرایرنردگر  

مانمکد  ا  ته گررور هرای مرزرترجر  دیرگرر هرم 

دههماج هاه ک   ها  شکاب  داد که برارشرترر 

به کاهسااس  مدتقد بکداد و یا اکد مستقه بره 

م اهشر مسجرحرااره هسراردر برکدارد  ا ر رتره چرکن 

فرص  ااس  بره  ررایرط  رسراار  آارمرکقرع و 

 ن ش های چریک  و مسجرحرااره کره دهاغرجرب 

کشکهها ده ریان بکد و  ر راردرترا گررور هرای 

ماهکساست   دهایرران ها ارار  اشآارسرا  را رارر 

ماپر یررفرترنرد ا راهر ارمرارکرنرم اش رمرجره  را رارر 

ااتهفاخ چاج و کهوی   نگ ویتناش ااقرهب 

ککبا    ن شسای دااش رک ر  دهاهومرا   ایرنرسرا 

اا  ده حکالخ فکرچ  دهایران مرک رربرکدارد  

اهصه ایج عرکامرب اره  رنرسرا دهایرران برجرکره 

اغررجررب کشررکههررا رر  کرره ده آاررسررا اسررترر ررداد و 

دیکتا کهی حاکم بکد ده ااترزراب هار مر راهشر 

 مسجحااه مک ربکداد 

میگویند رهبران سازمان به توده ها وطقبقققه 

و میخواستند تنهقا بقا مقبقارزه   اعتقاد نداشتند

 مسلحانه رژیم را سرنگون کنند؟

ایج گتتاه وبردا   ا ت ار اس   آاسا هم مدتقد 

بررکداررد کرره ااررقررهب برردسرر   ررکدر هررا صررکهخ 

ماگارد  بدون بسا   کدر ها  امکان   رحرکالخ 

عماق ا تماع  ممکج ااس   به ایرج صرکهخ 

ا کد که گکیا ارکد ران بره ارارابر  اش رکدر هرا 

مازکاهند و ماتکااند هتیم ها سراگکن کننرد و 

اکاس  ها و براامه اکدها مرترحرقرق ارمرایرنرد  

منتسای مرا ب مشرکرب قضراره ایرنر را برکد کره 

اسرراسررا امررکرران اه رر رراط گرراررری برره آاصررکهخ 

کررهررسرراررک  کرره اشطررریررق مرر رره  رررکرر  

دهم اهشاخ هوشمرر کراهگرران و  رکدر هرای 

مردش دهمرفسا   اظار سندیرکرا و یرا اار رمرج 

های مدا  ویا اح اب صکهخ مرارگراررد و یرا 

اشطریق  شکجسای محاط کا و اارترشراه عرجرنر  

اشریاخ و غارر   ایج ممکج ار رکد  اشطررفر   

مررداد و  رکرجرگرارری  20دهفاصجه کرکد رای 

م اهشر مسجحااه  عرهور برر سررکرکب حر ب 

 کدر و کشتاه کادههای آن و    قری ا عرنراصرر 

ماشرو کاهگری ها هم دهدهون مراکر   رک رارد 

به احکی  سکیه کردر بکداد و یا اظاه    دیرد 

هوی آاررسررا اعررمرراه مرراررشررد ودهاررتررارر رره عررمرره 

هو نتکرر و مرارشرروی کره  برزرکاهرد برا ایرج 

عناصر اه  اط برقراهکردر و آاسا ها دههستره 

ها   با کما  و کاتا  الشش مرترشرکرب کرنرد و 

مج وماخ اه قاه سر  آگاه  و سراشمراارارابر  

آاسا ها فراهم کند    قری ا ماتکان گت  ااممکج 

و بسااه ارربره مرذیرر برکد  دهشیرر سررارار ر 

سرککب و و کد اا کر دهقاااا   که  دهاتار ره 

اصررهحرراخ اهارر  اشهوسررترراهررا کررنرردر  رردر 

ودهحا اه  سر ها به ذاراررر عرظرارم ارارروی 

کاه   دیب  در بکداد ومکااع دیگری که ایرنر را 

 ای  شری  آاسا ااس  ارار  براعرج مرارشرد  را 

دامنه اعتراااخ  و اعرترصرابراخ  اسر ر  بره 

حاال بسااه محدود با د  یدن  شمانه عان  هرم 

م ب حاال که هوشااه  اهد در هرا اعرترصراب و 

  مع هستام ا کد و بدد اینکه اکد ارکاسرترگرار 

 ن ش چریک  هم باشتر دااشگار هرا برکدارد   

 کاااا  که به سکساا اسم گررویردر برکدارد امرا  

بزاطر کان بکدن وهوابط ا رترمراعر  عرمرد را 

محدود دهمحاط دااشگار  و عرنراصرر دااشر رک 

باعج ماشد هوابط اهگراارارک و الشمره کراهو 

م اهشر دهدهون محاط کراه و طر رقره کراهگرر 

ادا ته با ند  و اماتکااستند دا ته با رنرد ا ر رتره 

هو ج اس  که منظکه مج اه ر راط اهگراارارک 

اس  اه اینکه این ا و آا ا اه  اط  باکاهگران 

ا کدر برا رد کرمرا ایرنرکره فردرا رارج کراگرری هرم 

دهم اهشاخ ساشمان  رک  دا تند اما ایج بره 

مدن  دا تج هابررره اهگراارارک ارارسر   دهآن 

 مکقع وادا  اینگکاه بکد 

اینسا همان مکااع  اهیز  هستند که باج ماشرو 

و  کدر فاصجه عماق  ای اد کردر بکد و طر رقره 

حاکم هم مر ب با   جاغاخ و ای اد  ک هعب و 

وحش  به آن دامج ما د   مر راهشر مسرجرحرااره 
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ما ایسر  ایرج دیرکاه ها مر   رکرسر  و ایرج 

 فاصجه ها برمادا   

 آیا موفق شدند؟

مج م  گکیم  اهین اشان داد که برکدارد  صردهرا 

ه اه ااروی  کان و کاهگر و دهقان ده ریان 

قااش و دههواد بددی آن سمپاخ ساشمان  داد و 

به آن اعتماد کرداد ایج همان ااروی آگراهر  و 

بسا ندگ  بکد که م اهشر مسجحااه و مایداهی  ا 

مای  ان حامجاج آن  ده کدر مردش ایر راد کررد  

یدن  اگر قصرد  رکرسرترج فراصرجره عرمرارق برارج 

ماشرو و  کدر و ای اد اعتماد باج ایج دو مداظر 

بکد ایج کاه براست  اا اش  رد و  ر   رحرریر  

کنندگان با قصد و منرظرکه  راهیرن   چره کسر  

ماترکاارد آاررا ارتر  کرنرد   امرا ایرنرکره سراشمران 

چریکسا مکفق اشد اشایج متااساب استتادر کنرد و 

ط قه کراهگرر و هحرمرترکرشران ها بره مرارروشی 

برسااد و به آهمااسای آشادیزرکاهرااره وبررابرری 

طج ااه  کدر های مردش شحمترکرش ایرران  رامره 

عمب بپک ااد   ایج به ااج  اش عکامب  راهیرزر  

  اقتصرادی   ا رترمراعر    فررهرنرگر   و ارار  

ا ت اهاخ اکد ایج دساشمان برماگردد که  ای 

 برررررحرررررج آارررررسرررررا ایرررررنررررر رررررا ارررررارررررسررررر  

سئوال بعدی اینه کقه ایقن تقجقربقه چقه دسقت  

 آوردی برای مبارزات امروز دارد

اگر منظکهخ م اهشر مسجحااه و  ر رربراراخ آن 

دوهان اس   باید بگرکیرم  اوال ایرنرکره مر راهشر 

مسجحااه یک  اش ا کاه م اهشر ط قه کاهگرر و 

محرومان اس  و دهطکه  اهین بکدر  و با هاچ 

 ک اس  اماشکد آاررا ارتر  و اشدسرترکه اراهگ 

کرد   اوقت  که ارظراش طر رقرا ر  حراکرم اسر  و 

اقجارتر  اش مرافرارای قردهخ و  رروخ برراهیرکره 

قدهخ اشسته و مشغکه سرککب و اعمراه مرجرم 

وستم واست ما و  حماب ب  حقکق  به  کدر هرای 

مردش هستند  ات  ایج  کب اش مر راهشر دهواقرع 

امر  اجرع سرهح طر رقره کراه گرراسر  و برس  

ودهطکه باش اش صد ساه م اهشر که اشدوهان 

مشروطا  بره ایرج طررف هادهارظرر برگرارریرم  

م راهشر مسرجرحرااره دهمر راهشاخ آشادیرزرکاهرااره 

 اهین ایران اقش مرسرمر  براشی کرردر کره ایرج 

مقاطع ها ماشکد یک  یک  بر مرد و گت  کره 

ک ا مکفق بکدر وک ا ا کدر   اما اینکه  بره کراه 

گاری ایج  رکرب اش مر راهشر دههرر مرکقردرار  

وشماا   م مر  مر اکاهد بکد  ایج یرک برحرج 

دیگری اس  که مربکط ماشکد به  حجارب دقرارق 

و عجم   رایط مشز  اشاوااع مشز  آن 

 امدره و رکاشن قرکا و سررر  مر راهشاخ دهآن 

مقرع   اما به اظرر مرج هرمرارشره برایرد بردرنرکان 

 ررکررجرر  اشمرر رراهشر دهاررظررر گرررفررترره وبرررای آن 

 داه  الشش ها اا اش داد دهایج شمرارنره مسرجرمرا 

  ربه ا دیک به یرک دهره مر راهشر مسرجرحرااره 

چریکسای فدا   ارجرق دهسرسرای مرسرمر  بررای 

آمررکشش دهبرررداهد  مررنررسررای مرررا ررب برره  ررای 

ا گکبرداهی سادر اشا کاه م اهشاخ آن دوهر  

ما اید  ماش   ربااخ  اهیز  و   ربره سراشمران 

چریکسای فدا   اجق که برا حرمراسره سراراهرکرب 

آغاش د ها  مد اظررقرراهداد ودیرد کره چرگرکاره 

ماتکان اش ایرج  ر رربراراخ ده  رسر  مرارشر ررد 

 م اهشر  کنکا  وآیندر سکد  س   

دهایج فرص  کک ار الشش مادان  اکاد بکرنرم کره 

ا اید اشاظر دوهبداهیم که متاسرترااره ده ررایرط 

کنکا  هم  ضاد باج عاج و ذهج و بره عر راهخ 

دیگر ارارروهرای مرارشررو و  رنر رش هرای ارکد 

بزکدی و حررکرترسرای کراهگرری و رکد داهد و 

سااس  سرککب ط قه حاکم دهایرج چرسرب سراه 

واداتر  ها برک رکد آوهدر اسر  کره مرارشررو 

اتکااد اه  اط  اهگراارارک برا طر رقره و رکدر هرا 

برررقررراهکررنررد  وقررترر  اه رر رراط الشش عررمررجرر  و 

م اهشا   باج ماشرو و کدر و کد ادا ته با رد  

ط ادتا اعتماد الشش هم ارارسر  کره بره ههرنرمرکد 

های براامه ای و ساشماا   ماشرو عمب بشرکد  

دهاتا ه ما انرارم کره حررکر  هرای اعرترراار  

عظام اش آا اکه فاقد براامه و آگاه  ط قا ر  و 

ههرر ررری مررک ررراسرر   دهاررسررایرر  برره مرراررروشی 

امارسند ایج که اعتصاباخ عمکم  سهح برادر 

ط قه کراهگرر اسر  دهآن  رکر  ارارسر    امرا 

اگررراعررتررصررابرراخ عررمررکمرر  برره قررارراش مسررجررحرراارره 

فرااروید  دس  آوهدهای اعتصابراخ عرمرکمر  

هم همهکن اعرترصرابراخ عرمرکمر  دوهان قراراش  

هررده مررارررود  دهاوااررر سرراه مررنرر ررار وهررترر  

اعتصاباخ عمکم   کااس  کمرهتیم سجررنرتر  

ها بشکند اما  مرر آن دهاسای   د ایج هتیرمر  

که چسب ساه اس  برمرقرداه مرا حراکرم اسر  و 

کاهگران هنکش اشحق  شرکرب سرنردیرکرا ر  ارار  

محرومند   اچه هسد به  شکارب حر ب مسرترقرب 

اکد عهور برهمه اینسا واقدرار  ایرج اسر  کره 

ا کاه م اهشر ها مادان م اهشر  دااج ماکرنرد و 

هماشه ایج هتیرمرسرای سررکرکبرگررهسرترنرد  کره 

اعماه قسر و سرککب  وبستج هررهوشاره ای   

مرراررشرررو و دهاررسررایرر   ررکدر هررای  ررحرر  سررتررم 

واست ماه ها به دس  برردن بره اسرجرحره اراچراه 

ماساشاد    ربااخ به  رای مرااردر اشمر راهشاخ 

مسجحااه چریکسای فردا ر  ارجرق اشران داد کره 

م اهشر مسجحرااره دهشمران ارکداش هرم  رابرکی 

قدهقده   ط قه حاکم ها  کس  و هرم اعرترمراد 

 کدر های شحمتکش مردش ها به مارشررو  رامرارج 

کرد  ا  ته ایج  دا  ار رکد  ر  برا فرداکراهی و 

اشاکدگذ تگ  ماشرو و صرداقر  دهگرترتراه و 

کرداه   به ع اهخ دیگر دهس ب ه  سااهکرب 

به محک آشمایش کذا تج   ئکهی با عرمرب برکد 

که سراا اش دهیک  رایط بحراا  ده کدر های 

وساع شحمتکشان    سم مادی یافر   عرجراررغرم 

هرا ت اه  که دهعمب هخ دادر با د اما ایج ها 

دیررگررر اررمرراررتررکان ااررکرراه کرررد کرره دهمصرراف 

محرومان برا طر رقراخ حراکرم و رسر ره آشادی و 

اه  اع و است داد  سااهکب یک  اش وقایرع مرسرم 

 اهیز   کشکه مرا مرحرسرکب مرارشرکد و  اگرر 

بصکهخ عجم  به آن اگرریسرتره  رکد  مرارشرکد 

اشایج   ربه دهماش رد ومایر  اارقرهبر  برسررر 

 های فراوان برد ودهسسای شیادی آمکا  
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چسب و هتتماج  سا گررد حرمراسره سراراهرکرب 

وبناااگ اهی ساشمان چریکسای فدا   ارجرق 

ایران  و س  واسماج سا گرد قااش  کدر هرای 

مردش عجاه هتیم است دادی  رار اشفرراشهرای 

مسم  اهین م اهشاخ  رکدر هرای شحرمرترکرش 

مردش ایران برای هها   اش ستم واست ماه و 

 اابرابری های ا تماع  محسکب ماشکد 

دهآن برهه  اهیز  اا  همهکن امروش سرترم 

وسرررکررکب و برر  حررقررکقرر  برراررداد مرراررکرررد  

ااسااساها به ااطر اکاادن یک کرتراب و یرا 

ااتقادی ارد اشدستگار دو   دستگرارر و بره 

شیر  کن ه ما رداد  حق  شکب    حر ب و 

فدا ا  های  سااس   صنتر  و سرنردیرکرا ر   

مستقب بکج  مرمرنرکع برکد  ده ررایرط ار رکد 

وسا ب اه  اط  مد   اظار اینترا  و غارر 

که  احدودی گردش اطرهعراخ و اار راه ها 

ممکج کردر ودهایج هابره دیکاه است داد ها 

 کسته اسر   دهآن شمران اسرتر رداد  راهر  

چنان اتقاا  ای اد کردر بکد و چرنران هعرب 

و وحشت  بر  ک  امده حاکم کردر برکد کره 

هرگکاره  رهر ر  بررای  ر رمرع    شرکرب و 

فدرا رار  هو رنرگررااره بررای اه رقراه سررر  

آگاه  ط قه کراهگرر و رکدر هرای مرردش  برا 

دستگاری و م راشاخ هرای سرنرگر  مرکا ره 

ماگردید   ار و ط قه حاکم یقاج دا رترنرد کره 

 کااستره اارد ایرران ها بره  ر یررر  ر راخ و 

امنا  دهصحنه مر هطم  سران و ومرنرررقره 

    دیب کنند  

دهچنرارج  ررایررر  برکد کره دهاواارر دهره 

عردر ای اش  ررکااران کررمرکاراررسر  بررا  0328

 مد ندی اش وادا  اقرترصرادی و سراراسر  

 امده  و دویج  ئکهی مر راهشر مسرجرحرااره   

برا حرمرجره بره  0320بسمرج  00سراا اش ده 

ماسرگرار تاارداهمرری سراراهرکرب    مر راهشر 

مسررجررحرراارره  عررجررارره هتیررم  ررار و کررب اررظرراش 

 اه  اع  حاکم برایران ها آغاش امکداد  

حمجه به ماسگار سااهکب و م اهشر مسجرحرااره 

عجاه  قدهخ سرککبگر ط قره حراکرم دههاس 

آن  ار  با ایج اماد آغاش  د که  بردیرنرکسرارجره 

قدهقده   دستگار  سنم  سجرن  استر ردادی 

و  رس و وحش  اسادینه  ردر دهده طر رقره 

کاهگر و  کدر های شحمتکش مردش بشکند و 

آاسا به قدهخ الیر اه ارکد  آگرار  رکارد   را 

بتکااند  با سهح آگاه  و  شکب اکد  ارظراش 

اه رر رراعرر  حرراکررم ها سررراررگررکن کررردر و 

 سراک   اکد ها دهدس  گاراد   

چند سا   اش حماسه سااهکب و آغاش م اهشر 

مسجحااه اگذ ته بکد کره  بره هغرم  رسرادخ 

بسااهی اش هفقا ده شیر  کن ه و مادااسرای 

ا رد و  ارباهان   آمکشر های اقداش اارقرهبر  

آاان  دهاا ش  کدر ای وقااش قسرآما  بسمرج 

  ری  به  دجه ای   دیب  د که به فاصجه  76

کمتر اش یکساه سراسر ایران ها فرراگررفر  

با قراراش مسرجرحرااره هتیرم   75بسمج  22وده 

 ستم  اه  ها به گکه سپرد 

اما  ا اید فرامکش کرد که اه اقداش  اارقرهبر  

هفقای ما و اه اا ش  کدر های شحرمرترکرش 

مردش   به  نسا   و بردون  شرکرب و آگراهر   

ط قه کاهگر و به مراردان آمردن ایرج  طر رقره 

قده مند و بدون سررارگرکار  ارظراش سررمرایره 

داهی حاکم برایران    اماتکااس  واتکااس  

آهمااسای  هشمندگان سااهکب و  رکدر هرای 

ها مرترحرقرق سراشد   75قااش کنندر ده  بسمج 

هماارکه که به   ربه دیدیم هرچند دهاتا ه 

هشش دالوهااه چریکسای فدا   اجرق و قراراش 

 ککهمند بسمج مار  هتیم  ار سراگکن  رد 

  اما باش هم برای چندمرارج براه برکهتواشی 

ایران دهسراشش برا امرپرریرا رارسرم واه ر راع 

دااج  قدهخ سااس  ها دهچنگ اکد حرتر  

کرد وبا  جتاق دیج ودو   یک  اش اه  اعر  

 ریج هوبنای سااس  ها بر امدره مرا حراکرم 

 گرداااد 

سرراه اش حررمرراسرره سررارراهررکررب 25ایررنررک کرره 

ساه اش قراراش ارکارارج  رکدر هرای مرردش 30و

سپری ماشکد   کدر های شحمتکش بره  ران 

آمدر اشستم واست ماه و سرککبگریسای هتیم 

حاکم  اشهتتم دیمار امسراه برمردخ در هوش  

ده باش اشصد  سرر بره مرا ارکاسرترنرد وکرب 

ط قه حاکم ها با همره  رنراح هرا ودسرتره هرا 

مکهد درض قراهداداد و برراسرتر  دارارا ها 

 گت  شدر کرداد و اشان داداد که وادار  

مک کد ها امازکاهند و اکاستاه دگررگرکار  

عمرارق دهسراارتراه اقرترصرادی   ا رترمراعر  

وسااس   امدره هسرترنرد  امرا هرمراارررکهکره 

 اهین باهها اشان دادر اس    و کس   قااش 

اا  ایج واقدا  ها  ایاد مارکرنردکره  رنرسرا  75

کاف  ااس   کدر های مردش  ادامه واردرار  

مک کد ها ازکاهند   بجکه الشش اس  برداارنرد 

که چگکاه ماتکااند اظاش حاکم ها سررارگرکن 

کنند و چه سرارسرترم اقرترصرادی و ا رترمراعر  

وسررارراسرر  الشش اسرر   ررا بررتررکااررنررد حررقرراررقررتررا 

برسراک   اکیش حراکرم  رکاردو برر سرترم 

واست ماه و ب  حقکق   اهار  ارکد ارا رمره 

 دهند 

ایررج ومرراررترره برر ه  بررردوش مرراررشررروان 

 ررنرر ررشررسررای ا ررتررمرراعرر   اش  ررمررجرره فرردا ررارران 

کمکااس  اس  که به اه قاه سر  آگاهر  و 

ساشمااااب   کدر های کاهگرر و شحرمرترکرش 

یاهی هسااند  اکاس  ها و مرا  اخ آاسا ها 

 ررمرردرر ررنرردی کررردر وبصررکهخ  رردرراههررای 

مشز  وهو ج مررح کنرنرد    رمراش  رکان 

ومرفا  اکد هابرای  داه   رک  مرک رر 
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دهحررکادث ا ررتررمرراعرر  آیررنرردر  بررکرراهگرراررراررد  

فرامکش ا اید کرد که  ضاد بر ه   رنر رش 

طرر ررقرره کرراهگررر و شحررمررتررکررشرران  ررامرردرره مررا 

دهمرر رراهشر عررجررارره اررظرراش حرراکررم  ارردرر  

عررنررصرررآگرراهرر  و سرراشمرراارر  دهعرراررج حرراه 

آمررادگرر   رررایررط عرراررنرر  اسرر   برره هررمرراررج 

ااطراس  که بدون حرب ایرج  ضراد  بررغرم 

اا  سای متددد  رکدر ای وبررغرم گسرتررش 

برر  سررابررقرره اعررتررراارراخ و اعررتررصررابرراخ 

کرراهگررری  امررا صرراحرر رران قرردهخ و  ررروخ 

 کااسته ااد همهنان به حاکمرار  ارکد ادامره 

دهند   حراکرمرارتر  کره  ر سراراهر  و ر راهر  

وفقروگرسنگ  و سررکرکب ابرتردا ر   رریرج 

آشادیسای سااس  و مدا   بررای  رکدر هرای 

کاه وشحم  و  روخ های براد آوهدر بررای 

مافاای قدهخ  مردیگری دهبرادا ته اس    

مس دهچسب هتتماج سا گرد حماسه سااهکرب 

و س  و اسماج سا گرد قااش  کدر های مردش  

بکک ام  اش  ربااخ حماسه آفرینان سااهکب  

و  اهب قاامسای گذ ته  گذ ته و  رکرسر  

و مرراررروشیررسررای اررکیررش برراررامررکشیررم    ررا 

اش کراها ت اهاخ وااحرافاخ گذ ته  مرها  

امکدر وبرای  حقق آهمااسای سکسرارا رارسرتر  

وااساا  که  اش حرمراسره سراراهرکرب  راکرنرکن 

ه اهان ااسان برای  حقق آن   ان فرداکرردر 

 ااد  متحد ومتشکب  کیم 

گرام  باد یاد ان بااتگان حماسه ساراهرکرب  

 و قااش اکااج بسمج مار 

 سراگکن باد هتیم  مسکهی اسهم   ایران

 برقراهباد  مسکهی فدها اک  کها   ایران

 شادر باد سکساا اسم

برسرمرج  05ساشمان ا حاد فدا اان کمکاارسر  

0306 
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 2ادامه از صفحه 

    برراررج  رررایررط عرراررنرر  و ذهررنرر   ررنرر ررش 

کاهگری فا ق آیند و ارقرش مر رجرا  مرروگ و 

ساشمااردهر  ارکد ها ایرترا کرنرنرد  اسرترقرهه 

ط قا   کاهگران دهمقابب  ناح های مزتج  

بررکهتواشی   مررذهررب  وارررافرراخ اررکهدر 

بررکهتوا رر    ررقررکیرر  کررنررنررد  دهعرراررج حرراه 

کمکااستسا مراکندر ااد برای اینکه هم وحدخ 

اکد ران ها  رامرارج برکرنرنرد و بره اراررو ر  

 ا ارگ اه   دیب بشکاد و هم بتکااند متحردیرج 

اکد ها ساشمان بدهند و به مادان مر راهشاخ 

کاهگری وصب کنند  باید اشفرقره گررا ر  و 

 زاهخ اردوبکهتوا   فراصرجره برکراررارد   

 ررنرر ررشررسررای ا ررتررمرراعرر  اارراررر دهس هرراس 

فررراواارر  برررای ا رر رراخ اررروهخ ا ررحررادهررا 

دهبرداهد    کدر های شحمرترکرش ده رنر رش 

ا تماع  دیمار  ایرد بررای او رارج براه بردرد 

اشمشروطرار   رکااسرترنرد دهمراردان مر راهشر 

 اشاد اشداررا رر   ررریرراارراخ فرررصرر  طررجررب 

مذه   و غارمذه     دراههرا و مرررا ر راخ 

واقردر  ارکد ران ها مررررح کرنررنرد  بررغررم 

هه ران  حکه مرنرافرع کرک رار مردخ و دهاش 

مدخ اکد دهمقابجه با دستگار ستم واستر رمراه 

متحدا واهد مادان  کاد وارربره کراهی بره 

د مج بشری  واهد آوهداد و  ن ش اکد ها 

 گاش ها به  جک ب راد 

اکنکن شمانه ا حرادهرای ا رترمراعر  دهمراران 

کاهگران وشحمتکشان دهمقابب ط قره حراکرم 

ودو   سرککبگرومذه   آن باش اش گذ تره 

فراهم  در اس   باید گرایشراخ ار دیرک بره 

هم ده هر ا که هستند   دهکراهارااره هرا   

مررحررهخ و مرر اهع   ارردمرراخ آمررکشش و 

مروهش ده رکرب هسرتره هرا  کرمرارتره هرا و 

 ررکهاهررا و ا ررکرراه دیررگررری اش شررکررب و 

 ح ب  متحد بشکاد  دهمرحرب کراهوشاردگر   

مررتررااسررب بررا مرررررا رر رراخ واررکاسرر  هررای 

 ان ا کاه مزتج   شکرجرسراها بررمراداهارد   

امر متشکب  دن دهوحرجره اوه مرسرمرترر اش 

 کب آن اس   بتدهیر  ایرج  شرکرجرسرا اه رقرا 

مااابد و سراسری ماشکد  کمکااستسا دهایرج 

عرصه وماته مسم  برعسدر داهاد چرا کره 

امر   جاا و  روی  ودمادن هوح ط قرا ر  بره 

م اهشاخ  اهی و حرتر  اسرترقرهه طر رقرا ر  

کاهگران اش مجه ومای  مسرم کرمرکارارسرترسرا 

اس  که دهمسار ایج مر راهشاخ وبرا ررکر  

 عمج  دهم اهشر ط قا   ماسر ماگردد  

 یدی  اشکاا   

 تداوم اعتراضات ، زمینه اتحادهای اجتماعی کارگران 

 ساخته است امکانپذیرتر و زحمتکشان را

جمهوری شورایی ، آغاز جامعه به ساختمان سوسیالیسم است ، در سوسیالیسم مالکیت 
خصوصی بورژوائی بر ابزار تولید و مبادله اجتماعی می شوند . اقتصاد از طریق 

 تولیدکنندگان آزاد و متشکل سازمان می یابد .
با وجود اینکه مالکیت ابزار تولید و مبادله به مالکیت اجتماعی در میاید . اما این امر یک 
شبه صورت نمی گیرد ، دوران ساختمان سوسیالیسم سرشار از تحوالت و پیشرویها و عقب 
نشینی هاست . در جمهوری شورایی با توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران و با در 
نظر گرفتن شرایط و مناسبات حاکم ، از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت می شود و در 
اختیار صاحبان واقعی ، یعنی تولیدکنندگان متشکل در شوراها و نهادهای مردمی قرار 

 می گیرد .



 3ادامه از صفحه 

گذاهد  هتیم  مسکهی اسهم  کره  را مرغر  

استرزرکان اه ر راعر   فراسرد و ارد بشرری 

اسرر  بررسرراررچ و ررسرر  مرررفررارر  ایررج حررد اش 

دمککرراسر  ها اردا رتره و ارزرکاهرد دا ر   

مردش هم دقاقا بسماج د اب بزرارابران آمردارد و 

 مسکهی اسهم  ارمرارزرکایرم  ”  فریاد شداد 

ایج داه و دسرتره اصرهح طرجرب ”   امازکایم

اگر هیگ  ده کتششان ااس  چرا سد  مر  

کنند که مردش ها با ایج دستگار ارکارزرکاه و 

دشد ساشگاه کنند؟ آیا مرردش برغرارر اش کرنراه 

آمدن با مشت  دشد و  اا  سرابرق و کرنرکار  

هتیم براست  چاهر دیگری اداهاد ؟ه ا ر رتره 

که چاهر ای دیگر و  ساار  ارک امرکراارپرذیرر 

 اس  و اینان براست  اش هماج  رسدر ااد 

مردش قاطدااه ایج  ه سای هق  اارگرار  ااره 

ایررج داهو دسررترره ها مرراسررن داداررد و بررر 

 سراگکا  هتیم مافشاهی ماکنند 

مادهان صج  هم ده بااااه ای  ااهاایت  -۱

 کدر ها ها اا   اش سراراسرترسرای غرجررر ههه 

دااسته که ط  سا اان گذ ته بر آاسرا اعرمراه 

 در اس   مادهان صج   حب ایرج مشرکرهخ 

اقتصادی ها بدسدر قکر سره گرااره مرارگرذاهد  

عرر رر رراه شمرراررج اررکاهیررسررا  دشدیررسررا  هاارر  

اکاهیرسرا و کرههر ررداهیرسرای سرران هتیرم 

و ”  سااس  گذاهیسای غجط“ اسمشان ماشکاد 

 اشر حب هماج مشکهخ ها هم بردرسردر ارکد 

 مس  اج و دشدااش ماگذاهاده

مادهان صج  چا ی اش غاه گریسا و چپاوه 

عجن  حقک  مردش امارگرکیرنرد  اش مرا ر راارتره 

گااسم چا ی ام  گکیند  اش حرقرک  مردرکقره  

اش گراا   باکاهی  اعتااد  فحرشراه  شاردان 

هرر اه دهد و …  و  ررکررنرر رره و  رر رراوش و 

مرض دیگرری کره هتیرم کر رار  اسرهمر   

مردش ها به آاسا م ته کردر صح ت  ام  کند 

و    ا آا ا که  ا دا ته مردش ها به ا ترنراب 

اش اشکا  و هاهکاههای م ه غار منررقر  

دعکخ مرارکرنرد  اش طررف دیرگرر بره دو ر  

اصاح  م  کند که  رترا ده مرکهد برکد ره 

 تاف ساشی کرنرد  دهد مرادهان صرجر  ایرج 

ه اه ماجااهد بکد ره سراه  ۰۶۹اس  که اش 

ه اه ماجاراهد آن ده اارتراراه  ۹۶۹فقط  ۱۸

دو   بکدر و اش هوحاار  مرارزرکاهرد کره بره 

مرردش  رکاررار  دهرد کرره ایررج بررکد ره کررهن 

مزت  به چه اسادی و چه کس  بکدر اسر   

اش دشد به دشد  کای  بردن ارا  مرا راردن 

به چشم مردش و  رنر رش حرق طرجر رااره  ران 

اس   ایج مادهان دقاقا صرجر  ها بررای چره 

 کساا  مازکاهند؟

اینان اکد ها به اتسرمر  ار در اارد بررعرکرس 

دقاقا مادااند اش منافع چه کساا  دفاع ماکنند 

و حسابگرااه ده مقابب ما  ااته گراار  قرراه 

گرفته ااد که صج  و آهامرش ها بررای ایرج 

دشدان بسم هیرزرترنرد و ایرج سرارسرترم برغرایر  

 مریض و کرش شدر ها افشا کرداد 

ایج دست اخ هنکش بره برزرشر  اش هتیرم ده 

اکش کردر ااد و امازکاهند کب هتیم بدس  

 مردش سقکط کند 

 ب کهش ده ایج اس  مردش دیرگرر شیرر براه 

هتیم اسهم  ام  هواد و هفرکگرران هتیرم 

که مردش ها اش سراگکا  هتیم مرارتررسراارنرد 

بارزرکدی ارکد ها بره شحرمر  

اادااته ااد  دسر   رمراش  رنراح 

های هتیم ده یک کاسه اسر  

و  ررنررگ شهگررری  رران هررم 

هبررررر  برره اررکاسررترره هررا و 

 مرا  اخ مردش ادا ته و اداهد 

مردش به اامنه ای که مسررر اصرجر  و ارمراد 

والیتمداهی اسهم  اس  صریحا مرارگرکیرنرد 

برود گم  کد و ایج فریر رکراهان هتیرمر  اش 

مردش مازکاهند که   ردیرد ارظرر کرنرنرد و اش 

 اکد هتیم به اکد هتیم  کای  ب راد 

ده ساستم  که اش طرریرق هفررااردوش قرراه 

اس  به بزش  اش مرا  اخ مرردش هسراردگر  

 در و یا آن ها  اماج کنند  الشمه اصرجر  آن 

ده ا   اش دمککراس  و اعماه اس ر  اهادر 

 کدر ها ده قااکاگرذاهی و سرارسرترم قضرایر  

اس   هتیم اسهم  ایران که  رمراش ار رکغ و 

استددادش صررف ارتره کرردن و سررکرکب 

بنااار   رریرج اهکران حرقرک  بشرر و آشادی 

ا تماع   در اس   و سر امای آن گرنراردر و 

فاسد اس   چگکاه به منافع و ماها  اصجر  

 اش مش  اکاهد کرد؟ه

ایج هتیم باید برود و ایج اکاس  همه مردش 

اس   کدر های محروش بایرد  رسراار  ارک برر 

آواههای ایج هتیم فقرآفریج بنا کنند و  رمراش 

سران  نایتکراهش ها برهفراصرجره مرحراکرمره 

کنند  فکهی  ریج ااراشهرای مرردش کره کراه  

مسررکررج و آشادی اسرر  فررقررط و فررقررط بررا 

 سراگکا  هتیم ممکج ماشکد 

مایندر باد هشش اارقرهبر   رکدر هرای مرحرروش 

 ایران

 شادر باد سکساا اسم

 ۱۹۹۸تااکیه/ ۹۱

 اک اج  تاه 
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 5ادامه اش صتحه 

 رایط  امده ی هوساه و همهرنرارج گسرتررش 

اتکذ ح ب بجشکیک ده باج کاهگرران    رنرارج 

ها م اب به  غاار  اکتاک و ا زاذ ارط مشر  

 اکین  م  کند  

( سپرترامر رر دو  ۹۱ ناج حکه و حکش ماا در )

اامه به کماته ی مرک ی اهساه مر  کرنرد  ده 

مراهکسرارسرم و ”  اامه ی دوش که  ح  عرنرکان 

 نااته  در اس    اش کماته ی مرک ی ”  قااش 

ح ب بجشکیک مصرااه مر  ارکاهرد ارکد ها 

برای سراگکا  دو   بکهتوا ر  حراکرم ) بره 

هیاس  کراسک  ( آمرادر ارمرایرد   کرمرارتره ی 

مرکر ی برهفراصرجره بررای بررهسر  ارامره هرا 

 شکاب  جسره مر  دهرد و هوارک رتر  اش هرر 

دواامه اا  به  رک  کنندگان  جسه اها ه مر  

 کد   بدد اش ا ماش  جرسره   اکر رریر  اعضراه 

متتق ا قکه  صمام مر  گراررارد کره فرقرط یرک 

اسزه اش هر اامه ها اگه داهاد و بقاره ها مر  

سکشااند  بدیج  ر اب دهاکاسر   رنرارج بررای 

آمادگ  به قااش به هاحرتر  ارادیردر گررفرتره مر  

 کد   کماته ی مرک ی  رمراش سردر  و  رهش 

اکد ها به کاه م  برد  ا اامره هرای  رنرارج بره 

دس  کاهگران و اعضای مایاج ح ب ارسرد   

ایج  ریان  قری ا مرنر  هرترتره قر رب اش اارقرهب 

اکت ر م  با د   ایج ماوقع ها مقایسه کرنرارد برا 

حرفسای مکچ و ب  اعت اه آقای مرا ر رک مر رنر  

 ررنرراررج بررا  ررحررمرراررب اهادر اش برره حرر ب ”  بررر 

اسراسرا ده حر ب برجرشرکیرک … “   بجشکیرک 

مکاااسم  حماب اهادر و کد عان  ادا     اره 

کماته ی مرک ی منککب و منقاد  نرارج برکد و 

اه  زصا  واال و ااساا   ناج اکاهان  رکفرق 

 و برررر رررری برررر دیرررگرررران برررکد ر اسررر   

باهی کماته ی مرک ی بردرد اش ایرج  راهرکراه 

دس  به  اهکاه دیگری م  شاد   هوش بردرد 

دس  بره اارترشراه ”  هابکچ  مکخ ”  اشریه ی 

” ااقهب هوساره و  رنرگ داارجر  ”  مقا ه ی 

ما اد   هماارکه که فکقا ا اهر  د    ناج ایرج 

مقا ه ها شماا  اک رتره کره ارکاهران مرارشر ررد 

مسا م  آما  مروسه ی ااقهب برکد ر اسر    

اینک کماته ی مرک ی با چاپ ایج مقرا ره مر  

اکاس  به کاهگران و  کدر های ح ب  اشران 

دهد که گکیا  ناج کماکان به ارط مشر  سرابرق 

مای ند اس     ناج وقرتر  چرنرارج دیرد بره  ردخ 

برآ ت  و  صمام گرف  به هر قامت  که  ردر 

” به متروگراد برگردد   کرمرارتره ی مررکر ی 

بره اراطرر ارررر  راار  وی ها اش ”  ماهرا 

حضکه ده مرترروگرراد مرنرع کرردر برکد   رنرارج 

 صمام اکد برای باشگش  اش هرجرسرارنرکر  ها 

فررقررط برره کرررومسررکررایررا )شاررش ( و آسررکهد رر  

) سرراشمرراارردر بررر سررترره ی حرر ب و  ررااشرراررج 

احتما    ناج (اطهع م  دهد و اره کرمرارتره ی 

” مرکر ی    رنرارج یرکر  دو هوش بردرد واهد 

یررکرر  اش مررحررهخ کرراهگررراشرراررج ”  وایرر ررکه  

 متروگراد  در بکد  

 لنین و انقالب اکتبر -۳

به اظر مج بدون و کد مراهکسرار  بر ه  و 

 ا ارگذاهی م ب  ناج   ط قه ی کاهگر هوساره 

به هاچ و ه قاده به  صررف قردهخ سراراسر  

 ام   د  

” ده اواارر سرپرترامر رر هرارئر   رحرریرریره ی 

اش چاپ مقا ه ی  رنرارج  رحر  ”  هابکچ  مکخ 

” اش دفتر ااطراخ یک وقایع ارگراه ”  عنکان 

امتناع م  کند    رررترا  رمرجره ی قصراه آقرای 

 رنرارج ”  دکتر محمد ما  ک ها فرامکش ارکرنرارد 

… ”   ابتدا با  حماب اهادر اش بره حر ب و 

برا  اش اعضای هائ   حریریه عر راهخ اش 

 رو سک    کامن  و استا ارج برکدارد   دیرگرر 

اوااع برای  ناج غار قابب  حمب  ردر برکد   

ااتقادهای وی اش باال و فشاه سنگاج کاهگرران 

  سرباشان و اعضاه ح ب اش ما اج   بتردهیر  

اذهان به اکاب هفته ی کماته ی مررکر ی ها 

(  ۹۹باداه م  کرد   ده  جرسره ی  رب در )

اکت ر کماته مرک ی حکه مرحرکه ارظرر  رنرارج 

برای  داه  قااش بحج م   کد   ده  جسه ی 

( اکرتر رر ۹۶دوش کماته ی مرک ی ده  اا در )

( اتر بره  ۱( عضک حاار اه ) ۹۱اش ماا در )

( اتر به ارظرر کرامرنر  و ۶اظر  ناج و  ش )

شینکی  ) دهمزا ت  با قااش ( های مراردهرنرد   

چنااهه که مشاهدر م   کد اک ری  کمرارتره ی 

مرررکررر ی ده  رررریررران یررک عرررمرررب کرررامررره 

دمکرا اک دهون  شکاره ر  های بره  رداه  

قااش م  دهند   و   هاستری  دید اد  رنرارنر  

و بجشکیک  بدضاسا آارسرا ها عرا ر  اش دیردن 

وقایع واقد   اهیز  کردر اس    اینرکره آقرای 

 نرارج ابرتردا برا ”  دکتر محمد ما  ک م  اکیسند 

 حماب اهادر اش به ح ب بجشکیک و سپرس برا 

 مساد قااش مسجحااه ای کره فرقرط بره  صرکیرب 

بر  آسای اقجا  کماته ی مرک ی هساردر برکد 

دهوغ ”  بررر اررد دو رر  مررکقرر  کررکد ررا کرررد 

آ کاه و  حری  بزش مسم  اش  اهین  ن رش 

کاهگری و کمکااست  م  با د   هماارکه کره 

ده ایررج سرررررکه اشرران دادر  ررد    ررنرراررج ده 

چساهچکب مکاشیج دمرکررا رارک بره  ر رجرارا و 

 روی  ماگار اظراخ اکد مردااته و  رکااسرتره 

اس  ط  مروسه ای بر های و  صمارم اعضرا 

ا ر گذا ته و ده اسای  حا   اک ریر  گرردد   

برای آقایان و ااامسای ارارجر  دمرکرراخ ایرج 

 کسط  رنرارج و ر  ”   حماب اظراخ ”  م   کد 

هماج عمب ها برای بکهتواشی و مرنرشرکیرک 

مسررجررکررسررا مررایرر ررنرردی برره اصررکه و مررکاشیررج 

م  اامند  این ا براه دیرگرر  رابر   دمکرا اک 

ایرد رک رکتیرک   –م   کد که م اهشاخ سااس  

بررزررشرر  اش مرر رراهشاخ طرر ررقررا رر  مرر  بررا ررد و 

مکاکع صرفا فقط برر سرر بردفرسرمر  قضرایرا 

ااس    کمکااسرترسرا 
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باید ایج م اهشاخ ها  دی گرفته   اهقااه ده 

آن  رک  کردر و نسا به  کرکر و ارا ره اکرترترا 

 اررررررررررررررررررررکررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررد  

کرره  ررکسررط ”  کررمرراررترره ی اررظررامرر  ااررقررهبرر  ”  

” بزش اظام   کهای مرترروگرراد ”  هه ران 

 اساس  در بکد اش اامه ی دوش اکرتر رر  رروع 

به فدا ا  هسمر  مر  کرنرد   مسرئرکه کرمرارتره 

اظام  یک اس اه چ  بکد   ده باس  و دوش 

( اکررترر ررر  رررو سررکرر  طرر  اعررهمررارره ای ۱۱) 

مشررروعررارر  حرراکررمررارر  دو رر  بررر مررادگرران 

متروگراد ها شیر سئکاه م  برد   بره دسرترکه 

ازس  وشیر کراسک    ه اس ستاد منرقه ی 

اظام  مرترروگرراد اررب اال رب  ردیردی بره 

منظکه مس گاری اعهماه ی بارسر  و دوش )

( اکت ر بره  رکها مر  فررسرترد   بره عرجر  ۱۱

مزا ت  اس اههای چ  و کمرارتره ی ا ررا ر  

( اکرتر رر ۱۱مرک ی با اعهماه باسر  و دو )

( اکت ر کرمرارتره ی ۱۰ ده  ب باس  و سکش )

دو ر  ها مر   ارب اال رب  اظام  ااقهب  

مذیرد   و   کراسک  اعرهمراره ی کرمرارتره ها 

اپذیرفته و آارا  اکتاک  برای ارید شمان مر  

دااد  اش اینرو کراسک  بهفاصجه دستکه حمجه 

به بجشکیکرسرا ها صراده مر  کرنرد  ارارروهرای 

( اکرتر رر ۱۲دو ت  ص   هوش باس  و چساه )

چامزااه ی هابکچ  مرکخ ها ا رغراه کرردر و 

آارا مسر و مکش م  کنند   اش ایرنر را ده  رمراش 

( اکررترر ررر سررجررسررجرره ۱۲هوش برراررسرر  و چررسرراه )

دهگاریسای ماش م  آید کره ده آن ارارروهرای 

دو ت  مسا م و ااروهای مزا   حا    دافد  

 دا ررررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررررررد  

آاهه ده ایج ماان  ناج ها بره  ردخ عصر راار  

امکدر بکد   مرذیررش اررب اال رب دو ر  و 

 مزا ت  کماته ی اظام  ااقهب  با قااش بکد  

 ناج مدتقد بکد کره ده ایرج  ررایرط  رنرسرا هار 

اروگ اش ایج وادا  اابره سرامران و ارکمرارد 

کنندر   کسب فرکهی و برهدهارگ قردهخ مر  

با د   او با  ا بان  ااص اکد فسمادر بکد کره 

مررنررتررظررر شررکرراررب کررنررگرررر ی دوش  ررکهاهررای 

سررراسررری مرراارردن    ررنررسررا شمرران و فرررصرر  

مناس   ها ده اارتراراه دو ر  مرکقر  ارکاهرد 

گذا    ا با ساشمااده  م دد ارارروهرایرش بره 

سرککب چپسا و مزا تاج برپررداشد    رنرارج بره 

  ربه دهیافته بکد که کنگرر اه کاهی ارکاهرد 

کررد و ارره هررم مرر   ررکااررد برکررنررد و حررترر  ده 

صکهخ  شکاب حککم  یکدس  سکساا است  

  منشکیکسا و اس اهها کما ف  ا سابق  ر احا 

با بکهتواشی همکاهی امکدر و ده سررکرکب 

چپسا  ررکر  ارکاهرنرد کررد   گرذ ر  شمران 

صح  ماش بان  های داهاااه ی  ناج ها اشان 

 داد 

اش طرف دیگر ااروهای آ ماار  ده برارسر  )

( اوخ بنده مرسرم هیرگرا ها  صررف کرردر ۱۹

بکداد و دو   کراسرکر  ده صردد  رزرجراره ی 

مادگان بجشکیک   ردر ی مرترروگرراد و اعر اش 

آاسا به   سه بکد   احتمراه دا ر  آ رمراارسرا بره 

طرف متروگراد حرک  کنند   گمااه شارارسرای 

اا  اش طرف برا  ااروهای سااسر  و  رکد 

دا   کره کرراسرکر  بر  مرارب ارارسر  بررای 

سرککب بجشکیکرسرا   مرایرترزر  اارقرهبر  آاررا 

 حکیب اه ش آ مان بدهد  بدیج  س   ناج طر  

( ۱۲ماام  که عصر هوش برارسر  و چرسراه )

اکت ر  کسط کرومسکایا به کمارتره ی مررکر ی 

هفقا      رحر  هرارچ ”  م  فرستد  م  اکیسد : 

( ۱۱ ریر  قدهخ ا اید  ا برارسر  و مرنر رم )

اکت ر ده دس  کراسک  و  رکاه باق  برمراارد 

دو   ده حاه سقکط اس   آاریرج ارربره … 

 راارارر …   به هر قامت  باید بر آن واهد  کد 

ده قااش ههکت اه اکاهد بکد   مج با  ماش  رکان 

اش هفقا م  اکاهم ده  کنند که همه چار  بره 

 اه مک   بسته اس    با مسا ج  هوبرو هستام 

که اه بکساجه ی برما   کنترااسسا و کنگرر هرا 

)حت  کنگرر  کهاها ( بجکه  نسا بکساجه مرردش 

  بکساجه  کدر ها  بکساجه م اهشر مرردش مسرجر  

  ”حرررررررررررب مررررررررررر   رررررررررررکارررررررررررد 

( اکرتر رر ۱۲ ناج ده ط  هوش باس  و چرسراه)

چند باه با اهساه ماامسای به کماته ی مرک ی 

اکاهان ا اشر ی حضرکه ده اسرمرک رنر   ردر 

بکد که هر باه ایج  قاااها با مزا ت  کرمرارتره 

ی مرک ی هوبرو  د   ناج چکن چنارج دیرد   

عصر همان هوش برا گرذاسرترج کرهر گرارس بره 

همرار هابط اکد به هر شحمتر  برکد ارکد ها 

به اسمک ن  هسااد   وهود  رنرارج فشراه ها برر 

کماته ی مرک ی اف ایش داد   اقداماخ کمرارتره 

ی اظام  ااقهب  که ده طکه هوش برارسر  و 

( اکرتر رر اکر ررا  ردافردر  و صررفرا ۱۲چساه )

واکنش  ده برابر  سا ماخ ارارروهرای دو رتر  

( ۱۱بکد   اش ساعاخ او اه ی باسر  و مرنر  )

اکت ر  رسرا رمر   ردر و ارارروهرای اارقرهبر    

بتدهی  مراک  و مکسساخ حساس و دو ت  ها 

 صرف امکدر و سراا اش مکفق به سرارگرکار  

دو   مکق  مک ا   م  گرداد    ردرجره هرای 

سرکش امکاگ ااقهب   ردهیر را اش مرترروگرراد 

بدرنرکان مررکر  اارقرهب بره سرایرر  رسررهرا و 

هوستاهای هوساه گسترش یافر  و سرراار راش 

ب هگتریج دو   کاهگری دااا ما به عرصه ی 

 حااخ گذا    

آیققا کققارگققران پققتققروگققراد در بققرخققورد بققه -۴

بورژوازی بقایقد از کقمقونقاردهقا پقیقروی مقی 

 کققققققققققققققققققققققققققققققققردنققققققققققققققققققققققققققققققققد ؟

 –مررنررشررکیررکررسررا بررنررا برره دیرردگرراهررسررای سررارراسرر  

اید ک کشیک اکد که مدتقد بکداد یرک اارقرهب 

بکهتو دمکرا اک ا  اما باید برای یرک دوهر 

ی طررکالارر   ررکسررط بررکهتواشی ههرر ررری و 

هدای   کد   عمه و ارظررا عره رق و مرنرافرع 

اکد ها به بند اراف برکهتواشی هوس مرارکارد 
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شدر و قاده به قرع اه  اط با آن ا کداد    رنرارج 

اینرا م  دااس  و بدیج  س  م  گت  منتظرر 

 شکاب کنگرر ی دوش  رکهاهرا مرااردن   وقر  

 جر  کرردن اسر    شیررا حرتر  ده صرکهخ 

 شکاب دو   یکدس  سکسرارا رارسرتر    دو ر  

مرر بررکه کررمرراکرران  ررحرر  شعررامرر  و اررتررکذ 

بررکهتواشی اررکاهررد مررااررد و ده آن صررکهخ 

هرگ و مرگ و اش هم گسازتک  ا رترمراعر  و 

ایضا  نگ مصا   باه امرپرریرا رارسرتر  ادامره 

اکاهد یاف  ؛ و اش همره مرسرمرترر برکهتواشی 

هوس فرص   مع آوهی قکای اکد هابدسر  

اکاهد آوهد  بدد اش ااقهب فکهیه ده هوسراره 

حککم  دوگااه به و کد آمدر بکد   ایرنرک ده 

اواار اکت ر مر راهشر ی طر رقرا ر  بره مرراحرب 

 دااج کنندر و قرد  ارکد هسراردر برکد   اگرر 

کاهگران و هم مرارمرااراارش دسر  هوی دسر  

گذا ته و  دجب م  کرداد   برکهتواشی هوس 

دیر یرا شود چره ده ا رحراد برا اه رش و ارد 

ااررقررهب دااررجرر  و چرره ده هررمرراهررنررگرر  بررا 

بررکهتواشی برراررج ا ررمررجررجرر  برره کشررترراه وسرراررع 

 اررراررررروهرررای کررراهگررررری و چررر  مرررارررر د 

  ربه ی کمکن ماهیس ده مقابب چشمان  نرارج 

بکد   کاهگران بدد اش  صرف قدهخ سراراسر  

ده ماهیس با اکش ااا    مراش وقر  ارکد ها 

صرف ااتزاباخ و ه ق و فتق امکهاخ دااجر  

اکد کرداد  آاران اش برکهتواشی مسرترقرر ده 

وهسای غتج  کرداد   وهسا اسا اا  مرتردراقرب 

ساشش و   اا  برا دو ر  فرئرکدا ر  مرروس بره 

ساشمااده  و  سجا  م دد اکد مردااته و ده 

مکقع مغتنم به سر کمکااهدهای سسب ااگراه و 

سادر اادیش هیزته و آارسرا ها وسراردرا کشرتراه 

 کرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 

با ده دس  دا رترج چرنرارج  ر راهبر    حرداقرب 

ااتظاهی که اش دوستان هماشه منتقد مراررود   

ایج اس  که ده مکاکع مرکهد برحرج عرهور 

بر طرح ااتقاداخ   هار کاههای ارکد ها ارار  

اها ه دهند  ا برای اکااندر  شزرار  سررر اش 

ااسرر سسب و ممکج گردد  م ه ده  امده ای 

که ده آن م اهشر ی ط قا   به مراحب حسراس 

اکد هسراردر و سررارک ر  قردهخ سراراسر  و 

هررنررکش ده برردررد ”  کرر  بررر کرر  ”  مررکاررکع 

سررراسررری حررب اررا رردر و مرر ررسررم مرر  بررا ررد   

کاهگران چه ومایت  ها بایرد مرارش مرای ارکد 

بمااند کمکااهدها عمب کنند ؟   -۹قراه دهند : 

کاهگران متروگراد ها سرمشرق ارکد قرراه -۱

اش آمکشر های منشرکیرکر  مرارروی  -۰دهند ؟  

؟   دااش آمرکارترگراار  ارظرارر … و -۲کنند؟   

آقای دکتر محمد ما  ک برای ایج که دمشان به 

 جه ااتتد هاهکق  ما به مادان ساراسر  گرذاهی 

عمج  ام  گذاهاد   آاسا دوس  داهاد هرمرارشره 

منتقد حق به  ااب با ند    نسا به قاا  هفتره 

 و هاارررررررررر  بررررررررررر گرررررررررررداررررررررررد 

آقای ما  ک ده بزش دیگری اش مقا ه اش مر  

کرک رار شمراار  مرارش اش بررگرذاهی ”  اکیسد : 

کنگرر  کهاها قااش مسجحااه ی اکتر رر ها هقرم 

شداد و سقکط دو   مکق  ها ده کنگرر اعهش 

کرداد  ا ااتقاه قدهخ بره های کرنرگررر  رکرب 

اگارد و دو   ا رترهفر  بررمرا اشرکد   رکهای 

( اکرتر رر ۱۸کماساهی اجق ده باس  و هت  )

” ممنکعا  مر کعاخ مزا   ها اعهش کرد   

ایرج ارک رتره و هرم ده  ۰مج هم ده ده بزش 

این ا ده مکهد ب  ااصات  برگذاهی کرنرگررر 

 کهاها به قده کاف   کاا  دادر اش و   ومر  

به ادامه ی بحج ده مکهد آن امر  برارنرم   ده 

مکهد دو   ا تهف  هم همانرکه و   بره ایرج 

مکهد ده ادامه دوباهر باش اکاهرم گشر    ده 

برایرد ”  ممنکعا  مر رکعراخ مرزرا ر  ”  مکهد

بگکیم اگر ایج مر کعاخ مرتردرجرق بره افرراد و 

 ریااا   بکد که با حککم  ارکمرای کراهگرری 

م اهشر ی مسجحااره مر  کرردارد کراه دهسرتر  

بکد   و   چنراارهره بره افرراد و ا رزراص بر  

طرف و یا مزا   صرف سااس   دجق دا ر  

اقداش  ایسته ی ا کد و ا رایرد ایرج کراه ها مر  

کرداد   و اگر هم برای دوهر ای مر ر رکه بره 

ایج کراه برکدارد برایرد بردرد اشگرذ ر  دوهر ی 

اارراهی به آاسا آشادی فدا ا  م دد ها مر  

 داداد  

 بلشویکها در قدرت  -5

آقای دکتر محمرد مرا ر رک ده یرک برزرشر  اش 

اما برجرشرکیرکرسرا  رنرگ ”  مقا ه اش م  گکید : 

دااج  ا تناب اامرذیرری ها کره ده مرارش برکد 

عامدااه  دخ بزشاداد    رنرارج اصرکال  رنرگ 

دااررجرر  ها مرررحررجرره ای حرراررا رر  ده ااررقررهب 

ا تماع  م  دااس     نگ دااج  به مرنر  ره 

اشج  ریج اکع م اهشر ط قا      نگ دااج  

یگااه امرارد برجرشرکیرکرسرا بررای  ر ر رار  قردهخ 

اش ”    مت    شان ده گسرتررر ای وسرارع برکد 

 ک  ک کجماخ ایج سرکه دهوغ    حری  و 

اترخ ب  مایان اش  ناج   بجشکیکسا و حککمر  

ااقهب  کاهگران م  براهد   ایرج ادعرا هرا ها 

 برهس  م  کنام  

منشکیکسا که  ا دیروش  ماش  هش و هنر ارکد 

ها به کاه م  برداد  ا مااع همادن بکهتواشی 

 ا راه  کاد و حراارر بره هرمره ارکع ارکش 

ادمت  ده ماشگار آاسا بکداد ؛ ده مقابب او رارج 

دو   اکبنااد کاهگری  کفاا  اش اشم و کرارج 

 طررررر رررررقرررررا ررررر  بررررره هار اارررررداارررررترررررنرررررد  

او اج ص  آها   مسم ده مقابرب دو ر   ردیرد 

اش طرف منشکیکسا و اس اههرای 
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هاس  صکهخ گرف  که ده باس  و  رش )

” کماته سراسری ا راخ کشرکه ”  ( اکت ر ۱۶

ها  شکاب دادر بکداد   کراسرکر  ارار  بردرد اش 

سراگکا  دو   مک ا رارش بره اهدوی تارراه 

کررراسررنررک )کررراسررنررکف ( ده ارر دیررکرراررسررای 

متروگراد ماکسته و ایج دو ده همکاهی با یک 

دیگر ده صردد حرمرجره و  صررف مرترروگرراد 

 بکداد  

( اکررترر ررر کررمرراررترره ی ۱۸ده برراررسرر  و هررترر  )

مرک ی  کهاهای سراسری برگ یدر  ردارد   

 ۱۱بجشرکیرک    ۶۹اعضای کماته متشکب اش 

منشکیک ااترااساکارا رارسر  و  ۶اس اه چ   

اتر هم اش سرایرر گرروهرسرای کرکچرک چر   ۲

 بکداد  

ح ب بجشکیک براهف ادعاهای ارادهسر  و 

غار مستنرد آقرای مرا ر رک مر رنر  برر اراراش بره 

اشکا  و  نگ دااج    واقدا ده م   شکرارب 

یک دو   ا تهف  اش  ماش گروهای چ  حرتر  

با منشکیکسا بکد   و   ایج اا ناج به ط قره ی 

کاهگر ده حا اکه ده مراهرر مر وهااره دسر  

دوست  به سکی بجشکیکسا دهاش م  کرردارد اش 

مش  ده صدد ارنر رر شدن بره آارسرا برکدارد   

کررمراررتره ار رراخ ”  ههر رران ایرج بره اصررررهح 

طرح ککد را ر  ها هیرزرتره ”  سراسری کشکه 

بکداد  ا همر مران برا وهود ارارروهرای تارراه 

کراسنک به دااب متروگراد اینان اار  اش داارب 

 سر برااسرتره و برا یرک ارربر  حرکرکمر  

اکرتر رر  رنرگ  ۰۹کاهگری ها برااداشاد   ده 

باج دو    کها   و ااروهای تاراه کراسنرک 

ده ا دیکاسای مایتز  ده گرف  و ارارروهرای 

حککم  کاهگری به سرع  بر حری  غرجر ره 

کررردر و اررکد تاررراه ها اررارر  برره اسرراهخ 

گرفتند  بجشکیکسا اش هوش اوه مزرا ر   رنرگ 

و اکاری ی و سزترگرارری برکدارد   بره طرکه 

م اه هماج تاراه کراسنک ها ده ق اه  ردرسردی 

که بر م نای آن تارراه مرتردرسرد  ردر برکد کره 

دیگر ده برابر حرکرکمر  کراهگرری دسر  بره 

اسجحه ار ررد   آشادش کرردارد   ا ر رتره  رنراب 

تاراه به عسدش وفا اکرد و یک هتته بدرد اش 

آشادی به ااروهای اد ااقهب ده  نگ عجاره 

 برررررررجرررررررشرررررررکیرررررررکرررررررسرررررررا مرررررررارررررررکسررررررر   

منشکیکسا بدد اش اا امادی اش سراگکا  سریرع 

دو رر   ررکهاهررا   واهد  ررجررسرراخ کررنررترررااررس 

اح اب چ   در و ایج براه ارکاهران  شرکرارب 

دو ت  بدون  رک   ناج و  ررو سرکر  برکدارد  

” … براهف دهوغسای های  حاکم و اینرکره 

 نگ دااج  یگااه اماد بجشکیکسا برای    رار  

  ”  قدهخ مت    شان ده گسترر ای وساع بکد 

ایج منشکیکسا و اس اهها بکداد که مزا   هر 

اررکعرر  اش سرراشش و مصررا ررحرره بررکداررد وارره 

اکرتر رر کرمرارتره ی  ۱۸بجشکیکسا   قررردرنرامره 

هرر گرکاره ”  مرک ی منشکیکسرا مرزرا رتر  برا 

مصا حه ای با بجشرکیرکرسرا  را دههرم  رکرسرترج 

ها اعرهش مر  داهد   ”  ما را ک   بجشکیک  

آاسا امادواه بکداد کره ا رترهفر  اش ارارروهرای 

کررراسررکرر  و کرراد ررسررا و کرره مرر ررمررکعرره ی 

اداارقرهب   برترکاارد حرکرکمر  کراهگرری ها 

سراگکن کند    ناج سریدا متک ره مراارکههرای 

سکساا استسای ماااه  رد و فرسرمرارد کره عرجر  

 رک  آاسا ده  جساخ کنرترراارس اره  شرکرارب 

ا تهف سکساا است  بجکره ارریرد شمران بررای 

کاد ساس    اش اینرو به بجشکیکسا  کصاه کررد 

  ا هر چه شود ر با آاسرا قرررع هابررره کرنرنرد  

آقای ما  ک ده ادامه ی مقرا ره ی مر برکه مر  

مر رجرس مرکسرسران ها ده اوایرب …  اف ایرد : 

منحب کرداد و احتمراه  شرکرارب  ۹۱۹۸تااکیه 

دو ت  ا تهف  ها به  مام  منتت  سااتند   اش 

برره برردررد هررنررگررامرره ی حررذف  ۹۱۹۸تو ررارره 

  ”سکساا اس  هو کسرارکاررهرای چر  هسرارد 

مج ده ایرنر را بردال رجر  بره مرکارکع مر رجرس 

مکسسان ام  مرداشش و بحج ده مکهد آارا بره 

فرص  دیگری مکککه م  کنم و   ده مرکهد 

 شکاب دو   ا رترهفر  هرمراارررکه کره ذکررش 

هف    سکساا استسای مرارااره آ رکراها ده مر  

سراگکا  حککم  بجشکیک  بکداد و بنابرایرج 

شمانه ای برای  شکاب دو   مشتر  برا آاران 

” دیگر و کد ادا     اش اینرو ادعای اینرکره 

احتماه  شکاب دو   ا تهف  ها به  رمرامر  … 

اشااه ی باهشی اش ارا آگراهر  ”  منتت  سااتند 

و عرردش اطررهع وی اش  رراهیررن و حررکادث و 

ا تاقاخ مربکط به آن ااقهب ب ه  کراهگرری 

 م  با د  

ده مکهد حذف اس اهها ی چ  آقرای مرا ر رک 

دوباهر اراگر یرر بره  رحرریر  حرقرایرق آ رکراه 

 اهیز   در اس    واقدا  ایج اسر  کره اس 

اههای چ  با بجشکیکسا دو   ا تهف   شرکرارب 

دادر و  ن  چند اش آاان ارار  مسر  وشاهخ ها 

اس اه هرای چر   ۹۱۹۸دا تند   ده ماهس 

ده اعتراض به مارمران صرجر  آ رمران و دو ر  

 کهاها مدروف به مامان برس   اتکفاسرک   

داوطرجر رااره اش دو ر  ا رترهفرر  اراهگ  ردر و 

استدتا داداد  اس اه های چ  بددها به مقرابرجره 

ی اظام  عجاه دو ر  کراهگرری برراراسرتره و 

دس  به  روه  رنرارج شدارد کره ده ارترار ره ی 

عکاهض ایج  روه    ناج چرنرد سراه بردرد ده 

سا گ  فکخ و ب هگتریج اربر  بره  ۱۲سج 

ااررقررهب کرراهگررری هوسررارره و  ررسرران واهد 

 د  عجارغرم ایرج حرقرایرق عراران وقرتر  کسر  

هررمررهررنرران اش حررذف اس اههررای چرر   ررکسررط 

بجشکیکسا سزج مر  گرکیرد یرا ارادان و فرریرب 

 اسررررر  یرررررا هرررررم دهوغرررررگرررررک  ارررررکهدر 

 مایان

 افشانی نقده
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بدیج  ر اب بکهتواشی دههاس ایج دوهان که 

برررررررکه ااررر رررامرررارررد 0050آغررراش رررا 0500اش

 قررراهگرررفرر    مررحررتررکای اصررجرر  ایررج دوهان 

عرر رراهخ اسرر  اشا ررغرراه اسررترر رردادفررئررکدا رر  

وبرقراهی  ا کدر های اظم بکهتوا    مردیردر 

هررررای اررررمررررکارررره واهآن  ررررنرررر ررررشررررسررررای 

بکهتوادمککررا رارک برررکهعراش و رنر رشرسرای 

هها   بزش بکهتوامج  بررکهاراص اسر    

دهحا اکه ایج عصر عصر فرراش برکهتواشی 

   ردرا ر  ومرارروشیرسرای آن اسر   مرنراسر راخ 

فئکدا   و ه مارادر آن م  با د  بدیج  ر رارب 

بررررکهتواشی دههاس دوهان و برررردررررنررررکان 

محکهاارقرهبر   راهیرزر  آن دهحراه برا رنردگر  

 ماروشی وه د وگسترش اکیش  بره هرمررار 

 ککیج ارکد مرر رتراهیراهاارار  اشبرررج  رامردره 

بررارررون مررارراوهد  دهادامرره ایررج هون برراسررجررب 

ما کا  اشدهقااان و ماشه وهان وهها ر  آاران 

اشقاکد مدهساالهااه اظاش صنت  وقاکد فئکدا    

بتدهی  ط قه ای بک کد مرارایرد کره  ر ارارروی 

کرراهوسرراررجرره دیررگررری برررای  ررامرراررج مرردرراش 

اکداداهد  دهعراه ایج اارو بره براشاه کراه 

به هاچ قاد مکاا  وااساا  اشاکع فئرکدا ر  آن 

 وابسررررررررررررررترررررررررررررره ارررررررررررررراررررررررررررررسرررررررررررررر  

بررکهتواشی دهایررج دوهان مررابرره مررای ه ررد و 

 رررکرررکفرررا ررر  ارررکد ارررتررر  ارررکیرررش ها اررراررر  

ماپروهااد ط قه کاهگر بمکاشاخ سرمایه ه رد 

ومروهش مااابد  و بقکه ماهکس: بدیج طریرق 

  دیرب مرر رتراهیرا بره اکر رریر  عرظرارم  رامردره 

بمکاشاخ ه د ااروهرای مرک ردر و برا اارترقرهه 

اعضاه دیگر قشررهرای ا رترمراع بردهون ایرج 

طرر ررقرره اشهار ااررحررهه  رردهیرر رر  آاررسرراصررکهخ 

سراا اش  سجط کرامرب برکهتواشی و »ماگارد 

دوهان گذهاش اصجر  مرتررقر  بره اه ر راعر  

 حت  فک  اه  اعر  مرا ر  فررامر  هسرد  بره 

 ناسب  کامب کاهکردهای اقترصرادی اش رمرجره 

 کجگاری ااحصاهاخ و   مرنراسر راخ سراراسر  

مرر ررتررنرر  بررر  ررک رراررد کرراال رر  وهقررابرر  آشاد

)دمککراس  بکهتوا  ( بتدهیر   رای ارکدها 

به اه ر راع سراراسر  و دیرکرترا رکهی ارسران و 

آ ررکرراه مررارردهررد وهقررابرر   ررای اررکدها برره 

ااحصاهاخ ودمککراس  بکهتوا   به اه  اع 

 سااس  و است داد سرمایه ما   مادهد 

دهایررنرر ررا دوهان دوش بررنررا برره  رردررریرر   ررنرراررج 

ادامره مرراراررابررد ایررج  0002آغرراذ و را  0050اش

دوهان  سررررجررررط کررررامررررب وشواه  «دوهان 

بررکهتواشیسرر    دوهان گررذاه اش اصررجرر  

مترق  به اصج  اه  اع  و فک  اه ر راعر  

سرمایه ما   مار را رد  ایرج دوهاار  اسر  کره 

 -دمککراس  امرروشی  –دهآن یک ط قه  دید 

دهحرراه  ررداه  و  ررمررع آوهی  رردهیرر رر  

بنابرایج دهحرا رارکره برکهتواشی اش  »قکاس  

مکاع مترق  به مکاد  اه  اع  اسرترحرا ره 

مااابد   هنگاماکه دیگر ااحصاهاخ و سرمایه 

ما    مشغکه است ماه و غراهخ شحرمرترکرشران 

دهسر اسرر رسران اسر    مرر رتراهیرا برا مشر  

سرگرذا رترج مر راهشاخ و قرارامرسرای مرتردردد   

اش مجه   ربه کمکن ماهیس  اینرک ده رداه  

 دهی   قرکاسر   شحرمرترکرشران شیرر سرترم و 

اسررترر ررمرراه سرررمررایرره مررتررری  رر  مرراررکسررتررج برره 

م اهشاخ مر تاهیا عجاه سرمایه امااابند آاسا بره 

 دهی  آگار ماشکاد ودوهمرچم مر تاهیا م تمرع 

ماشکاد واکاس  ها و مرا  اخ  حقرق ارارافرتره 

اکدها دهبراامه ط قه کاهگر مااابند  اجقرسرای 

 ح  ستم واست ماه مناطق مزتج  بکهتواشی 

اکد هاهمرار و هم مامان برا سررمرایره  رسراار  

وفاقد عناصر دمککرا اک و برابرری طرجر رااره 

ما انند   ایج بکهتواشی که دوهان اش سرپرری 

 در اگر گه گراهر  بره مررچرم مر راهشاخ ارد 

امپرریرا رارسرتر  دارارب مرار رنردارد   رنرسرا  رامرب 

بزشسا   اش بکهتواشی ها دهبر مارگراررد کره 

 ضاد منافع و کشمکش برسر قدهخ  آاساها به 

دهگاری مکق  باو اندم  هرای ارکد کشرااردر 

اس  و یا گار برای استترادر اش مرترااسرارب ارد 

امپریا رارسرتر   رکدر هرای مرردش  اشمرکاردر  

اه  اع  و عقب مرااردر  و اره ارد سررمرایره 

داهی  برعجاه امپریا استسا  داه سررمراردهرنرد  

اینسا برغم  داههای آ شرارج امرا سرراار راش برا 

فریب و ااحراف  رنر رش اارقرهبر   رکدر هرای 

شحرمرترکرش آارسراها قرربرراار  مرنرافرع ومرررامررع 

آشمندااره ارکد مرارکرنرنرد  اشایرج هو ارجرقرسرای 

شحمتکش کشکهها و مناطق  رحر  سرترم ارار  

دهمااابند که هاهگشای مدضهخ شادگ  آارسرا  

وهها   ستم واست ماه ده حقق براامه ااقهبر  

ط قه کاهگر  و ماروشی آن ماسرراسر   بردیرج 

سان دوهان ااقرهب هرای مرر رترری و ههرا ر  

بزش مج  و  نگسای مزتج  هها   برزرش برا 

مضمکن م اهشر عجاره اسرتر رداد ودیرکرترا رکهی 

بمنظکه کسب آشادیسای دمککرا اک واستقهه 

مج  ده کشکهها اکه هنرکش سرترم مرجر  و رکد 

 دا    ابداد  اشر ای مااابد  

دهایج دوهر شماا  بکهتواشی امپریا اسرتر    

ااررحررصرراهاخ  ررابرردرره ومررایررگررار هررای آاررسررا 

دهکشکههای مزتج   ح  سجرره ومسرتردرمررر 

وارراررمرره مسررترردررمرررر اشیررکررسررک ومررر ررترراهیررا و 

شحمتکشان  دو و ره یرک  ضراد ها  شرکرارب 

مارداارد و برمرکاشاخ ه رد و حردخ یرابر  ایرج 

 ضررادهررا مررر ررترراهیررا هررم اش ررحررام مررجرر  و هررم 

دهعرصه  سراار     هرم دهو ره سراراسر  و 

اید ک کشیک و هم دهو ه  شکاه   به ده ره 

ای اش ه د و استحکاش دس  مااابد ودهمرقرابرب 

بکهتواشی بابحران عظام  مکا ه ماشکد کره 

  نگ  ساا  اوه اشاتای  آن محسکب ماشکد 
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امپریا استسا دهاتا ه  شدیدبحراارسرای ادواهی 

اکد دهم    دید  قسام  سان به مناطق  رحر  

اتکذ به همدیگر چنگ ودادان اشان مراردهرنرد   

آغاش  نگ  ساا  اوه  کره  رنرارج آاررا ارقررره 

عر  آغاش دوهان  دید)دوهان سکش( مانامرد  

به عصر اکیج یدن  عصر امرپرریرا رارسرم  قردش 

ماگذاهیم  عصری که بکهتواشی ها دههمران 

مررکقرردرراررترر  قررراهمررارردهررد کرره اهبررابرران فررئررکداه 

دوهان «دهدوهان اوه دهآن قررراهدا ررتررنررد 

امپریا اسم و کااسرای  ردیرد امرپرریرا رارسرتر  و 

همهناج  کااسای  دیدی که ارا ر  اشمراهرار  

 امپریا اسم اس    ما ا د 

دهایج مقرع که ما ایس  برراسراس  رغرارارراخ 

بک کد آمدر  ده ومرا ر  فرکهی و ا رکراه و 

اب اه و  رایط م اهشر دمککراس  ارکیرج ارار  

 غاارا   مانمکد که متناسب با  رایط عان  و 

ادا  مشز  با د   ن ش کمکااسرتر  ارار  

دچاه بحران  رد و ایرج برحرران هرمر مران برا 

 روع  نگ  ساا  اوه   قری ا به اقررره اوگ 

اررکدهسرراررد  بررحررراارر  مررنررتررسرر  برره ااشرردرراب و 

ااشررقررا   مرراسررن برره ایررج سررئررکاه کرره سررارراسرر  

مررر ررترراهیررای کشررکههررای دهگرراررر ده ررنررگ 

چاس ؟ومای  آن کداش اس   بررارامره ارط و 

مش  و اسرجرکب مرارروشی مرر رتراهیرا چرگرکاره 

اس    ؟ که هرمرگر   برا ا رزراذ اسرتررا رری و 

 اکتاک اح اب کمکااس  وکاهگری اه  اطر  

الینتک دا    آیا باید بره هرمررار برکهتواشی 

ده نگسای امپریا است   رک  کرد؟ یا  نرگ 

امپریا است  ها به  نگ دااج   باهدف کسرب 

 قدهخ سااس   کسط مر تاهیا  بده کرد؟

 رر رردیررب  ررنررگ « ررنرراررج اعررتررقرراد دا رر  کرره 

امپریا است  مداصر به  رنرگ داارجر  یرگرااره 

 داهصحا  مر تاهیاس  که   ربه کمکن آارا 

باه آارا قارد ارمرکدر  0002اشاادادر و قردنامه 

و اکد اشم مکع  رایط  نگ امرپرریرا رارسرتر  

باج کشکههای کامه  کامب یافرتره برکهتواشی 

اررا رر  مرراررشررکد )مررقررا رره  ررنررگ وسررکسررارراه 

 ناج( اما هه ران اارترراراسرارکاراه  -دمککراس 

دوش و اررارر  ههرر ررران مررنررشررکیررکررسررا بررا عرردوه 

اشمصکباخ هسم  کنگرر باه که دهآن  ر ردیرب 

 نگ امپریا است  به  نگ دااجر  برترصرکیرب 

هسررارردر بررکد  بررااه ررداد قررررردرر  اشمرراهکسرراررسررم 

دفاع اشماسج بکهتوا ر   «مررح ماکرداد که 

وومرراررترره  » ررنرر رره آشادیررزررکاهرراارره ومررجرر  داهد

مررر ررترراهیررا هادفرراع اشمرراررسررج دهمررقررابررب هرر ررکش 

ااه   مداج مارکرردارد اش رمرجره کرا رک سرکر   

آ ررکهیررترره ااررترررارراسرراررکارراه دوش و بررقررکه  ررنرراررج 

اششاویرره دیررگررری    »مرراهکسرراررسرر  سررابررق«

بره هرمرارج  »ا ترا امپریرا رارسرم» باطرح دوهان 

اتا ه مارساد   ط اد  اس  کره ارط و مشر  

عمکم  و ا زاذ  اکتاک  احر اب کرمرکارارسر  

وکاهگری دهق اه  حکالخ مج  و باج ا مجج  و 

 رایط و ا کاه دمککراس  اکیج دهاه  اط برا 

هریک اشمکادگاریسای فک  اتای  مترتراو ر  

ب اه ماآوهد  دهاه  اط با اهمرار  حرارا ر  ایرج 

دهشمران  «ااتهفاخ برکد کره  رنرارج مرارکرتر  

کنکا  بدون آاکه ماکاد با امکه کااسرم  برررکه 

قررع گسرسرتره  رکد   بردون آارکره اراگر یرری 

وه کستگ  آن به  کدر ها کاار  دادر  رکد  

ا رای ومای  سکساا اسم و عرمرجر  سراارترج 

یگااگ  واقردر  برارج ا رمرجرب کراهگرران مرحراه 

 ) نگ وسکسااه دمککراس (  »اس 

 ررنرراررج بررا رر رر یرره و ررحررجرراررب دوهااررسررا و عصررر 

امپریا اسم  واشان دادن ویرر گاسای آن   ار ره 

های مزتج  امکه کااسم و کوااسم وسکسراراه 

امپریا سم استته دهارظرراخ آارسراها افشرا کررد 

واشرران داد کرره آاررسررا بررا مرراهکسرراررسرر  و 

ااترااساکاا اس  اامادن اکد و با بررافررا رترج 

مرچم آن  رهش داهارد  را مرحرمرک ره مرمرنرکعره 

کشت  اکدها با مرچم  دهوغاج حرمرب کرنرنرد  

 ادامه داهد   

 63صفحه 
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" تاریخ کلیه جوامع تا این زمان تاریخ 

 مبارزه طبقاتی بوده است "

تاریخ مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه 

طبقات استثمارگر و استثمار شونده ، 

میان طبقات فرمانروا و طبقات 

زحمتکش ، برده و آزاد ، رعیت و 

مالک، کارگر و سرمایه دار ، با 

یکدیگر که مهر و نشان خود را بر 

تمامی وقایع تاریخ بشر و تحول و 

 تکامل آن بر جای می گذارد .

اما تالش و مبارزه محرومان و 

زحمتکشان در طول تاریخ ، خود 

انعکاسی از شیوه مسلط تولید و مبادله 

اقتصادی و جایگاه این طبقات در تولید 

اجتماعی بوده است . مبارزه بردگان 

علیه برده داری ، از حد لغو برده داری 

و تلقی رعیت ، صنعتکار ، پیشه ور 

و .... از آزادی ، از چهارچوب رهائی 

از بند نتام فئودالی و آزادی در مالکیت 

و کسب  و کار و .... فراتر نبوده است . 

هر چند که این مبارزات با آرزوها و 

تمایالت مساوات طلبانه و آزادیخواهانه 

توأم بوده اند . تمام طبقاتیکه در گذشته 

به حکومت میرسیدند تالش می کردند 

تا مناسبات بهره کشانه موجود را 

تثبیت کنند و آنرا تابع خویش سازند . 

اما با ظهور طبقه کارگر بعنوان نیروی 

عتیم تولیدی رها از مالکیت خصوصی 

بر وسایل تولید ، معنی آزادی و برابری 

دگرگون شد ، طبقه کارگر نمی تواند 

آزاد شود مگر کل جامعه را از مالکیت 

خصوصی بر وسایل تولید و تقسیم 

 جامعه به طبقات آزاد کند .

 
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، 

واژگونی جمهوری اسالمی را 
بمثابه برجسته ترین تکیه گاه 

نظام سرمایه داری حاکم بر ایران 
و سرسخت ترین دشمن آزادی 
طبقه کارگر و جایگزینی آن 
توسط یک جمهوری فدراتیو 

شورایی را وظیفه عاجل خود می 
 داند .
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کار کمونیستی آخر هرماه زیر  
نظر هیئت سیاسی سازمان 

اتحاد فداییان کمونیست منتشر 
 می شود . 

 
شماره پیغامگیر ، واتس آپ و 

 وایبر سازمان

 

+46738924823 

برای تماس با سازمان اتحاد 
فداییان کمونیست و یا 
ارگانهای ان با یکی از 

 آدرسهای زیر تماس بگیرید  :

.................. 
 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

    @fedayi1349 
آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، اطالعیه ها و 
نشریات سازمان اتحاد فداییان کمونیست را از کانال 

 فدائی در تلگرام دریافت کنید .
 

 7ادامه اش صتحه 

     سر کشکه همرار اعتصابراخ کراهگرری   

سرا آغاش به ااابان هیزتج ما بررهرنره هراسر  

) سرداه همداا  فرماادر سپرار مرحرمرد هسرکه 

هللا  سران کره مرترک ر  سررکرکب اعرتررااراخ 

بکد ده اواار هرمران سراه  00 سران ده ساه 

گتته بکد ده اعتراااخ آیندر مابررهرنره هرا بره 

ااابان اکاهند هیز  و ما امرارترکاارارم  رجرکی 

آاسرا ها برگرارریرم (    رمراش  رنراحرسرای هتیرم 

عجارغم همه ااتهفاخ برا برکراه گرارری  رمراش 

امکاااخ ده صدد مرقرابرجره برا قراراش  رکدر هرای 

گرسنه هستند   ش ر  ره هرای مرکرره هوشااره 

آاریج و  دید ریج  گرد هتیم ده مساه  کدر 

هاس  و ده اسرترترادر اش آن ذهر ای بره ارکد 

 ردید هار ازکاهد داد    وادات  که ده   سه 

مقابب هتیم حاکم اس    ه یراس و اراامراردی 

 کدر ها اش ماشروان اکد به باه اااوهدر   بر  

د اب ااس  که فرص  طج اا  ده اعترااراخ 

ااار ا ش ق ر کردر و اش هاا  رار یراد کرردر 

ااد   چه شماا  به اکد اکاهام آمد و  ر رربره 

و مکگ سکاهی امان  بر قراراش  رکدر  75ساه 

ها و  رکرسر  اارقرهب  ده غراراب اراررویر  

 قده مند ااقهب  ها مکهد  ک ه قراه دهام  

 0/08/06کاکمرث منصکهی  

 از ماست که بر ماست 

برای بخون خفتگان و رهبران 
  خلق

دلیر ترکمن ، فدائیان خلق رفقا 
توماج ، مختوم ، واحدی و 

 جرجانی
 شبانه در کنار دوستان ایستتاده ای
 در برابر دشت و ستاد و شورا

 ستاره های ترکمن در آسمان صحرا
 می درخشیدند

 و ماه ترکمن در آینه رودخانه
 خنجری خونین بود.
 جانیان آتش گشودند

و فریاد " زنده باد خلق ، زنده باد 
 شوراها "

 در عطر خون پیچید
 و چون صاعقه ای خونین

از " از یورت شیخان " تا " اینچه 
 برون "

و از کمیئن تپه " تا شیخ لر " آتش 
 گرفت

 نگاه کن .... نگاه کن
 این دریای پرچم های سرخ

 که بر دست کودکان ترکمن صحرا
 به گردش در آمده است .
  خون دالوران ترکمن است

 خون صیادان و کشتگرانست
  خون زمین و شوراست

 خون آوازه خوان رفیقانست
 خون آواز خوان توست ، توماج

 آ......ی
توماج ....مختوم ... واحدی .... 

 جرجانی
 داس خونین دهقانان ، فدائیان خلق
  تور خونین صیادان ، فدائیان خلق

https://telegram.me/fedayi1349

