
 

 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 اتمام حجت توده ها با اصالح طلبان

 

رژیم منفور اسالمی ایران که چهل سال  واوان 

نعملتش را از قِبِل جنگ طلبی و دروغ پراکانای 

و ایااداالد ر ااش و وترااد  واااااراناا   و  اال 

سرکوب، ا  ام، ترور، زن ان  و شکنده نااالم 

کثیفش را توانواه سر پل ناهاه دارد  الر دیاهار 

 فلجعه پرد فلجعه آفری . 

نفر از معارضین قیالم  0011پس از قال و  لم 

آ لن مل ، ملشین کرالر رژیم کمل فی الول ق  ای 

سرنرین  یهنل  را ا اااِر  071هیچ درنهی جلِن 

تفظ سیلساهلی تروریوای اش در منطقه کارد. 

هر دلیل دیهری هم ا ار در پراد پارد   ارای 

این اق ام هولنلک وجود داشاه  لش  هیچ تغییری 

در اینکه رژیم چن ش آور اسالمی هیچ ارزشی 

 رای جلن هیچ انوالنای قالنال ناباود ، نامایا ها . 

رژیم  رای تفظ  قالی واودش از ماهار  هال و 

مادورهلی وودش هم نمی  ذرد، ماردم  الدی 

 که جلی وود دارد.

رژیم سعی کرد  ل دروغ و ویمه شش  لزی این 

تراژدی را هملنن   قیۀ جنلیلتش، افکلر  مومای 

رافریش   ه  ولی تنهل چن  روز طو  کری  کاه 

دساش رو شود. تفلوت ایان جانالیاد  ال قااال و 

 لمهلی پیرین رژیم در این  ود که این جانالیاد 

فقط یک موضوع ملی و وودی نبود  لاکاه پالی 

شهرون ان کلنلدا و اکراین هم در میلن  اود.  ار 

اسلس شواه  و م ارک مع ودی که موجود  ود 

این کرورهل و دیهر ماخصصلن فنی دنیل جالی 

دسالِن وونریا جماهاوری اساالمای را در ایان 

فلجعه دی ن .  ل اصرار کلنلدا و اکراین مبنی  ر 

تحقیقلت و  لزرسی از محل وقوع و تاکاه پالر  

هلی هواپیمل  ود که رژیم مدبور ش   لر دیاهار 

جلم زهر را نوش جلن کارد  و ا اااران کانا . 

  نبل  این فضلتاد،  انال ال  سایال ساخانارانای، 

افرل ری،  و پلس دادِن تقصیرات و  یعرضهی 

 هلی تخصصی  هم یهر شروع ش . 

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 871 -// شماره  8931نیمه دوم دی ماه 
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 سخنان خامنه ای درنمازجمعه نشانه دیرری ازافالس و 

 استیصال رژیم درمقابله باخیزشهای اجتماعی است

تحوالت اویر درایران نرلن هن   این واقعید اسد که رژیم جمهوری اسالمی  رغم تملم 

روشهلی وروند آمیا وجنلیاکلرانه ای که درمقل ل ویاشهلی تود  ای  ه کلر رفاه ومیهیرد، 

امل دیهر  ولد ی قلدرنیود  حرانهلی   ی   نالم تلکم را مهلرکرد  و جنبرهلی ا اراضی 

 ایم تود  هلی مردم را  ه مویرضعف وزوا   کرلن  .شواه  وقرانن تلکی از تر ی  

مبلرزات تود  ای درآین   اسد و تکومد قلدرنیود اوضلع جلمعه را  ه  قش  لز ردان   و 

 تحوالت ورو ادهلی آتی را مهلرنملی ....
 4در صفحه  ادامه

مل کمونیود هل هموار   ر رون هلی پلیه ای 

سیلسی،  ر سیر کرمکش طبقلتی،  ر تنلقض 

جلمعه ایران  ل جمهوری اسالمی و  ر وجود 

یک جنبش  ایم  ه زیر کری ن این رِژیم 

 ٦٩تلکی  کرد  ایم. دساکم از روی ادهلی دیمل  

و  ٦٩و ا اراضلت تود  ای کلر ری 

 ٦٩ لن آ همینطور رشاه قیلم هل و ویاش هلی 

و رون   ینی اوضلع نرلن می ده  که دور  

ای  ه پلیلن رسی   و دور  ج ی ی آغلز ش   

اسد. سرنهونی طلبی  ه  وار اصلی سیلسد 

ایران تب یل ش . آنچه امروز از تالهراتهلی 

تود  ای در دانرهلههل و شهرهلی ایران شنی   

میرود، افق و سیلسد جنبش انقال ی  رای 

سرنهونی رژیم جنلیاکلر جمهوری اسالمی 

اسد. کوی تردی  ن اشد که اکثرید  ایم 

مردم ایران از کلر ر و زن و جوان و مردم 

محروم و منکوب ش  ، جمهوری اسالمی را 

نمیخواهن  و این تکومد روی  رکه  لروت 

نرواه اسد. امل تکرار شعلر "جمهوری 

اسالمی نل ود  لی   ردد" و "جمهوری اسالمی 

نمیخوایم، نمیخوایم" در چن ین اجاملع و 

 ١١و  ١٢تالهرات روزهلی شنبه و یکرنبه 

تیرمل ، یک دسالورد، یک پیرروی سیلسی 

 رای مردم کلر ر و زتماکش و انقال ی 

 اسد. 

 اطالعیه مشترک نیروهای کمونیست و چپ

 جنبش آبان ماه ادامه دارد!
 “جمهوری اسالمی نابود باید گردد!”

آیا در این سرزمین مرگ و  

نیستی و تباهی را پایانی 

 هست ؟ 
وبر کوتل  ولی  ویلر  ارگ  ود قلسم 

در  -یکی از جالدان ولورمیلنه   –سلیملنی 

 ملیلت نیروهلی آمریکلیی  ه قال رسی  . 

اینکه امپریللیوم آمریکل چرا اق ام  ه تذن 

این جلنیلن کرد و تنش  ین جمهوری اسالمی 

و امپریللیوم آمریکل نلشی از چیود ؟ و  ه 

کدل وواه  کری  ؟  از اهمید زیلدی  ر 

ووردار نیود چرا که هر دو طرن این 

نااع کلرنلمه پر  لری از توتش و درن   

 وویی و جنلید دارن  . 
 1در صفحه  ادامه
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... سردار سالمی که  ل  یارارمای تامالم  ارای 

قر لنیلن پرواز اکراین اشک تمولح میریاد و 

آرزو میکن  که کلش در آن هواپیامال در کانالر 

دیهران مایامارد،  ایارارمااار از آن اساد کاه 

چرایی چن  روز  وامفریبی را تااای تاوجایاه 

کن  این را هم نمی  وی  کاه چارا دولاااماردان 

رژیم وقیحلنه اتامل  شلیک موشک را کاملن 

و هر  ونه  مالناه زنای و آناللایاا  کاردن در 

مورد این فلجعه را از پیش  ماحاکاوم کاردنا . 

آفااریاا ن فاالجااعااه ای جاا یاا   اارای فاارار از 

 حرانهلی سیلسی و اقاصلدی و توجیهی  رای 

سرکوب واونایان تاود  هال هاماوار  یاکای از 

ترفن هلی کثیف این رژیم  ود  اساد. وایااش 

آ لن مل  زمین را زیر پلی رژیم  ر ت  الارز  

ان اواه  ود. و ا اراض تود  هل  لایاه  ارانای 

ملنیفوای  لایاه کال سایاه روزی ای  اود کاه 

رژیم نصیبرلن کرد  اساد. رژیام واودش را 

 م کرد  اسد چرا که مردم ترسارالن ریاخاااه 

اسد و  لنل فراووان تدمع می هن  و هاما لای 

ولنواد  هلی جلن  لواه  لن ا الم  لنای یاک 

همبواهی  الایاه قالتالایان  اایااانرالن اساد. 

مااعاارکااۀ " اارداناا ن دسااد  ااریاا   " مااادور 

نافار  01سلیملنی هم نه تنهل کلرسلز نر   لکه 

از ووِد  اادارشلن را زیار لاها هالی دیاهار 

روزی وورانش  ه کراان داد کاه ماوجای از 

 اساهااء و جک سلزی مردم را   نبل  آورد. 

سرنهون کردن هواپیملی  اکراینی هام  ال هار 

انهیا  و یل نیای که  ود فقط  ه آتش ورم تاود  

هلی میلیونی دامن زد  و  امرلن را  ایارااار  

مصمم این کرد  اسد که تنهل را  پالیالن دادن 

 ه این جنلیلت و آدماکارای  ایاوقافاه، نال اودی 

 جمهوری اسالمی اسد 

ظلهرا مطل ق معمو  اناالر داشااانا  کاه ساِر 

مردم را  ه انا از  کالفای  ارم چایاا دیاهاری 

کرد  ان  و شلی  کوی یلدش نمای آیا  کاه پا ر 

پویل  خایلری هنوز در زن ان اسد و کای آب 

اجولد دیهری را  اه سالتال مایالورد ؟ ولای 

اینطور نر  و تود  هلی ورمهایان دو الر   اه 

ویل لناهال  ار راااه انا  و ریااش در ساطاوح 

مخالف اجامل ی شروع شا   اساد. ماردم از 

ایان رژیام نافارت دارنا  و  ال جوالرت تاماالم  

ص ایرلن را  لیه ولی فقیه و ساپال  مانافاورش 

طنین  ران از هر وایال الن کارد  انا . ولای از 

همه مهمار شعلر نل ودی جاماهاوری اساالمای 

اسد که قل ل درنگ اسد.  ه یک معنل جنباش 

آ لنمل  هویاش را از اصالح طلبالن در شاکال 

کلی اش مواااقال کارد  اساد. و در راسااالی 

نل ودی اش ترکد کرد  اسد و  لزار ماکالر  

رژیم  ل اشکهلی تمولح قلتلینش دیهر لو رفااه 

اسد. رژیم قص  دارد چن  نفر از مادوراناش 

را قر لنی کن  که شلی  آ هل از اسیلب  یلفااا  و 

دو لر  ملشین کرالرش را روغاناکالری کانا . 

ولی قر لنی کردن چن  مادور  رای والماوش 

کردن ولنوادۀ قر لنیلن هاواپایامالیای دساااهالی 

وون آلود رژیم را نمی شوی  هیچکس جاریالن 

سعی  املمی را هنوز فراموش نکارد  اساد و 

قالهلی زندیر  ای تال ا ا  در کالرنالماۀ سایال  

جمهوری اساالمای  القای واواها  مالنا  و در 

فردای انقالب آمرین و  لملین اش در پیرهال  

 تود  هل داد لهی وواهن  ش . 

جنبش انقال ی تود  هل  رای یک دنایالی ناویان 

و  لری از اساااثامالر در کانالر مابالرز   ای 

املنش  لیه رژیم، تق دارد  ل  ارایرالتای کاه 

در این راسال ساناگ انا ازی مایاکانانا   اطاور 

ج ی  روورد کن  و اجالز  نا ها  کاه راساد 

 ورژوایی و ارتدل ی دیهر،  مُهرشلن را  ار 

مبلرز  اش  انن . ارتادالع راساد و اصاالح 

طلبلن  وقلمون صافاد تالکااایاک هالیرالن در 

طو  این چهلر دهه  نل  ه موقعیاد و شارایاط 

اجامل ی جاناباش تاغایایار کارد  ولای  -سیلسی

هموار   ر یک م ار در  ردش  ود  اساد. و 

آن این اسد که  ل هر قیمای اجلز  نا هانا  کاه 

مبلرزات تاود  هال در راسااالی تاالش  ارای 

 ران اوان سلوالر اساثملر ار سارمالیاه داری 

ترکد کن . طبعل در سیر تحوالت سایالسای و 

مبلرزات تود  هل، شعالرهال و ماطاللابالت ایان 

 رایرلت نایاا تاغایایار کارد  اساد و  اه تاباع 

رادیااکااللاایااواام فاااایااناا   در صاافااون جااناابااش 

کلر ری و دیهر جنبرهلی اجامل ی، شعلرهال 

و مطللبلت آنهل هم،  خری از این رادیکللایاواِم 

رقیق ش   را  ل وود تمل کرد  اسد. ا ارچاه 

جنبش سرنهونی طیفی از این اصالح طالابالن 

را هم  ران از کرد  اساد ولای ایان جامال اد 

فقط  ل  خش "اسالمی" رژیم کلر دارن  ناه  ال 

سلوالر سرملیه داری و منلسبلت نئولیبراساای 

تلکم  ر آن. سیلسد  تقلیل  رایی از اه ان و 

مطللبلت ت اکثری طبقۀ کلر ار و تاود  هالی 

معارض، محور  نیلدی فعللیااهالی ایان  اخاش 

واردادیاهال و  2از اپوزیویون اسد. در لوای 

دوران رفارم، هاماامالن کاه تاوهاِم ما رنایاا  

کردِن توتاش اساالمای را تابالایان مایاکاردنا ، 

کران  و ترور کردن  و وتریلناه هار مابالرز  

ای را سرکوب کردن . جنبش سابااشالن، نوال 

کری و داد لههلی انکیایویون اساالمای دهاۀ 

را  اال  وااااالواای  اایااراارماالنااه ای "دوران  11

طالیی" املم نلمهذاری کارد.  اعا  کاه  انافاش 

ش نا  تاود  هال را  اه صانا وقاهالی رای فارا 

میخوان ن .  لیرغم همۀ اینهل، تود  هلی ماردم 

نرلن دادن  که از املم و اصالح  00در جنبش 

طلش و اصولاهارا  اباور کارد  انا . شاورش 

آب پلکی را  ار دساااهالی  61 رسنهلن دیمل  

ریا و درشد رفران ومچی هل ریخد و اصال 

والید فقیه  که نبِض دارالخالفۀ اسالمی اسد 

را توالۀ ز لله دانای کارد. هام اکاناون هام  ال 

شعلر" فرملن   کل قوا، اساعفل اساعافال" تاالش 

کردن  اناار مردم از کل تلکمید را ماااوجاه 

مهر  هلی ولصی  کنانا  کاه ا ار جالیاهاایان 

 ردن   ویل اتوا  جنلید و فاقار و  ارانای و 

 یکلری  لزسلزی شا   و ماردم واوشاحال  و 

ون ان  ه ولنه هلیرالن  ار اردنا . آوار ماهار 

مردم  لیه این فرمالنا ار و آن کالروالناه دار 

 خصوص  لن  ش   ان  که  رود  ه این راتاای 

راضی شلن کارد. ایان نال والمالنای و فاالکاد 

 مری چهل ساللاه دارد و از هار ساوراوای 

مااردم را  ااحاا  ماارگ  ااایاا   اناا . ساارتاالپاالی 

سلوالر جماهاوری اساالمای ایاران  انا یا   و 

منحط اسد و تود  هلی ساامااد  کال سایاوااام 

فلشیوای را ه ن  رفاه ان . کلر ران ناالمای 

را که فقر و مصیبد و  ی سرانادالمای را  اه 

سرنوشد میلیونهل انوالن ساااما یا    ار  زد  

اسااد، نااماایااخااواهااناا  و وااواهاالن شااوراهاالی 

کلر ری هوان . کالر اران ساهام واود را از 

ثروتهلیی که ولق میکنن  میخواهن  ولای واود 

و فعللیان و ما افاعایاناش را راهای  زنا ان و 

شکنده میکنن . این آن واقعیای اساد کاه ایان 

جمال اد نالن  اه نار  روز واور ساعای در 
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کاملنش دارنا . جاماهاوری اساالمای کاه فاقاط 

فلشوم مذهبای را نامالیانا  ای نامایاکانا   الاکاه 

نااالمای اش واود در ر س  -نهلدهلی سیلسی

اقاصلدی قرار دارن  و یل  ارای -نهلدهلی مللی

 آنلن ال ی  ری میکنن .

 خری از این اپوزیویون راسد هام کاه واود 

را  ران از میخوانن  شرایط کنونی را موال اِ  

 ران ازی نمی  ینن . چرا که  ا ام ایان سایاناه 

چلکلن کمرو رژیم، وطِر وایاا ایاری دا اش 

در ایران، و جنگ داولی و  ارادر کرای در 

نبود رژیم اسالمای، ایاران را تاها یا  واواها  

کرد. اینهم یک تارفانا  جا یا  اصاالح طالابالن 

اسد که مثال تن روی جنبش را تاعا یال کانانا . 

جللش اسد که مردم را از  لولوی سر وارمان 

میارسلنن  در تاللایاکاه  ار اهالی هالر رژیام 

 همچنلن  ه دَری ن مردم مرغولن .

 ل پیش کری ن وطر دا ش)  الیا  پارسایا  کاه 

دا اش چاه کارد  کاه رژیام اساالمای ناکاارد  

اسد(  و ایادالد تارس ساعای مایاکانانا  مالناع 

پیراروی جاناباش و ریااش هار چاه  ایارااار 

 نیروهلی دم و دساهل  دولای شون .

  

 اعتالی انقالبی و ریزش نیروهای رژیم

اجامل ی جنبش تاود  ای در  -شرایط سیلسی 

یک رون  ا االی انقال ی جلری شا   اساد و 

طبعل اناالر می رود که الیه هلی وسیاعای از 

درون نهلدهلی دولای و ساطاوح غایار دولااای 

ریاش کن  و  ه موج انقالب  پایاونا د. درساد 

اسد که  خری از مردم  ویژ  آنلنی که   الیل 

منلفع شخصی و یل طبقلتی از الک ماحالفاااه 

کلری هر ا  یرون نیلم ن  و  عضل در وفال و 

وصاوصای واود را ماخاللاف رژیام ماعارفای 

میکردن . ولی اینهم یاکای از ویاژ ایاهالی هار 

انقال ی هود که الاامل تامالم آتالد تاود  هالی 

ذینفع در انقالب، هاماامالن  اه ماوج مابالرز  

ملحق نمی شون .  روی از ایان تالز  واردیان 

تلکنون که  ی ا انال  اه  اهایار و  اه  انا هالی 

وسیع و کرالر آشکلر و نهلن، فوالد و دزدی 

رژیم  ودن  و الاباااه مایالناۀ ساالوای جاوانالن، 

مرغو  زن  یرلن  ودن ، فیلم میولوان  و فیالام 

 لزی میکردن ، مولفرت میرفان  و دانمال  ایان 

ایران و اروپل در تردد  ودن  ولی االن کاه  اه 

ورم میلیونی تود  هل پیوساه ان  طبیعای اساد 

که  ل فرصد طلبی و نلن  ه نر  روز ووری 

 ارداشااد شااود.  ارای  ارواای از آناالن شاالیاا  

همینطور اسد ولی  نار من نبلیا  هاماۀ آنالن 

را  ه  لزوواسد کری  که چرا دیار آما   انا . 

مل در مویر این مبالرزۀ طاوالنای در تاحالایال 

هلملن،  حثهل و نق هالمالن هاماوار  ناوشاااه و 

 فاه ایم که آنلنی که در صفون مل نیوان   امال 

 پیون ن ، افرالء و روشاناهاری کارد  ایام کاه 

دیهرانی که هنوز  ه ق رترلن و  اه آیانا   ای 

  ون رژیم ماعن اسالمی  ی ا ااامالد هوااانا ، 

امی وار شون  و  ق رت همبواهی  ل کالر اران 

و زتماکرلن ایملن  یلورن . و این دارد اتافال  

می افا  و مل، ویل مبلرزین و فعللایان جاناباش 

انقال ی و ما افاعایان جاناباش کالر اری دساد 

تملمی ایان نایاروهالی از را  رسایا   را مای 

فراالریاام و آناالن را در صاافااون وااود جاالی 

می هیم. ولی  ل این تفلوت کاه توالب  الفایاد 

طلبلن و  وام فریبلن اپورتونیود را  لی  جا ا 

کرد.  خری از این قامالش  ال واواساااه هال و 

شعلرهلی مینیمل  شلن در جنبش  ُر میخورنا  

و  خلطر جلیهل  و موقاعایاد اجااامال ای شالن 

ا اار، پالتفرم، نفوذ و توهیالت اجامل ای ای 

در اوایلر دارن  که میاوانن  در رونا  اناقاالب 

تلثیراِت سوء و مخر ی  دلی  هذارنا . طاباعال 

افرلء و  روورد  ل این دساه وظیفۀ هر فاعال  

انقال ی اسد.  هر رو  ه جمل ای که تل دیروز 

م الهل و افاخالرات اد ای، هاناری و ورزشای 

شلن را تق یم رهابار مایاکاردنا ، و  ار سافارۀ 

افطلری ولی فقیه لاقاماه مایاادنا  و  اوساه  ار 

دسالنش میاادنا  ا ااامالد کاردن در  اهاااریان 

تللاش کاودنای و سافالهاد اساد. وجا ان از 

وواب پری   و نل هلنی این  رو  آنهام  اعا  از 

لیود  لن   لالی جانالیالت رژیام جالیای  ارای 

تحوین کردن نمی  اذارد. ولای جالی سائاوا  

و دهاۀ  00اسد که چطور ش  نه کرالرهالی 

، نه ترورهلی داول و ولرج، ناه قااالاهالی 11

زندیر  ای و وودکری هلی مرکوک، نه قاال 

و کهریاک و ناه تااای  اه ر ابالر  00و  لم 

 وان نیاارهلی جنوب،  لکه آیل الزم  اود کاه 

سرنرین  یهنل   هالکد  ارسانا  کاه ایان  071

 جمل د تکلن  خورن ؟

هملنطور که شله یم  خری از جلماعاۀ هاناری 

جرنوارۀ دهۀ فدر را تحریم کرد  و همینطور 

 روی از کلرمن ان ص ا و سایامالی رژیام هام 

اساعفل کرد  و  ه تود  هلی معاارض پایاوساااه 

اناا . ایاان ریاااش، وااباار از طااوفاالن ماایاا هاا ، 

طوفلنی که میرود این سلوالر ض   راری را 

از  نایالن ریراه کان کانا . جاماهاوری ا ا ام، 

شکنده، زن ان  اودی میارود کاه  اورش را 

  رای همیره  م کن .

 60نوشین شفلهی دیمل  
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اگر سرمایه داری به هدد  کسد  

سود بیشتر و پایین آوردن هدزیدنده 

های تولید موجباح بیکاری قدابد  

توجهی از آحاد جامعه را فدراهدم 

می آورد ، بخش عظیمی از ارزشهای 

تولید شده را در صنایعدی مداندندد 

صنایع نظامی ، گسترش فدحدشدا و 

تولید مواد مخدر بکار می گیرد ، در 

سوسیالیسم هیچ فردی به ابزار بداز 

تولید نظم اجتماعی و تولیدی حاکم 

بدل نخواهد شد ، هیچ انسداندی بده 

سطح ماشین یا وسیلۀ تولید تدندزل 

نخواهد یافت و اسدتدعدداد هدا و 

توانائیهای افراد تحت هیچ شرایطی 

جهت پاسخرویی به الزاماح تولیدد 

مسخو نابود ندخدواهدد گدردیدد . 

مشارکت مستقیم ک  شهروندان در 

پروسه کار و حضور بال واسطۀ آندان 

در برنامه ریزی تولید و ک  فعالیت 

های اجتماعی از طدریدق شدوراهدا 

پشتوانه موثر تحقق و تأمدیدن ایدن 

هد  خواهد بود . در سوسیالیسم و 

ساختار شورایی ادارۀ جامعه دیردر 

شاهد تکه تکه شدن انسانها و به بندد 

کشیده شدن آنان در سلول مشدالد  

نخواهیم بود . عناوینی از قدبدید  

ارتش ذخیره کار یا جمعیت بیدکدار 

وجود نخواهد داشدت . بدازار و 

تجارح و داد و ستد از قلمرو زندگی 

مردم محو می گردد . به تولیدداتدی 

که در رابطه با نیاز های معیشتی و 

رفاهی شهروندان نیستند ، بدطدور 

کام  پایان داده می شود . زمدیدنده 

های مادی اعتیاد و روی آوری بده 

مشاللی از نوع قاچاق و داللدی و 

 نظایر اینها ریشه کن می گردد .



 

که هنوز تع اد واقعی -... ویاش  ایم آ لنمل  

جلنبلواهلن ،زومی هل و دساهیرش   هلی 

-آن، معلوم نر   وا الم نهردی   اسد 

،مررو ید نالم را آنچنلن  ه زیر المد 

سئوا   رد و درد  تلکملن سرکو هر هراس 

ایدلد کرد که رهبران آن جاهذیلن  ونی و 

نلمی ن تود   » او لش«دروغ و ته ی  مکررو 

هلی زتماکش مردم  دلن آم  ،  چیای 

درچناه ن اشان  تلمهلرنلپذیرش ن ا اراضلت 

 موی و نفرت تود  هلی زتماکش را ت  اقل 

 رای هواداران وود توجیه پذیر کرد  و چنین 

درجه ای ازسبو ید وکرالر معارضین را 

درناد افکلر مومی ایران وجهلن توجیه 

نملین  .دراین شرایط کراه ش ن قلسم سلیملنی 

 وسیله امپریللیوم آمریکل و جنلز   ردانی 

درشهرهلی مخالف  ل تحریک اتولسلت 

 مومی مواموکی   سد رهبران رژیم دادتل 

 لکه  اوانن  افکلر مومی را ازکرالر آ لنمل  

منحرن کرد  وجمعید شرکد کنن   در این 

جنلز   ردانیهلرا  ه تولب مررو ید وود 

 نویون .امل این شعب    لزی نیا ناوانود 

ه ن مورد ناررژیم را تلمین کن .  شلیک 

موشک  ه هواپیملی مولفر ری اوکرانین 

مولفراین هواپیمل  071وجلنبلوان  یش از 

،دروغ  ونی و سرپوش  ذاشان  ه تقیقد 

ملجرا، وسیله رهبران رژیم وا اران  ه 

توسط سپل  پلس اران »وطلی انولنی « لمل 

 ع  از فرلرهلی ولرجی و انارلرفیلم هلنی از 

لحالت شلیک موشک،  ه رسوانی  ارگ 

دیهری اندلمی  که موجش غلیلن ورم تود  هل 

و شکلهیری دو لر  ا اراضلت  مومی  

ش  .ا اراضلت دانردویلن  لشعلرهلنی نل ود 

مرگ  ردیکالتور ...  - لد جمهوری اسالمی

 لردیهر فضلی کرورو افکلر مومی را  ه 

نفع جنبش ا اراضی سراسری آ لنمل  چروش 

داد ورژیم را ازرسی ن  ه اه ان اش نلکلم 

   اشد.

پیش ازاین مردم در لبنلن،  را  و  ه ویژ  

در ایران، جمهوری اسالمی را در منطقه و 

در درون کرور در موضع ضعیف قرار داد  

 ودن  که  ملیلت نالمی آمریکل و کران قلسم 

سلیملنی ه یه از ازسوی ترامپ  ود که  ل ث 

ش  تل رهبران رژیم  ه فضلی مذهبی و میهن 

پرسای کلذب دامن زد  ومردم زیلدی را 

 رای ترریع جنلز  سلیملنی  ه می ان  کرن . 

تل  لکه  اوانن  ویاش آ لنمل   وتلثیرات آنرا  ه 

 »اناقلم سخد«تلشیه  رانن .ماعلقش آن قو  

ولی فقیه ودیهرسردم اران ، ه موشکبلران 

دوپلیهل  ازپیش تخلیه ش   آمریکل در را ، 

  ون تلفلت انولنی مح ود ش  که نرلن 

ازهملهنهی قبلی  ل آمریکل را داشد تل رژیم 

اد لی وونخواهی قلسم سلیملنی را   ون 

وطر پلسخهونی آمریکل اندلم ش   ا الم کن . 

امل رجاووانیهلی فرملن هلن سپل  آغلزنر   

 ود که اتفل  دیهری تملم معلدالت را  ه هم 

زد. آنهم ه ن قراردادن هواپیملی مولفر ری 

اوکراین توسط پ افن  سپل  پلس اران و اینکه 

 ع  از سه روز دروغ وکاملن واقعید  الور  

تحد فرلر کرورهلی زینفع وانارلرشواه  

انکلرنلپذیر از لد سقوط هواپیمل  وسیله 

موشکهلی شلیک ش   ازسوی ایران، تلکمید 

را مدبورکرد  ع  از سه روز ا اران کن  که 

 »اشابل «هواپیملی مولفر ری درنایده  

انولنی توسط اپراتور ض  هوانی سپل   سلقط 

ش   اسد . این اد لی سران نالم که  ویل این 

کلر   ون اطالع آنهل صورت  رفاه اسد، 

وودرسوانی  یراری  رای رهبران رژیم 

 بلرآورد . همین کاملن تقیقد ازمردم 

ودروغهونی آشکلرورم  مومی رادامن زد 

و  ه جنبش ا اراضی جلن تلز  ای  خری . 

درا اراضلت طیف هلی  ونل ون،  ویژ  

دانردویلن و هنرمن ان و نویون  لن و 

سینمل ران  ه جنلیای که صورت  رفاه  ود 

وسه روزتملم ازسوی رهبران جمهوری 

اسالمی انکلرمیر ،ا اراض کرد  و 

 لوواسد سرنهونی انقال ی رژیم و مرگ 

 ردیکالتور وشعلرهلی رادیکل  دیهر،  ه 

مطللبلت ویاش ا لنمل  طنین تلز  ای دادن  و 

انعکلس  وارد  وجهلنی این ا اراضلت 

رژیم را درمخمصه  یراری قرارداد  

ونلتوانی اورا درسرکوب و  ه تلشیه ران ن 

 مطللبلت ویاش آ ن مل  نلکلم  ذاشد .

 27درسخنلن  لی ولمنه ای درنملز جمعه 

این نلتوانی  یش از یش نملیلن ش .  60دیمل  

اوتالش کرد افالس رژیم درتل  حرانهلی 

 ریبلن  یرش را  ل ذکر ایلت و اوراد مذهبی 

الپوشلنی کن  .اوکه ازپلسخ  ه سواالت 

مطروته ازسوی تود  هلی مردم نلتوان و 

درملن    ود، تالشی مذ وتلنه ای کرد تل 

 حرانهلی ال الج درون کروررا تململ  ه 

 ردن  وامل ولرجی  یلن ازد و  ل  ارگ 

نملنی موشک پرانی  ه پلیهل  هلی 

آمریکلدر را  ،آن را دسد آورد  ارگ 

جمهوری اسالمی درمقل له  ل اساکبلر ا الم 

 کرد.

سخنرانی ولمنه ای دروطبه هلی نملزجمعه 

ضمن نرلن ادن سردر می ونلتوانی تلکمید 

از پلسخهونی  ه  حرانهلی داولی و ولرجی 

،  یرار تلوی ادامه سیلسد تر ی  سرکوب 

ا اراضلت تود  هلی مردم  ود .ولمنه ای 

تمله موشکی سپل  پلس اران را درتللی  از 

نلمی  که  ل  رمالش ن توافق »یوم هللا«زمر  

قبلی مقلملت جمهوری اسالمی وآمریکل و 

 لنملیری  ودن این  ملیلت، دروغ  لفی و 

دسد  »اناقلم سخد«اد لی پوچ   رفان 

آنهلرا روکرد   ود واسایصل  رهبری نالم 

وپوشللی  ودن اد لی سپل  پلس اران را 

 آشکلرسلواه  ود.

ولمنه ای درنملزجمعه اویر الباه فراموش 

نکرد که دررا طه نملیش اناخل لتی اسفن  مل  

نیا  ه جنلتبن یهلی مخالف رژیم وقلم  ه 

مادان مطبو لت وا واه را هر ارده  که 

"مبلدا دشمن وواساه وود را تحقق  بخر  که 

رنگ کردن   بلرت اسد از کم

اناخل لت".تردی ی نیود که رژیم تالش 

وواه  کرد تل  ه هروسیله ممکن  ل کرلن ن 

    ای ازمردم  ه پلی صن و  هلی رای، 

تلکمید مواب انه وودرا درچهلرچوب  لزی 

اناخل لتی، مرروع جلو  ده  و نیا تردی ی 

نیود که از تلال جنلح هلی مخالف رژیم 
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 سخنان خامنه ای درنمازجمعه نشانه دیرری ازافالس و 

 استیصال رژیم درمقابله باخیزشهای اجتماعی است



 

ازاصالح طلبلن  رفاه تل اصولهرایلن 

وناریه پردازان قلم  ه ماد درداول و ولرج 

 را  وواهن  افالد تل  رای تفظ راند هلی 

وود هم ش   فرملن ولمنه ای را  رای  رم 

کردن تنور اناخل لت فرملیری رژیم  ه 

 اجرا هذارن .

امل چهل سل  تلکمید رژیم اسالمی و  ویژ  

تحوالت اویر مبین این واقعید اسد که  ید 

ولمنه ای ودولد و مدلس فرملیری و سالدهل 

ومدللس رنهلرنگ نالم نادتود  هلی 

زتماکش مردم  ی ا ابلرتر و 

منفورترازآنود که  ل  را  ان اوان کلرنلوا  

اناخل لتی آنهل را فریش داد  وجنبرهلی 

اجامل ی  رای سرنهونی انقال ی رژیم تلکم 

را ماوقف کن .سخنلن ولمنه ای وطلب  ه 

کولنی اسد که  ع  ازویاشهلی اویر 

دچلرسردر می ش   و درتل  ریاش از  نه 

نالم هوان . در ین تل  تر ی  تضلد  ین تود  

هلی میلیونی زتماکرلن و ملفیلی ق رت 

وثروت تلکم  وسخنلن ولمنه ای درنملزجمعه 

نرلن می ه  که رژیم  ضمن تالش  رای 

مصللحه درسیلسد ولرجی،درسیلسد داولی 

هیچ را  تلی جاسرکوب  یرار 

 دردساورن ارد.

وازطرفی جنبرهلی اجامل ی تود  هلی 

کلر رو زتماکش و همه آنهلنی که  رای 

والصی ازسام واساثملر وزور سرکوب  پل 

وواساه ان ،  رای رسی ن  ه اه افرلن راهی 

جامارکل ش ن و ماح  ش ن دریک جبهه 

انقال ی و  وارش اشکل  مخالف مبلرز  

تلسرنهونی انقال ی رژیم و  سد  رفان 

سرنوشد وودازطریق شوراهل و ترکلهلی 

 تود  ای دیهر، درپیش روی ن ارن .
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آیا در این  

سرزمین مرگ و 

نیستی و تباهی را 

 پایانی هست ؟ 

  

...آمریکا که عمال تمام دنیا را جوالنگاه  سربازان جنایتکار خود قررار داده و ررر شو ره دنیرا 

خبری از مرگ و ویرانی و تباری رست امپریالیسم آمریکا نقش اصلی را ایفا میکند و رمواره 

اثبات کرده  تنها رسالتی که برای خرود قالرا اسرت   فرا منرارم  سررمایه بره ررر  رکا ممکرن 

است . جمهوری اسالمی رم که نطفه اولیه آن با خونریزی و جنایرت  رکا شررتره یرد طوالیری 

در این راه دارد ، این رژیم پلید رقرط نمراد مررگ و نیرستی و تبراری اسرت کارنامره ههرا سراله 

رژیرم تنهررا انبا رته از  ررکنجه ، کر تار و سرربه نیررست کرردن ، لرارت و هپرراوا ، ویرانری و 

تباری ، نابودی م یط زیست  ، نرابودی ثرروت و داریهرای مرردم .... اسرت .کر تار قریر  بره 

نفر در طی ههار روز در آبان ، تنهرا بره دلیرا اعرتراد تروده ررا بره شرانری برنزین و    0011

 ان بهترین شواه بر رذالت و سرفاکی رژیرم اسرت . سرلیمانی نابکرار وخیم بودن وضم معی ت 

 08در دوران  یاتش به رر کجا قدم شذا رت مررگ بره ارم ران بررد ، ال ره آن ررم قریر  بره 

نفر در سرنگون کرردن رواپیمرای اوکرایرنی در  رهریار بره  761ک ته در کارناواا کرمان و 

جا شذا ت در  الی که رژیم رمهنان سلیمانی و اخبارش را در بوق و کرنا کررده و در توررم 

پ توانه میلیونی که با جابه جا کردن عده ای از  رهری بره  رهری برا اتوبوسرها و قطرار ررای 

رایگان ساخته در پوست نمی شنجد . در این سرزمین مرگ و نیستی و تباری را پایرانی نیرست 

تا زمانی که جمهوری اسالمی بر اریکه قدرت تکیه دارد و ریچ راری نیست جز بپرا خواسرتن 

و قیام در برابر این رمه بری عردالتی و اسرتبداد و ررساد در برابرر ایرن رژیرم جنایتکرار . تجمرم 

امروز دان جویان در برابر دان گاه امیر کبیر ورردوسی م هد و بابرا و سراری و اصرفهان و 

  یراز پایانی بر تورم خود ساخته رژیم و نوید رردایی رو ن برای کارشران و ز متک ان . 

 مرگ بر رژیم ددمنش جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسیالیسم   

 ات اد ردالیان کمونیست  کمیته ایالتی تهران 

87/78/10 

 توده های مردم مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان به کمکهای مردمی فوری نیازمندند

 توده های مردم و جوانان مبارز!  

 

دیمل ؛ شهرسالنهلی ایرانرهر، چل هلر، ولش، دلهلن، زاه ان، سر لز، سراوان، سیش و سوارن، فنوج، کنلرک، میرجلو ، نیکرهر و هیرمن   22تل ه امروز 

روسال  ه کمکهلی  211روسال محصور درمحلصر  سیل هوان  ودراین میلن  یش از  ۰۵۵ لرن  ی ش ی  وسیالب وولرات زیلدی را  بلرآورد  اسد. ت ود 

یل ر سفوری نیلزمن ن .ملفیلی ق رت وثروت  ق ری غر  فولد و دزدی و دروغ و نیرنگ وسرکوب هوان  که توجهی  ه تود  هلی زتماکش و ی پنل   رفال

نلن ومردان ز  سیوالن  لوچوالن ن اشاه ون ارن . تود  هلی محروم سیوالن و لوچوالن  ه کمکهلی فوری مردمی نیلزمن ن  . مل ازهمه انولنهلی ازادیخوا ،

و لن مبلرز و ویژ  جوانلن و فعللین سلزملن د وت میکنیم ،هماملن  ل  وارش ا اراضلت تود  ای ، درسلزملن هی کمکهلی مردمی  ه سیلاد لن سیوا

  لوچوالن پیش ق م ش   و لسلزملن هی مواقل کمیاه هلی کمک رسلنی،  ه یلری تود  هلی زتماکش منلطق سیلاد   رال ن .

 مواحکم  لد اتحلد وهمبواهی تود  هلی زتماکش سراسرایران

 سلزملن اتحلد ف انیلن کمونیود

 0260دیمل   22

 



 

 ادامه از صفحه او 

...اجامل لت روزهلی اویر در  ین تل  

ا الم شکود سیلسد رژیم اسالمی   نبل  

کراه ش ن قلسم سلیملنی قلتل جوانلن در 

ایران و  را  و سوریه اسد. جمهوری 

اسالمی آ لهلنه کوشی   ل این واقعه و  ل 

تعطیل کردن کرور، فضلی  ااداری و شهی  

پروری را   یلن ازد، از "اناقلم سخد" سخن 

 فد، آملد   لش نالمی ا الم کرد و همرا   ل 

رسلنه هل و جریلنلت ارتدل ی  ه فضل و 

تبلیغلت جنهی دامن زد. همه اینهل قرار  ود 

جنبش آ لنمل  را مخاومه ا الم کن  و  ل ا الم 

شرایط اضطراری در مملکد،  ه تهلجم  ه 

تقو  و معیرد کلر ران و شهرون ان و 

سرکوب تحد "شرایط جنهی" توجیه ده . 

واقعه تراژیک شلیک  ه هواپیملی مولفر ری 

انولن  ی فلع، را   ٢٩٩و سقوط آن و قال  لم 

ان اوان موج ریلکلری و دروغ  لفی و نهلیال 

 ع  از سه روز نلچلر ش ن  ه ا اران  ه 

جنلید، موقعید رژیم را   تر و در موقعید 

دفل ی تر و جلمعه را در موقعید تعرضی 

تر قرار داد.   می ان آم ن مد د دانردویلن و 

زنلن و مردان انقال ی  ل شعلرهلی روشن 

 لیه کل تکومد از ولمنه ای و روتلنی تل 

سلیملنی و سپل  و اصالح طلبلن، این نملیش 

جنگ طلبلنه م فون ش  و  -مضحک مذهبی 

 جلمعه  ه ریل واقعی اش  ر رد. 

 

ا اران جمهوری اسالمی  ه شلیک  ه 

هواپیملی اکرانینی روزنه ای ش  تل آتش زیر 

ولکوار دو لر  شعله ور شود. مردم  ل 

هریلری از موقعید پیش آم   سود جوان  و 

ولمنه ای و کل نالم اسالمی را  عنوان 

موببین جنلید  لیه کلر ران و زتماکرلن و 

مردم غیر نالمی مورد ا اراض قرار دادن . 

آ لنمل  مد دا  رجواه ش ، جلنبلواهلن آ لنمل  

 ه ر  جنلیاکلران کری   ش ، "کراه هلی 

نفر"، "کراه ن ادیم که سلزش  ٢٠۵۵آ لن 

کنیم، رهبر قلتل رو سالیش کنیم"، "سلیملنی 

قلتله، رهبرشم قلتله"، "جمهوری اسالمی 

نل ود  لی   ردد"، جواب یکدلنی  ود  ه کل 

تالشهلی تکومد و طرف اران آن در داول و 

ولرج و ُمهر  لطلی  ود  ر تالشهلی رژیم 

  رای تغییر مویر جلمعه و کنار  اوضلع. 

 

مل شش تاب و سلزملن کمونیود و چپ، 

ضمن اظهلر هم ری  ل  لزملن  لن تراژدی 

انولن  ی فلع  ٢٩٩سقوط هواپیمل و جلنبلوان 

ا الم میکنیم که ولمنه ای و  لالترین مقلملت 

جمهوری اسالمی  درم چهلر دهه نول کری، 

نفر از  ایاانملن در  ٢٠۵۵ درم کرالر 

و  درم کرالر مردم  لدی در  ٦٩آ لنمل  

واقعه اویر  لی  محلکمه شون . مل از مبلرزات 

انقال ی  رای سرنهونی جمهوری اسالمی 

قلطعلنه تملید میکنیم و وود را  خری از 

این مبلرز   رتق می انیم. از نار مل پلیلن 

دادن فوری  ه مصلنش و مرقلت دههل میلیون 

مردم ایران و منطقه در  رو سرنهونی 

انقال ی جمهوری اسالمی و اساقرار یک 

 دولد انقال ی و کلر ری اسد. 

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری 

 !اسالمی

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

 ١۵١۵ژانویه  ٢١ – ٢٩٦٩دیمل   ١١

امضا: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب 

 -کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری 

حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان 

 فدائیان )اقلیت( و هسته اقلیت.
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 اطالعیه مشترک نیروهای کمونیست و چپ
 جنبش آبان ماه ادامه دارد!

 "جمهوری اسالمی نابود باید گردد"!
شعری ازناظم حکمت  برای 

کسانیکه هنرشان آرایش 

چهره کریه ستم 

 واستثمارو...است

 
 آزادی

 
 نهل  تلن وطل می رود

درسد دی ن هم هنر اسد، درسد 

 ان یری ن هم هنر اسد

دسالن هنر آفرین تلن  ل   الی جلن 

 تلن میرود

ومیری فراوان ورز می هی  امل لقمه 

 ای از آن را وود نمیچری ،

 رای دیهران  رد ی و  یهلری 

 میکنی  و فکر میکنی  آزادی 

غنی را غنی تر میولزی  و این را 

 آزادی مینلمی 

 از لحاه  ه دنیل آم ن تلن

در  ردا ردتلن آسیل ی  ر پلی 

 می ارن  که دروغ آرد میکن 

دروغ هلیی که تل پلیلن  مر  ل 

 شملسد

فکر میکنی  که وج ان آزاد داری  

 تل  آن که وج ان شمل را وری    ان 

 پیوساه در تل  تلیی  و تکریم ای 

 ل سرهلی فرو افالد  که  ویی از 

 کمر  ه دو نیم ش    ای 

 و  لزوان افالد ، ِو  میهردی 

 ل آزادی  یکلر  ودن و آزادی 

 ...... اینش شغل

 امل این آزادی،

 آن روی سکه آزادی اسد



 

دموکراسی پالیاه در «  در یک مقلله  ل  نوان  

                          Simone Garnetنوشاهُ  «کو ل

Varlex    Gregoire   مناررش   در نراریاه

لومون  دیپلملتیک )  اه ز الن آلامالنای( ماور  

در لر  مرخصلت قلنون اسلسای  2106ژونن 

( درماقالیواه 2106ج ی  کو ل )مصوب فوریه 

 ل قلنون اسلسای قا یامای ایان کراور مصاوب 

سخن  فاه ش   اساد. در ایان ارتابالط  0671

من   ه موئله سوسیللیوم در کو ل  رارح زیار 

 می پردازم:

از مقلله ما ور اسااانابالط هالی ذیال نااایاداه   

 میرود :

در این کرور ازنار تکاوماد و هاماچانایان   

ماعاماواله  اه ایان  »سوسیللیوای  «مردم مقوله

معنلسد کاه فاعاللایاد شارکاد هالی کاوچاک 

وصوصی )در تا ود ماعایان واواساااه شا  ( 

 اه    »کاماونایاوااای «اجلز  داد  نرود و مقوله 

این مفهوم یل الاقل از جهاای   اه ایان مافاهاوم 

اسد که چنین شرکد هل اصاله اجلز  فاعاللایاد 

فقط  اه  »کلپیاللیوم«ن اشاه  لشن . و  نل راین  

مااعااناالی نااااالم مااااارااکاال از ساارماالیااه داران 

وصوصی اسد که در آن  هر  کری صاریا  

و سلد  از کلر ران و افراد معین دیهر توساط 

 این سرملیه داران وجود ن اشاه  لش . 

در این کرور از زملن تصویش قلنون ق یمی   

تل زملن تلضر) پس از تصویش قلنون  0671

( فاعااللاایااد  2106اسالساای جا یاا  در فااوریااه 

شرکد هالی وصاوصای ماا اور و سارمالیاه 

 ذاری از والرجاه و و واریا  والناه تاوساط 

 ولرجیلن مدلز و آزاد ش   اسد.

و پس از تصویاش قالناون اسالسای جا یا  هام  

ملنن  سل ق فق ان دماوکاراسای و آزادی هالی 

 سیلسی و فردی ادامه دارد.

 

اماال  ااناال اار تاائااوری ماان  ااطااور اواااااصاالر:   

سوسیللیوم در قالاماروی اقاااصالدی ازیاکاواو 

 بلرتود از نالمای کاه کالمااله فالقا  اشاکال  

مخالف مللکید  ورژوایی  ر وسلنل تاولایا  و 

مبلدله و وسلیل معیرد، فلق  سیوام کلرمادی 

و دارای مللکید سوسیللیوای  ر کلیه وسالیال 

ما ور اسد و از سوی دیاهار  ابالرتواد از 

رون  تلریخی  للنوبه م اوم پلیالن دادن کالمال 

 ه  قلیلی طبقلت اجامل ی در تیطه منالسابالت 

اقاصلدی سوسیللایاوااای ماوجاود در راسااالی 

تصو   ه روا ط اقاصلدی کمونیوااای اساد. 

سوسیللیوم در توز  روسالواد اجااامال ای و 

سیوام آموزشی و فرهنگ معاناوی از یاکاواو 

 اامااعااناالی تااکااومااد دمااوکااراتاایااک شااورایاای 

کلر ری واقعی و تلکمید سایاوااام آماوزشای 

سوسیللیوای و فرهنگ معنوی سوسایاللایاوااای 

 معنلی واقعی و از سوی دیهر  مفهوم فرایانا  

تلریخی  للنوباه ما اوم پالیالن دادن کالمال  اه 

تکومد کلر ری و هر نوع تکومد و اماور 

ه ماااعالاقالت آناهال چاون اماور  سیلسی)و طاباعال

قضلیی و نالمی و پلیوی( و همچنین هارناوع 

 ااقاالیاالی  ااورژوایاای و طاابااقاالتاای در ساایااوااااام 

آموزشی و در فرهناگ ماعاناوی در راسااالی 

رسی ن  ه کمونیاوام در ایان تاوز  هال ساد. 

سوسیللیوم در تایاطاه هالی روا اط انوالن  ال 

طبیعد از یاکاواو  ابالرتواد از  اه تا اقال 

رسلن ن سام انوالن  ار تایاوانالت و تاخاریاش 

محیط زیود تاوساط انوالن و آسایاش پاذیاری 

انولن در قبل  فدلیع طبیعی، و از سوی دیهر 

ه م اوم پالیالن   بلرتود از فراین  تلریخی نوبال

دادن کلمل  ه   اقالیالی هار ساه جااء ماذکاور 

منلسبلت انولن  ل ماولافاه هالی طابایاعاد  در 

جهد رسی ن  اه کاماونایاوام در ایان زمایاناه. 

سوسیللیوم در همه این تیاطاه هال  الیا  تااای 

االمکلن هرچه زودتر پس از پیروزی انقاالب 

سوسیللیوای  رپل و  رقرار ردد. کماونایاوام ، 

هملنطور که  طور ضمنی تلکناون  ایالن شا ، 

جلمعه ای اسد کلماله   ون طبقلت اجااامال ای 

و   ون تضلدهلی اجامل ی و لذا  ا ون دولاد 

و امور سیلسی و   ون هر ونه نل انولنید در 

کلیه قلمروی زن  ی انولنهل؛  نال ارایان چانایان 

جلمعه ای در شکل کلمل وود تنهل در ماقایالس 

کلمل جهلنی و   ون هیچهونه مرزهلی ملیاای 

میاوان   وجود آی . اینهل هوان  مفلهیم راساین، 

ه پرولالریلیای و  مفلهیم تکلمل یلفاه م رِن واقعل

  لمی سوسیللیوم و کمونیوم.

ایاناک  اطاوراواااصالر  رارح زیار نااالم     

اجامل ی کو ل را  ل سوسیللیوم و کماونایاوام ، 

 راارتاای کااه  اایاالن شاا ، مااورد مااقاالیوااه 

 قرارمی هم :

ه دموکراتیک شورایای    در کو ل تکومد واقعل

کالر اری وجاودناا ارد یااعانای جالمااعاه تاوسااط 

شااوراهاالیاای ادار  نااماایاارااود کااه مااااارااکاال از 

نملین  لن واقعی مردم  لشن  و این نامالیانا  الن 

را نیا مردم  اوانن  در هر زملن  ولع نملین  ؛ 

ه دماوکاراتایاک  پس جلمعه  ه شایاو  ای واقاعال

ادار  و رهبری نمیرود  الاکاه   اه شایاو  ای 

 وروکرتایاک تاوساط  اوروکارات هال کاه در 

ر س تکومد قراردارن . الباه انااخال التای کاه 

مردم در آن شرکد دارنا  صاورت مایاهایارد 

ولی ملنن  اناااخال الت ماعاماو  در کراورهالی 

سرملیه داری. در ساوسایاللایاوام آزادی هالی 

اجامل ی و فردی  میق وسیع وجود دارد امال 

ه چنین نیود. و فراین   اللاناواباه  در کو ل اسلسل

پیوساااه اماحالء دولاد و اماور سایالسای  در 

راسالی تصو   ه کمونایاوام در ایان زمایاناه 

 اصاله وجود ن ارد.

مااللااکاایااد  اار وساالیاال  » اامااوماای«اشااکاال    

اقاصلدی و و سلیل معیرد ،  ه دلایال تاقالیاق 

مذکور، وصلد اجامل ی سوسیللیوای نا ارنا  

 لکه  ر نو ی مللکید دولای تحاد کانااار  و 

 871 -// شماره  8931نیمه اول دوم ماه 

 7صفحه 

 » سوسیالسم «درباره  

 در کوبا

 حمید پویا



 

رهبری  وروکرت هلی  ارگ ما ور داللاد 

دارن ، کولنی که  ه این  لد و  خلطر وجاود 

که ذیاله ماورد تاوجاه قارار  -سیوام کلرمادی

یک  ورژوازی  وروکرات را  -وواه   رفد

ترکیل می هن . وسلیل اقااصالدی و ماعایارااای 

ه دماوکاراتایاک و طاباق  ما ور  ه نحوی واقعل

نار و وواسد واقعی  کلر ران و کالرمانا ان 

مر وطه در موسولت مار اوطاه و در ماوارد 

معینی طبق نار واقعی تود  هلی  موم ماردم 

) طبقه کلر ار و  اروهاهالی تاحااالنای اقرالر 

میلنی در کرور( و توسط نملین  لن این افاراد 

یل این مردم کنار  و ه اید نمیرود و جاهالت 

کلر رد آنهل مثاله در راسااالی پالیالن دادن  اه 

 تقویم کلر طبقلتی موجود تعیین نمیرود.

ساایااوااااام کاالرمااادی وجااود دارد : ایاانااطااور   

فهمی   میرود که هر کس  طورنوبی نه  طور 

آزادانه  رطبق توانلیی اش میاوان  کلرمولا  و 

کلر اندلم ده ؛ ازاین لحلظ اشکللی از اجابالر 

ه ش ی  و  اهار  کرای از کالر اران ، از  نوبال

انواالنااهاال وجااوددارد؛ مااللااکاایااد  اار وساالیاال 

اقاصلدی و اقاصلد اجاامال ای ساوسایاللایاوااای 

نیوان  و رون  م اوم تکلمل این مللکید و ایان 

اقاصلد  ه کاماونایاوام اصااله وجاود نا ارد، و 

 نل راین آن  خش از اررزش تولی  ش   توساط 

کلرکنلن که  رای توسعه وسلیال اقاااصالدی و 

تأمین زن  ای  ماقالمالت  الال صارن مایاراود 

نو ی اضلفه ارزش ماحاواوب مایاهاردد. لاذا 

اصل سوسایاللایاوااای تاوزیاع کالر و و سالیال 

از هارکاس  «مصرفی مایالن انوالناهال یاعانای 

توش تاوانالیای اش،  اه هار کاس  ار تواش 

 معنلی واقعی اصااله اجارا نامایاراود.  »کلرش

ه کام  امل  نار میلی  کاه شا ت اساااثامالر نوابااال

 اسد.

و هملنهونه که اشلر  ش  اصاله فراین  ما اوم   

تکلمل نالم اقاصلدی و  خصوص تقویام کالر 

)ادغلم کلرفکری و کلر جومی در ساطا  هار 

فرد، امحلء سلوله مراتش شغلی و پالیالن دادن 

 ه اسلرت فرد توسط ترفه اش( و اصل فاو  

از هرکس  ر توش تاوانالیای  »الذکر  ه اصل 

وجاود  «اش،  ه هار کاس  ار تواش نایالزش

ن اردد.   ین معنل که اصاله و  هیچاوجاه رونا  

تکلمل نالم اقااصالدی  اه نااالم کاماونایاوااای 

 موجودید ن ارد.

 نار میرس  که اصاله یل ت اقل  اطاورکالفای   

ساایااوااااام آمااوزشاای و فاارهاانااگ مااعاانااوی 

سوسیللیوای  معنلی واقعی  رقرار نایاواد. و 

اصاله فراین  پیوساه تکلمل این سیاوااام و ایان 

فرهنگ  ووی سیوام و فرهناگ کاماونایاوااای 

 وجودن ارد.

اصال روا ط سوسیللیوای  انولنهل  ل طبیعاد   

یاعانای تا اقال ماماکاان  اودن سااام انوالن  اار 

تیوانلت و تخریش محیط زیود توسط انوالن 

و  آسیش پذیری انولن در را ر فدلیع طبایاعای 

غلیش اسد.  و اصاله و  هیچوجه رونا  ما اوم 

پلیلن دادن کلمل   ه  قلیلی جنبه هلی نلانولنای 

در این سه توز  روا ط  ل طبیعد موجودیااای 

 ن ارد.

مدلز  ودن فعللید شرکد هالی وصاوصای   

فو  الذکر و سرملیه  ذاری توسط والرجایالن 

و غیر ،  ل توجه  ه این واقعید که ایان رژیام 

دههل سل  اسد که  رقرار و تثبید ش   اساد، 

داللد  ر وجود جناباه  اورژوایای ا ارچاه ناه 

 چن ان  ارگ دیهر اقاصلد کو ل مینملی .

 ل درنار رفان مدموع آنچه تل  احال   افاااه   

ش ، معلوم میرود کاه نااالم اجااامال ای کاو ال 

ه نه یک نالم سوسیللیوای)و طریق اولای  قطعل

نه کمونیوای!!(  لکه یک نوع نالم ازجهالتای 

تع یل یلفاه کلپیاللیواای اساد. الاباااه  اعاضای 

رفورم هلیی ملنن  آموزش رایهلن و  اها اشاد 

رایهلن که  طورویژ  در نالم تلکام صاورت 

 رفاه اسد این نااالم را  ارای ماردم  اطاور 

 نوبی راتد تر و قل ل تحمل تر کرد  اسد.

ماأسفلنه  ررسی  لل پی ایش کو لی کاناونای   

 در ایندل  رای من مق ور نیود

حمید پویا                                                                                       

   0202ژوئیه  02
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 تاسیس حزب کمونیست ایران...

 یازدهادامه از صفحه 

...ووزسالن، ه اید و سلزملن هی می شا نا و 

ازجمله اتحلدیه کلر ران نفد جنوب که توساط 

هواه هلی کمیاه ایللای تاب رهبری مای شا  

ناافاار از  211کااه در اولاایاان کااناافاارانااس آن 

ناماالیاانا  االن کالر ااران نافااد شارکااد جوااااناا .  

اتحلدیه کلر ران نفاد تاحاد رهاباری کامایاااه 

جرن او  مال  ماه  0210ایللای تاب در سل  

را  ل شعلر " مخللف  ل امایلز نفاد جاناوب ")

(  ر اار کرد که نادیک  ه نه هااار در 002

آن شاارکااد کااردناا  کااه از طاارن اتااحاالدیااه 

کلر ران  یکلر و اتحلدیه هلی کلر ری سالیار 

اساهلناهال و شاهارسااالن ماورد تامالیاد قارار 

 رفد . این تالهرات توسط  مل  انهلیوی  اه 

وون کری   ش  که تع ادی زومی و سیص  نفر 

 دساهیر ش ن  . 

ماعلقش این واقعه، ا اصل لت سلزملنیلفاااه در 

تبریا، اصفهلن و تهران و تملید زتماکرالن 

از کاالر ااران زناا اناای و ... یااکااباالر دیااهاار 

امپریللیوم و طاباقالت ارتادال ای تالکام را از 

ق رت  یری و نافاوذ تااب کاماونایاواد و  اه 

وترد ان اود . هاماامالن انااارالر نراریالت 

مخالف در داول و والرج از کراور، افرالی 

تنلیلت رژیم، دساهل  تلکماه را وا داشاد تال 

سرکوب کمونیواهل را  یش از پایاش شا یا تار 

کنا . لاذا رضال شال   ال  اذرانا ن قالناون ضا  

در قلع و قمع کمونایاواااهال و  0201کمونیوای 

سرکوب جنبش کلر ری وود را  اه دسااالویاا 

قلنونی نیا مدها کرد. این یورش هماه جالناباه 

 ه هیچوجه  ل تدر ه و تاوان و شایاو  ماخافای 

کلری تاب تنلسش ن اشد. این یاورش  احا ی 

 وارد  و فلشیوای  ود که در ما ت یاکای دو 

سل  ترکیالت واب را از هام پالشالنا . اکاثار 

رهبران آن دساهیر، زن انی و یل فراری شا نا  

( لذا تاب تل ا ااام نامالیانا   از طارن 002) 

کمینارن جهد تم ی  سلزملن هی و جمع آوری 

قوا، هر چن  تالشهلی انفرادی و جواه  ریخاه 

ای را درجهد تد ی  سلزملن صورت داد امال 

هیچ وقد قلدر نر  سالزمالناهال سال اق واود را 

آواریان تاالش  0201اتیل کنا . لاذا ضار الت 

کمینارن دکار آرانی و سلیرین را که در جهاد 

اتیل ترکیاالت صاورت  ارفاااه  اود و درهام 

( از این رو تااب نایاا هامارا  001شکود )

جنبش زیر ضار الت ارتادالع و اماپاریاللایاوام 

  طور کلی  ل شکود کلمل مواجه  ردی . 



 

رضلولن که  اه ماوازات تاحاکایام پالیاه هالی 

ساالااطاانااد وااود ،  اال تصاالتااش زماایاان هاالی 

کرلورزی وسیعی ، تب یل  ه یاکای از زمایان 

آوری  شاا  ، تاارص جاامااع داران  ااارگ ماای

ثروت او را  ه سوی واریا  کالروالناه هال از 

جمله نولجی ملزن ران کرلنا   اه طاوری کاه 

در ان ک م تی وود جاو  ار اریان سارمالیاه 

دار هاال و فاائااودا  هاالی ایااران  ااردیاا  . لااذا 

ت ریج که چهر  واقعی رضلولن نملیلن مای   ه

 ردی ،و  رنلمه هلی امپریللیوم انهلیس جاناباه 

 ارفاد سارمالیاه مالای   ملی تری  ه وود مای

فرصد کوتل  م ت انکارالن دو الر  واود را 

از دسد داد  و یکبلر دیهر  ه زیر منهنه پو  

و کلالهلی امپریللیوای و مانالسابالت فائاودالای 

ت ریج  اخارای از  تلکم قرار می  رفد، لذا  ه

 لزی ملای و وارد   اورژوازی کاه فرالر و 

مح ودید  یراری اتولس مای کاردنا  از او 

تار  ج ا می ش ن ، این پاروساه هار چاه ساریاع

رفد  ورژوازی کمپارادور، ماللاکایان  جلو می

فئودا ، زمین اران  ارگ، روتلنیون صلتش 

زمین و سلیر مرتدعین تالمای رضال والن او 

را ش ی اه مورد تملید قرار داد  و  اه  اناوان 

 پلیهل  داولی سلطند  مل می کردن .

 لد و زمینه  یانای اتاحالد  اه فائاودا  هال و 

کمپرادور هل و تملید  ی چاون و چارای آن 

هل از رژیم سلطنای رضلولن،  بلرت از ایان 

 ود که  ورژوازی کمپارادور کاه از تادالرت 

کلالهلی امپریللیوای  ه سودهلی کاالن دساد 

ه انبلشای که از ایان طاریاق  اه  می یلفد، مولمل

آم  در آن شرایط نمای تاوانواد را   وجود می

ایدلد صنلیع داولی )ملی(  ه کلر  رفااه شاود 

، سرملیه  ذاری در صنلیع داولی  اذشاااه از 

اینکه مواجاه  ال مراکاالتای از قابایال موالنال 

ه کالالهالی  کلر ری و غایار  اود  الاکاه اسالسال

داواالاای در رقاال ااد  اال مااحااصااوالت واالرجاای 

سااودآوری وااود را از دسااد داد  و نااماای 

 ذاری را  ه سود واود جالاش  توانود سرملیه

کن .  قو  ملرکس " سرملیه همیره و هماوار  

 اارایااش  ااه افاااایااش ناار  سااود تاالصاالااه از 

تدلرت ولرجی نوبد  ه نر  سود در صنلیاع 

و تولی ات داولی درصا   الالیای را  اه واود 

اواصالص مای داد .از طارفای تاحاد تالثایار 

تحوالت نلشی از سلطه امپریللیوای که  اخاش 

زیااالدی از اقاااااااصااالد یااالد کرااالورزی  اااه 

محصوالت صالدراتای  اه  اناوان ماواد والم 

تخصیص یلفد، کمپرادور هال را  ار آن مای 

داشد تل در ارتبلط  ل منلسبلت تالکام اضالفای 

انبلشد سرملیه هلی  لد آورد  وود را  یارااار 

 ااه وااریاا ار و اجاالر  زماایاان هاالی  ااارگ 

کراالورزی اواااااصاالص دهااناا  تاال از طااریااق 

اساثملر ش ی  دهقلنلن سودهلی  لزهم  یرااری 

را  ه دسد آورن ،  نل رایان وجاود مانالسابالت 

فئودالی در شرایط سلطه امپریللیوای نه تاناهال 

ماالنااع سااود ااری آنااهاال از تااداالرت کاالالهاالی 

ولرجی نبود  لکه  ال اتاکال  اه ایان مانالسابالت 

اضلفه ارزش تولی  ش   توسط دهقلنلن را نیاا 

 ه وود اواصلص می دادن .  ل ایان شایاو   اه 

ای دهقلنلن را اساثملر مای  رتملنه صورت  ی

کردن  و   ین ترتیش زمینه مالدی تامالیاد از 

مااناالسااباالت فاائااودالاای تاالکاام و رژیاام اساااااباا اد 

سلطنای رضلولن ایدلد ش   و  ل مانالفاع  ارج 

 لزی کمپرادور و اشران زمین دار و فئاودا  

 هل همخوانی میکرد.

تااغاایاایاار و تااحااوالت ایاان دور  چااه از لااحاالظ 

ه ماناطاباق  اقاصلدی و چه از لحلظ سیلسی دقیقل

 اار وااواسااد ساارماالیااه واالرجاای صااورت 

شا  کاه   رفد تغییرات تل تا ی انادالم مای می

امکلن  وارش  لزار و اواذ ماواد والم و  اه 

طور کلی غلرت و چپلو  ورد را توهایال در 

دان  لذا دساهل  سلطنااای رضالوالن از لاحالظ 

داولی ماکی  ر  ورژازی کمپرادور، مللکایان 

 ارگ، فئودالهل و از لاحالظ والرجای ماورد 

تملید امپریللیوم و ماکی  ر آن  ود از جملاه 

وود رضلولن هم از منلسبلت فئودالی تلکم و 

هاام از کاامااپاارادوریواام  ااه ثااروت وااود ماای 

 افاود .

در چااناایاان شاارایااطاای جااناالح راسااد تاااب 

کمونیود که رهبری آن را در دسد داشد و 

معاق   ود که  ل کودتلی رضلولن  اورژوازی 

ملی  ه تکومد رسایا   اساد، ایان فارزنا ان 

واالااف  اارنرااااایاان هاال، کاالنااوتوااکاای هاال، ایاان 

منرویک هلی وطنی میهفانا  "  اه هار تال  

هالی ماردم  اروالساااه  رضل شل  از میلن تاود 

دارای روح میهن پارسااای اساد "،"کاودتالی 

رضلولن معنلیش سقوط تکومد فائاودالای و 

اساقرار تکومد  اورژوانای اساد " ، "ایان 

کودتل مب اء ج ی ی  در تلریخ معالصار ایاران 

اسد ".رویایونیوااهالی وطانای ) کاه ناو  و 

نایده هلی آنهل هنوز هم دسد از سر مردم  ر 

ن اشاه ان  ( از ایندل  ه این نایده می رسایا نا  

که "  ل وجود دولد رضالوالن و  ال تامالیاد 

پرولالریل و تاب کمونیود از آن، ناه تاناهال 

می توان مبلرز  ض  امپریللیوای را پیش  ارد 

،  لکه  ذار موللمد آمیا نیا  ل وجاود دولاد 

رضلولن انکلن پاذیار اساد "، از جامالاه در 

مورد تاب " ایران نو " توسط کمپرادور هال 

و  ااناالصاار ارتااداال اای وا واااااه  ااه مااحاالفاال 

امپریللیواهل و نملین  الن اشاران زمایانا ار و 

فئاودا  هال و در راس آناهال واود رضالوالن 

تأسیس ش    ود، می  فاانا  " ا ضالی تاای 

کاامااوناایااوااد هاامااچااناالن کااه قاابااال در جاااب

) اجاااااماال اایااون یااک تاااب ماالاای و واارد  

 ورژوازی  ود که  نالصاری از  اورزواژی 

ملی را نیا در  ر می  ارفاد ( فاعاللایاد مای 

کردن   لی   ه تاب " ایران نو " ) که تاا ای 

فلشیوای و ارتدل ی  ود ( نایاا داوال شاونا  

فعللید کنن  و از طاریاق ایادالد فاراکوایاون، 

اه ان تاب کمونیود را در آن پیش  برن  . 

امل در مقل ل جنلح انقال ی تاب قارار داشاد 

) در آن مقطع در اقلیاد  اودنا  ( کاه ماااعاقا  

 ااودناا  " رضاالواالن از هااماالن ا ااااا ا  ااناال  ااه 

صوا  ی  امپریللیوم انهلوالن  ه سارکالر آما   

و منلفع فئودالهل، مالکایان و کاماپارادورهال را 

نملین  ی می کن ، و تااب " ایاران ناو " را 

یک تاب فلشیوای ارزیل ی مای ناماودنا  کاه 

تحد تملید رضلولن  وجود آم   و ه ن آن 

جا سرکوب کمونیواهل و قلع و قمع جنبرهالی 

تود  ای و کالر اری چایاا دیاهاری نایاواد و 

تاب کمونیود  لیوای ملهید ارتدل ای ایان 

تاب را در  را ر تاود  هال آشاکالر سالزد و 

 رای تود  هل تاوضایا  دها  کاه " تااب در 

دسد انهلیوهل وسیله ج ی  و یکای از وسالیال 

مهم  رای فریش ملد و اسیر کاردن مامالاکاد 

اساد " . در تااهالی سایالسای کاناهار  دوم، 

) ناار اقالایاد اناقاال ای ( در ماورد مالهایاد 

کودتلی رضلولن چنین  فاه می شود " درس 

و تدر ه روشنی که از موللاه کاودتالی رضال 

ولن  رفاه می شود این اسد که این کاودتال و 

مخصوصل رژیم سیلسی که  ع  از آن  رقارار 

 ردی ، هر تصور واهی را راجاع  اه اماکالن 

یک ترقی صل  آمیا مبلرز  طبقلتی در ایران 
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 رطرن نم   اسد " یل اینکه  فاه می شاود " 

از روزی که رضل ولن  ر  ارصاه سایالساد 

ق م  ذاشد ماکی  ه انکلیس  ود ولی تال سال  

ویلی هل  ه این تقیقد پی نبرد   ودن ،  0620

 ع  از وفه کاردن شاورشاهالی اناقاال ای تاود  

زتااماااااکااراالن و  ااعاا  از تاالجااهااذاری، اتااحاالد 

محکمی  ین رضلوالن و اناهالایاس  واااه شا  

 نل راین هر ل   هونیم که در ردیف ما افاعایان 

تخد و تلج رضل شل  پهالاوی کاه  ابالرت از 

ا یلن ، اشران ، روتلنیون، یاک قواماد از 

 ورژووازی هام کاماپارادور هام جال  ارفاااه، 

اغرا  نهفاه ایم. این مولله نلفی آن نیود کاه 

 االهاای هاام رضاالواالن  اار وااالن ساایاالسااد 

اساعملری انهلوالن تحد فرالر مالاد اجابالرا 

ق مهلنی  ردارد " ) اشالر   اه لاغاو قارار داد 

0666.) 

در پی تغییر و تحوالت و رویا ادهالی فاو  ، 

موضعهیری نوبد  ه تکومد رضالوالن آن 

اواالفلت محوری  ود که از ضارورت پالساخ 

 ه مولنل مبرم جناباش نالشای مای  اردیا  کاه 

نل ریا ارانه دو وط مری مافلوت در تامالمای 

 رصه هلی ای نولوژیک، سیلسای،  الامای و 

موالنال ماار اوط  ااه  ارنالمااه و اسااااراتاژی و 

تلکایک در تاب کمونایاواد مای  اردیا ، از 

این رو کنهر  دوم تااب کاماونایاواد کاه در 

در شهر ارومیه تراکایال  اردیا   0211تلریخ 

موضوع روشن نوبد  ه تکوماد رضالوالن 

را جاو مبلتث  م   واود در دساااور قارار 

داد، لذا در شرایطی که جلماعاه در وضاعایاد 

 حرانی قرار داشد و وضعید انقاال ای  ارآن 

تلکم  ود و در شارایاطای کاه اماپاریاللایاوام و 

ارتدلع مرغو  فریش مردم، سرکوب جاناباش 

و تحکیم مواضع واود  اودنا ، تااب در اثار 

اواالفلت، نه تنهل  ه انفاعال  ماباااال شا   الاکاه 

دچلر انرقل   ردی  و   لیل تولط اپورتونایاوام 

 رآن از هر ونه  مل انقال ای و مواااقایام در 

راسالی تحقق  رنلمه وود و کواش تالکامایاد 

سیلسی   ور ملن .  امال  الایارغام آن، جانالح 

انااقااال اای ) اقاالاایااد (  اال کاامااک و مواال اا ت 

کمینارن تحکیم یلفد و در کنهار  دوم ماوفاق 

ش  اپورتونیواهل را از صفون تاب  رانا  و 

 ال تاادااایااه و تااحاالاایاال هراایاالرانااه از ماالهاایااد 

تکومد رضلولن و نقراه هالی اماپاریاللایاوام 

انهلیس پرد   ر دارد و سایالساد روشانای را 

نوبد  ه اوضلع در پیش  هیرد. کاناهار  دوم 

همچنین موفق ش  سیلسد  ین الامالالای داوالای 

را تحلیل کرد  و وط و مری اسلسای واود را 

(.  روی از ا ضالی تااب 010 رآن  نلنه )

که در انحرافلت  قیا تای واود پالفرالری مای 

کردن  از تاب اوراج  ردی ن  و تال تا ودی 

وت ت ای نولوژیک، سیلسی در تاب تالمایان 

شاا ، اماال ایاان وتاا ت تاالصاال یااک مااباالرز  

ای نولوژیک اصولی،  لنی و همه جلنبه نبود، 

هملنطور که قبال ماذکر ش یام ایان اناحارافالت 

از هملن  ا و تراکایال هواااه هالی ساوسایال  

دمکرات و در اوایل قارن )  احاباو اه اناقاالب 

مرروطید( وجود داشد امل هیچوقد مبالرز  

ای نولوژیک صحیحی آنطاور کاه در روسایاه 

جریلن داشد در پیش  ارفاااه نرا  و پاروساه 

طبیعی وود را طی ناکارد. تالثایارات دواللاد 

کمینارن و  روی از رهبران تاب کمونیواد 

اتحلد شوروی در تصی  واط مرای تااب و 

تصفایاه  انالصار راساد، واود نرالن دهانا   

میاان تلثیارات و نافاوذ  اوامال والرجای در 

رون  مبلرز  ای نولوژیک اصولی در جاریالن 

پراتیک تاب،  نلصر و جریلنهلی فلقا  ایا   

صحی  و منحرن از وط و مری ملرکویواد 

لنینیوای را  ه ز لله دانی تلریخ پرتلب کانا    –

و آنرا پلالیش و تصفیه نملی ، موللاه اتاوریاااه 

نقش  لرزی  لزی مای کانا . از ایان رو ایان 

انحرافلت  میقل ریره کن نر   و  اعا هال نایاا 

در جریلن مبلرز  و  صورت مخالف وود را 

 (. 001نرلن داد  اسد)

 ه هرتل  در کنهر  در مورد موقعید داولای 

و  ین المللی ایاران ، مواللاه ارضای، مواللاه 

ماالاای، مواالناال ماار ااو ااط  ااه ساالزماالناا هاای و 

ترکیالت، سن یکلهلی کلر ری، سالزمالنا های 

شاارکاااااهاالی تااعاالوناای کاالر، ساالزماالن جااواناالن 

کمونیود، کلر درمیلن زنالن،  ارنالماه تااب 

کمونیود، تصویاش نااالمانالماه و اسالسانالماه 

تا ی، مولیل مار اوط  اه اوضالع جالری و 

پلر  ای مولنل دیهر، اتخلذ ماوضاع ناماود  و 

قطعنلمه هلنی را  ه تصویش رسلن . از جامالاه 

در را طه  ل سلود طبقلتی جلمعاه  افاااه مای 

شود " سلواملن طبقلتی ایران معلصار ماوقااال 

 ه مقلص  ارتدل ی انهلیس و رضلشل  کاماک 

نمود، طبقه تلکمه مهم یاعانای ماالکایان  اما   

صلتش و ار لب تقیقی ممالاکاد مای  الشانا ، 

وود رضلشل  در م ت معین قلیالای  اه ماالک 

 م   مب   ش   و  لین طریق ماهر اراد  ایان 

مرتدعین طبقلت  ردی   اسد . طاباقاه ماذ اور 

هم  نو ه وود تکیه  ل  امی   خش سلوله جا یا  

می  لش ، ر   ورژوازی صنعای هناوز غایار 

قل ل ذکر  ود  و  ورژوازی کمپرادور) دال ( 

 ل دساه فوقلنی  ورژازی نایاا کاه ماااکای  اه 

کلپیاللایاام والرجای اساد مالنانا  روتالنایاون 

همیره در دسد ارتادالع و اماپاریاللایاواااهالی 

ولرجی  ود  و وواه   ود. تمالم ایان طاباقالت 

تاالکاامااه ایااران تااحااد ریاالسااد رضاال واالن 

تلضرن  منلفع مملکد را  ه هر قیماد پوااای 

فروواه،  ه  بلرت دیهر قو  داولی هوان  که 

سرملیه انهلیس  رآن تکیه کرد  اسد.  ایاران 

امروز  ه طور آشکلر  ر دو صاف مااالوصام 

تقویم  ردی   اسد : در یاک طارن ماالکایان 

یعنی طباقاه تالکاماه و طارفا اران آناهال و یال 

 عبلرت صحی  تر آنهلنی که در  امالایالت  ال 

مااالکاایاان شااریااک هواااااناا  ) قواامااد فااوقاالناای 

 ورژوازی ( و در طارن دیاهار کالر اران، 

دهلقین، صنعاهاران،  اورژوازی کاوچاک و 

قومن وایالای زیالد  اورژوازی ماااوساط مای 

 لشن  ." در ماورد مواللاه ارضای  افاااه مای 

شود :  رای نضج و توسعه اناقاالب زرا ااای 

تانااهال ماباالرز  دهالقاایان جااهاد  ا سااد آوردن 

اقا ارات سیلسی درهلت و تصرن زمایاناهالی 

ار ل ی کلفی نیود  لاکاه  ارای ایان ماقاصاود 

مول  ت انقال یاون شاهار از واجابالت درجاه 

او  می  لش . ناهاضاد اناقاال ای در شاهارهال 

زملنی موفق  ه انقاالب واواها  شا  کاه تاود  

کلر ران، صنعاهران و  اورژوازی کاوچاک 

آنرا تقوید نملین . کلر ران و صنعااهاران ناه 

ایانااکااه  ااه دهالقاایاان در را  ماباالرز  اناقااال اای 

مول  ت کرد   و می کنن   لکه اغلش قالنا یان 

آنهل هم از میلن کلر ران و صاناعاااهاران در 

آم   ان  . یکی دیهر از شرایط نضاج اناقاالب 

زرا ای انارلر افکلر انقال ی در میالن قراون 

و طرف اری قرون از انقال یون اساد . اتافال  

دهلقین ایران  ل  نلصار اناقاال ای دماکاراسای 

شهرهل کلمال الزم می  لش . ماخاصاوصال ایان 

مولله ویلی مر وط  ه طبقه کلر ر ایران مای 

  لش ."

در زمینه موئله تاب انقال ی ) جبهاه مالای ( 

کنهر  تصویش نماود کاه : " تااب اناقاال ای 

ملی ایران  لی  تاب اتحلد انقال ی کالر اران، 

دهلقین و  ورژوازی کوچک  لش . اسالس آن 

 لی  ترکیالتی  لش  که تاب کمونیود ایاران 

در آن ر  رهبرید را  لزی کانا . ایان تااب 

 لی   رض  اساقال  سیلسی و ترکیالتی تااب 

کماونایاواد ایاران دساد انا ازی و اقا امالت 

ننمود ،  رای تنقی ات او از اشابلهلتای کاه در 
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 1در صفحه  ادامه

مبلرز  انقال ای مایاراود، وی را  اه مضایاقاه 

 نین ازد ."

در زمینه موئله مالای کاناهار  تصاویاش کارد 

که :" تاب کمونیود ایران  لی  ماطاللابالت و 

شعلر  مومی تملم اتااب کمونیواای دنایال را 

راجع  ه مولله ملید یعنی شعلر تق هر ملاد 

 ر اساقال  کلمل وود، تااای مادااا شا ن از 

تکومد مرکای را جا پرو ارام واود قارار 

داد  و موافق آن اق ام نملی . تاب کماونایاواد 

ایران در همالن تال  کاه  ارای نال اود کاردن 

رژیم سلطند کلر می کن  ماواظاف اساد کاه 

در همه ترکیالت ملل کاوچاک ایاران کاه در 

آنهل  نلصر کالر ار و دهاقالن ماوجاود اساد 

داول ش   و آن  نلصر را در اسلس مطللبلت 

انقال ی ملی تحد ترکایاالت در آورد. تااب 

 لیوای  ل ج ید و پراکلر  رای ایدلد را اطاه 

 ل همه ترکیالت موجود کالر اران، دهالقایان، 

صاانااعاااااهااران، و ... دساااااداالت انااقااال اای 

 ورژوازی کوچک اق املت و کاوشاش ناماود  

و این روا ط را  ل اصو  ترکیالتی موااحاکام 

 نملی ..."

کاااناااهااار  در ماااورد پااالرلااامااالن و مااابااالرز  

پلرلملنالریوای که یکی از وجو  اواااالن در 

میلن ا ضلی تاب  ود، تصویش کرد که : " 

اصو  پلرلملنی در ایاران هامایاراه در دساد 

طبقه تلکمه آلد فریش و ریراخانا  و وسایالاه 

تع ی و ظلم  ار تاود  هالی زتاماااکاش  اود  

اسد . تاب کمونیود ایران در هامالن تال  

که ولصید و صفاد تاقایاقای پالرلامالن هالی 

تللیه را  رای تود  هلی زتماکش ترری  می 

نملی ، نبلی  از شرکاد در اناااخال الت مادالاس 

امانلع ورزد..." مهماااریان شاعالرهالی تااب 

کمونیود ایران در این دور   لی  نل ود کاردن 

رژیم سلطند و اساقرار جماهاوریاد اناقاال ای 

 الشاا . جاامااهاوریااد انااقااال اای  اال وساالیاال الزم 

 اجرای وظلیف زیر را  ه   دار شود :

تفظ اساقال  و تامالمایاد ایاران در  .0

 مقل ل دو  امپریللیود

اساحکلم  االقاه و دوسااای مال  ایان  .2

 ایران و اتحلد جملهیر شوروی

سپردن امور و ماهالم تاکاومااای  اه  .2

 دسد  نلصر انقال ی

محو و نل ود کردن  قلیلی فئودالیاوام  .1

و تقویم زمینهلی ار ل ی و غیر   یان 

 دهلقین

 اساقرار کلمل آزادی و دمکراسی .0

وضع قوانین  رای کلر ران و تافاظ  .1

تقو  آنهل و مول  کردن تراکایاالت 

 انقال ی کلر ران و صنعاهران 

وضع قوانین انقال ی که  ل ش ی ترین  .7

وجهی همه اقا امالت و کاوشاراهالی 

ض  انقال ی را  رای اساقرار اصو  

 (  000ق یمه محو و نل ود سلزد )

کنهر  در آورین نرود وود کمیاااه مارکاای 

را اناخالب کارد. در کانافارانواهال و جالاوالت 

 مومی  خرهلی مخالف و ایلالت  ال تضاور 

نملین  لن کمیاه مرکای موئولین کمیاااه هالی 

اصلی تعیین ش ن ، اکیپهلنای  اه ناواتای فالقا  

ساالزماالن تااا اای فاارسااااالد  شاا ناا  تاال اماار 

سلزملن هی را پیش  برن ، از جمله  رای کالر 

در میالن جاوانالن، زنالن، دهاقالنالن و ارتاش 

کمیاه  و موئولین اناخلب ش ن . هملنهوناه کاه 

معلوم اسد تاب کمونیود در کنهر  دوم  اه 

 خش زیالدی از اناحارافالت واود فالناق آما ، 

موفق ش   رنالماه و اسالسانالماه ای تا ویان و 

تنایم کن  که در مقل ل  رنلمه هل و واط مرای 

سل ق نوبد  ه وضعایاد مراخاص جالماعاه و 

شرایط ویژ  آن زملن اناطابال   ایاراااری مای 

یلفد، امل مالسفلنه این انودلم و جهاد  ایاری 

انقال ی زملنی میور  ردی  که اماپاریاللایاوام و 

ارتدلع  قو  معرون" میاخ واود را کاو ایا   

 ودن  " یعنی رضلولن  ل کاماک اماپاریاللایاوام 

انهلیس  ل تمرکا نیرو و  ل ایدلد  روی تغیایار 

و تحوالت و دسد زدن  ه پلر  ای رفارماهال، 

جنبش را  طور کلی سرکوب کارد   اود و یال 

در تاال  ساارکااو اای  ااقاالیاالی آن  ااود، تاااب 

کمونیود  ل درک شرایط وفاقالن کاه از قابال 

ادامه داشاد و اکاناون رو  را ت مای ناهالد، 

مولله فعللید  واارد  و در  ایان تال  زیار 

زماایااناای را در دساااااور قاارار داد. تاااب 

کمونیود  ل توجه  ه  رنلمه و اه ان واویاش 

تالش فراوان نمود تل  ه هیاچاوجاه ار الناهال و 

کمیاه هلی تا ی را ج ا از تود  و  اه تاللاد 

انفعل  در نیلورد،  لکه از طریق  اکالر ایاری 

شیو  کلر مخفی و تلفیق کلر مخفی و  الانای، 

سلزملنهلی تا ی را در شرایطی که  اوسایالاه 

تود  هل اتلطه ش   از ضر لت پلایاس مصاون 

دارد و ادامه کلر آنهل را تضامایان کانا ،  ا یان 

ترتیش در م ت مح ودی کلر میلن دهاقالنالن ، 

کلر ران، جوانلن، ارتش و زنالن را تاوساعاه 

داد . نافاوذ تااب در  ایان کالر ارتالن نافاد، 

قللیبلفی،  لر ران، صانالیاع نوالجای، کاباریاد 

ساالزی،  االااور ساالزی، کاافاالشاالن، کاالر ااران 

موسولت دولای مثل را  آهان، شاهارداریاهال، 

شیالت و غیر  ... که  طور  م   و از طریاق 

ترااکاایااالت تاارفااه ای در تااهااران، تاابااریااا، 

 اصفهلن، زندلن، قاوین، رشد، وراسلن و 
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سرنگونی کامل استثمارگران هنگامی ممکن است که طبقه کارگر بدل به طبقۀ حاکمه گردد که قادر استت متقتاومتت نتاگتزیتر و تتا  تای  تان 
 استثمارگران را درهم شکند و توده های زحمتکش مردم را برای شکل نوین اقتصاد و سیاست متشکل سازد .

رهایی طبقه کارگر تنها بدست خود وی میسر است . چرا که تمام اقشار و طبقات دیگر  امعه علیرغم اختالفاتی کته بتا هتم دارنتد ا امتا در 
 حفظ شالوده های نظم سرمایه داری دارای منافع مشترکند .

شرط الزم برای تحقق انقالب ا تماعی طبقه کارگر ا ساختمان سوسیالیسم و گذار به  امعه کمونیستی ا دیکتاتتوری انتقتالبتی طتبتقته کتارگتر 
است که قادر است مقاومت استثمارگران را در هم شکند. اگر در دمکرات ترین  وامع سرمایه داری ) همچنانکه در آستانته قترن بتیتستت و 
یکم نیز با وضوح بیشتری شاهد هستیم ( دولت بمثابه ماشین ویژه ای برای سرکوب ا آنهم سرکوب اکثریت ا بدست اقتلتیتت نتاچتیتز  تامتعته 
عمل میکند و برای حفظ حریم مقدس مالکیت در طول تاریخ نهایت سبعیت و بیدادگری را بخرج داده و دریایی از خون بردگان ا دهتقتانتان و 
ی کارگران مزدی براه انداخته ا طبقه کارگر و اکثریت مردم استثمار شده و ستم دیده نیز در دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم و بترا

حفظ و حراست از مالکیت ا تماعی بر وسایل تولید و مبادله ا مقاومت اقلیت استثمارگر و تالش آنها برای احیای بهشت از دست رفته شتان 
را در هم می شکنند . بدین مفهوم که در این دوران بمثابه دوران گذار ا آنچنان دمکراسی و آزادی برقرار میتگتردد کته تتاریتخ نتظتیترش را 

هستند که با رأی و نظتر ختود متقتاومتت ندیده است . این اکثریت مردم یعنی تولید کنندگان متشکل و متحد در شوراها و ارگانهای خودگردان 
بورژوازی را در هم می شکنند ا مالکیت بورژوازی بر ابزار تولید و مبادله را ازمیان بر میدارند و مالکتیتت ا تتتمتاعتی بتر ابتزار تتولتیتد و 
مبادله را برقرار میسازند ا استثمار انسان بوسیله انسان را بر میاندازند و با هر گونه آثار و عواقب  امعه کهن نتظتیتر تتبتعتیت،  تنتستی ا 
نژادی ا ملی و فرهنگی مبارزه می کنند و  امعه را بسوی آزادی و شکوفایی انسانها  یش میبرند . بطوریکه دیگتر نتیتازی بته متقتاومتت و 

  نیازی به سرکوب و نیازی به و ود دولت و بوروکراسی و ود نداشته باشد.
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 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

کار کمونیستی آخر هرماه زیر  

نظر هیئت سیاسی سازمان اتحاد 

 فداییان کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان 

کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی 

 از آدرسهای زیر تماس بریرید  :

.................. 

 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 

 

بکوش تا یک موجود انسانی بمانی. و این بدان ”

بین و سرزنده باشی.  معناست که محکم، روشن

یک موجودانسانی ماندن، یعنی اگر نیاز باشد، 

تمام زندگی خود را، شادمانه برترازوی بزرگ 

سرنوشت افکندن؛ اما درهمان حال ، از هر روز 

  ”آفتابی، از هرابر زیبا به وجد آمدن است.

 »روزا لوکزامبورگ « 

روزا لوکزامبورگ انقالبی و رهبر سوسیالیست و 

  تبار بود. او از مهم کمونیست آلمانی و لهستانی 

های سوسیالیستی در آغاز قرن بیستم  ترین چهره 

گذاران حزب  ترین بنیان  بود. وی از اصلی 

سوسیال دموکرات لهستان و اتحادیه 

 » حزب کمونیست آلمان«  اسپارتاکیست که 

 ۹۱۹۱ ، بود که در سال پانزدهم ژانویهنامیده شد

در پی یک شورش ناموفق، توسط دولت آلمان 

راه دیگر رهبران حزب  گیر و به هم دست

کمونیست آلمان از جمله کارل لیبکنِْشت، تیرباران 

 شد.  

قطعنامه کنرره پنجم سازمان اتحاد فدائیان 

 8913کمونیست در شهریور 

 درباره ضرورح جبهه انقالبی چپ
 

نظر به بیداری توده های زحمتکش مردم برای رهائی از زیتر یتوس ستتتم واستتتثتمتار وزور 

وسرکوب طبقه حاکم ورژیم  مهوری اسالمی که خود را در اعتصابات واعتراضات گستتترده 

کارگری ا اعتراضات دانش وئی ا زنان ا  وانان کارمندان اقشار محتروم و ختلتقتهتای تتحتت 

ستم واستثمار نشان میدهد که از مله بر سته تریتن نتمتونته هتای آن اعتتتراضتات گستتترده 

 بود. ۸۸خرداد 

نظر به اینکه بحران اقتصادی و سیاست های طبقه حاکم به تعطیلی مراکز تولیتدات صتنتعتتتی 

کشاورزی و معدنی ان امیده و افزایش مدام تورم بیکاری و بی مسکنی و فقر و فالکت تتوده 

های کارگر و زحمتکش بیشتری را به کام خود کشیده و مبارزات آنها را از دایتره ختواستت 

ها و مطالبات روزانه اقتصادی وصنفی وسیاسی به سمت آگتاهتی نستبتت بته متبتارزه عتلتیته 

 مافیای قدرت و ثروت حاکم وسرنگونی آن سوق میدهد.

و نظر به اینکه رژیم اسالمی با استفاده از فضای بحرانی منطقها تشدید محاصره اقتتتصتادی 

و تهدید به حمله نظامی از سوی ام ریالیست ها را بتهتانته سترکتوب و امتحتای  تنتبتشتهتای 

ا تماعی توده ای نموده و مدام مبارزات توده های کارگرا زنانا  وانانا دانش ویانا دانش 

آموزان و سایر اقشار زحمتکش را با سرکوب و زندان وشکن ه متوا ته متیتستازد و بتدلتیتل 

 نبود حضور عملی رهبری انقالبی اغلب با شکست موا ه میشود.

و نظر باینکه نیروهای وا س گرا و ناح های داخلی رژیم از زمیتنته نتارضتایتتتی تتوده هتای 

میلیونی استفاده کرده و تالش میکنند رهتبتری ایتن اعتتتراضتات را دردستت گترفتتته و آنترا 

 درچهار چوب قوانین ارت اعی رژیم محدود ومحبوس سازند.

نظر به امتزاج مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه ورژیم سیاسی آنا بتا متبتارزه بترعتلتیته 

تبعیضات  نسیا ملی و سایر تبعیضات و ستمها وسرکوب ها و واعمال فشتارهتای ستیتاستی 

 …ا تماعی ا فرهنگی 

و نظرباینکه مبارزات ومطالبات دموکراتیک و انقالبی توده های زحمتکش متردم نته درگترو 

به قدرت رسیدن این و یا آن  ناح طبقه حاکم و ارتت تام متذهتبتیا بتلتکته درگترو  تیتشتروی 

 و یروزی  نبش کارگری و سوسیالیستی میباشد.

و نتایج و  یامدهای آن که ضربات  بتران نتا تذیتر  ۸۸و نظر به ت ربه برآمد توده ای خرداد 

فقدان یک نیروی انقالبی چپ و سوسیالیست درصحنه مبارزات توده ای را به روشتن تتریتن 

 و هی به نمایش گذاشت.

نظر به ناچیز بودن تاثیرات ا تماعی فعالیت احتزاب و ستازمتانتهتا و تشتکتلتهتای متنتفترد در 

 شرایط کنونی روند مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم.

لذا کنگره  ن م سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با درنظر گرفتن ضرورت زمتان و متبترمتیتت 

اتحاد همه نیروهای انقالبی معطوف به  نبش های ا تماعی ونیز با درنظر گرفتتن ضترورت 

حضور عملی آلترناتیو سوسیالیستی و چپ انقالبی در برابر سایر آلترناتیوهای بتورژوائتی و 

ارت اعی و. رفرمیستی در مبارزات  اری ا بار دیگر رهبری ستازمتان را متوظتف متیتستازد 

فعالیت و تالش خود را برای تشکیل  بهه چپ انقالبی متشکل از تمام احزاب و سازمانهتا و 

تشکل های سیاسی و انقالبی متعلق به  تنتبتش هتای ا تتتمتاعتی کتارگترانا زنتانا  توانتانا 

هنرمندانا روشنفکرانا دانش ویانا معلمین و خلقهای تحت ستم و استثماررا افزایش دهتد. 

و این نوم اتحاد ا تماعی را بمنظور تقویت آلترناتیو سوسیالیستی و چپ در تامتعته متطترح 

 سازد.

۹۸کنگره پنجم ات اد ردالیان کمونیست  هریور   


