
 

 129شماره  1392بهمن ارگان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست . 

 4ادامه در صفحه 

گرامي باد چهل و سومين سالگرد حماسه سياهكل و سي و 
 بهمن 22پنجمين سالگرد قيام 

بهمن ماه چهل وسوم�ي�ن س�ال�گ�رد ح�م�اس�ه س�ي�اه�ک�ل وت�ول�د س�ازم�ان   19
بهمن ماه  سی و پنجمين سالگرد قيام توده ه�ای  22چريکهای فدائی خلق و

زحمتکش مردم ايران عليه ستم واستثمار و زور وسرکوب اس�ت. دوروز 
بزرگی که درحافظه تاريخی توده های زحمتک�ش م�ردم اي�ران، ي�ک�ی از 
برجسته ترين نمادهای  مبارزه برای رهائی از ظلم و س�ت�م و اس�ت�ب�داد و 
استثمار بشمار ميرود.ما سالگرد اين دوروز بزرگ ت�اري�خ�ی را ب�ه ه�م�ه 

  کارگران و زحمتکشان و رفقای رزمنده فدائی شادياش ميگوئيم.

يکی از م�ب�ح�اح�ث اص�ل�ی در درون ج�ن�ب�ش 
انقالبی خلقها دم�ک�راس�ی اس�ت . ه�رگ�روه و 
سازمانی سياسی تعاريف مخت�ص ب�ه خ�ود را 
از دمکراسی ارائه ميدهد و در پ�ی ع�وام�ل و 
ابزار مادی معينی می باشند ب�رای اج�را و ي�ا 
حفظ دمکراسی . اگر بر مبن�ای ت�ع�ري�ف س�اده 
که برخی از دمکراس�ی ارائ�ه م�ي�ک�ن�ن�د دق�ي�ق 
باشيم و اگر به نق�ط�ه ن�ظ�رات ک�ام�ل آن�ان در 
مورد دمکراسی توجه ک�ن�ي�م خ�واه�ي�م دي�د ک�ه 
دمکراسی انها جز " لغتی " فريبکارانه چي�زی 
ديگری نيست . اجازه دادن ، ت�ح�م�ل ک�ردن ، 
اعطای حق و حقوق ، و ... ب�ه ب�رخ�ی ل�غ�ات 

 تبديل گشته اند که اکثر اوقات به آن افتخار 

دمكرات كيست و چه كسي خواهان 
 دمكراسي است ؟

 كودكان خاموش ترين قربانيان نظام سرمايه داري !

ايران در زمره کشورهائيست که حقوق کودکان در سطحی گسترده پايمال می گ�ردد ک�ارن�ام�ه 
رژيم جمهوری اسالمی ايران در اين زمينه بسيار تاريک و ننگين است . سازمانها و نهاده�ای 
م��ن��ط��ق��ه ي��ی و ج��ه��ان��ی ح��ق��وق ک��ودک��ان در اي��ن زم��ي��ن��ه اس��ن��اد بس��ي��اری در دس��ت��رس 
دارند .استثمارکودکان در شديدترين وجه ممکن از ابتدای حاکميت جم�ه�وری اس�الم�ی ش�روع 
گرديد و تاکنون نيز ادامه دارد .نمونه بسيار آشکار آن سود ان�دوزی از ک�ار ک�ودک�ان اس�ت . 

  رژيم جمهوری اسالمی ايران از استثمار کودکان در پی کسب سود و منفعت مادی است . 

 57نگاهي به فرايند تحوالت كنوني در سالروز رستاخيز سياهكل و قيام بهمن 
نوزدهم بهمن ماه سالروز رستاخيز سياهکل ، روز بنيانگذاری سازمان چريکهای فداي�ی خ�ل�ق 

، روزی که توده های م�ردم ب�ا  57بهمن ماه سالروز قيام عظيم و شکوهمند بهمن  22ايران و 
قيام مسلحانه خود رژيم سلطنتی را در ايران ب�ه گ�ور س�پ�ردن�د ، ب�ع�ن�وان دو روز ب�زرگ و 
فراموش نشدنی در تاريخچه مبارزاتی توده های زحم�ت�ک�ش م�ردم اي�ران ف�را رس�ي�ده اس�ت . 
امسال در شرايطی به استقبال اين دو روز بزرگ تاريخی می شتابيم که جامعه يکبار دي�گ�ر ب�ا 
سرعت بسوی يک رشته تحوالت عظيم سياسی و دگرگون�ي�ه�ای ب�ن�ي�ان ک�ن ان�ق�الب�ی ب�ه پ�ي�ش 
ميتازد . مبارزه طبقه کارگر عليه طبقه سرمايه دار رژيم جمهوری اس�الم�ی ب�الوق�ف�ه رش�د و 

 کميته کردستان) (گسترش می يابد . جنبش توده ای پيوسته در حال رشد و اعتالست .

 (سيامک رضائی)

 ( شراره )

 ( شورای مرکزی )

 2ادامه در صفحه 

 3ادامه در صفحه 

 6ادامه در صفحه 
 يكي به نعل يكي به ميخ

ابراهيم نب�وی در دق�اي�ق پ�اي�ان�ی ب�رن�ام�ه اف�ق 
ب��ازگش��ت ب��ه »ص��دای آم��ري��ک��ا ب��ا م��وض��وع 

س�ال  ٣٠هم که ديگه  ۶٠دهه »، گفت: «ايران
ازش گذشته، ديگه اصال کس�ی ي�ادش ن�ي�س�ت. 

رو به ي�اد ب�ي�اري�د،  ۶٧گه که آقا سال  يارو می
که آق�ای خ�م�ي�ن�ی م�رح�وم ش�د  ۶٨خوب سال 

کسی يادش نيست. شما اص�ال ي�اد کس�ی ن�ي�ار 
ها رو، ولش کن، تموم ش�د؛ ب�ه ن�ظ�ر  اون سال

من اين داست�ان رو اص�ال ن�ب�اي�د ب�ه�ش ت�وج�ه 
 6ادامه در صفحه  کرد...

 (پاتوره)

تالشهاي اپورتونيست هاي درون جنبش 
 از بدو ورود جمهوري اسالمي به صحنه

كنون براي خاك پاشيدن به چشم توده  تا
را پاياني نيست؟!!!   

از بدو ورود به صحنه جمهوری اسالمی ک�ه ب�ا 
تالش سرمايه داری ج�ه�ان�ی ب�ه روی ص�ح�ن�ه 
سياسی وارد شده بود تا راه انقالب ت�وده ه�ا را 
سد کند و از تعميق ان جلو گيری نمايد و ان را 
س��رک��وب ن��م��وده و ت��وده ه��ا راب��ه خ��ان��ه ه��ای 
خودبرگرداند با همکاری تنگاتنگ اپورتونيس�ت 

 های چپ همراه بوده است .
 5ادامه  در صفحه 

 ( مسعود )

تجربيات گذشته ، موانع كنوني و 
 چشم اندازه آينده !

زمانی که صحبت از تجربيات گذشته بمي�ان 
می ايد ، بايستی آنچه را وظ�ي�ف�ه اص�ل�ی و 
اساسی خويش قرار دهيم که نگاه به گ�ذش�ت�ه 
تصويری روشن از انچه را که در انجام آن 
موفق نبوده اي�م ، ب�ع�ن�وان آم�وزش ع�م�ل�ی 
حرکتمان در پيش روی قرار دهد . فع�ال�ي�ت 
کنونی ما بايستی آن م�وان�ع�ی ک�ه در دوره 
های گذشته سر راه جنبش بوده و آنرا ن�اک�ام 

 گذاشته ، از سر راه بردارد . 

 (آرش)

 5ادامه  در صفحه 

سياست جمهوري اسالمي در 
 7صفحه  گسترش فحشا 



حماسه سياهکل  رع�دی درآس�م�ان ب�ی اب�ر 
نبود. دردهه های سی و چهل شمسی آنچ�ن�ان 
فض��ای ام��ن��ي��ت��ی و س��رک��وب و کش��ت��اری 
ب��رج��ام��ع��ه ح��اک��م ب��ود ک��ه رژي��م س��ل��ط��ن��ت��ی 

(ه���م���چ���ون رژي���م ج���م���ه���وری اس���الم���ی)  
هرصدای آزاديخواهی و براب�ری ط�ل�ب�ی را 

ن�اش�ی  «ثبات و امنيت  »درگلو خفه ميکرد و
از سرکوب و خ�ف�ق�ان را درش�ي�پ�وره�ا م�ی 
دميد. ستم و استبداد  و زور و سرکوب چنان 
دامن گسترده ب�ود ک�ه ح�ت�ی ي�ک اع�ت�راض 
ص�ن��ف�ی ک��ارگ�ری ن��ي�ز ب�اي��ورش ن�ي��روه��ای 
نظامی و کشتار کارگران پاسخ داده مي�ش�د و 
جامعه را فضائی از سکون و سکوت و ب�ی 
عملی ف�راگ�رف�ت�ه ي�ود. درچ�ن�ي�ن وض�ع�ي�ت�ی 
گروهی ازجوانان کمونيست با تحليل اوضاع 
اق��ت��ص��ادی واج��ت��م��اع��ی و س��ي��اس��ی کش��ور 

سرانجام به اين نتيجه رسيدند که پ�ي�ش�گ�ام�ان  
کارگران و زحمتکشان جز با توسل به سالح  
نميتوانند پوشالی بودن  قدر ق�درت�ی دس�ت�گ�اه 
مستبد سلطنت را به توده های مردم نشان�داده 
و آنها را متقاعد کنند که  درصورت  ات�ح�اد، 
مبارزه ومقاومت ميتوانند بات�داوم م�ب�ارزه و 
قيام مسلحان�ه دس�ت�گ�اه ج�ه�ن�م�ی ش�اه را ک�ه 
توسط امپريال�ي�س�ت�ه�ا بص�ورت ه�م�ه ج�ان�ب�ه 
حمايت ميشد، درهم شکسته و ب�رس�رن�وش�ت 

 خود حاکم گردند. 
طاليه داران ج�ن�ب�ش  1349بهمن ماه  19در

نوين کمونيستی ايران  با ح�م�ل�ه ب�ه پ�اس�گ�اه 
سياهکل تولد سازمان چريکهای فدائ�ی خ�ل�ق 
را اعالم  ومشع�ل م�ب�ارزه  ب�رای آزادی و 
سوسي�ال�ي�س�م  را ب�راف�روخ�ت�ن�د. و ب�ا آغ�از 
م��ب��ارزه مس��ل��ح��ان��ه ج��رق��ه ام��ي��د و آرزوی 
سرنگونی  نظام شاهنشاهی  دردل توده ه�ای 
زحمتکش مردم  زده شد واز آن پ�س فض�ای 

رخوت و سستی  و نا اميدی ناش�ی س�رک�وب  
و تبليغات جريانات سازشکار رنگ باخت و 
جای خود را به مبارزه و مقاومت و امي�د ب�ه 
پيروزی داد.شروعی که درتداوم خود درقيام 
عظيم  ومسلحانه توده های زحمت�ک�ش م�ردم 

ب�ب�ار نش�س�ت  و ک�اخ  1357ب�ه�م�ن  22در
ستمگری شاه و دارو دسته های حامی آن را 

 درهم شکست.  
بهمن رژيم سلط�ن�ت�ی را  22هرچند که قيام ..

سرنگون کرد و برنظام ش�اه�ن�ش�اه�ی ن�ق�ط�ه 
پايان نهاد .اما ب�ه دالي�ل�ی از ج�م�ل�ه کش�ت�ار 
رهبران ب�رجس�ت�ه  س�ازم�ان، ف�ق�دان ح�زب 
انقالبی طب�ق�ه ک�ارگ�روس�ط�ح پ�ائ�ي�ن آگ�اه�ی 
وتشکل در ميان توده های مردم، ب�ه اه�داف 
خود نرسيد. توطئه امپ�ري�ال�ي�س�ت�ه�ا وط�ب�ق�ات 
ارت��ج��ائ��ی ودارای ج��ام��ع��ه ب��ه��ار ک��ارگ��ران 
وزحمتکشان را درخ�ون غ�رق�ه ن�م�ود و ب�ه 

جای آزادی ، برابری و رفع ستم و استثم�ار، 
ارتجاعی ترين حکومت مذه�ب�ی ب�رم�ق�درات 

. اکنون بيش از س�ه ده�ه    .جامعه حاکم شد
است  که کارگران ، زنان ، جوانان و م�ردم 
زحمتکش ايران و افراد و نيروهای ان�ق�الب�ی 
با دادن قربانيان بسي�ارب�ا اي�ن رژي�م وط�ب�ق�ه 
سرمايه دار پش�ت�ي�ب�ان آن ب�ه م�ب�ارزه ادام�ه 
ميدهند.ادامه مبارزه ومق�اوم�ت ، ب�ي�داری و 
ارتقای س�ط�ح آک�اه�ی و م�ي�ارزه ک�ارگ�ران 
،زنان ، دانشجوي�ان و خ�ل�ق�ه�ای ت�ح�ت س�ت�م 
واستثمار درسالهای اخير چشم ان�داز ن�وي�ن�ی 
را درجهت سرنگونی نظام ارت�ج�ائ�ی ح�اک�م 

سال از ح�م�اس�ه  43اکنون که  . کشوده است
 22سال از ق�ي�ام ش�ک�وه�م�ن�د  35سياهکل و

بهمن سپری ميشود ضمن گراميداشت ي�اد و 
جانفشانان و شه�دای اي�ن دو واق�ع�ه  خاطره 

ض�ع��ف   م�ي��ب�اي�د ازن��ق�اط  ت�اري�خ�ی ب�زرگ،
وقوت آنها ارزيابی درست و علمی به ع�م�ل 
آوردو از تجريبات گرانبهای آنها در شکستن 

جوموجود وس�ازم�ان�ده�ی ب�رای س�رن�گ�ون�ی  
نظام حاکم  واستقرار آزادی و س�وس�ي�ال�ي�س�م  

 .بهره جست
حماسه آفرينان   گرامی باد خاطره تابناک

 49بهمن سال  19سياهکل در 
گرامی باد ياد دالوريهای طبقه کارگر و 

 57بهمن سال  22زحمتکشان درقيام 
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی ايران

 برقرار باد جمهوری فدراتيو شورائی ايران  
 زنده باد سوسياليسم

بهمن  19سازمان اتحاد فدائيان کمونيست
1392  
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 2صفحه 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 
يک سازمان کمونيستی و بخشی 
از طبقه کارگر است که در جنبش 
آن شکل گرفته و هدف خود را 
گسترش و تکامل مبارزه طبقه 

بسمت پيروزی نهائی و ساختمان 
جامعه سوسياليستی و کمونيستی 
قرار داده است ، که در آن وحدت 
و يگانگی انسان تامين و تکامل 

هر فرد شرط تکامل همگان 
است . مبانی سياسی و خط و 

مشی آن در برنامه سازمان بيان 
 گرديده است .

گرامي باد چهل و سومين سالگرد 
حماسه سياهكل و سي و پنجمين سالگرد 

بهمن 22قيام 

 اطالعيه پاياني كنگره ششم سازمان اتحادفدائيان كمونيست
باشرکت نمايندگ�ان�ی از تش�ک�ب�الت ه�ای داخ�ل ،   کنگره ششم سازمان اتحادفدائيان کمونيست 

 کردستان و خارج کشور درچند نوبت برگزار گرديد.
گزارش سياسی شورای مرکزی و قطعنامه های پيشنهادی قبال دراختيار تشکيالت قرارگرف�ت�ه  

 کارآنالين منتشر شده بودند.  و درنشريه
جان باختگان   زير اجالس خود را با يک دقيقه سکوت به ياد تمامی  کنگره طبق دستور جلسه 

 راه آزادی و سوسياليسم آغاز کرد
 قرائت گزارش سياسی      -1 
بحث حول گزارش سياسی شام�ل اوض�اع ج�ه�ان، م�ن�ط�ق�ه، اي�ران،وض�ع�ي�ت ج�ن�ب�ش       -2 

   کارگری و ساير جنبش های اجتماعی
 گزارش از بخش های مختلف تشکيالت      -3 
 ارزيابی از فعاليت های بين دوکنگره      -4 
 و برشماری نکات قوت وضعف  انتقادات      -5 
 ارائه پيشنهادات و راه حل ها      -6 
 قطعنامه ها و اصالح وتصويب آنها  بحث پيرامون      -7 
 قرارهائی دررابطه با فعاليت داخل کشور      -8 
 قرارهائی درابطه با فعاليت کميته کردستان وخارج کشور      -9 
 تعيين تکليف کانديدها و نحوه عضو گيری  پيرامون   -10 
 پيرامون مسائل آموزشی وامنيتی   -11 

ت�الش م�ج�م�وع�ه س�ازم�ان�ه�ا ی   درباره اتحاد ها و مسائل و مشکالت مربوط به م�وان�ع   -12
 شرکت کننده در نشست کلن و..

 تعيين نمايندگان شورای مرکزی و بازرسی   -13 
 سرود انترناسييونال وپايان نشست   -14 
 و تقسيم کار  برگزاری پلنوم    -15 
مورد بح�ث   الويت  کنگره ششم سازمان طی اجالس خود دستور جلسه فوق الذکررا به ترتيب 

 و بررسی قرارداد وپس از اتخاذ تصميمات الزم با موفقيت به کار خود پايان داد.
نشريه ک�ار ک�م�ون�ي�س�ت�ی و  ويژه نامه گزاشات  و قطعنامه های کنگره ششم در”  

 ”سايت کار آنالين در دسترس فعالين جنبش وعالقمندان می باشد 

 گرامی باد ياد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی و برابری !



 پرتوان باد همبستگی بين المللی کارگران سراسر جهان  !

برعمق و ژرفای بحران اقتصادی و سي�اس�ی 
افزوده می شود و رژيم ج�م�ه�وری اس�الم�ی 

س��ال س��ت��م��گ��ری اق��ت��ص��ادی و  35پ��س از 
سياسی بر ت�وده ه�ا در ب�ح�ران�ه�ای الي�ن�ح�ل 

و   دست و پا م�ی زن�د و بس�وی اض�م�ح�الل
فروپاشی قطعی پيش ميرود . تمام�ی ش�واه�د 
اقتصادی ، سي�اس�ی و اج�ت�م�اع�ی م�وج�ود ، 
چشم انداز اين تح�والت س�ي�اس�ی را آش�ک�ار 
ميسازند . تشديد بحران اق�ت�ص�ادی ب�ر ک�ل�ي�ه 
عرصه های صنعتی ، مالی و ب�ازرگ�ان�ی و 
کشاورزی به وضوح ديده می شود در بخ�ش 
صنايع رکود مزمن همچنان پا ب�ر ج�اس�ت و 
بنا به داليل مالی ، تکنيکی و سياسی ، ه�ي�چ 
چشم انداز رو ب�ه ب�ه�ب�ودی ب�ر اي�ن ح�ي�ط�ه 
فعاليت اقتصادی ديده نمی ش�ود . وض�ع�ي�ت 
م��ال��ی رژي��م بش��دت روب��ه وخ��ام��ت اس��ت . 
خزانه دول�ت ت�ه�ی گ�ردي�ده و ت�ح�ت ت�اث�ي�ر 
سياست ماجراجويانه رژيم و تحريمهای دول 
غربی درآمدهای نف�ت�ی ک�اه�ش چش�م�گ�ي�ری 
يافته است . بی ثب�ات�ی س�ي�اس�ی ـ� اق�ت�ص�ادی 
ابعاد وسيعی بخود گرفته و تم�رک�ز س�رم�اي�ه 
در دس��ت ع��ده ای از س��ردم��داران رژي��م 
موجب کسب س�وده�ای ن�ج�وم�ی ح�اص�ل از 
استثمار کارگران و زحمتکشان اي�ران ب�رای 
ايش��ان گ��ردي��ده اس��ت . تس��ل��ط روز اف��زون 
بورژوازی بوروکرات بر ارکان اقتصادی و 
حاکميت بی رق�ي�ب س�پ�اه پ�اس�داران زن�دگ�ی 
توده های مردم را به ورطه ناب�ودی کش�ان�ده 
و منافع اقتص�ادی و اج�ت�م�اع�ی آن�ان را در 

 معرض حراج و تاراج قرار داده است . 
کشاورزی نيز به تبعيت از بحران صنعتی و 
مالی و سياستهای ارتجاعی حاکم�ي�ت ، ع�دم 
ت�ام�ي��ن م��اي�ح�ت��اج م��ال�ی و ف�ن��ی ده�ق��ان�ان و 
فشارهای متعددی که از سوی دول�ت نس�ب�ت 
به دهقانان اعمال می شود ، اوضاع پي�وس�ت�ه 
وخيم تر شده است . تمامی ب�ار اي�ن ب�ح�ران 
همه جانبه اقتصادی و فشارهای ناشی از آن 
بردوش کارگران و زحمتکشان قرار گ�رف�ت�ه 

 است . 
عالوه بر اينکه غارت و چپاول سرمايه های 
ملی و دزديهای ميلي�ارد دالری س�ردم�داران 
رژيم و دالالن آن عمق فاجعه را دو چ�ن�دان 

 آشکار ميسازد . 
استثمار کارگران به نحو کم سابقه ای تش�دي�د 
شده است . دستمزدها همچنان ناچيز اس�ت و 
حتی کفاف تامين حداقل معيشت کارگران را 
نمی دهد . شرايط زندگی طبقه کارگر اي�ران 
به سطح بسيار ن�ازل�ی ت�ن�زل ن�م�وده اس�ت . 
بخش عظيمی از کارگران بيک�ار در ف�ق�ر و 
مسک�ن�ت ه�ول�ن�اک�ی بس�ر م�ي�ب�رن�د . ک�م�ب�ود 
مايحتاج عمومی ، ت�ورم افس�ار گس�ي�خ�ت�ه و 

افزايش پی در پی قيمت کاالها انواع و اقسام 
تحميالت و افزايش مالياتها و باج گ�ي�ري�ه�ای 
متعدد دولتی چنان وضعي�ت�ی را پ�دي�د آورده 
است که عموم توده های م�ردم در م�ع�رض 
شديدترين فشارهای اقتصادی و م�ادی ق�رار 

 گرفته اند .
رژيم جمهوری اس�الم�ی ک�ه اس�اس�ا پ�اس�دار 
منافع سرمايه داران است جز تشديد وخ�ام�ت 
اوضاع اقتصادی و انتقال هر چه بيشت�ر ب�ار 
بحران بردوش زحمتکشان و وابستگ�ی روز 

 35افزون اقتصادی به امپرياليسم ط�ی اي�ن 
س��ال ک��ار دي��گ��ری ن��ک��رده اس��ت . ان��ع��ق��اد 
قراردادهای پی در پی با دول امپرياليستی و 
انحصارات بين المللی برای صدور سرم�اي�ه 
به اي�ران و تس�ه�ي�الت و ام�ک�ان�ات�ی ک�ه در 
اختيار سرمايه داران بخش خصوصی ق�رار 
گ��رف��ت��ه اس��ت . خ��ود گ��وي��ات��ري��ن دل��ي��ل اي��ن 
وابس���ت���گ���ی روز اف���زون اق���ت���ص���ادی ب���ه 
امپراياليسم و غارت و چپ�اول  ک�ارگ�ران و 
زحمتکشان ميهنم�ان ت�وس�ط س�رم�اي�ه داران 
ايرانی و بين المللی است . ح�راج ث�روت و 
سامان ملی توسط بورژوازی ب�وروک�رات و 
در راس آن س��پ�اه پ��اس��داران در خ��ارج از 
کشور از طريق دالالن�ی ن�ظ�ي�ر زن�ج�ان�ی و 
ضراب در زمان تحريمهای دول غربی عليه 
ايران و کسب س�وده�ای م�ي�ل�ي�ارد دالری از 
جانب سرمايه داران خارجی و داخ�ل�ی گ�واه 
اين امر است ک�ه س�رم�اي�ه داران داخ�ل�ی و 
شرکای بين المل�ل�ی آن�ه�ا در ره�گ�ذر کس�ب 
سود ه�ر چ�ه ب�ي�ش�ت�ر و دزدي�ه�ای م�ي�ل�ي�ارد 
دالری هيچ حد و مرزی از شي�ادی و دورغ 
و فريبکاری نمی شن�اس�ن�د . س�خ�ن�ان آخ�ون�د 
روحانی در داووس و فراخوان و دع�وت ب�ه 
سرمايه گذاری در ايران و تاک�ي�د ب�ر اي�ن�ک�ه 
ايران و حاکميت آن بهترين حافظ منافع آن�ان 
در ايران و منطقه بوده و هست همگ�ی گ�واه 
اين حقيقت است که رابطه سرمايه در س�ط�ح 
جهانی همچنان رابطه ای بر پ�اي�ه اس�ت�ي�ال و 
وابستگی ميباشد و امپرياليسم و ان�ح�ص�ارات 
بين الم�ل�ل�ی ب�رای ت�ام�ي�ن م�ن�اف�ع اق�ت�ص�ادی 
خويش حاکميته�ای ارت�ج�اع�ی و وابس�ت�ه را 
نظير جمهوری اسالمی مورد حمايت خويش 
قرار ميدهند . واال ساختار سياسی جمه�وری 
اسالمی همان ساختار سه دهه پ�ي�ش از اي�ن 
است و با سرکار آمدن روحانی چيزی تغيي�ر 
نيافته تا امپرياليس�م ج�ه�ان�ی در س�ي�اس�ت�ه�ای 
خويش نسبت ب�ه اي�ن س�ي�س�ت�م ت�ج�دي�د ن�ظ�ر 

 نمايد . 
رژيم بمنظور انتقال بار بحران بردوش ت�وده 
ها و جبران افالس و ورش�ک�س�ت�گ�ی خ�وي�ش 
هزينه های خدمات درم�ان�ی و ب�ه�داش�ت�ی و 

آموزشی و بطور کلی خ�دم�ات ع�م�وم�ی را 
بردوش توده ها قرارداده است و در ن�ه�اي�ت 
با حذف سوبسيدها عمق سياست ضد مردم�ی 
خويش را به نمايش گذاشت و ثابت نم�ود ک�ه 
برای حفظ منافع کالن سرمايه داران داخ�ل�ی 
و خارجی حتی حاضر است ک�ه ن�ان حش�ک 
را نيز از سفره کارگران و زحمتکشان دريغ 

 نمايد . 
مکمل اين سياست اقتصادی ، توسل رژيم به 
دي��ک��ت��ات��وری ع��ري��ان و ع��ن��ان گس��ي��خ��ت��ه ، 
سرکوب و اخ�ت�ن�اق و س�ل�ب اب�ت�داي�ی ت�ري�ن 
حقوق ت�وده ه�ای م�ردم ب�وده اس�ت . رژي�م 
برای مقابله با رشد فزاينده مبارزه ک�ارگ�ران 
و زحمتکشان ، هرگ�ون�ه آزادی س�ي�اس�ی را 
نفی ن�م�وده ، بس�اط  دار و اع�دام را ب�راه 
انداخته و جنايتک�اران ک�ه�ري�زک را ت�رف�ي�ع 
درجه و ارتقا مقام ميدهد . ادامه اين سي�اس�ت 
داخلی در عرصه سياست خارجی ب�ه ش�ک�ل 
ماجراجوئيهای نظامی و ب�ح�ران آف�ري�ن�ی و 
شاخ و شانه کشيدنهای بی محتوا ت�ب�ل�ور م�ی 
يابد ک�ه ب�ار مص�ي�ب�ت�ه�ای آن ت�ن�ه�ا ب�ردوش 
کارگران و زحمتکشان م�ي�ه�ن�م�ان س�ن�گ�ي�ن�ی 
کرده و خواهد کرد . تمامی اي�ن س�ي�اس�ت�ه�ای 
داخل�ی و خ�ارج�ی رژي�م م�ن�ج�ر ب�ه تش�دي�د 
تض��اده��ا و رش��د روز اف��زون م��ب��ارزات و 
اعتراضات کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان اي�ران 
شده است . توده های مردم قادر به تحمل اين 
همه فشار نيستند و موج اعتراضات توده ای 
بنيانهای حاکميت را درهم خواهد ش�ک�س�ت . 
تش�دي��د ب��ح�ران اق�ت��ص�ادی ، تش��دي�د ب�ح��ران 
سياسی را درپی خواهد داشت و رشد بحران 
سياسی تضادها و اختالفات درونی حاکم�ي�ت 
را م��داوم��ا تش��دي��د خ��واه��د ن��م��ود . اوض��اع 
بحرانی موجود و تحقق خواسته های انقالب�ی 
توده ها يک دگرگونی بنيادين و ان�ق�الب�ی را 
ميطلبد و يگانه راه حلی که بتواند ت�وده ه�ای 
مردم را از زير بار تمام ستم�گ�ری س�ي�اس�ی 
اقتصادی ـ اجتماعی و سياس�ی م�وج�ود ره�ا 
سازد ، راه حل انقالبی و دمکراتيک مس�ائ�ل 
ازطريق سرنگونی رژيم جمهوری اس�الم�ی 
و استقرار قدرت ت�وده ای و ب�رچ�ي�ده ش�دن 
سيستم کهن و ارتجاعی با ت�م�ام پ�ي�ون�ده�اي�ش 
است . تحقق خواسته های انقالبی ت�وده�ا ن�ه 
در شعارهای بی محتوای ج�ري�ان�ات ع�اف�ي�ت 
طلب و آزموده شده که پرونده قطور خ�ي�ان�ت 
و جنايت آنان بر عليه توده ها بر همه آشکار 
است و نه در شيفته و ش�ي�دا ش�دن دس�ت�ج�ات 
آدمکش و چماقدار درون حاکميت ب�ل�ک�ه در 
اعمال اراده خ�ود آن�ان در ب�ران�دازی ن�ظ�ام 
جمهوری اسالمی با تمامی دست�ج�ات آن چ�ه 
در درون حاکميت و چ�ه ب�ي�رون آن ن�ه�ف�ت�ه 
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کرده و از سر دلسوزی و ت�رح�م ب�ه اق�ل�ي�ت 
جامعه و عظ�م�ت و ب�زرگ�ی خ�وي�ش اج�ازه 
دهند تا (( اقليت جامعه به طريقی آزاد عقاي�د 

از ن�ظ�ر آن�ه�ا خويش را ابراز ن�م�اي�ن�د )) . 
دمکراسی به معن�ای ح�ک�وم�ت اک�ث�ري�ت در 
همه جا و مکانی است . اک�ن�ون س�ئ�وال اي�ن 
است که اگر دمکراسی به م�ع�ن�ای ح�ک�وم�ت 
اکثريت است ، دي�گ�ر (( اج�ازه دادن )) و 
تحمل کردن )) چه معنايی پيدا خواهد کرد و 
چرا به تحمل ک�ردن و اج�ازه دادن اف�ت�خ�ار 
کرده و بدان وسيل�ه ب�رای خ�وي�ش پ�رس�ت�ي�ژ 
کسب می کنند . شنيدن اين لغ�ات ه�ر ف�ردی 
را بياد حرفهای سران جناي�ت�ک�ار ج�م�ه�وری 

و پ�س  60اسالمی در زمان سرکوبهای سال 
از آن خواهد انداخت که م�ي�گ�ف�ت�ن�د : م�ا در 
شرايط س�ال�ه�ای اول و پ�س از ق�ي�ام اج�ازه 
داديم نيروهای سياسی ميتينگ و اج�ت�م�اع�ات 
برگزار کنند . آنه�ا را ت�ح�م�ل ک�ردي�م ت�ا در 
م��ج��ل��س خ��ب��رگ��ان و م��ج��ل��س ش��ورای م��ل��ی 
مشارکت نمايند . اجازه داديم ت�ا روزن�ام�ه و 
اطالعيه منتشر ن�م�اي�ن�د و ع�ل�ي�ه ج�م�ه�وری 
اسالمی تبليغ کنند و ... و اکثر اوقات ش�ن�ي�ده 
ايم که سران ج�م�ه�وری اس�الم�ی م�ي�گ�وي�ن�د 
ايکاش انچنان عم�ل ن�م�ی ک�ردي�م ت�ا اک�ن�ون 
دچار چنين مشکالت سازمانه�ا و ن�ي�روه�ای 
سياسی نمی شديم . اما هر فرد آگاه ميداند که 
دمکراس�ی در درون ج�ام�ع�ه ن�ه م�ح�ص�ول 
(( تحمل کردن )) و (( اجازه دادن )) رژي�م 
جمهوری اس�الم�ی و دم�ک�رات ب�ودن آن ، 
بلکه اتوريته دمکراسی آنزمان انقالب اي�ران 
ب�ود . دم��ک�راس�ی ک��ه ات�وري�ت��ه خ�ود را از 
طريق ارگانهای مسلح مردم�ی ، از ط�ري�ق 
شوراهای کارگری ، ن�ه�اده�ای دم�ک�رات�ي�ک 
مردمی و ق�درت اراده ع�م�ل ان�ق�الب�ی ت�وده 
های مردم بر حاکميت سياسی جدي�د ت�ح�م�ي�ل 
نموده بود . قدرت اراده ای که رژيم سلطنتی 
را در تماميت آن سرنگون ساخته بود ، هي�چ 
نيروی ارتجاعی توان ايس�ت�ادگ�ی در ب�راب�ر 
آنرا نبود .فردی ک�ه در ح�ک�وم�ت اک�ث�ري�ت 
(( اجازه دادن )) به اقليت را درک کند ، ن�ه 
تنها دمکرات نيست ، بلکه از دمکراسی تنه�ا 
لغتی بی اساس و بی مع�ن�ی و ب�دون م�ح�ت�وا 
م��ی س��ازد ک��ه ب��رای س��رم��اي��ه داران و 
استثمارگران همانند بهشت و برای اس�ت�ث�م�ار 
شدگان و تهيدستان ه�م�چ�ون دام و ف�ر ي�ب�ی 
ب��ي��ش ن��ي��س��ت . اي��ن دم��ک��راس��ی در ح��رف 
دم��ک��راس��ی ب��رای اک��ث��ري��ت و در ع��م��ل 
دم�ک�راس�ی ب�رای اق�ل�ي�ت اس�ت ، در ع�م�ل 
حکومت اقليت و در حرف حکومت اکثري�ت 

با اعطای آزادی  است . اينچنين دمکراتهايی 
به اقليت جامعه به آنان اجازه می دهند ت�ا ب�ه 
هر طريقی که ميخواهند جامعه را اس�ت�ث�م�ار 
نمايند ، غ�ارت ک�ن�ن�د و م�ردم را ب�ه ب�رده 

خويش تبديل نمايند .معلمي�ن چ�ن�ي�ن 
دمکراسی ت�وده ه�ای م�ردم را ب�ا 
دمکراسی و تفکر و انديش�ه آزاد آش�ن�ا ن�م�ی 
سازند ، بلکه بردگی و تس�ل�ي�م ط�ل�ب�ی را ب�ه 
آنان آموزش می دهند . ت�وده ه�ای م�ردم را 
آموزش می دهند تا اقليتی ازاد استثم�ار ش�ده 
باقی بمانند و به استثمار کنندگان ح�ق ب�ده�ن�د 
که زنجيرهای بردگی را بر دست و پای آنه�ا 
محکمتر نم�اي�ن�د و در م�ق�اب�ل اي�ن�ه�م�ه س�ت�م 
واستثمار نيز به آنان افتخار نموده که مع�ن�ای 
دمکراسی را بخوبی فهميده و دمکرات گشته 
اند . دمکراسی به معنای ح�ک�وم�ت اک�ث�ري�ت 
است و پيروز نيز ناچار است ب�رای اع�م�ال 
حاکميت خويش ترس و وحشت را بر دله�ای 
مرتجعين بيافکند . دمکراسی به معنای ايج�اد 
شرايطی است که اکثريت جامعه قادر ب�اش�ن�د 
سرنوشت خويش را تعيين نمايند . دمکراسی 
يعنی ايجاد آندسته ع�وام�ل م�ادی و س�اخ�ت�ن 
ستونهای عي�ن�ی اس�ت ک�ه اک�ث�ري�ت ج�ام�ع�ه 
بتوانند از طريق آن�ه�ا ح�اک�م�ي�ت خ�وي�ش را 
مستقر نمايند و سرنوشت خ�وي�ش را ت�ع�ي�ي�ن 
نمايند . اين دمکراسی ن�ه ب�ه م�ع�ن�ای اج�ازه 
دادن است و نه تحمل کردن و نه مايه فخر و 
مباهات است . اي�ن دم�ک�راس�ی در ج�ري�ان 
انتخابات آزاد و از طريق رای دادن آزادن�ه 
به دست نم�ي�اي�د ، اي�ن دم�ک�راس�ی ات�وري�ت�ه 
خويش را از راه رای دادن ت�ک ت�ک اف�راد 
جامعه به دست نمياورد بدليل اينکه اک�ث�ري�ت 
جامعه تا زمانی که متحد نشده و سازمانده�ی 
نشده باشند ، بدليل تبليغات ن�ظ�ام ط�ب�ق�ات�ی و 
دستگاه تبليغاتی بورژوازی قادر نخواهد ب�ود 
از م��ن��اف��ع خ��وي��ش دف��اع ن��م��وده و ن��خ��واه��د 
توانست اراده خويش را اع�م�ال ن�م�اي�د .اي�ن 
دم��ک��راس��ی ات��وري��ت��ه خ��وي��ش را از راه 
ارگانهای سازماندهی شده مردم�ی ب�ه دس�ت 
خواهد آورد ، که نيروی اراده ج�م�ع�ی ت�وده 
های مردم را در خود گرد آورده است . اي�ن 
دمکراسی محصول نيرو و قدرت سازم�ان�ه�ا 
و تشکلهای مسلح توده ای اس�ت ک�ه ت�م�ام�ی 
دستگاه و ماشين دولتی بورژوازی را دره�م 
شکسته است و با آگاهی از منافع و آرم�ان�ه�ا 
و اهداف انقالبی خوي�ش ن�م�اي�ن�دگ�ان واق�ع�ی 
خويش را بر ميگزيند و ح�ک�وم�ت اک�ث�ري�ت 
جامعه را مستقر می سازد . اکثريت ج�ام�ع�ه 
بخاطر اينکه توده های کارگر و زح�م�ت�ک�ش 
جامعه را ش�ام�ل م�ي�ش�ود ، در ه�م�ان ح�ال 
بيشترين دمکراسی را برای خ�وي�ش م�ح�ق�ق 
ميسازند ، اما در مقابل به اقل�ي�ت س�ت�م�گ�ر ، 
اقليت استثمارگر و اقليت سرمايه دار ک�ه در 
ن�ت�ي��ج�ه اس��ت�ث�م��ار از ک�ار م��زدی و س��ت�م و 
استثمار ، بيشترين ظلم و ستم را بر اکث�ري�ت 
ج��ام��ع��ه روا داش��ت��ه ان��د ، ن��ه (( اج��ازه )) 
ستم�گ�ری و ن�ه (( ح�ق)) دزدی و غ�ارت 
ميدهند . بلکه آزادی اين اقليت استثمارگر را 
به تمامی محدود نموده و به هيچ�وج�ه اج�ازه 

خيانت به منافع اکثريت ج�ام�ع�ه را ب�ه ان�ان 
ن��خ��واه��ن��د داد . اي��ن روی دي��گ��ر ه��م��ان 
دمکراسی يعنی ديکتاتوری توده ه�ای م�ردم 
عليه ط�ب�ق�ات س�ت�م�گ�ر ج�ام�ع�ه اس�ت . اي�ن 
ديکتاتوری محصول عاليترين و با نظم ترين 
دمکراسيها است . ديکتاتوری عليه س�رم�اي�ه 
داران ، ص�اح�ب�ان اراض�ی و س�ت�م�گ�ران . 
بدون چنين ديکتاتوری ، دمکراسی اک�ث�ري�ت 
به هيچوجه معنا و م�ف�ه�وم ن�خ�واه�د ي�اف�ت . 
اکنون در خواهيم ي�اف�ت ک�ه دم�ک�رات کس�ی 
است که حکومت اکثري�ت اقش�ار و ط�ب�ق�ات 
توده های مردم عليه اقلي�ت ض�د م�ردم�ی ي�ا 
ضد انقالبی جامعه را در عمل پذيرفته ب�اش�د 
ن��ه در ح��رف . دم��ک��رات ب��ايس��ت��ی ب��دان��د 
حکومت اکثريت اقشار و طبق�ات ت�وده ه�ای 
مردم يعنی اعمال ديکتاتوری اکثريت اقش�ار 
و طبقات م�ح�روم ع�ل�ي�ه اق�ل�ي�ت س�ت�م�گ�ر و 
استثمارگر . به همي�ن دل�ي�ل دم�ک�رات کس�ی 
است که تسليم ديکتات�وری اک�ث�ري�ت ج�ام�ع�ه 
عليه اقليت استثمارگ�ر ب�اش�د . ب�دون چ�ن�ي�ن 
ديکتاتوری اقليت ستمگر قادر خ�واه�د گش�ت 
با قدرت و توان اقتصادی خويش حاکمي�ت و 
ق��درت اک��ث��ري��ت را دره��م ش��ک��س��ت��ه و 
صندوقهای رای برای اجرای انتخاب�ات آزاد 
را خريداری نمايد . به همين دل�ي�ل ب�دون در 
نظر گرفتن حاکميت اکثريت حرف زدن در 
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نگاهي به فرايند تحوالت كنوني در  دمكرات كيست و چه كسي خواهان دمكراسي است ؟
 سالروز ...

خواستهای تودهای مردم محقق نخواهد گشت . 
وجود شمار ک�ث�ي�ری از ج�ري�ان�ات�ی ک�ه ت�ح�ت 
حمايتهای مالی دول غربی و ب�ا ن�ام ان�ت�ق�اد از 
شيوه حاکميت ج�م�ه�وری اس�الم�ی و ي�ا ف�الن 
سردمدار رژيم سعی در تخط�ئ�ه م�ب�ارزه ق�ه�ر 
آميز بمنظ�ور س�رن�گ�ون�ی ح�اک�م�ي�ت داش�ت�ه و 
اعمال قهر از جانب ت�وده ه�ا و پ�ي�روان�ش را 
اساسا به استهزا گرفته و رد ميکنند بيانگر اي�ن 
واقعيت است که قريب به اتفاق آنه�ا س�اخ�ت�ه و 
پرداخته ارتجاع و ام�پ�ري�ال�ي�س�م ب�وده و ه�دف 
مشترکی که ه�م�ان�ا اب�ق�ا س�ي�س�ت�م اس�ت�ث�م�ارگ�ر 

 35سرمايه داری است را دنبال ميکنند . تداوم 
سال حاکميت ارتجاعی اثبات مينمايد که راه�ی 

 49ب�ه�م�ن م�اه  19را که جنگاوران فدايی در 
پيش پای پويندگان راه آزادی و ب�راب�ری ق�رار 
دادند به حق تنها راه برافروختن ات�ش م�ب�ارزه 
بی امان عليه ستمگران نظام ف�رت�وت س�رم�اي�ه 

 داری است .
زمان آن فرا رسيده که کارگران و زحمتکش�ان 
ايران با بی اعتمادی ک�ام�ل نس�ب�ت ب�ه ت�م�ام�ی 
م��خ��ال��ف��ان ب��ورژواي��ی رژي��م در ه��ر ش��ک��ل و 
شمايلی و با هر ادعايی که دارند بپا خ�اس�ت�ه و 

 قهر مادی را با قهر مادی پاسخ گويند .
ک��م��ي��ت��ه ک��ردس��ت��ان س��ازم��ان ات��ح��اد ف��دائ��ي��ان 

 1392بهمن ماه   -کمونيست 

 سيامک رضائی



 زنــده بــاد ســوسيــالــيسم  !

توده ها خوب به ياد دارند ک�ه چ�گ�ون�ه ت�وده 
ای ها امام امام  می کردند و از خ�ط ک�ذاي�ی 
آن چگونه  دفاع می کردن�د و اگ�ر واژه ای 
از دهان مسئولی بيرون می امد آنها چ�گ�ون�ه 
آن را تفسير می کردند ورنگ بوی ان�ق�الب�ی 
به ان می دادند کلماتی م�ان�ن�د مس�ت�ض�ع�ف و 
غيره را توده ای ها روی زبانها انداختند ه�م 
انها بودند که اين را تا انجا پيش بردند ت�ا از 
اعضا و هواداران خود خواستند تا انقالبي�ون 
واقعی موجود را ک�ه ب�ا ن�ظ�ام م�ب�ارزه م�ی 
کردند را به ک�م�ي�ت�ه ه�ا ي�ک�ی از ارگ�ان�ه�ای 
سرکوب رژيم لوداده وهمچنين به ي�اد دارن�د 
که در اين تا بدانجا پيش رفتند که توده ها ب�ه 
دبير اول انها ل�ق�ب اي�ت هللا داده ب�ودن�د اي�ن 
همکاريها و توجيح اع�دام و ش�ک�ن�ج�ه ادام�ه 
داشت تا خود انها را مورد حمله ق�رار دادن�د 
پس از ان به خارج گريخته  اکنون نيز برای 
توجيح عمل کرد گذشته خود با زره ب�ي�ن ب�ه 
دنبال ان هستند تا کلمه ای از دهان کس�ی از 
حاکميت خارج شود و انها ان را عل�م ن�م�وده 
بگويند نگاه کنيد چنين طرز ف�ک�ره�اي�ی ن�ي�ز 
در درون اين حکومت هست و دل�ي�ل اع�م�ال 

 قبلی ما اين طرز تفکر درونی حاکميت بود 
به همين دليل است که ي�ک روز از گ�ن�ج�ی 
سعی دارن�د ق�ه�رم�ان بس�ازن�د ي�ک روز ده 
ن�م��ک��ی را ب��رای س�ی دی ف�ق��ر ف��ح�ش��ا م��ی 

گ�ن�ج�ی را در ستايند.يک روز ع�ک�س اک�ب�ر
سايت خود می گذارند کــــــ�ه روی م�ل�ح�ف�ه 
ای خوش نقش نگار دراز کش�ي�ده و ظ�اه�را 
بی حال است قلم فرسايی می فرم�اي�ن�د و در 
مــدح اقای گنجی و مقاومت و قهرمانيه�اي�ش 
تا بدانـــجا پيش ميروند ک�ه ان�گ�ار ف�رام�وش 
کرده اند کــــه در اوي�ن خ�ود چ�ه دي�ده ان�د 
( هرچند که توده ايها يـ�ـ�ـ�ـ�ی ک�ه در زن�دان 
شکنجه مستقيم شده باشند اگر هـ�ـ�ـ�ـ�م وج�ود 
داشته باشند انگشت شمار هستند و انـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ه�ا 
ک��م��ت��ر ب��ه ل��م��س ک��رده ان��د . ان��ه��ا را م��ث��ل 
جريانــــهای ديگرک�ه ح�ت�ی ه�واداران س�اده 
اش را چنان شکنجه می ک�ردن�د ن�ب�ودن�د ام�ا 
باالخره اگر چه نخورده ان�د ن�ان گ�ن�دم ول�ی 
ديده اند دست مردم ) و انگار به ي�اد ن�دارن�د 
که پس از شکنجه های وحشتن�اک ب�ه ح�ال�ت 
چم�ب�ات�م�ه در ح�ال�ی ک�ه چش�م�ه�ا م�زي�ن ب�ه 
چشـــــم بند بود بايد در راهرو شب را صبح 
می کردنــــــد تا دوباره صبح انها را به اتاق 
شکنجه فرا خوانده و روز از ن�و روزی از 
نو و يا اگر ده نمکی ايــــن مزدور م�ع�روف 
سرمايه نا پرهيزی نمود و ســ�ی دی ب�ه ن�ام 
فقر و فحشا را درست کرد انها جش�ـ�ـ�ن م�ی 
گ��ي��رن��د ک��ه ب��ي��اي��ي��د دف��اع ک��ن��ي��د از اي��ن 
کــــارگردان که مالک حال اوست انگ�ار ن�ه 
ان�گ��ار ک��ه ه��م�ـ��ـ�ـ��ـ�ي��ن م��زدور در دانش�گ��اه 

ه�زاران ج��ن��اي��ت ک��رده و دس��ت��ش ب��ه خ��ون 
بهترين های اين مردم الوده است  . ي�ادش�ان 
رفته يا بهتر است بخوانيم می خواه�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�د 
فراموش کنيم که همين اينها چه گل�وي�ی پ�اره 
می کردند روزگاری به دفاع از خ�ام�ن�ه ای 
برای خط امامی بودن او و اص�الح خ�واه�ی 

 وی .
اينان از همان روزه�ای اب�ت�داي�ی ج�م�ه�وری 
اسالمی تمامی توان خود را به کار گرفتند ت�ا 
با خـــــــاک پاشيدن ب�ه چش�م ت�وده ه�ا و ب�ا 
همک�اری ه�ای ع�م�ل�ی ب�ا ن�ظ�ام ج�م�ه�وری 
اسالمی را تثبيت نمايند و حاال ن�ي�ز ب�ا ت�م�ام 
توان سعی بر اي�ن دارن�د ت�ا از ج�ن�اح�ی از 
رژيم دفاع نموده وبا دفاع از ان جناح ع�الوه 
بر توجيح اعمال گ�ذش�ت�ه خ�ود از ه�رگ�ون�ه 
راديکال شدن جنبش جلوگيری نموده و ت�وده 
را از سمت و سو گرفت�ن ب�ه س�م�ت ان�ق�الب 

 منحرف نمايند .
ع��ده ای آم��دان��ه ب��راي��ن م��ی ک��وش��ن��د و در 
جــــهت سياست ه�ای س�رم�اي�ه ق�دم ب�ر م�ی 
دارند و عــده ای نيز به دن�ب�ال�ه روی از ان 
عده به اين عمل کمـــــر بست�ه ان�د ش�اي�د در 
اين رهگذر بارانی ببـــــ�ـ�ارد و ت�رک ه�ای 

 ديوار مخدوش شود .
غافل از اينکه توده ها ح�اف�ظ�ه تـ�ـ�ـ�ـ�اري�خ�ی  
دارند و اعمال گذشته انها را هرگز فرام�وش 

 نخواهند کرد.
 92/11/13مسعود 
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گذر از راه سخت و دشوار گ�ذش�ت�ه ت�ن�ه�ا ب�ه 
شرطی قدمه�ای ع�م�ل�ی در راه پ�ي�روزی و 
موفقيت آينده بر ميدارد که با درس گيری از 
شکستهای گذشته و با در نظر گرفتن عوام�ل 
ان به دنب�ال�ه روی از ح�وادث ن�رف�ت�ه و از 

تا اين�ک�ه  اخالق و عمل انها را به کنار نهيم .
در ورطه خرده کاری که از ويژگيهای بارز 
 ف���رص���ت ط���ل���ب���ی اس���ت در ن���ي���ف���ت���ي���م .
بهره گيری از ت�ج�ارب گ�ذش�ت�ه ب�ه ش�رط�ی 
امکان پذير است ک�ه ب�ا ن�گ�رش�ی روش�ن و 
شفاف با کار و فع�ال�ي�ت م�ن�س�ج�م و مس�ت�م�ر 
بمنظور ع�دم ت�ک�رار اش�ت�ب�اه�ات گ�ذش�ت�ه ، 
قدمهای عملی برداريم . ممکن است اح�زاب 
، و يا شخص�ي�ت�ه�ای ره�ب�ری ج�ن�ب�ش دچ�ار 
اشتباه گردند ، زمانی که در ب�راب�ر قض�اوت 
توده های مردم که بار اصلی هر شکستی را 
بردوش خويش ميکشن�د و در پ�ي�ک�ار ع�ل�ي�ه 
دشمن طبقاتی آنها هستند که نق�ش اص�ل�ی را 
ايفأ ميکنند ، قرار ميگيرن�د ، زم�ان�ی ک�ه ب�ا 

معيار تجربه عملی خويش ارزيابی ميشوند ، 
اگر در اصالح اش�ت�ب�اه�ات ن�ک�وش�ن�د و اگ�ر 
سعی در رفع موانعی که به تجرب�ه ت�اري�خ�ی 
شک�س�ت خ�ورده ان�د ن�ن�م�اي�ن�د ، نش�ان�ده�ن�ده 
خ��واس��ت و اراده ت��وده ه��ای م��ردم��ی ک��ه 
ستونهای اصلی هر جنبشی هستند ن�خ�واه�ن�د 
بود و جز تکرار خسته کننده اين اش�ت�ب�اه�ات 
کار ديگری انجام نميدهند . انچه ک�ه ام�روز 
دامنگير جنبش و بخصوص ن�ي�روه�ای چ�پ 
گرديده و برای گريز از واقعبينی ب�ه ت�ک�رار 
م��ک��ررات پ��رداخ��ت��ه و ن��ات��ون��ن��د از ت��ح��ل��ي��ل 
مش��خ��ص و ب��ک��ارگ��ي��ری ان در ع��رص��ه 
فعاليتهای عملی خويش . ايمان و اع�ت�ق�اد ب�ه 
آموزش از تجربيات تاريخی ج�ز از ط�ري�ق 
قدم نهادن در مسير عملی ، ارزيابی نخواه�د 
ش��د . اگ��ر ت��الش ب��رای م��ح��و ريش��ه ه��ای 
تاريخی اين حرکت به عامل م�ح�روم�ي�ت از 
تج�رب�ي�ات گ�ذش�ت�ه آن ت�ب�دي�ل خ�واه�د ش�د . 
اصرار ظاهری نيز بر اين تجربيات تنها در 
کار و فعاليت تحليلی اين تج�رب�ي�ات و غ�رق 
شدن در افتخارات آن نيز همانند مح�روم�ي�ت 

  از ت��ج��رب��ي��ات گ��ذش��ت��ه ج��ن��ب��ش م��ي��ب��اش��د .
روند عملی تاريخ م�ب�ارزه خ�ل�ق ک�رد ب�رای 
کسب حق ت�ع�ي�ي�ن س�رن�وش�ت خ�وي�ش ، در 
مسيری معيين به پيش م�ي�رود و ه�ي�چ وق�ت 
هيچ حرکتی از راهی که طی نموده و از آن 
تجربه اندوخت�ه م�ن�ح�رف ن�خ�واه�د گش�ت و 
آلترناتيو خوي�ش را در آم�وزش�ه�ای ع�م�ل�ی 
خويش و حتی با تحمل رنج و دش�وار ي�ه�ای 

  ف��������راوان م��������ی آف��������ري��������ن��������د .
بايستی دانست تجارب کدامند و چگونه بک�ار 
ميايند . نتايج اين ت�ج�رب�ه پ�ر ارزش ام�روز 
چيست و وظايف ما در مقابل آنها چ�ي�س�ت . 
بايستی دانست که تجرب�ه ان�دوزی و ت�ک�رار 
تجارب گذشته کافی نيست . برای بکارگيری 
تجارب بايستی نيروی ق�وی و دن�ب�ال�ه روی 
حرکت رو به پيش تاريخی بود . زم�ان�ی ک�ه 
اتکأ به نيروی توده های مردم از ميان ب�رود 
و همبستگی و اتحاد صف�وف ج�ن�ب�ش از ه�م 
بپاشد ، اتکأ به عوامل خ�ارج�ی در اول�وي�ت 
قرار ميگي�رد . ان�چ�ه ک�ه ام�روز دام�ن�گ�ي�ر 
اکثريت قريب به اتفاق ن�ي�روه�ای م�ح�ل�ی از 
نيروهای ملی گرا گرفته تا نيروهای بينابين�ی 
به ظاهر چپ شده و در حس�رت ان ل�ح�ظ�ه 

 شماری ميکنند . 
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 تالشهاي اپورتونيست هاي درون جنبش از بدو ورود جمهوري اسالمي به صحنه
كنون براي خاك پاشيدن به چشم توده  را پاياني نيست؟!!! تا  

تجربيات گذشته ، موانع كنوني و چشم 
 اندازه آينده !

 8ادامه در صفحه  

با كمك ها مالي خود 
سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست را ياري 

 رسانيد .



) ارگان شورای مرکزی 13راه سرخ ( شماره 
داخل کشور سازمان منتشر شد . آخرين 
را انتشارات سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 

 از سيات های زير دريافت کنيد .
Www.kare-online.com 

Www.fedayi.org 

بی توجهی به مسئ�ل�ه ک�ودک�ان از مش�ک�الت 
ن محسوب می گردد . نظامی ک�ه يراجامعه ا

در آن کودکان به اتک�ا وض�ع�ي�ت اق�ت�ص�ادی 
خانواده هايشان روزگار را سپری می ک�ن�ن�د 
و حاکميت نيز خود را در ب�راب�ر مش�ک�الت 
آنان مسئول نمی داند ، با توجه به اي�ن�ک�ه در 
ايران صدها ه�زار ک�ودک خ�ي�اب�ان�ی وج�ود 
دارند و مليونها کودک به دلي�ل ف�ق�ر و ن�ب�ود 
انکانات از درس و مدرسه محروم هست�ن�د و 
در فقر و محروميت مطلق بسر م�ی ب�رن�د ، 
راه ديگری در پيش ندارند جز اي�ن�ک�ه ب�رای 
بقاء خويش تن به بردگی و کار طالقت فرسا 
دهند . امروز کار کودکان در جامعه ايران ، 

% آن زي�ر خ�ط 80جامعه ای که افزون بر 
فقر بسر می برند امری طبيعی محسوب م�ی 

 گردد .
اين غنچه ه�ا ه�ن�وز نش�ک�ف�ت�ه ک�ه ب�ه دل�ي�ل 
فشارهای روحی و جسمی و ت�رس از آي�ن�ده 
نامعلوم پرپر می گردند . مهترين ع�ل�ت ک�ار 
کوردکان رشد و گسترش فقر و نابرابری در 
جامعه است . کودکی که پ�ي�ش از رف�ت�ن ب�ه 
مدرسه مشغول کار می شود ن�م�ي�ت�وان�د رش�د 
کرده و نيروی خالق خويش را بکار ببن�دد . 
در حالی که اگر از حداقل امک�ان�ات رف�اه�ی 
بهرمند گردد و س�واد را ف�را م�ی گ�رف�ت . 

 آنگاه چنين مشکالتی روی نمی دادند .
س�ال ب�خ�ش�ی از  15ده ها هزار کودک زير 

نيروی کار کشورن�د ک�ه ب�خ�ش�ی ب�زرگ از 
آن��ان از ش��راي��ط مس��اع��د ک��ار ، زن��دگ��ی و 
ف��راگ��ي��ری س��واد م��ح��روم��ن��د . بس��ي��اری از 

سال در بخشهای صنع�ت�ی  18تا  10کودکان 
، خرده فروشی ، تعميرات ، حمل و ن�ق�ل و 

 ماهيگيری فعاليت دارند .
از طرفی ديگر ده ها هزار دانش آم�وز پ�س 
از اتمام مرحله راهنمايی قادر نيستند مرح�ل�ه 
متوسطه را ادام�ه داده و ب�ه ن�اچ�ار روان�ه 
بازارهای کار رسمی و نيمه رسمی در شهر 
و روستاها می گردند . نيم�ی از کس�ان�ی ک�ه 
ترک تحصيل نموده اند را دخ�ت�ران تش�ک�ي�ل 
می دهند ، به ه�م�ي�ن دل�ي�ل ح�ت�ی اگ�ر گ�ف�ت�ه 
مسئولين رس�م�ی رژي�م را ک�ه م�ی ک�وش�ن�د 
حداق�ل ح�ق�اي�ق را اع�الم ن�م�اي�ن�د ت�ا اي�ن�ک�ه 
رژيمشان بی بال بماند و همچنين مورد خش�م 
و نفرين مسئولين بلند پاي�ه ت�ر خ�وي�ش ق�رار 
نگيرند ، مبنای ارزيابی خويش قرار دهي�م ، 
چش�م ان��دازی از وض��ع��ي��ت ک��ار و زن��دگ��ی 
وحشتناک ک�ودک�ان در ب�راب�ر دي�ده گ�ان�م�ان 
خودنمايی ميکند . جامعه ای ک�ه ب�ي�ش�ت�ر از 

% افراد آن در ترس و وحش�ت از آي�ن�ده 80
زندگی ميکنند ، جامعه ای که در آن ميانگين 

س�ال  20سنی تن ف�روش�ی و س�ک�ت�ه ق�ل�ب�ی 
است ! آيا اين جانعه فاجعه دلخراش انس�ان�ی 
نيست پس چيست ؟ کار کودک�ان در ارت�ب�اط 
است با اقتصاد رسم�ی ک�ه در آن ب�ه ش�ي�وه 
غير قانونی از کودکان بهرکشی می ک�ن�ن�د و 
ک�ودک�ان در ج�ام�ع�ه ب�ه ک�اره�ای س�خ�ت و 
خ��ط��رن��اک مش��غ��ول��ن��د ، ه��م��ان��ن��د ک��ار در 
کارگاهای تعمير اتوم�ب�ي�ل ، ک�ارخ�ان�ه ه�ا ، 
ص��ن��اي��ع دس��ت��ی ، ک��ارگ��اه��ه��ای م��اش��ي��ن��ی و 
صنعتی و ک�ارگ�اه�ه�ای ف�رش ب�اف�ی ک�ه ب�ا 
درنطر گرفتن قانون بين الملل�ی ک�ار ک�ه ب�ر 

س�ال ب�ه ش�ي�وه  15اساس آن هيچ فردی زير 
رسمی کار کند ، کار گودکان در اين زم�ي�ن�ه 
ها برای کارفرما جرم محسوب م�ی گ�ردد . 
اي��ن در ش��راي��ط��ی اس��ت ک��ه ک��ارف��رم��اه��ا 
ميگويند : به همان اندازه ک�ه س�ن ک�ارگ�ران 
کمتر باشد ب�ه�ت�ر اس�ت چ�ون�ک�ه دس�ت�م�زد و 
حقوق کارگ�ران ق�ان�ون�ی ش�م�ول آن�ان ن�م�ی 
گردد . بر پايه اخبار و گزارشات مخ�ت�ل�ف ، 
سن کودکان فرش باف که يک�ی از ک�اره�ای 

 15ت�ا  7مرسوم کودکان بحساب م�ی آي�د ، 
ساعت در ش�راي�ط  12سال است که روزانه 

بسيار خ�راب و ن�امس�اع�د ک�اری بس�ر م�ی 
برند . يکی از مساتلی که احساس�ات انس�ان�ی 

را نسبت به کار کودکان جريحه دار می ک�ن�د 
، تجاوز جنسی به کودکان است که بيشتر در 
کارهای شيف�ت ش�ب و م�ک�ان�ه�اي�ی ک�ه ک�ار 
دست جمعی انجام می شود روی م�ی ده�د . 
دل��ي��ل وج��ود چ��ن��ي��ن ش��راي��ط وحش��ن��اک و 
دل��خ��راش ب��رای ک��ودک��ان ه��م��ان��ا ف��ق��ر و 
محروميت است و بس . هر کسی مي�دان�د ک�ه 
ايران کشوری غنی و ثروتمند است و در آن 
به اندازه يی امکانات و م�ن�اب�ع زي�ر زم�ي�ن�ی 
م��وج��ود اس��ت ک��ه آم��وزش و پ��رورش و 
بهداشت و درمان مجان�ی ب�اش�د . ه�ر کس�ی 
مسکن داشته باشد و کسی با شکم گرسنه سر 
بر بالين نگذارد . چرا مردم ايران دچار سيه 
روزی گشته ان�د ؟ ب�ايس�ت�ی ن�ظ�ام ح�اک�م را 
مقصر دانست . نظامی که کمترين ب�وي�ی از 

  آزادی و عدالت نبرده است . 
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کودکان خاموش ترين قربانيان 
 شراره نظام سرمايه داری !

از ط�رف دي�گ�ر م�ح�م�د ن�وری زاد ف�رد  «...
م�ی  ديگری از همين جناح(اصالح طلبان) در ايرانگردی هايش که آنرا سفر ص�ل�ح و دوس�ت�ی

 .خواند در کردستان بر سر مزار شهريار و احسن ناهيد می رود
اين برخورد دو گانه از دو نفر که از يک جريان سياسی دفاع می کنند نشانگ�ر چ�ي�س�ت؟ج�ال�ب 
اين است که هر دو هم از افرادی هستند که با هنر و ادبيات سر و کار دارند.هر دو خ�وب م�ی 
دانند که جنايت هيچ گاه فراموش نمی شود.اگر تاريخ در انکارش بکوشد س�ر از اس�ط�وره ب�ر 
می آورد.اگر قربانی و قربانی کننده دم فرو بندند در ادبيات جلوه گر می شود.اين اس�ت ک�ه ب�ه 
هر دری می زنند که خود را ازآن مبرا کنند.يکی که از ياران نزديک الجوردی در آن سال ها 
بوده است.دستپاچه و با ادبيات و حرکت سر و دستی لومپن م�آب�ان�ه(م�ی ت�وان�ي�د ب�ار دي�گ�ر آن 
مصاحبه را ببينيد) از بقيه می خواهد که آن را فراموش کنند و ديگری با رف�ت�ن ب�ر س�ر م�زار 

ام�ا ج�ال�ب  .جانباختگان آن سالها می خواهد بگويد که اگر هم ب�وده م�ا و ج�ن�اح م�ا ن�ب�وده اي�م
اينجاست که هيچ يک از اين دو برخورد نمی تواند اين زخم را بر روان يک ملت درمان ک�ن�د. 
و اين سئوال هم که آيا اگر فالنی خودش جانباخته ای داشت آيا اين حرف را می زد؟ هم حرفی 
سطحی است.چرا که در اينجا بحث داغدار شدن يک خانواده نيست.بح�ث گ�ره�ی س�ت ک�ه در 
روان يک ملت بسته شده است.تک تک خانواده های مقتولين هم اگر بب�خ�ش�ن�د وح�ت�ا ف�رام�وش 
کنند حافظه ی تاريخی اين مردم فراموشش نمی کند.چون سرطانی ک�ه ش�اي�د ب�ت�وان ب�ا اف�ي�ون 
دردش را پوشاند اما نمی توان ريشه کنش کرد.حافظه و آگاهی تاريخی در اختيار ف�رد ن�ي�س�ت 
که بخواهد فراموش يا انکارش کند،در عين حال فرد فرد افراد هم با آن درگي�رن�د.اي�ن را خ�ود 
آقايان هم می دانند اما هراس مکافات هم چيزی نيست که بتوانند از آن بگريزن�د.ک�اب�وس�ي�ت ک�ه 
راسکلينکف وار(شخصيت رمان جنايت و مکافات اثر دايستايوسکی) دست از گ�ري�ب�انش�ان ب�ر 

بايد به آنان گفت.شما به کار اين مردم کاری نداشته باشيد.شما بکوشيد که خودتان آن  .نمی دارد
 .را فراموش کنيد.اگر جنايتکار جنايت را فراموش ک�رد.م�ردم ن�ي�ز ف�رام�وش�ش خ�واه�ن�د ک�رد

 احسان حقيقی (پاتوره)

 يكي به نعل يكي به ميخ

 حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلقهاست !



صيغه از ابزارهای اصلی جمهوری اسالمی 
در گسترش فحشا بصورت ق�ان�ون�ی اس�ت و 
هدف از آن مسخ شخصيتی زن�ان و اع�م�ال 
ستم جنسيتی بر آنان توسط مرتج�ع�ي�ن ح�اک�م 

ده�ه ح�اک�م�ي�ت  3بر ايران است . ب�ي�ش از 
ارتجاعی رژيم ج�م�ه�وری اس�الم�ی ج�ام�ع�ه 
اي��ران ب��ا ب��ح��ران��ه��ای ع��ظ��ي��م و م��ع��ض��الت 
اجتماعی عديده ای م�واج�ه گش�ت�ه اس�ت ک�ه 
تماماً حاصل حاکميت رژيمی است که ح�د و 
مرزی برای سرکوب و استثم�ار ت�وده ه�ا و 
بخصوص زن�ان را ن�م�ی ش�ن�اس�د . ب�دن�ب�ال 

و قل�ع و  60سرکوب جنبشهای توده ای سال 
است�ف�اده  باقمع مخالفان سياسی رژيم توانست 

از جو رعب و وحشت حاکم ب�ع�د از کش�ت�ار 
و  57مخالفان دستاوردهای دمکراتيک قي�ام 

بخصوص دستاوردهای دمکرات�ي�ک ج�ن�ب�ش 
زنان را آماج حمالت وحشيانه خوي�ش ق�رار 
داده و بدنبال اعمال سياست ارتجاع�ی ت�ح�ت 
لوای يا روسری يا توسری زنان را از ح�ق 
طبيعی و ابتدايی خويش ک�ه ه�م�ان�ا ان�ت�خ�اب 
پوشش بود را محروم نمايد .با برداش�ت�ن ق�دم 
اول يا همان اعمال حجاب اجباری الزم ب�ود 
تا رژيم سرمايه داری فوق ارت�ج�اع�ی ح�اک�م 
ب���ر اي���ران در پ���ی اج���رای ت���ف���ک���رات 
استثمارگرانه خويش بر زنان جامعه ب�اش�د و 
دراين راستا از هر ابزاری سود ميج�س�ت ت�ا 
بر جامعه و زنان بقبوالند که نق�ش زن�ان در 
جامعه نه نقش در توليد اجتماعی بل�ک�ه ت�ن�ه�ا 
ابزاری است که آنان ميتوانند در جهت تولي�د 
مثل و ارضا اميال جنسی اي�ف�ا ن�م�اي�ن�د و ب�ه 
همين دليل با م�ن�زوی ک�ردن زن�ان در ک�ن�ج 
خانه ها و در محيطهای بسته آشپزخانه ها و 
اط��اق��ه��ای خ��واب گ��ام ب��ع��دی را در ج��ه��ت 
اس�ت�ث��م�ار و اع�م�ال س�ت��م ج�ن��س�ی ب��ر زن��ان 
برداشت .قدم بعدی رژيم ادامه چنين سياس�ت 
اسثمارگرانه بر زنان و آن�ه�م در خ�ارج از 
محدوده زندگی و م�ح�ي�ط خ�ان�وادگ�ی ب�ود و 
ايزار چ�ن�ي�ن س�ي�اس�ت ض�د زن�ی از ج�ان�ب 
جمهوری اسالمی در شکل شرعی و قانون�ی 
آن صيغه يا هم�ان ازدواج م�وق�ت اس�ت ک�ه 
بيش از پي�ش ب�ه مس�خ ش�خ�ص�ي�ت�ی زن�ان و 
استثمار آنان م�ي�ان�ج�ام�د. در اي�ن�ک�ه اج�رای 
چنين سياستی ت�ا چ�ه ح�د م�ن�ج�ر ب�ه س�ق�وط 
اخالقی جامعه و س�رک�وب ش�خ�ص�ي�ت زن�ان 
گشته هيچ شکی نيست و ف�ک�ر ک�ردن ب�ه آن 
چنان مشمئز کننده است که هيچ حدو م�رزی 
بر آن متصور نمی باشد . اما اگر ب�ه مس�ئ�ل�ه 
ازدواج و تشکيل زن�دگ�ی مش�ت�رک ن�ي�ز در 
فرهنگ مخالف بر جامع�ه ای ک�ه رواب�ط و 
مناسبات پوسيده و ارت�ج�اع�ی ب�ر آن ح�اک�م 
است دقيق نظر بيافکنيم ، خواهي�م ي�اف�ت ک�ه 

اکثريت قريب با اتفاق ازدواجه�ا در ج�ام�ع�ه 
ای با روابط مناسبات استثمارگرانه حاکم ب�ر 
زمينه های کسب م�وق�ع�ي�ت و م�ن�اف�ع م�ادی 
اس�ت�وار ب�وده و هس�ت ت��ا اي�ن��ک�ه زم��ي�ن�ه و 
مقوالتی از قبيل عشق و ع�الق�ه و وف�اداری 
در آن مد نظر باشد . ح�ال ب�ا تس�ل�ط چ�ن�ي�ن 
بينشی بر بستر چنين ط�رز ت�ل�ق�ی از اي�ج�اد 
زندگی مشترک ممکن است چ�ه م�ع�ض�الت�ی 
در عرصه زندگی و محيط خانوادگی بوج�ود 
آيد . آنگاه در خواهيم يافت که فحشا ش�رع�ی 
و قانونی تحت نام صيغه و يا هر نام ديگ�ری 
مي�ت�وان�د چ�ه ف�ج�اي�ع�ی در ع�رص�ه زن�دگ�ی 
اجتماعی جانعه ببار آورد .و ام�ا در م�ق�اب�ل 
تهاجمات رژيم بر دستاوردهای دم�ک�رات�ي�ک 
زنان و ضبط آن ، جنبش زنان طی س�ال�ه�ای 
گذشته در اشکال مختلفی در مقابل تهاج�م�ات 
رژيم ارتجاعی ايستادگی نموده است . زن�ان 
بمثابه نيمی از جام�ع�ه از اب�ت�دای ب�ه ق�درت 
رس��ي��دن ج��م��ه��وری اس��الم��ی م��ورد ح��م��ل��ه 
سنتهای ارت�ج�اع�ی و ق�وان�ي�ن و ارزش�ه�ای 
مذهبی قرار گرفته اند . م�ق�اوم�ت ج�ام�ع�ه و 
بويژه زنان عليه قوانين ارتجاعی م�ذه�ب�ی و 
مبارزه برای رهايی زن در جامعه طی بي�ش 

سال حاکميت جمهوری اسالمی ي�ک�ی  35از 
از فراگيرترين جنبشهای اجتماعی در اي�ران 
ب��وده اس��ت . گ��ردن ن��گ��ذاش��ت��ن ب��ه ق��وان��ي��ن 
ارتجاعی مذهبی در مورد پ�وش�ش و رواب�ط 
اجتماعی مبارزه خود را با رژيم زن س�ت�ي�ز 
جمهوری اسالم�ی ب�ه ن�م�اي�ش م�ی گ�ذارد . 
تالشهای رژيم برای سرکوب حقوق زن�ان و 
تمکين به قواني�ن ارت�ج�اع�ی م�ذه�ب�ی ک�ه ب�ه 
طور سيستماتيک با ايجاد وحشت در جام�ع�ه 
از طريق سنگسار و شالق زدن و اع�دام در 
م��ال ع��ام ب��ه دل��ي��ل ان��ت��خ��اب ن��وع ل��ب��اس ، 
معاشرت ، عشق ، و ... ن�ه ت�ن�ه�ا ب�رای ب�ه 
انقياد کشاندن جنبش زنان و نفی حقوق زن�ان 
موفق نبوده بلکه کارنامه ن�ن�گ�ي�ن ج�م�ه�وری 
اسالمی را سياهتر نيز کرده اس�ت .ن�ات�وان�ی 
رژيم از مهار اين جنبش از طريق گس�ت�رش 
سرک�وب ب�خ�ش�ی از رژي�م را ب�ه ص�راف�ت 
انداخته تا با عقب نش�ي�ن�ی م�وق�ت در ب�راب�ر 
جنبش زنان و انتقاد از سياستهای خود بتوان�د 
اين جنبش را مهار کند . تجربه نشان م�ي�ده�د 
که از آنجا که اين تغيير سياست ن�ه ب�ر پ�اي�ه 
ارزش گذاری ب�راب�ر زن و م�رد ب�ل�ک�ه ب�ر 
اساس مالحظات سياسی و دوره ای ص�ورت 
می گيرد تنها ظاهری بوده و اگر ن�ت�ي�ج�ه ای 
داشته باشد همانا علنی کردن فحشا و تح�ق�ي�ر 
بيشتر زنان در عرصه جامعه به مثابه اب�زار 
ارضای جنسی مرد خواهد بود . در سيستمی 
که ب�ر پ�اي�ه س�ت�م و اس�ت�ث�م�ار نس�ل بش�ر و 
بخصوص زنان استوار گرديده اس�ت ادع�ای 
حل معضالت اجتماع�ی ب�ا وج�ود رواب�ط و 
مناسبات کهن حاکم بر جامعه که خود مسب�ب 
و عامل وجودی چنين معضالتی است ع�ب�ث 

و بيهوده خواهد بود . صيغ�ه و ت�ن ف�روش�ی 
از معلولهای روابط و م�ن�اس�ب�ات ارت�ج�اع�ی 
حاکم در جامعه مح�س�وب م�ی گ�ردد ک�ه ب�ه 
انحطاط اخالقی جامعه منجر می گ�ردد اگ�ر 
عده ای از زنان و دختران فقير و ت�ه�ي�دس�ت 
از سر اجبار و برای تامين ح�داق�ل م�ع�ي�ش�ت 
خويش ناچار به تن ف�روش�ی و ت�ن دادن ب�ه 
صيغه هستند روند انحطاط اخالقی جامعه ت�ا 
بدان حد پيش رفته ک�ه اقش�ار ت�ح�ص�ي�ل�ک�رده 
جامعه نيز ب�رای ارض�ا ج�ن�س�ی خ�وي�ش ب�ه 
توجيه آن مبادرت می ورزند . رم�ز ره�اي�ی 
نس��ل بش��ر و ب��خ��ص��وص زن��ان از ق��ي��ود و 
زنجيرهای جامعه طبقاتی و معضالت آن در 
گرو م�ب�ارزه در ج�ه�ت ب�ران�داخ�ت�ن رواب�ط 
ومناسبات که�ن و ب�رق�راری ن�ظ�ام�ی ن�وي�ن 
است که ب�ر پ�اي�ه اح�ت�رام ب�ه ش�خ�ص�ي�ت و 
کرامت انسانها و ب�راب�ری آن�ه�ا در ت�م�ام�ی 

 سطوح پايه گذاری شده باشد .
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و با  1357با شكست انقالب توده اي 
روي كار آمدن جمهوري اسالمي ، يكي 
از ارتجاعي ترين روبناي سياسي نظام 

سرمايه داري در تلفيق با مذهب ، 
حاكم به مقدرات مردم گرديد . رژيم 
جمهوري اسالمي از همان اول آشكارا 

با آزادي ، مدنيت و دموكراسي به 
دشمني برخاست و نزديك به بيست سال 

سياست ، سركوب ، زندان ،شكنجه ، 
اعدام و نفي ابتدايي ترين حقوق و 

آزاديهاي فردي و اجتماعي ، تبعيض و 
 آپارتايد جنسي را برنامه خود كرد .

* در ايران اقليتي محدود از جامعه     
، يعني سرمايه داران با فراغ بال به 
تشديد استثمار ، احتكار ،زدوبند با 
مقامات دولتي و اختالص به ثروت 

خود افزودند . از سوي ديگر اكثريت 
عظيم مردم در محروميت بسر برده و 

خواست آنها براي آزادي و عدالت 
اجتماعي و برابري با سركوب نيروهاي 

 دولتي مواجه شده است .
* تسلط بالمنازع طبقه سرمايه دار     

بر تمامي وسايل و امكانات توليدي و 
مبادله ، اعم از اقتصادي ، سياسي ، 

فرهنگي ، ايدئولوژيك و نظامي ، مانع 
بزرگ دخالت مستمر و آزادانه توده 

هاي عظيم كارگر و زحمتكش و 
سازندگي واقعي جامعه بر سرنوشت 

  خويش است .

سياست جمهوري اسالمي در 
 گسترش فحشا 



 تجربيات گذشته ، موانع كنوني و ...
اتکأ به نيروی مردم و ايمان به عقايد و ارادۀ 
انها سست گردد  ضرورت بقأ م�وج�ب ات�ک�أ 
بيشتر به نيروهای خارجی خ�واه�د گ�ردي�د . 
تجربه اندوزی را بايستی در ارتباط م�ا ب�ي�ن 
اين دو عامل جس�ت�ج�و ک�رد . الزم اس�ت ب�ا 
تجربه اندوزی از گذشته و بکارگيری عمل�ی 
آنها در جريان م�ب�ارزه م�ا ب�ع�ن�وان ن�ي�روی 
پيشاهنگ خواست و ارادۀ انقالبی ت�وده ه�ای 
مردم بمنظ�ور ات�ح�اد و اس�ت�ح�ک�ام ص�ف�وف 
 جنبش ق�دم�ه�ای ج�دی و ع�م�ل�ی ب�رداري�م .

اما شرط اصلی برای م�وف�ق�ي�ت در وظ�ي�ف�ۀ  
اتحاد و همبستگی واقعی و استحکام صف�وف 
جنبش آگاهی و ش�ن�اخ�ت ع�م�ي�ق از ش�راي�ط 
جامعه و شرايط و م�ي�زان و س�ط�ح رش�د و 
گسترش جنب�ش اس�ت . س�ط�ح م�ط�ال�ب�ات و 
خواستهای دمکراتيک و رادي�ک�ال م�ردم در 
شراي�ط م�ع�ي�ن ب�رن�ام�ه ت�ئ�وري�ک و ع�م�ل�ی 
جريانات است که تمامی اينها در ارت�ب�اط ب�ا 
شرايط و وضعيت اقتص�ادی ، اج�ت�م�اع�ی ، 
سياسی و رش�د ن�ي�روه�ای م�ول�ده ج�ام�ع�ه و 
روابط و مناسبات توليدی و ضرورت تغي�ي�ر 
و تکامل آنها تعيي�ن خ�واه�د ش�د . ب�دون در 
نظر گرفتن اين عوامل و ت�ن�ه�ا ب�ا در ن�ظ�ر 
گرفتن خواست و آرزوی ات�ح�اد و آن�ه�م ب�ه 
بهای چشم پوشی از واق�ع�ي�ت�ه�ای ک�ه وج�ود 
عينی دارند ، ببری کاغذی خ�واه�ي�م س�اخ�ت 
که در خواب و خيال نه تنها رهبری ج�ن�ب�ش 
را در دست دارد بلکه قادر است با دش�م�ن�ان 
طبقاتی که با در نظر گرفتن منافع و مصال�ح 
طبقاتی خويش و بر اساس واقعيت�ه�ای ح�اک�م 
بر جامعه و برای منظوری مع�ي�ن ي�ا ه�م�ان�ا 
حفظ نظام استثمارگرانه حاکم ، ح�ال ب�ا ه�ر 
روبنای سي�اس�ی ک�ه ح�اک�م ب�اش�د ، خ�ود را 
سازمان داده اند ، مقابله نمايند . اگر هدف ما 
تجربه اندوزی از اشتباهات گ�ذش�ت�ه اس�ت ، 
بايستی زمينه های شکستهای پی در پ�ی در 
جنبش را درن�ظ�ر گ�رف�ت�ه و ب�دق�ت آن�ه�ا را 
ارزيابی کنيم . اگر تفرقه باع�ث ش�ک�س�ت�ه�ای 
بسياری در گذشته جنبش گرديده ، م�ی ت�وان 
گفت بسياری اتحادهای غيراصولی نيز دلي�ل 
ضربه های کشنده و سنگين بر پيکر ج�ن�ب�ش 
بوده است و منظور از آن اتحادها تنها تأمي�ن 
منافع انقالبی و مصالح زود گ�ذر و م�وق�ت�ی 
بوده است و م�ن�اف�ع و مص�ال�ح اس�ت�رت�ژي�ک 
جنبش و وجود سازمان ان�ق�الب�ی در زم�ان�ی 
تعيين کننده قربانی م�وض�ع�گ�ي�ری اش�ت�ب�اه و 
غير اص�ول�ی گ�ردي�ده اس�ت . اف�ق روش و 
مشخص تنها در درک عميق و ريش�ه ای از 
حقايق و واقع�ي�ت�ه�ای ج�ام�ع�ه ، خ�واس�ت�ه�ای 
جنبش در شرايط مت�ف�اوت و م�وض�ع�گ�ي�ری 
روشن و شفاف و مؤثر نمايان خواه�د گش�ت 
و ما را بس�وی پ�ي�روزی ره�ن�م�ون خ�واه�د 

 .ساخت

 تحصيل
* بمنظور تأمين و تض�م�ي�ن ارت�ق�ای س�ط�ح 
دانش کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان ، ج�وان�ان ، 
مالکي�ت خص�وص�ی و رواب�ط و م�ن�اس�ب�ات 
ناشی از آن از س�ي�س�ت�م آم�وزش و پ�رورش 
برچيده می شوند و با دگرگ�ون�ی ب�ن�ي�ادی در 
ن��ظ��ام آم��وزش��ی کش��ور ب��ر م��ب��ن��ای آخ��ري��ن 
دستاوردهای علمی و فنی در زمينه آم�وزش 
و پرورش ، امکانات تحص�ي�الت راي�گ�ان و 
همه جانبه برای کليه شهروندان تضمين م�ی 

 شود .
 بهداشت و درمان

* با لغو مالکيت خصوصی بر ب�ه�داش�ت و  
درمان ، امتي�ازات ط�ب�ق�ات�ی در اس�ت�ف�اده از 
امکانات به�داش�ت�ی کش�ور از م�ي�ان خ�واه�د 
رفت و بهداشت و درمان برای همه راي�گ�ان 
خواهد بود . درمانگاه�ه�ا ، ب�ي�م�ارس�ت�ان�ه�ا ، 
مراک�ز ب�ه�داش�ت�ی . درم�ان�ی و آم�وزش�ی ، 
مکانهای ورزشی و تفريحی متناسب با ن�ي�از 
 ه��ای م��ردم گس��ت��رش خ��واه��ن��د ي��اف��ت .
* ايجاد ام�اک�ن و م�وس�س�ات ن�گ�ه�داری از 
سالمندان ، معل�ول�ي�ن و کس�ان�ي�ک�ه ب�ه دالي�ل 
نقص عضو و از دست دادن سالمتی قادر به 
کار نيستند ، ايجاد مراکز سرگرمی و تف�ري�ح 
 ب��رای س��ال��م��ن��دان راي��گ��ان خ��واه��د ب��ود .

 مسکن 
داشتن مسکن مناسب حق هر انسانی است .  

جمه�وری ش�وراي�ی اي�ج�اد مس�ک�ن م�ن�اس�ب 
مدرن و مج�ه�ز ب�رای ک�ل�ي�ه ش�ه�رون�دان را 
هدف فوری خود قرار م�ی ده�د و ب�ا ق�ط�ع 
سلطه سرمايه داران ، محتکرين و دالالن از 
امور مسکن و کار و زندگی مردم ، ام�ک�ان 
دسترسی همه شهروندان به مس�ک�ن م�ن�اس�ب 

 را تضمين می کند.
 امور اقتصادی و مالکيت

ج��م��ه��وری ش��وراي��ی ، آغ��از ج��ام��ع��ه ب��ه  
ساختمان سوسياليسم است ، در س�وس�ي�ال�ي�س�م 
مالکيت خصوصی بورژوائی بر ابزار تولي�د 
و مبادله اجتماع�ی م�ی ش�ون�د . اق�ت�ص�اد از 
طريق توليدکنندگان آزاد و متش�ک�ل س�ازم�ان 

 می يابد .
با وجود اينکه مالکيت ابزار توليد و م�ب�ادل�ه 
به مالکيت اجتماعی در ميايد . ام�ا اي�ن ام�ر 
ي��ک ش��ب��ه ص��ورت ن��م��ی گ��ي��رد ، دوران 
ساختمان سوسياليسم سرش�ار از ت�ح�والت و 
پ��ي��ش��روي��ه��ا و ع��ق��ب نش��ي��ن��ی ه��اس��ت . در 
ج��م��ه��وری ش��وراي��ی ب��ا ت��وج��ه ب��ه اوض��اع 
اقتصادی و اجتم�اع�ی اي�ران و ب�ا در ن�ظ�ر 
گرفتن شرايط و مناسب�ات ح�اک�م ، از س�ل�ب 
مالکيت کنندگان سلب مالکيت می شود و در 
اختيار صاحبان واقعی ، يعنی توليدک�ن�ن�دگ�ان 
متشکل در شوراها و نهادهای مردم�ی ق�رار 

 می گيرد .
* در ج�م�ه�وری ف�درات�ي�و ش�وراي�ی ک�ه ب�ر 
ويرانه های جامع�ه س�رم�اي�ه داری ب�ن�ا م�ی 
ش��ود ک��ل��ي��ه م��وس��س��ات م��ذه��ب��ی ، دول��ت��ی ، 
شرکتها . صنايع و کارخانجات ، کارتل ها و 
تراست ها و کليه وسايل تولي�د و م�ب�ادل�ه در 
دس��ت اش��خ��اص ح��ق��ي��ق��ی و ح��ق��وق��ی را ب��ه 
صاحبان واقعی آنها يعنی توليد کنندگ�ان آزاد 
متحد و متشکل موس�س�ات ب�از م�ی گ�ردد و 
سلطه سرمايه داران و دالالن و م�ح�ت�ک�ري�ن 

 بر می افتد .
* در جمهوری فدراتيو ش�وراي�ی گ�ذران از 
طريق بهره ، ربا و نظاي�ر اي�ن�ه�ا م�م�ن�وع و 
جرم محسوب می گردد و ه�ر ش�خ�ص ق�ادر 
 ب��ه ک���ار ک���ه ک��ار ن���ک���ن��د ن���م��ي���خ���ورد .

 

اساسي جمهوري فدراتيو شورايي... قانونبخشي ازمفاد   
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