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ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کارگران سراسرجهان
برای سرنگونی نظام
سرمایه داری وبرقراری
سوسیالیسم متحدشوید !

بمناسبت صدمین سالگرد انقالب
سوسیالیستی اکتبر
یکصد سال پیش انقالب کبیبیبسسبلسبیبا بیب ب ب
اک یس به رهیسی حزب بلشلیک ودرراس آن
والدمببیببس ایببلببیببر ببهببیبب

درسببس مببیببهبب ببای

امبباببسا ببلری بببزرت روسببیببه ببزاری بببه

نقش انقالب اکتبر در تحول آموزش و فرهنگ خلقهای اتحاد جماهیر شوروی

پیسو ی رسید.پبیبامبد هبای در شبان انبقبالب
اک یسو اثیس آن درببیبداری بیبقبه کبار بس و

مانیکه انقالب اک یس به پیسو ی رسید لق بای سبساسبس روسبیبه ،ببلیبآه مبلب آسبیبای مبیبانبه

حم کشان سساسبسهب بان درمبیبار ه بلبیبه ا بی لادی ،قب ماند

،اق صادی و فسههگ رنج مییسدند.مذهب ،سافات ،ن س یزی  ،بلبث

نظامات سسمایه داری و اس ثمار و اسب بابمبار س یزی ،یایضات مخ لف هه

مل و مذهی  ،بیداد میکسد .انلاده ها ا فسس ادن فس ندانشان

ا فسا های اریخ بشسی و چبسا راهبهبمبای به مدارس هلل یسی میکسدند ،نان ود سان بدون اها ه مبسدان بانبلاده حبر ببیبسون رفب ب

یقه کار س و حم کشبان درلبلبیبه ببسنبظبا

انه راندا هد .نانیکه ا دس لرات روحانیلن ومسدان انه سسپیچ مبیبکبسدنبد ،ببه بس

ا

مهحط سسمایه داری ورسیبدن ببه هبامبابه ای فجیا

کهجه و به ق

میسسیدند.

بباری ا س ب ببث واس ب ببثببمببار ور وسببسکببلب
وههگ و ویسانگسی درسساسسه ان است.
در اریخ ه ان هیبر رویبدادی را نبمبیب بلان
یافت که باندا ه انقالب اک یبس درسبسنبل بت
بشس اثیس ذا ه با د  .اک یس ه ا سسآلبا
رهائب کبار بسان و حبمب بکبشبان و آلبا
ند

نلی درروسیه نیلد ،ببلبکبه انبقبالب

اک یس با حل

که در نبد ب

درباره دوران . . .
پسدا

به م ئله دوران اریخ ومح لای ا ل و ه ت کامل آن ،در دوی

کار سی و ایی اس سا آی انقالب

ئلری انبقبالب

یقه کار س و مشخص نملدن دوس ان ود مبهبان آن ،نبقبش

ایی کههده ای دا ه ودارد.رسا ه حاضس در اریخ  2631ودر رابطه با م ائ مبلرد مبهباقشبه
آن دوران به ر ه حسیس درآمده است و ا کب بابب

بحبت بهبلان «انبقبالب ایبسان ووفبایبف
ادامه در صفحه 4

پس اریا» ،ان خاب ده است.
سرگذشت لنین بعدازمرگ
طنز بمناسبت یکصدمین سالگرد انقالب اکتبر

بیبقبه کبار بس

و لده های حم کبش ببلهبلد آورد ،فصب
نلیه را در اریخ بشس شلد .انقالب اک یبس

ادامه در صفحه 9

آورده اند رو ی که هی میمیسد بالفا له دردس گاه داوند ا بث لبللبائب ببسپبامبیبشبلد،هبمبه

ثابت کسد که هاماه را مبیب بلان ببسا بل ب

ا کلچک وبزرت ،ا

نلی وم ضاد با هبامبابه سبسمبایبه داری و

آنجائیکه هی را میشها هد و ا پیش د مه دیسیهه دا و درباریان را با هی میدان هد  ،سسیع

ب لد لده های کبار و حبمبت سبامبان داد.

نیلد ود نکیس و مبهبکبس را

می لان بسا اپلس سسمایه پیسو

د.

زرائی

لد ان را میسسانهد به
مس ص میکههد و ا

ا هیسئی به رقص و پایکلب میاسدا نبد .فبسسب باد بان بدا ا

انه هی و دیگس سئلال و هلاب هث ال

انه های هی میگیسند و یکساست مییسند پبیبش بدا  .بداهبث کبه ببیبشب بس

ا همه با هی آ هائ قیل دا ت فلرا دس لرمیدهد به زرائی که ایهل بیاندا ید وسط ه هث .

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 1

نوشته ای ازلنین بمناسبت چهارمین سالگرد انقالب اکتبر

در صفحه 5

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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ملرد هجل وحشیانه مافیای قدرت و سبسمبایبه

بمناسبت صدمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر
 ...ادامه ا

همی گی ان سناسیلنا ی

فحه یک ...

انقالب اک یس همچهی ثابت کبسد کبه بلده هبای

داران ا ه به دوران رسیده قسار سفت و ببه

بیبقبه کبار بس را

دره ت رهانیدن بشبسیبت ا یبس یبل ببسد ب

اراج رفت ودرحا یکه ده ای انبد
کشبببیبببدن امبببلال و ثبببسوت هبببای

بببمبببلمببب

کار س و حم کش رها ده ا یسیل سبسمبایبه

نظا ب سه کش

داری حت رهیسی یقه کار س قبادرنبد نبظبا

دو ت لراهابا پش ییان فکبس ی و بمبلب ا

درن یجه ای فسوپا

واق صادی راسا مان دههبد کبه ببسلبث

همه اس ثمار لند ان وس مدید ان هب بان ،نبدای

ا حاد لروی بلیآه کار سان و حم کشان ببه

محا سه اق بصبادی و بحبمبیب هبهبگ ا سبلی

آ ادی ورهائ

ما بشسیت را سبسداد وا بکبال

احیان

نظام ای سبسمبایبه داری درمبدت کبل باهب ببه

نلیه ا میار ه بس لیه سسمایه و امابسیبا بیب بث

قدرت وثسوت و ایدئل لت ها و ئلری ی هبای

پببیببشببسفب ب ببای ببظببیببث اق ب ببصببادی ،اهب ببمببا ب

وا کال مخ لف بیداد وس ث و یایض را دره ان

نظا سسمایه داری مست سلسیبا بیب بث وآلبا

اه ما

وفسههگ دست یابد.
انقالب کییس سلسیا ی

به نمایش ذا ت .

ببا بباال

حم کشان ،یک یه میلیلنس و میلیاردر دنبد،

ساند و کبیبه باه نبیبسومبهبدی ببسای انبقبالب
اک یس ببا ایبجباد او بیب

دو ت کار سی و سبلسبیبا بیب ب ب هب بان ،چشبث
اندا بشسیت بسای سا ب ب هب بانب

میلیلنب با نبفبس ا اهبا ب

فقس و فالکت سف ار دند .ا آن پس

دوران نلی

اه ما

ند

را نلید دادند  .امبا

کار سی و سایس انقالبات دمبلکبسا بیبک وضبد

بسلث شدید اس ثمار ولارت وچااول دسب بسنبج

اس امار و اماسیا ی ث بلهلد آورد.

لده های کار و حمت وببدسبت آوردن ببا ار

اک یس نه ه با ببه

سسمایه و کاال و نبیبسوی ار ان کبار و دسبت

باری ا

ههیش کار سی در همه کشلرهای ه ان نبیبسو

یاب به مهابع ملاد ا

سده اما ببحبسانب بای

بدا ب ب و

و بلان با ه ای ببخبشبیبد ،ببلبکبه در بیب حبال

یک پس ا دیگسی سبسمبایبه داری بباردیبگبس

را شلد .ا س نیک بهبگبسیبث

نیسوی ظیث لده های حت س ث و اس ثبمبار و

ای بار به نحل ب یار آ کار سی پلسید

انقالب اکب بیبس ببسلبث ضبابف و کباسب ب هبا و

یایض و نابسابسی را به میدان میبار ه کشبیبد.

نظا را به نمایش ذا ت  .بحسان بائب کبه ببه

ک ت و پبیبسو یب بای آن ،نبخب ب بیب انبقبالب

ودر مان ب بیبار کبل باهب

بئبلری و باکب بیبک

هبهبگ و کشب بار و فبقبس و فباقبه و

پیسو مهد یقه کبار بس واقشبارمبحبسو هبامبابه

انقالب پس سری به نحل

سده ای در سساسس

بس لیه بسبسیت نبظبا سبسمبایبه داری  ،بب بسه

ه ان راهبهبمبای بیبقبه کبار بس و هبهبیبشب بای

اس ثمار و فار ا یایض نآادی و س ث ههب ب
 ،یقا

و مل و پایان هس لنه ب

نابسابسی اه ما

پیسو ی انقالب سلسیا ی

کشب ان ببان ا ان ببان و بببزر ب ببسیب هب ببش

انقالب

و ببحببلل بببهببیببادی در سببساسببس بباریببخ بشببسیببت

ثییت انقالب سلسیا ی ب

مح لب میگسدد .به ای د ی که با انقالب کییبس
سلسیا ی

اک یس بسای او ی بار در اریخ بشس

قدرت حاکمه بدست
مادی ند

یقبه ای افب بادکبه بسایبط

و کار و ذران او با هبیبر بکبلب

ا ا کال اس ثمار وب سه کش مطابقت نمبیبکبهبد
و به همی د ی با بال

ببسای بوبل و نباببلدی

د.

همبساه ا
آور

و ب چشبث انبدا ی ببسای بشبسیبت ببه

ارمبببببببببببببببببببببببببببببوبببببببببببببببببببببببببببببان
امسو در سایط

دو ت کار سی و

درروسبیبه بحبکبیبث

ای

سلسیا ی

آورد.

دمی سا گسد انقالب کییس

اک یس را سام میداریبث کبه هب بان

س

نفلذ مادی و مبابهبلی

سسمایه داری در آ ش بحبسان اقب بصبادی بلد

ب بس

مبیبار ه بیبقبا ب در

دست وپامیزند واکهلن بلده هبای ببیبشب بسی ا

کشلرهای سسمایه داری پیشسف ه  ،امابسیبا بیب بث

حم کش به امب ا بلب

آن دره ان و

یقه کار س و مسد

وسسمایه هب بانب را وادا بت با ببا بلسب ببه

ادبببار

هسوسیله ای ا همله محبا بسه اقب بصبادی و

ا صابات و ا ب بساضبات

حمله نبظبامب و دامب

دن ببه هبهبگ دا بلب

ب بسده سب بادهبای

نظا مهحط سبسمبایبه داری را ببه یبس سبلال

هس لنه سی ث یایض وب بسه کشب ان بان ا

و حمی م ابقه

ان ان و یاات ویسان کههده آن  ،نظیس بیکاری

کار سی روسیه را با ک ت مبلاهبه سبا د و

،نبآادی ،مبلب و

دیبگببسببسو انبحببسافبات وا ب ببیباهببات

وضع کهبلنب هب بان ببار دیبگبس نشبان نشبان

اس امار واس بثبمبار و هبهبگ وکشب بار مبال مبه

مب بباببدد دررهببیببسی حببزب کببمببلنببیب ببت ا ببحبباد

انبقبالب اکب بیبس دوران

دارد .انقالب اک یس پایبه هبای مبادی و مبابهبلی

نبظبا سبسمبایبه

 ،سسهگ  ،یایضات هه

ایجاد چهی

حل

را فساهث کسدو بسلث حمیب

ههگ دا لب و مبحبا بسه اقب بصبادی وحبمبلبه
نظام ا سلی کشلرهای اماسیا ی

اما ببا

اس ب ببقببسار دو ببت ببلراهببا هببلببله دیببگببسی ا
صفحه 1

بس

ا

لیحا  ،دو ت سلسیا ی

ببلد پبب

بببسده و بببا دسببت دن بببه

لروی ،باهلان مکم
ه ان

مزید بس لت بدنبد با سبسانبجبا

انقالب با ک ت ملاهه
باد ا

بال

و

ایب

لد .

مییسند و لاهان وییبسات ببهبیبادی در سبیب ب بث
اق صادی واه ما
میبدهبد کبه ببساسب ب

ملهلد میشلند.

انقالبات کار سی و ذار ا سبسمبایبه داری ببه
سلسیا ی ث ودوران به پا اس

یقه کار س ،

دوران بیداری بلده هبای حبمب بکبش مبسد و

ک بت و فبسوپبا ب ا بحباد بلروی،

دوران پیسو ی بشس

درحا یکه ما دست آوردهای انبقبالب اکب بیبس

بس اس ثمار سسمایه

ادامه در صفحه 64
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نقش انقالب اکتبر در تحول آموزش و فرهنگ خلقهای اتحاد جماهیر شوروی
اقی ا انقالب اک یس  08در د مسد روسیه

« سوسیالیسم تنها نظام

ندا هبد .و بلبقب بای

اجتماعی است که میتواند

بی لاد بلدند ،ا هسپهج کبلد
ا ال امکان مدرسه رف

چب بارنبفبسآنب با

مها ر آسیائ وضبابیبم ببمبسا بب ببد بس ببلد
ودر قب مبانبد ب فبسهبهبگب وهشب بهباکب ببه

آموزش وفرهنگ را بطورکامل

سسمییسدند .در باهبیبکب ب بان  0988در بد ،
درقببببببیببببببسقببببببیببببببزسبببببب ببببببان

،در سه ان9988در بد ودرآذرببایبجبان و

ببلروی نببه فببقببط بببسابببسی و حببر آمببل
حقر آنسا نبیبز

بابد ا پبانبزده سبال  ،یبابهب درسبال 2861
ا حاد لروی او ی کشلری دره ان ببلد کبه

بابد ا انبقبالب اکب بیبس ببلسبیبلبه قبدرت دو بت
ببالوه بببسا ببال بببسابببسی حببقببل

لق ای ساک سس می روسیه ،کل ش هبای
ظیث و اقت فسسائ انجا سفت ا ببساببسی
و

بببه ارث رسببیببده ا دوران ببزاری ،دو ببت

در دردوراف اده سی نقا کشلر فساهث نمبلد.

سلاد بلدند.
ببلراهببا

سیاس  ،فسههگ

و سا ارهای ب یار کب ب

ا ال کسد ،بلکه سایط مل

قراردهد «لنین

سکمه ان نیز  88در د نان و مسدان بب

با وهلد همه مشکالت و مبلانبع اقب بصبادی ،

رایگان و همگان رادرسساسس ا بحباد بلروی

دراختیار توده مردم

9988در ببببببد

مببببببببببببببببببببببببیببببببببببببببببببببببببشببببببببببببببببببببببببدنببببببببببببببببببببببببد.

ببببباوی مبببببلببببب

مسد .میار ه با بی لادی و قب مانبد بیب بای
فسههگ

بمهظلر بساندا ب نباببساببسی هبای

میق بلد که ا ذ ه به ارث رسیده بلد.

پایان داد.
انقالب اک یس و اس قسارسلسیبا بیبز

بسایبطب

را بلهلد آورد کبه ببهبا ببه ا بال یبلن بکبل

سی ث لراها وحزب بلشلیک ،در سایبطب

دردهه « 98مسد

بسنامه ار قا سطح سلاد و فسههگ لده هبای

مسد ه ان ک اب میخلانهد بلکه پس یساژ سی

سدد .قبب مبانبد ب هبا وا ب بالفبات بمبیبر

مببسد رادردس ب ببلر رو قببسارداده بببلدنببد کببه

رو نامه های ه ان نیز درای کشلر مبهب بشبس

اق صادی و فسههگ کبه ب قبسون مب بمبادی

ههل ضدانقالب در ما کشلر ببا پشب بیبیبانب

میشلند» .ان شار بیش ا ده هزار رو نامه ببا

بلهلد آمده بلدند و مقاومت هائیکبه درببساببس

کشلرهای سسمایه داری مشولل سا ماندهب

یساژ 251میلیلن نه فقط به بان روس بکه

وو مقباببلبه ببا انبقبالب کبار بسی و بشبکب بت

به  59بان لق ای ساک ای کشلر ،ا هملبه

کشاندن آن بلد .مبدرسبه هبای با ه باسبیبس

دست آوردهای انقالب اک یس ببلد .در بلروی

میسسیبدنبد

درسال بیش ا  5هزار هلان کب باب مبهب بشبس

اق صادی،اه ما

حلالت نلی ا

در مبببببیبببببهبببببه هبببببای

لروی را ا نبخب ب بیب اهبدا

بلد ببسمب

به بی لادی درسساسس کشلر ببزرت بلراهبا

و فبسهبهبگب

س

نبیبز بامبیب

ضد انقالب و با بیبکبه

بسمذهب  ،قلمیت و قب مبانبد ب فبسهبهبگب
سا مانده
ال

میشد ،ملانع م اددی را دربساببس

بسای سا مانده

ند

نلیب ببلهبلد

آ ش ده میشدند آمل اران به ق

قلم و مبذهبیب ببه هبان

ودس جات ار جا

لروی نه ه ا ببیبشب بس ا

میشد و یساژ آن درسال  98انبدکب قبیب ا

آورده بلد .دو ت لراها مییاید آنچبهبان بمب

فاا ی حزب و لده های مسدم که ا انقبالب

سقل ای کشلر به یک مبیبلبیبار و هبفب بصبد

میکبسد کبه بب بلانبد بقبب مبانبد ب هبا را نبه

واقببدامببات سببلسببیببا ببیب ب ب دفببا مببیببکببسدنببد ،

میلیلن میسسید  .یاه 21بسابس ایاالت مب بحبده

در لل قسن ا ،بلکه درمدت چهد دهبه ا مبیبان

میاف ادند.

آمسیکا ک اب مه شس میشد.

بسدارد .هی با طف لهه به همی وضایبت

میار ه با بی لادی هبمبساه ببا مبیبار ه ببسای

درای کشلر بیبش ا  638هبزار کب باببخبانبه

بلد که میگفت «ما یس نمبیبکبهبیبث ،حبزب مبا

امی نان  ،کار  ،م ک ببسای هبمبه مبسد ،

وهلد دا ت که هسسبال نبزدیبک ببه

قببدرت پببیببکبباربببا هببمببه ببقببب مببانببد ببیبب ببا

ایجاد مدرسه و آمل

گاه بسای همبه کبلدکبان

رادر لددارد».

،کمک به لبقب بای مبخب بلبف سباکب

امی کار ،نان ،م ک ،آ ادی ببدون ار بقبا
سطح فسههگ و قب مبانبد ب

بمبلمب امبس

بببسای آمببل

ملم

یک میلیارد ک اب بی اها ب

بل یبع مبیبکبسد.

بلروی

در ی هال همه کار انه ها مسا ز ملم ،

بببان مببادری کببه قببیببال ا آن

مببح ب کببار  ،شببکببل ب ببای ببلده ای  ،مببدارس

مببحببسو بببلدنببد،اهببدا

بببزر ب

بببلدنببد کببه

وآمل

گاه ها نیز دارای ک ابخانه بلدند.

ناممکه میهملد ودو ت هلان لراهبا ا ببیب

مببیببیببای ببت ببلسببط قببدرت ببلراهببا درکشببلر

بببساسبباس آمببار یببلن ببکببل ا ببحبباد ببلروی

بببسدن بببی ب ببلادی درسببساسببس هببم ب ببلری ب ببای

پ هاور و قب مانده روسیه آن مان مب بحبقبر

در سهمه و ا یبف و بل یبع کب باب درهب بان
ادامه در صفحه 3
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درباره دوران . . .

ذا اب دا باید به ای سئلال پاسخ دهبیبث کبه مبا

( لساه با ار،دس سس به مهابع،ا بیب ببسدن

میکهیث ؟ ا ب لانیث وقایع

ملانع ومحدودیت هبای نبا ب ا مبهباسبیبات

درچه دوران

با بلهبه ببه ا بفب بگبیب بای مبلهبلد درهبهبیبش

ند

اریخ را که درمقاب مافاهسمیشلنبد ،در

فئلدا ) و بحبت باثبیبس ضبادهبای ر بدیباببهبده

کهیث.

نیبسوهبای مبل بده ببامبهباسبیبات بل بیبدی حباکبث

سل له مقاالت ئلریک ا ای دست را ببسای

دردوران ای مخ لف اریخ همیشه ههیش بای

بلقل پیلست  .و مح لای یه چبهبیب رونبد

مطا اه فاا ی ههیش کار سی و کبمبلنبیب ب ب با

هزئ وهلددا ه و لاهددا ت،همانبطبلرکبه

اریخ و ح ایب

مفید شخیص میدهد ودرآیهده نبیبز ببه انب بشبار

اریخ ههیش دملکسا یک وکار سی کشبلرمبا

درمهاسیات ملهلد به نفع اس بقبسار مبهباسبیبات

اهد آن بلده است.ای ههیش ها مان دراوج

ل ید سسمایه داری ببلد ،با نبیبسوهبای مبل بده

لهه ! میاحم مسبل به م ائ ههیش ه ان

و مببانب فببسوکببش کببسده انببد و بببمببلا ات آن

ب لانهد بدون هیر مانا ر د و

یبابب بد.

و انببحببسافببات ببلروی درای ب

دارای صل یات ویبآه وانبحبسافبات باش

بببهببابببسایب رسببا ببت بببلرژوا ی درد ببس ببلنب

مقاالت ،مسبل به مقطع اریخ مبیبشبلد کبه

لیش بلده اند«.همیبشبه انبحبسافبات مبخب بلبف

درست ا همی نبیبا

ای میباحبم درآن مبان هبز م بائب مبیبس

ا نببل م ب ببلسببط وسببس ببت م ب ببلسببط هببهببیببش

نا

ئلریک مح لب میشدند.

وهلددا ه و لاهددا ت ،ما نمی لانیث ببدانبیبث

درههیش بلرژوا ی لیه فئلدا ی ث ن ف ه ببلد

هبهبیبشب بای

وای امس بلرژوا ی را درراس دورانب کبه

وکار سی  ،نشسیه کاران شار مجدد

کملنی

ایهگلنه مقاالت اقدا
کببمببلنببی ب ب ب

لاهد کسد.

سایت فدائ

که به چه سس ت و با چه ملفقی

مقدمه

مخ لف و م ث اریخ دریک دوران مشخبص
بسایبط

به نظس م قیب ا

بجبزیبه و بحبلبیب

اق صادی  ،اه ما

و ویآه یب بای مشبخبص

لساه پیدا میکههد و
وبدانیث که کدا

مبا مبیب بلانبیبث ببفب بمبیبث

یقه درراس یبک دوران ویبا

ضباد در بسو د بس بلنب

مهاسیات فس لت فئلدا

س

میشد .ومح لای یه ای روند اریخب

ا ( 2908مقطع انقبالب کبیبیبسفبسان به)آلبا
و ا  2092ادامه مییابد ،قسارمیدهد.
صببس بباببا ب

یک هاماه و به یع آن قبیب ا پبسدا ب ب ببه

دوران دیگسی قسار سف ه ومح لای ا ل آن

امس بسنامه و اس بسا بآی پبس ب باریبا درانبقبالب

بکبامب آن

قساردارد و ههیه های مشخص واساس آن و

بسایبط باریبخب درآن

مح لای یبهب آن بیبارت اسبت ا ر بد و

آ

ایسان و ...رو

کسدن پاره ای ا م ائب

را ابیبیب کبسده و هب بت ا بلب
و صل یات ا لب

ملم و ه ان  ،ا هبمبلبه م بئبلبه دوران ،

دوران ولببیببسه را بباببیببیب مببیببکببهببد »و.ا .ببهببیب

صل یات  ،مضمبلن ،مبحب بلای ا بلب و

ب زیسپسچم درولی

،دوران ب

،ر ببد وپببیببسو ی بببلرژوا ی

اسببت کببه بببلرژوا ی درمببسکببزآن

ببببکببببلفببببائبببب

وفببببسا

هببببهببببیببببشبببب ببببای

بلرژوادمبلکبسا بیبک ببطبلرا بث وهبهبیبشب بای

ه ت کامل ا ل آن و نبیبز ببس بلرد ببه

بببدون در

و

رهائ بخش مل ببلرژوا ی ببطبلرا بص و

پبباره ای ا انببحببسافببات هببهببیببش هبب ببانبب

میار ه میکهیث و بدون بکار یسی ما سیا یب بث

ک ت ن ادهای اس یدادی فبئبلدا ب  .درسبت

اریخ

قادرنخبلاهبیبث ببلد ببا بحبلبیب درسبت

بساساس چهی مح لای یبهب دوران ببلد کبه

و لم

اسب بسا بآیبک

درآن مبان پبیبشبسوان دمبلکبساسب پبس ب بسی

 ،ال

کملنی

وضسوری ت .

چساکه در سایط کهبلنب
ورو

ببدون پباسبخبگبلئب

کسدن ملضع دربساببس م بائب فبل ،

نمی لان بطلر اساس ا

سح بسنامه پس ب بسی

و اسب بسا بآی و باکب بیبکب ببای رسبیبدن ببه آن
حیت کسد.
بسای در

ضببسوری اسببت ببا ا ویببآه ببیب ببای اسبباسب
دوران حاضس ها ت درس

سایط مشخص اهبدا

و اک یک ای

حیح ا خاذ کهیث.
به ذکس چهد مبثبال

ب ببهببده مببیببکببهببث .مببثببال دردورانب ببای مببخب ببلببف

مببهبباسببیببات مببلهببلد رابببس بب ببده

بسای رو

دن ملضل

که درهمی نل به ببه آنب با بلاهبیبث

پسدا ت ،هملاره یک یقبه درراس ایب ویبا

ا میار ه آن بس لیه نبظبامبات کب بهبه حبمبایبت

آن دوران قسار سفب به و صبل بیبات ا بلب

میکسدند وایب حبمبایبت را ببه نبفبع پبس ب باریبا

دا ه با بیبث «

ه ا ها ت ویآه ی ای اسباسب یبک دوران

کببسده اسببت  .انببقببالب  2908فببسان ببه را

ویآه یب بای

درنظسبگیسیث ،میییهیث که انقالب کییس فسان به

اش ای کشلر ویا آن کشلربا د »و.ا .هی
صفحه 4

بباریببخبب

بلرژوا ی قسارمیداد،پشسوان بیبقبه کبار بس

سایط اریخ وه ت کبامب آنبسا مشبخبص

مای می لاند پایه ای بسای در

بسنامه و اک یک ای لدرا مای میکسدند.
ا وق یکه صسمزبلر رسا ت د بس بلنبیب بای

اریخ

ویآه یب بای باش کشبلرمبان ،

ا دوران ب

کببه درآن نببد ب

به یایت ا نیا هبای پبیبشبسفب به بل بیبدکباالئب

میدان هد.وکمک مبیبکبسدنبد باایب د بس بلنب
هسچه میق س سدد.
ادامه در صفحه 66
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نوشته ای ازلنین بمناسبت چهارمین سالگرد انقالب اکتبر

ذاردند .کار که ما ى قسییا ده هفب به ببیب
 ٥٢اک یس ( ٧نلامیس)  ٥٧٥٧و انحالل مجلبس

چ ارمی سا گشت  ٥٢اک یس ( ٧نلامیبس) فبسا

بالانحسا

مبببببببببببببببببببببببببببببببببیبببببببببببببببببببببببببببببببببسسبببببببببببببببببببببببببببببببببد.

میسویث و میدانیث که ای انقالب را دیلار چیب

هس قدر ای رو بزرت ا ما دور س میبشبلد،

ا انقالب بلرژوا-دمکسا یبک هبدا نبمبیبکبهبد،

روسبیبه رو بهب بس

لاهد کسد که ا چبه

اهمبیبت انبقبالب پبسو ب بس

میگسدد و ما درباره جسبه ملى مجمل کار
لد میق س میاندیشیث.
ای اهمیت و ای

جسبه را می لان با ا بصبار

یاد و ا ی ه ب ى لیس کام و لیبس دقبیبر ،ببه

ب ل انقالب سلسیبا بیب ب بى پبیبش

میدانیث فقط میار ه مای

مؤس ان ( ٢ژانبلیبه  )٥٧٥١در ایب ر ب به
انجا دادیث هزار بار بیش س ا آنچیز بلد که
دمکسا ا و بیبیبسا ب با
دمببکببسا ب ببا

ببلرژوا (کباد ب با) و

ببسده بببلرژوا (مببهببشببلیببکب ببا و

حد ملفر بلاهبیبث بد (آ بساالمبس) ببه پبیبش

اسآرها) در سض هشت ماه حبکبلمبت بلد

بسویث و کدا بخش ای وفیفه فل ا ااده ا بى

انجا دادند.

را اهببسا ببلاهببیببث کببسد و کببدا بببخببش ا
پیسو

هایمان را بسا

ای

سسلها ،پس لها ،لدپ هدان و هامبلب ب با،

لد حکبیبث بلاهبیبث

مشیس چلبى لد را حسکت میبدادنبد و حبال

نحل یس بیان دا ت:

نملد .آیهده ای ملضل را نشبان بلاهبد داد.

آنکه ح ى سلطهت را هث نباببلد ن با ب بهبد! مبا

وفیفه م قیث و نزدیک انقالب روسیه وفیفبه

و ى همی حاال میییهیث که در امبس ا بالحبات

با ه سلطهت را چهان بدور ریخ یث کبه ک بى

ویبسان،

هس ز چهان نبکبسد .مبا سبهبگبى ببس سبهبگ و

بلرژوا-دمکسا بیبک ببلد ،یبابهبى ببسانبدا ب ب

سلسیا ی ى هاماه  -ببسا

بقایا نظامات قسون وسطایبى و دودن ایب

رنج دیده و قب مانده  -بمیزان ظیبمبى کبار

ش ب ببى بببس شببت کببال دیببسی ب سببال نببظببا

بقایا ا آ س و صبفبیبه روسبیبه ا وهبلد ایب

انجا سف ه است.

مسها باقى نگذا یث (راقبى بسیب کشبلرهبا

بسبسیت ،ا ای نبهبگ و ا ایب ببزر ب بسیب

و بببى اول مبببلضبببل

سمز هس لنه فسههگ و هس لنبه پبیبشبسفب بى

دمکسا یک انقالب لدمان را باایان رسبانبیبث.

در کشلر ما.
و ما بحر مییا یث که ایب

صبفبیبه را ب بى ببا

ز س و سسیع س و ه لرانه س و کامیابانه س

کشبلر

مضبببمبببلن ببببلرژوا-

ماها ای کال باید بسا مارک ی

ا رو ب

با د .ه ت لضیح مطلب ،مثا ب با

رو بهبى

ا قیی انگ ان و فسان ه و آ بمبان هبهبل ا
بقایا نظبا

مبسها

میبقب بسیب ریشبههبا

بیاوریث.

بالش نشبدهانبد!) .مبا
نبظبا

مبسها

یبابهبى

بقایا فبئبلدا بیب بث و سبسواژ را در را بت
بکلى بساندا یث" .می لان مبیباحبثبه کبسد" (در

و پسدامهه س و ا نقطه نظس نفلذ در لدههبا

مضملن بلرژوا-دمکسا بیبک انبقبالب ،یبابهبى

ضبخببیبث آن بمببیبر ببس ا

صببفببیببه مببهبباسببیببات اه ب ببمببا ببى (نببظببامببات و

مببهببشببلیببکب ببا و اسآرهببا ه ب ببهببد کببه بببه ایب

انقالب کییس فسان ه ،که م جاو ا  ٥٥٢سال

مؤس ات) کشلر ا آثار قسون وسبطبائبى ،ا

میاحثات مشولل ببا بهبد) کبه "سبسانبجبا " ا

پیش واقع د ،انجا دادهایث.

سسواژ و فئلدا ی ث.

ا الحات ارضبى انبقبالب کبیبیبس اکب بیبس چبه

بلببر در قشبسهببا

سده بلرژوا

آیا مقارن سال  ٥٧٥٧بمبده بسیب مبظباهبس و

هث آنار ی

(یاهى مهشلیک ا و اسآرهبا ،کبه نبمبایبهبد بان

سبسواژ در روسبیبه چبه

روسى ای

ا و هث دمکسا ا

یپ اه ما ى بیب ا بمبلبلبى ه ب بهبد)

بمیزان فل ا ااده یاد مطا ب در هث بس هبث

بقایا و با مبانبدههبا
بلد؟ سلبطبهبت ،نبظبا
یله اس فاده ا

مبسها  ،مبلبکبدار

و

می  .وضع نان ،مبذهبب و

درباره رابطه بی انقالب بلرژوا-دمکسا بیبک

س مگس ن یت به مبلبیب ب با .هبس یبک ا ایب

و انقبالب سبلسبیبا بیب ب بى (یبابهبى پبسو ب بس )

"ا طیل ا اوژیانس" را که بگیسید میبیبیبهبیبد

بحبت

بلر بى

میگف هد و میگلیهد .ىای چ ار سال

که ما کامال آنسا نظیف کسدهایث .در

ببارهببه ببدها

چیز حا

کببافببى ا ادبببا و کبباد ب ببا و

میشلد .ما ا ب آن نی ب بیبث کبه

اکهلن وقت را بس سس ای میاحثات لف کبهبیبث
یسا ما ای میاحثه و مامى میاحثات مبسببل
به آن را بلسیلبه مبیبار ه حب مبیبکبهبیبث .و بى
نمی لان مهکس ای واقایت د که دمبکبسا ب با
سده بلرژوا هشت ماه با مالکبیب  ،کبه سبهب
سسواژ را حفظ میبهبمبلدنبد" ،سبا

کبسدنبد"

اسب ببهببیبا مببا ا مببارک بیب ببث در ایب ببباره و

که بجاست ف ه لد که همه کشلرها راقیبه

و ى ما در سض چهد هف ه ،هث ای مالکی و

حت ح اب ما در ملرد جبسببه انبقبالبب با

هببهببگببامببى کببه ببلد ببان انببقببالب بببلرژوا-

هث ما سه آن ا را ا رو سبس مبیب روس

ذ ه کامال أیید سدید .ما انبقبالب ببلرژوا-

دمکسا یک را در  ٥٥٢و  ٥٢٢سبال پبیبش و

بکلى بساندا یث.

ا آن هث هلل س (انگ بان در  )٥٤٦٧انبجبا

مذهب یا بىحقلقى نان یا س مگس ن یت به

میدادند هظیف ای ا طیل با را نبا بمبا بباقبى

ملی ا لیس روس و نابسابس حقلقى آن ا را

دمکسا یک را ب س ا هس کس دیگس ببفبسهبا
لد رساندیث .ما با آ باهبى کبامب  ،اسب بلار و

صفحه 5
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بگیسید .همه ایه ا م ائب مبسببل ببه انبقبالب

و بببى ببببسا

آنبببکبببه

ف لحات انقالب بلرژوا-دمکسا یبک را ببسا

بارانى ا اهت و د ها و اس زا ببس سبس مبا
بیارنبد .مبا دقبیبقبها

فبسامبل

نبمبیبکبهبیبث کبه

بببلرژوا-دمببکببسا ببیببک اسببت .فببسومببایببگببان

لق ا روسیه حکیث کهیث ،مییبای بت هبلبل بس

ناکامی ا و ا یاهات ما واقاا یاد بلد و یباد

دمکساسى سده بلرژوا هشت ماه درباره ایب

بسویث و هلل س رف یث .مبا م بائب مبسببل ببه

است .و ا لال مبگبس مبیبشبلد در امبس ایبجباد

راه،

ا کهلن نادیبده سبا مبان دو ب بى ،ببدون

مطا ب پس لیى میکبسدنبدح حب بى یبک کشبلر

انقالب بلرژوا-دمکسا یک را در اثبهبا

راقى ه ان نی ت کبه ایب م بائب در آن در

در هسیان م و بمثابه "مبحبصبلل فبس بى"

ناکامى و ا یاه م کسد! ما پیلسب به در راه

بده

کار سلسیا ی ى مده و واقبابى و انبقبالببى-

ا الح ناکامی ا و ا یاهات لدمان و بب بیبلد

بببا ببد .در کشببلر مببا ای ب م ببائ ب بببلسببیببلببه

لدمان ح میکبسدیبث .مبا هبمبیبشبه

ملى ا بلل بلرو  ،انبطبیباقبى کبه

ه ت بلرژوا-دمبکبسا بیبک با آ بس حب
قانلنگذار انقبالب اکب بیبس با آ بس حب

پسو ار

سا

انطیا

بده

میگف یث رفس  ،محصلل فس ى میار ه انقالبى

ب یار و ب یار ا حد کمال دور است مبیبار ه

است .ما با مذهب چهانکه ببایبد بایبد مبیبار ه

یقا ى است .ما میبگبفب بیبث و در بمب ثباببت

لاهیث کسد .و ى ما حر داریث بخلد بیبا بیبث و

لبیبس

کببسدیببث کببه ا ببالحببات بببلرژوا-دمببکببسا ببیببک

مییا یث کبه سبابادت بسو سبا ب بمبان دو بت

باش بلد بان ببا مبهبا بر

یبباببهببى

لرو و بدیهلسیله سو دوران نبلیب در

ببلدمببخب ببار بباش ببلد ببان را دادهایببث .در

سلسیا ی ى است .بجاست ف ه لد که هبمبه

اریخ ه ان ،دوران سلطه یقه نلی  ،کبه در

و رذا ب بى

کائبل بکبىهبا ،هبیبلبفبسدیبهبگهبا ،مبار بفهبا،

کلیه کشلرها سسمایهدار س مکش اسبت و

کسدهایث و میکهیث .ما به هبمبه مبلبیب ب با
روس هم لر

کشلر ما یک چهی دنائت و پلیبد

مببحببصببلل فببس ببى انببقببالب پببسو ب ببس

نظیس بیحقلقى و یا ناقصا حقلقى نبان ،ایب

چبببسنبببفهبببا ،هبببیبببلبببکویبببتهبببا ،بببلنبببکبببههبببا،

همه ها ب ل

با مانده نفست انگیز سسواژ و قسون وسطبى،

ماکدونا دهبا ،بلرا بىهبا و دیبگبس قب بسمبانبان

بس بلرژوا

که بلرژوا

مبوبسض و بسده ببلرژوا

مارک ی ث "دو و نیث" ن لان هد ای رابطه را

 ،ب ل دیک ا لر پسو ب باریبا،

ال ى ان انبیبت ا یبل سبسمبایبه و

کـُهد ذه و مس لب در همه کشلرها ه بان

در

بدون کلچک سی اس ثها بدان رنگ نل میزند،

انقالب دو حلل مییابد .انبقبالب دو م بائب

وهلد ندارد.

انقالب اول را در هسیبان بمب حب مبیبکبهبد.

م أ ه ههگ ا امبابسیبا بیب ب بى و آن سبیباسبت

هببمببه ایببه ب ببا  -مضببمببلن انببقببالب بببلرژوا-

انقالب دو کار انقالب اول را حکیث میهمایبد.

بی ا مللى سسمایبه مبا بى کبه اکبهبلن در هبمبه

د و پبهبجباه با دوی بت و

میار ه و ه ا میار ه است که مای میکهبد با

ه ان اس یال دارد و نا زیبس مبلهبد هبهبگب با

چه حدود انقالب اول ملفبر بلاهبد بد ببه

اماسیا ی ى هدید و شدید بی ابقه س ث مبلبى و

دمکسا یک است.

پهجاه سال پیش ا ای پیشلایبان پبیبشبگبا ایب
انقالب (ا س بخلاهیث ا یک یک
ای

سا کلى سخ

بلر مبلبى

لییث ببایبد ببگبلیبیبث ایب

انقالب ا) به مسد و ده دادند بشسیت را ا قید
ام یا ات قسون وسبطبائبى ،نباببساببس

نبان،

کههد .نخ ی انقالب ضم ر د لد به

ب ل

ند ى نلیب  ،ب بل

پبیبسو

انقالب دو حلل یابد.
نظا

ده است.

لارت و اراج و ا هبا

بلبقب با

نبا بلان و

لرو همانا یکى ا أییدات یا مظاهبس

قب مانده و کبلچبک بلسبط مشب بى ا دول

ببحببلل یببک انببقببالب بببه انببقببالب

"راقیه" است - ،ایب م بأ به ا سبال ٥٧٥٦

حببد اکببثببس

کبسه

آ ببکببار ایب

دیببگببس اسببت .نببظببا

ببلرو

ام یا ات دو ى فالن یا ب مان دی (یا "اندیشه

دمکسا ی ث بسا کار سان و دهقانبان اسبت و

دیهى" و "دیبهبدار " ببطبلر ا بث) و ا قبیبد

در ی حال دال بس

ب بت ببا دمبکبسا بیب بث

نابسابس ملی ا بسهانهد .و بده دادنبد و اهبسا

بلرژوائى و پبیبدایبش بسا نبلیب هب بانبى-

نکسدند .نمی لان هد اهسا کههبد یبسا "احب بسا

اریخى دمکساسى یاهى دمکساسى پبسو ب بس

به ما کیت صل ى مقبدس" مبانبع ببلد .در

یا دیک ا لر پسو اریاست.

انقالب پسو س ما ای "احب بسا " مبلبابلن ببه

بگذار سگان و لکان بلرژوا

ای آثار سه بار ملالن قسون وسبطبائبى و ببه

دمکساسى سده بلرژوائى کبه ا دنبیبال ایب

ای ب "مببا ببکببیببت صببل ببى مببقببدس" وهببلد

بلرژوا

ندا ت.

مس کیه در امس سبا ب بمبان نبظبا

صفحه 1

ههگ ا اماسیا ی ى ا بسمیدارد ،نصیب مبا

م أ ه اساسى سیباسبت کبلبیبه کشبلرهبا
می

ده ا میلیلن نفس است .ای م أ بها

اسبت در

باره ای که آیا در ههگ اماسیا یب ب بى ببابد ،
کببه بببلرژوا
ببدار

مح ضبس و

ده است .ای  -م أ ه حبیبات و مبمبات

در بببسابببس انببظببار مببا آن را

مببیببیببیببهببد و در بببسابببس انببظببار مببا ا

سسمایهدار پدید میآید ،ببیب بت مبیبلبیبلن نبفبس
هببال

ببدنببد ،آن هببث ببباضببافببه هببهببگ ب ببا

میسود بخا س ناکامی ا و ا یاهات

هضث به آن کبه هبهبل هبث با بمبه
"کلچک" ُم َ

مبا

نیاف ه است) و آیا در ای ههگ نبا بزیبس آیبهبده

بلرو
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لببیببظ و ببب بب ببان و

(ا س سسمایهدار حفظ لد) صت مبیبلبیبلن

اکبباذیببب ایب واقبباببیببت هب ببانببى -بباریببخببى را

سبى مبیبلبیبلن

بدهبا و

نفس ماللل لاههبد بد (ببجبا

نمی لانهد مه آ لد کهبهبد کبه ،پبس ا

ما ای کار را سو کسدهایث .و اما ایهبکبه آیبا
چه ملقع و ى چه مد ى و پسو ب بسهبا
ملت ای امس را به سسانبجبا

کبدا

بلاهبهبد رسبانبد

نفس که در سا ا  ٥٧٥٦ا  ٥٧٥١مبابلبلل

هزارها سال بسا نبخب ب بیب ببار ببسد بان ببه

م أ ه اساسى نی ت .م أ ه اساسبى ایب اسبت

دهاند) یا نه .انقالب اک یس مبا در ایب م بأ به

ههگ ببیب ببسدهداران ببا ا بال آ بکبار ایب

که یخ ا ها کهده ده و بحسکت درآمده است،

هث دوران اریخى -ه انى با ها
کببسده اسببت .ببدمببه بببلرژوا

را افب ب باح
و پببامببهببیببس

اار پاسخ دادند :ای ههگ بی بسدهداران را
که هدفش ق یث لهائث است به هبهبگ ببسد بان

هاده با

ده ،راه نشان داده ده است.

آقایان سسمایهداران همه کشلرها ،که "می "

لان ا و یاهى اسآرهبا و مبهبشبلیبکب با و

همه مل

لیه بسدهداران همه مل

یدی کهیث.

ژاپهبى را در ببساببس "مبیب ب " آمبسیبکبایبى و

مامى دمکساسى به ا طالح "سلسیا ی ب بى"

پس ا

دها و هزاران سال ببسا

نبخب ب بیب

"می " آمسیکایى را در بسابس"می " ژاپبهبى

بباببار " ببیببدیبب هببهببگ

بار ای

اار ا یک ان ظار می ث و ببلن ببه

ببسده بببلرژوایببى

اماسیا یب ب بى ببه هبهبگ دا بلبى" را م بخبسه
اار یگانه حقیقت مهحصس

میکسدند .و ى ای

یببک بببسنببامببه سببیبباسببى رو ب و "دقببیببر" بببه
میار ه مؤثس میلیلن ا س مکش بحبت رهبیبس

و "می " فبسان بل

را در ببساببس "مبیب ب "

انگلی ى و لیسه "دفا میکهید" ،ببه سبا بلسبى
بببلا بببیبببههبببا

بببلد ادامبببه دهبببیبببد! آقبببایبببان

ا کار در آمد  -حقبیبقب بى نبامبطبلبلب ،شب ،

پسو اریا ،به نخ ی پیسو

پسو ب باریبا ،ببه

ان سناسیبلنبال دو و دو و نبیبث و هبمبه بسده

بىپسده و بىامان ،همه ایبهب با درسبت  -و بى

نخ ی پیسو در امس محل ههگب با ،در امبس

بلرژواها و فیلی سها پاسبیبفبیب بت سبساسبس

فبل ا باباده

ا حاد کبار بسان کبلبیبه کشبلرهبا بلبیبه ا بحباد

حقیق ى در بی یک دنیا فبسیبیب با

فسیف لویهی ى و پاسیفبیب ب بى .ببهبیباد ایب
فسیی ا فسو میاا د.
است .هس رو

بلبح ببسسبت افشبا

بده

که میگذرد مبابهبا و بلاقبب

لح ورسا را که ا

لح بسست هبث ببد بس

ه ان ،با نگار

"ببیبانبیبههبا

ببال" هبدیبد

بلرژوا

کشلرها مخ لف ،آن بلرژوا

( یر نملنه بیانیه بال ملرل سال  )٥٧٥٥ببه

که هث

لح و هبث هبهبگبش ببحب باب ببسد بان

" فسه رف ب " ا م بأ به مبسببل ببه وسبائب

سسمایه ،بح اب مزدوران ،بح اب دهبقبانبان،
بح اب حم کشان است ،میدل سدید.

میار ه لیه ههگ ا اماسیا ی ى ادامه دهیبد!
نخ ی انقالب بلشلیکى نخ ی

است ،با بیسحمى بیش س افشا میهماید .بسا

ای نخ ی پیسو

هبهبل پبیبسو

میلیلن ا و میلیلن ا مبسدمبى کبه دربباره بلب

نی ت و ای پیسو

را انقبالب اکب بیبس مبا ببا

ههگ دیسو و ههگ فسدا که در حال کبلیب

سبخب بیب ببا و د بلاریب ببا

است میاندیشهد ،ای حقیقت َم یب رو ببسو

نا هیده و یک سل له نباکبامبیب با و ا ب بیباهبات

رو ه س و واضح س و مؤکد س میشبلد کبه :ا

ظیمى که ما مس کب بدهایبث ،ببدسبت آورده

آ سی و م م سی و د لار سی و نا ما سیب

هببهببگ امبباببسیببا ببیب ب ببى و ا "مببیببس" ))мир

است و ا لال مگس میشد که یک بلبر بقبب

کارها ما سا ب بمبان اقب بصباد

و پبىریبز

اماسیا ی ى که بهبا بزیبس مبلهبب پبیبدایبش آن

مانده ب لاند بدون ناکامبى و ببدون ا ب بیباه ببس

اق صاد بسا بها نلی سلسیا ی ب بى ببجبا

میشلد (ا س امال قدیث حفظ ده بلد م ایهجبا

ههگ ا اماسیا ی ى مق در سی و راقبى بسیب

بها مه د فئلدا ى و نیمه مه د سسمایهدار

کشلرها کسه می للیه کهد! ما ا اقسار به

است .ما در ای م م سی و د بلار بسیب کبار

میهل ث) یاهى ا ای دو ل نمبیب بلان هبز ا

ا یاهات لد پسوا نداریث و هشیارانه به آنب با

لد بیش ا همه ناکامى و ا یاه دا هایبث .و

راه میار ه ببلبشبلیبکبى و انبقبالب ببلبشبلیبکبى

لاهیث نگسی ت ا یله رفع ایب ا ب بیباهبات

را کبه در

دو کلبمبه  ]*[мирرا ببه هبس دو مبابهبا

آن

رهایى ه ت.
بگذار بلرژوا

و پاسیفیب ب ب با ،ژنبسا ب با و

سده بلرژوا

 ،سسمایهداران و فیل ب بسهبا،

کلبیبه م بیبحبیبان مبؤمب و هبمبه بلا بیبههبا
ان سناسیلنال دو و دو نیث ببا هبار

بمبا ببه

ای انقالب د ها بدههد .آن با ببا هبیبر سبیبالب

صفحه 7

نببادیبده و رنبجب ببا

را بیامل یث .و ى واقبابیبت ببجبا
است :پس ا

نب بایبى

بلد بباقبى

مببسد رو

مببیبب

د میبلبیبلن

را ا چببهببگ هببهببگ

اماسیا ی ى و ه ان اماسیا بیب ب بى ببدر آورد.
انقالب ا باد

ما بشسیت را ا چهگ چهی

ههگ و چهی ه انى بدر لاههد کشید.

ا لال مگس میبشبلد چبهبیب کبار

مقیاس ه انى با بى دارد ببدون نباکبامبى و

بدهبا و هبزارهبا سبال ببسا

ا یاه انجا داد! و ى ما آن را آلا کسدهایث و

نخ ی بار و ده "پاسخ دادن" به ههبگ ببیب

در کار اهسا آنیث .ا فاقبا هبمبیب حباال مبا ببه

بسدهداران بلسیله انقالب بسد ان لیه هبمبه و

کمک "سیاست اق صاد نلی " لدمبان یبک

هس لنه بسدهداران ا آ س ایفا بده  -و بلبى

سل له ا یاهات لدمان را ا الح میکهیبث و

رلث همه مشکالت ایفا میگسدد.

فسامیگیسیث که چگلنه در کشلر سده دهقانى

آبان ماه  // 6931شماره 651 -

نوشته ای ازلنین بمناسبت چهارمین سالگرد انقالب اکتبر...

ذیبببباببببالقببببه کببببسدن

باید بدون ار کاب ایب ا ب بیباهبات سبا ب بمبان

ا خاش و بس اساس ا

سلسیا ی ث را ادامه داد.

پل ا اس لار را که در کشلر سده دهقانبى

مخ لف ا حاد و پبیبلنبد در بلد بل بیبد سبل

نبیب بت .مبا ببه

بی سسمایه دو ى و سلسیا ی ث قسار میگبیبسد

مببیببدهببد .هببث اکببهببلن مببا بببه ببجببدیببد سببا مببان

ببى حبد و حصبس بل

بلرت ببه کبمبلنبیب بث

بلد دسبت

د لاری با را حبد و حصبس
میار ه با د لاریب با

سف هایث .بی لده نی ت که مبا را د بمبهبان مبا

ب ا یدح در لیبس ایب

با ر انى ،نبخب بت

س یب که آن ا را ذیبهبفبع سبا ب به ،بب بث پبیبلنبد

نزدیک نخلاهید بد ،در لبیبس ایب

بلرت

بکبلب با

میدهد و به مسحله آ ى یاهى ب بل

ضسور در سبیباسبت اقب بصباد
دهایث .ما در ای

میبهبه مبلفبقبیب ب با

چبهبد

"سهگ ارا" و نمایهد ان "سیاست اسب بخبلان

ده ا و ده با مبیبلبیبلن نبفبس را ببه کبمبلنبیب بث

بدست آوردهایبث کبه راسبت اسبت کبلچبک و

با

نخلاهید رساند .ند ى بما چهبیب حبکبث کبسده

هزئى است و ى به هس ه ت مبلفبقبیبت ببدون

حدود مایهى  -ههس دیگس را کبه در انبقبالب

است .سیس یهى کام انقالب بما چهی حکبث

سدید است .ما اکبهبلن در ایب ر ب به " بلبث"

ضسور است آمل هایث ،کبه بیبار بت ا

کسده است.

هدید کالس یه را به پایان میسسانیث .ا س مبا

نسمش ،امکان وییس سسیع و آنى اک یک لد

و ما ،کبه در بسض سبه چب بار سبال بیبله

با اس لار و مصسّانه الیث بگیسیث و هس با

سایط وییس یاف ه ابآک بیبف

چس ش ا سسیع را (هبهبگبامبى کبه چبس بش

لد را با جسببه بمبلبى وارسبى کبهبیبث و ا

در

است) اندکى آمبل ب بهایبث ،حباال ببا

وییس و یدی مکسر آنچه که بسو کبسدهایبث

پش کار و دقت و هبدیبت ( بس چبه هبهبل ببه

ن سسیث و ا یاهات لد را ا الح کهیبث و ببا

اندا ه کافى با پش کار و به اندا ه کافبى دقبیبر

دقت در ماها آن للر و بسرسى نمایبیبث ،در

ک " نامیدهاند .و بى مبا ایضبا  -و الاقب

با در نظس سف

و ان ب ببخبباب راه دیببگببس نببی ب بببه هببد

لر یکه راه بذ ب به در دوران مبابیبهبى ا
مان ال

مصلحت و لبیبس مبمبکب ا آب

درآید.

سسیع ال

و به اندا ه کافى مجدانه نبیب بت) ببه آمبل ب ب

آنصلرت به کالس باد ار قا

لاهیث یافت.

ما ،کبه امبلاج بلر و هبیبجبان ببسانبگبیبخب به

یله چس ش نلی  ،یاهى "سیاست اقب بصباد

بلدمان و نخ ت بلر و هبیبجبان سبیباسبى و

نلی " پسدا هایث .دو ت پسو س باید به یبک

ساس لر هبهبگبى را در بلبر ببسانبگبیبخب به

"ارباب" مح ا و هد و قابب و یبک باهبس

ه ان ای امس را ب ى لالنى س و د بلار بس

بلر

کار آ ملده بدل لد  -در لبیبس

ا آن کسده است که مطللب مبا ببلد .ببه هبس

بلدیث ،ح اب میکسدیث که بس میهه ای
و هیجان وفایف اقب بصباد

ببه هبمبان درهبه

ظیث را (نظیس وفبایبف سبیباسبى و هبهبگبى)
م قیما ملى سا یث .ما ح باب مبیبکبسدیبث و
اید هث ب س است بگلییث بدون آنبکبه ببانبدا ه

مده فسو

ایهصلرت نمی لاند کشلر سده دهقانى را ا
حاف اق صاد بس رو پا
و در

سچه اوضا و احلال اقب بصباد

و سبیباسبى

قیم ى که با د و هس قدر هبث مصبائبب دوران

لد اس لار کبهبد

ان قال ،یاهى فقس و سسهگى و ویسانى د بلار

ببسایببط کببهببلنببى در کببهببار بببا بب ببس

با د ،ما روحیه لد را نخلاهیث با ت و کبار

اسبت)

لد را به فسها ففسنملنش لاهیبث رسبانبد.

سسمایهدار (که ههبل سبسمبایبهدار

کافى ح اب کهیث فسض میکسدیث که ببا اوامبس

راه دیگس بسا ان قبال ببه کبمبلنبیب بث وهبلد

ل ید دو ب بى و بل یبع

لیبى آنبچبهبان بیبپ

م قیث دو ت پسو س

ما ما "دوره حصیلى" را بلاهبیبث بذرانبد.

ندارد .اهس مده فسو

ن .هی
 ٥٦اک یس سال ٥٧٥٥

محصلالت دو ى را به یله کمبلنبیب ب بى در

اق صاد است که ا کملنی ث به اندا ه میب

رو نامه "پساودا" ،ماره  ،٥٣٦مبلرل ٥١

یک کشلر سده دهقانى ملى سا یث .هسیبان

با آسبمبان دور اسبت .و بى ایب یبکبى ا آن

اک یس سال ٥٧٥٥

ند ى ا یاه مبا را نشبان داد .یبک سبلب بلبه

ضادهایى است که ما را در نبد بى هبل بان

درماه گذشته اعالمیه ها وبیانیه
های مختلفی بمناسبت
رویدادای سیاسی ازطرف
شورای مرکزی و کمیته های
سازمان منتشر شده است .
برای مطالعه آنها به سایت
سازمان مراجعه فرمائید.
Www.fedayi.org

مساح ان قا ى یابهبى سبسمبایبهدار

دو ب بى و

سلسیا ی ث زو یافت ا ان قال به کملنی بث را
دار

ا اق صاد سده دهقانى بیبسون مبیبآورد و ا
سیر سسمایبهدار

دو ب بى ببه سبلسبیبا بیب بث

بییهیث و آن هث با فابا بیب بى کبه سبهبلات

مییسد .ذیهفع کسدن ا خباش سبطبح بل بیبد را

ببیبیبهبیبث .ببایبد

باال مییسد و بسا ما مقد بس هس چیز افزایبش

بخلد حمت دهید که نبه ببس مبیبهبه م ب بقبیبث

اسببت.

مدید بطلل میانبجبامبد بدار

لر و هیجان ،بلکه به کمک لر و هیجبانبى
که مل لد انقالب کییس است ،بس اسال ذیهفبع و

صفحه 8

ببل ببیببد بببه هببس قببیببمب ببى کببه ببده ال

با ر انى مده فسو ى ،میلیلن ا دهقان بسده
پا را ا حاف اق بصباد

مب بحبد مبیبکبهبد ببدیب
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مببقببا اول را احببسا مببیببکببسد .در ب ببسهببا

لن مسد را مکیدند و اهائیکه میب بلان ب بهبد

وروس اهای لروی  261هزارکبلبلب فبیبلبث

کش هد و بسدند و لردند  ،کجاه هد؟! ه هث

،رقببص و آوا  ،ببا ببس ،مببل یببک ،هببزاران

نشی ژو یده سسبلهد کسد و روبه هی نمبلد و

ارک سسامفلنیبک ،فبیبالرمبلنبیبک و اوپبسا ،

ا کبدا کبلره ده آوردن

پذیسای میلیلن ا نفسا اهبا ب

فت ؟ ای دل لاف

ب بس وروسب با

ات ایهجا که نمبیبدانب

بلدنبد  259 .هبزار با بس 295 ،هبزارسبا ب
“

سیهما وهزاران مساکز فسههگ فاال بلدند .
انقالب اک یبس آمبل

درب شت و کار ان یش و نل

طنناز ممدقلی زاده ”

و فبسهبهبگ را ببسای

او ببیب بببار در بباریببخ هببلامببع بشببسی بببدون

دا کجارف ه ؟ حاال که ا وکی مکیب

بیبسی

یایبض دردسب بسس بمبل بلده هبای مبسد

نی ت ،اقال اها ه ببدیبد دردوکبلبمبه ا

بلد

و پبسور

قسارداد و آمبل
ان ا مجان کسد.

دفا بکهث  ،باد هسکاری لاس ید بکهید!

اسببت کببه مببی ب ببلانببد آمببل

و مبیبسلضبب درسبمبت چببپ وآمباده اهببسای

وفببسهببهببگ را

بطلرکام درا یار لده مسد قساردهد»

دس ب ببلر ببدا ،روبببه ببهببی ب کببسدو ببفببت :

را بسد که سسا

دست ا

را بخارانبد ویبک

مقدار فکسبکهد ،دیبد کبه هبهبل پبا ببه هب بهبث
ا

را لث

سه کسده است و ود دست ا

را آورد پائی و قبدمب
لدا

د وسبابس نب بلان بت

رانگ دارد ،سکلئ پیدا کسد و رفبت

کل اه ات درروی

باالی آن و رو به هب بهبمبیبان کبسد و بفبت :

ببه کببسدی ،حبباال

ای بیچاره ها ما مگس چبه کبارکبسده ایبد کبه

پیامد های در شبان انبقبالب سبلسبیبا بیب ب ب

دوقلرت ونیمت هث باقی بت ،یبار راه ببیبفبت

هث در می

هاب ا سده بان کشبیبدنبد و هبث

اک یس که الوه بسدس اورد های اهب بمبا ب ،

بیهث؟!

درای دنیا در ذاب ه هث محکل به سبل ب ب

ایه ا ا ارا

مسدح اب

بلد مخ بصبس ا دسب باورد هبا و

اق صادی و مدنیل فبسهبهبگب و نبیبا مبهبدیب بای
مخ لف آمل

نبحبله نبد ب و

وب دا

س لقیات و بفبکبسات مبیبلبیبلنب با ان بان را
درکشلر مد ا دهقان و قب مانده وییسداد.
انقالب اک یس ملژیث اس ثمار ده حقبیبس بده

لی ای

ند

هی که لئ

با ه دو اری ا

افب باده ببلد،

نگذا ه سمای آ ش ه بهبث پبلسبت سبسکبچب

زرائی که دردست راست هی ای ب باده ببلد

هی میگفت «سلسیا ی ث ه ا نظا اه ما ب

با حلریبان

ب شت است؟!

هی ا ساض میکهد و مبیبگبلیبد :آ بس بدا بت

را ا ابب بدا با

هبمبه آنب با هبای بان

مببیب  ،ببداونببد ببا ببث را

دند

ه ب ببیببد ،آ بسایب چببه بدا ب ب اسبت و ببمببا

هی

ا آمد ده ا

و کشان کشان بسدند و اندا هد درست

چگلنه مسدمان ه ب بیبد کبه دیبسو درروی

وسط ه هث و بس ش هد و به همدیگس بیبسیبک

احیات ثبسوت

سسا

رابا کهد یک چما

ف هد که آ یش جب راحت دیث!
دره هث بسای هی

مان با حم

می به فسمان اه و یخ و

ال کش میشدید و اکهلن بادا مست نبیبز
ذاب آ بش

باید درآ ش ه هث ب ل ید و آن ائیکه در میب

و لسقبه در بسافبات

فبقبس و ببدببخب ب

و

و ال و کبهبجبه سبابسی مبیبشبد و هبسهبا

فلث وس ث بسابها بشس روادا هد و ا قی کبار

بیماری و ن روس ائ

حبقبیبس بده و بحبت

وهس ل ه ای کبه نبگباه مبیبکبسد ،مبیبدیبد کبه

و حمت آن ا لردند و نل یدند و هبسببالئب

باحبب سبسنبل بت بلد

هزفقیس بیچاره ها که بهباهب هبز د به د دی

لاس هد سس ما آوردند و درایبهبجبا هبث هبای

های کلچک و یا ا بساض ببه فبلبث وسب بث ،

آن ب ببا ب ب ببشببت اسببت و هببای ببمببا ه ب ببهببث؟!

س ث مضائف را ببه
یدی نملد.

بسای یقه کار س و کملنیب ب ب بای دوران مبا

نبببخبببلانببببدن نببببمبببا

جسبیات انقالب اک یس ودست آوردهای آن و

ندا هد،درایهجا همع اند و ا ال ا پبل بدارهبا

نمیبدادنبد و امبیبد رهبائب درآنب با مبسده ببلد.

نیز انحسافات و سسانجا آن رههملن بمب و

و مببال

هببا و ببکببهببجببه ببسان و حببکببلمببت

ه نمیشد و هسرو باد ا ایبهبکبه

چسالب اسبت کبه راه مبیبار ه ببسای بحبقبر

کههد ان د دان میبلبیباردی مبال مبسد ا بلب

سلسیا یز را رو
ل 9ملاولل

میکهد.

 21آبان 83

و نببببگبببسفبببب ببب

یسی نی ت .و ا آد کبهباری ا

رو ه

کبه سبا ب با

ساک ه هث بلد پسس و هل کسد که پس ایبهب با
که درروی می ههگ وکش ار بابا کبسدنبد و

صفحه 3

ساکهان ه هث اول اهمی
اما هی

نلبت کهجه و آ ار

به ف ه هبای بهبیب

بلسبط مبیبسلضبیبان

ه هث ما میشبد  ،مبیبامبد و بیبلبیبوبات بلبیبه
وضایت ه هث را ا نل سو میکسد.
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یلا

به ظباهبسات و دو بلرد ببا مبامبلران

دوبسابس سا مان پالسکل سان بلد  .چبابقب

ه ب ببهببث کشببیببد و ببظبباهببسکببهببهببد ببان ببهببی ب را

دردست دا ت که اقال پهجاه مب بس و بایبد هبث

درمسد ه هث نشی ههبب

ا محا سه آ ش ارج کسدند و چیزی نمبانبده

بیش س لل ا

ببلد وقبطبس آن ببه یبک مب بس

و هبل ب ببلهبلد آمبد و بسو کبسدنبد ببه

بلد که ظاهسات به دروا ه ه هث کشیبده بلد

میسسید و چ بار نبفبس فبقبط مشبوبلل ریبخب ب

ا ب ببساض و ببظبباهببسات و ب ب ببدریببج دامببهببه

ا دست ماملران ه بهبث دا بت

ا ایهکه یلا

یلا

و اوضا پا
ارج میشد که

ا ساضات باال سفت وه همیان که ببیبش ا

دارا یس کسدند و ف هبد کبه

بقیبه بذاب هبسدودنبیبارا دیبده ببلدنبد ،یبلا

قسبان ای بهده حقیس ل با هث نظث ه هث را به

ف ه های هی را باور کسدند و بسو

ببسات

یلا

هبث ده اسببت ،مببجببا ات هبااورا بببه

ل لن درون سس چار بلدند.
داوند ابسوان پسپشت و ریش دا ت ببانبدا ه
مببلالنصببسا ببدی ب  .ببهببی ب

ده بببسابببس ببحببا

همیهطلر دا ت نگاه میکسد کبه بداونبد یبک

به سا مانده مخف کبسدنبد و یبک رو کبه

م قیث نکشیده که هیر بلکه بد س ده و همه ما

پک به چار د وق

دا وند ما درباریان را ا کلچک و ببزرت

را به ه آورده است ،طفا دس لردهید که چه

بیسون داد ،انگاری که ابسی بزرت بسفب بار

هببمببع کببسده بببلد ودرحببال سببخببهببسان ب

بببلد.

کارکهیث.

دود آنبسا ا دهبان ا

لفان باالی سسات به هلالن درآمده ببا بد .

ببظبباهببسات دره ب ببهببث اوج ببسفببت و ببهببی ب

داوند اندک ببه فبکبس فبسورفبت و رو ببه

ا سلرال دما ا

درپیشاپیش ظاهسکههد ان حبسکبت مبیبکبسد و

زرائی کسد و فت  :ای و دا زنا را ببیباریبد

کببلره هببای آهببسپببزی ا ببسا

دا ت کبهب بسل هب بهبث ا دسبت مبامبلران بدا

پببیببشببث  .مببیببخببلاهببث بببیببیببهببث ای ب چببه هببلر

هلامیسود ،هبمبیبهبطبلر الیبهبقبطبع دود ببیبسون

هلنلری ت دیگه؟!

میزد.

ارج میشد که یس به دا رسید  ،کبه قبسببان
ا وق یکه هی نام را اندا یث ه هث ،آنبجبارا

سسیع میاسد به ه هث و ا پس سدن

زرائی

به هث ده است وهمه رابس لیه ما بلرانبده

هی میگیسد و یک راست مبیباورد ببه آسبمبان

است .

هببف ب ببث ود در اقببام ب ببگبباه ببدای ببز ووه ب

داوند کبه مبثب ببهبد بان ا

ب ببسان بببه

داوند بادست ببه بزرائبیب ا باره کبسد کبه
بیسون بسود و مه ظسدس لر ا
زرائی

با د.

داوند ا ث و ا ر می و مان را

میگذارد می .

با هی

بلد بار

درمقاب ه ه کل اه هیب  ،قبلبابه ای ببلد کبه

ماملران ه هبث ای ب باد و مبهب بظبس دسب بلرات

مببیببدانببد ،بببه یببکببیبباره ا کببلره دررفببت و

درب آن که هیب درمبقبابب ا

ای ب باده ببلد،

دس لردادو فت که :ای سگ پدررا ببیبسیبد و

بببانببدا ه چب ببار بببسابببس قببد وقببلاره سببا ب ببمببان

یک رو

بیاندا ید به بد سی های ه هث که بفبه بشبلد.

«اماایس اس یت »آمبسیبکبا! ا بال وقب ب نبگباه

یک هف ه ودوهف ه ا

ماملران دا هث ای کبارراکبسدنبدو بهبیب را

مببیببکببسدی

ببسس و وحشببت سببسا پببایببت را

درای مدت هسکدا ا ماملران ریز ودر بت

بسدند واندا هد به هبائب درهب بهبث کبه دیبگبس

میگسفت .هالل و هیسوت دا ا هبمبیب درب

دا اییسها و فصیسها و حدث و مبان هبای

یانه رو و بالوقفه ببا آ بش سبل ان هب بهبث

مالل بلد و ب ل میکفت که با چبه

صمیمات داوند ا ث درباره نحله

نمیشلد و ای را بسای مقا

ود صبیبانب

مبثب ایبهبکبه دود ا بل به

بدائب

سسو کاردا ت و کان نمی لان ت بخلرد.
اما رو ها که نه  ،چلن دره هث

ب و رو

اقام گاه ا
ک

س

ه

ه ا ذا ت و رفبت ببیبسون درکبهبار

داوند ماند.

لدرا ا

ذ ت ،دورو

بذ بت و ببابد بد

دا و هی

یسی نشبد .

مجا ات هی بسای هث اسیف میکسدنبد  ،امبا

!

هی درکهار زرائی محل بمبا بای بظبمبت

همه ان درمانده بلدند که کار صمبیبث بیبسی

نی ت ،ببلبکبه مبان سبابسی مبیبشبد و بهبیب

اقام گاه دا ده بلد که نا بان ر بد وببسقب

دا چسا بطلل انجامید  ،حال ایهکه بدا نبیبا

هسوقت که امکان ورو نه ای مییافت مبسد

آسمان بیبقبه هبفب بث را بکبافبت ،نبگب بیبانبان

به فکسکسدن ندارد و هس صمیم را همان آن

ه هث نشی را هشدار میداد که چه نشب ب به ایبد

کهاررف هد و درب بزرت با

دائ که انبگبار

مببیببگببیببسد  .ایب

ببا ببیببس ببلالنب آنب ببا راهببث

ذاب ه هث هث بباال بس

بمب آ ث مهفجس ده با د ،با

د.

مضطبسب و نبگبسان کبسده ببلد  .آنب با هبمبه

و ا چه می سسید مگسا

بذابب ه ببت؟ بببه ا ب ببساض بببس ببیببزیببد و...
ال ه کال مد

لل نکشید که لده های

هی سسا

را بلهد که ودرمبقبابب

مکان ا دره هث را بسای هیب درنبظبس بسفب به

راکه دید حیست ده د.

مسد ه هث نشی باردیگسبس لاس هبد و بسو

درمقاب ا

به ا ب بساض کبسدنبد و ایب ا ب بساض یبلا

سکلی بزرت کله مانهد  .هیبکب ا

صفحه 61

بلد آنبچبه

امکانات وسایب

بکبهبجبه و بذاب آور بسیب

آدم نشب ب به ببلد ببسروی یبک
ببانبدا ه

بلدند.
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میار ه نا ما وناقص بس لیه فبئبلدا بیب بث ببلد

ه ا بلرژوا ی رادرروسیه سسنبگبلن کبسدنبد

ادامه از صفحه 5

واضافه میکهد که  :درآن مان ب یار یبیباب

و دیک ا لری پس اریا رام قس نملدند ،ببلبکبه

بلد که راههمای ها س دملکساس امبسو ی

ا حاف نظسی نیز ضسببات مب بمب ببسپبیبکبس

هی درای رابطه بدرس

م ذکس میشلد که «

و مارکس باهلان نمایهده آنان ،ا

لیبسقبابب

اپلرن لنی ث که به هلد مارک ی ث درآمبده ببلد

درآن مان هیر نل امکبان حبسکبت حبقبیبقب با

سدید پش ییان ا بلرژوا ی م سقب – یبابهب

 ،وارد سا هد.

م ق

قادربه پیش بسدن مبیبار ه  9بلبیبه فبئبلدا بیب بث

ههیش دملکسا یک ایبسان درمبساحب او بیبه و

دملکبساسب امبسو ی ،آن نبل حبسکب ب کبه

با د»..

هبهبیبش کبار بسی و کبمببلنبیب ب ب ایببسان نبیببز

م هاسب با دوران بلل بیش ا حد وپلسبیبد ب

بببدیب ب اسببت کببه درآن مببلقببع ودرآن دوران

کمابیش حت اثیبس ایب انبحبسافبات ضبسببات

بببلرژوا ی کشببلرهببای مببقببد اسببت ،وهببلد

بسای دملکساس پس سی ای ملضل مطسح

یادی لرد که درادامه مطلب به آن لاهبیبث

ندا ت».

میشد که در سایط کهلن پیسو ی کبدا نبیبسو

پسدا ت .

نبلیبد آ ادی

باد ا پیسو ی یقه کار س درروسیه حبزب

م بیش سی به دملکساس ماا سمیداد .امبا

بببلببشببلیببک ورهببیببسان آن بببا ایب انببحببسافببات

بحبیبح درمبیبار ه ،در

حیت کسدن ا ای امس در سایط دیگبس کبه

درسطح مل و بی ا ملل به میار ه پسدا بهبد

درست ویآه ی ای یک دوران مای است.

درآن صببس م ب ببسق ب

بببلدن بببلرژوا ی بببه

باکبیبد دا بت کبه ا بس

دردوران ملرد ا اره که ببلرژوا ی درراس

سببسآمببده اسببت و بببلرژوا ی ا یببک ببیببقببه

میار ه بااماسیا ی ث بطلرالیهفکب ببا مبیبار ه

انبقبالبب ومب بسقب ببه یبک ببیبقبه ار بجبا ب

ببلببیببه اپببلر ببلنببیب ببث ببلا نببیببا ببد،هببز ببیببارت

همانگلنه که هیب نبیبزا باره مبیبکبهبد یبکب
ا پایه ای سی میها بسای ایی
ا خاذ اک بیبکب بای

آن قسار سف ه و بس لیه نظامات ک

بط مشب و

فئبلدا ب

میار ه م نملد و اوق ب کبه ببهبا ببس بسایبط

و ک ت کدا نیسوی ار جا ب

ومیسنده یبدیب

بده کبه مبانبع ر بد و بکبامب

مبیبهبه بهبیب

و درای

پسدا ی پلچ و درو چیزی نخلاهدبلد.

ببیببارت اسببت

باد ا ههگ ه ان دو نیز با اس هاد به وییس

ثابت قد بلد،ا حمبایبت پبس ب باریبا ببس بلرداد

ا ببحببسیببف مببارک ببث بببه نببفببع بببلرژوا ی.

ببئببلری ب ببای

بلد .درایهجا ودرای دوران پس اریا ا نیبسوی

ودرن بیبجبه چبهبیب انبحبسافب

ببلد کبه سبسان

اهب ببمببا ب حببمببایببت مببیببکببسدکببه مب ببسقب بببلد

ان سناسیلنال دو و مهشلیک ا و مام دیبگبس

اق صادی،اه ما

و اریخ ،درایب مبیبار ه

وامکانات بیش سی بسای ر بد و

ب بس

آن

نببیببسوهببای مببل ببده اسببت ،

اپلر لنی

ا درا خاذ بط و مشب و بابیبیب

و ببحببلالت درسببطببح ه ب ببان

باردیگس مبیبهبه ر بد یبافبت کبه

اپلر لنی

ا جدید نظس و حسیف ئلری دوران آلا و
درپ آمد لدن ایج فاهاه باری بسای هبهبیبش

اک یکب با ببه یبان بیبقبه کبار بس و ببه نبفبع

کار سی و کملنی

ببهببی ب درمببیبباحببثببه بببا مببهببشببلیببک ب ببا وسببسان

بببلرژوا ی و نببیببسوهببای ار ببجببا ب مببلضببع

آورد.

ان سناسیلنال دو که بسای لهیه حمایت لد

یسی میهملدند .ا همله ملضع یسی درقیبال

بسو و کبارکبسد بمبلب ایب انبحبسافبات در

ا بلرژوا ی ببه مبلاضبع مبارکبس دردوران

ههگ اماسیا ی

اول  ،ار یبابب ا انبقبالب

مساح او یه ههیش های سلسیال دملکسا یبک

انقالبات قسن ذ ه اس هاد میکسدند ،مبیبگبفبت

روس ،بباببیببی ب

و بباک ب ببیببک ب ببای

بسوه هبای سبلسبیبال

ایجاد میکسد.

که در آن دوران  :ه ا او می لان ت بانیسوئب

لنی

ببط مش ب

 ...که ریشه دردر

انبحبسافب ا

درسبطبح هب بان ببیبار

ایسان وا بدو شبکبیب

دملکسات و ساس حزب کملنی ت ایسان (که

کههده درمقاب سا مان ای فئلدال واس یبدادی

ویآه یب بای دوران نبا ب مبیبشبد و مبلضبع

ار یا

نبظبسی ومبکبا بیبات مب بابدد ببا کبائبل

قد لث نبمبایبد  .ایب ببلرژوا ی کبه ببلسبیبلبه

بلرژوا ی را درقیال پس اریا قلیت مبیبکبسد

ک

و مهشلیک ائ نظیس پلخانف دا هبد )

 ،به ن ایبج

یبانبیباری انبجبامبیبد .ببا بلهبه ببه

احب ثسوت ،ل یدکههد بان

و یقه کار س را لع سالح میهملد .درمقبابب

کاال نبمبایبهبد ب مبیبشبد ،ببه درهبات مبخب بلبف

بلبشبلیبکب با ببه رهبیبسی بهبیب بباار یبابب ا

درکشببلرهببای مب ببفبباوت مب ببسقب ودرببباببضب

مضملن وویبآه بیب بای دورانب بای مبخب بلبف

ملاقع – نبظبیبسببخبشب ا ببلرژوا ی ایب با بیبا

اریخ و با حلی دوران هدید به اسب بسا بآی

که درحدفا

انقالب بلد  .ههیبه بمبلمب

 ،بسنامه و اک یک ائ دست یاف بهبد کبه بیبقبه

ا کهگسه دو اکثسیبت حبزب ورهبیبسان آنبسا

آن دوران مب ببسقب بببلدن بببلرژوا ی یبباببهب

بدنبد و نبه

قشسهای مخ لف

در – 2058ح

صفحه 66

کار س حلل آن ا م حد و م بشبکب

ببسایببط اق ب ببصببادی و اه ب ببمببا ب
ایسان،ای نفلذ نظسی ا حدی

آن مببان
ملکسد دا ت

شکی حزب کملنی ت ایسان

بخلد هذب نملد .رهیسان حزب با بد در
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ایسان ای انحسافات میهه
یاف هد و با یدی

ویآه ی ای دوران ،ط و مش و اک یک ائ
سف هد که مد

را پ

اپلر لنی

مال ای حبزب را ببه

س

ببیبشب بسی

دن ببه یبک بسایبش م بلبط
ههیش کار بسی و کبمبلنبیب ب ب

درفا له  2618ا  61را با طمات و ک ت

کدا

یقه درمسکز آن قبساردارد و مبحب بلای
کامب و صبلبت هبای

ا ل ،ه تا ل
ا ل ملقایت اریخ

و ههیه های مشخبص

اساس آن کدامهد .ا ای حاف اب بدا ببه بیبله

ائده بلرژوا ی با ه ببدوران رسبیبده ایبسان

های م اددی ملاهه سا ب بهبد .مب باسبفبانبه قبیب

بس لرد و جبزیبه و بحبلبیب

یدی نملد .در آن مقطع هسچهد ن بایبج بمبلب

ا ایهکه فسهه ای بسای جزیه و حلی و نبقبد

دوران مساهاه میکهیث.

و سد ای ببیبهبش و نب بایبج یبانبیبار آن انبجبا

هی دربسرس دوران ای مخ لبف باریبخب ،

ای

ومشب ا یبک بس

بظ

و مبیبار ه

ببیببسد،سببیبباسببت شببدیببد سببسکببلب و کش ب ببار

نظسی ههاح اقلیت حبزب ا سبلی دیبگبس ایب
سایش را مهزوی نملد  ،امبا درسبیبس ببابدی

میگلید «اها ه دهید دوران که ما به آن وارد

ا یک بل و

میشلیث (یا وارد بده ایبث وهبهبل درمبساحب

رویدادها سسکلب بیسحمبانبه کبمبلنبیب ب ب با و

پیسو ی ط مش نیک ا سو بچبف درا بحباد

ه ب بیبث) دوران کبهبلنب و یبا سبل

رهیسان مل ملثس ههیش کار سی ا سبلی

لروی ا سبلی دیبگبس کبه پبایبه بلدرا ا

بهامیث  .ودوران که ا آن بیسون آمبده ایبث را

حکلمت رضا ان و نیز میبهبه هبای بیبهب

جبدیبد نبظبس در مضبمبلن ومبحب بلای صبس

دوران دیسو ویا دو بهامیث .درای حا بت مبا

ملهلد با م د اای

بسایشبات فبکبس ی ببه

کملنی

ا ا سلی رژیث سلطه

بهبیب ا مبفب بل

میگسفت ،ای نگس

را درسطح ه ان قلیت

او یه ا

مجیلریث دوران را که پ سسف و کائل کب

حیات لد ادامه دههد و با شکی حزب بلده

نملدو به ها س فبس بت بلبب درکشبلرمبا

نملنه های لدرا ا آن ان خاب کبسده انبد را،

و

نیز فس ت داد ا باد ا آن بمبه ا ب بیباهبات و

دوران دیسو ویا اول بهامیث  » ..هی

ساس با

سیاست و بسنامبه ایب حبزب کبه بلد را ببه

انحسافات هیسان نباپبذیبس ،ببادردیبگبس روحبیبه

لهه به بقبصبیبث ببهبدی رایبج  ،دورانب بای

چ ارچلب میار ات بمبد با قبانبلنب مبحبدود

لدرابا یاف ه و یس پسچث ئلری بای دوران

اریخ را به ای

سو چف ا مال لدرا لهیه کههد.

(( -6 )2098-2821( -1 )2908-2092؟ -

ایسان هان دوباره یابهد .بد ی

سا ه بلد ،ای

بط مشب

سایشات نظسی مبیبهبه ر بد

لرت ق یث بهدی میکهد.

بیش سی یاف هد  .ضبسببات و بطبمبات هبیبسان

به هسحال لیسلث همه ایب هبا

بجبسببه هبا

 )2821ساس بال فا له لضیح میبدهبد کبه :

ناپذیس رهیسی ای هسیان که دارای سایشبات

،نا لان درمیار ه نبظبسی ببا ایب

بط مشب

ایهجا ا ی ه مانهد همه ها در یبیبابت وهبامبابه

فکسی میقا اپلر لنبیب ب ب ببلدنبد درفبا بلبه

انببحببسافب و اپببلر ببلنببیب ب ب

سا ای پس ال ث  218ا  61ببسک ب پبل بیبده

یکیاردیگس ودرهسیان قبیبا سبال  59نب بیبجبه

مییا د ،نه مطلر و مبا مشب بلر بسیب

نی ت.

فجاه بار لدرا بیارآورد  .و ههیبش انبقبالبب

کاندههده اریخ را بهب با ببطبلر بقبسیبیب ،

لده های حم کش مسد ضسبات دید بسی

یاه نقطه طف هبهبیبشب بای باریبخب مب بث

ببکب ببت هببای نببظببسی و ا ب ببیبباهببات ببمببلب
ای

درحا

جسبه را درماسض نقد قبسارداده

را ا سلی حامالن ای

بببا ببم ببد ببا

ط و مشب

مب بحبمب

طل

بقب بیبث مشبسو  ،مب بوبیبیبس و ن بیب
وقبایبع

ا یبار مبیبکبهبیبث - .بهبیب سبابس مضبمبلن

بلد که وییس و حلالت درحبزب کبمبلنبیب بت

ببلد .ا هببمببی ب رواسببت کببه بببا ایببهببگببلنببه

وویآکی ای ای دوران ا را مشخص مبیبکبهبد :

لروی و پیسو ی ط ومش که بسوچبف

مببیببیببایببد مببیببار ه

دوران اول انبقبالب کبیبیبس فبسان به با هبهبگ

آنسا نمایهد

میکسد واساس لد راا جدیبد

انببحببسافببات اپببلر ببلنببیب ب ب

ایببئببل ببلژیببک و نببظببسی ا ببل ب

ومببداوم ب

نظس در مضملن ومبحب بلای صبس و دوران

لرت یسد و سنه هبسببار در بهبد پبیبچب بای

ببهببا ببس اپببلر ببلنببیبب ببت

و ضبسببات

مببیببگببسفببت ،بببه

ورویزیلنی ت درکشلرما نیز فس بت داد با
ببباببد ا آن هببمببه ببکب ببت ،روحببیببه

ببلدرا

اریخ

باهبد ر بد و

ب بس

فسان ه -پسوس  .دوران ر بد ببلرژوا ی ،
پببیببسو ی ا

 ،دوران فببسا بببلرژوا ی و

ههیش بای ببلرژوا دمبلکبسا بیبک ببطبلر ا بث

هیسان ناپذیس دیگسی لاهیث بلد.

وههیش ای رهائ بخش مل بلرژوائ بطبلر

متد لنین در بررسی دورانها

ا ص  ،و دوران بکب بت سبسیبع نب بادهبای

با یاف ه ودر یس پسچث ئلری ائ نظبیبس «راه

درایهبکبه صبسکبهبلنب  ،صبسامبابسیبا بیب بث

پلسیده اس یداد فئلدا

مییا د.

ر د لیسسسمایه داری »و لیسه ا مبال بلد

است  .فاهسا همه م فر ا قل هد .آنچه که ملرد

دوران دو دوران

بببلبببط کبببامببب

را ببببئببببلریببببزه و ببببلهببببیببببه کببببهببببهببببد.

است و ما روی آن مکم لاهیث کسد

بدی

س یب درچ ارچلب نظسی حبزب بلده

صفحه 61

ا ال

 ،همانا مضملن وویآه ی ای آن است  .ایهکه

بلرژوا ی ت  ،دوران ذارا
به ار جا

وح

و وال

صلت م سق

فل ار بجبا ب سبسمبایبه
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درباره دوران . . .
ما

مایه ا انکشا

ملهلد آنبچبهبان ضبادی ببلهبلد آیبد کبه ایب

مییا د .ای دوران است کبه درآن یبک

یقه هدید – دملکبساسب امبسو ی – درحبال
دار

و همع آوری دریج قلاست.

دوران سببل

آنب با ببا مبهباسبیبات بل بیبدی

کببه ببا ه آلببا

ببده اسببت

مهاسیات بجای ایهکه ب س ویا ک انبکبشبا
نیسوهای مل ده با د دیگس به قیلد ومبلانبع آن
لند ،یاه

یدی

لیسلث انکشا

سرگذشت لنین بعدازمرگ...
ادامه از صفحه ..
به همی

زرائی را احضار کسد او کبه اببزار آالت

مانبیبکبه نبیبسوهبای مبل بده
به ملانا بس بلردکبهبهبد کبه

ا سهث وق

دا باد ا چهد هبفب به

همه نل دا و کبهبجبه رادرببد بسیب مبحب

بلرژوا ی را درهمان ملقایب ب قبسارمبیبدهبد

ک حاکبث مبا بکبیبت درببساببس آنب با بذا ب به

ه هث آماده کسده بلد  ،فلرا به دمت داوند

کبببه اربببباببببان فبببئبببلدال دردوران اول درآن

مببانب یببک صببسانببقببالب

رفت و اظیم نملده و مبهب بظبس دسب بلرات

ده است -مارکبس «انب بقباب

ببدارا مببیبباببائببیببد

قساردا هد .ای دوران اماسیا ی ث و بکبانب بای
است  .وهمچهبیب

دید اماسیا ی
دیدی که نا
هی

بکبانب بای

ا ماهیت اماسیا ی ث مییا بد-

«به یس پسچم درولی »

درنق قل ای فل

رو

اسببت  .درچببهببیب
اه ما

بساق صادسیاس »

ا

درانقالب فسان ه ر د و لساه بل بیبد کباالئب

دوهف ه ای هی ای ا جل ه ف هه کبه درروی

که

میبشبلد کبه اسباس

سو

ببدا مببانببد.و ب

یببسچشببمب

صببیببانببیببت ببدا وایببهببکببه ببباببد ا مببالقببات

فت مشخصه آن رقابت آ اد اسبت  ،ببا

می دنیاراب ث ریخ ه بلد ودرهب بهبث بداهبث

ا آن کبه

آرا ندا ت ،چه حادثبه ای رل بلاهبد داد،

آ ادانه نبیبسوهبای مبل بده ببلد ،

دارا میاائید کبه

مهاسیات حاکث فئلدا

وقیلد حا

در وحشت بلد .یس چشم

اس دالل هی درار یبابب ا مبحب بلای بیبهب

مانع انکشا

وویببآ ببی ب ببای اسبباس ب دوران ب ببای مببخ ب ببلببف

در ضادقسارمیگسفت .رسا ت حب ایب

اریخ  ،یارت است ا ایهکه ابب بداد رو ب

درآن دوران بس ده یقه با هده صس ،یابهب

که ا

بلرژوا ی قبساردا بت.ببلرژوا ی فبسان به

هس مان دیگس سسحا س به نظسمیسسد .بسای

بببارهببیببسی انببقببالب  2908بببسای او ببیب بببار

ا

لیسقاب باور بلد! که دا فسمان داد ببه

لان ت با انحالل مهاسیات ل ید ک هه ،راه را

هلل بیاید  .زرائی چ ارقد به هللبسدا بت

ببلد – هببهببیببش کببدا

ببیببقببه هببسیببان ا ببلب

پیشسفت ممک درآن سایط مشبخبص اسبت-
به یارت دیگس پسچث کبدا
بس ار

بیبقبه اهب بمبا ب

آن صس مبیبدر شبد و درپبیبشباپبیبش

ههیش ای انقالب آن دوره دراهب بزا اسبت .
بطسیر او

در س لن انبقبالبب

مبهباسبیبات

ملهلد درآن دوره مشخص را بس ده دارد؟
دروران اول را درنظس میگیسیبث کبه انبقبالب
کییس  2908فسان ه باهلان نبقبطبه بطبف آن
ان خاب ده است.
مارکس میگلید :پیش س بای اقب بصبادی
همه انقالبات اه ما

در لل اریبخ مبانب

بسای انکشا

ضباد

نیسوهای مل ده با کهد.

ادامه دارد...

به نظس

یلسیت دا کبمب کباسب به بده و ا

ودرحا یکه دسبت وپبایبش مبیبلبس یبد ببه بدا
نزدیک د .احاال یک بارهبث نشبده ببلد کبه
داوند به اواها ه بدهد ح

آخرین اخبار و گزارشات ،
مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات و برنامه سازمان
اتحاد فداییان کمونیست را از
سایت زیر دریافت کنید :

هی بسسس دای هبمبه با بث وآد چبه آمبده
است که بال سه دا فسمان لدا

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان اتحاد فداییان کمونیست را از
کانال فدائی در تلگرام دریافت کنید .

را به او

ابال کسدو با دائ نس که هس ز ابه حبال
سابقه ندا ت رو به زرائی کسد و فت:
ود بسو و بسای رفیر هی یبک چبائب قبهبد
پ للی بزرت بیار ،ل ه سگ!
ا

@fedayi1349

نبیبث قبد ببه او

نزدیک بشلد ومانده بلد که باد ا مالقات ببا

Www.fedayi.org

فساهث میشلد که بی نیسوهای مل بده دردرهبه

صفحه 69

رسید بس کس صلر او انبگباری

هها ممدقل

اده بمهاسیت یبکبصبدمبیب

سا گس انقالب اک یس
 21آبان  2683شث نلامیس 1829
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بمناسبت صدمین سالگرد انقالب
سوسیالیستی اکتبر
ادامه از صفحه 2

ملک الشعراء بهار و انقالب اکتبر
اندرآن مملکت ازدربدری نیست نشان
اندآن ناحیه ازگرسنگی نیست اثر
مزد بخشید باندازه توانائی وزور
زانکه بیمار وضعیف است ،پزشگ اش
یاور
برترازمزد دراین ملک،مکان یابد وجاه
هرهنرپیشه وهر عالم وهردانشجو
اندرآن ملک بودارزش هرچیز پدید
ارزش کارفزون،ارزش فکر افزونتر

داری وهب ب و بیبسه رو ی را آلبا نبمبلد
است .وپسواضح است که هیچگاه کب بت هبا
و قب نشیه های ملقت
کارا لب و هبد

یقه کار بس را ا

باریبخب ا

ببا نبخبلاهبد

دا ت  .انقالب پس سی ببانبقبد بلد ببس بلاهبد
است ابار دیبگبس د بمب

بلدرا ببه مصبا

بطلید و با بسچیدن نظا سسمایه داری بشبسیبت
را ا یاات ویسان کبهبهبده نبظبا سبسمبایبه رهبا
سا د.
در انقالب اک یس کبار بسان و حبمب بکبشبان یبک
کشلر به رهیسی حزب ببلبشبلیبک ودرراس آن
هی

بسای او بیب ببارا

بسیبر قبیبا م بلبحبانبه

حاکمیت یقه سسمبایبه داروهشبل وائبد آن را
سسنگلن کسدند و هاماه ای سلسیا ی
حاف اق صادی و اه ما

و به

نلیه را ببسویبسانبه

آی آن بها ن بادنبد و بامب بای ببزر ب درهب بت
بسابسی ای اقب بصبادی ،اهب بمبا ب و فبسهبهبگب
بسدا هد وحاکمبت بلده هبای کبارو حبمبت را
بسسسنل ت لیش امی کسدند و ایهک باد ا
ذ ت یکصد سال ا انبقبالب اکب بیبس و ببسلبث
ا کاالت و انحسافات و ناکامی ای آن امبا درس
ها و دس اوردهای اک یس هملاره چسا راهبهبمبا
و بکبیبه باه ببزرت بیبقبه کبار بس هب بانب و
انقبالببیبلنب اسبت کبه ببسای سبسنبگبلنب نبظبا
سسمایه داری واسب بقبسار سبلسبیبا بیب بث پبیبکبار
میکههد.
در دمی سا گسد انقالب اکب بیبس بابارمبا ایب
است
کار سان سساسسه ان بسای سسنبگبلنب

نبظبا

سسمایه داری وبسقساری سلسیا ی ث م حد لید
سا مان
ا حادفدائیان کملنی ت
21آبان  2683بسابس با 5نلامیس1829

خواستار تکامل سیاسی و
تشکیالت سیاسی طبقه کارگر
بودن ،این است مهمترین و
کار کمونیستی آخر هرماه زیر
اصولی ترین وظیفه ما،
نظر هیئت سیاسی سازمان
هرکس که به این وظیفه بی اتحاد فداییان کمونیست منتشر
توجهی کند  ،همه وظائف
می شود .
کوچک ومتدهای جداگانه
مسئول اجرائی  :ساالر حسامی
مبارزه را به خدمت آن
درنیاورد ،درراه غلطی گام شماره پیغامگیر  ،واتس آپ و
وایبر سازمان
برمیداردو به جنبش ضررهای
جدی میزند .لنین
+46738924823
« :مبرمترین وظائف جنبش
برای تماس با سازمان اتحاد
ما»
»هرگاه که اعتالی
خودبخودی توده بیشتر
باشد ،هرقدرکه نهضت
دامنه
دارتربشود،همانقدرهم لزوم
آگاهی فراوان خواه درکار
تئوریک وخواه درکارساسی
 ،وخواه درکارتشکیالتی
برای سوسال دموکراسی
باسرعت خارج از تصوری
افزایش مییابد »چه باید کرد

فداییان کمونیست و یا
ارگانهای ان با یکی از
آدرسهای زیر تماس بگیرید :

..................
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

