کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی
تجمع سراسری بازنشستگان
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پیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به
مراسم برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

رفقای مبارز و حضارمحترم
گامی به پیش
پنچاامین سا گرد حماسه سیااکل را به شورای برگماری و شما شرک کنندگان دراین مراسم
به خانواده اا وامرزمان و امه فدائیان انقالبی اعضا و سمپاتیماننای سازمان و امه آنتان کته
درسنگر کارگران و زحمتکشان به اشکال و شیوه اای مخت ف به م ارزه ادامه میداند و آرماننا
بازنشتگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
و از جان گذشتگی اای حماسه آفرینان سیااکل را پاس میدارند شادباش میگوئیم.
باردیگر با طرح خواست اتا و متبتا ت تا
ادامه در صفحه 9
اقتصادی و سیاسی خود دس به اعتتتراتتا
گسترده و سراسری زدند .امتممتان تتنتران تاثیر جنبش کارگری بر جنبش سیاهکل -پنجاه سال تاثیر فرهنگ
ت ریم اصفنان کرمانشاه کرمان ااواز شتیتراز
سیاهکل بر جنبش کارگری
یمد کرج ااواز و دیگرشنراا شااد اجتماعا
کمونیست مخفی و عضو مام  ANCبوا توموام
و تظاارا بمرگ بازنشستگان و مستتتمتری درها به هر زحیر عبث بسته است
قدرت مخالفت می کند .او با نلسون بر سر دالیول
بگیران بودند .اقشار کارگر و زحمتکشتی کته در کوچه های باور مردم،
اصولی در حب مخالفت نمی کند ،بلوکوه بورای
عمری را درکار و سازندگی سپری کترده انتد
اینکه در آیندا نلسون مدعی نباشد مخالف است.
بیداری،
و ی از ابتدائی ترین حقوق اقتصادی صنفی و
(ص  ۵۸درس زندگی برای آیونود) درشوانوبدا
را،
دشمن
به
اعتماد
دسامبر  ۱۶۹۱در ایستگاا برق فشار قوی شواور
اجتماعی و رفاای برخوردار نیستند .
کوردا اسوت ژوهانسبورک بمبی منفجر شد .شعار بخش فعالین
تجمع و تظاارا روز 62بنمن ماه امسال در بر داربست تجربه ،مصلوو
نظامی کنگرا ملی افریقا این بود ،کشته شدن در
مقایسه با تجمعا ماه اای گذشتته هته از (م.آزرم)
جنگ تاسف آور است ولی چارا ای در مقابل اش
نقبه نظر وسع و سراسری بودن و هته از
نیست .اعالمیه های که در آن شب در آن محوطه
نقبه نظر حضور گستتترده و شتعتاراتا و
بیاد استاد و معلم ام مرتضی کریمی (ایو )
پخش شد نوشته شدا بود دو راا وجود دارد ،یوا
مبا ا اقتصادی و سیاسی از بترجستتتگتی
در ژوئن  ۱۶۹۱جلسه ای مخفیانه کنگورا مولوی تسلیم یا جنگ( .ص  ۴۵۲و ۴۵۸راا طوالنی بوه
خاصی برخوردار بود و نشاندانده ارتقاء سبح افریقا تشکیل شد و ماندال پیشنواواد موبوارزا سوی آزادی-نلسون ماندال )
ادامه در صفحه 8
آگاای و سازمانیافتگی بیشتر و بتا صتفتوفتی مسلحانه را می داد .موزس کوتان ،دبیرکل حوب
متحدتردر م ارزه برای تحقق خواس اایشان
انتخابات پارلمان آلمان در ماه سپتامبر 2229
بود .بازنشتگان و مستمری بگیران از جتمت ته
اقشار زحمتکش و کم درآمد جامعه استنتد در بخش اای گذشته این م حث به وتعی بیکاری و موج بیکارانی که در شرایط کنونی در آ مان روز
به روز به تعداد آننا افموده میشود اشاره نمودیم و تأثیرا آنرا بر روی انتخابتا ستپتتتامت تر امستال
که در نتیجه تورم و گرانتی سترستام آور
برشمردیم .امچنین به این موتوع نیم اشاره کردیم که نتیجۀ انتخابا آ مان در ماه سپتام ر ار هته
مایحتاج او یه زندگی بویتهه گترانتی دارو
که باشد و ار نوع ائتالفی که شکل بگیرد تغییرا آنچنانی در سیاستنای داخ ی و بین ا م تی دو ت
درمان و سایرخدما مورد نتیتازستا تمتنتدان
آینده بوجود نخوااد آورد.
تحط فشار اقتصادی شدیدی استند.
ادامه در صفحه 2

دستگیریهای گسترده فعاالن مدنی،
سیاسی ،فرهنگی و زیست محیطی
کردستان
صفحه 5

در بخش دوم با تح ی ی ازموقعی احماب موجود در پار مان آ مان و به هگونگی پتیتونتد آنتان بتا
می یوننا مردمی که به آننا رأی می داند خواایم پرداخ ونیم دالی ی که این احماب را به ام نمدیت
میکند .در پایان به اشکال ائتالفی این احماب میپردازیم.
ادامه در صفحه 99
اطالعیه شورای همکاری در باره،

مستندهای امنیتی و ضد انقالبی جمهوری اسالمی علیه
چپ ها و کمونیست ها!
صفحه 6

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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تجمع سراسری
بازنشستگان گامی
به پیش

ادامه از صفحه اول
مبا ا و خواس اای بازنشتتگتان از
جم ه خواس اای اتمته کتارگتران و
زحمتکشان محسوب متیتشتود کته در
قبعنامه تجمعا صادره در 62بتنتمتن
بیان شده اس در این قبعتنتامته عتالوه
برخواس ” ترمیم عقب موانودگوی و

افبایش حقوق بازنشتگوان ،اجورای
همسان سازی واقعی و رفع تبعیو
و پرداخت بدهی هوای دولوت بوه
صندوق تامین اجتماعی ،خواست مام
تامین اجتماعی و خدمان درموانوی
رایگان و برخوورداری از تشوکول
مستقل ،حق مسکن نیم از نتتکتتا
برجسته خواستنای تجمعا بازنشستگان
اس که در واقع به دو نقبه ک یدی نیاز
کارگران به تشک یابی مستقل از یکستو و
خدما درمانی رایگان و داشتن مسکن
مناسب از سوی دیگر تتاکتیتد دارد .کته
میتواند و باید تمام کارگران و ممد بگیتران
کشور از آننا حمای بکنند .
خواس اا مبا ا و راستای مت تارزا
بازنشتگان عالوه بر ایتنتکته در متفتاد
در
قبعنامه صادره جمع ندی شده اس
صفحه 2

شعاراای آننا نیم ت وری از ختواست و
ااداف م ارزا تتوده اتای کتارگتر و
زحمتکش را داش  .بویهه باتوجه به اینکه
اجتماعا بازنشتستتتگتان نتیتم مت تل
سایرتجمعا زحمتکشان با تندید و توبیخ
و فشار و سرکوب نیرواای امنیتتی رییتم
مواجه بود .ق تل از فترا رستیتدن روز
تظاارا و تجمعا نیرواای امنیتتی و
ارگاننای رنگارنگ سرکوب با اعمال فشتار
و تندید و احضاراای پی درپی ایجاد جو
رعب وحش و ایجاد موانع در راه حرکت
بازنشستگان بودند .از ایتن رو تتجتمتع
کنندگان با شعاراائی نظیر ”فریتاد ازایتن
امه بیداد“  “.ظ م و ستم کافیته ستفتره
ماخا یه“ صندوق بازنشسته سرق دزدان
گشته“ نابود شد این شستا بدست ایتن
مافیا” ” االک عمومی حتقتوق اتای
نجومی” “ زحمتکشان دیروز معتتترتتان
امروز” ” نه مج س نه دو نیستتنتد بته
فکر م ” و شعاراای مشابه تالش کردند
تا جو رعب و وحش ایجاد شده تتوستط
سرکوبگران رییم سترمتایته را دراتم
بشکنند .و توطئه آننا را عقیم بگذارند.

اقدام سراسری و گسترده و شتجتاعتانته
بازنشستگان امروز حرک بمرگی بتود از
سوی این بخش از زحمتکشان و محرومان
کشور در پیکار ع یه ستم و است مار و زور
و سرکوبی که ط قه حاکتم و دستتتگتاه
دو تی مذا ی و سرکوبگر آن بترکشتور
حاکم کرده اند اعتتراتتا و مت تارزا
بازنشستگان زحمتکش به سیاس اتای
اقتصادی و سیاسی اس که به نفع دسته
ای از مافیای قدر و ثرو و بقیم فقر
و خانه خرابی اک ری عظیم تتوده اتای
رنج وکار بمور سرکوب و نفتی ابتتتدائتی
ترین آزادینای سیاسی به پتیتش بترده
میشود  .تردیدی در این ن اید داش کته
این م ارزا ادامه یافته و روز بروزگسترده
تر و متحدترخوااد شد و سبح سازمانیابی
و ارتقائ مبا ا و گستردگی اجتمتاعت
سراسری بازنشتگان امروز برای جتنت تش
کارگری که در تقالی بازیابی و ارتتقتاء
تشکل و وحد خود اس از ااتمتیتتتی
شایان توجه برخوردار اس .
62بنمن 99
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پیام سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست به مراسم برگزاری
پنجاهمین سالگرد حماسه
سیاهکل

ادامه از صفحه اول
رفقا
ادف آننائیکه در داه هنل و پنجاه شمستی
سالح بدس گرفتند و جتان درکتف دست
ننادند و آتش م ارزه را برفراز کتوه و شتنتر
برافروختند؛ هیمی ن ود جم راائی انستان از
بند ستم واست مار زور و سرکوب و ت عیض و
نابرابری در ی کتالم عشتق بته آزادی و
سوسیاایسم .
درصد سال گذشته یعنی از انقالب مشروطته
به ایتن ستوی نت ترد جت تنته آزادی و
سوسیا یسم با ج نه است داد ارتجاع خرافته
پرستی ت عیض و ستم و استت تمتار تتاریتخ
تحوال کشور ما را رقم زده اس  .اتر وقت
ج نه آزادی و سوسیا یسم قوی بتوده و بتا
پراتی انقالبی تتوده اتای زحتمتتتکتش
مردم را در صحنه ن رد یاری رسانتده است .
موفقی اای تاریخی و هشمگیری بتدست
آورده و ارگاه تعیف و پراکتنتده و فتاقتد
انسجام الزم بوده و از طرف ستازشتکتاران و
خودپرستان و فرص ط ان احتاطته شتده
اس در برابر دشمنان ازادی و سوسیا یتستم
ناتوان شده و توده اای مردم دهار شکست
اای پی درپی گردیده اند.
در این ن رد پترفتراز و نشتیتب حتمتاسته
سیااکل و تشکیل سازمان هریکنای فتدائتی
خ ق ایران از جایگاه ویهه ای برخوردار اس و
تاثیر منم و تاریخی در م ارزا آزادیخوااانه
و سوسیا یستی برجای گذاشته اس .
در اواخر داه ۰۴۳۱انگامتیتکته دستتتگتاه
جننمی شاه به کم امپریا یس اا ار ندای
صفحه 9

آزادیخواای را در نبفه خفه میکرد و ایران را
جمیره ث ا مینامید و انگامی که ستتتم و
است مار فتقتر و سترکتوب جتان تتوده
اای زحمتکش مردم را ب ب رسانده بتود و
احماب و سازماننای سیاسی در یتاس و بتی
عم ی در انتظار متعتجتمه ای روزگتار متی
گذراندند .عده ای از جوانان کمونتیتست بتا
جمع ندی از وتعی اقتصادی و ستیتاستی
جامعه و تدوین تئوری م ارزه مس حانته در
 ۰9بنمن  ۰۴۳9با حم ه به پاسگاه یاندارمری
سیااکل و آغاز م ارزه مس حانه تحول نوینتی
در جن ش کارگری و سوسیا یستتتی ایتجتاد
کردند نظام ستتتمتگتر شتااتنتشتااتی و
امپریا یستنای حتامتی آن را بته مصتاف
ط یدند .قدرقدرتی رییم را بمیر سئوال بترده
و کارگران و زحمتکشان را برای احقاق حقوق
خود به تشدید م ارزه ترغتیتب و تشتویتق
کردند.
م ارزه مس حانه با این امید آغاز شد که تترس
و وحش ننادینه شده در دل ط قه کارگتر و
توده اای زحمتکش مردم و فضتای یتاس و
ناامیدی حاکم برجامعه درام شکسته شود و
ط قه کارگر و توده اای زحمتکش به قتدر
الیمال خود آگاه شوند تا با سالح آگااتی و
تشکل نظام ارتجاعی حاکم را سرنگون کرده
و سرنوش خود را دردس گیرند .
هند سا ی از حماسه سیااکل و آغاز م تارزه
مس حانه نگذشته بود که به رغتم شتنتاد
بسیاری از رفقا در زیر شکنجه و متیتدانتنتای
ن رد و تیرباران آموزه اای اقتدام انتقتالبتی
آنان در خیمش توده ای و قیتام قتنترآمتیتم

بنمن  ۶2ت ریم به شع ه ای ت دیل شد که بته
فاص ه کمتر از یکتستال ستراستر ایتران را
فراگرف و در  66بنمن  ۶۵با قیام مس حانه
توده اا رییم ستم شاای به گور سپرده شد.
اما ن اید فراموش کرد که نه اقدام انتقتالبتی
رفقای ما و نه خیمش توده اای زحمتتتکتش
مردم و اعتصاب عمومی کارگران به تننائی و
بدون تشکل و آگاای ط قه کتارگتر و بته
میدان آمدن این ط قه قدرتمتنتد و بتدون
سرنگونی نظام سرمایه داری حاکم بترایتران
نتوانس آرماننای رزمندگان سیااکل و توده
اای قیام کننده در بنمن  ۶۵را متتتحتقتق
سازد .امانبور که به تجربه دیدیم اترهتنتد
درنتیجه رزم دالورانه هریکنای فدائی خ ق و
قیام شکوامند بنمن ماه رییم شاه سرنگتون
شد اما باز ام برای هندمین بتار سترمتایته
داران و صاح ان قدر و ثترو ایتران در
سازش با امپریا یسم و ارتجاع داخ ی قتدر
سیاسی را در هنگ خود حفظ کردنتد و بتا
ت فیق دین و دو یکی از ارتجاعتی تتریتن
روبنای سیاسی را بر جتامتعته متا حتاکتم
گردانیدند و سرکوب جن شنای اجتماعتی و
کشتار انقالبتیتون و آزادیتختوااتان را از
سرگرفتند.
در این براه از زمان که پنجاامین سا گترد
حماسه سیااکل را گرامی میداریم طت تقته
کارگر ایران و زحمتکشان زنان جتوانتان و
م ی اای تح ستم و است مار نویسندگان
انرمندان و اقشارمحروم جامتعته درگتیتر
م ارزه ای سرنوش ساز با نظام است مارگر و
ستمتگترحتاکتم استتتنتد .در ستا تنتای
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اخیراعتصابا بی وقفه کارگران و قیتامتنتای
متعدد زحمتکشان و تداوم ایتن مت تارزا
م ین ایتن واقتعتیت انتکتارنتاپتذیتراست
که تضاداای کارگران و زحمتکشان یعتنتی
اک ری جامعه با اق یتی ازصاحت تان قتدر
وثرو و رییم سیاسی مذا ی و سرکوبگر آن
به نقبه حاد خود نتمدیت متیتشتود .در
هنین شرایبی وظائف بمرگی برعنتده متا
فدائیان کمونیس و امه فدائیانتی قتراردارد
که به آرماننای انقالبی و آزادیتختوااتانته و
سوسیا یستی رزمتنتدگتان ستیتااتکتل و
هریکنای فدائی پای ندند .
رفقا! تا وقتی که ستم و استثمار و زور و
سرکو

هست ،پرچم سیواهوکول در

اهتباز خواهد بود.
و
هراکه برغم ستازشتکتاری و ختیتانت
خ اث افرادی که در شرایط ویهه در را ری
سازمان قرارگرفتند اما رزم انقالبی و ازجتان
گذشتگی فدائیان انقالبی در راه ازادی و رفاه
و سعاد توده عظیم کار و زحم و صداقت
درگفتار و کردار درحافظه تاریخی جتامتعته
ماندگار بوده و امروز درمبا ت تا ااتداف و
م ارزا کارگران و زحتمتتتکتشتان زنتان
جوانان و خ قنای تح ستم و استتت تمتار
ت وری عینی دارد و فدائیان انقتالبتی را از
پتانسیل الزم بترای تتاثتیترگتماری جتدی
برتحوال اجتماعی و م ارزا جاری برخوردار
میکند  .از این روی وظتیتفته اتر فتدائتی
انقالبی اس که در داخل و ختارج کشتور
درمحل کتار و زیست و در متدرسته و
دانشگتاه در متحتافتل و تتجتمتعتا و
اعتراتا کارگران و زحمتکشان در متراکتم
فرانگی انری دانشتجتوئتی در کتوی و
برزن و ار جای دیگری که استتنتد و بته
ارشک ی که میتوانند در مت تارزا جتاری
شرک کنند و با دس رد زدن به سکتاریسم
دگماتیسم و سازشکاری و خود محوربتیتنتی
درارحدی که امکانپذیراس با رعای اصتل
ت فیق کارع نی و متختفتی دست اتتحتاد
صفحه 4

و

جامعه ما استند که بوسی ه مافیای قتدر
ثرو انکار و سرکوب میشوند.
بیائید به مناس این دو روز تاریخی  ۰9و
 66بنمن یاد و خاطره امه جان اختگان راه
آزادی و سوسیا یسم را گرامتی داریتم و از
تجربیا نسل اای گذشته در جن تحکتیتم
صفوف خود و گسترش م ارزه برای سرنگونی
انقالبی رییم ارتجاعی حاکم و رستیتدن بته
جامعه ای عاری از ستم استت تمتار و زور و
سرکوب استفاده کنیم.

وامکاری بنم داده و بصور استتته اتا و
محاف ی با مضامین م ارزاتی و متبتا ت تاتتی
مخت ف متحد شوند .بته ستازمتانتداتی
سازمانیابی و م ارزا ط قه کارگر و توده اای
زحمتکش مردم یاری رسانند .پیگیتری ایتن
ااداف میتواند تحول منمی را در مت تارزا
جتتاری و ختتیتتمشتتنتتای آیتتنتتده تتتوده
اای زحمتکش مردم رقم زند و نقش منمی
در انسجام نیروی انقالبی و هپ جامعه بتازی
بکند.
سازمان اتحاد فدائیان کمونیس در پی گیری گرامی باد یاد جان باختگان حومواسوه
مشی انقالبی بنیانگماران سازمان م تنتی بتر سیاهکل و قیام خونین بامن ماا
تالش جن رفتع پتراکتنتدگتی جتنت تش سرنوگوون بواد رژیوم جومواووری
کمونیستی و تامین ارت اط ارگانی با ط تقته اسالمی ایران
کارگر یاری به تشکل و تحمب کارگران و نیتم برقرار باد جماوری فدراتیو شورائی ایران
گردآوری متحدین ط قه کارگر و زحمتکشتان
زندا باد سوسیالیسم
جامعه در زیر هتتر جت تنته ای انتقتالبتی
سازمان اتحاد فدائیان کمونیوسوت ۱۶
برای سرنگونی نظام حاکم و استقرار سیستم
بامن ماا ۱۹۶۶
اقتصادی اجتماعی نوین م تنی بر شورااا بته
این وظیفه سترگ خود آگاه بوده و در ایتن
راه از ایچ کوششی فرو گمار نکرده و نخوااتد
کرد و به سنم خود از امه احماب و سازماننتا
نشریه راه سرخ ارگان
و افراد کمونتیتست وانتقتالبتی بتویتهه از
فعالین داخل کشور سازمان
کمونیستنائی که در صفوف سازمان فتدائتی اتحاد فدائیان کمونیست  .راه
م ارزه کرده وتجربه اندوختتته انتد دعتو
سرخ صدای کارگران و
میکند تا صفوف خود را متحد کنند و به جای
زحمتکشان و تمامی کسانی
دامن زدن به تفرقه و پتراکتنتدگتی درایتن
است که به مبارزه برای
کوششنا وحد ط انه اصو تی و انتقتالبتی
سرنگونی انقالبی رژیم
سنیم و شری شوند.
به یتاد داشتتته بتاشتیتم کته ستا تگترد ارتجاعی جمهوری اسالمی و
نفی ھرگونه استثمار و
حماسه سیااکل و قیام تاریخی  66بتنتمتن
انجام وظایف و پیگیری ااتدافتی را بته متا کارمزدی باور داشته و در این
راه از ھیچ چیز دریغ نمی
گوشمد میکنند که اماران رفتیتق متا و ده
اا امار انسان آزادیخواه و سوسیا یس برای نمایند .از طریق ایمیل ادرس :
تحقق شان جان باختته انتد .ااتدافتی کته Rah_sorkh@yahoo.co
ازآسمان نازل نشده اند ب که انسانی تریتن و
m
مت تترمتتتتتریتتن ختتواست اتتا و آمتتال و
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود
آرزواای کارگران زنان جوانان دانشجویتان را با دست اندرکاران نشریه در میان
روشنفکران و ببور ک ی نیروی کار و زحمت
بگذارید .
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دستگیریهای گسترده فعاالن مدنی ،سیاسی ،فرهنگی و زیست
محیطی کردستان
طی دو افته گذشته نمدی به  ۰۱۱نفر از شنروندان کرد شامل عده ای از فعاالن سیاسی مدنی فرانگی و محیط زیس
در مناطق مخت ف ایران دستگیر شده اند .
ط ق گمارشا منتشره بازداش این شنروندان در شنراای تنران کرج کرمانشاه سروآباد کالترزان مریوان سنندج بانه
سقم ربط بوکان نقده پیرانشنر و مناباد روی داده اس .
در آخرین موارد از این بازداش اا روز شن ه هنارم بنمن  ۰۴99ی شنروند اال سنندج با نام »سیروان امینی« تتوستط
نناداای امنیتی بازداش و به مکان نامع ومی منتقل شد.
طی روزاای گذشته امهنین ی شنروند  6۶سا ه اال بوکان با نام »سردار محمدپور« از ساکنان روستای »آ یکتنتد «
توسط نناداای امنیتی جمنوری اسالمی ایران بازداش و به مکان نامع ومی منتقل شده اس .
سازماناای حقوق بشری کردستان میگویند بازداش اای هند روز اول توسط سازمان اطالعا سپاه ارومیه انجام شتده و
بعد از آن وزار اطالعا ام در شنراای دیگر شنروندان کُرد را بازداش کرده اس .
ط ق روال معمول این بازداش اا سرزده و با یورش به منازل و محل کار افراد توام با ترب و شتم و تندید انجام گترفتتته
اس  .رییم جمنوری اسالمی به افراد بازداش شده اجازه دسترسی به وکیل نمیداد ب که متنم را ابتدا زیر شتکتنتجته
می رند و بعد از اعترافا اج اری ممکن اس به برخی از آننا اجازه مالقا با وکیل را بداند .
اخیرا تعدادی از فعا ین مدنی نیم در شنراای آذربایجان دستگیر شده اند .عالوه بر این شناسائی و دستگیتری فتعتاالن
جن ش اای اجتماعی و اعتراتی در سایر نقاط ایران نیم افمایش یافته اس و شوااد و قرائن از تشدید سرکوبگری رییم در
سبح جامعه خ ر میداد .
بازداشتنای گسترده درکردستان در افته اای اخیر نشان از نگرانی عمیق سردمداران رییم از تحوال احتما ی در منبقه و
ایران دارد.
خ ق تح ستم و است مارکردستان امچون سایر مناطق ایران سا نای متمادی اس که برای آزادی برابری و رفع ستتتم
م ی م ارزه میکند و از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم اس  .ما تمن محکوم نمودن دستگیرینای اخیر فعتا تیتن
کرد کارگران و زحمتکشان کردستان و سراسر ایران را به حمای از خواس اا و مبا ا زحمتکشان کردستان و اعتراض
به سرکوبگرینای رییم فرا میخوانیم .

سرنگون باد رژیم جماوری اسالمی
برقرارباد جماوری فدراتیو شورائی
زندا باد سوسیالیسم
سازمان اتحادفدائیان کمونیست ششم بامن ماا ۱۹۶۶

صفحه 5
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اطالعیه شورای همکاری در باره،
مستندهای امنیتی و ضد انقالبی جمهوری اسالمی علیه چپ ها و کمونیست ها!
ی ج نه جنگ جمنوری اسالمی بتا
رادیکا یسم و تالش برای تغییر ” کتار
فرانگ“ و جدال برسر جا انتداختتتن
روای جع ی از تاریخ ببورعام و انقالب
 ۶۵ببور خاص بوده اس  .بخش اائتی
از سریال ” روزاای ابدی“ و مستتتنتد
امنیتی ” ه دوم تیغ“ که از صتدا و
سیمای رییم در مورد رویداداای بعد از
انقالب در کردستان تنیته و پتختش
شدند ادامه برنامه اای امتنتیتتتی و
شواای ”اوی “ ”هه م ل هتگتوارا“
انتشار کتاب اا و اسناد ع یته هتنتره
اای جن ش هپ از ق تل از انتقتالب
تاکنون است  .قترار است عت تیته
انقالبیگری و عمل انتقتالبتی عت تیته
سازماندای متقتاومت تتوده ای و
مس حانه در مقابل یورش نظامی ع یته
نفس انقالب و تحول انقالبتی عت تیته
سازندگان و را ران مشتنتور هتپ و
کمونیس در مقاطع و رویداداای منم
بعد از انقالب و در کردستتتان روایت
دیگری بداند .قبعاً از آن تاریخ روای
اای مخت فی وجود دارد اما قت تل از
اینکه از صحّ ِ ار روایتی حترفتی در
میان باشد صح برسر جایگاه راوی
اس .

نمدیکترین عناصر ک یدی ختود را بتا
توطئه و ترور از سر راه برداشته است
به اپوزیسیون انقالبی و کمونیس اتا
اتنام سرکوب و قتل و اذیت و آزار
مردم و جنگ قدر بتمنتد مضتحت
اس  .واقعی اینس که بیش از هنتل
سال گذشته اس نه جتامتعته ایتران
امان جامعه سال  ۶۵اس نه متردم
امانند نته وتتعتیت ستیتاستی و
اپوزیسیون امان موقعی دوره انقتالب
 ۶۵را دارد .هه کسی نتمتیتدانتد کته
حکوم اسالمی در محاصره نتفتر و
نارتایتی و یورش کارگتران و متردم
زحمتکش برای سرنگونی ک یت ایتن
نظام اس ؟ هه کسی از رویتداداتای
سا نای اخیر و خیمش اای تتوده ای
عظیم ع یه حکوم فقر و فتالکت و
گرانی و بیکاری خ ر ندارد؟ هه کستی
از موقعی زبون و وخیم رییم اسالمتی
اطالع ندارد؟ و باالخره هه کسی نمتی
داند که سیاس امروز در ایران بتیتش
از ار زمان در صد سال گذشته و دانا
برابر دوره انقالب  ۶۵از کتارگتر و
اعتصاب کارگری و تمایال هپگرایانه و
سوسیا یستی ا نام میگیرد؟

اما جمنوری اسالمی با این تالتشتنتای
تصور اینکه رییمی مرتجع تد انقالبی نخ نما به کدام درد بی درمانش پتاستخ
خشن که با کشتار سر کار آمده و بتا می داد؟ حقیق اینس که جمنوری
اعدام و نسل کشی در مقاطع مختت تف اسالمی از تکرار تاریخ می تترستد از
سرپا مانده اس رییمتی کته حتتتی عمل انقالبی و ختیتمش تتوده ای و
صفحه 6

سنگربندی انقالبی وحشت دارد از
انقالب کارگران و مردم محتروم بترای
آزادی و رفاه و اعمال اراده توده ای و
شورائی می ترسد .رییم سخ نتگتران
تکرار تاریخ و به زبا ه دان رفتن است .
د یل حم ه به احماب و ستازمتانتنتای
کمونیس و شخصی اای سازنتده و
دخیل در رویداداای منتم ستیتاستی
ایران از جم ه انقالب  ۶۵و جنتگ در
کردستان ریشه در این واقعیتا دارد.
این روای جع ی از تاریخ آن جامعه بتا
اماران شااد زنده و دخیل در حظتا
منم آن واتح اس تاثیر جدی نتدارد.
بویهه در کردستان که ایچوق س بته
جمنوری اسالمی را نپذیرفته و امواره
در ی تنش مداوم با حکوم اسالمتی
بوده اس تاثیری نتدارد .ایتن اقتدام
جمنوری اسالمی نشان میداد سیاس
سرکوب تاکنون به ااداف مورد نتظتر
نرسیده اس .
ما ستازمتان اتا و احتماب هتپ و
کمونیس بعنوان کادراائی که در این
تاریخ درگیر و شری بتودیتم اعتالم
میکنیم که انقالب ایران برای اسالم و
خمینی و آوردن جمنتوری استالمتی
ن ود برای آزادی و برابری و نفی س به
است داد و اختناق بود .ایتن انتقتالب
بد یل محدودیتنتای تتاریتختی اش
ع یرغم جنگ اا و متقتاومت اتا و
اعتصابا و تظااراتنتا بته پتیتروزی
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و باالخره تاکید میکنیم که نتظتر بته
اوتاع متحول و م تنب ایران متا بته
سمتی میرویم که بدون م ارزه انقالبی
بدون فداکاری فردی و جمعی بتدون مبارزه برای خواست های
بکارگیری قنر انقالبی در مقابل ماشین عمومی دموکراتیک و پیش
برد پیگیر و رادیکال آن  ،از
سرکوب و قوه قنریه تد انقالبی نتمتی
مبارزات طبقه کارگر برای
توانیم پیروز شویم .بار دیگر باید اتمته
آزادی و برابری جدائی
جا آماده شویم در این ن رد باید پیروز ناپذیر است  ،به این منظور
شد.
طبقه کارگر میباید ضمن حفظ
سرنگون بتاد رییتم سترمتایته داری
استقالل طبقاتی خود به
جمنوری اسالمی!
سازماندهی خواستهای عمومی
 ،دموکراتیک در سطح
زنده باد آزادی زنده باد سوسیا یسم!

نرسید و ننایتاً توستط تتد انتقتالب
اسالمی به خونین ترین شکتل دراتم
کوبیده شد ” .انقالب اسالمی“ خمینتی
اتفاقاً دس ستازتتریتن رییتم متورد
حمای آمریکا و دول غتربتی بترای
سرکوب انقالب هپگرایانه  ۶۵بود .متا
اعالم میکنیم مقاوم و م ارزه با رییتم
تد انقالبی و بوریوازی اسالمی مقاب ته
با سرکوب شورااا و سازماننا و احتماب
سیاسی و ق ع و قمع انقالبیون مقاب ته
با ت عیض و سرکوب و کشتتتار یت
عمل تاریخی و انقالبی بتود .متا بته
وسیعتری اقدام کند و بسهم
مقاوم و م ارزه هنارداه نست تنتای
خود در جهت وحدت
مخت ف کارگران و مردم آزادیخواه درود  ۰۶بنمن  ۴ - ۰۴99فوریه 6۱6۰
بخشیدن به این مبارزات در
میفرستیم و از آن قاطعانه حمای متی
اشکال خاص خود  ،نظیر جبهه
امضااا :اتحاد فدائیان کمونیس حمب
کنیم.
مبارزه برای آزادیهای
کمونیس ایران حمب کتمتونتیتست
دموکراتیک و اتحاد عمل
ما بویهه از تالش و م تارزه اکت تریت
کارگری -حکمتیست ستازمتان راه های مقطعی و سازماندهی
عظیم مردم در کردستان برای نه گفتن کارگر سازمان فداِئیان (اق ی ) و استه
نشریات و تشکل های
به جمنوری اسالمی و دفاع از آزادینا و اق ی .
دموکراتیک کوشش کند .
دستاورداای انقالب دفاع میکنیم .ایتن
حق کارگران و مردم زحمتکش است
که در مقابل تناجم نظامی و سرکوب و
بم اران و کشتار از خود دفاع کتنتنتد.
این حق مردم این کره خاکی اس کته
برای درام شکستن است داد و حکوم
سرمایه دس به عمل انقالبی بتمنتنتد .برای مبارزه سازمان یافته کارگران وزحمتکشان و
کردستان“سنگر انقالب“ بود و سنتنای
برای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی
انقالبی انوز در آن قویاْ ریشه دارد .متا
سناریواا و مستند ستازی امتنتیتتتی وبرقراری سیستم اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی
حکوم ع یه نیرواای اپوزیستیتون و
برشوراها دریک جبهه انقالبی ،متحد شویم .
شخصی اای خوشنام تاریخ مت تارزه
انقالبی و کمونیستی را محکوم میکنیم.
صفحه 7
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تاثیر جنبش کارگری بر جنبش سیاهکل -پنجاه سال
تاثیر فرهنگ سیاهکل بر جنبش کارگری
مادی کوهستانی
ادامه از صفحه یک
 ...هند ماه بعد از آن انفجار ماندال در دادگتاه
اش اعالم می کند :در طول زندگی زمانی می
رسد که انسان دیگر حق زندگی برای خودش
قائل نیس  .آن ام زمانی اس که تننا شیتوه
ای زندگی خارج از قواعد ناخواسته ای است
که برایش تعیین شده اس و دو قتوانتیتن
تحمی ی را ج وی پای انسان می گذارد .متن
به طرف این شرایط کشیده شده ام که بترای
رسیدن به خواس و تصیم ام ایچ إحستاس
پشیمانی نمی کنم .دیگران نیم بته ایتن راه
کشیده خوااند شد د یل اش فشار پت تیتس
سیستم سیاسی و عم کرد دو تی است ( .ص
 ۴۴6راه طوالنی به سوی آزادی)
در پنجاامین سا گرد سیااکل انوز ش ح آن
حرک برفراز جامعه ای سیتاستی-کتارگتری
ایران در گردش اس  .روشتنتفتکتران تتد
عدا تخواه ق م و کالم اشان بر ع یه سیااتکتل
کار می کند فقط ماانامه اندیشه پویا نیست
که در تمامی فصل اا مقاال تد سیااکل و
م ارزین آن جن ش می نویسد ب که بستیتاری
که خود را روزگاری متع ق به آن سنت متی
دانستند اردوگاه عوض کرده اند و در تتدیت
با سیااکل از خود مامورین امینتتتی ستابتق
پیشی گرفته اند بر خراب کردن سیااتکتل و
نیروی بوجود آورنده اش .سیااکل شروع یت
حرک متفاو در م ارزا جامعه ایران اس
و انوز ام متتتفتکتریتن بستیتاری در راه
رممگشایی آن حرک استند .حرکتی کته از
رسیدن سه استه عدا تخواه در یت پترسته
تجانس مابین سال اتای  ۰۴۳2تتا ۰۴۳9
شکل گرف و تتوانستتته بتودنتد بته یت
پراکسیس واحد و انر سازماندای اشان کاری
صفحه 8

کارستان بوجود آورند .سیااک یان توانستتنتد
دیدگاانای نظری متفاو و اقشار اجتمتاعتی
گوناگون را دور ام جمع کنند .این گترایتش
واحد در پروسه آموزش و خودسازی خود بته
راای کشیده شد که هراغ راای شد کته راه
راایی جامعه در شرایط است دادی آن زمان و
م ارزه با غول وحش و سرکوب در متقتابتل
سیاای اش نوری افکند .ستازمتانتداتی اش
کمونیستی ن ود و ی دل در گرو تدارک یت
انقالب دمکراتی داش  .فدائیان دموکراتتنتا
انقالبی بودند امید سوسیا یستی داشتند و ی
عم کرداشان نیاز به متحت زمتان داشت
آفرینندگان آن حماسه در سنین جوانی بودند
و ی پختگی اشان فراتر از افراد مستن نستل
ق ل خودشان بود .تجمیه و تحت تیتل اشتان
گفتمان اشان فراتر از وتعی اقتتتصتادی و
سیاسی روزگار خود بودند و است داد جت توی
ار اصالح سیاسی را گرفته بود و ار خواست
پایه ای و اعتراتی با مجازا روبرو می شتد.
آن جویندگان که برای رسیدن به اتدف نته
زمان می شناختند و نه مکان و حتی به نتیتاز
معمو ی روزانه خود اامی نتمتی دادنتد و
اسبوره وار کار می کردند .آننا رزمتنتدگتانتی
بودند که از نیروی م ی دانشجو تا کتارگتران
أصناف متفاو را در خود داشتند .در دل ی
نظم مخفی توانسته بودند از هتنتار گتوشته
کشور امدیگر را پیدا کنند .آننا روش خاصی
برای رسیدن به آرمان اش را داشتته انتد از
ی سو خود را بازوی مست تح خت تق متی
دانستند و در راه م ارزه با استتت تداد نتظتام
س بنتی و به قو ی نظام شاه پدری از حتفتظ
جان خود می گذشتند .در اصل پرهمی را که
ب ند کرده بودند نه خ ع سالح ی یندارمتری
ب که پیام خ ع سالح اجتماعی-اعت اری نیروی

سرکوب بود .این سازمان مخفی ع نیتتتی در
خود داش که وحش را به سخره گرفت و
سازمانداندگان اش افرادی بودند نه عتاشتق
تفنگ ب که حماسه اشان در شکتست تترس
بود .و ی این سازمان که تعداد افترادش زیتاد
ن ود و ی توانس بخش وسیعی از جامعه را به
اواداری از خود بکشاند .در این راه بتود کته
این نیرو توانس به درون جن تش کتارگتری
برود و تا به امروز ش ح اش بترفتراز مت تارزه
جامعه ط قاتی ایران در گردش اس .
سیااکل جن شی بود کته تتا حتدودی راه
پیشینیان اش را پیش گرفت و ختبتی را
ترسیم کرد و برایش فداکاری کرد تتا نشتان
داد دنیایی دیگری را می توان بوجتود آورد
دنیایی که در آن زمان محصول رقتابت دو
قبب شرق و غرب بود و برای بوجتود آوردن
عدا تخواای باید مستقل بود استفاده کردنتد.
شناسنامه اش در کودتای  6۲مرداد سی و دو
اس م ارزا داه بیست نشتان داد کته
نیروی سرکوبگر فقط برای از بتیتن بتردن
خواس م ی شدن نف به میدان نیامده بتود
ب که برای نابودی مجموعه جنت تش هتپ و
کارگری نقشه راه داش  .در داه بتیتست و
سی حمب توده و شورای متحده خود را نشان
داده بودند .برای اث ا این امر نیاز به آوردن
فاک اای زیاد یا استدالال پیچیده نیست .
کافی اس سری به منابع مستقل داته ستی
شمسی زد و محاکما دکتر محمتد مصتدق
بمنیم وآن را به دق مبا عه کنیم و قتدر
کارگران و نیرواای هپ در آن دوره به خوبی
آشکار اس  .در فروردین ماه  ۰۴۴۴ن تتیتم
حم ه رو به جن ش کارگری اس  ۴۶تتن از
اعضای شورای متحده مرکمی که از رات تران
شورای ایا تی تنران ایتن ستازمتان بتودنتد
دستگیر شدند .با وجود این مقاما ستفتار
آمریکا برآورد می کردند که در ستال ۰۴۴۳
گروای از را ران اص ی که شمارشان نمدیت
به  ۶۱۱نفر می رسد سازمانی از مستئتوالن
اتحادیه را ام هنان حفظ کرده اند .در بنمتن
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ماه  ۰۴۴۴یعنی حدود ی سال و نیم پس از
کودتا حکوم نظامی موفتق بته کشتف و
دستگیری را ران شورای متحتده کتارگتری
شد .آننا که پس از کودتا تتوانستتته بتودنتد
سازمان مخفی خود را حفظ کتنتنتد در راه
اندازی هند اعتصاب از جتمت ته اعتتتصتاب
کارگران کفاش اامی م ارزا کتارگتری را
نشان داده بودند .به امین جن حتکتومت
کودتا با تمام توان در جن کشتف شت تکته
را ران کارگری در تالش بود و در یتورش
بنمن ماه توانس بیش از  ۶۱تن از رات تران
کارگری شورای متحده را دستگیر کند و زیتر
شدیدترین شکنجه اا قرارداد .از آن پس تتا
سا نا بعد م ارزا کارگران به شدیدترین وجه
سرکوب می شد.
پس سوال اساسی کته در بترابتر نتیتروی
عدا تخواه داه هنل شمتستی قترار داشت
ع ار از این بود که هه کاری ن تایتد کترد
هگونه سازماندای نیاز اس و هگونه دوبتاره
به درون ط قه کارگر رف و پیوندی نمدی
با آن بر قرار کرد و با تترفتنتداتای ستاواک
هگونه باید مقاب ه کرد و بر تشت نتظتری و
پراکندگی موجود که میراث شکس سیاست
حمب توده بود در میان محافل و گتروهاتای
هپ هگونه غ ه کرد و نیرواای از ام جدا را
هگونه می توان در ی نناد متفاو از قت تل
جمع کرد .تغییرا اقتصادی پس از اصالحا
ارزی هه بود و جن تش جتنتانتی در هته
وتعیتی بود و در مقابل جن ش عدا تخوااتی
ایران هه راای وجتود داشت  .متحتافتل و
گروهاایی که صرفاً به کار مبتا تعتاتتی متی
پرداختند و عموماً دهار بی عم ی بودند و از
عمل م ارزاتی پرایم میکردند و معموالً اتم
توسط ساواک تربه میخورند و از اتم متی
پاشیدند گرایشاا گروهاا و محافت تی نتیتم
وجود داشتند که تح تأثیر انقتالب هتیتن
طرفدار م ارزه مس حانه بودند .این گروهاتا و
محافل که بخشاً از حمب توده جتدا شتده و
اساساً در خارج کشور بودند میخواستند بته
صفحه 1

س هین و محاصره شتنتراتا از طتریتق
روستااا انقالب کنند و در امین راببه نتیتم
تعدادی از آننا به ایران آمدند تا این برنامه را
پیاده کنند .به عنوان م ال سازماناایی مانند
سازمان انقالبی و طوفان که پس از پایان کتار
حمب توده در ایران و انشعاب از این حمب بته
وجود آمده بودند و از مشی هین طترفتداری
میکردند میخواستند به س ت هتیتن در
ایران جنگ داقانی برپا کنند.
از دل امین وتعی و با شنتاخت شترایتط
امان دوره اس که بنترین فتداکتارتتریتن
فعا ین آن دوران برای رسیدن به ی جامعته
فارغ از ظ م و ستم و است مار آگااانه قدم در
راای گذاشتند که آگاه بتودنتد کته شتایتد
بازگشتی در آن وجود ندارد .راه گشائی جدید
امواره نیاز به شجاع و فداکاری دارد .بدون
راروان ثاب قدم واز جان گذشته ایچگاه راه
جدید م ارزه پیش نرفته اس برای ایتن را
اگشائی دو هیم تروری بود
-۰آنکه در این مسیتر یت تتئتو ری
ابنیادی باید وجود داشته باشد تا آنتکته
مسیر جدید را به صور ک تی بتتتوانتد
ترسیم کند و گذشته جنت تش هتپ و
کارگری را به نقد بکشد که این نقتد در
زمینه تئوری نمیتوانس انجام پتذیترد
مگر آنکه پیرایه اای گذشته از جنت تش
زدوده شود
-6رااگشائی عم ی متنا ستب بتا ایتن
تئوری انقالبی که این امر با تتوجته بته
تربا گذشته و انفعال هپ در کودتتای
 6۲مرداد ترورتا نیاز م رمی به تنتور و
صف شکنی داش که راه بایتد گشتوده
می شد و این مسئ ه نیم امواره بایستتی
سر وحه ار حرکتی باشد که میختوااتد
م ارزا را در مسیری جدید قرار داد.
ع ی اک ر صفایی فرااانی مد اتا قت تل از
سیااکل در کتاب آنچه ی انقالبی باید بداند
امانند ی نیروی دمکرا انقالبی متعتتتقتد

اس  :ما با فرانگ غرب دشمنی نداریتم متا
تکنو ویی غرب را ام فی نفسه دشمن خود و
فرانگمان نمی شتنتاستیتم .متا بتا روابتط
استعماری غرب با کاپیتا یسم غول پیکر و بتا
امه آن هیماایی که م ما را در فتقتر و
عقب ماندگی نگه داشته عناد متی ورزیتم...
قصد داریم که شخصی م ی خود را اتمتراه
تکنو ویی غرب بدس آورده و با قرار گرفتتن
در صف اول پیشرف و ترقی بته فتراتنتگ
جنان کم کنیم(.ص  ۶2و  )۶۵تتحتوال
اخیر گرهه پیروزی نیرواای مترقی ایتران را
به تعویق انداخته کن مرح ه مترقی تتری از
انقالب را در مقابل این نیرواا قرار داده است
(ص  )۶۲بان اا معادن و صتنتایتع کتال و
سرمایه اای خارجی به ما کی دو در متی
آید .بخش خصوصی زیر ارشتاد دو ت قترار
گرفته از برنامه دقیق اماانگ توسعه صنعتی
پیروی می کند( .ص  )۶9مراکم دو تی تشویق
به تشکیل و تاسیس ممارع اشتتتراکتی متی
شوند .درآمداای م ی سبح تو ید و ستبتح
زندگی داقانان را ارتقا داد ....جامعه مصترف
کننده فع ی باید طی دو مترحت ته تتوستعته
اقتصادی به سود اک ری م یعنی ط تقتا
محروم و ستمکش پاره ای محرومی اتا را
تحمل کند ( )2۰راببه ایران با دیتگتر مت تل
جنان رواببی دوستانه و توام با امتکتاری و
حسن تفاام خوااد بود ...ایران دمکراتی در
حال استقالل کامل خود را در اداره سیتاستی
خود و در ک یه ق مرواای داخ ی و خارجی از
دس نخوااد داد و تابع ایچ قدر ختارجتی
نخوااد شتد(.ص  )2۳اکتنتون در جتنتان
کشوراای متعددی استند که از حتداکت تر
وحد م ی برخوردارند در حا یکه از خ قنای
گوناگون و ایاال و جمنورینای خودمختار یتا
فدراتیو تشکیل شده انتد (ص )2۶پتس از
نابودی ارگونه ستم م ی و مذا ی اس کته
م ایران به یکپارهگی بیسابقه ای دست
خوااد یاف (ص)22
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تاثیر جنبش کارگری بر جنبش سیاهکل -پنجاه سال تاثیر فرهنگ سیاهکل بر
جنبش کارگری
با هنین هشم اندازی عمل فدائی آغاز میشود
و جن شی را پایه گذاری میکند که میتتتوانتد
بسیاری از نیرواای پرا کنده را حول متحتور
دفاع مس حانه (در ماده  6۲اعالمیه جتنتانتی
حقووق بشر آمده اس که »ار شخصی حتق
دارد خواستار برقراری نتظتمتی در عترصته
اجتماعی و بینا م ی باشد کته حتقتوق و
آزادیاا را به تمامی تأمین و متحقق سازد «.
ار فردی فقط در برابر جامعه وظتایتفتی بتر
عنده دارد (ماده  .)69ایچ حکوم جمعیت
یا فردی حق ندارد که حقوق امگانی بشتری
را محدود سازد (ماده  .)۴۱تمامی کشوراتای
عضو سازمان م ل اعالمیه جنانی حقوق بشتر
را امضا کردهاند ).از حق م ارزا راای بختش
گرد ام آورد .اما پذیترفتتتن اصتل مت تارزه
ط قاتی و شرک در م ارزا کتارگتری بتر
أساس منافع ط قاتی در راس فعا ی اش بود.
این نیروی اجتماعی در محیط اای کار سعی
کرد تا بنوعی نماینده نظری و عم ی دمکترا
اای انقالبی باشند.
اگر از سال  ۰۴۴۵جن ش کارگری دهار رکود
اس اما در اواخر داهی هنل و پنتجتاه بتار
دیگر حرک اای کارگری اوج گرف و حتتتی
در داهی پنجاه تشکلاای سیاسی هتپ در
دل جن ش کارگری فعا ی متیکتردنتد .در
سال  ۰۴۳9در سراستر ایتران  ۴66واحتد
سندیکای کارگری و  ۰۳۰واحد ستنتدیتکتای
کارفرمائی تشکیل شده بود کته بتر حستب
رشتهی کاری پراکندگی آناا به این شترح
اس  :حمل و نقل  ۲۴سندیکا -فت تما ۵۴
سندیکا -نساجی  ۴۱سندیکتا -غتذائتی 22
سندیکا -صنایع ف می  6۰سندیکا -آب و برق
 ۰۲سندیکا -ساختمتانتی  6۰ستنتدیتکتا-
هرمسازی  2سندیکا -نف  6۴ستنتدیتکتا-
شمعسازی  6سندیکا -قا یبافی  ۰۱سندیکا-
متفرقه  ۰۰۱سندیکا .اعتصاباای پتیدرپتی
صفحه 92

یداهلل زارع کاریمی (کارگر کارخانه نتپتتتون)
ع داهلل کریم پور (کارگتر استکت ته) حستن
محمدی (راننده جنان بخش پایداری) بننام
امیری دوان( کارگر کارخانه کارتون ستازی و
کفش وین) اک ر پارسی کیا (کارگتر هتا )
{رجوع شود به آرشیو نشریا سازمان اتای
فدایی} را دل خود بپروراند و احمد اشرف در
مقا ه کا د شکافی انقالب نتقتش کتارگتران
صنعتی در انقالب ایران را اینگونه توتیح می
داد ":از سال  ۰۴۶6به ع ی هند فعا ی اتا
و م ارزا صنفی – رفتااتی کتارگتران در
کارخانه اای بمرگ افمایش هشمتگتیتر متی
یاف و شمار متوسط اعتصاب اا تا  ۰۴۶۶بته
متوسط ساالنه  66اعتصاب می رسید .رشتد
سریع کارخانه اای بمرگ و تمرکم کتارگتران
در قبب اای صنعتی کشور و تت ت تیتغتا
سازمان اای هپ و به خصتوص تتوجته دو
سازمان پیشگام هریکی فدایی و مجااتد بته
ط قۀ کارگر سعی سازمان اای هپ به رخنه
کردن درکارخانه اا و برپایی اعتصاب اا )کته
ار هند از نظر مادی پیتشترفت هتنتدانتی
نداش اما به حاظ ذانی تمامی افکار جامعه
را به خود مشغول کرده بود و اقشار آگاه ط قه
کارگر را در کنار ختود داشت و تتوانست
معدودی از اعتصابا را در کارخانه اا بته راه
بیاندازد که این اعتصابا از عوامل مؤثر در
افمایش اعتصاب اا با خواس اای رفااتی و
موفقی نس ی آن اا بودند .با اوج گیری انقال
ب در مراحل دوم و سوم در  ۲مااۀ نخست
 ۰۴۶۵اعتصابا صنفی به  ۰۱مورد کتااتش

در سالاای ( ۰۴۶6-۰۴۶۱بهویهه تظااترا
خونین کارگران جنانهی ) جن ش کارگتری
را اثرگذار کرده بود .در اعتتصتاب کتارگتران
جنانهی  ۰۶۱۱۱کارگر شرک داشتند که
در اثر حم هی پ یس تعتدادی از کتارگتران
کشته و زخمی شدند[ .کتارگتر تت تعتیتدی
شمارهی  .]۲اعتصاب کارگران ایران ناسیونتال
و کارگران هاپخانهی افس اعتتتصتاب ۳۱
روزهی کارگران نف آبادان در ستال ۰۴۶۴
اعتصاب کارگران ایران ناسیتونتال در ستال
 ۰۴۶۳اعتصاب در صنایع نستاجتی ذغتال
سنگ و نف در سال  ۰۴۶۶از دیگتر متوارد
اعتصابا در این سالاتا است  .اعتتتصتاب
کارگران شرک نف آبادان در ننای منتجتر
به دستگیری  ۰2کارگر شد [امان متنت تع].
اعتصاب بیشمار کارگران در امهی رشتتهاتا
در سال  ۰۴۶2و باالخره اعتصاباای عظتیتم
سرنوش ساز و سراسری سال  ۰۴۶۵را اتم
باید اتافه کرد .این جن ش بود که تتوانست
اسکندر صادقی نهاد (کارگر تراشکار بتیتنتان
گذار و دبیر سندیکتای کتارگتران فت تمکتار
مکانی ) ج یل انفرادی (گتروه ستیتااتکتل
کارگر جوشکار دبیر سنتدیتکتای کتارگتران
ف مکار مکانی ) حسن نوروزی (کتارگتر راه
آان) یوسف زرکار (راه آان) جعفر اردبی چی
(آانگر)اصغر عرب اریسی (آانگتر) متنتاف
ف کی (کارگر قا ی اف) محمد هتوپتان زاده
(کارگر بنا) رحیم خدادادی کارگر (ممرعته و
کوره پمخانه) کاظم شنید ثتا تث (کتارگتر
شرک “ ریمینکو”) بندع ی مرادی (کتارگتر
@fedayi1349
خیاط) حسین قاسم نهاد (کتارگتر ختیتاط)
خ یل اوشیاری (کارخانهاای رش ) ع یرتتا آخرین اخبار و گزارشات ،
مقاالت  ،اطالعیه ها و
کیایی (نفتگران پاالیشگاه تنتران) خشتایتار
نشریات سازمان اتحاد
مترتضتی
خواهیان محمد حسین دیتانت
فداییان کمونیست را از
(ایوب) کریمی (کارگر هاپخانه) جنتانگتیتر
کانال فدائی در تلگرام
ق عه میاندوآب (کارگر و ه کشی و تأسیتا )
دریافت کنید .
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تاثیر جنبش کارگری بر جنبش سیاهکل -پنجاه سال تاثیر فرهنگ سیاهکل بر
جنبش کارگری
یاف و کارگران امراه دیگر اقشتار در ستر
نگونی دیکتاتوری مشارک داشتند تشتکتل
اای مستقل شورائی شکل گرف که داستانی
دیگر داش ط قه کارگر تا حدود زیتادی بته
قدر خود آگاه شده بود و حترکت اتای
اشغال کارخانه اا و مدیری تو ید را ازمایش
میکرد و در این زمینه موفقی اای بسیتاری
بدس اورد .بررسی ت نگاش اتایتی کته
گروه اای هپ بته خصتوص فتدایتیتان و
مجاادین از اعتصاب اای منم تنیه کرده اند
نشان می داد که اعتصاب اا با یتکتدیتگتردر
سال اای آخر حکوم شاه اتمتااتنتگتی
نداشته و ار کدام به صور جداگتانته و در
زمان اای مخت ف و به تفاریق انجام گترفتتته
اند .در مواردی اعتصاب اا ی پارهه بوده و
امۀ کارگران کارخانه در آن شترکت متی
کردند و ی در مقابل در موارد متعدد اعتصاب
اا تننا شامل بخشی از کارخانه بود و نه امتۀ
کارگران .در این اعتصاب اا ابتکتاراتایتی در
شرایط ً اختناق صور می گرفتتته است .
م ال کندکاری و کم کاری از تاکتیت اتای
بسیار مؤثر و در عین حال مانع بنانه گتیتری
رییم بوده اس  .گویا کارگران خود را بترای
ن ردی دیگر آماده میکردند که متاثر از شترا
ئط سیاسی جامعه بود و امین امر بیانگر ان
اس که م ارزا صنفی اگتر بتا مت تارزا
سیاسی پیوند نداشته باشد نمتیتتتوانتد بته
سرانجامی با هشم اندازاای روشن برسد .این
م ارزا کارگران به صور اای صنتفتی در
این دوره آنان را آماده میکرد تا ام ستتتگتی
خود را با م ارزا سیاسی به سر انجام بر ستا
نند  .در این دوره ماندن در کارخانه و اشغتال
آن سازماندای اعتصاب اا اختالف نظر شدید
میان کارگران بود  ..یکی از گروه اتای هتپ
دراین باره می گوید :اعتصاب اا ظااراً ً کامتال
خودانگیخته استند و ی غیر محتمل است
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که هندین اتمار کتارگتر بتدون پتاره ای
سازماندای ق ی و تدارک قت ت تی نتاگتنتان
اعتصاب کنند .
در دوران پس از سرنگونی س بن پتنت توی
شکلگیری کمیتهاای اعتصاب در شنتراتای
مخت ف بودیم کمیتهاای اعتصاب در بسیاری
از صنایع شکل گرف مانند صتنتایتع دفتاع
ماشینسازی تراکتورسازی راهآان و غتیتره
که مرکم اعتصاب سراسری در تنران بتود .در
امین دوران اس کته بتحتث شتورااتا و
گسترش آن به معنی کنترل امور کتارختانته
مبرح اس  .ما در  ۴۱کارخانه کته 6۶۱۱۱
کارگر را در بر میگرف شورااای کتارگتری
داشتیم .ا ته بحث شورا حتی بته جتنت تش
داقانی نیم کشیده شد از جم ه در کردستان
و ترکمن صحرا .حکوم متوقت تتمتامتی
سندیکااای سابق از جم ه ایئ مدیترهاتای
آناا را منحل کرد و به جای آنان نمایندگان
شورااا یا حمبا نیاای جدید را متنتتتصتب
کرد.
پس جن ش سیااکل متحتصتول تتحتمتیتل
سیاس حکوم س بنتی بود که مشی دفتاع
مس حانه را به جن ش کارگری تحمیل کرد اما
سرمایه داری تالش میکرد آنرا ی گترایتش
مس حانه ی بعدی نشان داتد .ستیتااتکتل

م ارزه اش در عرصه جن ش کارگری بود و در
تمام سا نای بعد از سیااکل نیروی استاستی
جن ش سیااکل در محیط کار و در کتنتار
کارگران بوده اس و از این زاویه اس که بعد
از سرنگونی س بن پن وی نیروی تدانقتالب
بر صند ی قدر در او ین قدم رستیتدن بته
قدر اش با بستن دانشگاانا و مت تارزه بتا
را ران کارگری در محیط کار تتوانست تتا
مدتنا جن ش کارگری را سترکتوب کتنتد"
جن ش مقاوم مس حانه در سال اای  ۶۲و
 ۶9در ترکمن صحرا و کردستان فروکش کرد
و حتی پایگاانای نظامی جریانا سیاسی در
کردستان و عم یا فروغ جاویدان دیگر نمتی
توانس عم کرد مشابه سیااکتل را داشتتته
باشد .جن شی که در دو داته گتذشتتته از
خاکستر جن ش سیااکل سر بترآورده است
با ب ع شاید امانند نیرواای سیااکل ن اشند
و ی در مجموع با بخشی از سن ط قاتی آن
گرایش نیرو گرفته و فعا ی خود را ادامه می
داد.
ی ش ااتی بین جن ش سیااکل و دیتگتر
جن ش اایی که در کشوراای دیگتر اتتفتاق
افتاد اس  .امانند جن ش کارگری فی یپین
ایر ند افریقا کره ک م یا و تترکتیته .اگتر
مبا عه کنیم میبینیم امین سرکوباتایتی
که در جامعهی ما بود در آن کشتوراتا اتم
وجود داشته و جن ش کارگری آن کشتوراتا
نیم امینقدر پراکنده بودند .در فی یپین اتم

رهایی طبقه کارگر تنها بدست خود وی میسر است  .چرا که تمام اقشار و
طبقات دیگر جامعه علیرغم اختالفاتی که با هم دارند  ،اما در حفظ
شالوده های نظم سرمایه داری دارای منافع مشترکند .
شرط الزم برای تحقق انقالب اجتماعی طبقه کارگر  ،ساختمان
سوسیالیسم و گذار به جامعه کمونیستی  ،دیکتاتوری انقالبی طبقه
کارگر است که قادر است مقاومت استثمارگران را در هم شکند.
" از برنامه جمهوری فدراتیو شورایی ایران
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امین مدل بود در مکمی و ک مت تیتا اتم
امینطور .جن ش کارگری ایر ند و ک مت تیتا
م ل داهی هنل و پنجاه ما از ی جنت تش
هریکی متأثر بود و بعد این جن ش هریتکتی
تغییر میکند .به موازا جن تش کتارگتری
جن ش فارک و ارتش آزادی خش ایتر تنتد را
میبینیم که در ننای به جن تش کتارگتری
پیوستند .امین وتعی را در کنفدراستیتون
اتحادیهی کارگران کره ام میبتیتنتیتد .امتا
بهرغم این ش اا اا ی تتفتاو استاستی
وجود دارد .تفاو اینجاس که دو اا در
آن کشوراا ترور تغییر را میفنمد و ختود
را با آن تغییرا تب یق میداد اما حکومت
ما زمینه و استعداد فنم و تتغتیتیتر نتدارد.
حکوم در ایران خود را م ل سنگی میداند
که اگر کمترین تکانی بخورد سقوط ختوااتد
کرد و کار تمام میشود .ما با حکومتی طترف

استیم که حاتر به کمترین عقبنشینی اتم
نیس  .به امین د یل است کته جتنت تش
کارگری ما رزمندهتر و فداکارتر از دیگر نقتاط
جنان شده اس  .از اواسط داه اشتاد ط تق
اخ ار رسمی که معموالً کمتر از واقتعتیت
اس حداقل  ۰۴۱۱اعتراض در اتر ستال
داشتیم .در این دورهی جدید حدود  ۶۱۱۱تا
 ۵۱۱۱اعتراض در سال داریم .اعتراتا دی
ماه  92و آبان  9۲گذشته شاید خی تیاتا را
متعجب کرد و ی جن تش کتارگتری آن را
پیشبینی میکرد .تشکال مستقل کارگتری
سالااس که میگویند شورش گرسنگان و
بیکاران و کارگران موق در پیتش روی متا
اس  .جن ش کارگری متتتاثتر از جتنت تش
عدا تخواای اس و سرکوب حداک ر حکوم
از واامه تکرار امان شرایط داه پنجاه اس .

دوستی و اتحاد ما کارگران ملل مختلف در نبرد مشترک ما بر علیه سرمایه
داری حاصل میشود نه در نفی حقوق دمکراتیک یکدیگر  .برای همین است که
برنامه ما با در نظر گرفتن رشد تاریخی ملل ساکن ایران تشکیل فدراتیو
شورائی را هم شکلی از استقالل و هم شکلی از گذار به وحدت آزادنه و کامل
پشینهاد میکند  .در جمهوری فدراتیو شورائی همه ملیتها حق دارند بدون قید
و شرط تصمیم بگیرند که در صورت تمایل در نهادهای فدرال شورائی شرکت
کنند و یا جدا شوند  .فدراتیو شورائی شکلی از اتحاد است که خلقهای دارای
حق تعیین سرنوشت بطور دواطلبانه به آن می پیوندند  .فدراتیو شورائی
درست نتیجه و برگردان درخواست ها و مطلبات و مبارزات طبقه کارگر و
زحمتکشان ملیتهای مختلف است و آن قوانین  ،فرم ها و اشکالی را ثبت
میکند که خود کارگران و زحمتکشان در جریان مبارزه و انقالب بوجود میاورند .
نمونه هائی که اشکال نطفه ای آن را در انقالب مشروطیت و تکامل یافته تر
آن را در قیام بهمن شاهد بودیم و اگر در آن موقع سطح رشد و تکامل جامعه
و صف بندیهای طبقاتی مانع از آن شد که این تالشها به استقرار اشکال
حکومتی طبقه کارگر منجر نگردد  ،امروز با طرح و حل این مسائل باید
امکانات نظری و عملی آنرا فراهم نمائیم .
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ارت اط جنانی و عم کرد حمایتی از جتنت تش
سیااکل را با گفتاری از جری آدامتم رات تر
سابق ارتش آزادی خش ایتر تنتد در کتتتاب
ایچوق تس یم نشو نوشته اس متی تتوان
تمام کرد .ایشان می گوید در دسام ر 6۱۱۰
امراه با زندانی سیاسی جری کت تی کته از
اعتصاب غذایی معروف جان سا م بتدر بترده
بود به کوبا رفتیم و در نشستتتی از فتیتدل
کاسترو بخاطر حمایتش از جن ش امتان در
سپتام ر سال  ۰9۲۰تشکر کنیم .فتیتدل بته
درستی آن زمان را بخاطر داشت و بته متا
یاداوری کرد که در کنفرانس  2۲ام حتمب
کمونیس او سخنترانتی اش را در رستای
اعتصاب غذایی م ارزین زندانی ایر تنتد آغتاز
کرده بود و در این سخنرانی گفته بود :مینتن
پرستان ایر ندی در حال نوشتن فصل تازه ای
از قنرمانان م ارزا تاریخ بشری استتتنتد.
آننا احترام و تحسین کل جنان را بتدست
آورده اند و بر این أساس حق حمای ما را از
خودشان دارند .فداکاری و شتنتامت آنتنتا
امیشه در ذان ما خوااد ماند .بگذار است داد
بر خود ب رزد توسط مردانی که قادر استتنتد
در اعتصاب غدایشان و نیستی اشان ایده اای
نوین را بسازند (.صGerry Adams, ۳2
N e ve r G i v e U P - M e r e c i e r
 .)Pressجن ش سیااکل در ن ودش رااتی
را نشان داد که جنت تش کتارگتری اتنتوز
وامدارش اس و با امان فداکاری و متان به
رااش ادامه می داد و پتیتروزی اش دور
نیس .
مندی کواستانی

بنمن ۰۴99
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انتخابات پارلمان
آلمان در ماه سپتامبر
2229
بخش پایانی
حب چپاا:
این حمب پایه اای ثاب  ۲ا ی  9درصد آراء را در
کل آ مان به خود تع ق دارد .ار هنتد کته ایتن
حمب پیونداای خود را در طی دو داۀ گذشته تا
حد  6۲در صد آراء را در شرق آ متان بته ختود
تع ق داش اما این آراء ام اکنون در پنج ایتا ت
شرق آ مان به  ۰6ا ی  6۱رکود کرده اس و در
ایا تنای غرب آ مان سنگینتی آراء ایتن حتمب
نوسانی بین  ۴ا ی  ۲درصد را به خود تع ق دارد.
در شرق آ مان جمع ک یری از رأی دانده گان به
این حمب در طی  ۶سال گذشته یا سر از حتمب
گذرانده اند و یا در حال حاتر به ایچ حتمب و
دسته ای رأی نمی داند و یا جمع ک یری از این
حمب نیم در طی هند سال گذشته بخصتوص از
سا نای  6۱۰۶به بعد ( سا نای ورود پناانده اا
به اروپا و آ مان) به حمب فاشیستی دس راستی
اا (” آ ترناتیو برای آ مان ” ) رأی داده انتد .در
ایا تنای غرب آ مان بنابه توتیحاتی که در پیش
دادیم و بخاطر انوز وجود جو جنگ سرد بر ع یۀ
منقدین به مناس ا سرمایه داری و تت ت تیتغتا
منفی رسانه اا و احماب حاکم موجود در ایا تنای
غرب آ مان و جو تد هپی در جامعۀ آ مان که به
آن اشاره کردیم این حمب به سختی اما به کندی
بخصوص در ایا تنای غرب آ مان پا بته متیتدان
میگذارد .در این حمب نتیترواتا و تتفتکتراتای
سوسیا یستی تد فاشیتست دمتکتراتتیت و
نیرواای ام ستگی و انترناسیونا یتست شتکتل
گرفته امچنین وزنه اایی که با اتحتادیته اتای
کارگری پیوند دارند و در سازماندای اعتتصتابتا
بخشنای مخت ف تو ید خدما پس و درمان و
بنداش فعا ی دارند وجود دارد .این حمب شمه
اایی از افکار خرده بوریوازی و رفرمیس را نتیتم
در خود ننفته اس  .این حمب در ایتاال شترق
آ مان بخصوص در ایا براندن بتورگ متوجتب
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خبا اای سیاسی منمی شد .در این ایا ت ایتن
حمب از سال  6۱۱9ائتالف با سوسیال دمکراتنا را
پیش می برد و حکوم این ایا را با ام شکتل
داده اند و تصمیماتی را در طی هند سال پیش به
اجرا درآوردند که موجب رکود اشتغال نیترواتای
کار شد .امچنین در تصمیما ائتالفی ایتن دو
حمب در سه سال گذشته برای صرفه جویی خمانۀ
دو این ایاال توقف استخدامی اای جدید در
بخش بنداش و درمان و بیمارستاننا و در بختش
خدما اجتماعی و خدما دو تی بته تصتویتب
رسید و این امرموجب بیکاری بیتش از ۰۱۱۱۱
نفر پرسنل این دو بخش خدماتی تا سال 6۱۰9
شد .این امر به سبح قابل هشمگیتری متوجتب
کااش آراء و حمای از این حتمب را مست تب
گش .
در حال حاتر این حمب در سه ایتا ت شترق
آ مان در ایا بر ین در ایا تورینتگتن و در
ایا مک ن بورگ – فورپومرنم و برای او ین بتار
نیم در غرب آ مان یکسال پیش در ایا بترمتن
دس به ائتالف زده و امراه با سوسیال دمکراتنتا
و حمب س ماا در این ایا تنا دو تشکیتل داده
اند .با تمام عم کرداای منبقه ای ایتا تتتی
کشوری و روابط و مصوبا بین ا م ی این حتمب
در ارت اط با دفاع از ص ح و درخواس بتازگشت
نیرواای ارتش آ مان از مناطق جنگی و بحرانتی
سیاستنای تدفاشیستی و تد راستیتستتتی و
فعا یتنای انترناسیونا یستی این حمب را میتتوان
ی حمب هپ سوسیال دمکرا ق مداد کرد.

حب لیبرالاا:
این حمب را کوتاه در جمال باال نتام آوردیتم.
اشاره به این موتوع ام در بارۀ این حمب نمودیم
که این حمب اپورتونیس و بوریوا شانس بستیتار
کمی را در ماه سپتام ر برای رسیدن به پار تمتان
دارد هرا که حداقل آراء را که  ۶درصد می تاشتد
بسیار تعیف اس که بدس آورد.اتمتچتنتیتن
حمب دمکرا مسیحی اا که سا نا از این حتمب
حمای می کرد و در دوره اای ق ل ائتتالفتنتای
متداومی را با این حمب پیش می برد امروز دیگتر
تمای ی برای امکاری با این حمب را ندارد هرا که
هند سا ی س حمب س ماا جای خا تی حتمب
ی را نا را برای دمکرا مسیحی اا پر کرده اند.
حمب دس راستی اا و فاشیستنا ( ”آ تترنتاتتیتو
برای آ مان“ ):
این حمب در دورۀ ق ل انتخابا در ستال 6۱۰۵
رقم  ۰622درصد آراء را کسب کردند .اشاره به این
موتوع کردیم که بیش از نیمی از رأی داتنتده
گان به این حمب از بخشنای دست راستتتی و
نهادپرس حمب دمکرا مسیتحتی اتا نشتأ
میگیرد و نیمی دیگر به مناطق شترقتی آ تمتان
منوط میگردد  .مؤسسین و پایه گماران این حمب
از اعضا و کتادراتای قتدیتمتی نتهادپترست و
نئوفاشیس منشعب از حمب دمکرا مسیحی اا
استند که از ساکنین متنتاطتق غترب آ تمتان
می اشند و در حال حاتتر اتواداران زیتادی را
درمناطق شرقی آ مان دارند .در انتخابا سپتام ر
امسال ار تحول سیاسی -اقتصادی و ار بحرانتی
در آ مان رخ داد این حمب بیشتر از  ۰۱درصتد
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آراء را کسب نخوااد کرد .در ماانای اخیتر ایتن
حمب دهار بحراننای درونی گوناگونی بوده اس و
سوابق رشوه خواری مخت فی را نیم بدن ال کشیده
اس  .امچنین در مقابتل تتروراتا و تترب و
شتمنایی که در طی سا نا و ماانای گذشته از
طرف نئوفاشیستنا بر ع یۀ شنروندان ختارجتی
پناانده اا نیرواای هتپ و کتمتونتیتست و
تدفاشیس وافراد فعال سیاسی صور گترفتتته
سکو کرده یا مورد تأئید قرار داده و یا به شک ی
این تروراا را مالیم وار مورد نقد قرار داده اس .
بی ش بحران سیاسی – اقتصادی در حتال
حاتر امانبور که خی ی از خواننتده گتان ایتن
مقا ه به آن نیم مب ع استند در نظامنای
سرمایه داری کشوراای غرب و کشوراای وابسته
به این ابرقدرتنا و امچنین در آ مان تداوم یافته
وار هه بیشتر از گذشته تأثیترا ختود را بتر
ناراتایتی اای مردم افمایش خوااد داش .
در شرایط کنونی در آ مان افمایش سبح بیکتاری
تا رقم  2می یون نفر
موج ورشکستگی صنایع مونتای و صنایع متوسط و
کوه در اوتاع فع ی
ورشکستگی اماران مغازه و اتافه شتدن متوج
بیکارینا به حد بیش از ی می یون بیکار باتتافتۀ
رقم باال
پاسخ ندادن و برطرف نشدن بتحتران آ تودگتی
محیط زیس ( آ مان در استفاده از پالستیت و
بسته بندی اای بیمورد مصرف بی حد پاکت و
افمایش نامحدود آشغال در او ین و بتاالتتریتن
یس کشوراای اروپایی قرار دارد)
حل نکردن حقوق مساوی مابین زنان و متردان
هه ازنظر مقاما پستی و هه از نتظتر نتقتش
سیاسی – اجتماعی زنان در جامعه و هه از نتظتر
ن ودن تساوی حقوق دریافتی بین زنان و مردان با
توجه باینکه کار مساوی انجام می گیرد
ن ودن طرح و برنامه استخدامی برای دانا اتمار
جوان فارغ ا تحصیل دانشگاای که بعد از پتایتان
دورۀ تحصی ی خود به ارتش بیکاران پیوسته انتد
و در حال پیوستن استند
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بی سرنوشتی اماران جوان کارآمتوز و کتاردان
مجتمع اا و صنایع مخت ف و بی تک یفی آننا
کم ود مسکن و بتاال رفتتتن اجتارۀ متنتازل
پائین آمدن ارزش حقوقی و ارزش دستمتمد بته
میمان  ۰2۴بنا به گمارشا مؤسسا دو تتتی در
تاریخ دسام ر 6۱6۱
رسیدن فقر به مترز بتیتش از 62۲۱۱2۱۱۱
کودکان و نوجوانان در این کشورکه ط ق آمار ماه
اکت ر  6۱6۱اعالم شده اس ونشان میداد ایتن
طیف از جامعه از ار گونه رفاه خانوادگی ما ی و
آموزشی مناسب بی بنره اند
خسته بودن و خسته شتدن طتیتف جتوان از
حکوم داری مردان و زنان وابسته به سرمایه که
بیش از اف داه اس که ائتالف و حتاکتمتیت
میکنند و حامی سیستم بوریوازی استند و تننتا
امتشان دفاع از اقتصاد آزاد بوده و ختیت تی از
فاکتنا وعینیا دیگر در جامعه عوام ی استتنتد
که س ب خوااند شد که ما در انتتتختابتا متاه
سپتام ر شااد رنگنای دیگری از ائتالفتا بترای
تشکیل دو آیندۀ آ مان باشیم .رنگنتایتی کته
عاب آنچنانی برای برطرف کتردن ایتن اتمته
نابسامانینا و رفع این بحراننا را در دستور و برنامۀ
خود نمی توانند داشته باشد.
ی نکتۀ بسیار منم این اس که دو تمتردان و
دو تمنان کشوراای سرمایه داری از امتریتکتای
شما ی گرفته تا یاپن و امچنین رییمنای دست
نشانده و دیکتاتور وابسته به این ابرقدرتتنتا کته
دستشان در دس کمپانی اای بمرگ بانکتنتا و
احماب ارتجاعی و بوریوازی اس در تالشنتد در
طی سا نای آینده ودر پروسۀ درازمدتی کته در
طرحنا و برنامۀ خود در دس دارند حرکتتتنتای
اجتماعی جن شنا و اعتراتا توده ای مجامتع
احماب گروه اای سیاسی اجتمتاعتی متتترقتی
اتتحتادیته اتای
مجامع دفاع از محیط زیست
کارگری م ارزا کارگری جن ش زنان جن تش
محص ین را بی معنی بی اامی بی تأثیر ق مداد
داده و این حرکتنا را از پایه خن ی نمتایتنتد .در
دوران پیش از کرونا و بخصوص درشرایط کنونتی
که نمدی به یکسال اس که ادامه دارد بخوبتی

شااد یکه تازی و تصمیم گیرینای یکجتانت ته و
دیکتا و دستورا دو تنا استیم! اما این مسئ ه
که دو تنا به تننایی امر و ننی کنند نتتتوانستتته
اس تا کنون در امریکای التین اعمال خود را بته
کرسی برسانند .ما بخوبی در طتی هتنتد ستال
گذشته و در ماانای اخیر شااد بدس آوردن ره
آورداای هشمگیری درطی م ارزا تتوده اتای
مردم در این قاره بوده ایم .نمونۀ بارز این قضتیته
پیروزی م ارزا زنان و توده اای مردم آریانتیتن
برای آزادی سقط جنین در هند روز پتیتش در
تاریخ  ۴۱دسام ر  6۱6۱می اشتد .اتمتچتنتیتن
پیروزی خ ق شی ی در رفراندوم ماه اکتت تر6۱6۱
برای تنیۀ منشور و نوشتن قانون اساسی جدیدی
که به دس خود آننا و به دس ک یۀ شتورااتای
توده ای تنیه خوااد شد.
با توجه به فاکتنا ومواردی که در بتاال در متورد
شرایط بحران کنونی در آ مان آوردیم و براستاس
این م احث شکل و اشکال ائتالف حکوم آ مان
درانتخابا  ۰2سپتام ر را میتوان هنین به تصویر
کشید .تأکید مجدد به این موتوع منم اس کته
انواع ائتالفنای شکل گرفته در ماه ستپتتتامت تر
امانبور که به آن اشاره کردیم دال براین نیست
که تغییراتی در سیاس بوریوازی و بازار آزاد ایتن
کشور به وقوع رساند .اما وظیفۀ تمامی محققیتن
سیاستمداران و نیرواای سیاسی مترقی بخصوص
نیرواای انقالبی س که تصویری از تتحتوال و
مناس ا شکل گرفته در جامعه اای مختت تف و
برای م ال مختصا در آ مان را به متتفتکتریتن و
عالمندان ارائه داند هرا که تجمیه و تتحت تیتل
روابط و تحوال جوامع مخت ف منجتر بته ایتن
خوااد شد راانای مخت فی را برای بن ود شرایتط
زندگی پیش گرف و آ ترناتیو درس را که جدا و
مخا ف نظم سرمایه داری س به پیش برد و برای
ایجاد جامعه ای سوسیا یستی تالش کرد.
دومین تأکید این اس که در ار جامعته و اتر
مکانی که بسر می ریتم در اتمتیتن جتوامتع
سندیکااا نیرواا تفکراا و تشکیال و احتماب
مستقل و مترقی نیرواای انقالبی و سوسیا یستی
وجود دارند که امانبور که در پیش اشاره شد بتا
وجود فشاراای سیاسی و تعقیب و فشار برآنتنتا
دس از م ارزه برای رسیدن به جامعه ای بترابترو
مساوی جدا از مناس ا بوریوازی برنتداشتتته و
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بنمین خاطر میتوان با آننا به نشس و متذاکتره
پرداخ با آننا به اتحاداای مشترک دس زد و
در این راه م ارزه با آننا امرزم و امسنگر شتد.
بنمین خاطر ام ستگی و امترااتی و مت تارزۀ
مشترک با هنین نیرواایی وظیفۀ بسیتار متنتم
تمامی انقالبیون نیرواای وفادار به سوسیا یسم و
تمامی انساننای م ارز و آزادی خش می اشد.
شکل و اشکال ائتالفنا در ماه سپتام ر
اشاره به این امر داشته باشیم که با سابقه ای کته
حمب دمکرا مسیحی اا بر پیشانی دارند ایتن
حمب تمام تالش و انریی خود را بتکتار ختوااتد
انداخ تا ب که به ار شکل ممکن و با تاکتیکنای
مخت ف ار طور که شتده بتعتد از  ۰2ستال
صدراعظمی مجددا حاکمی را در دست نتگته
دارد .دو شکل ائتالف برای این حمب وجود دارد.
ائتالف دمکرا مسیحی اا با حمب س ماا
این شکل از ائتالف بسیار خوشایند بترای حتمب
دمکرا مسیحی ااس و به باب میل آنناس و
به شرطی قابل وقوع اس که این حمب امچنتان
که ق ال به آن اشاره کردیم بتواند حداقل  ۴۶در
صد آراء را کسب کند .این درصد آراء را این حمب
در این حدود در این دورۀ انتختابتاتتی بتدست
خوااد آورد .اما برای اینکه این ائتتتالف شتکتل
بگیرد بایستی حمب س ماا نیم حداقل  6۱درصتد
آراء را صاحب شود .رسیدن به  6۱درصتد آراء
برای حمب س ماا ام امکان پذیراس  .دمتکترا
مسیحی اا میدانند که با توجه باینکه سا نتاست
در ایاال مخت ف آ مان ائتالفنای موفقی آمیمی
را با حمب س ماا داشته اند وامچتنتیتن دست
اندرکاران و مشاورین این حمب ائتالف با حتمب
س ماا را در او ین دستورکار خود قرار داده انتد
بنمین خاطر این شکل از ائتالف برای دمتکترا
مسیحی اا ایده آل ترین و باالترین شکل ائتتالف
در این دورۀ انتخاباتی س هرا که شکل دادن بته
این ائتالف تضمین صدراعظمی مجدد برای ایتن
حمب را در خود ننفته اس  .این تاکتی ائتالفتی
با حمب س ماا از نظر وجه سیاسی برای دمکترا
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دیتگتری را در ختود
مسیحی اا جن ۀ م
داراس هرا که با این ائتالف نشان خوااد داد و
تظاار خوااد کرد که سیاس ” س ممنشتی ” را
این حمب با خود به امراه دارد .حتمب ست تماتا
نیممایل به این ائتالف اس بخصوص اینکه ایتن
حمب در ماه نوام ر  6۱6۱هراغ ست تم را بترای
ائتالف با دمکرا مسیحی اا را رد نکرده اس و
حتی در صور ائتالف از ام اکنون درخواس به
عنده داشتن پس وزار کشور را نموده اس .
 -۴دمکرات مسیحی ها با حب

سوسویوال

دمکراتاا
این شکل ازائتالف امان اس که اس  .آ ترناتیو
دیگری که دمکرا مسیحی اا در دس دارنتد
ائتالف دوباره با سوسیال دمکراتناس  .این ائتالف
در صورتی اتفاق خوااد افتاد که حمب س ماا آراء
مناسب را برای ائتالف با دمکرا مستیتحتی اتا
کسب نکنند .دمکرا مسیحی اا ار طتور کته
ممکن اس برای ادامۀ حاکمی حاترند مجتددا
با سوسیال دمکراتنا ائتالف کنند هرا کته بتدون
ش سوسیال دمکراتنا حداقل در این دوره رقتم
 ۰۲درصد آراء را بدس خوااند آورد .ایتن امتر
دومین و آخرین کار رزروی س که دمتکترا
مسیحی اا برای تشکیل دو به امان شکل ۰2
سال پیش در دس دارند .بنابه تمامی شوااد در
این دوره سوسیال دمکراتنا بختصتوص بتختاطتر
م اح ا و اختالفا درونی و اغتشاسا سیاستی
بر سر ادامۀ ائتالف با دمکرا مستیتحتی اتا و
م احث بغرنج دیگر که مابین  ۳۱۱۱۱۱اعضتای
این حمب (رقم اعضای این حمب رو بته رکتود
اس ) مدتناس در جریان اس طیف وستیتعتی
ازاعضاء و رأی دانده گان به این حمب تتمتایتل
زیادی برای ائتالف مجدد با دمکرا مسیحی اتا
را ندارند – .از سال  ۰99۱تا پایان ستال 6۱6۱
رقم اعضای سوسیال دمکرا اا به نصف رسیتده
اس – در این دوره این فرم از ائتالف کم شانس
ترین فرم ائتالف خوااد بود.

ناگفته نیتست حتمب
دمکرا مسیحی اا به ار طریق متمتکتن کته
شده با عم کرد و برنامۀ سیاسی که این حمب بتر
پیشانی دارد به ایچ وجه حاتر نیس که ائتالف
حمب سوسیال دمکراتنا حمب س ماتا و حتمب
هپنا را که احتمال شکل گرفتن آن وجود دارد را
ب یند و بپذیرد .بخصوص اینکه ماانا ست کته
حمب سوسیال دمکراتنا وحمب س ماتا تتمتایتل
ائتالف با حمب هپنا را اعالم کرده اند.
 -۹سوسیال دمکراتاا ،حب سببها و حب
چپاا
این شکل ائتالف برای تشکیل دو آیندۀ آ مان
یکی از فرمنای ائتالفی س که تاکنون در تاریتخ
پار مان کشوری وجود نداشتته است  .ائتتتالف
سوسیال دمکراتنای خوش بتیتن بته آراء 6۱
درصدی و س ماای امیدوار به آراء بیتش از 6۱
درصدی و هپنای  9درصدی آختریتن شتکتل
ائتالف ممکن در تاریخ انتخابا پار مان آ مان در
ماه سپتام ر خوااد بود .اما در حال حتاتتر ایتن
مجموع رقم آراء سه حمب قادر نتختوااتد بتود
ائتالف مورد عالقه این سه حمب را امکان پتذیتر
نماید مگراینکه ار سه حمب نام رده مشترکا آرا
خود را به بیش از  ۶۱درصتد بترستانتنتد .ایتن
امرغیرممکن نیس هرا که کافی س که ار سه
حمب مشترکا آرائی برابر با  ۶6درصد را کستب
کنند .در صورتیکه این امر صور بگیترد بتدون
ایچ تردیدی ار سه حمب بته پتای متذاکترا
ائتالفی خوااند رف و تالش برای تشکیل دو ت
آینده را پیش خوااند برد .حتی اگر  6آ ترناتتیتو
ائتالفی باال امکان پذیر باشد ایتن سته حتمب
مذاکرا خود را برای این فرم ائتالف سر خوااند
گرف  .این مذاکرا به این د یل شکل ختوااتد
گرف هرا که نیرواای جوان سوسیال دمکرا و
بخشنای نیرواای کار باقیمانده وابسته به اتحادیه
اای کارگری که انوز نمدیکتی بته ستوستیتال
دمکراتنا را دارند سا ناست فشتار بته حتمب
سوسیال دمکراتنا را برای امکاری و ائتتالف بتا
حمب هپنا را خوااان استند .حمب س ماا نتیتم
امانبور که اشاره نمودیم بعد از  6۱سال امتروز
هراغ س م خود را برای امکاری با حمب هتپتنتا
داده اند .حمب هپنا نیم تالش خوااتد کترد در
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مذاکرا ائتالفی آوانسنای مناس ی را درمذاکرا
و مصوبا کسب کند در غیر اینتصتور اعتالم
کرده اس که با ار قیمتی دست بته ائتتتالف
نخوااد زد .دمکرا مسیحی اا در مقتابتل ایتن
ائتالف دس به ار خرابکاری سیاسی خوااند زد
تا ب که این شکل از ائتالف صور نگیترد .حتمب
دمکرا مسیحی اا حتی حاتراس در صورتیکه
حمب سوسیال دمکراتنا و یا حمب س ماا با آنتنتا
به پای ائتالف بیآیند بیشتر از حتد متعتمتول
وزارتخانه اا را در کابینه جدید در اختیار این دو
حمب قرار داد .اشاره به این موتوع نمودیم کته
حمب س ماا اظنار تمایل برای در دس داشتتتن
وزار کشور را کناری اعالم کرده اند در صورتتی
که ائتالف با دمکرا مسیحی اا شکل بگیرد .این
موتوع را نیم جن اطالع در اینجا میآوریتم کته
بیش از  ۳۱سال اس که بدون وقفه زمانی( خارج
از زمان ائتالف دو تی حمب سوسیال دمکراتنتا و
حمب س ماا در سال  ۰99۲ا ی  ) 6۱۱۶ستمت
وزار کشور دائما و امیشه در دس دمتکترا
مسیحی اا
قرار داشته حتی در دورۀ  ۰2سا ۀ اختیتر نتیتم
امچنان در دس دمکرا مسیحی اتا متانتده
اس  .ممکن اس در اینجا سوال شود که به هته
د یل حمب دمکرا مسیحی اا دانا سال اس با
عالقه سم وزار کشور را به عنده میگتیترنتد؟
جواب این موتوع را بی ش خی ی خواننده گتان
در دس دارند .در آینده سعی خواایم کترد در
مقاال دیگر مختصا به این موتوع بپردازیم.

اما موتوع کوتاه باقیمانده حمب هپنا در صتور
ائتالف بر سر آ ترناتیو سوم شترایتط تصتویتب
حداقل دستممد  ۰62۶۱ایرو را مشروط به ائتتالف
با سوسیال دمکراتنا کرده است  .اختیترا حتمب
سوسیال دمکراتنا نیم خوااان افمایتش حتداقتل
دستممد نیم شده اند .شروط دیگر حمب هتپتنتا
کااش امینۀ نظامی ارتش آ مان برگش تمامی
نیرواای ارتش آ مان که در خارج از خاک آ متان

حضور دارند م ارزه با راسیسم و نتهادپترستتتی
استخدام بیشتر نیرواای آموزشی برای مدارس و
مند کودکنا استخدام بیشتر برای پرسنل بخش
درمانی و بیمارستاننا می بتاشتد .متذاکترا و
توافقاتی بر سر این مسائل تا حدودی از ار سته
حمب دیده میشود.

نشریه سیاسی و تحلیلی
کارکمونیستی عالوه برانعکاس
مواضع ،نظرات وتحلیل های
سازمان ،انعکاس دهنده مسائل
سیاسی ،اجتماعی  ،اقتصادی و
فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه
های مختلف نیز هست  .تحریریه
نشریه از میان مطالب رسیده انتشار
مطالبی را انتخاب و درالویت
قرارخواهد داد که مستقیما برای
این نشریه ارسال شده باشند لذا
انتظار داریم انعکاس این مطالب
در سایر نشریات و سایت ها با ذکر
منبع و نام نویسنده صورت گیرد.
از طریق ایمیل ادرس زیر
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود
را با در میان بگذارید .

خص تمایل برای رسیدن به قتدر بته اتر
قیمتی از طرف سوسیال دمکراتنا و حمب س ماا
این خوااد بود :در صورتیکه آ ترناتیو سوم شکل
نگیرد یعنی نتوانند به ائتالف با حمب هپنا دس
بمنند با کمال میل ایتن دو حتمب بته پتای
ائتالفنای  ۰و  6خوااند رف .
در پایان به این نتیجه می رستیتم کته حتمب
دمکرا مسیحی اا حمب سوسیال دمکراتنا و
حمب س ماا ار کدام  6امکان برای رسیدن بته
ائتالف را در دس دارند .در واقع ار سه حتمب
میتوانند با تاکتیکنای سیاسی شانس مساوی را
برای ائتالف دارا باشند .در اینجا ی امر بتبتور
حتمی نمایانگر اس و آن این اس کته حتمب
س ماا این ار با شواادی که در دس اس بتی کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر
هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان
ش و در ار صور یکی از ائتالفتیتون دو ت
کمونیست منتشر می شود .
آیندۀ آ مان خوااد بود .این حمب با ار قیمتتتی
که بوده باشد و ار امینۀ سیاسی را که متقتابتل برای تماس با سازمان اتحاد فداییان
شود از کشیدن این قرعه به نفع ختود دست
کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از
برنخوااد داش .
آدرسهای زیر تماس بگیرید :

kar@fedayi.org
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