
 

 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

معضالت اقتصادی و اجتتتعتاوت  و 

سیاس  که توده های زحعتتت ت  

مردم با آن دست بگریبان هستتدت   

درپ  تش ی  تحریم های اقتصتادی 

وفستتاد تستتتتترده ای کتته ارکتتان 

ح ومتت  را بتا تتعتام اجتنای آن 

دربتترتتترفتتتتته استتت  شتتا تت هتتدتت ه 

وخیعتتر دت ن اوعتاق اقتتتصتادی 

درآید ه استت و بتر تم ادوتاهتای 

سران  ظام مبد  بر مهتار بتحتران  

اما واقعیت امر خالف این ادوا هتارا 

به اثبتات متیترستا ت  ورعیتم فتعتال 

هیچگو ه راه حل  برای یبرون رفتت 

از بحران اقتصتادی کته بتا اوتعتا  

تحریعهای آمری تا دت یت  تتردت ه 

است را    ارد.این درحتایت  استت 

که با محاصره اقتتتصتادی و قت ت  

رعیم  حتاکتعتیتت  دد ن مداب  درآم

تالش می د  ازطرق متتتتتلت  کتم 

وکستتری دستتتتتگتتاه بتتوروکتتراتتتیتت  

و ظام  خود را با دست درازی بته 

معیشت مردم جتبتران کتدت  وایتن 

سیاست ها دردرای   که اکثریت 

مردم زیرخط فقر ز  ت  متیت تدتدت  

باوث فقر وفالکت بیشتتتر ختواهت  

 د . 

 کارگران جهان متحد شوید !

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

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 861 -// شماره  8931تیر ماه 

فساد اقتصادی همواره فساد اخالقی را نیز به همراه دارد .کسی که درآمد و پوو  نواوهوا هود  

زندگی اش باشد درمقابل کسب آن به هیچ معیار و قانون واخوالقوی پوادونواود نویوسو  . شو  اش 

دربرابر کسب ما  بیشتر نیز اس  حرس و ولع ما  اندوزی او را وامیدارد نا بوه هور کوار و 

عمل دوراز مازل  انسانی دس  بزند .فرقی نمیکاد چاین شخصی رئیس دادره پلیس،دا قاضی 

به مساد قضاوت نشسته ،وزدر، وکیل  ناجر ، کارخوانوه دار حواحونوان شورکو  هوای عو ویو  

کارمادان ومددران عالی رننه بانک ها و مددران مدارس  نا بقا  سرکوچه  وقتی حرس طوموع 

ما  اندوزی عود بکاد نمام  پرنسیپ های اخالقی و روابط انسانی را به زدر پا می نهود حوتوی 

به نزددکتردن داران واعضای خانواده خود نیوز رحو  نومویوکواود چواویون اشوخواحوی درجواموعوه 

ددکتانورزده و مملو از ننعیض و سرکوب و فساد نهادداه شده دستگاه دولتی خود بوه  پویوچ و 

 مهره های آن ننددل شده و به گسترش فساد و ماندگاری دستگاه ظل  وست  خدم  میکاد. 

وبرقراری برای مبارزه سازمان یافته کارگران وزحمتکشان و برای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی 

 سیستم اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها دریک جبهه انقالبی متحد شویم .

 2در صفحه  ادامه

 بحران اقتصادی وفساد گسترده

 دستگاه دولتی 
 فساد اقتصادی توام با فساد اخالقی

 9در صفحه  ادامه

 »معامله قرن  »
اختتیتترا  شتتستتتتت  تتتحتتت وتتدتتوان 

درمتدتامته  »تردهعائ  اقتصتادی «

پایتتت بحرین  توسط امپریتایتیتستم 

آمری ا تت ار  دیت ه دت ه استت. 

قراراست این  شست متقت مته ای 

باد  برای  اجترائت  کتردن  طتر  

 .»معامله قرن «ترامپ تحت ودوان 

دراین  شست والوه بر عتایتدت تتان  

آمری ا   عاید تتا ت  از کشتورهتای 

اروپائ    آستیتائت  و کشتورهتای 

ورب  متح  آمری ا و  تیتن فتعتایتالن 

 اقتصادی  درکت می دد . ..

اطالعیه مشترک نیروهای چپ و 

کمونیست در مورد مذاکرات پنهانی 

احزاب و نیروهای ناسیونالیست 

 کردستان با رژیم جمهوری اسالمی.
 

بیش از دو هفته از افشای خونور موربووط بوه 

نشووسوو  پوواووهووانووی چووهووار حووزب و جووردووان 

ناسیونالیس  کوردسوتوان ادوران بوا مو مووران 

رژد  جمهوری اسالمی در کشور نروژ موی 

گوودرد. ادوون احووزاب و نوویووروهووا   حووزب 

دمکرات کردستان ادوران، حوزب دموکورات 

کردسوتوان، سوازموان انوقوالبوی زحوموتوکوشوان 

کووردسووتووان ادووران و سووازمووان زحوومووتووکووشووان 

مورکوز هوموکواری “ کردستان( موتوشوکول در 

ادران ناکواوون  “ احزاب و نیروهای کردستان

در مورد ادن خنر، بویوانویوه رسوموی مواوتوشور 

مورکوز “ نوکورده انود، اموا مسوووو  دوره ای 

خنر نشس  نمادادگان ادون چوهوار ”  همکاری

جردان با فرستادگان جوموهووری اسوالموی را 

 نادید کرده اس .
 5در صفحه  ادامه

 4در صفحه  ادامه

درباره دولت دیکتاتوری 

پرولتاریا ، رد دولت عموم خلقی 

 ) بخش دوم (

 6صفحه 



 

هووای اقووتووصووادی انووا   مووعوواونوو  بووررسووی» ...  

بازرگانی نهران به نازگی آماری ماتشر کرده 

دهد قیم  سکه در سوه مواه  اس  که نشان می

نسن  بوه سوه مواه مشوابوه  ۸۹۳۱نخس  سا  

درحود  ۸۴۸، بویوش از ۸۹۳۱خود در سا  

 .افزادش داشته اس 

قیم  هر متر مربع واحد مسکونی در نهوران  

نسن  به سه ماه نخوسو   ۸۹۳۱ه  در سه ماه 

درحد رشد نشوان  ۸۰۱، بیش از ۸۹۳۱سا  

دهد. در همین بازه زمانی، قویومو  کوا  و  می

درحد با  رفته  ۸۱خدمات در سراسر ادران 

هوای موسولوس شوورای  . مورکوز پوشوهوش. اس 

بیای کرده اسو  کوه  اسالمی در گزارشی پیش

مویولویوون  ۸۱ادن فالک  بیوش از  ۸۹۳۱سا  

مویولویوون  ۸۱نفر را در بر خواهد گرف . ادن 

نفر کسانی هسوتواود کوه بواوابورگوزارش مورکوز 

بوه زدور  ۸۹۳۱های مسلس، در سا   پشوهش

خط فقر خواهاد رف  و حمادو  موعویوشوتوی از 

 .ها ضروری اس  آن

در  »بورجوام»دران قنل از خروج اموردوکوا از 

، روزانه دو میلویوون و ۸۹۳۱ارددنهش  سا  

هوزار بشوکوه نوفو  خوام و گواز حوادر  ۸۸۰

گوودواود  هوا موی کرد اما حا  برخی گوزارش می

هووزار بشوکووه در روز  ۸۰۰ادون موویوزان بووه 

 ..کاهش دافته اس 

گودد عامل مسولوط در  دک گزارش رسمی می

 ۸۹۳۱کاهش نوولویود نواخوالوی داخولوی سوا  

درحدی ارزش حوادرات  ۸۹۳۸ادران، اف  

کا  و خدمات بوده که ادن شاخی در سه مواه 

نوری داشوتوه  کواهوش شوددود ۸۹۳۱نخس  سا  

 .اس 

دهاد کوه حوادرات کوا  در سوه  نشان می آمار

از سوی ادران رقوموی  ۸۹۳۱ماه نخس  سا  

میلیارد د ر و واردات هو  در  ۸۱در حدود 

مویولویوارد د ر  ۸۰همین مقطع زمانوی حودود 

 .بوده اس 

هوای موهوموی کوه نو و   دکی ددگر از شاخوی

ها قرار گرفتوه، مویوزان موراودات  ناثیر ن رد 

اقوتوصوادی ادوران و اروپووا بووده اسو . دفوتوور 

هووای اقووتووصووادی اعووالم کوورده کووه  بووررسووی

حادرات ادران به ان ادده اروپا در پواوم مواه 

رقمی حدود پاوم مویولویوارد  ۱۰۸۱نخس  سا  

با  ۱۰۸۳دورو بود که در پام ماه نخس  سا  

مویولویوون دوورو  ۹۰۰درحد کواهوش، بوه  ۳۹

 .کووووووووواهوووووووووش دوووووووووافوووووووووتوووووووووه اسووووووووو 

میزان واردات کا ی ادران از ان واددوه اروپوا 

حودود سوه  ۱۰۸۱ه  در پام ماه نخس  سا  

میلیون دورو بوده که در پواوم  ۱۰۰میلیارد و 

درحد کواهوش،  ۸۴با  ۱۰۸۳ماه نخس  سا  

میولویوون دوورو رسویوده  ۱۰۰به دک میلیارد و 

 .اس 

بیای وضعیو  اقوتوصوادی  ادن آمار نقردنا پیش 

المللی پو  را نادید  ادران از سوی حادو  بین

 .کاد می

ادن حواودو  اعوالم کورده کوه کول حوادرات 

نف ، کا های غیرنفتوی و خودموات ادوران در 

مویولویوارد د ر بووده  ۸۰۱، حدود ۱۰۸۱سا  

مویولویوارد  ۱۸نر از  اس  اما در سا  جاری ک 

 .د ر خواهد بود

براساس همویون گوزارش، کول واردات ادوران 

بوه  ۱۰۸۱میلیوارد د ر در سوا   ۱۱نیز از 

میلیارد د ر در سا  جاری اف  خواهد  ۱۱۳۱

 .کرد

های وزارت امور اقتصاد و دارادی  مرکز داده

ای در خصوو  وضوعویو   نیزاطالعات نازه

های اقتصادی اراده کرده اسو .  وخی  شاخی

ادن مرکز نرخ رشد اقتصاد ادران در زمستان 

را بیش از مواوفوی هشو  درحود  ۸۹۳۱سا  

ارزدابی کرده و نووشوتوه کوه رشود اقوتوصوادی 

بدون نف  هو  در هومویون مودت مواوفوی چوهوار 

 .درحد بوده اس 

کواواوده در  ها، نوورم مصور  براساس ادن داده

درحد و نورم  ۴۰نیر ماه سا  جاری بیش از 

درحد نوخومویون زده  ۹۴کااده ه  بیش از  نولید

 .شده اس 

ادن آمار در شرادطی ماتشر شده که دک موقوام 

گوفوتوه اسو    »المللوی پوو  حادو  بین»ارشد 

های امردکا و قوطوع درآمود حوادرات  ن رد »

نواند نرخ نورم در ادران را در سوا   نف  می

درحود بورسوانود کوه بوا نوردون  ۸۰جاری بوه 

 ۸۹۸۱میزان نورم از زموان انوقوالب بوهومون 

 ».خواهد بود

بیای م قق شود، نرخ  در حورنی که ادن پیش

نورم در ادران پس از ونوزوئوال و زدومونوابووه، 

با نردن میزان در جهان خواهد بود و با نورم 

کشووور جوواووس زده سووودان بوورابووری خووواهوود 

 .»کرد

اما درادن وانفسا، فساد گستورده سوران نو وام  

ودستگاه های بوروکرانیک ونو واموی آن  نوه 

ناها به ازه  گسیختگی  اداره امور ماسر شوده 

اس  بلکه نوده های زحموتوکوش موردم را کوه 

درعین ن مل بیکاری و فقر و نوداری  شواهود 

دزددوهوای  کوالن موقوواموالو  دولوتوی وزنودگووی 

اشرافی اقلی  استثمار گر و چپاولگر هسوتواود، 

بیش از بیش خشمگین کرده اس .  بوی جوهو  

نوویووسوو  کووه درپووی اعووتووراضووات عوومووومووی و 

اعتصوابوات کوارگوری  رژدو  بوه هوموراه راه 

انداختن هیاهوی ننلیغانی دررابطوه بوا موفواسود 

اقتصادی   به سیاس  نشددد سورکووب فوعوا ن 

کارگری و   وددگور جواونوش هوای اجوتومواعوی 

پرداحته اس  . ادن واقعی  که چاقو دسته اش 

را نمینورد  درموورد  ادواوکوه اقوداموات رژدو  

درمووهووار فسوواد گسووتوورده دسووتووگوواه دولووتووی بووی 

اثوراسووتووف ازآفووتوواب نوویووموروز هوو  روشوون نوور 

اس  . اما آۀنچه که واقعی  دارد، افشوا شودن 

هرروه دزدی های میلیاردی و از سوی ددگور 

سرکوب و زندان و شکاسه فعا ن کارگری ، 

نودسادگان ،هارمادان، معلمان، زنان و ددوگور 

 فعالین  سیاسی و مدنی هستی  .
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 2صفحه 

 بحران اقتصادی وفساد گسترده دستگاه دولتی

 4در صفحه  ادامه



 

 وبسایت کمیته آذربایجان
http://azarfedayi.org/ 

فساد   دزدی و را تت  ش...تستر

خواری درایتران بتقت ری تستتترش 

یافته و به فرهدگ وامه تب یل دت ه 

است که بت ریج قبح آن ریتتتتته   

مهم این است ما  ا  وزی بت تدت  

اید ه ازکجا آورده ای متورد ستوا  

 یست   رد  این رویه  یرا سا ت  

دربین بسیاری از پند ان   درکتت 

هتتای داروستتازی و واردکتتدتتدتت تتتان 

حیات  ترین  یازهای متردم جتان و 

ز  تت  متیتلتیتو تهتا  تدتر از تتوده 

زحعت   مردم را با خ رات حتعت  

مواجه  عوده است وهترروز تتودته 

ای از آن درجرای  مدتتشتر متیتشتود 

ب ون اید ه دادرس  وجتود دادتتته 

 باد .

اخیرا سعی   ع    وزیر بتهت ادتت 

به مواردی ادتاره کترد کته تتدتهتا 

 عایا گر  و  کوه یتت  استت کته 

سران رعیم دیگر قتادر بته استتتتتار 

ایدگو ه موارد  یستد  امتا پترواعتح 

است که ایدگو ه ظهارات بتاصت تال  

افشاترا ه ویا تناردات  که ته تتاه 

توسط روئسای امتور بترزبتان را ت ه 

میشود درح  هعان تنارش ختبتری 

باق  ما  ه و پترو ت ه آ تهتا متثتل 

هناران مورد دیگر دربایگتا ت  ادارات 

 خا  میتورد.

سعی   ع   در یت  ستتتدترا ت   

کدد تان   فاش کرد که: برخ  از وارد

دو میلیتون یتورو ارز دویتتت  بترای 

واردات استدت )فدر( قلت  دریتافتت 

ا    اما به جای آن کتابتل بترق  کرده

 .ا تتت  وارد کتتترده و فتتترار کتتترده

بترخت   ادامه می ه :  وزیر به ادت

از واردکددت تتان دارو و تتجتهتیتنات 

پند   ارز دویت  دریافت و داروی 

 .ا   تاریخ مصرف تذدته وارد کرده

وی هعچدین تدت کته در روزهتای 

  اخیر هدت پایت داروی تاریخ مصترف

تذدته ب  سازی در تعر  کشت  

 .د ه است

وزیر به ادت روز دوددبته  تیتن در 

تتتوئتتیتتتتتر ختتود از  تتامتتعتتلتتوم بتتودن 

سر ودت ی  میلتیتارد و ستیتصت  

میلیتون درر ارز بترای تتجتهتیتنات 

 .پند   خبر داده بود

حسین  قوی حسیتدت    تعتایتدت ه 

مجلس   ین روز دوددبه تدتتته بتود 

که وزیر بتهت ادتت در جتلتسته بتا 

هتنار  ۰۵فساد » عاید تان از وقوق 

ختبتر  «میلیارد توما   در پتندت ت 

 .داده است

هعا  ورکه قبال تدته د  موارد ذکر 

د ه تدها توده بسیار کوچ ت  از 

فساد  هادیده د ه در کشور بتویت ه 

دستگاه هتای دویتتت  استت ایتن 

تقلبات و ما  ا  وزیتهتای سترمتایته 

داران بت ون هتعت تاری و دتراکتت 

مقامات دویت   امت تا تپتذیتر تبتوده 

استتت  ستترمتتایتته داران دستتت 

دردست دویت و حعایتت دستتتگتاه 

های سرکوب با وارد کردن داروهتای 

تقلبت  و متواد  تذائت  تتقتلتبت   

درحایی ه میلیاردها تومان به جتیت  

مین د  جان وز  ت  میلیو ها  دتر از 

اهای  کشور را بتا امتراص صتعت  

اریج و متر  متواجته متیتدتعتایتدت  

وتردی ی  یستت کته ایتن جتالدان 

از تایج وعل خود آتتاهت  دار ت  و 

می ا د  که واردات و فتروش داروی 

تاریخ تذدته و مواد  ذائ  فتاست  

چه بالئ  سر مصرف کدد تتان بت  

خبر خواه  آورد اما هتعتا ت تور کته 

تدتیم حرس و وی  متا  ا ت وزی در 

پ  کس  سود جان وز  ت  متردم 

برای  پشینی ارزش   ارد . واقعیت 

این است که ب ون ی  تغییر بدیتادی 

در سیستم اقتصادی و اجتتتعتاوت  

وسیاس  ایران  ا تظار بهبود اوعاق 

رویائ   یر قابل تحقق بوده وره بته 

جائ   عیبرد . برای پایتان دادن بته 

ستم واستثعار و سرکوب و فستاد 

تسترده ای که تعتام ارکتان  تظتام 

وجامعه را دربرترفتتته استت بترای 

توده های کارتر و زحتعتتت ت  کته 

بتتیتتشتتتتتریتتن فشتتار اقتتتتتصتتادی و 

اجتعاو  را متحعل میشو   هتیت  

راه و چاره ای جن سر گو ت   تظتام 

حاکم و ب ست ترفتن ستر تودتت 

 خود از طریق دوراها  یست.

 

 861 -// شماره  8931تیر ماه 

 9صفحه 
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 »معامله قرن  »

...ایتتن  شتتستتت درحتتایتت  تتت ار  

میشود که توده هتای زحتعتتت ت  

فلس یتن  و وستایتر کشتورهتای 

خاورمیا ه برولیه ستیتاستت هتای 

تجاوزکارا ه و   ادپرستا ه اسرائیل و 

آمری ا و دو  اروپائ  درحتعتایتت از 

سیاست های تجاوزکارا ه اسرائیل   

دست به تتظتاهترات و اوتتتراعتات 

متعت دی زده ا ت  و ده هتا هتنار 

فلس ید  دراوتتراص بته  تصترف 

اراعتت  کشتتاورزی و متتدتتاطتتق 

مس و   خود و ععیعته کتردن آن 

به اسرائیل  بپا خواستته ا ت  آ تهتا 

 «معامله قترن »درمتایدت با  طر 

آ را پروعه ای می ا د  که برای ازبیتن 

بتتتردن دستتتت آوردهتتتای متتتردم 

فلس ین توسط آمری ا و اسرائیل و 

کشورهای مرتج  مد قته طتراحت  

 د ه است .

ترامپ با پی   هادن این طر  تالش 

می د  مبارزات و مدازوات فلس تیتن 

وخاورمیا ه را بته بته مست تلته ای 

اقتصادی  تب یل کرده و بنوم خود با 

سرمایه تناری دستت وبتا  تتجتار 

مد قه را در  ارت مداب  و دستتر تج 

کارتران تسهیل کرده و در متدتافت  

مدت تقته ستهتیتم تتردا ت . اتتحتاد 

استراتت یت  دویتت هتای مترتتجت  

مد قه با اسرائیل را تامین  کد   و 

قو  می ه  که مس له فلس ین  با 

کعت  هتای متایت  حتل و فصتل 

 خواه د .

درمتایدت با این تصعیم تظاهرات و 

اوتراعات تستترده ای درمتدتاطتق 

ادغای  فلس ین   رام هللا   اردن   

وراق و دیگترکشتورهتای متدت تقته  

 سازمان داده د ه است . 

سازما  ه اصل   تردهعائ  مدامته  

دامتاد تترامتپ استت   «جرادتشدر»

که دروین حا  پست مشاور رئیتس 

جعهور درامور بین ایعلل  را بروه ه 

دارد  وی هعچدین  عتایتدت ه  ویت ه 

 «صتلتح»دویت آمری ا برای پیشبرد 

درخاورمیا ه  میباد   و از تستترش 

دهر  های یهودی  شین  درکرا ه 

 تتتربتتت  رود اردن حتتتعتتتایتتتت 

می د  .توددر کود  میت تدت  بته 

کتتعتت  دو  متترتتتجتت  وتترب  طتتر   

برپائ  کشور مستقل فتلتست تیتن  

درمح وده مترزهتای قتبتل از عوئتن 

به پایتتت  بتیتت ایتعتقت س  7691

درق  را به کل مردود و تیترقتابتل 

طتتر  ستتازد. مستتلتتم استتت کتته 

تالدهای این چدید  آمپریتایتیتستم 

آمری ا با س  مقاومت و تستتترش 

متتبتتارزات تتتوده هتتای زحتتعتتتتت تت  

فلس ین  مواجه د ه و به جتائت  

  تواه  رسی  .

 861 -// شماره  8931تیر ماه 

 4صفحه 

 بحران اقتصادی وفساد گسترده دستگاه دولتی

 2ادامه از صفحه 

اداکه رژد  با سیاس  های سرکوبگرانه حود قادر به کاتر  و مهار اعتراضات نوده ای درآدواوده 

اعتراضات و اعتصابات کارگری پی آمد بو وران اقوتوصوادی و  باشد بعید باطر میرسد.  چراکه 

سیاس  سرکوب جمهوری اسالمی اس .  لدا پیروزی اعتراضات نوده ای باواگوزدور درراسوتوای  

سرنگونی انقالبی رژد  بعاوان مانع احلی ن قق حواس  های سیاسی و اقتصادی طنوقوه کوارگور 

و نوده های زحمتکش مردم  پیش میرود و  چهل سا  نسربه نشان داده اس  که  بدون بورداشوتون 

ادن مانع احلی و بدون جه  گیری ضد سرماده داری، رسیدن به خوواسوتوهوای آزای و عودالو  

 وبرابری، امکانپددر نخواهد بود.

 

جمهوری شورایی ، آغاز جامعه به سااتاااماا  

سوسیالیسم است ، در سوسیالیسم ماالاتایات 

تصوصی بورژوائی بر ابزار تولید و مبادله اجاماعی 

می شوند . اقاصاد از طریق تولیدکنندگا  آزاد و 

 ماااااسااتاا  سااازمااا  ماای یااابااد .

با وجود اینته مالتیت ابزار تولید و مباادلاه باه 

مالتیت اجاماعی در میاید . اما این امر یک شبه 

صورت نمی گیرد ، دورا  ساتاما  سوسیالیسام 

سرشار از تحوالت و پیسرویها و عقا  نسایانای 

هاست . در جمهوری شورایی با توجه باه اوااا  

اقاصادی و اجاماعی ایرا  و با در نظر گارتااان 

شرایط و مناسبات حاکم ، از سلا  ماالاتایات 

کنندگا  سل  مالتیت می شود و در اتااایاار 

صاحبا  واقعی ، یعنی تولیدکنندگا  ماست  در 

 شوراها و نهادهای مردمای قارار مای گایارد .

* در جمهوری تدراتیو شورایی که بر ویرانه هاای 

جامعه سرمایه داری بنا می شود کلیه موسسات 

مذهبی ، دولای ، شرکاها . صنایع و کارتانجات ، 

کارت  ها و تراست ها و کلیه وسای  تاولایاد و 

مبادله در دست اشخاص حقیقی و حقوقی را باه 

صاحبا  واقعی آنها یعنی تولید کننادگاا  آزاد 

ماحد و ماست  موسسات باز می گردد و سلطاه 

 سرمایه دارا  و دالال  و محاترین بر می اتااد .

* در جمهوری تدراتیو شورایی گذرا  از طریق بهره 

، ربا و نظایر اینها ممنو  و جرم محاساوم مای 

گردد و هر شخص قادر به کاار کاه کاار ناتاناد 

 نمیخورد .



 

بی  از دو هدتته از افشتای ختبتر 

مربوط به  شست پتدتهتا ت  چتهتار 

حنب و جتریتان  تاستیتو تایتیتستت 

کردستان ایتران بتا مترمتوران رعیتم 

جعهوری اسالم  در کشتور  تروع 

م  تذرد. ایتن احتناب و  تیتروهتا 

) حنب دم ترات کتردستتتان ایتران  

حنب دم رات کردستتتان  ستازمتان 

ا قالب  زحعت شان کردستان ایتران 

و سازمان زحعت شان کتردستتتان( 

مرکن هع اری احناب و “ متش ل در 

ایران تاکدون در ”   یروهای کردستان

مورد این خبر  بیا یه رسع  مدتشر 

  رده ا ت   امتا مست تو  دوره ای 

ختبتر  شتستت ”  مرکن هتعت تاری“ 

 عایدت تتان ایتن چتهتار جتریتان بتا 

فرستادتان جعهتوری استالمت  را 

 تایی  کرده است.

این احناب و  یروها در درای   بته 

استقبا   قشه جعهوری استالمت  

برای ا جام مذاکره پدها   دتافتتته 

ا   که این رعیم با ی  بحران وعیتق 

و هعه جا به روبرو است. تتعتعتیتق 

بحران و خ ر فروپاد  اقتتتصتادی  

تدگ تر د ن حلقته تتحتریتم هتای 

اقتصتادی و تشت یت  ا تنوای بتیتن 

 –ایتتعتتلتتلتت   بتتحتتران ستتیتتاستت  

ای ئویوعی  و مهم تر از هعته تت اوم 

اوتراعات کارتری و تتوده ای رعیتم 

جعهوری اسالم  را بتیت  از هتر 

زمان دیگر در مدگده قرار داده است. 

رعیم جعهوری اسالمت  اتتر بترای 

ستازش “ تضعین بقای خود تتنیتدته 

با آمری ا را در پتیت  رو ”  قهرما ا ه

دارد  امتتا در بتترابتتر رو تت  تتت اوم 

اوتراعتات کتارتتری و تتوده ای و 

 تتارعتتایتتتتت  وتتعتتومتت  کتته ادامتته 

حاکعیت آن را به متاطره ا ت اختتته 

است راه  جات  در پی  رو  ت ارد. 

در حتایت  کته از   رعیم استالمت 

پاستگوی  به م ایبات این جدتبت  

وظیم اوتراع   اتتوان و درمتا ت ه 

است  هعنمان با ت اوم سترکتوب و 

بگیر و ببد  فعایتیتن جتدتبت  هتای 

اجتعاو   به هر حیله و  تیتر تگ و 

تتوطتت تته ای بتترای کتاهتت  فشتتار 

اوتراعات توده ای متتتوستل مت  

دود. در چدین دترایت ت   تقتشته 

رعیم برای ا تجتام  شتستت پشتت 

پرده با احناب  استیتو تایتیتستت در 

کردستان دقیتقتا در راستتتای ایتن 

ه ف ارتجاو  و ع  ا قالبت  قترار 

  دارد.

رعیم با بهره ترفتن از ظرفیتت هتای 

سازد ارا ه و ارتجاو  این احتناب 

و  یروها و با ا جام این  وق مذاکترات 

و پت  خبر آن از طریق ووامل خود 

م  خواه  مردم مبارز و حق طتلت  

و آزادیتواه کردستان که در سایهای 

اخیر به اد ا  متتل  بتا متبتارزات 

سراسری کتارتتران و متردم ایتران 

هعراه  کرده ا   را در حایت ا تظار 

 گاه دارد تا بجای تستترش دامتدته 

مبارزات خود به تغییر و تحو  از بتار 

امی  ببد   . در درای   که ی   از 

ملنومات پتیتشتروی جتدتبت  حتق 

طلبا ه و آزادیتتواهتا ته تتوده هتای 

زحعت   مردم کردستان تتحت تیتم 

پیو   با جدب  ستراستری استت  

رعیم م  خواه  در متیتان جتدتبت  

اوتراع  مردم کردستان و جدتبت  

اوتراع  سراسری تدرقه و د اف 

ایجاد  تعتایت . احتناب و  تیتروهتای 

بدتا بته ”  مرکن هع اری“ متش ل در 

ماهیت طبقات  و اه اف  که دار ت  

با رفتن بته پتای بتدت  و بستت بتا 

جعهوری اسالم  وعال به  تقتشته 

و بته   ها و اه اف ارتجتاوت  رعیتم

 بقای آن خ مت م  کدد .

مرکن هع اری احتناب و  تیتروهتای 

کردستان ایتران در دترایت ت  در 

تقابل با مداف  جدب  حق طتلتبتا ته 

مردم کردستان وارد بد  و بستت بتا 

رعیم د ه ا   که رعیم اسالم  بع  

از چهار دهه در ع یت و ددتعتدت  

آدت   اپذیر خود با متدتافت  متردم 

کردستان جای هی  تو ه ابتهتامت  

باق   گذادته است. این رعیم ط  

این چهل سا   شان داده کته جتن 

زبان زور ولیه مردم کردستان هتیت  

زبان دیگری  ع  دتدتاست  و جتن 

میلیتاریسم  تحعیل فقر و فتالکتت 

بیشتر  ت اوم او ام ها و به تتلتویته 

بستن هر روزه کویتبتران و تشت یت  

فضای سرکوب و بگیر و ببد  مبارزان 

 سیاس  هی  پاست  برای 
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اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در مورد مذاکرات پنهانی احزاب و 

 نیروهای ناسیونالیست کردستان با رژیم جمهوری اسالمی.

 8ادامه در صفحه  



 

مونوارزه " نابودی و م و طونوقوات  زموه اش 

طو نی و دشوار و سرسختی اس  که  طنقانی

از سرنگوونوی قودرت سورموادوه ، پوس از  پس

انهدام دولو  بوورژوائوی ، پوس از اسوتوقورار 

 از بوویوون نوومووی رودددووکووتووانوووری پوورولووتوواردووا 

  برخال  نصوور فوروموادوگوان سووسویوالویوسو  

، بولوکوه   قددمی و سوسیا  دمکراسی قددوموی (

فقط شکل خود را نغییر می دهد و از جوهوات 

(. بوددون 38ه  موی شوود "   شدددنربسیاری 

نرنیب می بیای  که نخستین فاز کمونیس  هاوز 

نمی نواند نماموی نوفواونوهوا و نوابورابوری هوای 

اجتماعی و مااسنات ناشی از آنرا بطور کامل 

از موویووان بووردارد در ادوون موورحوولووه " حووقووو  

بورژوائی " فقط به میزانی مولوغوی شوده و از 

بین میرود که ن و ت اقوتوصوادی اجوازه موی 

دهد ، دعای فقط در مورد وسادول نوولویود ، کوه 

در مالکی  خصوحی به نملک نوموام جواموعوه 

در می آدد ، اما بخوش ددوگور آن کوه عونوارت 

اس  از نقسی  کار و نقسیو  مو وصوو ت بویون 

افراد جامعه هاوز باقی مویوموانود و ادون نوقوض 

بطور کلی زمانی برطر  خواهد شود کوه موا 

به جامعه کمونیس  کامل رسیده باشی  ، جامعوه 

ای که در آن نومواموی نضوادهوا و نوفواونوهوای 

اجتماعی و ماواسونوات نواشوی از آن لوغوو موی 

گردد ، به عنارت ددگر زوا  موی دوابود ، از 

ادن رو نوا گودار بوه ادون مورحولوه از جواموعوه 

کموونویوسوتوی دولو  بوعواووان ابوزار و وسویولوه 

حراس  از مالکی  همگانی بر وسادل نولید ، 

برابری کار و برابری مو وصوو ت و بوطوور 

کلی هداد  جامعه در مورحولوه گودار نوا مو وو 

طنقات و زوا  خود ضرورت دارد . مارکوس 

در مورد ادن مرحله از جواموعوه کوموونویوسوتوی 

  فاز او  ( می گودد  " ادن نقیوصوه ای اسو  

ولی در نخستین فواز کوموونویوسو  ادون نوقوصویوه 

ناگزدز اس  و در ادون حودود هو  ضورورت 

وجود دول  که بادد ضمن حوراسو  موالوکویو  

همگانی بر وسوادول نوولویود ، بورابوری کوار و 

برابری نقسی  مو وصوو ت را نویوز حوراسو  

نمادد باقی اس  . بورای زوا  کوامول دولو  ، 

کوموونویوسو  کمونیس  کامل  زم اس  " اما ادن 

که در آن کلیه نفاونها و نضادهوای فوو   کامل

الدکر زادل شده و از بین می رود کدام هستواود 

؟ مارکس در نعردف فاز با ئی کمونیسو  موی 

گودد   " در فاز با ئی جامعوه کوموونویوسوتوی ، 

پس از انکه نونوعویو  اسوارت آمویوز انسوان از 

نقسی  کار از مویوان بورود ، هواوگواموی کوه بوه 

همراه ادن وضوع نوقوابول بویون کوار فوکوری و 

جسمی نیز از میان برخیزد ، هاگامی که کوار 

ددگر ناها وسیله زندگی ننوده ، بلکوه خوود بوه 

نخستین نیاز زندگی مند  شود ، هاوگواموی کوه 

به همراه نکامل همه جوانونوه افوراد نویوروهوای 

مولده نیز رشد داباد و کولویوه سورچشوموه هوای 

ثروت اجتماعی سیل آسا به جردان افتد ، ناوهوا 

موویووتوووان بووه افووق موو وودود حووقووو  هوواووگووام آن 

بورژوائی از هر جه  فائق آمد و جامعه موی 

نواند بر پرچ  خود بواوودسود   " از هور کوس 

طنق استعدادش ، به هر کس طنق نویوازش " 

38.) 

با ادن گفتار مارکس هوموچواویون مشوخوی موی 

شود که او  ادن گدار از جامعه سرماده داری 

به فاز با ئی کموونویوسو  کوه مشوخوصوا در آن 

احل " از هور کوس طونوق اسوتوعودادش ، بوه 

هرکس طنق نیازش " عملی می شوود ، فوقوط 

دک دوره وجود دارد و می نواند وجود داشتوه 

باشد ، و آن ه  فاز او  کمونیس  و دا بوه قوو  

لواویوون " بووطووری کووه مووعوموو  اسو  جوواموعووه 

سوسیالیستی   فاز پائین کمونیس  ( و جواموعوه 

فاز با ی کمونیس  ، هیچوگوونوه سویوسوتو  و دوا 

سازمان اجتماعی و دا دوره کامل ددگری نمی 

نوووانوود وجووود داشووتووه بوواشوود و خووود گوودار از 

سوسیالیس  به   فاز با ی کمونیس  ( در نتیسه 

نکامل جامعه بطور کلی حوورت مویوگویورد و 

نمی نوان از پیش خط و مرز و دا ناردخ دقیوق 

و مدت معیای برای آن در ن ر گورفو  ، ادون 

پروسه طوو نوی مودت بووده و سورعو  آن ، 

وابسته به سرع  نکاملی اس  که جاموعوه در 

حا  طب کردن آن موی بواشود و نویوز روشون 

اس  که از ل  وه سورنوگوونوی بوورژوازی و 

کسب حاکمی  نوسط پرولتاردا ، و از موقوعوی 

که دول  پرولتری وسادل نولید بطور کلوی را 

از مالکی  خصوحی بدر آورده و باام جامعه 

در اختیار میگیرد ، نا م و و نابودی طونوقوات 

و مااسنات ناشی از آن   کوموونویوسو  کوامول ( 

ضمن اداکوه وجوود دولو  ضوروری اسو  ، 

دارای خصولو   نومویوتووانودهمچاین ادن دولو  

موی نووانود دولو  فوقوط طنقانی نناشد ، دولو  

طنقه ای باشد که از لو واظ نواردوخوی رسوالو  

هداد  و رهنری جامعه را در راستای اهدا  

عالی فو  بعهده دارد و نیز بر خال  نصوور 

اپورنونیستهای قدد  و جددد ادن دول  به هویوچ 

وجه نمی نواند دولتی " آزاد " و " خلقوی " و 

فرا طنقانی باشد و نیز ادن دول  مولوغوی نوموی 

شود ، بولوکوه بومووازات نوکوامول اقوتوصوادی ، 

اجتماعی ، فرهاگی ، ... جامعه زوا  می دابد 

، لدا جهال  م ض و نواشوی از کوودنوی و دوا 

فردب مردم اس  که ادعا شود در فاحلوه ادون 

دو فاز و قنل از گدار به فاز با ئی کمونیس  ، 

دول  " ملغی " می شود و دا اداکه نونوددول بوه 

دولوو  آزاد و " نوومووام خوولووقووی " مووی شووود . 

همانگونه که در با  متدکر شدد  اساسوا کولوموه 

" آزادی " بوا وجوود " دولو  " نوموی نووانود 

مفهوم داشته بواشود . آزادی هوموانوا بوا وجوود 

دول  اس  که م دود می گردد و از آنسوا کوه 

دول  موسسه گدرنده ادس  که در مونوارزه و 

انقالب بادد از آن استفاده کرد نا دشماوان خوود 

را قهرا سرکوب کاد ، لدا سخن گفوتون دربواره 

دول  " خلقی " و " آزاد " خام فکری خالوی 

اس  ، مادامی که پرولتاردوا هواووز بوه دولو  

مصوالو  نیازماد اس  ادن نیازمادی از لو واظ 
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 )انقالب ایران و وظایف پرولتاریا (

 درباره دولت دیکتاتوری پرولتاریا ، رد دولت عموم خلقی ) بخش دوم (



 

دشومواوان  سورکووبننوده بلکه بما وور  آزادی

خودش اس  و هاگامی که سخن گفتن دربواره 

آزادی ممکن می گردد ، آنگاه دول  بوموعواوای 

اخی کلمه ددگر موجودد  خود را از دسو  

( بددن نرنیب روشن موی شوود 38می دهد "  

که ما ور مارکس ، انگلس و لایون از دوران 

گدار همان فاز او  کمونیس    سوسویوالویوسو  ( 

اس  و وقتی از دول  مرحلوه گودار حو ونو  

می کااد چیوزی جوز ددوکوتوانووری پورولوتواردوا 

  پرولوتواردوائوی کوه بصوورت طونوقوه حواکوموه 

مووتووشووکوول شووده ( نوومووی بوواشوود ، ددووکووتووانوووری 

پرولتاردا عنارت اس  از شکل دولو  دوران 

کامل گدار از سورموادوه داری بوه فواز دوم دوا 

مرحله عالی کمونیس  . موارکوس موی گوودود " 

بین جامعه سرماده داری و کمونیستی دورانوی 

وجود دارد که دوران ننددل انقوالبوی اولوی بوه 

 دومی اس  .

مطابق با ادن دوران دک دوران گدار سیواسوی 

ادون دوران چویوزی  دولو نیز وجوود دارد و 

نمی نواند باشد جز ددکتانوری پرولتواردوا "  

( . ادن دول  اخردن شکل دول  در جامعه 38

بشری اس  که همراه با نکامل ادن مورحولوه و 

گدار آن به مرحله و گدار آن به مرحله عوالوی 

نر زوا  دافته و نابودی می گوردد ، مواوتوهوای 

مرانب " نا زمانی که فاز " با ئی " کمونیسو  

فرا نرسیده اس  ، سوسیالیسو  هوا خوواسوتوار 

آناد که از طر  جامعه و از طور  دولو  ، 

میزان کار و میزان مصور    و نومواموی آن 

ضوووابووط و روابووطووی کووه بوورای سوواخووتوومووان 

سوسیالیس  و گدار پیروزمادانه بوه کوموونویوسو  

نو ووی  به شدددنردن زم اس  ."   نودساده ( 

خولوع دود  بوادود ازکاتر  شود ماتها ادن کاتر  

سرماده داران و نو و  کواوتور  قورار گورفوتون 

سرماده داران از طر  کارگران آغواز گوردد 

عومولوی شوود  به دس  دول  کارگران مسل و 

( 38" )   دول  پش  میز نشویون هوانه به دس  

و ادن موضوع  ددکتوانووری پورولوتواردوا ( از 

جمله دکی از نکات م وری ب و  و موسوادلوه 

موووارکوووس ، انوووگوووس و لووواووویووون بوووا انوووواع 

اپورنونیسوتوهوای دوران خوود بووده اسو  کوه 

نالش می کردند نا با طرح مسوائولوی نو ویور " 

دول  عموم خلقی " دوا " دولو  آزاد " و " 

خلقی " گدار پارلمانی و نیز ضمون رد دولو  

بمثابه ابزار سرکووب اسواسوی نوردون آمووزش 

مارکسیس  درباره منارزه طنقوانوی پورولوتواردوا 

که همان " انقالب قوهور آمویوز و ددوکوتوانووری 

پرولتارداس  ن ردف کر ده و منارزه طنقوانوی 

را به آن چاان سط ی برسوانواود کوه از دادوره 

مااسنوات بوورژوائوی فورانور نورفوتوه و موورد 

نوافق و پشتیونوانوی بوورژوازی قورار گویورد . 

اکاون نیز مدنهاس  که اپورنونیس  معاحر و 

معرو  نردن نماداده آن خروشچف بوه هوموان 

نالشهای عن  متوسل می شوند نا با نو وردوف 

لایواویوسو    –و نسددد ن ر در نووری مارکسیس  

آنرا در دادره مااسنات بورژوائی م دود کرده 

و به آنچاان سط ی ناز  دهاد که مورد نوافق 

بورژوازی قرار گیرد . خروشچف و پویوروان 

او معتقدند که در ان اد شوروی سوسیالیوسوتوی 

خوود را از  ضرورت" ددکتانوری پرولتاردا 

دسووو  داده و دولوووتوووی کوووه بشوووکووول دولووو  

ددکتانوری پرولتاردا بووجوود آموده بوود ، در 

"  عموم خولوقویمرحله جددد کاونی به دول  " 

ننددل گشته اس  " ادن حک  را از جومولوه بور 

ادن پاده قرار میدهاد که گودا ما ور موارکوس 

، انگلس و لاین از ددکتانوری پرولتاردوا فوقوط 

مرحله او  با بخش و دا موراحولوی از مورحولوه 

او  را شامل می شود ، نه اداکه مرحله کامول 

گدار از سرماده داری به کمونویوسو  را ...  و 

دولو   قونول از زوا ددکتوانووری پورولوتواردوا 

ضرورت خود را از دس  می دهد و بودولو  

" عموم خلقی " ننددل می گوردد ، هوموانوطوور 

که در بوا  شورح داددو  ، ادون دوک نو وردوف 

اپورنونیستی آشکار ن رات مارکس ، انگولوس 

و لاین در مورد نووری دول  مرحله گودار از 

سرماده داری بوه کوموونویوسو  کوامول و شوکول 

سوویوواسووی ادوون موورحوولووه ، دووعوواووی ددووکووتووانوووری 

پرولتاردس  ، انگار لاین از پیش موی دانسو  

که ادن امر   مرحله گدار از سرماده داری بوه 

کمونیس  ( ممکن اس  دستاودز اپورنونیسوتوهوا 

قرار گرفته و مورد سوء اسوتوفواده آنوان قورار 

گیرد ، لودا در بوررسوی نو ورات موارکوس و 

انگلس هر گاه به جمله   فاز او  و دا مورحولوه 

پادیای کمونیس  ( برخورد مویوکورد بوالفواحولوه 

داخل پرانتز متدکر می شد که   موعوموو  آنورا 

سوسیالیس  میااماد ( ، او در برابر کائونسکوی 

، نسرنلی ، چورنوف و ددوگوران کوه قوادر بوه 

درک مراحل مختلف گدار از سورموادوه داری 

به کمونیس  ننودند ، و برخی از آنوهوا موعوموو  

داشتن سوسیالیس  را ، هموان موعوموو  داشوتون 

کمونیس  موی دانسوتواود و بوا ادون کوه بویون دو 

مرحله از کل ادن پوروسوه ، موراحول مسوتوقول 

مختلفی می دددند ، می گف    " فور  عومولوی 

بین سوسیالیس  و کمونیس  روشن اس  ،آنوچوه 

می ناماد ، موارکوس  سوسیالیس را که معمو  

جامعه کمونیستی نوامویوده نخستین دا پادیای فاز 

نومولوک اس  ، از آنسا کوه وسوادول نوولویود بوه 

در می آدد ، لدا در اداسا هو  کولوموه " همگانی 

کمونیس  " را موی نووان بوکوار بور دولوی در 

ادن دک کموونویوسو   فراموش نشودحورنی که 

نویوسو  ، اهومویو  عو ویو  نووضویو وات  کامول

مارکس در ادون اسو  کوه وی در ادواوسوا هو  

ددالکتیک مانردالیستی ، دعای آموزش مربووط 

به نکامل را با وی پیگویور بوکوار موی بورد و 

کمونیس  را بوموثوابوه چویوزی کوه نوکوامولوش از 

سرماده داری آغاز می گوردد موورد بوررسوی 

( . امروز آنها که بین فاز 33قرار می دهد "  

او  کمونیس  و فاز با ئی آن ، دوره جوددودی 

را مد ن ر دارند که نه ادون اسو  و نوه آن ، 

  مثل خروشچف ( نیز دچار هوموان انو ورا  

رودزدونیستی گرددده اند . از آنسا که واقویوات 

موجود و نکامل اقتصادی اجوتومواعوی کواوونوی 

  که دارای همان مضموون دوران او  اسو  

که مارکس و لاین آنرا نشرد  کرده انود و موا 

در حفو وات قونول آنورا موتودکور شوددو  (  بوه 

کشورهای سوسیالیستی اجازه و امکان چواویون 
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 درباره دولت دیکتاتوری پرولتاریا ... 



 

ن ردفی را نوموی دهود کوه بوه آن فواز بوا ئوی 

جامعه کمونیستی گفتوه شوود ، چوون در آثوار 

مارکس ، انگلس و لاین ، مشوخوصوات آن بوه 

روشای بیان گرددده ، لدا قضیه بددن حوورت 

نوو ووردووف مووی گووردد کووه گووودووا بوویوون جووامووعووه 

سوسیالیستی و مرحله عالی کمونیوسو  ، دوره 

گدار   دوره گدار کامل و مسوتوقول ( ددوگوری 

نوویووز وجووود دارد کووه از لوو وواظ اقووتووصووادی ، 

اجتماعی و شکل سیواسوی آن ،   دولو  ( بوا 

مرحله او  فر  داشته و گودا در ادن مورحولوه 

ددکتانوری پرولوتواردوا ضورورت خوود را از 

دس  داده و جای خود را بوه دولو  " عومووم 

خلقوی " موی دهود ، دوا ادواوکوه " دموکوراسوی 

پرولتاردا به دمکراسی عموم خلقی ننددول موی 

( . ادون نو وردوف و نضواد آن بوا 38گردد "  

لایایسو  روشون نور   –نقطه ن رات مارکسیس  

از آن اس  که احتیاج به نفسیر داشته باشد اما 

لزوم درک و برخورد بوا ادون ددودگواه زموانوی 

روشن می شود که عمق ان رافی بودن آن از 

مشی مارکسیس  نه بطور مسرد و در م ودوده 

دک شاخه از مناح  منارزه طنقانی پرولتاردا 

  مارکسیس  ( بلکه بصوورت کواوکورت ، مون 

حی  المسوع و در  نومواموی جواونوه هوا آن و 

بصورت ناثیر متقابل   ددوالوکوتویوکوی ( موورد 

قرار گیرد ، بددون حوورت کوه ادون اعوالم " 

دولوو  عووموووم خوولووقووی " و نووه در رابووطووه بووا 

پیشرف  و نکامل ، مرحله به مرحله   پروسوه 

گدار ( جواموعوه سووسویوالویوسوتوی   شووروی ( 

نوفوی اختراع می گردد ، بولوکوه ادون خوود از 

مواوتوم موی ددگر جانه های اساسی مارکسیس  

گردد ، روشن اس  که مارکس و لایون بوارهوا 

ناکید کردند که دول  ددوکوتوانووری پورولوتواردوا 

موی نووانود بوروی ودورانوه هوای دولو  فقوط  

ددکتانوری بورژوازی باا گردد همانگونه کوه 

دمکراسی پرولتری با نفی دمکراسیهای ددگر 

استقرار می دابد ، لدا بدون انوقوالب قوهوری و 

داغووان کووردن موواشوویوون دولووتووی بووورژوازی 

ددکتانوری پرولتاردا و بوطوردوق اولوی دولو  

ددکتانوری پرولتاردا امکان استقورار نودارد ، 

از ادن رو زمانی که انقالب قوهوری و داغوان 
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 6اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست  ... ادامه از صفحه 

اجتعاو   ستعگری مل  و ب  حقوق  های سیاس  و فرهدگ  که مردم کردستان از آن   معضالت اقتصادی و

 ر ج م  بر      ارد.

ما امضا کدد تان این اطالویه  با توجه به درای   کدو   که در بار به آن اداره د   هر تو ه مذاکتره و بتدت  و 

بست با رعیم جعهوری را در تقابل کامل با مداف  مبارزه طبقه کارتر و توده های زحعتتت ت  متردم کتردستتتان و 

جدب  اوتراع  سراسری م  دا یم و آن را قاطعا ه مح وم م  کدیم. ما هعراه با جدب  سوستیتایتیتستتت  و 

آزادیتواها ه در ایران تضعین م  کدیم که سیاست سازد ارا ه احناب  اسیو اییست در کردستان در قبا   قشه 

ها و توط ه های ع  ا قالب  جعهوری اسالم  با س  آتاه  و هودیاری کارتران و مردم زحعت   کتردستتتان 

روبرو د ه و درهم خواه  د ست. طبقه کارتر و توده های زحعت   و مردم آزاده کردستتتان کته چتهتار دهته 

حاکعیت جدایتبار رعیم جعهوری اسالم  را تجربه کرده ا    سیتاستت ستازدت تارا ته و بتدت  و بستت احتناب 

ستع ی ه و متبتارز کتردستتتان بته   را تعاما بر خالف مداف  خود م  دا د . مردم   اسیو اییست با رعیم اسالم 

خوب  م  دا د  امروز در درای   که رعیم با بحرا   هعه جا به روبرو است و رو   اوتراعات کارتری و تتوده ای 

ادامه دارد تدها با تش ی  مبارزه و تالش برای تسترش پیو  های خود با جدب  سراسری است که م  توا د  این 

 وق توط ه ها را خدث  کرده و سر گو   ا قالب  جعهوری اسالم  و رهائ  از در این رعیم را در چشتم ا ت از 
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کردن ماشیون دولوتوی بوورژوازی از بورنواموه 

حد  می گردد ، در آن حورت بددهوی اسو  

که هیچوگوونوه حو ونوتوی هو  از ددوکوتوانووری 

پرولتاردا نمی نواند در میان باشد حا  چه ادن 

امر مربوط به دوران کامل بواشود کوه جواموعوه 

سرماده داری را از جامعه کمونیستی جدا موی 

سازد و چه نسن  به مراحل مختلوف آن ، لودا 

ما ور آنها از ذکر مراحل مختلف و غویوره ، 

جز پرده پوشی اپورنونیسو  نوهوفوتوه در نوقوطوه 

ن رات مزبور چیوزی نویوسو  " موارکوس در 

انتقاد از برنامه گتوا نووشوتوه اسو  کوه " بویون 

قرار دارد ، متااسب  دومبه جامعه  او جامعه 

دوران انتقوا  سویواسوی نویوز دک با ادن دوران 

جوز ادن دوران چیز ددگری دول  وجود دارد 

نمی نواند باشد "  ددکتانوری انقالبی پرولتاردا

و با آن ماطق اس  کوه نواکواوون ادون حوقویوقو  

برای سوسیالیستها غیر قابل مونواحوثوه بووده و 

اعترا  به لزوم وجود دول  نوا رشود و نوموو 

 سوسیالیسو  بوه کوموونویوسو  کوامولپیروزمادانه 

(.نعردوف روشون 89جزو ادن حقیق  اس  "  

نر از ادون را موارکوس بوه دسو  موی دهود " 

سوسیالیس  عنارت اس  از اعالن انقالب غیر 

اعالن ددکتوانووری طونوقوانوی ماقطع و پیگیر ، 

پرولتاردا بمثابه پله ضروری گدار به نوابوودی 

و جدائی طنقانی بطور عموم ، به نابودی نمام 

مااسنات نولیدی که ادون نوفواونوهوا بورروی آن 

اسوتووار اسو  ، بوه نووابوودی نووموام موواواسونووات 

اجتماعی که موافق با مااسنات نولیدی مینواشود 

، به زدرو رو شدن کلیه ادده هائی کوه از ادون 

مااسنات اجتماعی سورچشوموه موی گویورد "  

89 .) 

احکام فو  منویون ادون واقوعویو  اسو  کوه بور 

خال  گفتار خروشچف و " کوچک ابدالوهوای 

" آن مابین جامعه سرماده داری و کوموونویوسو  

خا  ددگری وجود ندارد که هیچ دوره کامل 

در آن ددووکووتووانوووری پوورولووتوواردووا   دولوو  

ددکتانوری پرولتاردا ( ضرورت خوود را از 

دس  بدهد ، بلکه بین جامعه سرماده داری و 

انقالبی ننددول  دک دورانکمونیس  کامل ، فقط 

جامعه او  به جامعه دوم  کموونویوسو  کوامول ( 

وجود دارد که آنرا احراحتا " فاز او  جامعه 

کوومووونوویووسووتووی " و دووا بووقووو  لوواوویوون " جووامووعووه 

 دوک دورانمی ناماود " و فوقوط  سوسیالیستی

انتقا  سیاسی مواوطونوق بوا آن وجوود دارد کوه 

 جز ددکتانوری انقالبی پرولوتواردوادول  آن به 

چیز ددگری نموی نووانود بواشود " طونوقوات در 

دوران ددکتانوری پرولتاردا باقی مانوده انود و 

، ددوکوتوانووری پورولوتواردوا  خواهاد موانودباقی 

خواهاد شد که طنقات از بیون  غیر  زمزمانی 

بروند ، طنقات بدون ددکتانوری پرولتاردوا از 

(. برای م و طونوقوات 89بین نخواهد رف  "  

د و دوک طونوقوه واحو، دورانی از ددکتانوری 

همانا طنقه ای از طنقات ستموکوش  زم اسو  

کووه قووادر بوواشوود نووه نوواووهووا اسووتووثوومووارگووران را 

سرنگون کاد و نه ناها موقواومو  آنوان را بوی 

امان دره  شکاد ، بلکه از ل اظ مسلکوی نویوز 

دمکرانیوک ،   –با سراپای اددئولوژی بورژوا 

بانمام عنارت پردازی خرده بوورژوا مواوشوانوه 

درباره آزادی برابری بطور اع  پیوند بگسولود 

( "88.) 

می بیای  که مارکس و لاین با حراح  نمام ، 

ددکتانوری طنقوانوی پورولوتواردوا  ادن و فقط ادن

ضروری و بمثابه بوه بولوکوه ناها ابزار بعاوان 

طنقات و م و کلیه نضوادهوا ،  نابودی گدار به

نفاونها و مااسنات ناشی از آن اعالم می دارد 

" مارکس از نمام ناردخ سوسیالیس  و مونوارزه 

سیاسی نتیسه گرف  که دول  می بادد از میان 

 گودار ازبه نواپوددودی آن    شکل گداربرود . 

پورولوتواردوائوی اسو  کوه آن (  دول  به ننودن

متوشوکول شوده اسو  " و  بصورت طنقه حاک 

ناها زمانوی ادون ددوکوتوانووری بوعواووان دولو  

  پرولوتواردوائوی کوه بصوورت طونوقوه حواکوموه 

متشکول شوده ( ضورورت خوود را از دسو  

خوواهوود داد کووه کوولوویوه نضوادهووا ، نووفوواونوهووا و 

مااسنات ناشی از آنها از بین بروند ، از آنوسوا 

بوا هو   ددالکتیکوی، در ارنناط  دو وجهکه ادن 

بوووده و درهوو  اثوور مووی گوودارنوود ، بوواووابوورادوون 

بموازات ه  رو بوه زوا  گوداشوتوه و نواپوددود 

خواهاد شد ، از ادون رو دولو  ددوکوتوانووری 

پرولتاردا در پروسه نکامل خود مموکون اسو  

اشکا  سیاسی متفاونی بوخوود بوگویورد اموا بوه 

هیچوجه ملغی شدنی نیوسو  بولوکوه زوا  موی 

 بادد . 

اما خروشچف همچاین از نونوددول دموکوراسوی 

پرولتری به دمکراسی سووسویوالویوسوتوی عومووم 

خلق ح ن  می کاد . حا  گدشوتوه از ادواوکوه 

خود بیان فو  الدکر غیر علمی اسو  موعولووم 

می شود گوداده آن مفهوم دمکراسی را درک 

کرده و ددالکتیک سیر نکامول را هو  نوفوهویوده 

اس  . او  دمکراسی ه  موانواود ددوکوتوانووری 

موفوهووم و مضوموون بمثابه شکل دول  دارای 

بوده و بوه عواووان ابوزاری در دسو   طنقانی

طنوقوه مسولوط عونوارت اسو  از اعوموا  قوهور 

متشکل و سیتمانیوک در موورد افوراد ، دوموا 

ددالکتیک سیر نکامل دمکراسی چاین اس  " 

 –از حکوم  مطلق به دمکراسی بوورژوائوی 

از دمووکووراسووی بووورژوائووی بووه دمووکووراسووی 

از دمکراسی پورولوتوری بوه هویوچ   –پرولتری 

دمووکووراسووی " . امووا خووروشووچووف بووا طوورح 

دمکراسی نودن عموم خلقی بسای دموکوراسوی 

پرولتری در عمل چاین وانوموود موی کواود کوه 

گووودووا بووا الووغووای ددووکووتووانوووری پوورولووتوواردووا ، 

دمکراسی بطور همه جاننه بسط و نکامل موی 
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سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، واژگونی جمهوری اسالمی 
را بمثابه برجسته ترین تکیه گاه نظام سرمایه داری حاکم بر 
ایران و سرسخت ترین دشمن آزادی طبقه کارگر و جایگزینی 
آن توسط یک جمهوری فدراتیو شورایی را وظیفه عاجل خود 

 می داند .



 

دابد    در حورنی که در نمامی آثار مارکوس 

انووگوولووس ، لوواوویوون فووقووط دو شووکوول دمووکووراسووی 

مشخصا بیان شده اس  و آن عنارت اسو  از 

 –دمکراسی پرولتری و دمکراسی بورژوائی 

دمکراسی بورژوائی دمکراسی اس  کاذب و 

و  نووانوگورانسر و دم بردده و مواو وصور بوه 

و  سوتوموگوران خولوقو  اسوتوثوموارگوراناقلویو  

دموکوراسوی   –جواموعوه  اکثردو بر  ددکتانوری

دمکوراسوی اسو  بورای اکوثوردو    –پرولتری 

و اعما  ددکوتوانووری و  نوده های مردمع ی  

سوورکوووب بوورای اقوولوویووتووی از مووردم دووعوواووی 

استثمارگران و ستمگران خلق ، از نقطه ن ور 

لاین ، شکول و مو وتووای ادون دموکوراسوی در 

دوران گدار از سرماده داری به کوموونویوسو  ، 

عنارت از ادن اسو  کوه " دموکوراسوی بورای 

اکثرد  ع ی  خلق و سرکوب نمودن با نوسول 

به جنر ، دعای م روم ساختن استثمارگران و 

ستمکاران از دمکراسی ، چاین اس  مواو وره 

گدار از سورموادوه داری در جردان دمکراسی 

" . پرولتاردا با نوسول بوه قوهور و  به کمونیس 

ددکتانوری ، اقلی  استثمارگران و ستمکواران 

را سرکوب کرده و با ناسیس دمکراسی بورای 

اکووثووردوو  اهووالووی   دمووکووراسووی پوورولووتوواردووا ( 

بورژوازی و نمام بقادای مادی و اددئولوژدک 

آن را ماقاد خود ساخته و راه را برای نکوامول 

همه جاننه جامعه به سوی کموونویوسو  بواز موی 

نمادد و بطور کلی با اعوموا  ددوکوتوانووری بور 

دشماان داخولوی و خوارجوی از دسوتواوردهوای 

هوور قوودر دمووکووراسووی خووود دفوواع مووی کوواوود ، 

بووورژوازی عووموویووق نوور ردشووه کوون گووردد ، 

همانقدر دمکراسی پرولوتوری بویوشوتور نوکوامول 

دافته و بسط و گسترش می دابد ، اموا نواوهوا بوا 

ددکتانوری پرولتارداس  کوه بسوط و نووسوعوه 

داماه دمکراسی برای اکثرد  اهالی   کوار و 

زحمتکشان ( جامعه امکان پددر موی گوردد و 

هر چقدر ادن دموکوراسوی کوامول نور شوود بوه 

هومووان نسوونوو  زودنوور ضوورورت خووود را از 

 دس  داده و خود بخود زوا  می دابد .   

اما خروشچف نقوطوه نو ورات فوو  را قونوو  

ندارد ، او از دک طر  ادعا می کاود کوه در 

ان اد شوروی طنوقوات   نضوادهوا ، نوفواونوهوا 

و ... ( از بین رفته و ددکوتوانووری پورولوتواردوا 

ضرورت خوود را از دسو  داده اسو  ، از 

طرفی نمام نهادهای طنقانی با نمام ضموائوموش 

 سرجای خود هس   

اگر بزع  خروشوچوف نضوادهوا ، نوفواونوهوا و 

مااسنات ناشی از آنها از بین رفته اس  و در 

حووقوویووقوو  جووامووعووه بووه فوواز دوم   فوواز بووا ئووی 

کمونیس  ( گودر کورده ، در آن حوورت موی 

بادس  دول  نیز زوا  موی دوافو  ، بوالوطونوع 

دمکراسی نیز ننددل به عادت شده از بیون موی 

رف  . در آن حورت ددوگور " دولو  عومووم 

خلقی " و " دموکوراسوی عومووم خولوقوی " چوه 

مفهومی می نواند داشته باشد ؟ ادون نوهوادهوای 

طنقانی برای چیس  ؟ و اگر چاویون نویوسو  و 

هاوز نفاونهای طنقانی و مااسنوات اجوتومواعوی 

ناشی از آن وجود دارد و احل " از هورکوس 

طنق استعدادش به هر کس نسن  به نیوازش " 

مت قق نشده ، در ادن حوورت جوادوگوزدواوی " 

دولوو  عووموووم خوولووقووی " بووسووای دمووکووراسووی 

پرولتری چه معای می دهد ؟ گودا خروشچوف 

برخال  ن ر مارکس انگلس و لواویون ، بویون 

دمکراسی پرولتری و دمکراسی بورژوائوی ، 

حد وسطی قائل اس  که نه ادن اس  و نوه آن 

،از ن ر خروشچف دمکراسی اس  پیشورفوتوه 

نر و متکامل نر از دموکوراسوی پورولوتوری    

وقتی می بیا  چاین استد لی دارای هیچگوونوه 

پاده علمی نیس  و مخالف آموزش مارکسیسو  

لاویواویوسو  و نوسوربوه نواردوخوی ددوکوتوانووری   –

پرولتاردواسو  ، لودا حوق داردو  بوگووئویو  کوه 

خروشچف نیز باووعوی از هوموان دموکوراسوی 

دم موی زنود  ناب " خالی ، آزاد و " خلقی "

که کائوونسوکوی و ددوگور اپوورنوونویوسو  هوای 

انترناسیونا  دوم از آن دفاع می کردند و لاین 

در رد ن رات کائونسکی و ... موی گوفو    " 

دمکراسی خالی نه ناها دک عنارت ابولوهوانوه 

اس  که عدم درک مطلب را خوواه در موورد 

منارزه طنقانی و خواه در مورد ماهی  دولو  

آشکار می سازد بلکه عونوارنوی اسو  کوه سوه 

شورادوط کرت پوچ و مویوان نوهوی ، زدورا در 

جامعه کمونیستی ، دمکراسی ضمن اسوتو والوه 

ننددل به عادت شده از مویوان خوواهود رفو  ، 

ولووی هوویووچ وقوو  دمووکووراسووی هووالووی وجووود 

 (.88نخواهد داش  "  

بددن نرنیب روشن موی شوود کوه دموکوراسوی 

"عموم خلقی " خروشچف هو  موثول دولو  " 

 –عموم خلقی " او جز نو وردوف موارکسویوسو  

لایواویوسو  و نوسوددود نو ور در احوو  مونوارزه 

 طنقانی انقالبی پرولتاردا چیز ددگری نیس  . 
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