
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

کشور سودان درماه هاا  ذاتها ا  

هاهد جنبش اع راضی  مالاوالاو ای 

توده ها  زحاتا اماش مارده  اوده 

است .جنبش اع راضی توده ا  کا  

از اذرماه سال ذته   آغاز هد و  اا 

اتحاد و پایدار   طبق  کارذر و اقشاار 

مح وف زحت اماش  کا  درآن ز اان 

 قش  رجس   ا  داه نادتتاا اوا ار 

فروردین امسال عترالبشلر دیم ااتاور 

سودان را  را دا ت واما قبل از اینما  

توده ها  قلاه کاناناده  ماوفا   ا   

 دسات ذارفا ان قادرس سالااسای 

 شو دتارتش این کشور  ا تشامالال 

اعامه   «هورا   ظامی دوران ذاتار»

کرد ک  اداره کشور را تاا ا ا اااا ااس 

 عد   رعهده  اواهاد ذارفات. ایان 

درحالی  ود ک  توده ها  زحت اماش 

هنوز در لا ا ها  ود د . از آن زماان 

کشتمش ملان تشموهائی ک  تحات 

کا   «ائ مف آزاد  و تایالالار»عنوان 

مدعی است  توده ها  مرده قالااه 

کننده را  تایندذی ملمند و هاورا   

 ظامی دوران ذتارت ادام  داها ا  و 

هنوز مسئو  کی  ارکای مشااا  

  شده است.

 کارگران جهان متحد شوید !

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

مبارزه درسودان 

 ومشکالت پیشا روی

چگو   می توان دیم اتور  پرول اریاا 

را حتف کرد و    سا  اتاان حا   

کتو لست پرول اریا " حا  ای کا  

 لرو  اساسی رهبر  کاناناده در 

سلس م دیم اتور  پرول اریاست " 

  رسا د .

اما آ هائی کا  ماباناا  تاوا یا  و 

تحولل تئوریک  ود را  رپای  توادیاد 

 – ااظاار در امااول مااارکساالااساام 

لنلنلسم قرار داده ا د در این ماورد 

هم یمی از هاهمارهاا  تائاوریاک 

  ود را عرض  داه ند .

در  ر ام  ح   کتو لاسات اتاحااد 

هورو  ذف   هده " در  ا الاوا  

پلروز  سوسلاالالاسام در اتاحااد 

هورو  و تحملم وحادس جااماعا  

هورو  ت ح   کتو لست طاباقا  

کارذر ت    پلشاهنگ  اوا  اتاحااد 

هورو  مبدل هده ) مثل اینم  تاا 

آ توقع    پلشاهناگ  اواما  پا  

آهنگ  و   وده ( و    ح   تاتااه 

  وقی تبدیل هده است ".

 درباره حزب تمام خلقی

بیانیه سیاسی نیروهای چپ و کمونیست :آلترناتیوسازی بورژوائی 

 علیه منافع کارگران و مردم ایران . . .

بیدادگاه رژیم علیه کارگران هفت تپه ونشریه گام از مصادیق 

 سرکوب آزادی وجنبش کارگری است . . . 

 2338مرداد  82مرداد است .کودتای  82امسال پنجاه و ششمین سالگرد کودتای ننگین 

یکی ازنقاط عطف مهم تاریح اجتماعی وسیاسی ایران محسوب میشود. کودتائی که به دست 

آمریکا و انگلیس و بوسیله عوامل و مزدوران داخلی آنها بمورد اجرا گذاشته شد .کودتای 

مرداد ازاین رو یک نقطه عطف محسوب میشود که  عالوه بر برگماری مجدد شاه  82

وتشکیل دولتی دست نشانده و به کنترل کامل درآوردن منابغ نفت و گارو تاراج ثروت های 

 عمومی ،یک دوره کامل احتناق و سرکوب  و خودکامگی برسراسرکشورحاکم گردید .

 مرداد  21در سالگرد کودتای آمریکائی و انگلیسی 

 9در صفحه  ادامه

 4در صفحه  ادامه

 1صفحه 

 82صفحه 



 

... متاکراس طرفالان عاتادتاا حاول 

ترکلب هورا  اداره رژیام تتارکالاب 

پارلتان  و  ل   قاش ارذاان  دولات 

دردوره ذتار را هامل ملشود.تاکنون 

چندین  ار اعامه هاده اسات کا  

طرفلان  در ااره ماوضاوعااس فاو  

  واف  رسلده ا د . اوجود این هناوز 

 تواف   هائی متمن  شده است.

وقااایااع چاانااد ماااه ا االاار  ااعااد از  

سر گو ی عتر البشلر و توازن قوا  

موجود  شان ملدهند ک  قلاه تاوده 

ها   ا آمادذی ذهنی و  ار ااما  ا  

قبوی مورس  گرف   است  و رو اد 

متاکراس و مفااد قاا اون اسااسای 

پلشنهاد   شان ملدهد ک   رپاایا  

قاالاااه تااوده ا  عااتاارالاابااشاالاار 

کنارذتاه   هده است اما یک  او  

سااز  در  ااب  الان ذاروه هاا  

ما وف و ارذان دول ای کا  دسات 

 اورده  اقی ما اده اساتت ا اوااه 

ذرف   ویا درحال ا واه است. دست 

پحت این ساز  تا اینوا دست آورد 

ها  مورد  طر قلاه کنندذان را چا  

درعااارمااا  سااالااااسااای و چااا  

اق صاد تتاملان  اناتاوده اسات و 

 اع راضاس کم و لش ادام  دارد.

کتل   مرک   حا   کاتاو الاسات 

ائ مف آزاد  »سودان ک  حود عضو 

اساات ماادعاای اساات   «وتاایاالاالاار

ا  کا    ااما   ویا  ماوافاقات پلش

 ااا    مااانااا اااشااار هاااده اسااات

هاا  ا اقام  را   واسات

کاانااد و  اا    اارآورده ماای

دس اوردها  تا کنون آن را 

کاناد.  اعاموه   تصریح مای

تتاه قوا لن غلاردماوکاراتالاک رژیام 

البشلر را پاتیارفا ا  اسات.  ایان 

 ویا  تاتاامای قاراردادهاا   پلش

ا  ک  از ساو   التووی و منطق   لن

هاده امضاا  رژیم عاتامس سار اگاون

ویژه عضویت در اتحادیا   ا دت    هده

 ظامی عر ی ک  جنگ در یاتان را 

 ام   ا مارکا    ردت موافقت پلش می

فرما دهی  لروها  آمریما در آفریقاا 

)آفریموه(ت و تسهلمتی ک  درا  لار 

پایگاه سازمان سلا در ایان کشاور 

قرار دار دت را تاییالاد کارده اسات. 

حااکاتالات   "هت  این موارد آهمارا

  .«کنند. سودان را تقض می

قلاه توده ا  وسراسر  سودان ک  

کارذران وزحاتا اماشاان هاهارهاا 

وروس ااهاا  ساراسار ساودان را 

در ارماالااگاالارد. هااتاا اون کااارذااران 

وزحت مشان ایارانتدر ا الاوا  سا  

ده  اس بداد تفساد تچپاول واجباار 

دررعایت قوا لن هرعی و ارتواعای 

تتشدید اس ثتار و فقر و دار     پاا 

حواس   ا دت اما  رغم  قش اماوای 

اعاا ااصااا اااس کااارذاار  و ز ااان و 

زحت مشان و تشملل کاتالا ا  هاا 

وا وتن ها  محوی تاتحادی  هاا  

کارذر  تهنوز موف   شده ا د تا    

 واست ها  اق صاد  وسالااسای 

ک      اطر تحق  آ ها قالااه کارده 

  ود د تدست یا ند .

اوضااا   شااان ماالاادهااد کاا  اراده 

 لاروهاا  قالااه کاناناده دردسات 

رهبران اح ا  اپوزیسلون درماقاا ال 

دس گاه دولا ای حااکام کا   اعاد 

ازاس عفا  حسن الباشالار دسات 

 اورده  اقی ما ده اسات  و  الا  

ماحبان سرمای  و هرک هاائای کا  

درزیر اس بداد حااکام  ا  کشالادن 

هلره جان توده ها  مرده مشیاول 

 اود اادت  ا  هاالار  اای یااال و ده 

واهمتی تبدیال هاده اسات کا  

هلچ اراده ا   را  پلشبرد خ.اسات 

ها ومطالباس قلاه کانانادذاان  ادارد 

ودرپی ساز   ا دس اگااه دولا ای 

وطاابااقاا  حاااکاام تاانااهااا  ااواساا ااار 

مشارکت درقدرس سلاسی وذرف ان 

سهم  وداز چپاول اق صاد  اسات. 

تاکنون رهبران اپوزیسالاون  ا  حاد 

فامل  لن قلاه کانانادذاان و رژیام 

تبدیال هاده و رل ماحاوال  ااز  

ملمنند.رژیم مس قر و م حدان  الان 

التووی ا   ظالار ایاابس ما احاده 

آماریاامااتاتااحاادیاا  اروپاااتعار ساا ااان 

سعود  و حرین ت  را  فرو شا ادن 
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 مبارزه درسودان ومشکالت پیشا روی



 

آتش  شم توده ها  و اتاتا  دادن 

   حضور آ ها در الاا اا اهاا ساعای 

ملمنند  ا    رو  کاارآوردن ماهاره 

ها  ظاهرالصمحت ما ع از تیالالاراس 

سا  ار  در حاکتلت سلااسای و 

اوضا  اق صاد   اهند . این تمهها 

تاکنون   وا س   اسات تاوده هاا  

قلاه کننده را ساکت کرده و     اناد 

و ست در اب املدوارسازد .متاکاراس 

ائ مف آزاد  » لن هورا   ظامی و

اداماا  دارد . تااواار اا   «وتاایاالاالاار

جااناابااشااهااا  اجاا ااتاااعاای تااتاااه 

کشورها  حاورملا    را  تیلالاراس 

 نلاد  در سر اوهات آ اهاا  شاان 

ملدهد ک   دون درهام هاماسا ان 

ماهلن دولا ای و ساازماا ادهای 

ارذا ها  اقا ادار تاوده ا  اماماان 

تیللراس     فع توده هاا  کاارذار و 

زحت مش وجود  دارد . درسودان  ل  

تااا وقاا االااماا   ارتااش ت االااروهااا  

سازما لاف   امنل ی و هب   ظامای 

و تتاه قادرتاتادارا ای کا  کانا ارل 

اق صاد و توارس و زمالان و ماناا ا  

طبلعی را در هتدس ی  ا دول هاا  

امپریاللس ی و هارکا اهاا  چاناد 

مول ی دردست دار دتاجازه پالاروز  

قلاه کنندذاان را  اااواهاناد داد و 

در ااهااایاات از طااریاا   اا  ساااز  

کشا دن رهبران احا ا  سالااسای  

   دادن وعده ها  پوج  ا  هاتاراه 

رفرمهائی ج ئی  سناده حاواهاناد 

کرد تا هعو  ها  قلاه را  امو  و 

  اردیگر  راوضا  مسوط هو د.
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...یکی ازمهمترین اهداف کودتا متوقف 

کردن روند تشکل یابی طبقه کارگر و رشد 

افکارواندیشه های سوسیالیستی و مترقی 

درایران بود. بعد ازکدتا،دستگیریها و کشتار 

فعالین سیاسی 

،نویسندگان، 

پژوهشگران و 

اندیشمندان چپ و 

مترقی و حاکم شدن 

جو رعب و هراس 

درجامعه، عمال 

شرایطی را بوجود 

آوردکه درآن هیچ امکانی برای فعالیت 

سازمانهای سیاسی چپ ،کمونیست ومترقی 

وهنرمندان ونویسندگان وروشنفکران جامعه 

بویژه طرفداران طبقه کارگر وزحمتکشان  

باقی نماند.درزیر سرنیزه ساواک میدان 

برای جریانات ارتجاعی  وقشری باز شد 

تابدینوسله حکومت دست نشانده شاه بیست 

وپنج سال دیگر به حکومت آزادی ستیز 

خود ادامه دهد. فضائی که جریانات 

ارتجاعی و مذهبی درآن نشو نمایافتند 

 75ودرجریان قیام توده های مردم در بهمن 

بکمک امپریالیستها و رسانه های وابسته به 

آنها سکان رهبری توده های را بدست 

گرفتند و با سقوط سلطنت براریکه قدرت 

سوار شدند وبا تلفیق دین و دولت درطول 

چهل سال صدای هر آزادیخواهی را درگلو 

حفه کردند .دراین برهه ازتاریخ برای 

دگرگونی فضای بسته وخفقان حاکم که 

هرصدای آزادیخواهی درگلو خفه میشد 

دراواخر دهه چهل، بنیانگذاران سازمان 

چریکهای فدائی حلق ایران دست به کار 

سازماندهی مبارزه ای قهرآمیز شدند تا 

قدرقدرتی رژیم دست نشانده شاه را به 

مصاف طلبیده و توده هارا به مبارزه برای 

سرنگونی آن بیدار و آگاه سازند .ازآن پس 

فضای جامعه دگرگون شدوفرهنگ مبارزه 

ومقاومت تاپای جان روحیه ناامیدی و چاره 

ناپذیری را شکست و برغم شکنجه 

وکشتاری که دستگاه جهنمی ساواک برپا 

کرد و برعلیه چریکهای فدائی بکارگرفت، 

اما سرانجان تالش مبارزه انقالبی آنها 

به یک جنبش توده ای  75درقیام بهمن 

فراروئید وبه سقوط رزیم سلطنتی انجامید 

ولی همانطورکه قبال اشاره شد، درنتیجه 

سلطه طوالنی مدت دیکتاتوری وخفقان بعد 

مرداد بذر افکار قشری که ازطریق  82از 

مساجد و نهادهای سنتی درجامعه پاشیده شده 

بود به روی کارآمدن رژیم جهنمی 

جمهوری اسالمی به کمک ویاری 

امپریالیستها منجر شد. رژیمی که همچون 

سلف خود تداوم موجودیت اش را در 

استمرار سرکوب و قلع و قمع تشکلهای 

سیاسی،صنفی و کشتار انقالبیون وخفه 

کردن هرصدای ازادیخواهی دید.به روی 

کارآمدن رژیم آزادی کش جمهوری اسالمی 

و چهل سالسرکوب و کشتار وبیحقوقی توده 

های زحمتکش مردم درواقع امرنتیجه 

محسوب  2338مرداد 82بالفصل کودتای 

 میشود.
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لنلنلسم عوم   –... اوب مارکسلسم 

مبارزه طبقاتی پرول اریا  تامالااماوزد 

کاا  هاار حاا  اای دارا  مضااتااون 

طبقاتی  وده و مثل دولت ت  عاناوان 

ا  ار پلشبرد مبارزه  مار ذرف   مای 

هود ت دوما تاریخ مبارزه طاباقااتای 

هلچ ح   و جتعلت سالااسای را 

 لاد  دارد ک   تاینده منافع طاباقا  

 امی  بوده  اهد ت در تاریخ جوامع 

 شر  اح ا  سالااسای هاتاواره 

جنب  هدیدا طبقاتی داه   و هلاچ 

ح  ی فرا طبقاتی "  وقی " و آزاد 

از لحاظ عده وا س گی    طبقاس و 

اقشار ما وف وجود  داه   ت لتا در 

اینوا مراح ا  صومالااس پارولا ار  

ح   کتو لست  تثا   پلشااهاناگ 

طبق  کارذر " پلاشاوا  سالااسای 

طبق  کارذر " " دسا ا  ما اشامال 

طبق  کارذر " عالای تاریان هامال 

سازما ی طبقاتی پرول اریا و  تثا ا  

ا  ار دیم اتور  پارولا ااریاا و سا ااد 

رزمنده آن کا  رساالات رهابار  و 

هدایت جامع  را تا رسلدن    هدف 

 هائی یعنی محو کولا  طاباقااس و 

ذااتار  اا  جااامااعاا   اای طاابااقاا  " 

کتو لسم " را  عهده دارد ت تحاریاف 

هده و از مضتون تهی می ذاردد . 

لتا    چنان آ  درهم جوهی ت  ا  

هلچ  تی توان ح   سلاسی  طور 

 طور ا ا   ح   کتو لستکوی و 

 اطم  کرد " .

ح   کتو لست ح  ی است ک  در 

راس ا  اهداف  اود و  ار اساا  

لنلنلسم و  ار   – ظری  مارکسلسم 

 هلوه هاا و  امول ا قم یمبنا  

سازما ی آن  نا ذردیده است . ایان 

ح   هت نلن طی سالها مباارزه و 

ذتار از راهها  پر پلچ و  م ماباارزه 

طبقاتی پرور  یاف   و ماثال فاوبد 

آ دیده هده است . حا   طاباقا  

کارذر    تاناهاا هامال ساازماا ای 

آن  عنصر رهبر پرول اریاست ت  وم  

در مبارزه طبقاتی تا محو و  ا ود  " 

طبقاس " است ت در ضاتان تاناهاا 

ح  ی است ک   اناا  ار  صاوات و 

اهداف عتومی پرول اریاا  اتاایاناده 

ماناافاع تاتااه  اوا   الا  واقعی 

 –ملبااهاد . زیارا ماارکسالاسام 

لنلنلسم    ما می آموزد ک  مناافاع 

پرول اریا  ا منافع سایر زحت اماشاان 

در  ااهااایاات یااماای اساات . حاا   

کتو لست تنها حا  ای اسات کا  

قادر است تتاه توده ها  ر وادیاده 

را رهبر  کند ت موقعلت زحت مشان 

و منافع آ ها را در راس اا  تاحاوبس 

سلاسی و تمامل هاتا  –اق صاد  

جا ب  جامع  ت از ذ  د حتامس  ای 

امان مارئای و  اامارئای  اورژواز  

حراست  تایاد . چاون  ا  سامح 

ماواها  لنالانالاسام   –مارکسلسم 

است  سبت    تیللر و  قادراست و 

تااحااوبس و  سااباات  اا  هاارایااط 

مشا  هار ماوقاعالات تااریااای 

رهبرسی درس ی  اماار  انادد . " 

ح   مقده  ر هر چل    طور کوی ت 

رهبر ت پلشوا و معوم طباقا  کاارذار 

(. " ماارکسالاسام  اا 59است ")

پااروردن حاا   طاابااقاا  کااارذاار 

پلشاهنگی از پرولا ااریاا را پارور  

می دهاد کا  قاادر اسات قادرس 

حاکت  را    دست ذالارد و هاتا  

ماارده را  سااو  سااویااالاالااساام 

راهنتائای کاناد ت رژیام جادیاد را 

هدایت  تاید و م شمل سازد و در 

امر تنظلم ز دذی اج تاعی  اود ت 

 دون  ورژواز  و عول  آن ت معاوام و 

پلاشاوا  هاتا  زحاتا اماشاان و 

 ( .  59اس ثتار هو دذان  اهد " ) 

لااناالاان در مااقااا اال کسااا اای کاا  

دیم اتور  پرول اریا را  ها   قرار داده 

و  واس ار لیو یا سست  تودن پای  

ها  رهبر  ح   کتو لست  ود اد 

مداه از "    امطمح دیم اتور  تاک 

ح  ی " ا  قاد می کرد اد  و از " 

دممراسی عتوه  وقی " " دولات 

آزاد " و ساااپاا  از جااابااهااا  

سوسلاللس ی و غلره ... ده مای 

زد د می ذفت   "هنگامی ک  ما در 

مورد دیم اتور  یاک حا   ماممات 

می کنند و هتا طور ک  هنلده ایاد 

جبه  سوسلاللس ی را پلاشاناهااد 

می کاناناد ت مای ذاوئالام آر  ت 

دیم اتور  یک ح   ت ما طرفادار آن 
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هس لم و از این زملنا  هام  اتای 

توا لم  ارج هویم ت چون این ح  ی 

است کا  در ظارف دهاهاا ساال 

موقعلت پلشاهنگ تتاه پرول ااریاا  

کار ا   ها ت فا ریمها و منایع را  ا  

دست آورده "  نا راین ممحالات او 

در رهبر  پرول اریا و جامع   ساو  

اهداف عالی  ود از هت  و هر  او  

ح   دیگر  ارجح تار اسات ت لاتا 

ح   طبق  کارذر ) ح   کتو لسات 

واقعی ( از آ رو  ایس ی ایدئولوژ  ت 

 صوت و ماهلات  اود را  اعاناوان 

عالل رین همل سازما ی و طبقاتی 

پرول اریا حفظ و تحملم کند چاون در 

سراسر دوران مبارزه ت چ  قابال از 

کسب حاکتلت و چا  در ساراسار 

دوران ذاتار از سارماایا  دار   ا  

کتو الاسام  اعاناوان ا ا ار دسات 

پرول اریا  را  اس قرار دیم اتور  ت و 

 سط و تحملام آن کاامام ضارور  

است چاون " ایان ساازماا الاا ای 

پرول اریا  تثا   ح   سلاسی  اص 

ا ااقاام   پاالااروز  اارا  تضااتاالاان 

اج تاعی و عالی تاریان هادف آن 

اجاا اانااا   طاابااقاااسیااعااناای حااتف 

( این حمم داهلا   59 اپتیراست " )

مارک   اظر  ر این امار اسات کا  

پرول اریا    تناهاا از آ ارو  ا  حا   

 ود  الااز دارد کا    اصسلاسی 

 عنوان س ااد رزماناده  اورژواز  را 

سر گون و قدرس سلاسی را  اماف 

تااه و آورد ت  وم  هت نلن در دوران 

ذتار سرمای  دار     جااماعا   تتاه

کتو لس ی  دان  لازمناد اسات تاا 

 اا ااوا ااد هاام مااقاااوماات  ااورژواز  

همست  ورده اما  ا اود  شاده را 

درهم هاماناد و هام  ارا  ماحاو 

 ا ود  طبقاس و  طور کاوای حاتف 

تفاوتها و مناسباس اج تاعی  اهی 

از آ ها ت رهبر  و هدایت پرول اریاا و 

از طری  پرول اریا تاتااه تاوده هاا  

زحت مش را  را  فاا  آمادن  ا  

عاداس و سنن کاهانا  و ماقااومات 

 ظر  و عتاوای در  ارا ار عاناامار 

 ورژواز  و  رده  اورژواز  ت  اطاور 

کوی رهبر  قده    قاده جااماعا  

 سو  عالی ترین هدف  ود یعنای 

کتو لسم کامل ت رهنتاون ذاردد ت 

چرا ک   لرو  عادس ملولو ها و دهها 

ماالااواالااون ا سااان ماااااوف تااریاان 

کا   دون ح   آهنلان  لروهاست ت 

در مبارزه آ دیده هده  اهد ت  ادون 

عاناامار ح  ی ک  مورد اع تاد تتاه 

 ااهاد ت  ادون  طبقا این  پاکدامن

ح  ی ک    وا د افمار و روحلاس توده 

ها را در  ظر  گلرد و در آن  فوذ کناد 

است چنلن مبارزه ا  را  غلر متمن

( .اماا در 59موقعلت پلش  برد " )

مقا ل تاکلداس لنلن  ار اسا احامااه 

طبقاتی ت پالاشارو  اودن حا   و 

مادو   شدن  ط و مرز  لن ح   

و طبق  ) طبق  کارذر (  اروها اف 

تم  کرده    تنها مرز  لن طبقا  و 

ح   ت  وم  کول   اط و مارزهاا و 

حدود مشا  و مریح  لن حا   و 

طبق  و توده ها را مادو  کارده و 

هت  را عولرغم ت تفاوتها ت تضادها و 

منافع ما وف و ذرایشاس م اضااد ت 

در یک اج تا   اهتگون ذرد آورده و 

درهم ماووط  تاید و  ارا  ماوجا  

جووه دادن چنلن آهف   فمر  ت  ا  

توجلهاتی  ظلر " تاحامالام وحادس 

جامع  " " منافع عتاوه  اواقای " 

م وسل می هود ک  هل مداه پای  

عوتی  داه   و  اا ماارکسالاسام 

  لگا   است . 

حال پرسلاد ای اسات کا  آیاا در 

سوسلاللسم ماورد  اظار هاتاا ت 

تتامی تفاوتها تضادها و منااسابااس 

 اهی از آ ها و  طور کوی هاتا  آن 

تضادها و تناقضاتی ک   نا   ذافا ا  

مارک  در جامع  سوسلاللاسا ای 

) فاز اول کتو لسم ( اج نا   اپاتیار 

است ت زایل هده و از  الان رفا ا  

است ؟ و جامع   ا  مارحاوا  دوه 

یعنی کتو لسم کاامال ذاتر کارده 

است ؟ در این مورس کا  دولات و 

تتاه ضتائم آن از جتو  وجود حا   

زائده هده و  ود  اود از  لن ملرود 

ت پ  معووه می هود قضل  غلر از 

این است و  نا راین آیا طبق  کاارذار 

طبقاتای او کا    –و ح   سلاسی 

لنلناسام ماواها    –   مارکسلسم 

است  تی توا د منافع اکثریت  و  

یا اکنون  طور کوی منافاع  اوا  را 

 تایندذی کند ؟! اذار غالار از ایان 

است چ  لا ومای دارد کا  حا   

طبقاتی پرول اریاا ت حاافاظ ماناافاع 

ل   –عتاوه  اوا  ت کا  عاوام ه 

راهنتا  اوست ت  ا  حا   تاتااه 
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 وقی تیللر ماهلت دهد ؟ ایاناما  

ذف   می هود "  ااااطار تاحامالام 

وحدس  و  " مگر وحدس  وا  جا  

زیر پرچم پرول اریا ک   وسلو  حا   

سااالااااسااای  اااویاااش ) حااا   

کتو لست ( رهبر  ملشود ملاسار 

است ؟  رغام  اروها اف وحادس 

 و  عبارس است از ایاناما  تاتااه 

 و  را عولرغم تفاوتها و ذارایشااس 

ما وف ت در یاک حا   سالااسای 

درهم ادغاه کرد ت کوا و کای دیاده 

هده ک   ا تواتاع افاراد مااا اواف 

اقشار و طبقاس اج تاعی ذاو ااذاون 

در یک ح   سلاسی )  ا عنایت  ا  

اینم  ما هاناوز در مارحاوا  ا  از 

جامع  کتو لس ی قارار داریام کا  

تفاوتها و تناقضاس اج تاعی و ... ک  

   هتراه آن دولت از ملان  رفا ا  ( 

آ را ح   تتاه  وقی و  ادتار از آن 

کتو لست  املد ؟ در ایان ماورس 

 اید هر ح    ورژوائی را کا  در آن 

افراد ما وف از کاارذار ذارفا ا  تاا 

سرمای  دار عضو هس ند و فعالالات 

هم می کنند ت ح   تتاه  وقای و 

 تاینده منافع تتاه  و  قوتداد کرد 

و یا اینم  ذف   می هود " اکاناون 

ح   کتو لست تاماامال یاافا ا  ! 

 تاینده  و  هده و از ایان رو  ا  

ح   تتاه  وقی تیللر می یاا اد " 

اما  از هم درست  لسات ت آیاا در 

این مورس  تل وان  ر اسا  اماول 

ل چنلن اس ادبل   –تاطی  اپتیر ه 

کرد ک  ح   کتو لسات از هاتاان 

اول ک   عنوان س اد رزمنده پرول اریا 

هدف سار اگاو ای  اورژواز  را در 

دس ور داهت ت مگر  تاایاناده آتای 

منافع تتاه  اوا   اباود ؟  ار ایان 

 ا   اولاسا  می  ایست از هتان 

ح   طبق  کارذر  وم  حا   تاتااه 

 و   املده مای هاد ت  ادیاهای 

است ک  این  ظر ساراپاا ماااالاف 

لنلنلسم است عوی   –مارکسلسم 

الحال این ت   روه اف  الا  ماثال 

سایر ا  راعاس او    می تاوا اد  اا 

جامع  هورو  و  ا  اوضاا   الان 

التووی تطبل  حامل کند ت تائاور  

 لان واقعلت است اما  قط   اظاراس 

 روه ف منطب   ر واقعلت  اباوده 

از این رو پا در هوا ست ت از جاتاوا  

در هرایط کنو ی جامع  هاورو  ت 

قا ل تحق   اباوده و ماحاماوه  ا  

همست می  اهد ت در علان حاال 

ح   تتاه  وقی  روها اف ت  اا 

توج     ترکلبی ک   ار آن ما اصاور 

است ت    تنهاا قاادر  الاسات  ا  

عنامر سرماایا  دار  و عااداس و 

سنن کهن  ت فائ  آید  وم     آ اهاا 

اممان مای دهاد تاا  اا  افاوذ در 

ارذا ها  ح  ی و دولا ای آ اهاا را 

فاسد کرده و در مقا ل تاماامال  ا  

( . 55پلش جامع  ما ع ایواد کنند )

آ هائی ک  پی رو  ای چاون و چارا 

این  ظر هس ند ت  ه ار از ماا مای 

دا ند ک  در جامع  هاورو  هاناوز 

از  الان کاامام عاداس و سنن کهن  

 رف   ت هنوز " حاقاو   اورژوائای " 

زایل  شده ت تفاوتاهاا و تضاادهاا  

مشاصی ک  مارک   را  مرحاوا  

از  کااماماول کتو لسم  لان کارده 

ملان  رف   و عتل ملمند ت هار چا  

سلس م دیم اتور  پرول اریا ضعالاف 

تر می ذردد و ترکلباس ح    وسلو  

عااناااماار غاالاار پاارولاا اار  )  ااقااول 

 روه ف ح ی غلر مارکسلست ( 

آلااوده ماای ذااردد ت اماامااان رهااد 

فرهنگ ت عاداس و سنن  صوا اهاا  

 ورژواز  ک  ماالف حرکت    پلاش 

و تمامل جامع  ساوسالاالالاسا ای 

است ت  لش ر هده و جنابا  هاا  

اق صاد  و اج تاعی را  الا  در  ار 

 می ذلرد . 

هر چند ک  امروز قاادر  ابااهاد در 

مقا ل پرولا ااریاا  اتاحااد هاورو  

عرض ا داه کند ) و مع قدیم کا  در 

آینده هم  اواهد توا ست ( اماا در 

راه پلشرفت آن ایواد ما اع کارده و 

ضر اس هدید   دان  اواهاد زد . 

 طور مثال هنوز ح ی در  ود اتاحااد 

هورو  ت متهب ت کهن  پرس ای ت 

 رافاس و عاداس و سنن  ورژوائی در 

مناط  زیاد   ا ود  شده و  اواا  

 ود  اقلست . از آن جاتاوا  اسات 

ذرایش    متهب در مناط  آسلا  

ملا   ت آذر ایوان ت ارمنس اان و ... 

پلدایش ذااه ذادار رهاوه دهای ت 

رهوه سا اا ای و ... یاا هاتالان 

لهس ان را در  ظر  گلرید ت در آ اواا 

امپریاللس ها ت سر ا را  قول معروف 

از سرذشاد  می  واز د . الابا ا  

مدا  ذوهارا  آن هر چاناد کا  
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لنلنلس ها  واقعای   –مارکسلست 

سراسر جهان و هر کارذر  ا هرفای 

را می آزارد و  شم او را  سبت  ا  

 ورژواز  و تتامی مرتوعلان عاالام 

 سلار هم دلنواز است ت اکاناون در 

یک کشور ساوسالاالالاسا ای کاار 

 وائی رسلده ک   ورژواز  ) در هار 

مورس حاب چ  از دا ل و  اوسالاوا  

حتای ها  ماد  و معنو  ( تاعاداد 

 سلار زیاد  از کارذران را در مقا ال 

دولت و حا   پارولا ار  قارار داده 

است  سلار  ناده دار و در عالان 

حال آموز ده است کا  از جالاب و 

رو  سلن  آ ها عما  مارتاواعالان 

رسوائی  ظلار پااو و از ایان  او  

سگها   اا اگای سارماایا  دار  

 لارون مای آیاد ! آیاا ایان هاتا  

رسوائی ج    لو   مار  ست و تاثلر 

تئوریها  غوط  روه فی اسات ؟ 

آیا  ا وجود ح   پوبدین و دیم اتور  

آماوز  و آهنلن طبق  کارذر ت کا  

طابااقا  و تاوده هااا را  ااا  پارور 

سرکو   ی امان  ورژواز  عاناامار 

 ورژوا هده و ایدئولوژیهاا  ماناحاط 

غلر پرول ر  تواه می کرد ت چانالان 

چل   اممان پتیر ملشد ؟ هاید ماا 

را  لش از حد م هم  ا  دذام  اودن 

 مند ت کر ش در  را ر منافاع حاقالار 

 ورژواز  چشتان آ اهاا را  اا الاناا 

سا    است ت اما واقعلاس    کاداه 

یک از  ظراس تائاوریاک ماحا  مای 

ذااتار ااد ت  اا  مااارکساالااساام یااا 

 ر ش لنلسم ؟    لانالانالاسام یاا 

 کائوتسملسم و  روه فلسم ؟

لنلنلسم    ما می   –مارکسلسم * 

آموزد ک  در سراسر مرحو  ذاتار از 

جامع  سرمای  دار     کتو لاسام 

کامل ت  اید ک  دیم اتور  پارولا ااریاا 

 سط و تحملم یا د ت از آ ارو کا  " 

تمامل    پلش  سو  کتو لسم از 

مسلر دیم اتور  پرول اریا می ذاترد 

ت در غلر اینصورس  تی توان    پلش 

 (.011" )رفت 

لنلنلسم    ما می   –مارکسلسم * 

آموزد ک  هت نلن در مرحو  ذتار تاا 

مااحااو  ااا ااود  طاابااقاااس ت حاا   

کتو لست ت ح   طباقا  کاارذار و 

س اد رزمنده آ ارا  ساان ماردماک 

چشم  ود حفظ و حراست  تائالام 

و درون آ را از پولدیاهاا  عاناامار و 

ایدئولوژ   ورژوائی و  اائانالان  ا  

اهداف و دیم اتور  پرول اریا پاا  و 

من ه  گهداریم . چون " سازما لا ای 

پرول اریا  تاثاا ا  حا   سالااسای 

 امی  را  تضتلن پلروز  ا قام  

اج تاعی و عالل رین هدف آن یعنی 

حتف طبقاس اج نا   ااپاتیار اسات 

( "010) 

لنلنلسم    ما می   –*مارکسلسم 

آموزد ک  تمامل  سو  کتاو الاسام 

یعنی تمامل در جهت  ا ود  و زوال 

 دولت .

لنلنلاسام  –*سرا واه مارکسلسم 

   ما می آموزد کا   ادون ماباارزه 

بیناقاطاع و  ای رحاتاا ا  عاوالا  

اپورتو الاسام ت ماحابات کاردن از 

 پلروز  امریست پوچ .

* و اکاناون آماوزهاهاا  فاو   ا  

هل وجا  کاهانا   شاده و کاامام 

منطب   ر اوضاا  و هارایاط عصار 

 کنو ی است.

 ادام  دارد ...
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مبارزه برای خواست های عمومی دموکراتیک و پیش 
برد پیگیر و رادیکال آن ، از مبارزات طبقه کارگر 
برای آزادی و برابری جدائی ناپذیر است ، به این 

منظور طبقه کارگر میباید ضمن حفظ استقالل طبقاتی 
خود به سازماندهی خواستهای عمومی ، دموکراتیک در 
سطح وسیعتری اقدام کند و بسهم خود در جهت وحدت 
بخشیدن به این مبارزات در اشکال خاص خود ، نظیر 
جبهه مبارزه برای آزادیهای دموکراتیک و اتحاد عمل 

های مقطعی و سازماندهی نشریات و تشکل های 
 دموکراتیک کوشش کند . 



 

 ااا تشاادیااد  ااحااران جااتااهااور    -۱

اسممی و ذس ر  تنش و تبولیاس 

هاا  آماریاماا و  جنگی  لان دولات

جتاهاور  اساممایت ماا هااهاد 

تشدید تحر  اپوزیسلون راسات و 

ها  آ ها  ارا  وقاو    روز املدوار 

یااک جاانااگت تاامقاای  ااظاااماای  ااا 

جتهور  اسممی و از ایان طاریا  

ذالار  یاک  مطرح هدن و یا هامال

راسا ای جاایاگا یانت  حل دسات راه

 طر  ما وف هس لم. امپریاللسام 

آمریما درراس ا  تاملن منافع  ود و 

مااا اااحااادیاااناااش درماااناااطاااقااا  

” راه کااردن“  اارا    اااورماالااا اا  

جتهور  اسممی تام  مالامانادت 

هاایای  هتراه  ا این سلاست  اش

از حمومت و حاهل  حاماومات کا  

طرفدار متاکره فور  ا دت  ا اتماا  ا  

دیپوتاسی و  ند و  ست املادوار اد 

 ا حداقل تیللراس کانا ارل هاده و 

ترجلحاس  دون د الت مرده در درون 

رژیااامت  اااود را  اااا اهاااداف و 

سلاس ها  ماورد  اظار آماریاماا و 

پاالااتااا ااا ااش هااتاااهاانااگ  هاام

 قش  راهی ک   اا تشادیاد  کنند. 

مبارزاس کارذران و توده مرده عاوالا  

کولت جتهور  اساممایت افاقای 

 دارد و مل وا د و  اید    هاماسات 

کشا لده هود.  اشای دیاگار کا  

رژیام “ ها  ما وف از  عوناس و    ز ان

کاانااناادت  ااا  دفااا  ماای”  چاالااناا 

هاان  ها  تااکاناو ای پروژه همست

تنها راه را تشدید فشار سلاسی و 

اق صااد  و  اظاامای آماریاماا  ا  

جتهور  اساممای و حاتاایات از 

جریان و یاا ائا امفای از جاریاا ااس 

” دولت جاا شالان“  ورژوائی  عنوان 

دا ند. تحریم اق صاد  و جنگ و  می

تشدید  حاران در اهاماال تاقاا ال 

 ظامی محدود یا ذس ردهت    تاناهاا 

املد این جریا اس  را    دیک هادن 

آلا ار ااتالاو “    قدرس سلاسی و لتا 

 دل هده است.  ارا  ایان ”  هدن

دسات ”  آل ر اتالاو“ اردو معنی واضح 

راساا اای یااعااناای حاافااظ  ااظاااه 

دار   اادون حاامااوماات  ساارمااایاا 

دار  اسممی است. طبق  سارماایا 

هاا   ها وذارایاش ایران  ا تتاه جناح

آن  شان داده است کا  در تاتااه 

مراحل رهد     تناهاا هالا اگااه 

 لاز     اس قرار آزادیها  سلاسی 

 داه ا  و  اداردت  اواما  هارایاط 

دیم اتور  و اسا اباداد  ا  هاتاراه 

فساد ذس رده ادار ت اجا اتااعایت 

اق صاد  و فرهنگی تنها منبع ادام  

دهد. طاباقا   حلاتش را تشملل می

ُمنحط و فاسد  کا  ماا اع عاتاده 

تحاوبس اقا اصااد  اجا اتااعای و 

ساالاااساای  اا   اافااع تااوده هااا  

زحاتاا امااش مارده اساات. اکاانااون 

ذس ر  و عاتالا  هادن هادیاد 

هماف طبقاتیت  لش از هار زماان 

جامع  را    دو  اش اقولت  ااچالا  

اس ثتارذر و س تگار و غاارتاگار و 

اکثریت عظلم طبق  کارذار و مارده 

تحت س م و اس اثاتاارت تاقاسالام 

 توده است. این اقولت اس ثتاارذار 

و س تگر ک   ر ُمقدراس مرده ُحامام 

را د تتامی امما اس رفااهای و  می

ثروتها  اجا اتااعای و اقا اصااد  

جامع  را   ور سر ل ه و سرکاو  در 

ا  لار ذرف   است. اکثریت عاظالام 

کارذران و زحت مشان جامع  کا  از 

چهل سال س م و اس ثتار و زور و 

سرکو  طبق  حااکام و دسا اگااه 

دول ی سرکو گر آن    تاناگ آماده 

ا دت  ا دست زدن    اعا اصاا ااس و 

اع راضاس وسلع و مداوهت  اواهاان 

سر گو ای آن و  ادسات ذارفا ان 

 .سر وهت  ویش هس ند

در جدال  رسر آل ر ااتالاوسااز ت  -٢

 لروها  اپوزیسلون  ورژوایی ایاران 

ما ند سازمان ماوااهادیان  اوا ت 

 اشهائی از جریا اس  اسلو اللست 

ایرا ی و طلف وسلعی از سوطانات 

طااواابااانت احاا ا  و  االااروهااا  

 اسلو اللست محوی از جاتاوا  در 

کردس ان ماا اناد احا ا  دماماراس 

کاااردسااا اااان و ساااازماااا اااهاااا  

زحت ماشاانت تاحاقا  اسا اراتاژ  

ساالاااساای  ااود را  اا  د ااالاات 

هاا  ها  غر ی و در رأ  آن قدرس

امپریاللسم آمریما ذاره زده ا اد و 

هسا اناد. ”  رژیام چالانا “ طرفادار 

جریا اس  اسلو اللست کرد در عالان 

حال  اا  ااامالاد هادن از د االات 
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 بورژوائی: علیه منافع کارگران و مردم ایران



 

 ظامی آمریما و ما احاقا   شادن 

مورد  ظرهان در حاال ”  رژیم چلنح“ 

حاضرت  ار دیگر    سلاست و سنت 

هاان  اناد و  سات  اا  هتلشگی

جتهور  اسممی    منظور هریک 

هدن در قدرس سلاسی  ا حمومات 

ارتواعی مارکا   رو  آورده ا اد. 

 ر ی از جتهوریاواهانت از طاریا  

ماالفت  ا ا اقام  تاحات عاناوان 

مرز ند   ا  شو ت و تاکلد  ر ذاتار 

ما دذاار  و   آمل  عتمس    مسالتت

 ااقااا  رژیاام اساامماای  اادماات 

کنند.    عموه در طرف مقاا الت  می

 ا طلفی از مادافاعالان جاتاهاور  

اسممی رو رو هس لمت ک      ها   

 طر جنگ و درذلر   ظامایت تاوده 

کارذر و مرده زحت مش را    آرامش 

کنناد  و وحدس  ا حاکتلت دعوس می

افا ااده ا اد ”  ملهنای“ و    یاد حفظ 

ک   هشت  رین  را  اس ثتاارذاران 

و س تگران و جهنتی سوزان  ارا  

توده عظلم طباقا  کاارذار و مارده 

زحت مش است. در این ملان اح ا  

اپورتو لست رفرملستت  ظلر حا   

توده و د بال  روا ش و چپ حاهالا  

   رغام ادعاا  ”  ضد آمریمایی“ ا  

ذتار از رژیم جتهور  اسممیت اماا 

در عتل تنها  واهان  راف ادن وبیت 

فقل  هس ند و    هتراه  اشی از 

اممح طوبان    تیللراتی در قاا اون 

اساسی املد  س   و    ما دذاار  

 ظاه اس ثتارذر و س تگر سرماایا  

دار  حاکم رضایت ملدهاناد. 

راه حل  اش ها  مااا اواف 

اپوزیسلون  ورژوایی  ارا   ااتاتا  

دادن     حران اق صاد  در  ها اریان 

حالت سپردن اداره اق صاد کشور    

دست مدیاران تاماناوکاراست عااد  

ساز  مناسباس  ا غر  و رفع موا ع 

سلاسی و حقوقی  ر سر راه ادغاه 

تاار  تاار و ساالااساا ااتاااتاالااک فاا ایاانااده

دار  ایران در  ازار جها ی و  سرمای 

تااداوه اساا ااثااتااار کااارذااران  اارا  

است. ما  اعاناوان ”   ازساز  ایران“ 

 لروها  کتو لست در کنار جناباش 

رادیمال کارذر  و  اشها  ما واف 

مرده آزادیاواه و زحت ماش ماا اناد 

جنبش معواتاانت  ااز شاسا اگاانت 

دا شوویاان ا اقام ای و پالاشاروت 

جااناابااش  اارا اار  زن و مااردت 

روهااناافاامااران چااپ و ا ااقاام اایت 

حرک ها   را ر  طاواباا ا  و مارده 

تحت س م و اس ثتار و تبعالاض در 

سراسر ایرانت    هل ماداه از ایان 

اردوها  ارتوا  و امپریاللسم تعوا  

 داریم. ما قاطعا   اعمه کارده ایام 

ک  در  را ر هر  او   اناد و  سات  

 ورژوائی و هر  و  آل ر اتلو ساز  از 

 اب  سر طاباقا  کاارذار و مارده 

زحت مش  واهلم ایس اد و    هلچ 

دولاات   ااورژوائاایت کاا  ماااهاالاات 

هاا تاداوه  اساسی و مشا ار  آن

اس ثاتاار و سارکاو  اساتت تان 

 .در اواهلم داد

ما  ار دیگر اعمه می کنلم ک  در   -۳

م ن کشتمش سلاسی و طبقاتای 

جامع  ایرانت  را  تقویت و سار و 

سامان دادن    پای  ها  اج تاعای 

یاااک آلااا ااار ااااتااالاااو کاااارذااار  و 

سوسلاللس ی مبارزه ملمنلام. ماا 

همل دادن    این اردو و تقویت راه 

حل سوسلاللس ی و کاارذار  در 

جنبشها  اجا اتااعای را وظالافا  

تعطلل  اپتیر  ود دا سا ا  و  ارا  

ساار ااگااو اای ا ااقاام اای جااتااهااور  

اسممی و اس قرار دول ی کاارذار  

کنالام. ماا در  و هورائی مبارزه می

اوضا   حرا ی کنو یت تبدیل معنا و 

مضتون  این سار اگاو ای  ا  افا  

جنبش طبق  کارذر و اردو  ا اقام  

و    پرچم مبارزه سالااسای  ارا  

  یر کشلدن جتهور  اساممای و 

کنالام.  دار  تم  می  ظاه سرمای 

مااا  ااار دیااگاار اعاامه ماای کااناالاام 

 اشاهاا  مااا اواف اپاوزیسالاون 

 ورژوایی ایاران تام  دار اد رو اد 

دست  ادسات هادن حااکاتالات 

سلااسای  اورژواز  اساممای  اا 

کت اریان د االات  مارده کاارذار و 

زحت مش مورس ذلارد. اسا اراتاژ  

سلاسی اممح طوبی حاماوما ایت 

رفااارا ااادهت آهااا ااای ماااوااای و 

آلاا اار اااتاالااوساااز   اارساار م صااون 

 ااگاااهااداهاا اان  ماااهاالاان  دولاا اای 

 ورژوائی و ارذا ها  سرکاو  آن از 

ذ  د  عتل  ا قم ی طبقا  کاارذار و 

اردو  سوسلاللست و کتو لاسات 

 .جامع  است

ماااا در کاااناااار جاااناااباااش   -۴

سوسلاللسا ای طاباقا  کاارذار و 
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ها  اج تاعی م حد طاباقا   جنبش

کااارذاارت در جاادال جااار   اارا  

ساار ااگااو اای ا ااقاام اای جااتااهااور  

اسممیت درهم کو لدن تتاه ارذا ها 

و  هادهائی ک  قدرس طبقاس  حاکت  

 اار آن اساا ااوار اسااتت ماابااارزه 

کنلم. از  اظار ماا سار اگاو ای  می

جتهور  اساممای  اایاد  ا  یاک 

ا قم  اج تاعیت در هم همسا ان 

یاد کاامال   ماهالان دولا ایت  اواع

سلاسی و اق صاد  از  اورژواز  و 

ذتار    یک  ظم  اویان کاارذار  و 

سوسلاللس ی منور هود. لاتا ماا 

وظلف   ود و طبق  کارذار و اردو  

 لروها  آزادیاواه و پلشرو را تقا ال 

راه “ روهاان و هاافاااف  ااا کااواالاا  

ها   ورژوائی ملدا لم. از  اظار ” حل

هات سر گو ی ا قم ی  ما کتو لست

جتهاور  اساممای و هاماسات 

دور تا  امپریاالالاسا ایت وجاوه و 

 .ارکان یک سلاست واحد د

در هاارایااط کاانااو اایت هاانااوز   -۵

وقف  جریاا ااس دسات  تمهها   ی

راس ی در اپوزیسلون ک     د الات 

قدرتها   ارجی املد  سا ا  ا ادت 

موف   شده ا د    قالبی سلاسی 

ا  ماورد اعا اناا و  درآیند و  ادرجا 

پتیرف نی و قا ل تایلد  را  جااماعا  

در قاباال ”  یاک آلا ار ااتالاو“  تثا   

جتهور  اسممی  ادل هاو اد. از 

اینسوت اردو   لشاتاار کاارذاران و 

زحت مشان و طلف کتو لست ها و 

چپ جااماعا  هامت  ادلالال 

هرایط پولسی و سارکاو  و 

متنوعلت فعاللت م شمل در ا اعااد 

ا اد  ادیال  ترت هنوز   وا سا ا  وسلع

سوسلاللس ی کارذران را    افقای 

مسااوااط و  اا  پاارچاام ساالاااساای 

قاادرتااتاانااد  در ماا اان ماابااارزاس 

اج تاعی  دل کنند. لتا کشتاماش 

 اارساار هااماال دادن  اا  آیاانااده و 

ماا اصااس آن از ماوضاع  طاباقااس  

م اامم اج تاعی ادام  دارد.  اقاد 

ما    روههات ماهالتات و ماحا اوا  

هاا  اپاوزیسالاون  طبقاتی راه حال

تر ماا و  راستت ج ئی از  قد وسلع

دار   طبق  کارذر    جامع  سرماایا 

و اسا   ظامی است ک  در قوترو 

اق صاد    اس ثتار فرد از فارد و در 

قوترو سلاست  ا  یاک حاماومات 

اس بداد  و دیم اتور  طبق   اورژوا 

 .م می است

هاا در قاباال رژیام  کتو الاسات  -۶

جااتااهااور  اساامماای و  ااظاااه 

دار  پمتافارمای روهان و  سرمای 

اعاامه هااده دار ااد. پاامتاافااره 

 احاران “ ها قبل و  عد از  کتو لست

ت مسا اقال از تشادیاد ” هس   ا 

ها  جنگای و یاا در دوران  لفاظی

جنگت تیللر  ماهو   تلمند  واما  

سلاست و اس راتژ   ود را مبانای 

 ر سازما دهی ا قم  اج تاعی در 

هرایط جدیادت پالاگالار  و د اباال 

ملمنند. لتا ما  ا هر کودتا و تایالالار 

آرایش رژیم و  ورژواز  ایران و تقا ل 

 ااظاااماای در ایاان یااا آن ذااوهاا  

 اورملا   یا در مارزهاا  ایارانت از 

اهداف و سلاسا اهاا  کاارذار  و 

مان عدول  تی کانالام.  کتو لس ی

دفاا  از “ ما کتو لست ها     ها   

امروز رژیم  ایاد “ و یا     ها   ” ملهن

ت طبق  کارذار و مارده  اواان ”  رود

آمده را    حتایت از  اسلو اللسم و 

جتهور  اسممی و یا  ا  دفاا  از 

رژیام “ راه حل  ورژوائی و کودتائی و 

دعوس  تی  تاایالام. یاک ”  چلنوی

سلاست کارذر  و کتو لاسا ای و 

ا  ر اسلو اللس ی  ر  فی سوط  و 
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دوستی و اتحاد ما کارگران ملل مختلف در نبرد مشترک ما بر علیه سرمایه داری حاصلل 

میشود نه در نفی حقوق دمکراتیک یکدیگر . برای همین است که برنامه ما با در نلرلر 

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 جملهلوری فلدراتلیلو 

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 اتلحلاد 

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 کلارگلر و 

زحمتکشان ملیتهای مختلف است و آن قوانین ، فرم ها و اشکالی را ثبت میکند که خلود 

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 حلل ایلن 

 مسائل باید امکانات نرری و عملی آنرا فراهم نمائیم . 



 

ا قلاد سلاسی و اق صاد   ورژواز  

تاکلد داردت عول  تحریتهاا و جاناگ 

طوبی ارتواعی آمریما و م حدیناش 

 وده و پلمار  ا قم ی عول  طاباقا  

 .دهد حاکم سرمای  را سازمان می

ما عتده تاباوالایااس جاناگای و  -٧

ها را  اهای  تشدید تنش  لن دولت

از  حرا اهاا  عامج  ااپاتیار  اظااه 

دار  و  ل  تمهی  ارا  از  سرمای 

ملدان  در کاردن طاباقا  کاارذار و 

جنباشاهاا  اجا اتااعای واقاعایت 

تمهی  را  ذرف ن ا  مار ماباارزاس 

ها  مرده و ورود  ا   از دست توده

فاز  ظاملگر  و کاودتاائایت تام  

 را  تیللر محن  سلاسی     افاع 

ارتوا  اسممی و  لروها  حافاظ و 

مدافع  ظم سرمای  دار  ملادا الام. 

ذار  مابا اتل رژیام  ضد آمریاماائای

جتهور  اسممی ذره ا     منافاع 

جنبش کارذر  و سوسلاللاسام در 

ایاران مار ااوط  االااسات. حامااوماات 

اساااممااای تاااوساااط هاااتااالااان 

هات کا  از رادیاماالالا ه  امپریاللست

هدن جنبش ا قم ی و قدرس ذلر  

طبق  کارذر و چپ و کتو الاسام در 

هرا   ود دت حتایت هد و عتم    

مرده ایران تحتلل ذردید. زیارا ایان 

حمومت مدافع و ضامن تداوه دولات 

 ود. راه  ۵٧سرمای  دار  در ا قم  

حل سوسلاللس ای ماا و طاباقا  

کارذر تمهی  را   فی هت  جا ب  

 .حاکتلت سرمای  در ایران است

ماااا هاااش جاااریاااان  -٨

کتو الاسات و چاپت هاتا  

 لروها  اردو  ا قم ی و کارذر  را 

   ذرف ن ا  مار عاتال در ماحانا  

سلاسی  را  تشدید مبارزه عوالا  

جتهور  اسممی فارامالاااوا الام. 

ساار ااگااو اای ا ااقاام اای جااتااهااور  

اسممایت پااسااای کاو اناده  ا  

تااهاادیااداس و اعااتااال فشااارهااا  

امپریاللس ی آماریاماا و  الاروهاا  

ما وف مدافع وضع موجاود اعام از 

حموم ی و اپوزیسلو ی اسات. ماا 

در این جدال  را  تاقاویات و طارح 

تاار راه حاال هااورائاای و  وساالااع

سوسلاللس ی طبق  کارذر و افشاا 

و هماسات هار سالااسا ای کا  

کارذران و مرده را    حتایت از ایان 

یا آن ارتوا  فراملاااوا ادت تام  و 

کنلم. امروز دیگر    تناهاا  مبارزه می

 ۵٧دوره ا ااقاام  ”  هااتاا   ااا هاام“ 

مااحااواای از ا عاارا   ااداردت  ااوااماا  

 ند  طبقاتی هر روز  الاش از  مف

هاود.  تر مای پلش آهمارتر و قطبی

ما از این قطبی هدن سلاستت ک  

 لا گر تشدید کشتمش سلاسی و 

ها  طبقاتی م تایا  اساتت  حل راه

حال  اس قبال و  ارا  پالاروز  راه

کارذر  تم  ملمنلم. ما  لاروهاا  

طبق  کارذر و کاتاو الاسات هاا و 

پاالااشااروان رادیاامااال جااناابااشااهااا  

اج تاعی را  ا  تاقاویات مافاوف 

مس قل طبقاتی و ا قم ی  ویاشت 

تقویت اف  و راه حال کاارذار  در 

مقا ل افا  و راه حال  اورژوائایت 

 اارافااراهاا اان پاارچاام آلاا اار اااتاالااو 

سوسلاللس ی طبق  کارذر  ا هدف 

سر گو ی ا قم ی رژیم جاتاهاور  

اساامماای واساا ااقاارار حاااکااتاالاات 

 هورائی فراملاوا لم!

 ٢٣۱۳ژوئل   ۳٣  – ۱۳۳٨مرداد  ٨

 

امضاها  اتحاد فدائلان کتو الاساتت 

حاا   کااتااو االااساات ایاارانت حاا   

حمت الاساتت   –کتو لست کارذر  

سازمان راه کارذرت سازمان فدائالاان 

 .)اقولت( و هس   اقولت
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 88صفحه 

 بیانیه سیاسی نیروهای چپ و کمونیست ...

* در سوسیالیسم کلیه نیروهای مولد ، اجتماعی می شوند . کار نیز ازاین امر مستثنی نلیلسلت . و در  

جمهوری فدراتیو شورایی ایران همه شهروندان از حق کار برخوردارند و کار یک وظیفه شلهلرونلدی 

محسوب می گردد . بیکاری در آن مفهومی ندارد و شش ساعت کار در روز ، دو روز متوالی تعطلیلل در 

هفته و هفت هفته مرخصی ساالنه جزو اولیه ترین مفاد قانون کار است که شامل همه شهروندان قادر بله 

سال در شهر و روستاست مگر کار در حین تحصیل جنبه آموزشی داشلتله  87کار به استثنای کودکان زیر 

 باشد .

* در جمهوری فدراتیو شورایی ، تأمین بهداشت و ایمنی محیط کار ، ایجاد سالن های سخنرانی ، تلأتلر ، 

کتابخانه ، محل استراحت ، ورزش ، مطالعه و حمام و غیره تضمین میشود . قوانین کار و جزئیات آن توسط 

 شوراهای خود کارگران و زحمتکشان متناسب با محیط کار و شلرایلط کلار تلدویلن ملی گلردد .

* مهاجرین و سایر خارجیان ساکن جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، همچون دیگر شهروندان از حلقلوق 

 کامل شهروندی بر خوردارند و حق اشتغال به کار بدون استخدام کار دیگران ، برای آنها تضمین می شود .

 * شوراهای محلی بدون هیچگونه تشریفاتی به اینگونه خارجیان حقوق شهروندی و برابر اعطا می کنند .

* در جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، به کلیه پناهجویانی که بخاطر جرایم سیاسی ، مذهبی ، عقیدتلی ، 

مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در خواست پناهندگی می کنند ، پناهندگی اعطا کرده و حقلوق کلاملل 

 شهروندی آنها را برسمیت می شناسد .



 

سلاست جتهور  اسممی از آغاز  ار 

سرکو  و کش ار وز ادان و هاماناوا  

اس وار  وده اسات. ماقاا اوا   اا ایان 

سلاس اهاا و ماوجاودیات جاتاهاور  

و ل ها   سالاار  اسممی عولرغم افت

اذرچ  هتواره در جریان  وده استت اما 

 اود کا  آژیار  ۳۶ها  د  ماه   ل  

 طر را  را  کل رژیم    مادا درآورد و 

 ان ا کاار “ جنبش کارذر   ا طرح هعار 

او را  ا  ”  اداره هاورایای“ و ”  ا آزاد 

وحشت مرگ ا دا ت. حتو     فعاللن 

هااا   کااارذاار  و پاالااشااروان جااناابااش

اج تاعی و آزادیاواهان و تام   ارا  

حاکم کردن فضا  رعاب و وحشات و 

ها  ازدسات رفا ا  در  اس لم  رکن رل

ها  ما وف اج تاعی و ومقا و   عرم 

 اارتقا سطح مبارزاس کاناو ای اسات. 

یار  ذرف ن از فضا  مو هب تاهادیاداس 

ولفاظی ها  جنگی و تهدیداس دهتن 

هاایای اسات کا  رژیام   ارجی اهره

 لهوده املدوار است    مدد آ ها   وا اد 

سرکو  اع راضاس را تساهالال کاناد. 

هاا  مااا اواف  کارذران و ز ان و ذاروه

هاان  ا  سار آماده  اج تاعی تحتال

است و در اهمال ما وف  ا   الاا اان 

می آیند. دس گلر  همنو  و ق ل اذار 

قادر  ود آ ها را    سموس وادار کناد تاا 

هاا   کنون قضل  فلصو  یاف    ود. ماوج

تار از  اع راض پ  یمدیگر و هر  ار قو 

رسند. جتهور  اسممای  پلش فرا می

 طر را دریافا ا  اسات و  ارا   اقاا  

ز اد.   ویش    هر ریستا ی چنگ می

امیی یی   ماارداد عااواالاا  ۱٢ االاادادذاااه 

عیلیی  ام  قلی،عسی  میدیمی  ،

نجاتی، ساناز الییی یار ، سی ی ی ه 

فی د    قل ان، ام  حس ن مدیمی  

ا  کاماال  ت  تو  اسماع   بخشی

از این اس لصال و عتل جاناایا اماارا ا  

است.  لدادذاهی ک  هت ون ها اران 

مورد از این دست  رعوالا  ا اقام الاون 

مب نی  ر پرو ده ساز  و هماناوا  وت 

سناریاو  اویسای اسات. کاارذاران و 

ایاان ز اادا االااان  زحااتاا اامااشااان ایااران 

هناسند و در دقاایا   سلاسی را می

ا اد  مبارزاس آ ان هتدب   حضور داه ا 

و    چل   ج  آزاد   دون قالادوهارط 

دهاناد. ایان کاارذاران و  آ ها تن  اتای

آزادیاواهان هوا  در کف کاار اا ا  و 

 لا ان افشاذر ماهلت ضد کاارذار  و 

ا اد و در ایاان  ضاد آزاد  رژیام هااده

 لدادذاه ها  ل  ج  این کار   ااواهاناد 

 .کرد

ما امضاکنندذان این اطمعل  کا   ارا  

ساار ااگااو اای ا ااقاام اای جااتااهااور  

دار  اسممی و یک آل ار ااتالاو  سرمای 

کانالام ایان  سوسلاللس ی مبارزه می

ها را ک  درسراسر عتر  نگلان   لدادذاه

هاا   اارزسارکاو  مادا   رژیم  تو  

محاماوه   کارذران وآزادیاواهان  وده ا د

ملمنلم و در کنار کاارذاران و  اا اواده 

ها  ز دا لان سلاسی می ایس لام و 

 واهان آزاد   ی قلد و هرط و فاور  

آ ان هس لم . ماااز هاتا  کاارذاران و 

 لروها  چپ و کتو لست و آزادیاااواه 

 واهلم هر کاواا هسا اناد  ارا   می

آزاد  فور  ز دا لان سلاسی و رعولا  

رژیم و  لداد ذاه هایش    هار طاریا  

 .متمن مبارزه واع راض کنند

کارگ  زن انی، زن انی سی یاسیی، 

  ث قه آزاد بای  گ دد بی ق     بی

س نگون باد رژیم سی میاییه دار  

 جمیور  اسالمی

زنییی ه بیییاد آزاد ، زنییی ه بیییاد 

 سوس ال سم

۹۲۷۰۹۲ 

امضااا کاانااناادذااان  اتااحاااد فاادائاالااان 

کتو لستت ح   کتاو الاسات ایارانت 

 –حاا   کااتااو االااساات کااارذاار  

حماتا الاساتت ساازماان راه کاارذارت 

سازمان فدائلان )اقاوالات( و هسا ا  

 اقولت
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 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

کار کمونیستی آخر هرماه  

زیر نرر هیئت سیاسی 

سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد 

فداییان کمونیست و یا 

ارگانهای ان با یکی از 

آدرسهای زیر تماس 

 بگیرید  :

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

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

بیدادگاه رژیم علیه کارگران هفت تپه ونشریه گام از مصادیق 

 سرکوب آزادی وجنبش کارگری است.


