زنده باد سوسیالیسم !
ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

گرامی باد یازده
اردیبهشت ،روز جهانی
کارگر ،روز تجلی قدرت،
اتحاد و همبستگی
کارگران سراسر جهان
علیه سرمایه داری.
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به استقبال روز باشکوه اول ماه مه ،روز
جهانی کارگر میرویم!



” سیّاست مزوّرانه حاکم در خدمت به بقای
طبقه ی حاکم”



ناسیونالیسم ،ایدئولوژی سرمایه داری



تکرار بخش کمدی تاریخ اینبار توسط
جمهوری اسالمی



کمپین “ نه به جمهوری اسالمی“ !!!



اشکال مبارزه بین بورژوازی و ﭘرولتاریا

...

چیست قانون کنونی ،خبرت هست از آن؟
حکم محکومی ما!
بهر آزاد شدن ،در همهی روی زمین
از چنین ظلم و شقا
چارهی رنجبران وحدت و تشکیالت است!
”الهوتی“
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به استقبال روز
باشکوه اول ماه
مه ،روز جهانی
کارگر میرویم!
این طبقه ی رنج بر که همواره در طول تاریخ سررارایره داری ارورد
استثمار فرادستان قرار گرفته است و برای تااین حداقل لوازم اعیشتی
اش ،ناگزیر به فروش تنها دارایی اش یعنی نیروی کار خود به کارفرارا،
در برابر اقدار ناچیزی دستمزد که برابر با اندکی از ارزش واقعی کارش
ایباشد ،بوده است؛
و نیز همواره آنکسی که با نپرداختن اعادلِ واقعیِ ارزشِ کارِ کرارگرر،
توانسته است بدون کارکردن سود بَرَد و احصول کارِ کارگر را نیز تمااا
تصاحب کند ،سراایه دار بوده ،باید یادآور شویم که این وضعریرت در
پیشرفته ترین کشورهای سراایه داری ای که رعایت حقوق کارگران را
شعار قرار داده اند نیز برقرار بوده و سراایه داران در هر جای جهان از
ارزشِ واقعیِ کار کارگران ،فقط به اندازه ی الزم برای تروانرایری زنرده
ااندن و کارکردنِ دوباره برای استثمار روزانه اشان را ،به آنها پرداخرت
کرده ،اگرچه در کشورهای سراایه داری ضعیف تر نظیر ایرران  ،کره
نهادهای حاکمیتی خود در اقام بزرگترین سراایه دارانِ دارای بنراراه
های اقتصادی و الیاارشی های االی و االکان بزرگ زاین ،در کرنرار
سراایه دارانِ بخش خصوصی قرار دارند و توااان با خالء و نیز ضرعرف
اجرایی حداقل قوانین حمایتی از کارگران و عدم وجود حر تشرکرل
های غیر فراایشی و استقل برای کارگران ،طبیعترا دوصرد چرنردان
کارگران استثمار ایشوند و همان اندک قوانین حمایتی ساب ِ به نرعر
طبقه ی کارگر نیز روز به روز توسط دولت ،با اقررات زدایی بره ضررر
طبقه ی کارگر و به نع سراایه داران اعم از دولرتری و خصروصری،
انسوخ ایشود.
ااا اسئله اصلی اینست که کارگر در هر کجای جهان  ،اتاثر از زیسرت
در اصل سیستم سراایه داری ،در برابر کارِبیاانه شده و اترعرلر بره
سراایه دار ،روز به روز ازخود و زندگی خود بیاانه تر اریرشرود و در
عوض اقلیت چپاول گر اجتماع ابتنی بر اناسبات تولید کاالیی ،یعنی
طرربررقرره ی سررراررایرره دار ،روز برره روز فررربرره تررر ارریررشررود.
کارگران تنها با رسیدن به آگاهی سیاسی_طبقاتی و شناختن جرایراراه
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تاریخی و قدرت واقعی خود ،ایتوانند با حضور انقالبی و ابارزه عرلریره
تماایت سیستم سراایه داری در هر شکل و لباسی(خواه برا لربرا س
دولتِ سراایه دار و استثمارگر چین که به دروغ خود را کمرونریرسرت
ایخواند بوده ،خواه با لباس ازورانه ی لیبرال داوکراسی غربی و خرواه
با لباس دیکتاتوریِ جمهوری اسالای ) ،برای احقاق سوسیالیسم و لغرو
االکیت خصوصی سراایه داران بر ابزار تولید اقدام کننرد و پرا از
برقراری حکوات شورایی کارگری ،در پاِ خل ِ ید قهر آایز از سراایره
داران در کنارِ وض قوانین داوکراتیک و پیشروی انسانی در چهارچوب
حکوات شورایی و در ااتداد آن الغای طبقاتِ و سقوط اعهوم کارگر و
کارفراا ،بتوانند با خودانایختای و با ایل خود کار کرده و صراحربران
احصول کار خود باشند.
سازاان انقالبی ارا برا اعرالم حرمرایرت از اربرارزات کرارگرران،
با تاکید بر ارتقای هرچه بیشتر تئوری های انطب با وضعیت کنرونری
کارگران در جهت پیشرفت آگاهی طبقاتی توده ی فرودست جراارعره
ایران و تاکید بر حضور نیروهای فدایی خود برای سازااندهی هررچره
بیشتر هسته های سرخ و ارترصرل بره هسرتره هرای کرارگرری،
در جهت بسیج نمودنِ توده ی فرودست و تسری در رونرد انرقرالب
کارگری و برقراری سوسیالیسم تالش ایکند.
اا به پیروی از آاوزگار بزرگ پرولتاریا و در جهت لغو نظام سررارایره
داری به وسیله انقالب کارگری اعالم ایکنیم:

" کارگران جهان متحد شوید "
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فداییان کمونیست
کمیته ایالتی تهران 031/1/33
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”هیوا کلهر“

” سیّاست مزوّرانهحاکم در خدمت به بقای طبقه ی حاکم”
در اخبار اخیر ،بیش از پیش با نزدیک شدن به پایانِ دوره ی دولرت
فعلی و رسیدن به اوعدِ انتخاباتِ تشریعاتی رژیم ،شراهردِاخرترالفراتِ
جریاناتِ درونِ طبقه ی حاکمه  ،بویژه دو جناح اصول گررا و اصرالح
طلب هستیم .که اگرچه بخش عمده ی این اختالفات نمایشی بروده و
برای جلبِ اعتماد اردم به حمایت از یکی از این جریاناتِ اتصرل بره
حاکمیت و به تب آن تشوی به اشارکت در انتخابات که فرقرط بره
اعنای نمایشِ تصدی اساس نظام توسط اردم ،احسوب ایشود،است؛
ااا از طرفی دیار بخشی از این اختالفات درون طبقه حاکمه نیز واقعی
و البته ناشی از رقابت تنااتنگ درون سیستمی بررای کسرب قردرت
سیاسیست ،که نه تنها هیچ یک به لحاظ بنیادین  ،ارتباطی با ارنرافر
طبقه ی فرودست ندارد ،بلکه هر کدام در فرم و نوع خود (بررخری برا
شعار صلح و اذاکره و رفرم های ذیل چهارچوبِ نظام به دنبال گذار در
راستای پیاده سازی تمام و کمال ایدئولوژی نئولیبرالیستی و هماهنرگ
با پروژه ی غربی جهانی سازی سراایه بوده و برخی دیار نیز با شرعرار
تاکید بر استقالل الی و ضدیت با ااپریالیسمِ ااریکا و صهیونریرسرم و
اقاوات اقتصادی ) طبقه ی فرودست را به طریقی استثمار نموده :
یک جناح ( اصالح طلب و اشتقات آن ) حاای استثمرار طربرقره ی
کارگر بوسیله ی سراایه داران بخش خصوصی و تحت رقابت با سراایه
دارانِ غربی و استقل از حاکمیت بوده و جناحری دیرارر ایرن حر
استثمارِ کارگران و طبقه ی احروم را  ،ح شرعی و قانونیِ نهرادهرای
حاکمیتی و دولتِ سراایه داری ایدانند و نیز ایلی به واگرذاری برازار
خود برای رقابت با سراایه داران غربی را ندارند ،بنابر این با اترکرا بره
شعار تولید الی و اتحاد با سراایه داران ضد غربی اثل چین و روسیره
اایل هستند.
در این تنش های درون سیستمی نزدیک به اوعد انترخرابرات ،ارردم
بویژه توده فرودست بنابر تجربه ی زیسته ی سال های اخیرر ،دیرارر
نیک ایدانند که هرکدااازین جناح ها و نیز سوپاب اطمینان های رژیم
نظیر خاتمی و اوسوی  ،تا زاانی که از طرف اردم خطری برای اساس
نظام ایجاد نشده ،بر طبل اختالفاتِشان ایکوبند ااا زاانی که در بررهره
های حساس ،با خشم توده های فرودست که تحت فشارِاعیشتی ،کمر
خم کرده اند اواجه ایشوند ،یکسره برای سرکوب و خعه کردنِ فرریراد
گرسناان و بیکاران و غارت شدگان اتحد ایشوند و هرکدام به طریقی
( یکی با سکوت و کتمان  ،یکی با دستور شلیرک ،یرکری برا اوبراش
ناایدن ،یکی با اوعظه ی اردم برای حضور در انتخرابرات ،یرکری برا

سانسور و جعل اخبار و واقعیت ،یکی با تقلیل عم بحران ) وظیعه ی
طبقاتی اش را در راستای خدات به اناف خود که همان اناف طبقره
حرراکررمرره اسررت برره نررحررو احسررن انررجررام ارریرردهررد.
با اینحال از ایان اخبار اخیر ،اشاره به برخی ازیرن تضرادهرای درون
سیستمی و تاکید بر نقشِ بازیاردان اصلی در عرصه سیاستِ طبقه ی
حررراکررررمررره خررررالررری از لرررطررررف نررریررررسررررت.
درحالی که پروژه برجام با تالش دولت روحانی در دور اول ،برای اردت
کوتاهی توفی برای سینه چاکان لیبرال داوکراسی غربی و انترظررانِ
سراایه گذارانِ خارجی به اراغان آورد ااا بعد از ادت کروتراهری برا
شکست اواجه شد که این شکست به طور احسوس اطاب با ایرل و
تالش های تخریبی جناح اصول گرای ضد غرب کره جرنراح اصرلری
حاکمیت همواره بوده ،عیان گردید .در ادااه و در دور دوم دولرت
روحانی ،با شکستِ برنااه های کابینه فعلی بویژه در عرصه سریراسرت
خارجه با غرب  ،پروپاگاندای رسانه ای حاکمیت که همیرشره حرااریِ
جناح اصول گرا و خط رهبری عمال بوده ،از طری ساخت سریرال ترا
نقدهای تند و عریان و آاار و اخبار ،با سعی در ارقرصرر نشران دادن
نمایندگان بر سرقدرتِ جناح اصالح طلب یعنی کابینه روحانی ،اعرری
برای گریز از بحران های عمی ِ اقتصادی نظام سراایه داری جمهروری
اسالای و حعظ رژیم  ،از این طری پیدا کرده و تمام همرترش را برا
عرررنررراصررررش در ایرررن راسرررترررا برررکرررار اررریررربررررد.
ااا از طرفی دیار هم در ااتداد همین سیاست با اعمال سیاست دوگانه
و از باال ،در اواقعی که کار تخریب برای رقابت درون سیسرترمری بره
ارحله ی تصعیه عنصر تخریب شده ی رژیم ایرسید ،فراانده کل قروا
که خود رهبرِ ایدئولوژی حاکمه بوده  ،با سیاستِ حمایت از اسراس و
اناف نظام و در نقش ناجیِ بخشنده ی اهره های تحت اار خود  ،بره
حمایت ریاکارانه و لعظی از تمام اسوولین بر سرِکاراِن جملره دولرت
اصالح طلب فعلی ایپرداخت و توصیه به رف اختالفرات اسروولریرن
ایکرد.
این سیاست یک بام و دوهوای خاانه ای ،رهبر رژیرم ،تراکرنرون در
حساس ترین رخداد ها و بحران های سیاسی رژیم ،از طری جرراحری
کردنِ برخی افراد یا جریان های اتصل به نظام در نزد توده های اردم
و بواسطه ی تبلیغاتِ و افشاگری های انعیِ به نع جناح تابر ِ اشریِ
خود و به نع ِ بقای قدرت سیاسی رژیم در انرطرقره ترمرام گشرتره.
اثال در جریان اخبار اخیر اذاکرات وین برای احیای برجرام  ،حسرن
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روحانی در دفاع از اذاکرات وین و صد البته اشاره بره نرقرشِاصرلری
اوافقت رهبری در کنار خودش با این اذاکرات ،کنایه وار اعالم ایکند:
“ ایران در دوره جنگ نیز با اجازه ااام خمینی  ،دوسال اذاکره کررده
است“
این اشاره روحانی به گمانش برای گریز از قضاوت عموای و ارترهرم
نشدنِ شخص او در صورت شکست در اذاکرات ،ایتواند کافی باشد.
در حالی که در روزهای بعد خاانه ای ،رهبر و فراانده ی کرل قروای
رژیم فعلی در آستانه دور تازه اذاکرات وین بررای احریرای بررجرام
ریاکارانه اعالم ایکند:
“ سیاست کشور اعلوم است .تشخیص اسئوالن اا اینست که بررویرم
اذاکره کنیم .در این زاینه بحثی نداریم انتها ارذاکرره فررسرایشری
نشود “.و نیز ایاوید ” :اینکه آاریکایی ها ادام اسم اذاکره با ایران را
ای آورند ،اینجور نیست که بخواهند اذاکره کنند تا حرف حرقری را
قبول کنند ،آنها ایخواهند اذاکره کنند تا یک حرف باطلی را تحمیرل
کنند“ ” این سیاست که اا گعتیم باید تحریم ها اول برداشتره شرود،
چون اا نسبت به وعده آنها خاطر جم نیستیم  ،تا بحال ده برار بره
وعده اشان عمل نکرده اند و ضد وعده عمل کرده اند ،حاال هم همریرن
کار را خواهند کرد“
بنابر این خوب شاهدیم که صحبت های فوقِ خاانره ای کرمرا فری
الساب  ،ابتنی بر انداختن تمام اسولیت های ارذاکررات در صرورت
شکست بر عهده ی دولت فعلی ،و در عین حال،اعالمِ اوافقت ضمنی با
اسوولین در صورت اوفقیتِ احتمالی در اذاکرات است تا بدینوسیرلره
توده ی اردم در صورت شکست اذاکرات وین ،در وصف خراارنره ای
باویند :عجب رهبر سیاس و پیشاویی! و در صورت اوفقیتِ اذاکررات
 ،برراررویررنررد :ترروفرری ر بررا اجررازه و درایررت رهرربررری بررود !
اگر چه این سیاست اذبذب و ریاکارانه ی خراارنره ای اردت هرای
ادیدی در جهت دهی به اذهان و به انحراف کشیدن آگاهی توده اثرر
گذار بوده ،ااا توده ی فرودستی که در گذر از به اوج رسیدن برحرران
های سال های اخیر رژیم و در اواجهه با شکرلِ عرریرانِ حرقریرقرت
ایدئولوژی حاکمه که به سرکوب و اعدام و کشتار و زندان بره شرکرل
گسترده انتهی شده ،به آگاهی سیاسیِ ناشی از درک عینری رسریرده
است ،خوب ایداند که کابینه و دولت(در اعنای خاص) در جمرهروری
اسالای ،نه به عنوانِ بازوی اجرایی بی چون و چرا و رئیا کشور ،بلکه
به عنوان اجریِ تحتِ اار و فراانِرهبرِ دارای خط و ایدئولوژی اسلط بر
طبقه حاکمه ،ایباشد پا نهایتا دولت رژیرم از هرر جرنراح درون
سیستمی ای هم که باشد ،در رقابت بین جناحین وابسته به حاکمیت،
نع اشترکی نیز بینشان وجود دارد که آن بقای طبقه ی سراایه دارِ
حررراکرررمررره و رژیرررم جرررمرررهررروری اسرررالاررری اسرررت.
اشاره ای از کارل اارکا در ایدئولوژی آلمانی  ،درباره ی رقابت هرای
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درونِ طبقه ی حاکمه و شناخت جایااه واقعی ایده ی حاکم ضرروری
ایباشد:
“در هر عصری عقاید طبقه ی حاکم ،عقاید حاکم هستند .به عبرارتری
طبقه ای که نیروی اادی حاکم در جااعه است ،همزاان نیروی فکری
حاکم هم ایباشد .طبقه ای که ابزار تولید اادی را در اخرتریرار دارد،
همزاان کنترل ابزار تولیدِ ذهنی(فکری) را هرم در دسرت دارد ،در
نتیجه عقاید کسانی را که فاقدِ ابزار تولیدِ ذهنی هستند تحتِ انرقریراد
خود در ای آورند ....تقسیم کار که پیش از این به آن به عنوان یکی از
نیروهای اصلی تاریخ نااه ایکردیم ،خود را همچنین در درون طبرقره
ی حاکمه ،به نام تقسیم کار اادی و ذهنی اتجلی ای کند .تا جرایری
که درونِ طبقه (حاکم) ،یک بخش به عنوان اتعکران طبقه ظاهر اری
شوند(ایدئولوژیست های اعهوم ساز و فعالی که ایجاد اوهامِ طبقره در
اورد خودش را انب اصلی اارار اعاش قرار ای دهند) در حالری کره
دیاران در همان طبقه نارشی انععل و پذیرا نسبت به این عقرایرد و
احکام دارند ،چرا که آنها در واق اعضای فعال این طبقه هستند و وقت
کمتری برای خیال پردازی به ساختن چنین عقاید و اوهاای در ارورد
خودشان دارند .این شکاف درون طبقه حاکمه حتی امکن اسرت بره
تضاد و تخاصم ایان این دو بخش در یک طبقه انجر شرود ،اارا در
صورت وقوع یک برخورد واقعی که طبقه در خطر بیعرترد( ،اخرترالف
بینشان)به طور خود به خود و با طیب خاطرر از بریرن اری رود و
همچنین توهُمِی که ایده ی حاکم ،ایده طبقه ی حاکم نیست و قدرتی
جدا از قدرت طبقه اش دارد نیر احو ای شود“.
بنابر این خل ِ فرودست با آگاهی از این اختالفات درون سیستمی رژیم
و شناختِ بی نسبتی هر طیعی از نمایندگان طبقه ی حاکمه با انافر
،
فررررررررودسرررررررت
ی
طررررررربرررررررقررررررره
با اوض گیری علیه تماایتِ جریان پروپاگاندای رسانه ای دسرتراراه
حاکمیت و اوج فعالیت های تبلیغی به نع هرکدام از وابستاان طبقره
ی حاکم که به دروغ و ازورانه برای رسیدن به قدرت و جایااه باالتر ،
گاه شعار ” عش به چاوارا“ و ” نان ،اسکن.آزادی“ را برا اصرادره از
کمونیست ها و فدایی ها ،بررای فرریرب خرلر سرر اریردهرنرد،
و گرراه شررعررارهررای اررلرری گرررایررانرره و گرراه نرریررز اررذهرربرری،
اوض ابارزاتی و انقالبی خود را بر ضد رژیم سراایه داری جمرهروری
اسالم و تمام دستااه فکری عریض و طویل در خداتش نشان ایدهد.
”هیوا کلهر“
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ناسیونالیسم ،ایدئولوژی سرمایه داری
بهمن فرهودی

در طول سالیان به دلیل حاکمیت دیکتاتوری اسرالای رژیرم سرراایه
داری جمهوری اسالای ،ااهیت عوااعریبانه و پر زرق وبرق ااا برشدت
ارتجاعی اندیشه های ناسیونالیستی در بین الیت ها و اقروام ایرانری،
کمتر اورد نقد و افشا قرار گرفته  .ناسیونالیسم و اسالم دو روری سرکه
ایدئولوژی زهرر آگیرن سرراایه داری ایرران و حکواتهرای رناارنرگ
دیکتاتوری آن است .
آنچه اا در طول تاریخ تحت عنوان ناسیونالیسم  ،الی گرایی  ،ایهرن
پرستی شاهد آن هستیم ابزاری در دسرت طبقره حراکم بررای سروء
استعاده از احساسات توده اردم و طبقه کارگر برای به بندگی کرشیدن
و در خدات گرفتن این طبقه است .
در این شرایط که کرونا بیش از پیش را طبقره کرارگر را گرفتره و
اعیشت آنها را بیش از پیش تحت تاثیر خود قررار داده  ،ترورم کمرر
شکن و گرانی های وحشتناک طبقه کارگر را در اسعناکترین وضرعیت
قرار داده  ،در این برهه که“ انتخابات ” نزدیک است و بیم عدم شرکت
اردم در انتخابات و تحریم آن اوجب شده رژیم فاشیستی و جنایتکرار
جمهوری اسالای در تالش است با تحریک عررق الری و دم زدن از
تماایت ارضی و عوااعریبی توده ها از تعصبات کور ناسیونالیرستی در
جهت اهداف و اناف ارتجاعی خود بهره برداری کند .
از پهلوی اول و دوم تا جمهوری اسالای همه فقط و فقط یک هدف را
دنبال کرده اند  ،چنگ انداختن بر ااکانات و و اناب و اعادن این اررز
و بوم و غارت و چپاول آن تحت عنوان حعظ ایهن و عررق الری و در

حالی که کارگران و زحمتکشان  ،این االکان اصرلی ایرن ثرروت خرود
سهمی از آن ندارند  ،دریر از انردک رفراهی در زنردگی کرارگران و
زحمتکشان  .ناسیونالیسم و کشور و ایهرن چریزی جرز ترالش بررای
استثمار بیشتر کارگران و توده های تهیدست نیست .حکواتهرا تحرت
عنوان عوام فریب ایهن پرستی کرارگران وتروده هرای احرروم را در
سیطره و االکیت خود درآورده اند  .ساالنه هزاران هزار آواره با رویرای
زندگی و اعیشت بهتر و رفاه بیشتر راهری دیارر کرشورها ایرشوند و
همواره دولتها ذیل عناوین نژاد پرسرتانه و تحریرک احساسرات ارردم
احلی  ،آواره ها را سررکوب ایکننرد  ،بازداشرت ایکننرد  ،دیپرورت
ایکنند و یا به قتل ایرسانند ،آنچه ذکر شد بردین اعرنی اسرت کره
ناسیونالیسم و رژیمهای اداف تمرایالت ناسیونالیرستی و شوونیرستی
جزء فالکت و استثمار و احدودیت بیشتر و بیشتر برای طبقه کارگر به
اراغان نیاورده اند .
به نظر ان نقد ناسیونالیسم و اشکال آن ایبایست با نارشی طبقاتی و
در بطن اجتماع رخ دهد  .ارسائل روز جااعره ایبایرست برا تحلیرل
طبقاتی صورت گیرد  ،باید فاکتهایمان شاخصه هرای طبقراتی داشرته
باشد نه از روی جااعه فرضی و بدون ارتباط با طبقه کرارگر کره بدنره
اصلی اجتماع است .
بر خالف تبلیغات عوام فریبانه رسانه های الی گرا که ایاوینرد اارروز
فقط باید به دنبال اتحاد برای سرناونی جمهوری اسرالای و برقرراری
داکراسی باشیم  ،کارگران و زحمتکشان ایبایست همزاان برا ابرارزه
برای سرناونی انقالبی رژیم لحظه ای از تالش بررای جلوگریری از بره
قدرت رسیدن سلطنت طلبان و الی گرایان افراطی یا همان ناسریونال
شوونیست ایرانی غافل نباشند .

ایران یک کشور کثیر المله است و کسی نمیتواند این ویژه گی ایران را که کشوریست محل اسکان ملیتهای مختلف  ،ترک  ،فارس  ،کرد ،
بلوچ  ،ترکمن و عرب و غیره انکار کند .
ستمی که در طول سالیان متمادی بر این ملیت ها روا شده است نیز غیر قابل انکار است  .بغیر از تضییقات و تبعیضات اقتصادی و سیاسی ( به
استثنای ملیت فارس) آنها از خواندن و نوشتن و حتی در مواردی از صحبت کردن به زبان مادری خود نیز محروم بوده اند  ،برای همین هم
رفع این تبعیضات و ستم ها به یکی از نکات گرهی مبارزه تبدیل شده و از خواست های مهم و اساسی دموکراتیک محسوب میگردد .
بطوریکه امروز کسی نمیتواند نام خود را دموکرات و آزادیخواه بگذارد ولی از مردمی که کار میکنند  ،تولید میکنند و مالیات میپردازند و...
بخواهد که به هر دلیل و توجیهی این ستم را متحمل شده و صدایش در نیاید  .اتفاقا موضع در برابر رفع ستم ملی و برسمیت شناختن حق
تعیین سرنوشت ملل  ،معیار بسیار مهم و اساسی است برای شناختن دوستان و دشمنان آزادی  .تا وقتی که در ایران مللی هستند که اینگونه
در زنجیر اسارت به سر میبرند  ،استقرار آزادی و دموکراسی محلی از اعراب نخواهد داشت .
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تکرار بخش کمدی تاریخ اینبار توسط
جمهوری اسالمی
مسعود موسوی
در تاریخ همواره از سالطین قاجار به عنوان فاسدترین حکام ایران نام برده
شده که به چشم بر هم زدنی فی المثل فالن شیالت را واگذار ایکردند تا
خرج عیاشیها و سعرهای فرناشان فراهم شود و البته در اواردی همچون
واقعره تحرریم تنبرراکو بره سررعت تررسلیم فرشار تروده هررا شرده و عقررب
ایکشیدند  .در دربار الوک الطوایعی قاجار هر کا سر در آخوری داشت
و سنگ یکی از دول فخیمه خارج را بره سرینه اریزد و ایکوشرید ااتیراز
بیشتری از پدر الت ،شاه قدر قدرت به چنگ آورد ،رقابت بین دول روس
و انالیا و فرانسه لحظه ای اتوقف نمیشد و سالطین با درایت !! قاجرار،
در این ایدان رقابت اجیز گوی هرر دولرتی کره سرهم بیرشتری ایرداد،
ایشدند .
نکته اهم این بود که در این بده بستانها فقط اناف دربرار و ترداوم بقراء
انالی شاهان و کاسه لیسان دور و برشان اطرح بود وآنچه همیشه اغعول
ایماند اناف الی و وضعیت کار و اعیشت و زندگی توده ها بود  .رعیرت
شمردن توده ها و اینکه تنهرا وظیعره عروام خردات کرردن بره اربابران و
سالطین است ،در طول تاریخ بوده و همه حکام و سالطین حر طیبعری
خود ایدانستند تا هر گونه که ایپسندند با رعایای و ااوال و ااالک خرود
رفتار کنند ،در سایه سلطان که انادیان دیرن آنهرا را سرایه خردا اعرفری
کرده بودند  ،رعیت ! بی هیچ پناه و اایدی ،تسلیم بخت و اقبال! خود بود
هر از گاهی هم که شورش و قیاای صرورت ایارفرت سرالطین وقرت در
وحشیاری و جنایت و سرکوب از هیچ اقداای فروگذار نمیکردند  .اارا در
دوره قاجار این نااه ضد انسانی با وقاحت و دریدگی و بی شرای بی حدی
بروز یافت .
اینک بعد از بیش از یک قرن تاریخ بار دیارر تکررار ایرشود اارا در وجره
کمرردی آن و توسررط جمهرروری اسررالای کرره در وحررشیاری و جنایررت و
ددانشی گوی سبقت را حرتی از خانهرای اغرول ربروده انرد  .جمهروری
اسالای که از آغازین روزهای شکل گیری اش در بذل و بخشش ااروال و
داراییهای این اردم برای ازدور پروری در انطقه و توسعه نعروذ خرود در
کشورهای اسالای ذره ای تردید به خود راه نداده  ،هیچااه به هیچ کرا
پاسخ گو نبوده و هیچ رد و نشانی از پولهای هناعتی که در این چهار دهه
خرج شده وجود ندارد  ،به عنوان نمونه سال پیش ”فالحت پیشه ” رئیا
کمیسیون اانیت اجلا اعالم کرد کره ” ارا در سروریه بیرن  02ترا 02
ایلیارد دالر خرج کرده ایم و هیچ بهره ای نربرده ایرم ”  ،ابرال سرسرام
آوری که در یمن خرج ایشود ،پولهای هناعتی که صرف پرداخت حقروق
و اخارج نیروهای ”حشد الشعبی ” در عراق ایشود ،ابال کالنی که حتی
به شکل چمدانی به ” حماس و جهاد اسالای ” داده شده  ،بودجه کالنری
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که به ”حزب اهلل لبنان ” اخترصاص داده شرده کره حرتی ابتردایی تریرن
نیازهای روزانه این ازدوران و خانواده هایشان را در برر ایاریرد ،گرروه ”
الشباب ” در سواالی ،باند ” فقه جععرری ” در پاکرستان ،بانرد ” گلبدیرن
حکمتیار ” و سرایر جریانرات طالبران در افغانرستان ،شریعیان بحررین و
عربستان ،دارودسته ” شیخ زکزاکی ” در نیجریه ” ،عمر البشیر ” سودانی
که تا ادتی به واسطه پایااه نظاای که دراختیار سپاه قرار داده بود جریره
خور رژیم شده بود ،حتی در سرالهای اول ”جبهره آزادیبخرش ارسلمانان
اورو ” در فیلیپین از کمکهای جمهوری اسالای بهره هرا بررد  ،بره همره
اینها باید سالحها و اوشکها و ادوات نظاایی که پنهان و آشکار به هر سو
کسیل ایکند ،را اضافه کرد ،همچنین دستااه عرریض و طویرل ” جااعره
المصطعی ” که با جذب به اصطالح دانشجو طلبره از تمرام نقراط وتاایرن
اخارج آنها دارودسته بزرگی از جیره خواران را به همراه شربکه گرسترده
اراکز فرهنای و اذهبی و اساجد به انظرور تررویج شریعه  ،ازآاریکرای
التین تا آفریقا و اروپا را پوشش ایدهد  .اخارج سرسام آور و نجوای این
تشکیالت عریض و طویل و این باندها و شبکه های اافیایی هیچاراه و در
هیچ جایی ثبت نشده و همیشه پنهان بوده  ،اخارجی که از ااوال و ثروت
و دارایی های اردم این سرزاین پرداخت شرده و ایرشود و ترا بره اارروز
توانسته بود با ایجاد این شبکه ارعاب و تهدیرد و تطمیر در انطقره کره
حتی دول اروپایی را علیرغم ادعاهای حقوق بشری شان از برخورد جردی
با اقدااات جمهوری اسالای باز ایدارد ( حتی در اواردی تن به همکاری
و باج دادن به رژیم روی آوردند ) و با وجود همه بحرانها به حیرات خرود
ادااه دهد .
اکنون با تشدید تحریمها و اسدود شدن اناب درآادی رژیرم حاصرل از
فروش نعت  ،عمرال ترااین و تغذیره ارالی و ترسلیحاتی شربکه اخروف و
اافیایی رژیم در انطقه اختل شده و همچنین با تشدید روزافزون بحرران
اقتصادی و رکود و به دنبال آن گرانی سرسام آور ( که دقیقه ای افزایرش
ایابد ) وفقر و نارضایتی انعجار گونه توده ها  ،چرشم انردازی را رقرم زده
که حکام جانی جمهوری اسالای اأیوس از حمایتهای بی چرون و چررای
دول اروپایی و آاریکا  ،ورشکسته و اعلا و هراسان از آینده ترسناکی که
پیش رو دارد و ازدورانش بارها به آن اعتراف کرده اند  ،به صرافت افتراده
راه اسالف جانی خود را در پیش بایرد  .اکنون تنها ضاان بقاء را در جلب
نظر یک حاای به زعم خود قدرتمند دیده اند و با بهره برداری از رقابت اا
بین ااپریالیستها در توسعه حوزه نعوذ خود  ،با نرشان دادن در براغ سربز
ودر طب اخالص گذاشتن تماای اناب و ثروت این سررزاین و پیرشکش
آن به ااپریالیسم چین  ،ایکوشند خود را زیر چرتر حمرایتی چیرن قررار
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دهند  .در قرار داد  02سراله ایرران ( جمهروری اسرالای ) و چیرن تنهرا
چیزی که اطرح نیست توسعه و آبرادانی کرشور و رفر بیکراری و ارتقراء
زندگی و اعیشت توده ها  ،از جانب هرر دو دولرت اسرت  .دیردگاه غالرب
جمهوری اسالای در طی این چهل سال به خوبی عیان بوده کره نرسبت
به توسعه و آبادانی و پیشرفت کشور هیچااه دغدغه نداشته بلکره بنرا بره
ااهیت طبقاتی اش همواره به دنبال کسب درآاد هرای سرری الوصرول و
سودهای سرشار حاصل از فعالیتهای اقتصادی کم ریسک بوده ( برا اررور
این چهار دهه به خوبی ایبنیم که هیچ پرروژه سرناین و زیرر سراختی و
اادر اجرایی نشده بلکه اغلب صنای و کارخانجاتی هرم کره از قبرل بروده
رفته رفته به اخروبه بدل و زاین آنها به فروش رفتره و در عروض همران
تولیدات داخلی با کمترین هزینه وارد شده  ،تنهرا در بخرشهایی سرراایه
گذاری شده که استقیما به تضمین بقاء رژیم ارتبط بوده خصوصا بخش
نظاای و تسلیحاتی ) و اکنون هم فقط به بقاء خود فکر ایکند حال به هر
قیمتی اهم نیست .
حاکمیت سراایه داری چین هم که لقب کمونیست را یدک ایکرشد ( و
احمل خوبی فراهم شده تا دستااههای تبلیغی سراایه داری با شرارالتان
بازی از آن برای تخریب وجره کمونیرسم و ارذاوم نرشان دادن آن بهرره
ببرند ) با اقتصاد ابتنی بر تولید انبوه کاالهای اصرفی با نازلترین قیمت
و صادرات گسترده ( سیاست سود کم فروش زیاد ) آن شکل گرفتره  ،برا
داشتن قریب به یک ایلیارد و چهرار صرد ایلیرون نعرر جمعیرت و 380
ایلیون نعر کارگر ،در پی فراهم نمودن و تسهیل روند صرادرات تولیردات
این حجم عظیم نیروی کار اسرت و تحرت عنروان سرمبلیک احیرای راه
ابریشم اعروف  ،با طرح یک کمربند – یک راه و صدور ارزانتر و آسانتر
کاالها از طری زاینی به اروپا است  .البته این بخرشی از سیاسرت چیرن
است  ،این رژیم در کنار سیاستهای لیبرالیستی ،همان اهداف استعمراتی
کردن کشورها را که دهه هاست سراایه داری پشت سر گذاشته ،در پیش
گرفته ،با روشی احیالنه و با به طم انداختن حکام فاسرد و رشروه بایرر
کشورهای فقریر و ورشکرسته و وعرده دادن وام و سرراایه گرذاری در آن
کشورها اناب االیی در اختیار آنها ایاذارد و با اعمال نرخهای باالی بهره
وااها انجر به انباشت بدهی ایشود ،کشورهای دریافت کننده وام ،نراتوان
ازبازپرداخت دیون ناچار به گردن نهادن به قرار دادهرایی بررای واگرذاری
بنادر و اعادن و راهها به چین ایاردند  .بسته چینی در بر دارنرده چنرد
عنصر ثابت اسرت  :قررار داد  02سراله  ،سرراایه گرذار چیرنی  ،کرارگر و
اتخصص چینی  ،تکنولوژی چیرنی  ،یرک یاران از ارترش چیرن بره نرام
”پلیا صنعتی ” .
در تمام قراردادها شرکتهای چینی باید طرف اصرلی قررارداد باشرند ،در
آفریقا بیش از  02222شرکت چینی اشغول به کارنرد  ،کلیره تکنرواوژی
ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی  88کشور آفریقرایی توسرط شررکتهای
چینی ساخته و راه اندازی شده و توسط آنها اداره ایشود  ،در سال 0203
دولت سریالنکا ناتوان از باز پرداخت وام یک ایلیرارد دالری اجبرور شرد
بندر ” هاابانتوتا ” را به همراه  02هزار هکتار زاینهرای ارغروب حاشریه
بندر به ادت  99سال به چین واگذار کند ،در سال  0200ادیریت بنردر

گوادر پاکستان به همراه  0080جریب از اراضی حاشیه بنردر بره انظرور
ایجاد انطقه آزاد تجاری به چین واگذار شد  ،جیبوتری  33درصرد تولیرد
ناخالص الی خود را به چین بدهکار است کره در ازای ایرن بردهی چیرن
اولین پایااه نظاای و دریایی خود درخارج چین را در این کشور برپا کرده
است ،کنیا ناتوان از باز پرداخت بدهی  8/9بره چیرن قررار اسرت بنردر ”
اواباسا ” را به چین واگذار کند ،کشورهای زیادی از جمله تاجیکرستان،
قرقیزسان ،الئوس ،کاابوج ،االدیو ،پاکستان ،اونته نارو در در تله بدهری
چین گرفتارند و اکنون نوبت ایران است که در قرارداد  02سراله پذیرفتره
بنادر جاسک و چابهار را به چین واگرذار کنرد و چیرن اجرازه دارد 2222
نیروی نظاای برای حراست از اناف خود درایران ارستقر کنرد و در طری
این بیست و پنج سال ایران اتعهد ایاردد با تخعیف  %00نعرت چیرن را
تأاین کند.
دو سوم از سراایه  822ایلیارد دالری که قرار است چین به ایران انتقل
کند به صورت کاالهای چینی است و اابقی آن به ” یوآن ” به شررکتهای
چینی که قرار است اجری پروژه ها درایران باشند پرداخت خواهد شرد .
در سال  0203پنج ایلیارد دالر در ایران سراایه گذاری خرارجی صرورت
گرفته  ،در سال  0209این ایزان به  2/0ایلیارد و درسال  0202به یرک
ایلیارد کاهش یافته و اکنون چین پذیرفتره طری  02سرال اعردل 822
ایلیارد دالر و به عبارتی سالی  01ایلیارد دالر در ایران سرراایه گرذاری
کند و همه اینها با بهره های سرناینی کره اعمروال در ایرن قراردادهرا از
طرف چین اعمال ایشود ایبایرست برا نعرت  %00تخعیرف خرورده طری
بیست و پنج سال باز گردانده شود  .این یعنی به تراراج دادن و غرارتاری
علنی انهم برای طرحهایی که به هیچ وجه نیاز به سرراایه هرای خارجری
نیست  ،برای چین تنها فعالیت در توسعه بنادر و پروژه های راه سرازی و
بهره برداری از اعادن جذابیت دارد و در کشورهای اختلرف فقرط درایرن
حوزه ها فعال بوده ( استخراج از اعادن طال در ایران هم در دستور قررار
دارد ) ،استخراج اعادن این کشورها و تااین انراب ارورد نیراز صرنای و
کارخانجات در چین و تبدیل آنها به کاالهای اصرفی و بنادر و راههرا بره
عنوان تسهیل کننده توزی و فروش آنها  ،تنها اولویت چین است.
در این ایان لیبرالهای درون حاکمیرت ( کره دل درگررو آاریکرا و اروپرا
دارند ) سخت به تکاپو افتاده اند تا هر چره زودترر قرضیه برجرام و رفر
حداقل بخشی از تحریمها را به سرانجاای برسانند و با برقرراری ارتباطری
جدیتر با غرب و به خصوص ”کدخدا ” و حصول توفیر در ایرن ارتبراط و
جلب سراایه ها  ،اان از به نتیجه رسیدن این قرارداد ( با چین ) شروند .
و قابل توجه نوع برخورد ازورانه خاانه ای است کره احیالنره بره تماشرا
نشستی تا اگر اقدااات باند روحانی – ظریف به نتیجه رسید از آن به نعر
خود بهره برداری کند و در غیر این صورت دولت و رئیا جمهور را اورد
شماتت قرار داده و اعالم کند که ان گعتم این کار نتیجه نمیدهد .
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کمپین
“ نه به جمهوری
اسالمی“ !!!
کیومرث منصوری

چندی است در فضای اجازی کمپینی تحت عنوان“ نره بره جمهروری
اسالای ” به راه افتاده و هماان را دعوت به ارشارکت ایکننرد  .از آن
دست اقدااات ابارزاتی ! بی خطر و نمایشی که فقرط بره قرصد اعرالم
وجود صرورت ایاریرد و بره واقر هیرچ هردف و برنااره ای را دنبرال
نمیکند  .نه به جمهوری اسالای را نه  ،بلکه ارگ بر جمهوری اسالای
را بسیار پیشتر از این توده های در اعتراضات خیابرانی  91و  93و از
همه اهمتر  98در فضای واقعی و با صردای رسرا بیران کردنرد و همره
جهان شنیدند و جمهوری اسالای به خود لرزید و هراسری بره جانرش
افتاده که دیارر از آن خالصری نردارد  .اررگ برر جمهروری اسرالای
کمپین نیاز ندارد و بلکه عزم و اراده و از جان گذشتای ایطلبد کره در
گعتمان حضرات اوسوم به سلطنت طلب و جمهروری خرواه جایااهری
ندارد .
در شرایط سیاسی فعلی که هماران حرتی خرود رژیرم بره حرساس و
سرنوشت ساز بودن آن اذعان دارند سراایه داران نارانند برا سررناونی
رژیم  ،سلطه و اقتدار خود را از دست دهند و شرایطی بوجود آیرد کره
اناف سراایه داری در خطر قرار گیرد ،در سال  23با اوج گیری قیرام

توده ها و حتمی بودن سقوط دیکتاتوری اخوف پهلوی سراایه جهانی
با حمایت از خمینی و کمک به راه یابی وی به قدرت این نارانی را بره
شکلی حل کرد و  80سال اقتردار بالانرازع و غارتارانره سرراایه داری
احعوظ ااند بلکه استثمار و غارت با وحشیانه ترین شکلی تداوم یافرت
ولیکن اکنون فردی که نعوذ کالم و اقتدار وجه خمینی را داشته باشرد
وجود ندارد و در عین حال هیچ کدام از جریانات بورژوایی توانایی بردل
شدن به آلترناتیو و سوار شدن بر اوج نارضایتی توده ها و کنترل قیرام
ویرانار عنقریب آنها را ندارند  ،اکنون جناحهای اختلرف برورژوازی در
تکاپو هستند که اگر نتوانند خیل عظیم اردم ناراضی را به گررد خرود
جم آورند حداقل با شقه شقه کردن و ایجاد دسته بندیهای اتعدد و
جلوگیری از همبستای و اتحاد توده ها از پتانسیل نریروی برالقوه آنهرا
قبل از آنکه بالععل درآید ،بکاهند .
در این راستا حتی کار به جایی رسیده که ” گربه عابد شرده ” و اایرد
آینده سلطنت ،جمهوری خواه از آب درآاده و رسما از نظام جمهروری
اعالم حمایت کرده تا حرداقل وجره نیافتره ای کره از سرلطنت طلبری
حاصل نشد در جمهوریت بدست آید .پاره ای از حرضرات کمپیرنی برا
وقاحت بسیار وعده گل و بلبلی شدن همه چیز را در فردای سررناونی
جمهوری اسالای و اسقرار پادشاهی ایدهند ،گویی با عده ای سعیه یرا
کودک روبرو هستند  .اردم بره تنرگ آارده و عرصیان زده صرریحا برا
شعارهای بسیار اانند ” فقط کف خیابون – بدسرت ایراد حقمرون ”
” دولت سراایه دار دست از سر اا وردار ” به خوبی نشان داده انرد کره
سرناونی جمهوری اسالای با هیچ اقردام شریک و تمریز و اودبانره برا
اصطالح ادنی امکن نیست ،سرناونی تنهرا روحیره انقالبری ایطلبرد،
ابارزه انقالبی ایخواهد و وقوع انقالب چاره آن است ،کماینکه در طری
این سالها رژیم به خوبی نشان داده که هیچ زبانی جز زبان قهر و اشت
آهنین نمی فهمد.
پایان دادن به سرکوب و جنایات و ددانشی رژیم سراایه داری حاکرم
تنها با اتالشی کردن قهر آایز بنیان هرا حاکمیرت سرراایه و ااشرین
سرکوب و جنایت آن ،حاصرل خواهرد
شد ،هر آنچه غیر از این از جملره برراه
انداختن کمپین و اقردااات اردنی بری
خطر و طرح برگزاری رفرانردم دروغری
بیش نیست و به قصد نجات اناسربات
سراایه داری از خطر سیل بنیران کرن
کارگران و زحمتکرشان و تهیدسرتان ،
است.
بی شک انقالب چاره کار است .
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ی طبقاتی در شکل سیاسی خرود کرره شررکررل عالیتری است بروز
ایکند.
ب ـ مبارزه سیاسی

واژه ها و مقوله های
فلسفی ،سیاسی و اجتماعی
ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺭژﻭﺍﺯی ﻭ ﭘﺮﻭﻟﺘﺎﺭﻳﺎ
با تکاال سراایه داری پرولتاریا نیز رشد ایکند و اشکال ابارزه ی او
علیه بورژوازی اتنوع تر و حادتر ایاردد  .ابارزه طبقاتی بویرژه در سه
شکل اقتصادی  ،سیاسی و ایدئولوژیک تظاهر ایکند
الف ـ مبارزه اقتصادی
ساده ترین شکل ابارزه است که برررای توده های وسی کارگران و
زحمتکشان قابل حصول است  .ابارزه ی اقتصادی ابارزه پرولتاریا
است برای بهبررود وضرر اررادی و شرایط کار و زندگی خود  .این
ابارزه بصورت ابارزات صنعرر ی و اطالباتی در ای آید کارگران ضمن
این ابارزه از کار فررارایران افزایش دستمزدها  ،کاهش ساعات کار ،
تعیین حداقل ارنراسررب دستمزد ،ارخصی با استعاده از حقوق ح
بازنشستای  ،بیمه ی اجتماعی  ،ح تشکیل سندیکا و غیره را طلب
ایکننرد و برررای قبوالندن این خواستها با نوع پیکارها و انجمله به
اعتصاب دست ایزنند  .ابارزه اقتصاد ی پرولتاریا از لحاظ تاریخی
نخستین شکررر ل ابارزه طبقاتی پرولتاریاست و نقش بزرگی در رشد
جنبش انقالبی پرولتاریا دارد  .این ابارزه توده های وسی پرولتاریا را
برمرربررارزه جلب ایکند و اکتب خوبی برای سازااندهی و تشکیل
آنهاست در جریان ابارزه ی اقتصادی سطح آگاهی کارگران باال
اریررود و همبستای طبقاتی آنها را تحکیم ایشوند .
در جریان این ارربررارزه بود که نخستین سازاانهای کارگری یعنی
سندیکاها  ،اتحادیه هرا کئوپراتیوها و صندوقهای تعاون پدید آادنررد
اارا اربرارزه ی اقتصادی دارای خصلت احدود است  .این هنوز ابارزه
ی ترمررام طبقه ی پرولتاریا علیه طبقه بورژوازی نیست بررلررکرره
برررررخررررورد گروههای کارگران با سراایه دار صاحب این یا آن
کرارخرانر ه و اوسسه در این یا آن انطقه است  .هدف این ابارزه اش
اسر راس سراایه داری یعنی االکیت خصوصی وسائل تولید نیست و
وظیعه ی احو قدرت دولتی بورژوازی را در برابر قرار نمیدهرد  .هردف
ابارزه ی اقتصادی نه از بین بردن استثمار بلکه احدود کردن آن و
کاستن آنست  .با رشد و تکاال پرولتاریا ابارزه ی اقتصرادی و صنعی
کارگران کارخانه ها و اناط جداگانه بمبرارزه اشرتررک طبقه کارگر
با طبقه سراایه داری بمثابه یک واحد اجتماعی بردل ایاردد و ابارزه

ابارزه بخاطر نابودی پایه های نظام سراایه داری  ،ابارزه بخاطر در
دست گرفتن قدرت سیاسی ،بررخرراطررر دیکتاتوری پرولتاریاست .
پرولتاریا از راه ابرارزه ی اقرترصرادی ایتواند تاحدودی وض اادی
خود را بهبود بخشد و برورژوازی را بپاره ای گذشتها وادار سازد  ،ولی
ارضا و تااین انافر عرمریرر اقتصادی و سیاسی او دائر بر رهائی از
استثمار برای همیشه فقط برررا نابودی قدرت سیاسی بورژوازی و
برقراری قدرت سیاسی پرولتاریا یعنی برقراری دیکتاتوری پرولتاریا
ااکان پذیر است  .برای نریر ل باین هدف پرولتاریا به ابارزهی سیاسی
دست ایزند و از وسررررائرررر ل اختلف از قبیل اعتصابات سیاسی،
داونستراسیونها  ،اربررارزه ی اسالمت آایز برای اشغال کرسیهای
پارلمانی و باالخرره اربر ارزه اسلحانه استعاده ایکند  .اعذلک همه ی
این وسائل در آخر رریر ر ن تحلیل تاب وظیعه تدارک و اجرای انقالب
سوسیالیستی اسر ت انقالب پرولتاریائی سوسیالیستی عالیترین ارحله
ی ابارزه طبقاتی پرولتاریا  ،وسیله ی انحصر بعرد و قاط نابودی
سراایه داری و تحصیل قدرت سیاسی توسط پرولتاریاست
ﺝ ـ مبارزه ی ایدﺋولوژیک
برای جنبش انقالبی پرولتاریا  ،ابارزه ایدئوژیک  ،یعنی ابارزه با
ایدئولوژی بورژوائی  ،ایدئولوژی اسلرط در جااعه ی سراایه داری و
بخاطر پیروزی ایدئولوژی پرولتاریائی سوسیالیستی  ،اهمیت فراوانی
دارد  .تکاال سراایه دار ی ناگررررزیررررر استلزم اتحاد و تشکل
پرولتاریاست اعذلک پرولتاریا برای نابودی نظام سراایه داری نه تنها
باید بمثابه طبقه تشکیل شود بلکه باید بمناف طبقاتی خود  ،به
وظیعه ی شارف تاریخی خود آگراهری یابد  .برای اینست که پرولتاریا
به تئوری انقالبی نیازاند اسر ر ت خود پرولتاریا بعلت نداشتن وقت و
فرصت  ،نداشرترن و کرمری آاوزش قادر نیست چنین تئوری را ایجاد
کند  .این تئوری انقالبی توسط روشنعکرانی که بسوی پرولتاریا آادند
تدوین گردید  .ایرن تئوری انقالبی جدید همان اارکسیسم ر لنینیسم
است که رهبران بزرگ پرولتاریا ر اارکا و انالا و لنین ر آنرا ایجاد
کرردنرد ولی با تدوین تئوری اترقی انقالبی وظیعه پایان نمی پذیرد .
پا از ایجاد چنین تئوری باید آنرا در افکار کررارگررران رسرروخ داد
بنابراین ابارزه ی ایدئولوژیک ابارزه علیه جریران خرود رو در جنبش
کارگری نیز هست  ،ابارزه بخاطر اینکه توده های وسریر پرولتاریائی
ایدئولوژی اارکسیستی رر لنینیستی را فرررا گرریرررنررد ابارزه ی
ایدئولوزیک نیز اانند ابارزه ی اقتصادی بخودی خررود هدف نیست .
این ابارزه تاب وظایف سیاسی جرنربرش  ،ترابرر سرناونی سلطه ی
بورژوازی و بر قراری سلطه ی پرولتاریاست.
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هر دم از این آسمان ستاره ای به
زیر میکشند و باز این آسمان پر
ستاره غرق ستاره هاست !
چهههه فهههروزان اخترانهههی توسههه

سهههههرمایه داری در طهههههون تهههههاری

انیهههان
ایهههههن

سرزمین به خاک کشیده شهدند و لینهن
آنچه دریافهت کردنهد هز رقهارت و لهت

به همراه افزون شدن خشم وکین تهوده
ههها ندههوده و مههرح هههر لحاههه و در هههر
نایتشان بیشتر و بیشتر به آنها نزدیه

شده  ،مرگی سخت و مشمئز کننده که از آن گریزی ندارند  .خدر کوتاه بود  ،روز  92فروردین نه زنهدانی بهه دهصد فهرار
از زندان اوین در تپه های اوین تیرباران شدند  .هفت فدایی و دو مجاهد  ،انسانهای شریفی که با بهه سهخره گرفتهن

مرح اودانه شدند و هزاران ستاره آفریدند که تابه امروز و تا به ابد رهرو راه آنها هستند  .اگر رژیم ددمنه

تهوهوی

رأت و سارت چنین نایتی را داشت و تپه های اوین را با خون رفیقانمان گوگون کرد  ،مهوری نایتنار اسالمی

تمامی ایران را بها خهون همپیمانهان قهادش و شهجاق رفیهق کدیرمهان ” بهینن زنهی ” رنگیهن کهرد  .رژیمههای ددمنه

بورژوایی ابوهانه میپندارند با به دتل رساندن کمونیستها ریات خود را تضمین خواهنهد کهرد فافهل از آن کهه هیه راه

گریزی برایشان متصور نیست چون کمونیستها فرزندان طدقه کارگر هستند و این طدقه  ،زنده و تیهشرو و آینهده سهاز

و انقالبی میماند و سرمایه داری با همه رنومتهای الوان

 ،ارتجاعی و محتوم به فنا و نابودی هستند .

زنده و اوید باد یاد و خاطره رفقای انفشان فدایی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران 031/1/33
تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
روابط عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org

کارگران پیشرو و مبارز!
با سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه ،هسته های سرخ و با تلفیق
فعالیت علنی و مخفی به توده کارگران در جهت ایجاد تشکل های
مستقل و تحقق خواستهای فوری شان یاری رسانید.

کمیته آذربایجان

azer@fedayi.org

از طریق ایمیل زیر گزارشات  ،نارات و تیشنهادات ارزشمند و

کمیته تهران

انتقادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید و ما را در باال بردن

Tehran@fedayi.org

کیفیت نشریه و انجام وظایف انقالبی مان یاری رسانید.

karaj@fedayi.org

Rah_sorkh@yahoo.com
راه سرخ در تلگرام

kurdestan@fedayi.org

https://t.me/rahe_sorx

کمیته کرم
کمیته کردستان

