
 

ن داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  3011/اردیبهشت و خرداد  ماه  31دوره دوم  شماره   ارگان فعالی 

 زنده باد سوسیالیسم !

 

با درود به خوانندگان محترم و به جهت احترام الزم به توضیح است که بدلیل پاار  ا   

مسائل ناخواسته ولی قابل اجتناب و کوتاهی ما ، بعالو   مباحث مریوط به کاناهار  

سازمان ، در انتشار مرتب را  سرخ خلل ایجاد شد . ضمن انتقاد به خود ، ایان بای 

نظمی را زیبند  نام بزرگ فدایی کمونیست نمیدانیم و بدیهی تمام تالش خاود 

را به کار خواهیم بست تا بار دیهر شاهد چنین رخداد  نباشیم . همچانایان 

برحسب وظیفه اخبار مربوط به مباحث کنهر  و مصوباا  نن را در 

 شمارها  نتی به اطالع عموم خواهیم رساند .    

 را  سرخ  

 ِاتوپیکِ جالد   انتصابات با عدالتِ  موسم 

  ”انتخابات سرنوشت ! 3011“ انتخابات ، 

  بالماسکه انتخابات 

  جنگ غزه و واقعیت های موجود 

 !!! هفت تپه را خدا آزاد کرد 

 رهایی زن از منظر کمونیستی و وظایف ما 

 روش آموختن کمونیسم 
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چون کوهی از ”

 برمی خیزم  آتش

 باچشمه خونین اشک

روی تجربه های 

 شهادت

مرثیه سوزان زمانه ام 

 “را می سرایم
 سعید سلطانپور



 

                                                                                                           
 

با قرارگرفتن در موسمِ انتخاباتِ کذایی رژیم جنایتتترتار جتیت تور  
اسالمی و بیبارانِ تبلیغاتِ نیایشیِ مترسک ها  سوداگرِ سترکتوو و 

 استثیار خلق فرودست، 

اینک به عنوان وظیفه   انقالبی خود در حیایت از توده ها  تتتتت 

سازمانی خود را مبنی بر ضرورت و لزوم  -ستم ، موضع شفاف انقالبی 
تتریم رفراندوم غیر دموکراتیک و تشریفاتیِ دیرتاتتور  جتیت تور  
اسالمی ، از جانب توده ها  فرودست جامعه و کتارگتران و زحتیتت 
 کشتتان و ختتلتتق هتتا  تتتتتتت ستتتتتم، اعتتالم متتیتتداریتتم 

 
و دعوت زحیترشان و کارگران به تتریم انتخابات را به عنوان گتامتی 
مقدماتی برا  نیایش عیومی مخالفت با اساس نظام و در پتیتونتد بتا 
اشرال دیگر و رادیرال تر مبارزات طبقاتی و سازماندهتی دانتتتته و 

توده   فرودست میدانیم  ضینا این عیت  را در “  ق ر انقالبی” مظ رِ 
سازش کاران و رفرمیتت هایی که در مبارزه بتا “  ق ر ضدِّانقالبیِ” برابر 

رژیم به تتریمِ صرف به عنوانِ واکنشی جناحی یا احتیاطی بتنده می 
 نیایند و درکی طبقاتی از رخدادها  اجتیاعی نتدارنتد، متیتدانتیتم 

 
ما وظیفه   انقالبی خود میدانیم که عالوه بر سازمان دهی و تالش در 
ج ت ایجاد و بتط تشر  ها  کارگر  ، در ج تت گگتاه ستاز  و 
افشاگر  هرچه بیشتر علیه ماهیت غیر دموکراتیک و ارتجاعیِ سازوکار 
اجرایی دستگاه حاکیه که  به لتاظ سیاسی، تتت نتفتوو و اراده   
 ۷۵عناصر مرتجع و متعصب خرده بورژواز  مذهبی ابتدا  انتقتالو 

) که اینک خود به بورژواز  ارتقا یافته اند( و بتختشتی از بتورژواز  
سنتی سابق که موافق گن ا بودند ، تالش نیاییم  هتیتان نتیتروهتا  
مرتجعی که طی چ اردهه بارها ثابت نیوده اند که برا  بقا  استیال  
خود، از هیچ حربه ا  علیه مخالفان و رقیبان و توده   تتتت ستتتم 

 دریغ نخواهند کرد 

 
یری از وجوه گگاه ساز  طبقاتی مردم ایران ، اشاره و تاکید به مضیون 
 ۷۵و متتوا  انتصار طلبانه   قانون اساسی رژیم است که از ستال 

هیه چیز را در ید قدرت سیاسی خرده بورژواز  راستت افتراطتی و 
بخش هایی از بورژواز  سابق موافق خود )بورژواز  سنتی(،  قترارداده 
بود و هژمونی ایدئولوژیک روحانیت شیعی را تا به سرحد فتاشتیتتتم 
مذهبی در عرصه سیاسی به رسییت شناخته بود، در ادامه سال ا  بعد 

قانون اساسی و یا قوانیتنِ متادونِ  ۷۵، با تصویبِ اصالحیه سال ۷۵از 

قانون اساسی مث  برنامه پنجم توسعه در راستا  پیاده دساز  اصت  
قانون اساسی، به نفع هرچه بیشتر سرمایه داران و ستردمتدارانِ  44

جدید، بیش از پیش این قانون در مضیون خود مناسبات نتیتروهتا و 
تقاب  طبقات را و حتی رقابت درون طبقه حاکیه را به وضوح منعرس 

 نیود  

خلق ها  حامی حق تعیین سرنوشت و طبقه   فرودستت و بتویتژه 
کارگران جامعه به مثابه   اکثریت مطلق جامعته، بته هتیتچ وجته 
مطالبات و خواسته هایشان در این قانون منعرس نگردیده و هتیتواره 
اقدامات قوا  اجرایی و قضایی حاکییت در چ ارچوو این قانتون، بته 
مثابه   عی  در ج ت منافع طبقه   خود و موافقین تیامیت ختواه 

 عتیتلتی طتبتقته کتارگتر متیتبتاشتد -خود و حتذف ضتیتنتی

به هیین ج ت یری از اقداماتی که میتواند نیایانگر ق ر انقالبی تتوده 
ها در پیوند با وجوه رادیرال مبارزاتی باشد، ابراز به رسییت نشناختتن 

موجودیت تیام ن ادها و قتوا  ” کلیات اصول هیین قانون اساسی که 
، “ اقتصاد مبتنی بر قاعده احترام به مالریت خصوصی“ ، “ سرکوبگر نظام

-تعیین دامنه و حدود و ثقور تیامی مصتوبتات و قتوانتیتن ادار ”  
، “ رسییت فاشیتم شیعتی”  ، “  تجار  رژیم ددمنش_مدنی _جزایی_
عدم به رسییت شناختن حق تعیین سرنوشت مل  و ” و “  ناسیونالیتم” 

تعیین روابط ارتتجتاعتی ” ، “  متدودیت شدید گزاد  دموکراتیک افراد
رجوع دروغین به گراء مردمی به شرط ا و شروط تا  ” و “  خانواده و زن

 و   را شامت  بتوده، متیتبتاشتد  “  مرتجعین نظام به نام مثال جی ور 

 
با توجه به موارد پیش گفته،اینک کیا فی التابق مضتره   انتصاباتی 

و در شرایط فعلتی،  ۸۵ریاست جی ور  رژیم ،که در امتداد اعتراضات 
شر  عریان تر و موحشانه تر نقض دموکراسی با هدف ایجاد اختتنتا  
بیشتر و سرکوو و حذف بال وجه مخالفین برا  بقا  نظام در شرایتط 
بترانی گینده است، نیز برگرفته از اصول هیین قانون اساسی حتامتی 
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  انتصابات با عدالتِ موسمِ  

 اتوپیکِ جالد :       
 

 “هیوا کلهر”



 

منافع سرمایه داران و طبقه   متوسطِ مرفه است که اساسا به لتتتاظ 
عدم تناسب منافع، طبقه   فرودست در اولین گام هتا  تتتترکتات 
اجتیاعی خود باید کلیتِ جَلَوات عینی گن قانون ،مث  هیین انتخابتات 
فرمایشی را که به مثابه   روبنا  ارتجاعی نظام سرمایه دار  حتاکتم 
در ایران است، توام با اساس نظام سرمایه دار ، در تعارض با متنتافتع 

 طبقاتی خود دیده و با گن مبارزه نیاید 
توده   تتت ستم ایران هم اینک با تتلی  نقش شورا  نگ تبتان در 

در مخالفتت بتا “  انتخابات” بجا  “  انتصابات” عی  ،به خوبی از عبارت 
جی ور  تقلبیِ اسالمی استفاده نیوده و این امر نشان از گگاهی بیشتر 
 تتتوده هتتا در نتتتبتتت بتتا ادوار گتتذشتتتتته متتیتتبتتاشتتد 

اما فارغ از اشاره تئوریک ما به نقش ارتجاعی شورا  نگ بان از طتریتق 
نظارت استصوابی در انتخابات بویژه در این دوره و یا دختالتت هتا  
فرمانده ک  قوا )ولی فقیه( در خصوص کاندیدا  فرمایشی و غالتبتا از 
 یتتک قاتتیتتاش افتتراطتتی متتنتتطتتبتتق بتتا قتتانتتون استتاستتی رژیتتم،

یاد گور  ضرور  برا  ما، شرح دادن ابعاد  از این مضتره   حقیقی 
است که از چشم توده ها  تتت ستم نیز دور نیانده است ،هیانجایتی 
که رئیس قوه   قضائیه فعلی، که طبق قانتون استاستی متنتتتختب 
رهبریتت )رئیتی( ، در این دوره با شعار انتخاباتی مبارزه با ستتتم و 
ظلم و فتاد و اجرا  عَدالت، از دستگاه قضایی کشور که وظیتفته اش 
رسیدگی به این امور است، به دستگاه اجرایی کشور که وظتیتفته   

 دیگر  دارد، قصد هجرت دارد! 

رئیتی که هم اینک چونان خامنه ا  در گذشته، برا  خیز برداشتتتن 
در ج ت انتصاو به مقام رهبر  گینده رژیم، یک شبه و بتدون طتی 

توستط کتانتدیتدا  “  گیت الل ی”  به “ حجت االسالمی”طریق از مقام 
 سیاهی لشرر سپاهی ،ملقب گشته و ارتقتا  درجته یتافتتته استت 

هیین جناو رئیس جی ورِ عنقریبِ رژیم، با شعارها  اتوپیکِ عدالتت 
متور، خیز بلند  برا  تریی  سبقه   جالد  خویش در هتیتئتت 

، اینبار برا  سرکوو بی قید و شرط و عریان توده هتا  ۷۵مرگ سال 
 برمیدارد                                                                            ۰4۱۱فرودست و مبارزین جان بر کف پتا 
، دومین مقام رستیتی کشتور ۰4۱۱که در صورت توفیق در انتصابات 

یعنی ریاست جی ور  رژیم خونخوار را تصاحب کرده و م م تر از گن 

ریاست شورای عاایا  ” قانون اساسی رژیم،  ۰۵۷میتواند طبق اص  
 را که زیر نظر رئیس جی ور استت و وظتیتفته اش   “ امنیت مل 

پاسدار  از انقالو اسالمی و تیامیت ارضتی و ”  ، “  تامین منافع ملی” 
امنیتی کشور _تعیین سیاست ها  دفاعی”، “پاسدار  از حاکییت ملی

ب ره گیر  از امرانات ماد  و معنو  کشور برا  مقابله با ت دید ” ،  ”   
    را  و“  امتنتیتتتی_تدابیر کتلتی دفتاعتی” ،  “   ها  داخلی و خارجی

دوشادوش سپاه پاسداران، بالمانع چه در داخ  و چه در منطقه و علیه 
 استثیار هترچته بتیتشتتتر ختلتق فترودستت، پتیتش بتبترد  

 
حال با درک حتاسیت تاریخی شرایط موجود و شدت تخاصم عتریتان 
توده با قوا  حاکیه   در حال یردست ساز  صفوف  مجدد خود، و 
تشخیص اینره فاشیتم مذهبی رژیم سرمایه دار  حاکتم بته رستم 

تاریخ چ   ساله   حاکییت ارتجاعی خود، هم اینک نیز با تیام قوا و 
امرانات، بی متابا عرصه را از هرگونه رقیبی خالی نیوده و حتتتی از 
دولتیان کنونی و خود  ها  گذشته و حالشان هم حتذف ختواهتنتد 

 کرد، 

پس موظفیم با ارزیابی صتیح، گام هاییان را به دقت و استتوارتتر در 
ج ت ایجاد گگاهی و سازماندهی توده ها برداشته و در عین حتال بتا 
نگاه ماتریالیتتی به تاریخ جوامع ،بخاطر بتپاریم که ایتن اقتتتضتا  
شرایط تاریخی است که یک حرومتی با خصائ  رژیم فعلی ،ن ایتا پس 

دهه اعیال فاجعه بار دیرتاتورمآبانه و سرکوو و اعدام و ختفتقتان  4از 
در کنار به اوج رسیدن بتران ها  واتی سرمایه دار  در اقتصتادش و 
نیز تشدید تضادها  منافع درونی در خودِ طبقه   حاکیته و بتیتن 

تاریخی، یتک ستقتوط  -سردمداران رژیم،  عالوه بر شرتت طبقاتی
 ایدئولوژیک انتظارش را خواهد کشید _عظیم سیاسی

پس یرصدا تر ازقب  در صفوف توده ها  تتت ستم و زحیتت کتش، 
 ختتتروش انتتتقتتتالبتتتی ختتتود را اعتتتالم متتتیتتتداریتتتم 

 

 مضمحل باد رژیم سرمایه داری جنایتکار جمهوری اسامما 

 باارااارار باااد جاامااهااوری یاا را اایااو شااورایاا  

  زناا ب باااد نااناام نااویاا  سااوساایااایاایاا ااتاا 

 

                                                                                                                  
 ”هیوا کلهُر ” 
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سازمان اتحاد فدائیان کمونیستت  رتن ن استت  سازمان اتحاد فدائیان کمونیستت  رتن ن استت  
ن توده های کتاررتن و زتتمت ت ت   ن توده های کتاررتن و زتتمت ت ت  که بدون تجهی  که بدون تجهی 
به سالح  گایه و تشکل ،جنبشتهتای اجت تمتا  به سالح  گایه و تشکل ،جنبشتهتای اجت تمتا  
با خطنات زیادی مواجه روده و خواهنتد رتود  با خطنات زیادی مواجه روده و خواهنتد رتود  
 انقالبی  رنیانگذاران سازمان 

ی مشی  انقالبی  رنیانگذاران سازمان ما درپیگی 
ی مشی ما درپیگی 

 و ا تتجتتاد 
 
 و ا تتجتتاد متتیتترن رتتن تتتالع جتتهتتت رفتتی اتتنا تتنتتد 
 
متتیتترن رتتن تتتالع جتتهتتت رفتتی اتتنا تتنتتد 

وهتتای  وهتتای زمتتهتتنتته هتتای نتتاتتنی و رتتمتت  اتتتحتتاد نتتی  زمتتهتتنتته هتتای نتتاتتنی و رتتمتت  اتتتحتتاد نتتی 
و جامعه از ههچ کوششی فنورتاار نت تنده  و جامعه از ههچ کوششی فنورتاار نت تنده ایشی ایشی
 اتتحتاد 

ن
ا ط کنوب  اتتحتاد و نخواهیم کند  رویژه در شی
ن
ا ط کنوب و نخواهیم کند  رویژه در شی

صفوف فدائیان کمونیست مه واند گام متهت  صفوف فدائیان کمونیست مه واند گام متهت  
وهتتتای انتتتقتتتالبی  وهتتتای انتتتقتتتالبی در راه وتتتتدت و هتتتمتتتکتتتاری نتتتی  در راه وتتتتدت و هتتتمتتتکتتتاری نتتتی 
ن گتار درجتهتت اتتحتاد تتمتام  ن گتار درجتهتت اتتحتاد تتمتام درون جامعته و نتی  درون جامعته و نتی 
تتتو جتتتامتتتعتتته در  تتت   وهتتتای انتتتقتتتالبی و اتتتیتتتشی تتتو جتتتامتتتعتتته در  تتت  نتتتی  وهتتتای انتتتقتتتالبی و اتتتیتتتشی نتتتی 

  جیهه انقالبی باشد  جیهه انقالبی باشد  



 

بار دیگر نیایش دمرراسی به سبک جی تور  استالمی بته راه افتتاد ، 
ریاست جی ور  اما با تفاوت ا  بتیار  با موارد گذشته  و ”انتخابات ”

بتتا اهتتدافی دیگتتر ، برمبنتتا تیتتام شتتواهد و حتتتی نظتتر ستتنجی هتتا  
دستگاه ا  تبلیغی رژیم ، انتخابات این دوره نتبت به گذشته از رونق 
بتیار  پائینی برخوردار خواهد بود ، به طتور  کته حتتی کتارگزاران 
حرومت و حتی شخص خامنه ا  صریتا بته گن اوعتان داشتته انتد و 
البته چندان از بوجود گمدن این وضتعیت نگتران نیتتتند چترا کته در 
انتخابات این دوره اهداف دیگر  را دنبال میرننتد ، دیگتر متشروعیت 
نظام و بیعت با رهبر  و اراجیفی اینچنینی مطترح نیتتت ، بلرته بته 

با این انتخابات انقالو خالص ”  قول م د  طائب فرمانده قرارگاه عیار 
و پیتشاپیش مقامتات امنیتتی ، پلیتس و ستپاه و قتوه ”  ساز  میشود 

قضایه هیگان را ت دید کرده اند که هیچ گونه تبلیغی علیه انتخابتات و 
تتریم گن را بر نییتابند و به شتدت برختورد میرننتد ، در اصت  ایتن 

 ت دیدات علنی ماهیت واقعی ماه ا  گینده رژیم را گشرار میرند   

با تداوم بتران اقتصاد  و تشدید  لتظه ا  گن و فرو پاشتی عنقریتب 
اقتصاد که ناقوس گن از هم اکنون با به بن بتت خوردن مذاکرات اتیی 
و به نتیجه نرسیدن قریب الوقوع توافقات برجتامی کته خواستته قلبتی 
جناح اصلی و قدرتیند رژیم است ، به صدا درگمده   بتران اجتیاعی و 
سیاسی گتترده ا  انتظار رژیم را میرشد و رژیم به عینه مرگ متتوم 
خود را میبیند   اکنون زمان چاره جویی است و بدین منظور در تالش 
است ابتدا با یردست کردن قدرت و بیرون راندن هیه کتتانی کته  در 
حاکییت ساز مخالف کوک میرنند  ، به زعم خود قابلیت و توان ختود 
را در مقابله با بتران ا  پیش رو دو چندان کند  در طی این سال ا ، در 
 ن ایت یاس و استیصال با قدرت و مترم حرف زدن و عی  کردن ! 

از مشخصه ها  بارز رژیم بتوده و اکنتون هتم کته از هتر ستو متافت  
امپریالیتتی در تالشند با فشار وارد گوردن بتر گن و وادار کتردنش بته 
تغییر رفتارها و به اصطالح خودشتان متیتدن کتردن گن ، زمینته بتاز 
گرداندنش به جامعه متیدن را فراهم کنند و تتقتق ایتن امتر تن تا بتا 

پتی  ۷+۰پذیرش شروطی است که در مذاکرات برجامی از جانب گروه 
گرفته میشود ، میرن خواهد شد  ، پذیرش این شروط  هم بته معنتی 
ت ی شدن جی ور  اسالمی از ماهیت واقعی خویش استت   در پاستخ 
به فشارها  کیر شرن اقتصاد  و سیاسی گمریرا و اروپا بتر جی تور  
اسالمی ، رژیم تن ا روش برخورد از موضع باال و قدرتیند را در دستتور 
قرار داده   م یترین وجه این سیاست  در عرصته سیاستت ختارجی  ، 
پیش گرفتن روش کره شیالی و تبدی  شدن به کشور  دارا   بیتب 
اتم است که به زعیش تن ا عام  بازدارنتده ت تاجم ختارجی و تثبیتت 
موقعیت خود به عنوان قطب م م منطقه خاورمیانه  خواهد بود   بترا  

تتقق این امر نیاز به حاکییتی یک پارچته و یتک صتدا استت کته بتا 
متقق خواهد شد   بدین منظور هیه مقتدمات  ۰4۱۱انتخابات کذایی 

فنی و ترنولوژیری را فراهم کرده فقط نیتاز بته متتاعد شتدن زمینته 
سیاسی در داخت  بترا  بته اصتطالح ختودش وارد شتدن بته باشتگاه 
دارندگان سالح اتیی است    از طرف دیگر و از هیه م یتتر چگونگتی 
برخورد رژیم با دشین واقعی ختود ، یعتنی کتارگران و زحیترتشان و 

 توده ها  کار و زحیت است   

رژیم بنا برماهیت سرکوبگر و فاشیتتی خود در برابر توده ها طی ایتن 
 ۰4۱۱”انتخابات “ سال ا هییشه یک روش را در پیش گرفته و اکنون با

جالد به منصب ریاست جی تور  ، در ”  رئیتی ”  و برگیاردن عنقریب 
تدارک است تا ناتوانی خود در پاسخ گویی به مشرالت و دغدغه هتا  
معیشتی روز افزون توده ها و خطر قریب الوقوع  شورش ا  عیومتی و 
گتترده  که میتواند بنیان ا  رژیتم را بته چتالش کتشد ، بتا قتدرت و 
ددمنشی بتیار مقابله کند   الزمه این اقدام انتجام و یتک صتدایی در 
درون حاکییت و حفظ و تقویت مزدورانی است که  تا به گخرین لتظه 

 بدون هیچ تعللی حاضر به  سرکوو و کشتار توده ها باشند    

اکنون مطرح کردن  حریم انتخابات آنهم در شرایط  کاه 
 حریم انتخابات شعار هر روزب مردم در هر اعتراض صنف  
ش ب و حت  اصمح طلبان نان به نرخ روز خور هم پاای آن 
ریته ان  ، احم ی نژاد هم شهر به شهر آن را  بلیغ میکن  
و حت  سران رژیم هم  به نوع  آن را پذیریتاه انا  و باا 
عنوان کردن اینکه کاهش  عا اد شارکت کننا   اان در 
انتخابات از مشروعیت آن نمیکاه   ، از جانب کمونیا تها 
به مثابه انفعای  بیش نی ت . اکنون بای  به صاراحت و باا 
سرعت  از نقشه های رذیمنه  رژیم  برای سرکوب و کشتار 
 ودب ها پردب برداشت و باا اا رت بارای  ساازمان ه  و 
متشکل کردن کار ران و  ودب های یرو دست برای مقابلاه 
با ای  رژیم یاشی ت و سرنگون  اهر آمیز آن  اام هاای 
محکم و استوار برداشت . بای  به وضوح نشان دهیم  که  با 
 مام  وان و عزم  آهنی  در داخل و در  مام عرصه هاای 
می ان  مبارزب حضور داریم . بای  نشان دهیم که ی ای  از 
بط  کار ران و زحمتکشان برخواسته و ریشه در ای  طبقه 

 دارد و هیچگاب از پیکار باز نم  ای ت  .  

 متعود موسو   
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به باور جرج سانتیانا مردم اسیر احتاسند و میتوان احتاسات گن ا را به 
سادگی برانگیخت ، مردمی که اندیشه نییرنند ولی قدرت تغییر 
دارند   شاید معنایی دقیقتر از عوام فریبی برا  پوپو لیتم نباشد ، 
فریب دادن عوام الناس که در بی خبر  و ناگگا  نگه داشته شده اند 
تا سلطه گران به روز مقتضی و وقت نیاز بتوانند بر موج احتاساتشان 
سوار شده ، گن ا را فریفته و از ملت لشگر  در خدمت مقاصد و منافع 
خود بتازند   پوپولیتم روش شیادانه ا  است بر این اساس که گن ا 
بشی دلخواه و بعضا بتیار کوچک از واقعیت ها را به توده ها نشان 
میدهند   عدم گگاهی بزرگترین درد است عدم گگاهی سیاسی ، 
اقتصاد  ، اجتیاعی و طبقاتی در توده مردم ، قاطبه اجتیاع را به 
حرکتی تبدی  میرند برا  سوار  و م ره ا  برا  باز  گن ایی که 
خوو میدانند و در بطن فتاد و ستم حرومت یا شریک هتتند یا 
عام    حرومت ا از بی سواد  اقتصاد  توده مردم مانند یک ثروت 

 ملی متافظت میرنند   
در این حال دمرراسی این مأمن جذاو به ملتی که در تیام لتظه ها و 
در تیام مدت قب  از انتخابات مق ور قدرت و سلطه بوده است این 
شأن و شخصیت و احترام و عزت کاوو را میدهد که بفرما شیا 

هیه چیز به انتخاو ”  انتخاو کن و حالوت این رویا و سراو 
را چون شرنگی به لب تشنه ملت هییشه در متا  ”  شیاست !! 

میریزد و فراموش میشود که این دمرراسی اگر چه به مردم حق 
انتخاو میدهد ولی به هیچ وجه گگاهی و علم درستی برا  انتخاو به 
مردم ارائه نییرند   نه تن ا گگاهی درست و تیام واقعیت را به توده 
نشان نییدهد بلره با انواع شگردها و شعبده پوپولیتم حقایق را قلو 
شده و بزرگ برا  مردم نیایش میدهند ، موج احتاسات ملت را برمی 
انگیزند و به متیر  که خود میخواهند هدایت میرنند و بدا به حال 
ملتی که در زیر ستم و بردگی ، نه تن ا گموزش و گگاهی درستی ندارند 

 بلره حافضه تاریخی هم ندارند  
روسا  جی ور در این نظام و تیامی سیتتی ا  کاپیتالیتتی و  

توتالیتر فقط و فقط مامورینی برا  اجرا  اهداف و دستورات از پیش 
تعیین شده هتتند و تیام کارهایی که باید در هر دوره انجام دهند از 
قب  مشخص گردیده و برا  حفظ منافع نظام و طبقات حاکم و تتییع 
اربابان شرقی و سیر نگه داشتن گمران غربی ، هر چه اراده کنند ، گن ا 
مامور به انجام هیان هتتند  برا  مثال بتیار  از طرح ا  مخرو 
سپاه در زمینه گبخیز دار  که امروز باعث خشرتالی و از بین رفتن 
دریاچه ها و نابود  کشاورز  در بخش ها  خاص شده ، عیر  بیش 

سال دارند ، یعنی سه دوره ریاست جی ور  فقط در خدمت  ۰۱از 
 اجرا  هیین اهداف سپاه و کلیت نظام و سردمداران گن بوده است  

برا  مثال احید  نژاد ، کتی که حافظه تاریخی نه چندان دورمان  
یار  کند ، در دوران ماموریت او تیامی اوامر و مطامع نظام چه از 
برداشتن سوبتد ، گتترش بخش خصولتی ، تتییق مردم با چندرغاز 
یارانه ، افزایش ن اده ها و کاالها ، ایجاد تنش ا  هدفیند در منطقه و 
ج ان و سرکوو مخالفان و      بطور کام  انجام شد   این افراد هیگی 
مزدور نظامند نه دوست ملت و مردم ، در بخش جذاو و م یج 
کارها  این افراد باالخص احید  نژاد افشاگر  ها  دلبرانه به چشم 
میخورد ، اما باید دانتت که در پوپولتیم افشاگر  یعنی روغن ریخته 
را نذر امامزاده کردن و سوء استفاده کردن از گبرو  قبال ریخته بین 
مردم ، که رازها  لو رفته و اطالعات سوخته را به عنوان افشاگر  به 
ملت قالب میرنند و گرنه شرح دروغگویی و دزد بودن این نظام دزد 
ساالر بر کتی پوشیده نیتت که هیچ ، در این چ   و اند  سال با 
هزاران شاهد و گواه و سند بر هیگان معلوم شده است   دراین جشن 
بالیاسره انتخابات مزدوران نظام ماسک ها  زیبا و م یج و رنگارنگی 
از بشر دوستی و مردمی بودن به چ ره زده اند ، هوشیار باشید که در 

 پایان جشن شام این م یانی ، ما ملت فریب خورده خواهیم بود  
 ما را به رخت و چوو شبانی فریفته است 
 این گرگ که سال است با گله گشناست 

 خترو حامی 
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 بالماسکه انتخابات    
 خسرو حامی 

خردب بورژوازی ایران مثل هر کشور سرمایه داری در حال رش  دیگر ، 

ااشار وسیع  را  شکیل م  دهن  . نقش خردب بورژوازی در جاریاان 

ایام بهم  ماب ، بکار  ریته ش ن وی در دستگاب متمرکز دویت  مبتن  

بر والیت یقیه و رش  عنیم بورکراس  ، خ مات ، آموزشگاهها و .... 

نقش مهم ای  نیروی اجتماع  در  حوالت سیاس  و اااتاداادی را 

 روش  م  نمای  .

با رش   کنویوژی و صنعت و انقمب عنیم در ابزارهای  ویی  جاریاان 

وسیع خردب بورژوازی را از خود متاثر کردب بخش مهم  از آنها را باه 

مواضع پرویتاریا نزدیک م  کن  . در عی  حال طیف های  ونا ون  از 

ااشار مریه آن در برابر خواستها و مطایبات رادیکال ای تاد ا  ما  

 کنن  .

ااشار پائین  خردب بورژوازی که نیروی بزر   را  شکیل م  دهن  در 

برابر اختناق و یشارهای ااتدادی سرمایه داری با حاکمیت جمهاوری 

اسمم  در  ضاد ارار م   یرن  و به سمت مبارزب علیه سرمایه کشی ب 

م  شون  . در حاییکه ااشار یومپ  پرویتاریا بر زمینه وضعیت ناپایا ار 

ااتدادی خود و بر زمینه های باورهای مذهب  ، هنوز م تعا  اارار 

 ریت  در خ مت ار جاع و نیروهای سرکوبگر سرمایه علیه جناباش 

 کار ری ه تن  .
 “از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ” 



 

در هفته ها  گذشته بار دیگر درگیر  بین فلتینی ها و رژیم    
ص یونیتتی اسرائی  باال گرفت ، در طی دوازده روز قریب چ ار هزار 
موشک از غزه به سیت ش رها  اسرائی  شلیک شد و جنگنده ها و 
توپخانه اسرائی  بخشی وسیعی از مناطق مترونی غزه را با خاک 

نفر از  0۱نفر از ساکنین غزه و نزدیک به  0۷۱یرتان کردند ، بیش از 
ش روندان اسرائیلی کشته شدند و ن ایتا گتش بتی برقرار شد تا بار 
دیگر و زمانی دیگر این جنگ ارتجاعی شعله ور شود   با توجه به 
طرفین درگیر  و اهدافی که دنبال میرنند با اطیینان میتوان گفت 
این درو تتلت  باط  هیچگاه متوقف نخواهد شد    واقعیت جنگ غزه 
فرا  تبلیغاتی که رژیی ا  مرتجع هر دو سو  این جدال و جریانات 
رفرمیتت موسوم به چپ ضد امپریالیتت به اصطالح متور مقاومت به 
راه میاندازند ، جدال بین فلتطین و اسرائی  جدال توده ها  
فلتطینی و اسرائیلی نیتت بلره جدال بین باندها  مافیایی فلتطینی 
که هر کدام سر در گخور یری از دولت ا  مرتجع و جنایترار منطقه 
دارند و به نیایندگی از این دولت ا از یک سو و رژیم فاشیتت و 
جنایترار اسرائی  از سو  دیگر است و توده ها از هر دوسو صرفا 
قربانی و وجه الینازعه ا  برا  پیشبرد اهداف این جانیان هتتند   در 
یک سو  این وقایع گروه ا   مزدور  مانند حیاس و ج اد اسالمی 
و حزو اهلل لبنان ، بنا براعتراف صریح رهبرانشان با برخوردار از 
کیر ا  بی دریغ مالی و کاالیی و تتلیتاتی جی ور  اسالمی که از 
اموال و دارایی ا  کارگران و توده ها  متروم و فقر زده ایران صورت 
میگیرد ، زندگی انگ  وار  پیشه کرده و گوش به فرمان  حرام  ایران 
و در خدمت اهداف این جانیان هتتند و بالطبع حفظ وضعیت جنگی 

 و براه انداختن جنگ ا  کوتاه مدت دوره ا  ضامن بقایشان است  

ضین اینره برا  جی ور  اسالمی به عنوان بزرگترین حامی این  
باندها  مزدور ، تداوم گشوو و درگیر  و جنگ در هر گوشه 
خاورمیانه نعیت بزرگی است که به راحتی بتران ا و تنش ا  داخلی را 
به خارج منتق  کرده و اوضاع داخ  را تتت الشعاع این تتوالت قرار 
دهد و در عین ح  در رقابت با دول مرتجع عربی برا  استیال بر 
منطقه از گن ب ره بردا  کند ، کیااینره در جنگ اخیر عیال دولت 
خودگردان که جیره خور عربتتان و امارات است ، اچیز شده و به 
حاشیه رانده شدند    در سو  دیگر رژیم فاشیتت و میلیتاریتت 
اسرائی  قرار دارد که نطفه گن بر خونریز  و کشتار بتته شد و تا به 
امروز ادامه دارد و ادامه خواهد داشت جنگ و کشتار ضامن بقاء این 
رژیم و تداوم کیر ا  مالی و تتلیتاتی امپریالیتت است ، رژیم 
اسرائی  بدون دالرها و تتلیتات و هیراری ا  اطالعاتی گمریرا و اروپا 

دوام نخواهد گورد پس ایجاو میرند که وضعیت جنگی و براه افتادن 
 جنگ ا  دوره ا  را هیواره حفظ کند   

با مرور بر تاربخ هفتاد ساله درگیر  ها  فلتطینیان با رژیم 
ص یونیتتی به منظور ازاد ساز  سرزمین فلتطین از دست اشغالگران 
ص یونیتت ، بعد از هفت دهه گنچه از سرزمین فلتطین باقی مانده ، 
دو بخش در حد دو ش ر کوچک  شام  کرانه باختر  و نوار غزه است 
که هیچنان سرزمین فلتطین متتوو میشود   برا  دهه ها  
سازمان ا  انقالبی فلتطین منزل گاه و حامی انقالبیون منطقه 
بخصوص ایران بودند و اکنون به مرکز تجیع گروهی مزدور شده که از 
هیچ کار  حتی قاچا  مواد مخدر برا  کتب درگمد و اداره زندگی 
خود رویگردان نیتتند و فقط چشم به دالرها  اهدایی دول منطقه 
خصوصا ایران دوخته اند تا به قول حتن نصراهلل از پوشاک و خوراک و 
دارو گرفته تا انواع تتلیتات و موشک از ایران دریافت کنند حتی شده 
در چیدان  و برا  خواست ارتجاعی گزاد  قدس شریف ! به کار 
ببندند   اکنون گنچه مغفول مانده توده ها  فقر زده و گواره و درمانده 
فلتطینی است که فقط هر از گاهی باید قربانی مطامع این باندها  
مخوف جانی شوند و هیچنین کارگران و توده ها  ستیدیده و به فقر 
کشیده شده ایران ثروتیند هتتند که خود در فقر و گرسنگی و 
بیرار  دست و پا میزنند و این رژیم پلید با ثروت و دارایی گن ا جیره 
خوارانش را پرورش میدهد و ک  خاورمیانه را به خون کشیده   مشر  
فلتین هیچگاه و به هیچ طریقی ح  نخواهد شد و هیواره به هیین 
حالت استخوان ال  گلو باقی خواهد ماند ، تا زمانی که رژیم جنگ 
طلب و فاشیتت جی و  اسالمی بر سر کار است و انگل ایی چون 
حزو اهلل و حیاس و ج اد اسالمی و حشد الشعبی زالو وار از خون و 
ثروت مردم ایران تغذیه میرنند   مشر  فلتطین هیچگاه ح  نخواهد 
شد تا زمانی که فاشیتت ا در اسرائی  بر قدرت تریه دارند و با جنگ 
گفرینی و گشوو تجدید حیات میرنند به خصوص در حال حاضر که 
رژیم اسرائی  در بتانی ترین و بی ثبات ترین دوران عیر خود قرار 

 دارد      

 متعود موسو   
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 جنگ غزه و واقعیت های موجود 
 مسعود موسوی  



 

خبر  مث  توپ صدا کرد و عده ا   هل له کتشان و شتیرینی پختش 
کنان  به خیابان ا  شوش ریختنتد و در بتو  و کرنتا کردنتد و ستلفی 
گرفتند کارگران را دعوت به شاد  و پایروبی کردند و هوادارانشان  در 
فضا  مجاز  به یردیگر تبریرات شداد و غالظ گفتند کته هفتت تپته 

 گزاد شد ، هیه حیران از دست چه کتی ؟ توسط چه کتی ؟ 

معلوم شد چاکران جناو رئیتی جالد ، رئیس قوه قضائیه ، در گستتانه 
برگیاردن  برا  پتت ریاست جی ور  ایشان ، اراده نیوده و هفت تپه 
را از دست مشتی غارتگر و استثیارگر موسوم بته بختش خصوصتی در 
گورده  به دست مشتی دیگر غارت گر و استثیار گر موستوم بته بختش 
دولتی انتقال دادند و در اص  باند  از سرمایه داران بر باند  دیگتر از 
سرمایه داران غلبه یافتند و کارگران هفت تپه بعد از سه سال اعتتراض 
و اعتصاو و وجب به وجب طی کردن خیابان ا  ش ر شوش در سرما و 
گرما و طرح شعارها  متعدد از افزایش حقو  و بییه گرفتته  تتا اداره 
شورایی کارخانه که هیچردام به نتیجه نرسید ، اینتک بایتد بته اربتاو 
جدید کارخانه اقتدا کنند و شرر خدا را به جتا  گورنتد کته بته گزاد  
رسیدند  و حال باید گرام گیرنتد و بته کتار متشغول باشتند  و منتظتر 
بیانند تا مدیر دولتی کی و چگونه الاق  حقو  معوقه شان را میپردازد 
، جی ور  اسالمی هم با این ترفند مدتی از جانب هفت تپه ای تا رو  
گسایش خواهد دید    شرم گورتر اینره در این میان عده ا  تتتت نتام 
مدافع طبقه کارگر بر باال  سرو در زیر پترچم جی تور  استالمی بتا 
سابقه مشعشع ، خود را سردمدار تتقق ایتن پتیروز  دانتتته و گن را 
تقدیم کارگران کردند ، در حالی که کتامال متش ود استت در متاجرا  
هفت تپه برنده اصلی سرمایه داران بودند و بازنده اصلی کارگران هفت 
تپه که بعد از سه سال اکنون تن ا خواسته شان دریافت حقو  معوقته 
شده که گن م به گینده ا  نامعلوم وعده داده شده است   مضترتر این 
است که این رهبران جتان برکتف ! کتارگران هفتت تپته بعتد از ب تره 

اکنتون ”  بردار  از این پیروز  شتگرف !! ختود اعتتراف میرننتد کته 
فرصتت طلبتان ”      برگشتیم سر جا  اول و باید از صفر شروع کنیم 

که از هیچ موقعیتی برا  مطرح کردن خود و به انتراف بردن مبارزات 
کارگران و تتلی  توان مبارزه گن ا نییگذرند ، این بتار هتم بته سترعت 
وارد عی  شدند و با دادن گدرس غلط به کارگران و تفریک سرمایه دار 
دولتی و خصوصی عیال حاص  سه سال مبارزه کارگران هفت تپه  سه 
سال بیرار  و فقر و خودسوز  و خودکشی و سترگردانی را بته توبتره 
اربابان خود ریختند و دوباره تاج افتخار رهبر  هفت تپه را بته چنتگ 
گوردند تا بار دیگر در جایی دیگر به خدمات شایان خود به اربابانشان و 

 به شرتت کشاتدن مبارزه کارگران هفت تپه مفتخر شوند   

در ماجرا  هفت تپه چپ نیاها متیالنه چنان جلوه دادند که استثیار 
گر خوو و بد داریم  و بدین منظور به کارگران چنین الغتا کردنتد کته 
میبایتت از این دست به دست شدن بین دزدان و غارتگران خوشتال 
باشید ، چپ نیاها  فرصت طلب که در مقطع تتشری  دادگتاه بترا  
” رسیدگی به مالریت هفت تپه به هیجان گمده بودند و با طترح شتعار 

برا  کارگران مشغولیاتی گفریدنتد اکنتون ”   خلع ید یک کالم والتالم 
با خلع ید از مالک خصوصی چنین نشان میدهند که فتح الفتوح انجام 
شده است و اکنون کارگران هفت تپه کته بعتد از هفتتاد روز از شتروع 
سال جدید حقوقی دریافت نررده اند ، بتار دیگتر در متوطته کارخانته 
برا  دریافت حقو  معوقه شان تجیع کرده اند و حضراتی که از شاد  
خلع ید مالک خصوصی از کارخانته در پوستت ختود نیتی گنجیدنتد ، 
کارگران بی مزد و حقو  را فراموش کرده اند   فرصت طلبان چپ نیتا 
هیواره به مثابه نیرو  وخیره سرمایه داران در صفوف کتارگران عیت  
کرده و به موقع برا  بته انتتراف بتردن مبتارزات کتارگران و تتضعیف 

 پتانتی  انقالبی اعتراضات کارگر  وارد عی  شدند  

از وظایف مبرم و عاج  ما ، خصوصا در این مقطع از مبارزات کارگران  
و توده ها  فرودست ، افشا و طرد فرصت طلبان چتپ نیتا استت کته 
هیواره به عنوان نفوو  ها  بورژواز  عی  کرده اند   بی شک مبارزه 
بر علیه بورژواز  و حاکییت فاشیتتی گن جدا از مبارزه با این عناصتر 

 نیتت                 

 کیومرث منصور    
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 هفت تپه را 
خدا آزاد 

 کرد !!!
 کیومرث مندوری 

جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، دیکتاتوری پررللرتراریرای 

شهر ل رلستاست که برای امحای سرمایه داری ، لغو مالکیرت 

خصوصی بورژلایی بر ابزار تولید ل مبادله ، محو استرمرمرار 

انسان توسط انسان ل استقرار سوسیالیسم که در آن رفراه ، 

آزادی ل برابری حق طبیعی ل غیر قابل انکار هر انسان است  ل 

در چهارچوب آن لسیع ترین آزادیهای سیاسی ل عقیده ل بیان 

 برسمیت شناخته می شوند ، تالش می کنند .

اه
گ
ید
 د



 

پرداختن به متئله زنان و حقوقشان به عنوان نییی از جامعه انتتانی  
از مبرمترین و کلید  ترین مباحثی است که هیواره در ستطح ج تان 
مطرح بوده و هیواره  پاسخ درستی به گن داده نشده   در این مقوله هر 
کس از ظن خود شد یار و هرنیرو و جریانی برحتب ماهیت طبقاتی و 
باورمند  ها  خود به گن پرداخت   از نگاه ما کیونیتتت ا کته برایتن 
باوریم به تیامی مقتوالت سیاستی ، اجتیتاعی ، فرهنگتی و اقتتصاد  
میبایتت دید  طبقاتی داشت و تیامی پدیده ها را با نگاهی طبقاتتی 
مورد ارزیابی و تتلی  قرار داد طبیعتا متتئله زنتان هتم از ایتن قائتده 
متتثنی نیتت   دیالرتیک به ما گموخته تیامی پدیده ها میبایتت در 
ارتباط با هم تتلی  و تبیین گردد و بی شک پرداختن به حقو  زن به 
شر  انتزاعی و مجرد اساسا غیر علیی و غیر مارکتیتتتی استت چترا 

رهایی زنتان و برابتر  گنتان بتا متردان منتوط بته ”  که به قول انگلس 
، چرا که وقتی بتر ایتن بتاوریم کته تن تا یتا ”  تغییرات اجتیاعی است 

برچیدن مناسبات طبقاتی و الغتا  مالریتت خصوصتی رهتایی انتتان 
یعنی رهایی زنان و مردان متقتق خواهتد شتد پتس الزامتا میبایتتت 
نگاهی دیگر گون داشته باشیم بنا نیتتت کته هیتان گفتیتانی را کته 
بورژواز  پیرامون حقو  زن به راه انداخته تررار کنیتم و عیتال در دور 
باط  بورژواز  ساخته گرفتار شویم بلره میبایتتت بته کترات درک و 
تعریف کیونیتتتی از حقتو  زن را توضتیح و اشتاعه دهیتم     قتدم 
اساسی برانداختن مالریت خصوصی بتر زمیتن ، کارگتاه و کارخانجتات 
 –میباشد این است و تن ا هیین است که راه گزاد  زن را باز مینیاید 

لنیتتن .   وقتتتی بتتر ایتتن بتتاوریم کتته بتتا برچیتتدن طبقتتات و استتتقرار 
دیرتاتور  پرولتاریا گزاد  انتان تتقق میابد ، انتان فارغ از جنتتیت 
و در عین حال دربرگیرنده هر دو جنس انتانی ، با ایتن پیتش درگمتد 
قطعی ، طبعا طرح این موضوع که زنان میبایتت بتا ایجتاد تتشرل ا  
متتق  برا  تتقق خواسته هایشان به مبارزه برخیزند بته غایتت غیتر 
انقالبی یا ب تر بگوییم ضد انقالبی استت چترا کته   ستازمان ا  زنتان 
بورژوایی کوشش میرنند زن از مبارزه طبقاتی دور بیانتد و او رابته راه 

لنین  .   توصتیه بته ایجتاد   –نادرست مبارزه میان دو جنس میرانند 

تشرل ا  متتق  زنان عیتال صتف انقتالو و طبقته کتارگر بختشی از 
نیرو  بالقوه و بالفع  خود را از دستت میدهتد و ایتن خواستت قلبتی 

انقتتالو ”  بتتورژواز  استتت گن تتم در شتترایطی کتته بتته قتتول لنیتتن 
، بالطبتع ”  سوسیالیتتی بدون حضور زنان نییتواند وجود داشته باشد 

گفتیتتانی موستتوم بتته فینیتتتم و ایتتضا فینیتتتم مارکتیتتتتی ) کتته 
رویررد  انترافی بوده و اگر چه مبارزات طبقاتی و انقالو کیونیتتتی 
را اولویت میداند اما نقطه گغاز ستم به زنان را به کیون ا  اولیه و حتی 
پیش از وجود اولین سیتتم اقتتصاد  مبتتنی بتر مالریتت خصوصتی 
دانتته و به طر  مختلف سعی در تخطئه گرا  انگلس دارنتد و از ایتن 
منظر به طور ضینی با ایجتاد تخاصتم جنتتیتی در صتفوف مبتارزات 
پرولتر  به بقا  زنان به نتتو متتتق  حتتی پتتا انقتالو نتیز قائت  
هتتند ( به شدت غیر کیونیتتی و غیر انقالبی است   به ف م متا کتار 
ما دگرگونی و برچیدن مناسبات طبقتاتی ارتجتاعی موجتود استت نته 
تعدی  و ترمیم شرایط موجود ، امر  کته فینیتتم پیگتیر گن استت   
فینیتم به عنوان یک گرایش عیتال بورژوایتی در دوره هتا  مختلتف 
ظ ور خود ، گنجا که به عنوان فرهنگ طبقه بورژوا معیارهتا  اخالقتی 
به غایت ارتجاعی فئودالیتم را به چالش کشید و به دنبال دست یابتی 
یه حق را  و برابر  اجتیاعی و قانونی و انواع رفرم رادیرال بود ، قاب  
دفاع و هیراهی بود ولیرن اکنون به عنوان گرایشی برا  بزک کردن و 
تلطیتتف چ تتره دریتتده و افتتتار گتتتیخته مناستتبات ن لیتتتتی و 
نئولیبرالیتتی بورژوایی که چندین دهه استت تترویج گن را در دستتور 
قرار داده ، وارد عیت  شتده ، فعالیتت فینیتتت ا ایتن واقعیتت را کته 
مناسبات سرمایه دار  بزرگترین عام  بته بنتدگی و بردگتی کتشاندن  

” متی تتو ”  زنان و به کاال تبتدی  کتردن گن استت ، تخطئته میرنتد   
گخرین تاکتیک پیشبرد این سیاست است ، می تو اقتدامی در راستتا  
احقا  حق زنان نیتت بلره حرکتی با داعیه اخقا  حقو  زن از طریق 
طرح دعو  در دادگاه ا  نیایشی رستانه هتا  جیعتی بورژوایتی بتا 
پذیرش تیام و کیال ضعف جنتتیتی زنتان و حقتارت جنتتی، بترا  
تخریب و مبارزه جنتیتی علیه کلیت جنس مرد است که هیانطور که 
شاهدیم می تو اساسا متائله ستم مضاعف بتر زنتان فرودستت را )کته 
زنتان کتتارگر، یربتار توستتط کارفرمایتتان بتورژوا  زن و متترد استتتثیار 
میشوند و یربار هم از طریق مردان خانواده خود و جامعه به ستبب زن 
بودن و نگاه مالریتی بر زن(، حذف نیتوده و حتتی گوشته ا  از ستتم 
دهشتناکی را که به زنان طبقه کارگر و زحیترتش و دختتران کتودک 
 کار یا زنانی که از طرف بورژواها و کارفرمایان در متالت کار به مثابه 
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 رهایی زن از منظر کمونیستی ل لظایف ما

 هیوا کلهر / م عود موسوی 

 31ادامه در صفحه 



 

روش گموختن برا  کارگران را میتوان در یک کلیه مشخص کرد  امتر 
گموزش برا  کارگران، امر تبلیغ و ترویج سوسیالیتتی است  به عبارت 
ساده تر یعنی اینره هر امر مبارزاتی کتارگران، هتر متتئله ا  کته در 
زندگی کارگران وجود دارد، از گنجا که متتقییا به سرمایه ارتباط پیتدا 
می کند، ب ترین زمینته ا  استت کته میتوانتد، بتتتر مناستبی بترا  
فراگتتیر  یرتتی از اصتتول سوسیالیتتتم علیتتی باشتتد و کتتارگران را بتته 

 متتوا  واقعی زندگی طبقاتی ان ا گشنا نیاید 
وقتی ایده ها  سوسیالیتتی در هر عرصه از حرکت مبارزاتی کارگران 
و در هر زمینه از متائ  زندگی شان به گن تا توضتیح داده شتود، ایتده 
ها  واحد تبلیغتی سوسیالیتتتی در حرکتت عیلتی توستط کتارگران 

شود و به گن ا در متدوده هتا  معیتنی گگتاهی متی  جذو و هضم می
ها  واحد درمبارزه بالانقطاع کارگران علیه سرمایه  بخشد  مجیوع ایده

انجامد و کارگران را بته موقعیتت  ها  کلی و گگاهی عیومی می به ایده
 طبقاتی و رسالت تاریخی خویش گگاه می سازد  

تلفیق تبلیغ سوسیالیتتی با ترویج سوسیالیتتی یعنی در ارتباط قترار 
دادن چندین ایده با یردیگر و توضیح ارتباط الینفک مابین ایتن ایتده 
ها گگاهی کارگران را دوچندان می ستازد و بته گنتان در مبتارزه علیته 
سرمایه نیرومند  هر چه بیشتر  می بخشد  ادامته ایتن رونتد یعنتی 
تلفیق سوسیالیتم علیی با پراتیک مبارزاتی کارگران، به خیزش برخی 

شود که نتبت به سایرین گگاه تتر، شتجاع تتر، بتا  از کارگران منجر می
تجربتته تتتر و فتتداکارتر میباشتتند   ایتتن کتتارگران، کتتارگران پیتتشرو و 
کیونیتت هتتند که به غلت هیین ویژگتی رهتبر  مبتارزات ستتیر 

 کارگران و امر گموزش گنان را به هعده میگیرند 
روشنفرر اما بلعرس زیر فشار بالواسطه سرمایه نیتت و ستم طبقاتتی 
را در متیط زندگی درک نیی کنتد روشتنفرر تتا گگتاه نتشود، جتذو 
نیرو  مبارزه علیه سرمایه نیی گردد  از هییتن رو  ایتده هتا  واحتد 

تواند روشنفرر را جذو پرولتاریتا برنتد،  سوسیالیتم علیی نه تن ا نیی
ها   شود که اگر زمینه بلره فقط به متفوظات جامد  در او تبدی  می

هرگونه انترافی را در او فراهم نرند،  از هیان گدم ا  قتالبی پترورش 
میدهد  چرا ؟ چون هیانگونه که گفتیم روشنفرران از رو  گگتاهی بته 

تر ستایر  عبتارت ستاده به گورند نه در پراتیک اجتیاعی، مبارزه رو  می
اقشار غیر پرولتر به ویژه روشنفرران فقط زمتانی بته انقتالو پرولتاریتا 
میگروند که به درک تئوریک از مجیوع جنبتش تتاریخی پرولتاریتا بته 

ها  واحتد و  حقانیت مبارزه گن رسیده باشند  به این ترتیتب کته ایتده
مجزا از هم اقشار غیر پرولتر  را به مبارزه علیته سترمایه نیتی کتشاند، 

بلره گگاهی عیومی به کلیت نظام و مجیوع حرکت تاریخی استت کته 
گن ا را مجبور می سازد به پرولتاریا ملتق شوند  با این توصتیف بتتیار 
روشن است که روش گموختن برا  روشتنفرر بتالعرس کتارگران بایتد 
نختت از طریق مطالعه کلیت مارکتیتم، کلیت تاریخ و کلیت اصتول 

ها  واحتد گن صتورت گتیرد و بته  سوسیالیتم علیی به اجتزاء و ایتده
 تدریج حالت مشخص و عیلی پیدا کند 

اگر کارگر نختت قانون کار مزد  را از نتتوه اعتتصاو بترا  افزایتش 
گیرد و از فقر خود، به علت فقر خویش پی می برد، اگر  دستیزد فرا می

کارگر گسانتر از دانتتن قانون استثیار به چگونگی استثیار ختود گگتاه 
می شود، اما روشنفرر نختت ب تر است قتانون استتثیار و علتت گن را 
بف ید  روشنفرر ب تر است نختت ک  نظام را بشناسد، تتا کنجراوتتر 
،پیگیرتر و با روحیه ادامه کار ، جزئیات سوسیالیتم علیتی را دنبتال 
کند  این دو تفاوت در شیوه و متیط زندگی الزاما نتوه گموزش ختاص 
خود را میطلبد کته بتا تبلیتغ و تترویج سوسیالیتتتی بترا  کتارگران 

  متفاوت است   

حرکت از مبارزه به گگاهی، این است  نتوه ا  کته امتر گمتوزش بترا  
کند و کارگر از مبارزه با کلیت سرمایه به گگاهی  کارگران را تت ی  می

 به علت فقر و استثیار دست می یابد 
اما در مقاب  برا  روشتنفرران حرکتت از گگتاهی بته مبتارزه را ایجتاد 

گمتوزد کته مطالعته متتائ  عتام و کلیتت  کند و به روشنفرران می می
سوسیالیزم علیی کاربرد گن را در اجتزاء مبتارزه طبقتاتی بیابنتد و بته 

  .صفوف پرولتاریا ملتق کردند
نتیجه منطقی هییتن رونتد استت کته باعتث بتروز بتتیار  ادرکتات 
مرانیری در امر اموزش مارکتیتم میشود و بعضی اشخاص را به ایتن 

 تصور غلط میرساند که   
اموزش کتابی مارکتیتم یک چیز است و برارگیر  گن در عی  چیتز 
دیگر ، به این عبارت که نختت میباید مارکتتیم را از طریتق متتون 
گثار مارکتیتتی مورد مطالعه قرار داد و سپس این مطالعتات را بطتور 
فرمول وار در عی  برار گرفت  این درک بتیار اشتتباه، غتیر علیتی و 
غیر مارکتیتتی از گمتوزش مارکتیتتم استت  روش درستت بعرتس 
تلفیق واقعی این دو با یردیگر است، چون مارکتیتم تن تا در جریتان 
عی  درک میشود  سوسیالیتم علیی تن ا در پراتیک مبارزاتی مف توم 
واقعی خود را پیدا میرند  چه بتیار کتاب ا و گثار مارکتیتتی کته بته 
کرات مورد مطالعه قرار میگیرد و بارها خوانده  میشود ولی متادام کته 
کاربرد عیلی پیدا نییرند گنگونه که باید درک نییتشود   چترا؟ چتون 
گنچه که جدا از پراتیک و تن ا از طریق متون و گثار کالستیک خوانتده 
میشود، مشتی متفوظات انتزاعی استت کته فقتط بته ستبک گمتوزش 
بورژوائی، گدم ا  قالبی برا  تخصتص ا  قتالبی و کلیتشه ا  تربیتت 
میرند  گموزش جدا از پراتیک مبارزاتی تن ا گدم ا  گکادمیک و دایتره 

 الیعارفی میتازد  
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روش آموختن  

 کمونیسم

 ادامه در صفحه بعد
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 تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

 رلابط عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org 
 کمیته آذرباییان

azer@fedayi.org 
 کمیته تهران 

Tehran@fedayi.org 
 کمیته کرم 

karaj@fedayi.org 
 کمیته کردستان

kurdestan@fedayi.org 

 کارگران پیشرل ل مبارز!

با سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه، هسته های سرخ ل با تلفیق 

فعالیت علنی ل مخفی به توده کارگران در جهت اییاد تشکل های 

 مستقل ل تحقق خواستهای فوری شان یاری رسانید.
 

سازتده  ارزشماد و اتتقاشات تاداهاشاتو  تاراتاز طریق ایمیل زیر گزارشات ، 
یه و اتجام وظایف  خوش  را با ما شر میان بگذارید و ما را شر باال برشن کیفیت نشر

 اتقالبی مان یاری رساتید. 

Rah_sorkh@yahoo.com 
 راه سرخ در تلگرام 

https://t.me/rahe_sorx 

رهایی زن از منظر کمونیستی ل 

 لظایف ما
 

    کاال قلیداد شده و بتدین واستطه یتا بته بردگتی جنتتی کتشیده 
میشوند و یا از متیط هتا  کتار تترد میتشوند و هتزاران نیونته ایتن 

 چنینی طبقاتی    را مورد اشاره گذرا هم قرار نییدهند

نیونه دیگر از دالی   انترافی بودن فینیتم بورژوایی، تاکتیک دیگتر 
بتیار  فینیتت ا  فعلی در شرتتن هنجارها و نورم ا  اخالقتی ، 
ترویج گفتیان هرزه نگار  و هرزه نیایی و در امتداد ابقا  اخالقیتات 
بورژوایی یعنی بی بند و بار  و القید  جنتی ، برا  مثال مبارزه بتا 
کلیشه ها  جنتیتی موجود بوده که تیتامی رستانه هتا  مجتاز  و 

فارستی   bbcغیر مجاز  بورژوایی به جد پیگیر گن هتتتند   اختیرا 
بته عنتوان ستایت ”  بامب  ”  حتی اقدام به معرفی سایت ماهیتا پورن 

دوست یابی مورد استقبال زنان ایرانتی کترده استت   بته قتول لنیتن 
زن . قربانی نگتون بختت جامعته بورژوایتی ، اول قربانتی ”     بزرگ 

سیتتتتم نفتترین شتتده مالریتتت خصوصتتی و دوم قربتتانی اخالقیتتات 
 ”   ریاکارانه گن   است . 

وظیفه ماست با برخورد ستریع و صتریح بتا پدیتده هتا و رختدادها  
اجتیاعی و فرهنگی به خصوص متائ  مربوط به زنان ماننتد جریتان 
می تو ، چ ارشنبه ها  سفید ، دختران خیابتان انقتالو ،       فتضا  
الزم برا  جوالن جریانات فرصت طلب بورژوایی و خرده بورژوایی که 

 میروشند یا هیاهو برا  خود وج ه ا  بتراشند ، را بگیریم  

 هیوا کلهر / م عود موسوی 

 روش آموختن کمونیسم 
 

    امر گموزش مارکتیتم، مطالعه سوسیالیتم علیی و برارگیر  گن 
هیاهنگ و غیر قاب  تفریک است  به هتیتیتن دلتیت ، شترایتط و 

اجتیاعی و طبقاتی افراد، در امر گموزش مارکتیتم نتقتش  موقعیت 
 موثر دارد و روش اموختن متناسب با خود را میطلبد 

کارگر در مبارزه دائیی با سرمایه هر ایده واحد سوسیالیتتم علیتی را 
با گوشت و پوست و خون خود درک می کند و هر ایده واحد  را که 

 راهنیا  عی  او باشد بالدرنگ و بی تردید برار می بندد 
ایده ها  واحد در مبارزه دائیی و رو به رشد کتارگران علیته سترمایه 
سیت تاریخی و ترام  خود را میرود، پراتیک متتتد و تتاریخی ایتده 
ها  واحد را م ار میرند و به متک میزند، خط راهنیا، ختط مبتارزه 
طبقاتی است، ایده ها و تاکتیک ها در این ج ت هدایت میشود، خود 
را تصتیح و تریی  می کنند  سوسیالیتم علیی که بر تئور  ترامت  
تاریخی مبتنی است با مبارزات تاریخی پرولتاریا درهتم متی گمتیزد و 
طبقه کارگر را به سو  پیروز  هتدایت متی کنتد  بته هییتن دلیت  
شعارها  انترافی و ایده ها  شبه سوسیالیتتی که با تئور  ترامت  
تاریخی مبارزه پرولتاریا منطبق نیتت فقتط در کوتتاه متدت میرتن 
است مبارزه طبقه کارگر را منترف سازد  در دراز مدت طبقه کارگر با 
سالح پراتیک خود و در متیر دائیتی مبتارزه علیته سترمایه هرگونته 
تئوری ا  انترافی  را دفع میرند  در حالیره روشنفرران را چنانچه از 
متیر مبارزه پرولتاریتا دور باشتند، خطتر انترافتات دائیتی، هییتشه 

 ت دید میرند 

https://azarfedayi.org/
https://t.me/rahe_sorx

