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 زنده باد سوسیالیسم !

 هفت تپه تجلی وحدت و همبستگی

 مضحکه دموکراسی سرمایه داری در مهد دموکراسی

 مسابقه خدمت به مردم در جمهوری اسالمی !!

 بازی حاکمان با مشکل  کمرشکن مسکن زحمتکشان

 جمهوری اسالمی و انتخابات آمریکا

 واژه ها و مقوله های ، سیاسی و اجتماعی 

درتدارک برگزاری پنجاهمین سالگرد 

 حماسه سیاهکل

 آاهی ! -)) 
 از پشت شیشه اه هب خیابان نظر كنید!

 خون را هب سنگفرش ببینید! ...
گاه است گوئی هب سنگفرش  این خون صبح

 كاینگوهن می تپد دل خورشید
  رد قطره اهی آن ...((

 »شاملو «



 

جمله فوق به یک  جکوش اکتکا کت     
بککیککشککرککول دارد الککق یککا ککوا اا ککعککق 
است . اینکه در جامعه سکومکایکه دارل 
تککودم مککود  بککه مککانککنککد تکککککه گککواککرککق 
 سرند ککه  کو جکنکام سکومکایکه دارل 
میکواد با  و توفندل آن را تصکابک  
کند یا بدا ل بخشق از آن را به چکنک  
آارد ی  اا عکیکت انکککار نکااکتیکو اسکت 
بال میخوا د آمویکا بااد ا انرخابکا  

یا ایوان بااد با رژیم اراکسکرکه  0202
ا درماندم اش. جمهکورل اسکیمکق ککه 
مانند غویقق بوال زندم مکانکدن بکه  کو 
ریسمانق چن  میزند غافل از اینککه از 
سونوات محرکو  اکیکو را  کیک  رام 
گککویککزل نککدارد . رژیککم در چشککم انککداز 
ناامید کنندم ایو را ا اسکرکیکصکال ا 
نککاتککوانککق بککل بککحککوانککهککال خککود کککنککنککدم 
موجود ا  یا  سواسول تودم  کا   بکه 
عوا  فویتی ا اارالتانیسم رال آاردم 
ا به یکتارم  و دا جنام جانق رژیم بکه 
فکو تنگنا ال معیشرق مود  ا اکککم 
گککوسککنککه اککان افککرککادم انککد مکک ککلکک  

انقیبی ! طوبق را به تصوی  میوساند 
 کزار  002که تا اایان سال به  کو نک کو 

تومان ما انه ککمک  خکویکد ککاال دادم 
اود طوبق که به اد  دالکت بکا آن 
مخال ت میکند ا اعی  میدارد چکنکیکن 
اولکق در اخکرکیکار نکدارد ا خ نکوبکخکت خ 
میگوید که م ل  میخوا کد مکود  را 
اعانه بگیو کند  خ ا خ مکا چکنکیکن ککارل 
نمیکنیم خ   اما  م زمان با رفرکن ایکن 
طککوم بککه اککورال نککگککهککتککان بککه یکککککتککارم 
جناب رئی  جمهور اطیع مید ند که 

 022دالت در چهار مام آیندم مکا کیکانکه 
 کزار تککومککان بککه یکک  سکو  مککود  کککه 
تمکن مکالکق نکدارنکد اکوداخکت خکوا کد 

 کود.
ایکن در بکالکق اسکت ککه بککه گک کرکه خ  

ارانککقککق خ مککعککاان سککازمککان بککنککادر ا 
گککمککوکککا    بککیککو از  شککت ا نککیککم 
میلیون تن کاالل اساسق در بنادر داکو 
اککدم ا بککانکک  مککوکککزل ارز الز  بککوال 
توخیص آنها را نمید د ا  کیکمکت ایکن 
کاال ا در داخل به طکور سکوسکا  آارل 

را به افزایو است ا خ  مرق خ رئیک  
بان  موکزل بکیکان مکیکدارنکد ککه  کادر 
کنند گان )  ادر کنندگان ایاز ا سیک  
زمینق ا گوجه فونگق ا خیارا امثالکهکم 
که  مه مایحراج رازموم مود  است ( 
ارز با ل از  ادرا  را اارد نککودم انکد 
ا خ اکولکق بکوال تکوخکیکص ایکن ککاال کا 
نداریم خ ا خ دالت نمیروانکد بکه مکانکنکد 
سابق ریخت ا اکاش ککنکد خ   در ایکن 
بین دالت در ر ابت با م ل  تصمیم 
به اوداخت کمک  مکعکیکشکرکق  گکوفکرکه 

 است .
در ایککن جککا رفککرککار مککزارانککه اککورال  

نککگککهککتککان ) بککافککت بککویککم مککالکککککیککت 
خصو ق (  ابل تکوجکه اسکت ککه بکار 
اال در بوخورد با طوم م ل  آن را بکه 
دلیل اینکه منابک  آن درسکت تکفکویک  
نشدم ا بار مالق بکوال دالکت دارد  رد 
میکند ) دالت در نکامکه ال بکه اکورال 
نگهتان با این طوم مکخکالک کت ککودم ا 
خوا ان رد آن ادم بود ( الکق از آنک کا 
که م ل  انکقکیبکی !! اکدیکدا نکگکوان 
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 مسابقه خدمت به مردم در جمهوری اسالمی !!



 

اکم گوسنه مود  است ا نمکایکنکدگکان 
از این بابت اتکهکا خکواب نکدارنکد ا بکو 
مصوبه خود اافشارل داارند ا ا کوار 
داارند به م م  تشخیص بواد که بکا 
ا یم مک کدد آن در مک کلک  بکا  ککو 
مناب  مشخص از جمله فواش سکهکا  
دالت در  نای  ا بانککهکا بکار دیکگکو بکه 
اکورال نکگکهکتکان ارسکال اکد ا اکوال 
نگهتان تصوی  ککود    ایکنک  مک کول 
دالت است که اساسکا بکا آن مکخکالک  
است ا مایل نیست طوم مک کلکسکق را 
اجوا کند ککه نکمکایکنکدگکان آن   رئکیک  
جمهور ا بوخق از ازرا را ن و ل آمویکککا 
میدانند ا مکعکرکقکدنکد بکا داکو ککودن ا 
گکککوان ککککودن ککککاال کککا  صکککد ایککک کککاد 
نککاریککایککرککق در بککیککن مککود  ا ایکک ککاد ا 
اورش ا بلوا دارد تکا اکوایکض ایک کوار 
فککوا ککم اککود ا نککذککا  بککه مککتاکککوم 
مسرقیم با آمویکا تن د د   اارم ال از 
نمایندگان اا را فواتو گتااکرکه در نکامکه 
ال به  وم  ضائیه خکوا کان رسکیکدگکق 
به این مویوع ادم اند ا اعکی  ککودم 
اند که رئی  جمهور که بکه ا ن ر کتکو 
از اسریضام جسره بفد از اتکمکا  دارم 
در دادگکام انکقکیبکی مکحکاککمکه خکوا کد 

 اد .
اوایض آا ره ا مصیتت بار ا کرکصکادل 
فعلق عاملق ادم ککه دا جکنکام رژیکم 
عمی اکمکشکیکو کا را از را بسکرکه انکد  
جنابق  مه چیز را به گودن آمکویکککا ا 
تحویمهال اعمال کودم میاندازد ا تنکهکا 
چارم کار را متاکوم بی  کیکد ا اکوا بکا 
آن میدانند ا بکایکونکد  کو  کیکمکرکق را 

بپودازند تا  مچنان این رژیم فاسد بکو 
سو کار بماند اما جنام دیگو ا یحانکه ا 
مزارانه چنین تتلیغ میکککنکد ککه  کمکه 
نککابسککامککانککق نککااککق از سککو  مککدیککویککت 
دالت د م ا یازد م است ککه اغکلک  
دا تککابککفکیککرککق ا نکک کو ل ا رانکت خککوار 
 سرند ا در فساد  ال گسرودم مکالکق 
دست دااره اند ا باید بو کنار اوند تا 
ما ) آنها ( با دالکت انکقکیبکی آیکنکدم در 
 موا ق با م ل  انقیبی بوال ایکوان 
را گلسران کنیم . ایکن جکنکام بکا ا کل 
متاکوم مشکلق ندارد بلکککه ا کوار دارد 
که متاکوم از موی  باال با تکو  اکو بکه 
ست  کوم امالق بااد ا این تکو  اکو 
در ب ت ا ردار جکمکهکورل اسکیمکق در 
من قه  ا توسعه زرادخانه مکواکککق ا 
ال بسا اتمق نه ره است  ) به  مکیکن 
خککاطککو در نشککسککرککهککا ا مککیککز گککود ککال 
رادیویی اغل  بکا ک کیم ککاراکنکاسکان 
ا ککول گککوال نککذککا  از سککیککاسککت ا 
ا داما  کوم امالق تم ید میککنکنکد ( 
ا بی اومانه مکیکپکنکدارنکد ایکن بکار  کم 

میروانند با فوی  تودم  کا ا کشکانکدن 
آنککهککا بککه اککال  ککنککداق رال ریککاسککت 
جککمکککهکککورل بکککوال خکککود مشکککواعکککیکککت  
بروااند در بالیکه ایشرو از این مکود  
با اعار خ ا یم طل  ا ول گوا دیکگکه 
تمو  ماجوا خ تکککلکیک  خکود را بکا ایکن 
جانیان مشخص کودم اند به خصکو  
که در آبان سال گتاره فکویکاد خ مکو  
بو جمهورل اسیمق خ در سواسکو ایکوان 
طنین انداز بود . نکره مهم ایکن اسکت 
این دا جنام در ی  چیز با  م تکوافک  
کامل دارنکد ا آن مکقکابکلکه ا سکوککوب 
اعروایا  تودم  ا به  و اکل ممککن 
اسککت ا ابککمککقککانککه از تککاریکک  در  
نمیگیوند که  ی  رژیمق با  کو امکککان 
ا ت هیزاتکق در بکوابکو ارادم تکودم  کال 
زبککمککرکککککو یککارال ایسککرککادن نککدارنککد ا 
سوکوب ا کشکرکار مکمکککن اسکت مکو  
محرومشان را بکه تکفکویکق انکدازد الکق 
ناجق آنها نخوا کد اکد . بکه امکیکد آن 

 راز . 
 مسعود  
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ما کمونیستهای فدائی چه در درون سازمان و چه در ما کمونیستهای فدائی چه در درون سازمان و چه در 
بیرون از آن ، همیشه این بحث عمومی را دنبال کرده ایم بیرون از آن ، همیشه این بحث عمومی را دنبال کرده ایم 
که چگونه می توان ساختمان حزب ، برنامه، اساسنامه، که چگونه می توان ساختمان حزب ، برنامه، اساسنامه، 
سبک کار، استراتژی و ..... را با یک ارزیابی انتقادی از سبک کار، استراتژی و ..... را با یک ارزیابی انتقادی از 
گذشته تاریخی ، از بحرانها و از شکستها و پیروزیهای گذشته تاریخی ، از بحرانها و از شکستها و پیروزیهای 

جنبش کارگری و مبارزات طبقاتی نوسازی کنیم . بنابراین جنبش کارگری و مبارزات طبقاتی نوسازی کنیم . بنابراین 
بازنگری به گذشته را بمثابه چراغ راه آینده برای واقعی بازنگری به گذشته را بمثابه چراغ راه آینده برای واقعی 
بودن و نتیجه بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری بودن و نتیجه بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری 

 میشماریم .میشماریم .



 

بنابو ختو منرشو ادم در راز کال اخکیکو  
اواژم ل مک کلک  بکا ادعکال  خافکزایکو  

بازار بکا اسکرک کادم از   عویه ل مسکن به
ساز ا کار مالیاتقخ  ککه  کدا ا کلکق از 
این طوم  در بکقکیکقکت تکامکیکن  کسکول 

ل دالت بودم است  در بالق ککه   بودجه
نمایندگان  مک کلک   طکتکق  مکعکمکول بکا 

بکوال   اعار  مزاّرانه ل خخدمت بکه مکلکت
خانه دار اکدن ا ککوتکام نکمکودن  دسکت 
سوداگوان از بازار مسکنخ بو طتل  یا کوا 

این طکوم  جکهکت  امکیکد   خیو خوا انه ل
بککخککشککق کککا ب بککه مککود   فککوادسککت 
میککوبکیکدنکد   در نکهکایکت بکا مکخکالک کت  

 نگهتان  با اکست مواجه اد ! اورال
م ل  ایوان ا ا رصاد دانان مواف  آن  
به نوعق ادعا داارند که بو اسکا  ایکن 

تتدیکل اکدن بکه   طوم ا  از تصوی  ا
 ککانککون   در آیککنککدم ل نککزدیکک  ابککزارل  
ساخره که منک کوبکه خدخکالکت ا ککنکرکول 

دالت بو بازار  افسکارگسکیکخکرکه ل   بیشرو
مسکن خ   از طویق  اخت مالیا  بو خکانکه 

ا به این اسیله     ال خالق مق اوند  
تور   بیسابقه ل سالکهکال اخکیکو در بکازار 
 مسکن را که  در  خوید مصوفکنندگان
علق الخصو  طتقه ل فوادست را بکه 
اد  کا و دادم ا عکیام بکو تشکدیکد 

ادن  مصائ  اجارم نشینق   بسیکارل را 
به باایه ل اهو  ا راندم ا یا برق بکه 
 اجارم ل چادر در اشت بکا   کا مک کتکور
ساخرکه اسکت  مکهکار ککودم ا بکا اکدیکدم 
ابرکار ا بت  سومایه در بکازار مسکککن 

تقایا راتشدیکد   که اکاا میان عویه ا
مینماید ا بازار سوداگوان ا س رکه بکازان 

 را گو  میکند  متارزم کند .
اما ختو  رد طکوم  بکوال بکار دا  تکوسکض 
اورال نگهتان  که ایکیک که ل تک کتکیکق 

اککویککفککت   دادن  مصککوبککا  مکک ککلکک  بککا
اسی  را بوال تصکویک  نکهکایکی  کوانکیکن 

دارد!   بککازل را بککه نکک کک   طککوفککداران  
نئولیتوالیسم ا ر ابت   وج ا مکوج  بکازار 

دالکت در   آزاد ا موافقین  دخالت نککودن  
تنذیم بازار به ن    سومایه داران  تغیکیکو 

 داد !
نکره ل مهم   ااارم به این اموسکت ککه 
در  ککمککیککن اخککنککال اخککرککیفککا  دران 

ایکنکتکار ایکن   سیسرمق  بین  وا ا نهاد ا 
نهاد  نکایکو ا بکواسکت ککنکنکدم ل ارککان 
اویفت  اسی  در رژیم   یکفکنکق اکورال 

است که بکیکو از اکیکو     نگهتان بودم
نککقککو  مکک ککول  افککادار  سککیککاسککت  ککال 
 نئولیتوالیسرق ا بامق  بی چون ا چوال
مناف  سومایه دارانق که خوا ان   وچکه 
بیشرکو ککوچک  اکدن  نکقکو  دالکت در 

 کودم است . ا رصاد  کشورند  را ای ا
در اوای ق که تودم  ال تحت سکرکم ا 
کارگول  با معضکی  بکاد مکعکیکشکرکق ا 

اساسکق ا بکحکوان   گوانق ا کا و ا ی 
در گکا     کوانا ا بیکارل مواجه  سکرکنکد 

بفدل   اورال نگهتان علنا ا عمی  خکود 

رادر مککویکک   تککقککابککل  مککحکک  بککا ا شککار 
 کوار داد ا بکا رد ککودن  خطکوم    یعیک  

الزا  دالت بوال اوداخت یارانه کاال کال 
 اسکککککاسکککککقخ  ا بکککککیکککککان  اسکککککرکککککدالل  

بار  دیگو به خکلک   تکحکت    انونق اوعق 
سرم خابت کود که ابزار  دین  در جکوامک   

خصکو کق   اکل گوفره بو بنیان  مالکیکت
 چونان سایو ابزار ا در خکدمکت  مکحک   
مناف   طتقه ل باکم ا در تضاد با مناف  

 ل فوادست ا سرم دیدم است . طتقه
اسیمق که در این جغوافیا ا در تنکاسک  
با تاری  این سوزمین  ا  د التره بکنکابکو 
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 بازی حاکمان با مشکل  

 کمرشکن مسکن زحمتکشان
 هیوا



 

مالکیکت خصکو کق   االودم ل من تق با
خککود در ایککن زمککان نککقککو اککواککو  ا 
توجیه گکو  مکنکاسکتکی در خکدمکت  اکککل  
ختکامل یکافکرکهخل سکیکسکرکم مکتکرکنکق بکو 
مالکیت خصو ق   یفنق خنذا  سومایکه 

 داریستخ .
دینق که به مثابه ل م وّل عوا  فویتانه 
ا یکک  افککیککون  تککودم ال  بککوال گککویککز از 

 اتکق  درانکق ا    بحوان  ا ا تضکاد  کال
اکرسابی  بیوانق  سیسرم خسومایکه دارل  
 اسیمقخ بودم ا او ا بقایو است .

اوا بقال جعلق ال که رژیم زیو سکایکه 
ل آن از بهوم  ال بانکق  رانت خوارل ا 

  بقکوق  کال نک کومکق   امریازا  ت ارل
 اخری   ا  فساد بواکواتی  تتفکیک  
 جنسق  انکواع نکمکونکه  کال مکتکرکنکق بکو
اسرثمار انسان از انسکان تکا اکککنک که ا 
کشکککرکککار ا سکککوککککوب را یککک  سکککوم 

 مشواعیت .  
ا نهایرا با ااس    ایی   انونق میتخشد 

چونان خکدا  آبان؟خ  ا طتقه ل 

 فوادست انقیبی را  با  مان ابزار انکار
 اجودل میکند .

جدال از ااارم به اخو رابنال مت     در 
کنار مساله ل او ا میت تو ا زیکوبکنکایکی 

در انکرکهکا الزمسکت ااکارم   بازار مسکن  
کنم  اگوچه مساله ل مسکن متسوا ا 
 چندجانته بودم ا در یادداارق جداگانه
امکا   در آیندم بکه آن خکوا کیکم اکوداخکت 

ب ور خی ه باید یاد آار اد که خبکحکوان 
مسکنخ   از بحوان  اییست که ااج آن 

سومایه دارل است ا به   اابسره به نذا 
ست  س ره بازل  ا ل غیو مولد ا میکل  

آاردم ل   سوداگوان ا دالالن به خوا   باد
نااق از خل   اول از اول ا بکتکاب  کال 
 یمرق  بدنتال بکازار مکالکق آن ا تکتکفکا  

 کیک  زمکانکق رام   ا رصادل دیگکو   فواگیو  
بل د یقکق بکوال بکل ایکن بکحکوان  در 
سیسرم سکومکایکه دارل اجکود نکدااکرکه 

 است .
بنابو این تنها ا تنها  با انقیب اکوالکرکول 
ا بو م زدن نذم طتقاتق ا از بین رفرکن 

بککوخ مککالکککککیککت   ا ککل سککیککسککرککم مککتککرککنککق
خصو ق بو ابزار تولیدخ است که در اکی 

اش میروان با خل   ید از زمکیکن داران ا 
بزر   ا ااگتارل ب  سکونت در  مالکان

مسکن  ال خل  ید ادم به افواد بدان 
 خانه  ا یبا  اریق بو

بسرو ا رصاد جامعه گوا ا نهایرا بکونکامکه 
 ال دیگو مناس  با اوایض مرناسک  بکا 

نکککذکککا     کککو جکککامکککعکککه مکککعکککیکککن  در
سوسیکالکیکسکرکق  بکه بکل ایکن مکعکضکل 

 رسید .
 ا 

 

خ کارگوان سواسو  

جهان   مرحد 

 اوید! خ
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 دال بی »رام سوخ  «نشویه 
 دایان ا منفک  کنندم متارزا  
کارگوان ا زبمرکشان ا فعالین 
کمونیست داخل کشور میتااد. از 

 نذوا طویق ایمیل زیو گزاراا    
 ارزامند ا انرقادا  ایشنهادا ا 

سازندم خود  را با ما در میان 
بگتارید ا ما را در باال بودن کی یت 
نشویه ا ان ا  ایای  انقیبی مان 

 یارل رسانید.
 

Rah_sorkh@yahoo.com 
 

 راه سرخ در انیستاگرام

www.instagram.com/
rahe.sorkh/ 

 
 کانال راه سرخ در تلگرام

https://t.me/
rahe_sorx 

 

داشتن مسکن مناسب حق هر انسانی است . جمهوری 

شورایی ایجاد مسکن مناسب مدرن و مجهز برای کلیه 

شهروندان را هدف فوری خود قرار می دهد و با قطع 

سلطه سرمایه داران ، محتکرین و دالالن از امور مسکن 

و کار و زندگی مردم ، امکان دسترسی همه شهروندان 

 به مسکن مناسب را تضمین می کند .

https://www.instagram.com/rahe.sorkh/
https://www.instagram.com/rahe.sorkh/
https://t.me/rahe_sorx
https://t.me/rahe_sorx


 

مدتهال مدیدل است که جنتو کارگول 
ایککککوان اککککا د یکککککق از درخککککشانروین ا 
ایگیوتککوین اعروایککا  کککارگول در تاریکک  
چهل ساله جمهکورل اسکیمق اسکت . در 
طق این چهار د ه اعروایا  کارگول در 

بخشهال مخرلک  بکوال دسکت یکافرن بکه 
بدا ل خواسره  ایکشان  مکوارم تکداا  
دااککره ا  ککو بککار ایککن رژیککم ددمنککو نککه 
تنهککا بکککه کمکککروین خواسکککره  کککا ااسکککخق 
ندادم بلکه بکا  بازدااکت ا زنکدان ا برکق 
اکیق ایککن اعروایککا  را سککوکوب کککودم   
اما کارگوان   ت تپه بو  زریکن دیگکول 
از ایککن اعروایککا  را گککشودند . ککککارگوان 
  ت تپه جلوم ال بکا اککوم از ابکد  ا 
 متسرگق ارائه دادند ا بکا تکیکه بکه ایکن 
اتحککاد در بوابککو تمککا  فککشار ا ا زنککدان ا 
اکککن ه ا اعککرواا گککیول اجتککارل رژیکککم 
ایککسرادند ا رژیککم را مسرا ککل ا نککاتوان 
کککودم انککد   جانیککان بککاکم از فومانککدار ا 
اسککککککراندار ا نماینککککککدم الککککککق فقیککککککه در 
خوزسران گوفره تا نماینکدگان م لک  ا 
معککاان اال رئیکک  جمهککور کواککیدند بککه 
طویقکککق ایکککن اتحکککاد را در کککم بکککشکنند   

موف  نشدند ا کارگوان  مچنان مصمم 
بککککو خواسککککره  ککککال بوبکککک  خککککود اککککال 
می ککشوند   بککوا ایککن کککارگوان در ا ککل 
زبان بال  مه کارگوان در تمکامق مواککز 
کار ا تولید است    درد این ککارگوان درد 

طتقکککه ککککارگو ایککککوان اسکککت ککککه مککککشرق 
سکککومایه دار زالکککو  ککک ت  بکککا بمایرهکککال 
 مککککه جانتککککه رژیککککم ددمنککککو ا فاسککککد 
جمهککککککککککورل اسککککککککککیمق در  ککککککککککنای  ا 
کارخان ا  ا مواکز تولیدل   بکه غکار  ا 
چپککککاال دسککککرونن کککککارگوان مککککشغولند . 
اسرواتژل جمهورل اسیمق در بوخورد بکا 
مسایل  ن ق ا  ومق در این چهار د ه 
 موارم بو ی  اایه اسروار بودم ا اساسکا 
بکککککا اکککککتیوفرن اکککککارم ال از خواسکککککره  کککککا 
مغککایو  دارد   ابرککدا بککی توجهککق ا انکککار 
 مکککه چکککیز ا در  کککور  تکککداا  فویککک  ا 
اعدم  ا اعید ا سوکوب عویان که رعک  
ا ابککشت بیافوینککد ا بککه  ککول خوداککان 
درسککق بد نککد کککه دیگککوان جککوا  نکننککد 
ایکککککککن رام را در ایکککککککو بگیونکککککککد . ایکککککککن 

 85اسکرواتژل از نخککسرین راز کال سککال 
در کودسکککران ا تکککوکمن  کککحوا تکککا گلولکککه 

باران  وایی ککارگوان مک  ا اکیق زدن 
ا دسککرگیول ا زنککدان مکککور کککارگوان بککه 
خاطو طکوم مکسایل  کن ق اکان   تکا بکه 
امواز  موارم بو یک  اایکه اسکروار بکودم ا 
بنکککا بکککو ما یکککت رژیکککم  یچگکککام تغییکککو 

نخوا د کود   اواکندگق این اعروایا  ا 
عککککد   موا ککککق بخککککشهال مخرلککککک  از 
یکدیگو ا عد  ایگکیول ا تکسلیم اکدن   
نراین م لوبی بوال رژیم به بار آاردم ککه 
به درسرق اسرواتژل اش اطمینان یابکد . 
اا عیکت ایکن اسککت ککه مهمکروین سککیم 
 درتمنکککککد در دسکککککت تکککککودم  کککککا بکککککوال 
رایارایی بکا جمهکورل اسکیمق خ اتحکاد ا 
 متککککککسرگق خ اسککککککت کککککککه رژیککککککم از آن 
ابشت دارد ا در بوابو آن عاجز ا نکاتوان 
است    این ت وبه ال است ککه ککارگوان 
  ککت تپککه عیککان کودنککد   ایککن ت وبککه ال 
است که کارگوان ا زبمرکشان ا جوانان 

در بیککککو از دایککککست  85دلککککیو در آبککککان 
 اهو آاکار کودند . 
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دسکککرگا هال تتلیغکککاتق سکککومایه دارل 
سالهاسککت جککار میزننککد کککه دموکواسککق 
اا عکککق فقکککض در غکککوب اسکککت ا آمویککککا 
خود را مهد دموکواسق معوفکق ککودم ا 
 مکککوارم در اکککی آن بکککودم ا  کککست ککککه 
دموکواسق را به کشور ال عق  ماندم 
ا اسکرتدادل   بکرق اگککو الز  بااکد   بککا 
نکککککیوال نذکککککامق  کککککادر کنکککککد . الترکککککه 
ککککشور ایی ککککه در آنهکککا دیکرکککاتورل ا 
اسرتداد دیگو کارایی الز  را بوال ب کت 
اتککامین منککاف  سککومایه داران از دسککت 
مید نکککککد ا خکککککود بکککککه خ کککککول بکککککوال 
مناستا  سومایه دارل بدل میگودنکد . 
سکینه چاککان فو نک  ا تمکدن غوبککی ! 
ایککن  لیتوالهککا ا سککل نت طلتککان اطنککق 
 میکککککشه آزادل ا دموکواسکککککق غوبکککککی 
خصو ا از نوع آمویکایی ! را بهروین ا 
مناسککک  تکککوین گزینکککه بکککوال جمهکککورل 
اسیمق معوفکق ککودم انکد ا در بکسو  
داران طییکککی خ تمکککدن بکککزر  خ اهلکککول 
میکککسوزند ککککه نکککشان از جامعکککه آزاد ا 
موفه آمویکایی دااره    جامعه ال که 
دانالککککککد توامککککککی کاندیککککککدال ریاسککککککت 
جمهکککککورل آن در متکککککارزا  انرخاباتکککککق 

اعککی  میکنککد خ کککاخ سکک ید  0202سککال 
چام فاییبی اسکت ککه بکول تف کن آن 
 مککککه جککککا را فککککوا گوفرککککه خ ا در اایککککان 

اعککککی  میکنککککد کککککه خ  0202انرخابککککا  
سیسرم انرخابکاتق آمویککا فاسکد اسکت 
خ . دار جدید انرخابا  آمویکا ی  ایا  
اایکککا دااکککت ککککه مناسکککتا  فاسکککد ا 
ارت کککاعق سکککومایه دارل بکککه بکککن بکککست 
رسککیدم ا بحککوان در تمککا  تککار ا اککود آن 
رسککککوخ کککککود ا طوابککککان نئولیتوالیککککسم 
اکککککست خکککککوردم انکککککد ا اینککککک  مهکککککد 
دموکواسککق بککه دنتککال انقککیب مخملیککن 
اسکککت ا آن انرخابکککا  چنکککد الیکککه غیکککو 
دمکواتیکککق کککه تنهککا چککیزل کککه در آن 
ارزش نککککدارد رال مککککود  اسککککت ا طککککق 
سالهال مرمادل بکا جکار ا جن کال زیکاد 
بو اا میکودند جوابگو نیست   مضحکه 
تککاری  در ایککن اسککت کککه در دموکواسککق 
رایککککککایی آمویکککککککایی فقککککککض دا بککککککزب 
خواتمند ا او  در  طق سکالیان بکسیار 
نوبککرق  ککدر  را بککه یکککدیگو اککا  دادم 
انکککد ا فقکککض مکککود  در نقکککو سکککیا ق 
لککشگو ایککن سککناریو بککازل میکننککد    ککو 
چهکککار سکککال بکککا بکککوام انکککداخرن اکککو ال 

تتلیغککاتق نمایککشق   بخککشهال مخرلکک  
ا رصادل مهوم  ال خکود را در معکو  
دیککککد عمککککو   ککککوار مید نککککد تککککا مککککود  
انرخککاب ! کننککد ا در نهایککت رال م مکک  
دیگول رئی  جمهور را تفیین میکند   
خیلکککق آاککککار ا ا یحانکککه مکککود  را بکککه 
سخوم گوفرکه انکد   دمکواتهکا تنهکا ایکدم 
اان بو وارل بیمه  مگانق اسکت ا بکه 
خککود میتالنککد کککه یکک  زن را بککه عنککوان 
معاان رئی  جمهکور تفییکن ککودم انکد 
) در بالیککه در چنککد کککشور افوی ککایی ا 
ارااایی رئی  جمهکور یکا نخکست ازیکو 
زن در  کککدر   کککوار دارنکککد (   جمهکککورل 
خوا کککان  کککم بکککا ژسکککرهال انقیبکککی در 
آرزال  کککو آمویککککایی یککک  اسکککلحه ) در 
عقکک  مانککدم تککوین جوامکک   ککم چنیککن 
ایککعیرق  ابککل  تککول نیککست ( اککا بککه 
میکدان گتااکره انککد . ر ابکت انرخاباتککق 
اینکک  بککدل بککه جنکک  انرخابککاتق اککدم ا 
تککشت رسککوایی ایککن دموکواسککق از بککا  
افرادم تا جایی که برق رئیک  جمهکور 
ا کککت نکککیز آن را فکککساد آمکککیز میدانکککد   
فارغ از این که رئی  جمهور آیندم چه 
نککامق دااککره بااککد   اینکک  بککا یککه بککن 
بست رسیدن تئورل د ککدم جهکانق  ا 
ناتوانق تئورسین  ال سومایه دارل در 
تککککککومیم ا ب ککککککت نذککککککم  میککککککشگق ا 
سککی وم آمویکککا بککو ا رککصاد   نری ککه آن 
فوااااکککککق  ژمونکککککق ا اجکککککه آمویککککککا 
خوا د بود تا جایی ککه موجک  نگوانکق 
خ موککککککل خ ا خ مککککککوان خ ا سایوسکککککوان 
اتحادیککه ارااککا اککدم . بایککد بککاار آارد بککا 
بککن بککست رسککیدن تمککامق را هککا بککوال 
ن ککککا  مناسککککتا  غارتگوانککککه ا فاسککککد 
سومایه دارل این  با راد نئوفاایسم 
  ایکککککککن مناسکککککککتا  اراککککککککسره بکککککککه 
 ایمحیل ا فوااااق نزدی  میشود .
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بیکککککککو از دا سکککککککال از تحویمهکککککککال 
گککککسرودم علیککککه جمهککککورل اسککککیمق 
توسض دالت جمهورل خوام خ توامکی 
خ گتاککره  تحویمهککایی کککه بککه  مککوام 
دزدل ا فکککساد چهکککل سکککاله بانکککد ال 
بکومکککرق تکککودم  کککا را بکککه اکککد  در 
تنگنککال معیککشرق  ککوار دادم ا نری ککه 
آن بککککوال تککککودم  ککککا بیکککککارل ا فقککککو 
ابککشرناش بککه  مککوام  گوانککق فزاینککدم 
رازانککه بککودم . رژیککم در اخککو دار  تلککق 
تحویمهککککا بککککا تککککن دادن بککککه نومککککو 
 هومانانککه کواککید گویتککان خکککود را از 
فککککشار ا رککککصادل ا بحککککوان سیاسککککق 
بوجککود آمککدم خککی  کنککد ا عمککی بککا 
 مکارل ممااا  گونکه دالکت اابامکا 
ا تداین بوجا  موف  اد بکه ا کداا 
خود دست یابد  بکا اعکدم بهکرو اکدن 
 مکککککککه چکککککککیز بکککککککرق مکککککککسئله آب ا 
معیککشت مککود  در اخککو اجوایککی اککدن 
بوجا  مدتق تودم  ا را مکشغول ککود 

 کککزار  082ا بکککا آزاد اکککدن  ویککک  بکککه 
میلیارد دالر از درآمد ال بلوککه اکدم 
ا دریافککککت چمککککدانق یکککک  میلیککککارد ا 
  رکککککصد میلیکککککون دالر اسککککککنا  ا 
مضاا بو آن که توانسره بود عدم ال 
مرو م را به خیابانها بکشاند تکا بکوال 
امکککککضا اکککککدن بوجکککککا  بکککککه جکککککشن ا 
اکککککککایکوبی بپودازنکککککککد   از اکککککککادل در 

اوسککت خککود نمککق گن یککد . نخککست 
دالر ککال بدسککت آمککدم را بیککن خککود ا 
باند ال ااباش جیوم خوار جانق اش 
در من قه تقسیم کودند ا بکا بو کوارل 
خکککض توانزیکککت  یکککا   کککال  فو کککت 
طل  ت ارل ارااایی امیکد ککا ب گکل 
ا بلتککل اککدن  مککه چککیز را در جامعککه 
دامن زدند   نری که ایکن سک و ا چنکد 
 واایمال دست دا  ا تفکداد زیکادل 
خودرا ککال در انتککار مانککدم فوانککسول 
بککککود ا بکککک    نککککه سککککومایه گتاریککککی 
 ور  گوفت ا نه ککارل ای کاد اکد ا 
نه  ی  اکواژم عموانکق از  کد ا اکوژم 
نیمکککه تمکککا  بکککه سکککوان ا  رسکککید در 

 زارمیلیککککارد دالر  082بککککالق کککککه بککککا 
میکککشد  مکککه چکککیز را از نکککو سکککاخت   
فقکککض چهکککار انکککن سکککال تکککودم  کککا را 
مکککشغول اکککدند ا چهکککار انکککن سکککال 
بیککشرو بککو عمککو رژیککم افککزاد اککد . بککا 
آمککککدن توامککککی ا خککککواج از بوجککککا  ا 
بو ککوارل دابککارم تحویمهککا  مککه بافرککه 
 ککال رژیککم تافرککه اککد   بککار دیگککو  رم 
 رم اخکککوا  بحکککوان ا رکککصادل ا رککککود 
گویتانو را گوفکت بکا ایکن ت کاا  ککه 
این بار تکودم  کا فویک  نخوردنکد ا در 

ا  ککککککککککو بککککککککککار  85ا آبککککککککککان  89ا 82
 درتمنککککککدتو ا مککککککصمم تککککککو از  تککککککل 
بنیانهککال رژیککم را بککه چککالو کککشیدند 

تککا جککایی کککه در آبککان نککود ا ککشت در 
بیو از دایکست اکهو خوا کان مکو  
جمهکککورل اسکککیمق اکککدند ا م ابکککق 
معمککول رژیککم جککانق تنهککا یکک  ااسکک  
دااککت   خونویککزل ا کککشرار ا بگککیو ا 
بتند  تنها بوال این ککه بکه  کو طویکق 

داا  آارد تکا  0202ممکن تا انرخابا  
اعدم خ کول خ محق  اود ا بکا آمکدن 
دمکواتها   ن ا  یابد .  یا  بماسکق 

ا رخکککککداد ال بفکککککد از آن   85آبکککککان 
میوفت که بیا  رژیم  به جد تهدیکد 
اود  که خ کوانا خ بکه  مکوام خ ککول خ 
به دادش رسید . این  اعدم خ کول خ 
در دمکواسکق آمویکککایی محقک  اککد ا 
خ بایککدن خ بار ککه امیککد ا اککادل را بککه 
ارداگککککککام جنایرکککککککاران آارد  ا ککککککیم 
طلتککککان ا لیتوالهککککا بکومککککرق از  ککککم 
اکنکککون در اکککی تفییکککن تیکککم مکککتاکوم 
کننککدم  ککسرند ا بایککوند سککینه خیککز 
به دست بو  کدخکدا بوانکد  رئیک  
جمهوراان  م تهدید میکنکد خ  یک  
کککک  بککک  فو کککت سکککوزل نکککدارد خ ا 
ازیو خارجه اعی  داسکرق سکق سکاله 
بکککککا بایکککککدن میکنکککککد  افواطیکککککون بکککککه 
ا  یم ا ول گکوا بکا اکا اک  میزننکد 
بککککا دسککککت ایککککو میکککککشند ا بککککا  را 
نمککایی از سککیبق موسککو  بککه آبککشار 
مواکق ا تصوی  طکوم یک  فوریرکق 
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 مسعود .  جمهورل اسیمق ا انرخابا  آمویکا   



 

مقابله با تحویمهال آمویکا میخوا کد 
از مویککک  بکککاال بکککه نکککومو  هومانانکککه 
بوسکککند. مکککا بفکککد از چهکککار د کککه بایکککد  
دریافره باایم ککه جمهکورل اسکیمق 
 یکک  تغیککیول نکککودم   مککان رژیمککق 

سککوار بککو مککوج  89اسککت کککه در سککال 
ناریایرق تکودم  کا بکه  کدر  رسکید ا 
مکککککدافعان فقکککککه مکککککدرن ا منادیکککککان 
ا کککککککیبا  ا دکانکککککککداران اعرکککککککدال 
 میشه چوخ ان م این دراکه بکودم 
اند ا محلق از اعواب ندااره انکد   در 
داران سودار سازندگق رسول کرکاب ا 
کلکککت  خ مککک  فکککارلین خ را بکککه ایکککوان 
دعککککو  میکننککککد الککککق بککککرق جککککوا  
نمیکننککد بککوال اسککرقتال بککه فوادگککام 
بوانککککککد ا از  مککککککان جککککککا ال را بککککککاز 
میگوداننکککککد  سکککککید خنکککککدان منکککککادل 
گ رمان جهانق از تو  مواجکه اکدن 
ا دست دادن با رئی  جمهور آمویکا 
در سککوای  بهدااککرق سککازمان ملککل 
مخ ککککق میککککشود ا کلیککککد دار امیککککد ا 
تدبیو معکواا م کوز میگکیود فقکض بکه 
گ رککه خککودش آمویکککایی  ککا را فویکک  

د ککد ا تحککت لککوا  بوجککا  تحویمهککا را 
بوچینککد ا اولهککال بلوکککه اککدم را آزاد 
کند ا ب  ا بکه نری که  کم میوسکد   
بوجککا   ککال دا ا سککه کککه خ یویکک  خ 
اعککککدم آن را بککککه خ کککککول خ دادم بککککود 
 یچگکککام بکککه سکککوان ا  نوسکککید چکککون 
 کککوار نتکککود بکککه نری کککه بوسکککد .  کککوار 
نیست جمهکورل اسکیمق از تولیکدا  
مواککککق خککککود دسککککت بککککودارد   ککککوار 
نیککککست ا ککککداما  تواریککککسرق اش را 
مرو   کند ا بوزم ن و  من قکه اش 
را ااگتار کنکد ا بکه کنکن ایکوان بخکزد   
 وار نیست از فعالیرهال اتمق دسکت 
بکشد ا تولید سکیم اتمکق را تف یکل 
کنککککد . اساسککککا مرو کککک  کککککودن ایککککن 
ا داما  من و به تهق اکدن ما یکت 
رژیککککم خوا ککککد ان امیککککد ا آن زمککککان 
ماننکککد اکککیو بکککی یکککال ا د  ا ااککککم 
خوا د اد. بخشق از باکمیت مکصو 
اسککت بایککد بککه  میککن اککیو بککی یککال ا 
د  ا ااکم بسندم کود ا بایو است 
به متاکوم بی اوا تن د د تا بروانکد 
بو مشکی  سیاسق ا امنیرق داخلکق 

غلتککککه کنککککد ا در مناسککککتا  ا راابککککض 
جهانق بل اود الق طی  امنیکرق ا 
نذککامق رژیککم   مشخککصا سککپام   کککه 
 ویکک  بککه   رککاد در ککد ا رککصاد را در 
کنرول دارد با بامیکان سیاسکق اش   
ککه در ایکن چهکار د که  میکشه بککوا 
اال ا آخو را زدم اند   چنین رام ککارل 
را مکککککروادا بکککککا افکککککول  کککککدر  خکککککود 
میداننککد مککصوند از مویکک   ککدر  بککو 
سککککو مککککیز مککککتاکوم بنککککشینند ا تمککککا  
ا ککداما  راز ککال اخککیو در م لکک  ا 
 ککوار گا هککال سککپام در راسککرال آمککادم 
کککککودن خکککککود بککککوال مکککککتاکوم دالکککککت 
انقیبککی آتککق ) دالککرق کککه خامنککه ال 
اعدم دادم ( با تیم خ بایکدن خ اسکت ا 
خیال اان آسودم که ناریکایرق تکودم 
 ا ا اعروایاتق ابرمالق آیندم را  م 
بکککا سکککوکوب عویکککان ا ابکککشیانه بککککه 

خ کککه خوا نکککد ککککود  85ماننکککد آبکککان 
غافککل از اینکککه در بوابککو خلقککق مرحککد 
 یککککک  نیوایکککککی را یکککککارال ایکککککسرادن 

نیست .                                                       
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 از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست:

سوسیالیسم علمی با تمامی دستگاه های فکری تخیلی که از ذهنیات حرکت کرده و گمان دارند با موعظه برای 
بورژوازی می توان آنرا وادار به واگذاری قدرت نمود، و یا گمان می برند می توان سوسیالیسم را به طبقۀ سرمایه 

 دار تحمیل کرد ، و یا اینکه تالش دارند با توسل به "رأی " قدرت سیاسی را به چنگ آورند ، تمایز دارد .

سوسیالیسم نه با روند های خودبخودی و روشهای اراده گرایانه و مواعظ پیامبر گونه استقرار میابد و نه با 

 مبارزات صنفی و رفرم های اندک که محدود به حل مشکالت صنفی طبقه کارگر است بوجود میباید .

وقتی که زمینه های مساعد برای برقراری سوسیالیسم فراهم گردد، طبقه کارگر با انقالب اجتماعی خود و با بر 
 انداختن سیادت سیاسی استثمار گران سیادت سیاسی خود را برقرار میسازد.

سرنگونی کامل استثمارگران هنگامی ممکن است که طبقه کارگر بدل به طبقۀ حاکمه گردد که قادر است 
مقاومت ناگزیر و تا پای جان استثمارگران را درهم شکند و توده های زحمتکش مردم را برای شکل نوین اقتصاد و 

 سیاست متشکل سازد .

رهایی طبقه کارگر تنها بدست خود وی میسر است . چرا که تمام اقشار و طبقات دیگر جامعه علیرغم اختالفاتی 

 که با هم دارند ، اما در حفظ شالوده های نظم سرمایه داری دارای منافع مشترکند .



 

 

( Dogmaدگمکاتکیکسکم از ریشکه دگکمکا )
اارقاق مق یابد. دگما به معنق عقیکدم  
دکروین ا یا به عتار  د یقرو  م موعکه 
ال از دکرویکن الکهکق غکیکو  کابکل تکغکیکیکو 

 ا تنها به بکاار کال  میتااد. اما این ااژم
اکونکد. در  دینق ا مکرتی خکیک که نکمکق

 ایی که نسکتکت  بسیارل از موارد به آد 
ل عکلکمکق اخکتکا   به درسرق یک  نکذکویکه

نشدم اافشارل یا تفص  خا کق نشکان 
 .اکود گک کرکه مکق  »دگکم« د ند  م  مق

دگماتیسم که مروادا فکارسکق آن جکز  
گوائق یا خش  اندیشق است   مچنین 
به م هو  طوم مرفصتانه ا بدان دلکیکل 

گویند فینق  عقاید بکار مق راد. مثی مق
اسککت  بککایککد بککه دنککتککال   »دگککمککق«آد  

ایهارنذول از اا باایم که مترنق بو یک  
کنندم نتودم اما اا بکو درسکرکق  سند  ان  

در ادبککیککا   . آن اککافشککارل کککودم اسککت
مارکسیسرق دگماتیکسکم دارال مک کهکو  

 د یق تول است.

در اااخککو  ککون نککوزد ککم ا ااایککل  ککون 
بیسرم  م ادله بکزرگکق بکو سکو تک کسکیکو 
نذوا  مارک  ا انگلک  در گکوفکت. در 
این راب ه  مارکسیسرها کی به دا دسره 
تقسیم ادند: ی  دسره خوا ان خ توند 
انرقادل نو خ بکودنکد. ا دسکرکه دیکگکو بکه 

کاربست مارکسکیکسکم ا تکوسکعکه آن در 
بکوزم  ککال مکخککرکلک   کمکت گکمکاردنککد. 
دسره اال که به دار بونشراین  یکککق از 
ر توان سوسیال دمکواسق آلمان  جمک  
اککدم بککودنککد  بسککیککارل از آمککوزاککهککال 
مارک  را رد میکودند. آنکان در فکلکسک که 
جان  کانکت گکوائکق جکدیکد را گکوفکرکه ا 
مککاتککویککالککیککسککم دیککالکککککرککیکک  را نکک ککق مککق 
نمودند. در ا رصاد سیاسق آنان  مصدا 
با بسیارل از منرقکدیکن بکورژاا  تکفکالکیکم 
ا رصادل مارک  را مرهم به ی  جکانکتکه 

 گول میکودند.

دسره اال از لحاظ فلس ق ا نکذکول بکه 
الرقاا رال آاردند. خ توند انکرکقکادل نکو خ 
آنها چکیکزل جکز تک کدیکد نکذکو در جکو کو 

 انقیبی مارکسیسم نتود. 

دسککککرککککه دا  کککککه مککککیککککخککککواسککککرککککنککککد 
مارکسیسرهال ایگیول بکا کق بکمکانکنکد از 
جانک  دسکرکه اال بکه مکارکسکیکسکرکهکال 

( مکرکهکم اکدنکد. Orthodoxارتداک  ) 
ایککن دسککرککه خککوا ککان تککوسککعککه مککتککانککق 
اساسق مارکسیسم در ان تاق با اکویکض 
مککرککغککیککیککو ا ایککژگککق  ککال مککحککلککق در 
کشور ال مخرل   ا تشویکا د کیکق تکو 
ماتویالیسم دیالری  ا ا رصاد سکیکاسکق 

 بودند. 

لنین در مقابله با الرقکاطکیکون ا تک کدیکد 
نذو طلتکان ککه از خ فکلکسک که انکرکقکادلخ 

کانت دفاع مق کودند  از مارکسیسرهکال 
با  یم ارتدکک  دفکاع نکمکود. ال در 
مقاله خود بکه نکا  خ انکرکقکادگکوائکق غکیکو 
انککرککقککادل خ در تککویککیککا اطککیق  کک ککت 
ارتدک  به مارکسیسرهال ا کولکق مکق 

 نویسد:

خ ارتدک خ انرقادگوائق را ککی رد  نکمکق 
کند. بلکه تنها خ انرقاد گوائقخ الرقاطیون 
را ن ق میکند ) الرقاطیونق که خوداکان 
را بامیان خ انرقادگوائق خ مق نامکنکد: بکه 
 مان م هومق که در تکاریک  فکلکسک که ا 
تفالیم کانت ا ایواان اا خ انرقکادگکوائکقخ 
ا خ فلس ه انرقادل خ خکوانکدم مکق اکود 

   ک کحکه 3) لنین م موعه آخکار  جکلکد 
230 .) 

الکککتکککرکککه دفکککاع مشکککواا لکککنکککیکککن از 
مککارکسککیککسککرککهککال ا ککولککق در مککقککابککل 
الرقاطکیکون  بکاعک  اکد تکا ال خکود از 
جان  آایلوا  تئکوریسکیکن نکاردانکیک    
مرهم به دگکم بکودن گکودد. در تکویکیکا 

 این مسئله ال مق نویسد:

خ  تول  و چیز بو اسا  اعرقکاد  کوا  
بککتا کککاربسککت ا تککوسککعککه انککرککقککادل 
) مارکسیسم( گنام عذیمق اسکت. بکوال 
کککاربسککت ا تککوسککعککه ) مککارکسککیککسککم(  
ت سیو سادم مسائل ابدا کافکق نکیکسکت.

   ک کحکه 3) لنین  م مئعه آخکار  جکلکد
232.) 

الز  به توییکا اسکت ککه لکنکیکن ااژم خ 
ارتداک خ را به م هو  تحت ال ذی آن 
بکار مق بود. از این لحاظ خ ارتدک خ بکه 
مککعککنککق دفککاع از ا ککالککت یکک  دکککرککویککن 
تثتیت اکدم مکیکتکااکد ا مک کهکو  آن از 
 دگماتیسم ا جز  گوائق مر اا  است.
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 واژه ها و مقوله های فلسفی، سیاسی و اجتماعی 

 دگماتیسم



 

بککهککو بککال  دفککاع  لککنککیککن از دکککرککویککن 
مارکسیسرق در مقابل ت کدیکد نکذکو کال 
الرقاطق در مارکسیسم  ابکدا بکه مکعکنکق 
دفاع ال از جز  گوائق راین کمونیسکرکهکا 
نتود. جز  گوائق  تح و اندیشه ا ایوال 
دگماتیسرق از ا ول مارکسیسم  که در 
بین بسیارل از کمونکیکسکرکهکال راسکق ا 
ارااائق آنزمان مرداال بود  ادیدا مکورد 

 انرقاد ال  وار میگوفت.

به اعرقاد لنین  مارکسیسم مردل است 
بوال بورسق  تحلیل ا تکغکیکیکوزنکدگکق. از 
آنکک ککا کککه زنککدگکککق مکککرککغکککیککیکککو اسکککت  
مککارکسککیککسککم  ککم نککمککق تککوانککد بصککور  
م موعه ال از ابکا  ا نذکوا  التکغکیکیکو 
با ق بماند. از اینوا فعالیت انقیبی باید 
بو اسا  اناخت از تما  جوان  زندگق 
اجرماعق ا بکارگکیکول ااکککال مکخکرکلک  

 متارزم اسروار بااد.

خ طکتکقکه انکقکیبکی بکوال انک کا  ایکایکک  
خویو باید  ادر بااد در تما  ااکال ا 
جنته  ال زندگق اجرماعق بدان اسرثنکا 
 مه فن بوی  اودخ ) لنین  م مکوعکه 

(. چسپیکدن بکه  52    حه 3آخار  جلد 
ا ول م ود ا خشک   بکدان تکوجکه بکه 
دینامیسکم زنکدم زنکدگکق اجکرکمکاعکق ککه 
لنین آنوا خ دکروین اکوسکرکق خ ا خ آئکیکن 
اکوسکرکق خشک  مکغککزانکه خ مکق خکوانککد  
بزرگروین دامن یک  جکنکتکو انکقکیبکی 
است .  مکانکگکونکه ککه لکنکیکن بکدرسکرکق 
ایو بینق نکمکود  بکا راکد انکحکوافکا  خ 
چی خ گوایانه در جنتو کمکونکیکسکرکق  خ 
دکروین اوسکرکق چکی خ نکیکز  کمکانکنکد خ 
دککرکویکن اککوسکرکق  راسککت خ بکه  ککور  
 سدل در مقابل بوکت اوالراریا در آمد. 

امککواز عککلککیککوغککم دسککرککاارد ککال جککنککتککو 
کمونیسرق  دگماتیسم ا آئکیکن اکوسکرکق 
جنتو  ال کمونیکسکرکق در کشکور کال 
عق  ماندم را  از تکامل ا بکالکنکدگکق بکاز 
دااره است. مهمروین مشکخکصکه  کال 
دگماتیسم ا آئین اوسرق را مکیکرکوان بکه 

  ور  زیو فومولتندل کود :

چسپیدن به ابکا  کلق ا بی توجهق به 
بورسق ا تحلیل مشخص  کلیشه سازل 
ا کککپککیککه بککودارل از تککئککوریککهککا ا تکک ککارب 
گتاره  تاکید بیو از بد بو جنته   ال 
ا رصادل بیا  اجرماعق ) اکونومیسکم( 
ا بککی تککوجککهککق بککو دیککگککو اا ککعککیککرککهککال 
اجرماعق ا فکو کنکگکق  نک کق سک کحکق ا 
بدان م الکعکه نکذکویکا  جکدیکد  عکمکدم 
کودن ی  فو  از متارزم  تفص  ا تکفکتکد 
در مورد ابکامق که در مقابل اا عیرهال 
جدید رن  مق بکازنکد  بسکنکدم ککودن بکه 
تئوریها ا نذوا  مکوجکود ا عکد  تکیش 
 بوال تکامل آنها ا تداین نذوا  جدید.

از لحاظ تاریخق  جز  گوائکق ککه زمکیکنکه 
 ال ان در زمان بیا  لنین نیز مکوجکود 
بککود  در داران اسککرککالککیککن ا کککمککیککنککرککون 
تقویت گودید. کمینرون عکلکیکوغکم تکمکا  
دسراارد ال انقیبکی اش  بکه ککلکیکشکه 

سازل ا کپیه بودارل  ایوال از ابککا  ا 
تئوریهال کلق ا فواگیو  عکد  تکوجکه بکه 
اا عیرهال مشخص  و جکامکعکه ا یک  
بفدل نگول در میان ابزاب کمکونکیکسکت 
کشور ال مخرل  دامن زد. بدان تودید 
تداا  کار انقیبی در دنیائق با ایچیدگکق 
 ال اجرماعق ا ا رصادل امکواز  بکدان 
کنار گتاارن دگم  ا ا ایو دااریکهکال 
تفص  آمیز ا نگواکق  کمکه جکانکتکه بکه 
اا عیرهال  امکان اتیو نیست. اوالراریا 
بوال کس   در  ا بوال از میدان به در 
کودن بورژاازل که تما  ارگانهال ارتکتکاا 
جککمککعککق را در کککنککرککول خککود دارد  بککایککد 
جامعه خود را بکا تکمکا  اکیکچکیکدگکق آن 

 بشناسد ا به دیگوان بشناساند.

 دا مارکسیسم انکقکیبکی  نکه تکدایکن 
ا ول ا ابکا  کلق ا م ود  بلکه متارزم 
بوال تغیکیکو رادیکککال زنکدگکق اجکرکمکاعکق 

 است.

نارادنی   ا ی  نیوال سیاسکق غکیکو   * 
مکیکان   مارکسیکسکت بکود ککه عکمکدتکا در 

د قانان فعالیت داارند  آنان مکعکرکقکد 
به تصوا  در  سیاسق از طکویکق تکوار 
ال   دست اندر کاران بکومت توسض عدم 

 از خ هومانانخ بودند.
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سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  برآن است که  بهد ن تهزهتهیه  تهود   ها  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  برآن است که  بهد ن تهزهتهیه  تهود   ها  
کارگر   زحمتکش ب  سالح آگا ی   تشکل ،جنبشتا  اجتماعی بها طهاهرا  کارگر   زحمتکش ب  سالح آگا ی   تشکل ،جنبشتا  اجتماعی بها طهاهرا  
زیاد  مواج  بود    طوا ند بود. ما درپیگیر  مشی انقالبی  بهنهیهانهگه اران زیاد  مواج  بود    طوا ند بود. ما درپیگیر  مشی انقالبی  بهنهیهانهگه اران 
سازمان مبنی بر تالش جتت رفع پراکندگی   ایهزهاد زمهیهنه   ها  نه هر    سازمان مبنی بر تالش جتت رفع پراکندگی   ایهزهاد زمهیهنه   ها  نه هر    
عملی اتحاد نیر  ا  پیشهر  جهامهاه  از  هیهی کهوگهشهی فهر گه ار نهکهرد    عملی اتحاد نیر  ا  پیشهر  جهامهاه  از  هیهی کهوگهشهی فهر گه ار نهکهرد    
نخوا یم کرد .بویژ  در گرایط کنونی اتهحهاد وه هوا فهدائهیهان کهمهونهیهسهت نخوا یم کرد .بویژ  در گرایط کنونی اتهحهاد وه هوا فهدائهیهان کهمهونهیهسهت 
میتواند گام متمی در را   حد     مکار  نیر  ا  انقالبی در ن جاما    میتواند گام متمی در را   حد     مکار  نیر  ا  انقالبی در ن جاما    
نی  گامی درجتت اتحاد تمام نیر  ا  انقالبی   پیشر  جاما  در یک جبته  نی  گامی درجتت اتحاد تمام نیر  ا  انقالبی   پیشر  جاما  در یک جبته  

  انقالبی باگد.انقالبی باگد.
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 رفقا  داسران ا  موزمان 
 

ان ا مین سالگود بماسه سیا کل را در ایو را داریم . کمیره ال 

مسرقل دربال تدارش سازماند ق ا بوگزارل این مواسم بزر  است. این 

کمیره طق نامه ال از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست درخواست اشریتانق 

ا  مکارل نمودم است. ما این تیاها را بوال زندم نگهداارن یاد رزمندگان 

 سیا کل ارج نهادم ا ااس  مان به درخواست این رفقا مثتت است.

 مان ور که میدانید سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  و ساله مواسم سیا کل را بصور  مسرقل ا یا با 

امسال بوال بوگزال  وچه اسیفرو ا بااکو رو ان ا مین سالگود مشارکت سایو سازمانها بوگزار میکود. 

بماسه سیا کل  با این کمیره  موام خوا د اد تا با مشارکت طی  اسیفرول از  موزمان ا عی مندان  

. به  مه رفقا تو یه میکنیم در  و جا که  سرند در مواسمق اایسره این راز تاریخق را بوگزار بکنیم

تدارش بوگزارل ان ا مین سالگود 

بماسه سیا کل با این کمیره 

 ما ن  ادم  ا از  و لحاظ به آن 

 یارل بوسانند .

 راابض عمومق 

 سازمان اتحادفدائیان کمونیست

0388مهو  05  

درتدارش بوگزارل 
ان ا مین سالگود 
 بماسه سیا کل

 تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

 روابا عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org 
 کمیته آذربایجان

azer@fedayi.org 
 کمیته تهران 

Tehran@fedayi.org 
 کمیته کرم 

karaj@fedayi.org 
 کمیته کردستان

kurdestan@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.
 

آخرین اطالعیه ها ، نشریات و اسناد سازمان اتحاد فدائیان کمونیست را در 

و همچنین کانال تلگرامی  https://fedayi.orgسایت 

https://t.me/fedayi1349 . دریافت کنید 
 

 

https://azarfedayi.org/
https://fedayi.org/
https://t.me/fedayi1349

