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هفت��ه پي��ش ب��دنبال تج��اوز ب��ه ي��ک دخت��ر            
هيجده ساله و به قتل رساندن او، اراذل و 
اوباش حزب اللهی با حمايت قوای امنيتی 
رژي��م جمه��وری اس��المی ب��ه خان��ه ه��ای            
پناهجويان و شهروندان افغانی ساکن ي�زد    
حمل��ه ب��رده و خان��ه و ام��وال آن��ان را ب��ه              
آتش کشيده ک�ه در نتيج�ه اي�ن وح�شيگری           
بسياری از افغانيها بوي�ژه کودک�ان ب�شدت       
س���وخته و در وض���عيت وخي���م ج���سمانی          

 قرار گرفته اند.
ب����ه گفت����ه مع����اون س����خنگوی وزارت              

خارج��ه،  مقت��ول  از س��وی شخ��صی ک��ه            
هنوز هويت اش روشن نيست ک�شته ش�ده          
اس���ت و اي���ن روي���داد ب���ه ي���ک ش���هروند            

 افغانستان نسبت داده شده است.
رژيم جمهوری اسالمی ک�ه ادام�ه حيات�ش       
ب����ه اي����ن يورش����های وح����شيانه اش ب����ه             
محرومترين و ستمديده ترين اق�شار طبق�ه      
ک���ارگر و م���دافعين و فع���الين مب���ارزش            
مي�����سر ب�����وده اس�����ت، اي�����ن جناي�����ت را           
"بدرفتاری" نسبت ب�ه پناهجوي�ان تعري�ف         
ميکن��د. ب��د رفت��اری در ق��اموس نظ��ری،            
فرهنگی و قضای رژي�م اس�المی ني�از ب�ه         
بررسی و دادخواه�ی ن�دارد بلک�ه ب�ا ي�ک             
نصيحت و اندرز اسالمی از رس�انه ه�ای     
 رس���می اش پرون���ده اش ب���سته مي���شود.             
ب��ه آت��ش ک��شيدن ک��ارگران و زحمتک��شان         
افغانی يک جناي�ت و عمل�ی ش�نيع و ض�د             
ان��سانی اس��ت ک��ه م��رتکبين اش باي��د ب��ه              
محاکم��ه و مج��ازات ک��شيده ش��وند. رژي��م         
اس���المی مذبوحان���ه س���عی دارد ک���ه اي���ن          
حرک��ت رذيالن��ه را ب��ه م��ردم ي��زد ن��سبت          
داده و اعتراض���ات عموم���ی را متوج���ه            
شهروندان يزدی کند. در حاليک�ه اي�ن ه�م        
يکی از حربه های کثي�ف رژي�م  اس�المی       
اس��ت ک��ه از ه��ر حادث��ه و اتف��اقی اس��تفاده           
ک��رده ت��ا ف��ضا را علي��ه مه��اجرين افغان��ی          
م��سمومتر کن��د و برخ��ی  از م��ردم ناآگ��اه           
بوي�����ژه خ�����انواده مقت�����ول را ب�����ر ض�����د           
پناهجويان افغ�انی ب�شوراند، هم�ان ک�اری          
که در مورد پرون�ده "خف�اش ش�ب" انج�ام            
داد و بعدا معلوم شد که قاتل اصال افغانی  
نبوده است ولی در جريان آن ب�سياری از   
افغانيان آسيب ج�دی ديدن�د و م�ورد حمل�ه            
قرار گرفتند. در حال حاضر هم ب�سياری     
از افغاني��ان س��اکن ي��زد ح��تی ج��رات نم��ی        
کنن��د ب��رای خري��د روزان��ه ش��ان از خان��ه           
بيرون بيايند. اين چهره هر چه کثي�ف ت�ر      
ِ  خونري����ز و خ����الق اوي����ن ه����ا و              رژي����م

 کهريزک ها است.

چن��دين ميلي��ون افغ��انی در اي��ران تح��ت           
بدترين شرايط کاری و معيشتی اس�تثمار  
ميشوند و بسياری از آنان در اصفهان و  
ي����زد و ف����ارس ،ک����ارگران ک����شاورزی        
ه��ستند ک��ه ن��ه امني��ت ش��غلی و حقوق��ی              
دارن����د و ن����ه امني����ت ج����انی. افزاي����ش            
بيکاری،فساد، بزهکاری، دزدی، اعتياد    
و جنايت که حاص�ل طبيع�ی اي�ن سي�ستم            
طبق���اتی و رژي���م منح���ط و جنايتک���ارش        

اس��ت ،توس��ط دم و دس��تگاههای ق��ضايی،        
فرهنگ���ی و تبليغ���ی رژي���م ب���ه ح���ضور             
ميليونه��ا ش��هروند افغ��ان در اي��ران ن��سبت        
داده ميشود. و سالهاست اين مهاجرين ب�ه       
بدترين شيوه ای تحقير و مورد ستم ق�رار    
گرفته اند و بارها اموال آنان غ�ارت ش�ده      
و خودش���ان را ل���ت پ���ار  و ي���ا روان���ه                   

 مرزهايشان کرده اند.
جامعه  ايران به برکت رژيم فاسد و قاتل   
اس���المی اش،ص���فحه ح���وادث روزنام���ه        
ه��ايش ممل��و از قت��ل و جناي��ت و دزدی و           
خ��شونت عري��ان  اس��ت. بان��دهای مافياي��ی       
که مشغول خريد و فروش م�واد مخ�در و         
گرفت���ار ک���ردن جوان���ان و  ب���ه فح���شاء               
کشيدن زنان و کودکانند، سر ن�خ آن�ان ب�ه          
خ��ود مقام��ات بلن��د پاي��ه دس��تگاه حکوم��ت         
اس��المی ميرس��د، و اخب��ار دس��تگيريها و           
محک��وم ش��دن ه��ا ک��ه هي��چ ارتب��اطی ب��ه              
افغانها هم نداشته، ف�راوان اس�ت. انت�ساب          
اين حمله ها به مردم عادی يکی از ش�رم        
آورترين فريبکاريهای رژيم است و آماده   
سازی فضای مسموم ضد مهاجرين و در    
راستای توجيه م�صوبه اخ�يرش اس�ت ک�ه          
بر طبق آن مه�اجرين افغ�انی ح�ق ک�ار و              

 اقامت در بيست استان کشور را ندارند.
در يک سيستم متعارف دمکراتيک، هم�ه      
در مقابل قانون بيگن�اه ه�ستند مگ�ر اينک�ه        
در يک دادگاه صالح، ب�ا برخ�ورداری از       
تم�ام حق�وق ق�انونی و دسترس��ی ب�ه وکي��ل            
مدافع اتهامشان ثابت ش�ود. و اگ�ر مج�رم           
ش��ناخته ش��وند خ��ود ف��رد در مقاب��ل ق��انون         
مسئول است و به اين معنا ج�رم شخ�صی     
است . نه ميت�وان خ�انواده او را گروگ�ان            
گرف��ت و ن��ه ب��ر مبن��ای مليت��ش، هموط��ن           
ه��ای ديگ��رش را موض��وع اذي��ت و آزار          

 سيستماتيک قرار داد. 
در ارتب��اط ب��ا اي��ن قت��ل، ن��اراحتی و خ��شم          
خ��انواده مقت��ول ک��امال قاب��ل درک اس��ت.           
ول����ی نباي����د اج����ازه داد ک����ه رژي����م ب����ا               
فريبک���اری از آن در خ���دمت اعتق���ادات            
راسي����ستی و ض����د ک����ارگری اش به����ره          

ب��رداری کن��د. خ��شم ش��هروندان ي��زدی و          
خانواده مقتول بايد بدرس�تی متوج�ه رژي�م       
اسالمی باشد که مروج تجاوز و خ�شونت    
و جناي��ت ب��وده و ب��شکل سي��ستماتيک در          
طول حيات ننگين و خونريزش اين پدي�ده    
را نهادين���ه ک���رده اس���ت. و اي���ن ف���ضای            
وح����شت ب����ار و خ����وف آوری ک����ه ب����ر             
ش���هروندان افغ���انی تحمي���ل ک���رده اس���ت،       
برگی ديگر بر پرونده ضخيم آدمک�شی و        

 خونريزی می افزايد.
مه��اجر س��تيزی رژي��م اس��المی بخ��شی از        
سياس��تهای همي��شگی س��رکوب و بگ��ير و         
ببندهايش در قب�ال طبق�ه ک�ارگر و فعالي�ن           
جنب�����ش ک�����ارگری و ديگ�����ر جنب�����شهای         
اجتم��اعی ب��وده اس��ت. دمي��دن در ش��يپور           
ناسيونالي���سم و رفتاره���ای راسي���ستی در         
راستای اعمال اين سياستهای فاسشستی و 

 ضد انسانی  تالشی رقت انگيز است.
س���ازمان اتح���اد ف���داييان کموني���ست اي���ن          
سرکوب وحشيانه رژيم و عوام�ل اوب�اش         
اش در قب��ال مه��اجرين افغ��انی را ب��شدت          
محک������وم ک������رده و تم������امی ان������سانهای          
آزاديخ��واه و مب��ارز ،بوي��ژه طبق��ه کارگ��ر        
را فرا ميخواند که در مقابل اي�ن بربري�ت      
عريان س�کوت نک�رده و ب�ه دف�اع از اي�ن              
شهروندان ستمديده و هم طبقه ای هايشان  
برخاسته و کارگران و زحمتکشان افغ�ان       
را در مقاب������ل اي������ن وح������شيگريهای و             

 سياستهای ضد انسانی تنها نگذارند. 

برقرار باد همبستگی 
کارگران و زحمتکشان 
عليه رژيم جنايتکار 

 اسالمی ايران
 فداييان کمونيست اتحاد
 1991تيرماه  10

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي   
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سرکوبهای رژيم در حال گسترش است .       
همانطور که قابل پيشبی بود با اجرای               
طرح تهاجم به زنان اين سرکوبگريها               
وارد دوره جديدی شده است . دستگيری         
کارگران ، دانشجويان ، زنان و فعالين              
اجتماعی و سياسی سازمانددهی و برپائی   
اعدامهای دسته جمعی تحت عنوان                      
( مبارزه با اشرار ) محکوم کردن                        
روزنامه نگاران به اعدام و زندان و                   
شالق برای فعالين کارگری و ... از                   
جمله پيامده های برنامه ويژه تشديد                     
سرکوب و ايجاد جو رعب و وحشت در          

 جامعه است . 
واقعيت اين است که رژيم اسالمی از                 
رشد و اعتالی جنبش های اجتماعی به             
وحشت افتاد است . گويا دامن زدن به                
بحرانها و تنشهای خارجی برای انحراف       
افکار عمومی از آنچه که در داخل                       
ميگدرد کافی نبوده است که اينک بر                  
متن و زمينه چنين بحرانهائی سياست                
تشديد سرکوب و برنامه ريزی برای خفه       
کردن اين جنبشها را در سطحی گسترده          
به اجرا گذاشته است . هدف اين                              
ددمنشيها ، دستگيری ها و زندانها و                   
کشتارها کامال واضح و روشن است .              
حذف عناصر پيشرو جنبشهای اجتماعی        
، نظير کارگران و ، زنان ، دانشجويان ، 
معلمان ، کارمندان ، مليتها ... در دستور    
است تا ضمن ايجاد جو رعب و وحشت           
در درون جامعه ، اين جنبش ها را از                 
رهبران عملی و انقالبی خود محروم                 
کنند ، از سازمانيابی و گسترش آن                       
جلوگيری به عمل بياورند و سرانجام                 
سرکوب و امحای آنها را آسانتر و                        
ممکنتر سازند . ترديدی نيست که چنين           
سرکوب برنامه ريزی شده ای از                          
پشتيبانی طبقه سرمايه دار و مافيای حاکم       
بر ايران و نيز سردمداران سرمايه                      
جهانی بويژه امپرياليسم آمريکا                              
برخوردار است . آنها برغم ادعای                      
دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بش         

، اما در نهايت در مخالفت با       
حرکتهای آزاديخواهانه و              
سرکوب جنبش های                          
اجتماعی و ايجاد مانع در               
برابر بيداری توده های مردم     
و رشد و اعتال مبارزات انها        
با مافيای حاکم بر ايران                     
اختالفی ندارند . انها در                    

اجرای برنامه های سلطه         
طلبانه خود ، چه با                   

سران جمهوری اسالمی            
برای تغييرات مورد نظرشان به توافق             
برسند و چه نرسند خواهان سرکوب و              
حذف کارگران پيشرو و رهبران عملی و  
راديکال جنبشهای اجتماعی هستند تا                 
فردا با دست باز و فراغ بال به استثمار             
و غارت و چپاول مشغول شوند                              
وتحوالت اجتماعی و سياسی را آنگونه           
که طراحی ميکنند و به نفع شان هست               
بدون هيچ مانعی به پيش ببرند . چه بهتر         
که بخشی از اين وظيفه سرکوبگرانه را          
هم اکنون بدست ارتجاع حاکم عملی                   
سازند . سکوت رسانه های غربی و يا              
عکس العملهای بسيار محدودشان نسبت         
به گسترش اعدامها و دستگيريها و                      
سرکوب گريهای رژيم بيانگر همين                   

 واقعيت است . 
آنچه که روشن و مسلم است مبارزات               
جاری با موانع عديده ای روبرو است .            
عالوه بر طبقه حاکم و رژيم ارتجاعی و          
آزادی ستيز جمهوری اسالمی ، سرمايه         
جهانی و امپرياليسم آمريکا در کمين                  
نشسته اند . انها برای تامين و تضمين                
منافع خود و در راستای اجرای                              
استراتژی منطقه ای خود مشغول                         
اقداماتی هستند که منافع آتی خود رد                   
ايران را تضمين کنند . انها با اختصاص         
بودجه های کالن و طرح های مختلف               
تحت عناوين مردم پسند ، در تالش                      
اپوزيسيون سازی و يا نفوذ در تشکلها و         
جنبش های اجتماعی هستند تا انها را از           

مسير واقعی خود منحرف کرده و                        
مبارزات جاری را در راستای منافع                 
خود سمت و سو دهند .                     
عالوه بر آن فقدان                     

تشکلهای 
پايدار و             

ضعف 
و تفرقه  

سازمانهای 
انقالبی و       

ناتوانی 
در تاثير       

گذاری 
محسوس در روند مبارزات جاری و  
انحرافات و اشکاالت موجود موانع                    
اساسی ديگری هستند در راه اعتالی                 
جنبش های اجتماعی در ايران قرار                    

 دارند . 
در چنين شرايطی تاکيد و اقدام عملی در          
راه نزديکی و انسجام نيروهای انقالبی            
ف تمرکز انرژی ها و امکانات در جهت        
سازماندهی مبارزه نظری و عملی در              
راستای شناسائی و شناساندن اقدامات و          
طرحها و برنامه های امپرياليستی و                  
مبارزه با جرياناتی که با قلم و قدم خود             
به منافع قدرت های مالی و مافيای قدرت     
و ثروت به ماندگاری رژيم ارتجاعی                
حاکم خدمت ميکنند ، ايجاد تشکلها و                  
نهادهای مناسب شرايط کنونی ، تالش              
در جهت گسترش اعتراضات و اقدامات         
توده ای و يافتن راه کارهای مؤثر در                 
مقابله با گسترش جو سرکوب ، تالش                
برای هماهنگ کردن اقدامات انقالبی با          
جريان رشد يابنده جنبش ، تدراک  و                   
کسب آمادگی الزم برای بروز تحوالت           
ناگهانی ، سازماندهی هسته ها ، کميته              
ها و ساير تشکلهای علنی برای تامين                
ارتباط  و تداوم مبارزات و اعتصابات              
در محيط های کارگری و غيره ... از               
جمله وظايفی است که ميبايد در راستای          
مقابله با اقدامات سرکوبگرانه جمهوری         
اسالمی و سرنگونی انقالبی آن در                      

دستور قرار گيرند .
 ( از آرشيونشريه کار کمونيستی )

مقابله با گسترش سركوبها به تشديد مبارزه ، 
 هوشياري و سازمانيابي انقالبي نيازمند است !

 زنده باد همبستگي كارگران سراسر جهان !
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به رغم ادعاهای پ�ر ط�م�ط�راق و گ�وش            
ک��ر ک��ن س��ردم��داران ح��اک��م در ج��ه��ت                
نابودی و ريشه کن کردن فحش�ا و دزدی      
، اذيت و شکنجه جوانان زير اسم مبارزه 
با بد حجابی و ... شاهد گسترش دزدی و    
فحشا ، اعتياد و ... به اش�ک�ال گ�ون�اگ�ون           
هستيم بر اس�اس آم�ار م�ن�ت�ش�ره س�ن ت�ن                   

س�ال ک�اه�ش ي�اف�ت�ه              12فروشی به زي�ر      
 است .

تن فروشی زنان و دخ�ت�ران ام�روزه ب�ه             
يکی از معضالت ب�زرگ اج�ت�م�اع�ی در            
جامعه ايران تبدي�ل ش�ده اس�ت. ي�ک�ی از               
عوامل اين معضل فقر و فالکت و توروم 
سرسام آور ن�اش�ی از س�ي�اس�ت�ه�ای رژي�م               

 است. چنانچه صداق هدايت گفت :
فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛ آن�ان ک�ه در         
شهر نان قسمت می کنند، او را لنِگ ن�ان  
گذاشته ان�د، ت�ا ه�ر زم�ان ک�ه ل�ن�گ ه�م                     

 !آغوشی ماندند، او را به نانی بخرند
بی شک دزدی ، ف�ح�ش�ا و ق�اچ�اق و ...                
جملگی ناشی از سيستمی هس�ت�ن�د ک�ه در         
آن فقير و دارا هست ، پولدار و ب�ی پ�ول     
هست استثم�ار و س�وداگ�ری ب�رای س�ود              
بردن و ثروت اندوزی هست ، اقليتی ک�ه  
ماشين سرکوب دولتی در خدمت آن�انس�ت   
کارخانه ها ، معادن ، بازرگانی و ... را      
در يد قدرت خود می گي�رن�د و ب�ه ط�ور           
آش��ک��ار ب��ه دزدی و غ��ارت دس��ت��رن��ج و             
ح��اص��ل ک��ار اک��ث��ري��ت ج��ام��ع��ه ي��ع��ن��ی                
زحمتکشان می پردازند و ب�ه ب�ه�ای اي�ن           
غارت از همه گونه رفاه برخوردارند اما 
اک��ث��ري��ت غ��ارت ش��ده و اس��ت��ث��م��ار ش��ده              
همچنان در ذلت و خواری و فقر و س�ي�ه       
روزی دست و پا می زنن�د ، و گ�روه�ی          
از اين اک�ث�ري�ت ک�ه ت�ع�داد ش�ان ه�م ک�م                      
نيست و دستشان از همه چيز ک�وت�اه ش�ده      
، نمی توانن�د م�اي�ح�ت�اج زن�دگ�ی ش�ان را                 
ف��راه��م آورن��د ب��ه دزدی و ف��ح��ش��ا و ت��ن               
فروشی روی می آورند ، ع�ک�س ال�ع�م�ل        
هم�ه ح�ک�وم�ت ه�ای س�رم�اي�ه داری در                   
برابر اين پديده ها ماهيتا يک�س�ان اس�ت ،        
ه��م��ه ان��ه��ا ت��وس��ط پ��ل��ي��س و ن��ي��روه��ای                
سرکوب�گ�ر و ق�وان�ي�ن و مص�ل�ح�ت�ش�ان ،                     
دزدی و دزد ،تن فروشی ف�واح�ش و ...           
را محکوم می کنند ، مجازتهای س�ن�گ�ي�ن       
وضع می کنند اما خود در نهان و ع�ي�ان       
همچنان به غارت زحمتکشان مشغولنند . 
نه اعدام و نه زندان و شکنجه ه�ي�چ�ک�دام       
قادر به از ميان ب�ردن اي�ن پ�دي�ده ه�ا ک�ه               
زائ��ي��ده ن��ظ��ام س��رم��اي��ه داريس��ت ن��م��ی                

باشد .در ه�ر       
جامعه ای ک�ه    
فقر و بدبخت�ی  
ب���ي����ش����ت����ر و      
فاصلۀ طبقاتی 
ع���م���ي���ق ت���ر      
باشد فح�ش�ا و     
فساد از درجه 
ب�����������االت�����������ر 
ب�����رخ�����وردار  

است . فحشا و فس�اد و دزدی ه�ن�گ�ام�ی                 
محو می شود ک�ه ب�ي�ک�اری و گ�ران�ی و                 
استثمار نباشد . فحشا و فساد و ب�ي�ک�اری         
و تمامی اين مشکالت تن�ه�ا ب�ا واژگ�ون�ی          
 نظام سرمايه داری نابود خواهد گرديد . 

 تن فروشی از نگاه آمار 
 55به نقل از نشريه بذر شماره 

تمام آمار زير از نوشت�ه " م�وق�ع�ي�ت ت�ن              
فروشی ( فاحشه گری ) در جهان " و از    

ب�ه     2010آوريل  7سايت زير در تاريخ 
 دست آمده است . 

http://theblindproject.com/
-s ta ts-b log /2010 /04 / the

prostitution-behind 
مي�ل�ي�ون ن�ف�ر در           40" در شرايط کنونی  

صنعت تن فروشی ( فاحشه گری ) دن�ي�ا         
 اشتغال دارند .

و ن�ي�م م�ي�ل�ي�ون ن�ف�ر                  2در حال ح�اض�ر     
 قربانی قاچاق تن فروشی هستند "

ميليون نفر است . "     33" جمعيت کانادا  
ميليون ن�ف�ر اس�ت "         32جمعيت استراليا 

م�ي�ل�ي�ون        40تعداد تن فروشان در جه�ان    
ن��ف��ر . " ت��ع��داد زن��ان��ی ک��ه ب��ه ک��ار ت��ن                     
فروشی در جهان اشتغال دارن�د ب�ي�ش از          

 کل جمعيت کانادا يا استراليا است . " 
کش�ور ج�ه�ان ک�ام�ال             22تن فروشی در   

قانونی است از ج�مل�ه در : اس�ت�رال�ي�ا ،                    
نيوزلند ، يونان ، ک�ل�م�ب�ي�ا ، م�ک�زي�ک ،                 
انگليس ، کشورهای آمريک�ای ج�ن�وب�ی ،         
سويس ، آلمان ، بلژيک ، هلند ، ف�رانس�ه     
، دانمارک ، اتري�ش و اک�ث�ر کش�وره�ای            

 اروپای متحد . 
در امريکا خودفروشی " غي�ر ق�ان�ون�ی "          
است اما در برخی نواحی شهرها قانون�ی  

 می باشد ( مثل ايالت نوادا ) . 
در تايلند و ف�ل�ي�پ�ي�ن ت�ن ف�روش�ی " غ�ي�ر                    
قانونی " است ولی با ورود پ�اي�گ�اه ه�ای          
نظامی آمريکا و س�رب�ازان چ�ک�م�ه س�ب�ز            
آمريکا به تايلند بازار ت�ن ف�روش�ی راي�ج           

 شد . 

نرخ تن فروشی نيز ط�ب�ق�ات�ی اس�ت : ب�ه              
اي��ن م��ف��ه��وم ک��ه از رق��م ي��ک دالر در                   
افريقای جنوبی شروع می شود ، اين رقم 
در ش��ه��ر ش��ي��ک��اگ��و ب��ه ازای ي��ک ه��م                  
خوابگی مردی با درآمد بسي�ار پ�اي�ي�ن ب�ا          

 10دالر اس�ت و ت�ا            25يک تن فروش 
هزار دالر در ساعت برای ت�ن ف�روش�ان        

) ک��ه     high classه��ای ک��الس ب��اال (           
اسکورت مخصوص بورژوازی ثروتمن�د  
( سرمايه داران ام�پ�ري�ال�ي�س�ت ) هس�ت�ن�د                  

 تخمين زده می شود . 
نفر مرد در جهان مرد س�االر     10از هر 

سرماي�ه داری ، ي�ک ن�ف�ر ب�رای خ�ري�د                    
سکس پول پرداخت کرده است . در چين  

ن�ف�ر م�رد و در ک�ره                4هر يک مرد از 
م�رد     5جنوبی ه�ر ي�ک م�رد در م�ي�ان                  

باب�ت س�ک�س ب�ا زن پ�ول پ�رداخ�ت م�ی                     
 4کنند . در کره جنوبی مرده ها بيش از    

بار در ماه پول ب�رای س�ک�س ب�ا زن ت�ن              
فروش پرداخت می کنند که البته اين رق�م  
در ميان سربازان نظامی آمريکا مس�ت�ق�ر      
در پايگاه های ن�ظ�ام�ی مس�ت�ق�ر در ک�ره                

 جنوبی بسيار زياد است . 
در آمد " صنعت سکس " در کشور تايلند   

بيليون دالر است ! در آمد " صن�ع�ت      35
ب�ي�ل�ي�ون        1سکس " در انگليس ب�ي�ش از          

دالر است !در ژاپن " صن�ع�ت س�ک�س "           
 بيليون در آمد دارد ! 27بيش از 

ه��زار ن��ف��ر از         80در کش��ور ام��ري��ک��ا         
شهروندان ب�ه خ�اط�ر خ�ري�داری س�ک�س                
بازداشت می شوند . اي�ن ب�ه م�ع�ن�ی اي�ن                

ميليون دالر در س�ال ک�ه            200است که 
خرج دادگاه و زن�دان�ی ک�ردن اي�ن اف�راد              
می شود از جيب ماليات ده�ن�دگ�ان ب�اب�ت          

هزار نفر  80مخارج دادگاه و زندانی آن 
 پرداخت می شود .

طبق گزارش ديگری که م�رب�وط ب�ه اي�ن         
سايت نيست : " شه�ر ت�ل آوي�و واق�ع در              
کشور اسرائيل به " پايتخت فاحش�ه خ�ان�ه       

 های دنيا " معروف است !!

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي   
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 از بركت رژيم جمهوري اسالمي سن 
! فتهسال كاهش يا 12تن فروشي به زير    

 تن فروشي از نگاه آمار 
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ت�ي�رم�اه       4الی    2برابر با  2012ژوئن  24الی  22در روزهای 
نشست تدارکاتی احزاب و سازم�ان�ه�ا و ن�ه�اده�ای چ�پ و                 1391

کمونيست در کلن آلمان برگزار شد. نشست با ع�ل�م ب�ه ت�ف�اوت�ه�ای               
نگرشی و سياسی، بر اشتراکات و بر همکاری های مش�ت�رک در       

 اوضاع خطير کنونی تاکيد کرد.
اين نشست در ت�داوم ج�ل�س�ات ه�ي�ئ�ت ه�ای ن�م�اي�ن�دگ�ی اح�زاب و                           

ح�زب،     25ن�م�اي�ن�دگ�ان         سازمانها و نهادها برگزار شد و در آن         
  سازمان و نهاد سياسی حضور داشتند.

نشست اعالم کرد که ما بخشی از نيروی وسيع چپ و ک�م�ون�ي�س�م          
در ايران هستيم و نشست کنونی را سر آغ�ازی ب�رای ي�ک ت�الش           
مشترک وسيع تر کليه نيروهای کمونيست و انقالبی برای نه�ادي�ن�ه    

   کردن همکاری ها و تبادل نظر تلقی ميکنيم.
 بدنبال بحث ها حول چه بايد کرد، نشست به توافقات زير رسيد:

تشکيل يک شورای نمايندگان از جريانات مخ�ت�ل�ف ب�ا وظ�ي�ف�ه             -1
 هماهنگی فعاليتها و تدارک نشست دوم طی ماه های آتی.

 سازماندهی اقدامات سياسی معين برای تقويت اين روند. -2
نشست تاکيد کرد که در فضای ملتهب سياسی ايران و جهان برای 
ايجاد يک بديل انقالبی و کارگری و سوسياليستی تالش م�ی ک�ن�د.        

سوسياليست�ی   هدف نشست و تبادل نظرها، در مسير يک آلترناتيو 
در اي��ران در ت��ق��اب��ل ب��ا رژي��م ج��م��ه��وری اس��الم��ی و ت��ه��دي��دات                       

 ارتجاعی آن است. امپرياليستی و راه حل های رفرميستی و 
ما نيروهای شرکت کننده در اين نشس�ت، ه�م�ه ک�م�ون�ي�س�ت ه�ا و                  
نيروهای انقالبی را به همکاری و تشريک مساعی در تقويت اي�ن    

  روند دعوت می کنيم. 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی! 

 زنده باد آزادی!
 زنده باد سوسياليسم!

 اطالعيه پاياني اولين نشست مشترك احزاب 
  ،سازمانها و نهادهاي چپ و كمونيست

رژي�م س�رم�اي�ه داری          مح�ک�وم�ي�ت ه�ج�وم ن�ي�روه�ای س�رک�وب�گ�ر                   
 کرج جمهوری اسالمی به نشست فعالين کارگری در

اخيرا هجوم سرکوبگران جمهوری اس�الم�ی ب�ه نش�س�ت س�ال�ي�ان�ه                  
"کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تش�ک�ل ه�ای ک�ارگ�ری" در              

 60شهر کرج منجر به سرکوب، ضرب و شتم و دستگيری حدود 
نفر از فعالين کارگری شرکت کننده در اين اج�الس س�ال�ي�ان�ه ش�ده           

نفر از کارگران دستگير شده، پ�س از     50است. گرچه نزديک به 
ساعت آزاد شدند، اما حدود ده تن از آنان همچ�ن�ان در زن�دان         48

به سر می برند. اين در حالی اس�ت ک�ه پ�ي�ش از آن، ک�ارگ�ران�ی                   
همچون: رضا شهاب�ی، ع�ل�ی ن�ج�ات�ی، م�ح�م�د ج�راح�ی، ش�اه�رخ                         
زمانی، علی اخوان، رسول بداقی و ... و نيز فريبرز رئ�ي�س دان�ا         
عضو "کانون مدافعان حقوق کارگر" از مدت ها پيش زندانی ش�ده    

 اند.
بی ترديد اين تعرض سرک�وب�گ�ران�ه ب�ه ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری نش�ان�ه                      
وحشت رژيم جمهوری اسالمی از رشد نارضايتی و اع�ت�راض�ات      
عمومی مردم، به ويژه طبقه کارگر در ب�راب�ر وخ�ام�ت وض�ع�ي�ت            
معيشتی و محروميت همه جانبه ای است که زندگی همگانی را ب�ا  

 دشواری های فراوان روبرو کرده است.
اعتراض خانواده های دستگير شدگان و اعتراضات ع�م�وم�ی در       

سطح جامعه و اعتراض اتح�ادي�ه ه�ا و تش�ک�ل ه�ای ک�ارگ�ری و                     
نهادهای مبارزاتی در سطح جهان پاسخی است که در م�ق�اب�ل اي�ن       

 حمله به عمل آمده است.
ما حاضرين در نشست تدارکاتی احزاب، سازمان ه�ا و ن�ه�اده�ای         
چپ و کمونيست، خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط دستگي�ر  
شدگان نشست کرج و تمامی فعالين کارگری زن�دان�ی و زن�دان�ي�ان          

 سياسی هستيم.
ما پشتيبانی همه جانبه خود را از مبارزات و خواست های ب�رح�ق   
طبقه کارگر در ايران اعالم و همچنين از تحرکات فعالي�ن "ات�ح�اد       
بين المللی در حمايت از کارگران در ايران"، "نهادهای همبستگی   

خارج از کشور" و ... حمايت همه جانبه خود  -با جنبش کارگری 
 را اعالم می داريم.

سازمان ها و  پيام همبستگي نشست مشترك احزاب،
   نهادهاي چپ و كمونيست

 اسامي شركت كنندگان در نشست
 به ترتيب حروف الفبا: 

 . اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران (ناظر)1
 . اتحاد چپ ايرانيان در خارج کشور2
اتحاد فدائيان کمونيست. 3  
پيوند در خدمت کمونيست های ايران. 4  
آلمان  –جمعی از چپ های کلن . 5  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری. 6  
حزب رنجبران ايران. 7  
حزب کمونيست ايران. 8  
مائوئيست) -لنينيست -حزب کمونيست ايران (مارکسيست. 9  

سازمان آزادی زن. 10  
سازمان کارگران انقالبی ايران (راه کارگر) کميته . 11

 مرکزی
شبکه زنان (ناظر). 12  
تورنتو،  -شورای پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران. 13

 کانادا (ناظر)

 -شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران. 14
 استکهلم

شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران. 15  
گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران. 16  
کميته بين المللی برای حمايت زندانيان سياسی ايران . 17

 (ناظر)
کميته خارج کشور سازمان فدائيان (اقليت). 18  
 -در ايران  60کميته يادمان کشتار سياسی دهه . 19

 مونترال
نشست زنان چپ و کمونيست. 20  
نهاد همبستگی کارگری نورد راين وستفالن، آلمان . 21

 (ناظر)
غرب آلمان -نهاد همبستگی با جنبش کارگری ايران. 22  
هسته اقليت. 23  
پاريس -همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران . 24  
هيئت اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران (راه . 25

 کارگر)
1391تير  7 - 2012ژوئن  27  



 

 رژيم جمهوري اسالمي را بايد با اعتصاب عمومي سياسي و قيام مسلحانه برانداخت ! 6
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 ارمغان جمهوري اسالمي براي توده هاي
زحمتكش كشور بروايت تصوير!   

 كارگران و زحمتكشان :
 اقشار ستمكش و محروم :

رژيم قرون وسطايى جمهورى اسالمى و مـزدوران جـالدش در         
تداوم سياست گسترش فضاى رعب و وحشت بمنظور اعمال قـدرت  
پوشالى نظام تا خرخرة در بحرانهاى الينحل فرو رفته سـرمـايـه      
دارى ، هر روز بر ابعاد جنايت و آدمكشى خويش ميافزايند و در     
ميدان سركوب و اختناق حاكم دستهاى مزدوران جالد اين نـظـام     
بحرانزده براى اعمال هر جنايت شنيعى كامال از جانب سردمداران 
حاكميت ترور و خفقان باز نگهداشته شده تا شايد باران رحـمـت     
نظام سرمايه دارى واليت فقيهى شامل حال توده هاى مـحـروم و     

 ستمديده كشور دربندمان شود .
رژيمى كه از هر سوى درگير بحرانهاى فزاينده و رو به گسـتـرش   
اقتصادى , سياسى , اجتماعى  و هزاران هزار معضل دگر است هـر    
از چند گاهى كه خويش را در گرداب بنيان بر افكن بـحـرانـهـاى     
داخلى و بين المللى ميابد به سياست گستـرش فضـاى رعـب و          
وحشت روى مياورد و هر صداى اعتراضى را در اوج بيرحمى و بـا  

 آتش سالح و اعمال قهر ضد انقالبى پاسخ ميگويد .
قتل و كشتار نشان از ضعف و درماندگى جمهـورى اسـالمـى در        

 كنترل بحران رو به گسترش و دامنگير حاكميت ننگينش است .
بى شك تنها پاسخ شايسته و قاطع در برابر قهر ضد انقالبى اعـمـال   
قهر انقالبى توسط توده هاى محروم و ستمديده است ، قهر مـادى  
تنها با قهر مادى سرنگون خواهد شد . تشكل و مبارزه آگاهانه تنها  
رمز پيروزى محرومان است و بس . با تشكيل انجمنها و شـوراهـاى    
ايالتى و واليتى اتحاد و انسجام پوالدين توده اى و تدوام مـبـارزه   
آگاهانه را تا پيروزى بر نظام فاسد و رو به سـقـوط جـمـهـورى        

 .اسالمى را تضمين نمائيم

ما كارگران براي پيروز شدن و گرفتن حق و 
حقوقمان هيچ راهي جز وحدت و تشكيالت 

نداريم . به صفوف سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست كه سازماني است متعلق به كارگران 

 و زحمتكشان بپيونديد. !
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لنين به خوبی می دانست و هميشه ت�اک�ي�د      
می کرد که مبارزه عليه کليسا و متول�ي�ان   
دين با مبارزه عليه تعص�ب�ات ت�وده ه�ا و           
ق��رب��ان��ي��ان دي��ن م��ت��ف��اوت اس��ت . دوم��ی               
مبارزه ای است طوالنی ک�ه ب�ه زم�ان و          
آم��وزش ن��ي��از دارد . اگ��ر دول��ت وق��ت                 
ش��وروی ب��ا ص��دور ي��ک ف��رم��ان م��ی                  
توانست کليسا را قانونا از دولت و ن�ظ�ام       
آم�وزش�ی ج�دا ک��ن�د ، ول�ی ه�رگ�ز ن�م��ی                     
توانست با چنين روشهايی ب�ر ت�ع�ص�ب�ات          
مذهبی توده های زحمتکش فايق آيد . از      
اين رو در کنار م�ب�ارزه ی س�رس�خ�ت�ان�ه              
عليه کليسا و مقامات دي�ن�ی ، م�ب�ارزه ی           
ديگ�ری ن�ي�ز ب�رای ره�اي�ی ت�وده ه�ا از                     
چنگ�ال ت�ع�ص�ب�ات و خ�راف�ات دي�ن�ی در                    
دستور کار قرار گ�رف�ت . ه�دف اص�ل�ی               
اين مبارزه آگاه کردن ت�وده ه�ا و ب�رم�ال           
ساختن گوهر ح�ق�ي�ق�ی دي�ن ب�ود . ح�زب                 
بلش�وي�ک م�ی ب�ايس�ت خ�ط�وط ع�م�ده ی                    
چگونگی مبارزه با دين را برای اعضا و 
فعاالن حزب مشخص س�ازد . ب�ه س�خ�ن            
ديگر حزب می بايست تئوری من�س�ج�م�ی     
در مورد برخورد مارکسيستی با دي�ن در    
شرايط در قدرت ب�ودن پ�رول�ت�اري�ا ارائ�ه           
دهد . همچنين ت�ف�اوت ب�رخ�ورد دول�ت و            
برخورد حزب ب�ه دي�ن ن�ي�ز م�ی ب�ايس�ت                
روشن شود . لنين در ت�ع�ي�ي�ن چ�گ�ون�گ�ی            
برخورد تئ�وري�ک و ع�م�ل�ی ب�ه دي�ن در                  
دوره ی پس از انقالب اکتبر ن�ق�ش وي�ژه        

 ای ايفا کرد . 
ح��زب    1919ج�اي��گ��اه دي��ن در ب��رن��ام��ه          

 بلشويک
يکی از تحريفات اپورتونيستی مهم�ی ک�ه     
در مارکسيسم ان�ج�ام گ�رف�ت�ه اس�ت ، در                 
مورد چگونگی برخ�ورد ب�ا دي�ن اس�ت .             
ن���ق���ش اس���اس���ی را در اي���ن ت���ح���ري���ف                 
اپورتونيستی ، سوسيال دموکراسی آل�م�ان   
ايفا ک�رده اس�ت . س�وس�ي�ال دم�وک�راس�ی                  
آلمان اعت�ق�اد ن�داش�ت ک�ه آت�ئ�ي�س�م ( دي�ن                      
ستيزی ) بخش جدايی ناپذير م�ارکس�ي�س�م        
است . اين عدم اعتقاد بخوبی در ب�رن�ام�ه     

) ب�ي�ان ش�ده ب�ود . در اي�ن                  1875گوتا ( 
ب��رن��ام��ه آم��ده اس��ت ک��ه " دي��ن ام��ر                          
خص��وص��ی اع��الم م��ی ش��ود " . اي��ن                       

ف��رم��ول��ب��ن��دی راه را ب��رای          
اپ��ورت��ون��ي��س��ت��ه��ا ب��از م��ی           
گذاشت . م�ارک�س در اث�ر         
خود " نفد برنام�ۀ گ�وت�ا "         

اين فرمولبندی اپورتونيستی 
را ش��دي��دا م��ورد ان��ت��ق��اد         

ق���رار داد . در            
برنام�ۀ ارف�ورت (       

) ح�����زب              1891
سوس�ي�ال دم�وک�رات آل�م�ان           

نيز اين فرمولبندی دوباره به 
 6شکل ديگری گ�ن�ج�ان�ده ش�د . در ب�ن�د                     

ب��رن��ام��ه ی ارف��ورت آم��ده اس��ت ک��ه "                  
نهادهای دينی بعنوان مج�ام�ع خص�وص�ی       
شناخته می ش�ون�د . " ان�گ�ل�س پ�ي�ش از                      
تدوين اين برنامه در نامه ای فرمول�ب�ن�دی    
ديگری را پيشنهاد کرده بود ک�ه ره�ب�ری      
حزب نه تنها به ان توجهی نکرد ، ب�ل�ک�ه    

آن را از اعض�ای           1901حتی تا اکتبر   
حزب مخف�ی داش�ت . پ�ي�ش�ن�ه�اد ان�گ�ل�س                    

تمام نهادهای دينی را  دولتچنين بود : "   
بدون استناء بع�ن�وان م�ج�ام�ع خص�وص�ی            
می شناسد . نهادهای دينی نمی توانن�د از     
وجوه عمومی کمک مالی دري�اف�ت دارن�د      
يا بر آموزش عمومی اعمال نفوذ ک�ن�ن�د .      
" انگلس مخ�ص�وص�ا روی ک�ل�م�ه دول�ت               
تاکيد کرده بود تا مشخص ش�ود ک�ه دي�ن          
امری خصوصی است ن�ه در راب�ط�ه ب�ا             
حزب طبقۀ کارگر . ف�رم�ول�ب�ن�دی ح�زب            
سوسيال دموکرات آلمان در عمل اينگونه 
تفسير می شد که دي�ن ام�ری خص�وص�ی         
است و حزب اصال به اين مس�ال�ه ت�وج�ه         
ندارد که اعضای حزب مذهبی ب�اش�ن�د ي�ا       
نباشند . بطوری که به تدريج اين ن�ظ�ري�ه     
شکل می گرفت که مارکسيسم اصال ض�د  
دين نيست  و يا فراتر از اين گرايشه�اي�ی   
پيدا شدند که معتقد بودند بين م�ارکس�ي�س�م       
و دين هيچ تفاوت بنيادی وج�ود ن�دارد و         
می توان اين دو مکتب را ت�ل�ف�ي�ق ک�رد .            
ب��دي��ن ت��رت��ي��ب اپ��ورت��ون��ي��س��ت��ه��ا اص��ول              
مارکسيس�م را ن�ي�ز ب�ه وس�يل�ه ای ب�رای                    

 تحميق مذهبی توده ها تبد يل کردند . 
در چنين وضعيتی بود که لنين وظي�ف�ه ی     
مبارزه ب�ا ت�ح�ري�ف�ات اپ�ورت�ون�ي�س�ت�ی در                  

برخورد مارکس�ي�س�م ب�ه دي�ن را ب�ه               
عهده گرفت . او در اث�ر درخش�ان      
خ����ود " دول����ت و ان����ق����الب                      

) ب�رخ�ورد         1917" ( سپتامب�ر      
اپ���ورت���ون���ي���س���ت���ی س���وس���ي���ال           
دم��وک��راس��ی آل��م��ان را ب��ه دي��ن            
شديدا مورد انتقاد قرار داد . ل�ن�ي�ن         
در اي���ن اث���ر ن���وش���ت ک���ه             
سوس�ي�ال دم�وک�رات�ه�ای         
آل���م���ان ف���رم���ول���ب���ن���دی      
معروف خصوص�ی ب�ودن دي�ن را          
چنان تحريف کردند که گويا " دي�ن     

پ�رول�ت�اري�ای        حتی در رابط�ه ب�ا ح�زب       
انقالبی ن�ي�ز ي�ک ام�ر خص�وص�ی اس�ت                   
" (تاک�ي�د از ل�ن�ي�ن). ل�ن�ي�ن اي�ن ت�ح�ري�ف                           
سوسيال دموکراسی آل�م�ان را " خ�ي�ان�ت               
کامل به برنامۀ انقالبی پرولتاريا " اع�الم   
ک��رد . ل��ن��ي��ن خ��اط��ر نش��ان س��اخ��ت ک��ه                 
سوسيال دموکراسی آلمان به چ�ن�ان ح�دی      
از اپورتونيسم س�ق�وط ک�رده اس�ت ک�ه "                

بر ضد ت�ري�اک دي�ن را           حزبمبارزه ی 
تخدير کننده ی توده ها است . رد می کند 

 " ( تاکيد از لنين ).
پس از پيروزی انقالب اکتبر و در م�وق�ع   
تدوين برنامه ی جديد حزب بلشوي�ک در    

، م�ی ب�ايس�ت ف�رم�ول�ب�ن�دی                  1919سال 
صحيحی در مورد برخورد مارکسيس�م و    
حزب پرولت�اري�ا ب�ه دي�ن در ب�رن�ام�ه ی                  
حزب گنجانده می ش�د . پ�س از خ�ي�ان�ت               
حزب سوسيال دموکرات آلمان و تحري�ف  
آش��ک��ار ره��ب��ران اي��ن ح��زب در اص��ول            
مارکسيسم وگ�ن�ج�ان�دن ي�ک ف�رم�ول�ب�ن�دی                 
اپورتونيستی در م�ورد دي�ن در ب�رن�ام�ۀ                
حزب ، حال حزب بلشويک ب�ه ره�ب�ری        
لنين می بايست برخورد اصولی ب�ه دي�ن       
را دقيقا مشخص کند . از اي�ن رو ل�ن�ي�ن              
شخصا اين وظيفه را به ع�ه�ده گ�رف�ت و           
در طرح برنامه ی جديد حزب بل�ش�وي�ک    
ب��رخ��ورد م��ارکس��ي��ت��ی ب��ه دي��ن را دق��ي��ق��ا            
روش��ن س��اخ��ت . ف��رم��ول��ب��ن��دی ل��ن��ي��ن ب��ا              
تغييرات بسيار اندکی وارد برنامه ح�زب    
کمونيست روسيه ( بلشويک ) شد ک�ه در      

در کنگره ی هشت�م ح�زب      1919مارس 
 به تصويب رسيد . 

از دي��دگ��اه ل��ن��ي��ن ب��ي��ن ب��رخ��ورد دول��ت                 
پرولتری و حزب پرولتری به دين تفاوت 

IIIÂÑ]4 66:1391:تیر   

 لنين و مبارزه با دين پس از انقالب اكتبر
          

                 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد !
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بنيادی وجود دارد . تا آنجا ک�ه ب�ه دول�ت         
م��رب��وط اس��ت ، دي��ن ام��ری خص��وص��ی           
است و هر شهروندی مجاز اس�ت ک�ه ب�ه        
هر دينی که می خواهد اعتقاد داشته باش�د  
و يا اصال به هيچ دي�ن�ی اع�ت�ق�اد ن�داش�ت�ه               
باشد . دول�ت م�وظ�ف اس�ت ک�ه در ه�ر                    
صورت ح�ق ب�دون ق�ي�د و ش�رط آزادی                  
عقيده را تضمين کن�د . دول�ت پ�رول�ت�ری             
در عين حال بايد شرايط جدايی کامل دين 
از دول��ت و ن��ظ��ام آم��وزش��ی از دي��ن را               
فراه�م ک�ن�د و اي�ن خ�واس�ت ان�ق�الب�ی را                      
متحقق سازد . دولت ج�وان ش�وروی در          

با ص�دور ي�ک        1918ژانويه  23تاريخ 
فرمان انقالبی دين را از دول�ت و ن�ظ�ام            
آموزش را از دين جدا اعالم کرد . ول�ی       
برخورد حزب پرولتاريا به دين به گ�ون�ه     
ای ديگر است . حزب پرولت�ری آت�ئ�ي�س�م         
( دين ستيزی ) را بخ�ش الزم و م�ک�م�ل             

مارکسيسم می دان�د و    
از اي�ن رو ت�ب�ل�ي�غ�ات           
ضد دينی را يک�ی از    
وظ���اي���ف خ���ود م���ی        
ش��م��ارد . ب��ه س��خ��ن            
ديگر حزب پرولتاريا 
نه تنها دين را ام�ری      
خصوصی نمی داند ، 

بلکه فراتر از اين مبارزه ب�ا دي�ن را در           
دس��ت��ور ک��ار خ��ود ق��رار م��ی ده��د .                        
اپورتونيسم ب�ي�ن اي�ن دو گ�ون�ه ب�رخ�ورد                

 مختلف به دين تمايزی قايل نيست . 
ولی لنين در فرمول�ب�ن�دی خ�ود در م�ورد            
دين اين تمايز را مد نظر قرار می دهد و 
تاکيد می کند که حزب نمی تواند خود را   
به خواست جدايی دين از دولت ( ک�ه ب�ا          

حاص�ل   1918ژانويه  23صدور فرمان 
شده بود ) محدود سازد . اين فرمول�ب�ن�دی      

ح�زب     1919ب�رن�ام�ه ی         13که در بند 
 آمده است چنين است : 

" در مورد دين ، حزب کمونيست روسيه  
خود را به جدايی دين از دول�ت و ن�ظ�ام            
آموزشی از دين که هم اکن�ون ب�ا ص�دور        
فرمانی حاصل شده است ، م�ح�دود ن�م�ی         
ک��ن��د ، ي��ع��ن��ی اق��دام��ات��ی ک��ه دم��وک��راس��ی           
بورژوايی در برنامه ي�خ�ود م�ی گ�ن�ج�ان�د            
ولی به دل�ي�ل پ�ي�ون�ده�ای گ�ون�اگ�ون ب�ي�ن                    
سرمايه و تبليغات دي�ن�ی ه�رگ�ز ان�ه�ا را               

متحقق ن�م�ی س�ازد . ح�زب ک�م�ون�ي�س�ت                     
روسيه معتقد است که تنها برنام�ه ري�زی     
آگاهانه و سيستماتيک فعاليتهای اجتماع�ی  
و اقت�ص�ادی ت�وده ه�ا ب�ه ن�اب�ودی ک�ام�ل                    
تعصبات دينی م�ن�ج�ر م�ی ش�ود . ه�دف                  
حزب از ميان بردن کامل پيونده�ای ب�ي�ن      
ط��ب��ق��ات اس��ت��ث��م��ارگ��ر و ت��ب��ل��ي��غ��ات دي��ن��ی         
سازمانيافته است . حزب در عين حال به  
توده های زحمت�ک�ش ک�م�ک م�ی ک�ن�د ت�ا                 
عمال خ�ود را از ت�ع�ص�ب�ات دي�ن�ی ره�ا                     
س�ازن��د . ح��زب ه��م��چ��ن��ي��ن وس��ي��ع ت��ري��ن             
آموزش علمی و تب�ل�ي�غ�ات ض�د دي�ن�ی را              
سازماندهی می کند . ولی بايد دق�ت ش�ود      
تا از توهين به احساسات مذهبی معت�ق�دان   
به دين جلوگيری به عمل آيد ، زي�را اي�ن       
کار تنها باعث می ش�ود ک�ه ف�ن�ان�ي�س�ي�س�م              
مذهبی تقويت شود . " بدين ترتي�ب ل�ن�ي�ن         
به اعضای حزب ره�ن�م�ود م�ی ده�د ک�ه               

تبليغات ضد دينی را ب�خ�ش�ی از وظ�اي�ف          
خود بدانند . ضمنا الزم به يادآوری است  
که اين اولين بار ب�ود ک�ه آت�ئ�ي�س�م رس�م�ا               
وارد برنامه ی يک حزب پرول�ت�ری م�ی      

ح�زب     1903شد . حتی در ب�رن�ام�ه ی           
سوسيال دموکرات روسيه چني�ن ت�اک�ي�دی       
وجود نداشت و تنها ب�ه خ�واس�ت ج�داي�ی            
دين از دولت اکتفا ش�ده ب�ود . ول�ی ب�اي�د               
توجه داشت که ل�ن�ي�ن ب�الف�اص�ل�ه پ�س از               
ذکر ضرورت سازماندهی تبل�ي�غ�ات ض�د       
دينی تاکيد می کند که نبايد ب�ه احس�اس�ات      
مذهبی توده ها توهين شود . لنين پيش از  
اين نيز بارها به اين نکته ی بس�ي�ار م�ه�م       
اشاره کرده ب�ود .  ب�رای ن�م�ون�ه او در                   
سخنرانی خود در ک�ن�گ�ره ی س�راس�ری              

 1918اول زنان کارگر که در ن�وام�ب�ر          
 برگزار شده بود اظهار داشت :

" ما بايد در مبارزه عليه تعصبات مذهبی 
بی نهايت دقت کنيم برخی افراد با توهين 
ب��ه احس��اس��ات م��ذه��ب��ی در اي��ن م��ب��ارزه             

زيانهايی به بار می آورن�د . م�ا ب�اي�د از                
تبليغات و آموزش استفاده کنيم .... ريش�ه      
ی اص��ل��ی ت��ع��ص��ب م��ذه��ب��ی در ف��ق��ر و               
ناآگاهی قرار دارد . اين ش�ری اس�ت ک�ه         

 ما بايد با آن مبارزه کنيم . "
ل��ن��ي��ن از آن ب��ي��م داش��ت ک��ه ب��ه ع��وض                 
مبارزه با بنيانهای مادی اعتقادات مذهب�ی  
توده ها ، خود مب�ارزه ب�ا اي�ن اع�ت�ق�ادات             

عمده ش�ود و در م�ب�ارزه ی پ�رول�ت�اري�ا                     
روس��ي��ه ب��رای س��اخ��ت��م��ان س��وس��ي��ال��ي��س��م           
انحرافی بوجود آيد . وقتی که پلنوم کميته  

ط�رح     1921م�ه     18مرکزی حزب در 
ت��ن��دروان��ه ای را در م��ورد چ��گ��ون��گ��ی               

برنامه ی ح�زب ( ارج�ع           13اجرای بند 
به دين ) مورد بحث قرار می داد ، ل�ن�ي�ن     
اصالحيه ای بر اين طرح نوش�ت ک�ه در       
خور توجه است . اصالحيه ی پيشنه�ادی   
ل��ن��ي��ن چ��ن��ي��ن ب��ود : " ب��ه ب��وخ��اري��ن و                      
ي��اروزالوس��ک��س وظ��ي��ف��ه    
داده شود تا اين ط�رح را    
مورد بازبينی قرار ده�ن�د   
، ب�ط�وری ک�ه از ت�اک�ي�د             
بيش از حد ب�ه مس�ال�ه ی        
مب�ارزه ب�ا دي�ن اج�ت�ن�اب             
ش��ود ... و اج��ازه داده                
شود که در شرايط بسيار 
محدود و م�ع�ي�ن�ی اف�راد م�ذه�ب�ی ای ک�ه                    
کمونيستهای صادق و فداکاری هس�ت�ن�د ،        
در حزب باقی بمانند . مبارزه عل�ي�ه دي�ن       
بايد بر بنيان علمی تری بنا نه�اده ش�ود .       
" البته از اين گفتۀ لنين نبايد نتيجه گرفت�ه   
شود ک�ه او عض�وي�ت اف�راد م�ذه�ب�ی را                    
بطور کلی در ح�زب م�ج�از م�ی دانس�ت�ه               
است . لنين ب�رای ج�ل�وگ�ي�ری از چ�ن�ي�ن                  
برداشت نادرستی در چندين مورد متذک�ر  
ش��د ک��ه اعض��ای ح��زب ح��ق ن��دارن��د در             
مراسم دينی شرکت کنن�د . ب�رای ن�م�ون�ه             

از لني�ن پ�رس�ش       1919مه  30وقتی در 
می شود که افرادی که در م�راس�م دي�ن�ی         
شرکت می کنند می توانن�د در عض�وي�ت        
حزب باقی بمان�ن�د ، او ق�اط�ع�ان�ه چ�ن�ي�ن                  
پ��اس��خ م��ی ده��د : " م��ن خ��واس��ت��ار آن��م                    
افرادی که در مراسم دي�ن�ی ش�رک�ت م�ی            
کنند ، از ح�زب اخ�راج ش�ون�د ." ل�ن�ي�ن                      
معتقد بود که مبارزه با دين بايد با دقت و 
ظرافت خاصی انجام گيرد و از هرگ�ون�ه   
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ما بايد در مبارزه عليه تعصبات مذهبي بي نهايت دقت كنيم 
برخي افراد با توهين به احساسات مذهبي در اين مبارزه 

زيانهايي به بار مي آورند . ما بايد از تبليغات و آموزش استفاده 
كنيم .... ريشه ي اصلي تعصب مذهبي در فقر و ناآگاهي قرار 

. دارد . اين شري است كه ما بايد با آن مبارزه كنيم   
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تن�دروی و اف�راط پ�ره�ي�ز ش�ود . ب�رای                     
نمونه او وقتی متوجه می شود که کم�ي�ت�ه    
مرکزی حزب قص�د دارد م�راس�م جش�ن             

را ب��ه روز         1921اول م��اه م��ه س��ال            
مبارزه عليه دين تبديل ک�ن�د ، ب�الف�اص�ل�ه           
ن��ام��ه ای ب��ه م��ول��وت��ف م��ی ن��ويس��د و                     
خواستار متوقف شدن اين کار می شود .   
لنين به مولوتف خاطر نش�ان س�اخ�ت ک�ه         
در مراسم جشن اول ماه مه بايد " مط�ل�ق�ا     
از توهين به دين اج�ت�ن�اب ش�ود . "  ب�ه                    
خواست لنين ک�م�ي�ت�ۀ م�رک�زی ح�زب در              

اط��الع��ي��ه ای در            1921آوري��ل       21
پراودا ( ارگان حزب ) به چاپ رساند و     
از اعضای حزب درخواست کرد ک�ه در      
مراسم جشن اول مه مه " بايد از هزگونه  
عمل يا گف�ت�ه ای ک�ه احس�اس�ات م�ذه�ب�ی                 
توده های مردم را جريحه دار کند پرهيز 
شود . " لنين معتقد بود که رای تب�ل�ي�غ�ات       
ضد دين�ی م�ی ت�وان از س�ي�ن�م�ا اس�ت�ف�اده                     
کرد . او بر اي�ن ع�ق�ي�ده ب�ود ک�ه س�ي�ن�م�ا                    
وسيله ايست که ت�وده ه�ای وس�ي�ع�ی م�ی               
توانند ب�ه ان دس�ت�رس�ی داش�ت�ه ب�اش�ن�د .                      
ب��ن��اب��راي��ن س��اخ��ت��ن ف��ي��ل��م��ه��ای ع��ل��م��ی و            
آموزشی و نشان دادن آنه�ا در س�ال�ن�ه�ای          
سينما به باال رفتن سطح آگاه�ی ت�وده ه�ا        

ژان�وي�ه      25شديدا کمک می کند . او در    
مشخصا خواستار شد که فيلمه�ای   1920

ضد دينی و علمی ش�اخ�ت�ه ش�ون�د . س�ن�د                 
ديگری نيز از برخورد لني�ن ب�ه دي�ن در          
دست داريم که توجه به ان جالب اس�ت .      
پوليت بوروی حزب ک�م�ون�ي�س�ت روس�ي�ه          

تص�م�ي�م       1921( بلشويک ) در سپتامبر   
می گيرد تا کتابهای موجود در انب�اره�ای   
کتاب مسکو را به فروش برساند . ل�ن�ي�ن         
طرحی برای اين کار به حزب پ�ي�ش�ن�ه�اد        

آن از ه�م�ه ج�ال�ب ت�ر               3می دهد که بند 
است . او در اين بند کتابهای م�ذه�ب�ی را         
در کنار مطالب پ�ورن�وگ�راف�ی ق�رار م�ی           
دهد و فروش آنها را م�م�ن�وع م�ی ک�ن�د .             
لنين همچنين پ�ي�ش�ن�ه�اد م�ی ک�ن�د ک�ه اي�ن                   
دوگونه نوشتجات بعنوان کاغذهای ب�اطل�ه   
در اختي�ار ش�رک�ت ص�ن�اي�ع ک�اغ�ذ ق�رار                  

 گيرد . 
نگاه�ی ب�ه اث�ر ل�ن�ي�ن " درب�اره اه�م�ي�ت                        
ماترياليسم مبارزه " آخرين نوشته ی مهم  
لنين در مورد چگونگی برخورد ب�ه دي�ن       

" درباره ی اهميت ماتريال�ي�س�م م�ب�ارز "          
در    1922م�ارس       12نام دارد ک�ه در          

مجله ی " زي�ر پ�رچ�م م�ارکس�ي�س�م " ب�ه                   
چ��اپ رس��ي��د . اي��ن ن��وش��ت��ه ي��ک��ی از                       
درخشان�ت�ري�ن آث�ار ل�ن�ي�ن در م�ورد دي�ن                    
است . ما با نگاه کوتاهی ب�ه اي�ن ن�وش�ت�ه           
مقاله ی خود را به پايان می بريم .  لني�ن   
در ابتدای مقاله ی خود خ�اط�رنش�ان م�ی         
سازد که اتحاد بين ک�م�ون�ي�س�ت�ه�ا و غ�ي�ر                
کمونيس�ت�ه�ا ب�رای م�ب�ارزه ع�ل�ي�ه دي�ن و                     
اصوال برای ساختمان ک�م�ون�ي�س�م م�ط�ل�ق�ا            

 ضروری است : 
" يکی از بزرگترين و خ�ط�رن�اک ت�ري�ن           
اشتباهاتی که ک�م�ون�ي�س�ت�ه�ا م�رت�ک�ب م�ی                
شوند اين است که انقالب تنها م�ی ت�وان�د        
به وسيله ی انقالبيون انجام شود ... بدون  
اتحاد با غير کمونيستها در ع�رص�ه ه�ای      
گ��ون��اگ��ون ف��ع��ال��ي��ت ، ن��م��ی ت��وان ه��ي��چ               
ص��ح��ب��ت��ی از س��اخ��ت��م��ان م��وف��ق��ي��ت آم��ي��ز          
کمونيسم به ميان آورد ... اين مس�ال�ه در          

مورد دفاع از ماترياليسم ني�ز ص�دق م�ی        
کند ... اين يک وظ�ي�ف�ه ی ب�دون ق�ي�د و                    
ش��رط م��ا اس��ت ک��ه ک��ل��ي��ه ی پ��ي��روان                    
ماترياليسم پيگير و مبارز را ب�رای ک�ار         
مشترک مبارزه با ارتجاع فلسفی ...جلب    
کنيم. " لنين در ادامه ی مقاله می ن�ويس�د       
که مجله ی " زير پرچم مارکسيسم " بايد   
يک ارگان آتئيستی مبارز باشد . او تاکي�د   
می کند مجله ای ک�ه وظ�ي�ف�ه ی خ�ود را              
تبليغ ماترياليسم مبارز اعالم م�ی دارد ،        
بايد " تبليغات آتئيستی خستگی ناپذيری و  
مبارزه ی آتئيستی خستگی ناپذيری را به 

 پيش برد . "
لني�ن س�پ�س ره�ن�م�ود م�ی ده�د ک�ه آث�ار                       
آت��ئ��ي��س��ت��ی ( ب��ورژواي��ی ) اواخ��ر ق��رن                 

هيجدهم برای توزيع وسيع در بي�ن م�ردم     
به روسی ترجمه شوند . البته او م�ت�ذک�ر         
می شود ک�ه آخ�ري�ن پ�ي�ش�رف�ت�ه�ا در ن�ق�د                    
علمی دين بايد به اين ن�وش�ت�ه ه�ا اف�زوده            
شوند . لنين تاکيد می کند که بزرگ ترين 
اشتباه برای يک مارکسيست اي�ن خ�واه�د        
بود که تصور کند ميليونها انسان محک�وم  
شده به ناآگاهی و خ�راف�ات را م�ی ت�وان           
تنها با آموزش صرفا مارکسيستی از اي�ن  
وضعيت نجات داد . بايد آث�ار ت�ب�ل�ي�غ�ات�ی             
آتئيستی گون�اگ�ون�ی در اخ�ت�ي�ار ت�وده ه�ا                 
قرار گيرد . ل�ن�ي�ن م�ت�ذک�ر م�ی ش�ود ک�ه                   
مساله ی بسيار مهم اين است که چ�گ�ون�ه    
در توده ها عالقه به برخ�ورد ب�ه م�ذه�ب         
را ايجاد کنيم . در ادامه لنين م�ی ن�ويس�د         
که مجله ی ارگان ماترياليسم مبارز ب�اي�د     
حجم بيشتر صفحات خود را به ت�ب�ل�ي�غ�ات      
آتئيست�ی و ن�ق�د ادب�ي�ات م�رب�وط ب�ه دي�ن                      
اختصاص دهد : " ب�وي�ژه م�ه�م اس�ت از                
کتابها و جزوه هايی استفاده ش�ود ک�ه در         

بر دارنده ی فاکته�ای مش�خ�ص�ی ان�د ک�ه             
نشان می دهند چگونه م�ن�اف�ع ط�ب�ق�ات�ی و            
تشکلهای ط�ب�ق�ات�ی ب�ورژوازی م�درن ب�ا              
تشکلهای نهادهای دينی و تيليغات مذهب�ی  

 در ارتباطند . "
لنين در بخش ديگری از مقاله می نويس�د  
که افزون بر ات�ح�اد ب�ا م�ات�ري�ال�ي�س�ت�ه�ای                  
پيگير که عضو حزب ني�س�ت�ن�د ، ب�اي�د ب�ا              
دانشمندان علوم طبيع�ی ن�ي�ز وارد ات�ح�اد            
شد . لنين در آخر مقاله توصي�ه م�ی ک�ن�د          
که تمام نويسندگان مجله ی " زي�ر پ�رچ�م       
مارکسيس�م " ب�اي�د دي�ال�ک�ت�ي�ک ه�گ�ل را                      
بطور سيستماتيک از ديدگاه ماترياليس�ت�ی   

 مطالعه کنند . 
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سازمان اتحاد فدائيان كمونيست خود را وفادار به 
سنتهاي ماركسيسم ، متكي به تجارب جنبش كمونيستي و 
بلشويسم و مسلح به تئوري سوسياليسم علمي ميداند و 

خود را ادامه دهنده مانيفست كمونيست و حركت 
 تاريخي كمونيستهاي ايران و جهان بشمار مي آورد . 

 زنده باد عزم و اراده خلل ناپذير كارگران به سرنگوني نظام سرمايه داري !
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هش��ت��م ت��ي��ر م��اه ب��راب��ر ب��ود ب��ا س��ال��روز              
شهادت فدائی خلق ح�م�ي�د اش�رف ره�ب�ر             
کبير سازمان چريکهای فدائی خلق اي�ران  
و ده تن از همرزم�ان�ش رف�ق�ا غ�الم�ع�ل�ی             
خراط پور ، م�ح�م�د حس�ي�ن ح�ق ن�واز ،                
يوسف قانع خشک بيجاری ، محمد رض�ا  
يثربی، طاه�ره خ�رم ، غ�الم�رض�ا الي�ق               
مهربانی ، عل�ی اک�ب�ر وزي�ری ، م�ح�م�د                

 حسين فوقانی و عسکر حسينی ابرده .
ش��ه��ادت ف��داي��ی ک��ب��ي��ر ح��م��ي��د اش��رف و              
ه��م��رزم��ان��ش اگ��ر چ��ه ض��اي��ع��ه ای پ��س            
بزرگ برای جنبش انق�الب�ی ک�ارگ�ران و         
زحمتکشان ايران بود اما علي�رغ�م ه�رزه      
درائيها و ياوه سرايی رژيم منفور پهل�وی  
م��ب��ن��ی ب��ر م��ت��ال��ش��ی ک��ردن س��ازم��ان                   
چريکهای فدايی خلق ايران ، جنبش نوين 
کمونيستی ايران از حرکت پي�روزم�ن�دان�ۀ     
خ��ود ب��از ن��ايس��ت��اد و س��ازم��ان ب��ا درس               
آموزی از تجربيات گذشته و بهره گ�ي�ری   
از م��ي��راث خ��ون��ي��ن م��ب��ارزه ی ه��زاران           
فدايی رزمنده راه پر اف�ت�خ�ار ف�دائ�ي�ان را           
که تا واپسين دم زندگی بخاطر ارمان�ه�ای   
انقالبی طبقه ی ک�ارگ�ر و زح�م�ت�ک�ش�ان                
ج��ام��ع��ه م��ب��ارزه م��ي��ک��ردن��د ادام��ه داد و             
س���ران���ج���ام دوش���ادوش ک���ارگ���ران و                  
زح�م��ت��ک��ش��ان ف��ع��االن��ه در ب��ران��داخ��ت��ن و          
نابودی رژيم جنايتکار شاه خائن ش�رک�ت     

 کرد . 
حيات پر بار و افت�خ�ار آم�ي�ز س�ازم�ان ،             
نتيجۀ مبارزه ی هزاران فدائی کوشنده و   
خستگی ناپذيری است که در س�ي�اه ت�ري�ن       
سالهای اختناق و خفقان مصمم و پ�ي�گ�ي�ر       
در ح��ه��ت آرم��ان واالی ک��ارگ��ران و                   
زحمتکشان مبارزه کردن�د و در ت�وف�ان�ی           
ترين م�ق�اط�ع ت�اري�خ�ی ، پ�رچ�م خ�ون�ي�ن                    
سازمان را برافراشته نگاه داشتند ، و از     
سنگين ترين آزمون�ه�ای ت�اري�خ س�رف�راز           

 بيرون آمدند. 
بی ترديد يکی از برجسته ترين و انقالبی 
ترين چهره های جنبش نوين کم�ون�ي�س�ت�ی      
ايران رفيق کب�ي�ر ح�م�ي�د اش�رف اس�ت .                
رفيق حميد اشرف يکی از ب�ن�ي�ان�گ�ذاران          

ارزشهای انقالبی است ک�ه "    
عنصر ف�دائ�ی " را ب�م�ن�زل�ۀ              
تجسمی از انسان کم�ون�ي�س�ت     
در شرايط ويژه ی جامعه ی   

 ايران تعيين می بخشد .
ب��ی ه��ي��چ ت��ردي��د ن��وش��ت��ه ی           
رفيق حميد در " جم�ع ب�ن�دی       
س��ه س���ال���ه " در ت���ح���ل���ي���ل               
جانبازيها و از خود گذشتگی 
های انقالبی پيشگامان جنبش 
نوين کمونيستی اي�ران آئ�ي�ن�ه       
ی تمام نمای خصائل انقالبی 

 خود اوست :
" ارزشهای انقالبی م�وج�ود در س�ازم�ان          
ما نتي�ج�ه ی ف�داک�اري�ه�ا و ج�ان�ب�ازي�ه�ای                    
رفقای قهرمان ماس�ت . اي�ن پ�ي�ش�گ�ام�ان               
بسياری از چيزهاي�ی را ک�ه ق�ب�ال وج�ود              
نداشت بوجود اوردند و ارزشهای ن�وي�ن�ی    
خلق کردند و مفاه�ي�م ن�وي�ن�ی را م�ط�رح              
ساختند و ت�ث�ب�ي�ت ن�م�ودن�د و م�ک�ت�ب�ی از                    
آموزشهای انقالبی بر پا داشتند . رف�ق�ای        
ما نمونه ی کام�ل�ی از ص�داق�ت ان�ق�الب�ی              
بودند رفقای ما به خاطر اعتقاداتش�ان ب�ی     
محابا هر خطری را تق�ب�ل م�ی ک�ردن�د و            
معموال به تنها چيزی که ب�ه�ا ن�م�ی دادن�د          
جانشن بود و ه�م�ي�ن ب�ود ک�ه  م�ف�ه�وم "                   
فدائی " در م�ورد آن�ه�ا ن�ه ب�ع�ن�وان ي�ک                    
شعار بلکه بعنوان يک واق�ع�ي�ت مص�داق         
پيدا می کرد . " ، همچنان که امروز ني�ز    
چنين است و او خود نمونه بزرگی از آن 

 چه درباره ديگران ميگفت بود . 
رفيق حميد سازمانگر آزموده و رزم�ن�ده       
ی ورزي��ده ای ب��ود ک��ه در ع��رص��ه ی                 
مبارزات سيزده ساله ی انقالبی خ�ود در      
ش��راي��ط فش��ار و س��رک��وب و خ��ف��ق��ان                    
خصوصيات فرماندهی قاطع و پر تجرب�ه  
، با بينشی ژرف را ب�دس�ت آورده ب�ود .          
او در نبردهای متعددی ک�ه ب�ا م�زدوران          
رژيم پهلوی داشت چنان تيزبين�ی ، دق�ت       
و بينش تاکتيکی سنجيده ای از خود نشان 
می داد که دشمنان را ني�ز ب�ه س�ت�اي�ش و            
تحير وا می داشت . رفيق حميد در ط�ول  

 14سال زندگی مخفی پ�ر ث�م�ر خ�ود              6
بار حلقه ی محاصرۀ مزدوران را دره�م      

 شکست و توطئه ی انان را عقيم کرد . 
رف��ي��ق ح��م��ي��د ره��ب��ر ق��اط��ع و خس��ت��گ��ی             
ناپذيری ب�ود ک�ه در ب�ازس�ازی س�ازم�ان               

 1350پس از ضربات تير و مرداد سال 
اساسی ترين نقش را بعه�ده گ�رف�ت و ب�ا           

تن از رف�ق�اي�ی ک�ه از ض�رب�ات              5کمک 
مصون مان�ده ب�ودن�د س�ازم�ان را س�خ�ت                

 کوشانه نوسازی کرد . 
رفيق حميد همۀ خصلتهای ان�ق�الب�ی ي�ک         
رهبر برجسته را دارا بود . وی ه�م�واره      
بر اساس واقعيتهای مشخص و ب�ا درک�ی     
عينی فعاليتهای انقالب�ی را س�ازم�ان م�ی           
داد . او خ��ود در اي��ن ب��اره چ��ن��ي��ن م��ی                   
نويسد : " طرح يک ايده و يک آرزو هر  
قدر هم که ضروری تشخ�ي�ص داده ش�ود        
بدون ارتباط با امکانات ع�م�ل�ی س�ازم�ان          
چيزی بی حاصل اس�ت . پ�س از ط�رح               
شدن يک ايده می بايست اسلوب م�ن�اس�ب      
و ع��م��ل��ی ب��رای اج��رای آن ارائ��ه ک��رد                
وگرنه طرح ايده ها بدون اسلوب عملی ، 

 کار بی فايده ای است . "
درس آموزی از اشتباهات گ�ذش�ت�ه ت�وج�ه        
به آموزش و کسب تجربه از رويداده�ا و    
انتقاد شديد از ش�ت�اب�زدگ�ی ه�ا از مس�اي�ل              
ديگری بود که رفيق حميد مس�ئ�والن�ه ب�ه         
آنها توجه می نمود و م�ی ک�وش�ي�د ت�ا ب�ا                 
برخورد صادقانه به کاستی ها و شن�اخ�ت   
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 گرامي باد ياد و خاطره رفيق كبير 
 حميد اشرف تجسم اراده خلل ناپذير فدائي !

 جاودان باد ياد و خاطرة پر افتخار بخون خفتگان راه آزادي و برابري
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و ريش��ه ي��اب��ی ع��ل��ل ان��ه��ا گ��ن��ج��ي��ن��ه ی                  
تجربيات سازمان را هر چه ب�ي�ش�ت�ر غ�ن�ا         
بخشد و امکانات را برای گسترش س�ط�ح   
مبارزه فراهم آورد . رفيق حميد ادامه ی    
خ��ط س��رخ��ی اس��ت ک��ه از ج��ن��گ��ل ه��ای              
سياهکل آغاز می شود و از فراز و فرود 
جاده ی انق�الب ب�ه�م�ن م�اه م�ی گ�ذرد و                  
امروز در ه�ي�ات " ک�ار " اع�ت�ص�اب و                     

 انقالب را نويد می دهد . 
پرچمی که در پنج�ه ه�ای ت�وان�ای رف�ي�ق             
حميد در اهتزار ب�ود ب�ا س�رخ�ی خ�ون�ش             
رنگ و جاليی ديگر گرفت . اين مي�راث   
ماندگار سرانجام به همرزمانی همتبار ب�ا    
رفيق حميد رسيد : رف�ي�ق ن�ظ�ام ، رف�ي�ق              
هادی ، رفيق کاظم ، رفيق محس�ن و ...        
انسانهای کمونيست ک�ه خ�ون ف�داي�ي�ان و              

خون حميد کبير را در رگ داشتند و اگ�ر  
رفيق حميد با رژي�م م�زدور پ�ه�ل�وی م�ی             
جنگيد ، آنان ب�ا رژي�م ددم�ن�ش و ق�رون                
وسطايی جمهوری اسالمی مبارزه کردن�د  
و سرنجام برای تح�ق�ق آرم�ان�ه�ای ط�ب�ق�ۀ             
کارگر و زحمتکشان جامعه خون خود را 

ايثار داشتند امروز ميراث ماندگار رف�ي�ق   
حميد کبير ، ميراث عشق او به کارگ�ران  
و زحمتکشان ، ميراث کينه ی عم�ي�ق او     
به دشمنان خلق و به مزدوران امپرياليسم 
، ميراث ماندگاری ، استواری و پيگيری 
او در م��ب��ارزه ، م��ف��ه��وم " ف��دائ��ی " را                   

طبقاتی در   –بمنزله ی عنصری تاريخی 
ص��ح���ن��ه ی م���ب��ارزه ی ک���ارگ��ران و                    
زحمتکشان ايران و با آينده ی م�ب�ارزات       
طبقۀ کارگر اي�ران پ�ي�ون�دی ن�اگس�س�ت�ن�ی                

 دارد . 
ام��روز هس��ت��ن��د ج��ري��ان��ات و ع��ن��اص��ر               
بسياری که خود را از تبار فدائ�ي�ان و از       
نسل حميد می دانند . هستند افرادی که ب�ا   
تثبيت و توسل به مبارزات چندين و چ�ن�د     
ساله ی سازمان می ک�وش�ن�د ت�ا ب�ا ب�ه�ره              

روی از ح��رم��ت ان��ق��الب��ی و م��ب��ارزات��ی           
فدائيان ، حيثيت سايسی برای خ�ود دس�ت     
و پا کنند . اما خص�ائ�ل اي�ن ج�ري�ان�ات ،              
بينش و مشی و م�ح�ور ح�رک�ت س�ي�اس�ی              
آنان چ�ن�ان ب�ا ن�ظ�ام ت�ف�ک�ر و ع�م�ل�ک�رد                         

طب�ق�ات�ی "        –مبارزاتی " عنصر تاريخی  

فدائی مغايرت دارد ک�ه داع�ي�ه ی ف�داي�ی            
بودن اين جري�ان�ات و ع�ن�اص�ر ف�ق�ط در                
تنگنای اذاهان ش�ان و در ف�راخ�ن�ای ق�ل�م               

ک�ه ع�م�دت�ا ب�ر ع�ل�ي�ه                 –فرسايی هايشان   
م�ح�دود م�ی        –فدائيان صورت می گي�رد    

 ماند . 
رفيق حميد همچنانکه نسبت به همرزم�ان  
صديقش سراپا عشق می ورزيد نسبت ب�ه  
آنانکه ضعف های اساسی نش�ان م�ي�دادن�د       
يا در نيمه راه جنبش خيانت می ورزيدن�د  
همچن�ان�ک�ه ب�ه دش�م�ن س�خ�ت ک�ي�ن�ه م�ی                       
ورزيد با قاطعيت انقالبی با آن ب�رخ�ورد       
ميکرد . بيهوده نبود که اپورت�ون�ي�س�ت�ه�ای        
رنگارنگ از تروتسکيسته�ای خ�ج�ول ت�ا         
روشنفکران مردد او را با اس�ت�ال�ي�ن�ي�س�ت�ی         
م��ق��ايس��ه م��ي��ک��ردن��د و از وج��ود ش��ب��ح                  
استالينيست�ی ب�ر س�ازم�ان�ی ک�ه او آن را                   
ره��ب��ری م��ي��ک��رد دم م��ي��زدن��د . آری او                
مظهر و مدافع نظم انقالبی تشکيالت ب�ود  
و در اين رابطه گذشت نمی کرد . انديشه 
رفيق کبير حميد اشرف که ت�ن�ه�ا رف�ي�ق�ی           
بود که دوران قبل از مرگش ل�ق�ب ک�ب�ي�ر          
گرفته بود ، الهام بخش فدائيانی است ک�ه    
هرگز سنگر مبارزه را رها نمی ک�ن�ن�د و      
در راه آرم���ان ط���ب���ق���ه ی ک���ارگ���ر و                    
زحمتکشان جامعه تاآخرين قطره ی خون 
خود مبارزه می کنند . بکوشيم ب�ا اي�م�ان         
به پيروزی راهمان در راهی که از خون 
رفقائی چون او الل�ه گ�ون اس�ت اس�ت�وار            
بمانيم و انقالب را در پيوند با توده ها در 

 نبردی طوالنی بسرانجام برسانيم . 
 راهشان پايدار و يادشان گرامی باد !

IIIÂÑ]4 66:1391:تیر   

هيچ نبردي براي چريك نبرد سرنوشت نيست ، چريك مي جنـگـد ،     ”  
بخاطر آنكه دژ توده ها را تسخير نمايد و براي تسخير اين دژ مبارزه 
اي طوالني ، پر حوصله و قدم به قدم الزم است ، ضربه زدن به دشمن 

طرحي كه بـود و نـبـود        ”  اما ”  گامي در اين جهت بشمار مي رود 
سازمان چريكي را مشخص مي كند و نوعي طرح سرنوشت محسـوب  

 رفيق كبير حميد  اشرف )”  (  شود مردود است 

:ÓiâÈfiÁ€“:Ñ]“ارگان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 

:�Öà:Â\Ñنشريه فعالين داخل كشور سازمان 

:ŸÌö:Ô]�ËÑ ارگان كميته كردستان سازمان 

:‰”◊ÈàÏÑÌlنشريه نوجوانان كميته كردستانˇ
 

 

www.fedayi.org 
online.org-www.kare 

kar@fedayi.org 
info@kare-online.org 

kurdistan@fedayi.org 

 و آخرين اطالعيه ها ، مقاالت ، اخبار و ديگر انتشارات سازمان 
 را در اينترنت از سايتهاي  زير دريافت كنيد 
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براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست و يا ارگانهاي آن با يكي از 

 آدرسهاي زير تماس بگيريد

  روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان

kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران

 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج

karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان        

azer@fedayi.org 

تاك  مسئولين پال
paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org

خلق قهرمان، كارگران و رفقاي 
مبارز با مشاركت و ارسال 

گزارشات ، نظريات و انتقادات 
خود ما را در غني تر ساختن هر 

 چه بيشتر  نشريه ياري نمائيد .

IIIÂÑ]4 66:1391:تیر   

  
 زندانی ای اوج فرياد

 زندانی ای هر دم در ياد
ای که شور و عزم آهنين ات
 ســرداده آواز آخــريـــن ات

زندانی ای اوج فرياد
 زندانی ای هر دم در ياد

 تو همان شيری  در نگـــه همه گــــان
 تو بـه زنجيـری گرچه زجور شه هان
 فــردا از آن تــو  خـونيـن پيکــار تــو

   الله زخون رخ تو سرخی دارد
 ژاله زپاکی روی تو می بارد 

 بــرپــا کــه راه تــو فــردا از آن تــو
 ات همه جای اوين نقش جان بازی

 نشانه ای از رزم بيژن گرد و دلير
 حماسه ی تاريخ پر زفراز و نشيب

 نويد پيروزی دربر دارد  برای ما درسی ديگر دارد
 زندانی ای هر دم در ياد زندانی ای اوج فرياد
 می رزمد با خصم و دشمن تو ای که خلق از استقامت تو
 زندانی ای هر دم در ياد  زندانی ای اوج فرياد

 توده ی ما به وجود تو می نازد
 در ره خلق های ما همه جان بازند

 از بهر استقالل
 در راه آزادی

 چو بستی پيمان در ره آتش و خون 
دسـت شکنجـه گـر تو شـده لــرزان
 پيچيد در هر کران نـام تو جـاودان

 عقاب آزادی آيد به پرواز
 زپهنه ی شهر و ده می دهد اين آواز
 که رزم ما باشد رزم ترگل به آفتاب

  به راه ياران بايد جان نهاد
 چو خسرو و بهرنگ و پاک نژاد

  به راه ياران بايد جان نهاد
 چو روشنک ستار و حيدر خان

 زنداني

يگاي گه ل در فيس بوكر  

Www.facebook.com/regaygal 

 فدائيان كمونيست در فيس بوك

http://facebook.com/
sitefedayi  


