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 كارگران جهان 
 داخل كشور  متـحد شـويد

1شماره  1386 اسفند 19يكشنبه     داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران  

 :سرمقاله 

  ضرورت انتشار نشريه كار داخل كشور
 

     اينك كه چپ در پهنه گيتي از زير آوار نئوليبراليسم سر برآورده             

و با رويكردي انساني و دمكراتيك به سوسياليسم و مبارزه طبقاتـي            

مي نگرد، و چپ كشورمان به تأسي از ديگر چپ هاي جهـان هـر       

و پـس    .   چند با تأخير و تأني به اين فراگرد تاريخي پيوسته اسـت            

سال هاي طوالني توانسته خود را به آرامي از پروژه  ترس ناشي از              

اينك كه چپ كشورمان    .   سركوب هاي جمهوري اسالمي رها سازد     

مجدداً بپا خاسته و با كوله باري از تجربه مبارزات خود را تشـديـد                

نموده، و رنگ  وبوي خود را در مبارزات طـبـقـاتـي كـارگـران و               

زحمتكشان بر جاي گذاشته و در عرصه مبارزات اجتماعي حضـور             

مي توان در مبارزات زنان، در پيكـار دانشـجـويـان و               .   فعالي دارد 

درتمامي حركت هاي توده هاي كار و زحمت  رد پـاي چـپ را                   

 .مشاهده نمود

      در اين ميان فقدان ارگاني مطبوعاتي بـراي سـازمـانـدهـي               

مبارزات رو به تعميق و ابزاري براي پيوند مبارزان چپ كه  در پـي       

ايجاد جامعه اي دمكراتيك براي برقراري  نظام سوسياليستي مـي            

اكثر احزاب و سازمان هاي چپ كه    .   باشند، شديداً احساس مي شود    

در خارج از كشور موجوديت تشكيالتي دارند، يا فاقد نشريه بعنـوان           

ارگان تشكيالتي مي باشند و يا نشريات شان در داخل كشور توزيع            

اكـثـريـت،      -متأسفانه سازمان فدائيان خلـق ايـران    .   مطلوبي ندارد 

سازماني كه ما خود را بخشي از آن بشمار مي آوريم، سازماني كـه      

در گذشته اي نه جندان دور توانمندترين تشكيالت چپ كشورمـان           

البته اين كاستي را در ديـگـر       .   بود، هم از اين مشكل رنج مي برد   

عرصه هاي تشكيالتي از جمله در نداشتن اساسنامـه و بـرنـامـه                

 . سازماني نيز مشاهده نمود

در بيست ونهمـيـن سـالـروز       “  كار داخل كشور”      انتشار نشريه  

انتشار آن تالشي است در راستاي پاسخ گويي به اين ضرورت، كـه              

البته ما نه ادعا و نه توان پاسخ گويي كامل به چنين ضـرورتـي را                 

ولي اين موضوع مانع آن نيست كه در اين راسـتـا تـالش            .   داريم

وجود سايت ها و نشريات اينترنتي هرچند توانسته است بـه  .   ننماييم

 زنـده باد سوسياليسم ، صلح ، استقالل ، آزادي ، دموكراسي و عدالت اجتماعي

 !بهاران خجسته باد
نوروز جشن رستاخيز طبيعت، جشن شور و حركت، آغازي دوباره براي جنبش و تـكـاپـو،        .        نوروز جشن ملي اقوام و ملل ساكن ايران است        

نوروز شعله تابناك و جاويداني كه از سپيده دم تاريخ كهن ايران بر آمده و ريشه هاي تاريخـي آن    .   كارو تالش و بهروزي و نيك روزي است    

 .نوروز گرامي باد.  هزار سال پيش مي رسد، هيچ توفاني ياراي بر اندازيش نبوده و نخواهد بود6 - 5به 

 !هموطنان

حقوق بشر نقص و   .          امسال در حالي به پيشواز نوروز ميرويم كه خطر جنگ، جان و مال، امنيت مردم ميهن مان را هدف قرار داده است          

مورد تهاجم قرار مي گيرند و بازداشت شدگان روانه زندان هـا    ....تشكلهاي كارگري، دانشجويي، زنان و . آزادي انديشه و بيان سركوب ميشود 

 .و شكنجه گاه ها مي شوند

اجتماعي، تورم و     -     هيچ چشم اندازي براي اصالح و تغيير وحتي تعديل وضع فالكت بار اقتصادي              

گراني لجام گسيخته، فقر و تنگدستي، بيكاري و استثمار، فحشا و اعتياد و هزاران مصائب اجتـمـاعـي                    

ديگر، كه حاصل سياستهاي ضد انساني حاكميت جمهوري اسالمي و نظام سرمايه داري است، وجـود         

 .ندارد

 !كارگران و زحمتكشان و آزاديخواهان

     در آستانه نوروز همچنان اميدواريم، با انديشه و خرد جمعي و اراده مردمي، همبستگي خود را براي                 

 . دفاع از صلح، آزادي و عدالت اجتماعي و براي امنيت و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي بارور سازيد

 به اميد سالي پربار و عاري از استبداد

 :در اين شماره 

 ضرورت انتشار: سرمقاله  -

 سرمقاله اولين شماره نشريه كار -

  مارس، روز جهاني زن8به بهانه  -

نگاهي متفاوت به انتخابات مـجـلـس      -

 هفتم

سخني چند با ياران و هـمـرزمـان             -

 فرزندانمان

 80 ؛ جوانان دهه 40جوانان دهه  -

 سياهكل ، تولدي ديگر -

 اعالميه درباره واقعه سياهكل -

گزيده اي از پيام سازمانهاي فدايي به     -

  بهمن19مناسبت 

 شهداي سياهكل -

  مارس روز جهاني زن8به بهانه 

 )انگلس.    (ستم كشي زنان ناشي از ظهور مالكيت خصوصي است

 

     جامعه مادر ساالري كه بر اساس اصول مشترك بنا شد ه بود، چيزي به عنوان سـلطه                 

ابزار توليـد بـه طـور         .   يك جنس بر جنس ديگر و يك طبقه بر طبقه ديگر وجود نداشت            

اشتراكي در مالكيت همه بود و نيازهاي هر عضو بر اساس برابري در اختيـاراو قـرار مـي            

با آغاز كشاورزي و دامپروري از هم پاشيد نخستين طايفه ها به صورت خانوارها ي              .   گرفت

دهقاني در آمد نهاد پدر خانواده جانشين طايفه شد كه پايه اصلي جامعه بـود بـه عنـوان                     

نيروي اجتماعي جديد وارد ميدان شد روابط گروهـي سـست و مالكيـت خصوصـي و                

شخصي،خانواده و دولت شكل گرفت قوانين مربوط به مالكيت خصوصي تـدوين شـد و                 

اصل قدرت پدر ساالري قانون گشت و قانون انتقال دارايي به فرزند پسر تـدوين گرديـد            

 ...زنان به صورت اموال شخصي و برده درآمدند كه 

 ياران ناشناخته ام 

 چون اختران سوخته 

 چندان به خاك تيره فرو ريختند سرد 

 كه گفتي 

 ديگر   

 زمين  

 هميشه   

 .شبي بي ستاره ماند  

 احمد شاملو

 

سي هفتمين سالگرد حماسة قهرمانانة سياهكل بر 

 همة رفقاي جنبش فدائي مبارك باد

 نگاهي متفاوت به انتخابات مجلس هفتم 
            

 !هم ميهنان استقالل طلب، آزادي خواه و عدالت جو 

     نيروهاي حاكم بر قدرت و ثروت در ميهن مان  يعني سرمايه داران تجاري و داللي ،                  

كه مدافع  تسـلـط        .   مستغالت مسكن و زمين، مالي و بانكي، حكومتي را ايجاد كرده اند           

كامل آنان بر منابع نفت و گاز، منابع زيرزميني و ثروت هاي مـلـي، مـراكـز تـولـيـدي،                        

حكومتي كـه    .   مرغوبترين زمين ها و زمين هاي مكانيزه كشاورزي و تجارت خارجي است   

براي اجراي سياست هاي تعين شده از طرف سازمان تجارت جهاني، صندوق بين الملـلـي        

. پول و بانك جهاني چهار نعل در راستاي خصو صي سازي دارا يي هاي ملي مـي تـازد                     

هوايي، زمـيـنـي و       -حاكميت با در اختيار گرفتن شبكه هاي مالي و بانكي  و حمل و نقل              

و استيالي كامل امنيتي بر شبكه هاي اينترنتي و رسانه هـا و بـكـار گـيـري                  -دريايي

در اين امر ناميمـون  .   مذهبي توجيه گر وضع موجود مي باشد  –سازمانهاي متنوع فرهنگي   

استفاده ابزاري از مراكز دانشگاهي، حوزه هاي علميه، و به پشتوانه نيروهاي نظامي، پليـس      

و نيروهاي امنيتي نهان و آشكار و با ياري جستن از قانون اساسي و ديگر قوانين ارتجاعـي        

 ...كه در غياب تشكلهاي صنفي و سياسي و مردمي 
4ادامه در صفحه   

 :ارتباط با ما 
Kar_dakhel@yahoo.com 

Kar.dakhel@gamil.com 



 داخل كشور
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1386 اسفند 19يكشنبه   

2صفحه   - 1شماره    

 ضرورت انتشار نشريه
  ”1357 اسفند 19سرمقاله اولين شماره نشريه كار به تاريخ ” 

 
     اينك كه خلق ما متحد و يكپارچه پس از نبردي خونين رژيم سلطنتي را واژگون كرده و در جـهـت         

 ...نابودي كامل ارتجاع و سلطه امپرياليزم پيش مي رود 
     اينك كه وظيفه همه نيروهاي انقالبي است كه دست آوردهاي انقالب را حفظ كنند و بكوشـنـد تـا        

 .آخرين بقاياي ضد انقالب را براندازند
     ما وظيفه خود مي دانيم كه با انتشار يك نشريه ويژه كارگري قدمي ديگر در جهت ارتقاء جـنـبـش              

كارگران مبارز ما كه هميشه در مبارزه بر عليه امپرياليسم و ديكتاتوري نقش مـهـمـي        .   كارگري برداريم 
 .  داشته اند، هنوز وظيفه سنگيني بر دوش دارند و بايد مبارزه را تا رسيدن به نتيجه نهايي دنبال كنند

      كارگران مبارز ميهن ما بويژه كارگران صنعت نفت با شركت در اعتصابات اقتصادي و سيـاسـي، بـا       
راهپيمائي ها و متينگ هاف نقش مهمي در سرنگوني رژيم منفور و سرسپرده پهلوي ايـفـاء نـمـوده و                       
سرانجام همراه با اقشار و طبقات ديگر خلق در قيام مسلحانه شركت كردند، و جان باختند تا با خون خـو               

 .                                                     نهال انقالب را آبياري كنند
     آيا كسي مي تواند ادعا كند كه سرنگوني رژيم شاه بدون شركت كارگران در جنبش اخير مـمـكـن                     

زيرا هركسي كه اين حقيقت را منكر شود يا چشمان خود را بر روي واقعيت بسته اسـت          .   بود؟ مسلماً خير  
بهر حال با وجود اينكه طبقه كارگر عمالً در مبارزه نقش مهمي ايـفـاء              .   و يا اينكه آدمي غرض ورز است      

علت آن را هم بايد در نقـاط  .   كرد، اما نتوانست آن نقش واقعي را كه شايسته طبقه كارگر  بود انجام دهد       
جنبش كارگري ما هنوز نقاط ضعف بسياري دارد كـه از آن            .   ضعف جنبش كارگري ايران جستجو كرد     

 .جمله مي توان به مسئله عدم تشكل و سطح نسبتاً پايين آگاهي كارگران اشاره كرد
    طبقه كارگر كه انقالبي ترين و مترقي ترين طبقه است، تنها نيرويي است كه مي توانددر جهت منافع           
خلق، مبارزه را بدون عقب گرد، بدون سازش و با قاطعيت هرچه تمام تر پيش ببرد و خلق را تـا پـيـروز              

 .نهائي رهبري كند
     اينك ببينيم كه هدف از انتشار اين نشريه چيست و چه نقشي مي تواند در جهت تشكل، آگـاهـي و       

 مبارزات، جنبش كارگري ايران داشته باشد؟
هر چند كه تا بحال خلق ما در مبارزات خود به پيروزي هائي دست يـافـتـه و رژيـم         !        رفقاي كارگر 

ارتش ضد خـلـقـي    .  سلطنتي را سرنگون كرده است، اما هنوز خيلي چيزها دست نخورده باقي مانده است 
كـارفـرمـا،    .   هنوز از بين نرفته و سرمايه داران خارجي همچنان كنترل اقتصادي كشور را در دست دارنـد                

استثـمـار   .   همان كارفرماي قبلي است يعني همان سرمايه داراني كه شريك سرمايه داران خارجي هستند   
سنديكاهاي فرمايشـي و    .   شوراهاي كارگري و ارتش خلقي هنوز بوجود نيامده است       .   هنوز هم ادامه دارد   

وصدها نمونه .   قوانين ضد كارگري تغييري نكرده و سيستم پليسي هم چنان بر كارخانه ها حكم فرماست            
اما براي اينكه طبقه كارگر بتواند وظايف خود را انجام دهد و پي گيرانه خواست هاي دمكـراتـيـك    .  ديگر

خود را دنبال كند، بايد در باره همه مسائل كشور، درباره سياست و هر آنچه كه بر اين طبقه و طـبـقـات                        
 .ديگر مي گذرد و خالصه در باره همه مسائل آگاهي داشته باشد

      اگر كارگران نتوانند مسائل كشورمان را بشناسند، اگر نتوانند خودسري و اعمال زور در همه جـا، در                 
كارخانه، در وزارت كار، در مجلس، و غيره از جانب هر كس كه باشد بشناسند و بر عليه آن اقدام كنـنـد،            

 .مسلماً نمي توانند نقش واقعي خود را ايفاء نمايند
     كارگران بايد از وقايع روز، از حوادثي كه در اطرافشان مي گذرد، از مسائل كارخانه، از خواست سـايـر       

بايد دانست فالن قانوني كه بتصويب مي رسد به نفع         .   خلق، از سياست دولت و مسائل جهاني آگاه باشند        
چه كسي است؟ آيا به نفع زحمتكشان است يا به نفع سرمايه داران و مفت خورها؟ آيا دولـت از كـدام              
طبقه پشتيباني و حمايت مي كند و منافع كدام طبقه را در نظر دارد؟ طبقه كارگر بايد بداند تا زماني كـه        
مبارزه در چهاچوب چانه زدن براي افزايش مزد، حق مسكن، بيمه و غيره با سرمايه دار است وضع آنـهـا                 

بايد ريشه هاي مسئله را بررسي كرد كه چرا اصوالً وضعي حاكم است كه عده  .   تغيير اساسي نخواهد كرد   
و چگونه مـي    .   كمي، انبوه جمعيت را استثمار كنند، مفت بخورند و بخوابند و ديگران براي آنها كار كنند               

يعني در جايي كه سرمايه داران بطور عمـده  .   توان بطور كامل سرمايه داري وابسته را در ايران از بين برد        
وابسته به سرمايه داران جهاني هستند، با آنها زد و بند دارند و مشتركاً خون كارگران را مي مكند، نه تنها              
كارگران بلكه همه خلق ما تحت ستم آنهاست و بايد همه خلق و در رأس آن طبقه كارگر در وهلـه اول       

خالصه بـايـد كـار        .   يك مبارزه ضد امپرياليستي را در جهت برانداختن سرمايه داري وابسته دنبال كنند        
 .افشاگري هاي سياسي را دنبال كرد

     اين نشريه سعي دارد مسائل روز را با كارگران و همه زحمتكشان در ميان بگذارد، زورگوئي سرمـايـه            
بعالوه سعي ما بر اين است كه اين نشريه بـتـوانـد       .   دار استثمار گر و مأمور حفاظت كارخانه را افشاء كند         

رابطه اي بين كارگران سراسر كشور برقرار سازد، تا مثالً كارگران پااليشگاه نفت آبادان بداننـد كـه در                      
كارخانه ايران ناسيونال يا جنرال موتورز تهران چه مي گذرد و از تجربيات يكديگر استفاده كنند طبيـعـتـاً      
اين نشريه در صورتي مي تواند وظيفه خود را بدرستي انجام دهدو در خدمت طبقـه كـارگـر و هـمـه                          
زحمتكشان قرار گيرد كه خود كارگران در مسائل و موضوعات مورد بحث آن فعاالنه شركت و همكـاري               

بنابر اين، از همه رفقاي كارگري مي خواهيم تا با تهيه مقاالت، پيشنهادات و انتقادات، ما را               .   داشته باشند 
اگر اين همكاري در سطح وسيعي انجام گيرد آنوقت اين نشريـه مـي تـوانـد               .   در اين جهت ياري كنند    

 . وظيفه مهم خود را بدرستي انجام دهد
     ما فعالً اين نشريه را هر هفته يكبار منتشر مي كنيم و اميد داريم بتوانيم در آينده اي بسيار نـزديـك            

 .آنرا بصورت يك روزنامه همه روزه در اختيار كارگران قرار دهيم

 مستحكم باد پيوند كارگران، دهقانان و همه زحمتكشان

بخشي از اين نياز ها پاسخ دهد، ولي بعلت كافي نبودن پوشش شبكه اينترنتي در كشورمان، نداشـتـن                   

توان مالي براي اكثريت جامعه براي تهيه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري الزم براي اتصـال بـه           

شبكه و فيلتراسيون گسترده سايت هاي اپوزيسيون بخصوص چپ، امكان برقراري ارتباطي گسترده و            

ما با استناد به چنيـن  .   تجربه چندين سال گذشته مؤيد اين امر مي باشد  .   مداوم با مخاطبان وجود ندارد    

از اين رو تـالش مـا در         .   موانعي معتقديم كه نشريات مكتوب كارآيي بهتر و مفيدتري خواهد داشت       

ما نشريـه   .   راستاي تلفيق شيوه هاي سنتي با امكانات اينترنتي براي افزايش بازدهي كارمان بوده است             

را بصورت مكتوب منتشر و از طريق سايت هاي اينترني در اختيار مخاطبان خود در سراسر كشور قـرار          

تا رفقاي ما و فعالين چپ داخل كشور با دريافت ازطريق اينترنت در محل كار و زنـدگـي،        .   خواهيم داد 

آن را در تيراژي محدود و متناسب با امكانات شان چاپ و در اختيار هم فكران، كارگران و زحمتكشان                   

 .وعموم مردم كه امكان دسترسي به اينترنت را ندارند، قرار دهند

    با وجود جمهوري اسالمي مشكالت امنيتي همچنان پابرجاست، و امكان ارتباط مستقيم و متقـابـل       

بين دست اندركاران نشريه و مخاطبين آن وجود ندارد، از طرفي بدون آگاهي از نكته نظرات مخاطبين               

تالش ما به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد و ما را درتحقق اهداف خود كه حمايت از مبارزات كارگران و                   

زحمتكشان و انعكاس  صداي آنهاست ناكام خواهد ساخت، ناگزير گزينه اي مابين ايده آل هاي خـود       

 دو آدرس اينترنتي زير                                                          . و الزامات شرايط  حاكم را برگزيديم

Kar_dakhel@yahoo.com 
Kar.dakhel@gamil.com 

براي ايجاد چنين امكاني در اختيار خوانندگان نشريه قرار داده شده است تا بتوانيم امكـان بـرقـراري                     

براي گريز از محدوديت هاي فيلتراسيون در آيـنـده  سـعـي         .   ارتباطي را هرچند ناكافي فراهم سازيم     

خواهيم نمود اشتراك اينترنتي براي ارسال نشريه از طريق پست اينترنتي به خـوانـنـدگـان را هـم                        

 .سازماندهي نمائيم

 

 !    رفقا

     ما خود را بخشي از جنبش كمونيستي و متعلق به جنبش فدائيان خلق كشورمان مي دانـيـم كـه                   

در اين نشريه سعي خواهيم كرد صداي همه فدائيان و كمونيست هـاي داخـل            .   دارد“   اكثريتي” نشان  

كشور را انعكاس دهيم، و در صفوف كارگران و زحمتكشان، در ميان زنان و دانشجويان براي صـلـح،                  

ما اقدام خود را مكمل ديگر صـداهـاي چـپ        .   دمكراسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم مبارزه كنيم      

كشورمان مي دانيم، وضمن حمايت از جنبش چپ و مبارزه در اين اردو كاستي ها و انحرافات تمـامـي        

جريانات چپ را نقد خواهيم نمود، ضمن آنكه تالش خواهيم كرد از ارائه تصويري از خـود بـعـنـوان                  

ما براين باوريم كه پربار بودن نشريه و تداوم انتشـار آن،       .   آلترناتيوي براي دوستان ديگر دوري گزينيم     

با ارائه گزارش، اخبار و مقاالت و   .   نيازمند ياري شما رفقا و هم رزمان داخل و خارج از كشور مي باشد             

 .  نوشته ها و رهنمودهاي خود ما را در اين راهي كه آغاز كرده ايم ياري نمائيد

نشريه فعال بصورت گاهنامه و حداقل دو ماه يكبار منتشر خواهد شد ولي سعي بر اين است كـه آنـرا         

 .بطور منظم و بصورت ماهنامه منتشر نماييم
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 داخل كشور
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1386 اسفند 19يكشنبه   

3صفحه   - 1شماره    

 زنان كارگر كارخانجات نساجي و زنان جنگ زده  شهرهاي نيويورك و شيكاگو بـه  1906 مارس   8       
، پايان )  ساعت كار در شبانه روز  8تثبيت  ( برگزاري تظاهراتي آرام دست زدند، و خواهان كاهش زمان كار           

با برخورد .   دادن به بهره كشي از كار كودكان، حق راي براي زنان و ايجاد اتحاديه كارگران نساجي شدند              
شديد و خشونت  آميز پليس تعدادي از زنان تظاهر كننده كشته، زخمي و دستگير و عده اي هم از كـار                 

  تظاهراتي مشابه در نيويورك با خواست حق راي و 1906 مارس 8يك سال بعد در سالروز .   اخراج شدند 

 با پيشنهاد 1910در سال .   كاهش زمان كار برگزار شد، كه مجدداً با حمله و يورش پليس سركوب گرديد            
در كنگره بين الملـلـي   ) دبير سازمان بين المللي زنان سوسياليست(كالرا زتكين آزاديخواه و برابري طلب  

 مارس بياد قربانيـان و    8پس از آن همه ساله در .    مارس روز جهاني زنان ناميده شد8زنان هر سال روز     
 و در پـي    1977جانباختگان آن روز  ودر بزرگداشت روز زن حركاتي صورت مي گيرد، بطوريكه در سال     

در ايـران    .    مارس را  روز جهاني زن نامگذاري نمـود 8مبارزات وقفه ناپذير زنان سازمان ملل متحد نيز           

 8 تن از زنان در بندر انزلي مراسم و جشن بـزرگـداشـت        50 و با شركت    1300براي اولين بار در سال      
مارس برگزار گرديد و پس از آن همه ساله به صورتهاي علني و غير علني و  رسمي و محفلي ايـن روز            

 .جشن گرفته ميشود

   جامعه مادر ساالري كه بر اساس اصول مشترك بنا شد ه بود، چيزي به عنوان سلطه يك جنـس بـر                    
ابزار توليد به طور اشتراكي در مالكيت همه بـود و            .   جنس ديگر و يك طبقه بر طبقه ديگر وجود نداشت         

نيازهاي هر عضو بر اساس برابري در اختياراو قرار مي گرفت، كه با آغاز كشاورزي و دامپروري از هـم                      
پاشيد و نخستين طايفه ها به صورت خانوارها ي دهقاني در آمد، و نهاد پدر خانواده جانشين طايفه شـد                     
كه پايه اصلي جامعه بود به عنوان نيروي اجتماعي جديد وارد ميدان شد روابط گروهي سست، و مالكيت                  

خصوصي و شخصي،خانواده و دولت شكل گرفت قوانين مربوط به مالكيت خصوصي تدوين شد و اصـل                 
قدرت پدر ساالري قانوني گشت و قانون انتقال دارايي به فرزند پسر تدوين گرديد زنان به صورت امـوال               

حق زندگي و مرگ .   بود)   صاحب، آقا، ارباب  ( شخصي و برده درآمدند كه وظيفه مهمشان خدمت به شوهر         

 .زن به دست همسرانشان افتاد
       بورژوازي با انفكاك زن از خانه و ورود به عرصه توليد اجتماعي، زنان را براي نخستـيـن بـار بـه                 

در اين شرايط تاريخي فريادها براي آزادي زنان براي تغـيـيـر و      .   عنوان نيروي جدا از خانواده مطرح كرد 
اصالح برخاست، اين مبارزه اجتماعي جاري پيرامون آزادي و دفاع از حقوق برابر، رفع تبعيض جنسـي و              

در عـيـن     .   طبقاتي زنان طي دو سده گذشته با ماهيتي دموكراتيك براي نيمي از مردم جهان بوده است               

حال برتري مرد و اطاعت زن ويژگي ثابت جامعه بورژوازي است و روز جهاني زن روز برجسـتـه كـردن          
 . مبارزه عليه تبعيض طبقاتي و جنسي است

      در دوران ماجنبش زنان عالوه بر هم سويي با مبارزه طبقاتي و ضد استعماري و آزاديـخـواهـانـه                       

. همواره خواستار طرد فرهنگ مرد ساالر و تغيير در زير ساختهاي اجتماعي اقتصادي و سياسي بوده است                
در ايران با انقالب سفيد شاهنشاهي و چيره شدن مناسبات سرمايه داري و قانوني شدن حق راي، حـق                     
قضاوت براي زنان و تدوين قانون حمايت از خانواده چرخشي عظيم در جايگاه حقوقي و اجتماعي زنـان               

به وجود آمد ولي در اثر تحوالت اجتماعي و سياسي طي سه دهه اخير جايگاه زن باز با تغييرات مهـمـي                
روبرو شد كه بازتاب آن زن را به موجودي فرعي، درجه دوم، تابع و متعلق به مرد تبديل كرد، كـه اوج                        

در اين ميان نقش خود كامگي و استبداد كه اساساً  ناقض حـقـوق   .   ديدگاههاي مرد ساالرانه به زن است    
شهروندي است، و از طرفي نقش مذهب و تعصبات ريشه دار ايدئولوژيكي به فرهنگ مسلط بـرآمـده از        

بايستي عليه كشورها و سازمانها و دولتهايي كه تبعيض جنسـي را    .   دين بر جامعه ما تبديل گرديده است  

 .دوام مي بخشند مبارزه كنيم 
      كاربست تفكر علمي و عقالني براي ريشه يابي علل اصلي ستمديدگي زنان و يافتن راهـكـارهـا و        

كـيـنـه      -مبارزه فردي و غير سياسي و تنگ نظرانه با تفكرات ضد مرد.   ابزار جزوء ضروريات مبارزه است   

زنان قادر به رهايي نيستند، مگـر پـايـه       .   شيوه هاي مردود و تنفر بر انگيزي هستند         -كور و مرد ستيزي   
استثمار دو جنس بزرگترين انگـيـزه       .   هاي اجتماعي و اقتصادي برتري سرمايه و مرد ساالري ويران شود          

مبارزه و تالش هدفمند براي اتحاد و هم سويي با مبـارزات  .  مشترك براي رهايي از ساختار طبقاتي است 
كارگران، زنان، جوانان، دانشجويان، عدالتخواهان و صلح جويان براي غلبه بر جريان سود و سرمايه كليد                 

بايد مردان با همكاري و هم دلي اجتماعي در مبارزه زنان با آنـان هـم صـدا        .   اصلي پيروزي خواهد بود   

گشته و اجازه ندهند جنبش زنان براي رهايي از ستم طبقاتي و جنسي بر عليه مردان هدايت و رهـبـري                     
در جامعه پدر ساالر هر دو جنس آسيب مي بينند، و مسئله اصلي نظام         .   نبايستي فراموش شود كه     .   گردد

 .بهره كشي و مالكيت خصوصي است نه مردان

     كمونيست ها با برنامه ها و ايده هايشان همواره و هميشه خود را در صف اول اين جنبش ها ديـده                      
هيچ مسئله حائز اهميتي براي زنان نيست كـه     .   جنبشهايي كه مترقي ترين گرايشات زمان ما هستند       .   اند

 .در عين حال يك مسئله فراگير اجتماعي نباشد

     جهاني سازي سرمايه داري پديده اي است كه با ديكته كردن سياستهاي سازمان تجارت جهانـي و                  
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، از قبيل آزادسازي و خصوصي سازي عوارضي فراگير  و منفي در            

سرمايه داري سودمدار با اعمال تفاوت و تبعيض جنسي، نژادي و ملي در تـقـسـيـم درآمـد و             .   پي دارد 
اكـنـون   .   موقعيت اجتماعي از ايجاد يك نيروي همگن و نيرومند بر عليه سرمايه استفاده كـرده اسـت                  

چرا كه با گسترش جهاني سـازي    .   مناسب ترين زمان بر زنان است تا به مبارزه با جهاني سازي بپردازند            

جهاني سازي منجر به بيكاري ،فقر،عدم امنيت و آينده    .   آسيب پذيري زنان در دنياي كار افزايش مي يابد        
زنان بعنوان نيمي از جامعه بشري مقدم ترين قربانيان آن بشـمـار مـي            .   اي اندوه بار براي بشريت است     

مبارزه عليه جهانـي سـازي     .   مبارزه با جهاني سازي تنها راه حفظ منافع توده هاي زحمتكش است         .   روند
سرمايه داري، مبارزه اي براي پايان بخشيدن به تبعيض در جهان كار ، تهديدهاي جدي عـلـيـه زنـان                      

و بر عليه رشد خشونتهاي جنسي در محـل كـار،       . كارگر، شرايط كاري ناسالم و عاري از اتحاد و تشكل           

عدم تحقق حداقل تامين اجتماعي، طرح بازنشستگي هاي اختياري و اجباري، عدم تا ميـن شـغـلـي و           
 .افسردگي و بيماري است

 :آنچه سرمايه داري مي خواهد

 خارج نگه داشتن زنان از عرصه هاي كليدي توليد: 1
 وابستگي اقتصادي زن به نان آوران مرد: 2

 باز توليد كننده گان نيروي كار : 3
 ابزاري در خدمت بنگاههاي اعتباري و واسطه ها : 4
 تأمين گران اهداف و خواست هاي بنگاههاي تبليغاتي و جامعه مصرفي : 5

 ارتش و نيروي ذخيره كار : 6

 : در جهان

 .از داراييهاي جهان در تملك زنان است% 10تنها 

 )رابطه فقر و جنسيت. (تنگدستان را زنان تشكيل ميدهند% 70
 )آموزش و جنسيت. (دو سوم بيسوادها را زنان تشكيل ميدهند

 .كودكاني كه به مدرسه نمي روند دختر هستند% 66
سـوء  .   (  سال تشكيل ميـدهـنـد   5 ميليون انساني كه از سوء تغذيه رنج مي برند را دختركان زير 84اغلب  
 )تغذيه

 )فقر و بهداشت. (زنان حامله در آسيا دچار كم خوني هستند% 80
 )سوءتغذيه. ( سال بيشتر از پسران هم سال است5نرخ مرگ و ميردر ميان دختران زير 

رابطه كار و بـهـره   .   ( دستمزد مردان است  %   80 ـ 50دستمزد زنان در برابر كار مساوي و مشابه با مردان  

 )كشي
 )جنگ و جنسيت. (اكثريت عظيم پناهندگان جنگي را زنان و كودكان تشكيل ميدهند

 :در كشورمان

 .ميليون نفر را بر عهده دارند بحراني است6ميليون زن سرپرست خانوار كه سرپرستي 5/1وضعيت 
 . سال رسيده است12متوسط سن فحشا به 

 .افزايش مي يابد% 15فرار دختران از خانه هر سال 
 . ميليارد دالر عايدي براي باندهاي مافيايي دارد8خريد و فروش و قاچاق زنان و دختران ساالنه بيش از 

 .زنان و دختران در بسياري از موارد قرباني تبعيض درون خانوادگي مي شوند

 .زنان بيشتر از مردان كار مي كنند و داراي درآمد كمتري از مردان هستند
 زنان كمتر از مردان بر روي درآمدشان كنترل دارند 

 افزايش روسپيگري= فقر و تنگدستي

 .زنان در برابر فقر و تنگدستي شكننده تر از مردان هستند

 :ما خواهان

 تغييرات جدي و بنيادين در فرهنگ مرد ساالر و اصالح قوانين و ايجاد نهادهاي مدني
 الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 

كار، بيمه، ارث، چند هـمـسـري،      ( از بين بردن تمام قوانيني كه ميان زنان و مردان تبعيض ايجاد ميكند          

 ....)ازدواج، طالق و 
 برخورداري از حقوق و امتيازهاي برابر در آموزش و اشتغال

  قانون كار 191 و 27لغو قراردادهاي موقت كار، تغيير مواد 

 روز جهاني زن)  مارس8(  اسفند 17اعالم  تعطيل رسمي روز 
 الزام تمامي سازمانها، دولتها و اشخاص حقوقي  و حقيقي براي از بين بردن تبعيض عليه زنان

  مارس روز جهاني زن8به بهانه 
 )انگلس.    (ستم كشي زنان ناشي از ظهور مالكيت خصوصي است

 روز جـهاني زن)  اسـفند17( مـارس 8گـرامي بـاد 
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 !           هم ميهنان استقالل طلب، آزادي خواه و عدالت جو 

     نيروهاي حاكم بر قدرت و ثروت در ميهن مان  يعني سرمايه داران تجاري و داللي ، مسـتـغـالت                     

كه مدافع  تسلط كامل آنان بر منابع نفت و    .   مسكن و زمين، مالي و بانكي، حكومتي را ايجاد كرده اند          

گاز، منابع زيرزميني و ثروت هاي ملي، مراكز توليدي، مرغوبترين زمين ها و زمين هـاي مـكـانـيـزه                      

حكومتي كه براي اجراي سياست هاي تعين شده از طرف سـازمـان     . كشاورزي و تجارت خارجي است 

تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني چهار نعل در راستاي خصو صي سازي دارا يـي                   

هوايي، زميني -حاكميت با در اختيار گرفتن شبكه هاي مالي و بانكي  و حمل و نقل.   هاي ملي مي تازد 

و استيالي كامل امنيتي بر شبكه هاي اينترنتي و رسانه ها و بكار گيري سازمانهاي متـنـوع    -و دريايي 

در اين امر ناميمون استفاده ابـزاري از مـراكـز              .   مذهبي توجيه گر وضع موجود مي باشد        –فرهنگي  

دانشگاهي، حوزه هاي علميه، و به پشتوانه نيروهاي نظامي، پليس و نيروهاي امنيتي نهان و آشكار و با  

ياري جستن از قانون اساسي و ديگر قوانين ارتجاعي كه در غياب تشكلهاي صنفي و سياسي و مردمي                

وضعيت اسفناكي را    .   بدون حضور و دخالت نمايندگان واقعي مردم زحمتكش كشورمان نوشته شده اند           

                                      :                                                                                                                               بر مردم ميهنمان تحميل نموده اند، بطوريكه

خطر جنگ و حمله نظامي از طرف اياالت متحد آمريكا و متحدان آن استقالل سرزمين مان را   -1     

صدور قطعنامه هايي از طرف شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي اعمال تحريم عليه . تهديد مي كند

نتيجه اي جز تورم، گراني، تهديد امنيت جامعه و نگراني از آينده براي كارگران، مزدبگيران،               . كشورمان  

                                        .                                                                                                                               زنان، دهقانان، دانشجويان در پي نخواهد داشت

. اركان دمكراسي به سخره گرفته مي شـود .   آزادي انديشه، بيان و قلم هر روز تحديد مي شود           -2     

آزاديهاي سياسي، فردي و اجتماعي لگدمال مي گردد و از انتشار افكار، روزنامه ها و مجالت ترقي خواه 

 .                                                  مدافع استقالل، آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي جلو گيري بعمل مي آيد

جنبش ها ي اجتماعي  شامل كارگران، معلمانف زنان، دانشجويان و مدافعين حقوق مليت ها،                   -3     

بخاطر دفاع از حقوق اوليه و ابتدائي خود سركوب و زنداني  و از ايجاد تشكل هاي مستقل صنـفـي از             

 .                                                                                                              جمله سنديكا و اتحاديه منع ميگردند

 .                                                                                 روشنفكران مترقي و فعالين ملي و مبارزين كمونيست تحت تعقيب و محاكمه قرار مي گيرند  -4     

 .                                                                                                                             تشكيل احزاب و سازمان هاي سياسي ممنوع مي باشد  -5     

فقر و نداري، آينده اي تاريك و مبهم، گسترش روزافزون ناهنجاري هاي اجتماعـي، تشـديـد             -6     

                                 .                                                                                                                               شكاف طبقا تي و غلبه جو عدم اعتماد در روابط انسان ها، اعتياد، تن فروشي و افسردگي بيداد مي كند

      در چنين شرايطي است كه حاكمان جمهوري اسالمي و كارگزاران آن جهت تداوم وضع موجود و        

مـي خـواهـنـد       .   اثبات فلسفه وجودي خود و كسب مشروعيت خويش براي ادامه سياست ها ي جاري  

. كشور را اداره مي كنند.   و با راي  مردم .     چنين وانمود كنند كه حاكميت آنها بر آراء مردم استوار است          

مجلس شوراي اسالمي مستمسكي بيش براي تأييد خواست ها و اميال مافياي قدرت و دادن وجـهـه              

در اين نمايش انتخاباتي تنها به مجلسي مانند مجلس هفتم         .   قانوني به تصميمات پشت پرده نمي باشد      

اگر هزينه هاي سرسام آور اين مضحكه هاي انتخاباتي را كه . و نمايندگاني آن چناني نياز پيدا مي كنند

همه ساله به بهانه اي تكرار مي گردند را مد نظر قرار دهيم، به نفع مردم ايران خواهد بود، اگر  هميـن     

مجلس تا آخر عمر جمهوري اسالمي به همين شكل باقي بماند و انتخابات ديگري به اين شيوه برگزار        

 را در عرض پنج 1387 ميلياردي سال 293در وصف اين مجلس فرمايشي همين بس كه بودجه .   نشود

تا زنگ تعطيلي آن را تا نيمه دوم فروردين سال .   روز كاري با عجله هر چه تمام بررسي و تصويب نمود     

 به سرعت ايرادات شوراي نگهبان به اليحه 86مجلس هفتم در جلسه يك اسفند . آينده به صدا در اورد

بودجه را مطابق خواست آن شورا اعمال كردند و زماني كه رئيس جلسه اعالم كرد اگر شوراي نگهبان                  

 تشكيل جلسه بدهيم، تلفن هيات رئـيـسـه         17باز هم به اليحه بودجه ايراد بگيرد آماده ايم تا ساعت            

مجلس به صدا در آمد و شوراي نگهبان اطالع داد كه نيازي به جلسه مجدد نيست زيرا مصوبه بودجـه        

به تائيد  شوراي نگهبان رسيده  و مي توانيد مجلس را همان گونه كه خود خواسته ايد تا سال ايـنـده                  

 .                                                                                                تعطيل كنيد

     كانون اصلي قدرت در ايران با ساختار سياسي اي كه شكل داده، اختيارات و وظايفي را به بـرخـي                     

نهادهاي حكومتي از جمله شوراي نگهبان واگذار نموده كه عمالً فلسفه وجودي نهادهاي انتخابي چون      

به منظور پاسداري از احكام اسالم و ” مطابق اصل نودويكم قانون اساسي .   مجلس زير سؤال رفته است    

قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با انها شورائي به نام شوراي نگهبان 

 :                                          با تركيب زير تشكيل مي شود

شش نفر از فقهاي عادل و اگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز  كه انتخاب اين عده با مـقـام                       -1     

 .                                                                  رهبري است

شش نفر حقوق دان در رشته هاي مختلف حقوقي از ميان حقوق دانان مسلماني كه بـوسـيلـه                -2     

.                                                                                                                               رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي شوند

      بر اساس  ماده نود و سه قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار                 

قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شـوراي                  

همچنين طبق اصل نود و چهار قانون اساس، كليه مصوبات مجلس شوراي اسالمي به شوراي . نگهبان

نگهبان فرستاده مي شود  و شوراي نگهبان موظف است، حد اكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول آنرا از                 

نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آنرا مغاير شرع و قـانـون                   

.                                                                                                اساسي تشخيص دهد براي تجديد نظر به مجلس باز مي گرداند

     محدوديت هاي انتخاباتي و  ناشي از قدرت شوراي نگهبان تنها خاكريز كنترلي جمهوري اسالمـي            

  28تفويض اختيارات گسترده به هيئت هاي  اجرائي و هيئت هاي نظارت كه با استناد به ماده               .   نيست

نامزدهاي ثبت نام كننده  بايد اعتقاد و التزام عملي  به اسالم و نظام مقدس ” : قانون انتخابات مجلس  

جمهوري اسالمي، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه و مدرك تحصيلـي              

 مـيـلـيـون كـارگـر           18براحتي  از ثبت نام نمايندگان “     . كارشناسي ارشد يا معادل ان را داشته باشند   

بـه  .   دانشجوي فاقد مدرك فوق ليسانس بشكل قانوني امتناع ورزد.   معلم.   ونمايندگان ميليون ها دهقان 

استناد همان قانون وعدم احراز صالحيت صدها تن از اساتيد دانشگاه، فعالين سياسي و مدافعين حقـوق    

ايـنـگـونـه     .   بشر و مليتهاي ايراني كه حتي مدرك فوق ليسانس هم داشته اند رد صالحيت گرديده اند       

 سـال    20كساني كـه  در        ” است كه رازيني رئيس هيئت نظارت  انتخابات وقيحانه اعالم مي كنند  

 قانون  انتخابات  ابراز  وفاداري به انقالب اسالمـي، واليـت          28گذشته نتوانسته  باشند طبق بندهاي       

فقيه و التزام عملي به اسالم و قانون اساسي را ثابت كنند، نمايندگي مجلس به جاي خود حتي كسـي          

بنابر اين آنچه در دايره انتخابات مي ماند تنها كارگزاران  “     . حاضر به  وصلت فاميلي با او هم نمي شود         

. مانند  محافظه كاران سنتي، مدرن    -با اسم رمزهاي  مختلف -حاكميت اند، كه در هر دوره انتخاباتي  

آبادگران جوان، جبهه متحد اصول گرائي، اصول گرايان سنتـي و    .   پيروان خط امام و رهبري، آبادگران    

است، كه توسط فالحيان   “   اصولگرايان مترقي ”   رايحه خوش خدمت وغيره و جديد ترين نمونه آن هم           

بخش ناتني حكو مت هم كه به اصالح طلبان حكومتي معروف شده اند، و در هـر  .   تشكيل گشته است  

انتخاباتي تعداد زيادي از كانديداهاي آنها  توسط هيئت هاي اجرائي و نظارت و شوراي  نگـهـبـان رد           

صالحيت مي شوند و پس از رايزني هاي معمول رفسنجاني، كروبي و خاتمي با رهبر تعدادي هـم از                     

آنگاه كساني مانند اقاي كروبي اعـالم مـي          .   آنها به ليست اضافه مي شوند، تا تنور انتخابات گرم شود          

تجربه ساليان گذشته ثـابـت مـي      . كنند كه از نتيجه راضي اند و نهايتاً ماشين انتخابات به راه مي افتد 

كند، اگر اختال فات دو جناح فوق در تقسيم قدرت بطور نسبي حل شود، و انتخابات بدون امكان حضور       

نمايندگان ديگر نيرو هاي سياسي بخصوص مدافعين زحمتكشان برگزار شود، اينان كوچكترين اعتراض 

و حتي از وجود دمكراسي و آزادي      .   و مشكلي با شكل و محتواي انتخابات برگزار شده نخواهند داشت          

 .              هاي سياسي خيره كننده در حكومت جمهوري اسالمي داد سخن خواهند راند

  نمـايـنـده     290      با توجه به ساختار حكومت در ايران حتي  اگر انتخابات آزادي هم بر گزار شود، و      

مترقي ودمكرات به مجلس راه يابند، و هر روز  يك قانون به نفع مردم و توسعه و پيشرفت  ميهن مان      

شوراي نگهبان به استناد قانون اساسي   مي تواند با مغاير دانستن آن با قانون اساسي و   .   تصويب كنند 

نهايتاً لوايح و طرح هاي مصوب مـجـلـس از             .   يا شرع مقدس از اجرايي شدن آن ممانعت بعمل آورد         

انتظار از شوراي مصلحت نظام براي ايجاد تغييرات بنيادي در         .   شوراي مصلت نظام سر در خواهد آورد      

اين شورا آن مصوبات را مـخـالـف      .   نظام سياسي و اقتصادي كشور انتظاري عبث و ساده لوحانه است          

مصلحت نظام تشخيص داده و طبق مفاد قانون اساسي و به استناد حكم حكومتي تمامي آن تالش ها                  

تجربه تاريخي بيانگر آن است كه حكومتهاي توتاليتر بـه  .   راهي زباله دان جمهوري اسالمي خواهد شد      

هيچ وجه حاضر نمي شوند اداره  ركني از حاكميت خود  يعني نهاد قانون گزاري را به پيمانكاران غـيـر        

ولي تجربه مبارزات خلق ها جهان حاكي از آن است كه مي شود با ايجاد تشكـل            .   خودي واگذار نمايند  

هاي وسيع صنفي و سياسي كارگران، دهقانان، معلمان، زنان، دانشجويان و همه زحمتكشـان و مـزد                   

بگيران كشور و ايجاد اتحادي گسترده از احزاب و سازمان هاي مدافع حقوق به تمام بي عدالتي ها در                

و با استفاده از همه استعدادها و توان ايرانيان ازهر فكر و انـديشـه،         .   پهناي ميهن عزيزمان خاتمه داد    

. جنس،نژاد و مليت و با استفاده از تجربه گرانسنگ بشريت معاصر بر تمام عقب ماندگي ها  غلبه كرد    

تا استقالل، دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي واقعي را تحقق بخشيد، و براي هميشه حق تعـيـيـن                  

 .سرنوشت انسان را به خود انسان سپرد

 نگاهي متفاوت به انتخابات مجلس هفتم 

 تحريم آگـاهانه و متحدانه انتخابات، گامي در راستاي نفي استبداد و ديكتاتوري
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 زنـداني سـياسي آزاد بـايد گـردد

 مان رزمان فرزندان سخني چند با ياران و هم
 گان فدائيان خلق  باخته هاي جان نامه تني چند از مادران و خانواده

 )اكثريت(ه شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران ب

 

 به نقل از سايت كارآنالين

   مين سالگرد تولد جنبش فدايي37با درود و تبريكات صميمانه به مناسبت 
 !فرزندان و عزيزان گرامي 

از پي اين سال هاي سياه و رخوت آلود و در فراقي ناخواسته و گران بار از پاره هاي تن مان و ياران و                         

هم رزمان شما، اينك به نظاره ميراث عزيزان خود بنشسته ايم، كه از هر سوي آماج حمالت                           

اكنون آن ميراث ارزشمند و گرانقدري كه فرزندان ما در راه              .  ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفته است     

رسيدن به آرمان هاي وااليش عاشقانه از تقديم جان خود دريغ ننمودند، در دستان شما قرار گرفته، و                    

. شگفتا كه در اين ميان دوستاني نيز نهان و آشكار به تقابل با جنبش پرافتخار فدائيان خلق برخاسته اند             

ما با نگراني تغييراتي را كه در آرمان هاي بنيان گذاران سازمان و اهداف و خواسته هاي فرزندان مان                     

  .و ديگر شهداي فدايي خلق بوجود آمده است، را دنبال مي كنيم

 !دريغا      

سازماني كه براي تحقق جهاني عاري از ستم و استثمار بنا گشت، و در نتيجه مبارزات و كوشش هاي                    

. چندين ساله هزاران فدايي خلق شكل گرفت، تا در راه برقراري سوسياليسم، صلح و دموكراسي برزمد                

سازماني كه در پيوند با توده ها و با تكيه ير دستĤوردهاي علمي دراعماق اجتماع ريشه دوانيد، سازماني                   

كه صداقت فدايي اش زبانزد خاص و عام بود، اينك بر كدامين نيروي اجتماعي تكيه داده است؟ و به                     

جاي جستجوي ياران و متحدين خويش در بين كارگران و زحمتكشان، آغوش به روي چه كساني                    

گشوده و دست خود بسوي كه دراز كرده است؟ چگونه مي توان باور داشت كه مبارزه طبقاتي و پيكار                     

در راه رهايي كارگران و زحمتكشان، از برنامه سازماني كه فرزندان ما به خاطرش از بذل جان خويش                    

هم دريغ ننمودند، رخت بربسته و يا چنان كم رنگ گشته كه چشمان كم سوي ما قادر به تشخيص آن           

 .تنيس

 و بعد از آن هستيم، كه بخاطر پيش برد سياست            60ما معترض عملكرد رهبري سازمان در دهه               

هاي فاجعه بار دفاع از جمهوري اسالمي و خوش باوري ناشي از آن و همچنين درگيري هاي حاكم ير                   

رهبري و صرف نيرو و توان سازمان در يارگيري هاي غير اخالقي، از اجراي وظايف اصلي خود باز                      

رهبري وقت سازمان در آموزش كادرها و كاربست سياست هاي متناسب با شرايط حاكم براي                  .  ماند

پيش گيري از ضربات وارده و يا كاستن از شدت ضربات قصور و در روشنگري جامعه جهاني و داخلي                     

متناسب با ابعاد فاجعه و توان سازمان كوتاهي نموده، و تا لحظه اي كه شبح مرگ چارپايه ها را از زير                      

البته قصد ما آن نيست كه جنايت هاي جمهوري          .  پاي فرزندان مان بربايد، عمق فاجعه را درك ننمود         

ولي معتقديم شما در مورد دستگيري هاي دسته جمعي و           .  اسالمي را به پاي شما يا ديگران بنويسيم        

غير قانوني، زنداني و شكنجه و ممنوع المالقات كردن رفقاي خود و ديگر مبارزين سياسي و نهايتاً قتل             

پس از گذشت دو دهه از فاجعه ملي        .  عام آنها واكنشي در خور نام و توان سازمان از خود نشان نداديد             

شما هم مانند ساير جريانات سياسي كه ياران خود را در اين فاجعه از دست داده اند، نه اقدامي براي                       

تنظيم دادخواست حقوقي در مجامع و دادگاه هاي بين المللي عليه سران جمهوري اسالمي كرده ايد و                  

 .نه حتي حركتي در اين راستا بعمل آورده 

 !عزيزان        

از همان روزهايي كه لغزش و فاصله گرفتن از آرمان هاي سوسياليستي در سازمان پديدار شد، نگراني                  

در وجود ما خانواده هاي جان باختگان فدايي رخنه كرده، ما از آينده ي مبهم بزرگترين بخش جنبش                    

ما نمي توانيم باور كنيم كه در زير پرچم فدائيان و با نام سازمان، برخي از هم                   .  فداييان خلق بيمناكيم  

يا ملتمسانه به دنبال    .  رزمان ديروز فرزندان ما، كاسه گدايي بسوي ته ماندگان سلطنت دراز كرده اند              

اتحاد با بخش هايي از حاكميت اند كه همراه با جناح هاي ديگرش دستان شان تا مرفق به خون جان                     

و هنوز كه هنوز است، نه از كرده خود پشيمانند و نه قصدي               .   آلوده است  60-67باختگان سال هاي    

 .دارندبراي هويدا كردن اسرار آن سال هاي وحشت بار را 

 !فرزندان عزيز         

ما نه تنها مخالف تحول و دگرگوني هاي پويا در حيات سازمان و ديگر نحله هاي فدايي نيستيم، بلكه                    

ولي فراموشي و انكار آرمان هاي سوسياليستي فدائيان           .  از چنين فرايندي خرسند نيز خواهيم شد         

را كه براي سعادت انسان ها در گستره ي جهاني و استقرار            “  عدالت اجتماعي، صلح و دموكراسي    “:خلق

جامعه اي سوسياليستي در ميهنمان بنا نهاده شده است، را به استناد هيچ توجيهي قبول ننموده و                       

 .براي شما در راه مبارزه براي سوسياليسم، صلح و دموكراسي آرزوي موفقيت مي نمائيم.  برنمي تابيم
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  80 ؛ جوانان دهه 40جوانان دهه 
 

 13     نيروهاي امنيتي با يورش به دانشگاه هاي سراسر كشور دهها تن از دانشجويان چپ گرا را در                   
پس از گذشت سه ماه عده كثيري از آنان كه بالغ بر سي نفر مي شوند،هنوز                 .    دستگير نمودند   86آذر  

اين دانشجويان كه اكثراً ممنوع المالقات مي باشند، براساس گفته دانشجوياني كه به          . در زندان هستند 
قيد ضمانت هاي سنكيني موقتاً تا تشكيل دادگاه آزاد شده اند، تحت شديدترين فشارها و شكنجه                    

ما ضمن محكوم نمودن رفتار ضد انساني          . هاي جسمي و رواني براي اعتراف گيري قرار دارند            
از . جمهوري اسالمي و اعالم حمايت از اقداماتي كه براي آزادي اين رفقاي دانشجو صورت مي گيرد                 

همه نيروهاي آزادي خواه و وجدان هاي آگاه جامعه،  خصوصاً از تمامي طيف هاي چپ مي خواهيم                    
.                                                نهايت سعي و تالش خود را براي رهايي اين عزيزان در سطح ملي و بين المللي بكار گيرند

     از آنجائيكه اولين شماره نشريه ما متقارن با سالگرد حماسه سياهكل بود و بخشي از شماره                       
بي مناسبت نديديم به بيان همساني و شباهت هاي         .  بهمن پرداخته است   19نخست هم  به موضوع        

  باحمله سياهكل آغاز شد، با حركت دوسال اخير دانشجويان             50-40جنبش فدائي كه در دهه هاي        
 .                                                      چپ دانشگاه هاي كشور بپردازيم

 و شكست حكومت ملي دكتر مصدق رژيم شاه سرمست از پيروزي هاي             32     پس از كودتاي مرداد     
خود به پشتوانه حمايت هاي دول امپرياليستي خصوصاً اياالت متحد آمريكا با سركوب نيروهاي                    
سياسي و جنبش هاي اجتماعي، غلبه روحيه يأس و سرخوردگي در بين مبارزين، جوعدم اعتماد                     

 را به   40اوضاع سياسي جامعه ايران در آن سالهاي         .... بواسطه نفوذ ساواك در محافل روشنفكري و         
اما . شكلي سرد و سنگين ساخته بود كه چشم اندازي براي كوچكترين حركت و تحول ديده نمي شد                  

بر عكس در سطح بين المللي، شكل گيري مجموعه اي از كشورهاي سوسياليستي، پيروزي تعدادي از           
جنبش هاي رهايي بخش در مستعمرات امپرياليستي و فروپاشي نظام مستعمراتي، افقي روشن و                    

 .                     در چنين شرايطي جنبش  چريكي شكل گرفت. ملموس را پيش روي مبارزين جوان گشوده بود
     جواناني كه در دهه چهل و پنجاه جنبش چريكي را راه اندازي كردند، عليرغم تمامي حرف و                      
. حديث ها و قبول يا رد آن مشي و شيوه، صداقت فدايي براي دوست و دشمن انكار ناپذير بوده است                    

همراه با صداقت   . هرچند كه صداقت فدايي صفت بارز فداييان بود ولي تنها وجه آن انسانهاي واال نبود       
جسارت گام برداشتن براي دگرگوني وضع موجود، ايمان به توان خود و نيروي توده ها براي تحقق                     

آگاهي و تالش براي ارتقاء آن بي آنكه خود را گرفتار بي سرانجام مطالعات جداي از                  . تحول به پيش  
 .                                         استقالل فكري و عمل از ديگر مشخصه هاي آنان بود. توده ها سازند

     با سركوب نيروهاي مخالف و ترقي خواه  بخصوص چپ و مجاهدين، كشتار بيرحمانه زندانيان                  
 روحيه يأس بر جامعه مستولي و سنگيني شكست          60سياسي، خفه كردن جنبش هاي مدني در دهه          

بارقه هاي اميدي كه با پيروزي       .  بيش از دو دهه بر دوش نيروهاي دگر انديش احساس مي گرديد             
اصالح طلبان براي شكستن فضاي سرد و ياس آلود جامعه جرقه زده بود، با سركوب دانشجويان در                    

  و اخته گشتن جنبش اصالحات،  مراسم تدفين ايده اصالح جمهوري اسالمي برگزار                    87تير ماه   
در گستره جهاني   . با انتخاب مجلس هفتم و احمدي نژاد هارترين جناح حكومت برسر كار آمد             . گرديد

خيلي از باورها و برنامه هايش       . چپ كه متحمل شكست ها و عقب نشيني هاي فاحشي گرديده بود             
زير سؤال رفته بود، مجدداً خود را بازيافته با جمع آوري نيروهاي خود از موضع تدافعي به موضعي                       

سوسيال فوروم جهاني با الهام از انديشه هاي سوسياليستي و با همكاري                 . تهاجمي برگشته است   
. گسترده چپ و كارگران آگاه اساس و ريشه نظام سرمايه داري را آماج حمالت خود قرار داده است                     

ايدئولوگ هاي نئوليبراليست كه از پايان تاريخ سخن مي گفتند و خميني خرد شدن استخوان هاي                    
كمونيسم را بشارت مي داد و سوسياليسم را بعنوان اتوپيايي غير قابل دسترس معرفي مي كردند كه                    

اينك چنان در همهمه جهاني چپ گمشده است كه كسي را توجهي             . بايد در موزه ها دنبال آن گشت      
 .                       به چنين ادعاهاي دهان پر كن نيست

  نيز مي توان همان صفات را يافت مضاف بر آنكه سطح دانش و آگاهي اين                  80     دانشجويان دهه   
نسل جديد تسلط قابل قبولي برتئوري      .   نيست  40-50نسل قابل قياس با دانشجويان و جوانان دهه          

و . اگر نسل قبلي فعاليتي تماماً مخفي و غير علني داشتند              . هاي كالسيك و نظرات نوين دارد        
نسل كنوني فعاليت هاي     . اعتراضات خود را عمدتاً بر بستر خواست هاي صنفي سازماندهي مي كردند            

خود راعمدتاً علني و با خواست هايي سياسي و بعضاً صنفي و البته با شناسنامه و پرچم  چپ                            
.   بود  80  مساعدتر از جوانان دهه       50-40اگر شرايط جهاني براي جوانان دهه     . سازماندهي كرده است  

هرچند كه امكانات ارتباطي و اطالع رساني و دسترسي به آثار و منابع تئوريك براي جوانان امروزي                    
 .       قابل قياس با نسل قبلي نمي باشد

    اگر امروز تمامي جناح هاي جمهوري اسالمي براي سركوب و نابودي دانشجويان چپ اصرار مي                 
دانشجويان را روانه زندان ها و شكنجه گاه          . ورزند، و در سطحي گسترده بگير و بند راه مي اندازند            

ها ”اگر دانشجويان پس از سه ماه ممنوع المالقات هستند، و يا براي آزادي آ                . هاي اوين مي نمايند   
همه و همه حاكي از هراس رژيم از برآمد جديد چپ در دانشگاه               . وثيقه هاي كالن مطالبه مي شود      
 . هاي كشور و بطن اجتماع مي باشد
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 سياهكل تولدي ديگر براي جنبش كمونيستي ايران
 

 :رفقا

تاريخ مبـارزات جنبـش فدائـي       .       سي هفت سال از زندگي پر تالش و پر رنج فدائيان خلق گذشت   

انبوهي از خدمات بزرگ و انكار ناپذير را بدنبال داشته كه ماية فخر و مباهـات همـة مبـارزان فدائـي              

در كنار دست آوردهاي بزرگ شاهد ناكامي ها، شكست ها و برخي اشتباهات مهلكي هـم بـوده     .   است

 راديكاليزه كردن حيـات سياسـي و عرصـه هـاي             49مهم ترين تأثير جنبش فدايي پس از سال   .   ايم

در تاريخ هر ملتي فصول درخشاني وجود    .  اجتماعي ديگر ي چون ادبيات، هنر و جامعه روشنفكري بود  

جنبش فدائي را مـي تـوان يكـي از         .  دارد كه هر يك به تنهايي مبناي شكل گيري دوره اي مي باشد  

شاخص ترين فصول تاريخ مردم كشورمان بشمار آورد، كـه مبـارزه و كوشـش صـميمانه اي بـراي                   

 . بهروزي اجتماعي و استقرار آزادي و عدالت اجتماعي بوده است

      در تمام طول اين سي و هفت سال جنبش فدائي به شديدترين وجهي آماج حمالت كينه توزانه و     

اين فشارهاي پايـان   .  جنايت بار دشمنان عدالت اجتماعي و استقالل و آزادي ميهن ما قرار داشته است    

ناپذير از سوي گروه هاي رنگارنگ سياسي و از طرف وازدگان و مرتدان ديگـر مـورد پـشتيباني قـرار            

از آنجاييكه جنبش فدائي با مردم زحمتكش، با خلق هاي محروم و در درجة اول بـا    .   گرفته و مي شود   

 -طبقة كارگر ايران پيوند ناگسستني داشته است؛ علي رغم بازداشت ها، شكنجه هـا و اعـدام هـا ي                  

اين جنبش پا بر جا مانده و با گامهـايي اسـتوار راه دشـوار خـود را             -رژيم پهلوي و جمهوري اسالمي  

فدائيان خلق از بدو تولد خويش در جنگل هاي سرد سياهكل با دادن تلفاتي سـنگين      .   دنبال مي نمايد  

هرچنـد كـه    .  تا به امروز  پرچم مبارزة براي رهايي طبقة كارگر و زحمتكشان را بر زمين نگذاشته انـد          

عقب نشيني ها و لغزش هايي را تجربه كرده اند، ولي همواره عنصر صداقت، جسارت و خواستن را در          

. وجود خود بارور ساخته  تا در سخت ترين شرايط مشعل اميد و راه گشاي مـان بـسوي آينـده باشـد               

جنبش فدائي اينك به دور تازه اي از حيات خود گام نهاده، و مطمئناً با مبارزه در راه اعتـالي جنبـش           

كارگري و توده اي نقش خود را چون گذشته در جنبش كمونيستي كشورمان به طور فعال ايفا خواهـد      

 . نمود

  

 !رفقا

      علت پيدايي جنبش فدائي تالشي در راستاي آگاهي و تشكل طبقه كـارگر، برقـراري پيونـدهاي            

محكم بين اين پيشاهنگ با ساير قشرهاي جامعه و با جنبش جهاني كـارگري و تـرويج سوسياليـسم             

هر نسلي اگر بتوانـد بـه        ”:  زندگي سي و هفت سالة جنبش فدائي به ما آموخته است .   علمي بوده است  

مسائل عصر خود پاسخ در خور بدهد، خواهد توانست گامي به آرمانهاي رهائي بخش انـسان نزديكتـر         

 . “شود

 

 سخني با رفقاي فدائي

 

     جنبش فدايي خواهان عدالت اجتماعي و رهائي تمام زحمتكشان از يوغ ستم و استبداد و تحقق                   

براي تحقق  .  آزادي و استقالل كشور مان از دست امپرياليست ها و ارتجاع مذهبي حاكم بده و هست                

اين مهم ما به در يوزگي هيج قدرتي نخواهيم رفت و با تكيه به نيروهاي خالق و آگاه جامعه، در همه                    

حال از خواسته هاي بر حق مردم مان با عزمي راسخ  دفاع كرده و اثبات خواهيم نمود كه طرفداران                      

امروزه .  سوسياليسم علمي همچنان پا برجا و استوار در راه آرمان هاي انساني خويش به پيش مي تازند           

نيروهاي راستين صلح و دموكراسي و سوسيالست خواه به مراتب از دو دهه قبل مهيا تر و آماده ترند و                    

 .به مراتب پخته ترند ... از نظر تجربه كارآزموده تر و از لحاظ تئوريك و سواد سياسي و 

    اگر فدائيان جان باخته سياهكل امروز با ما بودند به يقين كه از تشت و تفرقه چپ بخصوص                        

توان و كارآمدي ما در گرو اتحاد عمل و يكپارچگي ماست،              .  جنبش فدائي آزرده و ناخرسند بودند      

تجربة سه دهة   .  همدلي و همكاري چپ و جريانات فدائي نياز مبرم و تأخير ناپذير چپ كشورمان است              

گذشته و سركوب ها و كشتارهاي جمهوري اسالمي در دهه شصت و ادامه سركوب ها با قتل هاي                     

چگونه اين  .  زنجيره اي و قتل هاي اخير در زندانها چه درسهاي عبرت انگيزي كه به ما نمي دهد                    

ناقوس هاي شوم و بانگ جغدها بر وجدانهاي ما مهميز نمي زند و خويشتن را براي مقابله با اين روند                     

 .سركوب وحشيانه مهيا نمي سازيم

 بهمن توسط سازمان هاي       19    در اين راستا بعنوان گام نخستين برگزاري مشترك بزرگداشت              

مختلف فدائي را براي سالهاي آينده بخصوص برگزاري هر چه با شكوه تر چهلمين سالگرد حماسه                   

 .  سياهكل را پيشنهاد مي نمائيم

 

 زنده باد سوسياليسم ، صلح ، استقالل ، آزادي ، دموكراسي و عدالت اجتماعي

 اعالميه در باره ي واقعه ي سياهكل

 “اولين اعالميه سازمان بمناسبت حماسه سياهكل ” 

 
 !دانشجويان و روشنفكران مبارز

     تقريبأ يك ماه از تيرباران شدن سيزده نفر از پارتيزان هاي رزمنده ي سياهكل، الهيجان و تهران 

حكومت شاه امروز درمي يابد كه مرگ آن ها نيز به اندازه ي زندگي شان براي او خطرناك . مي گذرد

درمي يابد كه مبارزه ي مسلحانه، نه تنها خاموش نشده، بلكه اكنون رزمندگان با عزمي راسخ تر    . است

و تجربه اي بيشتر پا به ميدان گذاشته اند تا راه ما را روشن تر كنند و اراده ي ما را در نابود كردن              

 .سلطه ي امپرياليستي آمريكا و انگليس كه توسط حكومت شاه نمايندگي مي شود، استوارتر سازند

     جنبش چريكي سياهكل در تسريع مبارزه ي انقالبي، اكنون چنان نقشي را ايفاء مي كند كه يك                   

 .دهه مبارزه ي غيرمسلحانه نمي توانست ايفاء كند

شكست .       اكنون ده ها دست دراز شده تا سالح اين رزمندگان را بگيرد و به جنگ ادامه دهد                       

تاكتيكي سياهكل در رابطه با كل جنبش انقالبي خلق ما يك شكست استراتژيك براي حكومت شاه و                 

 .يا نقطه ي عطف تاريخي در مبارزه ي خلق ما خواهد بود

ي كبير، اوج گيري مبارزه ي مسلحانه را در سراسر            “چه گوارا ”     همان طور كه شكست تاكتيكي       

انقالب كوبا را به    “  مونكادا”قاره ي آمريكاي التين در پي داشت، همان طور كه شكست فيدل در                  

ي ايران است، با اين تفاوت كه مبارزه ي مسلحانه در اين جا بدون                  “مونكادا”دنبال آورد، سياهكل     

 .وقفه، با نيرو و تجربه ي بيشتر ادامه مي يابد

     بگذاريد شاه از خشم فرياد بكشد و اپورتونيست هاي ورشكسته با استفاده از اين شكست گذرا و                    

اين ها در عزم انقالبي چريك هاي فدائي         .  تاكتيكي رجاله وار بر طبل هاي تسليم طلبي خود بكوبند          

خلق كه به اصطالح مبارزه ي مسالمت آميز را در شرائط ديكتاتوري سفاكانه ي شاه چيزي جز كمك                    

 .به ادامه ي اسارت خلق نمي دانند، هيچ گونه تاثيري ندارد

     چريك هاي فدائي خلق با حمله به پاسگاه كالنتري قلهك و تصرف مسلسل نگهبان پاسگاه و                    

و اعدام انقالبي فرسيوي خون آشام       )   فروردين 15شنبه  (آتش زدن سردر و اتومبيل هاي كالنتري          

نشان دادند كه مبارزه ي قهرآميز تنها راه است و مبارزه ي مسلحانه ادامه                  )  فروردين18چهارشنبه  (

 . خواهد داشت

 

 !عزيز و جاودان باد خاطره ي انقالبي رزمندگان سياهكل

 !نابود باد سلطه ي آمريكا و انگليس و سگ هاي ايراني اش

 !ظفرنمون باد همبستگي روشنفكران انقالبي و خلق

 !موفق باد جنبش هاي انقالبي همه ي خلق هاي رزمنده
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 داخل كشور
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1386 اسفند 19يكشنبه   

7صفحه   - 1شماره    

 بهمن و بزرگداشت حماسه سياهكل را   19در اين ستون گزيده هايي از پيام سازمانهاي فدائي به مناسبت         
از اين بابت .   متاسفانه پيام سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران را در سايت اين سازمان نيافتيم         .   گرد آورده ايم  

 .پوزش مي طلبيم

 

 ) اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

  باورمند به آزادي و دمكراسي، پايدار در مبارزه براي عدالت اجتماعي 

 فدائيان خلق و سوسياليسم 

فرا رسيدن )   اكثريت( به شما درود مي فرستيم و به نمايندگي از سوي اعضاي سازمان فداييان خلق ايران                 

 .              سي و هفتمين سالگرد بنيان گذاري جنبش فدائي را به يـكـايـك شـمـا شـادبـاش مـي گـويـيـم                               

 بهمن ياد رنج و رزم صدها و هزاران فدايي خلق در دوران طوالني حيات جنبشـمـان را     19گشت  در سال 

ارج مي نهيم و به همه رفقائي كه در ساليان دراز با مايه گذاشتن از جان و جـوانـي خـود در ايـن راه                              

 .                                                               پرسنگالخ طي طريق كرده اند، احترام مي گذاريم و در برابر آنان سـر تـعـظـيـم فـرو مـي آوريـم                              

بهمن پيش و بيش از هر چيز يك نماد است، نماد وحدت گروه هاي مختلف و راديـكـال چـپ و               19    

هم از اين روست كـه گـر چـه          .  زايش جنبشي پوينده در راه سوسياليستم در بطن خفقان رژيم سلطنتي 

 جامه عمل پـوشـيـد،    1350در بهار سال “ چريك هاي فدايي خلق”وحدت گروه هاي بنيانگذار و تشكيل  

 بهمن به عنوان روز بنيانگذاري جنبش فدايي، به تاريخ معاصر كشور ما راه يافته است و به اين عنـوان  19

 .همواره و هر ساله از سوي فداييان خلق در هر جا و تحت هر شرايطي بزرگ داشته مي شود

اما ادعاي ما اين اسـت    .   ما فداييان خلق در درازاي اين همه سال ها از انحراف و اشتباهاتي مبرا نبوده ايم               

كه نيروهاي جنبش فدايي از گذر اين سال ها و دهه ها و از خطاهاي خود بسيار آموخته اند و آن ها را در      

 .  عمل بكار بسته اند

اما دگرگوني ها، خطاها و درسĤموزي ها در يك چيز خللي وارد نياورده است، در باور ما به سـرانـجـامـي                        

عادالنه براي جامعه بشري و در تالش بيدريغ ما براي برپايي جامعه اي كه حرف اول و آخـر را در آن            

 .                       دمكراسي و عدالت اجتماعي مي زند

 !ياران گرامي

در طي دو دهه اخير نظام سرمايه داري پس از فروپاشي اتحاد شوروي و كشورهاي هم پيمان آن، بـر                    

پيĤمد سلطه جهاني سرمايه داري افزايش شكاف ميان كشورهاي فقير و غـنـي،               .   جهان مسلط شده است   

روند پس گرفتن امـتـيـازات       .   ميان اقشار مختلف اجتماعي حتي در كشورهاي سرمايهداري پيشرفته است         

اجتماعي كه طبقات و اقشار زحمتكش در طي دهه ها مبارزه اجتماعي در كشـورهـاي سـرمـايـه داري                      

 .پيشرفته به دست آورده بودند، كماكان ادامه دارد

پيامدهاي تسلط سرمايه داري زمينه را براي رشد جنبش هاي اجتماعي عدالت خواهانه و نيرو گرفتن چپ                 

به حكومت رسيدن نيروهاي چپ در بيشتر كشورهاي آمريكاي جنوبي و نيز چرخش به       .   فراهم آورده است  

 .چپ در تعدادي از كشورهاي اروپايي نشانه بارز اين امر است

در كشور ما نيز بجهت گسترش فقر، بيكاري، تعميق شكاف طبقاتي و رشد ناهنجاري هاي اجتماعـي،                     

هم اكنون گرايش چپ در دانشگاه هاي كشور بـه يـك       .   گرايش به انديشه هاي چپ در حال رشد است   

چپ نيروئي پويـا و    .   نيروي جدي تبديل شده و با سيماي چپ و با شعار آزادي و برابري برآمد كرده است              

. ماندگار در جامعه ما است و با سركوب ارگان هاي امنيتي از صحنه سياسي كشور حذف نـخـواهـد شـد                      

 صدها تن از نيروهاي چپ را به جوخه هاي اعدام سپرد و هزاران تن از آنان      60جمهوري اسالمي در دهه     

امروز ما شاهد سـربـرآوردن نسـل        .   را وادار به مهاجرت كرد، اما قادر نشد ريشه چپ را از جامعه ما بكند           

دستگيري گسترده دانشجويان چپ توسط ارگان هاي امنيتي جمهوري اسـالمـي     . جديدي از چپ هستيم 

 .گشت هم به ريشه كن شدن چپ در جامعه ما منجر نخواهد

 

 
 )اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران 

 حماسه آفرينان سياهكل، ستاره هاي سرخ ميهن

حماسه سياهكل در زماني رخ داد كه حكومت بر خاسته از كودتاي بيگانه تـوانسـتـه بـود جـنـبـش                   

كمونيستي و ملي ايران را با بيرحمي تمام سركوب نمايد و بيش از گذشته در جهت پاسداري از مـنـافـع                       

حماسه سـيـاهـكـل     .      نمايدقدرتهاي امپرياليستي امريكا و انگليس بعنوان ژاندارم منطقه اي نقش آفريني      

آغازي بود براي شمارش معكوس و پايان رژيم ستم شاهي، حماسه سياهكل آغازي بـود بـراي زدودن                   

 .   ترس و نوميدي مبارزين، آغازي بود بر پايان راه اپورتونيستها، رفرميستها و ملي گرايان منحرف

قتل و حذف رهبران با تجربه فدائيان خلق توسط رژيم پهلوي باعث گشت تا رهبران جوان نتوانند بعـد       

بـي  .   از قيام بطور اصولي نيروي هاي داوطلب گسيل شده به ميدان مبارزه را تدارك و سازماندهي نماينـد               

تجربگي رهبران در سازماندهي حزبي و كار توده اي، پيچيدگي و شتاب رويدادهاي سياسي و دخالتـهـاي                  

بيگانه در امور ايران باعث گرديد تا اين جنبش درگير مسائل انحرافي گشته و بمرور از رونـد مـبـارزات                

 .اساسي جاري كشور به حاشيه رانده شود

انشعابيون جنبش فدايي از اكثريت گرفته تا اقليت هر كدام گام در بيراهه اي گذاشتند كه پاياني جـز                         

هم اكنون گروه ها و دسته هاي      .   حذف شدن از صحنه سياسي درون جامعه ايران را بهمراه نخواهد داشت           

رنگارنگ متعددي خود را وارثان واقعي حماسه سياهكل و نام فدايي مي دانند و هر كدام به نوعي در پـس    

اين نام سنگر گرفته اند و از اعتبار و جانفشاني هاي رهبران در مقابل رژيم پهلوي براي خود كسب اعتبـار         

مي كنند، در حالي كه با تمام تالشها و هزينه هايي كه پرداخت كرده اند، نتوانستند طي سي سال عـمـر               

 .ننگين رژيم اسالمي مبارزه ايي در خور نام فدائيان خلق از خود بر جاي گذارند

تنها با اتكا به قدرت توده هاي آگاه و شركـت عـمـلـي در           “   : آري حماسه سياهكل به ما مي آموزد            

مبارزات طبقاتي مي توان اعتماد مردم را جلب و همراه آنان در جهت دستيابي به بـرابـري، دمـكـراسـي،          

 ”.آزادي و استقرار سوسياليسم در ايران ايفاي نقش نمود

  يادشان جاودان و راهشان پر رهرو باد  

 

 

 سازمان اتحاد فدائيان كمونيست

 سي وهفتمين سالگرد حماسه سياهكل   گرامي باد

  بهمن22و بيست ونهمين سالگرد قيام  

مبارزه براي آزادي ، برابر و سوسياليسم در ايران جايگاه رفيع وشايسته اي را          بهمن در تاريخ     22 و   19    

بـعـد از         درست درشرايطي كه جغد شوم استبداد وديكتاتوري1349 بهمن   19در  . بخود اخصاص داده اند   

ادعاي قدرقدرتي خود رابا سركوب هرگـونـه   ”   شاه شاهان “  مرداد برفراز جامعه جوالن ميداد و28كودتاي  

ناشي از زور سرنيزه را درشيپـورهـا مـيـدمـيـد و بـا                 ثبات و امنيت   صداي آزاديخواهي برخ ميكشيد و  

بـا     گروهي از جوانان كمونيست.   ساله شاهنشاهي را تدارك ميديد  2500جشن هاي  كودكانه اي    تبختر

هرچند كـه     ارزيابي از شرايط جامعه اسلحه بدست گرفتند، تا نشان دهند كه ادعاي قدرقدرتي ديكتاتور ها     

تـا     پشتيبان شان باشند و برغم برخورداري از نيروي نظامي و انتظـامـي               بزرگترين قدرتهاي امپرياليستي  

زير فرمان، اما در برابر بيداري توده هاي كارگر و زحـمـتـكـش و         و دستگاه مخوف امنيتي دندان مسلح  

وچنين بود كه با حـمـاسـه سـيـاهـكـل و                 . ببر كاغذي بيش نيستند      دربرابر عمل انقالبي پيشروان آنها    

 .در دل توده هاي مردم شعله ور شد اميد به شكستن قدرقدرتي كاذب طبقه حاكم   آغازمبارزه مسلحانه

بهمن رژيم شاهنشاهي را سرنگون كرد اما به داليلي از جملـه فـقـدان حـزب                     22هرچند كه قيام           

 .انقالبي طبقه كارگروسطح پائين آگاهي وتشكل در ميان توده هاي مردم به اهداف خود نرسيد

بهمن سپري ميشود ضـمـن       22سال از قيام شكوهمند    29 سال از حماسه سياهكل و       37اكنون كه        

ضعـف وقـوت        ميبايد ازنقاط  جانفشانان و شهداي اين دو واقعه تاريخي بزرگ، گراميداشت ياد و خاطره  

 .آنها ارزيابي درست و علمي به عمل آوردو از تجريبات آنها در پيش برد ميارزه امروزدرس گرفت

  49بهمن سال 19حماسه آفرينان سياهكل در  گراميباد خاطره تابناك

 

 
 ) اقليت(سازمان فدائيان 

 براي نبردي بزرگ آماده شويم

 ! روشنفكران مترقي! جوانان!  كارگران و زحمتكشان، زنان ستمديده

در تاريخ مبارزات توده هاي زحمتكش و ستمديده هر ملتي، رويدادهائي است كه هرگز فـرامـوش نـمـي          

.             از نسلي به نسل ديگر منتقل مي گردند، جاودانه مي مانند و همواره به نيكي از آنها ياد مـي شـود       .   شوند

در تاريخ مبارزات توده هاي زحمتكش و ستمديده مردم ايران نيز نونه هاي فراواني را مي تـوان از ايـن                       

، يك نمونه از اين رويدادهاي مـانـدگـار      1349بهمن 19نبرد حماسي سياهكل در . رويدادها  سراغ گرفت 

همين كه از تاريخ سياسي جامعه ايران سخن به ميان ميĤيد، نام سياهكل، ديگر روستايي در گذشته                 .   است

و شهرستاني در گيالن امروز نيست، بلكه سمبلي از مبارزه قهرمانانه كمونيست هاي ايران عليه ستمگران                 

 .و آشتي ناپذيري آنها با نظم ضد انساني سرمايه داريست

ماندگاري اين رويدادها و تبديل شدن پيشگامان آنها به قهرمانان حماسي توده هاي زحمتكش از آن                      

روست كه طغيان ستمديدگان عليه ستمگران را به نمايش مي گذارند، بي قراري انسان ستمديده را بـراي                

 .گسست زنجيرهاي اسارت به وضوح نشان مكي دهند و منشاء اثري فراتر از خود رويدادميگردند

آفرينندگان حماسه سياهكل، خود در يك نبرد نابرابر از پاي درآمدند، اما اين حركت، منـشـاء چـنـان                 

تأثيري در جامعه ايران بود كه مستثنا از ارزيابي هاي نظري و سياسي كه اكنون ديگر موضوعيت خـود را          

از اين رو،   .   از دست داده اند، در قلب توده هاي زحمتكش جاي گرفت و به رويدادي ماندگار تبديل گرديد           

بهمن، ديگر صرفاً سالروز نبرد قهرمانانه، بنيانگذاران سازمان نيست، بلكه سالروز نبردي حـمـاسـي در            19

 . تاريخ سراسر مبارزه توده هاي كارگر و زحمتكش مردم ايران است

اما آنچه كه سازمان ما از فرداي سياهكل، در هر شـكـل از       . سياهكل ديگر تكرار نشد و نخواهد شد      

مبارزه خود، به پاي آن مانده است، ادامه اهداف و آرمان هاي آزاديخواهانه و سوسياليستي فدائيان در نبـرد       

همين اهداف و آرمان هاي بزرگ است كه        .   جانفشاني به اهتزاز در آوردند    سياهكل است كه پرچم آن را با        

 سال از حماسه سياهكل، سازمان ما همچنان بـا مـبـارزه در  راه آزادي و                  37امروز، پس از گذشت     

سوسياليسم ، دفاع پيگير از منافع و اهداف طبقه كارگر و از موضع اين طبقه، دفاع از مطالبات عموم مردم                     

  بهمن19پيام سازمانهاي فدائي به مناسبت 



 داخل كشور
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1386 اسفند 19يكشنبه   

8صفحه   - 1شماره    

 .زحمتكش و ستمديده، خود را متعهد به آنها مي داند

با اعتقادي راسخ به اهداف و آرمان هـاي    بهمن، 19در سي و هفتمين سالگرد ) اقليت( سازمان فدائيان       

آزاديخواهانه و سوسياليستي بنيانگذاران سازمان، به تالش و مبارزه پيگير خود، براي سرنگوني جمـهـوري              

 .اسالمي، استقرار يك حكومت شورائي و گذار به سوسياليسم ادامه خواد داد

 

 
 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

 به مناسبت سي و هفتمين سالگرد حماسه و قيام سياهكل

 نفره از انقالبيان كمونيست به پاسگـاه ژانـدارمـري      9 يك گروه 1349    بهمن سال 19در شامگاه           

حمله كرده و با خلع سالح آن، تولد جنبش نوين كمونيستي و جنـبـش   )   در استان گيالن ( شهرك سياهكل 

 .  پيشتاز فدايي را اعالم كردند

رفقا مهـدي اسـحـاقـي و         .   رژيم شاه در واكنش به عمليات سياهكل، به سركوب گسترده روي آورد             

بهمن به شهادت رسيدند و رفقا غفور حسن پور اصيل، عـلـي          19محمد رحيم سمايي طي عمليات پس از        

اكبر صفايي فراهاني، احمد فرهودي، جليل انفرادي، محمدعلي محدث قندچي، ناصر سيف دليل صفايـي،               

هادي بنده خدا لنگرودي، شعاع الدين مشيدي، اسكندر رحيمي مسچي، محمدهادي فاضلي، عباس دانش              

 اسفند همان سال به جوخه 26بهزادي و هوشنگ نيري در بيدادگاههاي نظامي به اعدام محكوم و در روز             

 .هاي اعدام سپرده شدند

، بسياري از رفقاي دلير فدايي و منجمله تمامي رهبران و   1357تا قيام بهمن سال  1349طي سالهاي      

ما در سي و هفتمين سالگرد حماسه و قيام سياهكل يـاد و            .   پيشنازانش در مبارزه براي آزادي جان باختند      

 .خاطره همه ي آن زنان و مردان دلير را گرامي مي داريم

سال و بـا وجـود فـراز و              37مشعلي كه چريكهاي فدايي در سياهكل برافروختند، عليرغم گذشت             

 .نشيبهاي بسيار، هنوز شعله ور است

كساني كه براي توجيه بي عملي خود سالها به رديه نويسي براي نفي جنبش انقالبي مشغول هستند                       

بايد به اين سوال پاسخ دهند كه دليل استقبال توده اي از جنبش فدايي در آستانه انقالب بهمن چه بود و            

 .چرا از همان ابتدا نيروهاي ارتجاعي با شدت با اين جنبش به مخالفت پرداختند

سازمان ما به علت فقدان يك خط مشي درست و در فقدان رهبران هوشيار، صادق و انقالبي و بـه                           

علت مناسبات ضد دمكراتيك درون تشكيالت كه منجر به انشعابهاي گوناگون شذ،نتوانست نقـش يـك                 

 سازمان پيشرو، 

اين ضعفهاي اساسي نه به علت خط مشي سازمان در سالهاي پـيـش از       .   جدي و مداخله گر را اجرا كند      

درس آمـوزي از تـجـربـه         .   انقالب بهمن كه به علت عدم توانايي در تطابق با شرايط در حال تحول بود    

گذشته جنبش پيشتاز فدايي و درك شرايط جديد در ايران و در سطح جهان تنها راهي است كه مي توانـد          

ما با اين اميد تالش مي كنيـم و هـمـه ي            .   جنبش كمونيستي ايران را در جايگاه واقعي خود قرار دهد         

مدافعان راه صلح، آزادي و سوسياليسم را به تالش براي غلبه بر بحران درون جنبش كمونيستي ايران فرا                   

 .مي خوانيم

 و در آغاز سي و هشتـمـيـن    1357سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آستانه سالگرد قيام بهمن            

سال حيات خود به تمامى زنان و مردان ميهنمان كه براى آزادى، دموكراسى، صلح و پيشرفت، عدالـت و           

دولت و  نابودى ستم جنسى، مذهبى و ملى مبارزه مى كنند درود مى فرستـد و خـاطـره                    جدايى دين از    

 .تمامى كسانى كه در راه تحقق خواستهاى ترقيخواهانه مردم ايران جان باختند را گرامى مى دارد

ما همه ايرانيان ترقيخـواه را    .   عليه استبداد، جهل و تبعيض فرا مي خوانيم         ما مردم ايران را به مبارزه     

و به اتحاد و مبارزه براي ايجاد جبهه همبستگي به منظور سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيـه                   

ايجاد يك جمهوري سكوالر، دموكراتيـك و مسـتـقـل فـرا                  و  بنديها و باندهاي دروني آن        تمامي دسته 

 . خوانيم مي

 

 
 چريكهاي فدايي خلق 

 !گرامي باد سالگرد رستاخيز سياهكل و قيام بهمن

دو رويداد تاريخي اي كه نقـش       .   بار ديگر در آستانه سالگرد رستاخيز سياهكل و قيام بهمن قرار داريم                

 چريكهاي فدايي خلق بـا حـملـه بـه         49بهمن سال 19در . بزرگي در جنبش انقالبي مردم ما ايفا كردند 

به مثابه نمادي از ماشين درنده خوي سركوب رژيـم    )   درجنگل هاي الهيجان  ( پاسگاه ژاندارمري سياهكل    

سلطنت، حركتي را بنيان گذاشتند كه به تدريج در روند خود توانست انرژي انقالبي توده ها را آزاد و آنـهـا             

قدرت تاريخـي تـوده     ” بود به “   نقبي”عمل آگاهانه سياهكل در حقيقت . را به صحنه نبرد با دشمن كشاند 

جهت كشاندن آنها به ميدان مبارزه تعيين كننده و ديديم كه توده ها چه زود به نداي پيشاهنگان خود          “   ها

پاسخ داده و با گسترش اعتراضات و مبارزات خود سر انجام با قيام بهمن بساط سلطنت پهلوي را بـراي                    

همگان شاهد بودند كه چگونـه تـوده     )   57بهمن سال 22 و 21(در روزهاي قيام . هميشه در هم شكستند 

ايران را سراسر سياهكـل مـي        ” هاي قيام كننده با الهام از رزمندگان سياهكل با سردادن شعارهايي نظير             

 . به خيابانها ريخته و رژيم ضد مردمي شاه را به زباله دان تاريخ انداختند“ !كنيم

متاسفانه قيام بهمن بدليل عدم تشكل انقالبي طبقه كارگر و فقدان يك رهبري كمونيستـي در راس             

آن، قادر به نابودي سلطه امپرياليسم و واژگوني نظام سرمايه داري وابسته حاكم نشد و نظام ظـالـمـانـه                      

مزبور اين بار تحت هدايت جمهوري اسالمي به حيات انگلي خود تداوم بخشيد و به همين دليل هم مردم        

   سال گذشته 29امري كه آثار و عواقبش را همگان در .   ما از دستيابي به آزادي و دمكراسي محروم شدند     

 .با پوست و گوشت خود لمس كرده اند

در شرايطي كه درست به خاطر سلطه ديكتاتوري عنان گسيخته موجود، اعتراضات مردم مـا نـمـي                         

توانند از محدوده هاي كوچك و محلي فراتر رفته و به يك جنبش وسيع مبارزاتي تحت يـك رهـبـري                   

انقالبي تبديل شوند، در چنين شرايطي بايد با هر گونه تفكر رفرميستي كه چنين واقعياتي را ناديـده مـي             

نيروهاي مبارز و دلسوز توده ها موظفند كه ضرورت تاكيد بر تشكيالت مخفي و       .   گيرد به مقابله برخاست   

كار مخفي را به مثابه اصل اساسي هر گونه فعاليت انقالبي با برجستگي هر چه بيشتري به ميان جـوانـان                

گرايي ها و بازيهاي انتخاباتي بـي مـايـه را        “   قانوني” كاريها و “   علني” برده و از آنان بخواهند كه فريب        

نخورده و با اساس قرار دادن فعاليت مخفي بكوشند از امكانات ديگر جهت رشد و اعتالي كار اصلي سـود       

 .  جويند

 !گرامي باد خاطره سترگ رزمندگان سياهكل  
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