
 

  نبرد برای آزادی زندانيان سياسی و نکاتی پيرامون
 !سياست حزب کمونيست ایران

  
  
  

ھر کس که فقط نظری به اخبار منتشره پيرامون شرایط زندانيان سياسی بيندازد بخوبی ميتواند 
اما این  .پی ببرد در زندانھا حتی از ورای اخبار رسمی به اوضاع سرکوب ھر دم تشدید شونده

شرایط زندان ھا را بایستی بر بستر  .شرایط حلقه جدا افتاده ای در کشاکش ھای کنونی نيست
آذر چنين  ١٦ما در اط6عيه ای به مناسبت  .اجتماعی جاری بررسی نمود-اوضاع سياسی

  : نوشتيم
آذر ميتواند سر فصل نوینی در جنبش اعتراضی و تحرکاتی انق6بی  ١٦اگر ميتوان گفت که " 

بر چوبه دار را  آغاز نمایش دوران نوینی " شھ6 جاھد"بدون تردید ميتوان رقص مرگ پيکر ! باشد
  . " در کشتار و سرکوب محسوب داشت 

. جریان است م اکنون با شدت و ضعف دراین رویاروئی ھ باید تاکيد و اضافه کنيم که در واقع امر
آذر از سوئی و مانورھای  ١٦تشدید اعتصابات و اعتراضات کارگری، برپائی تجمعات اعتراضی در 

،یورش  دار و دست قطع کردن در م6 عام در سطح خيابانھا و برپائی چوبه ھایامنيتی -پليسی
مبارز و اقداماتی از این دست از سوی به خانواده فعالين زندانی، بگير و ببند گسترده کارگران 

ميان نيروھای دو سوی جنگ جاری در در  دیگر، ھمه و ھمه بيانگر تحرکات نوینی ھستند که
دور جدیدی از تحرکات اما اخبار رویدادھا حکایت از آن دارد که اوضاع بسوی  .جریان است

ش سازماندھی شده در آستانه اجرای یور .و سرکوب ھای گسترده تر گام مينھداجتماعی 
ارتجاع سرمایه داری حاکم به سفره کارگران و زحمتکشان ما بایستی تاکيد کنيم که مولفه ھای 
نوینی موید تداوم جریان جنگ ميان صفوف ارتجاع و مردم انق6بی است، امری که در تعيين 

ما در  ساسبر ھمين ا .بایستی مد نظر قرار بگيرد تاکتيک و شعار جھت آزادی زندانيان سياسی
اگر : " نوشتيم شرایط کنونی چنين اط6عيه ای پيرامون جایگاه مسئله زندانيان سياسی در

بپذیریم که ميان جمھوری جنایتکار اس6می و جنبشھای جاری اجتماعی یک جنگ نابرابر جاری و 
ساری است پس باید بدین امر ھم معترف باشيم که فعالين در بند اسرای ھمين جنگ جاری 

امنيتی -و دقيقا به ھمين علت استکه جنایتکاران حاکم در عين اجرای طرح ھای پليسی. ندھست
ارتجاع حاکم در . گوناگون در سطح خيابانھا ھمزمان به تشدید فشار در زندانھا نيز ميپردازند

جنگی نابرابر بر عليه جنبشھای جاری، سرکوب اعتراضات و نبردھای خيابانی و در ھم شکستن 
ر زندان را بطور ھمزمان در دستور دارد و گمان ميکند که با به بند کشيدن فعالين قادر مقاومت د

. است که آن مطالباتی را ھم که این فعالين برای آن مبارزه کرده اند به غل و زنجير بکشاند
تمامی ت6ش آنان جھت بر پائی انواع و اقسام طرحھای سرکوب و سبوعيت آنان در مقابله با 

بش ھای جاری اساسا منبعث از وحشت اشان از شعله وری درخواستھا و مطالباتی اسرای جن
است که محقق شدنشان پيشرفت بسوی تحقق شعار نان و آزادی و طبعا سرنگونی ارتجاع 

نبرد . فعالين در بند منادیان مطالبات جنبشھای اجتماعی جاری ھستند. حاکم را رقم ميزند
اسی بخش جدائی ناپذیر مبارزه برای تحقق شعار نان و آزادی متداوم برای آزادی زندانيان سي

از مبارزه مبارزه برای آزدی زندانيان سياسی بخشی بار دیگر بر این نکته تاکيد ميکنيم که ." است
بر این اساس کارگران کمونيست انق6بی امر مبارزه برای آزادی زندانيان برای نان و آزادی است و 

 ری جھت سازماندھی مبارزه ای متحدانه با جنشھای اجتماعیبست به مثابه سياسی را
مورد  و جنبش ملتھای تحت ستم جنبش دانشجوئی آزادیخواھانه جاری از جمله جنبش زنان و

کمونست ھای انق6بی بایستی در پراتيک مبارزاتی عم6 به ھمگان نشان . م6حظه قرار ميدھند
بدون تردید نگرش فوق تاکيدی است . آزادی ھستند هرا دھند که پيگير ترین و رادیکالترین مبارزان

و  .رچمدار منافع آتی پرولتاریا ميباشندمجدد بر آنکه کمونيست ھای انق6بی بيان کننده و فعال و پ



در شرایط کنونی سازماندھی یک نبرد گسترده جھت مطالبات آزادیخواھانه مناسبترین بستر 
که بر اساس تحقق شعار نان و آزادی به  نبردی و. جھت پيشرفت بسوی سوسياليسم ميباشد

اشاعه رادیکال ترین شعائر پيرامون مطالبات آزادیخواھانه مردم انق6بی از جمله آزادی زندانيان 
          .متضمن منافع آتی پرولتاریا است سياسی و گشودن درب زندانھا ميپردازد،

یر جریانات درون جنبش کارگری را حول از زمانی که مانيفست کمونيست تمایز کمونيستھا و سا
این نکته که منافع آتی . نمایندگی منافع آتی پرولتاریا تبيين نمود متجاوز از یک قرن ميگذرد

سوسياليسم و برقراری جامعه کمونيستی است نيز به نظر از امور  دستيابی به نيز امرپرولتاریا 
رامون اینکه وجود گسترده ترین و پيگير پي عمومی در عين حال ظاھرا اتفاق نظری. بدیھی است

را  شرایط جھت نبرد پرولتاریا در گذار بسوی سوسياليسم ی مناسبترینترین دموکراتيسم سياس
اما در واقع امر آنچه در نگاه اول بسيار بدیھی مينماید در جریان پراتيک و . فراھم ميآورد،وجود دارد

یکباره پيروی از . ه مرکز مجادله مبدل ميگرددبيکباره ب در شرایط مشخص اتخاذ مشی تاکتيکی
تحت نام کارگران در مقابل منافع آتی جنبش پرولتری قرار  !سياست تنگ نظری و منافع آنی

   .این ھمان نکته ای است که ما ميخواھيم بر آن مکث کنيم. ميگيرد
مقدم و پيش از ھر چيز به یک شعار بد و گمراه کننده که اذھان را پيرامون سياست کمونيستی 

  . آشفته ميکند بپردازیم
   !حزب کمونيست ایران و مبارزه برای آزادی فعالين کارگری و دیگران

 نتشرزندانيان سياسی مبيانيه ای پيرامون مبارزه برای آزادی  حزب کمونيست ایران ته مرکزیکمي
آزادى کارگران زندانى و ديگر فعالين :" را در واقع به مبارزه برای  "نموده و با سرتيتر فوق 

  : آنان خطاب به جنبش کارگری مينویسند. فرا ميخواند...." سياسى و اجتماعى 
ت6ش جھت حفط و تحکيم این دستاوردھای باارزش از ھمه تشکلھا و نھادھای مستقل کارگری  "

ف چپ درون جنبش کارگری می طلبد که برای عقب راندن سياست سرکوبگرانه و گرایشات مختل
و سپس خطاب به نيروھای چپ و " .یکپارچه و متحدانه عمل نمایند و ضد کارگری رژیم 

  : کمونيست چنين مينویسند
اوضاع حساس کنونی از ھمه احزاب سياسی و سازمانھای چپ و کمونيست، نھادھای مدافع " 

تشکل ھای مدافع جنبش آزدیخواھانه مردم ایران و توده عظيم فعالين منفرد    جنبش کارگری و
چپ و کمونيست می خواھد که عليرغم اخت6فات روشن و اع6م شده ای که با ھم دارند اما از 
آنجاکه امر خود را تقویت جنبش کارگری و مبارزه آزادیخواھانه مردم ایران قرار داده اند، متحدانه و 

  " .رای درھم شکستن سياست سرکوبگرانه رژیم وارد عمل شوندیکپارچه ب
اما بزعم بيانيه کميته مرکزی مبارزه بر عليه سياست سرکوب و و دعوت و فراخوان چپ ھا به 

  : اتحاد عمل در راستای کدام ھدف باید تحقق یابد، خ6صه و مختصر بيانيه مينویسد
نيروھای جنبش چپ و کمونيستی ایران تنھا با وارد شدن و گام نھادن در چنين اتحاد عمل و " 

ھمکاری ھا و تداوم آن است که می توانند در ھمانحال که اسق6ل حزبی و سازمانی خود را 
حفظ کرده اند اما در مقابل جمھوری اس6می، اص6ح طلبان حکومتی و کل نيروھای اپوزیسيون 

تنھا در اینصورت است که جنبش چپ و . واحد ظاھر شوند سياسیر یک قطب بورژوائی د
کمونيستی ایران متناسب با اعتبار اجتماعی ای که در جامعه دارد می تواند نيروی واقعی خود را 

  " .به نمایش بگذارد
قطب "بيانيه کميته مرکزی چپ ھا و کمونيست ھا را فرا ميخواند که به ميدان بيایند تا یک 

جمھوری اس6می، اص6ح طلبان حکومتی و کل نيروھای اپوزیسيون "را در مقابل  "واحد اسیسي
بيانيه کميته مرکزی ضمن آنکه در مبارزه برای آزادی زندانيان . به نمایش بگذارند "بورژوائی

و  "فعاqن کارگری"سياسی به تقدم و تاخر روی ميآورد و این مبارزه را به مثابه مبارزه برای آزادی 
 از ھدف ؛یب ھستندکام6 غا" دیگران"در تمام اط6عيه این  صد البته که تبيين مينماید و" دیگران"

این بيانيه عليرغم نيات پاک . اع6م ميکند "قطب واحد سياسی"مبارزه بر عليه سرکوب را برپائی 
بيانيه ای و تمایل صميمی اش به ھمکاری مشترک ميان نيروھای کمونيست و چپ در مجموع 

تقليل گرایانه است که پيرامون مبارزه آزادیخواھانه و ضرورت اتحاد جنبش کارگری با سایر نيروھای 



ما در تبيين جنبش برای آزادی زندانيان . جنبش آزادیخواھانه مغشوش و غير اصولی است
  :سياسی چنين نوشتيم

تمامی ت6ش آنان جھت بر پائی انواع و اقسام طرحھای سرکوب و سبوعيت آنان در مقابله با "  
اسرای جنبش ھای جاری اساسا منبعث از وحشت اشان از شعله وری درخواستھا و مطالباتی 
است که محقق شدنشان پيشرفت بسوی تحقق شعار نان و آزادی و طبعا سرنگونی ارتجاع 

نبرد . الين در بند منادیان مطالبات جنبشھای اجتماعی جاری ھستندفع. حاکم را رقم ميزند
متداوم برای آزادی زندانيان سياسی بخش جدائی ناپذیر مبارزه برای تحقق شعار نان و آزادی 

   ." است
ما این مبارزه را در پرتو سياست متبلور در شعار نان و آزادی و در مسير سرنگونی جمھوری 

به مثابه زندانيان  نبرد برای آزادی رفقای کارگر دربندمان برای ما .نمودیم اس6می تبيين و تشریح
نيان سياسی و گشودن درب زندانھا با اتکا ادر پرتو چنين سياستی و با شعار آزادی زندسياسی 

خط مشی . معنا و مفھوم مييابد به نبرد متحدانه جنبش کارگری و جنبشھای آزادیخواھانه جاری
قرار بگيرد و ھدف مبارزاتی اش قطب واحد  -ما و دیگران-ساس متدولوژی تاکتيکی که بر ا

نميتوان سياست با اتخاذ چنين سياستی . سياسی باشد، سياستی تقليل گرایانه است
   . پرولتری را به ملکه ذھنی جنبش آزادیخواھانه مبدل نمود

  منتشره در سایت حزب کمونيست ایران- تلویزیون کومله- سخن روز
اینجا ضروری استکه اشاره کوتاھی به سخن روز در تلویزیون کومله، منتشره در سایت حزب در 

کمونيست ایران داشته باشيم که عليرغم سعی ناموفق در تصحيح سر تيتر بيانيه کميته مرکزی 
 اخبار و گزارشاتی که طی روزھای اخير به خارج از زندان : "چنين اظھار ميدارد بدرستی در متن

و است ھا رسيده است نشان از آن دارد که اقدامات رژیم عليه زندانيان سياسی شدت یافته 
رژیم جمھوری اس6می در ادامه به ع6وه . بسياری از آنان در وضعيت دشواری به سر می برند

سرکوبگرانه خود در ھفته ھای اخير شمار کثيری از فعالين و پيشروان سياست بگير و ببند و 
ری، فعالين جنبش زنان، فعالين دانشجویی و وک6ی دادگستری را دستگير و در جنبش کارگ

  " .شرایط دشوار در زندان نگاه داشته است
و متعاقب این بررسی که بر اساس شرایط عم6موجود جنبش آزادیخواھانه صورت گرفته چنين 

. اید طنين انداز شودھمه جا ب" زندانی سياسی آزاد باید گردد"از اینرو شعار  : "ادامه ميدھد
نبایستی اجازه داد انسان ھایی که برای دفاع از ھم طبقه ای ھای محروم و استثمار شده خود، 

در اعتراض به ستم و سرکوب، استثمار، نابرابری و تبعيض و به   برای دفاع از عقاید و باورھایشان،
پژواک صدای . تنھا احساس کنند دليل اعتراض به دیکتاتوری حاکم، به زندان ھا افتاده اند، خود را

اعتراض مردم در بيرون از زندان ھا، نيروی مقاومت و اراده زندانيان در پشت ميله ھای زندان را 
از مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی به اگر چه سخن روز تلویزیون کومله ".تقویت خواھد کرد

علوم نيست که مبارزه جھت آزادی مثابه اھرم فشار بر جمھوری اس6می یاد کرده و کماکان م
زندانيان سياسی در پرتو کدام سياست تاکتيکی قرار دارد، اما در مولفه ھای بررسی اش به 

  . موارد اصولی انگشت مينھد
نبرد جھت سازماندھی پرولتاریای انق6بی در راه تسخير در انتھا ضروری استکه تاکيد کنيم که 
است که کمونيستھای انق6بی در مقابله با ھر تند پيچ در قدرت سياسی مشروط و منوط بر آن 

ست سياسی قادر باشند که با حرکت از منافع طبقاتی پرولتاریا به اتخاذ سيا-تحوqت اجتماعی
سياست تاکتيکی که امکان اتحاد صفوف پرولتاریا و متحدین تاریخی . تاکتيکی اصولی اقدام نمایند

پرولتری در صفوف انق6ب و در عين حال مقابله با گسترش سياست . اش را فراھم نماید
سياستھای ليبرال رفرميستی در این صفوف بستر اساسی اتوریته پرولتاریای کمونيست در این 

ما در اینباره  .اتحاد در صفوف جنبش کمونيستی نيز از ھمين طریق محقق ميگردد. صفوف است
  .باز ھم خواھيم نوشت

  
 ٨٩آذر  ٢٥ -رزمندگان آزادی طبقه کارگر


