
 کارگري و چپ ايران از جمله وظايف– جمع آوری وانتشار اسناد جنبش کمونيستی

که از لحاظ اهميت خود به اين و يا  تجربيات و شناختي  .روزمره هر فعال کمونيستي است
 اين جنبش ها محدود نبوده و ضروريست در آن دوره تاريخ پر فراز و نشيب و خونبار

امکان انتقال دانش و تجربيات نسلی به نسل  حافظه تاريخي جنبش ثبت گردد تا از طرفي
 يي باشد که بخشي از ثروت معنوي انسان ها از طرف ديگر بمثابه ديگر از ميان نرفته و

  .و سوسياليسم هم چنان تالش می کنند برای آزادی ، دموکراسی
رفيق داريوش ه را که بطور عمده توسط ، بخشی از اين اسناد منتشر نشدما به سهم خود

 به تحرير درآمده و »سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر «از اعضاي رهبریکائدپور
گفتگوهاي «جمع آوری و به مرور در سايت اينترنتی  تاکنون انتشار بيروني نيافته است،

ز اين اسناد يا در دوره متاسفانه بسياری ا.   برای استفاده عالقمندان منتشر می نماييم»زندان
يورش جنايتکارانه جمهوری اسالمی به  سازمان از بين رفته اند و يا توسط برخی از 

  .نيروهای سياسی که اين اسناد در دسترسشان بود با کمال بی مسئوليتی نابود شده اند
  

گفتگوهاي « بيروني در سايت اينترنتی  جهت انتشارو اسامي بخشي از اسناد منتشر نشده که در حال حاضر در اختيار ما می باشد
 :عبارتنداز  ،در دست تهيه است »زندان

 
سوسياليسم تخيلي يا ضدانقالب بورژوازي: راه رشد غيرسرمايه داري  -  

 مقدمه .١

 مفهوم، و مراحل تاريخي و تكامل آن: استعمار و وابستگي .٢

 استعمار امپرياليستي .٣

 سرمايه داري وابسته .٤

  رشد سياسي راه-مفهوم اقتصادي .٥

 
  
  )فلسفه سانتريسم( ي و انحرافات جنبش کمونيستي ايران فلسف پاره اي مسائل ي سخنراني آموزشي در باره -

فويرباخيسمت کوتاه فلسفي در باره يادداش -  

( ١٩٦٤ اگوست  ١٨نگاهي به گفتگوهاي فلسفي مائو مورخه ( يادداشت در مورد فلسفه -  
  »مان رزمندگانساز« با » کومله«اسنادی از روابطه  -

    سنديکا، شورا،حزب -

  )نوشته اي از اتحاد مبارزان کمونيست (» سه جزء سوسياليسم خلقي در ايرانسه منبع و«نقدي بر  -
 در باره مرحله انقالب ايران، نيروها، وظايف و مضمون آن -

 تکاپوي ليبرالي در مصوبات شوراي چهارم اتحاديه کمونيستهاي ايران -

  سست يا تداوم تئوري سه جهانحزب رنجبران گ -
 ک و کومله-م- بر کتاب نقدي بر برنامه مشترک ا»)تذکر چند نکته به خواننده اروپايي( ديباچه چاپ سوم« -

  يادداشت ها و نکات از کتاب تروستکي -
  )اقليت -خ.ف.چ.س-در مقر  ۱۳۶۴ بهمن۴درباره حادثه  ( »اقليت«تريسم فدايي  ورشکستگي سان-
  

 



  
  

                 
اسامي بخشي از اسنادي که به شَکل کتاب و يا نشريه در داخل و يا خارج از کشور منتشر شده اسـت که در حال حاضر در اختيار ما 

اختيار جنبش قرار خواهد در  »رزمندگان« و يا »گفتگوهاي زندان« جهت انتشار بيروني در سايت اينترنتی می باشد و در آينده
  :از  عبارتند گرفت،

 
ک و کومله-م-نقدي بر پيش نويس برنامه مشترک ا   

طرح برنامه حزب کمونيست ايران -  
قطنامه سنديکاهاي سرخ -  

حمله ور می شود؟» سنديکاليست« به لنين » واقعیشوراهای«اکتيک ليبرالی   از ت در دفاع»حزب« چگونه -  
  )جلد اول(   ساخت اقتصادي ايران-
)در سه جلد( در ايران  مبارزه طبقاتي و ضد انقالب بورژوازي-  
  در قبال جنگ ايران و عراق»حزب کمونيست ايران«نقدي بر مواضع  (»دفاع از انقالب« با سوگند »انقالب« عليه -
  بيانيه درباره جنگ ايران و عراق-
  امپرياليسم و خليج فارس-
»اکثريت«در راه پيموده شده  »اقليت -خ.ف.چ.س« -  
  در قبال جنبش خلق کرد و مسايل اساسي آن)راه کارگر( در باره مواضع اساسي -
ش خلق کرد بيانيه در باره جنب-  
»حزب کمونيست ايران«موزش مارکسيسم درباره دولت توسط  فيزيولوژي مارکسيسم غير متعارفي و چگونگي تحريف آ-  
  ...و 

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 :زندگی نامه کوتاهی از رفيق داريوش کائدپور

 که پس بود و زندانيان سياسي در دوره رژيم شاه مبارزان داريوش کائدپور يکي از  رفيق
 با عضويت در هيئت تحريريه و مرکزيت سازمان ۱۳۵۷از آزادي از زندان در سال

 با. ، فعاليت سياسي بعد از زندانش را ادامه داد» در راه آزادي طبقه کارگررزمندگان«
 سازمان» دفاع طلبي انقالبي« عراق، در اعتراض به تاکتيک شروع جنگ ارتجاعي ايران و

 رزمندگانتشکيالتي _با رشد بحران سياسي. تعفا مي دهدرزمندگان، از هيئت تحريريه اس
 ، پرچم مبارزه عليه جريانات راست و سانتريست سازمانبه همراه ساير رفقاي کمونيست  

 - مانقالبي کميته« ز اعضاي اصليرفيق داريوش يکي ا. برافراشتدرون جنبش چپ را 
. بود »دوره جديد-در راه آزادي طبقه کارگر زمندگانسازمان « عضو کادر مرکزي و»  ل

 ۱۳۶۷ کردستان دستگير و درخرداد مسير به هنگام ورود به ايران در ۱۳۶۵در تاريخ 
ي  جمهوري اسالمحکومت جالدان بدسـت  ۶۷همراه با اولين گروه اعدام شده گان سال 

تکامل ثروت  لنينيسم، - دوره جنبش کمونيستي در دفاع از مارکسيسمايناز رفيق داريوش بخشي از اسناد گرانبهاي . اعدام مي شود
 .به جاي مانده است انحالل طلبي  واپورتونيسممبارزه عليه انواع  ،معنوي اش

  . گرامي باديادش 
  ۱۳۸۱اسفندماه 

 


