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 ”کمیته کردستان ”   

 3صفحه 

بحران عراق .علل وچشم 
 اندازها

با تمام توان خویش به خلق مقاوم کرد در سوریه یاري 
   رسانیم!  

ھجوم وحشیانه مزدوران ارتجاع اسالمی " دولت اسالمی در عـراق و شـام" 
داعش  به خلق مقاوم کرد در سوریه به شدت ادامه دارد و این در حالی اسـت 
که قتل و جنایت مزدوران ارتجاع اسالمی با حمایـت بـی دریـغ امـپـریـالـیـسـم 
جھانی و دیگر کشورھای مرتجع منطقه با سکوت نھادھا و ارگانھای بـاصـطـالح 

 9....... ادامه در صفحه .مدافع حقوق بشر ھمراه است

 حمالت وحشیانه اسرائیل به نوارغزه محکوم است
فلسـطـیـن را آمـاج   باردیگر توده ھای مردم  رژیم متجاوز ونژادپرست اسرائیل

حمالت وحشیانه قـرارداده اسـت. آنـھـا ایـن بـار کشـتـه شـدن سـه جـوان 
را بھانه حمالت تجاوزکارانه خودقرارداده اند ،درحالیکه ھنوز عاملـیـن   اسرائیلی

قـتـل ایـن   قتل آنھا مشخص نشده است و سازمانھای فلسطینی نیزھیچکدام

 3نوجوانان را برعھده نگرفته اند. ......... ادامه در صفحه 

انفجار خشم کین 1378تیر  18  
که به غلط (( جنبش دانشجویان )) نـام گـرفـت ، بـی شـک  1378حرکت تیر 

حرکتی توده ای بود که در شرایطی ویـژه کـه دانشـجـویـان بـوجـود آوردنـد ، 
استفاده نمود . این حرکت انعکاس نفرت و بیزاری تـوده ھـای تـحـت سـتـم و 

آنان بمنظور تـحـقـق دمـکـراسـی و عـدالـت  57استثمار شده ای بود که قیام 
 6.... ادامه در صفحه  اجتماعی از جانب مرتجعین اسالمی سرکوب شده بود

 ”ساالر حسامی ”   

 جام جهانی آدم کشی
 احسان حقیقی(پاتوره) 

 

 8صفحه 

به مناسبت سالگرد جاودانه 

 شدن سعید
 “سوسن شھبازی”

گروه ھای بنیاد گرای   روزھای گذشته طی
اسالمی عراق بصورت برق آسائی موصل 
دومین شھر بزرگ این کشور را تصرف کرده 
و ودرپیشروی به سوی بغداد شھرھا 

تکریت و  ومناطق مھم دیگری ازجمله 
بخش ھای مھمی از استان ھای دیاله وتل 

وپاالیشگاه بزرگ نفت دیجی را به   انبار
تصرف خوددرآوردند.درجریان این حمالت 

بجای   با  نفرات ارتش عراق بدون مقاومت
گذاشتن تسلیحات وتجھیزات خود فرار را 
برقرار ترجیح داند و نیروھای مقابل درراس 

ھم   داعش (حکومت شام وعراق)  آنھا
اکنون به بغداد پایتخت این کشورنزدیک 
شده وآن را تھدید میکنند.درجریان این 
جنگ و گریز میان نیروھای دولت 

وضد مردمی عراق و   ارتجاعی
ارتجاعی و سیاه اسالمی، صدھا   نیروھای

نفر ازتوده ھای زحمتکش مردم جان خودرا 
ازدست داده و صدھا ھزار تن خانه و 

 شده اند.  کاشانه خودرا رھاکرده و آواره
اینکه شکلگیری گروه ھا و دستجاتی نظیر 
داعش ، النصره ، القاعده ، 

دراغلب   وآتشی که   بوکوحرام ....
کشورھای خاورمیانه ازآنجمله عراق ، 

و غیره افروخته   سوریه ، افغانستان ، یمن
سیاسی و   است ، محصول دخالت  شده

و دول   قدرت ھای امپریالیستی  نظامی
ارتجاعی منطقه از یکسو و فشار 

و اختناق سیاسی برتوده ھای   اقتصادی
زحمتکش مردم و سرکوب بی 

و  جنبش ھای اجتماعی مترقی  رحمانه
چپ از طرف دارو دسته ھای حاکم ، از 

شک وتردیدی نیست و   سوی دیگر است ،
ھمچون آفتاب نیمروز برھمگان روشن و 

 آشکار است . ... 
 2ادامه در صفحه 

 10صفحه 



اما آنچه که زمینه ھـای تـاریـخـی و 
تـحـوالت درایـن   عینی و اجتمـاعـی

منطقه ودخالت قدرتھای خـارجـی و 
را   عروج جریانات ارتجاعی مـذھـبـی

بیشتر فراھم کرده اسـت، ھـمـا نـا 
وضعیت اقـتـصـادی ، اجـتـمـاعـی و 
سیاسی و تاریخی منطقه ای اسـت 
کــه کشــورمــا ھــم جــزئــی از آن 
محـسـوب مـیـگـردد. وسـازمـان مـا 

مـنـعـقـده در   کنگره پنجم  درمباحث
ودرگـزارش سـیـاسـی   89شھریور 

مــنــتــج ازآن ، بــا تــحــلــیــل اوضــاع 
تحوالتی را مـحـتـمـل   چنین  منطقه،

ــــــــــود. ــــــــــه ب ــــــــــت  دانس
ایــن مــنــطــقــه ســالــھــا اســت کــه 

عـالوه   چنین وقایعی است .  آبستن
منـابـع   بر اھمیت ژئوپلیتیک ، و وجود

عظیم نفت و گاز ، نیروی کار ارزان و 
بازار مصرف گسترده که این منطـقـه 
را به میدان سلطه ، رقابـت و نـفـوذ 

ویـکـی   قدرتھای بزگ امپریالیسـتـی
ازمراکز مھم منازعات آنھا تبدیل کـرده 

سـاخـتـاری دیـگـر و   است ، دالیـل
پراھمـیـت تـری نـیـز درسـرنـوشـت 

 کنونی آن ذیمدخل اند.
منطقه ای که ازدیربـاز از مسـیـر -1 

درنتیجـه    رشد عادی خود باز مانده و
جنگ و جدال صاحبان قدرت و دخالـت 
دول امپریالیستی ودرراستای منـافـع 
سرمایه جھانی مـرزھـائـی تـعـیـیـن 
ـــلـــت ھـــای  ـــده ودولـــت م ش

مردمـان شکل گرفته اند که  تصنعی
ساکن آنھا سالـھـا اسـت درچـنـبـره 
تضــــاد وتــــنــــاقضــــات مــــلــــی، 

وسـتـم ھـای جـنـسـی و   مذھبی
بعالوه عقب افـتـادگـیـھـای   طبقاتی،
گـرفـتـارنـد. بـدون ایـنـکـه   فرھنگی

ازحــداقــل حــقــوق شــھــرونــدی 
ــــد. ــــن ــــاش ــــوده ب ــــوردارب ــــرخ  ب
دولتھای دست نشانده و تحـمـیـلـی، 

یاکارگزاران مستقیم دول قـدرتـمـنـد 
امپریالیستی بوده اند و یا مـحـصـول 
سازش اجباری سران ایالت و عشایر 

درایـن   واقوام و مـذاھـب مـخـتـلـف
بصورت یک ھمبود در یـک   منطقه که

و به صـورت   به ھم گره خورده  نقطه
ناقص الخلقه از باال و   یک دولت ملت

دول خارجی بـه تـوده ھـای  توسط 
 مـــردم تـــحـــمـــیـــل شـــده انـــد .

دراین منـطـقـه ازآفـریـقـا گـرفـتـه -2
بخش مھمـی از آسـیـا و بـویـژه   تا

خــاورمــیــانــه ،بــعــد از فــروپــاشــی 
امپراطوری عثمانی الـیـگـارشـیـھـای 

، باندھای مسلط بر نـفـت ،   مذھبی
بـانـدھـای  خاندان پادشـاھـی و یـا 

وابسته به این ویا آن دولـت   نظامی
برطـبـق مـنـافـع   درسرزمینھائی که

دول امپریالیستی تـجـدیـد تـقـسـیـم 
بودند ،باالی سر این ھمبود ھا   شده

کـــــه بـــــا یـــــک دولــــــت 
پـیـشـرفـت   محصول  معمولی  ملت

مناسبات سرمایه داری فاصله زیادی 
داشتند، گـمـارده شـدنـد و سـالـھـا 

 حـکـم رانـده انـد.  برمقدرات مردمان
و کارکرد این دولت ھا تامین و   نقش 

ــای  ــدرت ھ ــع ق ــاف ــن ــن م ــی ــم تض
ایجاد محیط امن برای سـود   مسلط،

از   آوری سرمایه داخـلـی وخـارجـی
جنـبـشـھـای تـرقـی   طریق سرکوب

خواھانه و جنبش ھـای انـقـالبـی ، 
ـــبـــش کـــارگـــری و  بـــویـــژه جـــن

تامین و تضـمـیـن   سوسیالیستی و
مورد نیاز کشور ھـای   جریان سوخت

امپریالیستی ،بـازگـردانـدن دالرھـای 
نــفــتــی ازطــریــق واردات کــاالھــای 
مصــرفــی از کشــور ھــای مــعــظــم 

ویـا   ، خرید تسلیحـات  سرمایه داری
سرمایه گذاری در شرکت ھای چـنـد 

دالرھـای نـفـتـی   ملیتی و تـلـنـبـار
دربــانــگ ھــا ومــوســســات مــالــی 

کشورھای متروپل،تشدید اسـتـثـمـار 
کــارگــران وتــوده ھــای زحــمــتــکــش 

و سرکوب ھـرگـونـه اقـدامـات   مردم
اعتراضی آنھا از سـوی دیـگـر بـوده 
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

توده ھای مـردم سـاکـن درایـن  -3 
بارھا برای خالصی از سـتـم   منطقه

واســتــثــمــار و زور و ســرکــوب بــه 
یا سرکوب شده اند   پاخاسته اند، اما

و یا با به میان کشیدن اختالفات ملی 
، قومی ، قبیله ای و مذھبی آنـھـا را 

و جـنـبـشـھـای   به جان ھم انداخته
تضعیف ، منحـرف و   اجتماعی آنھا را

سرانجام با شکست مـواجـه نـمـوده 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  ان

اکـنـون بـاگسـتـرش مـنـاسـبــات  -4
سرمایه داری و اجـرای سـیـاسـت 

وتاثیـر   ھای اقتصادی نئولیبرالیستی
بـحــران اقــتـصــادی جـھــانـی درایــن 
ـــــو  ـــــک س ـــــا، ازی کشـــــورھ

و فـقـر و   و گرانی  بیکاری  بردامنه
افــزوده شــده   عــمــومــی  فــالکــت
واز ســوی دیــگــر انــبــاشــت   اســت

ـــــــــروت قـــــــــدرت   و  ث
ـــان ـــای   دردســـت ـــاریشـــھ ـــگ ـــی ال

شکاف طبقاتی را بـه شـکـل   حاکم
تـر و عـیـان   عمـیـق  بی سابقه ای

ترنموده اسـت . درنـتـیـجـه چـنـیـن 
وضعیتی اسـت کـه جـنـبـش ھـای 

نـابـرابـری ھـای   عـلـیـه  اجتماعـی
وستم و اسـتـثـمـار و بـی   اقتصادی

حقوقی شکل میگرند، جنـبـشـھـائـی 
با الیگاریشیھای حاکم ،   که ھمزمان

منافع طـبـقـه مسـلـط و سـرمـایـه 
 را نیزمورد تھدید قرارمیدھند.  جھانی

ـــف  -5 ـــاطـــر ضـــع ـــه خ ـــا ب ام
انـقـالبـی   جـریـانـات  فـقـدان  وگاه

دمــــکــــراتــــیــــک وکــــارگــــری و 
که بتوانند توده ھای   سوسیالیستی

کارگر و زحمتکش مردم راآگاه نمـوده 
وحــول خــواســت ھــای اقــتــصــادی 
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 کار ، مسکن ، آزادی ، مجهوری فدراتيو شورائی !

حمالت وحشیانه اسرائیل 
 به نوارغزه محکوم است

باردیگر   رژیم متجاوز ونژادپرست اسرائیل

فلسطین را آماج حمالت   توده ھای مردم

وحشیانه قرارداده است. آنھا این بار 
را   کشته شدن سه جوان اسرائیلی

بھانه حمالت تجاوزکارانه خودقرارداده اند 

،درحالیکه ھنوز عاملین قتل آنھا مشخص 

نشده است و سازمانھای فلسطینی 

قتل این نوجوانان را برعھده   نیزھیچکدام

نگرفته اند. درنتیجه بمباران ھای 

جنگنده ھای اسرائیل و حمالت   مداوم

زمینی آنھا به غزه، تاکنون صد ھا نفراز 
توده ھای رنجدیده مردم فلسطین کشته 

و ھزاران نفر زخمی و ازخانه وکاشانه 

خود آواره شده اند.حمالت زمینی و 

ھوائی اسرائیل بقدری گسترده و وسیع 

و بی رحمانه است که آمبوالنسھا قادربه 

نیستند و اجسادکشته   انتقال زخمی ھا

شدگان دروسط میادین و خیابانھا به حال 

  .خودرھاشده اند
رزیم ناتانیاھو این بار نیز ھمچون سالھای 

 «مبارزه با تروریسم»گذشته تحت عنوان 

دست به این جنایت ھولناک زده است 

جنایات جنگی   وی درحالی با این ادعا

را توجیه میکند   علیه مردم فلسطین

بنا به اخبارمنتشره و ادعای فرمانده   که

درمقابل صد ھا   نظامی رژیم اسرائیل

کشته و زخمی چندروز اخیر، تنھا دو یا 

سه سرباز اسرائیلی کشته شده اند و 
تازه یکی از آنھا ھم با تیر نیروھای خودی 

به ھالکت رسیده است. رژیم 

صھیونیستی اسرائیل درحالی برطبل 

میکوبد که عالوه  «مبارزه با تروریسم 

و بی   براشغال سرزمینھای فلسطینی

توجھی به ده ھا قطعنامه سارمان 

خانه سازی دراین   درمحکومیت  ملل

سرزمینھا که محل مسکونی وکار 
وزندگی میلیونا فلسطینی آواره بوده 

بمباران خانه ھای مردم، مراکز  به  است 

کودکستانھا و   آموزشی، بیمارستانھا،

فروریختن ھزاران تن بمب بر محل اسکان 

آوارگان فلسطینی ادامه میدھد. اسرائیل 

حتی حاضر به ترک مناطق 

نبوده و عمال با خانه سازی   اشغالی

از برسمیت شناختن حق   دراین مناطق
فلسطینیھا برای تعیین سرنوشت خود 

وداشتن کشوری مستقل درمحدوده ای 

جنگ اخیر و   کوچک را ھم برنمیتابد .

حمالت ددمنشانه اسرائیل به مناطق 

مسکونی و کشتار زنان و مردان وکودکان 

به ھربھانه ای که آغاز شده   بیگناه

باشد، پیشبرد سیاستی است که طبقه 

حاکم اسرائیل درداخل و منطقه 
وفلسطین اشغالی دنبال میکنند. لذا 

دبیرکل   روشن است که تالشھای

سازمان ملل برای اعالم آتش بس اگرھم 

بسی خواھد بود   به نتیجه برسد، آتش

موقت وبسیار شکننده ، چرا که 

و جنایتھای آن که مورد   اسرائیل

ودولتھای مرتجع   پشتیبانی امپریالیستھا

منطقه است، به ھیچکدام از خواست 
ھای برحق مردم فلسطین گردن نخواھد 

گذاشت و توده ھای رنجدید ه مردم 

کماکان به آزمایشگاھی برای   فلسطین

سالحھای کشتارجمعی امپریالیستھا 

تبدیل خواھند شد ومردم غزه بازھم 

درھول و ھراس تکرارتجاوزی دیگر به 

 .سرخواھند برد

حمله   سازمان اتحادفدائیان کمونیست
را محکوم میکند و از   اسرائیل به توارغزه

توده ھای مردم فلسطین علیه   مبارزات

متجاوزین پشتیبانی میکند وامید واراست 

که مقاومت و مبارزات خلق زحمتکش 

فلسطین و سایر خلقھای منطقه از 

یکسو واعتراضات افکار عمومی مترقی 

وانقالبی جھان ازسوی دیگر دولت 

صھیونیستی اسرائیل و حامیان 

امپریالیست آن را وادار به عفب نشینی 
کرده وسرانجام با مقاومت ومبارزه توده 

و شکل   ھای رنجدید ه مردم فلسطین

گیری جنبش ھای مترقی و انقالبی و 

سوسیالیستی منطقه، چشم انداز 

واقعی صلح وثبات و زندگی مسالمت 

آمیزبین ملیت ھای مختلف ساکن 

منطقه، از جمله مردم زحمتکش 

 . فلسطین و اسرائیل گشوده شود

 سازمان
 1393تیر 25اتحادفدائیان کمونیست  
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 جام جهانی آدم کشی

داعش آمد و با ھـنـرنـمـایـی خـود کشـتـار 
سوریه را تحت پوشش قـرار داد.جـمـھـوری 

دار فعالین سـیـاسـی  اسالمی در این گیر و

عرب و سنی مذھب را مـی کشـد!( وضـع 

فعالین کارگری کـه بسـتـگـی بـه شـرایـط 

ندارد.ھمیشه زیر فشار و تیغ بوده اند)رژیـم 

فاشیستی اسرائیل مردم بی دفاع غـزه را 

  خــــون مــــی کشــــد. بــــه آتــــش و
جـھـان ،آلمان ھفت گل به برزیـل مـی زنـد

بمب توی غـزه! ٧٠غریو می کشد.اسرائیل 
داعش ھفتصد گلوله تـوی نـخـاع کـودکـان 

موصل! سوریه که فعلن در انـتـھـای جـدول 

است.جمـھـوری اسـالمـی امـا بـا تـوجـه 

پیشینه اش در این جام ھـنـوز مـی تـوانـد 

مــدعــی بــاشــد.ایــن ھــا(تصــویــرزیــر) ھــم 

تماشاگران میدان آدمکشی اسرائیلنـد کـه 

دارند تیمشان را تشویق می کنند.و الـبـتـه 

در میانشان پان کردالیسم ھایی که با یـک 
نتانیاھو پروفایل فیسبوکشان تبدیل  «ھای»

شد به پرچم اسرائیل ھـم مـمـکـن اسـت 

 وجود داشته باشند.

و البته نباید در این بازی ھـای خـونـفـشـان 

 نقش آشکار مربیان آمریکایی را منکر شـد.

به ھر روی به نظر شما قھرمـان ایـن جـام 

ــــــــود؟  کــــــــی خــــــــواھــــــــد ب

 احسان حقیقی(پاتوره)



با کمک هاي مالی 
خود سازمان اتحاد 

فدائیان کمونیست را 
 یاري رسانید .

 سرنگون باد رژمي مجهوری اسالمی ، زنده باد سوسياليسم !

و پیروزی آنـھـا   وسیاسی متحد کرده
بـه   را مسجل سازند . این جنبش ھا

ســرعــت از مســیــر انــقــالبــی خــود 
ــده ــرف ش ــح ــن ــت   م ــال ــا دخ و ب

امپریالیستی و کشـورھـای  قدرتھای 
که ھـرکـدام دنـبـال مـنـافـع   منطقه

خویشند ، به اجزای ملی ،مذھبـی و 
تقسیم شـده وبـا   قومی و قبیله ای

دادن امکانات تسلیحاتی و مـالـی و 
اطالعاتی توسط دولت ھای زیـنـفـع، 
درمقابل ھم قرارداده میشوند. شکل 
گیری جریانات ارتجاعی مذھبی نظیر 
داعش ھا، النصره ھـا،الـقـاعـده ھـا 
ودیگر جریانات قومی وعشیره ای که 
ھیچ سنخـیـتـی بـا سـاخـتـار ھـای 
اجتماعی کنونی نـدارنـد، بـرچـنـیـن 
زمــیــنــه تــاریــخــی و اجــتــمــاعــی و 

وبــا   امـکــانــپــذیـر شــده  سـیــاســی
پشتیبانی مالی وتسلیحاتی دول غـر 

بـه   بی ورژیم ھای مرتجع مـنـطـقـه
 یکه تـاز مـیـدان تـبـدیـل شـده انـد.

که درنتیجه فجایعـی   واضح است -6
که امپـریـالـیـسـم آمـریـکـا درعـراق 
باکشتار مردم بیدفـاع مـرتـکـب شـد 
وقصاوتی که درزنـدانـھـائـی نـظـیـر 

بـه آن دسـت زد،   و غیره  ایوغریب
ظلـم سـتـمـی کـه دولـت مـرکـزی 

برتوده ھای زحمتکش مردم از   عراق
ملل ومذاھب مختلف اعمال مـیـکـنـد 

و ثـروت   فقر  بین  وشکاف پرنشدنی
،علیرغم وجـود مـنـابـع ثـروت ھـای 
عظیم دراین کشور، خود زمینه سـاز 

نسـبـت بـه  توھم بخشـی ارمـردم 
نـظـیـرداعـش و  جریانات ارتجـاعـی 

 دلیل موفقیت آنھا محسوب میشود .
آنچه که اکنون درعـراق مـیـگـذرد  -7

بدون تردید میـتـوانـد در کشـورھـای 
منطقـه ازجـمـلـه ایـران نـیـزاتـفـاق 
افتد.چھارچوب کشورھائی کـه درآن 
ملیت ھای مختـلـف تـحـت سـتـم و 

سالـھـا   ومذاھب گونه گون  استثمار
ــای  ــھ ــت ــوم ــک ــحــت ح ــه ت اســت ک
سرکوبگـرازابـتـدائـی تـریـن حـقـوق 
انســانــی خــود مــحــروم بــوده انــد. 
ازجمله ایران که درآن نظام سرمـايـه 
داری زير سلطه استبداد ، ديکتاتوری 
، اختناق و تبعـیـض و جـوخـه ھـای 

طـبـقـه   اعدام تکامل يافـتـه اسـت،
والیت مطلقـه فـقـیـه   حاکم ارطریق

متکی بر قوانین ارتـجـاعـی مـذھـب 
شیعه ،ھرگونه مخالفتی را با زنـدان 
و اعدام پاسخ میدھد. میلیونھا نـفـراز 

سنی مذھـب از آنـجـمـلـه ،   اھالی
کردھا ، ترکن ھا، بلوچ ھا ،عرب ھای 
سنی،بھائی ھا و سایر اقلیـت ھـای 
ملی و دینی ،عالوه برتـحـمـل سـتـم 
ملی ، بواسطه باور به مذھبی غـیـر 
از شیعه دوازده امـامـی، از حـقـوق 
شـــھـــرونـــدی بســـیـــاری حـــتـــی 
درچــــھــــارچــــوب قــــوانــــیـــــن 

مــوجــود، مــحــرومــنــد.   ارتــجــاعــی
بمثابه نیمی از جمعیـت کشـور  زنان 

ازطریق وضع قوانین مذھبـی و ضـد 
آزادی وبرابری زن ، دررنـج وعـذاب 
دائمـی انـد و اعـتـراضـات آنـھـا بـا 

واعــدام پــاســخ   ســرکــوب و زنــدان
میگیرد.کارگران وزحمتکشان جامـعـه 
که تولید کنندگان اصلی نـعـم مـادی 
ھستند، به نحو بی سابقه ای مـورد 
استثمار وزور وسرکوب قرارمیگـیـرنـد 
وازحق تشکل و اعتراض و اعـتـصـاب 
محرومند، شکاف طبقاتـی وسـیـع و 

بـیـداد مـیـکـنـد.   بیکـاری و گـرانـی
درکشوری که سازمـانـھـا ،احـزاب و 
تشــکــلــھــای ســیــاســی دمــوکــرات، 
انقالبی و سوسیالیستی مـخـالـف ، 
بشدت سرکوب میگردند ، درچـنـیـن 
اوضاع بغرنجی که بسـتـر مـنـاسـب 
رشد جریانات نـاسـیـونـالـیـسـتـی و 
مذھبی وارتجاعی را فـراھـم کـرده 
است، پیش آمدن حوادث ووقـایـعـی 
نظیر آنچه که درعراق اتفـاق افـتـاده 
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دوستی و اتحاد ما کـارگـران مـلـل       
مختلف در نبرد مشترك ما بر عـلـیـه    
سرمایه داري حاصل میشود نه در نفی 
. بـراي         حقوق دمکراتیک یکدیگـر 
همین است که برنامه ما با در نـظـر     
گرفتن رشد تاریخی ملل ساکن ایـران  
تشکیل فدراتیو شورائی را هم شکلی 
از استقالل و هم شکلی از گـذار بـه     
وحدت آزادنه و کامل پشینهاد میکند . 
در جمهوري فدراتیو شورائی هـمـه   
ملیتها حق دارند بدون قید و شـرط      
تصمیم بگیرند که در صورت تمـایـل   
در نهادهاي فدرال شورائی شـرکـت   
کنند و یا جدا شوند . فدراتیو شورائی  
شکلی از اتحاد است که خـلـقـهـاي     
داراي حق تعیین سرنوشـت بـطـور      
دواطلبانه به آن می پیوندند . فدراتیو  
شورائی درست نتیجه و بـرگـردان       
درخواست ها و مطلبات و مـبـارزات   
طبقه کارگر و زحمتکشان ملیتـهـاي   
مختلف است و آن قوانین ، فرم هـا و    
اشکالی را ثبت میکـنـد کـه خـود         
کارگران و زحمتکشان در جـریـان       
مبارزه و انقالب بوجود مـیـاورنـد .      
نمونه هائی که اشکال نطفه اي آن را   
در انقالب مشروطیت و تکامل یافتـه  
تر آن را در قیام بهمن شاهد بودیم و 
اگر در آن موقع سطح رشد و تکـامـل   
جامعه و صف بندیهاي طبقاتی مانـع  
از آن شد که این تالشها به استـقـرار   
اشکال حکومتی طبقه کارگر منـجـر   
نگردد ، امروز با طرح و حـل ایـن         
مسائل باید امکانات نظري و عـمـلـی    

 آنرا فراهم نمائیم . 

 بحران عراق .علل وچشم اندازها



 زندانی سياسی آزاد بايد گردد !

 نـیـسـت. است ،امر دورازانـتـظـاری 
آنچه که درعراق مـیـگـذرد جـنـگ  -8

ارتجاعی و ضد انقالبـی تـمـام عـیـار 
دولت ھـای ذیـنـفـع، شـرکـت ھـای 
عظیم امپریالیستی برای تسـلـط بـر 
منابع نفت و گـاز، نـیـروی کـار ارزان 
وبازار مصرف ایـن مـنـطـقـه ، گـروه 

مذھبی و قومی و قبیله ای که   ھای
ازطرف دولت ھای مـرتـجـع   ھرکدام 

و   منطقه ازجمله جمھوری اسالمـی
حمایـت مـالـی و  دول امپریالیستی 

اطـــــــــــالعـــــــــــاتـــــــــــی و 
مـیـشـونـد،اسـت.درایـن   تسلیحاتی

جدال توده ھـای زحـمـتـکـش مـردم 
منطقه وعراق بازندگان اصـلـی ایـن 
ــد. ــون ــش ــی ــســوب م ــح ــدان م ــی  م
درشرایط کنونی آنچـه کـه بـعـنـوان 
وظیفـه عـاجـل احـزاب و جـریـانـات 
انقالبی ، کـمـونـیـسـتـی وجـنـبـش 
کـارگـری ایـن کشـورھـا مـحـسـوب 
میشود، نه کـنـارایسـتـادن و نـظـاره 
کردن به صحنـه جـنـگـی اسـت کـه 
نتیجه اش ھرچی کـه بـاشـد چشـم 
اندازی جزسیاھی و تباھی برای آنھا 
در پــی نــخــواھــد داشــت. بــلــکــه 

خود وارائه یک بـرنـامـه   سازماندھی
ــه  ــاعــی اســت ک ــم ــت ــالب اج ــق ان

مطالبات کارگران ، زنان ، ملیـت   درآن
ھای تحت ستم و استثمار ، حـقـوق 

و سرانجـام کودکان ، رفاه اجتماعی 
به صـراحـت   راه حل سوسیالیستی

بیان شده باشند.کامال روشـن اسـت 
که دروضعیت فعلی پیشبـرد چـنـیـن 
برنامه ای درکشورھائی نظـیـرعـراق 

سازماندھـی تـوامـان مـبـارزه   بدون
سـیـاســی و نـظــامـی امــکـانــپـذیــر 
 نــــــــمــــــــیــــــــبــــــــاشــــــــد .
به نظر ما شعار جمـھـوری فـدراتـیـو 
شورائی که يک جمـھـوری فـدراتـیـو 
سوسیالیستی شورائیست بـمـثـابـه 
آلترناتیو و ر اه حل کارگری مـعـضـالت 
مبتالبه کشـورھـای ایـن مـنـطـقـه، 

ازجمله عراق و ایـران دارای کـاربـرد 
اساسی است . جمـھـوری فـدراتـیـو 
شورائی ضمن برسمیـت شـنـاخـتـن 
حق ملل در تعیین سرنوشت خـود ، 
در عین حال دعوتي است مشـخـص 
برای اتحاد طبقه کارگـر تـمـام مـلـل 
ساکن این منطقه و طرح و تـبـلـیـغ و 
ترويـج ايـن ايـن شـعـار در عـرصـه 
ــارزات جــاری مشــت مــذھــب،  ــب م

و شونیسم را باز و ايـن  ناسونالیسم 
امکان را بوجود میاورد تا تـوده ھـای 
کارگر و زحمتکش مللی که زير ستـم 
لــه شــده انـــد ازشــعــار ھـــای 
ناسیونالیست ھا ،مذھبیون و دولـت 
ھای بورژوائی و ارتجاعی منطـقـه و 
قدرت ھـای امـپـریـالـیـسـتـی کـنـار 

و تحقق خواست ھا و آمـال  کشیده 
و آرزوھای سرکوب شده خـود را در 
حکومت کارگری و شورائی جسـجـو 
 کرده و بـايـن مـبـارزه بـپـیـونـدنـد .
فدراتیـو شـورايـی نـه فـدراسـیـون 
منطقه ای ،بلکه فدراسیونـی اسـت 
از سازمانھای اجتمـاعـی اقـتـصـادی 
است که بر منـافـع واقـعـی طـبـقـه 
کارگر و زحمتکشان جامـعـه اسـتـوار 
است و با توجه به وضعیت اقتصـادی 

این منطقـه   و اجتماعی و جغرافیائی
که ده ھا سال است سايه استبـداد، 
ديکتاتوری ، و بـی حـقـوقـی بـر آن 
سايه افکنده و بورژوازی چه درقامـت 
کشورھای استعمارگر امپریالیسـتـی 
و چه درقامت صاحبان قدرت و ثـروت 
محلی، عامل اصلی وضعیت کنـونـی 
ھستند، رسیدن به چنیـن ھـدفـی ، 
یعنی گذار ازاستبداد به دموکـراسـی 
سوسیالیستی و گذار از واپس مانده 
ترين اشکال و سازمانھای سیـاسـی 
به پیشرفته ترين و مدرن تـريـن ، در 
عــیــن حــال آزاد تــريــن ســیــســتــم 
اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ، نیاز 
به مبارزه ، ازجان گذشتگی و نیاز بـه 
باالبردن سطح آگـاھـی ، تشـکـل و 

اتــکــاء بــه نــفــس طــبــقــه کــارگــر 
در ايـن نـبـرد    وزحمتـکـشـان دارد. 

سرنوشت سـاز ،مسـالـه اصـلـی و 
سیاست عملی عبارت است از متحد 
کردن طـبـقـه کـارگـر و تـوده ھـای 
رنجديده ملل گوناگون بـمـنـظـور راه 
انداختن مبارزه مشـتـرک جـھـت بـر 
انداختن طبقه حاکمه این کشورھا و 
برقراری جمھوری فدراتیـو شـورايـی 
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

ایــن مــوضــع را مــا ســالــھــا قــبــل  
درجلسات مشترک جریانات انقـالبـی 
برخی ازکشـورھـای ایـن مـنـطـقـه 

ــم ــی ــت ــذاش ــان گ ــی ــن   درم ــم و ض
نسبت بـه احـتـمـال وقـوع   ھشدار

حوادثی که اکنـون درعـراق وسـایـر 
کشورھای منـطـقـه اتـفـاق افـتـاده 
اســت از آنــھــا خــواســتــیــم حــول 
استراتـژی مـعـیـنـی ھـمـکـاریـھـای 
مشترک سازماندھی شـود. اکـنـون 
که اوضاع درکل مـنـطـقـه بـه نـحـو 
ــه ھــم خــورده  ــقــه ای ب ــســاب ــی ب
وکشورھای منطقه به میـدان جـنـگ 
قدرتھای امپریالیستی ، دول مـرتـجـع 
منطقه و ناسیونـالـیـسـم و مـذھـب 
شده است، ضـرورت سـازمـانـدھـی 
ھمکاریھای مشترک احزاب سازمانھـا 
و تشکلھای انقالبی ، کمونیـسـتـی ، 

دراین منطقه ازھرزمان دیگر  کارگری 
مبرم تراسـت و مـابـاردیـگـر ضـمـن 
پشتیبانی از جنبش ھـای مسـتـقـل 
کارگری ، زنان ، خـلـق ھـای تـحـت 
ستم و استثمارواحزاب و سازمانھـای 
انقالبی دراین منـطـقـه، آنـھـا را بـه 
ھمکاری مشترک جھت شکل دھـی 
به یک آلترناتیو سـوسـیـالـیـسـتـی و 
ازادیخواھانه وانقالبی درمنطقـه کـه 
تنھا راه خالصی از بربریت سرمایـه و 

 جنگ و کشتار است، دعوت میکنیم.

 سازمان اتحادفدائـیـان کـمـونـیـسـت
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 چاره کارگران وحدت و تشکيالت منسجم است !

کــه بــه غــلــط  1378حــرکــت تــیــر 
(( جنبش دانشجویان )) نام گرفـت ، 
بی شک حرکتی توده ای بود کـه در 
شرایطی ویژه که دانشجویان بوجـود 
آوردند ، استفاده نمود . ایـن حـرکـت 
انعکاس نفرت و بـیـزاری تـوده ھـای 
تحت ستم و استثمار شـده ای بـود 

آنـان بـمـنـظـور تـحـقـق  57که قیام 
دمکراسی و عـدالـت اجـتـمـاعـی از 
جانب مرتجعین اسـالمـی سـرکـوب 

 . شده بود
ــعــکــاس  ســال  21ایــن حــرکــت ان

محرومیت سیاسـی ، اقـتـصـادی و 
اجتماعی از تمامی آن چیزھایی بـود 
که به حقوق بشر مـعـروف اسـت . 
انعکاس نارضایتی توده ای بـود کـه 

سال زیر پـای سـنـگـیـن ارتـجـاع  21
سیاه مذھبی و سرمایه داری غارتگر 
و جنگ طلب سـرکـوب شـده بـود . 
یکی از ویژگیھای (( حرکت تیر ماه )) 
به نسبت حرکتھـای دیـگـر در طـول 
مدت حاکمیت جمھوری اسـالمـی و 
بخصوص دوران بعد از جنگ ، ھـمـان 
توده ای بودن آن بود که ھـم مـعـرف 
گستردگی این حـرکـت بـه نسـبـت 
حرکتھای پیش از خود و ھـم مـعـرف 
ویژگی مستقل و طبقاتـی آن بـود . 
این دو ویژگی که در رادیـکـال بـودن 
سریع شعارھا و مطالبات بـه شـیـوه 
قھرآمیز خود را به نمـایـش گـذاشـت 
موجب گردیدند تا بار دیگر آن بخش از 
بورژوازی و خرده بورژوازی به ظـاھـر 
آزادیخواه و اصـالح طـلـب کـه حـول 
پالتفرم خاتمی گرد آمـده بـودنـد در 
نیمه راه شیپور عقب نشینی را زده 
ــت ھــمــصــدا  ــمــی و در درون حــاک
گردند .مجبور کردن مردم به اطـاعـت 
از قانون ، اطمینان دادن به بنیادھـای 
حکومتی و دولتی جمھوری اسالمـی 
سیاستی اسـت کـه (( جـبـھـه دو 

خــردادیــھــا )) بــا اســتــفــاده از آن 
میکوشیدند رژیم جمھوری اسـالمـی 
را از خـطــر سـرنــگـونـی و انـھــدام 
برھانند . عمل جناح دیگر حاکمیت در 
رابطه با نمایش مضحک قدرت و توان 
در دفتر تحکیم وحدت نیز عملی تـازه 
و تعصب برانگیز نبود . ایـن بـار اول 
نبود که چاقوکشان این جناح عـربـده 
کش با شعار (( میکشم ، مـیـجـرم ، 
میبرم )) به میدان میامد و بدون آنکـه 
میان دوست و دشـمـن فـرق گـذارد 
مشغول دست و پا شکستن و خـفـه 
کردن بود و علیرغم ظاھـر مـذھـبـی 
خشکه مذھبی که به خود میـگـیـرنـد 
حتی از سوزاندن قـران و انـداخـتـن 
عمامه بـرای بـوجـود آوردن فضـای 
ترس و خفقان ابایی ندارند . اینبار نیز 
چماقداران حاکمـیـت بـا ھـجـوم بـه 
خوابگـاه دانشـجـویـان و آتـش زدن 
وسایل دانشجویان و کشتن چـنـدیـن 
نفر از دانشجویان میـخـواسـتـنـد بـه 
خیال خویش برای مخالفینشـان خـط 
و نشان بکشند . ویژگی ایـن حـرکـت 
به نسبت حرکات قبلی در این بود که 
ھیچکدام از دو جناح حاکمیت قادر بـه 
کنترل آن نبود . علیرغم تھدیـد جـنـاح 
عربده کش رژیم و پند و انـدرز قـلـم 
بدستان و چاپلوسیھای جنـاح اصـالح 
طلب ، بخش بزرگی از دانشـجـویـان 
خواستار خروج از دانشگـاه بـودنـد و 
روزنامه ھای وابسته به جناحھا نـیـز 
نتوانسـتـنـد از خـروج دانشـجـویـان 
مستقل در دانشگاه ممانعت بـعـمـل 
آورند . دانشجویان مستقل در عمل و 
با خروج از دانشگاه رھبری حرکت را 
بـدسـت گــرفـتـنــد . روزنــامـه ھــای 
(( کیھان )) و(( اطالعات )) و دیـگـر 
روزی نامه ھای تـحـت نـفـوذ جـنـاح 
چماقدار ، دانشجـویـان مسـتـقـل را 
ــاب  ــط ــه )) خ ــان ــگ ــی ــزدور ب (( م

میکردند .روزنامه ھای (( نشاط )) و 
ھمشھری )) و مجـالت وابسـتـه بـه 
جناح اصالح طلب آنھا را سنگ پران و 
الستیک آتش زن معرفی میکـردنـد . 
مزدوران و انصار حزب هللا بودنـد کـه 
میکوشیدند تا دانشجویان را منـحـرف 
سازند و حرکت آنھا را از مسیر عـادی 
خویش خارج نمایند . اما ھیچ کدام از 
این دسیسه ھا معـجـزه گـر نشـد . 
دانشجویان و جـوانـان بـپـا خـاسـتـه 
شعار میدادند ، (( یا مرگ یا آزادی )) 
و به این طریق و با ابزار نـارضـایـتـی 
خویش مضحکه بازار تمدن اسـالمـی 
را تمسخر گرفتند . مشـارکـت تـوده 
ھای مردم در تضـاھـرات اعـتـراضـی 
خیابانـی اطـراف کـوی دانشـگـاه و 
ھمچنین گسترش اعتراضات به دیگـر 
شھرھا ، نشاندھـنـده نـیـرو و تـوان 
توده ای و ناتوانی حاکمان در مقابـلـه 
با سیل خـروشـان تـوده ھـا بـود . 
خواھش و التماسھای خامـنـه ای و 
خاتمی ، وعـده و وعـیـدھـای آنـھـا 
بمنظور دستگیر کردن کسانی که بـه 
کوی دانشگاه حمله کـرده بـودنـد و 
اخــراج فــرمــانــده ھــان نــیــروھــای 
انتظامی زمانی که بی نتیـجـه مـانـد 
جای خود را به تھدید و دسـتـگـیـری 
گسترده داد کـه نشـان دھـنـده اوج 
ترس و وحشـت سـردمـداران رژیـم 
جمھوری اسالمی در برابر اعتراضـات 
گسترده تـوده ای بـود . بـی شـک 

مـبـارزه  78جنبش توده ای تیر مـاه 
توده ای را وارد مرحله نوینی ساخـت 
اینکه میگـوئـیـم مـرحـلـه ای تـازه ، 
طبیعی است نخست از نظر تاریخـی 
آن و سپس از نـظـر سـیـاسـی آن 
است . به این معنی که دوره تردید و 
دو دلی نسبت به جناح اصالح طـلـب 
رژیم به پایان رسید . قیام شش روزه 
تیرماه اگر چه سریعا سرکوب گـردیـد 
، اما در طول مدت زمان کوتاه خود به 
خوبی سـیـمـای خـاتـمـی و دسـت 
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 حق تعيني سرنوشت حق مسلم خلقهاست !

اندرکاران و مزدوران وابسته به جنـاح 
آنرا به نمایش گذاشت . بـا رشـد و 
گستـرش تضـادھـای اجـتـمـاعـی ، 
خاتمی نقش مرکزیت خـویـش را از 
دست داد و مجبور گردید تا از مـیـان 
نیروھای تغییر طلب و خواھان بـقـائ 
رژیم یکی را برگـزیـنـد . او نـیـز انـرا 
برگزید که انتظارش میرفت . ھمصـدا 
با ھمکاران خویش که فریاد برآوردنـد 
(( بگیرید ، ببنـدیـد ، بـکـشـیـد )) از 
(( سعی و تـالش پـر ارزش وزارت 
اطـالعـات کــه در ایــن زمـیـنــه نـیــز 
دوشــادوش نــیــروھــای نــظــامــی و 
انتظامـی بـرای اسـتـقـرار نـظـم و 
امنـیـت ! ! تـالش کـرده بـودنـد )) 
ــرکــت  ــن ح ــود . ای ــم ــی ن ــدردان ق
خودجوش توده ای ، ھمه آنھایی کـه 
میخواستند در چھـارچـوب اصـالحـات 
این رژیم حرکت نمایند و تـاکـنـون از 
نبود گستردگی توده ھـای مـردم در 
میدان سیاست استفاده نموده انـدو 
خود را بـعـنـوان نـیـروی سـیـاسـی 
معرفی مینمودند ، از خواب بیدار کنـد 
و اثبات نمـود زمـانـی کـه نـفـرت و 
بیزاری توده ھا به حد انفجار رسـد ، 
تنھا آن نیروھـایـی کـه رسـم قـیـام 
راستی تغییرات انـقـالبـی را قـبـول 
دارند و برای این حرکت بـرخـوردار از 
قانون اجتماعی ، برنامه مشـخـصـی 
ارائه میدھند ، میتوانند مـبـارزه تـوده 
ای را به پیش برند . قـیـام تـیـر مـاه 
ھمچنین اھمیت ارتباط میان جـنـبـش 
داخلی و خـارج از کشـور را نشـان 
داد . اگر چه رژیم آن نیروھایی را کـه 
به دلیل سرکوب گسترده سـیـاسـی 
امکان فعالیت گسترده و عـلـنـی در 
داخــل کشــور را نــدارنــد ، بــه نــام 
(( گروھک )) کوچک قلمداد میکنـد و 
انھا را مسخره میکند ، اما ایـن قـیـام 
ــن  ــارھــای ای نشــان داد کــه شــع
گروھکھـا !! بـمـنـظـور سـرنـگـونـی 
تمامیت جمھوری اسالمی و مـبـارزه 

انقالبی بـرای آزادی تـا چـه انـدازه 
ریشه در داخل جامعه دوانیده اسـت 
و چــگــونــه عــقــایــد و بــرنــامــه ایــن 
گروھکـھـا !! مـیـتـوانـد سـتـونـھـای 
حکومت جمھوری اسالمی را از جـا 
کند . اما مـھـمـتـریـن دسـتـاورد ایـن 
جنبش در سطح بین الـمـلـلـی و در 
آشکار کردن نـقـش خـاتـمـی بـود . 
اقدامات بـعـدی رژیـم در سـرکـوب 
ھرگونه اعتراضی ، بخوبی نشان داد 
که پایدارتریـن جـبـھـه بـرای کسـب 
آزادیھای سیاسی در ایران جبھه ای 
است که در تضـاد کـامـل بـا نـظـام 
جمھوری اسـالمـی تشـکـیـل شـده 
باشد و ھمه جناحھای رژیـم را آمـاج 
قرار دھد . پیام این جنبش به نیـروھـا 
و سازمانھای کمونیستی و انـقـالبـی 
بسیار واضح بود . انقالب اجـتـمـاعـی 
ایران ھزاران سرباز جان فـدا را دارا 
است که به تجربه شـمـا در زمـیـنـه 
سازماندھی ، تعیین خطوط حرکت و 
تشکیل شبکه ھای ارتباط گـیـری بـا 
دیگر گروھھای اجتماعی نیاز دارنـد . 
سازماندھی ھمـه جـانـبـه نـیـروھـا 
بمنظور پاسخگویی به ایـن ضـرورت 
وظیفه اصـلـی تـمـامـی نـیـروھـای 
انقالبی است . سرکوب قیـام شـش 

روزه تیر ماه ھیچگاه به معنـی مـرگ 
این جنبش نبوده و نیست و گسترش 
این جنبش در چند سال اخیر و پـس 

در تظاھـرات تـوده  78از قیام تیر ماه 
ای ھمچون تظاھرات زنان ، جوانان و 
کارگران و زحمتکشان ، دانشجویان و 
دانش آموزان و ھمچـنـیـن ده ھـا و 
صدھا نمونه اعتصاب و راھپیمایـی ، 
راستی و صحت ایـن بـیـنـش را بـه 
اثـبـات مـیــرسـانــد کـه ھـر حـرکــت 
اجتماعی فـراز و نشـیـب بـه خـود 
خواھد دید و طبیعی است که حرکـت 
خود بخودی که سازماندھـی نشـده 
باشد سریعا دچار ضعف و نـاتـوانـی 
خواھد گشت . حرکت تیرماه علیرغـم 
عمر کـوتـاه خـویـش تـوانسـت جـو 
سیاسی را در درون جامعه باز کـرده 
و ھزاران جوان را به میدان سیاسـی 
جامعه بکشاند کـه ایـن جـوانـان در 
ابتدای ورود خویش با سنگ و چـوب 
به جـنـگ نـیـروھـای سـرکـوبـگـر و 
چــاقــوکشــان رژیــم رفــتــنــد . آنــھــا 
توانستند با درک و آگاھـی انـقـالبـی 
پرده ھای شک و تـردیـد نسـبـت بـه 
حاکمیت تـحـمـیـلـی را کـنـار زده و 
پوشالی بودن دستـگـاه رژیـم را بـه 

 . نمایش گذارند
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مبارزه براي خواست هاي عمومی دموکراتیک و پیش برد پیگیر و 
رادیکال آن ، از مبارزات طبقه کارگر براي آزادي و بـرابـري   
جدائی ناپذیر است ، به این منظور طبقه کارگر میباید ضـمـن   
حفظ استقالل طبقاتی خود به سازماندهی خواستهاي عمومی ،   
دموکراتیک در سطح وسیعتري اقدام کند و بسهم خود در جهت 
وحدت بخشیدن به این مبارزات در اشکال خاص خود ، نظـیـر   
جبهه مبارزه براي آزادیهاي دموکراتیک و اتحاد عمـل هـاي     
مقطعی و سازماندهی نشریات و تشکل هاي دموکراتیک کوشش 

 کند  ...



 گرامی باد ياد و خاطره خبون خفتگان راه آزادی و برابری !

سـال  38،  1393روز ھشتم تیر ماه 
از شھادت چھره شـاخـص جـنـبـش 
نوین کمونیستی ایران ، فرزند انقالب 
و پــر از احســاس کــارگــران و 
زحمتکـشـان ، مـبـارزه راه آزادی و 
سوسیالیسم ، رفیق کـبـیـر حـمـیـد 
اشرف یکی از بنیانگذاران و رھـبـران 

رفـیـق فـدایـی  9کبیر سـازمـان و 
دمحم رضا یثربـی ، غـالمـرضـا  دیگر : 

الیق مھربانی ، غالمعلی خراط پـور ، 
عسگر حسینی ابرده ، عـلـی اکـبـر 
وزیری ، دمحم حسـیـن حـق نـواز ، 
طاھره خرم ، یوسف قـانـع خشـکـه 

 بیجاری و فاطمه حسینی میگذرد .
جنگاوران کمونیستی کـه حـمـاسـه 
مقاومت قھـرمـانـانـه آنـان در بـرابـر 
مـزدوران سـرمـایـه در ھـمـه جـای 
کشورمان صدا داد و امـروز پـس از 

سال ھنوز ھم نام حمـیـد  38گذشت 
اشرف بعنوان جنگاوری پر احساس ، 
انقالبی سرسخت و کـمـونـیـسـتـی 
سازمانده بر درفش مـبـارزه خـونـیـن 
طبقه کارگر و توده ھای تحـت سـتـم 
ــوده ھــای  ــدرخشــد . ت ــی ــران م ای
زحمتکش ایران نام حمیـد اشـرف را 
در مقاومت بی نظیر و درگـیـریـھـای 
قھرمانانه وی بر علیـه جـالدان رژیـم 
ــه ،  ــای ــوی و مــزدوران ســرم ــل ــھ پ
میشناسند . حمید اشرف با احساس 
کینه و نفـرت عـمـیـق از دشـمـن و 
عشق بی پایانش به آزادی کـارگـران 
و زحمتکشان در مقابله بـا مـوانـع و 
مشکالت ال عالج فعالـیـت و مـبـارزه 
مخفی و در مقابله با سیل تھاجـمـات 
رژیــم ســمــبــل خــواســت و اراده و 
قاطعیتی بود کـه ھـیـچ مـانـعـی را 
توانای ایستادن در مقابل آن نـبـود . 

حمید در طول سـالـھـای مـبـارزه در 
سنگر سازمان ، با آشنایـی تـمـام از 
اصول و شیوه ھای مبارزه مخفی بـا 
آتش سالح خـویـش چـنـان تـرس و 
وحشتی در دل مـزدوران و جـالدان 
رژیم پھلوی افکنده بـود کـه آنـان در 
پس دیوارھای بشدت محافظت شده 
خویش نیز احاس امنیت و آسـایـش 
 نـــــــمــــــــیـــــــکــــــــردنـــــــد .

بـار حـلـقـه  14حمید اشرف بیش از 
محاصره و کمین پـلـیـس و سـاواک 
رژیم را با ھوشیاری بی نظیر خویـش 
و با نبرد قھرمـانـانـه خـویـش درھـم 
ـــــــــــســـــــــــت .  شـــــــــــک
نبرد قھرمانانـه وی در مـیـان مـردم 
بیشتر به معجزه شـبـیـه بـود . امـا 
حمید نه تنھا در کار نظامی و جـنـگ 
چریکی بـلـکـه در سـازمـانـدھـی و 
رھبری سیاسی تشکیالت از توانایی 
بسیاری برخوردار بود . حمید اشـرف 
پس از ضربه ھای سنگین پـلـیـسـی 

از رفقایی بـود  1349  -1350سالھای 
که با اراده پوالدین خویش تشکـیـالت 
را بازسازی کرد و با کـار و فـعـالـیـت 
شبانه روزی خـویـش ادامـه کـاری 
ــن  ــیــت ســازمــان را تضــمــی ــال ــع ف

رفیق کبیر حمید اشرف بـرای  نمود . 
اصل سازماندھی ، انتقاد و انتقـاد از 

 –خود بـه شـیـوه مـارکسـیـسـتـی 
لنینیستی و نظم و انظباط تشکیالتی 
اھمیت زیادی قائل بود . در حـالـیـکـه 
در مقابل رفقای تشکیالت خود بـزرگ 
بین نبود و از اشتبـاھـات و نـواقـص 
انتقاد میکرد در ھمان حـال در بـرابـر 
انحرافات سرسختانه مـوضـع گـیـری 
میکرد . او با بررسی بی وقفه نـقـاط 
ضعف و قـوت سـازمـان و در نـظـر 

گرفتن تجارب و استفـاده از آنـھـا در 
مبـارزه ، سـازمـانـدھـی و رھـبـری 
تشکیالت به شیـوه یـی مـبـتـکـرانـه 
اصول تئوری و پراتیک را باھم تلفیـق 
میکرد . حمید با در نظر گـرفـتـن ایـن 
تجارب بود که بـارھـا سـازمـان را از 
ضربـات پـلـیـس حـفـظ نـمـود و بـا 
سازماندھی جدید آرزوھای رژیـم را 
نــاکــام مــیــگــذاشــت و تــبــلــیــغــات 
سردمداران رژیم دربـاره اتـمـام کـار 
 سازمان و نابودی آنرا بی اثر میکرد .
وظیفه حمید اشرف بیش از ھر چـیـز 
در حفاظت و ادامـه کـاری فـعـالـیـت 
سازمان بود کـه عـلـیـرغـم ضـربـات 
سنگین پلیس و دستگیری و شھـادت 
رھبران آن ، میبایست بعـنـوان تـنـھـا 
سازمان سیاسی پرولتاریا به فعالیت 
خویش ادامه میداد تا اینکه بتوانـد از 
اھداف و آرمانھای طبقه کارگـر دفـاع 
نماید . در آنزمان بود که آنـدسـتـه از 
اپورتونیستھایی کـه بـدنـبـال اثـبـات 
حقانیت سالھای بی عملی و تسلیـم 
طلبی خویش بودند ، ھـر زمـان کـه 
تھاجمات دیـوانـه وار رژیـم مـتـوجـه 
سازمان بود با تبلیغات ارتجاعی رژیم 
ھمصدا میشدند و حماسه نبـردھـای 
قھرمانانه رفقای ما را بـه تـمـسـخـر 
میگرفتند و گاھی اوقات نیز عـلـنـا و 
بیشرمانه ھمـصـدا بـا رژیـم ادعـای 
مزدوران رژیم مبنی بر مرگ و نابودی 
سازمان را جار میزدند . امـا ھـر بـار 
تجربه بطور غیر قابل انکار ادعـاھـای 
مزدوران سرمایه و اپورتونیـسـتـھـای 
بی عمل را بی ارزش مینمود و بیـش 
از پیش ثابت مینمود که تاریخ مـبـارزه 
طبقاتی با خون و مقاومت حـمـاسـی 
 نـــوشـــتــــه خــــواھـــد شـــد .
مبارزه یا جنگ بی امـان طـبـقـات بـر 
علیه یکدیگر ادامه خـواھـد یـافـت ، 
اھـداف پــرولــتــاریــا نــه در راھــھــای 
مسالمت آمیز مبارزه طبقاتی ، بلـکـه 
در راھھای سخت و دشوار و از میـان 
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 پرتوان باد مهبستگی بني املللی کارگران سراسر جهان  !

آتش نبردھای سنگین تحقق خـواھـد 
یافت . رژیمھای ارتجاعی ھر بـار کـه 
سازمان را مورد ھجـوم قـرار داده و 
ضــربــاتــی وارد ســاخــتــه انــد ، در 
دستگاھھای تبلیغاتی خـویـش ادعـا 
نموده اند که سازمان را نابود ساخته 
اند . اما کیست که نداند این سازمـان 
شکست را نخواھد پذیرفت و با خـون 
و حماسه ھر با با تجربه تر محکـمـتـر 
از قبل سر بر خواھد آورد و مـبـارزه 
خونین انقـالبـی را بـه پـیـش بـرده 

که رفـیـق  55است . بعد از تابستان 
تـن دیـگـر از  9کبیر حمید اشرف و 

رفقای فدایی پس از چندین سـاعـت 
ــد  ــدن ــه شــھــادت رســی درگــیــری ب
دستگـاھـھـای تـبـلـیـغـاتـی رژیـم و 
اپورتونیستھا محبوس در خانـه ھـای 
امــن و آرام خــویــش و مــحــافــل 
روشنفکری خارج کشوری صـحـفـات 
بسیاری را سیاه ساختنـد تـا ایـنـکـه 
حقانیت حرافھایی شکـسـت خـورده 
خویش را به اثبـات بـرسـانـنـد . امـا 
طولی نکشید که بار دیـگـر فـدائـیـان 
خلق یعنی پاس دارندگان خون حمید 
اشــرفــھــا ، خــواب را از چشــمــان 
مزدوران و جالدان ربودند و تـمـامـی 
تالش و کوشش اپـورتـونـیـسـتـھـای 
میھنی و طرفداران مبارزه مسـالـمـت 
جویانه را بی اثر نمـودنـد . سـازمـان 
آتش و خـون زنـده بـود و رد طـول 
اعتالی جنبش توده ای ، پشتـیـبـانـی 
پر احساس و بی نظیر میلیونھـا نـفـر 
از توده ھـای کـارگـر ، دھـقـانـان ، 
ــگــر  ــقــالبــی و دی ــفــکــران ان روشــن
زحمتکشان از سازمان ما و تبدیل آن 

–به بزرگترین سازمان مارکسیسـت 
لنینیست خـاورمـیـانـه و طـرفـداری 
میلیونھا کارگـر و زحـمـتـکـش از آن 
نشاندھنده ایـن حـقـیـقـت بـود کـه 
علیرغم ضربات پی در پی و از دسـت 
دادن بھترین و شایسته ترین رھبـران 
جنبش ، اما آرمانھای آن ھمچنـان پـا 

برجاسـت . مـبـارزه آنـان از جـانـب 
ھــزاران تــن دیــگــر از تــوده ھــای 
ستمکش که شیفـتـه قـھـرمـانـی و 
مقاومت و جانفشانی آنـانـنـد ادامـه 

طـبـقـه  خواھد یافت . پـیـشـگـامـان 
کارگر سرچشمه عشـق و مـحـبـت 
کمونیسم در دل توده ھای زحمتکش 
 و تـــحـــت ســـتـــم ھســـتـــنـــد .
امروز در حالی یاد رفیق کبیر حـمـیـد 

رفیق فدایی ھـم سـنـگـر  9اشرف و 
وی را گرامی میـداریـم کـه جـنـبـش 
فدایی و سازمان مـا صـدھـا فـراز و 

نشیب را از سر گذارنده و بـا تـجـربـه 
اندوزی از شکستھا و پیروزیـھـا و بـا 
بکارگیری تجارب گذشته ، از اصـول 
درخشان رھبران شھید خویـش مـی 
آموزد ، پرچم سـرخـی کـه بـا خـون 
ھزاران حمید اشرف رنـگـیـن گشـتـه 
بعنوان پرچم خونیـن طـبـقـه کـارگـر 
ایران برفراز جنبش انقالبی افراشتـه 
گشته ، پرچم خونین مبارزه قھر آمیـز 
و بیان بر افکن ستمکشان و استثمـار 

 شوندگان .

  یادش گرامی و راھش پر رھرو باد 
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 9صفحه 

 !  با تمام توان خویش به خلق مقاوم کرد در سوریه یاري رسانیم

گروه ارتجاعی " دولت اسالمی در عراق و شام" داعش ، پس از تصرف مـوصـل 
ژوئن با پیشروی به سمت جنوب عراق بسیـاری  ١٠واقع در شمال عراق در روز 

از شھرھای استان صالح الدین از جمله تکریت و بیجی را به کنترل خود در آورد، 
و  پس از به غنیمت گرفتن مقادیر زیادی تسلیحات سبک و سنگین در عـراق و 
انتقال آنھا به سوریه از آنھا برای تصرف مناطق خارج از کنترل خود در شـمـال، 

 شرق و جنوب سوریه استفاده کردند .
این گروه از روز دوم جوالی حمله ای ھمه جانبه به کوبانی را آغاز کرده است و 

و روستاھای اطراف حمله به مواضع واحدھای مـدافـع  کوبانی با حمله به شھر
خلق تالش کرده که این مناطق را نیز در امتداد مرز ترکیه بـه کـنـتـرل خـود در 

   .آورد
گـروه داعـش  شـھـر   بر پایه گزراش سازمان دفاع از حقوق بشر کـردسـتـان 

کوبانی را از سه طرف به محاصره خود درآورده و حمالت مرگبـاری را بـه قصـد 
تصرف آن تدارک دیده است. و ھر لحظه احتمال سقوط کوبانی و وقوع فـاجـعـه 

  .باشد انسانی در آن محتمل می
ما در کمیته کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ضمـن حـمـایـت فـاطـع 
خویش از مبارزات بر حق خلق کرد و دیگر خلق ھای  سوریه بار دیگـر تـمـامـی 
نیروھای انقالبی و افکار مترقی را برای حمایت از دستاوردھای خـلـق کـرد در 

 سوریه فرا می خوانیم.
کمک به خلق کرد و گروھھای مبارز کرد در سوریه  وظیفه احزاب و جریانات 
مترقی ، چپ و کمونیست در سرتاسر جھان است . جنگ کنونی در سوریه 
نبرد تفکر آزاد و پیشرو و انقالبی در برابر تفکر واپس گرایانه و متحجر و ضد 

انقالبی است که با اتکا به خرافات اسالمی و با کمکھای وسیع امپریالیسم و 
 .ارتجاع منطقه درصدد سرکوب مبارزه و انقالب است

 پرتوان و پیروز باد مبارزات بر حق خلق ھای ستمدیده در سراسر جھان 
 نابود باد ارتجاع

 زنده باد سوسیالیسم
 کمیته ایالتی کردستان - سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

  ٢٠١۴برابر با بیست و يکم ژوئیه  ١٣٩٣سی ام تیر 



 “سوسن شھبازی”
  " ھمیشه مرگ، 

 ھمیشه عزا،
  "سعید جان

 اسماعیل خویی   
  ِ درھفـتـه ای کـه گـذشـت از سـر
دلجویی نزد دوستـی رفـتـم کـه در 
عزای عزیزش به ماتم نشستـه بـود. 
رفته بودم تاشاید اورا مرحمی باشـم 

ایـن  اما دریغ کـه زخـم ھـای درونـم
امکان را نداد. حسی عجیب داشـتـم. 
حس فریادی که در گلو خـفـه شـده 
باشد . حس زنی کتک خورده کـه از 
ــویــش  ــل ــرس، صــدایــش را در گ ت

 . می کند  حبس 
حس مادری که عزیزش را کشته انـد 
و حتّا تھدید می شود که اگر تـعـرض
کنی، زنـدگـی را بـر تـو سـیـاه تـر 
خـواھــیــم کــرد. حــس زنــدانــی کــه 
ھمواره در آن، ھستی و محکومیـتـت 
پایانی ندارد . حس زنی که لخت می 
گیـرد ولـی شود و تمام تنش ُگر می
مجبور به ھمخوابگـی سـت وگـرنـه 
کودک بیمارش را از دسـت خـواھـد 

داد. حس کسی که می خواھد حرف 
بزند ولی گوشـی نـمـی یـابـد. آری 
تماماً حس بودم و به دوستم گـفـتـم: 
می دانی تلخ ترین لحظه در زندگـی، 
وقتی است که ھـمـه چـیـز را مـی 
بینی و ھیچ کاری نمی توانی بکنـی. 
این را گفتم و تمام شب از بد خوابـی 
جان کندم و در کشاکـش کـابـوسـی 

 ویرانگر بودم.
امروز نیز ھمان درد را دارم . ھـمـان 
حس خفگی. ھمان حـس سـرکـوب. 
خودم را لحظه ای در آینه نگاه کـردم 
از دیدن خودم گریه ام گـرفـت.از ایـن 
بیچارگی، ملولم. حـوصـلـه ی ھـیـچ 
کاری را ندارم . اگرچه از کله ی سحر 
در جنب و جوشم ولـی سـرم جـای 
دیگری است. سرم درد می کند. تنـم 

می کند.    درد می کند. حتا قلبم درد 
بــا خــود در درون زخــم خــورده ام 
صحبت کوتاھـی بـا رفـیـق سـعـیـد 
سلطانپور داشتم. صـدای رسـایـش 
وقتی می خوانـد: "بـا کشـورم چـه 

عـاصـی تـرم کـرد.      رفته ست؟"، 
سعید را دیدم در آن لباس دامادی، بـا 
شور و نشاطی که به خون نشسـت. 
سعید را دیدم که ھمین امروز اعـدام 
شد. دیدم دقیـقـاً مـثـل چـنـد شـب 

ھیچ کاری نمی تـوانـم بـکـنـم.  پیش

فریاد خفه ای گلویم را می فشـارد . 
وقتی تمام وجودت فریـاد اسـت امـا 
حنجره ات را یـارای بـرکشـیـدن آن 
نیست. تنھا از رگھای تنت اشک مـی 
ریزد. ھمان کـه گـفـتـه انـد: "اشـک 
کباب, باعث طغیان ِ آتش اسـت". در 

ی شعله بـارِ -  این طغیاِن آتش، چھره
سعید را می بینم که از دور دسـت ِ 
جاودانگی و از شب ِ دامـادیـش بـه 

 روی ما لبخند می زند...
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سوسیالیسم و کمونیسم نه محصول 
تخیالت بشر دوستانه بوده و نه مفاھیم و 
مقوالتی مقدس ھستند که در رویاھای 
مصلحین اجتماعی و در آرزوھای خام 

انسانھای ناتوان در برابر اتفاقات و حوادث 
تاریخی و طبیعی شکل گرفته باشند . 

کمونیسم محصول جامعه سرمایه داری 
مدرن و نتیجه جدال دو طبقه متضاد 

اجتماعیست : طبقه کارگر و طبقه سرمایه 
دار که دو طبقه اصلی جامعه سرمایه داری 

 معاصر را تشکیل میدھند .

به مناسبت سالگرد جاودانه 

 شدن سعید


