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در صفحات دیگر ...

 

گرامی باد 8 مارس
هیئت تحریریه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

هشتم  است.  درراه  زن  روزجهانی  مارس  هشت 
که  است  مردانی  و  زنان  مبارزات  آور  یاد  مارس 
به  دادن  وپایان  و  جنسی  تبعیض  برانداختن  برای 
دوران  دراین  برخواستند.  مبارزه  به  برزنان  ستم 
اندیشی،  تاریک  و  ارتجاع   مقاومت  برغم  طوالنی 
دست آوردهای غیرقابل کتمان این مبارزات برتداوم 
اقتصادی،  های  خواست  تمام  تحقق  تا  مبارزه 

اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زنان تاکید میورزد.

واقعیت  این  نشاندهنده  همچنین  مبارزات  این  روند 
انواع  و  زنان  نابرابری  کامل  برانداختن  که  است 
تبعیضات جنسی همچون دیگر بالیای جوامع طبقاتی 
اما  بود.  خواهد  ممکن  سرمایه  سلطه  برانداختن  با 
حقوق  تحقق  برای  مبارزه  که  نیست  معنا  بدین  این 
زنان را به تحقق سوسیالیسم حواله داد، بلکه مبارزه 
در  بویژه  طبقاتی  در جوامع  ستم جنسی  رفع  برای 
ایران جمهوری اسالمی زده که نیمی از جامعه را 
از ابتدائی ترین حقوق خود محروم نموده و ارتجائی 
ترین مناسبات مذهبی و پدرساالرانه را بر مقدرات 
در  است  ای  مبارزه  خود  است،  کرده  حاکم  زنان 
جهت سوسیالیسم و بدون تردید هر موفقیتی در این 
مبارزه ولو کوچک، جامعه را گامها به سمت ترقی 
و تکامل و افزایش سطح آگاهی و سازمانیافتگی و 
میدهد.  سوق  اجتماعی  انقالب  تحقق  برای  آمادگی 
عالوه بر همه اینها ایستادگی در برابر ستم و مبارزه 
برای رهائی انسانهائی که در چنبره ارتجاع ، کهنه 
پرستی و پدرساالری اسیرند، یک وظیفه همیشگی 
هر انسان آزاده ای است. ما از هم اکنون فرارسیدن 
8 مارس روز جهانی زن را به همه زنان بویژه زنان 
به  را  آنها  و  میگوئیم  شادباش  زحمتکش  و  کارگر 
تداوم مبارزه در جهت تحقق خواست ها و مطالبات 

شان فرامیخوانیم.

کارگران و نبرد در دو جبهه 
عمواوغلی

درآستانه سال جدید قرارداریم. مدتها است که زیر 
مختلف   های  جناح  تبلیغاتی  جاروجنجالهای  پوشش 
برتوده  وسیاسی  اقتصادی  فشارهای  تشدید  رژیم 
یافته است. هرچه که  ابعاد بی سابقه ای  کارگران  
وعمیق  تر  گسترده  وسیاسی  اقتصادی  بحران  ابعاد 
تر میشود حمله به طبقه کارگر سازمانیافته تر میشود 
درحالیکه اخراجهای دسته جمعی، پائین بودن سطح 
و  معوقه   های  حقوق  پرداخت  عدم  ها،  دستمزد 
داموکلس  شمشیر  همچون  که  ای  گسترده  بیکاری 
بر باالی سر کارگران قرارگرفته است اینک قیمت 
است  یافته  سیرصعودی  آنچنان  عمومی  مایحتاج 
حداقل  تامین  از  زحمتکش  قشر  و  کارگر  طبقه  که 
از حل  درمانده  اند. رژیم  بازمانده  معیشت خودنیز 
اعتصابات  گسترش  از  در هراس  اقتصادی  بحران 
کارگری اکنون تعرض سیاسی گسترده به کارگران 
و  متحد  از  ترس  است.  دستورقرارداده  در  را 
اتحاد  سایه  در  که  قدرتی  و  کارگران  شدن  متشکل 
طبقه کارگر پدید میاید رژیم را در ترس و نگرانی 
بهانه  به  روز  هر  جهت  همین  به  است.  برده  فرو 
ای در پی شکار کارگران پیشرو و رهبران عملی 
خودداری  ای  سرکوبگرانه  اقدام  هیچ  از  کارگران 
کارگران  دستگیری  و  تهدید  فشارسیاسی،   . نمیکند 
به جائی رسانده است که هرگونه  کار را  معترض 
اعتراض به رفتار کارفرماها در زمینه عدم پرداخت 
حقوقهای معوقه، نبود بهداشت و ایمنی محیط کار که 
هر روزقربانیان جدیدی میگیرد، حق ایاب و ذهاب، 
با  موارد  بیشتر  غیره  و  اوالد  حق  مرخصی،  حق 
سرکب شدید مواجه میگردد. بویژه با پا در هوا بودن 
قانون کارقبلی که در حال تغییر آن باز هم به ضرر 
کارگران هستند دست آویزهای قانونی نیز از دست 
کارگران شاغلی  این وضع  است.  درآمده  کارگران 
است که هنوز قانون کار شامل شان میشود. میلیونها 
تولیدی و خدماتی   نفر کارگر کارخانه ها و مراکز 
فعلی  کار  بریده  سرودم  قانون  شمولیت  از  قبال  که 
پیمانی  کارگر  هزار  ها  بعالوه صد  اند  شده  خارج 

ازهیچ پشتوانه ای برخوردار نیستند.

ثروت،  و  قدرت  صاحبان  که  است  حالی  در  این 
های  انگل  سایر  و  دالالن  تجار،  داران،  سرمایه 
مشغول  ناپذیری  سیری  ولع  و  حرس  با  اجتماعی 
کارگران  دسترنج  و  ملی  های  ثروت  کشیدن  باال 
حقوق  پرداخت  حالیکه  در  هستند  زحمتکشان  و 
با سرمایه  تا  میاندازند  به عقب  کارگران را ماه ها 
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اعالمیه مشترک احزاب و 
سازمان های کمونیست برای 

تحریم فعال انتخابات 
نه به انتخابات فرمایشی 

نه به رژیم سرمایه داری ومذهبی ایران 
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گرامی باد حماسه سیاهکل
شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

یا ما سر خصم  را 
بکوبیم به سنگ.....

در اوج استبداد سلطنتی و 
تحمیل خشونتی فاشیستی 
در  و چه  زندانها  در  چه 
کوچه و خیابان، گروهی 
جان  از  کمونیستهای  از 
رخوت  با  مقابله  گذشته، 
سیاسی آن شرایط را جز 

با بکارگیری آگاهانه

کارگران و نبرد در دو ...            صفحه اول

گرامی باد 8 مارس ...               صفحه اول

اعالمیه مشترک احزاب ...         صفحه اول

گرامی باد حماسه سیاهکل ...      صفحه اول

قیام جنبش انقالبی کرد ...           صفحه   2

8 مارس  ) شعر ( ...                صفحه   6

پیام کمیته کردستان ...               صفحه   7

بمناسبت 2 بهمن ...                  صفحه   8

ندیدند.  جو  چاره  مسلحانه  مبارزه  و  انقالبی  قهر 
سازان  حماسه  انقالبی  قیام  از  سال  یک  و  چهل 
یک  بطن  در  که  سازانی  حماسه  میگذرد.  سیاهکل 
قلب  به  ها  شلیک  اولین  با  مسلح  دندان  تا  رژیم 
بساط ستم و نابرابری رژیم، اعجاز کردند و اولین 
انداختند. مستبد  رژیم  یک  عمر  شیشه  بر  را   تَرک 
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بقیه از صفحه اول

کارگران و نبرد در دو جبهه ...
ثروت  به  رباخواری  و  سودده  بخشهای  در  گذری 
تومان  میلیارد  هزاران  شدن  آشکار  خودبیافزایند. 
اختالس های پی در پی، درگیر شدن صاحبان قدرت 
آنها  بادآورده که  تقسیم ثروت های  و ثروت برسر 
است  انداخته  هم  جان  به  درنده  گرگان  همچون  را 
نشان فساد گسترده در دستگاهی است بحران ریشه 
و  چنگ  برغم  آنها  اما  است.  پوسانده  را  آن  های 
کارگران  دستمزد  اینکه  در  بهم،  دادن  نشان  دندان 
پرداخت  از  ها  ماه  و  نگهدارند  پائین  سطح  در  را 
جمعی  دسته  اخراجهای  به  و  بکنند  خودداری  آن 
دست بزنند و از هرگونه تالش کارگران برای ایجاد 
تشکل های مستقل جلوگیری بکنند، البته متحدا عمل 
همچون  سرکوب  جهنمی  دستگاه  که  چرا  میکنند. 
برفرق  تا  است  آماده  دارا  در دست طبقات  چماقی 

هر  معترضی گوبیده شود. 

در حالیکه کارگران از اوضاع وخامت بار خویش 
نتگ  به  داری  سرمایه  استثمار  و  فشار  تشدید  و 
سیاسی  و  اقتصادی  مطالبات  تحقق  برای  و  آمده 
میزنند،  دست  اعتراضات  مختلف  اشکال  به  خود 
جمهوری اسالمی و رسانه های وابسته به آن تالش 
میکنند با عمده کردن جنگ جناح ها و بزگ نمائی 
جاروجنجال  و  ارجاع  مجلس  نمایشی  »انتخابات« 
غیره   و  جنگ  خطر  و  اقتصادی  محاصره  درباره 
مبارزات و مطالبات کارگران را که بویژه در استانه 

سال جدید  تشدید میشود، تحت الشعاع قراردهند.

تردیدی نیست که تحریم اقتصادی ایران توسط دول 
امپریالیستی  که بیشترین ضرر و زیان اش متوجه 
کارگران و زحمتکشان است از پیش محکوم است. 
طبل  بر  کوبیدن  و  اقتصادی  تحریم  با  امپریالیستها 
جنگ دنبال منافع استراتزیک خود در منطقه هستند. 
و  جنگ  جز  اقداماتی  چنین  نتیجه  که  است  روشن 
کشتار، گرسنگی و ویرانی و از هم پاشیدگی شیرازه 
اکنون  هم  از  ندارد.  بر  در  دیگری  چیز  جامعه 
جمهوری اسالمی به بهانه همین تهدیدات هرجنبنده 
سر   طلبی  برابری  و  ازادیخواهی  ندای  که  را  ای 
دهد به بهانه همسوئی با آمریکا و متحدانش سرکوب 
و  کمونیست  فعالین  سرکوب  میان  این  در  میکند. 
از  را  کارگری  جنبش  بویژه  اجتماعی  جنبشهای 
آن رو در الویت خود قرارداده است که تنها جنبش 
کمونیستی و طبقه کارگر است که ظرفیت  طرح و 
مبارزه برای تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی و فرهنگی اکثریت عظیم توده های کارگر 
امپریالیستها  همین خاطر  به  دارد.  را  و زحمتکش 

به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و دنیای سرمایه و 
سرکوب نیز برغم اختالف منافع شان  با جمهوری 
و  کمونیستی  جنبش  سرکوب  امر  در  اسالمی، 

کارگری همسو و هم مرام هستند. 

اکنون جنبشهای اجتماعی جامعه و در راس آن طبقه 
کارگر خواه نا خواه در هر دو جبهه درگیر هستند 
و در این میان جنبش کمونیستی  و کارگران پیشرو 
را  زمان  باید  کارگری  جنبش  عملی  رهبران  و 
دریابند ضمن تحکیم صفوف همبسته خود و با ارائه 
برنامه های راهبردی  و با متحد کردن تمام نیرو و 
توان خود  به یاری طبقه کارگر بشتابند به ارتقائ 
به  رسانند.  یاری  طبقه  سازمانیابی  و  آگاهی  سطح 
تدارک  گمارند.  همت  علنی  و  مخفی  سازماندهی 
عملی برای  دوران تعیین کننده و روزهای سخت 
تدارک عملی  مبارزه و  اشکال مختلف  تعین  نبرد، 
برای وارد شدن به عرصه مبارزات تعیین کننده از 
جمله وظایفی است که به هیچ وجه نباید آنرا پشت 

گوش انداخت.

نطفه اعمال حاکمیت توده ای مظهر ابتکار انقالبی 
توده ای و دیگری یعنی خلق کرد مظهر مقاومت و 
ایستادگی انقالب بود. خلق کردکه سراسر تاریخچه 
مبارزه  با  اخیر  دورانهای  در  آن  سیاسی  زندگی 
علیه ستمگران توام بوده است بار دیگر هنگامیکه 
طوفان انقالبی 1357 سراسر جامعه را فرا گرفت 
پیوست  ایران  مردم  های  توده  سراسری  جنبش  به 
و نقش برجسته  و انقالبی خود را در جنبش ایفاء 
نمود. توده های مردم کردستان دوش به دوش تمامی 
ای حماسه  بمبارزه  ایران  ملیتهای ساکن  توده های 
با  تا  برخاستند،  شاه  رژیم  علیه  قهرمانانه  و  آفرین 
دمکراتیک   – انقالبی  درخواستهای  آن  سرنگونی 
سازند.  متحقق  فوری  امری  بمثابه  را  خود  دیرینه 
بمراکز  یورش  با  بهمن   22 مسلحانه  قیام  در  آنها 
ستم و سرکوب نقش انقالبی خود را در سرنگونی 
قهر آمیز رژیم شاه ایفاء نمودند. آنها مسلح شدند تا 
کنند و  دفاع  انقالبی خود  از دستاوردهای  مسلحانه 

ستمگری ملی را نیز براندازند.

خلق کرد بنا به سنن ملی و تجارب مبارزاتی خود 
از همان آغاز قیام از این امتیاز ویژه برخوردار بود 
که برخالف توده های مردم سراسر ایران از اعتماد 
دسته  دارو  به  نسبت  کورکورانه  پیروی  و  مطلق 
خمینی که بر موج جنبش توده ها سوار شده بودند 
مبرا بود از همین رو هنگامیکه ضد انقالب بقدرت 
خزیده تالش نمود که با توسل به توهم و ناآگاهی توده 
ها و اعتماد ناآگاهانه ای که آنها به خمینی داشتند، 
ابتکار عمل انقالبی را از توده های مردم بگیرد و 
نخستین گام را در جهت  ضد انقالبی خود بازسازی 
ارتش و خلع سالح توده ها قرار داد . خلق کرد از 
بر زمین گذاشتن سالح سرباز زد . تجربه مبارزاتی 
آنها  به  کردستان  مردم  دهای  توده  انقالبی  سنن  و 
آموخته بود که تنها با در دست داشتن سالح قادرند 
از دست آوردهای انقالبی خود دفاع کنند، هرگونه 
توطئه ضد انقالبی را درهم کوبند و در برابر یورش 
انها  کنند.  مقاومت  و  ایستادگی  رژیم  یافته  سازمان 
در تجربه مبارزاتی خود دیده بودند که هر گاه سالح 
ستم  تداوم  و  حقوق  سلب  شد،  گرفته  آنها  دست  از 
پیامد آن بوده رژیم جمهوری اسالمی که بخوبی آگاه 
مردم  های  توده  دست  در  سالح  که  وقتی  تا  بود، 
کردستان باشد، نه قادر است نظم ضد انقالبی خود 
خلق  میتواند  نه  و  سازد  حاکم  دیگر  مناطق  در  را 
کرد را به تبعیت و فرمانبرداری از خود وا دارد، 
یورش  فرمان سرکوب خلق کرد را صادر کرد و 
عنان گسیخته مزدوران مسلح آن به کردستان آغاز 
گردید. اما مگر می توان خلق مسلحی را که بدفاع 
بپا  ستمگری  رفع  و  خود  انقالبی  دستاوردهای  از 
؟ روبر  بانقیاد کشی  و  است، سرکوب کرد  خاسته 
شد و سرافکنده راه عقب نشینی را در پیش گرفت. 
در زمینه تاثیر این مقاومت دلیرانه مردم کردستان 
که مورد پشتیبانی و حمایت همه نیروهای انقالبی و 
مترقی سراسر ایران بویژه سازمان ما قرار گرفت 
همین بس که که رژیم پس از این شکستها تا مدتها 
فشرده  بنحو  را  خود  انقالبی  ضد  اهداف  نتوانست 
و  مقاومت  مظهر  کرد  خلق  برد.  پیش  متمرکز  و 
ایستادگی انقالب گردید. رژیم تمامی تالشهای ضد 
انقالبی خود را بکار گرفت توده های مردم کردستان 
و  وسیاسی  اقتصادی  فشارهای  شدیدترین  زیر  را 
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قیام و جنبش انقالبی خلق کرد 
به نقل از نشریه ریگای گه ل شماره 61) ارگان 

کمیته کردستان سازمان (
توفان انقالب 1357 که در 22 بهمن ماه همان سال 
به قیام مسلحانه انجامید و نظام سلطنتی را که مظهر 
برچید  ایران  از  بود  شاهان  ساله  ستمگری 2500 
یکی از برجسته ترین رویدادهای انقالبی تاریخی و 
دقایق ارزشمند زندگی سیاسی توده های مردم ایران 
صفحات  بر  برجسته  فصلی  بصورت  که  است، 
تاریخ مبارزه انقالبی توده های ستمدیده و استثمار 
شد.  خواهد  تاریخ حک  ستمگران  علیه  جهان  شده 
تشکل  انقالبی و ضعف  فقدان رهبری  که  چند  هر 
و آگاهی کارگران و زحمتکشان ایران مانع از آن 
گردید که این انقالب به فرجام پیروزمند خود برسد 
در  مردم  های  توده  دیرینه  آرمانهای  و  آرزوها  و 
جهت برانداختن ستمگران و استثمارگران تحقق یابد 
بلکه بالعکس یکبار دیگر ستمگران و استثمارگران 
ابتکار عمل انقالبی را از دست توده های ستمدیده 
و زجر کشیده مردم ایران گرفتند. و  بر آنها مسلط 
شدند، با این وجود عزم ابتکار و اراده انقالبی توده 
نهایت  به  انقالب  طوفانی  سالهای  حین  در  که  ها 
برای  عظیمی  آوردهای  دست  بود،  رسیده  خود 
آنهابه ارمغان آورد که هر چند بخش عظیمی از این 
آنها  خاطره  اما  شد،  گرفته  پس  آنها  از  دستاوردها 
که اینک بصورت تجارب گرانبها و ارزشمندی در 
ذهن توده های مردم با تجدید قوای خود به مبارزه 
و  تجارب  این  تمامی  خاستند،  بر  کننده  تعیین  ای 
بخدمت  را  خود  انقالبی  دستاوردهای  های  خاطره 
از  را  امان  همیشه  برای  بار  این  و  گرفت  خواهند 
ستمگران خود خواهند گرفت. سوای تمامی نتایجی 
هر  که  موضعی  و  آورد  ببار   1357 انقالب  که 
یک از طبقات و اقشار جامعه در این انقالب اتخاذ 
تحول  در  ایران  ساکن  ملیتهای  که  نقشی  نمودند، 
ایفاء نمودند، بر  انقالبی آن  انقالب و دستاوردهای 
هیچکس پوشیده نیست و برجسته ترین نقش را در 
ملیتهای تحت ستم، خلقهای تحت ستم ترکمن  میان 
با بنای شوراها بمثابه  ایفاء نمودند که یکی  و کرد 
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سالها بر زحمتکشان ملت ما ستم روا داشتند دوباره 
به مردم وعده  و  بیرون خزیده  از سورخهای خود 
و عید می دهند. اما کیست که در دشمنی این دارو 
دسته مرتجع نسبت به کارگران و زحمتکشان تردید 
بی  اینان  جنایات  ابعاد  از  که  کیست  باشد؟  داشته 
اطالع باشد ؟ و کدام انسان زحمتکشی است که به 
مدافعین  یا  باشد؟  نداشته  آگاهی  اینان  کثیف  ماهیت 
در  که  بگیرید  نظر  در  را  مقاومت  ملی  شورای 
راس آنها جنایتکاری مانند بنی صدر این جالد مردم 
و  کارگران  دانشجویان،  ترکمن صحرا،  کردستان، 
زحمتکشان قرار داشت، که برنامه خود را دفاع از 

سرمایه داران و حفظ نظام موجود قرار داده اند.

اینان نیز به مردم وعده دمکراسی و آزادی میدهند. 
به  اعتقادی  هیچ  تبلیغاتیشان  ادعاهای  برخالف  اما 
ترین  اساسی  و  اولین  به  که  چرا  ندارند  دمکراسی 
اصل دمکراسی که همانا اعمال حاکمیت توده های 
مسلح از طریق شوراهاست اعتقاد ندارند و باز هم 
می خواهند یک جمهوری اسالمی دیگر بر پا کنند.

و  بسیار  جنجال  و  جار  از  پس  نیز  سبز  جریان   
امواج  تا حدودی موفق گردید بر  پشتیبانی خارجی 
نارضایتی توده ها سوار گردد و رهبری چند حرکتی 
را بدست گیرد. اما طولی نکشید که توده ها دریافتند 
که اینان نیز خواهان تغییر و تحول نمیباشند و تنها 
در  که  است  حاکمیت  در  شدن  سهیم  آنها  خواست 
شرایط  کنونی  مردم خواهان سرنگونی آن هستند . 
جناح لیبرال در طول مدت حاکمیت خویش از زمان 
دوران  سیاهترین  در  و  موسوی  وزیری  نخست 
دوران  بعنوان  آن  از  وی  که  ایران  معاصر  تاریخ 
سرمایه  شدن  پروار  دوران  تا  میکند  یاد  طالیی 
داران داخلی و خارجی در زمان حکمرانی سردار 
سازندگی؟! هاشمی رفسنجانی از برنامه ای سیاسی 
– اقتصادی ارتجاعی پیروی کرد که نتیجه آن تنها 
فقر و سیه روزی هر چه بیشتر توده های استثمار 
شده و محروم بود. و ما آنها را از آغاز تا کنون و 
در آینده نیز دشمنان خلق دانسته و معتقدیم که سران 
آن بایستی به جرم خیانت و جنایت بشدت مجازات 
گردند. تاریخ هرگز سالهای 60 تا 67 را فراموش 
نخواهد کرد. خلق نمیتواند خاوران را از یاد ببرد . 
توده ها بر آنند تا سالح خویش را برای روز انتقام 
صیقل دهند. اما انقالب باید به توده های مردم آموخته 
باشد که تنها به کسانی اعتماد کنند که در برنامه خود 
دفاع  زحمتکشان  و  کارگران  منافع  از  عمل  در  و 
واقعی  دمکراسی  یک  برقراری  خواهان  و  میکنند 
مبارزه  سال   41 طی  که  سازمانی  یگانه  و  هستند 
مستمر پیوسته نشان داده است که لحظه ای از منافع 
مرحله  در  و  نکرده  و زحمتکشان عدول  کارگران 
حقیقتا  رژیم  یک  برقراری  خواستار  نیز  کنونی 

انقالبی و دمکراتیک است ، سازمان ماست.

سازمان ما که چهل و یکمین سالروز بنیانگذاری آن 
با 19 بهمن یعنی سالروز حماسه آفرینی فدائیان خلق 
در سیاهکل فرا رسیده است در طول مبارزات بی 
امان و با برنامه و عملکرد انقالبی خود شایستگی 
آنرا دارد که مورد اعتماد توده های مردم ایران باشد. 
چهل و یک سال پیش رفقای ما در یکی از سیاهترین 
حماسه  ای  مبارزه  به  ایران  اخیر  تاریخ  دورانهای 
مبارزات  سنت  و  برخاستند  شاه  رژیم  علیه  آفرین 
انقالبی کمونیستهای ایران را احیاء نمودند از آن پس 

تاکنون دفاع سازمان ما از منافع کارگران و مبارزه 
بخاطر دمکراسی و سوسیالیسم بر هیچکس پوشیده 
مبارزه  این مدت در  فدایی که طی  نیست. هزاران 
علیه رژیم شاه و رژیم جمهوری اسالمی جان باختند 
بند  در  اسالمی  جمهوری  رژیم  زندانهای  در  یا  و 
به  را  خود  وفاداری  خفتند  خود  خون  در  و  شدند 
آرمان کارگران و زحمتکشان نه در حرف بلکه در 
عمل نشان داده اند. صحت و خقانیت گفتار و کردار، 
خط مشی و مواضع ما در تجربه های توده ها خود 
را نشان داده است سازمان ما از همان فردای قیام 
یعنی هنگامیکه اکثریت عظیم توده های مردم پی به 
بودند  نبرده  رژیم  انقالبی  ضد  و  ارتجاعی  ماهیت 
به افشای رژیم جمهوری اسالمی پرداخت و دوش 
انقالب  دستاوردهای  از  مردم  های  توده  دوش  به 
دفاع کرد، از مبارزه مسلحانه خلقهای قهرمان کرد 
و ترکمن که بدفاع مسلحانه از دستاوردهای انقالب 
برخاسته بودند ، همه جانبه حمایت کرد و پیگیرانه 
زحمتکشان  و  کارگران  انقالبی  خواستهای  از 
توده  حزب  رسوای  ماهیت  ما  سازمان  نمود.  دفاع 
به فریب  اکثریتی های خائن را که می کوشیدند  و 
را  حاکم  ارتجاعی  رژیم  تا   شوند  متوسل  ها  توده 
سازمان  کرد.  افشا  کنند،  معرفی  انقالبی  و  مترقی 
ما طی بیش از سی سال که از شکل گیری شواری 
اهداف،  ماهیت،  مدواما  است،  گذشته  مقاومت  ملی 
مقاصد و برنامه آنرا برمال نموده است و نشان داده 
است که جمهوری دمکراتیک اسالمی اینان نیز هیچ 
 . ندارد  خمینی  اسالمی  جمهوری  با  اساسی  تفاوت 
است  داده  نشان  عمل  در  و  برنامه  در  ما  سازمان 
و  دمکراسی   ، راهی  راه  مبارزه  پیگیرترین  که 

سوسیالیسم است. 

از  جدا  منافعی  و  اهداف  اساسا  که  فدائی  سازمان 
نهائی  هدف  و  ندارد  کارگر  طبقه  منافع  و  اهداف 
خود را بر انداختن نظام سرمایه داری توسط طبقه 
مبرا  سوسیالیستی  جامعه  یک  برقراری   و  کارگر 
هدف  است،  داده  قرار  استثمار  و  ستم  هرگونه  از 
اسالمی  جمهوری  رژیم  سرنگونی  را  خود  فوری 
داده  قرار  شواریی  فدراتیو  جمهوری  برقراری  و 
 – دمکراتیک  درخواستهای  ترین  فوری  که  است 
ضد امپریالیستی و رفاهی توده های مردم را سریعا 

متحقق سازد.

عموم توده های مردم از مظالم دیکتاتوری، اختناق 
و سرکوب رژیم جمهوری اسالمی بستوه آمده اند و 
خواستار برقراری یک رژیم دمکراتیک در ایران 
هستند. برنامه حداقل ما خواهان برقراری یک رژیم 
حقیقتا دمکراتیک از طریق اعمال حاکمیت توده ای 
از طریق شوراهای کارگران و زحمتکشان و توده 
هرگونه  رفع  خواهان  ما  برنامه  است.  مسلح  هاس 
ملی،  و  قومی   ، جنسی   ، نژادی  ستم  و  تبعیض 
برسمیت شناختن بی قد و شرط حق تعیین سرنوشت 
برای ملتهای تحت ستم ایران و اجرای اکید آزادیهای 

سیاسی است.

در برنامه ما قطعی ترین مبارزه علیه امپریالیسم و 
پایگاه داخلی آن بورژوازی وابسته ملی کردن کلیه 
و  بزرگ  بورژوازی  به  متعلق  و موسسات  صنایع 
قراردادهای  افشا  و  الغا  امپریالیستی،  انحصارات 
کارگری  شوارهای  کنترل  و  امپریالیستی  اسارتبار 

بقیه در صفحه 4
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پیام کمیته کردستان بمناسبت سی و..
و  کارگران  خورده  سوگند  دشمن  و  سرکوب  و 
رژیم  این  است.  ایران  زحمتکش  های  توده  عموم 
طی سی و سه سال جز فقر و بدبختی و بحرانهای 
مداوم، دیکتاتوری و سرکوب ، کشتار، دربدری و 
از شر  ایران که  از مردم  تن  آوارگی صدها هزار 
ستمگریهای این رژیم به کشورهای دیگر پناه برده 
اند، ثمری نداشته است و برهمین مبناست که اکثریت 
عظیم توده های مردم از این رژیم رویگردان شده 
اند و خواستار برافتادن آن هستند. مجموعه وضعیت 
با  مستمر  بطور  که  نیز  رژیم  سیاسی  و  اقتصادی 
و  تزلزل  دهنده  نشان  است  بوده  روبرو  بحران 
ناپایداری این رژیم علیرغم سرکوب خشن و افسار 
گسیخته و حمایت امپریالیستها از آن است. واقعیت 
علیرغم  اسالمی  جمهوری  رژیم  که  است  این  امر 
فجایعی که به بار آورده است و با آنکه سرکوب و 
این  با  است  اعالی خود رسانده  به حد  را  ددمنشی 
وجود نتوانسته است روحیه انقالبی، مبارزه جویانه، 
مقاومت و ایستادگی را درمردم از بین ببرد. رژیم 
هر جنبش اعتراضی توده ها را بیرحمانه سرکوب 
زندانهای  در  را  انقالبی  هزار  دهها  است،  نموده 
خود به بند کشیده هزاران  انقالبی را به جوخه های 
شیوه  ترین  وحشیانه  اعمال  به  است.  سپرده  اعدام 
است  شده  متوسل  هراس  و  رعب  شکنجه،  های 
است  داشته  تداوم  پیوسته  مبارزه  و  اعتراض  اما 
.کارگران ایران کارخانه را به سنگر مبارزه تبدیل 
پیوسته  مبارزه  دیگر  اشکال  و  اعتصاب  اند  کرده 
است. جرقه های خشم  داشته  ادامه  ها  کارخانه  در 
آنجا  و  اینجا  دم  هر  ها  توده  شده  متراکم  و  انباشته 

می درخشد !

به  استواری  با  همچنان  کرد  مقاوم  و  قهرمان  خلق 
تمامی  میدهند.  ادامه  رژیم  علیه  مسلحانه  مبارزه 
رژیم  که  است  واقعیت  این  دهنده  نشان  حقایق  این 
نتوانسته است روحیه انقالبی توده ها را درهم شکند 
و چیزی نخواهد گذشت که شعله های خشم انقالبی 
توده ها زبانه کشد و طومار ننگین این رژیم را درهم 
پیچد . اما توده های زحمتکش مردم ایران بی تردید 
گذشته  سال  چند  طی  که  عظیمی  تجارب  با  اینبار 
آموخته اند و درسهایی گرانبهایی که انقالب به آنها 
داده است، به پا می خیزند. کارگران و زحمتکشان 
از زود  ناشی  اعتماد  که  اند  برده  پی  بخوبی  ایران 
باوری چه مصائبی برا آنها ببار اورده است انقالب 
به آنها آموخت مادام که قدرت سیاسی در دست خود 
کارگران و زحمتکشان نباشد و توده های مسلح از 
طریق شوراهای خود اعمال حاکمیت نکنند، ثمرات 
دستاوردهای  و  گذشتگیها  خود  از  قهرمانیها،  تمام 
انقالبی آنها بر باد خواهد رفت تجربه سی و سه سال 
باشد که  ایران آموخته  به توده ها مردم  باید  گذشته 
اگر طبقه کارگر رهبری انقالب را در دست نداشته 
بازهم  گیرد  ایران صورت  در  که  تحولی  باشد هر 
تمام مصائب و فجایع رژیم شاه و جمهوری اسالمی 
به  که  کسانی  نیستند  کم  امروز  شد.  خواهد  تکرار 
توده های ستمدیده و زجر کشیده از رژیم جمهوری 
اسالمی به دروغ وعده رفاه و آزادی و خوشبختی 
نشانده  دست  مزدوران  این  طلبان  سلطنت  میدهند، 
که  دار  سرمایه  طبقه  پیگیر  مدافعین  و  امپریالیسم 
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پیام کمیته کردستان بمناسبت سی و..
بر تولید و توزیع خواسته شده است.

کار نیست، نان نیست، فقر عمومی بر جامعه حاکم 
و  کار  تامین  برای  را  برنامه  ترین  ما قطعی  است 
در  برنامه  این  انجام  ایم.  داده  ارائه  عمومی  رفاه 
گرو سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری 
جمهوری فدراتیو شورایی است، هیچ تردیدی نیست 
روشنفکران  و  ما  میهن  زحمتکش  های  توده  که 
انقالبی پس از آن همه مبارزه و قهرمانی ننگ دوام 
نخواهند  تحمل  را  اسالمی  جمهوری  رژیم  بقاء  و 
الیزال  قدرت  با  که  و زحمتکشانی  کارگران  کرد. 
خود رژیم سلطنتی شاه را با آنهمه قدرت سرکوب و 
نظامی اش درهم کوبیدند قادرند ، می توانند و باید 
بگور  و  کنند  اسالمی را سرنگون  رژیم جمهوری 

بسپارند.

کارگران و زحمتکشان ایران! روشنفکران انقالبی! 
مردان و زنانی که همه روزه ستم رژیم جمهوری 
اسالمی را با تمام وجود خود لمس می کنید، برای 
نبرد نهائی علیه رژیم بپا خیزید ! و برای یک قیام 
جمهوری  ارتجاعی  و  ستمگر  رژیم  علیه  مجدد 

اسالمی آماده شوید.

توده های مردم سراسر ایران! تحت رهبری طبقه 
کارگر، این طبقه مصمم و سازش ناپذیری که تاریخ 
رسالت دگرگونیهای عظیم عصر ما و ایجاد جامعه 
نوین سوسیالیستی را برعهده وی قرار داده است به 
گرد پرچم و برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 
ایران  کارگران  بخش  پرچم سرخ رهایی  همانا  که 
اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه  قطعی  نبرد  به  است 

برخیزید!

سربازان و پرسنل انقالبی ارتش ! نزدیک به چهار 
که  است  کرده  ثابت  شما  به  جنگ  و  بحران  دهه 
مقاصد توسعه طلبانه و جاه طلبانه رژیم جمهوری 
اسالمی در جهت منافع سرمایه داران و امپریالیسم 
جمهوری  رژیم  بسوی  را  خود  تفنگهای  است. 

اسالمی برگردانید! 

کارگران انقالبی ایران!

گردان پیشتاز مبارزه توده ها!
یک  برپایی  برای  را  اعتصاب  مخفی  های  کمیته 

اعتصاب عمومی سیاسی ایجاد کنید!

کارخانه ها را به اعتصاب بکشید و خود را برای 
یک قیام مسلحانه آماده کنید.

معلمین و محصلین انقالبی و مبارز! مدارس را به 
سنگر مبارزه مداوم علیه رژیم بدل کنید! کمیته های 
سازمان  را  مقاومت  های  هسته  و  اعتصاب  مخفی 

دهید و نقش انقالبی خود را در جنبش ایفا نمایید!

دهقانان زحمتکش! 
برقراری  و  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  تنها 
پاسخگوی  تواند  می  شورایی  فدراتیو  جمهوری 
باشد.  انقالبی دمکراتیک و رفاهی شما  خواستهای 
علیه  انقالب  در  کارگر  طبقه  نزدیک  متحد  بعنوان 

رژیم جمهوری اسالمی بپا خیزید!

اعضا و هواداران سازمان!

مدافعین پیگیر منافع طبقه کارگر، مبارزین راه 
سوسیالیسم! 

همانگونه که تاکنون با قهرمانی و از خود گذشتگی 
پیکار  طبقاتی  دشمنان  علیه  جبهه  مقدم  خط  در 
کارگران  واالی  آرمانهای  سرخ  پرچم  و  اید  کرده 
با  آفریدید  افتخار  و  اید  داشته  نگاه  برافراشته  را 
طبقه   ! دهید  ادامه  مبارزه  به  تمام  و  تام  پیگیری 
با  را  خود  پیوند  کنید!  آگاه  و  متشکل  را  کارگر 
به  را  ها  کارخانه  نمایید.  تر  کارگر مستحکم  طبقه 
آرمانهای  به  خائنین  کنید،  تبدیل  ناپذیر  تسخیر  دژ 
مدافعین  کلیه  و  خلق  دروغین  دوستان  و  کارگران 
پوشیده و آشکار نظم موجود را بیرحمانه افشا کنید 
! برنامه انقالبی سازمان را وسیعا به میان توده ها 
سیاسی  نظم  علیه  خود  تبلیغی  فعالیتهای  بر  ببرید. 
اقتصادی موجود بیافزاید. شعارهای سازمان را بر 
در و دیوار بنویسید. فراموش نکنید که قدرت ما در 
تشکیل و آگاهی کارگران و زحمتشکان نهفته است 
و هیچ نیرویی را یارای مقابله و مقاومت در برابر 
کارگران و زحمتکشان نیست. با قطعیت می گوییم 

که پیروزی ما و شکست مرتجعین حتمی است. 

و  قدم  ثابت  مبارزان  این  کارگر  طبقه  به  افتخار 
استوار!

افتخار به هزاران فدائی که قهرمانانه در زندانهای 
آرمانهای  به  اعدام  ها  جوخه  برابر  در  و  رژیم 

کارگران و زحمتکشان وفادار ماندند .

افتخار به کلیه مبارزین و انقالبیونی که علیه رژیم 
پیکار می کنند !

زنده باد انقالب

زنده باد سوسیالیسم!

مرگ بر سرمایه داران و کلیه مرتجعین

مرگ بر خائنین و سازشکاران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

کمیته کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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بمناسبت 2 بهمن ...
علیرغم  مرکزی  ارتجاعی  حاکمیت  دلیل  همین  به 
عقب نشینی اولیه، تمام تالش خویش را بکار بست 
تا تهاجمات گسترده تری را برای سرکوب جمهوری 
خودمختار کردستان سازماندهی نماید. اما جمهوری 
کردستان در شرایطی معین در توازن قوا در ایران 
اعالن گردید. شرایطی که در آن توازن قوا به شیوه 
قاطع به سود جنبش انقالبی بود. عوامل عینی داخلی 
پیروزی  بر  تمامی  به  المللی  بین  مساعد  زمینه  و 
جمهوری تاثیر گذار بودند. جنبشی که عامل استقرار 
بستر  بر  گردید،  کردستان  خودمختار  جمهوری 
بعد  ایران  سراسر  مردم  های  توده  انقالبی  جنبش 
از سقوط دیکتاتوری رضاشاه ایجاد گردید. پس از 
شهریور ماه سال 20 و همزمان با ورود نیروهای 
متفق به کشور ایران، پایه های دیکتاتوری ارتجاعی 

بوروکراتیک حاکم از هم پاشید، و فضایی نیمه 
دمکراتیک ایجاد گردید. جنبش توده ای قدرتمند 
بود، احزاب و سازمانهای مترقی و انقالبی در 
سراسر ایران ایجاد گردیدند و در میان ملیتهای 
رضا  دیکتاتوری  فشار  بیشترین  که  ستم  تحت 
جنبشهای  میکرد،  سنگینی  آنها  دوش  بر  شاه 
ملی سر برآورد و توده های گسترده خلق حول 
احزاب و جریانات ملی گرد آمدند، که مهمترین 
بود  آذربایجان و کردستان  آنان جنبش ملی در 
این جنبشها  این مناطق گسترش  دو  که در هر 
تبدیل  خودمختار  جمهوری  استقرار  عامل  به 
ملی  جنبشهای  پیروزی  اصلی  عامل  گردیدند. 
عینی  های  زمینه  آذربایجان،  و  کردستان  در 
حیات  طول  در  بود.  جنبشهای  چنین  قوی 
شکست  از  پس  بخصوص  سیاه،  دیکتاتوری 
انقالب مشروطه و استقرار دولت بوروکراتیک 
– ارتجاعی رضا شاه ، سرکوب ملیتهای تحت 
ستم بعنوان یکی از اساسی ترین اعمال ارتجاعی 
ستونهای  نمودن  مستحکم  بمنظور  انقالب  ضد 
حاکمیت بکار گرفته شد. این سرکوب در اکثر 
و  آذربایجان  در  اما  گردید،  اعمال  ایران  نقاط 
شد.  گرفته  بکار  وسیع  سطحی  در  کردستان 
اکثریت ژنرالهای دیکتاتوری حاکم ترفیع درجه 
ملیتهای تحت ستم  بواسطه سرکوب  خویش را 
در آذربایجان و کردستان بدست آوردند. عالوه 
بر این، وجود روابط و مناسبات کهن و پوسیده 
فئودالی – عشایری در کردستان و عقب ماندگی 
اجتماعی – اقتصادی این منطقه و گسترش این 
عقب ماندگی از جانب ارتجاع حاکم و حمایت 
آنان از بخشی از مرتجعین منطقه بمنظور حفظ 
چنین وضعیتی، همگی زمینه های مادی بودند 
که در شرایط رشد و گسترش جنبش عمومی، 
کرد  خلق  های  توده  اتحاد  و  عمومی  قیام  در 
بر  سرپوشی  ملی  استثمار  اما  گشت.  نمایان 
بحرانهای  و  عمیق  و  حاد  اجتماعی  تضادهای 
جامعه  اجتماعی   – اقتصادی  اوضاع  بر  حاکم 
آنروز کردستان بود. به همین خاطر جنبش ملی 
آنکه  علیرغم  کردستان  در   25  –  24 سالهای 
از  و  گردد  ملی  دولت  استقرار  عامل  توانست 
گیرد،  بهره  این زمینه  در  موثر  تمامی عوامل 
اما با در نظر نگرفتن چنین واقعیتی هیچ وقت 
نتوانست اعمال اساسی برای استحکام پیروزی 
و تداوم آن در آینده انجام دهد. مهمترین جانب 
پاسخگویی  در  ناتوانی  در  را  خود  این ضعف 
جنبش  مشکل  ترین  اساسی  به  جمهوری  این 
و  مسئله  یعنی  آنزمان  در  کرد  خلق  انقالبی 
مشکل زمین نمایان ساخت. چه ساختار رهبری 
این جمهوری و چه اقدامات آن در طول حیات 
نیست  قادر  جمهوری  که  داد  نشان  خویش، 
تاثیر  مسئله  این  رساند.  انجام  به  را  امر  این 
بالواسطه ای داشت بر گردآوری و سازماندهی 
توده های مردم بمنظور حفظ جمهوری اسالمی 
توده  نتوانست  جمهوری  رهبری  آن.  بقای  و 
به  پاسخگویی  به  را  کرد  زحمتکش  های 
نماید. به  مطالبات مشخص خویش سازماندهی 
اقدامات،  همین خاطر نتوانستند علیرغم برخی 
 در طول حیات جمهوری، قدمهای موثر برای 
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اعالمیه مشترک احزاب و سازمانهای ...
ایران،  بر  حاکم  وارتجاعی  داری  سرمایه  نظام 
حق  با  هرگز  اش،  سیاه  آغازتولد  همان  از 
درجهت  که  هرچند  نکرد؛  سازش  مردم  حاکمیت 
به  آن  از  حرف  در  مردم  بسیج  و  فریبی  مردم 
است. کرده  استفاده  توخالی  شعاری   عنوان 
داری  سرمایه  حکومت  که  است  سال  سه  و  سی 
ابتدایی ترین حقوق انسانی  جمهوری اسالمی حتی 
را به رسمیت نمیشناسد. ساختار سیاسی - اجتماعی 
نظام حاکم بگونه ای است که استبداد نهادینه شده و 
پایمال کردن هرگونه حقوق شهروندی به صورت 
است.  ایران  در  سیستم  این  جزالیتجزای  روزمره 
براین مبنا و بر بستراستبدادی چنین فراگیر و فوق 
ارتجاعی، مقوله ای بنام انتخابات طنز تلخی است 
که تنها در خدمت فریبکاری و پنهان کردن سیمای 

سیاه رژیم سرمایه داری اسالمی بکار می رود.

و  استبدادی  رژیم  این  اساسی  قانون  درچهارچوب 
استثمارگرهم، انتخابات به معنای حق رای عمومی 
با مطلق کردن  هرجا که حرفش زده شده، همانجا 
حکومت مطلقه فقیه؛ بی اعتبار شده است. بنابراین 
در رژیمی که بی حقی عمومی به امری نهادی تبدیل 
سو  ازیک  است  بوده  ابزاری  تنها  انتخابات  شده، 
برای تنظیم مناسبات بین جنا ح ها و ازسوی دیگر، 

برای گرم کردن بازار رژیم فریبکار! 

درهر دوره انتخاباتی حکومت می کوشد با ترفند و 
دغلکاری چنان فضای داغی ایجاد کند تا مردم پای 
صندق های رای حاضر شوند و تا بین بد و بدتر، 
یکی را انتخاب کنند! آن هم از میان داوطلبانی که 
صالحیتشان از صافی چند دستگاه حکومتی گذشته 
است و درعمل پیشاپیش توسط دستگاه های حاکمیت 
خرداد  انتخاباتی  نمایش  جریان  در  اند،  شده  گزین 
هشتاد وهشت، این بازی نخ نما و این سیاست مردم 
را  خود  مردمی  ضد  سیمای  پیش  از  بیش  فریبانه 
آشکار کرده و نشان داده است که هرگونه اصالح 
نظام حاکم و انتخابات در این رژیم مردم ستیزناممکن 
و خیا ل پردازی است. در جریان نمایش انتخاباتی 
هشتاد وهشت آن بخش از مردم بجان آمده ای که این 
رژیم را نمی خواستند و نمی خواهند؛ زیر تبلیغات 
نما  و چپ  دمکرات  ـ  لیبرال  و  قانونی  اپوزیسیون 
های  پای صندق  به  رفرمیست،  و  رنگارنگ  های 
رای کشیده شدند اما حکومت سرمایه داری اسالمی 
پیامد های خطرناک برانگیختگی مردم  به روشنی 
را دریافت و نشان داد که توانائی تحمل این حد از 
خودی،  زدن  نداردوبا  هم  را  انتخابات  در  شرکت 
جنبش  روی  رودر  و   ! بست  رو  از  را  شمشیر 

اعتراضی قرار گرفت.

نظام  خوارانه  خون  سیمای  تنها  نه  تجربه،  آن  در 
سرمایه داری و مذهبی حاکم برایران؛ که ناپیگیری 
وعقیم بودن پالتفرم ومماشات گری اصالح طلبان 

حکومتی و متحدین آنها هم آشکارگردید ! 

در جریان این تجربه خونین برای ناآگاه ترین بخش 
انتخابات  تنها اصل  نه  که  جامعه هم روشن گردید 
در جمهوری اسالمی فریبی بیش نیست، و نه تنها 
نمی توان از این طریق جمهوری اسالمی را اصالح 

کرد  روشن  خود  نوبه  به  که  داد،  تغییرش  و  کرد 
مدعیان به اصطالح » اصالحات« و پادوهای چپ 
پیگیرمنافع  وجه  هیچ  به  هم  نمایشان  دموکرات  و 

حداقل کارگران و زحمتکشان نیستند ! 

و  کشان  زحمت  و  کارگر  طبقه  مبارزات  با  تنها 
که  است  مردم  اکثریت  مستقل  و  ای  توده  نهادهای 
استبداد مذهبی  از  توان  با کسب قدرت سیاسی می 
و استبداد سرمایه گذر کرد و به دموکراسی واقعی  

دست یافت.

در  بازی   ،» چنین»انتخاباتی  در  شرکت  بنابراین 
بساط رژیمی است که همه دست اندرکاران جفت و 
تاق آن؛ در سی و سه سال گذشته؛ اکثریت مردمان 
را از ابتدائی ترین حقوقشان محروم کرده اند. این 
استثمار،  و  استبداد  با  تنها  که  رژیمی  است  بدیهی 
زندان و شکنجه و طناب دار، غارتگری و کشتار 
از  آزادی،  از  خود را تعریف میکند؛ هیچ سطحی 
جمله آزادی انتخابات را برنمی تابد و بنابر ماهیتش 

نمی تواند برتابد ! 

کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان ، ملیت 
های سراسرایران، دانشجویان و روشنفکران! 

استفاده  با  کنید.  تحریم  را  فریبکارانه  انتخابات  این 
خویش  سازماندهی  به  خود  خالق  ابتکارات  از 
درمحل کار و زندگی پرداخته و با طرح درخواستها 
و مطالبات معین طبقاتی و بهره گیری ازهمه نوع 
اشکال اعتراض متناسب با شرایط و توان مبارزاتی 
ایران  در  انقالب  ملزومات  تدارک  جهت  در  خود 
را  روی  پیش  انتخاباتی  نمایش  باید  نمایید.  تالش 
استثمارو  سرکوب،  و  ستم  کارزارعلیه  صحنه  به 
استبداد، و ماجراجوئی جنگی رژیم و امپریالیستها 
و متحدانشان تبدیل کرد. مبارزه طبقاتی کارگران و 
از  نه  لگدمال شده؛  اکثریت مردمان  و  زحمتکشان 
طریق بازی در بساط ارتجاع داخلی و بین المللی، 
که با سازمان دهی اراده مستقل توده ای برای درهم 
شکستن دستگاه دولتی حکومت اسالمی درتمامیتش، 
ونظام غارتگر سرمایه داری ممکن است. وظیفه ای 
که همانا بدست توانای توده های کارگر و زحمتکش 
برقدرتهای  تکیه  با  نه  و  است  شدنی  ایران  مردم 

امپریالیستی ومتحدان ریز و درشت آنها. 

سرنگون باد رژیم مذهبی و سرمایه داری حاکم 
برایران 

برقرار باد سوسیالیسم 

برقرارباد آزادی

حزب رنجبران ایران 

هسته اقلیت 

اتحاد چپ ایرانیان درخارج کشور
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گرامی باد بر زنان زحمتکشی که نقش زندگی را در 
دستان پینه بسته آنها می توان دید ؛

گرامی باد بر زنان معلم، 

زنان کارگر؛

در  خود  تن  فروختن  با  که  زنانی  بر  باد  گرامی 
خیابانها ، برای فرزندان خود شام عید تهیه می کنند؛

دست  از  را  خود  همسر  که  زنانی  بر  باد  گرامی 
داده اند ، اما امید خود را به زندگی نه؛

گرامی باد بر زنان عاشق سرزمینمان که در غربت 
پیر می شوند؛

گرامی باد بر زنان جنگ  زده ، زنان مصیبت دیده ؛

گرامی باد بر زنانی که حتی نمی دانند در این دنیای 
بی کران، روزی هم برای آنها وجود دارد ...

گرامی باد بر آنانکه با قلم ، تباهی درد را ، به چشم 
جهانیان ، پدیدار می کنند ...
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سازمان در زمینه دفاع از 

حقوق زنان
زنان  دستمزد  برابری   *
کار  انجام  در  مردان  با 

مساوی

پرداخت  با  مرخصی   *
زنان  برای  کامل  حقوق 
ماه  دو  مدت  در  باردار 
قیل و بعد از وضع حمل

رهایی  برای  مبارزه   *
زنان از قیود ارتجاعی و رفع هرگونه تبعیض میان 

مردو زن و مبارزه با بیسوادی

در  مردان  و  زنان  حقوق  برابری  برای  مبارزه   *
ازدواج و طالق، ارث و سرپرستی فرزندان

* آزادی تشکلهای مستقل زنان

* ممنوعیت تعدد زوجات و ازدواج اجباری

* آزادی پوشش و لغو کلیه تبعیضات جنسی
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نمی  پای  از  کند،  گشایی  گره  بتواند  را  کمونیستها 
خاطره  و  یاد  با  را  سیاهکل  حماسه  نشیند.سالگرد 
گرامی  سوسیالیسم  و  آزادی  راه   جانباختگان  تمام 
جهت  تری  عملی  های  گام  که  باشد  و  داریم  می 
تحکیم صفوف خود و شعله ورتر کردن آتش آنقالب 
برقراری  و  سرمایه  ارتجاعی  رژیم  سرنگونی  تا 

سوسیالیسم برداشته باشیم.

گرامی باد خاطره بخون خفته گان سیاهکل

نابود باد رژیم جمهوری اسالمی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی ایران

زنده باد سوسیالیسم

بهمن   19 کمونیست  فدائیان  اتحاد  سازمان 
 1390

و  نمود  پوشی  چشم  ستم،  تحت  ملیتهای  سرنوشت 
نه تنها برای معرفی اهداف انقالبی جمهوری خود 
مختار نتوانست قدم بر دارد، بلکه با سازش و اتالف 
وقت، بیشتر فرصت و زمینه ی سرکوب جنبش ملی 
در آذربایجان و کردستان بوسیله حکومت مرکزی 
کمک  جهت  این  در  را  دولت  و  مینمود  فراهم  را 
میکرد و هر چند این حزب در نیمه راه سازش و 
دولت  از  ارتجاع  سود  به  قوا  توازن  تغییر  از  پس 
قوام بیرون رانده شد، اما این سازش حزب توده به 
عامل ضعف اساسی جمهوریهای خود مختار تبدیل 
گردید، یعنی تکیه یک جانبه آنان به مسئله ملی و در 
نظر نگرفتن اساسی ترین مسائلی که به عامل شکل 
گیری جنبشها و تغییر برخی عوامل موثر بین المللی 
تاثیر خویش را بر مرگ و بقای جمهوریها بر جای 
روز  در  کردستان  مختار  خود  جمهوری  گذاشت. 
24 آذر سال 1325 بدون دفاع چشمگیر و با ورود 
ارتش ارتجاع به داخل شهر مهاباد سرنگون شد و 
چه  اگر  شدند.  اعدام  دستگیری  از  پس  آن  رهبری 
عمر جمهوری کوتاه بود، اما تجربه پر ارزشی که 
از خود به جای گذاشت همچون تجربه ای پر ارزش 
در حیات جنبش انقالبی خلق کرد، از جایگاه ویزه 
است.  برخوردار  کرد  خلق  مبارزه  تاریخ  در  ای 
کردستان  مختار  خود  جمهوری  نخستین  چه  اگر 
نیروهای سرکوبگر ارتجاع حاکم و  زیر چکمه ی 
خلق  آرمانهای  اما  گردید،  سرنگون  سرکوبگران 
کرد و مبارزه برای به تحقق رساندن آنها همچنان 

زنده اند.

بقیه از صفحه اول

گراامی باد حماسه سیاهکل ...
زمان  هر  چه  و  تاریخ  آن  در  چه  مسلحانه  مبارزه 
موقعیت  و  شرایط  از  بدرستی  دیگری  شده  داده 
اجتماعی زمان خود استنتاج و تبعیت شده و میشود. 
و بدرستی نتیجه و حاصل مبارزات سیاسی ای است 
که یا به بن بست رسیده و یا ورشکسته شده است. 
خود مبارزین قهرمان سیاهکل هم هیچوقت بر این 
رژیم  قهرآمیز   مبارزه  اعالن  با  که  نبودند  توهم 
شاه را به سرنگونی بالواسطه بکشانند بلکه با این 
پذیری  به شکست  توده های ستمدیده را  انگیزه که 
سیستم امیدوار کرده و متوجه پتانسیل عظیمی کنند 
دیر  چه  و  بود.  موجود  اعتراضشان  و  دراراده  که 
نظام  علیه  میلیونی  های  توده  که خشم  نبود  دور  و 
سرکوبگر و فقرآفرین پهلوی به خیابان و کارخانه 
سر ریز شد و با قیام 57 استبداد سلطنت را روانه 
و  سیاهتر  رژیمی  اگرچه  کرد.  تاریخ  دان  زباله 
وسیعتر  را  شاه  کشتار  و  سرکوب  تر  مرتجع  بس 
حافظه  در  که  آنچه  ولی  داد،  ادامه  تر  وحشیانه  و 
تاریخ مانده و خواهد ماند، حماسه آفرینی نسلی از 
انقالبیون کمونیستی بود - بویژه در دهه 60 - که 
شان  سوسیالیستی  و  انسانی  واالی  آرمانهای  اکثرا 
را با آن رفیقان جانباخته سیاهکل و فدائیان تداعی 
بخش  الهام  را  آنان  نظیر  بی  فداکاری  و  میکردند 
مقابل شکنجه  در  انقالبی شان  و جسارت  شجاعت 
گران و مزدوران رژیم اسالمی سرمایه داری کرده 
و  آوردها  ره  بزرگترین  از  یکی  تردید  بی  بودند. 
تجربه هایی که از روی آوری به مبارزه مسلحانه 
همانا  بکارگرفت  میشود  جنگل  قیام  رفقای  توسط 
تالش برای برون رفت از بن بست سیاسی و مرداب 
موجود  جریانات  و  طیفها  توسط  که  بود  ای  گونه 
آن  بود.  آنزمان  کارگر  طبقه  مدافع   و  اپوزیسیون 
آن  در  خودشان  کنکرت  تحلیل  و  استنباط  از  رفقا 
جنگی  جز  راهی  که  بود  خاص  شرایط  و  اوضاع 
مسلحانه پیش رو ندیدند. آنان نه بخاطر سازشکاری 
و همزیستی مسالمت آمیز توده ای چی ها از مبارزه 
دلسرد گشتند و نه اسیر تحلیلگران وراج و مبارزین 
برداشتند و  به شورش  بلکه سر  نشین شدند.  محفل 
اولین جرقه های انگیزش قیام 57 را با گذشتن از 
دستگاه  و  دم  پذیری  ضربه  دادن  نشان  و  جانشان 

ساواک و ارتش شاه زدند.

انقالبی  هزاران  بحال  تا  بهمن 19 سال 1349  از 
کمونیست برای احقاق همان آرمانهای سوسیالیستی 
از جان خود بیدریغ گذشتند و اسارتها و شکنجه ها و 
تبعیدهای بسیاری را بجان خریده اند.با درس آموزی 
از تجارب آن رفیقان، آگاهیم که پای در راه گذاردن، 
به سنگ گران  پای  دارد و هم  افتادن  بر خاک  هم 
این است که هدف  پر واضحه  آنچه که  زدن، ولی 
هم جز اینگونه نزدیکتر نخواهد گشت.سازمان اتحاد 
فدائیان کمونیست با همان انگیزه های سوسیالیستی 
آرمانهای  و  اهداف  همچنان  سازمان،  بنیانگذاران 
سوسیالیستی، آزادیخواهانه و انسان دوستانه آنهارا 
هیچ  از  کنونی  حساس  دراوضاع  میگیردو  پی 
کوشش و تالشی برای ایجاد یک جنبش همبسته و 
قوی کمونیستی و تشکیل حزب انقالبی طبقه کارگر 
راهکارهای  یافتن  جهت  در  و  نکرده  گزاری  فرو 
و  انقالبی  چپ  پراگندگی صفوف  معضل  که  نوین 

بقیه از صفحه 6

بمناسبت 2 بهمن ...

استحکام آن بردارند و محدوده حاکمیت خویش را 
گرو  در  جمهوری  استحکام  زیرا  دهند،  گسترش 
و  مسلح  مردم  های  توده  بیشتر  چه  هر  حمایت 
به  عمل  در  که  امری  بود.  آن  از  شده  سازماندهی 
دلیل ساختار طبقاتی رهبری جمهوری قادر به انجام 
آن نبودند. به همین دلیل نتوانستد دیگر مناطق را به 
زیر چتر پرچم جمهوری در آورند و نبردی جدی 
و همه جانبه برای استحکام دستاوردهای جمهوری 
توانایی  عدم  با  مختار  خود  جمهوری  دهند.  انجام 
خویش در تغییر روابط و مناسبات حاکم بر جامعه 
دمکراتیک  اقدامات  ندادن  انجام  به  و  کردستان 
اساسی در زمینه ی اجتماعی، در زمینه سیاسی نیز 
نتوانست در هماهنگ کردن ارتباط خویش با دولت 
مرکزی از نیرویی موثر برخوردار باشد و توطئه 
نماید.  خنثی  را  مرکزی  حکومت  پی  در  پی  های 
جمهوری کردستان برای تشکیل جبهه ای سراسری 
بر  عالوه  زمینه  این  در  و  کرد  مشارکت  فعاالنه 
برخی توافقات با جمهوری خود مختار اذربایجان، 
انقالبی  و  دمکرات  نیروهای  از  دیگر  برخی  با 
سراسری ایران گفتگو نمود. اما این جبهه ی سیاسی 
نتوانست اقدامات مهم در جهت تغییر توازن قوا در 
سراسر ایران به انجام رساند. بخصوص با معامله و 
سازشکاری حزب توده با قوام السلطنه نخست وزیر 
وقت و مشارکت آنها در دولت ارتجاعی این جبهه 
بدون نتیجه ماند. با ورود حزب توده به دولت، این 

حزب در عمل از هرگونه دفاع از حق تعیین
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بقیه از صفحه 2

قیام و جنبش انقالبی خلق کرد ...
جنایت  کشتار  و  اعدام  به  دست  داد،  قرار  نظامی 
روستاهای  مردم  جمعی  عام  قتل  به  دست  زد  بار 
باران کرد،  گلوله  را  بیدفاع  دهقانان  کردستان زد، 
اما اینک پس از گذشت بیش از سی و دو سال از 
به کردستان ، روشن شده  نخستین یورشهای رژیم 
شکست  با  رژیم  مذبوحانه  تالشهای  تمام  که  است 
روبرو شده است. هر چند که اعتال همه جانبه جنبش 
تحت  و  پیوند  در  کرد  خلق  دمکراتیک   – انقالبی 
تاثیر جنبش سراسری توده های مردم ایران صورت  
یک  به  منوط  آن  اتی  جانبه  همه  تعرض  و  گرفت 
جنبش سراسری عموم توده های مردم ایران است. 
اما جنبش انقالبی خلق کرد نه تنها در قیام بهمن ماه 
بلکه طی تمام دوران پس از آن اثرات بسیار مساعد 
و مثبتی بر جنبش سراسری توده های مردم بر جای 
درسهای  مبارزه  این  طی  کرد  خلق  است.  گذاشته 
از  و  قهرمانی  مقاومت  ایثار،  از  ای  ارزنده  بسیار 
است  داده  مردم  های  توده  عموم  به  گذشتگی  خود 
خلق کرد به عموم مردم ایران نشان داد که چگونه 
در  است  قادر  ایمان،  با  و  مسلح  اما  کوچک  خلقی 
برابر دشمنی بزرگ و تا دندان مسلح ایستادگی کند، 
و پوزه ارتجاع  را به خاک مالد. خلق کرد پس از 
گذشت بیش از سی و دو سال نبرد مستمر به عموم 
توده های مردم ایران نشان داده است که تنها مردم 
مسلح قادرند از آزادی و دمکراسی دفاع کنند. تجربه 
مبارزات انقالبی خلق کرد صحت و حقانیت برنامه 
و خط مشی ما را در زمینه ضرورت درهم شکستن 
ماشین نظامی – بورکراتیک موجود در یک انقالب 
توده  و حاکمیت  تسلیح عموم خلق  واقعی،  و  خلقی 
قیام  تجربه  باثبات رساند.  را  از طریق شوراها  ها 
به توده های مردم ایران و تمام ملیتهای تحت ستم 
نشان داد که هیچ انقالبی بدون در هم شکستن سر تا 
پای ماشین دولتی موجود بدون تسلیح عمومی خلق 
و اعمال حاکمیت توده ای به پیروزی نخواهد رسید. 
پس روشن است کلیه کسانی که امروز پس از گذشت 
سی و سه سال از قیام و آنهمه تجارب ارزشمند توده 
در  هم  باز  کرد،  خلق  و  ایران  سراسر  مردم  های 
برنامه های خود خواستار حفظ ارتش و بورکراسی 
موجود و خلع سالح توده ها هستند . از هم اکنون با 
این خیال قدم به عرصه مبارزه گذاشته اند، که در 
قیام مجدد توده ها یکبار دیگر دستاوردهای انقالبی 
علیه  درست  و  بگیرند  پس  باز  آنها  از  را  ها  توده 
پرچم  اکنون  هم  از  ما  که  است  یک چنین گرایشی 
مخالفت را بلند کرده ایم. از همین زاویه است که ما 
امروز با افشاء مدام و مستمر شواری ملی مقاومت 
و در راس آن مجاهدین خلق برخاسته ایم که بجای 
تسلیح عموم خلق و اعمال حاکمیت توده ها از طریق 
موجود  خلقی  ضد  ارتش  حفظ  خواستار   ، شوراها 
بوروکراسی پوسیده و ارتجاعی و خلع سالح توده 
نقش  تاکنون  که  کرد  قهرمان  خلق  اند.  مردم  های 
باید  است  نموده  ایفا  ایران  انقالب  در  مهمی  بسیار 
به تجربه آموخته باشد که بدون رهبری طبقه کارگر 
از  مسلح  های  توده  آن  در  که  نظامی  ایجاد   بدون 
طریق ارگانهای اقتدار توده ای، خود اعمال حاکمیت 
دیگر  و  خود  سرنوشت  تعیین  حق  به  تنها  نه  کنند 
مطالبات و درخواستهای دمکراتیک و انقالبی خود 

قهرمانی  و  ثمرات  تمام  بلکه  یافت  نخواهد  دست 
از  تن  هزاران  خون  با  که  را  آفرینی  حماسه  و 
بهترین فرزندان خود به دست آورده است از دست 
خواهد داد. تردیدی نیست که خلق کرد تمام تجارب 
بدست  گذشته  سال  چند  طی  که  را  خود  ارزشمند 
آورده است بکار خواهد گرفت و همانگونه که در 
تا  آن  از  سالهای پس  و  ماه سال 1357  بهمن  قیام 
به امروز نقش بسیار مهم خود را ایفاء نموده است. 
مردم سراسر  های  توده  مجدد  الوقع  قریب  قیام  در 
تر  قطعی  نقش  کارگر  طبقه  رهبری  تحت  ایران 
تحقق درخواستهای  تا  و  نمود  ایفاء خواهد  خود را 
نشست.  نخواهد  پای  از  اش  عادالنه  و  حق   بر 

ت.

بمناسبت  کردستان  کمیته  پیام 
و  قیام  سالگرد  سومین  و  سی 
چهل و یکمین سالروز رستاخیز 

سیاهکل

کارگران و زحمتکشان سراسر ایران !
سی و سه سال تمام از قیام توده های مردم ایران در 
22 بهمن 57 که بساط  ننگین نظام سلطنتی را از 
ایران برچید گذشت. هنگامیکه توده های زحمتکش 
تاریخی  روز  این  در  ایران  مردم  شده  استثمار  و 
با روحیه ای  ابتکار و  با شور و  فراموش نشدنی، 
سرشار از قهرمانی، فداکاری و جانفشانی و از خود 
ستمگران  تا  برخاستند  مسلحانه  قیام  به  گذشتگی 
قیام  تمام وجود  انقالبی سرنوگون سازند.  رابا قهر 

کنندگان سرشار از امید و آرزو بود.
ظلم  بساط  تنها  نه  که  اندیشیدند  می  فردائی  به  آنها 
بلکه  باشد  برافتاده  شاه  رژیم  بیدادگری  و  ستم  و 
و  رفاه  جامعه   ، ستمگران  کاخ  های  ویرانه  بر 
بنا  استثمار  و  ستم  از  ای رسته  جامعه  خوشبختی، 

نهاده شده باشد.
هر  میگذرد  قیام  از  سال  سه  و  سی  که  اینک  اما 
کارگر و زحمتکش ستمدیده و استثمار شده بوضوح 
می بیند که به جای رژیم ستمگر سلطنتی شاه، رژیم 
نیز همانند رژیم  این  که  اسالمی  ستمگر جمهوری 
تمامی  مدافع  دار،  سرمایه  طبقه  منافع  پاسدار  شاه 
دشمن  و  ستمگران  و  استثمارگران  ثروتمندان، 
قرار  است  زحمتکشان  و  کارگران  خورده  سوگند 

گرفته است.
ها  توده  عظیم  دستاوردهای  قدم  به  قدم  که  رژیمی 
را در انقالب از آنها باز پس گرفت و ثمرات آنهمه 
لگد  را  مردم  های  توده  آفرینی  حماسه  و  قهرمانی 
اسالمی  جمهوری  رژیم  مرتجع  سران  کرد.  مال 
که زمانی برای فریب توده های مردم وعده رفاه و 
آزادی و خوشبختی را میدادند. اکنون دیگر نزدیک 
به سی و سه سال است که تمام پرده ها را کنار زده 
اند و برای سرکوب کارگران و زحمتکشان سراسر 
اند.  نموده  برقار  را  ترور  و  خفقان  رژیم  ایران 
مرتجعین حاکم با توسل به دیکتاتوری تروریستی، 

عریان و عنان گسیخته حتی ابتدایی ترین حقوق 
سلب  مردم  های  توده  از  را  انسانی  و  مدنی 
نموده اند. ابعاد این اختناق و سرکوب به حدی 
رسیده که حتی زندگی خصوصی مردم نیز از 
مداخالت پلیسی – جاسوسی در امان نمانده است 
، بیدادگری و خودکامگی رژیم به حدی رسیده 
است که اعتراض جهانیان را نسبت به کشتار و 
شکنجه و زندان و بی حقوقی مردم برانگیخته 
است. در دهه شصت زندانهای رژیم انباشته از 
زنان و مردان انقالبی بود که جرم آنها دفاع از 
کارگران  منافع  از  دفاع  و  آزادی  و  دمکراسی 
و زحمتکشان ایران بود. تعداد بازداشت شدگان 
آن سالها به مرز صدها هزار رسید و تنها طی 
مدت هفت سال هزاران تن از انقالبیون ایران به 
جوخه های اعدام سپرده شدند. نه فقط توده های 
نیز هر یک  اقشار دیگر جامعه  بلکه  کارگران 
به نحوی در معرض بیدادگریها و ستمگریهای 
تمام   . اند  گرفته  قرار  اسالمی  رژیم جمهوری 
ملیت های ساکن ایران، همه اقلیت های مذهبی 
و قومی نیز از حقوق اجتماعی، انسانی محروم 
در معرض  و هر ساعت  لحظه  و هر  اند  شده 
شرایط  دارند.  قرار  رژیم  این  ستمگریهای 
زندگی مادی توده های مردم نیز هیچگاه مانند 

امروز رقت بار و اسفناک نبوده است.
کارگران ایران که در معرض استثمار شدید و 
بیکاری روز افزون قرار دارند، با فقر و فالکت 
روز افزون روبرو هستند و شرایط زندگی آنها 

مدام وخیم تر و وخیم تر شده است.
افزایش  زحمتکشان،  روزمره  مایحتاج  کمبود 
های  هزینه  تحمیل   ، کاالها  قیمت  افزون  روز 
عموم  بر  را  زندگی  ها،  توده  دوش  به  تحریم 
زحمتکشان دشوارتر کرده است. رژیم جمهوری 
توسعه  و  طلبانه  جاه  مقاصد  در جهت  اسالمی 
طلبانه خود و اهداف غارتگرانه امپریالیسم ادامه 
دهنده بحرانی شده که جز فقربیشتر برای توده 
روزه  همه  است.  نداشته  ای  نتیجه  مردم  های 
ثمرات  از  جامعه،  ثروت  از  تومان  میلیاردها 
برای  و  میرود  باد  بر  ایران  کارگران  دسترنج 
تامین هزینه های تسلیحاتی به جیب امپریالیستها 
و  فقر  در  باید  ایران  مردم  گردد.  می  سرازیر 
داران  ،تا جیب سرمایه  برند  بسر  خانه خرابی 
آمریکا،  در  نظامی  صنایع  صاحبان  و  ایرانی 
رژیم جمهوری  شود.  پر   ... و  اسرائیل  آلمان، 
اسالمی نه تنها رژیم ترور و اختناق را برقرار 
نموده است نه تنها به فقر و فالکت عمومی دامن 
زده است ، بلکه سلطه امپریالیسم را در ایران 
بر  و  است  کرده  تقویت  افزونی  روز  بطور 

وابستگیهای متعدد به امپریالیسم افزوده است.
دول  با  رژیم  این  که  اسارتباری  قراردادهای 
گسترش  و  است  نموده  منعقد  امپریالیستی 
نیز  و  دولتها  این  با  آن  اقتصادی  مناسبات 
دولتهای مرتجع وابسته نظیر پاکستان و ترکیه 
رژیم  این  حد  چه  تا  که  میدهد  نشان  غیره  و 
بر  گام  امپریالیسم  اهداف  و  مقاصد  جهت  در 
جمهوری  رژیم  اینکه  کالم  خالصه  میدارد. 
 ، داران  سرمایه  منافع  حامی  و  حافظ  اسالمی 
دیکتاتوری  مدافع  امپریالیسم،  سلطه   پاسدار 
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 برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر

بگیرید تماس 

آنالین کمونیستی  کار 
info@kare-online.org

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org

کردستان کمیته 
kurdistan@fedayi.org

تهران  کمیته 
tehran@fedayi.org 

کرج  کمیته 
karaj@fedayi.org

آذربایجان  کمیته 
azer@fedayi.org

پال تاک مسئولین 
 paltalkroom@fedayi.org

پناهندگی  امور  کمیته 
panahjo@fedayi.org 

 Kar@fedayi.org
شماره 117   نیمه اول اسفند   1390

 آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، اطالعیه ها و
 نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

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

ماه نامه راه سرخ، نشریه فعالین داخل کشور 
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست منتشرشد

انتشار نشریه ای سازمانده و وحدت بخش مبارزات کارگران و زحمتکشان در 
داخل کشور بوسیله خود کارگران و زحمتکشان پیشرو و کمونیست گامی موثر 
و به پیش محسوب میگردد. برای رفقا در پیشبرد وظایف انقالبی شان آرزوی 

پیروزی مینمائیم.
درباره ما:

هر  راس  که  است  ای  نامه  ماه  سرخ  راه 
ماه منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد 
گرفت. و چنانچه مسائل امنیتی و مالی اجازه 
دهد قصد آن می رود که آن را به صورت 
هفتگی نشر نماییم. راه سرخ نشریه و زبان 
گویای تمامی کارگران و زحمتکشان و تمام 
کسانی است که در راه رهایی طبقه تالش 
پای  از  هرگز  کارمزدی  نفی  تا  و  نموده 
نخواهند نشست. از این رو تمامی کسانی که 
خود را کمونیست می دانند و به سرنگونی 
جمهوری جهل و جنایت اسالمی و در هم 
از  بورژوازی  سرکوب  ماشین  شکستن 
طریق قهر توده ای اعتقاد دارند می توانند 
در این نشریه قلم زده و برای نشر با ارسال 
مقاالت ما را یاری رسانند. طبیعی است که 
مسئول مندرجات مقاالت نویسنده مقاله بوده 
و حق نقد و بررسی برای رفقای تحریریه 
و بقیه رفقا محترم شمرده میشود. راه سرخ 
از طریق اینترنت و روش سنتی پخش و در 
دسترس همه دوستداران طبقه کارگر و آحاد 

مردم قرار خواهد گرفت.

بمناسبت 2 بهمن ، شصت و پنجمین سالگرد 
اعالم جمهوری خودمختار کردستان!

به نقل از ریگای گه ل شماره 61 ) ارگان  کمیته کردستان سازمان (
دوم بهمن ماه مصادف است با شصت و پنجمین سالگرد اعالم جمهوری خودمختار 
کردستان. در چنین روزه تاریخی برای نخستین بار در تاریخ خلق کرد دولت ملی 
حاکم گردید و آرزوهای دیرین خلق کرد تحقق یافت. اگر چه عمر این جمهوری 
ماندگار  کرد  خلق  مبارزه  تاریخ  در  آن  پرشکوه  خاطره  اما  بود،  کوتاه  بسیار 
است. جمهوری خودمختار کردستان که شمال و برخی مناطق مرکزی کردستان 
تحت کنترل آن بود، عالوه بر انجام برخی اعمال دمکراتیک نظیر آموزش به 
نشریات  انتشار و چاپ  و  ترویج عقاید و نظرات  تبلیغ و  آزادی  زمان کردی، 
ایجاد  و  عمومی  تسلیح  زنان،  برای  برابر  رای  حق  کردی،  زبان  به  کتاب  و 
نیروی)) پیشمرگ (( برای حفظ امنیت و حفاظت جمهوری و ... قادر به گسترش 
 حاکمیت خویش به تمامی مناطق کردستان نگردید و نتوانست توده های زحمتکش

خلق کرد را حول اعمال اساسی و ریشه ای همچون حل مسئله زمین و تغییر 
دفاع  برای  مستحکم  سنگری  و  آورد  گرد  حاکم  اجتماعی  مناسبات  و  روابط 
خویش  فعالیت  محدوده  همان  در  خودمختار  جمهوری  بنانهد.  جمهوری  از 
نداد.  انجام  تداوم جمهوری  و  برای حفظ  استقرار خویش  در طول  چناناعمالی 
را  جمهوری  به  رژیم  تهاجمات  توانست  ابتدا  در  چه  اگر  کردستان  جمهوری 
به  ناچار  را  مرکزی  دولت  و  نماید  محکم  را  خویش  پای  جای  و  نماید  خنثی 
پذیرش اکثریت مطالبات خویش و از همه مهمتر استقرار جمهوری خودمختار 
کردستان نماید، اما قادر نگردید در عمل جای پای آن جمهوری را محکم نموده 
 و در برابر توطئه های دولت مرکزی و تهاجمات آتی آن خویش را آماده نماید. 
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