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 ارگان كميتة كردستان سازمان  اتحاد فدائيان كمونيست 

:ŸÌö:Ô]�ËÑ! و سي و دومين سال اتشار آن 
ريگاي گل سي و دومين سال فعاليت خود را پشت سر گذاشت . نقش ريگاي گل در                    
مبارزه جنبش چپ و كمونيستي و مشاركت فعاالنه در مسائل ضروري جنبش انقالبي                

 خلق كرد حقيقتي انكار ناپذير است .
ريگاي گل اگر چه ارگان منطقه اي سازمان ما بوده ، اما از نظر وسعت تئوري در مسائل                   
جنبش و به دليل نقش فعاالنه آن در يكي از عرصه هاي وسيع مبارزات كارگران و                     
زحمتكشان ايران ، آنچنان پربار است كه حتي اپورتونيستها و آنهايي كه مبارزه                    
كمونيستي را تنها در حرف محدود نموده اند قادر نيستند نقش مهم ريگاي گل در مبارزه                

سال حيات آنرا انكار نمايند .ريگا گل         32عليه تسليم طلبي و پاسيفيسم را در طول مدت          
در طول مدت انتشار ، نه تنها تريبون دفاع از منافع پرولتاريا در مبارزه بمنظور تحقق                   
مطالبات آنها ، درك عميق توده هاي تحت استثمار در رابطه با منافع و مصالح طبقاتي                  
آنها و مبارزه عليه عقايد و افكار انحرافي و اپورتونيستي كه خواهد كوشيد با تحريف                   
حقايق ، روند مبارزه طبقاتي را از مسير اصلي خويش منحرف نمايد ، و همچنين تريبون                 
دفاع از جنبش انقالبي خلق كرد و ابالغ و گسترش ضروريات تقويت جنبش ايجاد                   
تغييرات اساسي در زمينه سياسي آن ، منطبق با شرايط مختلف آن و دفاع حقيقي و                    
راسخ ارمانها و اهداف راديكال و انقالبي جنبش بوده است .ريگاي گل در دوره جديد                  
انتشار خويش خواهد كوشيد نقش فعال و خالقانه خود را در روند جنبش انقالبي خلق                 
كرد ايفا نمايد . هر چند مشكالت فني و مادي بسياري در سر راه ايفاي چنين وظيفه اي                   
قرار دارد . ريگاي گل در اتخاذ سياست آشكار و علني در مورد برنامه هاي اصولي و                     
تغيير آن به ماديت در پروسه هاي عملي جنبش بمنظور تغيير واقعيتهاي موجود و                    

 هماهنگي كامل مواضع ريگاي گل با ضرورتهاي جنبش انقالبي خلق كرد بوده است .
ريگاي گل ميبايست با بهره گيري از كوهي از تجارب ، نقش خويش را در روند حركت                  
انقالبي كارگران و زحمتكشان شناخته و با ايماني راسخ به راه خويش ادامه دهد . اين                  
نيز ممكن نخواهد بود مگر با سعي و كوشش مستمر و مشاركت فعاالنه تمامي رفقا در                  

 كار و فعاليت انقالبي و احساس مسئوليت در مقابل اهداف و آرمانهاي جنبش انقالبي . 
 هيئت تحريريه ريگاي گل 

 زنجير غارت سوداگران ز دست و پاي جهان 
 از پتك و داس ماست كه آزاد ميشود ،

 دنياي كارگران نيست اين سراي ستم ،
 دنياي ديگريست كه بنيان ميشود ...

 

 

 در اين شماره ...
سرگئي آيزنشتاين 

 چهره 
برجسته و شاخص 

 سينماي انقالبي
   12ص 

   پيرامون
انتخابات 
 (( مصر))

  9ص 

آفريقا قاره فقر 
 ، گرسنگي و 

 مرگ
  8ص 

اشغال وال 
استريت: خوشه 

خشم...هاي   
  6ص 

نگاهي به تاريخ 
مبارزاتي خلق 

 كرد
  2ص 
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 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 
دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف   



سال پيش در س�رزم�ي�ن�ی ک�ه         5000ملت کرد از 

اکنون بين چهار کشور ترکيه ، ايران ، ع�راق و        

سوريه تقسيم شده ساکن بوده ان�د . در ج�ن�گ�ه�ای               

ايران و عثمانی اين سرزمين ، به دلي�ل م�وق�ع�ي�ت        

سوق الجيشی آن ، از اهميت استراتژيک خ�اص�ی   

برخوردار بوده است . ب�ه دن�ب�ال ق�رارداد ص�ل�ح                

ه�ج�ری ش�م�س�ی ب�ي�ن               893چالدران ، در س�ال          

امپراطوری عثمانی و دولت ايران اين ن�اح�ي�ه ب�ه         

دو بخ�ش ت�ق�س�ي�م ش�د . ح�ک�وم�ت ش�ي�ع�ه م�ذه�ب                            

صفويان ، کردها را ب�ه دل�ي�ل س�ن�ی ب�ودن م�ورد                  

فشار ئ آزار قرار می داد . قيام کردها در تاري�خ   

اکثرا دارای جهت و سمت و س�وی م�ت�رق�ی م�ل�ی           

بوده و بخصوص هم�زم�ان ب�ا ام�واج ج�ن�ب�ش�ه�ای                

مترقی ملی بعد از جنگ جهان�ی دوم و پ�ي�روزی          

ج��ب��ه��ه ان��ق��الب ي��ع��ن��ی ات��ح��اد ج��م��اه��ي��ر ش��وروی             

سوسياليستی و همپيمانان آن در سرتاس�ر اروپ�ای     

شرقی و تاثيرات ان در کشورهای خ�اورم�ي�ان�ه ،         

جنبش خلق کرد با استق�رار ج�م�ه�وری م�ه�اب�اد و              

ارتباط آن با جمهوری آذربايج�ان و ت�ب�ري�ز ق�ادر            

گرديد قدمهای مترقی انچنانی ب�ردارد ک�ه ب�ت�وان�د            

در اينده ضمن پااليش اين جن�ب�ش از ت�ف�ک�رات و            

عقايد بسيار تنگ نظرانه ناسيوناليستی ، خ�ود را        

از در غلطيدن در به انحرافات و اشتباهات گذشته 

همچون دراميختگی با مسايل ارتجاعی مذه�ب�ی و     

قومی بدور نگ�ه�دارد . از ق�ي�ام ع�ل�ي�ه ح�ک�وم�ت                      

مذهبی صفويان به رهبری امير خان برادوست ت�ا  

به ره�ب�ری ش�ي�خ ع�ب�ي�داهللا و ت�ا                  1880قيام سال 

مترقيترين حرکت کردها تا ان مقطع زمانی يعن�ی  

سم�ک�و    –قيام کردها برهبری اسماعيل آقا شکاک 

، جنبش خلق کرد توانست مسير تکام�ل ف�ک�ری       -

و اجتماعی خويش را با در نظر گ�رف�ت�ن ش�راي�ط          

اقتصادی و سياسی ح�اک�م ب�ر ج�ام�ع�ه            –اجتماعی 

طی نمايد . حکومت م�رک�زی اب�ع�اد ق�ي�ام ک�رده�ا                

برهبری اسماعيل آقا شکاک را بس�ي�ار ت�رس�ن�اک            

ارزابی کرد و با همکاری خوانين مرتجع ک�رد و      

با گسيل سل عظيم ارتش سرکوب�گ�ر خ�وي�ش اي�ن          

قيام را با وحشيانه تري�ن ش�ي�وه م�م�ک�ن س�رک�وب               

نمود . البته پيش از سرکوب قطعی اين ق�ي�ام ط�ی       

يک ت�وط�ي�ه اس�م�اع�ي�ل آق�ا را ب�رای م�ذاک�ره ب�ه                         

اروميه دعوت نمود و در همانجا به قتل رس�ان�د .       

نيروهای اسماع�ي�ل    1931سال بعد يعنی در سال 

آقا با سازماندهی مجدد خويش طی عمليات ان�ت�ق�ام    

جويانه خويش عليه نيروه�ای ح�ک�وم�ت م�رک�زی           

صدها تن از آنان را ب�ه ه�الک�ت رس�ان�دن�د . اي�ن                 

عمليات از چنان وسعت و تاثيری برخوردار ب�ود    

ک��ه ب��ا ف��رم��ان مس��ت��ق��ي��م رض��ا خ��ان روس��ت��اه��ای               

 کردنشين بشدت بمباران گرديدند  .

آغاز شدن جنگ بين الملل اول و گسترش دام�ن�ۀ      

جنگ به نواحی غربی ک�ردس�ت�ان اي�ران ش�رل�ي�ط              

تضعيف جنبش کرد و خانه خرابی مردم اين دي�ار  

را فراهم آورد . پس از خات�م�ۀ ج�ن�گ ب�ه ه�م�راه               

تجزيۀ امپراطوری عثمانی به د.لتهای ک�وچ�ک و        

تولد کشورهای عراق و سوريه ، دو بخش دي�گ�ر     

از منطقه ک�ردس�ت�ان ج�دا ش�د . ک�رده�ای ش�م�ال                       

عراق از بدو تشکيل اين کشور ، با دولتهای حاکم 

 در بغداد ، همواره در حال جنگ بوده اند .

موقعي�ت ج�غ�راف�ي�اي�ی ، اق�ت�ص�ادی و ف�ره�ن�گ�ی                         

 کردستان ايران  

کردستان اي�ران از ک�وه�ه�ای آرارات ت�ا ج�ن�وب                  

سلسله ج�ب�ال زاگ�رس ، م�ن�ط�ق�ه ای ب�ه وس�ع�ت                         

کليو متر مربع است ک�ه ب�ا ک�ردس�ت�ان           125000

ترکيه و عراق همجوار است . دولتهای حاکم  اين 

ناحيه را به سه بخش تقسيم کرده اند که جز ب�رای  

بخش مرکزی آن ، برای دو قسمت ديگر اص�ال�ت   

کردی قايل نيستند . شمال آن را آذربايجان غرب�ی   

و جنوبش را استان کرم�انش�اه�ان و اي�الم ن�ام�ي�ده              

ب�ي�ش   -بخش ايران  –اند. جمعيت کردستان شرقی  

درصد انان مسلمان  98ميليون نفر است که  6از 

درصد بقيه مسيحی و يهودی ان�د . ک�رده�ای          2و 

 درصد سنی مذهبند . 75مسلمان ، شيعه و 

عليرغم توطئه های گوناگون دولتهای م�رک�زی ،       

مردم کرد به يمن مبارزات ط�والن�ی ، م�وف�ق ب�ه            

حفظ زبان و ف�ره�ن�گ خ�ود ش�ده ان�د . ب�ا وج�ود                      

بهرمندی از منابع زير زم�ي�ن�ی غ�ن�ی و اس�ت�ع�داد               

برای کشاورزی و دام پروری ، ک�ردس�ت�ان ي�ک�ی          

از فقيرترين و عقب م�ان�ده ت�ري�ن م�ن�اط�ق اي�ران                 

درصد جمعيت من�ط�ق�ه ب�ی س�وادن�د .              80است .  

مزيد بر فقر اقتصادی ، اج�ح�اف�ات ف�ره�ن�گ�ی ب�ه                 

خصوص اجباری بودن آموزش به زبان فارسی ، 

از عوامل عمدۀ گسترش بی سوادی بين خلق کرد 

است . از ن�ظ�ر ب�ه�داش�ت�ی ن�ي�ز ک�ردس�ت�ان ج�زو                        

کش�اورزی و      محروم ترين مناطق ايران اس�ت .       

دام پروری ، به شيوه های بسي�ار اب�ت�داي�ی رش�ت�ه           

ه�ای اص�ل��ی م��ع�اش اق�ت��ص�ادی م�ردم ک�ردس��ت��ان                  

هستند . جز در ناحيه کرمانشاه ، در ساير مناط�ق   

توليد صنعتی نزديک به صفر است . بنا ب�ر آم�ار      

درصد اهالی در رشته های صنعت�ی   5دولتی تنها 

اشتغال دارند .  عدم کفايت در آمدهای کشاورزی  

، خيل عظيمی از زحمتکشان کرد را به ص�ورت    

کارگران فصل�ی راه�ی ش�ه�ره�ای ب�زرگ اي�ران                

کرده است . کارگران فص�ل�ی ک�رد ب�ه دل�ي�ل ب�ی                   

سوادی و فقدان مهارت صنعتی ، ب�ي�ش از ن�ي�م�ی          

از سال را دور از خ�ان�واده ب�ه ک�اره�ای ط�اق�ت                    

فرسا چون کار در کوره پ�زخ�ان�ه ه�ا ، ع�م�ل�ي�ات               

ساختمانی ، معادن و ... می پ�ردازن�د . از ن�ظ�ر                 

توسعه ع�م�ران�ی ن�ي�ز ک�ردس�ت�ان م�وق�ع�ي�ت اس�ف                      

 انگيزی دارد . 

مختصری از مبارزات و سازماندهی سياسی خلق 

 کرد در دوران معاصر  

آغاز شدن جنگ بين الملل دوم ، سقوط ح�ک�وم�ت      

رض��اخ��ان و تض��ع��ي��ف و ان��ح��الل دس��ت��گ��اه��ه��ای             

سرکوب حکومتی در منطقه ، زمينه ه�ای اح�ي�ای      
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نگاهي به تاريخ 
 مبارزاتي خلق كرد 



فعاليتهای سياسی خلق کرد را ف�راه�م آورد . در              

اين دوره حزب " کومه ل�ه " ژ. ک ." ب�ا ارائ�ۀ                     

ب��رن��ام��ه ای ح��ول مس��ال��ۀ خ��ودم��خ��ت��اری ب��رای                 

کردستان و احقاق ح�ق�وق م�ل�ی خ�ل�ق ک�رد پ�ا ب�ه                    

ع��رص��ه وج��ود گ��ذاش��ت . اي��ن ح��زب در س��ال                    

به " حزب دم�ک�رات ک�ردس�ت�ان اي�ران "                 1945

تغيير نام داده و با طرح شعار خودمختاری ب�رای  

کردستان و دمکراسی برای ايران " فصل جدي�دی   

در مبارزات سياسی مردم ک�رد گش�ود . تش�ک�ي�ل               

جمهوری مهاباد و تالش برای برپا داشتن مج�ل�س   

مشترک با آذريها و ارامنه از جمله دس�ت�اورده�ای    

تاريخی مبارزات اين حزب است . تا پايان ي�اف�ت�ن     

جنگ بين الملل ، حکومت شاه با کس�ب ره�ن�م�ود         

از امپ�ري�ال�ي�س�ت�ه�ا و ب�ا ح�م�اي�ت آن�ه�ا ت�ه�اج�م ب�ه                              

جم�ه�وری ج�وان ک�ردس�ت�ان را آغ�از ک�رد . در                        

اي�ن ج�م�ه�وری س�رن�گ�ون ش�د و                   1946ژانويه 

قاضی محمد به همراه رهبری حزب دم�ک�رات و       

پيشمرگه هايی که به اس�ارات در آم�ده ب�ودن�د ب�ه              

گرچه جمهوری مهاباد ع�م�ری      دار آويخته شدند .

کوتاه داشت اما تاثيرات ژرفی بر م�ي�زان آگ�اه�ی         

خلق کرد و عزم مبارزاتی آنان بر جای گذاشت .   

 80، بيش از  1331در انتخابات مجلس در سال 

درصد آرای اخذ شده از مردم ک�ردس�ت�ان ب�ه ن�ف�ع           

کانديداهای حزب دمکرات بود . رشد آگ�اه�ی اي�ن      

خلق به پايه ای رسيده بود که در رف�ران�دوم س�ال        

، رژيم سلطنتی در کردستان تنها دو رای  1332

و س�ق�وط دول�ت           32آورد . بعد از کودتای س�ال       

ملی دکتر مصدق و آغاز دوران سياه ديکت�ات�وری   

سالۀ محمد رضا شاه چنين به نظر می آمد که  25

سکوت بر سرزمين انقالبی کردستان نيز مستولی 

شده است . اما ق�ي�ام�ه�ای ک�وچ�ک پ�ی در پ�ی ب�ا                     

مضامين متفاوت ناحيه کردستان را در ت�ب ت�اب           

ن��گ��ه��داش��ت . دي��گ��ر خ��واس��ت خ��ودم��خ��ت��اری ب��ه              

صورت آرمان ملی مردم کرد در آمده بود ، خل�ق  

کرد دريافته بود که عليرغم تضادهای رژي�م�ه�ای      

حاکم در ايران ، عراق و ترکيه آنها ب�رای دره�م       

کوبيدن مبارزات ملی کرد در هر يک از م�ن�اط�ق    

 با هم همکاری همه جانبه می کنند. 

با وجود اين تجربيات ، برخی سازمانهای سياس�ی  

کردستان ، ملعب�ۀ س�ي�اس�ت�ه�ای دول�ت�ه�ای م�رت�ج�ع                   

منطقه شده ، با وابستگی ب�ه ان�ه�ا راه ق�ه�ق�را در                 

پ��ي��ش گ��رف��ت��ن��د . از آن ج��مل��ه ح��زب دم��ک��رات                    

کردس�ت�ان ع�راق ب�ه ره�ب�ری ب�ارزان�ی ، ک�ه ب�ا                         

وابس�ت��ه ش��دن ب��ه دول��ت اي�ران ن��ه ت��ن�ه��ا ح��اص��ل                  

مبارزات دهها سال مردم کردست�ان را ب�رب�اد داد          

بلکه در خدمت گذاری به اربابان خود دس�ت�ش ب�ه      

خون انقالبيون کرد نيز آلوده گشت . از ميان اي�ن    

ان��ق��الب��ي��ون ب��رخ��ی از اعض��ای ح��زب دم��ک��رات            

 -50ک��ردس��ت��ان اي��ران ب��ودن��د ک��ه ط��ی س��ال��ه��ای              

توسط تشکيالت بارزانی اسي�ر و ت�ح�وي�ل          1346

رژيم ايران شدند ، از اين ميان شخصيتهايی چون 

مال آواره ، شري�ف زاده ، م�ع�ي�ن�ی ، م�ي�ن�دش�م ،                      

الچينی را می ت�وان ن�ام ب�رد . ات�ح�ادي�ه م�ي�ه�ن�ی                      

برهبری جالل طالبانی نيز در طول حيات خويش 

بيشتر نقش ابرزار پيشبرد سياستهای سرکوبگرانه 

رژيمهای سرکوبگر و ارتجاع�ی م�ن�ط�ق�ه را اي�ف�ا              

نموده و با خيان�ت�ه�ای پ�ی در پ�ی خ�وي�ش ن�ق�ش�ی                     

بمراتب مخ�رب�ت�ر از ح�زب دم�ک�رات ک�ردس�ت�ان                  

عراق را در منطقه به خود اختص�اص داده اس�ت       

 که پرداختن به آن در اين مختصر نميگنجد .

ارشد مامدی و جمعی از  1349  -50در سالهای 

ي�اران�ش در ش�م��ال ک��ردس�ت�ان دس�ت ب��ه ش��ورش                   

زدند . ارتش شاه اين بار ارتش ت�رک�ي�ه را ب�رای            

سرکوبی اين گروه انقالبی به اس�ت�م�داد ط�ل�ب�ي�د و              

بسيج عظيمی را برای گروه س�ازم�ان�ده�ی ک�رد .          

تداوم جنبشهای خود انگيختۀ بزرگ و ک�وچ�ک ،       

در منطقه و هراس و وحش�ت دول�ت�ه�ای اي�ران و            

عراق و ترکيه از اي�ن ج�ن�ب�ش�ه�ا م�ب�ي�ن ع�م�ق و                        

گستردگی فرهنگ م�ب�ارزات�ی م�ل�ت ک�رد در اي�ن                

دوره بود . ح�ک�وم�ت�ه�ای ارت�ج�اع�ی ب�رای دره�م                    

کوبيدن مقاومت مردم از هيچ توطئه ای ف�روگ�ذار   

نمی کردند . اخبار مبارزات م�ردم ک�ردس�ت�ان ب�ه           

هيچ وجه ، در منطقه و در خ�ارج از آن پ�خ�ش                

نمی شد . اهالی کردستان ايران طی سالها مبارزه  

دريافته بودند که شرط اوليۀ تحقق اب�ت�داي�ی ت�ري�ن          

خواستهای دمکراتيکشان در گرو سرنگونی رژيم 

وابسته سلطنتی است . انان سرنگونی سلطن�ت را     

چ��ون گ��ام اول در ج��ه��ت رف��ع س��ت��م م��ل��ی م��ی                      

 دانستند . 

 مبارزات خلق کرد پس از پيروزی قيام بهمن  

اگر چه مردم ايران به علت ض�ع�ف س�ازم�ان�ده�ی         

انقالبی به رغم برخی پ�ي�روزي�ه�ا ، از اي�ن ق�ي�ام                  

ناکام بيرون آمدند ولی خلق کرد با توجه به سابق�ۀ  

تاريخی برای دستيابی به حق تعيين س�رن�وش�ت و      

تداوم مب�ارزه در اي�ن راه و س�ن�ت س�ازم�ان�ده�ی                     

حزبی در درون تشکيالت حزب دمک�رات م�وف�ق      

شد ، بيش از آن ک�ه م�ورد س�رک�وب ج�م�ه�وری                    

اسالمی قرار گيرد خود را سازماندهی ک�ن�د ، ب�ه          

درخواستها و مبارزات بعدی خوی شک�ل ب�ده�د ،        

بطوری که موفق شده است مبارزه را تاکنون نيز 

ادامه دهد . در دو دور از انتخابات خلق کرد ، به 

رغم توطئه ها و دسيسه های ج�م�ه�وری اس�الم�ی        

موفق شد نمايندگان خود را انت�خ�اب ک�ن�د . ال�ب�ت�ه               

بديهی بود که با تغيير مجلس موسسان به م�ج�ل�س      

خبرگان اسالمی ، تحمل نم�اي�ن�ده ک�ردس�ت�ان غ�ي�ر             

ممکن می شد . لذا خمينی صالحيت قاسملو را ب�ه  

عنوان نمايندۀ خلق کرد رد کرد . سخنان خ�م�ي�ن�ی      

در جلس�ۀ م�ع�ارف�ه ن�م�اي�ن�دگ�ان م�ج�ل�س خ�ب�رگ�ان                        
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نمايشش از عمق کينۀ رژيم به دمکراسی و حقوق 

ملل بود . از اين رو مردمی که سقوط سلطنت را  

م��ت��رادف ب��ا رف��ع س��ت��م م��ل��ی م��ی پ��ن��داش��ت��ن��د ،                      

پندارگرايانه به انتظار وقايع نشستند ، و با تحصن 

، راهپيمايی و تجمع خواستار احقاق ح�ق�وق م�ل�ی         

ش��دن��د . ب��ا گ��ذش��ت ه��ر روز چ��ه��رۀ ري��اک��اران��ه                  

جمهوری اسالمی آشکارتر ميشد . خل�ق ک�رد ک�ه         

بيشتر طعم تلخ شکستها را چشيده بود مصمم ب�ود    

آزاديهاي�ی را ک�ه در ع�رص�ۀ م�ب�ارزه ب�ه دس�ت                       

آورده بود به طور مسلحانه حفظ ک�ن�د ، ول�ی اي�ن           

امر برای دشم�ن ت�وط�ئ�ه گ�ر پ�ذي�رف�ت�ن�ی ن�ب�ود ،                       

حضور عناصری مانند اخوند صفدری ، در راس 

کميته های اسالمی سنندج و ف�رم�ان�ده�ی ن�ظ�ام�ی              

شاطر محم�د ( ق�ات�ل م�ردم ق�روه ) و پ�اس�داران                        

جمهوری اسالمی باعث انزجار مردم ش�د و آن�ه�ا        

را به دخالت مستقيم در امور کردستان کش�ان�ي�د .        

دراين م�رحل�ه ه�ن�وز ه�ي�چ ي�ک از س�ازم�ان�ه�ای                      

سياسی محلی رهبری مردم را به عهده نداشتن�د و    

تنها با ادامه تهاجم جمهوری اس�الم�ی ، م�ق�اوم�ت          

خلق متشکل تر شد . کميته امام ش�ه�ر ب�ا زن�دان�ی           

کردن و شل�ي�ک ب�ه س�وی م�ردم ب�ی گ�ن�اه م�ورد                      

 58نفرت مردم قرار گرفته بود . در نوروز س�ال    

بدنبال شاي�ع�ۀ ت�خ�ل�ي�ه س�ي�ل�وه�ا ، م�ردم ب�ه قص�د                          

تصرف پادگانهای ارت�ش و ژان�دارم�ری س�ن�ن�دج               

حمله می کنند ، ارت�ش ب�ه ف�رم�ان�ده�ی ق�ره ن�ی،                     

سرلشکر آريامهری ، شهر را با توپ و خ�م�پ�اره        

مورد حمله قرار داد و باعث کشتار صدها نفر از 

 500مردم بيگناه سنندج و زخمی شدن ب�ي�ش از         

بالفاص�ل�ه پ�س از         58نفر شد . در شب عيد سال  

اسير را در    160تحويل سال ، مزدوران رژيم ، 

پادگان ارتش اعدام کردند . ب�رای م�ق�ابل�ه ب�ا اي�ن                

حمالت سنگ�ي�ن ، ن�ي�روه�ای س�ي�اس�ی ب�الف�اص�ل�ه                     

شورای موقت انق�الب را تش�ک�ي�ل دادن�د و م�ردم                 

مسلح شهر را ب�رای ک�م�ک ب�ه رزم�ن�دگ�ان دور                    

پادگ�ان�ه�ا ف�را خ�وان�دن�د و ت�ع�دادی از افس�ران و                         

سربازان نيز به مردم پيوستند . عليرغم پي�ش�روی    

سربازان ، کنت�رل ش�ه�ر ع�م�دت�ا در دس�ت م�ردم                   

بود . با دخالت شورای موقت آتش بس اع�الم ش�د      

و خواستۀ فوری و اساسی خلق کرد بعنوان زمينه 

های مذاکره اع�الم ش�دن�د . در ب�ي�ن خ�واس�ت�ه�ای                     

اساسی خلق کرد ، ش�ورای م�وق�ت ب�ر دو اص�ل                

تص�ري�ح اي�ن ک�ه اي�ران             -1عمده پافشاری کرد :  

يک کشور چند مليت�ی اس�ت و خ�ل�ق ک�رد م�ان�ن�د                   

ساير ملل ساکن ايران بايد از حق تعيين سرنوشت 

برخوردار باشد و وحدت ملی و تم�ام�ي�ت ارض�ی       

 ايران به شکل آزاد و داوطلبانه حفظ شود .

حل مسالۀ کردستان تنها در رابطه ب�ا ت�م�اي�ل        –  2

اس��اس��ی اي��ران در ت��ام��ي��ن آزادي��ه��ای ف��ردی و                    

اجتماعی و ت�ک�ام�ل م�ب�ارزۀ دم�ک�رات�ي�ک و ض�د                   

 امپرياليستی تمام خلقها امکان پذير است .

طالقانی بمنظور رسي�دگ�ی اوض�اع ب�ه ک�ردس�ت�ان              

سف�ر ک�رد و در پ�ی س�ف�ر او درگ�ي�ري�ه�ا م�وق�ت�ا                             

خاموش شدند . اما  جمهوری اسالمی ب�ا ح�م�اي�ت        

از فئودالها و مسلح ک�ردن آن�ه�ا و دام�ن زدن ب�ه                

تحريکات مذهبی و ملی با به گل�و�ل�ه بس�ت�ن م�ردم           

مريوان ، توطئه شوم ديگری را طرح ريزی م�ی  

بدنبال آت�ش اف�روزي�ه�ا و          58مرداد  5کرد .روز  

توطئه های دار و دستۀ مفتی زاده و ساير عوام�ل  

رژيم ، مردم در اعتراض ب�ه دول�ت راه پ�ي�م�اي�ی             

 6پرشکوهی را بطرف مريوان آغاز کردند . در    

ت��ان��ک و ک��ام��ي��ون ب��ط��رف           50م��رداد ب��ي��ش از       

مريوان فرستاده ش�د ، ک�ه ب�ا بس�ت نش�ت�ن م�ردم                    

کامياران مجبور به بازگشت شدند . در اي�ن دوره     

دولت می کوشيد با ارسال نيرو و تانک و مهمات 

، کردستان را به کنترل خود در آورد . جمه�وری   

اسالمی که در دو رای گيری ( رفراندم جمهوری  

اسالمی و انتخابات مجلس خبرگان )در کردس�ت�ان    

با شکست مفتضحانه ای روبرو شده بود . نگ�ران   

از کانون فروزان انقالب در کردستان ، با فرم�ان  

جهاد خمينی ، حمله به کردستان را آغاز ک�رد ت�ا       

قبل از انسجام بيشتر نيروهای ان�ق�الب�ی ، ک�ار را           

يکسره کند . حملۀ نظامی به فرماندهی ف�الح�ی و        

چمران از پاوه آغاز شد و به سنندج ، م�ري�وان ،       

سقز و ساير شهرها ، گسترش يافت . در سنندج ، 

مسجد جامع ش�اي�ع ک�رده ب�ود " ح�زب دم�ک�رات                   

زنان ما را به گروگان گرف�ت�ه اس�ت " ن�ي�روه�ای              

نظامی با هواپيما به س�ن�ن�دج م�ن�ت�ق�ل ش�دن�د و در                    

مريوان پاسداران به حکم جالد جمهوری اسالم�ی  

 31مبارز را تيرباران کردند . در     9، خلخالی ، 

مرداد مردم بروی پل سقز بست نشتند تا از ورود 

ارتش به شهر جلوگيری کنند . رژيم بااستف�اده از     

نورافکن با هلی کوپتر و فانتوم ب�ه م�ردم ب�ي�گ�ن�اه           

حمله کرد و با کشتن اهالی بيگناه شهر ، مردم را 

ش�ه�ري�ور ،         2مجبور به عقب نشينی کرد . روز  

ارتش با توپ و تانک وارد سقز شد و با اس�ت�ف�اده      

از راکت و بمب آتش زا ، م�ردم ب�ي�گ�ن�اه را در                  

درون خانه های خود قتل عام کرد . با آغاز حمله  

رژيم به منط�ق�ه م�ه�اب�اد م�زدوران م�ال حس�ن�ی ،                    

نماينده خمينی در اروميه ، به قارن�ا در ن�زدي�ک�ی         

نف�ر از     50نقده حمله کردند و با قتل عام بيش از 

کودکان و زنان اين روست�ا فص�ل ج�دي�دی را در             

ت��اري��خ م��رگ پ��رس��ت��ان ج��م��ه��وری اس��الم��ی ب��از             

کردند . در چنين شرايطی بود که هيات نمايندگ�ی   

خلق کرد . متشکل از حزب دم�ک�رات ک�ردس�ت�ان         

ايران ، سازمان چريکه�ای ف�داي�ی خ�ل�ق اي�ران ،               

سازمان کومه له و شيخ عزالدين حسين�ی تش�ک�ي�ل       

ت�ظ�اه�رات گس�ت�رده م�ردم              58شد.در پاييز س�ال     

کردستان عليه رژيم جمه�وری اس�الم�ی ، ج�واب           

دندان شکنی بود به سران ارتجاعی رژيم ک�ه م�ی     

پنداشتند ب�ا ب�رت�ری ن�ظ�ام�ی ج�ن�ب�ش ان�ق�الب�ی در                       

ک��ردس��ت��ان را تض��ع��ي��ف ک��رده ان��د . ت��ظ��اه��رات                 

نفری مردم سنندج در مهر م�اه ، بس�ت          60000

نفر از اهالی بانه و روس�ت�اه�ای         10000نشستن 

 40000اطراف در مسجد اين شهر ، تظ�اه�رات     

ن��ف��ری م��ردم م��ه��اب��اد در روز ع��ي��د ق��رب��ان ب��ا                     
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سوسياليسم يك  زندگي جهاني را برسميت مي شناسد كه در آن 
مرزها مفهومي ندارند .ما خواهان به هم پيوستن همه ملتها 

بعنوان جامعه بشري هستيم ، اما نه از طريق زور و اجبار ، بلكه 
 بر بنيان انتخاب آزاد . 



شعارهايی چون " ارت�ش ض�د خ�ل�ق�ی ن�اب�ود ب�اي�د                   

گردد " ، پاسداران اعزامی اخ�راج ب�اي�د گ�ردد "              

خلخالی ديوانه اعدام بايد گردد " ، نمونه هايی از    

م�ه�رم�اه       15مقاومت رزمندۀ خلق کرد بود . در      

همان سال پيشمرگان مستقر در کوه�ه�ای اط�راف      

بوکان ، با حمله غافلگيرانه به شهر موفق شدند ،   

در درگيری با مزدوران رژيم تعداد ب�ی ش�م�اری        

از آنان را به هالکت ب�رس�ان�ن�د . روی ه�م رف�ت�ه                 

محاسبات رژيم برای درهم کوبيدن جنبش انقالب�ی  

در کردست�ان درس�ت در ن�ي�ام�د . پ�ي�ش�م�رگ�ه ه�ا                         

سازماندهی شدند و ضربات س�ن�گ�ي�ن�ی ب�ر پ�ي�ک�ر              

دشمن وارد کردند . جز مراکز مهم شهری ، تمام  

روستاها و جاده ها در ک�ن�ت�رل پ�ي�ش�م�رگ�ان ق�رار              

داشت و جمهوری اسالمی که اعالم جه�اد را ب�ی       

آبان خمينی ، سياس�ت   9اثر يافته بود طبق فرمان 

آتش بس و مذاکره را جهت وق�ت گ�ذران�ی ات�خ�اذ          

کرد . در حالی که نمايندگان رژيم و ه�ي�ات وي�ژۀ       

کردستان ( منتظری و ص�ب�اف�ی ) از م�ذاک�ره ب�ا                     

هيات نمايندگی خلق کرد خودداری م�ی ک�ردن�د .          

بار ديگر رژيم حمله به مردم  58در دی ماه سال 

در ح�مل�ه        59بيگناه را آغاز کرد و در فرورذين 

به قالتان کودکان ، مردان ، زنان و س�ال�م�ن�دان ،         

روستا را با استفاده از تانک ق�ت�ل و ع�ام ک�رد و               

برای محو جنايات خود روستا را با ت�وپ ب�ه ک�ل        

، رژي�م ب�ا          59ويران ساخت . در فروردين سال 

ديگر حملۀ همه جانبه ای به شهر سنندج را آغ�از    

کرد و با استفاده از توپ و خ�م�پ�اره ش�ه�ر را ب�ه             

محاصرۀ نظامی درآورد . فان�ت�وم�ه�ای رژي�م ه�ر            

دقيقه يک بار ديوار صوتی را بر فراز ش�ه�ر    10

می شکستند ، اهالی سنندج با تشکيل کم�ي�ت�ه ه�ای       

نظامی و شوراهای شهری کوشيدند ، مقاومت در 

 5برابر اين حمالت را سازماندهی ک�ن�ن�د . روز             

ارديب�ه�ش�ت ، ب�ي�م�ارس�ت�ان ش�ه�ر م�ورد اص�اب�ت                        

خمپاره ق�رار گ�رف�ت . مس�اج�د ، زي�رزم�ي�ن�ه�ا ،                        

مدارس و ... برای درمان زخميها مورد اس�ت�ف�اده         

 3اردي�ب�ه�ش�ت ،            13قرار گرفت . ب�االخ�ره در          

سازمان سياسی طی اعالميۀ مشترکی شرايط آتش 

 بس را چنين اعالم کردند : 

جبران خسارات وارد ش�ده ب�ه ش�ه�ره�ای س�ق�ز ،                

 سنندج ، بانه ، مريوان توسط دولت 

  .ارتش به پادگانها عقب نشينی کند 1

 .راديو و تلويزيون در کنترل خلق کرد باشد . 2

 .دولت با هيات نمايندگی خلق کرد مذاکره کند .3

در اين دوره " اکثريت " خائ�ن ب�ا م�ط�رح ک�ردن              

تئوريهای فرصت طلبانه ، اشاعه س�ازش�ک�اری و      

مصالحه با جناحهايی از رژي�م ، راه خ�ي�ان�ت ب�ه              

جنبش انقالبی خلقهای ايران و جنبش خلق کرد را 

در پيش گرفته بود . اپورتونيستهای " اک�ث�ري�ت "          

در اين مقطع حساس از تاريخ جنبش کردستان ب�ا    

خيانتی اشکار اعالم کردند جنگ ک�ردس�ت�ان ع�ل�ل        

اجتماع�ی ن�داش�ت�ه و ص�رف�ا م�ح�ص�ول                   –طبقاتی 

جنگ افروزی چپ روها و محافل ج�ن�گ اف�روز        

رژيم است و خواستار " استقرار طلح عادالنه در    

کردستان شدند . اينان بنابه سن�ت ت�اري�خ�ی ح�زب           

توده و رفرميستها بدنبال ج�ن�اح " ص�ل�ح ط�ل�ب "                

حاکميت اين بار بنی ص�در را ج�ن�اح دوران�دي�ش              

حاکميت ارزيابی کردند و بهمراه حزب دم�ک�رات   

 ، طرح شش ماده ای خودگردانی را پذيرفتند .

در بين نيروه�ای م�ن�ط�ق�ه ن�ي�ز رق�اب�ت�ه�ای ح�زب                     

دمکرات و ک�وم�ئل�ه از اي�ن دور ب�ه ب�ع�د چ�ه�رۀ                        

آشکارتری به خود گرفت . کومه ل�ه ب�ا در ن�ظ�ر            

گرفتن خاستگاه طبقاتی خويش که دفاع از م�ن�اف�ع      

خرده بورژوازی فقير و تهيدست روستا را آرمان 

و و وظيفه خويش قرار داده بود ، خ�ودم�خ�ت�اری         

را بعنوان بخ�ش�ی از ب�رن�ام�ه ح�داق�ل خ�ود ، در                     

مفهوم گسترده تری می ديد و در اين راه معتقد به 

بسيج زحمتکشان کرد بود . يه کي�ت�ی ج�ووت�ي�اران         

( اتحاديۀ دهقانی ) بيان�گ�ر چ�ن�ي�ن ت�ال�ش�ی ب�ود .                    

ک��ادره��ا و اعض��ای ات��ح��ادي��ۀ ده��ق��ان��ی ب��ه درون               

روستاها می رفتند و با مردم زندگی می کردند و   

در امر سازماندهی انها تالش می کردند . ح�زب       

دمکرات که خودمختاری برنامه حداکثرش ب�ود و    

ه�م��واره در راه رس��ي�دن ب��ه اي��ن خ�واس��ت آم��ادۀ                  

مذاکره با دولت و سازش بود ، در م�واردی ن�ي�ز        

آمادۀ همکاری با رژيم بود . ب�رای ن�م�ون�ه ح�زب           

مس��ئ��ول��ي��ت س��الم��ت��ی ن��ق��ل و ان��ت��ق��ال��ه��ای ن��ظ��ام��ی            

جمهوری اسالمی در کردستان را پذيرفت�ه ب�ود و       

برای انجام اين تعهد ستونهای نظامی دشمن را ت�ا  

 پادگانها اسکورت می کرد .

کومه له با اعتراض ب�ه ط�رح ش�ش م�اده ای ک�ه                

جدا از طرح هيات ن�م�اي�ن�دگ�ی خ�ل�ق ک�رد ت�وس�ط                 

حزب دمکرات و " اکث�ري�ت " م�ط�رح ش�د ، ب�ه                   

تبليغات خود علي�ه س�ازش�ک�اری ح�زب دم�ک�رات              

افزود . تبلور اين آگاه�ی در اع�ت�راض م�ردم ب�ه               

دبيرکل حزب حين س�خ�ن�ران�ی او در م�ري�وان و                 

سنندج ديده شد ، در اين دوره يکی از ش�ع�اره�ای    

محبوب خلق کرد چنين بود "در پيکار خ�ل�ق ک�رد       

سازشکاری محکوم است ." ع�ل�ي�رغ�م ت�ال�ش�ه�ای               

ساير جريانات حاضر در ع�رص�ه م�ب�ارزه ب�رای          

بازداری حزب از تصميم گيريهای يک ج�ان�ب�ه و        

پذيرش طرح ش�ش م�اده ای ، دول�ت ج�م�ه�وری                   

اسالمی از موقعيت سو استفاده ک�رده ، ج�اش�ه�ای         

مسلح قي�ادۀ م�وق�ت را از اش�ن�وي�ه ت�ا پ�ي�رانش�ه�ر                        

مستقر کرد . بدين ترتيب بخشی از ک�ردس�ت�ان ب�ه          

 اشغال جاشهای مسلح رژيم در امد . 

 

 (ادامه در شماره بعد )
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ايران كشوريست كثيرالمله ، طبقه كارگر و زحمتكش مليتهاي مختلـف  
مشتركا در زنجير اسارات سرمايه داري و ارتجاع حاكم بر سرنوشتـشـان   
بسر مي برند و داراي خواستهاي طبقاتي مشتركي هستند و بر عـلـيـه      
نظام اقتصادي ، اجتماعي و سايسي حاكم مبارزه مي كنند . در نتـيـجـه     
سياست طبقات ارتجاعي حاكم بر اين مليتها ، كارگران و زحمتكشـان ،    
يعني اكثريت محروم مردم در چهارگوشه ايران عـالوه بـر تـحـمـل          
استثمار و بي حقوقي از ستم ملي و فرهنگي نيز رنج مي برند و بـراي    

 رفع آن مبارزه ميكنند .



جنبش اشغال وال استريت همچنان ب�ا ق�وت ادام�ه        

واکنش گسترده و جه�ان�ی آن،       اين جنبش با . دارد

همچون اکثر جنبش�ه�ای اخ�ي�ر در ي�ون�ان، ل�ن�دن،                 

پاريس، ايران و افريقا و کشورهای عرب اگرچ�ه  

با جوانان آغاز ش�د، ول�ی ب�ا ادام�ه اش ن�ه ت�ن�ه�ا                       

بزرگتر بلکه متنوع تر، از هر بخشی از ج�ام�ع�ه,    

ت�وده   .  مردم بسياری را ب�خ�ود ج�ذب ک�رده اس�ت           

های مستقل بسياری و گروه های م�خ�ت�ل�ف م�داف�ع         

حقوق بشر، فعالين عدالت اجت�م�اع�ی و ن�ه�اده�ای           

رن�گ�ي�ن      -  کارگری و ف�ع�ال�ي�ن ح�ق�وق م�ه�اج�ري�ن                

پوستان و... خيابانهای اط�راف وال اس�ت�ري�ت را              

% اي�ن     70ب�ال�غ ب�ر        .  همچ�ن�ان در ق�ب�ض�ه دارن�د            

جمعيت هودار و يا عض�و ه�ي�چ ج�ري�ان و گ�روه               

سياسی خ�اص�ی ن�ي�س�ت�ن�د و بش�ک�ل خ�ودج�وش و                      

مستقل در اين جنبش حض�ور پ�ي�دا ک�رده ان�د ک�ه                 

ه�زار دالر     24بيشتر نيمی از اينان درآمدی زير 

% 65در سال دارند . با توجه به اينکه قريب ب�ه       

ساله تشکيل ميدهد که اين  30آنها را جوانان زير 

ويژگی يکی از عمده تري�ن خص�ي�ص�ه مش�ت�رکِ              

تمام خيزشهای چند ساله اخير، از ايران گرفته ت�ا    

افريقا و خاور ميانه و ي�ون�ان و ل�ن�دن و پ�اري�س                   

بوده است. به اعتقاد اين جوانان مسئله ديگ�ر س�ر      

هياهوی سرمايه داران و بحران مالی اش ن�ي�س�ت      

بلکه دزدی و غارت آشکارا و بيشرمان�ه آن�ان ب�ه        

تمامی عرصه های اجتماعی و تحميل يک زندگی 

نکبت بارتر بر اليه های بی درآم�د و ک�م درآم�د            

اي��ن��ان ع��ل��ي��ه اي��ن ک��ودت��ای                    .  اج��ت��م��اع اس��ت      

کورپراتيوها به خيابان آمده اند. اي�ن م�ت�ح�ص�ن�ي�ن             

دقيقا ميدانند عليه چه سي�س�ت�م�ی ب�م�ي�دان آم�ده ان�د                

شعارهه و نوشته ها بروشنی مبين اين آگ�اه�ي�س�ت     

و وقوف کامل از يک مبارزه گلوبالی ع�ل�ي�ه ي�ک       

دشمن مشترک با مطالبات مشترک بدست مي�ده�د.   

% هس��ت��ي��م" ک��ي��ف��رخ��واس��ت               99ش��ع��ار " م��ا            

توده ها عليه ساختاری فق�رآف�ري�ن اس�ت.         اکثريت

درصد هستيم قدرت برجسته توده هايی را    99ما 

بنمايش ميگذارد، که رک و پوست کن�ده خ�واه�ان      

انقالب هستند. به اين دليل ساده که مطالبه " ي�ک        

از توان سرمايه داری خ�ارج اس�ت.       دنيای بهتر" 

از ميدان تحرير و خيابانهای نيويورک گ�رف�ت�ه ت�ا       

آتن و اينديگنادوس اسپانيا، شعار اصلی اي�ن ت�وده     

ميخواهند سرن�وش�ت�ش�ان        % اين بوده که خود 99

% راهزنی که آن ب�اال       1را خود رقم بزنند نه آن 

نشسته اند که مسبب تمام اين نابسامانی و مصائب 

 .هس�������������������������������������ت�������������������������������������ن�������������������������������������د

گراف هايی که در زير می آيد توس�ط ت�ظ�اه�رات       

کن�ن�ده ه�ای وال اس�ت�ري�ت پ�خ�ش ش�ده اس�ت ک�ه                          

نشانگر سودآوری کورپراتيوها است که باالت�ري�ن   

س�ال ق�ب�ل        60رکورد سود دهی اين موسسات از     

تابحال نمايان م�ي�ک�ن�د. ه�م�ان�ط�ور ک�ه از گ�راف                      

% اف�ت داش�ت�ه       50تقريبا  2008پيداست در سال 

اين تقليل بسرعت ترمي�م ش�ده و        2010و تا سال 

بيليارد در سال رس�ي�ده    1600به مبلغی در حدود 

نوليبراليسم برای فرار از ع�واق�ب ب�ح�ران          . است

دست کورپراتيوها را در دستبرد ب�ه ت�م�ام هس�ت�ی          

توده ها کامال باز گذاشت�ن�د و ب�ا وق�ف مس�اک�ن و                 

مصادره کردن اموال توده های مقروض، ک�اه�ش     

خدمات اجتماعی و ناپديد شدن شغلهای بس�ي�اری،     

به گزارش  .  ميليونها نفر را بخاک سياه نشانده اند

ف�درال  "    بانک مرکزی اياالت مت�ح�ده آم�ري�ک�ا ي�ا          

% سرمايه دارهای آمريکا مالک  1رزرو" ،طبقه  

ک�ل آم�ري�ک�ا           بيشتر از نيمی از م�وج�ودی م�ال�ی          

ت�ري�ل�ي�ون را          16هستند. يعنی آنها رقمی بيش از  

از کل ثروت ملی کنترل ميکنند، چيزی بيشتر از   

درصدی که متعلق به بخش تح�ت�ان�ی     90مجموعه 

جامعه هستند. طبقه م�ت�وس�ط و اقش�ار م�ي�ان�ه ه�م                  

بسرعت در حال پوالريزه و در غلطيدن به ص�ف  

ط�وي�ل ک�م درآم��دان و ب��ي�ک�اران هس�ت�ن��د و س��ود                      

درصدی که در رأس ق�رار گ�رف�ت�ه از                1ساليانه 

هر زمانی ت�ا ب�ح�ال ب�ي�ش�ت�ر ب�وده اس�ت. زم�ان�ی                       

بخاطر همين مبارزات و اعتراض�ات و ت�رس از         

انقالب، دولت رفاه را بوجود آورد، که ي�ک ت�ور       

اجتماعی نجات، برای توده ه�ای ف�ق�ي�ر م�ح�س�وب            

ميشد و در واقع افساری ب�ر ده�ن�ه اس�ب ان�ق�الب               

سوسياليستی. ول�ی ه�م�ي�ن خ�دم�ات ي�ک�ی پ�س از                     

ديگری به بخش خصوصی واگذار ميشود. نتيج�ت�ا    

اين جهنم نکبتی است که بعن�وان زن�دگ�ی ت�ح�م�ي�ل            

بقيه کرده اند. و انصافا هم مردم اي�ن�دف�ع�ه م�ج�رم            

واقعی را مورد هف قرار داده اند .دس�ت�اورده�ا و       

فقدان رهبری. طبيعی است با اينه�م�ه حس�ن ن�ي�ت           

نسبت به انگيزه ها و اهداف انسانی اي�ن ج�ن�ب�ش،         

نکته کليديی را که بايد به آن اشاره کرد اين اس�ت  

که آيا اين جنبش از آنچنان انسجام و دوران�ديش�ی       

مبارزاتی برخوردار هست ک�ه ب�ت�وان�د دوام ق�اب�ل             

توجهی بيابد؟ آنقدر ک�ه ي�ک خ�ي�اب�ان را ب�ه ي�ک                  

کارخانه پيوند دهد و کارگران را بميدان بک�ش�ان�د.    

و اين امری اتفاق نيافتاده ن�ي�س�ت و ش�دن�ی اس�ت               

ولی نياز به کار بيش�ت�ر و خ�الق�ي�ت دارد ک�ه ه�م                  

بتواند با زمستان و محدوديتهايی ک�ه ب�ا س�رم�ا و             

يخبندان پيشاروی است، ستيز کند و هم توده ه�ای  

طبيعتا ب�ط�ور    . در گير اين جنبش را فرسوده نکند

ت�وانس�ت�ه اس�ت ک�ه              غير قابل انکاری اين جن�ب�ش  

افکار ت�وده ه�ای م�ب�ارز و م�ح�روم بس�ي�اری از                     

کشورهای دنيا را نسبت به قدرت خود و م�ب�ارزه     

شان جلب کنن�د و ه�م�ي�ن�ط�ور ب�ا بس�ي�ج ک�ردن و                       

س��ازم��ان دادن ي��ک��ی از ب��زرگ��ت��ري��ن ت��ظ��اه��رات             

آمريکا، بسياری از شهرهای دنيا را هم گالواني�زه  

کند. يک واکنش عمومی و غير قابل اج�ت�ن�اب ب�ه          

يک بحران عظيم جهانی. اي�ن ي�ک�ی از ب�رجس�ت�ه              

ترين دستاورد اين جنبش بوده اس�ت ک�ه ب�راس�ت�ی          

ث��اب��ت م��ي��ک��ن��د در عص��ر ارت��ب��اط��اِت م��درن،                      

 سازماندهی زحمتکشان دنيا امری شدنی است .
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 اشغال وال استريت: خوشه هاي
  خشم 99 درصدي ها

 نوشين



اگرچه نياز به هماهنگی بيشتر و هوشياران�ه دارد    

تا بتواند اين همبستگی را ب�ث�م�ر ب�رس�ان�د. و اي�ن                 

جايی است ک�ه ج�ن�ب�ش در ش�ک�ل ک�ل اش از آن                      

عاريست. متاسفانه مثل آنچه که ما چند دهه اس�ت     

که در ايران و در بين نسل جوان انقالبی ديده اي�م  

و م��ی ب��ي��ن��م، پ��افش��اری ب��ر رد تش��ک��ي��الت و                         

سازمانهای س�ي�اس�ی، ک�ه م�ي�ت�وان�د ام�ر بس�ي�ج و                        

هماهنگ کردن اي�ن م�ب�ارزات را ب�ع�ه�ده داش�ت�ه                   

باشد. و اين نه فقط پدي�ده ای م�ن�ح�ص�ر ب�ف�رد در                 

ِ  ج�ن�ب�ش                       شرايط ديک�ت�ات�وری زده اي�ران و ن�ب�ود

به  60سازمانده چپ و راديکال در ايران از دهه 

بعد، بلکه بعنوان يکی از تجليات فرهنگ و بين�ش  

پست مدرنيسمی اس�ت ک�ه ف�رد گ�راي�ی و تش�ک�ل                  

ن�ه�ادي�ن�ه       گريزی را تجليل و بم�ث�اب�ه ي�ک ارزش        

ح�ت�ی در دل ه�م�ي�ن             –کرده است. فرد گرايی را  

يک عامل تعي�ي�ن ک�ن�ن�ده         -جنبشهای بزرگ و قوی

برای مقابله با استبداد سازمانی و اي�دئ�ول�وژي�ک،         

تشويق ميکند. اين بينش، س�ازم�ان، ح�زب و ه�ر            

تشکيالتی را يک باند تعريف ميکند که آزادگی و   

شورِ  مبارزاتی را گويا اگر نه به غارت، ک�ه ب�ه       

 .هرز می برد

آری طب�ق گ�ف�ت�ۀ ف�ع�ال�ي�ن اش، اي�ن ي�ک ج�ن�ب�ش                          

خودجوش و بدون رهبری است و هيچ تش�ک�ي�الت    

منسجمی ( غير از کميت�ه ه�ای ه�م�اه�ن�گ ک�ن�ن�ده                 

ج��ن��ب��ش ک��ه خ��ود ن��ي��ز خ��ودب��خ��ودی در راس��ت��ای              

تحوالت جنبش شکل گرفته) آنرا هدايت نمی کن�د.   

مطالباتشان را اوضاع تعيين، و ش�ک�ل م�ب�ارزات�ی        

شان هم از ديگر مبارزات دني�ا آداپ�ت�ه ک�رده ان�د،            

عموما خواهان خات�م�ه دادن اي�ن اوض�اع دهش�ت              

باری حاصل از بحران هستند. و در کن�ار ه�م�ي�ن        

مطالبه مرکزی که حلقۀ مشترک قيامهای خيابان�ی  

يونان و اسپ�ان�ي�ا و ف�رانس�ه و ب�ه�ار ع�رب ب�ود؛                      

اکثريت اين جنبش اشغ�ال، ي�ک دن�ي�ای ب�ه�ت�ر را                

% را دن�ب�ال و      99ميخواهند. دنيايی که منافع اين  

تامين کند. و از ب�ن�ره�ا و ش�ع�اره�ايش�ان م�ي�ش�ود                    

استدالل کرد که صريحا و ب�ه رواي�ت خ�ودش�ان،           

آنان اين زندگی بهتر را درخواست نمی کنند بلکه 

در مسير ساختن آن هستند. يعنی بزبان خودمانی،  

% را ب�خ�اک م�ی م�ال�ي�م و ب�ع�د                      1ما پ�وزه اي�ن       

خودمان حاکم سرنوشت خويش خواهي�م ش�د. اي�ن         

به روايت مبارزه و فرهنگ ان�ق�الب، م�ع�ن�ی اش            

فقط يک چيز می تواند باشد و آن خ�ود "ان�ق�الب"       

 . است آنهم آز نوع سوسياليستی اش

آنچه که تجربه و تاريخ مبارزه هم ب�م�ا م�ي�گ�وي�د،         

که وسط گرم�اگ�رم م�ب�ارزه ب�دت�ري�ن وق�ت ب�رای                  

چکنم چکنم های سياسی و تاکتيکهای مبارزاتی و 

َشور کردن با گرايشات و نظرات دگر ( ح�اال ن�ه        

الزاما مخالف) است. اينجاست ک�ه ف�ره�ن�گ�ی ک�ه               

ميل دارد خود را بر اين جنبش و ديگر جنبشه�ای  

الهام گرفته از آن مسلط کند، مصرانه مدعی است 

که بدون ايدئولوژی و رهب�ری اس�ت و ق�اط�ع�ان�ه             

ميخواهد آنچنان هم بماند. مشکل اينجاست ک�ه م�ا        

هيچ جنبشش خودبخودی را سراغ ن�داري�م ک�ه ب�ه           

آنچه که در دستور کارش بوده است ج�ام�ه ع�م�ل         

بپوشاند، چرا ک�ه ب�راح�ت�ی ت�وس�ط ط�ب�ق�ات غ�ي�ر                      

کارگری مصادره شده و نهايتا هم طبقات م�ح�روم   

همچنان در همان تحتانی ترين اليه جام�ع�ه ط�ب�ق�ه        

توده های بسياری ک�ه در اي�ن           .بندی شده ميمانند

جنبش فعاالنه شرکت دارند عميقا اعتقاد دارند ک�ه  

ميشود پ�وزه ک�ورپ�رات�ي�وه�ا را ب�ر زم�ي�ن زد و                        

ميشود طور ديگری زيست که ن�م�ي�خ�واه�ن�د ه�ي�چ             

ن�ه ت�ن�ه�ا           ب�االنش�ي�ن دي�گ�ر       %  1دری ب�ر پ�اش�ن�ه           

نچ�رخ�د، ب�ل�ک�ه اس�اس�ا آن س�اخ�ت�اری ک�ه در را                          

احتمال داره باز بذاره، رو منهدم کنند و م�ط�م�ئ�ن       

باشند که هيچ دری هيچوقت ب�ر م�ن�اف�ع آن�ان ب�از               

نخواهد شود. يک اتوپيای بس�ي�ار خ�وش�اي�ن�د ول�ی               

مجازی شايد. ساختار عوض کردن بدون حض�ور   

طبقه ای که کسب و کار و آي�ن�ده اش ن�اچ�ارا ب�ه                

انقالب کردن رقم زده شده و بدونحضور اکثريتِ  

اتفاق آنچنان�ی ه�م اگ�ر         -طبقه کارگر -% 99اين 

اگ�رچ�ه ب�خ�ش�ی         .  بيافتد قوام و دوام نخواهد داشت

هم از اين متحصنين خود عضو و فعال احزاب و   

سازمانهای خاصی هستند ولی تمايل ع�م�وم�ی ای      

که بر مستقل ماندن پافشاری ميکند، در اکث�ري�ت�ن�د     

اع��ت��م��اد ب��ه س��ازم��ان��ه��ا و ن��ه��ادی               و بس��ي��ار ب��ی    

تشکيالتی. البته در کيس های خاصی شايد بايد به  

نگران کنن�ده    اينان حق داد که در مواردی ممکنه

باشد ( که در آن ص�ورت ب�اي�د ه�وش�ي�اران�ه و ب�ا                  

زيرکی بلشويکی به آن برخورد کرد) و آن اين�ک�ه    

نمی خواهند وارد مناسبات بوروکراتيک ات�ح�ادي�ه    

ها بشوند و ج�ن�ب�ش را ب�ه پ�ای م�ي�ز م�ع�امل�ه ب�ا                            

موسسات وال استربت بکشانند و ب�ه ب�ه مص�ادره        

کردن دستاوردهاشان کشيده بشه يا استفاده تبليغ�ی  

در خدمت برنامه ه�ای س�ي�اس�ی ش�ان. و ک�م ه�م                     

نيستند اتحادي�ه ه�اي�ی ک�ه از دم�ک�رات�ه�ا ح�م�اي�ت                      

ميکردند و در حال حاضر، درگير آم�ادگ�ی ب�رای      

کمک رسانی به کمپين ان�ت�خ�اب�ات�ی دم�وک�رات�ه�ادر            

ک�ه    AFL-CIO  (   هس�ت�ن�د. ب�رای م�ث�ال            2012

يکی از حاميان دمکراتها در کمپين انتخاباتی سال 

طبعا اين جن�ب�ش در ادام�ه م�ب�ارزه              آينده هستن ).  

اش متحولتر خواهد شد و قوام بيشتری پيدا خواهد 

شرکت فعال سوسياليستها و تشکي�الت ه�ا و       .  کرد

اتحاديه ها مطمئنا آينده اين ج�ن�ب�ش و ج�ن�ب�ش�ه�ای               

محتمل آتی را م�ي�ت�وان�د رق�م ب�زن�د. و ب�ه ب�روز                         

پ��ي��ام��ده��ای رادي��ک��ال��ت��رش و پ��ت��انس��ي��ل ادام��ه دار            

کردنش کمک ميکن�د و ب�رای زن�ده م�ان�دن�ش در                 

سرما و شرايط نامساعد زمستان با فرمهای ديگ�ر  

شکی نيست ک�ه اي�ن        . اعتراضی چاره انديشی کند

سومين جنبش   جنبش، آمريکا را به عنوان زادگاه

انقالبی جهانی، در تاريخ م�ب�ارزات ت�وده ای در            

کنار هشت مارس و اول ماه م�ه ب�ه ث�ب�ت خ�واه�د             

 رساند .  نوشين
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در چ���ن���د م���اه       

گ��ذش��ت��ه اخ��ب��ار ، ب��رن��ام��ه ه��ا ،              

گزارشات و تحليل های وسائل ارت�ب�اط ج�م�ع�ی          

روی يک مسئله متمرکز شده است : گ�رس�ن�گ�ی      

در آفريقا . در البالی صفحات روزن�ام�ه ه�ا و           

مجالت به عناوي�ن�ی از ق�ب�ي�ل ، گ�رس�ن�گ�ی در                    

آفريقا بيداد ميکند ، ميليونها انسان بيگناه بر اثر 

گ��رس��ن��گ��ی ب��ا خ��ط��ر م��رگ روب��رو هس��ت��ن��د ،               

شاخ افريقا جان عده    گرسنگی و سوء تغديه در

زيادی را گرفت و ... برمی خوريم . ب�دي�گ�ون�ه         

ابعاد گرسنگی در آفريقا به جائی م�ی رس�د ک�ه          

حتی امپرياليست ها برای گ�رس�ن�گ�ان آف�ري�ق�ا و            

مشخصا سومال�ی اش�ک ت�م�س�اح م�ی ري�زن�د .                   

همانها که در هر لحظه  بيليونها دالر خرج م�ی  

کنند تا جهان را در دو قطب کار و س�رم�اي�ه ،          

دو قطب فقر و ثروت نگهدارند ، ناگهان صدای 

وامصيبتشان به هوا ب�ل�ن�د م�ی ش�ود . در ي�ک                    

ق��ط��ب اردوی ب��ي��ش��م��ار ک��ار ، ب��ره��ن��گ��ان ،                    

گرسنگان و محرومين قرار دارند ، با فقر زاده   

می شوند ، و با فقر و گرسنگی زندگی می کنند 

و می ميرند . در قطب ديگر ، اق�ل�ي�ت�ی از م�ال           

اندوزان و چپ�اول�گ�ران ، س�رم�اي�ه داران زال�و                

صفت و مالکان و استثمارگ�ران و ق�رار دارن�د          

که حاضرند برای کسب سود بيشتر ج�ه�ان�ی را        

به نابودی کشند ، جنگ�ه�ا ب�راه      

ان��دازن��د ، ب��م��ب ه��ای خ��وش��ه ای و ات��م��ی و                     

سالحهای جديدشان را بر س�ر م�ح�روم�ي�ن ف�رو           

ريزند و قطب محرومين جه�ان را ب�ه ص�ورت          

آزمايشگاه بزرگ اهداف پليد خ�ود در آورن�د .           

شوخی دردآور اين است که همين ج�ن�اي�ت�ک�اران      

برای گرسنگان آفريقا دلسوزی می کنند ! و راه  

ح��ل م��ی ج��وي��ن��د ! آری دردآورت��ر از م��رگ                   

روزان��ه ه��زاران انس��ان گ��رس��ن��ه آف��ري��ق��ا ،                      

عوامفريبی ها و حق�ه ب�ازی ه�ای ام�پ�ري�ال�ي�س�م                

آمريکا و متحدانش است که دست به ني�رن�گ و     

تحريف واقعيات مي�زن�ن�د ت�ا ب�دي�ن ت�رت�ي�ب اوال                  

مردم کشورشان را فريفته و ريشه ه�ای اص�ل�ی      

مسئله گرسنگی را از آنها پنه�ان ک�ن�ن�د و ث�ان�ي�ا              

دستشان را برای چپاولگ�ری ه�ای ب�ي�ش�ت�ر ب�از              

گذارند. براستی حکايت تلخ مسئله گرسنگی در    

جهان ، و امروز بص�ورت ش�دي�دت�ر و ف�اج�ع�ه                

 انگيزتر آن در شاخ آفريقا در چه نهفته است ؟ 

مسئله خش�ک�س�ال�ی و ق�ح�ط�ی و گ�رس�ن�گ�ی در                      

کشورهای عقب نگ�ه�داش�ت�ه ش�ده و ب�خ�ص�وص               

آفريقا مسئل�ه ت�ازه ای ن�ي�س�ت و اي�ن کش�وره�ا                     

ساليان بسياری اس�ت ک�ه ب�ا اي�ن مس�ئل�ه دس�ت                    

بگريبان بوده ان�د. ک�ارش�ن�اس�ان ام�پ�ري�ال�ي�س�م و                   

دانشمندان خشک اندي�ش ج�ه�ان س�رم�اي�ه داری             

همواره در مطالعات و ب�ررس�ی ه�ای خ�ود ب�ه              

عوامل گوناگونی چون ، ازدي�اد ج�م�ع�ي�ت ، از            

بين رفتن زمين های زراعتی ، کمبود ک�وده�ای     

شيميائی ، کمبود آب ، فقدان و يا کمبود وس�ائ�ل     

تک�ن�ي�ک�ی و ک�ار بس�ت ت�ک�ن�ول�وژی م�درن در                        

کشاورزی و غيره اشاه می کنند . ه�ر چ�ن�د ک�ه          

عوامل باال از علل مهم قحطی و گرسنگی است 

، ولی آنها آگاهانه مهمترين ع�ام�ل را ک�ه خ�ود           

بوجود آورنده فاکتورهای فوق الذکر می باشد ،   

بفراموشی سپ�رده ان�د و آن اس�ت�ع�م�ار ک�ه�ن و                     

اس��ت��ع��م��ار ن��و در اي��ن کش��وره��ا و غ��ارت و                     

چپاولگری های وحشي�ان�ه ای اس�ت ک�ه ق�رن�ه�ا                

توسط استعمار و استثمارگران در اين کش�وره�ا   

بوجود آمده اس�ت . ب�راس�ت�ی ن�ق�ش کش�وره�ای                  

امپري�ال�ي�س�ت�ی ب�رای س�ال�ه�ای م�ت�وال�ی در اي�ن                        

کشورها چه ب�وده اس�ت ؟ ام�روز ح�ت�ی ن�اآگ�اه                  

ت��ري��ن اف��راد ب��خ��وب��ی واق��ف��ن��د ک��ه چ��ط��ور                          

استعمارگران با مستعم�ره ک�ردن اي�ن کش�وره�ا            

منابع و ثروتهای طبيعی آنها را غارت ک�رده و      

مردم آن کشورها را به صورت ب�ردگ�ان م�ورد      

خريد و فروش قرار می داده ان�د . ب�دون آن�ک�ه            

بخواهيم از اهميت کمک های ف�وری غ�ذائ�ی و        

داروئی در نجات جان گرسنگان غافل ش�وي�م ،       

بايد متذکر گرديم که نجات قطعی مردم از ش�ر      

گرسن�گ�ی را ب�اي�د در ريش�ه ک�ن ک�ردن ن�ظ�ام                        

اجتماعی موجود در اين کشورها و    –اقتصادی 

ج��ه��ان ، و خش��ک��ان��ي��دن ريش��ه ه��ای اس��ت��ث��م��ار              

امپرياليستی جستجو کرد .
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آفريقا قاره فقر ، 
گرسنگي و 

 مرگ !

 ايد؟ به چه اميد بسته
 به اين كه كران

 به سخنان شما گوش بسپارند؟
 آزمندان

 به شما چيزي بخشند؟
 ها به جاي دريدنتان، گرگ

به شما غذائي بدهند؟
 و ببرهاي درنده 

 به مهرباني از شما دعوت كنند
 هايشان را بكشيد؟ كه دندان

 ايد؟ به اين اميد بسته
 برتولت برشت



باالخره ب�رغ�م اع�ت�راض�ات ع�م�وم�ی و ب�رج�ای                     

گذاشتن بيش از چهل کشته درميدان تحرير قاه�ره  

وساير شهر های بزرگ مصر ،که به انقالب دوم   

پارلمانی اي�ن کش�ور ب�ه        «انتخابات  »شهرت يافت

پايان خود نزديک ميشود. درحال�ی ک�ه ت�ج�م�ع�ات            

 همچنان ادامه دارد .   اعتراضی

ان�ت�خ�اب�ات     »شرکت کنن�ده در اي�ن          احزاب اصلي 

عبارتند از اخوان الم�س�ل�م�ي�ن ک�ه ت�ح�ت ع�ن�وان                 «

حزب آزادي و عدالت واردانت�خ�اب�ات ش�ده اس�ت،          

م�ت�ش�ک�ل از        ح�زب ح�ري�ه         اتحاديه س�ل�ف�ی ه�ا ،           

اعضاي سابق حزب دموکراتيک ملي ک�ه خ�ودرا       

س��ک��والر م��ي��ن��ام��د، ح��زب ج��دي��د وف��د و ح��زب                   

مصري�ان آزاد ک�ه خ�ود را ي�ک تش�ک�ل ل�ي�ب�رال                        

گروه های مختلف�ی    معرفي مي کند. ميباشند. البته  

ک��ن��ارگ��ذاش��ت��ه ش��دن حس��ن��ی               ه��م ک��ه ب��ع��د از          

تش�ک�ي�ل ش�ده ان�د دران�ت�خ�اب�ات ش�رک��ت                       م�ب�ارک  

وت�اث�ي�ر گ�ذار ج�ري�ان�ات                اما نيروی عم�ده   دارند

اع�ت�الف       اسالمی اخوان المسلمين و سل�ف�ی ه�ا و       

ک�ه ب�ع�د از            دموکراتيک ملی و سکوالرها اس�ت   

از ط�ري�ق م�ذاک�رات و               کناررفتن حسنی مبارک

ت���ب���ادل ن���ظ���رات فش���رده ب���ا ک���ارش���ن���اس���ان                        

اخ���ي���ر را م���ه���ن���دس���ی        » ان���ت���خ���اب���ات    «    غ���رب���ی

از     کردند.طوری که ضمن حفظ دس�ت�گ�اه دول�ت�ی        

هرگونه تعرضی ، منافع گروه های شرکت کن�ن�ده   

نيز تامين شود ودراين ميان امتيازات ويژه هم ب�ه    

ارتش داده شد ه است که هم اکنون اداره کشور و   

به تبع آن انتخابات پارلمانی را دردست دارد. اي�ن   

خشم و انزجار ج�وان�ان   سازش طبيعتا نميتوانست

روش�����ن�����ف�����ک�����ران و ب�����خ�����ش ک�����ارگ�����ران                      

وزحمتکشان مصر را که ازآگاه�ی نس�ب�ی       پيشرو 

ب��رخ��وردار ب��وده و آغ��ازگ��ر ق��ي��ام ه��ای ژان��وي��ه               

وف��وري��ه م��ح��س��وب م��ي��گ��ردي��دن��د، ب��رن��ي��ان��گ��ي��زد.           

 10مصر در ح�ال�ي آغ�از ش�د ک�ه در                   انتخابات 

روز قبل از آن درجري�ان اوج اع�ت�راض�ات ت�وده            

و ت��ج��م��ع��ات اع��ت��راض��ی درم��ي��دان ت��ح��ري��ر                ای

ت��واف��ق��ات      ب��رع��ل��ي��ه 

پشت پرده ارت�ش و ج�ري�ان�ات اس�الم�ی و س�اي�ر                   

ص����اح����ب����ان ق����درت            وابس����ت����ه ب����ه          اح����زاب

کش�ت�ه وه�زاران م�ج�روح             41   دس�ت�ک�م       وثروت

برجای گذاشته بود . برخی از اح�زاب و تش�ک�ل             

و ده ه�ا ه�زار اززن�ان ،ج�وان�ان ،                    های سياسی

که درم�ي�دان       دانشجويان، کارگران و زحمتکشان

تحرير قاهره وساير شهرهای مهم مصر دست ب�ه    

انتخابات حاضر دس�ت      برآنند که تظاهرات زدند 

پخت امپرياليسم آمريکا و ارگان سازشی مت�ش�ک�ل    

وسل�ف�ی ه�ا اس�ت و           ، اخوان المسلميناز ارتش

ک�ه ع�م�دت�ا           بقيه احزاب و جريانات تازه ت�اس�ي�س     

لي�ب�رال س�ک�والره�ا و اعض�ای ح�زب ح�اک�م                     از 

وگروهای حاشيه ای تشکيل ميشوند، دراي�ن      قبلی

سياهی لشگر اين ويا آن حزب ب�زرگ      ميان نقش

را تش��ک��ي��ل خ��واه��ن��د داد. آن��ه��ا حض��ور ش��ورای               

نظامی درراس قدرت و مس�ئ�ول س�ازم�ان�ده�ی و               

درب�راب�ر آزادي�ه�ای           انت�خ�اب�ات را م�ان�ع�ی           اداره 

و اه��رم��ی ب��رای ادام��ه وض��ع گ��ذش��ت��ه                س��ي��اس��ی

س�ال گ�ذش�ت�ه           ميدانستند که با اهداف قيام توده ای

انتخابات آزاد ت�ن�ه�ا          همخوانی ندارد. به نظر آنها 

ن�ظ�ام�ي�ان از           زمانی ميت�وان�د ب�رگ�زار گ�ردد ک�ه            

قدرت کنارگذاشته شون�د . ج�رق�ه ان�ف�ج�ار م�ي�دان                  

زده     زم�ان�ی    روزجمعه  جرقه تظاهرات  التحرير

خواستار گنجاندن ش�روط      شورای نظامی  شد که

ت��ازه ای درق��ان��ون اس��اس��ی آي��ن��ده گ��ردي��د ک��ه                        

و جايگاه آن درهرم ق�درت      موقعيت ارتش  درآن

سياسی بيش از بيش تثبيت و اختيارات بيشتری به 

ش���ورای  س���ران ارت���ش ت���ف���ي���ض م���ی ش���ود.                    

ب�ن�ا ب�ه          درجري�ان ق�ي�ام ژان�وي�ه وف�وري�ه               نظامی

ص����الح����دي����د ه����ي����ا ت ح����اک����م����ه مص����ر و                        

عض�����و ن�����ات�����و ودرراس آن                       کش�����وره�����ای

اوال ارت�ش      موضعی خنثی اختيار کرد تا  آمريکا

را بعنوان منسجم ترين و قدرت مندترين ودرعي�ن  

ح��ال وابس��ت��ه ت��ري��ن س��ازم��ان ب��ه ق��درت��ه��ای                         

در ب���خ���ش س���اخ���ت���ار دول���ت���ی از                        خ���ارج���ی 

ت��ع��رض م��ردم مص��ون دارن��د و درث��ان��ی                گ��زن��د

ت�وده ه�ای        حس�ن�ی م�ب�ارک          با برداش�ت�ن    بتوانند

مردم را آرام کرده و قدرت را همچنان دراخت�ي�ار   

کنارگذاشته ش�دن      بعد از  داشته باشند . ازاين رو

راس ه��رم ق��درت س��ي��اس��ی            حس��ن��ی م��ب��ارک از     

م�ج�ل�س را م�ن�ح�ل و ق�ان�ون                     شورای ن�ظ�ام�ی    ، 

اساسی را به حالت تعليق درآورد وقوانين�ی ب�رای     

اداره کش�ور ت�ا ب�رگ�زاری ان�ت��خ�اب�ات وتص�وي��ب                   

ارتش مصر ک�ه    تدوين نمود.   قانون اساسی جديد

ت�الش      طی اين مدت ع�ه�ده دار اداره کش�ورب�ود          

و ادامه سرکوب ج�وان�ان       کرد تا با وعده و وعيد

اوضاع را تحت کنترل داشت�ه    و نيروهای انقالبی

ازف�ع�ال�ي�ن         ن�ف�ر      باشد . ط�ی اي�ن م�دت ه�زاران             

جنبش وره�ب�ران ق�ي�ام ژان�وي�ه دس�ت�گ�ي�ر وروان�ه                    

و ارت��ش و دس��ت��گ��اه ام��ن��ي��ت��ی و               زن��دان ش��دن��د   

اط��الع��ات��ی مص��ر ک��ه ازت��ع��رض ت��وده ه��ای                       

به شکار معترضين و     مصون مانده بودند   مردم

حرکت های اعتراضی پرداختند . ب�ن�ا ب�ه             فعالين

ه�زار ن�ف�ر         15تا کن�ون ب�ي�ش از            اخبار منتشره

ودرزندانها به سر ميبرند . اين درح�ال�ی        دستگير

و س�رک�وب�گ�ران           ع�وام�ل دول�ت ق�ب�ل�ی              است که

که تظاهرکنندگان خواست�ار م�ح�اک�م�ه آن�ه�ا              مردم

از ه���ر گ���ون���ه ب���ازخ���واس���ت���ی م���گ���ر                    ب���ودن���د

جزئی مصون مان�ده ان�د وخ�ود حس�ن�ی              درموارد

وم�ج�ازات مص�ون       مبارک نيز نه تنها ازمحاکمه   

گويا قرار است بنا به پادرمي�ان�ی     مانده است بلکه

پ�ادش�اه ع�ربس�ت�ان            خانم کلينتون و س�ارک�وزی و      

 سعودی گناهان وی نيز بخشوده شود.

درچنين شرايطی است که ارت�ش و ط�ب�ق�ه ح�اک�م               

زمي�ن�ه را ب�رای ب�رگ�زاری              وآمريکا و متحدانش

ارتش برای تضمي�ن   واينک  انتخابات آماده ديدند 

موقعيت خود بعنوان قدرت فائقه وتصميم گ�ي�رن�ده      

گ�ن�ج�ان�ي�ده ش�دن م�ف�ادی             خواهان تضمين     نهائی 

ب�ه ن�ي�روه�ای مس�ل�ح               ک�ه  ش�د        درقانون اس�اس�ی  

وم�ج�ل�س     جايگاهی برابر و ح�ت�ی ب�ي�ش ازدول�ت            

"وث�ي�ق�ة ال�م�ب�ادئ             9ميدهد .ب�ط�ور م�ث�ال درب�ن�د                

الدستورية" سند ی که در چ�ه�ارچ�وب آن ق�ان�ون               

اساسی آينده مصر بايد ت�دوي�ن ش�ود، آم�ده اس�ت:              

"رسيدگی به مسايل مربوط به نيروه�ای مس�ل�ح و         

ب��ررس��ی م��وض��وع ب��ودج��ه آن ت��ن��ه��ا و ت��ن��ه��ا در                
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 ماررا چون دم گسستي سرببايد كوفتن
 كارمار دم بريده نيست كارسرسري 

 انتخابات (( مصر))  پيرامون

 يدي شيشواني



مسئوليت خود ارتش است، و در بودجه ع�م�وم�ی      

دولت، تنها رقم اجمالی ب�ودج�ه ارت�ش ذک�رش�ود.            

همچنين هرقانونی ک�ه درم�ورد ارت�ش ص�ادرم�ی            

شود، بايد پيش از پيش، ارتش برآن تواف�ق ک�ن�د".       

اج��ازه ب��ه م��رج��ع ق��ان��ون��گ��ذاری       ع��الوه ب��رآن   

قانونی بدون ت�واف�ق ن�ي�روه�ای مس�ل�ح ب�ه                نميدهد 

بنا به اطالعات منتشره درنشريات  تصويب برسد 

ت��ن ازاعض��ای   ٢٠ت��ن��ه��ا   »ب��راس��اس اي��ن س��ن��د،        

شورای تدوين ق�ان�ون اس�اس�ی از م�ي�ان پ�ارل�م�ان                  

ت�ن دي��گ�ر را ش��ورای            ٨٠ان�ت�خ��اب م��ی ش�ون��د و         

 «نظامی ازخارج پارلمان تعيين می کند.

ازقبل قابل پيش بينی بود که ارتش مصر ب�ع�ن�وان      

يکی از وابست�ه ت�ري�ن ارتش�ه�ای خ�اورم�ي�ان�ه ب�ه                   

درن��ظ��ر دارد ب��ع��د از               ام��پ��ري��ال��ي��س��م آم��ري��ک��ا        

ک��ن��ارگ��ذاش��ت��ه ش��دن حس��ن��ی م��ب��ارک ب��ا وع��ده                    

انقالب را خ�ات�م�ه ي�اف�ت�ه ت�ل�ق�ی                  اصالحات جزئی

وکنترل اوضاع را برای پياده کردن ن�ق�ش�ه        کرده

وبرنامه بعدی خود وموئتلفين اش دردس�ت داش�ت�ه      

ک��ه ارت��ش ح��ت��ی ق��ادر ب��ه                 ب��اش��د. روش��ن ب��ود       

اصالحات جزئی هم نيست و ن�ه م�ي�خ�و.اه�د ون�ه              

ميتواند تغييراتی دراستای تحقق خواست های قيام 

ک��ن��ن��دگ��ان ب��م��ورد اج��را ب��گ��ذارد ت��اچ��ه رس��د ب��ه                

که ق�ي�ام ک�ن�ن�دگ�ان خ�واس�ت�ارش               اساسی    تغييرات

سعی کرده بود خود را     شورای نظامی که  بودند. 

مردم ودرکنارآنها جابزند ام�ا ب�ت�دري�ج ک�ه            حامی

خيابانها از تجمعات خالی شد دادگاه های ن�ظ�ام�ی      

دراي��ن  ب��راه ان��داخ��ت ،           را ب��رع��ل��ي��ه م��خ��ال��ف��ي��ن     

ه��زاران ن��ف��ر از ف��ع��ال��ي��ن ج��ن��ب��ش ه��ای                ف��اص��ل��ه

دراي�ن دادگ�اه ه�ا م�ح�اک�م�ه ش�ده و ي�ا                          اجتماعی

ده براب�ر ب�ي�ش      به روايتیدرحال محاکمه هستند

اي�ن دادگ�اه         از دوران حکومت سی ساله م�ب�ارک  

ها پذيرای فعالينی بودند که ط�ی اي�ن م�دت ب�دون           

س��ر وص��دا ب��ازداش��ت ش��ده ان��د.ه��ن��وز ب��ع��د از                     

حال�ت   نزديک به يازده ماه از قيام ژانويه  گذشت

فوقلعاده در کشور که از دوران حس�ن�ی م�ب�ارک             

 لغو نشده است. برقرار است 

ابتدا   ژنرال طنطاوی رئيس شورای نظامی حاکم 

اع�الم پ�اي�ان        تحت فشار جنبش توده ای وبمنظور

با م�ح�اک�م�ه حس�ن�ی م�ب�ارک م�واف�ق�ت                      قيام مردم

ول��ی دردادگ��اه��ی ک��ه ب��ه ه��م��ي��ن م��ن��ظ��ور                  ک��رد

و     سرهمبندی شده بود از وی به دف�اع ب�رخ�اس�ت      

تازه توده دنباله رو وبدون س�ازم�ان�ده�ی وب�رن�ام�ه          

ب�ا ش�وک         به حد اقله�ا رض�اي�ت داده ب�ودن�د،             که

ت�وس�ط       وارده متوجه شد ندک�ه ک�اله گل�ه کش�ادی          

برسرشان گذاشته   وارتش دست نشانده او  آمريکا

ش���ده اس���ت. آش دس���ت پ���خ���ت کش���وره���ای                         

ب�ق�دری ش�ور ش�د ک�ه م�ردم ب�ه ش�اي�ع�ات                         غربی

مرب�وط ب�ه اداره کش�ور ت�وس�ط حس�ن�ی م�ب�ارک                      

بوسيله شبکه های تودرت�وی ن�ظ�ام�ی و اداری و             

ام��ن��ي��ت��ی ک��ه ط��ی س��ی س��ال ب��ه ک��م��ک آم��ري��ک��ا                  

س�اخ�ت�ه پ�رداخ�ت�ه ش�ده اس�ت ، ق�وت                        واسرائ�ي�ل  

درپ�اي�ت�خ�ت      گرفت.تظاهرات و اجتماع�ات اخ�ي�ر         

م�ي�دان   وشهرهای بزرگ مصر و انفجار دوب�اره   

ق�ي�ام و ب�ه            اس�ت ک�ه        مبين اين واقعيت  التحرير

ف�ق�دان اح�زاب و         ب�دل�ي�ل      مص�ر      عبارتی انقالب

ق���وی ت���وده ای ب���وي���ژه ف���ق���دان                  تش���ک���ل ه���ای   

دره�م�ان آغ�از          سوسياليستی و ک�ارگ�ری    احزاب

شده است ونه شورای نظامی موقت  «موال خور« 

و ن��ه ح��اک��م��ي��ت رس��م��ی ف��راروئ��ي��ده از ن��ت��ي��ج��ه                 

خواست ها ومطالبات قيام ک�ن�ن�دگ�ان را           انتخابات

منعکس نکرده ون�خ�واه�د ک�رد. ام�ا اع�ت�راض�ات                  

تا واگ�ذاری     که به تعويق انداختن انتخابات   اخير

را ن�ي�ز ي�ک�ی از            قدرت به دول�ت�ی غ�ي�رن�ظ�ام�ی              

ن�ف�ر      40اهداف خود قرارداده بود و بيش از سی   

و ه��زاران زخ��م��ی و دس��ت��گ��ي��ر ش��ده                   ق��رب��ان��ی 

ب�رای ت�ح�ق�ق         نشان ميداد که عزم معترضين  نيز

به نتيجه ن�رس�ي�د . زي�را             اهداف شان جزم است، 

ش�ورای      قيام کنندگان ف�رام�وش ک�رده ب�ودن�د ک�ه            

نظامی بدون توافق آم�ري�ک�ا و ق�وی ت�ري�ن گ�روه                

م��ت��ش��ک��ل اس��الم��ی ي��ع��ن��ی اخ��وان ال��م��س��ل��م��ي��ن و               

همپالگيهای آنها نميتوانست به چنين اقدامی دس�ت    

زده و مخالفين را دربرابر دوربين خبرگزاريها به 

، شورای ن�ظ�ام�ی ح�اک�م و            رگبار ببندد . آمريکا 

ق�ب�ال روی ان�ت�خ�اب�ات و ح�ت�ی                  اخوان المسل�م�ي�ن      

قانونی اساسی که قراراست بع�د از تش�ک�ي�ل           مفاد

م��ج��ل��س ب��ه تص��وي��ب ب��رس��د ب��ه ت��واف��ق رس��ي��ده                  

درحاليکه ارتش،  طی اين مدت ده ماهه  و   بودند

و م��ت��ح��دي��ن آن ت��ح��ت ن��ظ��ر          اخ��وان ال��م��س��ل��م��ي��ن     

ب�رن�ام�ه ري�زی و             مشغول  کارشناسان آمريکائی

ان�ت�خ�اب�ات ب�اب م�ي�ل خ�ود                   آماده ن�م�ودن زم�ي�ن�ه       

ارتش و نيروهای امنيتی همزم�ان مش�غ�ول        بودند

شکار انقالبيون ورهبران رادي�ک�ال ج�ن�ب�ش ه�ای             

اجتماعی جوانان ، دانشجويان وک�ارگ�ران وغ�ي�ره       

ب��ودن��د ت��ا ت��وده ه��ای م��ردم را از پ��ي��ش��روان و                     

درچ�ن�ي�ن        سازمانده�ن�دگ�ان خ�ود م�ح�روم س�ازن�د              

ت���وده ق���ي���ام          ب���خ���ش م���ه���م���ی از        اوض���اع���ی     

ق��ادر ب��ه    اص��الح��ات ل��ي��ب��رال��ی      درت��وه��م       ک��ن��ن��ده

اتحاد الزم بين خود نشدند . روشن    سازماندهی و

و     س�ازم�ان�ي�اف�ت�گ�ی        است که قيام کنن�دگ�ان ب�دون        

بدون برنامه روشن که ت�وده ه�ای ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر              

ه�رگ�ز       ومردم زحمتکش را حول آن م�ت�ح�د ک�ن�د         

نخواهند شد درب�راب�ر ائ�ت�الف�ی از ارت�ش ،                 قادر

و اقمارشان که توسط امپرياليسم   اخوان المسلمين

دوام ب�ي�اورن�د . ب�دي�ن                 حماي�ت م�ي�ش�ون�د        آمريکا 

و     ائ��ت��الف��ی از اس��الم��ي��ون           پ��ي��روزی    ت��رت��ي��ب 

طب�ق�ه ب�ورژوا و خ�ورده             واحزاب نماينده  ارتش

بورژوای مردد درساختار اقتصادی و اج�ت�م�اع�ی         

را درم�ن�ط�ق�ه           جبهه ارتجاع و امپريالي�س�م    مصر

 تقويت خواهد نمود.

جنبش اعتراضی گسترده ت�وده ه�ای         درعين حال

وک���ارگ���ران      م���ردم ب���وي���ژه زن���ان ، ج���وان���ان              

و طرح خواست ه�ا      روشنفکران مترقی وانقالبی

ووق��اي��ع خ��ون��ي��ن م��ي��دان            وم��ط��ال��ب��ات رادي��ک��ال    

ح�اک�ی از      درچند روز مانده به انتخاب�ات      تحرير

زيادی از توده مردم و ج�ن�اح         اين است که بخش

اع�الم      خواهان تداوم ان�ق�الب ب�رغ�م          چپ جامعه

،ش���ورای      ط���ب���ق���ه ح���اک���م     پ���اي���ان آن ت���وس���ط           

امپرياليسم ج�ه�ان�ی      ،وائتالف اسالميون و  نظامی

پشتيبان آنها است.اين نقطه قوت ح�رک�ت�ه�ای ت�وده         

ج�ب�ه�ه     ای اخير درمصر است اما ق�درت گ�ي�ری          

وحدت ني�روه�ای     چپ برای تداوم انقالب مستلزم

ک��م��ون��ي��س��ت و ت��الش آن��ه��ا درج��ه��ت ارت��ق��ای                      

،س�ازم�ان�ده�ی و ب�ه م�ي�دان آم�دن ط�ب�ق�ه                          آگاه�ی 

تش�ک�ي�ل ج�ب�ه�ه          از يکسو و ازسوی ديگر   کارگر

نيروهای چپ و جنبش های انقالبی و     ائتالفی از

دم���وک���رات����ي���ک ن����ظ���ي���ر ج���ن���ب����ش زن���ان ،                         

روشنفکران جامعه حول ب�رن�ام�ه ای ک�ه             جوانان
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تبلور خواست های آزاديخواهانه و سوسي�ال�ي�س�ت�ی      

زحم�ت�ک�ش م�ردم ون�ي�ز اس�ت�رات�ژی و                   توده های 

 می باشد . الزم برای عملی کردن آن   تاکتيکهای

ب�رغ�م خ�وش          به هرحال طی اين مدت ده ماه�ه   

ت��وس��ط  س��ي��اس��ت��ی ک��ه          و زود ب��اوران        خ��ي��االن

شورای عالی نظامی مصر به ري�اس�ت "ال�م�ش�ي�ر            

محمد حسين الطنطاوی" و دولت موقت به رياست 

ک�م�ال    "عصام شرف" با هدايت وپشتيبانی تمام و     

به پ�ي�ش ب�رده ش�د ب�ار دي�گ�ر                   امپرياليسم آمريکا

ب�رغ�م       نشان داد که قيام توده های محروم جامع�ه 

فداکاری و ازجان گ�ذش�ت�گ�ي�ه�ای ب�ی م�ان�ن�د ت�ن�ه�ا                    

توانسته دم افعی را قطع کند اما سر و بدن آن در     

و     و س�ي�س�ت�م ام�ن�ي�ت�ی               دستگاه دولتی  جای جای

اميد جامعه مشغول شکار وانتقام گيری است کل

که نيروهای انقالبی و توده های زحمتکش مرزدم 

تحوالت اخير و قيامهای متعدد   با درس گيری از

عربی خ�اور م�ي�ان�ه از ن�ظ�ر دور                   درکشورهای

   ن��دارن��د اي��ن س��روده ش��اع��ر راک��ه م��ي��گ��وي��د.                      

 ماررا چون دم گسستی سر به بايد کوفتن 

 کارمار دم بريده نيست کار سرسری

وقاي�ع مص�ر و ت�ون�س ، ل�ي�ب�ی ، ي�م�ن                          سرانجام

که توده های زحم�ت�ک�ش     وساير کشورهای عربی 

آن��ه��ا دراع��ت��راض ب��ه س��ت��م و اس��ت��ث��م��ار و زور                  

ام�ا ب�دل�ي�ل           ب�پ�ا خ�واس�ت�ن�د           وسرکوب طبقه حاکم

ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر و ي�ک                 تش�ک�ل و ت�ح�زب         فق�دان    

انقالبی ، ان�ق�البش�ان م�ت�ول�د نش�ده ب�ه                چپ   قطب

کموني�س�ت ه�ا و         ،درس بزرگی برای  يغما رفت 

ک����ه       کش����ورم����ا اي����ران دارد               ان����ق����الب����ي����ون 

خ���اص و ع���ام را                وح���دت ه���ای        ض���رورت

و  درشرايط بسيار حساس کنونی درايران دريافته 

هرچه فوری تر اقدامات الزم�ه را ، درراس�ت�ای            

ونزديکی های ح�زب�ی و س�ازم�ان�ده�ی             همکاريها

 جبهه چپ انقالبی دردستور بگذارند .
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        آذر نماد نقش پيشرو دانشجويانی است که نياززمان رادريافتند 16

توده های م�ردم اي�ران درج�ن�ب�ش            تبلور مبارزات آزاديخواهانه و ضد امپرياليستی 1332آذر 16 
ارت�ق�ای     ونشان دادند که  نياز زمان را دريافتند  دانشجوئی و نماد نقش پيشرو دانشجويانی است که

با درک آنه�ا    درنزد بخش زيادی از دانشجويان و جوانان جامعه ما  علمی سطح دانش و معلومات 
جامعه ونقش روبنای سياسی و ع�وام�ل خ�ارج�ی             ازعلل وضعيت فالکت بار اقتصادی و اجتماعی

و بنا براين درجريان کشمکشهای اجتم�اع�ی و ط�ب�ق�ات�ی             درپيدايش وتداوم اين وضع مالزمت دارد
درک و ع�م�ل ب�ود ک�ه                 نميتوانند خنثی عمل کرده و تنها نظاره گرصحنه مبارزه با شند و ه�م�ي�ن       

اقدام تاريخی و ن�م�ادی از ان�ق�الب�ی گ�ری و                     حرکت اعتراضی دانشجويان در آن مقطع را به يک
 جنبش دانشجوئی تبديل کرد.  آزاديخواهی

  جنبش دانشجوئی ما دراين دوره  طبعا  سپری ميشود 1332آذر  16سال از  40مروز نزديک به 
و برغم افت و  فراز و نشيب های فراوانی را پشت سر گذاشته و تجربيات زيادی اندوخته است 

  جنبش های اجتماعی و پيشروی و عقب نشينيها ، اما خود را باضربان نبض  خيز ها 
و درمقاطع حساسی نقش پيشرو دراين   جامعه هم آهنگ کرده است  سوسياليستی و آزاديخواهانه

 .  جنبش ها ايفا نموده است
ش�اه�د       امروز که جهان دربحران نظام سرمايه داری ميس�وزد و ام�روز ک�ه کش�وره�ای م�ن�ط�ق�ه                    

ط�ب�ق�ه        حاکميت زور و سرکوب و س�ت�م اس�ت�ث�م�ار          اعتراضات و اعتصابات و قيامهای متعدد عليه
دراين ميان ايران نيز نه تنها تافته ای جدابافته از اين تحوالت نيس�ت   هستند  کشورهای خود  حاکم

که بتواند از تاثيرات آن مصون بماند بلکه جامعه ما چه بواسطه بحران اقتصادی و س�ي�اس�ی و چ�ه         
.ع�الوه ب�ر وض�ع�ي�ت               مهمی اس�ت   آبستن تحوالت اجتماعی  استبداد دينی  بواسطه تداوم حاکميت

که اعتصابات و اعتراضات کارگری ، دانشجوئی ، زنان و ساير زحمتکشان را ب�ر ع�ل�ي�ه             داخلی
،     اجتناب ناپذير ساخته است ، بحران ناشی از فع�ال�ي�ت ه�ای ات�م�ی            طبقه حاکم و دولت مذهبی آن

ت�وده ع�ظ�ي�م ک�ار و                محاصره اقتصادی واحتمال حمله نظامی ، ش�راي�ط دش�واری را ب�ر زن�دگ�ی              
تحميل نموده است . درچنين شرايطی است که حکومت برای ج�ل�وگ�ي�ری از اع�ت�راض�ات                 زحمت

گسترده و قيام عليه حاکميت اش به زور و سرکوب بيشتر متوسل ميشود و از طرفی، هرچه نفرت 
توده های مردم از اين حاکميت افزون تربشود و ه�رچ�ه ض�ري�ب اح�ت�م�ال خ�ي�زش�ه�ای م�ردم ب�اال                          
برود،کشورهای غربی ودرراس آن آمريکا تالش خواهند کرد درسر بزنگاه با مداخله سياسی و ي�ا      
نظامی خود،از افتادن جنبش درمسير تحوالت اقتصادی ، اجتماعی و سياسی رادي�ک�ال ج�ل�وگ�ي�ری         

وظيفه جنبش دانشج�وئ�ی    کرده و حکومت دلخواه خود را بر سرکار بياورند. بنا براين دراين برهه  
بايد بتوان�د ب�ه س�ه�م          درادامه راه گذشتگان خود ،صد چندان ميشود و دراين دوره جنبش دانشجوئی 

ن�ق�ش م�وث�ری           ت�وده ه�ای م�ردم           خود دراتقاء سطح آگاهی جامعه و شناساندن دوستان و دش�م�ن�ان   
ه�م�ت    درجنبش دانشجوئی وساير جنبش های اجت�م�اع�ی       داشته باشد و به فعاليت تبليغی وترويجی 

درتدوين مطالبات و شعارها ی     گمارند . دانشجويان پيشرو ومبارز بايد بتوانند ازمنظر سوسياليسم 
برعهده گيرند. از افتادن حرکتهای اعتراضی دردام جناح های مت�ع�ارض      اين جنبش ها نقش فعالی

و بيگان�گ�ی     . همچنين خطرات دخالت امپرياليستها   طبقه حاکم و دستگاه دولتی آن جلوگيری بکنند
وبدينوسيله هم درايجاد زمينه قيام ت�وده    منافع آنها را با منافع توده های زحمتکش مرم برمال سازند

آن واستق�رار ح�اک�م�ي�ت�ی ع�اری از                برای سرنگونی  و هم درتدارک و آمادگی  ای عليه نظم حاکم
 سهم خود را ادا کنند.  ستم و اشتثمار وزور سرکوب
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در ري�گ�ا زاده          ١٨٩٨سرگئی آيزنشتاين در سال 

شد. مدتی در مدرسه مهندسی پتروگراد ت�ح�ص�ي�ل      

کرد. از آن�ج�ا ک�ه ع�الق�ه اص�ل�ي�ش ب�ه ه�ن�ره�ای                          

بصری بود، ب�ه م�ع�م�اری روی آورد. ب�ه دن�ب�ال                   

انقالب به ارتش سرخ پيوست و مدتی ب�ه ع�ن�وان        

نقاش در زمينه ت�ب�ل�ي�غ�ات تص�وي�ری ک�ار ک�رد و                  

) Prolet  Kultسپس ب�ا ت�ئ�ات�ر پ�رول�ت ک�ول�ت (                 

مسکو به همکاری پرداخ�ت. آي�زنش�ت�اي�ن پ�س از              

چهار سال همکاری با پرولت کول�ت ک�ه ت�ج�ارب         

فراوانی به دست آورده بود به اين نتيجه رسيد ک�ه  

محدوديت هايی هست که تئاتر را از واقعيت ج�دا    

می کند. بر سر همين موضوع همکارانش را ب�ر       

 Gasآن داشت ک�ه ن�م�اي�ش م�اس�ک ه�ای گ�از (                     

Mask               ی�ع�ط واق�ي�ح�نوشته ترتياکوف را در م (

يک کارخانه گاز مسکو اجرا کنن�د. او از پ�ي�ش،           

يک اصل را به مثابه راهنمای خود اختي�ار ک�رده     

واقع گرايی را به « بود و آن عبارت بود از اينکه 

خاطر واقعيت کنار بگذارد، استوديو و دک�ور را        

». به خ�اط�ر م�ک�ان و ش�خ�ص اص�ل�ی ره�ا ک�ن�د                         

اجرای نمايش در ک�ارخ�ان�ه گ�از، آي�زنش�ت�اي�ن را                 

مطمئن کرد که هنوز ميان زندگی ک�ه ب�ازي�گ�ران         

نمايشش می دهند و محيط واقعی شکافی هس�ت و    

معتقد بود که تنها سينما می تواند اي�ن ش�ک�اف را          

 پر کند.

) اول�ي�ن ف�ي�ل�م آي�زنش�ت�اي�ن                 Streikفيلم اعتصاب ( 

است که او را به عنوان يک کارگ�ردان ب�ه ع�ال�م         

سينما م�ع�رف�ی ک�رد. دول�ت ش�وروی ب�ه ع�ن�وان                       

قدردانی از ت�وف�ي�ق آي�زنش�ت�اي�ن در س�اخ�ت�ن ف�ي�ل�م                      

او را مأمور س�اخ�ت ف�ي�ل�م�ی ب�ه ي�اد                 »  اعتصاب« 

بسازد. آيزنشتاين در ن�ظ�ر داش�ت            ١٩٠۵انقالب 

و س�رک�وب�ی         ١٩٠۵که وقايع مهم انق�الب وس�ي�ع        

سبعانه آن به دست نيروهای تزاری را روی پرده 

بياورد. ابتدا چند صحنه در لنينگراد في�ل�م�ب�رداری      

کرد و سپس به ادسا رفت تا چند صحنه کوت�اه از    

ش��ورش م��ع��روف ج��اش��وي��ان کش��ت��ی زره دار                   

را تهيه کند. اما هن�گ�ام�ی ک�ه پ�ل�ک�ان             »  پوتمکين« 

عظيمی را که از مرکو ادسا تا اسکله گسترده بود 

مشاهده کرد و به ياد آورد که روی ه�م�ي�ن        

پلکان قزاقان صدها تن از م�ردم ش�ه�ر را            

که با جاشويان پوتمکين ابراز همدردی م�ی  

کردند، به گلوله بستند و از پای درآوردن�د،    

يقين حاصل کرد که قل�ب و ک�ان�ون اص�ل�ی            

فيلم خود را يافته است. وی پلکان ادس�ا را       

 تشخيص داد. ١٩٠۵سمبل کامل انقالب 

آيزنشتاين در همين ي�ک ص�ح�ن�ه، تص�وي�ر           

کاملی از نيروهای اجتماعی را ک�ه در آن          

سال در سراسر روس�ي�ه ب�ه ج�وش آم�دن�د،               

رسم کرد. ب�ط�وری ک�ه م�ب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی،                   

ن��ف��رت م��ردم از رژي��م ت��زاری و ظ��ه��ور                

رهب�ران ان�ق�الب�ی س�رس�خ�ت، ه�م�ه در آن                    

نمودار بودند. کش�ت�ار روی پ�ل�ک�ان نش�ان ده�ن�ده                    

سرکوبی وحشيانه ای بود که پ�س از ان�ق�الب در            

سراسر روسي�ه ان�ج�ام گ�رف�ت و ي�ک�ی دي�گ�ر از                      

نمونه های نظر تحقيرآميز دولت تزاری نسبت ب�ه  

مردم روسيه بود. اما عالوه بر اينها، برای تشدي�د   

در      پايان خوش  اثر نمايش فيلم، اشاره ای نيز به 

 فيلم ديده می شود.

به کشتی های ل�ن�گ�ر         پوتمکين  هنگامی که کشتی 

انداخته نيروی دريايی تزاری نزدي�ک م�ی ش�ود،        

ناويان کشتی های ديگ�ر از ت�ي�ران�دازی ب�ه روی              

همقطاران خود سرپيچی می کنند و به آنها اج�ازه    

می دهند که آزادانه بگريزند و اين مظهر و کناي�ه  

ای از همدستی مردم روسيه در انقالبی نهايی ب�ر    

ضد حکومت تزاری بود. به مالحظه اين ن�ک�ات،      

آيزنشتاين نقشه سابق خود را کن�ار گ�ذاش�ت و آن          

چند صحنه ای را که در ابتدا ب�رای پ�ل�ک�ان ادس�ا            

در نظر گرفته ب�دو، گس�ت�رش داد و ب�ه ص�ورت                

  پوتمک�ي�ن    يک فيلم شش حلقه ای درآورد و آن را 

 ناميد.

را تماشا م�ی ک�ن�ي�م          امروزه هم وقتی که پوتمکين

 ١٩٢۵مانند نخستين روزی که اين فيلم در س�ال        

از کارگاه درآمد، آن را گيرنده و بديع م�ی ي�اب�ي�م.       

در هيچ فيلم ديگری يک حادثه تاريخی به ع�ن�وان   

يک سمبل کوچک از همه اج�ت�م�اع، ب�دي�ن ش�ک�ل              

ساخته نشده است و نيز هيچ فيل�م�ی ب�دون داش�ت�ن          

قهرمان يا داستان معين و مشخصی به اين ان�دازه    

موثر و م�ه�ي�ج ن�ب�وده اس�ت. ت�اث�ي�ر بص�ری آن،                          

نيروی تساوی و مهارت برش آن، هم�ه ق�درت و       

توانايی خود را برای اثر کردن در ب�ي�ن�ن�ده و ب�ه              

شگفت درآوردن او به ک�ار م�ی ب�رن�د. از فص�ل                 

اول فيلم، که امواج خروشانی را نش�ان م�ی ده�د            

که به ساحل حمله می کن�ن�د و خش�م آن�ه�ا ه�ر دم                 

افزايش می يابد، تا آخرين صحنه آن که تمام بدن�ه  

کشتی که از پايين ديده می شود نمايانگر آن اس�ت  

که آيزنشتاين فيلم خود را به عنوان مج�م�وع�ه ای      

از تصاوير به طريقی کامال تازه و انقالبی به ه�م    

پيوند داده است. در نظر او همه چيز بستگی دارد 

به اينکه با نماهای جداگانه روی ميز مون�ت�اژ چ�ه      

پيوندهايی می شود داد. ه�م�ه ن�م�اه�ا ب�ا در ن�ظ�ر                  

گرفتن وضع آنها در تمام فيلم برداشته می ش�ون�د،   

اما نظريه ای که در اين سبک نهفته بود، خواست 

خود آيزنشتاين می باشد. آيزنشتاين اين نظري�ه را     

 ) می نامد.Shock A�rac�onجاذبه تکان (

آيزنشتاين نظريه خود را در ب�اره پ�ي�ون�د ف�ي�ل�م ب�ا               

مطالعه خط هيروگليفی ژاپنی فرم�ول�ب�ن�دی ن�م�ود.         

ترکيبی    گريه  وی دريافت که تصوير کلمه ژاپنی 

ب�ا       ان�دوه   می ب�اش�د و          آب  و    چشم  از دو طرح 

ن�م�اي�ش داده م�ی ش�ود، و                   ک�ارد   و    دل  تصوير 
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پ�دي�د م�ی           پ�رن�ده    و   دهان  از    آواز  تصوير کلمه 

آيد. آيزنشتاين احساس کرد که با کنار هم گذاشت�ن   

چندين تصوير ک�اری ص�ورت م�ی گ�ي�رد ک�ه از                 

جمع کردن ساده دو انديشه قدم فراتر م�ی گ�ذارد.       

م�ی ک�ن�د و از               منف�ج�ر    اين کار آن دو انديشه را 

آنها مفهوم تازه ای پديد می آورد که عبارت باش�د  

از گريه، اندوه، يا آواز. و چون سينما عب�ارت از     

ايجاد رابطه ای جديد ميان تص�اوي�ر مس�ت�ق�ل م�ی             

باشد، بنا بر اين موضوع در مورد ساختمان ف�ي�ل�م    

ني�ز ص�ادق اس�ت. در واق�ع آي�زنش�ت�اي�ن اص�رار                       

داشت که اين شيوه در ف�ن ف�ي�ل�م اه�م�ي�ت اس�اس�ی                  

دارد، زيرا که تماشاگر را بطور فعال در ادراک     

و اتمام مقاصد هنرمند شرکت می دهد.

با همه خشکی آيزنشتاين در ب�ح�ث ه�ای ن�ظ�ری،          

بايد دانست که وی هنگام عمل و کار کردن روی   

فيلم، جنبه جزمی اش بس�ي�ار ک�م�ت�ر م�ی ش�د. در                 

پر اس�ت از ن�م�ون�ه ه�ای                 پوتمکين  عين حال که 

، فن پيوند ف�ي�ل�م ب�ه ه�ي�چ وج�ه                جاذبه تکان  عالی 

محدود و منحصر به همين يک شي�وه ن�ي�س�ت. از          

ميان صدها نما که يک فيلم داس�ت�ان�ی را تش�ک�ي�ل             

می دهن�د، ف�ق�ط ت�ع�داد ک�م�ی را م�ی ت�وان ب�دي�ن                          

صورت به هم پيوند داد. يع�ن�ی اي�ن�ک�ه ب�ه وس�يل�ه                

انديشه ای واحد به هم م�رب�وط ش�ون�د و م�ط�ل�ب�ی                 

واحد را بيان کنند. معهذا هنگامی ک�ه آي�زنش�ت�اي�ن         

  را در صحن�ه ش�گ�ف�ت آور پ�ل�ک�ان                تکان  اسلوب 

ب�ک�ار ب�رد، پ�رده را ب�ا تص�اوي�ر                       فيلم پوتمک�ي�ن  

بسيار نيرومند پر می کرد و سرچشمه اي�ن ن�ي�رو        

عبارت بود از تداعی غريزی ذهن تماشاگران از   

مضمون و محتوی يک نما با مضمون و م�ح�ت�وی    

نمای بعد از آن. در يک نما قزاقی ش�م�ش�ي�ر خ�ود         

را به شدت فرود می آورد، در نمای ب�ع�د درش�ت      

) چهره زنی است که ع�ي�ن�ک�ش        Close  upنمای ( 

خرد شده و صورتش خونين است. يک دس�ت�ه از        

قزاقان آتش می کنند و م�ا م�ادر ج�وان�ی را م�ی                  

بينيم که به شکم خود چنگ م�ی زن�د و خ�ون از              

الی انگشتانش جاری می شود. کالسکه ب�چ�ه اش        

معلق زنان از پلکان سرازير می ش�ود و م�ا اي�ن            

جريان را از دريچه چشمان وحشتزده دانش�ج�وي�ی    

تماشا می کنيم که پايين پ�ل�ک�ان خ�م ش�ده اس�ت و                 

همچنان که کالس�ک�ه س�ق�وط م�ی ک�ن�د س�ر او ب�ه                      

همراه آن می چرخد. البته آنچه ما م�ی ب�ي�ن�ي�م در             

حقيقت نماهای مستقلی است که جداگانه ب�رداش�ت�ه      

ش��ده ان��د. ن��م��ای آت��ش ک��ردن           

تفنگ ها، نمای زنی که ن�ق�ش   

تيرخورده را بازی م�ی ک�ن�د،      

نمای کالسکه ای که از پلک�ان  

ف���رود م���ی آي���د و ن���م���ای                   

دانشجويی که سر خود را می 

چرخاند. پيوند اين نماها است  

که در ذهن ميان آن�ه�ا راب�ط�ه       

است که آنها را به   جاذبه تکان برقرار می کند و 

هم پيوند می دهد و ب�اع�ث م�ی ش�ود ک�ه م�ا ن�ي�ز                   

وحشت و بيچارگی آن دانشجو را احس�اس ک�ن�ي�م.         

هر يک از اين نماها ب�ا آگ�اه�ی از راب�ط�ه آن ب�ا                 

 نماهای ديگر فيلمبرداری شده است.

ولی شايد بزرگترين کشف آيزنش�ت�اي�ن در زم�ي�ن�ه           

پيوند، کشف اختالف بي�ن زم�ان واق�ع�ی و زم�ان              

روی پرده باشد. وی می ديد که از طريق نماهای  

فيلم می تواند ترکيب زمان واقعی را به کل�ی ب�ه�م      

مالح جوان�ی ک�ه افس�ری           پوتمکين  بزند. در فيلم  

او را کتک زده است و به عل�ت ن�اچ�ي�زی چ�ه�ره           

اش از گرسنگی تلف می شود و در ن�ه�ارخ�وری        

افس��ران مش��غ��ول ظ��رفش��وي��ی اس��ت، بش��ق��اب��ی ب��ه            

خ�داي�ا     دستش می رسد که روی آن ن�وش�ت�ه ان�د:                

. س��رب��از ن��اگ��ه��ان چ��ن��ان            روزی م��ا را ب��رس��ان       

خشمگين می شود که بشقاب را به زمين می کوبد 

و خرد می کند. شکستن يک بشقاب ـ برداش�ت�ن و      

به زمين کوبيدن آن ـ در واقع يک لح�ظ�ه ب�ي�ش�ت�ر         

طول ن�م�ی کش�د، ول�ی اي�ن ل�ح�ظ�ه چ�ه از ن�ظ�ر                          

قهرمان داستان و چه از نظ�ر ج�ري�ان ک�ل�ی ف�ي�ل�م               

لحظه بسيار مهمی است و نخستين تظاهر انقالب�ی  

است که سپس همه جا جاشويان کشتی را فرا م�ی  

گيرد. آيزنشتاين به جای اينکه اين حرک�ت را در       

ي��ک ن��م��ا و از ي��ک زاوي��ه ب��ردارد، ک��ه در آن                     

صورت حرکت ب�ا زم�ان واق�ع�ی نش�ان داده م�ی                 

شد، همين ح�رک�ت را از چ�ن�د زاوي�ه گ�ون�اگ�ون                     

برداشت و سپس آنها را بريد و به هم پ�ي�ون�د داد.        

نتيجه ع�ب�ارت ب�ود از ت�اک�ي�د ح�رک�ت ب�ه وس�يل�ه                        

رگباری از نمادهای گوناگون و تمديد زم�ان�ی ک�ه        

 اين حرکت در آن انجام گرفته بود.

 آيزنشتاي�ن ف�ق�ط در ه�م�ي�ن فص�ل درخش�ان ف�ي�ل�م                        

ک��ت��اب ک��ام��ل��ی ب��رای راه��ن��م��اي��ی                   پ��وت��م��ک��ي��ن  

کارگردان�ان ف�ي�ل�م پ�دي�د آورد و ن�م�اي�ش ح�ق�ي�ق�ت�ا                           

دو واق�ع�ه ب�ه             ب�رش   زبردستان�ه ای از اس�ل�وب            

موازات يکديگر دست داده اس�ت و ن�م�ون�ه ه�ای                

درخشانی از بازی هنرپيشگان و استفاده از ش�ي�وه   

نش��ان داده اس��ت. ب��ع��ده��ا، ه��ن��گ��ام��ی ک��ه                   ت��ک��ان

آي��زنش��ت��اي��ن در ب��اره ن��ظ��ري��ات س��ي��ن��م��اي��ی خ��ود               

را ک�ه     مونتاژ  سخنرانی می کرد، کلمه فرانسوی 

اس�ت ب�رای          پيون�د زدن     يا    سوارکردن  به معنی 

ت��وض��ي��ح روش خ��ود ب��ک��ار م��ی ب��رد. ول��ی از                     

ده روزی ک�ه دن�ي�ا را              و        پوتمکي�ن   هنگامی که 

پرده های سينماهای دنيای غرب را فرا    تکان داد

گرفت و در ميان فيلمسازان و م�ن�ت�ق�دي�ن ط�وف�ان              

در مورد ه�ر ن�وع          مونتاژ  برپا کرد، ديگر کلمه 

برشی بکار نرفت بلکه به معنی خاص ب�رش ت�ن�د      

و تکان دهنده ای که آيزنشتاين در فيلم خود ب�ک�ار   

می برد استعمال شد. استفاده از اي�ن ک�ل�م�ه ت�ا ب�ه              

 امروز نيز نزد سينماگران متداول است.

به نظر می آيد که کنايه و استعاره سينماي�ی ب�ي�ش      

ن�ظ�ر        اک�ت�ب�ر     از هر چي�ز ه�ن�گ�ام س�اخ�ت�ن ف�ي�ل�م                   

آيزنشتاين را به خود جلب کرده است، م�أم�وري�ت      

ساختن اين فيلم به مناس�ب�ت ده�م�ي�ن س�ال ان�ق�الب               

به آيزنشتاين داده شده ب�ود و ت�م�ام وق�اي�ع               ١٩١٧

مهيج بين بازگشت پنهانی لنين از تبعيد تا به روی 

کار آمدن بلشويکها را نشان م�ی ده�د. چ�ن�ان ک�ه               

آيزنشتاين در نظر داش�ت، اي�ن ف�ي�ل�م م�ی ب�ايس�ت                 

فعاليت جبهه های مختلف را ش�ام�ل ش�ود، م�ان�ن�د             

جلسات دول�ت ک�رنس�ک�ی و ح�وزه ه�ای پ�رش�ور                   
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 پرده آخر فيلم اعتصاب ، زمين فرش شده از كشته شدگان ...



بلشويک ها و جبهه جنگ و محل�ه ک�ارگ�ران م�ی         

بايست همه اينها در ه�م ب�ج�وش�ن�د و در آخ�ري�ن                    

حمله قط�ع�ی ب�ه ک�اخ زمس�ت�ان�ی ت�زار ب�ه ن�ق�ط�ه                         

بحران�ی ب�رس�ن�د. در اي�ن�ج�ا ن�ي�ز م�وض�وع ف�ي�ل�م                            

آيزنشتاين وسيع تر از آن بود که بتوان آن را در       

يک فيلم داستانی ع�ادی پ�روارن�ي�د. در اي�ن ف�ي�ل�م                  

آيزنش�ت�اي�ن م�ل�زم ب�ود ک�ه                 حتی بيش از پوتمکين

ع��ن��اص��ر و وق��اي��ع گ��ون��اگ��ون ي��ک دوره را ب��ه                   

 صورت تصاوير تند و گذرا خالصه کند.

آيزنشت�اي�ن اي�ن مش�ک�ل خ�ود را ب�ا س�م�ب�ل ه�ای                          

سينمايی دقيق و ب�ي�ش از ح�د ظ�ري�ف ح�ل ک�رد.                  

بدين ترتيب که مثال استبداد کرنسکی را در نمايی 

که کرنسکی را با قيافه ای بسيار ج�دی و گ�رف�ت�ه         

هنگام باال رفتن از پلکان کاخ زمستانی نشان م�ی    

دهد هجو می کند که سرداران و دولتيان چاپ�ل�وس   

به او تعظيم می کنند و درود می گويند. کرنسک�ی   

تنگ بلوری را به آهستگی و ظ�راف�ت پ�ي�ش م�ی              

کشد و با دقت فراوان تاجی بر سر آن می گ�ذارد.  

همچنين به مجسمه مرمری که دستش را ب�ا ي�ک         

حلقه گل طاليی دراز کرده، خيره م�ی ش�ود. اي�ن         

صحنه ه�ا ک�ن�اي�ه ای اس�ت از ج�اه ط�ل�ب�ی ه�ای                           

ن��اپ��ل��ئ��ون��ی ک��رنس��ک��ی. ج��ن��ب��ه تش��ري��ف��ات��ی م��ح��اف��ل           

ضدانقالب با درهای سنگين و م�زي�ن ک�ه آهس�ت�ه              

باز و بسته می گردند نشان داده می شود و جوش 

و خروش بلشويک ها با مکرر به هم خ�وردن در    

شکسته ساختمان حزب نمايانده می ش�ود. ن�م�اي�ش        

جزء به عنوان نمونه ای از ک�ل وس�يل�ه ای اس�ت           

که به منظور خالصه کردن وق�اي�ع م�ک�رر ب�ک�ار           

م��ی رود. در اي��ن��ج��ا ن��ق��ش م��ه��م ادوارد ت��ي��س (                   

Edovard  Tisse         ن�اي�ت�زنش�ا آي�فيلمبرداری که ب (

همکاری می کرد نيز قابل توجه است. مهارت او  

در تاکيد الزم بر روی صحنه ها به معنی و تاثي�ر  

هر يک از آنها بر روی بيننده می افزايد. زنان و    

مردان را می بينيم که توپی را می کشن�د و آم�اده       

آتش می کنند. دوربين کج م�ی ش�ود ت�ا دش�واری              

کشيدن توپ را برساند. و سرانجام در پ�اي�ان، ب�ا           

حمله به کاخ زمستانی و پيروزی بلشويک ها فيلم 

 خاتمه می يابد.
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:ŸÌö:Ô]�ËÑ ارگان كميته كردستان
 سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 

آخر هر ماه به دو زبان كردي و فارسي  
 منتشر ميشود ، 

را در اينترنت از ŸÌö:Ô]�ËÑ:ارشيو 
 سايتهاي  زير دريافت كنيد 

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

  روابط عمومي
webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان
kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران
 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج
karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان 
azer@fedayi.org 

تاك  مسئولين پال
 paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي
  panahjo@fedayi.org 

براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست و يا ارگانهاي ان با يكي از 

آدرسهاي زير تماس بگيريد

برای رويت آخرين اخبار و 
 -دانشجويان  -گزارشات کارگران 

ايران و جهان  -زنان  -ستم ملی 
به اين وبالگ مراجعه کنيد اين 
 اخبار و گزارشات روزانه است

http://
behrang12.blogfa.com/ 

 دندان چرخهای کارخانه
 حريصانه
 می جود

 نيروی کار کارگران را
عباس پشت دستگاه پرس ايستاده است 

 محمود می دود ،
 اين سو ، آن سو .

 من خود تراشکار جوانی هستم،
 ( من شکل می دهم به آهن و فوالد )،

 من کار می کنم، 
 و می انديشم :

 چه حکمتی است که محمود ،
 هی می دود ؟...

عباس
 هی عرق ميريزد؟...
 چه حکمتی است که

 ناصر صادق و ... –حيدر غالم 
 هی کار ميکنيم ،

 هی می دويم ،
 اما نمی رسيم ؟...

چه حکمتی است که ليالی کوچک من،
 می پژمرد گل رويش هر روز ؟
 چه حکمتی است که " مسيو"

 با آنکه تحت رژيم غذائيست
 هی مثل کارخانه ما باد ميکند

 شکمش گنده ميشود
 اما نمی ترکد ؟

 چه حکمتی است که " مادام" ،
 زن مسيو فالن

 همان که مثل گربه وحشی،
 دو چشم ترسناک و شروری دارد

 آزرده می شود از بوی کارگر؟
 چه حکمتی است که حاجی ،

 ( همان که ويسکی اسکاچ ميخورد،
 همانکه نوکر مستر فالن ينگه دنيائی است )

 ادعا ميکند :
 " من يک وطن پرست مسلمانم

 دلم برای کارگران،
 دلم برای کارخانه ،

 دلم برای اقتصاد ورشکسته کشور ، می سوزد "
 من يک تراشکار جوانم

 من کار می کنم ،
 و می انديشم ،

 تو هم 
 عزيز ،
 برادر ،
 رفيق ،

 بيانديش :
 دنيا به دست ماست که آباد ميشود ،

 ثروت ز رنج ماست که ايجاد ميشود،
 هر کجا ظلم و ستم هست بی گمان ،

 از اتحاد ماست که برباد ميشود
 زنجير غارت سوداگران ز دست و پای جهان ،

 از پتک و داس ماست که آزاد ميشود ،
 دنيای کارگران نيست اين سرای ستم ،

 دنيای ديگريست که بنيان ميشود ...

فدايی خلق سعيد سلطانپور

 بيانديش

خلق قهرمان، كارگران و 
رفقاي مبارز با مشاركت و 
ارسال مطالب ، نظريات و 

انتقادات خود ما را در غني 
تر ساختن هر چه بيشتر  

 نشريه ياري نمائيد .


