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 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف   
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ابباابان شمششممشماممااماره1391 آ ///70

;:ÅËÁå:Åui⁄:·]„p:·\ÖöÑ]“  ارگان كميتة كردستان سازمان  اتحاد فدائيان كمونيست 

 آن توزيع قاچاق مواد مخدر و نقش جمهوري اسالمي در توليد و 

بي تفاوتي جمهوري اسالمي و ارگانهاي فاسد آن در كمك رساني  
 به مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي

 انقالب سوسياليستي اكتبر و حل مسئله ملي در كشور شوراها ،

 1917به مناسبت انقالب كبير سوسياليستي اكتبر  

 رژيم در آستانه فروپاشي اقتصادي 

 در اين شماره . .. 

 

زحمتكشان نواحى مرزى در كردستان و بلوچستان يك بار ديگر 
 هدف نيروهاي مزدور جمهوري اسالمي قرار گرفتند 

 زماني كه ارزشها همگي به سخره گرفته ميشوند !
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رژيم ضد انقالبی جمهوری اسالمی ک�ه    
بر سرنوش�ت ج�ام�ع�ه        57در قيام بهمن 

 33ايران حاکم گرديد اک�ن�ون ب�ي�ش از           
س��ال اس��ت ک��ه زن��دگ��ی اج��ت��م��اع��ی و                

ی زح�م�ت�ک�ش را ب�ا            ااق�ت�ص�ادی ت�وده ه        
فالکت و ورشکس�ت�گ�ی روب�رو س�اخ�ت�ه            
است که روز به روز نيز ب�ر ش�دت آن       
افزوده ميشود . فقر  و فالکت که پ�دي�ده      
جديد در ح�اک�م�ي�ت ن�ن�گ�ي�ن ج�م�ه�وری                    
اسالمی نيست زندگی توده ه�ای ع�ظ�ي�م       
مردم را دره�م ش�ک�س�ت�ه ، س�رک�وب و                
شکنجه و اعدام و بی ع�دال�ت�ی و ن�ق�ض          
ابتدائی ت�ري�ن ح�ق�وق انس�ان از ط�رف                 
ارگانهای سرکوبگ�ر رژي�م اع�م�ال م�ی            

 گردد . 
فقر اقتصادی ، توقف توليدات ، گ�ران�ی   
غير قابل تصور ، بيکاری و گرس�ن�گ�ی    
،اخيرا ابعاد بی سابقه ای ب�خ�ود گ�رف�ت�ه        
است و هر روزه ب�ر ش�دت آن اف�زوده            
می گردد . بی ارزش شدن پول م�ل�ی و      
کاهش ذخائ�ر ارزی کش�ور و اف�زاي�ش             
سر سام آور قيمتها ، ب�ی پ�اس�خ م�ان�دن            
احتياجات اوليه توده ه�ا و پ�اي�ي�ن آم�دن            
قدرت خريد ، ت�وده ه�ای م�ردم را ه�ر             
روزه به وخامت بيشتری سوق ميده�د .    
اگ��ر چ��ه در ط��ول م��دت ح��اک��م��ي��ت                    
جمهوری اسالمی روزی نبوده است که 
فقر و فالکت سايه سنگين خويش را ب�ر  
س�ر ت��وده ه�ا ن��گ��س�ت��ران��ده ب�اش��د ، ام��ا                  
ه��ن��گ��ام��ی ک��ه ب��ا دي��گ��ر س��ي��اس��ت��ه��ای                
ارتجاعی جمهوری اسالمی ع�ل�ي�ه ت�وده       
ها در هم آميخته ميشود ، ب�ار س�ن�گ�ي�ن          
فقر و فالکت بر دوش توده های کارگ�ر  
و زحمتکش سنگينتر از هر زمان ديگر 

شدت گرانی آن�چ�ن�ان س�ي�ر            خواهد شد . 
ص��ع��ودی را ط��ی م��ی ک��ن��د ک��ه ح��ت��ی               
روزنامه های حک�وم�ت�ی ن�ي�ز زب�ان ب�ه              
اع��ت��راف گش��وده ان��د و در م��ق��اب��ل                      
اعتراضات م�ردم ن�اگ�زي�ر ش�ده ان�د ت�ا                  
مشکالت را در روزنام�ه ه�ا م�ن�ع�ک�س           

و هراز چند گ�اه�ی ب�ا م�زاح و              ,کنند . 
خ��وش��م��زگ��ي��ه��ای چ��ن��دش آور ب��ه ن��ق��ل             

آری اگ�ر    مصيبتهای وارده بپ�ردازن�د .        
روزن��ام��ه ه��ای ح��ک��وم��ت��ی س��خ��ن ب��ه               
اعتراف می گشايند ، قبل از آنکه قص�د    
انعکاس واقع�ي�ت�ه�ای ج�ام�ع�ه را داش�ت�ه                
باشند ، تالش می ورزند تا س�ردم�داران   
حکومت ارتجاع را از اعتراضات توده 
ای که بر اث�ر گ�ران�ی وت�ورم و غ�ي�ره                 
اوج ميگيرد آگاه سازند و راه مق�ابل�ه ب�ا      

آن را گوشزد نمايند . و در رسانه ه�ای   
فوق ارتجاعی رژيم در قالب ط�ن�زه�ای      

پوچ و بی م�ح�ت�وا و ب�ا چ�اش�ن�ی ال�ف�اظ                   
لمپنانه به شعور توده ها توهين نموده و   
درد و رن��ج ح��اص��ل از ح��اک��م��ي��ت                      
مرتجعين را امری طبيعی جلوه داده ک�ه  
برای خنده و مزاح نيز بسيار مفيد ب�وده    
و چندان مهم نميباشد و چنين به توده ها 

 پوزخند زده و آنها را تحقير مينمايند . 
ت�ح��ري��م�ه��ا اق�ت��ص��ادی      تش�دي��د    ب�ه دن�ب��ال       

وسياستهای توسعه طلبانه و جاه طل�ب�ان�ه    
رژيم در منطقه  و ادامه پروژه شکست 

و س�ق�وط ارزش ري�ال در            خورده اتمی
دوجناح اص�ل�ی ح�اک�م       چند ماه  گذشته ، 

به مقابله آشکار با يکديگر برخ�اس�ت�ه و      
در درون هر يک از دو جناح نيز دسته 
بنديهای رنگارنگی شکل گرفته اس�ت .      
هر جناح مدعی ح�ل ب�ح�ران ب�ه ش�ي�وه               
خاص خود می باشد و ج�ن�اح دي�گ�ر را         
مس��ئ��ول ب��ح��ران و وخ��ام��ت اوض��اع                
معرفی می کند . اما رژيم در کلي�ت آن     
نه فقط بنا به ماهيت طبقاتی ب�ورژوائ�ی     
و خصلت مذهبی خود ق�ادر ن�ي�س�ت ب�ر          
اين ب�ح�ران ف�ائ�ق آي�د ب�ل�ک�ه ب�ا تش�دي�د                        
بحران سياسی و اق�ت�ص�ادی م�وج�ود ب�ا             
تضادهای حادتری روبرو خواهد ب�ود .    
آن��چ��ه ک��ه روش��ن اس��ت اي��ن اس��ت ک��ه               
وضيعت کشور ، از لحاظ اق�ت�ص�ادی و      
چه از لحاظ سياسی تغيير و تحول ت�ازه    

 ای را در دامان  خويش ميپروراند .
امروز در ب�ح�ب�وح�ه اوض�اع ب�ح�ران�ی                 
ج�ام��ع�ه وظ�ي��ف��ه ای بس�ي��ار س�ن��گ�ي��ن و                 
س��رن��وش��ت س��از ب��ردوش ک��ارگ��ران و           

 زحمتکشان ايران قرار دارد . 
در ش��راي��ط��ی ک��ه رژي��م ج��م��ه��وری                 

اسالمی با بحران ک�ن�ون�ی ق�ادر ن�ي�س�ت              
بحيات ننگين اش ادامه دهد و زمين�ه را    
برای سرنگونی سريع ت�ر خ�ود ف�راه�م           
مياورد .طبقه کارگر که تاري�خ بش�ري�ت       
، رسالت دگرگونيهای عظي�م اق�ت�ص�ادی       

اج�ت�م�اع��ی و س��ي�اس�ی عص��ر م�ا را                   –
بردوش آن نهاده است ، ت�ن�ه�ا ن�ي�روي�ی             
اس���ت ک���ه ق���ادر اس���ت در م���ب���ارزه                   
س�رن��وش�ت س�ازآت��ی ج��ام�ع��ه را بس��وی             
پيشرفت و ترقی و سوسياليسم و دني�ائ�ی   
فارغ از هرگونه ستم و استثمار رهبری 

راه ح�ل    نمايد و نشان ده�د ک�ه ان�ق�الب           
   قطعی همه بحرانهاست .
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ايران به يك تحول اساسي در  رژيم در آستانه فروپاشي اقتصادي 
تمامي عرصه هاي زندگي 

اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و 
فرهنگي نيازمند است كه تنها از 

طريق يك انقالب اجتماعي بر 
عليه سيادت سياسي و اقتصادي 
اقليت محدود جامعه ممكن و 

 قابل تحقق است .
اولين گام در اين راه ، سرنگوني 
جمهوري اسالمي ، انهدام ماشين 

دولتي و دستگاههاي مقتدر 
اداري و نظامي بورژوايي و 
برقراري نظامي فدراتيو و 

شوارئيست كه در آن اكثريت 
مردم از فرهنگها و مليتهاي 

مختلف براي اولين بار به دخالت 
در زندگي خود مي پردازند و 
براي ساختن آگاهانه جامعه اي 

كه در آن استثمار انسان بوسيله ، 
از تبعيض جنسي و نژادي ، از 

سركوب ، زندان و شكنجه ، اعدام 
و از بيكاري ، بي مسكني ، فقر  ، 

از انهدام محيط زيست و ... 
 خبري نباشد ، اقدام مي كنند .

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست ، 
واژگوني جمهوري اسالمي 

بمثابه برجسته ترين تكيه گاه 
نظام سرمايه داري حاكم بر 
ايران و سرسخت ترين دشمن 

آزادي طبقه كارگر و جايگزيني 
آن توسط يك جمهوري فدراتيو 

شورايي را وظيفه عاجل خود مي 
 داند . 
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اين ح�ق�ي�ق�ت ک�ه رژي�م ق�رون وس�ط�ائ�ی                     
جمهوری اسالمی بنا به ساختار ش ن�م�ی     
تواند گرهی از مشکالت مردم بگش�اي�د و     
جز فقر ،بيکاری و فالکت چيزی ديگری 
برای مردم نداشته واقعي�ت�ی اس�ت ان�ک�ار          
 ناپذير که ديگر بر همگان اشکار است . 

م�اه از وق�وع          2در حالی ک�ه ب�ي�ش از           
زلزله آذربايجان شرقی ميگذرد عل�ي�رغ�م    
وعده و وعيده ه�ای م�رت�ج�ع�ي�ن ح�اک�م ،               

خل�ق زح�م�ت�ک�ش و ف�ق�ي�ر               
م��ن��اط��ق زل��ز��ل��ه زده ک��ه          
متحمل خس�ارات م�ال�ی و          

زي��ادی ش��ده ب��ودن��د        ج��ان��ی
هنوز بی سرپناه و ف�اق�د ام�ک�ان�ات اول�ي�ه              
زندگی هستند و س�رم�اِی ش�دي�د در ح�اِل              
لرزان�دِن زل�ز�ل�ه زدگ�اِن اس�ت و ب�ا ب�ی                     
خانمانی و گ�رس�ن�گ�ی و س�رم�ا و ه�زار                
بدبختی ديگر دست و پنجه نرم می کنند . 

در پ�ی وق�وع       م�ه�ر        19روز چهارشنبه 
آتش سوزی در چادرهای زل�ز�ل�ه زدگ�ان       
در روس��ت��ای "ق��راج��ا" در ش��ه��رس��ت��ان                

چادر دستخوش حريق ش�د و     ٢۴هريس، 
ساله بر اثر سوختگی ش�دي�د      ٧٠يک زن 

  درگذشت.
با توجه به کوهستانی بودن مناطق زلزل�ه  
زده و س�رم�ای ش�دي�د ، ب�ن�ا ب�ه گ�زارش                   
رسيده هنوز آوارها برداشته نشده است و 
هيچ اقدام عملی از س�وی ع�وام�ل رژي�م             
برای کمک به زلزله زدگان انجام نشده و 
به بهانه های مختلف مانع از کمک ه�ا و    
امدادهای داوطلبان که به من�ظ�ور ک�م�ک       
به هموطنان صورت م�ي�گ�رد م�ي�ش�ون�د .            
براستی آي�ا ف�ق�ط خش�م ط�ب�ي�ع�ت مس�ب�ب                     
آوارگی و بی خانمانی مردم هستی باخ�ت�ه   
مناطق زلزله زده اس�ت ؟ ق�ط�ع�ا ج�واب              
منفی است چرا ک�ه  در ش�راي�ط ام�روز               

جهان که بش�ري�ت ب�ا ق�درت خ�الق�ي�ت و                  
دانش خود بر تمامی مص�ائ�ب م�ه�ار م�ی          
زند ، مصيبت مردم کشور م�ا ه�م چ�ن�ان         
گرفتار بودن در دس�ت رژي�م م�رت�ج�ع�ی               
است که دشمن دانش و پيشرفت جامعه و   
در نتيجه هرگونه انديشه برای رهيابی به 
ابزار و وسائ�ل ت�ام�ي�ن س�ع�ادت ش�ايس�ت�ه                
برای مردم کشور م�اس�ت . رژي�م�ی ک�ه               
خود بزرگترين مشکل مردم م�ا ، ح�ام�ل          

فقر و بدب�خ�ت�ی و ف�الک�ت و کش�ت�اره�ای                 
دهها و صدها هزار نفری برای آنها بوده 
است و اينک با اطالع از فاجعۀ ط�ب�ي�ع�ی     
بدون هيچ تدبير و ي�ا اق�دام�ی گس�ت�رده ،              
تنها در انديش�ه آن اس�ت ک�ه ک�ن�ت�رل ب�ر                  
مناطق بال زده و مردم هس�ت�ی ب�اخ�ت�ه را          
از دست نداده و در گ�وش�ه ای از خ�اک            

 کشور عرصه را نبازد .
با گذشت بيش از دو ماه از زلزله رس�ان�ه   
ها ديگر درمورد آن حرفی ن�م�ی زن�ن�د ،         
اما هر کس در هر کجا که باشد بايد بداند 
که مردم زلزله زده همچنان بی سرپناه و   
گرسنه هستند و رژيم جمه�وری اس�الم�ی      
و ارگ�ان��ه�ای ف��اس�د و ارت�ج�اع��ی آن در                  

 کمک رسانی به آنها بی تفاوت هستند .
رژيمی که در طی حاکميت خود ه�زاران  
هزار انسان پاک و صادق کش�ور را ب�ه         
جوخه های اعدام س�پ�رده و رژي�م�ی ک�ه              
انسانها را همچ�ون گل�ه ه�ای ح�ي�وان�ی ،               
سالها گوشت دم ت�وپ خ�و س�اخ�ت�ه و ب�ه               
دست وادی مرگ و ن�ي�س�ت�ی ف�رس�ت�اده ،                
طبيعی است که هيچ تالشی ب�رای ک�م�ک      

 رسانی و حفظ جان مردم نکند .  

ما ضمن نگرانی عميق از وض�ع زل�ز�ل�ه       
زدگان همه مردم انس�ان�دوس�ت را ج�ه�ت          
همياری و کمک ب�ه آس�ي�ب دي�دگ�ان ف�را               
ميخوانيم و تاکيد ميکنيم که رژيم حاک�م و    
ارگانهای فاسد آن شايسته اعتماد نب�وده و    
نيستند تا کمکهای مردمی به آن�ه�ا س�پ�رده       

  شود .
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بي تفاوتي جمهوري اسالمي و ارگانهاي فاسد آن در كمك رساني  به مناطق 
 زلزله زده آذربايجان شرقي

زحمتكشان نواحى مرزى در 
كردستان و بلوچستان يك بار ديگر 
هدف نيروهاي مزدور جمهوري 

 اسالمي قرار گرفتند 
م�ه�ر گ�روه�ی از            25شامگاه سه شنب�ه    

کولبران و کاسبکاران کرد در "دۆ�ەب�ی"     
و "دەرە زەرتکە" واقع در چند کيلومتری 
ش��ه��رس��ت��ان س��ردش��ت ت��وس��ط ن��ي��روه��ای        
مزدور جمهوری اسالمی ک�ه ب�ل�ن�دی ه�ا          
"دۆ�ە بی" را احاط�ه ک�رده ب�ودن�د ه�دف            
حمله قرار گرفته و بر اثر آن تعدادی از   
اين کاسبکاران زخمی شدند. چند نف�ر از     
اين کولبران نيز که از اي�ن ح�ادث�ه ج�ان           
سال�م ب�ه در ب�رده ب�ودن�د ت�وس�ط ه�ن�گ                      
 مرزی آذربايجان غربی بازداشت شدند. 

ط�ب��ق گ��زارش ف��ع��االن ح�ق��وق بش��ر در             
ايران ، در هفته گ�ذش�ت�ه در ش�ه�رس�ت�ان              
سرباز واقع در س�ي�س�ت�ان و ب�ل�وچس�ت�ان                 
نيروهای ان�ت�ظ�ام�ی ب�ا آت�ش گش�ودن ب�ه                 
سمت کاروانی از کاسبکاران بلوچ ش�ش    
تن از آنها را بقت�ل رس�ان�دن�د و ع�ده ای              

 ديگر نيز زخمی شدند. 
ساالنه صدها تن از زحمتکش�ان م�ن�اط�ق       
مرزی که در فقر و ب�ي�ک�اری بس�ر م�ی              
برند ، در ازای دريافت مبلغ ناچيزی ک�ه  
کفاف سير کردن شکم زن و فرزندانشان 
را نميدهد و راه�ی دي�گ�ری ج�ز ق�اچ�اق             
کاال و يا حمل کاالهای نظير ص�اب�ون و       
چ��ای و غ��ي��ره را ن��دارن��د از س��وی                       
نيروهای مزدور و جنايت�ک�ار ج�م�ه�وری        

 اسالمی هدف گلوله قرار می گيرند.
مزدوران جمهوری اسالمی هر روز ب�ا     

هدف قرار دادن سينه فرزندان زحمتکش 
نواحی مرزنشين کشور که با تحمل رن�ج  
و مش��ق��ت ف��راوان ب��ه ق��اچ��اق ک��اال در                 
نواحی م�رزی مش�غ�ول�ن�د و در ش�راي�ط                  
بحران و گ�ران�ی و ب�ي�ک�اری ن�اش�ی از                    
دزدی و غارت مافي�ای ق�درت و ث�روت          
حاکم بر اي�ران چ�اره ای ج�ز ام�رار و                 
معاش از اين طريق ندارند ، برگ س�ي�اه     
ديگری بر کارنامه پر از قتل و ج�ن�اي�ت        
خ��وي��ش و س��ردم��داران ف��اس��دش��ان م��ی             

 افزايند . 

وزير راه و شهرسازی رژيم يک هفته بعد از وقوع زلزله گفت  
که بازسازی تمام خانه های تخريب شده در منطقه 'قبل از آغاز 
فصل سرما به پايان می رسد و افزود: بازسازی همه واحدهای 

"پذير است روز امکان ۴۵مورد نياز در مدت    
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رشد شگفت آور قاچاق ي�ک�ی از وي�ژگ�ی         
های سيست�م ب�ح�ران زده س�رم�اي�ه داری               
است که در س�ودای س�ود ب�ي�ش�ت�ر ک�ل�ي�ه                    
م��وان��ع انس��ان��ی و اخ��الق��ی را زي��ر پ��ا                  
ميگذارد و زندگی انسانه�ا را ب�ه ت�ب�اه�ی            

 ميکشاند .
با وجود انکه جمهوری اس�الم�ی ت�اک�ن�ون        
صدها نفر را به جرم اعتياد حلق آوي�ز و    
يا اعدام کرده است ، اما اعتياد ه�م�چ�ن�ان       
در ايران روبه گسترش است . م�ادام ک�ه      
مردم جزء تيره بختی هي�چ چش�م ان�دازی        
برای آين�ده خ�ود ن�م�ي�ب�ي�ن�ن�د رواج ان�واع                   
مصائب از جمله اعتياد ، فحشا و جن�اي�ت   
سير تصاعدی خواهد داشت . بخ�ص�وص    
در سايه جمهورس اس�الم�ی ک�ه خ�ود از           
بزرگترين توليد کنندگان م�واد م�خ�در در        

 سطح جهان است . 
اعتياد ، قاچ�اق م�واد م�خ�در در ج�ام�ع�ه                
روز به روز ابعاد وسيعتری بخود گرفت�ه  
و دالالن مواد م�خ�در در س�اي�ه ح�م�اي�ت                
رژيم جمهوری اسالمی ع�رص�ه ج�ام�ع�ه          
را به ب�ازار ب�زرگ خ�ري�د و ف�روش و                  
مب�اد�ل�ه م�واد م�خ�در ت�ب�دي�ل ک�رده ان�د .                        
هزاران خانواده بهم ريخته اند . ه�زاران     
خانوده ديگر با ياس و نا اميدی قربانيان�ی  
از اين بيماری را در جمع خ�ود دارن�د و       
صدها خانواده ن�ي�ز ن�گ�ران آن�ن�د ک�ه در                  
سايه اقتصاد ورش�ک�س�ت�ه و ب�ح�ران زده               

رژيم جمهوری اسالمی دي�و اع�ت�ي�اد ک�ی            
 زنگ خانه انها را بصدا در می اورد . 

اعتياد ضمن اي�ن�ک�ه خ�ود ي�ک مص�ي�ب�ت               
عظيم اجتماعی است عواق�ب خ�ان�م�اس�وز        
ديگری مثل دزدی ، فحشا ، خود فروشی 
، خود کشی ، مرگ در خ�ي�اب�ان و ح�ت�ی          
فروش کودکان م�ع�ص�م ب�م�ن�ظ�ور ت�ام�ي�ن               
 مخارج اعتياد و غيره را به دنبال دارد .  
يکی از مسائلی که رژي�م ض�د خ�ل�ق�ی و              
ارتجاعی جمهوری اسالمی از همان ب�دو    
موجوديت خود هميشه برای " ريش�ه ک�ن      
" ساختن آن به انواع و اقس�ام ش�ي�وه ه�ا              
توسل جس�ت�ه مس�ائل�ه م�واد م�خ�در ب�وده                   
است . آنچه مسلم است جمهوری اسالمی  
با قانون و بی قانون تاکنون صدها نفر را 
به جرم اش�اع�ه اع�ت�ي�اد ب�ه ج�وخ�ه ه�ای                    
اعدام سپرده است . اما عليرغم اين اعدام 
ها و کشتارهای بی محابای س�ران رژي�م       
نه تنها اعتياد از ميان نرفته ب�ل�ک�ه دام�ن�ه        
هر چه مخرب تر و گس�ت�رده ت�ری ن�ي�ز              
يافته است . بهمين دليل نميتوان گف�ت ک�ه      
افزودن تعداد اعداميهای م�ع�ت�اد ب�ه م�واد          
مخدر م�وج�ب ک�اه�ش اي�ن اف�راد و ح�ل                  
چنين معضل اجتماعی می گ�ردد . ان�چ�ه         
که بايستی به آن فکر کرد اي�ن اس�ت ک�ه          
روزانه هزاران ت�ن م�وادم�خ�در چ�گ�ون�ه            
پخش می گردد و چگونه و از جانب چ�ه    
نهاد و ارگان قدرتمندی توليد می گردد و   

 پخش می شود .

اگ�ر ع��ل��ت واق�ع��ی گس��ت��رش اع��ت��ي��اد در             
کشور را جستجو کنيم ، بايد ببي�ن�ي�م ن�ق�ش        
خود جمهوری اسالمی در توليد و توزي�ع  

 مواد مخدر چيست ؟
ح��ال ه��م��گ��ی ب��ر اي��ن ام��ر واق��ف��ن��د ک��ه                 
ج��م��ه��وری اس��الم��ی از اب��ت��دای ب��ق��درت           
رسيدنش منشا گسترش و اش�اع�ه ت�م�ام�ی          
اعمال نفرت انگيز و زشت نظام سرماي�ه  
داری آنهم در آشکارتري�ن ش�ي�وه م�م�ک�ن           
بوده که مواد مخدر نيز بع�ن�وان ي�ک�ی از         
ابزارهای سيه روزی توده ه�ای م�ردم و       
اسارات آنها از جانب نظام سرمايه داری 
اي��ران ک��ه ج��م��ه��وری اس��الم��ی ب��ع��ن��وان           

روب��ن��ای س��ي��اس��ی آن بش��م��ار م��ی رود                 
 ارزيابی ميگردد.  

واقعيت اين است که باندهای اصلی تولي�د  
مواد مخدر و قاچاق انها نه تنها در داخ�ل  
کشور بلکه ص�دور آن ب�ه اقص�ی ن�ق�اط                
جهان هم دست اندرکاران خود جمه�وری  

 اسالمی هستند . 
همه شواهد حاکی از آن اس�ت ک�ه ت�ول�ي�د          
مواد مخدر و فروش آن ي�ک�ی از م�ن�اب�ع            
درآمد عظيم ج�م�ه�وری اس�الم�ی اس�ت .             
بيهوده نيست ک�ه در ه�م�ه " کش�ف�ي�ات "                  
م�ام��وري�ن ج�م��ه�وری اس�الم��ی ب��ان�ده��ای             
گردانندۀ چرخ ت�ول�ي�د اي�ن م�واد ه�م�ي�ش�ه                
مجهول ب�اق�ی م�ی م�ان�د و ت�ن�ه�ا اس�ام�ی                     
عوامل حمل و توزيع مواد م�خ�در اع�الم        
ميگردد . ولی توليد و توريع مواد م�خ�در    
همچنان ادامه می يابد و بر انبوه قربانيان 

 روزبروز افزوده می شود .  
دليل اين امر در اين است که قاچاق م�واد  
مخدر نيز مث�ل ت�م�ام�ی م�واردی از اي�ن               
ق�ب��ي�ل ، در دس�ت ب�ان��ده�ای ح�اک��م خ��ود                   
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 ده زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان اوين اعدام شدند
مهرماه از زندان قزل حصار       ١٩ده تن از زندانيان متهم به قاچاق مواد مخدر که روز             

آبان در زندان اوين اعدام          ١به زندان اوين منتقل شده بودند، سحرگاه روز دوشنبه                  
شدند. بنا به  گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران،                               

 ١٩تن از زندانيان متهم به قاچاق مواد مخدر که                    ١٠آبان      ١سحرگاه روز دوشنبه       
زندان اوين منتقل شده بودند اعدام شدند. اين            ٢۴٠حصار به بند       مهرماه از زندان قزل    

مهرماه اعدام شوند، ولی اعدام ايشان تا بامداد روز دوشنبه               ٢٠تن قرار بود روز        ١٠
ها در حالی در محوطه اوين صورت گرفت که بستگان اين ده               به تاخير افتاد. اين اعدام    

تن از شب گذشته در مقابل بيت رهبری و زندان اوين تجمه کرده و خواهان لغو                                  
های ايشان شده بودند.       مجازات اعدام بستگانشان و رسيدگی مجدد و عادالنه به پرونده             

های تحصن کننده در مقابل       گفتنی است، شب قبل از اعدام گارد ضد شورش به خانواده            
زندان اوين حمله کرده و سعی در متفرق نمودن ايشان را کرده بود. بستگان يکی از                       

گناه بود. وی      زندانيان اعدام شده بنام سعيد صديقی به گزارشگر هرانا گفت: سعيد بی                 
گاه دست به قاچاق مواد        ای به اعدام محکوم شد در حالی که هيچ            دقيقه  ١۴در دادگاهی   

تن عبارت است از سعيد صديقی، حميد                ١٠مخدر نزده بود. اسامی برخی از اين               
ربيعی، محمدعلی ربيعی، علی درويش، علی مواليی و عباس نمکی. مسئولين به                            

 خانواده اين ده تن اعالم کرده اند پيکر ايشان را بزودی تحويل خواهند داد.

 قاچاق مواد مخدر و نقش جمهوري اسالمي در توليد و توزيع آن 
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جمهوری اسالمی اس�ت . کش�ف ص�ده�ا              
کيلو مواد مخدر نيز تنها زمانی علنی می 
شود که درگيری داخلی اين باندها م�ن�ج�ر    
به بيرون افتادن مساله رقابت گ�روه�ه�ای    
مختلف حاکميت در اشاع�ه اع�ت�ي�اد و ب�ه            
جيب زدن سودهای ب�اد آورده ب�ه ق�ي�م�ت            
تباه نمودن زندگی ميليونها نفر م�ي�ش�ود .        
آنها در اين رقابتها ب�ي�ش�ت�ر ب�ه س�وده�ای              
هنگفت خود و گسترش حوزۀ عمل باندی 
بر باند ديگر می انديشند تا مساله اع�ت�ي�اد      

 و ويرانگری آن . 
قوان�ي�ن ج�م�ه�وری اس�الم�ی ب�دون ان�ک�ه                   
کاری به منشائ و سرچشمه اشاعه م�واد    
مخدر داشته باشد بمنظور انحراف افک�ار  
ع��م��وم��ی و گس��ت��رش فض��اى رع��ب و                
وحشت ماش�ي�ن کش�ت�ار خ�ود را ب�ه ک�ار                  
مياندازد و صدها تن از قرباني�ان ح�رص     
و ولع نظام فاسدی که خود بر مردم حاکم 
گ��ردان��ي��ده و دل��ي��ل اص��ل��ی ت��م��ام��ی س��ي��ه             
روزيهاست ، اعدام م�ي�ک�ن�د . و در اي�ن                 
ميان هم  ادعای م�ب�ارزه ب�ا م�واد م�خ�در             
ميکند و هم توزيع کنن�دگ�ان اص�ل�ی م�واد          
مخدر که کسانی بجز س�ردم�داران رژي�م        
نيستند با خيالی اسوده و بدون ه�ي�چ�گ�ون�ه      
هراسی به تول�ي�د و ت�وزي�ع م�واد م�خ�در                
ادامه ميدهند . جمهوری اسالمی نه ت�ن�ه�ا       
نميخواهد بر عليه مواد مخدر مبارزه کن�د  
بلکه گسترش و اش�اع�ه م�واد م�خ�در را                
بعنوان يکی از ابزارهای حاکميت ننگ�ي�ن   
سرمايه در سيه روزی توده های مردم و   
اسارت آنان الزم ميداند . افزون ثروت و 
م��ال ان��دوزی س��رم��اي��ه داران در گ��رو              
گسترش مواد مخ�در ، ت�ن ف�روش�ی ، و               
هزاران مصيبت و سيه روزی اس�ت ک�ه       
نظام س�رم�اي�ه داری ب�رای ت�وده ه�ا ب�ه                    
ارمغان آورده اس�ت . ت�ن�ه�ا ب�ا م�رگ و                    
سقوط نظام سرمايه داری و محو استثمار 
و منفعت طلبی بی حد و حص�ر س�رم�اي�ه       
داران و حاميان انها است که نسل انس�ان    
از قيد و بند هزاران مصي�ب�ت اج�ت�م�اع�ی         
که زندگی او را ت�ه�دي�د م�ی ک�ن�د ، آزاد                 
خواهد ساخت . آنزم�ان اس�ت ک�ه انس�ان            
استثمار نخ�واه�د گش�ت و خ�ود ص�اح�ب               
دسترنج خويش خ�واه�د ش�د و غ�ارت و               
دزدی معنی خود را در جامع�ه از دس�ت       

 خواهد داد.
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 سوسياليسم و دموكراسي 
نظام سوسياليسم تجلي سازماندهي نوين جامعه اي است كه مباني آن پاسداري از 

حقوق انساني و ايجاد شرايط رشد تمامي آحاد و اعضاي جامعة بشري مي باشد . 
جامعه اي كه هدف آن آزادي واقعي بشريت از تمامي قيود و مصائبي است كه 

نظامهاي طبقاتي تاكنوني به پاي بشريت زنجير كرده اند . اين نظام اشتراكي تنها 
به تغيير در مناسبات اقتصادي و سيستم ادارة جامعه خالصه نمي شود ، بلكه بطور 
همزمان وسيع ترين و پيگيرترين آزاديهاي سياسي و دستيابي به ارزشهاي فرهنگي 

 اجتماعي را بوجود مياورد .  –مناسب با اين ساختار اقتصادي 
سوسياليسم پايان راه و فرماسيون اجتماعي اقتصادي ثابتي نيست ، بلكه دوران 
گذار از سرمايه داري به كمونيسم است . در اين دوره سنت ها ، آثار و عواقب 

جامعه كهن باقيست و بورژوازي سرنگون شده براي احياي مجدد قدرت با تمام 
قوا عليه حاكميت استثمار شوندگان و ستمديدگان تالش خواهد كرد . به همانگونه 
كه تجربه شكست بزرگترين انقالب كارگري در شوروي نشان داد ، مبارزه طبقاتي 

در دوران ساختمان سوسياليسم ابعاد جديدي به خود خواهد گرفت و به سوال 
كليدي كي بر كي پاسخ داده خواهد شد . اما در اين دوره و در جريان پيشرفت 

ساختمان سوسياليسم آنگونه كه تجربه شوروي نشان داد ف نه تصور از بين رفتن 
طبقات و ايجاد عموم خلقي ، گذار به جامعه كمونيستي را ممكن خواهد كرد نه 

دولتي و غير سياسي كردن مردم  –ايجاد ديكتاتوري و سركوب بوروكراسي حزبي 
 قادر است واقعيات مبارزه طبقاتي و مشكالت ساختمان سوسياليسم را حل كند . 

سوسياليسم از آزادي و دموكراسي جدايي ناپذير است . بيان آزاد انديشه و عقيده و 
آزادي سياسي و دخالت و تصميم گيري مستقيم مردم در برنامه ريزي ، توليد ، 

مبادله و در امر سياست ، فرهنگ و غيره تنها ضامن پيشرفت سوسياليسم و 
ساختمان پيروزمندانه آن است . انقالب مداوم و حضور و نقش مستقيم مردم در 

صحنه توليد ، برنامه ريزي و اداره در ساختمان آگاهانه سوسياليسم ، تنها وسيله اي 
است كه پيروزي طبقه كارگر و ديگر توده هاي مردم را بر اقليت استثمارگر 

 تضمين خواهد كرد . بطوريكه هيچ قدرتي را ياراي درهم شكستن آن نخواهد بود . 

:ÓiâÈfiÁ€“:Ñ]“ارگان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 

:�Öà:Â\Ñنشريه فعالين داخل كشور سازمان 

:ŸÌö:Ô]�ËÑ ارگان كميته كردستان سازمان 

:‰”◊ÈàÏÑÌlنشريه نوجوانان كميته كردستانˇ
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 و آخرين اطالعيه ها ، مقاالت ، اخبار و ديگر انتشارات سازمان 
 را در اينترنت از سايتهاي  زير دريافت كنيد 
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بدنبال سرکوبهای خونين ده�ه ش�ص�ت و          
کش�ت��ار ب��خ�ش ع�ظ��ي�م��ی از پ�اک��ت�ري��ن و                 
مخلصترين انسانه�ای ان�ق�الب�ی ک�ه ب�دون             
هيچ چشمداشتی و با اهدای ارزنده ت�ري�ن     
گوهر خويش ي�ع�ن�ی ج�انش�ان در راه ب�ه               
تحق رساني�دن اه�داف واالی ان�ق�الب�ی و              
انسانی و ب�راب�ری و ازادی ک�وش�ي�دن�د .               
دوران رکود و خاموشی نسبی بر جن�ب�ش   
ح��اک��م گ��ردي��د و در اي��ن م��ي��ان ه��رچ��ن��د               
فرصت طلبی و ف�رص�ت ط�ل�ب�ان چ�ه�ره              
خويش را ب�ا پ�ي�گ�ي�ری م�ن�اف�ع ش�خ�ص�ی                    
خويش نمايان ساختند . اما خود اي�ن ام�ر        
منجر به بسط فرهنگ ضد ارزشی خ�رده  
بورژوايی روشنفکر نيز در درون جامعه 
و بخصوص در خارج کشور و در ب�ي�ن         
ايران�ي�ان خ�ارج کش�ور نش�ي�ن گ�ردي�د و                   
چنين روحيات چندش اوری را گس�ت�رش       
داد . اول از همه اينکه خ�رده ب�ورژوای        
روشنفکر برای توجيه ن�ي�ل ب�ه اه�داف و           
مطامع شخصی خوي�ش رک�ود ج�ن�ب�ش و            
عدم پراتيک نيروه�ای درون ج�ن�ب�ش را           
دستاويز قرار داد ت�ا در اوج رخ�وت و               
سستی ذاتی خويش چنان وانمود ک�ن�د ک�ه        
خود او نيز قربانی شرايط حاک�م اس�ت و       
نه يکی از عوامل آن . اي�ن ع�ن�اص�ر ب�ه             
غ�اي��ت دو آتش��ه ان��ق�الب��ی چ�ن��ان وان��م��ود              
ميکنند که در همه حال خواهان عمل�ن�د و     
نه چيزی غير از آن . و اگ�ر ج�ن�ب�ش در         
اثر سرکوبهای گسترده دچار عقب نشينی 
ويا رکود گرديد . ديگر برای ان�ه�ا و در        
کل تمامی جامعه همه چيز از دست رفت�ه  
تلقی گرديده و ب�ايس�ت�ی ب�ه ف�ک�ر ج�ب�ران               
مافات بود و ع�ق�ب م�ان�دگ�ي�ه�ای زن�دگ�ی                
شخ�ص�ی را ب�ه ه�ر وس�يل�ه ای ج�ب�ران                     

نمود . در اين هنگام است که روش�ن�ف�ک�ر      
خرده بورژوای وام�ان�ده ب�ه ه�ر خ�س و              
خاشاکی دست ميزند تا شايد راه�ی ب�رای     
جبران زندگی به زع�م خ�وي�ش از دس�ت           
رفته اش بيابد و اگر موفق گ�ردي�د ان�گ�اه         
است که ديگر همه چيز و ه�م�ه ک�س در        
نزد او حقي�ر و دون ش�م�رده م�ي�ش�ون�د .                  
آرمانهای انسانی روياهای دست ن�ي�اف�ت�ن�ی      
مشتی انسان ايده آليست به شمار ميايد که 
در پی ايجاد مدينه فاضله هستند . حقيق�ت   
در نزد او واقعي�ت�ی اس�ت ک�ه او در پ�ی                
بدست اوردن او بوده و تمام فکر و ذه�ن    
او را به خود مشغ�ول داش�ت�ه اس�ت . ب�ه               
جايی م�ي�رس�د ک�ه از درک خ�واس�ت�ه�ای                   
عم�وم م�ردم ج�ام�ع�ه ع�اج�ز اس�ت و ب�ا                      
ژستهای تهوع آور خويش به تمسخر آنه�ا  
م��ي��پ��ردازد . در ن��زد روش��ن��ف��ک��ر خ��رده              
بورژوا فقر کارگران ن�ه ح�اص�ل غ�ارت         
دسترنج انها و مصايب تحميل شده سيستم 
سرمايه داری بر انان بلکه اس�اس�ا ن�اش�ی       
از بی فکری و بی لياقت�ی خ�ود ان�ه�اس�ت          
که نميتوانند اندوخته ای داشته باشند . در  
ن��زد خ��رده ب��ورژوای ط��ف��ي��ل��ی وج��ود                 
سرپناهی محقر و لقمه ای بخور و ن�م�ي�ر      
همه چيز است و بايستی به آن قانع بود و 
در راه بدست آوردن آن به هر خفت�ی ت�ن     
داد . او همواره قانع ب�وده و ق�ان�ع ب�اق�ی               
خواهد م�ان�د و اگ�ر کس�ی ب�رای اح�ق�اق                    
حقوق بيشتر خ�وي�ش و ي�ا ف�رات�ر از ان                
احقاق حقوق ته�ي�دس�ت�ان ت�الش ن�م�اي�د ب�ا                
کثيفترين واژه های لمپنانه مورد ح�مل�ه و     
استهزا ق�رار م�ي�گ�ي�رد . در ن�زد خ�رده                     
ب��ورژوای ح��ق��ي��ر ب��ايس��ت��ی ه��م��چ��ون او             
انديشيد واال محکوم به ش�ک�س�ت خ�واه�ی          

گرديد . ب�ه ه�م�ي�ن دل�ي�ل اس�ت ک�ه اي�ن                          
عنصر بی مايه به نفی تمام�ی ارزش�ه�ای      
انسانی رسيده و در اوج به ظ�اه�ر ت�م�ول       
ماديش به فکر امورات خيري�ه م�ي�اف�ت�د و          
در جهت تحقير هر چه بيشتر انسان�ه�ا ب�ه      

 آنها خير ميکند .
با چنين مقدمه ای اينک م�ي�خ�واه�م درک         
شخصی خ�وي�ش را از وض�ع�ي�ت ب�خ�ش                
اعظم ايرانيان مقيم در ک�ردس�ت�ان ع�راق           

 را شرح نمايم .
بخش اعظم ايرانيان م�ق�ي�م در ک�ردس�ت�ان           
عراق بدنبال استقرار حکومت خودمختار 
ک�ردس�ت�ان ع�راق از ف�ع�ال�ي�ت�ه�ای م�ن�ظ��م                     
تشکيالتی دس�ت کش�ي�ده و ي�ا ب�ه خ�ارج                   
کشور _ اروپا و آمريکا و .... _ س�ف�ر                 
نموده و يا در شهرهای کردس�ت�ان ع�راق      
عموما سليمانيه و اربيل مستقر گردي�ده و    
عموما زندگی شخصی خ�وي�ش را دن�ب�ال         
نموده و عالق�ه ای ب�ه ادام�ه زن�دگ�ی ب�ه                 
شيوه سابق  خويش ندارند . اين بخش از    
ايرانيان تنها برای اثبات هويت ش�خ�ص�ی      
خويش در نزد حکومت محل�ی و روب�راه       
شدن ب�ع�ض�ی ام�ورات ادرای در هس�ت�ه               
های هوادرای سازمانها و احزاب م�ح�ل�ی    
کردستان ايران عضوي�ت داش�ت�ه و ف�اق�د            
هرگونه فعاليت عملی و ح�ت�ی ت�ئ�وري�ک            
ميباشند و تنها عض�وي�ت در هس�ت�ه ه�ای            
هواداری را با خود يدک ميک�ش�ن�د . اي�ن          
بخش از ايرانيان ش�دي�دا درگ�ي�ر زن�دگ�ی             
شخصی خويش بوده و ق�درت ان�ديش�ي�دن         
به مسايل داخلی و حتی مح�ي�ط پ�ي�رام�ون        
خويش را از دست داده ان�د . در چ�ن�ي�ن              
اوضاع و احوالی است که اکثريت قري�ب  
به اتفاق انها با کسب اندوخته ای ن�اچ�ي�ز        
روز ب��ه روز ب��ه کس��ب آرام��ش و ب��ی                  
تفاوتی نسبت به م�ح�ي�ط اط�راف خ�وي�ش             
انديشيده و هر از گاهی ب�ا ان�ت�ش�ار خ�ب�ر             
اعتراضات داخلی همچون الک پشت سر 
از الک خ��وي��ش ب��ي��رون آورده و ب��ا                      
فروکش کردن حوادث داخلی باز هم س�ر    
در گريبان خويش فرو کرده و به زن�دگ�ی   
شخصی خويش ميپردازند . در نزد چنين  
قشری هر انچه در گذش�ت�ه روی داده ي�ا          
اعمال صرفا قهرمانانه گروهی از اف�راد      
بوده که در حاليک�ه ش�ايس�ت�ه ارج ن�ه�ادن             
ميباشند اما بدون تاثير بوده و در کل فاق�د  
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ارزش و بحث ميباشند . در نزد اين قش�ر   
خ��رده ب��ورژوا آن��چ��ه ارزش ب��ح��ث و                  
انديشيدن دارد ان�دوخ�ت�ن پ�ول ب�ي�ش�ت�ر و                 
کسب موقعيتهای از دس�ت رف�ت�ه ب�ه ه�ر              
قيمتی است . اگر خرده بورژوای مست�ق�ر    
در خ��اک ک��ردس��ت��ان ع��راق کس��ب اي��ن              
موقعيتها را در گ�رو تس�ل�ي�م و ف�روخ�ت�ن              
خويش به جمهوری اس�الم�ی در ش�راي�ط         
کنونی ميافت يقينا به چن�ي�ن ک�اری دس�ت         
ميزد و هر آن آماده بود تا خود را ب�دون      
قيد و شرط تسليم نموده و ب�ه آغ�وش پ�ر          
از مهر و عطوفت !! جمه�وری اس�الم�ی        
بازگردد . کم نبوده و نيستند چن�ي�ن دس�ت�ه        
ای که با وقوع ک�وچ�ک�ت�ري�ن فش�اره�ا ب�ه             
ايران بازگشته و يا حاضرند بازگ�ردن�د .     
چنين دس�ت�ه ای از روش�ن�ف�ک�ران خ�رده                  
بورژوا در م�ح�ف�ل�ه�ای پ�ر از دود و دم                   
خويش با گرفت�ن ژس�ت�ه�ای گ�ون�اگ�ون ب�ا               
بينش ناقص خويش از اي�ن ش�اخ�ه ب�ه آن           
شاخه پريده و بدنبال کلی بافي�ه�ای بس�ي�ار       
به اين نتيجه ميرسند که بايستی به ج�اي�ی     
رسيد . ج�ا م�ان�ده اي�م . ب�دون ه�دف�ي�م .                          
همگی اينها هم در ي�ک ج�مل�ه خ�ال�ص�ه               
ميشود و ان اينکه ه�ر چ�ه م�ي�ک�ش�ي�م از                
ت�ال�ش�ه��ای ب�ی ه��دف گ�ذش�ت��ه و اص��رار                 
بعضيها بر آرمانهايشان است که ب�ايس�ت�ی    
در جهت نفی کامل آن از ه�ي�چ ک�وش�ش�ی        
دريغ نکرد . بايستی انها و آرم�ان�ه�ايش�ان      
را به باد تمسخر گرفت ، آنهم با پستترين 
واژه های لمپنانه چال حسن خانی . الب�ت�ه    

 2003رشد چنين گرايشاتی پس از سال   
و رفت و امد آزادانه ايرانيان به اين�س�وی   
مرزها و بعضا استقرار آنها برای کار و   
زندگی در کردستان عراق ش�دي�دت�ر ب�وده       
و زمينه های رش�د ض�د ارزش�ه�ا را در             
بين ايرانيان تبعيدی پرورش داد . عنصر  
خ��رده ب��ورژواي��ی اي��ن��چ��ن��ي��ن��ی ب��ه اي��ج��اد           
روحيات محفلی و تبديل شور انقالب�ی ب�ه     
ياس و ن�اام�ي�دی و ج�اي�گ�زي�ن�ی ت�رس و                  
قناعت و چاپلوسی ب�ه ج�ای ق�اط�ع�ي�ت و             
شهامت و بردباری کمر همت ميگم�ارد .    
در چنين شرايطی است ک�ه ارزش�ه�ا در          
ن��زد وی ض��د ارزش و ض��د ارزش��ه��ا                 
ارزش جلوه ميکنند و به آن ميبالد ک�ه در    
اين بازار مکاره تکه نانی هم نصيب وی   
گرديده و سعی دارد ب�ه ه�م�گ�ی و اف�راد            

پيرامون خويش بقبوالند که راه درست و   
منطقی زندگی انست که وی طی ک�رده و    
رمز موفقيت و ب�اال رف�ت�ن از پل�ه ه�ای                  
ترقی را او ميبايست به همه نشان ده�د .      
البته که اموزش در اين ميان نقش اساسی 
را ميتوان�د در ج�ه�ت م�ب�ارزه ب�ا چ�ن�ي�ن                    
گرايشاتی ايفا نمايد . اما براستی ايراني�ان   
مقيم ک�ردس�ت�ان ع�راق ک�ه از دو ب�خ�ش                  
تبعيديان قديمی و مهاجرين جديد تش�ک�ي�ل      
ميگردند از چنين آموزشهايی ب�ه�ره ب�رده      
و با آن آشنايی دارند . البته که تنها تع�داد   
محدودی درک عميقی از ان داشته و آنها 
را درعمل در زندگی خويش بک�ار بس�ت�ه      
اند ، آنهم نه در بين مهاجرين جديد که ب�ا  
پاسپورت و اجازه قانونی به اينجا آم�ده و    
هيچ انگي�زه ای ب�رای م�ان�دن در اي�ن�ج�ا                  
ندارند جز کسب درامد در اينجا و انت�ق�ال   
آن به ايران . اين دسته اساسا مايل نيستند  
به چيزی جز کسب درآم�د ف�ک�ر ک�ن�ن�د و             
زحمت آنرا نيز هم ب�ه خ�ود ن�م�ي�ده�ن�د .                
اساسا اين دسته از آن دس�ت�ه انس�ان�ه�اي�ی             
هستند که اگر چه دم از مخالفت ب�ا ن�ظ�ام      
حاکم بر ايران را ميزنند و از بيک�اری و    
مصائب سخن ميگويند اما در عمل و در     
زمان اق�ام�ت�ش�ان در داخ�ل کش�ور ح�ت�ی                   
خطر بالقوه ای نيز برای سيستم محس�وب  
نگرديده چرا که در هر شرايطی خود را   
از بال دور نگه داش�ت�ه و ت�ن�ه�ا در ف�ک�ر                
کسب موقعيت و درآمد ميباشند . اما اگ�ر     
چه انها خطرات بالقوه و ب�ال�ف�ع�ل�ی ب�رای         
سيستم بشمار نميروند وليکن اين دسته از 
افراد و فکريت و شي�وه ن�گ�رش آن�ه�ا ب�ه             
زندگی و محيط اطراف ب�رای ج�ن�ب�ش و           
افرادی که بر اثر ستم و اجحاف دس�ت�گ�اه    
سرکوبگر و در اث�ر اع�ت�راض ب�ه ن�ظ�م                 
موجود مجبور به ترک ميهنش�ان گ�ردي�ده      
اند خطری بالفعل محسوب گ�ردي�ده و از       
همينرو اس�ت ک�ه ت�ب�ع�ي�دي�ان مس�ت�ق�ر در                   
کردستان عراق عميقا تحت ت�اث�ي�ر ش�ي�وه          
های ن�گ�رش ان�ه�ا ب�ه زن�دگ�ی و م�ح�ي�ط                     
اطراف خويش قرار گرفته و احساس ب�ی  
تفاوتی ، سودجويی ، مطامع ش�خ�ص�ی و      
م�ع�امل�ه گ�ری را ارزش ت�ل�ق��ی ک�رده و                    
خارج از اين را ک�ج ان�ديش�ی و ح�م�اق�ت             
مينامند . البت�ه زم�ي�ن�ه ه�ای رش�د چ�ن�ي�ن                   
گرايشاتی از سالها قبل و در طول دوران 

اقامت تبعيديان ايران�ی در اردوگ�اه�ه�ا و           
ن��ب��ود ي��ا ض��ع��ف چش��م��گ��ي��ر آم��وزش                  
ايدئولوژيکی آنها وجود داشته . آن�ج�ا ک�ه       
نيروهای بالفعل اپوزيسيون نظام حاکم بر 
اثر ضعف اموزش�ه�ای اي�دئ�ول�وژي�ک�ی و            
رکود حاکم بر جنبش سرخورده گرديده و 
با پرورش ماکيان و ديگ�ر ک�اره�اي�ی ک�ه          
ميبايست تن�ه�ا در اوق�ات ف�راغ�ت ان�ج�ام                
گيرد بدنبال زندگی شخصی خويش روان 
گشتند و اهميت کار تشکيالتی و ام�وزش    
در نزد آنه�ا ب�ط�رز چش�م�گ�ي�ری ک�اس�ت�ه                 
گشت تا اينکه در نه�اي�ت زن�دگ�ی و ک�ار            
در خارج از محيطهای تشکيالت�ی را ک�ه       
تابع قوانين و ضوابط تشکيالتی ن�ب�ود را       
به کار و فعاليت ان�ق�الب�ی داخ�ل اردوگ�اه          
ترجيح داده و سعی ن�م�ودن�د از اي�ن ن�م�د             
کالهی نيز ب�رای خ�ود ب�دوزن�د و ع�ق�ب               
ماندگيهای زن�دگ�ی ش�خ�ص�ی را ب�ه ه�ر                   
نحوی از انحا جبران نماين�د . ب�ه ه�م�ي�ن             
خ�اط��ر اس��ت ک�ه اک�ن��ون م�رزه��ای ب��ي��ن               
ايرانيان تبعيدی و مهاجر مخدوش گرديده 
اس��ت و ف��رق چ��ن��دان��ی ب��ي��ن ان��ه��ا ق��ائ��ل                
نميشوند . در ش�راي�ط�ی اي�ن�چ�ن�ي�ن�ی و ب�ا                  
چنين روحياتی در نزد ايرانيان تبعي�دی ،    
آنان وقوع حرکات و خيزشهای ت�وده ای      
در داخل را يا از ح�د م�ع�م�ول و ق�واره                
خويش بزرگتر جلوه داده و به شم�ک�ارش   
معکوس برای سرنگون�ی رژي�م خ�واه�ن�د          
افتاد تا در اين رهگذر انها هم عزم دي�ار    
کرده و از دربدری و آوارگی نجات پ�ي�دا   
کنند و در فردای پيروزی قيام س�وار ب�ر       
امواج انقالب و يا حتی ت�غ�ي�ي�ر رژي�م از            
خارج و نه از داخل آن�ه�ا ه�م ب�ه ن�ان و                
نوايی دست يافته و جبران مافات نمايند .   
اين يکی خود را اس�ت�ان�دار و ف�رم�ان�دار               
و ... و ان ي�ک�ی خ�وي�ش را ف�رم�ان�ده و                   
ژنرال نظ�ام�ی ف�رض ن�م�وده و در اي�ن                 
ميان انچه ميبين�د ت�ن�ه�ا ق�درت ب�الم�ن�ازع               
خ�وي��ش و پس��ت و م�ق��ام��ش اس��ت و ن��ه                  
اهداف و آرمانهايی که زمان�ی تص�وي�ری      
هر چند مبهم از ان در ذهن داشته است . 
اين است که چنين ع�ن�ص�ری در ش�راي�ط          
ک�ن�ون�ی ت�رج�ي�ح م�ي��ده�د م�ن�ت�ظ�ر ش�ک��ار                      
فرصتها بماند و در لحظه کنونی تنه�ا در    
فکر کسب موقعيته�ای ب�ه�ت�ر و ان�دوخ�ت�ه              
بيشتری باشد . اين چنين بينشی ح�ت�ی در      
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زندگی شخصی و روابط چنين فر دی ب�ا    
محيط و افراد پيرامون خويش ني�ز ت�اث�ي�ر       
ميگذارد وبناچار ه�ر آن�چ�ه را ک�ه ق�ب�ال                 
براي�ش ارزش ب�ه حس�اب آم�ده ب�ه ض�د                   
ارزش تبديل ميگردد و به انها و کس�ان�ی       
که هنوز بر ان باورها استوارند ب�ه دي�ده       
تحقير مينگرد . غافل از اي�ن�ک�ه خ�ود در          
اين بين از آن رانده و از اي�ن ه�م م�ان�ده             
شده و گهگاهی بنا به شرايط هم خ�ود را      
ش��ت��ر ف��رض ن��م��وده و ه��م اي��ن��ک��ه در                    
شرايطی نيز مرغ بودن خ�ود را ب�ه رخ           
ميکشد . دقيقا چنين فردی همچون توابي�ن   
پروسه تواب سازی را در کوران پ�رپ�ي�چ    
و خم حوادث سالهای تبعيد و دوری ط�ی    
نموده و نه در شرايط زندان و ط�ی ي�ک       
پروسه زودگذر فش�ار و ش�ک�ن�ج�ه داخ�ل               
زن�دان . و ي�ا اي�ن�ک��ه وق�وع ح�رک�ات و                       
اعتراضات و خ�ي�زش�ه�ای داخ�ل را ب�ی                 
اهميت دانسته و منکر هرگ�ون�ه ب�ح�ران�ی        
در داخل و مبهوت قدر قدرتی نظام حاکم 
بر ايران و تبليغات فريبکارنه آن ش�ده و      
معتقد گرديده که هيچ چيز و ه�ي�چ ق�درت      
داخلی قادر به سرنگونی نظام نيست . و      
در يک کالم خود را به دست قضا و قدر 
سپرده تا چه پيش آيد . يا به درای ي�ا ب�ه          
باری . اگر رژيم ماند که او تالش ميکن�د   
تا با کسب موقعيتهای بهت�ر زن�دگ�ی خ�ود         
در اينجا و يا در داخل را تثبيت نمايد . و  
اگر در ج�ري�ان ي�ک ج�ن�گ خ�ارج�ی و                    
هجوم خارجی سرنگون گ�ردي�د ک�ه ي�ک           
شبه پوست انداخته و با خودنمايی هر چه 
بيشتر در فکر کسب موقعيت�ه�ای روي�اي�ی       
خويش در داخل کشور ميافتد . مت�اس�ف�ان�ه      
ش��راي��ط ک��ردس��ت��ان ع��راق و ح��اک��م��ي��ت             
احزابی که چندي�ن ده�ه در اي�ران ب�دون             
عمل زيستند و يا با پشتي�ب�ان�ی و ح�م�اي�ت           
بيدريغ خارجيان بر مسند ح�ک�م نش�س�ت�ن�د           
در رشد چنين گ�رايش�ات�ی ت�اث�ي�ر ف�راوان              
نهاد و بی ع�م�ل�ی و ان�ف�ع�ال روزاف�زون                
جريانات ايرانی در داخل خاک کردست�ان  
عراق و مماشات ب�رای کس�ب ک�م�ک�ه�ای           
مالی از ج�ري�ان�ات ح�اک�م ب�ر ک�ردس�ت�ان                    
عراق که از آن به عنوان بودجه اح�زاب    
نا مبرده ميشود بر اين رخوت ، سستی و 
فرصت طلبی جريانات و بدنه آنها ي�ع�ن�ی      
پيشمرگان ت�اث�ي�ر ن�ه�اد و ان�ان ب�ه ع�ي�ن�ه                     

مشاهده نمودند که آنهايی که همچون آن�ه�ا   
مدت زمان مديدی در تبعيد بودند چگ�ون�ه   
به يکباره و در شرايطی دور از ان�ت�ظ�ار      
خودشان بار و بنديل�ه�ايش�ان را بس�ت�ن�د و             
يک ش�ب�ه وزي�ر و وک�ي�ل و ف�رم�ان�ده و                       
استاندار و ک�ارب�دس�ت از آب درآم�دن�د .              
چنين کسب م�وق�ع�ي�ت�ی ه�ر کس�ی را ک�ه                 
کمترين نصيبی از آموزشهای انقالب�ی را    
با خود در چ�ن�ت�ه داش�ت�ه ب�اش�د م�ي�ت�وان�د                      
وسوسه نمايد تا با قبول کمترين خ�ط�ر و       
جس��ارت��ی در ان��ت��ظ��ار ل��ح��ظ��ه م��وع��ود               
بنشيند . پس نميت�وان از ش�راي�ط ب�وج�ود             
آمده ايراد گرفت ، به هيچوجه ، آنچه ک�ه  
مورد ايراد است رخوت و سستی ع�م�دی   
و يا غير عمد جرياناتی است که بدنه انها 
با چنين چالشی روبرو هستن�د  و ه�رگ�ز          
به آموزش ايدئولوژيک نيروهای خ�وي�ش     
اهتمام نداده و نخواهند داد . ت�ب و ت�اب            
مقطع�ی آن�ه�ا ه�م�گ�ی ن�اش�ی از ش�راي�ط                     
توفانی و پر تب و تاب بعد از قيام ب�ود و    
بس و نه ناشی از ن�ي�روی اراده ت�وام ب�ا             

 آگاهی انقالبی آنان .
 

 راستي را ...
 شعري از برتولت برشت 

 ترجمه احمد شاملو
....... 

راستي را كه به دوران سخت 
 ظلماني عمر مي گذاريم 

 كلمات بي گناه 
 نابخردانه مي نمايد

 پيشاني صاف
 نشان بيعاري ست 

 آن كه مي خندد
هنوز خبر هولناك را نشنيده 

 است
 چه دوراني !

 كه سخن از درختان گفتن

 كم و بيش 
 جنايتي ست . 

چرا كه از اين گونه سخن 
 پرداختن 

 در برابر وحشت هاي بي شمار 
 خموشي گزيدن است !

 نيك آگاهيم
 كه نفرت داشتن

 از فرومايه گي حتا
رخساره ي ما را زشت مي 

 كند .
 نيك آگاهيم

 كه خشم گرفتن
 بر بيدادگري حتا

 صداي ما را خشن مي كند .
 

 دريغا !
ما كه زمين را آماده ي 

 مهرباني مي خواستيم كرد 
 خود 

 مهربان شدن 
 نتوانستيم !

 چون عصر فرزانگي فراز آيد 
 و آدمي 

 آدمي را ياور شود 
 از ما 

 اي شمايان
 با گذشت ياد آريد !

   III:ÂÑ]4 70:1391:آبان 
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نود و پنچ سال پي�ش ان�ق�الب�ی ع�ظ�ي�م در              
يکی از مهمترين کشورهای جه�ان ژرف    
ترين ت�ح�والت اج�ت�م�اع�ی را در دن�ي�ای                   
بشريت بوجود آورد . و برای اولي�ن ب�ار      
در ت�اري�خ بش��ري�ت ، پ�رچ��م ظ�ف�رن�م��ون                  
پرولتاريای پيروزمند روسي�ه ب�ه اه�ت�زاز         

 در آمد.
ان��ق��الب س��وس��ي��ال��ي��س��ت��ی اک��ت��ب��ر ک��ار                   
پرولتاريای قهرمان و مح�ص�ول ره�ب�ری       
ح��زب پ��ي��ش��رو و پ��ي��ش��اه��ن��گ آن ح��زب            
بلشويک بود . مراحل سخ�ت م�ب�ارزه را         
با استقامت و پايداری س�راف�رازان�ه پش�ت       
سر گذارده و با کار مداوم در مي�ان ت�وده     
ها و سازماندهی قدرت کارگران و ج�ل�ب   
ح��م��اي��ت اک��ث��ري��ت س��ت��م دي��دگ��ان ب��ه                      
ق��درت��م��ن��دت��ري��ن پ��ر ن��ف��وذت��ري��ن و ق��اب��ل              
اعتمادترين حزب روسيه مبدل گشته و ب�ا  
ت��دارک ان��ق��الب پ��رول��ت��ری ت��ا ن��ي��ل ب��ه                

 پيروزی به پيش تاخت . 
با پيروزی قيام کارگران شهر پطروگ�راد  

ان�ق�الب س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ی               1917در اکتبر 
اکتبر پ�ي�روز ش�د . در مس�ک�و و دي�گ�ر                     
شهرهای روسيه نيز ق�ي�ام ه�ای مش�اب�ه�ی           
روی داد . وقوع قيام در اي�ن ش�ه�ره�ا ،             
عظيم تري�ن ن�ب�رد ط�ب�ق�ات�ی ک�ارگ�ران و                  
زحمتکشان عليه حاکميت ب�ورژوازی را      
به نمايش گذاشت . با درهم کوب�ي�ده ش�دن       
نيروهای ضد انقالب و بازداشت اعضای 
حکومت ضد انقالبی ق�ي�ام پ�ي�روز ش�د و            
طبقه کارگر در اتحاد با دهقانان ف�ق�ي�ر و        
ت�ه�ي��دس�ت ق�درت را ب�ه دس�ت گ��رف�ت .                    
قدرت و آرادۀ خلل ن�اپ�ذي�ر ک�ارگ�ران در          
شورهايشان تبلور می يافت . ش�وراه�ای        
نم�اي�ن�دگ�ان ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان و                    
سربازان به مثابه شکل دولتی ديکتاتوری 
پرولتاريا ، م�ق�اوم�ت اس�ت�ث�م�ارگ�ران را                  
دره��م ک��وب��ي��د . ب��ا پ��ي��روزی ان��ق��الب                     
سوسياليستی اک�ت�ب�ر ن�اق�وس م�رگ ن�ظ�ام               
س��رم��اي��ه داری بص��دا در آم��د و فص��ل               
نوينی در رهائی بشريت از قيد استثمار ، 

ستم و بندگی آغاز گشت . انق�الب اک�ت�ب�ر        
به مثابه درخشان ترين نق�ط�ه ع�ط�ف در         
تاريخ جهان سرآغاز انقالب�ات پ�رول�ت�ری       
شد .  با انقالب اکتبر ماشين دولتی ک�ه�ن�ه     
درهم شکسته شد . و ح�ک�وم�ت ش�ورائ�ی         

ب��ه م��ن��زل��ۀ ش��ک��ل ج��دي��د دول��ت              
پرولتری جايگزين آن گشت . ب�ا     

ب��رق��راری دي��ک��ت��ات��وری پ��رول��ت��اري��ا        
دم��ک��راس��ی ن��وي��ن ي��ع��ن��ی دم��ک��راس��ی          

پرولتری حاکم شد و برای دومين بار در   
تاريخ جهان ( ب�ع�د از ک�م�ون پ�اري�س )                  
دمکراسی برای اکثريت عظيم توده ه�ای    
زحمتکش بر قرار گرديد و توده ها حاک�م  
بر سرنوش�ت خ�وي�ش ش�دن�د . ح�ک�وم�ت                  
شوروی به خواست�ه�ای اس�اس�ی ت�وده ه�ا             
جامۀ عمل پوشاند . م�ال�ک�ي�ت ب�ر زم�ي�ن               
ملغی گشت . توليد و توزيع کاالها ت�ح�ت      
کنترل کارگران در آمد . کنترل م�ل�ی ب�ر       
بانکها اعمال ش�د . از ط�رف ح�ک�وم�ت                 
شوروی تحت رهبری لنين آموزگار کبير 
پ��رول��ت��اري��ا و ره��ب��ر ان��ق��الب پ��رول��ت��ری           
روس��ي��ه پ��ي��ش��ن��ه��اد ص��ل��ح ع��ادالن��ه و                   
دمکراتيک به تمامی ملت�ه�ای درگ�ي�ر در         
جنگ ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی ج�ه�ان�ی داده ش�د .                    
انقالب اکتب�ر ص�ل�ح ، ک�ار و آزادی را                 
برای توده ها به ارمغان آورد . حک�وم�ت    
شوروی حق مل�ل در ت�ع�ي�ي�ن س�رن�وش�ت               

 خويش را برسميت شناخت . 
انقالب سوسياليستی اکتبر اسارت خلقهای 
ستمديده و محروم ساک�ن روس�ي�ه ت�زاری         
را پاره کرد و به اين خ�ل�ق�ه�ا ، آزادی ،             
استقالل ، براب�ری ، رف�اه و آس�اي�ش ب�ه                
ارمغان آورد . با به رسميت شناخته شدن  
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش تا حد 
جدائی و تشکيل دولت مست�ق�ل ، س�ي�س�ت�م           
س��ت��م��گ��ری م��ل��ی ب��رچ��ي��ده ش��د و ات��ح��اد              
داوطلبانه و همبستگی انترناسيون�ال�ي�س�ت�ی      
مابين م�ل�ل م�خ�ت�ل�ف روس�ي�ه ج�اي�گ�زي�ن                     

 ناسيوناليسم و عداوت ملی گشت . 

ب�������ع�������د از        ب���الف���اص���ل���ه  
پيروزی انقالب اکتبر يع�ن�ی در دس�ام�ب�ر          

حکومت شوروی استقالل ف�ن�الن�د     1917
و اوکراين را برسميت شناخت . ان�ق�الب        
اکتبر با پيشبرد سياست اصولی مبن�ی ب�ر     
سياست برابر کامل همۀ خ�ل�ق�ه�ا ح�م�اي�ت            
 آنها را نسبت به انقالب اکتبر جلب کرد . 
حزب کموني�س�ت دول�ت ش�وروی را ب�ر              
پايۀ اتحاد داوطل�ب�ان�ه ج�م�ه�وري�ه�ای آزاد             
ملی تشکيل داد . ضد انقالبيون و دشمنان 
طبقاتی زحمت�ک�ش�ان م�ی ک�وش�ي�دن�د ب�ي�ن                 
خلق�ه�ای س�اک�ن روس�ي�ه ن�ف�اق و ت�ف�رق�ه                      
افکنند . اما کارگران و زحمتکش�ان ه�م�ۀ       
خلقهای روسيه از انقالب اکتبر پشتي�ب�ان�ی    
ک��رده و ب��ا ح��ک��وم��ت ش��وروی اع��الم                 

 همبستگی نمودند . 
ن�خ��س��ت�ي��ن ک��ن�گ��ره ش��وراه�ای س��راس��ری           

تشکيل شد و    1917اوکراين در دسامبر 
اوک��راي��ن را ج��م��ه��وری ش��وروی اع��الم          
نمود . بين جمهوری شوروی اوکراي�ن و     
جمهوری شوروی روسيه اتحاد دوس�ت�ان�ه    
و صميمانه برقرار شد . اوکراين نخستين 

 جمهوری ملی شوروی بود . 
دولت پرولتری با تاکيد هر چه بيشتر ب�ر    
ضرورت رفع نابرابري�ه�ای خ�ل�ق�ه�ا ع�دم            
اعتمادی را که حکومت ت�زاری ب�ع�ن�وان         
نماينده سرمايه داران و مالکان در م�ي�ان     
خلقها ايجاد کرده بود را از م�ي�ان ب�رد و        

 دوستی خلقها را پايه گذاری کرد . 

   III:ÂÑ]470:1391:آبان 
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سومين کنگ�ره ش�وراه�ای س�راس�ری در            
تصريح کرد که جمه�وری   1918ژانويه 

روسيه بر پايۀ اتحاد داوطلبانه و آگ�اه�ان�ه    
م��ل��ت��ه��ای آزاد ، بص��ورت ف��دراس��ي��ون               
جمهوريهای م�ل�ی ش�وروی ت�اس�ي�س م�ی              

، ح��ک��وم��ت        1919ش��ود . دس��ام��ب��ر            
شوروی استقالل ملل کوچک اس�ت�ون�ی ،        
لتونی و فنالند را عليرغم اي�ن ک�ه ت�ح�ت           
نفوذ سياسی و مالی امپرياليستها بودند ب�ه  

 رسميت شناخت . 
حکومت ش�وروی ت�ح�ت ره�ب�ری ح�زب             
کمونيست ، با پيشبرد سياست اص�ول�ی و       
لنينی در مسالۀ ملی ، زحمت�ک�ش�ان ک�ل�ي�ه         
ملتهای روسيه را که در گذشته زير س�ت�م   
قرار داشتند در مبارزه عل�ي�ه م�الح�ظ�ات        
امپرياليستها و ضد انقالب�ي�ون وابس�ت�ه ب�ه          
انها متحد می ساخت . ملل زحمتکش ني�ز  
به تجربه دريافتند ک�ه آزادی و اس�ت�ق�الل           
مل�ی واق�ع�ی خ�ل�ق�ه�ای روس�ي�ه در گ�رو                     
پايداری و اس�ت�ح�ک�ام ح�ک�وم�ت ش�وروی             
است . آن�ه�ا ب�ا ح�م�اي�ت ه�م�ه ج�ان�ب�ه از                       
انقالب اکتبر ، فعاالنه به مب�ارزه ب�ا ض�د        
انقالبيون برخاستند . در ج�ري�ان ج�ن�گ              
داخلی زحمتکشان مليت�ه�ای م�خ�ت�ل�ف ک�ه            
دوش ب��ه دوش ه��م در ص��ف��وف ارت��ش               
س�رخ پ�ي�ک�ار م�ی ک�ردن�د ، ب�ا دف�اع از                        
دستاوردهای انقالب اکتبر اتح�اد ه�ر چ�ه        

 بيشتری را ميان خود تحکيم بخشيدند . 
لنين در شرايط دولت کثيرالمل�ۀ ش�وروی     
انديشه های داه�ي�ان�ه م�ارک�س و ان�گ�ل�س               
درباره امکان رشد غ�ي�ر س�رم�اي�ه داری            
خلقهای عقب مانده بسوی سوسيال�ي�س�م را      
تحت رهبری حزب کمونيست بسط داد و   
غنی تر ساخ�ت . خ�ل�ق�ه�ای ق�زاقس�ت�ان ،                  
آسيای ميانه ، قفقاز و م�ن�ط�ق�ه ش�م�ال ب�ا                
رهبری سنجيده حزب کمونيست ش�وروی  
بدون گذراندن مرحله س�رم�اي�ه داری ب�ه           

 1921سوسياليسم هدايت شدن�د .  س�ال            
حزب توده ای انقالبی مغ�ولس�ت�ان ب�ي�اری        
ارتش سرخ ، نيروهای اشغالگر چين�ی و    
اعض�ای گ��ارد س�ف��ي�د روس را ران�ده و                 
ق��درت س��ي��اس��ی را در دس��ت گ��رف��ت .                
جمهوری توده ای مغ�ولس�ت�ان ن�ي�ز ت�ح�ت            
رهبری پ�رول�ت�اري�ا ب�دون ط�ی س�رم�اي�ه                  

 داری بسوی سوسياليسم گام برداشت . 

ن��اب��راب��ری ح��ق��وق خ��ل��ق��ه��ا در ن��خ��س��ت��ي��ن          
روزهای حک�وم�ت ش�وروی م�ل�غ�ی ش�ده              
بود . لنين در چهارمين سالگشت ان�ق�الب      
اکتبر با افتخار اعالم کرد : " در کش�ور        
ما اين مسايل ( مذهب يا بی حقوقی زن�ان   
يا س�ت�م�گ�ری نس�ب�ت ب�ه م�ل�ي�ت�ه�ای غ�ي�ر                       

ب���ورژوا روس ) در آن در ج���ه���ت                       
حل شده اس�ت .... م�ا           دمکراتيک تا آخر 

به همۀ ملي�ت�ه�ای غ�ي�ر روس ج�م�ه�وری               

ي�ا م�ن�اط�ق خ�ود م�خ�ت�ار                خاص خودشان
را داده ايم . " ( تاکيد ه�ا     خاص خودشان

 از لنين )
ام��ا ب��راب��ری واق��ع��ی خ��ل��ق��ه��ا ب��ا ت��ام��ي��ن              
پيشرفتهای اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی 
و فرهنگی آن�ه�ا ام�ک�ان ت�ح�ق�ق داش�ت .                   
برای برقراری برابری واقعی می بايست 
در مناطق ملی در م�رحل�ه اول ص�ن�اي�ع              
ايجاد گردد . اين کار مستلزم وقت زياد ،  
تالش و ک�وش�ش پ�رول�ت�اري�ا و خ�ل�ق�ه�ای                   
پ��ي��ش��رو کش��ور ش��وروی و ه��م��چ��ن��ي��ن                
همب�س�ت�گ�ی و ک�م�ک ص�ادق�ان�ه آن�ه�ا ب�ه                       

 خلقهای عقب مانده بود . 
کنگره دهم ح�زب ک�م�ون�ي�س�ت، م�ق�ام�ات                
ح��اک��م��ي��ت و ادارۀ اق��ت��ص��اد ، دادگ��اه ،                
مطبوعات ، مدرسه ، تئ�ات�ر و غ�ي�ره را           
که ب�ه زب�ان م�ادری ف�ع�ال�ي�ت م�ی ک�ن�ن�د                      
توسعه داده و تحکيم نمايند و ت�ه�ي�ه ک�ادر         

 ملی را تسريع کنند . 

همچينين در اين کنگره ب�ه مس�ال�ه ات�ح�اد            
جمهوريهای شوروی توجه جدی شد . از  
آنجا که هيچ يک از اي�ن ج�م�ه�وري�ه�ا ب�ه            
تنهائی نمی توانست در برابر توطئه ها و 
سياست های تجاوزگران�ه ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ه�ا            
خود را از خ�ط�ر س�رک�وب ش�دن ح�ف�ظ                  

 نمايد ، کنگره اعالم نمود که 
" منافع مشترک اق�ت�ص�ادی ، س�ي�اس�ی و              
دفاعی اتحاد دولتی جمهوريهای ج�داگ�ان�ه    

شوروی را به مثابه يگانه راه ن�ج�ات از         
اسارت امپريالي�س�ت�ی و س�ت�م م�ل�ی ال�زام                 
مي�ک�ن�د  " . ت�ج�رب�ه روس�ي�ه ک�ه ان�واع                           
مختلف فدراسيون�ه�ا را ب�ک�ار بس�ت�ه ب�ود                
مناسب بودن فدراسيون را به مثابه ش�ک�ل   
ع��م��وم��ی ات��ح��اد دول��ت��ی ج��م��ه��وري��ه��ای             
شوروی کامال به اثبات رسانيد . لنين در    
مورد مناسب بودن شکل فدراسيون برای 

 اتحاد جمهوری های شوروی نوشت : 
" فدراسيون عبارت است از شکل انت�ق�ال    
ب��ه وح��دت ک��ام��ل زح��م��ت��ک��ش��ان م��ل��ل                  
گوناگون . هم اکن�ون ف�دراس�ي�ون ص�الح           
بودن خود را خ�واه در م�ورد م�ن�اس�ب�ات             
جمهوری فدراتيو شوروی سوسي�ال�ي�س�ت�ی      
روسيه ب�ا س�اي�ر ج�م�ه�وري�ه�ای ش�وروی                
( مجارستان ، فنالند و التوی در سابق و  
آذربايجان و اوکراين در حال حاضر ) و  
خواه در داخل جمهوری فدراتيو شوروی 
سوسياليستی روسيه در مورد م�ل�ي�ت�ه�ائ�ی         
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ايران كشوريست كثيرالمله و طبقه كارگر و زحمتكشان مليتهاي مختلف 
مشتركا در زنجير اسارات سرمايه داري و ارتجاع حاكم بر سرنوشتشان بسر 

مي برند و داراي خواستهاي مشتركي هستند و بر عليه نظام اقتصادي 
اجتماعي و سياسي حاكم مبارزه مي كنند . در نتيجه سياست طبقات 

ارتجاعي حاكم بر اين مليتها ، كارگران و زحمتكشان يعني اكثريت محروم 
مردم در چهارگوشه ايران عالوه بر تحمل استثمار و بي حقوقي از ستم 

 ملي و فرهنگي نيز رنج مي برند و براي رفع آن مبارزه مي كنند . 
سوسياليسم يك زندگي جهاني را برسميت مي شناسد كه در ان مرزها 

 مفهومي ندارند.
ما خواهان به هم پبوستن همه ملتها بعنوان جامعه بشري هستيم ، اما نه از 

 طريق زور و اجبار بلكه بر بنيان انتخاب آزاد .
جمهوري فدراتيو شورايي ايران كه خود از اتحاد داوطلبانه كارگران و 

حق تعيين زحمتكشان مناطق ، مليتها و فرهنگهاي مختلف تشكيل مي شود ، 
 سرنوشت ملل را تا جدايي كامل برسميت مي شناسد . 
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که سابقا نه موجوديت دولتی داشتند و ن�ه    
خ��ودم��خ��ت��اری ( م��ث��ال ب��اش��ق��ي��رس��ت��ان و             
تاتارستان در جمهوری فدراتي�و ش�وروی     
سوس�ي�ال�ي�س�ت�ی روس�ي�ه ک�ه در س�ال�ه�ای                     

تش��ک��ي��ل ش��ده ان��د )              1920  –  1919
 آشکار ساخته است . 

( طرح اوليه ت�زه�ای م�رب�وط ب�ه مس�ال�ه               
 ملی و مستعمراتی )

حمالت مکرر دولتهای امپرياليستی عل�ي�ه   
کش�ور ش�وراه�ا ض�رورت آم�ادگ�ی دائ��م               
برای دفاع از ميهن سوسيال�ي�س�ت�ی را ب�ه          

زحمتکشان جمهوري�ه�ای ش�وروی ي�اد         
آوری می کرد . خلقه�ای ش�وروی ک�ه         
در مبارزه متحدشان برای اس�ت�ق�رار و      
تحکيم ديکتاتوری پ�رول�ت�اري�ا و ب�رای          
ساختمان سوسياليسم با هم متحد گش�ت�ه     
بودند ، در جهت ايجاد وح�دت دول�ت�ی        
نيز می کوشيدند . از سوئی اتحاد هم�ه   
جمهوريهای شوروی ب�رای م�ق�ابل�ه ب�ا            
امپرياليستها و از س�وئ�ی دي�گ�ر ب�رای            
دفاع پيروزمند از دستاوردهای انق�الب  
کبير اکتبر ، ضرورت ات�ح�اد در ي�ک        
واح��د ج��دائ��ی ن��اپ��ذي��ر را اي��ج��اب م��ی            

 کرد . 
با درک اين ضرورت حزب کمونيست 

تص�م�ي�م گ�رف�ت ک�ه :              1922در سال 
ان��ع��ق��اد ق��رار داد م��ي��ان اوک��راي��ن و                

بلوروس ، فدراسيون جمهوريه�ای م�اورا     
ق��ف��ق��از و ج��م��ه��وری ف��درات��ي��و ش��وروی            
سوسياليستی روسيه دربارۀ تجمع آنها در   
" اتحاد جماهير شوروی سوسيال�ي�س�ت�ی "        
با حفظ حق خروج آزاد هر ي�ک از آن�ه�ا        

 در ترکيب اتحاد الزم است . 
ماههای اکتبر ، نوامبر و دس�ام�ب�ر ه�م�ان        
س��ال اح��زاب ک��م��ون��ي��س��ت اوک��راي��ن ،                
ب��ل��وروس ، آذرب��اي��ج��ان ، گ��رجس��ت��ان و            
ارمنستان م�واف�ق�ت خ�ود را ب�ا س�ي�اس�ت                   
وح��دت ج��م��ه��وری ه��ای ش��وروی در                
ت���رک���ي���ب ات���ح���اد ج���م���اه���ي���ر ش���وروی            
سوسياليستی اعالم نمودند . در دس�ام�ب�ر           

ک��ن��گ��ره ه��ای ش��وراه��ای ه��م��ه              1922
 جمهوريها نيز با اين امر موافقت کردند . 

در مسک�و ن�خ�س�ت�ي�ن          1922دسامبر  30
کنگرۀ شوراهای اتحاد جماه�ي�ر ش�وروی      
سوسياليستی تشکيل گرديد .  بدين ترتي�ب   
تحت رهبری حزب و به پي�ش�وائ�ی ل�ن�ي�ن         

دولت کثيرالمله ش�وروی س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ی             
تاسيس گ�ردي�د . ت�اس�ي�س آن ادام�ه ک�ار                     
انقالب اکتبر بود . اين دول�ت ب�ر م�ب�ن�ای           
اصل داوطلبانه و بر اساس حفظ استق�الل  
و حاکميت ملی ه�ر ج�م�ه�وری ش�وروی            
عض���و ات���ح���اد ج���م���اه���ي���ر ش���وروی                  
سوسياليستی تشکيل يافت . تاسيس ات�ح�اد      
جماهير شوروی سوسيال�ي�س�ت�ی پ�ي�روزی         
انديشه لنين و سياست ملی ل�ن�ي�ن�ی ح�زب          

 کمونيست شوروی بود . 
پرولتاريای روسيه بدين ترت�ي�ب ب�ه ه�م�ه          

زحمتکشان جهان ،راه حل مساله م�ل�ی ،       
از بين بردن نابرابری ملتها و خ�ل�ق�ه�ا و           
راه وحدت خلقها را در جهت پايه ري�زی    

 سوسياليسم و کمونيسم نشان داد . 
لنين پايه ري�زی و اس�ت�ح�ک�ام س�اخ�ت�م�ان                  
سوسياليسم در شوروی را فقط ب�ه ش�رط       
ب��رق��راری دوس��ت��ی خ��ل��ل ن��اپ��ذي��ر م��ي��ان             
خلقهای ات�ح�اد ش�وروی ام�ک�ان�پ�ذي�ر م�ی                
دانست و همواره بر رفع فوری نابرابری 
واقعی خلقهای عقب مانده و پرورش همه 
خلقها با روح انترناسيونالي�زم ت�اک�ي�د م�ی          

 کرد . او در اين باره نوشت :
" برای پرولتر چه چ�ي�زی م�ه�م اس�ت ،               
برای پ�رول�ت�ر ن�ه ف�ق�ط اه�م�ي�ت ، ب�ل�ک�ه                       
ضرورت جدی نيز دارد ک�ه در م�ب�ارزه        
طبقاتی پرولتری ح�داک�ث�ر اع�ت�م�اد اف�راد              
منسوب به ديگر خلقها را ب�ه دس�ت آورد       
، برای اينکار چ�ه چ�ي�زی الزم اس�ت ؟               
برای اينکار فقط برابری ظ�اه�ری ک�اف�ی         

نيست . ب�رای اي�ن�ک�ار ب�اي�د ب�ا رف�ت�ار و                     
گذشتهای خود درباره خلق�ه�ای دي�گ�ر ب�ه          
ه��ر ص��ورت ب��اش��د آن ع��دم اع��ت��م��اد و                
رن��ج��ي��دگ��ی را ک��ه در گ��ذش��ت��ۀ ت��اري��خ��ی            
بوسيله حکومت ملت " ع�ظ�م�ت ط�ل�ب "           
 در اين خلقها ايجاد گرديده جبران نمود "

حزب بشويک به رهبری لنين با اتکا به           
اتحاد کارگران و دهقانان با تدارک يک           
قيام سراسری و سازمان يافته با عمال              
قهر انقالبی مقاوما استثمارگران را درهم      
کوبيد و با تصرف قدرت در دست                       
شوراهای سراسری کارگران و دهقانان         
تمامی دستگاه حکومتی و اداری کهنه را        
درهم شکست و اساس آن را ريشه کن               
نمود و بر ويرانه های آن پايه های شکل          
جديدی از دولت را با تکيه بر                                  
سازمانهای شوارئی بنياد نهاد .هر چند             
که در طول ساختمان سوسياليسم يک                
سری عوامل عينی و ذهنی منجر به                   
تحوالتی شد که احيای سرمايه داری در          
شوروی و سرانجام فورپاشی آن را                    
موجب شد اما تجربه انقالب اکتبر ،                    
مشکالت و انحرافاتی که پرولتاريا                     
درکشور شوراها با آن روبرو شدند نشان   
دهنده راه پر فرازو نشيبی است که                      
پرولتاريای جهانی بايد درمسير مبارزه           
عليه سرمايه داری و استقرار سوسياليسم       

 طی کند . 
بکوش�ي�م در س�ال�گ�رد ان�ق�الب اک�ت�ب�ر ب�ا                      
استفاده از درسها ، تجارب و آموزش�ه�ای   
آن ياد انقالب کبير اکتبر را در مب�ارزات  
بی امان خود عليه هرگونه نا ع�دال�ت�ی و        

 ستم و استثمار زنده نگاه داريم . 
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براي پرولتر چه چيزي مهم اسـت ؟ بـراي       ”  
پرولتر نه فقط اهميت ، بلكه ضرورت جدي نيز 
دارد كه در مبارزه طبقاتي پرولتري حداكـثـر   
اعتماد افراد منسوب به ديگر خلقها را به دست 
آورد ، براي اينكار چه چيزي الزم است ؟ بـراي  
اينكار فقط برابري ظاهري كافي نيست . بـراي   
اينكار بايد با رفتار و گذشتهاي خـود دربـاره     
خلقهاي ديگر به هر صورت بـاشـد آن عـدم        
اعتماد و رنجيدگي را كه در گذشتة تـاريـخـي    

در ايـن    ”  عظمت طلب ”  بوسيله حكومت ملت 
 ”خلقها ايجاد گرديده جبران نمود 

 لنين

جمهوري فدراتيو شورايي 
ايران كه از اتحاد دواطلبانة 

كارگران و زحمتكشان 
مناطق ، مليتها و فرهنگهاي 
مختلف تشكيل مي شود حق 
تعيين سرنوشت ملل را تا 
جدايي كامل برسميت مي 

 شناسد .
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براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست و يا ارگانهاي آن با يكي از 

 آدرسهاي زير تماس بگيريد

  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 

خلق قهرمان، كارگران و رفقاي 
مبارز با مشاركت و ارسال 

گزارشات ، نظريات و انتقادات 
خود ما را در غني تر ساختن هر 

 چه بيشتر  نشريه ياري نمائيد .

يگاي گه ل در فيس بوكر  

Www.facebook.com/regaygal 

 فدائيان كمونيست در فيس بوك

http://facebook.com/
sitefedayi  
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 روز رستـاخيـز

  

  نيست، دير نيست، روز رستاخيز خلق دور
 

 روز شكفتـن لـب هــاي يــخ زده
 

 روز دميدن خورشيد صبحگاهان
 

 نيست، دير نيست، روز رستاخيز خلق دور
   

 روز سرودن خونين حماسه ها
 

 روز سرايش رزمين افسانه هـا
 

 دور نيست، دير نيست، روز رستاخيز خلق
 

 روز گسستن زنجير بردگي
 

 روز شكستن ديوار تيرگي
 

 دور نيست، دير نيست، روز رستاخيز خلق
 

 روز وحدت قلم و داس و پتك هـا 
 

 روز خروش خشم، غريو تفنگ ها 
 

  دور نيست، دير نيست، روز رستاخيز خلق 

گرامي باد ياد حيدر خان عمو 
اوغلي  ( چكيده انقالب ) ، چهره 

درخشان تاريخ جنبش كمونيستي و 
 انقالبي ايران !


