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نوزدهم بهمن ماه سالروز رستاخیز سیاهکلک  

، روز بنیانگذاری سازمان چریلهای فکاایک  

بکهکمکن مکاه سکالکروز  کیکا   22خلق ایران و 

، روزی کک   75عظیم و شلوهمنکا بکهکمکن 

توده های مرد  با  یا  مسکلکنکانک  خکود ر یکم 

سلطکنکتک  را در ایکران بک  پکور سک کردنکا ، 

بعنوان دو روز بزرگ و فراموش نشان  در 

تاریخچ  مکاکارزاتک  تکوده هکای ز کمکتکلک  

رسکیکاه اسک  م امسکا  در   مرد  ایکران فکرا

شرایط  بک  اسکتکلکاکا  ایکن دو روز بکزرگ 

تاریخ  م  شتابیم ک  جامع  یلاار دیکگکر بکا 

سرع  بسوی یک  رشکتک  تکنکویم عکظکیکم 

سیاس  و دپرپونیهای بنیان کن انکلکیبک  بک  

پی  میتازد م ماارزه طال  کارپر علی  طاکلک  

سرمای  دار ر یم جمهوری اسیم  بکیو ک ک  

رشا و پسترش م  یکابکا م جکنکاک  تکوده ای 

پیوست  در  ا  رشا و اعتیس  م برعمق و 

 رفای بنران ا تصکادی و سکیکاسک  افکزوده 

م  شود و ر یم جمهکوری اسکیمک  پک  از 

سا  ستمگری ا تکصکادی و سکیکاسک  بکر  57

توده ها در بنرانهای یینن  دس  و پکا مک  

زنا و بسوی اضمنی  و فکروپکاشک   کطکعک  

پی  مکیکرود م تکمکامک  شکواهکا ا کتکصکادی ، 

سیاس  و اجتماع  موجود ، چشم انکااز ایکن 

تنویم سیاس  را آشلار میسازنکا م تشکایکا 

بکنککران ا ککتکصککادی بککر کککلککیکک  عککر کک  هککای 

 نعت  ، مال  و بازرپان  و کشکاورزی بک  

وضوح دیاه م  شود در بخ   نایع رککود 

مزمن همچنان پا بر جاس  و بکنکا بک  دییک  

مال  ، تلنیل  و سیاس  ، هکیکچ چشکم انکااز 

رو ب  بهاودی بر این  یط  فعالی  ا تصادی 

دیاه نم  شود م وضعی  مالک  ر یکم بشکام 

روبکک  وخککامکک  اسکک  م خککزانکک  دولکک  تککهکک  

پردیاه و تن  تاثیر سیکاسک  مکاجکراجکویکانک  

ر یم و تنریمکهکای دو  بکربک  درآمکاهکای 

ن ت  کاه  چشمگیری یافت  اس  م ب  ثااتک  

سیاس  ـ ا تصادی ابعاد وسیع  بخود پرفکتک  

و تککمککرکککز سککرمککایکک  در دسکک  عککاه ای از 

سردمکااران ر یکم مکوجکب کسکب سکودهکای 

نکوکومکک   ککا ک  از اسکتککاکمککار کککارپکران و 

ز متلشان ایران برای ایشان پردیاه اس  م 

تسلط روز افزون بور وازی بوروکرام بکر 

ارکان ا تصادی و  اکمی  بک  ر کیکب سک کاه 

پککاسککااران زنککاپکک  تککوده هککای مککرد  را بکک  

ورط  نابودی کشاناه و مکنکافکع ا کتکصکادی و 

اجتماع  آنان را در معرض  راج و تکاراج 

  رار داده اس  م 

کشاورزی نیز ب  تاعی  از بنران  نعت  و 

مال  و سیاستهای ارتواع   اکمکیک  ، عکا  

تکامکیککن مککایکنکتککاج مککالک  و فکنکک  دهکلککانکان و 

فشارهای متعادی ک  از سوی دولک  نسکاک  

ب  دهلانان اعما  م  شود ، اوضاع پیکوسکتک  

وخیم تر شاه اس  م تمام  بکار ایکن بکنکران 

هم  جانا  ا تصادی و فشارهای ناش  از آن 

بردوش کارپران و ز متلشان  رار پکرفکتک  

اس  م عکیوه بکر ایکنکلک  بکارم و چک کاو  

سرمای  های مل  و دزدیهای میلیکارد دیری 

سردمااران ر یم و دیین آن عکمکق فکاجکعک  

 را دو چناان آشلار میسازد م 

استامار کارپران ب  ننو کم سابل  ای تشکایکا 

شاه اس  م دستمزدها همچنان ناچیز اسک  و 

 ت  ک اف تامین  اا   معیش  کارپران را 

نم  دها م شرایط زناپ  طال  کارپر ایکران 

ب  سطح بسیار نکازلک  تکنکز  نکمکوده اسک  م 

بخ  عظیم  از کارپران بیلکار در فکلکر و 

مسلکنک  هکولکنکاکک  بسکر مکیکاکرنکا م ککمکاکود 

ماینتاج عموم  ، تکور  افسکار پسکیکخکتک  و 

افزای  پ  در پ   یم  کایها انواع و ا سا  

تنمییم و افزای  مالیاتها و باج پکیکریکهکای 

متعاد دولت  چنان وضعیکتک  را پکایکا آورده 

اس  ک  عمو  توده های مکرد  در مکعکرض 

شایاترین فشارهای ا تصادی و مکادی  کرار 

پرفت  انا م ر یم جمهوری اسیم  ک  اساسا 

پاساار منافع سرمای  داران اس  جکز تشکایکا 

وخام  اوضاع ا تصادی و انکتکلکا  هکر چک  

بیشتر بکار بکنکران بکردوش ز کمکتکلکشکان و 

وابستگ  روز افزون ا تصادی ب  ام ریالیسم 

سا  کار دیگری نلکرده اسک  م  57ط  این 

انککعککلککاد  ککراردادهککای پکک  در پکک  بککا دو  

ام ریالیست  و اننصارام بین المکلکلک  بکرای 

 ککاور سککرمککایکک  بکک  ایککران و تسککهککیککیم و 

املانات  ک  در اختیار سرمای  داران بکخک  

خصو    رار پرفت  اس  م خود پویاترین 

دلی  این وابستگ  روز افزون ا تکصکادی بک  

ام رایالیسم و بارم و چ کاو   ککارپکران و 

ز متلشان میهنمکان تکوسکط سکرمکایک  داران 

ایران  و بین الملل  اس  م  کراج ثکروم و 

سامان مل  توسط بور وازی بکوروککرام و 

در راس آن سکک کاه پککاسککااران در خککارج از 

کشور از طریق دیینک  نکظکیکر زنکوکانک  و 

ضراب در زمان تنریمهای دو  برب  علی  

ایران و کسب سکودهکای مکیکلکیکارد دیری از 

جانب سرمای  داران خارج  و داخکلک  پکواه 

این امر اس  کک  سکرمکایک  داران داخکلک  و 

شرکای بین الملکلک  آنکهکا در رهکگکذر کسکب 

سود هکر چک  بکیکشکتکر و دزدیکهکای مکیکلکیکارد 

دیری هیچ  ا و مرزی از شیکادی و دور  

و فریالاری نم  شنکاسکنکا م سکخکنکان آخکونکا 

رو ان  در داووس و فراخوان و دعکوم بک  

سرمای  پذاری در ایران و تاککیکا بکر ایکنکلک  

ایران و  اکمی  آن بهترین  افظ منافع آنکان 

در ایران و منطل  بوده و هس  همگک  پکواه 

این  لیل  اس  ک  رابط  سرمای  در سکطکح 

جهان  همچنان رابط  ای بر پکایک  اسکتکیکی و 

وابستگ  میااشا و ام ریالیسم و انکنکصکارام 

بین المکلکلک  بکرای تکامکیکن مکنکافکع ا کتکصکادی 

خوی   اکمیتهکای ارتکوکاعک  و وابسکتک  را 

نظیر جمهوری اسیم  مورد  مای  خوی  

 رار میاهنا م وای ساختار سیاس  جمهکوری 

اسیم  همان ساختار س  ده  پکیک  از ایکن 

اس  و با سرکار آمان رو ان  چیزی تغییکر 

نیافت  تا ام ریالیسکم جکهکانک  در سکیکاسکتکهکای 

خوی  نسا  بک  ایکن سکیکسکتکم تکوکایکا نکظکر 

نمایا م ر یکم بکمکنکظکور انکتکلکا  بکار بکنکران 

بکککردوش تکککوده هکککا و جکککاکککران افکککیس و 

ورشلستگک  خکویک  هکزیکنک  هکای خکامکام 

درمان  و بهااشت  و آموزش  و بطور ککلک  

خامام عموم  را بردوش توده ها  کرارداده 

اس  و در نهای  با  ذف سکوبسکیکاهکا عکمکق 

سیاس  ضا مردمک  خکویک  را بک  نکمکایک  

پذاش  و ثاب  نمود کک  بکرای  ک کظ مکنکافکع 

کین سرمای  داران داخل  و خکارجک   کتک  

 اضر اس  ک  نان  ش  را نیز از سک کره 

 کارپران و ز متلشان دریغ نمایا م 

ملم  این سیاس  ا تصادی ، توس  ر یم ب  

دیککلککتککاتککوری عککریککان و عککنککان پسککیککخککتکک  ، 

سرکوب و اخکتکنکا  و سکلکب ابکتکاایک  تکریکن 

 لو  تکوده هکای مکرد  بکوده اسک  م ر یکم 

برای ملابل  با رشا فزایناه ماارزه ککارپکران 

و ز متلشان ، هرپکونک  آزادی سکیکاسک  را 

ن   نکمکوده ، بسکاط  دار و اعکاا  را بکراه 

انااخت  و جنایتلکاران ککهکریکز  را تکرفکیکع 

درج  و ارتلا ملا  میاها م ادام  این سیکاسک  

داخل  در عر   سیاس  خارج  بک  شکلک  

ماجراجوئیهای نظام  و بکنکران آفکریکنک  و 

شاخ و شان  کشیانهای ب  منتوا تکاکلکور مک  

یابا کک  بکار مصکیکاکتکهکای آن تکنکهکا بکردوش 

کارپران و ز متلشان مکیکهکنکمکان سکنکگکیکنک  

 کرده و خواها کرد م تمام  این سیاستهای 

 8ادام  در   ن  
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 1صفحه 

 اوضاع سیاسی ، اجتماعی میهن در سالروز سیاهکل و قیام توده ای بهمن ماه!

 گرامی باد یاد و خاطره ی رفقای حماسه آفرین سیاهکل !، 

تنها فورموله کردن تئوری وظیفه کمونیستها   

انقالب ایران نیست ، بلکه تئوریزه کردن 

ساختمان آن حزب انقالبی است که وظیفه دارد 

پیوند تئوری و پراتیک را عملی و رهبری این 

انقالب را عهده دار گردد . بنابراین اهمیت این 

تئوری در آن خواهد بود که نقطه آغازش بر 

جمعبندی انتقادی پراتیک گذشته بمنظور فائق 

آمدن بر موانع راه آینده این پیروزی استوار 

 باشد .

ما کمونیستهای فدائی چه در درون سازمان     

و چه در بیرون از آن ، همیشه این بحث عمومی 

را دنبال کرده ایم که چگونه می توان 

ساختمان حزب ، برنامه،اساسنامه،سبک 

کار،استراتژی و ..... را با یک ارزیابی انتقادی 

از گذشته تاریخی ، از بحرانها و از شکستها و 

پیروزیهای جنبش کارگری و مبارزات طبقاتی 

نوسازی کنیم . بنابراین بازنگری به گذشته را 

بمثابه چراغ راه آینده برای واقعی بودن و 

نتیجه بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری 

  میشماریم .
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زندانی سیاسی آزاد باید گردد ، شکنجه اختناق نابود باید ! 9صفحه 

در کشور ما بدلیل استبداد و سرکوب متداوم چپ ،  سطح پایین آگاهی طبقاتی ، ناموزونی رشد اقتصادی در منااطاق   

مختلف ، چند پارچگی ملی و مذهبی و تفاوت ها ی دیگر ، وضعیتی را بوجود آورده است که در فقدان یک جاریاان   

چپ گارکری و کمونیستی قوی ، قدرت های حاکمه ، افراد و احزاب فرصت طلب و نماینده طبقات دارا و اقشاار        

متوسط جامعه ، از آن بسود منافع اقتصادی و سیاسی خود سود برده اند . مثال آنهائی که خواهان جدائی دین از دولت  

هستند و یا جوانانی که خواستار آزادی پوشش و استفاده از امکانات مختص بخود هستند . ممکن است در رابطه با حق  

تعیین سرنوشت و یا حتی تامین حقوق فرهنگی خلقها از مواضع ارتجاعی برخورد کنند و بقدری به ناسیوناالایاسام     

افراطی و شونیسم عظمت طلب ایرانی آغشته باشند که قبل از اینکه قادر باشند خواست های خود را در یک ماباارزه   

مشترک سراسری به حاکمان تحمیل کنند ، در دنبالع روی از احزاب بورژوائی و عوامفریبی های قدرت حاکم ، خیلی 

 زود متحدین خود را از دست میدهند و در رکاب ارتجاع بر علیه بخش دیگر مردم وارد عمل شوند .

اطالعیه پایانی کنگره ششم سازمان 

 اتحادفدائیان کمونیست
بکاشکرکک    کنگره ششم سازمان اتنادفاائیان کمونکیکسک  

نمایناپان  از تشلایم های داخ  ، کردستکان و خکارج 

 کشور درچنا نوب  برپزار پردیام

پزارش سکیکاسک  شکورای مکرککزی و  کطکعکنکامک  هکای  

پکیککشککنککهککادی  ککاکی دراخککتککیککار تشککلکیککیم  ککرارپککرفککتکک  و 

 کارآنیین منتشر شاه بودنام  درنشری 

زیر اجیس خود را بکا یک    کنگره طاق دستور جلس  

جان بکاخکتکگکان راه آزادی و   د یل  سلوم ب  یاد تمام 

 سوسیالیسم آباز کرد

  رائ  پزارش سیاس       -1 

بنث  و  پزارش سیاس  شام  اوضاع جهان،       -2 

منطل ، ایران،وضعی  جنا  کارپری و سکایکر جکنکاک  

   های اجتماع 

 پزارش از بخ  های مختلف تشلییم      -5 

 ارزیاب  از فعالی  های بین دوکنگره      -4 

 و برشماری نلام  وم وضعف  انتلادام      -7 

 ارائ  پیشنهادام و راه    ها      -6 

 طعنام  ها و ا یح وتصکویکب   بنث پیرامون      -5 

 آنها

  رارهائ  دررابط  با فعالی  داخ  کشور      -8 

 رارهائ  درابط  با فعکالکیک  ککمکیکتک  ککردسکتکان       -9 

 وخارج کشور

تعیین تللیف کانایکاهکا و نکنکوه ع کو   پیرامون   -11 

 پیری

 پیرامون مسائ  آموزش  وامنیت    -11 

درباره اتناد ها و مسائ  و مشلکیم مکربکوط بک     -12

تیش موموع  سازمکانکهکا ی شکرکک  ککنکنکاه در   موانع

 نشس  کلن ومم

 تعیین نمایناپان شورای مرکزی و بازرس    -15 

 سرود انترناسییونا  وپایان نشس    -14 

 و تلسیم کار  برپزاری پلنو     -17 

کنگره ششم سازمان ط  اجکیس خکود دسکتکور جکلکسک   

مکورد بکنکث و بکررسک    الوی   فو  الذکررا ب  ترتیب

 رارداد وپ  از اتخاذ تصمیمام یز  با موفلی  ب  ککار 

 خود پایان دادم

پزاشام  و  طعنکامک  هکای ککنکگکره شکشکم در ”  

نشری  کار کمونیست  و سکایک  ککار آنکییکن در 

 ”دسترس فعالین جنا  وعی مناان م  باشا 

حمایت از اعالم خود مدیریتی کردها در سوریه وظیفه مبرم 

 نیروهای انقالبی و افکار مترقی در سراسر جهان است !
در  ال  ک  آت  جنگ ارتواع  مابین دول  ارتواع  سوری  و نیروهای مخالف 

ر یم سوری  زناپ  میلیونها ن ر از توده های مرد  سوری  را ب  تااه  کشاناه و 

ام ریالیسم جهان  و  لومتهای مرتوع منطل  نیز آت  این جنگ ضا مردم  و 

( کردستان سوری  )  ارتواع  را بر افروخت  تر میسازنا ، در کردستان برب  
 رکت  مت اوم تلوین یاف  و خلق ستمایاه و منرو  کرد در رویاروی  منلم و 

جانان  خوی  با  اکمی  ارتواع  و دستوام مافو  ارتواع  در اد اعما  

اراده خوی  پردیانا و با شلس  توطئ  های پ  در پ  متواوزین طرح اداره 

 . امور و سرنوش  خوی  را ب  مر ل  اجرا در اوردنا 

سیستم اداره شورای  مناطق س  پان  خودپردان یا کانتونها بخوب  آشلار میسازد  

اجتماع  خوی  را اداره کرده و  –ک  در چنین مال  ا شار خلق امور سیاس  

در مال  ک  خلق عرب و دیگر خللهای  ک  در مناطق .  اراده جمع   اکم اس  

خودپران اسلان دارد نیز از  لو  مساوی با خلق کرد و دیگر ا شار اجتماع  

 .برخوردار بوده و در اداره امور مشارکت  برابر دارنا 
ما  ارائ  شاه خود مایریت  شورای  در کردستان سوری  مال  متمایز از دیگر 

مالهای تاکنون  ایواد شاه در منطل  اس  ک  بنا ب  ویژپیهای دملراتی  خوی  با 

مخال   دولتهای ام ریالیست  و در  ار آنها ام ریالیسم آمریلا و ارتواع منطل  و 

ا زاب متنا و هم یمان با ام ریالیسم و ارتواع مواج  پردیاه اس  م ساختار 

دملراتی  تشلییم سیاس   اکم در کردستان سوری  ب  همان اناازه ک  ضای  و 

دشمن  ام ریالیسم و ارتواع منطل  را موجب پردیاه ب  همان اناازه وظی   و 

رسال  جریانام چپ و کمونیس  سراسر جهان و بخصوص ایران را در  مای  

از چنین ما  دملراتیل  را  ا چناان میسازد م  مای  و تلوی   اکمی  

دملراتی  در کردستان سوری  ضامن پیشارد و ارتلا ماارزام و مطالاام 

دملراتی  کردها در دیگر بخشهای کردستان در ملطع کنون  در ملابل  با 

ام ریالیسم و ارتواع میااشا م طرد و نادیاه پرفتن  مای  از چنین ما  دملراتیل  

از جانب جریانات  ک  خود را چپ و کمونیس  مینامنا ب  معنای ان عا  و ب  

موضع  در برابر  رکام دملراتی  ضا ام ریالیست  در منطل  اس  م در پیر 

شان در چنین تورب  ای میتوانا جناشهای مل  را سم  و سو ی ضا ام ریالیست  

داده و از انها بسود تلوی  ماارزه طالات  توده های تن  ستم و رادیلالیزه کردن 

 جناشهای منطل  ای است اده نمایا م 

کمیت  کردستان سازمان اتناد فاائیان کمونیس  ضمن تاری  ب  خلق کرد و دیگر 

خللهای ساکن در کانتونها تمام  نیروهای انلیب  و افلار متر   را برای  مای  

 از دستاوردهای خلق کرد در سوری  فرا م  خوانا م

 پرتوان و مستنلم باد اتناد خللهای تن  ستم !

 نابود باد ام ریالیسم جهان  بسرکردپ  ام ریالیسم امریلا !

 زناه باد سوسیالیسم 

 کمیت  کردستان سازمان اتناد فاائیان کمونیس 
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 حق تعیین سرنوشت ، حق مسلم خلقهاست !

در پوش  شما  شر   سوری  در میان جنگ 

داخل ، منطلک  ای بکاثکاکام در  کا  ظکهکور 

اس  ک  در آن بنث بماگذاری نیسک  بکلکلک  

 .چگون  ساختن مورد بنث اس 

رهاران منل  پرو ه را برای ا یای زناپک  

عادی و تشویق مرد  ب  مانان آباز کرده انا 

ک  شام  ایواد  لومت  مکنکطکلک  ای، تکولکیکا 

سوخ  ارزان و اختصاص یاران  بذر بکرای 

کشککک  بکککیم و تکککیش بکککرای تکککامکککیکککن 

ساعت  اس م آنها در  ا  مکاکارزه بکا ٤٢بر 

نیروهای بشار اسا و شورشیان  هسکتکنکا کک  

 .م  خواهنا او را سرنگون کننا

مردم  ک  در ا   اضر ایکنکوکا را ککنکتکر  

م  کننا ُکرد هستنا؛ ی  پکروه اتکنکیکلک  کک  

اکاری  بخ  شمال  سوری ، شکر  تکرککیک ، 

شما  عرا  و برب ایکران را تشکلکیک  مک  

 .دهنا

"ما ب  انر ی و آب دسترس  نااریکم ککمکاکود 

مواد بذای  وجود دارد" این را هردیکن یک  

سال  در تشیع جنازه ی  ماارز ُکرد ٠٣معلم 

پکک کک  " در پککذشککتکک  ذهککن و رو ککیکک  مککان 

سرکوب شاه بود اما اکنون رویکاهکایکمکان در 

 ا  تاای  شان ب  وا عی  اسک م ایکن زمکان 

ُکردهاس م برپشکتکن بک  عکلکب یک  پکزیکنک  

نیس  بلل  خیان  ب  کسانک  اسک  کک  جکان 

  " خکککککککود را فکککککککاا ککککککککرده انکککککککا

مکیکلکیکون ُککرد در  ٠٣سالیان متمادی بی  از

سراسر این مناطق بزرپترین پروه اتکنکیکلک  

جهان هستنا ک  کشوری مستلک  از آن خکود 

ناارنام تنها ُکردها در عرا  در ابتکاای دهک  

نود ک  ب  وسیل  نیروهای  اا   سین آواره 

شاه بودنا با ب  وجکود آمکان مکنکطکلک  پکرواز 

ممنوع ب  کم  آمریلا و بریتانکیکا تکوانسکتکنکا 

منطل  ای خکودمکخکتکار وا کعک  را بک  وجکود 

 .بیاورنا

میلکیکون ُککرد در سکوریک  ٤.٤اکنون بی  از 

این فر   را یافت  انا کک  پکا  دیکگکری بک  

سوی رویای دراز مام ایواد دول  مسکتکلک  

 .ُکردستان بردارنا

روز س  شنا ، در آستان  مذاکرام  لکح در 

سوئی ، کردها در سوری   لومک  مکنکطکلک  

ای را اعی  کردنام این کار بکعکا از آن بکود 

ک   ارم های بین الملکلک  خکواسکتک  آنکهکا را 

برای فرستادن ی  هیئ  جکاا بک  مکذاککرام 

 . کککککککلکککککککح نکککککککادیکککککککاه پکککککککرفکککککککتکککککککنکککککککا

رهاران میاان  ا رار دارنا ک  هیچ برنامک  

ای برای جاای  ناارنا اما م  پوینکا کک  در 

 ا  آماده سازی ی   انکون اسکاسک  مکنکلک  

هستنا و هکافشکان بکرپکزاری انکتکخکابکام در 

اوای  سا  جاری اس م آنهکا مک  پکویکنکا کک  

این اعی  استلی  نیس  بلل  ی  " لومک  

 .دموکراتی  منل " اس 

ب  هر نام  ک  نامیاه شود این یک  فکاککتکور 

دیگر برای پیکچکیکاپک  در جکنکگک  اسک  کک  

تهایا شل  پیری مواد نلش  خکاورمکیکانک  را 

مطرح م  کنام سوری  در جنگ  درپیر شاه 

ک  هیچ ا کتکمکا  روشکنک  از پکیکروزی یک  

 .طکککککککرف در آن وجکککککککود نکککککککاارد

هردوی دمشق و ترکی  از این هکراس دارنکا 

ک  خودمختاری در  کا  رشکا ُککردهکا، راه 

آنها را برای جاای  هموار م  ککنکام تکرککیک  

در تیش  برای مهار این  رک  مرزهکایک  

با سوری  را بست  اس م آنلارا ک  چکنکا دهک  

اس  با شورشیان ُککرد مک  جکنکگکا در  کا  

تلوی   صارها و سیم های خکارداری اسک  

ک  در طو  مرز با مناطق ُکردی در سوریک  

ساخت  اس م طرح بکرای ایکوکاد یک  دیکوار 

 ائ  تظاهرام ُکردها در دو طرف مکرز را 

 .بر انگیخ 

آنلارا، تهران، بغااد و دمشکق هکمک  سکابکلک  

سرکوب تیش ُککردهکا را دارنکا کک  ابکلکب 

بیر مان  بوده اس م هر دو سوری  و عکرا  

درپیر جنگ داخل  هستنا و ترکی  در تکیش 

اس  با ُکردها  لح کنا ُککردهکا در سکوریک  

این شان  را دارنا ک  خواسکتک  شکان را در 

 ککلککمککروی ککک  مککاعکک  آن هسککتککنککا بکک  اثککاککام 

 .برساننا

مرد  منل  دیگر این منطل  را شما  سوری  

نم  پوینا بلل  آنرا "رو ئاوا" ک  ب  مکعکنک  

 .بکککرب ُککککردسکککتکککان اسککک  مککک  نکککامکککنکککا

در  امیشلو، ی  شهر سوری  نکزدیک  مکرز 

با ترکی ، "منما شکرو" روزنکامک  نکگکار از 

 س  در  ا  ظهور در میان جامعک  ُککردی 

م  پویا ک  مای  ب  نادیاه پرفکتکن مکرزهکای 

رسم  اس م " ُکردها در تکرککیک  بکر عکلکیک  

دیواری ک   رار بود بر سر مرز ایواد شکود 

تظاهرام کردنا و ما نیز در این سوی مکرز 

تظاهرام م  ککردیکم"، او ادامک  مک  دهکا" 

آنچ  ک  من اکنون ا ساس م  کنم اینس  ک  

بگذار آنها دیوار بسازنا آنچ  کک  آنکهکا مکرز 

 ".م  نامنا دیگر وا عا وجود ناارد

 شهر به شهر
کردهای شما  شر   سوری  ماتهای مکایکای 

یل  از فلیرترین و سرکوب شاه ترین ا لی  

های سکوریک  بکوده انکا، بکا  کلکو  انکا  و 

مناود برای کشاورزی روی زمین  کک  بکر 

آن زناپ  م  کننا و با وجود ذخایر ن ت  ک  

در این مکنکاطکق وجکود داردم زبکان آنکهکا از 

سوی اعراب و  زب ناسیکونکالکیکسک  عکربک  

اسا بعنوان تهایا در نظر پرفکتک  مک  شکا و 

ممکنکوع بکودم هکزاران ُککرد هکرپکز مکاار  

رسم  هوی  دریاف  نکلکردنکام بسکیکاری از 

کلا  های روستای  در اینوا چیزی جز تکوده 

 .ای پ  نیستنا

 اود این س  سا  شورش و جکنکگ داخکلک ، 

میکلکیکون  ٦ن ر کشت  و  ٠٣٣٣٣٣ک  بی  از 

آواره شککاه انککام در ایککن مککام مککنککرومککیکک  

جسم  بی  از پی  بر ُککردهکا اعکمکا  شکاه 

اس  اما از لناظ روان  آنها را آزاد پذاشکتک  

 .انا

در  الیل  نیروهای اسا بیشتکر روی جکنکگ 

علی  شورشیان در بکرب سکوریک  مکتکمکرککز 

شانا رهاران ُکرد بتکاریکم مکنکاطکق خکود را 

کنتر  کردنام "آلاار خلی " یل  از اع کای 

بککرجسککتکک   ککزب اتککنککاد دمککوکککراتککیکک  ککک  

 ارتمناترین نیروی ُکردی در سکوریک  اسک  

م  پویا"ما از نزدیل  مرز عکرا  درسک  

از ی  پس  بازرس  کوچ  آباز کردیم و 

از این پاسگاه ب  آن پاسگاه ما ک  منطکلک  را 

کنتر  کردیمم اککنکون دو شکهکر بکا ک  مکانکاه 

اس  ک  کارمان ب  پایان بکرسکا  کامکیکشکلکو و 

 ". سل 

اکنون کس  ک  بخواها منطل  را باینا تنها بکا 

مک  تکوانکا از  PYD  ی  برپ  اجکازه نکامک 

مناطق مرزی سرساز با عرا  تا دش  هکای 

 هوه ای رنگ خکارج از "راس الکعکیکن" بک  

کیلومتر جای  ک  انتکهکای مکنکاطکق ٤٣٣طو  

ُکردی اس  س ر کنام چنیکن آزادی  کرککتک  

در بلی  سوری  بیرمملکن اسک ، جکایک  کک  

 لوم  و یا پروههای شکورشک  شکهکرهکای 

مختلف را کنتر  م  کننا در بع   منکاطکق 

 .است اده از جاده بیرمملن اس 

در مراسم تشیع جنازه ای ا یکا  ک  هکویک  

ُکردی مشهود بود، زمانیکلک  شکرکک  ککنکنکاه 

پککان  ککتکک  بککعککنککوان سککوپککواری شککروع بکک  

خکککوانکککان سکککرودی دربکککاره "ُککککردسکککتکککان" 

و"آزادی" کردنا کاری ک  پی  از  یا  علیک  

 .اسکککککا بکککککیکککککر کککککابککککک  تصکککککور بکککککود

اطراف پورستان ردیف های زمکیکن  کهکوای 

آماده کاش  بودم در شکهکر"عکامکودا" مکردی 

سیایلو،یبر و  ا بلنا مشغو  ایک کای نکلکشک  

برای رسیان ب  خکودمکخکتکاری بکودم "بشکیکر 

سلیمان" با تیش فراوان  نراتوری را برای 

تامین بر  بازار فراهم کرده بود کک   کاای 
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 گزارشی از وضعیت کردها در سوریه  

انتشار این گزارش در نشریه به معنی رد و یاا    

تایید آن نیست صارفاا جاهات ماطاالاعاه             

 است .ریگای گه ل

در میان خشونت ها در سوریه، کُردهاا اعاالم     

 اتونومی کردند

 نویسنده: اریکا سولومون

  برگردان: اُمید حسینی
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 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورایی  !

بلناش با  اای اتوماکیک  هکا و سکرو کاای 

مرد  اطراف ر اب  م  کرد کک  در مکیکاان 

مرکزی پ  آلکود در  ک ک  در کا  ر کابک  

  .برای باس  آوردن سازیوام و نان بودنا

اپرچ  نیروهای ُکرد اکار  میم بک  شکمکا  

شر   را خنا  کرده انکا امکا تکامکیکن مکنکابکع 

ا تصادی از جکمکلک  الکلکتکریسکیکتک  بکا ککمکاکود 

مواج  اس م سلیکمکان ریکیک  شکرکک  جکایکا 

پکروهک  کک  بکا اسکتک کاده از   –بر  رونکا  

اتصا  منابع بر  و سیم کشک  یک  سکیکسکتکم 

  .تامین بر  ایواد کرده اس 

ملااری کاب  از  اچا چیکان پکرفکتکیکم و چکنکا 

 نراتور بزرگ را از کارخان  های اینوا ک  

بالی  جنگ نم  تواننا کار کننا خریایمم مکن 

 ت  هیئت  از مردان را ب  شهر تن  کنتر  

شککورشککیککان دیککرالککزور فککرسککتککاد  و تککعککاادی 

 نراتور را از بارتکگکران کک  شکرککتکهکا را 

 .بارم کرده بودنا خریایم

سکاعک  بکر  ٠٣مناطق ا ل  عامودا  اود 

در روز دارنا ک  میان  اح و عصر تلسکیکم 

 .م  شود

 مساله نفت
ن   م  توانا ب  تنلق رویای ُکردهکا ککمک  

کنا، اما تولیا ن   بعا از ایکنکلک  پکروهکهکای 

مسلح شروع ب  سکر ک  نک ک  خکا  از لکولک  

های  ک  آن را ب  پاییشگاههای  لومت  در 

مناطق مرکزی و سا لک  سکوریک  ککرده انکا 

 PYDمتو کف شکاه اسک م بکرای جکاکران، 

شروع ب  کنتر  ذخایر بکزرگ نک ک  خکا  و 

تص ی  آن کرده اس  تا پازویی  مکورد نکیکاز 

برای است اده تراکتور کشاورزان و بکخکاری 

های پرمایش  را فراهم کنام  زب ی  لیتکر 

سکنک م مک  فکروشکا کک  ٠٣لیکره   ٠٣را ب  

  .ارزانتر از  یم   لوم  اسا اس 

 PYDعیوه بر نهادهای نظام  و سیاس ، 

و هیاتک   "SADCO" شرک  ن ت  با عنوان

با عنوان "شورای ا تصاد و توسع " تاسکیک  

کرده اسک م ایکن دو نکهکاد بک  پکزارشکگکران 

اجازه ورود ب  میاان ن ت  رمکیکین را نکمک  

دهنا، اما بوای آن مصا ا  با "عااالر کمکان 

 مو" ریی  شورای ا تصکادی را پکیکشکنکهکاد 

 .م  کننا

در  الیلک  لکاکاسک  ورزشک  سکیکاه و سک کیکا 

پوشیاه بود و داخ  اتکومکاکیک  بک  ا  و سکیکاه 

خککود نشککسککتکک  و روی  ککنککالکک  چککرمکک  آن 

کیشینل   را در کنار خود داش  با کسان  

ک  برای دیان او آماه بودنا پ تگو مک  ککرد 

در روبککرو تککعککاادی از کککانککتککیککنککرهککا ککک  بککا 

 صارهای زنویر شاه بکود کک  آنکوکا مکانکنکا 

مرکزی شاه بود ک  تیش م  شا تکا پکرو ه 

های مختلف توسع  را بکرای تکولکیکا ککود و 

 .سوخ  اجرای  شونا

م  پوینا ک  میکاان نک کتک  تکا  PYD  ملامام

زمان رسیان ب  ی  توافق سیاس  در مکورد 

سرنوش  سوری  دس  نخورده با   خکواهکا 

مانام مسال  برای ُکردها اینس  آنها چکلکاری 

خواهنا کرد در  ورت  ک  درپیکری هکا از 

 .ذخککیککره نکک کک  خککا  آنککهککا طککوینککیککتککر شککود

اپر ُکردها شروع ب  است اده از میکاان نک کتک  

"رمککیککین" کککنککنککا آنککهککا بککایککا نکک کک  را بکک  

پاییشگاههای اسکا بک کرسکتکنکا یکا بک  وسکیکلک  

پرو ه ای پرهزین  و با تغییر مسیر آن را ب  

ُکردستان عرا  ب رستنام ک  نیازمنا مکعکامکلک  

ای سیاس  با نیروهای  اسک  کک  اککنکون بکا 

برخوردشان دوستان نکیکسک م بکا وجکود ایکن 

 مو مطمئن اس  منافع ا تصادی، اختیفکام 

سیاس  را مغلوب خواها نمود و  تک  بکرای 

سرمای  پکذاری خکارجک  خکوشکاکیکن بکوده و 

 .ابراز امیاواری م  کنا

"ما برای هر شرککتک  بکا هکر مکلکیکتک  بکرای 

سرمای  پذاری آسانلاری خواهیم ککردم اپکر 

دستاوردهای ا تصادی آنها ب  ن ع سوریکهکای 

اینوا باشا، از طریکق  کاور مکوکوز بکرای 

آنها در اسرع و   و تامیکن امکنکیک  و جکای 

کککار بککرای آنککهککام"  ککمککو پکک کک  شککرکککتککهککای 

خارج   ت  ب  مام ی  تا دو سکا  مکعکاف 

 .از مالیام خواهنا بود

 موانع بسیار
با وجود ایکن خکوش بکیکنک ، مکوانکع بسکیکاری 

برای منطل  شما  شر   با   خکواهکا مکانکام 

هککم درون سککوریکک  و هککم در رابککطکک  بککا 

 .کشورهای همسای  ترکی  و عرا 

در شهرهای ا ل   امیشلو و  سل ، تعکاد  

 وا در  الت  ناپایاار اس م ارت  اسا و شا  

نظامیان متنا او بخشهای  از شهر  امکیکشکلکو 

در اطراف ی  پایگاه نظام  و فکرودپکاه را 

در کنتر  خود دارنام و شما هنوز م  توانیکا 

  . از  ککامککیککشککلککو بکک  دمشککق پککرواز کککنککیککا

بککلککیکک  شککهککر ککک  پککیکک  از آبککاز درپککیککریککهککا 

نکک ککر جککمککعککیکک  داشکک  بکک  وسککیککلکک  ٤٣٣٣٣٣

نیروهای پلی  ُکرد ک  "آسای " نامکیکاه مک  

 .شونا و متناانشان کنتر  م  شود

در  ا   اضر دو طکرف بکنکظکر مک  رسکا 

باهم هملاری داشت  باشنکام مکاکارزان مکانکنکا 

روح از یلایگر عاور م  کننام در مکیکاانک  

در مرکز شهر سکربکازان سکوری سکوار بکر 

کامیون  ک  روی آن ضاهوایک  نصکب شکاه 

بود ازمیان جمعیت  از ککودککان مکارسک  ای 

پذشتنا درس  زمان  ک  نیکروهکای ُککرد در 

 ا  پش  زن  بکودنکا و آنکهکا را از طکرف 

 .دیککککککککگککککککککر مککککککککیککککککککاان رانککککککککانککککککککا

چنین همکلکاری مکیکان ایکن نکیکروهکاسک  کک  

م  پوینا ک  آنکهکا یکا فکریکب  PYD  مخال ان

 .خککورده یککا مککتککنککا ر یککم اسککا هسککتککنکککا

وزرای دول  هنوز هم از اینوا بازدیا مک  "

کننا و کارمناان دول  هکنکوز  کلکو شکان را 

دریاف  م  کننا، تل ن ها هنوز کار م  کنکنکا 

و سیستم سیمت  هنوز پابکرجکاسک " ایکن را 

منما اسماعی  از اع ای  زب دمکوککرام 

ُکردستان،  زب ر یب پ  " ایکن اتکونکومک  

ککک  آنککهککا در مککورد آن  ککرف مکک  زنککنککا 

 ".کواس ؟

 پرو ههای اجتماع  بکلکنکا پکروازانک  ای کک 

PYD  بکک  اجککرا در مکک  آورد از سککوی

مخال ان  با تردیا نگکریسکتک  مک  شکود، چک  

کس  م  پویا این تنوی   ارم بک  آنکهکا از 

سوی اسکا تکیکشک  نکیکسک  بکرای ت کعکیکف 

مخال ان م آنها م  پوینا آن پامهایک  کک  بک  

سوی اتکونکومک  بکرداشکتک  مک  شکونکا بکرای 

ت عیف  یا  سکوریک  در وا کع یک  نکمکایک  

اس  ک  اپر اسا دشمنان  را شکلکسک  دهکا 

 .دستاوردهای ُکردها نابود خواها شا

آلاار خلی  در  الیلک  شکانک  هکایک  را بکای 

انااخت  با نارا ت  در مکورد اتکهکا  مکعکامکلک  

پنهان  آنها بکا  کلکومک  مک  پکویکا "بکگکذار 

ر یم در اینوا و آنوا ی  پایگاه داشت  باشکا، 

بگذار دفاتر اداری  را داشت  باشا اینها تنکهکا 

در اسم وجکود دارنکام  کاا ک  ایکنکهکا  کلکو  

کارمناان دول  را پرداخ  م  کننا و مکرد  

م  تواننا با آن زناپیشان را ادام  دهنام بکلک  

درسکک  اسکک ، مککا در  ککا  بککازی سککیککاسکک  

  ".هستیم

اخککیفککام دیککگککری نککیککز وجککود دارد مککیککان 

ُکردهای سکوریک  و ُککردهکای طکرف دیکگکر 

مرز در عکرا م ایکن دو بک  دو لکهکوک  جکاا 

ُککرد از  ٤٠٣٣٣٣ رف م  زنکنکام  کاود 

سوری  در ُکردستان عرا  زناپ  م  کنکنکا، 

و مسککعککود  PYD  ر ککابکک  روشککنکک  مککیککان

 .بارزان  رهار ُکردها در عرا  وجود دارد

نیروی مسلط مناطق ُکردی سوریک  نکیکرویک  

کک   ) YPG) موسو  ب  وا اهای ماافع خلق

اس م هر دو ایائولو ی  PYD شاخ  نظام 

 زب کارپران ُکردستان در ترکی  را دارنام 

پوسترهای عااهللا اوجاین رهکاکر ک     

  . در شککککمککککا  سککککوریکککک  رایککککم اسکککک 

YPG ورود پککروهککهککای ر ککیککب بکک   ککلککمککرو

ُکردستکان سکوریک  را مکتکو کف ککرده اسک م 

ُکردهای سوری  ب  بارزان  رهار ُکردهکا در 

عرا  مشلو  هستنا و تصور م  ککنکنکا او 

م  خواها کنترل  را ب  خا  آنها پسکتکرش 

دهام بارزان  ماعیس  تنها م  خواها اتنکاد 

 .ُکردها را   ظ کنا

ُکردها در سوری  نگران دخال  تکرککیک  نکیکز 

هستنا ک  از ایواد رابکطک  مکیکان ُککردهکا در 

ترکی  با منطل  خودمختار در سوری  واهکمک  

تککرکککیکک  را  PYD  و PKK  داردم هککر دوی

متهم ب  فرستادن اسی  پکرایکان افکراطک  بک  
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حمایت و تقویت حاکمیت دمکراتیک در کردستان سوریه ضامن پیشبرد و ارتقا مبارزات 

و مطالبات دمکراتیک کردها در دیگر بخشهای کردستان در مقطع کنونی در مقابله با 

 امپریالیسم و ارتجاع میباشد . ریگای گه ل



سوری  برای جنگیان با آنها م  کننا ادعایک  

 .ک  آنلارا آنرا رد م  کنا

  سوریه چند پارچه
دمشق اتونوم  در  ا  رشا ُکردهکا را یک  

چال  عماه در نظر مک  پکیکردم بکنکظکر مک  

رسا شان  ایواد دوباره سوری  متنا با یک  

 لوم  مرکزی ضکعکیکف اسک   کتک  اپکر 

بتواننا در مکورد  کلکح بک  تکوافکق بکرسکنکام 

ناسیونالکیکسکم ُککرد بک  چکالک  ایکوکاد دوبکاره 

کشوری متنا ک  در ماارزه  کارم مکنکطکلک  

ای پسترده تری درپیر شاه اسک  کک  مکیکان 

ک  اکاری  شورشیان را تشلی  م   -ُسن  ها

و شیعیان ایکران کک  از اسکای عکلکوی  -دها

  . مای  م  کنا

جکاا از جککاه طککلکاکک  ُکککردهکا جکنککگ نککیکمککچکک  

دولتهای  ایواد کرده اس ، بع   ب  وسکیکلک  

شورشیان سن  و بع ک  بک  وسکیکلک  ا کلکیک  

علوی اداره م  شونام هرچ  سوری  بکیکشکتکر 

ب  فکروپکاشک  نکزدیک  مک  شکود ا کلکیک  هکا 

اتنیل  و مذها  بیشتر مرزهکای مکوجکود را 

زیر سوا  م  برنکام مکخکصکو کا ُککردهکا و 

سن  ها در عرا  مملن اس  مکاعک  شکونکا 

ک  مشترکام بیشتکری بکا بکرادران خکود در 

  .آنسوی مرز ب  نسا  بلی  کشور دارنا

با توج  ب  منافع ر یب برخ  سیکاسکتکمکااران 

منل  بر این باورنا مملن اس  در سکوریک  

ی  سکیکسکتکم فکارا  پکایکاار شکودم یکلک  از 

آلاار خلی  مک  پکویکا "نکمک   PYD  رهاران

توانم تصور کنم ک  ی  علوی یا یک  سکنک  

 ادر باشا کابین  ای را تشلی  دها ک  در آن 

دیگران سهم داشت  باشنام بی  از  ا دشکوار 

اس  ذهنی  این جوامع را از دولک  تکغکیکیکر 

دادم شایا ما مواور ب  ایواد  کلکومک  هکای 

 "جااپان  ُکردها، سن  ها و علوی ها باشیم

او پی  بین  ی  سیستم فکارا  را مک  ککنکا 

بوای اینل  ُکردها از عرب هکا جکاا شکاه و 

 .دولکککتککک  از آن خکککود را ایکککوکککاد ککککنکککنکککا

جاای  از سوری  ات ا  نکخکواهکا افکتکادم امکا "

 ."ی  سیستم فارا  املان پذیر اس 

با این وجکود، بکرخک  از مکرد  عکادی ُککرد 

هنوز ب  امیا تنلق ی  هوی  مکتکنکا ُککردی 

هسکتکنکام جککوانکان تکرکککیک  ای بککطکور  کاچککا  

ماارزه در سوری  مک  پکیکونکانکام ُککردهکا از 

ترکی  و ایکران تکیش مک  ککنکنکا در ا کیکای 

فککرهککنککگککشککان بکک  ُکککردهککا در سککوریکک  یککاری 

 .برساننا

فعاین و نویسناه پان ُکرد در ایران و ترکیک  

ب  مکنکاکعک  بکرای الکهکا  مکنکاطکق ُککردی در 

سوری  با  شاه انام "خوشمان  او" شاعر و 

روزنام  نگار منل  در  امیشکلکو مک  پکویکا 

"ما فر ت  برای تکوسکعک  ایکاه هکایکمکان در 

مورد مسائ  اجتمکاعک ، مکذهکاک  و سکیکاسک  

یافت  ایمم این م  توانا یک  رنسکانک  بکرای 

 ."ُکردها باشا

 NNSROJ: مناع
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یم  رون وسطایى جمهورى اسیمى و مزدوران جیدش در تکااو  سکیکاسک  پسکتکرش ف کاى  ر

رعب و و ش  بمنظور اعما   ارم پوشالى نظا  تا خرخره در بنرانهاى یینن  فرو رفت  اش 

، هر روز بر ابعاد جنای  و آدمكشى خوی  میافکزایکنکا و در مکیکاان سکراکوب و اخکتکنکا   کااکم 

دستهاى مزدوران جید این نظا  بنرانزده را براى اعما  هر جنایک  شکنکیکعکى اکامکی از جکانکب 

سردمااران  اامی  ترور و خ لان باز نگهااشت  ، تا شایا چنا  اا   بیشتر ب   یام نکنکگکیکنک  

 ادام  دها م

ر یمى ا  از هر سوى درپیر بنرانهاى فزایناه و رو ب  پسترش ا تصادى , سیاسى , اجتکمکاعکى  

و هزاران هزار مع   دیگر اس  هر از چنا پاهى ا  خویک  را در پکرداب بکنکیکان بکر افکكکن 

بنرانهاى داخلى و بین المللى میابا ب  سیاس  پسکتکرش ف کاى رعکب و و شک  روى مکیکاورد 

مکورد  ٤٣٣کار آمان روباه بن    سن رو ان  تکا ککنکون،  بکیک  از   از زمان روی بطوریل  

مورد اعاا  را خود منابع دولتک   ۰٣پزارش داده شاه اس  و از ابتاای سا  مییدی جایا     اعاا 

  مانا ایران تأییا کرده

این اعاا  ها با بهان  و عنوانهای مختل    ورم میگیرد ک  بارزترین آنها ماارزه با  اچا  مکواد 

مخار اس  !؟  ا  همگ  بر این امر وا  نا ک  جمهوری اسیمک  از ابکتکاای بکلکارم رسکیکانک  

منشا پسترش و اشاع  تمام  اعما  ن رم انگیز و زش  نظا  پکوسکیکاه سکرمکایک  داری آنکهکم در 

آشلارترین شیوه مملن بوده ک  مواد مخار نیز بعنوان یل  از ابزارهای سی  روزی تکوده هکای 

مرد  و اسارام آنها از جانب نظا  سرمای  داری ایران ک  جمکهکوری اسکیمک  بکعکنکوان روبکنکای 

 سیاس  آن بشمار م  رود ارزیاب  میگرددم 

 وانین جمهوری اسیم  باون انل  کاری ب  منشا و سرچشم  اشکاعک  مکواد مکخکار داشکتک  بکاشکا 

بمنظور اننراف افلار عموم  و پسترش ف ای رعب و و ش  ماشیکن کشکتکار خکود را بکلکار 

میاناازد و  اها تن از  رباینان  رص و ولع نظا  فاسای ک  خود بکر مکرد   کاککم پکردانکیکاه ، 

 اعاا  میلنا م

بى شك تنها پاسخ شایست  و  اطع در برابر  هر ضا انلیبى اعما   هر انلیبى تکوسکط تکوده هکاى 

 منرو  ستمایاه اس  وناایا فراموش کرد ک   هر مادى تنها با  هر مادى بایا سرنگون کردم

 افزایش اعدامها و گسترش فضاى رعب و وحشت

 مدادپاه انلیب ط   لم  ب  سابل  ی  زناان  سیاس  ُکرد را ب  س  بار اعاا  منلو  کرد

پزارش های منتشر شاه  اک  از آن اس  ک  دادپاه انلیب سنناج ی  شهرونا ُکرد ب  نا  

"مرت   ر مان " را ب  اتها  های  چون ا اا  علی  امنی  مل  و ع وی  در ی   زب ُکرد 

 مب  س  سا  زناان و س  بار اعاا  منلو  کرده اس 

کم ین دفاع از زناانیان سیاس  و مای در این خصوص پزارش کرده ک  این شهرونا ُکرد اه  

ماه پی  توسط نیروهای امنیت  وابست   ٤٣روستای "تیللو" در نزدیل  شهر کامیاران بوده و 

ب  اداره اطیعام این شهرستان ب  اتها  هملاری با  زب  یام آزاد ُکردستان بازداش  شاه 

بر پای  این پزارش دادپاه انلیب سنناج وی را ب  اتها  ا اا  علی  امنی  مل  و ع وی    ماس 

پ ت  م  شود  مدر پژا  ب   لم ب  سابل  س  بار اعاا  و س  سا  زناان منلو  کرده اس 

مرت   ر مان  در طو  دوران بازداش  بارها توسط ملامام امنیت  مورد با رفتاری و 

منلومی  این شهرونا ُکرد ب  اعاا  در  ال  اس  ک  ط  چنا ه ت   مشلنو   رار پرفت  اس 

را تاییا  "سامان نسیم" پذشت  دیوان عال  کشور  لم اعاا  ی  زناان  دیگر سیاس  را ب  نا 

روز دوشنا  ه   بهمن  نیز ه   ن ر در زناان "دز  آباد" کرمانشاه ب  اتها  های   مکرده بود

  ممرتاط با  اچا  مواد مخار و  ت  عما اعاا  شانا

رونا اجرای ا لا  اعاا  از پ  از روی کار آمان دول  رو ان  افزای  یافت  و موجب 

شایان ذکر اس  ک  آبان ماه   ماعتراض بسیاری از فعا  ها و نهاد های  لو  بشری شاه اس 

امسا  س  زناان  سیاس  ُکرد ب  نامهای " ایب هللا پل ری پور"، "رضا اسماعیل " و "شیرکو 

زناان  دیگر ُکرد نیز  ٤٣معارف " را در زناانهای ارومی ، سلماس و سلز اعاا  شانا و بی  از 

بنا ب  اطیع پزارشگران هرانا، ارپان خاری  در پزارش دیگر مبا خطر اعاا  مواج  انا

بهمن ماه خاابخ   اض  ناظر بر  ٤موموع  فعاین  لو  بشر در ایران، روز چهارشنا  

دها ک  پروناه ایشان برای رسیاپ  در دادپاه عموم   زناان ب  زانیار و للمان مرادی اطیع م 

 ٠۱پروناه ایشان پیشتر در شعا   مارسا  شاه و در این دادپاه مورد بررس   رار خواها پرف 

دادپاه انلیب ب  ریاس   اض   لوات  مورد بررس   رار پرفت  و برای ایشان منلومی  

پسر اما  جمع   زانیار مرادی و للمان مرادی متهم هستنا  ماعاا  در نظر پرفت  شاه اس 

ها توسط زانیار و للمان مرادی  یز  ب  یاد آوریس ، این اتها  بار مانا مریوان را ب   ت  رساناه

 مرد شاه اس 

 حکم سه بار اعدام برای یک زندانی سیاسی کُرد

http://nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=6491&ID_map=32
http://kare-online.com/index.php/world/world-news/report/3897-2014-01-24-20-48-31


 مسائل بزرگ تاریخ را تنها با قهر میتوان حل کرد !

م اعما   هر انلیب  و اشکلکا  مکاکارزه ی  1

 مسلنان 

از آنوائ  ک  مسئل  اعکمکا   کهکر انکلکیبک  ، 

 یامهای عموم  توده ای ، جنگ دراز مکام 

توده ای ، ماارزام چریل  ، تالیغ مسلنکانک  

و خی   اشلا  مختلف ماارزه ی مسلنانک  

در مکعکرض بککرداشک  هکای مککخکتکلکف  ککرار 

پرفت  و اختیفام پوناپون  را بکرانکگکیکخکتک  

اس  م لیز  میاانیم ک  هر چنا مختصر ایکن 

مسائ  را از دیکاپکاه تکاریکخک  و تکوکربکیکام 

جککهککانکک  مککورد بککررسکک   ککرار دهککیککم تککا بکک  

اختیفام موجود بر سر تالیکغ مسکلکنکانک  در 

 ایران ب ردازیم م

 هر سیاس  منصو  تلام  جامع  ی بشری 

در مر ل  ای خاص اس  م هکر مکر کلک  از 

رشا اجتماعک  و ا کتکصکادی جکوامکع بشکری 

مناساام و اشلا  تسلط ویژه ای را بکهکمکراه 

داشت  اسک  و در هکمکیکن رابکطک  اسک  کک  

مکیکتکوان تسکلککط پکروهک  از انسککانکهکا را بککر 

پروه  دیگر و چگونگ  آنرا در هر مر ل  

ای توضیح داد م هنگام  کک  تکلکامک  ابکزار 

تولیا این املان را پایا آورد کک  بکخکشک  از 

جامع  ب  خرج بخش  دیکگکر زیسک  ککنکا ، 

هنگام  ک  تگام  ا تصادی جامع  ی بشری 

ب  مر ل  ای رسیا ک  مکالکلکیک  خصکو ک  

پایا آما و جامع  ب  طالام متخا کم تکلکسکیکم 

شا ، نیکاز بک  ارپکانک  پکایکا آمکا کک  ا کلکیک  

استامارپر جامع  از طریق آن مو عی  خکود 

را   ظ کنا م این ارپان دول  اس  م دولک  

بطور سیستماتی  ب   هر و زور بکر عکلکیک  

توده های تن  ستم متوس  میشود تا آنکهکا را 

در انلیاد نگاه دارد و اراده ی ا کلکیک  را بکر 

اکاری  تنمی  کنا م بلو  انکگکلک  ککار ککرد 

دول  در جکامکعک  ی طکاکلکاتک  اسک  کک  بکا 

"ئتوس  ب   کهکر شکرایکط وجکودی ط تسکلکط 

طال  ی  اکم را در برابر طکاکلکام مکنکلکو  

  ظ کنا " م بهر  ا  ظالام فرودس  ن  بک  

دلخواه بلل  ب  اجاار ستکم و بکهکره کشک  را 

پذیرا شانا م ایکن اجکاکار در تکاریکخ اشکلکا  

پوناپون داشت  اس  لیلن تالور آن هکمکیکشک  

در شل  مشکخکصک  از اعکمکا  اتکوریکتک  ی 

اجتماع  از طریق ارپکان هکای خکاص هکر 

مر ل  ی تاریخ  بوده اس  و این امر خکود 

بککر اسککاس ضککرورتکک  نککاشکک  از تککلککامکک  

اجتماع  جوامع بشکری اسکتکوار   –ا تصادی 

بوده اس  ، یعن  در نهای  و اساسا از یک  

اجکتکمکاعک  نکاشک  شکاه   –عمللرد ا تصادی 

اس  م شل  پیری طالام و تمل  منصکو  

کار دیگران شلاف بین انسانکهکا را هکر چک  

عمیلتر ساخ  و ستیز ب  امان طالام تکااو  

تاریخ جوامع بشری پشک  و تکا زمکانک  کک  

چنین شلاف  در هر جامع  ای موجود بکاشکا 

این ستیز با شات  هر چ  بیشتر تااو  خواها 

 یاف  م 

باری طالام  اکم و استامار پر ب  مکوازام 

تنویم اجتماعک  ابکزار سکرککوب خکود را 

تلام  بخشیانا و بر توربیام خکود افکزودنکا 

و همانگون  ک  ابزار اسان تکلکامک  یکافک  و 

مناساام اجتماعک  جکایکای جکای مکنکاسکاکام 

کهن  را پکرفک  و ابکزار اعکمکا   کهکر نکیکز 

تککلککامکک  یککافکک  تککا بکک  آنککوککا ککک  امککروز در 

کشورهای ام ریالیست  و کشورهای وابسکتک  

ب  آنها ی  دستگاه تما  عیار و کام  زور و 

فشار و اعما   هر ک  موهز بک  تکازه تکریکن 

توربیام تلنیل  و سیح های پیشرفت  اس  

بوجود آماه اس  م بنابراین در تکمکا  جکوامکع 

طالات  این دستگاه اعما   هر و اعما  فشار 

فیزیلک  وجکود داشکتک  و اپکرچک  روشکهکای 

اعما   هر در ط  تاریخ تغیکیکر ککرده اسک  

اما مادا  ک  جامع  طالات  وجود داشت  باشکا 

، اعکمکا   کهکر سکیکاسک  نکیکز وجکود خکواهکا 

 داش  م 

این  هر یعن   هری ک  توسط استاکمکارپکران 

، ا لی  جامع  بر علیک  اککاکریک  تکوده هکای 

مرد  و در جه  ب  انلیاد کشانان آنها و سکا 

کردن پیشرف  و تکلکامک  تکاریکخک   کورم 

میگیرد ،  کهکری ضکا انکلکیبک  اسک  م امکا 

اعما   هر ی  جانا  نیس  م همانکگکونک  کک  

 هر سیاسک  از سکوی طکاکلکام اسکتکاکمکارپکر 

اعما  میگردد ، از سوی طکاکلکام فکرودسک  

نیز اعما  میشود م تکوده هکا ی تکنک  سکتکم 

برای رهائ  از یو  ستم ، استامار و بکنکاپک  

برای درهم کوبیان  یا و بناهائ  ک  مکانکعک  

بر سر راه تلام  تاریخ اس  ، برای ملکابکلک  

با  هر ضا انلیب  ب   هکر انکلکیبک  مکتکوسک  

 م  شونا م 

" اینل   هر نل  دیگری هم در تکاریکخ بکاز 

میلنا یکعکنک  نکلک  انکلکیبک  و ایکنکلک   کهکر 

با طیح مارک   کابکلک  ی هکر جکامکعک  ی 

 ایم  اس  ک  آبستن جامع  ی جایا اس  و 

اینل   هر کار افزاریس  ک  بکوسکیکلک  ی آن 

 رک  اجتماع  راه خود را بکاز مکیکلکنکا و 

اشلا  سیاس  متنور و از کار افتاده را در 

انکتک  دوریکنکگ م   –هم میشلنا مم  انکگکلک  

بیانگر نل  انلیب   هر در جکهک  تکغکیکیکر و 

تنویم اجتماع  اس  م تاریخ تمکا  جکوامکع 

طالات  و تکاریکخ تکمکا  انکلکیبکام نشکان داده 

اس  ک  طالام تن  ستکم بکرای رهکایک  از 

یو  ستم و  هر ضا انکلکیبک  بکرای زایکانکان 

جامع  ی نوین ب   هر انلیبک  مکتکوسک  شکاه 

انا م و اینوکاسک  کک  بکلکو  لکنکیکن " مسکائک  

بزرگ تاریخ را تنها با  هر میتوان  ک  ککرد 

 م 8کلیام جلا  –" م  لنین 

شورشهای بردپان ، زبیکانکهکای دهکلکانکان و 

 یامهای کارپران بیانگر اعما   هر انکلکیبک  

توده هاس  م بنابراین اپر  هر ضکا انکلکیبک  

آسیا  جای ب  نکیکروهکای بکالکنکاه ی جکامکعک  

وارد م  اورد  هر انلیب  آنان را شکلکوفکان 

میسازد م اپکر  کهکر ضکا انکلکیبک  سکای در 

ملابک  رشکا نکیکروهکای مکولکاه اسک  ،  کهکر 

انلیب  بعکنکوان راه پشکای ایکن رشکا عکمک  

 کرده اس  م 

باری بایا در نظر داشک  کک   کهکر تکنکهکا بک  

معنای  هر مسلنان  نیس  ،  کهکر مسکلکنکانک  

عالکیکتکریکن شکلک   کهکر اسک  و هکر  کهکری 

م مون سرنگون  ناارد م بکایکا دانسک  کک  

 هر اشلا  مختلف بخود میگیرد و بسکتک  بک  

 شرایط م مون خاص خود را دارد م 

 –در کشککوری ککک  دیککلککتککاتککوری نککظککامکک  

فاشیست  بر آن  اکم اس  و هرپون   رکک  

مسالم  آمیز توده ها با سکرککوب  کهکرامکیکز 

روبرو میشود ،  رکام و اعتراضکام تکوده 

ها بالاکا خصکلک   کهکرآمکیکز   و نک  الکزامکا 

مسلنان  م بخود میکگکیکرد م امکا هکنکوز نکمک  

توان پ   ک  توده ها ب  اشکلکا   کهکر آمکیکز 

ماارزه برای سکرنکوپکنک  ر یکم روی آورده 

انا م مای در پاشت  ر یم شاه  ت  در ملابک  

خواستهای  ن   کارپران و یکا تکوده هکای 

دیگر ، ب   هر ضکا انکلکیبک  مکتکوسک  شکا ، 

کارپران  ک  بخکاطکر افکزایک   کلکو  خکود 

اعتکصکاب مکیکلکردنکا ، بکالکاکا بکا نکیکروهکای 

سرکوب ، اعتصاب آنها درهم شلست  میکشکا 

، و باین لناظ  هر انلیب  متلابک  ککارپکران 

را بر م  انگیخ  ، اما این امکر دلکیک  روی 

آوردن کارپران ب  اشلا   هرآمکیکز مکاکارزه 

برای سرنگون  ر یم ناود م ایکن خکود یکلک  

از مسکائکلک  اسک  کک  بکویکژه در رابکطک  بکا 

کشککورهککای تککنکک  سککلککطکک  و وابسککتکک  ککک  

فاشیست  بر انها  اککمکنکا   –ر یمهای نظام  

 اب  بررس  اس  و این امر یل  از زمکیکنک  

های عین  اعما   هر مسلنان  از سوی پی  

آهنگ اس  م چر در کشورهای تن  سکلکطک  

و وابست  ،  رکام و اعکتکراضکام مکخکتکلکف 

عالاا خصل   هر آمیز بخود میگیرد و  کا  

آنل  در کشورهای ام ریالیکسکتک  ایکن چکنکیکن 

 نیس  ؟

همانگونک  کک  مکیکاانکیکم بکور وازی اراده و 

مککنککافککع خککود را در  ککوانککیککن کشککورهککای 

بور وائ  متالور میسازد و  انون بیان اراده 

 47/// شماره  2931بهمن 

 4صفحه 

 رشد دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه

طبقه تحت ستمی که برای بدست 

آوردن سالح و طرز استفاده آن 

بمنظور کسب آزادی و نجات 

خویش تالش نکند جایز است که با 

 او همانند برده رفتار شود . لنین



در نتیجه رشد سرمایه داری و رفرمهای از باالی دولت در دهه چهل و سرازیر شدن 

میلیونها دهقان بسمت شهر ها و وارد شدن بخش زیادی از آنها در مشاغل کارگری 

مزید بر علت شد تا روحیات خرده بورژوازی سنتی و نگرشهای غیر ماتریالیستی و غیر 

طبقاتی در میان کارگران زمینه رشد یابند . طبقه کارگر نه تنها آماج جهانبینی غیر 

مارکسیستی توسط احزاب اپورتونیست بود ، بلکه اندیشه های مذهبی و روحیات دیر 

پای دهقانی با تمام عواقب خود بوسیله خیل دهقانان تازه پرولتر شده بدرون طبقه 

 کارگر سرازیر شد و موانع زیادی در ارتقا آگاهی طبقاتی کارگران بوجود آورد .

بروز اختالف در جنبش جهانی کمونیستی ، اختالف بین چین و شوروی ، ناتوانی احزاب 

وابسته به قطب های اردوگاهی در پاسخ به مسائلی که به همراه رشد شتابان سرمایه 

مطرح کرده بود ، گسترش صنایع و به تبع آن افزایش کمیت طبقه  74داری در دهه 

کارگر ، حل شدن برخی مسائلی که قبل از سلطه نظام سرمایه داری مطرح بودند ، همه 

و همه آن زمینه های عینی بودند که هم انشعابات متعدد را در احزاب قدیمی بوجود 

 آورند و هم به شکلگیری احزاب و سازمان های جدید زمینه و میدان دادند .

تشکیل سازمانهای نظیر چریک های فدائی خلق ایران و سایر گروه ها و احزاب مشابه 

در پاسخ به این نیازها بود که با رشد و گسترش شتابان نظام سرمایه داری ضرورت 

عینی یافته بودند . سازمان فدائی با وجودیکه در پاسخ به نیاز جنبش طبقاتی و با هدف 

سوسیالیسم تاسیس شد و طی هشت سال مبارزه خونین از پشتیبانی طبقه کارگر و توده 

های مردم برخوردار گردید، اما بدالئل مختلف از جمله ساختار عینی اجتماعی و سطح 

تکامل جامعه ، وجود دیکتاتوری ، ترکیب عمدتا روشنفکری و فقدان برنامه ای 

پرولتری و .... عمال به محل تجمع عناصر گوناگون اجتماعی با اهداف و چشم اندازهای 

متفاوت و مبهم تبدیل شد . که تنها در شرایط رکود مبارزه طبقاتی میتوانست به حیات 

 خود در چنین ساختار و اهدافی عموم خلقی ادامه دهد .

  

 رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت !

طالام  اکم اس  م از ایکن رو بکور وازی 

 ا و  اود  رکام و اعتراضام توده ها را 

در مناوده ی  انون بور وازی م  پذیرد و 

ب   رکام توده ها تا آنوا میاان داده مکیکشکود 

و  ککق اعککتککراضکک  وجککود دارد ، ککک  در 

چارچوب نظم موجود ،  وانین مواز دانسکتک  

انا م هرپون  ا اام  ک  در ورای مناودهای 

این  انون  رار پیرد ، خارج از نظم موجکود 

دانست  میشود و از اینواس  کک  بکور وازی 

بر علی  توده ها ب   هر سکرککوبکگکر مکتکوسک  

میکشکود م از ایکن رو مکنکاوده هکای  کانکون 

بور وائ  بصورم خط و مرزی در مکیکایکا 

ک  مسالم  و  هر از یلایگر جاا میکشکونکا م 

هر آنچ  ک  این خط و مرزها مناودتر باشکا 

و اعتراضام توده ها در این مناوده نگنکوکا 

،  هر ضا انلیب  بکیکشکتکر و پسکتکرده عکمک  

میلنا و متلابی  هر انلیب  توده ها و اشلا  

 هرآمیز ماارزه را باناکا  خکود مک  اورد م 

بنابراین در کشورهای وابست  و تن  سلکطک  

ک  ماا  مناوده های  انون  فعالی  مسالمک  

آمیز توده ها منکاودتکر مکیکشکود ، بک  هکمکان 

نسککاکک   ککرکککام و اعککتککراضککام تککوده ای 

خصل   هرامیز بخود میگیرد و هکمکانکگکونک  

ک  پ تیم این امر یل  از زمین  هکای عکیکنک  

اعما   هر مسلنانک  از سکوی پکیک  آهکنکگ 

اسکک  م در ایککنککوککا فککر کک  نککیککسکک  دییکک  

اجتماع  و ریش  ای این مسکئکلک    –ا تصادی 

را ک  چکرا در کشکورهکای تکنک  سکلکطک  و 

وابست  دیلتاتوری خشن ، اعمکا   کهکر ضکا 

انلیب  و مکنکاود ککردن  کرککام مسکالکمک  

آمیز توده ها ، امری مکتکااو  مکیکشکود مکورد 

بررس   رار دهیکم و در بکخک  دیکگکر ایکن 

  مسئل  را خواهیم شلاف  م 

تککوککربککیککام تککاریککخکک  نشککان داده اسکک  ککک  

پرولتاریا و توده های تن  رهاری آن تکنکهکا 

با  هر میتکوانکنکا نکظکم طکاکلکاتک  و  کاککمکیک  

طککاککلککاتکک  را از مککیککان بککردارنککا م بککرای 

سرنگون  طالام  کاککم بکایکا مکاشکیکن دولک  

بور وائ  درهم کوبیاه شکود ، بکرای درهکم 

کوبیان ماشین دولت  بور وائ  بایا ارت  و 

تما  ارپانهای مادی سرکوب را درهم کوبیکا 

، برای درهم کوبیان ارت  و تما  ارپانهکای 

مادی سرکوب بکور وازی بکایکا مکتکلکابکی بک  

سیح موهز بود م بنابراین اعما   کهکر تکوده 

ای بککرای درهککم کککوبککیککان مککاشککیککن دولککتکک  

بور وائ  باون  هر علیم میمانا م ادامک  در 

 شماره بعا ممم 
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با کمک های مالی خود 

سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست را یاری 

 رسانید. 

 اوضاع سیاسی ، اجتماعی میهن در سالروز سیاهکل ...

داخل  و خارج  ر یم منور ب  تشایا ت کادهکا و رشکا روز افکزون مکاکارزام و اعکتکراضکام 

کارپران و ز متلشان ایران شاه اس  م توده های مرد   ادر ب  تنم  این هم  فشار نیکسکتکنکا و 

موج اعتراضام توده ای بنیانهای  اکمی  را درهم خواها شلس  م تشایا بنکران ا کتکصکادی ، 

تشایا بنران سیاس  را درپ  خواها داش  و رشا بنران سیاس  ت ادها و اخکتکیفکام درونک  

 اکمی  را مااوما تشایا خواها نمود م اوضاع بنران  موجود و تنلکق خکواسکتک  هکای انکلکیبک  

توده ها ی  دپرپون  بنیادین و انلیب  را میطلاا و یگان  راه  ل  ک  بتوانا توده های مکرد  را 

از زیر بار تما  ستمگری سیاس  ا تصادی ـ اجتماع  و سیاس  مکوجکود رهکا سکازد ، راه  ک  

انلیب  و دملراتی  مسائ  ازطریق سرنگون  ر یم جمهوری اسیم  و استکلکرار  کارم تکوده 

ای و برچیاه شان سیستم کهن و ارتواع  با تما  پیوناهای  اس  م تنلق خواست  هکای انکلکیبک  

تودها ن  در شعارهای ب  منتوای جریانام عافی  طلب و آزموده شاه ک  پروناه  طور خکیکانک  

و جنای  آنان بر علی  توده ها بر هم  آشلار اس  و ن  در شی ت  و شیاا شان دستوکام آدمکلک  

و چما اار درون  اکمی  بلل  در اعما  اراده خود آنان در براناازی نظا  جمهوری اسیم  بکا 

سکا  تکوکربک  پک  از  57تمام  دستوام آن چ  در درون  اکمی  و چ  بیرون آن نه ت  اس  م 

ب  کارپران و ز متلشان ایران اثاام نکمکوده اسک  مکادا   کارم سکیکاسک  در  75 یا  بهمن ماه 

دس  سرمای  داران  رار دارد هیچ ی  از خواستهای تکودهکای مکرد  مکنکلکق نکخکواهکا پشک  م 

وجود شمار کایری از جریانات  ک  تن   مایتهای مال  دو  بکربک  و بکا نکا  انکتکلکاد از شکیکوه 

 اکمی  جمهوری اسیم  و یا فین سردماار ر یم سع  در تخطئ  ماارزه  هر آمیکز بکمکنکظکور 

سرنگون   اکمی  داشت  و اعما   هر از جانب توده ها و پیروان  را اساسا ب  استهزا پرفت  و 

رد میلننا بیانگر این وا عی  اس  ک   ریب ب  ات ا  آنها ساخت  و پرداخت  ارتواع و ام ریالیکسکم 

بوده و هاف مشترک  ک  همانا ابلا سیستم استامارپر سرمای  داری اس  را دناا  میلننا م تکااو  

 49بهمکن مکاه  19سا   اکمی  ارتواع  اثاام مینمایا ک  راه  را ک  جنگاوران فاای  در  57

پی  پای پویناپان راه آزادی و برابری  رار دادنا ب   ق تنها راه برافروختن اتک  مکاکارزه بک  

امان علی  ستمگران نظا  فرتوم سرمای  داری اسک  م زمکان آن فکرا رسکیکاه کک  ککارپکران و 

ز متلشان ایران با ب  اعتمادی کام  نسا  ب  تمام  مخال ان بور وای  ر یم در هکر شکلک  و 

 م    شمایل  و با هر ادعای  ک  دارنا ب ا خاست  و  هر مادی را با  هر مادی پاسخ پوینا 

 31کمیته کردستان بهمن  



پ  از سلوط دیکلکتکاتکوری رضکا خکانک  در 

ک  با از هم پسیکخکتکگک   1521شهریور سا  

نسا  سیستم و نهادهای بوروکراتیک   کاککم 

همراه بود ، ف کای نکیکمک  دمکلکراتکیکلک  در 

سراسر ایران بکوجکود آمکا کک  پکایکاار شکان  

نشریام ، ا زاب و سکازمکانکهکای مکتکر ک  و 

انلیب  را نکیکز در پک  داشک  م تکوده هکای 

ز کمککتککلکک  مککرد  ایککران ککک  سککا  هککا زیککر 

شایاترین شرایط ستم ، سکرککوب و خک کلکان 

 رار داشتنا ، تن  چنین شرایط  تکوانسکتکنکا 

دامن  ماارزام خود را پستکرش دهکنکا م بکر 

بستر چنین زمین  و وضعیت  ک  جنا  تکوده 

ای در سراسر ایران اوج م  پرف  ، جنا  

های مل  در آذربایوان و کردستان نیز شل  

 پرف  م 

از سوی دیگر کشور ایران در رونا تکلکامک  

سککرمککایکک  داری جککهککانکک  و تککاککایکک  آن بکک  

ام ریالیسم ، یعن  در آستکانک   کرن بکیکسکتکم ، 

وارد ماار بازار جهکانک  سکرمکایک  پکردیکا و 

 اور سرمای  مال  امک کریکالکیکسکتک  پکروسک  

انااش  سرمای  را در ایران کنا نکمکود م ایکن 

پککایککاه یککعککنکک    ککور و سککلککطکک  تککاریککوکک  

ام ریالیسم بر کشورها موجکب آن پشک  کک  

نیروهای مولاه و تلام  مل  در کشکورهکای 

مختلف ب  شل  ناموزون و بکیکر یکلکسکانک  

رشا کننکا م ایکن رشکا نکامکوزون نکیکروهکای 

مولاه  ت  در داخک  یک  کشکور، بسکتک  بک  

شککرایککط تککلککامکک  تککاریککخکک  نککیککز مککیککتککوانسکک  

یککابککا م تککاککعککام یکک  چککنککیککن رشککا   انککعککلککاس

ناموزون  در ایران چنین بود ک  بور وازی 

در جوار ادام   یام فئودالیسم و مکنکاسکاکام 

کهن  ی آن ، عرض وجود کنا م بکور وازی 

ایران ک  در ملطع خیزش هکای مکلک  کک  بکا 

دوره ورشلستگ  و فروپاش  فئودالیسم توا  

بود برای تسخیر بازار داخل  و جکایکگکزیکنک  

مناساام تولیا کایئ  بکوکای شکیکوه تکولکیکا و 

مناساام منسوخ فئودال  ب  میاان م  اما اما 

 یا و بنا ام کریکالکیکسکم بکر دسک  و پکای ایکن 

بور وازی او را هکمکانکطکور کک  از رشکا و 

شلوفائ  کیسی  بازمیاارد ب  همان میزان 

نیز از درج  ستیزش با فئودالیسم م  کاها م 

دملراتیک  مشکروطک  کک    –انلیب بور وا 

 ا   چنین شرایط  بود و انوکا  تکنکویم 

دملراتی  را بکر عکهکاه داشک  ،  –بور وا 

عمی  ادر نگش  موانعک  را کک  مکنکاسکاکام 

 –فککئککودالکک  بککر سککر راه تککنککو  ا ککتککصککادی 

اجککتککمککاعکک  ایککوککاد کککرده بککود ، از سککر راه 

بردارد و ب  نظامام  کرون وسکطکائک  پکایکان 

بخشا م از ایکن رو مکنکاسکاکام فکئکودالک  در 

سراسر ایران ابلا پردیا م این مکنکاسکاکام در 

 –مناطل  کک  از لکنکاظ تکلکامک  ا کتکصکادی 

اجتماع  علب تر بود   نکظکیکر ککردسکتکان م 

با وم بیشتری ب   یام خود ادامک  مکیکااد و 

 ت  با مناساام عشیرت  درهم م  آمیخ  م 

مسئل  مل  و مسئل  ارض  ک  جزو وظکائکف 

دملراتیک  بکود هکمکچکنکان   –انلیب بور وا 

 یینن  مانا م

تسلط چنین مناساات  بویژه در ککردسکتکان و 

سرکوب و سکتکمک  کک  از جکانکب  کلکومک  

مرکزی ایران نساک  بک  خکلکق ککرد اعکمکا  

میگردیا ، زمکیکنک  ا کلک  رشکا و پسکتکرش 

ماارزام توده ها پ  از سلوط دیکلکتکاتکوری 

رضاخان در کردستان پردیکام جکنکاک  مکلک  

خلق کرد ک  بر بستر چنین زمین  ا کتکصکادی 

اجتماع  توانس  با انگکیکزه خکود ویکژه و   –

برای تنلق خواس  های دملکراتکیک  پکا بک  

عر   بگذارد ، سرانوا  در دو  بهمن سا  

در شککلکک  جککمککهککوری خککودمککخککتککار  1524

کردستان تول  آشلاری بخکود پکرفک  و در 

شما  و  سمک  هکائک  از مکرککز ککردسکتکان 

استلرار یاف  م امکا ضکعکف هکای مشکخک  

رهاکری جکنکاک  مکوجکب آن پشک  کک  ایکن 

جمهوری بی  از یازده ماه دوا  نیاورد م هر 

چنا ک  در این مکیکان ، از خکودپکذشکتکگک  ، 

جاناازی و ایستادپ   اضک  مکنکمکا بکعکنکوان 

رهار جنا  ، وفکاداری اش بک  خکلکق ککرد 

پرانلار و ارزشمنا اس  تا آنوا ک  همراه بکا 

نزدی  ب  بیس  و پنم هکزار شکهکیکا ، جکان 

خود را ناار کرد و سکنک  مکلکاومک  تکا پکای 

جان را در جنا  خلق کرد برجای پذاش  ، 

هر چنا ک  رهاری جنکاک  در طکو   کیکام 

جککمککهککوری کککردسککتککان بکک  بککرخکک  ا ککاامککام 

دملراتی  در زمین  مسائ  فرهکنکگک  دسک  

زد اما این رهاری ذاتا ناپیگیر ک  ترکیا  از 

بور وازی ، خرده بور وازی و عکنکا کری 

از فئودالها را در خکود جکای داده بکود ، از 

انوا  ا اامام اساس  و بویژه منوری تکریکن 

مسئل  توده های خکلکق ککرد ، یکعکنک  مسکئکلک  

 –ارضکک   ککتکک  در چککارچککوب بککور وا 

دملراتی  آن نیز باز مانا م تسلیکح و بسکیکم 

عموم  دهلکانکان کک  نکیکروهکای ا کلک  ایکن 

جنا  را تشلی  میاادنا و سازمانکاهک  آنکهکا 

در تشل  های خاص خکودشکان بکرای ادامک  

ماارزه انوا  نیاف  و سکرانکوکا  اعکتکمکاد بک  

دول  ارتواع  مرکزی ، جنا  ملک  را از 

تلی  پاه ا لک  خکود جکاا سکاخک  تکا آنکلک  

دول  سرکوبگر با یکورش بک  ککردسکتکان بک  

سرکوب خونین جنا  پرداخ  و آن را بک  

 شلس  کشانا م 

جمهوری خودمختار ککردسکتکان هکر چکنکا بکا 

شلس  مواج  پردیا ،و در  دهکم فکروردیکن 

 اض  منما و برادرش "ابوللاسم  1526ماه 

 ار  اض " و عموی  "منما سکیکن خکان 

دار آویخت  شانام اما  ی سیف  اض " ب  چوب 

آن زمین  های ا ل  ک  بر بستر  این جناک  

شل  پرفت  بود بک  ککلک  از مکیکان نکرفک  م 

تنویم بعای جامع  ایران و از جمل  رفکر  

ارض  در آبکاز دهک  چکهک  کک  بکا  کاور 

پسترده سرمای  های ام ریالیسکتک  بک  ایکران 

نکیکمک    –توا  بکود جکامکعک  نکیکمک  مسکتکعکمکره 

فئودال  را از عر   خکارج سکاخک  م ایکن 

تنویم تاریو  ک  از طریق ا ی کام از 

بای ، آرا  و منطاق برخواسک  امک کریکالکیکسکم 

انوا  میشا ف هر چنا ک  شیوه تولیا سرمای  

داری را ککک  وجکک  مشککخککصکک  ا ککلکک  آن 

مناساام تولیا کایئ  اس  پسترش داد و بکر 

سراسر ایران مسلط پردانیا ؛ اما از آنوا کک  

پروس  این تنو  و پسکتکرش از بکای بکود و 

جایگزین  سرمای  داری با نظامام  اکلک  بک  

دلخواه طالام  اکم انوا  م  پردیکا ، مکانکع 

ادام   یام و بلاء بلایای کهن  شاه نکظکامکام 

 ال  نشا ، بسیاری از خواس  ها و وظکائکف 

دملراتی  از جمل  مسئل  مل  هکمکچکنکان بکر 

جای مانا م از این رو چگونگ   ک  مسکئکلک  

مل  در ایران توج  عمیل  را ب  پروس  ایکن 

اجتکمکاعک  و هکمکچکنکیکن   –تنویم ا تصادی 

 توارب تاریخ  جنا  های مل  را میطلاا م 

اپر در ملطع شلک  پکیکری جکمکهکوری خکود 

مختار کردستان ، تلی  ا ل  میاکایسکتک  بکر 

روی بسککیککم عککمککومکک  و بککایخکک  تسککلککیککح 

دهلانان م  بود و بکر پکیکشکاکرد جکنکگ دراز 

مام توده ای تکاککیکا مکیکگکردیکا ، امکروز بکا 

 –توج  ب  تغییرات  ک  در ساختار ا تصادی 

اجتماع  رخ داده اس  ، ماارزام کارپکران 

و ز متلشان در شهکرهکا ، از وزن بسکیکار 

بایئ  در جنا  بکرخکوردار پشکتک  اسک  و 

م  بکایسکتک  تکوجک  ککافک  و درخکور بک  آن 

ماذو  پردد م امروز اپر چ  شکلک  دهک  و 

سکازمکانکاهکک  مکاکارزام مسکلکنکانکک  تکوده ای 

کماکان یل  از عر   های مهم ماکارزه در 

کردستان اس  ، اما بالی  تنویت  کک  فکو کا 

باان اشاره پردیا ، بایست  براهمی  و نکلک  

سازماناه  کارپران و ز متلکشکان شکهکری 

بطور جای تاکیا شود و نل  ا کلک  آن مکا 

 نظر  رار پیرد م

اپر زمان  پتانسی  مناود نیروهای رهکاکری 

جنا  خلق کرد خواس  ها و مطکالکاکام ایکن 

جنا  را مناود و ملیا م  ساخ  و با توهم 

برانکگکیکزی نسکاک  بک   کلکومک  ارتکوکاعک  
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 مستحکم باد همبستگی کارگران و زحمتکشان  خلقهای ستمدیده  ! 3صفحه 

 درس آموزی از تجارب تاریخی !

ی ریبه ندان  1به مناسبت 

سالروز تاسیس جمهوری ) بهمن ( 

 خودمختار کردستان 



 تنها پاسخ شایسته و قاطع در برابر قهر ضد انقالبی اعمال قهر انقالبی توسط توده های محروم و ستمدیده است !

مرکزی ، رهائ  خلکق ککرد را تکنک  نکظکا  

ارتککوککاعکک   ککاکککم بککرآوردنکک  مکک  شککمککرد ، 

امروز کارپکران و ز کمکتکلکشکان ککرد  کق 

تعیین سرنوش  خود را جز درهکم شکلکسکتکن 

نظم پوسیکاه و ارتکوکاعک   کاککم و بکر کرار 

نظام  ک   ادر ب  انوا  تنویم انلکیبک  در 

کلی  عر   های اجتماع  باشا نم  بیننکا و 

از همین رو اسک  کک  هکر پکونک  تکیش از 

جکانکب هکر نکیکروئک  کک  در جککهک  مکنککاود 

ساختن خواسک  هکای انکلکیبک  ککارپکران و 

ز متلشان خلق کرد و با ایکوکاد مکوانکع سکر 

راه ی  چنین تکنکو  انکلکلکیبک  مکنکلکو  بک  

 شلس  و نابودی اس  م

عشکیکرتک    –اپر زمان  مکنکاسکاکام فکئکودالک  

 اکم بر کردستان زمکیکنک  رشکا و پسکتکرش 

جککنککاکک  هککای مککلکک  را فککراهککم مککیککسککاخکک  و 

نیروهای بیر پرولتری بر راس این جکنکاک  

ها عکهکاه دار انکوکا  رسکالک  مک  پشکتکنکا ، 

اجتماعک    –امروز در اثر تنویم ا تصادی 

و همچنین تنویت  ک  در مناساام اجتماع  

پایاار پشت  اسک  ، مکنکاسکاکام عشکیکرتک  و 

فئودال  در اسکاس از هکم پکاشکیکاه پشکتک  و 

مناساام تولیا کایئ  بر جامع  تسکلکط یکافکتک  

 اس  م

اجکتکمکاعک    –هزاران رشت   یام ا تصکادی 

کردستان را با کلی  ا تصاد ایران پیونا زده 

، آن را تلوی  نموده و خی ک  آنکلک  ادبکا  

ا کتککصککاد در بککازار وا کا در سککطککح کشککور 

 ورم پرفت  اس  م از همکیکن رو تکنکلکیکم 

این پیونا های پای  ای جنا  مل  و از جملک  

جنکاک  خکلکق ککرد را در ارتکاکاط و پکیکونکا 

نزدی  با  رک  اجتماع  سراسکری ایکران 

 رار داده اس  م هرچنا ک  ب  دیئ  مکلک  و 

فرهنگ  این چنین جناشکهکائک  مکیکتکوانکنکا در 

اشلا  ماارزات  مت کاوتک  نکمکودار پکردنکا م 

خلکق هکای سکراسکر ایکران بک   75 یا  بهمن 

عین  نشان داد ک   رک  اجتماع  سراسری 

 ادر اس  مل  تن  ستم را در ابعاد پستکرده 

تری ب  میکاان بکلکشکا و در رونکا تکاثکیکرام 

متلاب  خود موجاام درج  استنلا  و تعمیق 

 و تااو  آن را فراهم سازد م

شلس  جمهوری خود مکخکتکار ککردسکتکان و 

تااو  ماارزام کارپران و ز متلشان خکلکق 

کرد نشان داده اسک  کک  در عصکر  کاضکر 

تنها پرولتاریا اس  ک  از آزادی و بکرابکری 

وا ع  مل  پشتیاان  میلنا و  کارد اسک  در 

یکک  انککلککیب سککیککاسکک  مسککئککلکک  مککلکک  را 

 بطور طع     کنا م

مککذهککاکک    – ککلککومکک  ارتککوککاعکک  بککور وا 

جمهوری اسیم  ک  از باو استلرار خود بکا 

هرپون  آزادی و خواس  دمکلکراتکیک  تکوده 

ها ب  شکلک  آشکلکاری بک  دشکمکنک  و ککیکنک  

ورزی پککرداخککتک  اسکک  بککا  کک کظ و تکنککلککیککم 

مککنککاسککاککام اسککتککاککمککارپککرانکک  ، سککتککمککگککری و 

نابرابری مل  را نیز تشایا نکمکوده و عکمکو  

کارپران و ز متلشان و ملکیک  هکای تکنک  

ستم را مورد  هر و سرکوب خود  کرار داده 

اس  و سرنوش  خلق کرد را بی  از پکیک  

ب  سرنوش  عمو  کارپران و ز کمکتکلکشکان 

 سراسر ایران پره زده اس  م

بر این پای  الغاء ستمگری و نابکرابکری مکلک  

 ا  از هم  در پرو آن اس  ک  شکالکودده آن 

نظام  ک  مساب هم  و هرپونک  سکتکمکگکری 

  استامار و بردپ  م اسک  درهکم شکلکسکتک  

شود ، در پرو سرنگون  انلیب  جکمکهکوری 

اسیم  و بر راری نظام  دملراتی  تکوده 

 ای و بر راری سوسیالیسم اس  م

از این رو کمونکیکسک  هکا وظکیک ک  دارنکا در 

شککرایککط کککنککونکک  بککا درس امککوزی از کککلککیکک  

توارب تاریخ  و با شکرکک  فکعکا  در امکر 

ماارزه مل  و بویژه سکازمکانکاهک  مکاکارزام 

کارپران و ز متلشان کردستان ، خلق ککرد 

را ب  در  این مسئل  رهنمون سازنا ک  در 

پککیککونککا بککا مککاککارزام کککارپککران و دیککگککر 

ز ککمککتککلککشککان سککراسککر ایککران بکک  پککیککروزی 

خواهنا رسیا  و بایست  در جهک  اسکتکنکلکا  

هر چک  بکیکشکتکر ایکن پکیکونکا مکاکارزاتک  پکا  

 برداش  م 

کارپران و ز متلشکان ایکران نکیکز بکایسکتک  

متلابی در  نماینا ک  تلویک  و  کمکایک  از 

ماارزام توده های تن  ستم خکلکق ککرد بک  

ن ع جناک  سکراسکری تکوده هکای ککارپکر و 

ز متل  میهنمان بوده و تخطئ  جکنکاکشکهکای 

انلیب  مل  خللهای تن  ستم ب  هر بهان  و 

توجیهک  جکز تکلکویک  جکاکهک  ضکاانکلکیب و 

 اکمی  ارتواع  آن در ایران پیاما دیگکری 

باناا  نخواها داش  م تخطئ  جناشهای مکلک  

انلیب  توده های تن  ستکم پشک  ککردن بک  

منافع توده هکا و رویکگکردانک  از مکطکالکاکام 

دملراتی  انان اس  و موجاام عا  اعتکمکاد 

انان را ب  نیروهای پیشتاز فراهم مکیکسکازد م 

نادیاه پرفتن مطایم دملراتی  تکوده هکا و 

از جمل   ق تعیین سرنوش  مل  تنک  سکتکم 

لنینیسم انکلکیبک    –رویگردان  از مارکسیسم 

و و ا   بایه  لنینیسم انلیب   ق مکلک  در 

 تعیین سرنوش  خوی  تا سر ا جاائیس  م 
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ایران یک کشور کثیر المله است و کسی نمیتواند این ویژه گی ایران را کهه کشهوریسهت مهحهل  

اسکان ملیتهای مختلف ، ترک ، فارس ، کرد ، بلوچ ، ترکمن و عهرب و يهیهره انهکهار کهنهد   

وستمی که در طول سالیان متمادی بر این ملیت ها رواشده است نیز يهیهر قهابهل انهکهار اسهت   

بغیر از تضییقات و تبعیضات اقتصادی و سیاسی ) به استثنای ملیت فارس( آنها از خهوانهدن و 

نوشتن و حتی در مواردی از صحبت کردن به زبان مادری خود نیز مهحهروم بهوده انهد ، بهرای 

همین هم رفع این تبعیضات و ستم ها به یکی از نکات گرهی مبارزه تبدیل شهده و از خهواسهت 

های مهم و اساسی دموکراتیک محسوب میگردد   بطوریکه امروز کسی نمیتوانهد نهام خهود را 

دموکرات و آزادیخواه بگذارد ولی از مردمی که کار میکنند ، تولید میکنند و مالیات میهرهردازنهد 

و        بخواهد که به هر دلیل و توجیهی این ستم را متحمل شده و صدایش در نهیهایهد   اتهفهاقها 

موضع در برابر رفع ستم ملی و برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل ، معیار بسیار مهههم 

و اساسی است برای شناختن دوستان و دشمنان آزادی   تا وقتی که در ایران مللی هسهتهنهد کهه 

اینگونه در زنجیر اسارت به سر میبرند ، استقرار آزادی و دموکراسی محلی از اعراب نخواههد 

 داشت  

تاریخ مبارزات صد ساله اخیر در ایران ، مبین این واقعیت انکار ناپذیر است کهه ههرگهاه مهردم 

زحمتکش ایران برا خواسته اند تا کاخ ستم و استبداد را در هم کوبند ، در این میان بهه مهحه  

اینکه ملتی خواسته از دست آورد مبارزاتی خود استفاده کهرده و در تهعهیهیهن سهرنهوشهت خهود 

مورد حمله قرار گرقهتهه و از ههمهانهجها  «خطر تجزیه طلبی  »دخالت داشته باشد ، تحت عنوان 

ریشه باز گشت استبداد ، سرکوب و تداوم آن در سراسر کشورکاشته شده است   میهشهود گهفهت 

که ریشه های تاریخی استبداد و ارتجاع در ایران در همین اسارت خلقهاست و طبقه کارگهر ههم 

برای اینکه گریبان خویش را از مساله ملیت ها رهاسازد ناچار است از مبارزه برای رفع سهتهم 

ملی به نفع آزادی خویش استفاده کند  از همهیهن روسهت کهه در بهرنهامهه مصهوب کهنهگهره دوم 

سازمان ما که اساسا با بررسی او ضاع اقتصادی ، اجتماعی و تاریخهی مهلهل مهخهتهلهف و رونهد 

مبارزه طبقاتی در ایران تهیه و تدوین شده است ، مسئله رفع ستم ملی و حق تعیین سهرنهوشهت 

  ملل تا جدائی کامل از مکان برجسته ای برخوردار است  
و مسئله  جمهوری فدراتیو شورائی  

ملیت ها در ایران    

کارگران و زحمتکشان ، خلقهای 

تحت ستم برای پیروز شدن و 

گرفتن حق و حقوقمان هیچ راهی 

جز وحدت و تشکیالت منسجم 

نداریم . تشکل و مبارزه آگاهانه 

تنها رمز پیروزیمان است . به 

صفوف سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست که سازمانی است متعلق 

 به کارگران و زحمتکشان بپیوندید !



سلسل  پ تکارهکائک  از رادیکو  کاای فکاائک  

 خطاب ب  هست  های سرخ 

 روش نلا کمونیست  

هاف کمونیستها تغیکیکر جکامکعک  طکاکلکاتک  از 

اشلا  کهن  ب  شل  نویکن و بکیکر طکاکلکاتک  

اس  م اهااف کمونیستکهکا تکغکیکیکر مکنکاسکاکام 

اجککتککمککاعکک  اسکک  و نکک  تککغککیککیککر خصککلکک  و 

شخصکیک  اشکخکاص ، چکرا کک  خصکلک  و 

خصو یام فردی خکود در نکتکیکوک  تکغکیکیکر 

مناساام اجتکمکاعک  جکاکرا دپکرپکون خکواهکا 

 شا م

ول  این تغییر و ب  ویژه در تاای  از جامکعک  

سرمای  داری بک  سکوسکیکالکیکسکم بک   کورم 

بیواسط  و خکود بک  خکودی  کورم نکمک  

پذیرد ، بلل  نل  شعور اجتماع  و عکنکصکر 

اپاه ، خکود در مکلکاطکع مشکخک  بک  عکامک  

 تعیین کنناه این تغییرام ماا  م  شود م

پ  کمونیس  ها برای تغییر جامع  نکخکسک  

بایا خود و عنا ر شعور اجتماع  را تغییکر 

دهنا م بایا نیروهای منکر  و پکیکشکاکرنکاه ، 

عنا ر آپاه و کمونیسک  را بسکازنکا م بکایکا 

کککارپککران آپککاه و پککیککشککرو کککارخککانککوککام را 

سازماناه  کنکنکا و پکرورش دهکنکا م  کزب 

کمونیس  بمااب  تشل  پیشتاز این تکغکیکیکرام 

نل  تعیین کنناه ای م  یابا م درس  هکمکیکن 

جاس  ک  نل  افراد و شخصیتها پاه انچنکان 

عماه م  شود ک  د یلا م  توانا در سکرعک  

رشا و یا ب  عل  کنا کنناپک   کرکک  ایکن 

تنو  ، تاثیر پذارد و باز در هکمکیکن جکاسک  

ککک  هککرپککونکک  در  انککنککرافکک  و بککرخککورد 

شخص  زمکیکنک  روز مک  یکابکا و بکا در  

اننراف  ب  تکمکایکیم فکردی دامکن زده مک  

شود م اینواس  ک  در  ورم وجکود در  

اننراف  از این تنویم وسیل  ب  هاف ماا  

م  پردد و چشم انااز  رک  عموم  تنو  

، چ  بسا ب  فراموش  س رده م  شود م فکلکط 

کاف  اس  هر عنصر ماافع کمونیکسکم بکرای 

لنظ  ای هاف نهائ   کرکک  تکنکو  بکخک  

اجتماع  را از یاد بارد م تکا ایکن وسکیکلک  را 

بککرای خککود هککاف کککنککا م تککا بککرخککوردهککای 

شخص  و یا پروه  را برای خود عماه کنا 

، تا خود را منور عالم باینا چنین افرادی از 

نظر ما کوت  فلران مغزی هستنا ک  هیچگاه 

فراتر از نو  بین  خود را نم  بینکنکا م هکر 

نلای را ب  ی  عام  کوبناه تاای  م  ککنکنکا 

و یکا از هکر انکتکلکادی ، ککوبکنکاپک  خکود را 

 برداش  م  کننا م 

بر عل  کمونیستها با هیچل  و هیکچ چکیکز 

برخورد شخص  ناارنا م کمونیستها تغییر و 

تلام  شعور آپاه  افکراد را بکرای تکلکامک  

شعور و آپاه  اجتمکاعک  و بکرای تکنکویم 

اجکتکمکاعک  دنکاکا  مک    –مناساام ا تصکادی 

کننا م کمونیستها برای نابودی اسکتکاکمکار مک  

جنگنا ، کمونیستها برای منو طکاکلکام ، از 

میان برداشتن ماللی  خصو   بر وسکائک  

تولیا و برای استلرار یک  نکظکا  عکاری از 

طالام ماارزه م  کننا ، ن  برای منافکع ایکن 

 فرد یا آن پروه م

در راه و روش ککمکونکیکسکتکهکا بکرخکوردهکای 

شخکصک  وجکود نکاارد م اپکر مک  خکواهکیکا 

بککلککایککای ایککن شککیککوه تکک ککلککرام انککنککرافکک  و 

روشهای بیر مارکسیست  را در نکیکروهکای 

ب  ا طیح چپ ایران بشناسکیکا فکلکط ککافک  

اس  ب  نکمکونک  هکای سکاده ای از بکرخکورد 

 –نیروهائ  ک  خود را مکاعک  مکارکسکیکسکم 

لنینیسم م  داننا نظر  بی لنیا تا نمکونک  هکای 

بارز ان را بک  ککرام و در مکوارد مکتکعکاد 

مشاهاه نمائیا م اپکر  کزب تکوده را بکمکاکابک  

مظهر رویزیونیسم و تن رانگیزترین ماافع و 

مااا پرایشکام راسک  ککنکار بکگکذاریکم ، بک  

پیلار برخورد مک  ککنکیکم کک  مکاا  خکود را 

مورد انکتکلکاد  کرار مک  داد ، بکاون ایکنکلک  

تاثیری در  رک  خود ایواد کرده باشا مو یا 

مای راه کارپر را مشاهاه م  کنکیکم کک  هکر 

چککنککا بککا پککرایشککام مککائککوئککیککسککتکک  مککرزبککنککای 

سکا  اسک  و  7مشخ  دارد ، اما بی  از 

هر سا  هزار بار خود را ب  خاطر الکودپک  

ب  اننرافام پوپولکیکسکتک  مکورد سکرزنک  و 

انتلاد  رار داده اس  ، باون آن ک  یک  بکار 

و برای همیش  ب  خود آماه باشا و یا با خکود 

تعیین تللیف کنا ک  بایخره سکرچشکمک  ایکن 

اننرافام در کواس  و چکگکونک  مک  تکوانکا 

ریش  کن شکود م ظکاهکرا نکلکطک  مکلکابک  ایکن 

جریان کومل   رار دارد ، ک  بکا خکیکا  خکود 

از باو تاسی  جز شاهلارهای ناو  آمیکز و 

ابااعام افتخار انکگکیکز هکیکچ ککم و ککاسکتک  

نااشت  و بک  خکیکا  خکود بکمکاکابک  پکرچکمکاار 

نیروئ  با راه و روش کمونیست  سر از تخکم 

بیرون آورده اس  م بکا ایکن هکمک  عکلکیکربکم 

تمام  اختیفام در سطح ، اما در م کمکون 

ی  وج  اشترا  بارز بین این جریانکام بک  

چشم م  خورد م این وج  اشترا  این اسک  

ک  هر س  جریان پی  از انل  بک  تکغکیکیکر و 

تنویم اجتماع  و تاثیرام تاع  خود ، بکر 

رونا  رک  جامع  بکنکگکرنکا ، بک  دفکاع از 

من   خود ، پروه خود و تکوجکیک  خکود مک  

انایشنا م  ت  راه کارپر ک  بی  از دیگران 

خود را ب  باد انتلادام بیر مان  م  پکیکرد ، 

ب  جای آنل  تیش داشت  بکاشکا راه و روش 

 نیح را از نلا خطاهای خود بیابا ، انکتکلکاد 

از خود را ب  سنگری تاای  کرده اس  برای 

ضرب  پیری از انتلاد دیگران یعکنک  وسکیکلک  

ای بککرای نکوککام مکنکک کک  خککود م او از ایککن 

انتلادام آبل  ابکزاری سکاخکتک  اسک  بکرای 

  ظ وضع موجود و ن  عام  تکنکو  بکخک  

آن م در جنا  کارپری جهان  نیز این دس  

پرایشام مکنک کلک  کک  از انکتکلکاد  کربک  ای 

ساخت  م  شود برای   ظ وضکع مکوجکود و 

منافع پروه  و من ل  ، بک  ککرام مشکاهکاه 

م  شود م برجست  ترین این نمون  ها را مک  

تککوان در شککیککوه ی تکک ککلککر و روش کککار 

تروتسلی  ها مشاهاه کرد م خود تروتسکلک  

بک  عکنکوان تکئکوریک  پکرداز ایکن پکرایک  در 

تمام  دوران انلیبام روسی  خود را منکور 

تغییر و تنویم بک   سکاب مک  اورد و در 

نلا بلشوی  ها عل  ربکم در  وارونک  از 

مسائ  انلیب ، پیوست  خکود را راهکگکشکای 

 رکام پیروزمنا پرولتاریای روسی   کلکمکااد 

م  کرد م تا جکائک  کک   کتک  بکتکصکور خکود 

چنین م  پنااش  پیروزی انلیب اکتار نکیکز 

ن  بر اساس خط و مش  و برنام  بکلکشکویک  

ها و تن  رهنمودهای داهیان  لنکیکن ، بکلکلک  

بر مانای " نلط  نظرام شخ  او " تکنکو  

پذیرفت  اس  م در مکلکابک  هکرپکونک  پکرایک  

اننراف  ، مانی س  کمونیس  ، روش انکتکلکاد 

 کمونیست  را مشخ  م  کنا : 

" در جامع  بور وازی پذشت  بر  ا   کلکم 

رواسکک  ، در  ککورتکک  ککک  در جککامککعکک  

کمونیست  ،  ا  برپذشت   لکم روا خکواهکا 

بود م "  مانیسک ک  ککمکونکیکسک  بکا ایکن بکیکان 

روشن م  سازد ک  ب  جز پرولتاریا کک  بکر 

تغییر و تنویم اجتماع  اراده ککرده و در 

جه  آن پا  م  پذارد ، هکمکگک  طکاکلکام و 

ا شار اجتماع  جز   ظ شکرایکط مکوجکود و 

 وضعی  خود را ما نظر ناارنا م 

اولین و اساس  ترین ا   انتلاد کمونکیکسکتک  

نیز م  بایا  تما و فطعا دپرپون  و تکنکو  

 را در نظر داشت  باشا م 

همانطور ک  پ تیم انتلاد از دیاپاه کمونیستک  

،  ککربکک  مککوثککری اسکک  بککرای چککیککرپکک  بککر 

وضعی   ا  و تنو  ب  وضکعکیک  جکایکا م 

انتلاد وسیل  ای اس  برای ن   شرایط ککهکنک  

و فراروئ  ب  شرایط نوین م کمونکیکسکتکهکا از 

طریق انتلاد ب  خطاها و اشکتکاکاهکام پکاشکتک  

خود دسک  مک  یکابکنکا تکا راه  ک  آیکنکاه را 

بیابنا م از همین رو در انکتکلکاد بک  شکیکوه ی 

کمونکیکسکتک  ، اوی بکرخکوردهکا و تکمکایکیم 

شخص  مطللا جایگاه  نکاارد و ثکانکیکا هکر 

انتلاد  تما و الزاما بایا ب  ی  عامک  تکنکو  

پذیر تاای  شود م بک  عکاکارم دیکگکر انکتکلکاد 

وسیل  اس  ن  هکاف م و هکرپکاه و در هکر 

 ورم انتلاد اپر ب  هاف تاایک  شکود ، از 

م مون و منتوای وا ع  ته  مک  پکردد و 

جز همان شعار پوچ " انتلاد بکرای انکتکلکاد " 

 چیزی آن آن با   نم  مانا م

در این بنث همچنین نشان دادیم در بلطیکان 

 ب  لیارالیسم چگون   ورم م  پیرد ! شما 
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انتقاد و انتقاد از خود به شیوه 

( 2کمونیستی ) بخش   

 زنده و پرتوان باد اتحاد خلقهای تحت ستم ایران برای براندازی رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ! 



ایران به یک تحول اساسی در تاماامای    

عرصه های زندگی اجتماعی ، اقتصادی 

، سیاسی و فرهنگی نیازمند اسات کاه     

تنها از طریق یک انقالب اجتماعی بار    

علیه سیادت سیاسی و اقتصادی اقلیات  

محدود جامعه ممکن و قابال تاحاقاق       

است . اولین گام در این راه ، سرنگونی  

جمهوری اسالمی ، انهادام مااشایان       

دولتی و دستگاههای مقتدر اداری و     

نظامی بورژوایی و برقرای ناظاامای      

فدراتیو و شورائایاسات کاه در آن           

اکثریت مردم از فرهنگها و ملیتهاای  

مختلف برای اولین بار به دخاالات در     

زندگی خود می پردازند و برای ساختن 

آگاهانه جامعه ای که در آن از استثمار 

انسان بوسیله انسان ، از تبعیض جنسای  

و نژادی از سرکوب ، زندان و شکنجه ،   

اعدام و از بیکاری ، بی مسکنی ، فقر ،   

 انهدام محیط زیست و ... خبری نباشد .

سازمان اتحاد فدائیان کاماونایاسات        

واژگونی جمهوری اسالمی را بمثااباه   

برجسته ترین تکیه گاه نظام سرماایاه   

داری حاکم بر ایران و سرسخت تریان  

دشمن آزادی طبقه کارگر و جایگزینی 

آن توسط یک جماهاوری فادراتایاو        

 شورایی را وظیفه عاجل خود می داند .

را آخرین انتشارام سازمان اتناد فاائیان کمونیس  

 از سیام های زیر دریاف  کنیا م

Www.kare-online.com 

Www.fedayi.org 
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خلق قهرمان ، کارگران و زحمتکشان  و رفقای مبارز با 

مشارکت و ارسال گزارشات ، نظریات و انتقادات خود 

ما را در ينی تر ساختن هر چه بیشتر نشریه یاری 

 نمائید 

برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با یکی 

 از آدرسهای زیر تماس بگیرید :

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان 

Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته تهران

Tehran@fedayi@org 

 کمیته کرج

karaj@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان

azer@fedayi.org 

 کمیته امور پناهندگی

panahjo@fedayi.org 

 ریگای گه ل در فیس بوک

Www.facebook.com /regaygal 

 فدائیان کمونیست در فیس بوک 

 www.facebook.comفدائیان کمونیست/ 

 انتقاد و انتقاد از خود به شیوه  

در هر ادار  فکلکط ککافک  اسک  م کمکون و 

منتوای کمونیست  را از انتلاد از خکود سکلکب 

کنیا تکا تکمکایکیم بکور وائک  جکان بکگکیکرد و 

لیارالیسم زناه شود ، تا دو آتش  ترین شعار ها 

ب  ی  امر پوچ و ب  مکنکتکوا یکا  کوکیکم تکر 

بگوئیم ب  ی  شعار بور وائ  مکاکا  پکردد م 

در هر تشلییم کمونیست  نیز هکرپکاه انکتکلکاد 

ب  هاف تاای  شود و همچون یک  وظکیک ک  ی 

دائم  فلکط بکرای خکالک  نکاکودن عکری ک  در 

دستور کار  رار پیرد ، مطمئن باشیا علیربکم 

تمام  تیشهای  اد ان  برای تغییر وضعکیک  

، تمای  ب    ظ موجود سریعا  وم م  پیرد م 

پاسی یسم و ان عا   کاککم مک  شکود ، رککود و 

خککمککود جککایککگککزیککن  ککرککک  مکک  پککردد و از 

تشلییم کمونیست  جز ی  من   بور وائک  

و یا در بهترین  کالک  یک  دارودسکتک  خکرده 

 بور وائ  چیزی برجای نم  مانا !

 ادام  داردممم 


