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يكي از معيارهاي مهم مبارزه طبـقـاتـي و      
مسائل كنوني ايران ، رشد و گسترش جـنـبـش      

كارگري است . در طول سالهاي اخير سرمايه داري 
ايران در تالش براي تغييراتي در ساختار حكومـت  
بوده است تا با جلب نظر بنيادهاي مالي جهانـي و    
بخصوص صندوق بين المللي پول ، رضايت خاطـر  
سرمايه داران داخلي و خارجي را بمنظور گسترش 
مبادالت مالي ، تجاري و سرمايه گذاري در ايـران    
كسب نمايد . در فضاي متشنج حـاصـل از ايـن           
حركات كه بر جامعه حاكم گرديده ، بعنوان مثـال  
بروز اختالفات جناحي جديد در روبناي سـيـاسـي    
طبقه حاكم كه وجود اين جناح بنديها اختالفات را 
آشكارتر نموده و گاهاً به عقب نشينيهايي از جانـب  
حاكميت منجر گرديده است . بحثهاي عـلـنـي و       
آشكار و هوشياري توده هاي مردم ارتقأ يابد . امـا     
آنچه كه در روبنا و در ميان حاكمان و منتخبـيـن   
سياسي طبقه حاكم در جريان است تنها جنبه اي 
است از نتايج برنامه و سياستهايي كه اگر سرمـايـه   
جهاني و داخلي قادر باشند ، مايلند در ايـران بـه     
اجرا بگذارند كه تا حد زيادي نيز در اجـراي آن        
موفق بوده اند . اما آنچه كه در اصـل تضـادهـاي         
طبقاتي را رشد و گسترش مي دهد ، اوضاع طبقـه  
كارگر و به تبع آن اكثريت قريب به اتـفـاق تـوده      
هاي مردم محروم جامعه است كه هماننـد سـايـر      
نقاط ديگر اين كره خاكي ميبايست نتايج و عواقب 
تلخ و مصيبت بار چنين سياستهاي استثمارگـرانـه   
سرمايه داري جهاني و داخلي را بردوش خـويـش     
تحمل نمايند .تهاجم آشكارا بر حقـوق ايـتـدايـي        
كارگران ، حذف يارانه ها ( سوبسيـدهـا ) ، كـم            
كردن دستمزدهاي واقعي ، حذف پاداش و مـزايـا     
كه نتيجه مبارزات ده هها ساله كارگـران اسـت .       
اخراج دستجمعي و محروميت بيشتر بخشي اسـت  
از نتايج سياستهاي استثمارگرانه سـرمـايـه داري      
داخلي و خارجي . در زمينه آزاديهاي سياسي نيـز   
عليرغم جارو جنجال تبليغاتي در مورد گشـايـش     

فضاي سياسي جامعه بمنظور تأمين شـرايـط   
ذهني چنين سياستهايي ، طـبـقـه        
حاكم با درنظر گرفتن مـاهـيـت    
سرمايه داري در ايران ، در 
اين زمينه براي طـبـقـه    
كارگر و زحـمـتـكـش     
چــيــزي بــه ارمــغــان     
نــيــاورده و نــخــواهــد     
توانست بـه ارمـغـان      
بياورد . در زمـيـنـه        
سياسي نيز طبيعي است كه نظم و انضباط 
امور و مركزيت سياسي بخصوص با در نـظـر   
گرفتن ساختار متناقص جامعه و وجـود مسـائـل        
دشوار و بحراني اقتصادي ، اجتماعي ، سيـاسـي و     
فرهنگي تنها يكي از شروط بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول است .اگر چه شرط جريان سرمايه  
و تضمين به سرمايه داران در بخش صـنـعـت و        
توليد تنها با فرمان و دستور محدود نمودن منافـع  
سرمايه در بخش واسطه گري و فعاليتهـايـي كـه      
توليدي نيستند و يا محدود نمودن و يا از مـيـان     
برداشتن نمايندگان سياسي آنها از ارگانهاي قانوني 
و اجرايي به مرحله اجرا در نخواهد امد ، بـلـكـه        
محدود نمودن آزاديهاي نيروي كار و تسليم آن در 
برابر سيستم سرمايه و پذيرفتن به كارگيري زور و 
سركوب كاركرد بازار آزاد يكي از شرايط مهم ايـن  
تضمين به سرمايه داران در توليد بشمار مي آيد .   

بدين ترتيب از اين نقطه نظر فشار بـر كـارگـران        
افزايش مي يابد . ايـنـكـه در شـرايـطـي و در                
چهارچوب چنين سيستمي فضايي براي بـحـث و     
گفتگو در مورد اختالفات و انتقاد پديد مـي آيـد       
بدين صورت است كه تنها آندسـتـه نشـريـات و         
روزنامه هايي اجازه انتشار مي يابند كه قبال توقيف 
و يا سانسور شده بودند و ميبايست در شرايط تـازه  
باصطالح باز سياسي فـعـالـيـت خـويـش را در             
چهارچوبي بگنجانند كه قوانين بازار آزاد ، مالكيت 
خصوصي و جريان سرمايه براي انها ترسـيـم مـي      
كنند . در چنين شرايطي ، اگر جنبش كارگري كه  

عرصه وسيعي براي دفاع از حقوق خويـش را در      
پيش روي دارد ، اگر نتواند در اين مـرحلـه بـراي      
سازماندهي و اتحاد خويش و تدوين و طرح برنامـه  
و مطالبات و مبارزات خويش استفاده نمايد ، بدون 
ترديد در مقابل تهاجمات سرمايه با شكست مواجه 
خواهد گرديد و مدت زمان طوالنـي ديـگـري از        
سكوت و ركود ، تفرقه و تسليم در برابر وقايع بـر    
آن حكمفرما خواهد شد . به همين دليـل ايـجـاد       
ارتباط با جنبش كارگري ، بررسي و ارزيابي مبارزه 
و شكست و پيروزيهاي آنها و ارزيـابـي صـحـيـح        
مطالبات و سطح مبارزه كارگران ، تعيين و ترويـج  
تاكتيكهاي مؤثر و واقعي ، تالش براي ايجاد ارتباط 
در ميان مراكز كارگري ، طرح نقطه نظرات عملـي  
جنبش كارگري و كارگران پيشرو و به اخـتـصـار      
كمك همه جانبه به مطرح شدن جنبش كارگـري  
و آلترناتيو و مطالبات آنها در برابر ديگر طبقـات و    
براي تمامي توده ها بعنوان وظيفـه اي فـوري و         
ضروري هر نيرو و جريان مدافع كارگران و اكثريت 
توده هاي محروم جامعه و تمامـي آزاديـخـواهـان       

به همين دليل ميبايست برخـالف  . بشمار مي رود 
مدلهاي امروزي و سياست جرياناتي كه به ظـاهـر     
خويش را مدافع طبقه كارگر ميدانند اما تـمـامـي    
تالش خويش را براي دنباله روي از وقايع روزانه و   
تحوالت ظاهري صرف ميكنند و كامال تضـادهـاي   
طبقاتي و جنبش كارگري را به بوتـه فـرامـوشـي       
سپرده اند ، فعاليت خويش را در زمينه اصـلـي و     

اساسي كه قبال نيز بدان اشاره كرديـم مـعـطـوف       
ساخته و آنرا گسترش دهيم . كارگران نـه تـنـهـا        
اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند و نـه تـنـهـا         
سازندگان اصلي و واقعي جامعه اند ، بلكه جنبـش  
آنها نيز بزرگترين مشكل و مانع جمهوري اسالمـي  
و سيستم حاكم تحميلي برسنوشت تمامي توده ها 
بشمار مي آيد و در واقع نتيجه مبارزه آنهاست كـه  
مسير درست و واقعي تحوالت آينده را مشـخـص     
مي سازد و نقش اصلي و كليدي را در تـحـوالت       
ريشه يي اجتماعي كه الزمه آزادي و نجات جامعه 

 از درد و مشقت كنوني آن است را ايفأ ميكند .

:::2  ·]d`:1390:IIIÂÑ]4 58  :::ˇ

اوضاع بحراني 
ميهن و 

وضعيت جنبش 
كارگري در 

 ايران !

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست يك سازمان كمونيستي و بخشي از طبقه 
كارگر است كه در جنبش ان شكل گرفته و هدف خود را گسترش و تكامل 

مبارزه طبقه بسمت پيروزي نهائي و ساختمان جامعه سوسياليستي و 
كمونيستي قرار داده است كه در آن وحدت و يگانگي انسان تامين و 

 تكامل هر فرد شرط تكامل همگان است ....



تاريخ و جوامع طبقاتي نشاندهنده ننگ ابدي كوچك 
شمردن و اهانت به زنان از جانب طبقات حاكم بـوده  
و هست . در تمامي اين جوامع زنان در زمينه جايگاه  
اجتماعي همواره در درجه دوم قرار داده شده انـد و    
همانند مجودي بي اختيار و ضعيف كه تنها وظيـفـه   
آن نگهداري فرزندان است به آن نگـريسـتـه شـده       
است . تاريخ جوامع طبقاتي به همـان شـيـوه كـه          
نشاندهنده تغيير شيوه هاي استثمار انسانهاست بـه    
همان شيوه نشاندهنده تغييرات دركوچك شمردن و 
اهانت و كهنه پرستي است . در مورد زنان اگـر در       
جوامع فئودالي زن به عنوان برده هميـشـگـي مـرد       
بشمار ميرفت ، در جوامع سرمـايـه داري غـيـر از           
پرورش نيروي كار ارزن براي بازار كار سرمايه ، خـود  
نيز بعنوان نيروي كار ذخيره به حساب مي آيد . اگـر  
ويژگيهاي زنان در جوامع قبل از سرمايه داري ، اسير 
بودن زنان تنها در چهارچوب كار مـنـزل و قـبـول         
مسئوليت توليد نسل بشر بود ، با رشد تكـنـيـك و      
رشد تكامل روابط و مناسبات توليـدي در جـوامـع        
بورژوازي زنان غير از بردگي كمي بيش در هـمـان       
چهارچوب قبلي در زمينه هايي ديگر كوچك شمرده 
شده و مورد اهانت گرفته اند. كار در بـدتـريـن و           
نامساعدترين شرايط و با حداقل دستمزد در كارگاه و 
كارخانجات تنها سهم زنان از رشد و تكامل روابط و   
مناسبات اجتماعـي و پـيـشـرفـتـهـاي جـامـعـه                 
بورژوازيست . در دوران حاكميت رژيم جـمـهـوري       
اسالمي ، امروزه نه تنها از آزادي تشكل و اجتماعـات  
و كار و غيره صحبتي به ميان نمي آيد و هـرگـونـه      
امكان سازماندهي علني و آزاد از زنان بلكـه حـتـي      
ابتدائي ترين حقوق زنان همچون انتـخـاب آزادانـه      
همسر ، آزادي در حق طالق و جدايي و غيره نيز بـه  
انان بطور كلي سلب گرديده است . پايـمـال كـردن       
علني و آشكار حقوق زنان خود را در طرح قـوانـيـن    
ارتجاعي همچون حجاب اجباري ، سنگسار زنـان ،      
صيغه كه چيزي جز تن فروشي قانونـي و شـرعـي        
نيست نمايان مي سازد كه در حكومت اسالمي تنهـا  
ابزار توليد مثل و ارضا اميال جـنـسـي مـحـسـوب         
ميگردد نه اينكه انساني كه ميتواند و بـايـد دوشـا        
دوش مردان در توليد اجتماعي مشاركت نمايد و از     
حقوق و جايگاه اجتماعي برابر بـا آنـان بـرخـوردار         
گردد . در ايران امروز ضبط حقوق دمـكـرايـتـك از        
تمامي جامعه و در صدر آن زنان ، اهانت و كـوچـك   
شمردن آنان محروم كردن آنها از ابـتـدائـي تـريـن        
حقوق خويش است و اين مسئله در ميان مليتـهـاي   
تحت ستم با در نظر گرفتن شرايط اجـتـمـاعـي ـ         
اقتصادي حاكم بر اين مناطق بيشتر ديده مي شود . 

بي حقوقي زنان در ميان مليتهاي تـحـت   
ستم با توجه به سطح پائين رشد و تكامل 
اجتماعي و اقتصادي و وجود بقاياي روابط 
و مناسبات جان سخت نظامهاي كهـن و    
پوسيده زيادتر است . در كردستان نـيـز      
زنان زحمتكش خلق كرد عليرغم تحمـل  
ستم ملي و كار طاقت فـرسـاي روزانـه        
همواره از جانب آداب و رسوم ارتـجـاعـي    
مردساالرانه تحت فشار و آزار قـرار مـي       
گيرند . زندگي زنان زحمتكش كردستـان   
انعكاس كنيه و نفرت عميق سالها درد و   
رنج و محروميتي است كـه در كـوران         
مبارزه انقالبي خلق كرد مسـيـر درسـت      
خويش را باز خواهد يافت و در آن مسيـر  

به پيش خواهد رفت . فقر دلخراش و محروميـت از     
هر گونه حقوق اجتماعي زندگي سخت و دشوار زنان 
زحمتكش كردستان  را با مبارزه عليه ستم وحشيانه 
اي كه بر آنان روا داشته مي شود ادنـمـام نـمـوده         
است . زناني كه از سنين كودكي در كـارگـاهـهـاي        
قاليبافي و رسيندگي در مـنـازل و مـزارع و در              
روستاهاي دورافتاده ومحروم كردستان بدون ابزار و   
وسايل ابتدائي زندگي بيرحمانه استثمار شده و تمام 
توان و انرژي آنها را تصاحب مي كنند . زنان كـه از     
طلوع صبح تا شامگاه قامتشان زير كار طاقت فـرسـا   
خرد شده و زنجير آداب و رسوم كهن و ارتـجـاعـي      
قرون وسطايي بردست و پاي آنها محكم و محكمتـر  
مي گردد . همچنون تمامي زنان زحمتكش سـراسـر    
ايران بناچار سختيهاي بسيار را بـردوش خـويـش          
تحمل كرده و در همان حال نيز تسـلـط روابـط و        
مناسبات كهن  اقتصادي ـ اجتـمـاعـي بـويـژه در          
روستاهاي كردستان همانند بقيه نقاط ايران همـواره  
با مشاركت مستقيم زنان در مبارزه عـلـيـه نـظـام          
پوسيده سرمايه داري ادغام گشته است . زنان مبـارز   
كرد با شجاعت قهر مانانه خويش نقش برجسته اي   
در مبارزه انقالبي كارگران و زحمتكشان كردسـتـان   
ايفا نموده اند . آنها در طول مبارزه پر از حـمـاسـه        
خويش در برابر جوخه هـا ي اعـدام ، خـاطـرات             
غرورانگيزي از خويش بـرجـاي گـذاشـتـنـد كـه              
نشاندهنده مقاوت و شهامت و ايمان راسخ آنها را بـه  
آزادي و نقش آنها در جريان مبارزه طبقاتي اسـت .    
رژيم جمهوري اسالمي در طول حاكميت سـيـاه و       
افسارگسيخته خويش در سركوب خونين خلق كرد و 
ديگر مبارزين راه آزادي و برابري ، زنان زحمتـكـش   
كردستان را بيش از پيش مورد تهاجـم وحشـيـانـه       
خويش قرار داده و همواره با مقاومت دليرانه زنان و   

مردان زحمتكش كردستان روبه روگشته است . زنان  
سال حاكميت سياه جمهوري  33كردستان در طول 

اسالمي و تهاجم جنايتكارانه آن به كـردسـتـان بـا       
مقاومت بي نظير خويش در بـرابـر سـيـاسـتـهـاي          
ارتجاعي رژيم ، و با مبارزه خويـش بـرحـق بـودن         
جنبش خلق كرد و آرمان انقالبي آنرا بـه نـمـايـش       

سال از حكومت  33گذاشتند . اكنون پس از گذشت  
وحشيگري و بربر منشانه قرون وسطايي جـمـهـوري    
اسالمي ، سياستهاي ارتجاعي و ضد زن اين حكومت 
بر تمامي زنان تحت ستم آشكار گشته است .اكنـون   
كه هنوز هم سازمانهاي بورژوايي هركدام به نوعي در 
صدد ميباشند ابتدائي ترين حقوق زنان را نـقـض و     
پايمال نمايند ، وظيفه تمامي كمونيستها است كـه    
زنان كارگر و زحمتكش را به منافع طبقاتي خويـش  
آگاه سازند و با متشكل نمودن آنها حركات اعتراضي 
را سازماندهي نمايند و با جهت دادن به مبارزه آنـهـا   
عليه نظام سرمايه داري بمنظور پـيـشـبـرد اهـداف        
جنبش انقالبي مسيرديگري از مبارزه طقباتي بـراي    
به تحقق رساندن حقوق زنان بگشانيد و از اين طريق 
زنان زحمتكش را به ميدان نبرد و مبارزه عليه رژيـم  
جمهوري اسالمي رهنمون گـردنـد . صـدهـا زن              
كمونيست و مبارز تحت وحشيانه ترين شكنجه هاي 
غيرانساني  در جريان مبارزه طبقاتي در جامعه و در   
صفوف مقدم مبارزه با ايماني راسخ بـه آرمـانـهـاي       
طبقه كارگر به مبارزه خويش ادامه دادند تا جامـعـه   
اي را پايه ريزي نمايند كه در آن ظلم ، استثـمـار ،     
فقر و بردگي در آن جايي نداشته باشد . هزاران زن    
انقالبي جان خويش را فدا نمودند و دهها هزار مبارزه 
اسير گشتند . اينها همه نشاندهنده اراده پـوالديـن      
زنان جامعه انقالبي ما براي از ميان برداشتن تمامـي  

 نمودهاي حاكميت طبقاتي است .  
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 در قانون اساسي جمهوري فدراتيو شورايي ايران  نقش و جايگاه زنان در جنبش خلق كرد ! 
 موارد زير تضمين ميشود:

* برابري كامل حقوق زنان با مردان در انجام كار مساوي 
* مرخصي با پرداخت حقوق كامل براي زنان باردار 
 در مدت چهار ماه قبل و هشت ماه بعد از وضع حمل 

 مبارزه براي رهائي زنان از قيود ��
 ارتجاعي و رفع هرگونه 

 تبعيض ميان مرد و زن و مبارزه با مرد ساالري
 در* مبارزه براي برابري حقوق زنان و مـردان   

 ازدواج ، طالق ، ارث و سرپرستي فرزندان  
 * آزادي تشكلهاي مستقل زنان

 * ممنوعيت تعدد زوجات و ازدواج اجباري 
 * آزادي پوشش و لغو كليه 

 تبعيضات جنسي 
 * تضمين حق تصميم فردي
 زنان در سقط يا حفظ جنين 



نشانه هاي جنبشـي  
سراسري و فراگير اجتماعي پديدار گشته اسـت .    

 57سال از قيام بهمن  33پس از گذشت قريب به 
و فراز و نشيب فراوان ، اكنون نشانه هاي تغييـر و    
تحولي ديگر در جنبش توده اي آشكار اسـت . از       
اعتصاب و تظاهرات كارگران و زحمتكشان جامعـه  
گرفته تا گسترش جنبش دانشجـويـان و دانـش        
آموزان ايران و اعمال شيوه هاي قهر آميز انقالبي و 
مستقل همگي نشانه هاي اين تحول تازه بشـمـاره   
مي آيد كه با طي روند رو به پيش خويش موجـب  
مي گردد تا اقشار و طبقات ناراضـي جـامـعـه از         
مطالبات يكديگر آگاهي يابند و در نهايت در يـك    
نقطه كه همانا ضرورت تغيير در بنيانهاي روابط و   
مناسبات سياسي ، و اقتصادي ــ اجـتـمـاعـي و          
فرهنگي  حاكم بر جامعه كه محصول نظام كهن و   
پوسيده حاكم مي باشد ، با هم پيونـد خـواهـنـد       
خورد . ميهنمان در سخت ترين دوران حاكمـيـت    
سياه جمهوري اسالمي حركات و جـنـبـشـهـاي          
متعددي را شاهد بوده است . اما ويژگي جـنـبـش     
اعتراضي كه امروزه نشانه هاي آن آشكار گشـتـه     
است ، عليرغم پراكندگي و عدم گسترش آن امـا      
در دامنه دار بودن آن است . جنبشهـاي قـبـلـي        
عليرغم عظمت و بزرگي آنها ليكن سريعا سركـوب  
مي گرديند .اما اعتراضات كنوني كـه در گـوشـه         
گوشه ميهنمان شاهد رشد و گسترش آن ميباشيم 
اگرچه از لحاظ گستردگي در مقايسه با جنبشهاي 
پيشين كوچكتر هستند اما ويژگي منحصر به خود 
را دارا ميباشند اوال اينكه عليرغم عدم گستـردگـي   
اما دامنه دار هستند . ثانيا اينكه يك خـواسـت را      
بعنوان هدف خويش تعيين مينمايند ، خـواسـت     
سرنگوني جمهوري اسالمي . اين خواسـت اول و       
اصلي شعارهاي تظاهر كنندگان است . ايـن دو         
ويژگي حكايت از تغيير و تحول در شرايط كنونـي  
جامعه ما دارد . اين شرايط چيست ؟ آنچه آشكـار   
است اين است كه بروز جنبشهاي كنوني نه اتفاقي 
ناگهاني ، بلكه محصول شرايط زندگي روزمره توده 
هاي مردم كشورمان است . آنچه كه روشن اسـت     
اين است كه وضيعت ميهنمان ، از لحاظ اقتصادي 
و چه از لحاظ سياسي تغيير و تحول تازه اي را در 
دامان  خويش ميپروراند . فقر اقتصادي ، تـوقـف       
توليدات ، گراني غير قابل تصـور ، بـيـكـاري و             
گرسنگي ، هرروزه زندگي تـوده هـا را تـهـديـد            

مينمايد و بطور روز افـزون در حـال گسـتـرش           
ميباشد .هيچ فردي اكنون قادر نيست اين مـيـزان    
از فقر و سيه روزي را تحمل نمايد . امـا روشـن          
است كه فقر و گراني و بيكاري و گرسنگي هرچند 
عوامل محرك توده هاي مردم هستند امـا بـدون       
شرايط ضروري براي تغيير ، قادر نخواهد بود قيـام  
عمومي را خلق نمايند . انعكاس اوضاع بـحـرانـي       
اقتصادي يا بهتر بگوئيم ، سيه روزي اقـتـصـادي        
كنوني ، شرايط نامساعد سياسي و بحران غير قابل 
حل كنوني است كه ضرورت تغييرات را حـتـمـي    
نموده است . اين واقعيتي است كـه سـردمـداران       
رژيم نيز قادر به پنهان كردن آن نيستـنـد . امـا         
برنامه هاي اصالحات اقتصادي اصالح طلبـان كـه     
هاشمي رفسنجاني مبتكر آن بود بمنظور تغـيـيـر    
شرايط بود مصالح و منافع رژيم ، كه تمـام امـيـد      
بورژوازي ايران ، امپرياليستها و نـوكـيـسـه هـاي        
جامعه را بسوي خويش كشانده بود ، با شـكـسـت    
مواجه گرديد . دليل اين شكست را بـايسـتـي در       
مرحله اول در حـادتـر شـدن تضـادهـاي دورن            
حاكميت و گسترش اختالفت در ميان جناحهـا و    
ماهيت واقعي جهموري اسالمي جستجـو كـرد .       
اختالفت دورني رژيم بخـصـوص پـس از مـرگ           
خميني آشكار گشت و وحدت كلمه يا همان عامل 
حفظ نظام ديگر معنا و مفهوم مصلحت خويش را   
از دست داد .  تضاد ريشه يي واليت فقيه و هرج و  
مرج در دستگاه دولتي جـمـهـوري اسـالمـي بـا           
ملزومات سيستم سرمايه داري ، عامل مـهـم در       
رشد و گسترش تضادها و اختالفات دروني رژيم و   
شكست برنامه هاي اصالح طلبي بود . بورژوازي تـا  
آنجا قادر خواهد بود . هرج و مـرج جـمـهـوري            
اسالمي تحمل نمايد كه ضرورت كنترل بحـران و    
مقابله با نيروي ضد نظام را پاسخگو باشد . مـدت     
زمان مديدي است كه بيش از اين هـرج و مـرج       
جمهوري اسالمي خود به عامل نا امـنـي نـظـام         
سرمايه داري تبديل گشته است . امروزه بورژوازيي  
تا آنجا ميتواند رژيم واليت وفقيه را تحمل نمـايـد   
كه مانعي در سر راه سرمايه نگردد و مهمتر از هـر  
چيز ديگر امنيت و اسـتـمـرار آنـرا تضـمـيـن                
نمايد .محاسبات سياسي بورژوازي و اصالطلبان كه  
با تمركز قدرت و از ميان بر داشتن مراكـز قـدرت     
سعي در حل بحران اقتصادي و جلب سرمايه هاي 
خارجي و تضمين امنيت سرمايه هاي داخـلـي و       
خارجي دارند محصول كامپيوترهاي امپرياليسـيـم   
جهاني بسركردگي امپرياليسيم آمريكاست و اوضاع 

بحراني و عدم توانايـي رژيـم در اجـراي وعـده             
وعيدهايش به سرمايه جهاني ، زنگ مرگ حتـمـي   
آنرا بصدا در آورده است . اكنون مسـئلـه حـائـز          
اهميت قطع اميد اصالطلبان از سـرمـايـه داري          
جهاني و فاصله آنها از ابزارهاي موثر بـر مـواضـع      
سرمايه داري جهاني ميباشد . همـچـنـيـن عـدم         
توانايي آنها نه در كنترل جناح رقيب بلكه تسليم و 
كرنش در برابر آنها است كه سرنوشت جـمـهـوري    
اسالمي را نامعلوم مي سازد و امكان كنترل اوضـاع  
بحراني كنوني را نا ممكن ميـسـازد در چـنـيـن          
شرايطي جنبشهاي اعتراضي حلقه هاي حاكميـت  
سياه و ارتجاعي جمهوري اسالمي را پاره كرده و با 
سردادن شعار سرنگوني نظام مستقيما جمـهـوري   
اسالمي را آماج  قرار داده اسـت . بـدون شـك             
جنبش توده اي سرنوشت جمهوري اسـالمـي را       
تعيين خواهد نمود . اعمال سردمداران رژيم بـراي   
تغييرات داخلي و حمايت و پشتيبانـي بـورژوازي     
ايران و سرمايه داري جهاني در تسريـع چـنـيـن       
تغييراتي قادر نخواهد بود در برابر جنبش توده اي 
مقاومت نموده و چنين جنبشـي سـرانـجـام بـه          
جنبش سرنگوني نظام در تماميت آن منجر خواهد 
شد . جنبشهاي اعتراض كنوني قطعا و با حـادتـر      
شدن وضعيت كنوني حاكم بر ميهمان ، پتانسـيـل   
تيديل به جنبشي عمومي را دارا ميباشـد . زيـرا        
هيچ عامل ديگري جز تغيير در وضيعت زنـدگـي     
توده هاي ناراضي نخواهد تـوانسـت آنـهـا را از             
گسترش مبارزه بمنظور از ميان برداشتـن عـامـل      
سيه روزي و فقر آنها باز دارد . با در نظر گـرفـتـن     
اين واقعيت است كه مسئله اصلي و اسـاسـي هـر      
انقالبي يعني صنوف طبقاتي معين در چشم اندازه  
روبه گسترش آن و رشد مبارزه توده هاي بنمظـور  
نيرومندتر كردن حركت آنها و يا مقابل آن ، نـه        
تنها فشار و سركوب ، بلكه از طريق بي مـاهـيـت      
كردن جنبش توده اي از راه اميدوار كردن آن بـه    
مسائل و هم انگيز مورد بررسي قـرار گـرفـتـه و         
وظيفه حقيقي نه بر مبناي ادعـاي هـر نـيـرو و           
جرياني مشخص خواهد شد . امـروز صـف ضـد           
انقالب خود را براي مقابله با انقـالب تـحـت نـام         
پالتفرم و برنامه هاي مختلف آماده ساخته است .   
در چنين شرايطي نخستين هدف ما سـرنـگـونـي     
جمهوري اسالمي ، بر پايي جامعه اي دمكراتـيـك   
بر روي ويرانه هاي سركوب خفـقـان جـمـهـوري        
اسالمي و با اتكا به اراده متحد توده هاي مردم در   

 ارگانهاي حاكميت خويش يا همان شوراهاست .  
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شرايط يك تحول 
 



بيش از سـي  
و سه سـال  

از قــيــام   
پرشـكـوه   

توده ها ، به معني اخص كلمه ، توده هاي كارگـر و    
زحمتكش و محروم ايران ، بمنظور تغييـر جـامـعـه       
كهن ميگذرد . سي و سه سال پيش مردمي كه عليه  
ظلم و ستم و استثمار و سركوب نظام سرمايه داري   
پادشاهي ايران قيام نمودند پنداشتند و حـق هـم         
داشتند چنين فكري كنند كه تـغـيـيـر تـاريـخـي          
وعظميي در زندگي اجتماعي و سياسي آنـهـا روي       
داده است . عظمت و گستردگي اين قيام حتي بـراي   
مردم كشورهاي ديگر نيز اعجاب انگيز بود . اما تنهـا   
چند ماه پس از پيروزي قيام تا تـغـيـيـر مـجـلـس          
موسسان به مجلس خبرگان ، اين قيام همه جانبه و   
خونبار با دستان ساحران از قبر در آمـده از مـيـان        
رفت ... در نتيجه اين اتفاق ، آنچه كه از ميان رفـت       
آن نظام اجتماعي و سياسي نبود كه در آن اقليـتـي   
صاحب ثروت و سامان بدنبال شاه ، ارتش ، پليس ،   
ساواك ، علما ، اشرافيان ، سياست مداران ، آيت اهللا   
ها و آنهايي كه در دربار خدمت ميكـردنـد و افـراد        
هميشه در صحنه مخصوص به خويش ( يعني دسته  
هاي سازمانيافته مخفي ) ، مردم را سيه روز و بـه         
خاك سياه نشاندند . بلكه آنچه كه از ميان رفت و از  
كار افتاد آزادي و آرزوهاي نا تمامـي بـود كـه در          
سالهاي مديد و در نتيجه قيامها و كمكهاي پـي در    

بـه     57پي توده هاي تحت ستم كه در قيام بهمن   
تمامي انعكاس يافته بود ، به دست آمده بود . نـظـام    
سياسي و اقتصادي جامعه ، بجاي اينـكـه مـنـافـع        
استثمار شدگان ، ستمديدگاني بپاخاسته ، يـعـنـي      
اكثريت توده ها را تامين نمايد ، حاكميت سيـاسـي   
تنها با ارتجاعي ترين شكل خويش يعني بـا پـرچـم      
دين و مذهب و با شمشير تيز بازگشت تـا مـجـددا      
زمينه را براي غاصبان ثروت و سامان در داخـل و        
خارج كشور فراهم نمايد . وبدين ترتـيـب تـمـامـي         
دستاوردهاي قيام بسرعت بر باد رفت . امـا آنـچـه         
مسلم است اين اتفاق به تمامي به هدر نرفت . تـوده   
هاي مردم ايران در طي اين ساليان تجارب بسيـاري  
اندوخته اند . آن تجاربي كه اگر از ابتداي قيام از آن    
بهره مند بودند به چنين سرنوشـتـي دچـار نـمـي          
شدند . اكنون پس از اين سي و  سال مـيـتـوانـيـن       
بخوبي درك نمائيم كه جنبش انقالبي مردم سرگـرم  
آماده سازي خويش مي باشد . بمنظـور بـرداشـتـن        
گامهاي جدي و مستحكم بسوي مرحله سرنگونـي .    
توده هاي كارگر و زحمتكش كه همه چـيـز را از         
دست رفته مي بينند ، در طي اين ساليان تجربـه و    

اشتباه و تجربه و درك نموده اند كه در گذشتـه  
ميبايست هشيارتر قدم بر مي داشتند . آنهـا   
به عينه مشاهده مي كنند كه حاكمـيـت   
خدا نيز كه از جانب مشتي فربـيـكـار و      
مفت خور به تحت قدرت رسـيـده چـگـونـه        

 «مذهب    »همانند رژيم شاه با همان شعار مقدس 
مالكيت خصوصي و امنيت و آرامش ، سي و سه سال 
با سركوب ، زندان ، كشتار و تبعيد و پايمال كـردن    
ابتدائي ترين حقوق و آزاديهاي فردي و جمعي ، بـر    
زندگي و مقدرات آنها حاكم گرديده تا زمينه را براي 
به قدرت رسيدن و امينت و آرامش همان ثروتمند و 
داللها و آنهايي كه مايه حتاج مردم را ااحتكار كرده ، 
كه با سواستفاده از شرايط روز اينبار به جاي كراوات 
ريش گذاشته و مراكز خوشگذراني و خريد و فـروش  
را موقتا از كافه ها و حرمسراهاي امروزي به مساجـد  
و تكيه ها منتقل ساخته اند ، به تمامي فراهم سازد . 
آنها همچنين تجربه نمودند كه چگونه نمايند گـان    

طلب باران مي كردند ، اما سيل  »طبقه متوسط كه 
در دستگاه رهبري كشور فـرصـتـي بـوجـود         «آمد 

آوردند تا اينكه نماينگان خدا بر روي زمين ، قوادان ، 
خرده بورژواهاي از كار افتاده و دريوزه ، چاقوكشان و 
تمامي كساني كه به دليل وسايل امرار معاش خويش 
توانايي بسيج آنها را از جانب صاحبان قدرت و ثروت 
ميسر است ، سازمان دهد . ارگانهاي مـخـتـلـف را          
بوجود آورده و در نهايت و در زمان مقتضي بـر روي    
خود آنها شمشير كشيده و آنها بـخـوبـي مشـاهـده        
كردند كه چگونه آخوندهاي يقه سيفد و عمامـه بـه     
سرهاي تازه اصالح طلب و دمكراتهاي رنگانگ ، علما 
و هنرمندان ، شخصيتهاي سياسي ، آژانسهاي خـبـر   
پراكني كه از جانب اعضارات سرامايه داري حمـايـت   
مالي ميشوند ، الفاظي همچون دو خرداد و بيست و   
نه خرداد را دگم كرده و به آن عجيب و سحـرآمـيـز    
بخشيدند ، كه گويا كليد نجات مـردم در دسـتـان        
جادوگري به نام خاتمي است . اما ديري نپائيد كـه     
اين سحر و جادوها در برابر زمزمه هاي ساحرانه ولي 
وفقيه همانند خواب و رويايي از ميان رفـت و حـق       
راي عمومي ، مجلس منتخب مردم ، استقـالل سـه     
قوه اصلي در دستان صاحبان قدرت و ثروت تبـديـل   
به بازيچه گرديدند . آنها بخوبي مشاهد نمودند كـه     
سرمايه داران ، تجار و صاحبان ثروت و قدرت ايـران  
اگر تا ديروز پشت سرشاه حكم مي نمودند ، امروز در 
پناه حاكميت اهللا بر زمين حاكم هسـتـنـد . آنـهـا           
همچنين ديدند كه چگونه حاكميت سرمايه داري در 
كشورهاي ديگر بويژه اروپاي شرقي و اتحاد شـوروي  
سابق با به ارمغان آوردن بيكاري براي ميليونها تن ،   
گرسنگي ، بي مسكني و هزاران درد العالج به عامل 

فقر و سيه روزي مردم آن كشورها تبـديـل گشـتـه       
اكنون ميباست تودهاي كارگر و زحمتـكـش بـراي      
جبران اشتباهات خويش بكوشند و قرباني بدهنـد .    
اكنون بايستي براي جبران اشتباهات ، دشـمـنـان        
اصلي آزادي و دمكراسي و برابري را بشـنـاسـنـد .         
بايستي چنان شرايط و مناسبات و امكاناتي را بوجود 
آرودند كه پيروزي قيام و انقالب را تغيين كـنـنـد .      
تنها با چنين شرايطي است كه انقالب قادر خـواهـد   
گرديد از ويژگيهاي جدي و تغيير دهنـده خـويـش      
بهره مند گردد . اكنون هيچ راهي جـز بـرداشـتـن        
گامهاي جدي براي نبردهاي سرنوشت ساز آيـنـده     
براي توده ها وجود ندارد . ماركس در ارزيابي مابيـن   
انقالبات بورژوايي ( كه اكنون زمان آنها بـه اتـمـام         
رسيده ) و انقالبات پرولتري ، يعني آن انقالباتي كـه   
در آينده به انجام خواهد رسيد و طبقـه كـارگـر و        
اكثريت محرومان جامعه براي رسيدن بـه آزادي و      
برابري به آن مباردت مي ورزند ، ميگويد : انقـالبـات    
بورژوايي از نوع انقالبات سده هيجدهم بـه سـرعـت      
تمام از يك پيروزي به پيروزي ديگري ميـرسـنـد ،      
صحنه هاي پرشكوه آنها بيشتر از ديگري است . افراد 
واشيا غرق نور و آتش اند و روز ، روز از خود بيخودي 
است . اما اين همه دوامي ندارد و طولـي نـخـواهـد        
كشيد كه اين شور و شوقها به نقطه اوج خود ميرسد 
و جامعه به دوراني طوالني اپشمانـي ،در حـالـتـي         
فروميرود كه هنوز فرصت نيافته است كاميابـيـهـاي    
دوران توفان و التهابش را با آرامش و سنـجـيـدگـي     
جذب و هضم نمايد .  انقالبهاي پرولتري بر عـكـس      
مانند انقالبهاي قرن نوزدهم همواره در حال انـتـقـاد    
كردن از خويش اند ، لحظه به لحظه از حركـت بـاز     
ميايستند تا به چيزي كه بنظر ميرسد انجام يافته ،   
دوباره بپردازد و تالش را از سر گيرند ، به نخستـيـن   
دو دليها و ناتوانيها و ناكاميها در نخستين كوششـهـا   
خويش بيرحمانه ميخندند ، رقيـب را بـه زمـيـن           
نميزنند مگر براي فرصت دادن به وي نيرويي تازه از 
خاك برگيرد و به صورتي دهشتناك تـر از پـيـش        
روياروي آنها قد علم كند ، در برابر عظمت و بيكراني 
نامعين هدفهاي خويش بارها و بارها عقب مينشينـد  

تا آن لحظه اي كه كـار  
به جايـي رسـد كـه        
ديگر عقب نشيني را 
غيرممكن سـازد و    

خود اوضاع و احـوال      
 فرياد بر آورد كه : 

 گل اينجاست ، همين جا برقص  !
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 گل اينجاست ، 
 همين جا برقص ! 



 قهر ضد انقالبي چيست 
انچه زمينه ساز وجود قهر در جامعه اسـت وجـود     
تضادهاي انتاگونيستي طبقاتي است كه همانـطـور   
كه گفته شد در قالب دولت تبلور مي يابد . هر چه  
اين تضادها در جامعه عميق تر باشند ، دامنه قهـر  
انقالبي وسيع تر است . همانطـور كـه انـگـلـس           
استداالل مي كند دولت در هر جامعه اي دستگـاه  
سلطه طبقه معيني است ، يعني دولت عمومـاً ف    
دولت آن طبقه است كه از همه نيرومندتر بوده و   
داراي سلطه اقتصادي است و با تكيـه بـه دولـت        
داراي طلطه سياسي نيز مش شود . هر چه بحـران   
اقتصادي در يك جامعه شديدتر باشد ، سـلـطـه        
اقتصادي طبقه حاكم ضعيفتر اسـت ، مـنـافـع           
صبقاتي در تقابل شديدتري با يكديگر قـرار مـي       
گيرند و دولت بعنوان نماد سيادت يك طبقـه بـر     
طبقات ديگر از قدرت كمتري برخودار اسـت كـه     
اين ضعف سياسي را با بهره گيري  از قهر ،اقدامات 
پليسي ، نظامي ، جاسوسي و مافيايي جبران مـي    
كند . اين اناتومي عمومي ساختار دولت است كـه     
در همه جوامع صادق است . در كشورهاي مـؤخـر    
سرمايه داري كه در ان جامعه از رشد نـامـوزونـي      
برخودار است قدرت اقتصادي طبقه حاكم در ابعاد 
بين المللي بسيار ناچيز بوده و عالوه بـر تضـادهـا      
داخلي با طبقه كارگر و طبقات زحمتـكـش ، بـا        
سرمايه هاي امپرياليستي ، انحصارات ، قدرتـهـاي   
منطقه اي و بين المللي و نيز رقبت بر سر سهم در 
بازار جهاني درگير تضادهايي مي بـاشـد كـه در          
بسياري موارد عوامل زيست محيطي و طبيعي هم 
چاشني آن مي شوند .طبقه حاكمه طبيـعـتـا اي       
نارسايي اقتصادي را با تحكيم و تشـديـد قـدرت        
سياسي خود همخوان مي كند كه بر ايـن اسـاس     
ناچار از تشديد ابزار قهر براي سركوبي اعتـراضـات   
ناشي از نارسايي هاي موجود در ساختار و قـدرت    

 50اقتصادي طبقه حاكمه است . در سـالـهـاي           
ديديم كه رژيم شاه چگونه هر اعتراضي كارگري را 
با قهر ضد انقالبي پاسخ مي داد . كارگـرانـي كـه       
بخاطر افزايش حقوق خود اعتصاب مي كـردنـد ،     
غالبا با نيروهاي سرموب مواجه شده و اعتصابشـان  
را ناچارا در هم مي شكستند . در دوران جمهـوري   

اسالمي هم همين وضع ادامه پيدا كرد و زماني كه 
طبقه حاكم در پي قيام بهمن از پاسخگـويـي بـه      
خواسته هاي كارگران ، مليتها ، دهقانان ، زنان ، و 
روشنفكران بر نيامد با دامن زدن به اتش جـنـگ     
منطقه اي ، قهر ضد انقالبي را از محدوده كشوري 

 خارج كرد . 
تجربه در اين زمينه ها نشان مي دهد كه استفـاده  
دولت از قهر ضد انقالبي يعني نيروهاي سركوب ،   
پليس ، سازمانهاي جاسوسي ، ارتش ، ، سـپـاه و       
حتي اشكال غير رسمي و نيمه رسمي شامل بسيج 
، انصار حزب اهللا ، لباس شخصي ها و استفـاده از    
باندهاي مافيايي درون و بيرون وزارت اطـالعـات       
مانند شعبان بي مخها و سعيد امامي ها نه نـتـهـا      
قهر توده اي را پايان نمي دهد بلكه خود عـامـلـي    
مي شود براي حقانيت بخشيدن به استفاده از قهـر  
به عنوان تنها راه مقابله با قهر ضد انقالبي . ايـن       
واقعيتي است كه حتي سازمانهايي كه كوچكتريـن  
قرابتي بقا مبارزه انقالبي ندارند نيز ناچار به اعتراف 
له ان هستند . راه كارگر زماني با شاره به اختـنـاق   
پليسي و قوت گرفتن ديكـتـاتـوري در تـئـوري          
پيشاهنگ نوشت ( در شـرايـطـي كـه در بـاال               
برشمرديم عمال راه ديگري براي چپ نو پاي ايران 
بر جاي نمي نماند ، تنها يك راه باقي بود و چـپ    
آنرا طي كرد و بالخره فهميده شد كـه نـيـز آن          
سراب بود ) اينكه راه مبـارزه قـهـري بـا رژيـم             
ديكتاتوري شاه به سراب انجاميد يا مبارزه به شيوه 
راه كارگر به منجالب مي انجامد البته بحثي اسـت  
كه در چارچوب اين بخش از مقاله نمي گـنـجـد.      
اشاره به جمع بندي راه كارگر در اينجا از ايـن رو    
ضرورت داشت كه نشان دهيم حتي نيروي كه در   
تقابل با اشكال قهر انقالبي شكل گرفت نـيـز بـه        
ناچار به اين جمع بندي اذعان داشت كه نـيـروي     
چپ در دوران ديكتاتوري و اختناق پليسي راهـي    
جز تبليغ مسلحانه در پيش رو نداشت .  شـرايـط      

ميـالدي در     70و  60اجتماعي امروز با دهه هاي 
قرن گذشته از جنبه هاي بسياري دگرگون گشتـه  
است . امروز سلطه اقتصادي در دسـت طـبـقـه            
حاكمه يك كشور قرار ندارد ، بلكه اين انحصـارات  
امپرياليستي ، شركتهاي فرامليتي و سرمايه مـلـي   

منسجم در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
و سازمان تجارت جهاني است كه منافع خود را بـه  
طبقات حاكمه در كشورهاي مختلف ديكتـه مـي     
كنند . اگر در گذشته كارگران و سرمايه داران در    
يك شهر ساكن بودنـد و مـرز بـيـن مـنـاطـق                
كارگرنشين و اعيان نشين شهر ار مثال رودي كه از 
ميان شهر مي گذشت مشخص ميكرد ، امروز بيـن  
جامعه فروشندگان نيروي كار و صاحبان وسـايـل     
توليد و سرمايه اقيانوسي وجود دارد و تسهيـالتـي   
كه علم ارتباطات براي كاناليزه كردن سرمايه ها و   
سازماندهي بازار سهام و بورس مالي بوجود اوره به 
سرمايه دار اين امكان را مي دهد كه با فشار يـك    
دكمه كامپيوتر امكان دستيابي يك شهر بـه آب      
آشاميدني را از بين ببرد بي انكه حتي از عـواقـب     
كار خود مطلع شود . اگر در گذشته رشد نامـوزون   
اقتصاد خيل عظيمي از انسهانها را از روستاهـا بـه     
شهرها روانه مي كرد به اين اميد كه شايد در شهر 
از امكانات و رفاه زندگي شهري برخوردار شونـد ،    
امروزه رشد ناموزون اقتصاد جهاني ميليونها انسـان  
را در فقر مطلق در كشورهاي موخر سرمايه داري   
نگاه داشته و پيرامون كشورهاي پيشرفته سرمايـه  
داري حصارهاي صعب العبوري كشيده اسـت كـه     
امكان مهاجرت آزاد انسانها را از نقطه اي به نقطـه  
ديگر جهان كامال و قانونا منكر مي شود . در ايـن     
شرايط ، قهر ضد انقالبي از چارچوب اخـتـيـارات      
قدرت حاكمه خارج شده و تحت نظم نوين جهاني 
به قدرتهاي امپرياليستي واگذار شده كه بر اسـاس  
منافع سياسي و اقتصادي خود در هر نـقـطـه از        
جهان كه بخواهند عمل كنند . طبقه حاكم تنـهـا    
در صورت همخواني سياستـهـايـش بـا مـنـافـع            
امپرياليستي است كه مي تواند بدون دغدغه از قهر 
ضد انقالبي بهره جويد . نمونه اسرائيل گوياتـريـن    

 50مصداق اين مدعا است كه عليرغم بـيـش از         
سال اعمال قهر ضد انقالبي و  نقض تمامي آنـچـه   
در منشور جهاني سازمان ملل به عنوان حقوق بشر 
به رسميت شناخته شده ، همچنان در رسانه هـاي  
امپرياليستي و جيره خواران آن به عنـوان تـنـهـا       
دموكراسي خاورميانه معرفي مي شود . از سـوي       
ديگر از نيكاراگوئه گرفته تا عـراق و يـوگسـالوي        
ديديم كه اين قهر ضد انقالبي امپرياليستي چگونه 
بي آنكه از افكار عمومي جهان بخود هـراسـي راه     
دهد زندگي هزاران انسان را به تباهي كشـيـد و       
كوهي از كينه و خشم را در دلهاي داغـدار انـبـار      

 كرد .
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 (بخش پاياني )قهر انقالبي ، تروريسم 
 برگرفته از نشريه كار 



آنچه كه نظم نوين جهاني و دموكراسي نام گرفتـه  
در حقيقت همان نظم كـهـن روم بـاسـتـان و              
دموكراسي رومي است كه در آن اقليتي از حقـوق  
شهروندي برخودار بودند و اكثريتي عظيم يـا در      
دستگاه بيگاري نظام برده اري به توليد نعم و رفـاه  
براي اين اقليت ممتاز مضغول بودنـد و جـان و         
حيثيتشان قرباني اميال شهروندان روم مي شـد .    
در شكل نوين اين نظم باستاني زندگي ميليـاردهـا   
انسان ابزاري است براي تامين رفاه بـيـشـتـر در         
كشورهاي مقدم سرمايه داري و شهـرونـدان ايـن      
جوامع بي آنكه مستقيما در اعمال قهر ضد انقالبي 
امپرياليستي شركت داشته باشند و يا حتي از ان     

 حمايت كنند ، از نتايج ان بهره مي برند .
 تروريسم چيست ؟ 

بسياري تالش كرده اند كه از تقسيـم نـاعـادالنـه       
ثروت در عرصه جهاني نتايج ارتجاعي بگـيـرنـد و      
بجاي سازماندهي مبارزه انقالبي بـراي بـرقـراري        
نظام عادالنه در عرصه جهاني يا به ناسيوناليسم و   
قوم گرايي در غاطيده اند و يا به سنت گـرايـي ،       
فرهنگ پرستي و با پناه بردن به خرافات مذهـبـي   
مبارزه متافيزيتسي اي را براي ارضاي معنوي توده 
هاي محروم از ثروت اجتماعي سازمان مي دهند .   
در سايه اين تالشها اعتراض تـوده هـا و خشـم          
انقالبي توده ها بجاي متوجه مناسبات تـولـيـد و      
ساير مناسبات اجتماعي پديـد آورنـد تـقـسـيـم           
ناعادالنه ثروت در عرصه جهاني ، متوجه ابـزار و      
تبعات آن ميشود .  بهمان شكـل كـه در زمـان           
ماركس و شكل گيري سرمايه داري كـالـسـيـك       
كارگان خشم خود از فقر اقتصـادي را مـتـوجـه         
ماشين ها كرده و با اعمال قهر بر ماشين هـا مـي     
خواستند از فقر اقتصادي رهايي يابند ، امروز هـم    
اين توهم وجود دارد كه بجاي مبارزه با مناسـبـات   
توليدي سرمايه داري و مـبـارزه بـا مـنـاسـبـات            
امپرياليستي مي توان به نمادهاي امپرياليستـي و    
سرمايه داري حمله برد . به اين ترتيب مبـارزه بـا      
سرمايه داري را تا حد يك مبارزه صوري تقـلـيـل    
داده مي شود . همانطور كه مـاركـس بـا طـرح            
آنارشيستي حمله به ماشينها برخورد كرد ما هـم    
بايد مرزبندي خود را با اين شكل كور مـبـارزه و       
اعمال قهر كه اهداف آن هم قطعا ارتجاعي خواهـد  
بود ، مبارزه كنيم . مبارزه صوري و حـملـه هـاي       
نمايشي در تاريخ معاصر نمونه هاي بسياري دارد . 
از حمله به سفارت آمريكا در تهران گرفـتـه ، تـا        
حمله به خاك كويت توسط دولت عراق و تهـديـد   

بمباران تل آويو تا حمله بنيادگرايان اسالمـي بـه     
سپتامـبـر    11مراكز امريكايي و اروپايي و در مورد 

حمله به سمبلهاي اقتدار نظامي و اقـتـصـادي در      
خاك اين كشور .از ديد ما تـروريسـم آنـدسـتـه           
اقدامات سياسي ، پليسي و نظامي اسـت عـلـيـه         
اهداف غير نظامي براي محو نابود كردن فيزيـكـي   
آنها . بر اساس اين ديد بمباران شيميايي و يا غيـر   
شيميايي روستاها و شهرها توسط دولتهاي مختلف 
از جمله دولت امريكا ، سركوب ، دسـتـگـيـري ،         
شكنجه ، زندان و اعدام مخالفين سياسي تـوسـط     
دولتها از جمله دولتهاي اسرائيل و ايران ، سركوب 
تظاهركنندگان در جنوا توسط پليس ايتاليا همگي 
جنبه هايي از قهر ضد انقالبي هستند كـه از آن        
صحبت شد . جنبه هاي ديگر آن اعمال قهر بـدون  
روشن كردن هدف و انگيزه است كه تنها يك تاثير 
دراز مدت از خود بجاي مي گذارد و آن حس رعب 
و وحشت است و خواست انتقام جويي . به مـوازات   
شكست هاي جنبش كمونيستي و عقب نشيني و   
كناره گيري از هدايت قهر انقالبي نيروي ديـگـري   
در صدد پر كردن اين خال بر آمده است  نـيـروي     
كه از قهر ( تبيلغ مسلحانه ) استفاده نمي كند تـا      
انگيزه مبارزه بوجود بياورد ، بلكه بر قهر مـتـوسـل    
مي شود تا وحشت بيافريند . نيرويي كه توده ها را  
به شركت در قهر انقالبي و مبارزه مسلحانه تـوده    
اي فرا نمي خواند بلكه مي جنگد تا توسط ارتـش    

خود دشمن را نابود مند و بر همان ماشين دولتـي  
سيادت سياسي اسالف خود تكيه زند . اين شـكـل    
استفاده از قهر چيزي نيست جز تروريسم . هدفـي   
ندارد جز اينكه ابزار اعمال قهر را بـه تصـرف در       
آورد و انگيزه اي ندارد جز تثبيت سيادت سياسـي  
خود . اگر مي كشد براي اين نيست كه مي خواهد  
اعتراض كند ، براي اين است كـه مـي خـواهـد           
وحشت بيافريند . ميخواهد نابود كند تا چيزي جز  
خودش وجود نداشته باشد . نگرش تـروريسـم از        
قهر ابزاري مي سازد براي نابودي و بـه اسـطـوره      
هاي اعتراض متوسل مي شود تـا بـراي نـيـات           
تروريستي اش مهمل ببافد . در افغانستان مجسمه  
بودا را منهدم مي كند تا در تاريخ از مذهبـي جـز     
مذهب خودش اثري بجا نماند . ولي به اسـطـوره      
ابراهيم بت شكن متوسل مي شود تا اهـدافـش را     
توجيه كند . همين منطق در مسلمانان فلسطينـي   
را در مسجد مي كشد تا در اورشليم فلسـطـيـنـي     
باقي نماند . توجيه مذهبي اشغالگري اش را هم به  
وعده ارض موعود به قوم بني اسرائيل مربوط مـي    
كند . از كاخ سفيد حكم نابودي و بمبـاران صـادر      
مي كند و به شعار جنگ صليبي متوسل مي شـود  
تا انگيزه هاي تروريستي اش توجيه تاريخي پـيـدا   
كند . تروريسم در هر لباسي كه بـاشـد هـدفـش        
نابودي است نه ترغيب توده ها بـه شـركـت در          

 مبارزه .  
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ايران به يك تحول اساسي در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي ، اقتـصـادي ،     
سياسي و فرهنگي نيازمند است كه تنها از طريق يك انقالب اجتماعي بر علـيـه   

 سيادت سياسي و اقتصادي اقليت محدود جامعه ممكن و قابل تحقق است  
اولين گام در اين راه ، سرنگوني جمهوري اسالمي ، انهدام ماشين دولـتـي و       
دستگاهاي مقتدر اداري و نظامي بورژوازيي و برقراري نظامي فـدارتـيـو و        
شوارئيست كه در آن اكثريت مردم از فرهنگها و مليتهاي مختلف براي اولـيـن   
بار به دخالت در زندگاني خود مي پردازند و براي ساختن آگاهانه جامعه اي كه 
در آن از استثمار انسان بوسيله انسان ، از تبعيض جنسي و نژادي ، از سركـوب ،    
زندان ، شكنجه ، اعدام و از بيكاري ، بي مسكني ، فقر و تبعيض جـنـسـي ، 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 . 



ــن   ــيــــ دوربــــ
كــه فيلمبرداري يا سالح تصويـري  

قاب يا تصوير در ثانيه * شليك ميكند   24معموال 
اسلحه اي است در دست فيلمساز يا سازنده اثر كه 

” به مثابه سالح فرهنگي نيرومند ، هنري به نـام      
را به ما عرضه ميدارد . وسيله اي كـه     ”  هنر هفتم 

بنا به گفته رفيق لنين از ميان تمام هنرها براي ما 
حائز اهميت بيشتري است . سينما چـون ديـگـر       
جنبه هاي فرهنگي ، ادبيات ، نقاشي ، تـئـاتـر و        
غيره وسيله اي است روبنائي با ظوابط مختص بـه    
خود و از طريق محتوي و فرمي كه ميـگـيـرد در      
استحكام ستونهاي زيربنا ميكوشد و بر آن تائثـيـر   

 ميگذارد .
سينما در يك تعريف ساده و عام عبارت اسـت از      
نقل يا ارائه يك طرح و ايده توام و همراه بـا يـك     
تصوير .( حال ميتواند طرح مزبـور داسـتـانـي و           
دراماتيك و يا مستند باشد ) و يا به عبارت ديـگـر    
در يك تعريف علمي كه نابغه و سينماگر ارزشمند 

هـنـر   ”  شوروي ،سرگئي آيزنشتاين مـي آورد :         
و خـود    “  سينما يعني مونتاژ يعني عمل پـيـونـد     

مفهوم مونتاژ كه كلمه اي فرانسوي است يـعـنـي      
گرد هم آئي تصاوير مجرد ( كه مستلزم نوع بـرش   
و شيوء ارائه ان است ) كه بطور زنجيروار طـرح و     

 ايده اي را بازگو ميكند .
همانطور كه در ادبيات ، اتصال كلمات جمله اي را 
تشكيل ميدهد و مفهومي را الغا مينمايد ، سينـمـا   
در فرم و شكل زنده تر و مؤثرتري يك مفهوم و يـا  
يك فكر را به وجود مي اورد يعني يك پالن يا يك 

) معموال به تنهايي تصويري نامفهوم ،  shotشات ( 
ناقص و فاقد هرگونه جستجو و كاوش است و اگـر  
بر حسب موارد استثنائي مفهوم و يا احسـاسـي را     
ايجاد كند جرياني انتراعي خواد بود كه در ان نـه    
تنها واقعيت انعكاس ملموس نيست ( چون فيـلـم    
تنها يك انعكاس است ) بلكه انعكاس واقعيت نـيـز    

بعبارت ديگر صحبت بر سـر  ” در آن مشهود نيست 
تز و آتني تز است . يعني از برخورد دو صحنه يـا     
نما ايده  جديدي به نام سنتز ابداع ميشود . همين  

پديده نو ظهور كه منشا مـادي    
دارد بر روي دستگاه حواس تاثير كـرده ،      
احساسي را به وجود مي اورد و احسـاس        
مذكور به تماشاچي منتقل ميگردد نتـيـجـه امـر       
اينكه ما را مشتاق ميكند تا به عنوان يك تماشاگر 
در طرح ارائه شده مجـذوب گشـتـه و در يـك             
گفتگوي سينمائي شريك گرديم . با مقد مـه اي       
كه گذشت به اين استدالل فكري مي رسيـم كـه     
سينما نيز مانند ادبيات تشكل زيبائـي شـنـاسـي       
صحنه ها ، نماها و سكانسها همچون كـلـمـات ،        
جــمــالت و فــعــل هــا مــوضــوعــي را ابــداع             
مينمايد .نظرات و ايده اي كه بـازگـو مـيـشـونـد          
بستگي مستقيم ( آگاهانه يا نـا آگـاهـانـه ) بـه              
برداشت فكري و ايدئولوژيكي سازنده آن از محيـط  
و جامعه اي كه در آن زندگي ميكنـد  دارد. در         
اينجا صحبت در مورد كيفيت و كميت آن اثـر و      
رابطه معقول و سازنده آندو ميباشد . ئر حقـيـقـت     
سازنده فيلم به عنوان يا ناقل ، گزارشگر و طـراح      
ايده اي ميشود كه با بينش مستقيم و طـبـقـاتـي     
خاص او همراه است چرا كه در جامعه طـبـقـاتـي     
همه چيز رنگ طبقاتي دارد و سينما به مثابه يـك  
روبناي فرهنگي از اين قاعده مستثـنـي نـيـسـت        

” هنر هفـتـم     ”  همين پدثده طبقاتي كه به شكل 
تجلي ميكند به صورت واكنشي ميخواهد وابستگي 
طبقاتي اش را به اين يا آن تماشاگر منتقل نمـوده  

 ، هژموني فكري اش را مستقر نمايد .
بايد نكته را پذيرفت كه هنر سينما ( حال به هـر     
سبك و فرم خود از ماترياليسم و رئاليسم نو گرفته 

سينمـاي     (Expressionism(تا اكسپرسيونيزم 
آوانگاردي ) مانند ديگر اركان روبنائي چون حقـوق   
، مذهب و غيره طبقاتي است به عبارت ديـگـر از     
يك محتوي سياسي مخصوص يك طبقـه خـاص     

به اين خـاطـر     ”  سياسي ” برخوردار است . مفهوم  
آورده شد تا ديدگاه جامع از هنر سينما و نـقـش     
فرهنگي و سازنده آن يا ويرانگري و انحالل آن در   
جامعه طبقاتي آشكار و روشن گردد . هنر سينـمـا    
به خاطر همه امكاناتي كه در درون خـود دارد .        
ميتواند بر خالف ديگر هنرها چون تئاتر ( كـه تـا      
حدودي محدود است ) چهارچوب محدوديتهـا را     

بشكند و هنر خود را وسيعا گسترش بخشد . فيلـم   
در يك مقياس هنري همانطور كه واقـعـيـات را        
منعكس مي نمايد و تصويري از چگونگي واقعـيـت   
ارائه ميدهد ، همچنين ميتواند بازتاب يا انعـكـاس   
آن واقعيت را نشان دهد ، ارائه و طرح اين يـا آن    
بستگي مستقيم با نحوه تفكر سياسي اين يـا آن      
سازنده اثر دارد . ژان لوك گودار كارگردان مترقـي   

” و روشنفكر فرانسوي كه يك نـوع سـيـنـمـاي          
به تماشاگر ارائه ميدهد و الـبـتـه    ”  برتولت برشتي 

فيلم هايش را جهت يك تمرين مـقـدمـاتـي بـرا        
آموزش قشر ممتاز و پيشرو جامعه ميسـازد ، در      
اين رابطه ميگويد : يك فيلم يك واقعيت نيست ،    
تنها يك انعكاس و بازتاب اسـت فـيـلـمـسـازان           
بورژوازي تمام برداشت و كوشش و تالشـشـان از     
نمايش يك فيلم ، انعكاس واقعيتها است . حـال       
آنكه ما ( منظورش گروه سينمايي ورتف اسـت )       

 .“واقعيت آن انعكاس برايمان قابل توجه است 
نكته اي كه حاز اهميت است اين است كه فيلم به 

” بازتاب واقعيت    ”  واقعيت بازتاب يا ”  عنوان يك 
با شيوه اي كه ارائه ميدهد يك جهانبيني سياسـي  
را بنمايش ميگذارد از طرف ديگر نوعـي انـديشـه      

” هنر براي هنر ”  سانتريستي وجود دارد كه سنگ 
را به سينه مي زند . اين نوع سانتريسم قالـب بـر      
سينما كه علي الخصوص در جوامع بورژوائـي مـد     

است . ”  بي تفاوت ”  روز شده است نوعي سينماي 
به نفي سـيـنـمـاي       ”  هنر ”  ايدئولوگهاي اين نوع 

انقالبي و هنر براي مردم پرداخته و با استنكـاف و    
رد موضع گيري طبقاتي تمام سعي و جهدشان در 
اين است كه اين تفكر منفعل را در جامعه تبلـيـغ   
نمايند كه هنر و سياست دو وسيله جـدا از هـم         
است . و هنري كه مدهي آن هستند تنها شكل و    
فرم است با سياست كامال بيگانه است . اين دستـه   
هنرمندان كه خود را از غافله سـيـاسـت بـه دور         
ميكشند ! در واقع طفيلي هاي روشنفكـران يـك      
جامعه از لحاظ ايدئولوژيكي منحط و محافظه كـار  
هستند كه در ساختن كاخ خيالـي و سـرزمـيـن         

پافشاري مـي    ”  ساختگي ”  رويائي خود يعني هنر 
ورزند .حال آنكه سينما به مـثـابـه يـك پـدثـده            
طبقاتي ، عليرغم اظهارات آن دسته از هنرمـنـدان   
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دربارة سينماي انقالبي و 
 سينماي بورژوازي 



خود فروخته ، انعكاس گر يك تفكر سياسي و در     
جهت تبليغ و اشاعه فرهنگ سـيـاسـي و يـك           
سيستم ايدئولوژيكي است .از اين رو قابل تـوجـه      
است كه بگوئيم هر فيلم حتي آن سري فيلم هـاي  
مطلقا مبتذل نه تنها وقت انسان را تلف ميكـنـنـد    
بلكه تاثير سياسي هم بجاي ميگذارند . بـورژوازي     
بي شرمانه اين واقعيت را منكر شده و با تزوير بـه    
مخدوش كردن افكار پرداخته . مردم سنت پرسـت   

عادت ميدهـد .    ”  مبتذل ”  را در يك كالم به هنر 
لپ مطلب اينكه سينماي غير سياسي اگر چه تاثير 
سياسي اش كمتر از انگونه فيلمهائي كه به نـوعـي   

) توسل مي ورزنـد     propagandaتبليغ سياسي (
دارد ، منتهي به طور غير مستقيم به هژمـونـي و     
استقرار فكري طبقه استثمارگر كمك شايان كرده 
، افكارشان را بابتذال كشانده و در نهايت در بـي      

 عملي غرق مي نمايد .
گودار كه فيلم هايش محتواي سياسي دارد و نوعي 

لنينيستي محسوب ميـشـود    –تبليغ ماركسيست 
( به خصوص كه با گورين مشتركا گروه سينمائـي   

را تشكيل دادند و فيلمهاي مترقي نظيـر  ”  ورتف ”  
باد شرق ، مائو ، والديمير و روزا ، نبرد در ايتاليا و   

 70و اوايل سالهـاي     60غيره را در اواخر سالهاي 
ميالدي ساختند ) بيـش از هـر كـارگـرادان و              

را ”  سـيـاسـي      ”  روشنفكر معاصر غربي نياز فيلم   
ياداور شده است و براي بازكردن راهي بـه سـوي     
سينماي متعهد فعاالنه قدم گذاشته اسـت . ايـن        
كارگردان هوشمند و صاحـب سـبـك هـرگـونـه           
سينماي سياسي رفرميستي و بدون تحليل را در     
هر قالب و شكل خود به محافظه كار و چه حداكثر 
ليبرال ، محافظه كارانه و مردود مي شمارد و آنـرا    
وسيله گمراهي تماشاگر ميداند . براي اين فيلمساز  
هيچ هنري از سياست جدا نيست .  در اين زمينـه   
وي يادآور ميشود : ما به عنوان يك تماشاگر بـايـد    
كامال درك كنيم كه هنر نمي تواند از سـيـاسـت      
جدا باشد . هر كار هنري يـك بـيـانـيـه و يـك              
استنباط سياسي به همراه دارد . حتي يك فـيـلـم     

 ...“وسترن با يك فيلم موزيكال هاليوودي 
اما سينماي سياسي غرب كمـاكـان در خـدمـت         
اشاعه و گسترش هر چه بيشتر فرهنگ موميـائـي   
شده و گنديده بورژوازي بـا ظـوابـط تـجـاري و            
استعماري بكار ميرود و جهت اقتدار سياسـي بـر     
تماشاگر فريب خورده با پوشش به اصطالح انساني 
و خصلت هاي اخالق گرايانه اما در فرمهاي كامـال  
انتزاعي و خواستهاي سردرگم و سمبليسم جنون ، 

همچنان با وقاحت برجا مانده اسـت بـطـوريـكـه        
سينماي غرب به عنوان يك وسيله در حـد رويـا       
براي توده هاي مشتاق عمل ميكند . بايد خـاطـر      
نشان ساخت در كشورهاي سرمايه داري غـربـي       
( بخصوص امريكا ) اگر از موارد استثنائـي چشـم       
بپوشيم خواهيم ديد كه همواره جنبه تجارتي ايـن  
يا آن فيلم بر جنبه آموزشي چربيده است . سينمـا   

را ”  هنر   ” در اينجا حتي ديگر مفهوم   
ــم  هـــ
ندارد و 

بورژوازي آنرا به 

انــحــطــاط 
كشانده و 

به 

نوعي 
ــه  بـــــــ

ــت .     مبـدل كـرده     ”  جنسي ”  سينماي  اسـ
سينمائي كه در آن بيماري مزمن ماشين پولسازي 
تحت الشاع هرگونه هدف ديگري شـده اسـت .         
چاشني فكري اين به اصطالح استـادان صـاحـب      
ذوق و اين آبشخوران فكري گريفيث ( پـدر فـن        

” سينما ) همانا مكتب انـحـرافـي و بـورژوازي              
” شـهـوت تـن        ”  است . نتيجه آنكه  ”  فرويديسم 

اشـتـيـاق    ”  و يك نـوع    ”  سينماي غرايز ”  بعنوان 
مكرر بخورد تماشاگر داده مـيـشـود .          ”  تجاري 

انديشه متافيزيكي در سينماي سياسي بـورژوازي    
توام با هم آغوشي هاي پر التهاب از مختصات هنـر  
به ابتذال كشيده اي است كه جهت پاسخگوئي هر 
چه بيشتر خواستهاي نفسائي طبقه بورژوا به كـار    
برده ميشود .در حقيقت سينماي سياسي بورژوازي  
اين انديشه گمراه كننده را تقليد ميكند كه بـايـد     
هنرمند مردمي از تجارب روانشناسي در جـهـت       
ارضأ خواستهاي تماشاگر ، هنر خويش را توسعه و   

در سينما ”  اغواگري ”  تكامل بخشد يعني به نوعي 
دست يابد . اينان براي نيل به اين اغـواگـري بـه         

شكل و فرم در سينما مقام واالئي ميدهنـد . امـا        
چهارچوب ارزش هاي هنري و زيبائي شناسي ايـن  
يا آن فيلم در محدوده اي از تصاويـر مـجـرد بـا         
محتوي ارتجاعي واپس گرايـانـه نـوعـي فضـاي          
اسطوره اي توليد ميكند چرا كه فرم و شكل هنري 
در سينماي بورژوازي ( هنر ساخـتـگـي ) فـاقـد           

اسـت.  ”  هنر و مردم ”  هرگونه ارتباط منطقي بين 
چرا كه هنر تجريدي تنها بهدعكسبرداري و كـپـي   
برداري از زندگي اكتفا ميورزد و تمايلي به ايـجـاد   
فرمهاي نو و قالب هاي جديد نشان نداده ، هـنـر     
سنتي را وسيله افسون عواطف تمـاشـاگـر مـورد       
استفاده قرار ميدهد . از نقطه نظر ديگر ، يـعـنـي       

” جنبه محتوي در سينماي سيـاسـي بـورژوازي        
آخرين فاز جهان بيني سيـاسـي آنـهـا       ”  اعتراض 

است . حتي در سينماي آنارشيستها ، آوانگاردها و  
سورئاليستها ، (ابر واقعيت گراها ) كلمه اعـتـراض       
همچنان در پوشش و تماليالت رفـرمـيـسـتـي ،        
اخالق گرايانه سنتي ، مذهبي پـوسـيـده و ايـده         
آليستي ( گاه بسيار فناتيك ) ، هرج و مرج طلبـي    
روشنفكرمابانه و مبتذل به جا مانده است . از ايـن     

واقعيـت  ”  رو سينماي بورژوازي نه به عنوان يك 
از واقعيت هاي مسلم و مـلـمـوس        ”  انعكاس 

زماني و مكاني بشر مـعـاصـر بـلـكـه بـه              
رمانتيسي بيمار مبتذل شده است كه نـاقـوس   
مرگ خود را هر چه سريعتر خـواهـد نـواخـت .          
اغواگري متداول در سينماي غرب خود مـاهـيـت      
كامال بورژوازي و تنگ نظرانه دارد كه مـخـصـوص    
جوامع سرمايه داري است . مختصات سـيـنـمـاي      
بورژوازي نوعي تلفيق هنر بيمار نوگرايانه يا نوعـي  

است . به عنوان مثال سـري     ”  سينماي متفاوت ”  
فيلم هائي كه بورژوازي در باره انها جنجال وسيـع  

سينماي انساني و ضـد  ”  راه مي اندازد تا به عنوان 
معرفي شوند در يك ارزيابـي كـلـي بـه         ”  جنگ 

تحريف واقعيات مي پردازد . اين روزها انتـقـاد از      
چنگ با يك رخوت محافظـه كـارانـه ، ايـجـاد            
هيجانهاي بيمارگونه رمانتيكي ، تشديد اضـظـراب   
هاي تشنجي ، پاترناليسم گرم و نـوعـي رخـوت        
سياسي پاسيوگرايانه عرضه مـيـگـردد كـه خـود           
جهان بيني سينماي بورژوازي از جنگ ، از سـوي  
احساساتي هاي الت دست طبقه انحارگر به صورت 
نوعي سازش هنري طبقاتي به طور كلـيـشـه اي      
تكرار ميشود . در اين فيلم هاي تكـراري و يـك        
نواخت هيچوقت سخني از ماهيت جـنـگ ( كـه         
جنگ سرمايه داري و غارتگرانه است ) و عـامـل        
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اصلي به راه انداخت آن ( امپرياليست ها ) به ميان   
نمي آيد و نتيجه انكه مسئلـه جـنـگ از سـوي           
مبلغان بورژوازي در حد همان باترناليسم گـرم و      
فاقد هرگونه اشاره به مسئوليت ما در قبال جـنـگ   
محدود ميشود . در اينجا بر خالف آنچه ماكسـيـم    

مي اورد سينمـا  ”  هدف ادبيات ”  گوركي در كتاب 
مضموني شسته و رفته پيدا ميكند . مفهوم واقعـي   
زندگي و هدف عالي در نظر اين روشنفـكـران بـه      
اصطالح هنرمند خوب آسائيدن خويـش اسـت .       
همواره از اينكه حقايق را بازگو كنند ، هـراسـيـده    
اند . آنها عليه جنگ صحبت به ميان مي آورند ، از  
مرگ و مير انسانها ، از عواقب شـوم و دلـخـراش        
پرتاب بمبها و غيره ... اما تفكر سياسـي شـان در         
همين محدوده محافظه كارانه ( اعتراض آري امـا     
انقالب مطلقا نه ) خالصه ميشود و هـيـچـگـونـه         
برخورد راديكال از برانداختن و واژگوني سيـسـتـم    
هاي موجود به عمل نمي آيد . جان كالم ايـنـكـه     
سينماي بورژوازي به نـفـي واقـعـيـت عـيـنـي               
( آبژكتيف )مبارزه طبقاتي و مبارزه ملي پرداخته ،   
افكار ، احساسات و شعور را تعيين كننده هسـتـي   
قلمداد مي نمايد ، اما سينما داراي يـك صـورت       
پويا و انساني نيز هست . سينمائي كه در ان حرف  
عمل است . سينمائي كه تئوري را با عـمـل تـوام       
كرده است . سينمائي كه بـنـا بـه گـفـتـه ژرژ                
سانجيِنس كارگردان مترقي و آگاه بوليوي : سينما  
قصه نمي گويد . اين سينمائي است كـه تـاريـخ         

اگر بخواهيم تاريخچه سينماي انقالبي را ميسازد .  
بررسي نمائيم بايد به دوران صامت در سينما روي 
بياوريم . فيلم به عنوان يك وسيله انقالبـي بـراي      
نخستين بار با پيروزي افتخارآميز حزب بلشـويـك   
در انقالب اكتبر تحت رهبري لنين ، انقالبي بزرگ 
تاريخ و رهبر و آموزگار پرولتارياي جـهـان پـايـه       

ساخـتـه   ”  جشن انقالب اكتبر ”  گذاري شد . فيلم  
 1919ورتف كارگردان ماركسيست و انقالبي سال 

اولين و نخستين فيلم انقالبي و سيـاسـي تـاريـخ       
سينما ميباشد . ورتف نيز مانند آيـزنشـتـايـن و          
پودوفكين معتقد بود كه پيدايش هنر سينما يـك    
عمل پيوند يا مونتاژ است همانطور كه گـودار بـه     
عنوان يك كارگردان هوشمند و متعهد دنبالـه راه    
ورتف را گرفت ، به اين اصل معتقد است كه يـك    
محتوي سياسي با فرم هنري آن سنجيده ميشود : 

يعني شما قادر نيستيد يك محتوي سياسـي را    ”  
بيان كنيد مگر آنكه به فرم و شكل انقالبي توسـل  

در واقع هنر سينماي انقـالبـي وابسـتـه       .“  جوئيد 

است به زيبائي فرم و شيوه ارائه طرح ( تحليلي ) و   
به رابطه متقابل ايندو . بايد خاطر نشان ساخت كه  

سينماي انقالبي در جهت ويران ساختـن  
كاخ هاي رويايي ، هنـر مـبـتـذل و         
ورشكسته است كه عوامل خيـالـي و     
ساختگي را ( هنر استوديو ) به مثابـه    
رابطه ارگانيك بين تماشاگر و هـنـر     
مي نشاند . اما بـرقـراري ارتـبـاط          

صحيح بين هنر و تمـاشـاگـر    
منوط به غلبه عوامل مـادي    

بر عوامل خيالـي يـا بـه        
گفته آيزنشتاين استفاده 

” هنر تولـيـدي     ”  از 
ــاي     ــج ــر  ”  ب ــن ه

اسـت .    ”  استوديو 
سينماي انقالبـي  

مــــــي 
بايسـت  

به عنوان يك 
بخش از مكـانـيـزم    

انقالبي مردم عـمـل   فرهنگي در جهت خواست 
كند و با بكارگيري منابع تازه و شكل و فرم هـاي    
نوين در به دور ريختن نقطه نظرات گنديده و ايده 
آليستي و بدبينانه هنرهاي افسونگر پافشاري ورزد   
و حباب هاي پوچ ، متزلزل و روياهاي متافيزيـكـي   
كه محصول سينماي كهنه و غير مادي ذهـنـيـت    
هنرمندان آلوده به فرهنگ موميائي شده و غـيـر       
پوياست را درهم شكند . چـرا كـه سـيـنـمـاي              
ساختگي و رويائي بيشتر تمايل بـه خـودنـمـائـي        
روشنفكر مابانه و تجريدي و ژستهاي سطـحـي و     
گنده گوئي هاي غير ملموس دارد و نه كندو كـاو    
در جهت شناخت و كـاوش انسـان در فضـاي              
ملموس و زندگي مادي او . اما همانطور كه گـودار   
مي افزايد : فيلم انقالبي پدثده و منشأ آن از جنگ  
سرد طبقاتي يا جنبشهاي آزادي بخش مي ايد . او  
تاكيد ميكند كه فيلم هاي سياسي بورژوازي تنـهـا   
به ثبت رويدادها و حوادث استنا مي ورزنـد انـهـا      
تنها به شرايط سياسي و كاركترهاي سياسـت بـاز     

” سـهـوا     ”  اكتفا كرده و به شرايط زيربنا عمدا يا   
توجه مبذول نداشته ، تصويري روشن از زير بنـاي  
اقتصادي و روبناي فرهنگي موجود نمي دهـنـد .     
ايزنشتاين نيز با قاطعيت از هنر و سينماي تجملي 
كه ايجاد هيجان هاي كاذب مي نمايد انتقاد كـرده  

) خيالي و    aesthetic، آنرا منبع زيبائي شناسي ( 

سنـت  
پرستـانـه   
مي پندارد . 
سوري داوديف 
در اين زمـيـنـه    
مــيــگــويــد :       
ايزنشتاين ميـخـواهـد    
تماشاگر نه به عـنـوان     
يك وسيله مهار شـده  
و افسون شـده در    
قدرت و توانـائـي   
سازنده اثر گرفتـار  
آيد بلكه به عـنـوان يـك      
انسان مسئول و متعهد در آن   
گفتگوي سياسي و فضاي توليد شده شـريـك و       
دمساز گردد . اشتياق و تمايل او با كسي كـه در       
صحنه رنج ميبرد و درد ميكشـد تـوام بـاشـد و           
احساس انقالبي خود را با او همراه نمايد و پس از   
خاتمه نمايش آن موجود تيره بخت را فـرامـوش       
ننمايد . هدف از سينماي انقالبي بر اين مـبـنـاي       
ايدئولوژيكي استوار است كه اگر چه سـيـنـمـاي       

بر پا نمي كـنـد امـا        ” انقالب ” انقالبي و سياسي 
وسيله اي است ارزشمند كه از يك آگاهـي بـراي     
نيل به آزادي و گسستن زنجـيـرهـاي تـوهـم و          
استعمار زدگي نو گفتگو مي كند . در كشـورهـاي    
تحت ستم و براي نمونه در سينـمـاي سـيـاسـي        
كشورهاي آمريكاي التين سخن از دوربين ، سخن 
از اسلحه تصويري است و فيلم به مثابه يك سـالح  
ايدئولوژيك عمل ميكند و با زبردستي و تكيـه بـر     
نيروي عظيم توده ها ، حيطه استعمار نو را در هـم  
مي شكند و به مفهومي دگرگون شده و انـقـالبـي    
ميرسد . كالم آخر اينكه از سينما به مثابه هـنـري    
بالنده و به عنوان يك سالح فرهنگي و روبـنـائـي      
جهت استحكام زير بناي اقتصادي و پـيـشـرفـت       
جامعه انساني سود بايد جست . شكي نيست كـه     
انقالب بر پايه آگاهي سياسي نيز استوار اسـت و      
سينماي انقالبي در يك بافت هنري پـلـي اسـت        

براي رسيدن و نيل به اين اعتالي فكري .  
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هنرمندان و روشنفكراني كه در زمينه هنر و   

انديشها بدون درك تضاد عمدة انسان موجود ، 

مفاهيمي كلي چون مرگ ، عشق ، ياس، پيري و 

خدا را ، دور از زمان و مكان مطرح مي كنند ، 

به زندانيان ابلهي مي مانند كه همواره بر سر 

ديوارهاي استوار سلول مي كوبند و گيجـي ،    

بهت ، خستگي و وازدگي ازين رفتار را كـه    

ناگريز استراحت و آرامشي نسبي بدنبال دارد
—
درمان دردهاي خود مي پندارند و آن را بـه      

اجتماع نيز پيشنهاد مي كنند .  
 

سعيد سلطانپور  ( وظيفه هنر )
 



راديكاليسم جنبش كنوني در كردستان ، اهـداف      
انقالبي توده هائي خود را بوضوح آشكار مي سـازد  

گذشته يك لحظه از تكاپـو بـراي      33كه در طول 
پيشبرد مبارزات براي آرمان بحقشان باز نايستـاده  
اند . امروز ديگر خواست عمومي توده هاي خـلـق      

” بيرون راندن نيروهاي اشغالگر ”  كرد در محدودة 
خالصه نـمـي     ” تمرين دمكراسي ” يا بفرض براي 

شود ، مبارزات تاكنوني خلق كرد ، پـا را بسـيـار        
فراتر از اينگونه شعارها گذاشته است ، جـنـبـش        
خلق كرد در تجربه عملي خود چنين شعارهائي را 
به آزمون كشيده است . انرژي و پتانسيل مـوجـود    

محصول واكـنـش در     ”  در مبارزات توده اي صرفاً 
نيست ، جهت آن نـيـز   ”  نيروهاي اشغالگر ”  مقابل 

غليرغم درك سطحي از اين مـبـارزاتُُُُُُ ، بـيـرون         
راندن صرف آنها نيست بلكه قبل از همه ريشه در   

” زمينه هاي عيني ناشي از حضـور نـيـروهـاي           
داشته و متوجه تحول بنيادي در ايـن    ”  سركوبگر 

زمينه از طريق درهم شكستن سـد راه چـنـيـن         
تحوالتي است . توده هاي ميليوني خلق كرد ، در    
عمل و در جريان مبارزات خود آشكـارا بـر ايـن        
حقيقت صحه گذاشته اند ،  كارگران و زحمتكشان 
به تجربه دريافته اند كه نه تنها ستم ملي ، بـلـكـه    

اجتماعي آنها  –تاثيرات عظيم در زندگي اقتصادي 
، زماني ريشه كن خواهد شد كه نظم ستمگرانه و   
ابزار حفظ ستم ملي درهم شكسته شده بـاشـد و     
قدرت و ارادة خود آنها جايگزين آن شده بـاشـد .     
همين واقعيت نيز هست كه نه تنها مفهـوم حـق     
تعيين سرنوشت و چگونگي حصول به آن را روشن 
مي سازد ، بلكه بيش از هـمـه قـدرت اراده و              
جسارت  انقالبي بالفعل در مبارزات امـروز خـلـق      
كرد را توضيح مي دهد و باالتر از همه راديكاليـزم  
اين جنبش را بنمايش مي گذارد.  ترديدي نيسـت   
كه انقياد مليتهاي تحت ستم ، بر زمينه مناسبـات  

اجتماعي معيني اعمال مي شود ، ايـن   –اقتصادي 
مناسبات در وجوه مشخصه خود منـافـع طـبـقـه        
معيني را بعنوان طبقه مسـلـط بـر يـك كشـور            
كثيرالمله با تمامي ساز و برگ بوروكراتيك نظامـي  
آن حراست مي كند . مناسبات مبتي بر ستمگـري   

ملي محصول ناگزير عقب ماندگي در كشـورهـاي     
تحت سلطه امپرياليسم ، و در نـتـيـجـه ، رشـد          
ناموزون سرمايه داري در اين گونه كشورها و عـدم  

دمكراتـيـك    –امكان قطعيت يافتن تحوالت بورژوا 
 در آنهاست .

در دوران امپرياليسم استيالي سرمايه انحصاري بر 
اقتصاد جهاني ، بويژه صدور سرمايه به كشـورهـاي   
عقب مانده چه بصورت مصنوعات صنعتي ، چه بـه  
صورت سرمايه گذاري در رشته خاصي از توليد كه 

اجتماعي ايـن   –نه بر بنياد الزامات رشد اقتصادي 
كشورها ، بلكه عمدتاً بر اساس نيازهاي سـرمـايـه      
مالي در غارت ثروتهاي طبيعي و اجتمـاعـي ايـن      
كشورها ، صورت مي گيرد ، مهم ترين عامل حفظ 
و ابقاي عقب ماندگي و بسط ناموزون مـنـاسـبـات     
سرمايه داري در اين كشورهاست كه بنا به خصلت 
انگلي خود ، قشر معيني از بورژوازي را نيز پرورش 
مي دهد ، كه با چنگ انداختن بر بخش عظيمي از 
منابع ثروت كشور و غارت آن ، بر اساس چـنـيـن    
مناسباتي پاي به عرصه گذاشته ، با برخورداري  از 
امتيازات اقتصادي تمامي قدرت خود را در جـهـت   
حفظ موقعيت انحصاري خود ،به كـار گـرفـتـه ،         
بوروكراسي عريض و طويلي را براي بسط هر چـه    
ارتجاعي تر مناسبات سرمـايـه داري و اعـمـال           
سركوب توده ها بوجود مي اورد .و ضمـن حـفـظ       

اجتماعي فرتوت در كـل       –ساختارهاي اقتصادي 
خود ، در كشورهاي چند مليتي ، انقياد ملل غـيـر   
خودي را به شديدترين وجه دنبال مي كند . ايـن     
تمايل فوق ارتجاعي بورژوازي ملت ستمگر دقيـقـا   
در انطباق كامل با گنديدگي نظام سرمـايـه داري     
جهاني و خصلت هار و بازدارنده امپريالـيـسـم در      
مقابله با روند تحوالت انقـالبـي اسـت .خصـلـت           
ارتجاعي سرمايه زماني كه در كشورهاي كثيرالمله 
با عقب ماندگي مفرط بورژوازي اين كشورها پيوند 
مي خورد ، خود را در گرايش فوق العاده به ارتجاع 
سياسي ، از طريق اتكاء كامل به دستگاه سـركـوب   
نظامي بوروكراتيك و محافظه كاري در برخورد بـه  
مناسبات ماقبل سرمايه داري و حفظ و ابقاء انـهـا     
اشكار مي سازد . بورژوازي ملت ستمگر در مواجهه  

با جنبشهاي ملي و براي حفظ موقعيت نـا بـرابـر      
تنها بر سالح سركوب خود متكي نيست ، بلكه اين 
سالح ، ما به ازاء طبقاتي معين خود را در مـيـان     
مليت تحت ستم پيدا مي كند و بر آن متكي مـي    

-گردد ، اين بورژوازي از مناسبـات اقـتـصـادي         
اجتماعي مشخص به دفاع بر مي خيزد كه منـافـع   
عامل ستمگري ملي را تامين مي كند . اما وحـدت   
منافع ، مابين بورژوازي ستمگر با مناسبات عـقـب   
مانده و متحجر عامل ثابتي براي حفظ و ابـقـاي       
انقياد ملي نيست ، بويژه در شرايط رشد مـبـارزات   
توده اي اين ستمگري ملي متناسب با شرايط رشد 
اين مبارزه ، استحاله اين رابـطـه را بـه رابـطـه            
مستحكمتر براي مقابله با اين رشد ، ناگريز ساخته 
و بورژوازي ستمگر را براي انحرافات مبارزات تـوده  
ها ، براي ايجاد زمينه و براي خلع سالح جنـبـش   
هاي انقالبي مليتهاي تحت سـتـم ، بـه اتـخـاذ            
روشهاي متفاوت و انتخاب متحدين مطمئن تـر ،    
ترغيب مي نمايد ، كه متداول ترين آن اتكـاء بـه     

 تمايالت ناسيوناليستي در اين جنبشهاست . 
اما در كردستان جدا از شكل كنوني اعـمـال ايـن      
ستم و تبعات جبري تاكنوني آن ، آنچـه كـه در       
كردستان امروزي مي گذرد ، مبارزه اي كـه بـر         
بستر اعمال اين ستمگري جاري اسـت ، چـهـرة        
كامال انقالبي به خود گرفته و به راحتي ، بدينگونه 
نقاط اتكاء ميدان عمل نخواهد داد . ستم ملي سـد   
راه نضج مبارزة طبقاتي است ، ولي نافي چـنـيـن      
مبارزه اي و يك مبارزة حاد طبقـاتـي در مـيـان         
مليت هاي تحت ستم نيست . هيچ جنبش تـوده     
اي آنهم در ابعاد جنبش كنوني كردستان ، فـاقـد     
چهرة طبقاتي نمد تواند باشد . اين واقعيت را تنهـا   
اين يا آن تحليل اماري في نفسه ، از سـاخـت و       
بافت اجتماعي توضيح نمي دهد . سـطـح رشـد         
مبارزه و ميزان آگاهي طبقات اجتماعي ملت تحت 
ستم ، گوياي خصلت عمومي چنين مـبـارزه اي       
است ، و سمت و سوي اصلي آن را تعـيـيـن مـي       
كند . رشد مبارزه طبقاتي و كيفيت عمومي خـود     
جنبش انقالبي است كه جهت گيري آن را آشكـار  
مي سازد و در تناظر با سازماندهي متناسب ، بيـان  

 طبقاتي اهداف راديكال خود را باز مي يابد .  
سازماندهي جنبش انقالبي توده هاي يك مـلـيـت    
تحت ستم ، در اشكال مختلف آن ، ايـن جـهـت        
گيري را مي تواند تسريح نمايد ، اما اتكاء صرف به 
اشكال معيني از مبارزه و بي اعتنائـي و يـا بـي          
برنامگي ئر برخورد به اشكال ديگـر آن ، بـويـژه          
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 جنبش انقالبي خلق كرد در كدام جهت ؟
 ( بخش پاياني )عليه كدام سياست  ؟



سازماندهي توده اي گسترده در چنين جـنـبـش      
هائي ، آنها را از منبع اساسي تغذيه خود ، در دراز   
مدت دور نموده ، جهت گيـري راديـكـاآلنـهـا را          
فرسوده خواهد ساخت . چنين ديدگاههائي قطـعـا    
در روند حركت خود در غياب اتكا سازمانياقته بـه    
توده ها به بند و بست در باال روي آورده  و از           
اهداف راديكال جنبش دور خواهد گشت .چارچوب 
مبارزات ملي ، در احتساب مجموعه عوامل محركه 
آن ، مبارزه دنكراتيك در جهت كسب حق برابر در 
حقوق ملي و آزادي تعيين سرنوشت آتي خـود و      
در زمينه  سياسي و به تبع آن در تمامي عـرصـه     
هاي ديگر است . اما ميزان و معيار سنجـش ايـن      
دمكراتيسم در جنبش هاي ملي ، همانگـونـه كـه      
گفته شد ، سطح رشد اين جنبش ها ، آگـاهـي و     
تجربه تشكل توده هاي پيشبرندة آن است ، كه در 
سمت گيري اساسي اين جنبشها ، در راسـتـاي         
تحقق اصلي ترين شعار دمكراتيسم يعنـي درهـم     
شكستن عامل ستمگري و جايگزيني آن بـا ارادة      
مقتدر توده هاي مسلح تبلور مي يابد بعبارت ديگر 
دمكراتيسم در جنبش هاي ملي سيمـاي روشـن     
خود را در انجام تحوالت انقالبي و پايبندي عملـي  
به چنين تحوالتي و سازماندهي آن ، به نـمـايـش    
مي گذارد . اين يك امر طبيعي است كه عالوه بـر   
ميزان مشاركت فعال اقشار زحمتكش ملل تـحـت   
ستم ، نقش ، نفوذي و موفقيت طبقه كـارگـر در     
جنبشهاي ملي ، در سمت گيري راديكال آنـهـا ،     
عامل مهم و تعيين كننده اي محسوب مي گردد و 
تامين چنين نفوذي تاثيرات بنيادي در طـرح و        

دمكراتيك خواهد داشت  –اجراي مطالبات انقالبي 
و خواست دگرگوني هاي اسـاسـي در زنـدگـي           
مليتهاي تحت ستم را به يك اراده و عزم همگانـي  
تبديل نموده ، در جريان عمل ضرورت ايجاد اهـرم  
هاي اين چنين تحوالت عميقي را الزامي و بعنوان 
يك وظيفه مبرم در پيشاروي جنبش قرار خواهـد  
داد .چنين جنبش هائي برنامه و اهداف نيـروهـاي    
سياسي را با محك تجربة عملي تـوده هـا و در           
جريان مبارزات آنها و در بوته نقد پـراتـيـك بـه         
آزمون خواهد كشيد . جنبش انقالبي توده هـائـي      
كه بر الزامات برچيدن عوامل عيني و ذهني فقر و   
فالكت خود آگاهي كامل يافته باشند ، جنـبـشـي    
خواهد بود نه تنها عليه ستم ملي ، بلكه قـبـل از       
همه عليه ستم ملي ، بلكه قبل از هـمـه عـلـيـه          
موجوديت نظم موجد ستم ملي و از ايـن طـريـق      
قطع ريشه هاي عقب ماندگي و فالكت ناشي از آن 

، كه نمود عيني و جود چنين سـتـمـي اسـت .           
بنابراين همانگونه كه گفتيم نقطه ضعف جـنـبـش    
هاي  ملي در غلطيدن آنها به خصومت صرفا ملـي  
بدليل شيوع نگرش سطحي و برخورد عاميـانـه و     
رايج به امر نابرابري ملي است كه در منسجم ترين 
شكل ، بيان خود را در ديدگاههاي ناسيوناليسـتـي   
باز مي يابد . رواج چنين تفكراتي در ميان توده هـا   
، در مغايرت با راديكاليسم امروز  جنبش خلق كرد 
و مبارزات بي امان آن آنچه كه امروز مي بايـد در    
برخوردار با معضالت جنبش انقالبي خلق كرد ، در 
تحليل عيني و در ارائه چشم انداز براي آن ، مـد      
نظر قرا گيرد ، درك همين جنبه از رشد و ارتـقـا     
جنبش كنوني و تالش در جهت تعميق بخشيـدن  
به راديكاليسم آن است . تنها چنيـن بـرخـوردي       
است كه مي تواند راهگشاي وظائف ما در قـبـال       
جنبش انقالبي خلق كرد باشد . جنبش امروز خلق  
كرد ف در طول سالهاي گذشته ، فراز و نشـيـب       
هاي زيادي را پشت سر گذاشته است . بويژه بـعـد    

تا كنون در ازموني سخت بـا     57از قيام بهمن ماه 
يكي از ددمنش ترين رژيمهاي تاريخ ، دسـت و        
پنجه نرم كرده است ، بلوغ سياسي خاصي را در     
مقايسه با جنبش هاي ملي نظير خود كسب نموده 
است ، اين امر عالوه بر تجربه مستقيم خود خـلـق   
كرد ، تاثيرات مستقيمي را از جنـبـش انـقـالبـي        
كارگران و زحمتكشان سراسر ايران نـيـز كسـب        
نموده است ، غناي جنبش انقالبي خلق كـرد در      
اين زمينه خاص ، ديناميسم دوروني آن را تسريـح  
كرده است و اين همه به همراه كارنامه درخشـان    
مبارزاتي اين خلق رزمنده ، راه ارتقا هر چه بيشتـر  
آن را همواره نموده است . انچه كه در طـي ايـن        
پروسه بيش از همه موثر بوده است جنبه ناگـزيـر   
آن اموزشهائي بوده است كه خود جريان مبارزه در 
سير توفنده خويش بدان دست يافته است . ايـن       
آموزشها ، بازتاب سيستماتيك در پيشبرد مـبـارزة   
كنوني نيافته در آن نگرديده است ، ولي ايـن امـر     
بدان مفهوم نيست كه هيچگونه بازتاب عينـي در    
روند عملي مبارزه كنوني نيافته باشد ، بـلـكـه بـر       
عكس در رشد و تعميق مـبـارزات كـارگـران و           
زحمتكشان خلق كرد ، حـتـي گـاه در رونـد               
خودبخودي آن ، جلوه روشني را از خويش بـجـاي   
گذاشته است . اين امر نقش و جايگاه اين مبارزات  
را درعرصه كنوني مقابله با رژيم بيـش از پـيـش        
آشكار ساخته و در اراده و عزم توده هاي خلق كرد 

 متجلي گشته است . 

اما جنبش توده اي ، بدون تشكل مـتـنـاسـب بـا        
شرايط خاص خود، بدون ايجاد ارگانهاي هدايتـگـر   
خويش ، هر اندازه وسيع و گسترده باشد ، تـنـهـا      

ممكن و   ”  بمثابه يك نيروي بالقوه ، در مبارزه اي 
در جا خواهد زد و عليرغم راديكالـيـسـم    ”  موجود 

خود ، از تبديل شدن به يك اهرم قدرتمند محروم 
خواهد گشت . انرژي ان در اين آن حركت پراكنده  
شده ، بدون آن كه امكان تمركز نيرو حاصل گردد 
، به هرز خواهد رفت بدون آنكه هر گام عملـي در    
جنبش توده اي ، به پله اي باري ارتقا سازمانيافتـه  
آن تبديل شود ، متناسب با وضعيـت و شـرايـط        
حاكم بر آنها ، بطور خودبخودي و منفردي پـيـش   
خواهد رفت ، بدون آنكه حتي امكان ارتباط عملي 
بين چند مورد معين از اينگونه مـبـارزات ايـجـاد       
گردد ، انتقال تجربه گردد ، شعار مشترك ، تحرك 
عملي سازمانيافته حتي در سطح يك منطقه معين 
اتخاذ و عملي گردد . هدف ما در اين ارزيابي بويژه  
به تجربيات چند ساله اخير ئ تحوالت كـمـي و       
كيفي اين مبارزه در اين مدت انگشت گذاشتن بـر  
آن واقعياتي است كه مي بايد در جنبش كـنـونـي    
بعنوان يك وظيفه مبرم مد نظـر قـرار گـيـرد .           
واقعيت اين است كه در طول  بيش از سـي سـال     
گذشته ، مساله برخورد به جنبـش تـوده اي در         
عمل با اهميت تلقي نشده است ، اين امـر نـمـي      
توانست اتفاقي باشد و نيست . اين امر قبل از همه  
ريشه در بنيان هاي برنامه ها و سياستهاي موجـود  
در عرصه جنبش انقالبي خلق كرد دارد . بسـيـار      
خطا خواهد بود ، هرگاه چنين فرض كـنـيـم كـه       
مسائله تنها يك اشتباه بيشتر نبوده است ، بـلـكـه    
برعكس خود برخورد بمثابه يكي از عـرصـه هـاي      
اصلي مبارزه كنوني در كردستان و بعنوان زمينه و 
بستر اصلي تغذيه و گسترش مبـارزه ، بـيـانـگـر          
واقعيت آن اهداف طبقاتي معيني است كه چنيـن  

 برخوردي را ايجاب مي كند .
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نشريه 

كودكان و 
 نوجوانان
ضميمه 

ريگاي گه ل 
 منتشر شد .



 
 آيا بياد داري

 كه يادمان دادند
 به ذ هنمان نشاندند
 و عاقبت باورمان شد

 كه خدا
 يار رفيقان و مظلومان

 يار انسانهاي
 آزاده است 

 و نيكان ؟
 كه خدا

 دشمن زورگويان است
 و اغنيا ؟

 آيا بياد داري
 كه آموختندمان

 تلقين مان كردند
 و عاقبت باورمان شد 
 كه پيامبران و امامان 

 از تباري ديگرند
 و مجريان قانون خدا
پس جاي در بهشت 

 دارند
و ما را اطاعت از آنان 

 واجب 
و ياراي مقابله مان با 

 آنان نيست ؟
 آيا بياد داري 

 كه فرا دادندمان
 به انديشه مان نشاندند
 و عاقبت باورمان شد 

 كه بي گناه
 به پاي دار مي رود

 نه باالي دار ؟
 اما ،

 تاريخ بيرحمانه ، 
 به تلخي ،

 ولي آگاهانه
 يادمان داد

 نشان مان داد
 كه خدا

 يار اغنياست و زورگويان
 كه پيامبران و امامان
 از تبار ديگر نيستند

 و بي گناه را مجريان خدا
 با قانون خدا

با قانون پيامبران و 
 امامان

 تنها به پاي دار نبردند
 به باالي دار بردند .

 و ما را   حتي ” 
 ”امان گريه ندادند 

 اكنون
 ياد گرفته ايم 

 آموخته ايم
 كه خداي خود 

 خويشيم
 و تنها فقيران و

محرومان از تبار  
 ديگر

 و قانونمان
قانون زحمتكشان 

 است
قانون 

 سوسياليسم .
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 قانون زحمتكشان 
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 :ŸÌö:Ô]�ËÑ ارگان كميته كردستان سازمان
 اتحاد فدائيان كمونيست 

آخر هر ماه به دو زبان كردي و فارسي منتشر  
 ميشود ، 

را در اينترنت از سايتهاي  ŸÌö:Ô]�ËÑ:ارشيو 
 زير دريافت كنيد 

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

  روابط عمومي
webmaster@fedayi.org

 كميته كردستان
kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران
 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج
karaj@fedayi.org 
  كميته آذربايجان 
azer@fedayi.org 

تاك  مسئولين پال
 paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي
  panahjo@fedayi.org 

براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان كمونيست و يا 
 ارگانهاي ان با يكي از آدرسهاي زير تماس بگيريد

برای رويت آخرين اخبار و 
 -دانشجويان  -گزارشات کارگران 

ايران و جهان  -زنان  -ستم ملی 
به اين وبالگ مراجعه کنيد اين 
 اخبار و گزارشات روزانه است

http://
behrang12.blogfa.com/ 

 

 بمباران شيميايي ارتش فاشيست تركيه
 عليه نيروهاي گريال محكوم است 

 
ارتش   (PKK)بنا به اخبار موثق دريافتی از حزب کارگران کردستان                         

فاشيست ترکيه در يک اقدام جنايتکارانه و غير انسانی به بمباران شيميايی و
فرو ريختن بمبهای آتش زای ناپالم بر محلهای استقرار گريال مبادرت

تن از چريکهای  30ورزيده که متاسفانه تاکنون منجر به شهادت بيش از                  
کرد و زخمی شدن دهها تن ديگر گشته است . عمليات جنايتکارانه دولت و
ارتش ترکيه با صرف مبالغ هنگفت بر عليه خلق کرد کردستان ترکيه و
نيروهای گريال در حالی صورت ميپذيرد که آوارگان زلزله ويرانگر شهر
وان کردستان ترکيه در سرمای چندين درجه زير صفر بدون کمترين
امکانات مورد بی اعتنايی قرار گرفته اند و تنها مردم شريف و انساندوست
ديگر شهرهای ترکيه اعم از کارگران و زحمتکشان ترک و کرد صادقانه در

 تالش جمع آوری کمکهای مردمی و ارسال آن برای زلزله زدگان هستند .
دولت فاشيست و اسالم پناه          
ترکيه قطعا پاسخ چنين بی            
حرمتی به انسانيت را با قيام       
عمومی توده ها در سراسر         
ترکيه دريافت خواهد نمود .       
کمکهای بيدريغ امپرياليسم         
جهانی بسرکردگی                            
امپرياليسم آمريکا به دولت          
فاشيست ترکيه نيز نخواهد          

 توانست اين رژيم هار و جنايتکار را از سرنوشت خويش بدور نگهدارد .
ما ضمن محکوم نمودن اقدام جنايتکارانه ارتش فاشيست ترکيه در بمباران
شيميايی نيروهای گريال ، افکار عمومی بين المللی را به مقابله با چنين
کردارهای پليدی از جانب حاکمان جنايتکار ترکيه فرا خوانده و همچنين با

 دوستان و رفقای گريالهای قربانی ابراز همدردی مينماييم .
 

 زنده باد مبارزات آزاديبخش خلقهاي تحت ستم
 زنده باد سوسياليسم

سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران                
برقرار باد جمهورى فدراتيو شورايى ايران !   

 سازمان اتحاد فدائيان كمونيست
 كميتة ايالتى كردستان
2011/11/5 

 سرنطون باد رذيم جمهوري اسالمي 
, برقرار باد جمهوري فدراتيو شورائي !   


