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 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 
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 در اين شماره ...

پيام كميته كردستان بمناسبت سي و 
سومين سالگرد قيام و چهل و يكمين 

 سالروز رستاخيز سرخ سياهكل 

 مجلس» انتخابات  «درباره 
 شوراي اسالمي 

 2ص 

 6ص 

 قيام و جنبش انقالبي خلق كرد
 7ص 

 سياهكل تجسم اراده وعمل انقالبي 
 9ص 

 مبارزات خلق تركمن
 11ص 

بهمن ، شصت و پنجمين  2بمناسبت 
سالگرد اعالم جمهوري خودمختار 

 14ص  كردستان!

بمناسبت اطالعيه روابط عمومي سازمان 
 16ص  درگذشت مادرجزني

پيام تبريك تحريريه ريگاي گه ل به  دست 
 16ص  اندركاران نشريه راه سرخ

بهمن سالگرد رستاخيز  19گرامي باد 
سرخ سياهكل ، روزي كه خشم خلق 
خروشيد و بر لبها از شوق رستاخيز 

 صدها سرود جوشيد !
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 کارگران و زحمتکشان سراسر ايران !

سی و سه سال ت�م�ام از ق�ي�ام ت�وده ه�ای               

ک�ه بس�اط         57بهم�ن     22مردم ايران در 

ننگين نظام سلطنتی را از اي�ران ب�رچ�ي�د         

گذشت . هنگاميکه توده های زحمتکش و  

استثمار ش�ده م�ردم اي�ران در اي�ن روز                 

تاريخ�ی ف�رام�وش نش�دن�ی ، ب�ا ش�ور و                    

اب��ت��ک��ار و ب��ا روح��ي��ه ای س��رش��ار از                   

قهرمانی ، فداک�اری و ج�ان�ف�ش�ان�ی و از               

خود گذشتگی به قيام مسلحانه برخ�اس�ت�ن�د     

تا ستمگران رابا قهر انقالب�ی س�رن�وگ�ون       

سازند . تمام وجود قيام کنندگ�ان س�رش�ار       

از اميد و آرزو بود . آنها به فردائ�ی م�ی      

انديشيدند که نه تنها بساط ظل�م و س�ت�م و          

بيدادگری رژيم شاه برافتاده باشد بلکه بر 

ويرانه های کاخ ستمگران ، جامع�ه رف�اه     

و خوشبختی ، جامعه ای رسته از ستم و   

استثمار بنا نهاده شده باشد . اما اينک ک�ه   

سی و سه سال از قيام ميگذرد هر کارگر 

و زحمتک�ش س�ت�م�دي�ده و اس�ت�ث�م�ار ش�ده                   

ب��وض��وح م��ی ب��ي��ن��د ک��ه ب��ه ج��ای رژي��م               

ستمگر س�ل�ط�ن�ت�ی ش�اه ، رژي�م س�ت�م�گ�ر                    

جمهوری اسالم�ی ک�ه اي�ن ن�ي�ز ه�م�ان�ن�د                  

رژيم شاه پاسدار منافع طبقه سرماي�ه دار    

، مدافع تمامی ثروتمندان ، استثم�ارگ�ران   

و س��ت�م��گ��ران و دش�م��ن س�وگ��ن�د خ��ورده               

کارگران و زحمتکشان است قرار گرف�ت�ه   

اس���ت . رژي���م���ی ک���ه ق���دم ب���ه ق���دم                         

دستاوردهای عظيم توده ها را در انق�الب  

از آنها باز پس گرف�ت و ث�م�رات آن�ه�م�ه             

قهرمانی و حماسه آفرينی توده های مردم 

را لگد مال کرد . س�ران م�رت�ج�ع رژي�م               

جمهوری اسالمی که زمانی برای ف�ري�ب     

توده های م�ردم وع�ده رف�اه و آزادی و                

خوشب�خ�ت�ی را م�ي�دادن�د . اک�ن�ون دي�گ�ر                      

نزديک به سی و سه سال است ک�ه ت�م�ام        

پرده ها را کنار زده اند و برای سرک�وب  

کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان س�راس�ر اي�ران             

رژيم خ�ف�ق�ان و ت�رور را ب�رق�ار ن�م�وده                   

ان��د .م��رت��ج��ع��ي��ن ح��اک��م ب��ا ت��وس��ل ب��ه                     

ديکتاتوری تروريستی ، عري�ان و ع�ن�ان        

گسيخته حتی ابتدايی ترين حقوق مدن�ی و    

انسانی را از توده های مردم سلب ن�م�وده   

اند . ابعاد اين اختناق و سرکوب به ح�دی   

رسيده که حتی زندگی خص�وص�ی م�ردم        

ج�اس�وس�ی در        –نيز از مداخالت پليس�ی    

ام��ان ن��م���ان��ده اس���ت ، ب���ي��دادگ��ری و                     

خودکامگی رژيم به حدی رسيده است که 

اعتراض جهانيان را نسبت ب�ه کش�ت�ار و          

شک�ن�ج�ه و زن�دان و ب�ی ح�ق�وق�ی م�ردم                      

ب��ران��گ��ي��خ��ت��ه اس��ت . در ده��ه ش��ص��ت                 

زندانهای رژيم انباشته از زنان و م�ردان    

ان��ق��الب��ی ب��ود ک��ه ج��رم  آن��ه��ا دف��اع از                   

دم��ک��راس��ی و آزادی و دف��اع از م��ن��اف��ع              

کارگران و زحمتکشان ايران بود . تع�داد   

بازداشت شدگان آن سالها به مرز ص�ده�ا   

هزار رسيد و تنها طی م�دت ه�ف�ت س�ال           

هزاران تن از انقالبيون ايران ب�ه ج�وخ�ه      

های اعدام سپرده ش�دن�د . ن�ه ف�ق�ط ت�وده                  

های کارگران بلکه اقشار دي�گ�ر ج�ام�ع�ه          

ن��ي��ز ه��ر ي��ک ب��ه ن��ح��وی در م��ع��رض                 

بيدادگريها و ستمگريهای رژيم جمه�وری  

اسالمی قرار گرفته اند . تمام مليت ه�ای     

ساکن ايران ، همه اقليت های م�ذه�ب�ی و        

قومی نيز از حقوق اج�ت�م�اع�ی ، انس�ان�ی           

محروم شده اند و هر لحظه و هر ساع�ت  

در معرض ستمگريهای اي�ن رژي�م ق�رار        

دارند . شرايط زن�دگ�ی م�ادی ت�وده ه�ای             

مردم نيز هيچگاه مانند ام�روز رق�ت ب�ار        

و اسفناک نبوده اس�ت . ک�ارگ�ران اي�ران            

که در معرض استثمار شديد و ب�ي�ک�اری        

روز افزون قرار دارند ، با فقر و فالکت 

روز اف��زون روب��رو هس��ت��ن��د و ش��راي��ط             

زندگی آنها مدام وخيم تر و وخيم تر ش�ده  

اس��ت . ک��م��ب��ود م��اي��ح��ت��اج روزم��ره                      

زحمتکشان ، افزايش روز افزون ق�ي�م�ت      

کاالها ، تحميل ه�زي�ن�ه ه�ای ت�ح�ري�م ب�ه                 

دوش ت��وده ه��ا ، زن��دگ��ی را ب��ر ع��م��وم                

زحمتکشان دشوارتر کرده اس�ت . رژي�م        

جمهوری اسالمی در جهت م�ق�اص�د ج�اه         

طلبانه و توسعه ط�ل�ب�ان�ه خ�ود و اه�داف               

غ��ارت��گ��ران��ه ام��پ��ري��ال��ي��س��م ادام��ه ده��ن��ده          

بحرانی شده که جز فقربيشتر ب�رای ت�وده     

های مردم نتيجه ای نداشته اس�ت . ه�م�ه         

روزه ميلياردها تومان از ثروت جامعه ،   

از ثمرات دسترنج کارگران ايران بر ب�اد  

م��ي��رود و ب��رای ت��ام��ي��ن ه��زي��ن��ه ه��ای                  

تسليحاتی به جيب امپرياليس�ت�ه�ا س�رازي�ر        

می گردد. مردم ايران بايد در فقر و خانه 

خرابی بسر برند ،تا جيب سرماي�ه داران    

ايرانی و ص�اح�ب�ان ص�ن�اي�ع ن�ظ�ام�ی در                  

آمريکا ، آلمان ، اسرائيل و ... پر شود .      

رژيم جمهوری اس�الم�ی ن�ه ت�ن�ه�ا رژي�م                

ترور و اختناق را برقرار نموده است ن�ه    

تنها به فقر و فالکت ع�م�وم�ی دام�ن زده           

است ، بلک�ه س�ل�ط�ه ام�پ�ري�ال�ي�س�م را در                   

ايران بطور روز اف�زون�ی ت�ق�وي�ت ک�رده           

اس��ت و ب��ر وابس��ت��گ��ي��ه��ای م��ت��ع��دد ب��ه                  

امپ�ري�ال�ي�س�م اف�زوده اس�ت .ق�رارداده�ای                 

اس��ارت���ب���اری ک���ه اي���ن رژي���م ب���ا دول                 

امپرياليستی منعقد نموده است و گس�ت�رش   

مناسبات اقتصادی آن با اين دولتها و ني�ز  

دولتهای مرتجع وابسته نظير پ�اکس�ت�ان و      

ترکيه و غيره نشان ميدهد که ت�ا چ�ه ح�د        

اين رژي�م در ج�ه�ت م�ق�اص�د و اه�داف                    
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امپرياليسم گام بر ميدارد . خالص�ه ک�الم      

اينکه رژيم جم�ه�وری اس�الم�ی ح�اف�ظ و             

حام�ی م�ن�اف�ع س�رم�اي�ه داران ، پ�اس�دار                    

سلطه امپرياليسم ، مداف�ع دي�ک�ت�ات�وری و          

سرکوب و دشمن سوگند خورده کارگران 

و ع��م��وم ت��وده ه��ای زح��م��ت��ک��ش اي��ران             

است . اين رژيم طی سی و سه سال ج�ز     

ف�ق�ر و ب��دب�خ�ت�ی و ب�ح�ران��ه�ای م�داوم ،                      

دي��ک��ت��ات��وری و س��رک��وب ، کش��ت��ار ،                   

دربدری و آوارگی ص�ده�ا ه�زار ت�ن از           

مردم ايران که از شر ست�م�گ�ري�ه�ای اي�ن         

رژيم به کشورهای ديگر پناه ب�رده ان�د ،         

ثمری نداشته است و برهمين مبناست ک�ه    

اکثريت عظ�ي�م ت�وده ه�ای م�ردم از اي�ن                 

رژي�م روي�گ��ردان ش��ده ان��د و خ�واس��ت��ار              

برافتادن آن هستند . مج�م�وع�ه وض�ع�ي�ت          

اقتصادی و سياسی رژيم ن�ي�ز ک�ه ب�ط�ور          

مستمر با بحران روبرو بوده اس�ت نش�ان     

ده��ن��ده ت��زل��زل و ن��اپ��اي��داری اي��ن رژي��م             

عليرغم سرکوب خشن و افسار گس�ي�خ�ت�ه     

و حماي�ت ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ه�ا از آن اس�ت .                     

واقعيت امر اين است که رژيم جم�ه�وری   

اسالمی عليرغم فجايعی که به ب�ار آورده    

است و با آنکه سرکوب و ددمنشی را ب�ه    

حد اعالی خود رسانده است با اين وج�ود  

نتوانسته است روحيه ان�ق�الب�ی ، م�ب�ارزه          

جويانه ، مقاومت و ايستادگی را درم�ردم  

از بين ببرد . رژيم هر جنبش اعت�راض�ی    

توده ها را بيرحمانه سرکوب نموده اس�ت  

، دهها ه�زار ان�ق�الب�ی را در زن�دان�ه�ای                

خود به بند کشيده هزاران  انقالبی را ب�ه    

جوخه های اعدام سپرده است . به اعمال  

وحشيانه ترين شيوه های شکنجه ، رع�ب  

و هراس متوسل شده است ام�ا اع�ت�راض      

و م���ب���ارزه پ���ي���وس���ت���ه ت���داوم داش���ت���ه                 

است .ک�ارگ�ران اي�ران ک�ارخ�ان�ه را ب�ه                   

سنگر مبارزه تبديل کرده اند اعتص�اب و    

اشکال ديگر مبارزه پيوسته در ک�ارخ�ان�ه    

ها ادامه داشته است . ج�رق�ه ه�ای خش�م            

انباشته و متراکم شده توده ها هر دم اينجا 

 و آنجا می درخشد ! 

خلق قهرمان و م�ق�اوم ک�رد ه�م�چ�ن�ان ب�ا               

استواری به مبارزه مسلحانه ع�ل�ي�ه رژي�م       

ادامه ميدهند .ت�م�ام�ی اي�ن ح�ق�اي�ق نش�ان                  

دهنده اين واقعيت است که رژيم نتوانست�ه  

است روحيه ان�ق�الب�ی ت�وده ه�ا را دره�م               

شکند و چيزی نخواهد گذش�ت ک�ه ش�عل�ه         

های خشم انقالبی توده ه�ا زب�ان�ه کش�د و           

طومار ننگين اين رژيم را درهم پ�ي�چ�د .        

اما توده های زحمتکش م�ردم اي�ران ب�ی          

ترديد اينبار با تجارب ع�ظ�ي�م�ی ک�ه ط�ی           

چند سال گذشته آموخته ان�د و درس�ه�اي�ی         

گرانبهايی که انقالب به آنها داده اس�ت ،        

به پا می خيزند . کارگران و زحمتکش�ان   

ايران بخوبی پی برده اند که اعتماد ناشی 

از زود باوری چه مصائبی برا آنها ب�ب�ار   

اورده است انقالب به آنها آم�وخ�ت م�ادام      

که قدرت سياسی در دست خود کارگ�ران  

و زحمتکشان نباشد و توده های مسلح از   

طريق شوراهای خ�ود اع�م�ال ح�اک�م�ي�ت              

نکنند ، ثمرات تمام قهرمانيه�ا ، از خ�ود         

گذشتگيها و دستاوردهای انقالبی آنه�ا ب�ر     

باد خواهد رفت تج�رب�ه س�ی و س�ه س�ال              

گذشته بايد به توده ها مردم ايران آموخته 

باشد که اگر طبقه کارگر رهبری ان�ق�الب   

را در دست نداشته باشد ه�ر ت�ح�ول�ی ک�ه          

در اي��ران ص��ورت گ��ي��رد ب��ازه��م ت��م��ام              

مصائب و فجايع رژيم ش�اه و ج�م�ه�وری         

اسالمی ت�ک�رار خ�واه�د ش�د .ام�روز ک�م                 

نيستند کسانی که به توده های ستم�دي�ده و     

زجر کشيده از رژيم ج�م�ه�وری اس�الم�ی        

ب���ه دروغ وع���ده رف���اه و آزادی و                          

خوشبختی ميدهند ، سلط�ن�ت ط�ل�ب�ان اي�ن           

م��زدوران دس��ت نش��ان��ده ام��پ��ري��ال��ي��س��م و          

مدافعين پيگير طبقه سرمايه دار که سالها 

بر زحمتکشان ملت ما س�ت�م روا داش�ت�ن�د            

دوباره از سورخهای خود بي�رون خ�زي�ده      

و به مردم وعده و عي�د م�ی ده�ن�د . ام�ا               

کيست ک�ه در دش�م�ن�ی اي�ن دارو دس�ت�ه                    

مرتجع نسبت به کارگران و زحم�ت�ک�ش�ان     

ترديد داشته باشد ؟ ک�ي�س�ت ک�ه از اب�ع�اد             

جنايات اينان بی اط�الع ب�اش�د ؟ و ک�دام               

انسان زحمت�ک�ش�ی اس�ت ک�ه ب�ه م�اه�ي�ت                  

کثي�ف اي�ن�ان آگ�اه�ی ن�داش�ت�ه ب�اش�د ؟ ي�ا                        

مدافعين شورای ملی مقاومت را در نظ�ر  

بگيريد که در راس آنها جنايتکاری مان�ن�د   

بنی صدر اي�ن ج�الد م�ردم ک�ردس�ت�ان ،                 

ترکمن صحرا ، دانشجويان ، کارگران و 

زحمتکشان قرار داشت ، که برنامه خ�ود  

را دفاع از سرمايه داران و ح�ف�ظ ن�ظ�ام           

موجود قرار داده اند . اينان نيز به م�ردم     

وعده دمکراسی و آزادی م�ي�ده�ن�د . ام�ا               

ب�رخ��الف ادع�اه��ای ت�ب��ل��ي��غ�ات��ي��ش�ان ه��ي��چ            

اعتقادی به دمکراسی ندارند چ�را ک�ه ب�ه        

اولين و اساسی ترين اصل دمکراسی ک�ه    

همانا اعمال حاکميت توده های مس�ل�ح از     

طريق شوراهاست اعت�ق�اد ن�دارن�د و ب�از            

هم می خواهند ي�ک ج�م�ه�وری اس�الم�ی             

ديگر بر پا کنند .  جريان سب�ز ن�ي�ز پ�س          

از ج�ار و ج�ن�ج�ال بس�ي�ار و پش�ت�ي�ب�ان�ی                      

خارجی تا حدودی موفق گرديد بر ام�واج  

نارضايتی توده ها سوار گردد و ره�ب�ری   

چند حرکتی را بدست گيرد . ام�ا ط�ول�ی         

نکشيد که توده ها دريافتند که اي�ن�ان ن�ي�ز         

خواهان تغيير و تحول نمي�ب�اش�ن�د و ت�ن�ه�ا            

خواست آنها سهيم شدن در حاکميت اس�ت  

که در شرايط  ک�ن�ون�ی  م�ردم خ�واه�ان                 

سرنگونی آن هستند . ج�ن�اح ل�ي�ب�رال در             

طول م�دت ح�اک�م�ي�ت خ�وي�ش از زم�ان                   

نخست وزيری موسوی و در س�ي�اه�ت�ري�ن      

دوران تاريخ معاصر ايران که وی از آن 
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بعنوان دوران طاليی ياد ميکند تا دوران   

پ��روار ش��دن س��رم��اي��ه داران داخ��ل��ی و              

خ��ارج��ی در زم��ان ح��ک��م��ران��ی س��ردار            

سازندگی ؟! هاشمی رفسنجانی از برنام�ه   

اقتصادی ارتجاعی   –ای سياسی 

پيروی کرد که نتيجه آن تنها فقر 

و سيه روزی هر چه بيشتر توده 

ه��ای اس��ت��ث��م��ار ش��ده و م��ح��روم          

بود . و م�ا آن�ه�ا را از آغ�از ت�ا                

کنون و در آي�ن�ده ن�ي�ز دش�م�ن�ان                

خلق دانسته و معتقديم ک�ه س�ران     

آن بايستی به جرم خيانت و جنايت بشدت 

مجازات گردند . تاري�خ ه�رگ�ز س�ال�ه�ای            

را ف�رام�وش ن�خ�واه�د ک�رد .                67تا  60

خلق نميتواند خاوران را از ي�اد ب�ب�رد .              

توده ها بر آنند تا سالح خوي�ش را ب�رای       

روز انتقام صيقل دهند .اما انقالب بايد به  

توده های مردم آموخته باشد که ت�ن�ه�ا ب�ه         

کسانی اعتماد کنند که در برنام�ه خ�ود و       

در عمل از منافع کارگران و زحمتکش�ان  

دفاع ميکن�ن�د و خ�واه�ان ب�رق�راری ي�ک                

دمکراسی واقعی هستند و يگانه سازمانی 

سال مبارزه مستمر پ�ي�وس�ت�ه        41که طی 

نشان داده است که ل�ح�ظ�ه ای از م�ن�اف�ع             

کارگران و زحمتکشان ع�دول ن�ک�رده و          

در مرحله کنونی نيز خواستار ب�رق�راری     

يک رژيم حقيقتا ان�ق�الب�ی و دم�ک�رات�ي�ک            

است ، سازمان ماست . س�ازم�ان م�ا ک�ه            

چهل و يکمين سالروز بنيانگ�ذاری آن ب�ا       

بهمن يعنی سالروز ح�م�اس�ه آف�ري�ن�ی          19

فدائيان خلق در سياهکل فرا رسيده اس�ت    

در طول مبارزات بی امان و با برنامه و   

عملکرد انقالبی خود شايستگی آن�را دارد    

که مورد اعتماد ت�وده ه�ای م�ردم اي�ران             

باشد . چهل و يک سال پ�ي�ش رف�ق�ای م�ا           

در يکی از سياهت�ري�ن دوران�ه�ای ت�اري�خ           

اخير ايران به مبارزه ای حم�اس�ه آف�ري�ن       

ع��ل��ي��ه رژي��م ش��اه ب��رخ��اس��ت��ن��د و س��ن��ت                

مبارزات انقالبی کمونيس�ت�ه�ای اي�ران را         

احياء ن�م�ودن�د از آن پ�س ت�اک�ن�ون دف�اع                   

سازمان ما از منافع کارگ�ران و م�ب�ارزه        

ب�خ��اط�ر دم�ک��راس�ی و س��وس�ي��ال�ي��س�م ب��ر                

هيچکس پوشيده نيس�ت . ه�زاران ف�داي�ی            

که طی اين مدت در مبارزه ع�ل�ي�ه رژي�م         

ش��اه و رژي��م ج��م��ه��وری اس��الم��ی ج��ان              

باختند و يا در زندانهای رژيم ج�م�ه�وری      

و در خ�ون خ�ود           اسالمی در ب�ن�د ش�دن�د          

خ��ف��ت��ن��د وف��اداری خ��ود را ب��ه آرم��ان                    

کارگران و زحمتکشان نه در حرف بلکه 

در عمل نشان داده اند . صحت و خقانيت 

گفتار و کردار ، خط مشی و مواض�ع م�ا     

در تجربه های توده ها خود را نشان داده 

است سازمان م�ا از ه�م�ان ف�ردای ق�ي�ام                 

يعنی هنگاميکه اکثريت عظيم ت�وده ه�ای       

مردم پ�ی ب�ه م�اه�ي�ت ارت�ج�اع�ی و ض�د                    

انقالبی رژيم نبرده بودند به افشای رژي�م    

جمهوری اس�الم�ی پ�رداخ�ت و دوش ب�ه              

دوش توده ه�ای م�ردم از دس�ت�اورده�ای              

انقالب دفاع کرد ، از م�ب�ارزه مس�ل�ح�ان�ه         

خلقهای قهرمان کرد و ترکمن ک�ه ب�دف�اع        

مسلحانه از دستاوردهای انقالب برخاسته 

ب��ودن��د ، ه��م��ه ج��ان��ب��ه ح��م��اي��ت ک��رد و                 

پيگيرانه از خواستهای انقالب�ی ک�ارگ�ران      

و زحمتکشان دف�اع ن�م�ود . س�ازم�ان م�ا                

ماهيت رسوای ح�زب ت�وده و اک�ث�ري�ت�ی               

های خائن را که می کوشيدن�د ب�ه ف�ري�ب         

توده ها متوسل شوند تا  رژيم ارت�ج�اع�ی      

حاکم را مترقی و انقالبی معرفی ک�ن�ن�د ،      

افشا کرد . سازمان ما طی ب�ي�ش از س�ی         

سال ک�ه از ش�ک�ل گ�ي�ری ش�واری م�ل�ی                   

مقاومت گذشته است ، م�دوام�ا م�اه�ي�ت ،          

اهداف ، مقاصد و برنامه آن�را  

برمال نموده است و نشان داده   

است که جمهوری دمکراتي�ک  

اسالمی اينان نيز هي�چ ت�ف�اوت      

اساسی با ج�م�ه�وری اس�الم�ی          

خمينی ندارد . سازمان م�ا در     

برنامه و در ع�م�ل نش�ان داده        

است که پيگيرترين مب�ارزه راه راه�ی ،         

دمکراسی و سوسياليسم است .  س�ازم�ان      

فدائی که اساسا اهداف و منافع�ی ج�دا از       

اهداف و م�ن�اف�ع ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر ن�دارد و                  

هدف نهائی خ�ود را ب�ر ان�داخ�ت�ن ن�ظ�ام                  

س�رم�اي�ه داری ت�وس�ط ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر و                     

يک جامعه سوسياليست�ی م�ب�را         برقراری

از هرگونه ستم و استثمار قرار داده است 

، هدف فوری خود را س�رن�گ�ون�ی رژي�م          

جمهوری اسالمی و برقراری ج�م�ه�وری      

ف��درات��ي��و ش��واري��ی ق��رار داده اس��ت ک��ه             

 –فوری ترين درخواستهای دمک�رات�ي�ک      

ضد امپري�ال�ي�س�ت�ی و رف�اه�ی ت�وده ه�ای                  

مردم را سريعا متحقق سازد .عموم ت�وده     

های مردم از مظالم ديکتاتوری ، اخت�ن�اق   

و سرکوب رژيم جمهوری اسالمی بست�وه  

آمده اند و خواستار برقراری ي�ک رژي�م       

دمکراتيک در اي�ران هس�ت�ن�د . ب�رن�ام�ه                   

حداقل ما خواه�ان ب�رق�راری ي�ک رژي�م            

ح�ق��ي�ق��ت�ا دم�ک��رات�ي��ک از ط�ري��ق اع��م��ال               

حاکميت ت�وده ای از ط�ري�ق ش�وراه�ای                

کارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان و ت�وده ه�اس                   

مسلح اس�ت . ب�رن�ام�ه م�ا خ�واه�ان رف�ع                    

هرگونه تبعيض و ستم نژادی ، جن�س�ی ،     

قومی و ملی ، برسميت شناختن بی ق�د و    

شرط حق تعيين سرنوشت برای م�ل�ت�ه�ای     
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تحت ستم ايران و اجرای اکي�د آزادي�ه�ای      

سياسی است .در برنامه ما قط�ع�ی ت�ري�ن        

مبارزه عليه امپرياليسم و پ�اي�گ�اه داخ�ل�ی          

آن بورژوازی وابسته م�ل�ی ک�ردن ک�ل�ي�ه             

صنايع و موسسات متعلق ب�ه ب�ورژوازی     

بزرگ و انحصارات امپرياليست�ی ، ال�غ�ا        

و افشا قراردادهای اسارتبار امپرياليست�ی  

و کنترل شوارهای کارگری بر ت�ول�ي�د و        

توزيع خواسته شده است . ک�ار ن�ي�س�ت ،          

نان نيست ، فقر عمومی بر جامعه ح�اک�م     

است ما قط�ع�ی ت�ري�ن ب�رن�ام�ه را ب�رای                 

تامين کار و رفاه عمومی ارائه داده ايم .   

انجام اين برنامه در گرو سرنگونی رژيم 

جمهوری اسالمی و برقراری ج�م�ه�وری      

فدراتيو ش�وراي�ی اس�ت ، ه�ي�چ ت�ردي�دی                  

نيست که توده های زحمتکش ميهن م�ا و    

روش�ن��ف�ک��ران ان�ق��الب�ی پ��س از آن ه��م��ه               

مبارزه و قهرمانی ننگ دوام و بقاء رژيم 

جمه�وری اس�الم�ی را ت�ح�م�ل ن�خ�واه�ن�د                   

کرد . کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان�ی ک�ه ب�ا                  

قدرت اليزال خود رژيم سلطنتی ش�اه را      

با آنهمه ق�درت س�رک�وب و ن�ظ�ام�ی اش               

درهم کوبيدند قادرند ، می توان�ن�د و ب�اي�د         

رژيم جمهوری اسالمی را سرنگون کنن�د  

و بگور بسپارند .کارگران و زحمتک�ش�ان    

ايران ! روشنفکران انق�الب�ی ! م�ردان و            

زنانی که همه روزه ستم رژيم جم�ه�وری   

اسالمی را با تمام وجود خ�ود ل�م�س م�ی         

کنيد ، برای نبرد نهائی ع�ل�ي�ه رژي�م ب�پ�ا             

خيزيد ! و برای ي�ک ق�ي�ام م�ج�دد ع�ل�ي�ه                  

رژي�م س�ت��م�گ��ر و ارت�ج��اع�ی ج�م��ه��وری               

اس�الم��ی آم��اده ش��وي��د .ت��وده ه��ای م��ردم              

س��راس��ر اي��ران ! ت��ح��ت ره��ب��ری ط��ب��ق��ه             

ک�ارگ��ر ، اي��ن ط��ب��ق��ه مص��م��م و س��ازش               

ناپذيری که تاريخ رسال�ت دگ�رگ�ون�ي�ه�ای         

عظيم عصر م�ا و اي�ج�اد ج�ام�ع�ه ن�وي�ن                   

سوسياليستی را ب�رع�ه�ده وی ق�رار داده             

است به گ�رد پ�رچ�م و ب�رن�ام�ه س�ازم�ان                 

اتحاد فدائيان کمونيست ک�ه ه�م�ان�ا پ�رچ�م           

سرخ رهايی بخش کارگران اي�ران اس�ت       

به نب�رد ق�ط�ع�ی ع�ل�ي�ه رژي�م ج�م�ه�وری                    

 اسالمی برخيزيد!

س��رب��ازان و پ��رس��ن��ل ان��ق��الب��ی ارت��ش !              

نزديک به چهار دهه بحران و ج�ن�گ ب�ه      

شما ثابت کرده است که م�ق�اص�د ت�وس�ع�ه         

طلبانه و ج�اه ط�ل�ب�ان�ه رژي�م ج�م�ه�وری                    

اسالمی در جهت منافع سرماي�ه داران و      

امپرياليسم است .تفنگهای خود را بس�وی     

 رژيم جمهوری اسالمی برگردانيد ! 

 کارگران انقالبی ايران !

 گردان پيشتاز مبارزه توده ها !

کميته ه�ای م�خ�ف�ی اع�ت�ص�اب را ب�رای                   

برپايی يک اع�ت�ص�اب ع�م�وم�ی س�ي�اس�ی              

 ايجاد کنيد !

کارخانه ها را به اعتصاب بکشيد و خ�ود   

يک قيام مسلحانه آماده کنيد . مع�ل�م�ي�ن و        

محصلين انقالبی و مبارز ! مدارس را به  

سن�گ�ر م�ب�ارزه م�داوم ع�ل�ي�ه رژي�م ب�دل                     

کنيد ! کميته های مخفی اعتصاب و هسته 

های مقاومت را س�ازم�ان ده�ي�د و ن�ق�ش               

 انقالبی خود را در جنبش ايفا نماييد !

 دهقانان زحمتکش ! 

ت�ن�ه�ا س�رن�گ�ون��ی ج�م�ه��وری اس�الم�ی و                   

برقراری جمهوری فدراتيو شوراي�ی م�ی     

ت��وان��د پ��اس��خ��گ��وی خ��واس��ت��ه��ای ان��ق��الب��ی        

دمکراتيک و رفاهی شما باشد . ب�ع�ن�وان         

متحد نزديک ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر در ان�ق�الب                

 عليه رژيم جمهوری اسالمی بپ

 ا خيزيد!

اعضا و ه�واداران س�ازم�ان ! م�داف�ع�ي�ن               

پيگير منافع طبقه ک�ارگ�ر، م�ب�ارزي�ن راه          

سوسياليسم  ! هم�ان�گ�ون�ه ک�ه ت�اک�ن�ون ب�ا                 

قهرمانی و از خود گذشتگی در خط مقدم 

جبهه عليه دشمنان طبقاتی پيکار کرده ايد 

و پرچم سرخ آرمانهای واالی ک�ارگ�ران       

را برافراشته نگاه داش�ت�ه اي�د و اف�ت�خ�ار               

آفريديد با پيگيری تام و تم�ام ب�ه م�ب�ارزه         

ادامه دهيد ! طبقه کارگ�ر را م�ت�ش�ک�ل و             

آگاه کنيد ! پيوند خود را با طب�ق�ه ک�ارگ�ر        

مستحکم تر نماييد. کارخانه ها را ب�ه دژ       

تسخير ناپذير تبدي�ل ک�ن�ي�د ، خ�ائ�ن�ي�ن ب�ه                  

آرمانهای کارگران و دوس�ت�ان دروغ�ي�ن           

خلق و کليه مدافعين پوشيده و آشکار نظم 

 موجود را بيرحمانه افشا کنيد ! 

برنامه انقالبی سازمان را وسيعا به م�ي�ان   

توده ها ببريد . بر فعاليتهای تبليغ�ی خ�ود      

ع�ل��ي��ه ن��ظ��م س��ي��اس��ی اق��ت��ص�ادی م��وج��ود           

بيافزايد. شعارهای سازمان را ب�ر در و           

ديوار بنويسيد . فراموش نکنيد که ق�درت     

م��ا در تش��ک��ي��ل و آگ��اه��ی ک��ارگ��ران و                 

زحمتشکان نهفته است و هيچ نيروي�ی را    

ي��ارای م��ق��ابل��ه و م��ق��اوم��ت در ب��راب��ر                  

کارگران و زحمتکشان نيست . با قطعيت  

می گ�وي�ي�م ک�ه پ�ي�روزی م�ا و ش�ک�س�ت                     

مرتجعين حتمی است . افتخ�ار ب�ه ط�ب�ق�ه           

 کارگر اين مبارزان ثابت قدم و استوار!

افتخار به هزاران فدائی که قهرمانانه در   

زندانهای رژي�م و در ب�راب�ر ج�وخ�ه ه�ا                 

اع���دام ب���ه آرم���ان���ه���ای ک���ارگ���ران و                   

 زحمتکشان وفادار ماندند .

افتخار به کليه مبارزين و انقالبي�ون�ی ک�ه      

 عليه رژيم پيکار می کنند !

 زنده باد انقالب

 زنده باد سوسياليسم!

 مرگ بر سرمايه داران و کليه مرتجعين

 مرگ بر خائنين و سازشکاران

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 برقرار باد جمهوری فدراتيو شورايی

کميته کردست�ان س�ازم�ان ات�ح�اد ف�دائ�ي�ان               

 کمونيست
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توده های مردم زحمتکش ايران ؛ ک�ارگ�ران ،         

 زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، دانشجويان..

ب��ه م��وع��د ب��رگ��زاری              چ��ن��دروزی ب��ي��ش��ت��ر       

م�ج�ل�س ش�ورای اس�الم�ی اي�ران                  »انتخابات«

مراکز تبل�ي�غ�ات�ی       باقی نمانده است . بلندگوهای 

ازم�دت�ه�ا ق�ب�ل            و رسانه ای جمهوری اس�الم�ی  

بمنظور داغ     »انتخابات«تبليغات خودرا حول 

تشديد کرده اند و نسبت به آزاد     کردن تنور آن

و ازم�ردم        بودن انتخاب�ات اط�م�ي�ن�ان م�ي�ده�ن�د             

دع��وت م��ي��ک��ن��ن��د ت��ا ب��ه ش��ک��ل گس��ت��رده ای                      

 شرکت کنند.  »انتخابات«در

درجوامعی ک�ه اق�ل�ي�ت�ی از            »انتخابات «اينکه 

قدرت اقتصادی و به تبع آن ق�درت      ثروتمندان

سياس�ی رادردس�ت دارن�د مض�ح�ک�ه ای ب�ي�ش                    

نيست ،کمترين شبهه ای وجودندارد. امروز ب�ا     

و دس�ت      وسايل ارتباط جمعی  توجه به تکامل

يابی نسبتا آسانتر توده های م�ردم ب�ه اخ�ب�ار و           

اطالعات عمومی درباره چگون�گ�ی ب�رگ�زاری       

درکش�وره�ای اروپ�ائ�ی و             »ازاد    انتخابات «

آمريکا ، مبين ه�م�ي�ن واق�ع�ت اس�ت ک�ه ح�ت�ی                    

دراين کشورهای پيشرفته سرماي�ه داری ب�دون       

خ�رج م��ي�ل��ي�ون�ه��ا دالر از ط�رف ک�ان��دي�داه��ای                  

نمايندگی و نيز ب�دون پش�ت�ي�ب�ان�ی ش�رک�ت ه�ای                

غول پيکری ک�ه ب�ر م�دي�ا ه�ا و رس�ان�ه ه�ای                       

ش�انس�ی       حکومت ميکنند،  جمعی اين کشورها

 .انتخاب شدن وجود ندارد  برای

در ج�م��ه�وری اس�الم�ی م�ا، س�ردم��داران                   ام�ا 

حکومت درهنگام انتخابات ع�الوه ب�رک�اربس�ت       

همه ترفند ها وعوامفريبيهای رايج درن�ظ�ام�ات      

سرمايه داری ، ازعقب مانده ترين مناس�ب�ات و     

وارگ�ان�ه�ای اب�داع�ی خ�ود               هيرارشی م�ذه�ب�ی     

استفاده ميکنند تا انتخابات فرمايشی خود را ب�ه    

اراسته س�ازن�د . اي�ن�ک�ه            »انتخابات آزاد«لباس 

ان��ت�خ��اب��ات ب��اي�د پ��ی رو م�ب��ان��ی                ک�ان��دي�د ه��ای    

ان هم از نوع شيعه دوازده ام�ام�ی ب�وده        شرع

و به نظام واليت ف�ق�ي�ه م�وم�ن وم�ع�ت�ق�د ب�اش�ن�د                   

و..هنوز کافی ن�ي�س�ت .ک�ان�دي�ده�ا ب�رغ�م ق�ب�ول                     

قانون اساسی و سابقه ذوب شدن درواليت فقي�ه  

از جمله بايد از چندين فيل�ت�ر گ�ذش�ت�ه ب�اش�ن�د و               

بدوا صالحيت آنها مورد تائيد ارگانهای م�ت�ع�دد    

ق�رارگ�رف�ت�ه       حاکميت

باشد تا بتوانند بع�ن�وان   

و بطريق اول�ی      ظاهرشوند»انتخابات «کانديد 

حاکميت عده ای را دستچنين ميکند و سپ�س از    

رای دهندگان ميخواهد تا به يکی از آن�ه�ا رای       

بدهند.البته تجربه نشان داده است که دردستگ�اه   

واليت فقيه، اين هم فورماليته ای ب�ي�ش ن�ي�س�ت          

چراکه ازدرون ازفيلترگذشتگان هم تنها آنهائ�ی  

بايد ازصندوقها بيرون ب�ي�اي�ن�د ک�ه ق�ب�ال چ�ن�ي�ن                   

ح��ک��م��ی ب��رای آن��ه��ا ص��ادرش��ده اس��ت. ت��ف��ل��ب               

 88دران�ت��خ��اب��ات ري��اس��ت ج��م��ه��وری درس�ال            

ريخته شده به صندوق�ه�ا     ودست کاری درآرای

که با اعتراضات گسترده ای درس�ط�ح ج�ام�ع�ه          

 مواجه شد، از نمونه های بارز آن است .

انتخابات ري�اس�ت       اکنون بويژه بعد ازمضحکه

وس��رک��وب خ��ون��ي��ن        88ج��م��ه��وری در س��ال        

اعتراضات مرم ، برناآگاه ترين ب�خ�ش ج�ام�ع�ه        

هم آشکار شده است که انتخاب�ات درج�م�ه�وری       

اسالمی فريبی بيش ن�ي�س�ت . ام�روزص�اح�ب�ان               

ح�ت�ی    درايران حاضرني�س�ت�ن�د         قدرت و ثروت

وذوب ش�دگ�ان دروالي�ت          ازجناح های درونی

فقيه هم بمنظور داغ کردن ت�ن�ور ان�ت�خ�اب�ات و             

مشروعيت بخشيدن به آن استفاده کرده آن�ه�ا را     

ب�ق�ي�ه        درتقسيم قدرت سهيم سازند تاچه رسد به

م��ردم ک��ه ه��رن��دای آزادی خ��واه��ان��ه آن��ه��ا ب��ا                 

 سرکوب و زندان واعدام مواجه ميشود.

ب�ازی  » ان�ت�خ�اب�ات�ی      «بنا براين شرکت درچن�ي�ن  

ب�ي�ش از س�ی و س�ه               دربساط رژيمی است که

سال است که توده های مردم را ازابتدائی ترين  

حقوق س�ي�اس�ی و م�دن�ی خ�ود م�ح�روم ن�م�وده                     

نب�اي�د ش�رک�ت         بازی انتخاباتی  درچنين  است. 

وضعيت حساسی   کرد .درعين حال با توجه به

ت�ن�ه�ا ش�رک�ت ن�ک�ردن                که درآن به سر ميبريم

تاثير گذاری ت�وده ه�ای م�ردم ب�ر             درانتخابات

 راتامين نميکند .  اوضاع سياسی

کش�ورم��ا درش�راي��ط بس�ي��ار حس�اس��ی ب�ه س��ر                 

م��ي��ب��رد .ت��ح��ري��م��ه��ای گس��ت��رده کش��وره��ای                   

بر دامنه بح�ران اقص�ادی اف�زوده          امپرياليستی

،   کاهش درآمد ارزی  است . افت صادرات و 

وس�اي�ر م�راک�ز م�ال�ی               تحريم ب�ان�گ م�رک�زی        

به رکود و تورم بيش�ت�ر دام�ن زده و            وتجاری

درن�وس�ان    امری ک�ه ازه�م اک�ن�ون             خواهد زد

و افزايش تورم و سيرسعودی   شديد قيمت ارز

قيمت مايحتاج عمومی خودرا نش�ان م�ي�ده�د و           

خطرجنگی که عواقب آن فاجعه بارخواهد ب�ود    

 و همچون شبهی درآسمان کشوردرپروازاس�ت. 

رژي��م درت��الش اس��ت ه��م��زم��ان ب��ا ب��رگ��زاری             

ان��ت��خ��اب��ات ف��رم��ايش��ی و کش��ان��دن م��ردم پ��ای                

صندوقه�ای رای ب�رای اف�ک�ارع�م�وم�ی چ�ن�ي�ن                   

وانمودکند که گجويا هنوز ازپ�اي�گ�اه اج�ت�م�اع�ی          

ک������اف������ی ب������رای ح������ک������وم������ت ک������ردن                     

با تش�دي�د س�رک�وب        وازطرفی   برخورداراست

و دستگي�ری    اعتراضات واعتصابات کارگران

فعالين کارگری ، روزنامه ن�گ�اران و ف�ع�ال�ي�ن             

ج���ن���ب���ش���ه���ای اج���ت���م���اع���ی از اع���ت���راض���ات              

ت��وده ای در ف��راي�ن��د تش��دي�د ب��ح��ران              گس�ت��رده    

، اق�ت�ص�ادی          جلوگيری کند. امااوضاع سياسی 

ايران ، منطقه وج�ه�ان م�ب�ي�ن اي�ن             و اجتماعی

واق��ع��ي��ت اس��ت ک��ه رون��د بس��ي��ار پ��ي��چ��ي��ده ای                

زحمتک�ش م�ردم       پيشاروی مبارزات توده های

ايران گسترده است و نه شعبده بازی انت�خ�اب�ات    

و نه تشديدسرکوب بيشتر فعال�ي�ن ج�ن�ب�ش ه�ای           

رژي��م ب��اق��ی        راه گ��ري��زی ب��رای         اج��ت��م��اع��ی 

نگذاشته است که بتوان�د اوض�اع را ب�ه ح�ال�ت              

  و موقعيت خودراتحکيم کند.  عادی برگردانده

ما توده هاي زحمتكش مردم ايران را  

فراميخوانيم كه درانتخابات فرمايشي 

و نـمـايـش          شركت نكنـنـد    رژيم

پيش روي را به صـحـنـه    »انتخاباتي «

و   كارزار مبارزه عليه ستم وسركوب

،   و مبارزه براي آزادي  جنگ و كشتار

برابري و عدالت اجتماعـي تـبـديـل       

   كنند.

 سرنگون باد رزيم جمهوري اسالمي ايران

 برقرارباد جمهوري فدراتيو شورائي ايران

 زنده باد سوسياليسم

 اتحادفدائيان کمونيست سازمان 

 1390بهمن ماه 29
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ب�ه�م�ن       22ک�ه در         1357توفان انقالب 

ماه همان سال به قيام مسلحانه انجام�ي�د و     

نظام سلطنتی را ک�ه م�ظ�ه�ر س�ت�م�گ�ری                 

ساله شاهان بود از ايران ب�رچ�ي�د     2500

يکی از برجسته ترين رويدادهای انقالبی 

تاريخی و دقايق ارزشمند زندگی سي�اس�ی   

ت��وده ه��ای م��ردم اي��ران اس��ت ، ک��ه                       

بصورت فصل�ی ب�رجس�ت�ه ب�ر ص�ف�ح�ات               

تاريخ مبارزه انقالبی توده های س�ت�م�دي�ده     

و استثمار ش�ده ج�ه�ان ع�ل�ي�ه س�ت�م�گ�ران                 

تاريخ حک خواهد شد . هر چند که فقدان  

رهبری انقالبی و ضعف تشکل و آگ�اه�ی   

کارگران و زحمتکشان ايران مانع از آن     

گرديد که اين انقالب به فرجام پي�روزم�ن�د    

خود برسد و آرزوها و آرمانهای دي�ري�ن�ه    

ت�وده ه��ای م�ردم در ج��ه��ت ب��ران��داخ��ت��ن             

ستمگران و استثمارگران تحقق يابد بل�ک�ه   

ب��ال��ع��ک��س ي��ک��ب��ار دي��گ��ر س��ت��م��گ��ران و             

استثمارگران ابتکار عمل ان�ق�الب�ی را از        

دست توده های ستمدي�ده و زج�ر کش�ي�ده           

مردم ايران گرفت�ن�د .و  ب�ر آن�ه�ا مس�ل�ط                   

شدند ، با اين وجود عزم ابت�ک�ار و اراده       

انقالب�ی ت�وده ه�ا ک�ه در ح�ي�ن س�ال�ه�ای                      

طوفانی انقالب به نهايت خود رسيده ب�ود    

، دس��ت آورده�ای ع��ظ��ي�م��ی ب�رای آن��ه��ا              

بارمغان آورد که هر چند بخش ع�ظ�ي�م�ی     

از اين دستاوردها از آنها پس گرفته شد ، 

ام��ا خ��اط��ره آن��ه��ا ک��ه اي��ن��ک بص��ورت                

تجارب گرانبه�ا و ارزش�م�ن�دی در ذه�ن              

توده های مردم با ت�ج�دي�د ق�وای خ�ود ب�ه             

مبارزه ای تع�ي�ي�ن ک�ن�ن�ده ب�ر خ�اس�ت�ن�د ،                    

ت��م��ام��ی اي��ن ت��ج��ارب و خ��اط��ره ه��ای                 

دستاورده�ای ان�ق�الب�ی خ�ود را ب�خ�دم�ت                 

خواهند گرفت و اي�ن ب�ار ب�رای ه�م�ي�ش�ه              

ام��ان را از س��ت��م��گ��ران خ��ود خ��واه��ن��د               

گرفت . سوای تمامی نتايجی ک�ه ان�ق�الب        

ببار آورد و موضعی که هر ي�ک   1357

از طبقات و اقشار جامعه در اين ان�ق�الب     

اتخاذ نمودند ، نقشی که م�ل�ي�ت�ه�ای س�اک�ن          

ايران در تحول ان�ق�الب و دس�ت�اورده�ای          

انقالبی آن ايفاء ن�م�ودن�د ، ب�ر ه�ي�چ�ک�س               

پوشيده نيست و برجسته ترين نقش را در 

ميان مليتهای تحت ستم ، خ�ل�ق�ه�ای ت�ح�ت         

ستم ترکمن و کرد ايفاء نمودند که يکی با 

بنای شوراها بمثابه نطفه اعمال حاکم�ي�ت   

توده ای مظهر ابتکار انقالبی ت�وده ای و      

ديگری يعنی خلق کرد مظهر مق�اوم�ت و     

ايس��ت��ادگ��ی ان��ق��الب ب��ود . خ��ل��ق ک��ردک��ه             

سراسر تاريخچه زندگ�ی س�ي�اس�ی آن در           

دورانهای اخير با مبارزه عليه ستم�گ�ران   

توام ب�وده اس�ت ب�ار دي�گ�ر ه�ن�گ�ام�ي�ک�ه                      

سراسر جامع�ه را     1357طوفان انقالبی 

فرا گرفت به جنبش سراسری ت�وده ه�ای       

مردم ايران پيوست و ن�ق�ش ب�رجس�ت�ه  و            

انقالبی خود را در جن�ب�ش اي�ف�اء ن�م�ود .             

توده های مردم کردستان دوش ب�ه دوش        

تمامی توده های م�ل�ي�ت�ه�ای س�اک�ن اي�ران               

بمبارزه ای حماسه آف�ري�ن و ق�ه�رم�ان�ان�ه            

ع��ل��ي��ه رژي��م ش��اه ب��رخ��اس��ت��ن��د ، ت��ا ب��ا                    

 –سرنگونی آن درخ�واس�ت�ه�ای ان�ق�الب�ی              

دمکراتيک ديرينه خود را ب�م�ث�اب�ه ام�ری        

ف�وری م��ت��ح��ق��ق س��ازن��د . آن��ه��ا در ق��ي��ام                

بهمن با يورش بمراکز س�ت�م    22مسلحانه 

و س��رک��وب ن��ق��ش ان��ق��الب��ی خ��ود را در              

سرن�گ�ون�ی ق�ه�ر آم�ي�ز رژي�م ش�اه اي�ف�اء                      

نمودند . آنها مسلح شدند تا مس�ل�ح�ان�ه از          

دستاوردهای انقالبی خ�ود دف�اع ک�ن�ن�د و              

 ستمگری ملی را نيز براندازند .

خلق کرد ب�ن�ا ب�ه س�ن�ن م�ل�ی و ت�ج�ارب                      

مبارزاتی خود از همان آغاز قيام از اي�ن    

امتياز ويژه برخوردار بود ک�ه ب�رخ�الف        

توده های مردم سراسر ايران از اع�ت�م�اد      

مطلق و پ�ي�روی ک�ورک�وران�ه نس�ب�ت ب�ه                 

دارو دسته خمينی که بر موج جنبش توده 

ها سوار شده بودند مبرا بود از همين رو 

هنگامي�ک�ه ض�د ان�ق�الب ب�ق�درت خ�زي�ده                  

ت��الش ن��م��ود ک��ه ب��ا ت��وس��ل ب��ه ت��وه��م و                 

ناآگاهی توده ها و اعتماد ناآگاهانه ای که 

آنها به خم�ي�ن�ی داش�ت�ن�د ، اب�ت�ک�ار ع�م�ل                    

انقالبی را از توده ه�ای م�ردم ب�گ�ي�رد و            

نخستين گام را در ج�ه�ت  ض�د ان�ق�الب�ی             

خود بازسازی ارتش و خ�ل�ع س�الح ت�وده         

ها قرار داد . خ�ل�ق ک�رد از ب�ر زم�ي�ن                      

گ��ذاش��ت��ن س��الح س��رب��از زد . ت��ج��رب��ه                  

مبارزاتی و سنن انقالبی توده دهای مردم 

کردستان به آنها آموخته بود ک�ه ت�ن�ه�ا ب�ا            

در دست داشتن س�الح ق�ادرن�د از دس�ت             

آورده��ای ان��ق��الب��ی خ��ود دف��اع ک��ن��ن��د ،               

هرگونه ت�وط�ئ�ه ض�د ان�ق�الب�ی را دره�م                 

کوبند و در برابر يورش س�ازم�ان ي�اف�ت�ه          

رژيم ايستادگی و مقاومت کنند . ان�ه�ا در      

تجربه مبارزاتی خود ديده بودن�د ک�ه ه�ر        

گاه سالح از دست آنها گرفته شد ، س�ل�ب     

حقوق و تداوم ستم پ�ي�ام�د آن ب�وده رژي�م            

جمهوری اسالمی که بخوبی آگاه بود ، تا 

وقتی که سالح در دست توده ه�ای م�ردم     

کردستان باشد ، نه قادر اس�ت ن�ظ�م ض�د         

انقالبی خود را در م�ن�اط�ق دي�گ�ر ح�اک�م            

سازد و نه ميتواند خلق کرد را به تبع�ي�ت   

و فرمانبرداری از خود وا دارد ، ف�رم�ان   

س��رک��وب خ��ل��ق ک��رد را ص��ادر ک��رد و               

يورش عنان گسيخته مزدوران مس�ل�ح آن     

به کردستان آغاز گرديد . ام�ا م�گ�ر م�ی           

ت��وان خ��ل��ق مس��ل��ح��ی را ک��ه ب��دف��اع از                 

دس��ت��اورده��ای ان��ق��الب��ی خ��ود و رف��ع                   

ستمگری بپا خاسته است ، سرکوب ک�رد    

و بانقياد کشی ؟ مگر م�ی ت�وان م�ردم�ی           

را که به نبردی نا ب�راب�ر ب�رخ�اس�ت�ه ان�د              

شکست داد ؟ تجربه نش�ان داد ک�ه خ�ل�ق             

ˇ::: IIIÂÑ]4  61:1390:بهمن
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مسلح شکست ناپذير است رژيم در جنگ 

مرداد به  28سنندج و در يورش گسترده 

ک��ردس��ت��ان ب��ا ش��ک��س��ت روب��ر ش��د و                     

سرافکنده راه عقب نش�ي�ن�ی را در پ�ي�ش              

گرفت . در زم�ي�ن�ه ت�اث�ي�ر اي�ن م�ق�اوم�ت                  

دليرانه مردم کردستان که مورد پشتيبان�ی  

و حمايت همه نيروهای انقالبی و مت�رق�ی   

سراسر اي�ران ب�وي�ژه س�ازم�ان م�ا ق�رار                

گرفت همين بس که که رژيم پس از اي�ن    

شکستها تا مدت�ه�ا ن�ت�وانس�ت اه�داف ض�د              

انقالبی خود را بنحو فش�رده و م�ت�م�رک�ز          

پيش برد . خلق کرد م�ظ�ه�ر م�ق�اوم�ت و            

ايستادگی انقالب گ�ردي�د . رژي�م ت�م�ام�ی                

تالشهای ضد انقالبی خود را بکار گرفت 

ت��وده ه��ای م��ردم ک��ردس��ت��ان را زي��ر                    

شديدترين فشارهای اقتصادی و سياسی و 

ن��ظ��ام��ی ق��رار داد ، دس��ت ب��ه اع��دام و                

کشتار جنايت بار زد دس�ت ب�ه ق�ت�ل ع�ام            

جمعی مردم روستاه�ای ک�ردس�ت�ان زد ،           

دهقانان بيدفاع را گلوله باران کرد ، ام�ا      

اينک پس از گذشت ب�ي�ش از س�ی و دو              

س�ال از ن��خ��س�ت��ي��ن ي��ورش�ه��ای رژي�م ب��ه               

کردستان ، روش�ن ش�ده اس�ت ک�ه ت�م�ام                    

تال�ش�ه�ای م�ذب�وح�ان�ه رژي�م ب�ا ش�ک�س�ت                     

روبرو شده است . هر چند که اعتال هم�ه   

دمکرات�ي�ک خ�ل�ق         –جانبه جنبش انقالبی 

ک��رد در پ��ي��ون��د و ت��ح��ت ت��اث��ي��ر ج��ن��ب��ش              

سراسری توده های مردم ايران ص�ورت     

گرفت و تعرض همه جانبه اتی آن من�وط  

به يک جنبش سراسری عموم ت�وده ه�ای     

مردم ايران است . ام�ا ج�ن�ب�ش ان�ق�الب�ی                 

خلق کرد نه تنها در قيام بهمن م�اه ب�ل�ک�ه         

طی تمام دوران پس از آن اث�رات بس�ي�ار      

مساعد و مثبتی بر جنبش سراس�ری ت�وده     

های مردم بر جای گ�ذاش�ت�ه اس�ت. خ�ل�ق            

کرد ط�ی اي�ن م�ب�ارزه درس�ه�ای بس�ي�ار                   

ارزنده ای از ايثار ، مقاومت قهرمانی و   

از خود گ�ذش�ت�گ�ی ب�ه ع�م�وم ت�وده ه�ای                  

مردم داده است خلق کرد به عم�وم م�ردم     

ايران نشان داد که چگونه خلقی ک�وچ�ک     

اما مس�ل�ح و ب�ا اي�م�ان ، ق�ادر اس�ت در                      

برابر دشمنی ب�زرگ و ت�ا دن�دان مس�ل�ح              

ايستادگی کند ، و پ�وزه ارت�ج�اع  را ب�ه               

خاک مالد . خلق کرد پس از گذشت بي�ش   

از سی و دو سال نبرد مستم�ر ب�ه ع�م�وم         

توده های مردم ايران نشان داده است ک�ه  

ت��ن��ه��ا م��ردم مس��ل��ح ق��ادرن��د از آزادی و              

دمکراسی دفاع کنند . ت�ج�رب�ه م�ب�ارزات           

انق�الب�ی خ�ل�ق ک�رد ص�ح�ت و ح�ق�ان�ي�ت                      

ب�رن�ام�ه و خ�ط مش��ی م�ا را در زم�ي�ن��ه                      

 –ضرورت درهم شکستن ماشين نظامی   

بورکراتيک موجود در يک انقالب خلق�ی  

و واقعی ، تسليح عموم خلق و ح�اک�م�ي�ت       

توده ه�ا از ط�ري�ق ش�وراه�ا را ب�اث�ب�ات                   

رساند . تجربه قيام ب�ه ت�وده ه�ای م�ردم              

ايران و تمام مليتهای تحت ستم نش�ان داد    

که هيچ انقالبی بدون در هم شکستن س�ر    

تا پای ماشين دولتی موجود بدون تس�ل�ي�ح      

عمومی خلق و اعمال حاکم�ي�ت ت�وده ای        

به پيروزی نخواهد رس�ي�د . پ�س روش�ن            

اس��ت ک��ل��ي��ه کس��ان��ی ک��ه ام��روز پ��س از              

گذشت سی و سه سال از ق�ي�ام و آن�ه�م�ه              

تجارب ارزشمند توده های مردم س�راس�ر   

ايران و خلق کرد ، ب�از ه�م در ب�رن�ام�ه              

ه��ای خ��ود خ��واس��ت��ار ح��ف��ظ ارت��ش و                   

بورکراسی موجود و خلع سالح ت�وده ه�ا       

هستند . از هم اکنون با اين خيال ق�دم ب�ه        

عرصه مبارزه گذاشته اند ، ک�ه در ق�ي�ام        

مجدد توده ها يکبار دي�گ�ر دس�ت�اورده�ای        

انقالبی توده ها را از آنها باز پس بگيرند 

و درست عليه يک چني�ن گ�رايش�ی اس�ت         

که ما از هم اکنون پرچم مخالفت را ب�ل�ن�د    

کرده ايم . از همي�ن زاوي�ه اس�ت ک�ه م�ا               

امروز با افشاء م�دام و مس�ت�م�ر ش�واری            

ملی مق�اوم�ت و در راس آن م�ج�اه�دي�ن                 

خلق برخاسته ايم که بجای تسل�ي�ح ع�م�وم       

خلق و اعمال حاکميت توده ها از ط�ري�ق   

شوراها ، خواستار حفظ ارتش ضد خلقی 

موجود بوروکراسی پوسيده و ارت�ج�اع�ی      

 و خلع سالح توده های مردم اند . 

خلق قهرمان کرد که تاکنون نق�ش بس�ي�ار      

مهمی در انقالب ايران اي�ف�ا ن�م�وده اس�ت          

بايد به ت�ج�رب�ه آم�وخ�ت�ه ب�اش�د ک�ه ب�دون                   

رهبری طبقه کارگر بدون ايج�اد ن�ظ�ام�ی       

ک�ه در آن ت�وده ه�ای مس�ل�ح از ط�ري��ق                     

ارگانهای اقتدار ت�وده ای ، خ�ود اع�م�ال             

حاکميت ک�ن�ن�د ن�ه ت�ن�ه�ا ب�ه ح�ق ت�ع�ي�ي�ن                          

س��رن��وش��ت خ��ود و دي��گ��ر م��ط��ال��ب��ات و             

درخواستهای دمکراتيک و انق�الب�ی خ�ود      

دست نخواهد يافت بلک�ه ت�م�ام ث�م�رات و            

قهرمانی و حماسه آفرينی را که ب�ا خ�ون     

هزاران تن از بهترين ف�رزن�دان خ�ود ب�ه         

دست آورده است از دس�ت خ�واه�د داد .          

ترديدی نيست که خلق کرد تم�ام ت�ج�ارب      

ارزشمند خود را که طی چند سال گذشت�ه  

بدست آورده است بکار خواهد گ�رف�ت و       

همانگون�ه ک�ه در ق�ي�ام ب�ه�م�ن م�اه س�ال                      

و سالهای پس از آن تا به ام�روز   1357

نق�ش بس�ي�ار م�ه�م خ�ود را اي�ف�اء ن�م�وده                       

 است . 

در قيام قريب الوقع مجدد توده های مردم 

سراسر ايران تحت رهبری طبقه ک�ارگ�ر     

نقش قطعی تر خود را ايفاء خواهد ن�م�ود     

و ت��ا ت��ح��ق��ق درخ��واس��ت��ه��ای ب��ر ح��ق و                

 عادالنه اش از پای نخواهد نشست .

ˇ::: IIIÂÑ]4  61:1390:بهمن
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گ���روه���ی از        1349ب���ه���م��ن         19در    

انقالبيون کمونيس�ت ک�ه ت�م�ام وج�ودش�ان             

سرشار از ايمان و اعتقاد به طبقه کارگ�ر  

و آرمانه�ای واالی اي�ن ط�ب�ق�ه ب�ود ، ب�ا                    

حمله مسلحانه به پاسگاه سياهکل ن�ب�ردی     

حماسی را با خصم طبقاتی آغاز ن�م�ودن�د      

و فصل جديدی را در ت�اري�خ�چ�ه ج�ن�ب�ش          

کمونيستی ايران گشودند .تاکن�ون درب�اره      

اهميت تاريخی و ن�ق�اط ض�ع�ف و ق�وت                

مبارزه ای که رف�ق�ای ف�دائ�ی م�ا رد اي�ن               

روز آغ��از ن��م��ودن��د ، ب��ه دف��ع��ات و از                 

زوايای مختلف سخن بميان آم�ده اس�ت ،         

اما بويژه آنچه ک�ه ام�روزه ب�ا ت�وج�ه ب�ه               

اوضاع کنونی جنبش ب�اي�د ب�ر آن ت�اک�ي�د               

نمود ، نقشی است که رف�ق�ای ب�ن�ي�ان�گ�ذار          

س��ازم��ان م��ا ب��ر ام��ر م��داخل��ه ف��ع��ال در              

مبارزه طبقاتی از طريق روی آوری ب�ه      

عمل انقالبی قائل بودند و سياهکل تج�س�م   

يک چنين اعتق�ادی ب�ود .اي�ن اع�ت�ق�اد از                

يک درک صحيح مارکسيستی منشاء م�ی  

گرفت که نقطه عزيمت خ�ود را ب�ر اي�ن          

اصل استوار ميسازد که نقد يک پديده در 

تئوری کافی ني�س�ت ، ب�ل�ک�ه ب�اي�د ان�ت�ق�اد                   

نظری را با انتقاد عملی ت�وائ�م س�اخ�ت .           

پديده را در تئوری مورد انتقاد ق�رار داد      

و در عمل دگرگون کرد . از اين دي�دگ�اه      

، سياهکل ت�ن�ه�ا ي�ک اق�دام ف�داک�اران�ه و                 

جسورانه فدائيانی که به عمليات مسلحان�ه  

روی آوردند و سنت مبارزه آشتی ناپ�ذي�ر   

و قهر آميز را برای سرنگونی ستمگ�ران  

در ايران تثبيت نمودند ، نيس�ت ب�ل�ک�ه از         

آن مهمتر روی اوری ب�ه ع�م�ل ان�ق�الب�ی           

برای تغيير نظم موج�ود ، ت�ل�ف�ي�ق ان�ت�ق�اد               

نظری با انتقاد عملی و با نتي�ج�ه م�داخل�ه       

فعال در مبارزه طبقات�ی ، در ش�راي�ط�ی           

بود که از مدتها ثيش گسست ميان تئوری 

و عمل ، يک دوران رکود ، بی عمل�ی ،    

انف�ع�ال ، ب�الت�ک�ل�ي�ف�ی ، س�ردر گ�م�ی و                        

 پراکندگی را در جنبش حاکم ساخته بود .

حزب توده که در نتيجه اعمال سياسته�ای  

اپورتونيستی و خ�ائ�ن�ان�ه خ�ود ي�ک�رش�ت�ه                  

شکستهای مداوم را جنبش تحم�ي�ل ن�م�وده       

بود ، رسالتی جز تشديد بحران موجود و   

دام��ن زدن ب��ه پ��اس��ي��ف��ي��س��م و ان��ف��ع��ال                    

نداشت .گروهها و سازمانهای ديگ�ر ن�ي�ز       

که ظاهرا با حزب توده مرزبندی داشت�ن�د   

نه قادر بودند پاسخی مق�ت�ض�ی و درس�ت         

به مسائ�ل م�ب�رم و ج�ن�ب�ش ب�ده�ن�د و ن�ه                       

جرائ�ت آن�را داش�ت�ن�د پ�ا را از م�ح�دوده                     

حرف فراتر بگذارند و برای تغيير وضع 

موجود به ع�م�ل ان�ق�الب�ی روی آورن�د .                  

گروهی از روشنفکران ب�ی ع�م�ل ن�ي�زر            

خيانتهای حزب توده را بهانه ک�رده ، در      

اطاقهای دربسته به فلسف�ه ب�اف�ی مش�غ�ول          

ب�ودن�د ت�ا از الب�الی ک�ت�اب�ه�ا (( ت�ئ��وری                        

انقالب )) را کشف کنند و بر بحرانی ک�ه    

دامنگير جنبش شده بود ف�ائ�ق آي�ن�د ! در              

چنين شراي�ط�ی رژي�م ش�اه ب�ا ت�وس�ل ب�ه                   

ديکتاتوری عري�ان و ع�ن�ان گس�ي�خ�ت�ه و                

سلب ابت�دائ�ی ت�ري�ن ح�ق�وق و آزادي�ه�ای                 

سياسی به قدر قدرتی خود ادامه م�ي�داد و     

اين توهم را می پراکند ک�ه گ�وي�ا ام�ک�ان            

هر گونه فعاليت و عمل انقالبی از م�ي�ان     

رفته است . نيروهای انقالبی و مبارز که  

در تالش برای دگرگ�ون�ی اي�ن وض�ع�ي�ت           

بودند ثيش از آنکه بتوانند ب�ه ي�ک ع�م�ل           

جدی انقالبی روی آورند ، در ن�ط�ف�ه ای      

ترين شکل تشک�ل خ�ود از پ�ای در م�ی               

آمدند . نه رابطه محکمی ميان ن�ي�روه�ای     

لنينيسم وجود داش�ت      –معتقد به مارکسيم 

، نه ميان اين جريانات و طبقه گ�ارک�ر و     

نه سازمانی مستحکم و ادامه ک�ار وج�ود       

داشت که بتواند پ�اي�داری ج�ن�ب�ش را م�ن             

حيث المجموع ت�ام�ي�ن ک�ن�د . ان�ق�الب�ي�ون                   

واقعی در پی يافتن راه حلی برای ب�رون    

رفت از بن بست موجود بودن�د . مس�ائ�ل         

مبرمی در برابر جنبش قرار گرف�ت�ه ب�ود      

که پاسخ فوری را می طل�ب�ي�د . " اي�ن�ک              

بايد به اين مسائل پاسخ داده م�ی ش�د ک�ه          

برای پيوند گروهها و محافل مارکسيست�ی  

، ب��رای ج��م��ع آوری آن��ه��ا ح��ول ي��ک                   

سازمان و يک محور ، سازماندهی نوي�ن  

، ارتباط توده و ثيشاهنگ ، ت�رس�ي�م خ�ط         

 –فاصل�ی ب�ي�ن رف�رم�ي�س�م و م�ارکس�ي�م                      

لنينيسم انقالبی ، مبارزه با ديکت�ات�وری و     

تداوم مبارزه ضد امپرياليستی ، تالش در 

جهت تسري�ع دره�م ک�وب�ي�دن اع�ت�ق�اد ب�ع                  

ش�ک�س�ت ن�اپ�ذي�ری دش�م�ن ، خ�دش�ه درا                     

کردن قدر قدرتی هيئت ح�اک�م�ه در ذه�ن         

توده ها ، م�ح�و آث�ار ب�دب�ي�ن�ی نس�ب�ت ب�ه                     

پيشاهنگ ، ايجاد زمينه های ارتباط ت�وده  

ای در سطح گس�ت�رده و ب�االخ�ره اي�ج�اد               

سازمانی از انقالبيون ح�رف�ه ای ک�ه در            

شرايط خاص آن زمان ادامه کاری داشته 

باشد و بتواند الينقطع مبارزه را پيش برد 

ي��ع��ن��ی در ح��ق��ي��ق��ت ب��ت��وان��د در م��ق��اب��ل                 

ديکتاتوری سهمگين و س�رک�وب م�ط�ل�ق�ا             

قهر آميز آن ايستادگی کند ، باقی بمان�د و    

 رشد کند ، چه بايد کرد ؟

پاسخ به همه اين مسائل در دس�ت�ور روز     

قرار گرفته بود . دهها گ�روه و س�ازم�ان         

شيوه ها و روشهای متعددی را ب�خ�دم�ت        

گرفتند به هر شيوه ای متوسل م�ی ش�دن�د      

ˇ::: IIIÂÑ]4  61:1390:بهمن
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تا پاسخ چه بايد کرچ ؟ خود را ب�ي�اب�ن�د .         

غاف�ل از اي�ن�ک�ه اگ�ر ت�ک�رار ال�گ�و وار                      

تجربيات خلقها و جنبش ه�ای ان�ق�الب�ی و         

ل�ن�ي�ن�ي�س�م ب�ط�ور             –کارب�رد م�ارکس�ي�س�م          

مکانيکی ، ميتوانست ج�واب�گ�وی مس�ائ�ل          

باشد ، بسي�اری از مش�ک�الت آس�ان ش�ده              

لنينيستها می بايس�ت�ی     –بود . مارکسيست  

با فرار راه ق�رار دادن ت�ط�وري�ه�ای ع�ام             

لنينيستی به تحليل ش�راي�ط       –مارکسيستی 

مشخص جامعه بپردازند و با بهره گي�ری  

از تجربيات انقالبی خلقها ، آن اش�ک�ال ،     

روشها و شيوه ها را برگ�زي�ن�ن�د و ب�ک�ار           

بندند ک�ه م�ت�ن�اس�ب ب�ا ش�راي�ط مش�خ�ص                     

جامعه باشد و به امر آگاه کرچن و تشکل 

 توده ها و تداوم مبارزه مدد رساند ."

اهميت فعاليت بن�ي�ان�گ�ذاران س�ازم�ان در           

اين بود که به اين مسائل مبرم پاسخ گفتند 

، نه تنها يک تحليل مش�خ�ص از ش�راي�ط         

مشخص ايران ارائه نمودند ب�ل�ک�ه ن�ق�ش�ه           

ه��ای ت��ازه ای ب��رای م��ب��ارزه م��ط��رح                 

نمودند . اشکال سازم�ان�ی و ش�ي�وه ه�ای             

مبارزاتی کهنه را که بی ثمری آنه�ا ط�ی     

چند دهه به اثبات رسيده بود بکنار نهادند 

و اشکال و شيوه های جديدی برگزيدند .   

در مرحله تئوری و حرف باقی نماندند ،   

بمراحله عمل گام نه�ادن�د و راه و روش           

مداخله فعال در م�ب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی را در             

پيش گرفتند . اهميت سياهک�ل در ه�م�ي�ن          

بود .هر چند از آن هنگ�ام ت�ا ب�ام�روز و            

سال تمام ، س�ازم�ان م�راح�ل          41گذشت 

م�خ�ت�ل�ف�ی را پش�ت گ�ذارده و ام�روز ب�ا                      

مس�ائ�ل ک�ي��ف�ا ج��دي�دی روب�روس�ت ، ام��ا                  

عصاره تفکر و پراتيک حماس�ه اف�ري�ن�ان       

سياهکل که همان�ا روی آوری ب�ه ع�م�ل             

انقالبی برای دگرگ�ون�ی ن�ظ�م م�وج�ود و             

مداخله فعال در امر مبارزه طبقاتی اس�ت  

، همچنان بايد راه و روش سازمان م�ا و      

همه کسانی باشد که برخود نام فدائی م�ی  

گذارند . ما برا اين مس�ئل�ه ب�وي�ژه از آن             

جهت تاکيد می کنيم که امروز در ن�ت�ي�ج�ه     

ضرباتی که سازمان ما و جنبش ان�ق�الب�ی    

طبقه ک�ارگ�ر و ت�وده ه�ای م�ردم اي�ران                   

متحمل گشته است ، موج انف�ع�ال ، روی       

گردانی از مبارزه ف�ع�ال ، ف�ل�س�ف�ه ب�اف�ی               

های روشنفکرانه و تشکي�الت س�ت�ي�ز در         

 ميان بخشی از نيروها رواج يافته است .

درست است که در شرايط سلطه ارتج�اع  

و عنان گسيخته ، موج نوسان و ت�ردي�د ،     

بی اعتمادی و انفع�ال در پ�وش�ش ف�ق�دان            

چش�م ان��داز در م��ي�ان ع��ن�اص�ر م�ردد و                  

متزلزل تشدي�د م�ي�گ�ردد و اي�ن م�خ�ت�ص                 

جنبش ما نيست بلکه به درجات م�خ�ت�ل�ف       

در کليه جنب�ش ه�ا در چ�ن�ي�ن اوض�اع�ی                

عموميت دارد ، اما حساب انق�الب�ي�ون از      

اين عناصر و گرايشات جدا است . برای  

يک انقالبی کمونيست ک�ه ب�ه ط�ب�ق�ات و              

کارگر و حتميت پيروزی آن اي�م�ان دارد       

، ه�ي�چ ع��ام�ل�ی ن��م�ی ت�وان��د چش�م ان��داز                    

پيروزی را از م�ي�ان ب�ردارد و در ام�ر               

مبارزه خللی ايجاد کند . ثبات قدم ، ايمان 

و استواری يک کمون�ي�س�ت ان�ق�الب�ی اي�ن            

اس��ت ک��ه ت��ح��ت ه��ر ش��راي��ط��ی ق��ادر و               

حاضر به مبارزه است . ن�ه س�رک�وب و           

اختناق نه رکود جنبش ، و ن�ه در ن�ي�م�ه             

راه م����ان����دن        

ي��اران دي��روز    

هيچ يک ن�م�ی   

ت�وان�د ب�ر س�ر         

راه پ��ي��ش��ب��رد       

م����������ب����������ارزه 

ان�������ق�������الب�������ی 

ک��م��ون��ي��س��ت��ه��ا     

م���ان���ع اي���ج���اد    

کن�د . کس�ان�ی         

که امروز خود را کموني�س�ت ، ف�دائ�ی و           

غيره منامند ، حتی در صحت ب�رن�ام�ه و        

خط مشی سازمان کوچکترين ترديدی هم 

ندارند ، ام�ا اي�ن م�ب�ارزه در وض�ع�ي�ت                    

دشوار کنونی می هراسند ، اينها در عمل 

نه کمونيست اند ، نه معتقد ب�ه ب�رن�ام�ه و         

 خط مشی سازمان .

فدائی کسی است که برای تحقق اعتقادات 

خود مبارزه ميک�ن�د ، ب�ه ع�م�ل ان�ق�الب�ی                 

روی می آورد و هيچ عاملی ن�م�ی ت�وان�د       

م�ان�ع ف�ع��ال�ي�ت او گ��ردد .ب�اي��د ب��ا ت��الش                    

بالوقف�ه در پ�اس�داری از س�ن�ت م�ب�ارزه                  

فعال و انقالبی ف�دائ�ي�ان خ�ل�ق و م�داخل�ه                

فعال در امر مبارزه طبقاتی اين تم�اي�الت   

و روح�ي�ات م�ن�ف�ی را دره�م ش�ک�س�ت .                    

حقيق�ت اس�ت ک�ه م�ا در گ�ذش�ت�ه ب�ع�ل�ت                        

يکرشته اشتباهات ، در ن�ت�ي�ج�ه ض�رب�ات           

مداوم پليس و انش�ع�اب�ات م�ک�رر از اي�ن               

مداخله در امر مبارزه طبقاتی ب�از م�ان�ده      

ايم ، اما بدون ترديد با درس گ�رف�ت�ن از          

اين اشتباهات و ت�الش در ج�ه�ت اي�ج�اد                

يک تشکيالت مستحکم در ميان کارگران 

، و زح�م�ت�ک�ش�ان ق�ادر خ�واه�ي�م ب�ود ب�ا                      

مداخله فعال در امر مبارزه ط�ب�ق�ات�ی راه       

حماسه آفرينان س�ي�اه�ک�ل را ت�ا ن�ي�ل ب�ه                   

 هدف نهائی ادامه دهيم .

ˇ::: IIIÂÑ]4  61:1390:بهمن

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در نتيجه سه دهه مبارزه 
طبقاتي و از دل سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

پديد آمد و با نقد مواضع و انحرافات آن و با تغيير نام آن 
به سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در نهمين نشست خود 

تداوم فعاليت خود را تحت نام ، ارگان و  1357در سال 
مواضع جديد كه از نقد گذشته و تحليل شرايط حاضر بر 
مي خاست آغاز نمود . سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در 

عين حال تجلي وحدت بخشي از محافل و نيروهاي 
 كمونيست سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران است .



 

11 

خلق ترکمن از خ�ل�ق�ه�ای م�ح�روم اي�ران              

است که ساليان متمادی تحت ستم دوگ�ان�ه   

داش���ت����ه اس���ت. ک���ارگ���ران و                      ق���را 

زحمتکش�ان ت�رک�م�ن اع�م از ده�ق�ان�ان ،                   

همچون ديگ�ر  ...     دامداران ، صيادان و

زحمتکشان ايران سالها تحت ستم سرمايه 

ت�ج�ار رب�اخ�واران ب�ی            داران ، اربابها ،  

رحم و حکومتهای ارتجاعی ح�ام�ی آن�ه�ا         

ترکمن بعنوان ي�ک      بودند و هستند. مردم 

مليت با زبان ، فرهنگ و آداب و رس�وم      

ح�ق�وق م�ل�ی ب�ی            ويژه خود ، از هرگونه

بهره هستن�د. ط�ی پ�ن�ج�اه س�ال س�ل�ط�ن�ت                    

کش�ي�ده     استبدادی خاندان پهلوی خلق رن�ج 

ترکمن به وحشيان�ه ت�ري�ن ش�ک�ل�ی م�ورد              

  غارت و سرکوب واقع شده و اين منط�ق�ه  

مرزی کشور ما همواره عرصه تاخت و   

 تاز ژان�دارم�ه�ا و س�اواک�ي�ه�ا ب�وده ، در                    

ح��ال��ي��ک��ه ه��زاران ه��ک��ت��ار زم��ي��ن��ه��ای                

حاصلخ�ي�ز م�ن�ط�ق�ه ت�رک�م�ن ص�ح�را در                    

ش��اه ، درب��اري��ان ،          اخ��ت��ي��ار وابس��ت��گ��ان  

امراء ارتش و ساواکيها و ديگر ن�وک�ران     

اويسی ها و م�ّزي�ن     دست به سينه همچون

ها ، قرار داشت ، زحمتکشان من�ط�ق�ه ب�ا       

پ�ن�ج�ه ن�رم م�ی           فقر و محروميت دست و

کردند و حاصل دسترنج آنها ت�وس�ط اي�ن        

جاني�ان ب�ه       زالوصفتان غارت می شد اين

جان و مال و ناموس مردم نيز رحم نم�ی  

خ�ل�ق     کردند. خواستهای م�ل�ی و ب�ه ح�ق             

قهرمان و س�ل�ح�ش�ور ت�رک�م�ن از زم�ان                   

استبداد رضا ش�اه�ی ت�ا دوران س�ل�ط�ن�ت              

رضا پهل�وی و ح�ال ن�ي�ز ت�وس�ط                  محمد

رژيم بغايت ارتجاعی جمهوری اس�الم�ی     

م��ی ش��ود. ه��دف           ه��م��چ��ن��ان س��رک��وب     

محمدرض�ا پ�ه�ل�وی در ت�رک�م�ن ص�ح�را                  

بين    بسان کردستان و بلوچستان و ... از   

بردن حقوق به حقه و فرهنگ ملی خ�ل�ق     

ت��رک��م��ن ب��ود ت��ا از وح��دت م��ل��ی و                         

م�ردم ج�ل�وگ�ي�ری ک�ن�د ودر                 يکپارچگ�ی 

غارت و سرکوب آنها ب�ا م�ان�ع�ی م�واج�ه           

پهلوی سعی داش�ت از       نشود. محمدرضا 

قوام و دوام فرهنگ م�ل�ی خ�ل�ق ت�رک�م�ن              

بيش از پ�ي�ش در       جلوگيری کند و آنها را

جوانان ترک�م�ن را     .  ساير خلقها حل نمايد

با فرهنگ ومليت خويش بيگان�ه س�ازد و       

هنر م�ردم�ی در       مانع از اشاعه ادبيات و

آن سامان گردد. ترکمن صح�را ي�ک�ی از        

رژي�م     مناطق غ�ن�ی کش�ور م�اس�ت ول�ی            

پهلوی  به لحاظ امکان�ات زيس�ت�ی آن را          

از   چنان در فقر نگه داشته بود ک�ه ي�ک�ی       

تبعيدگ�اه�ه�ای رژي�م م�ح�س�وب م�ی ش�د.                  

امکانات اوليه زندگی ن�ظ�ي�ر ب�ه�داش�ت و           

، مدرسه ، جاده ، آب آشاميدنی و     درمان

حمام و غيره بويژه در روستاهای منطق�ه  

اکثريت اه�ال�ی در آن�ج�ا س�اک�ن�ن�د در                    که

سطح بسيار نازلی ق�رار داش�ت. فس�اد و           

خواری در ادارات ج�ان م�ردم را           رشوه

بر لب آورده و اعتياد در منطقه بيداد می 

هرگونه صدای آزاديخواهی در گلو .  کرد

خفه می شد و روشنفکران و زحمتک�ش�ان   

برابر کوچکترين اعتراضی به   منطقه در

ب�دي�ن�س�ان م�ردم         .   زندان افکنده می شدن�د 

ترکمن همچون ديگر طيف زحم�ت�ک�ش و      

ب�ه     57قيام      رنج کشيده ايران در آستانه

استقبال آن شتافتند. با وج�ود ک�وش�ش�ه�ای          

ب�رای ت�ف�رق�ه         ع�وام�ل وابس�ت�ه ب�ه درب�ار            

افکنی و قرار دادن خلق ترکمن در مقابل 

ترک�م�ن ش�ع�اره�ای           مقيام توده ای ، مرد

قيام را از حمايت از آن پرداخ�ت�ن�د. ن�م�ی         

توانست جز اين هم باشد زي�را ک�ه خ�ل�ق           

تحقق خواس�ت�ه ه�ای خ�ود را             ترکمن نيز

در ن��اب��ودی رژي��م ش��اه و ق��ط��ع ن��ف��وذ                    

دانست. مردم ترکمن ک�ه     امپرياليستها می

طی ساليان دراز توسط مالکان ب�زرگ و    

س�رک�وب ش�ده ب�ودن�د            حکومتهای مستبد   

خوب می دانستند که برچيدن بس�اط ظ�ل�م        

آزادی و برابری     و استبداد و دستيابی به

با ساير خلق جزء با آزادی کشور از ق�ي�د   

حکومتهای خ�ودک�ام�ه ، ب�رچ�ي�دن بس�اط                

امپ�ري�ال�ي�س�ت�ه�ا ون�وک�ران آن�ه�ا و ت�ام�ي�ن                       

امک�ان پ�ذي�ر         استقالل و آزادی در ايران

نيست. بدين جهت آنها نيز به همراه ساير  

ب�رق�راری ي�ک          خلقهای کش�ور خ�واه�ان     

حکومت ملی و مردمی بودند ، شعارهای 

راهپيمايی آنها ق�ب�ل     خلق ترکمن در اولين

از قيام بهمن همه و همه نشانگر اين ام�ر  

ک�ان�ون ف�ره�ن�گ           57در قيام بهمن   بود.

 وسياسی خلق ترکمن توسط روشن�ف�ک�ران   

س��ازم��ان��ده��ی م��ب��ارزات م��ردم ت��رک��م��ن           

صحرا ايجاد شد. بزودی کانون فرهن�گ�ی    

ترکمن که از دل م�ب�ارزات        سياسی خلق

مردم بيرون آمده بود ، به محل م�راج�ع�ه      

ˇ::: IIIÂÑ]4  61:1390:بهمن

 مبارزات خلق تركمن

بهمن و تحميل جنگ دوم به خلق تـركـمـن از       19بمناسبت 
 (بهرنگ)    طرف رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي ايران
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در منطقه از ده�ق�ان�ان ،         اقشار گوناگون

دامپروران ، صيادان و قالی بافان گرفت�ه  

و کسبه جزء و روح�ان�ي�ون           تا کارمندان

ده��ق��ان��ان رن��ج کش��ي��ده       .   م��ت��رق��ی گ��ردي��د   

در    57ترکمن که از مدتی قبل از قيام 

ب�از پ�س گ�رف�ت�ن             بعضی نقاط اقدام به

زمينهای غصب شده شان ک�رده ب�ودن�د        

اي��ج��اد    ب��ه ک��م��ک اي��ن ن��ه��اد اق��دام ب��ه           

شوراهای روستايی در روستاهای خود 

 جهت مصادره زمينها ، سازمان�ده�ی و    

هدايت کشت و کار در آنجا و پ�ي�ش�ب�رد       

.    ت��م��ام��ی ام��ور روس��ت��اه��ا ن��م��ودن��د               

بسياری از بزرگ مال�ک�ان م�ال�ک�ان ب�ا           

اوج گيری مبارزه دهقان�ان از م�ن�ط�ق�ه          

شدند ، شوراهای ب�ی ش�م�اری         فراری

شکل گرفت ودر پی آن س�ت�اد م�رک�زی       

، ت��وس��ط     ش��وراه��ای ت��رک��م��ن ص��ح��را      

ف��رزن��دان ان��ق��الب��ی خ��ل��ق ت��رک��م��ن وب��ا           

حمايت توده ها برای هماهنگی شوراها 

سازماندهی مبارزات دهق�ان�ان اي�ج�اد         و

  گرديد. بزودی با رهبری کانون و ستاد 

مبارزات توده های منطقه متشکل تر و 

سازمان ي�اف�ت�ه ت�ر ش�د. ب�دي�ن ت�رت�ي�ب                      

دهقانان زحمتکش ع�ل�ي�ه ب�زرگ          مبارزه

مالکان ، ت�ج�ار ب�زرگ و واس�ط�ه ه�ا ،                 

س�اواک�ي�ه�ا در واق�ع ه�م��ه               رب�اخ�واران و    

ع��وام��ل و پ��اي��گ��اه��ه��ای رژي��م ش��اه و                   

.    بيشتری يافت  امپرياليستها شدت هر چه

روحانيون و دولت موقت ليبرالی آنها ک�ه  

  بر موج انقالب حاکميت را ب�دس�ت آورده    

بودند ، از همان ابتدا هراس خ�ود را از        

 اي��ن ج��ن��ب��ش ت��وده ای نش��ان داده و ب��ی                

ش��رم��ان��ه در ج��ه��ت س��رک��وب آن اق��دام               

ک��ردن��د. ن��ي��روه��ای ارت��ج��اع��ی درون                  

س�اواک�ي�ه�ا ، ب�زرگ             حکومت ب�ه ي�اری      

م��ال��ک��ان و ت��ج��ار ب��زرگ م��ن��ط��ق��ه در                  

  ب���رای    1358ف���روردي���ن م���اه س���ال             

سرکوب مبارزات دهقانان زح�م�ت�ک�ش و         

مردم غيور شهرهای ترک�م�ن ص�ح�را ب�ا          

زبونانه ای جنگ�ی ن�اب�راب�ر          توطئه چينی

م�ردم  .    به خلق ترکم�ن ت�ح�م�ي�ل ن�م�ودن�د            

ت�رک�م�ن ص��ح�را ک�ه مص��ص�م ب�ودن�د از                   

  دفاع کنن�د ب�ه     ددستاوردهای مبارزات خو

آنها اجازه ن�دادن�د راه ب�ه ج�اي�ی ب�ب�رن�د.                   

 م��ردم ت��رک��م��ن ص��ح��را ب��ا ايس��ت��ادگ��ی و            

يکپارچگی خ�ود ت�وط�ئ�ه آن�ان را خ�ن�ث�ی                 

نم�ودن�د و ب�ا م�ق�اوم�ت�ی ج�ان�ان�ه ، پ�وزه                        

م��ال��ک��ان ب��زرگ را ب��ه خ��اک              ن��وک��ران

ماليدند. پيروزی در اين ج�ن�گ پ�ي�روزی        

مالکان و حام�ي�ان      زحمتکشان بر بزرگ

رنگارنگ آنها ب�ود. اي�ن پ�ي�روزی خ�ل�ق              

همه جانبه ع�ل�ي�ه        ترکمن را برای مبارزه

مالکان بزرگ و تحقق خ�واس�ت�ه�ای م�ل�ی         

افشاء ت�وط�ئ�ه      .    خويش استوار تر ساخت

و ع�وام�ل ارت�ج�اع ت�وس�ط ک�ان�ون                   گران

س�ت�اد      فرهنگی و سياسی خلق ترک�م�ن و    

مرکزی شوراهای ترکمن صحرا ماه�ي�ت   

 توطئه گران را هر چه بيشتر برای ت�وده   

های ترکمن و زحمک�ش روش�ن س�اخ�ت.         

مص��ادره زم��ي��ن��ه��ای ب��زرگ م��ال��ک��ان          

س�رع�ت پ�ذي�رف�ت.           فراری و بازمان�ده 

تشکلهای مردم�ی در ش�ه�ر و روس�ت�ا              

 گس��ت��رش ي��اف��ت. گ��ام��ه��ای ب��ل��ن��دی در           

راستای افزايش قدرت م�ردم در اداره      

امور خويش برداشته ش�د. ب�ا ره�ب�ری          

روستاها اتحاديه های ده�ق�ان�ی     ستاد در

و س�پ�س ات�ح�ادي�ه س�راس�ری ده�ق�ان�ان                 

ه�م�ه زح�م�ت�ک�ش�ان            ترکمن صح�را ک�ه    

منطقه ن�ظ�ي�ر ت�رک�م�ن�ه�ا ، زاب�ل�ي�ه�ا و                       

تش�ک�ي�ل      بلوچها را در ب�ر م�ی گ�رف�ت          

گرديد. اتحاديه ه�ای ده�ق�ان�ی م�ن�ط�ق�ه                

 ترکمن صحرا از تشکلهای توده ای کم

ن��ظ��ي��ری ب��ود ک��ه ات��ح��اد و ي��گ��ان��گ��ی              

دهقانان روستاهای م�ن�ط�ق�ه را ت�ام�ي�ن              

مهمی در جلوگي�ری از       کرده و عامل

توطئه های بزرگ مالک�ان و ح�ام�ي�ان         

ات��ح��ادي��ه  .    آن��ه��ا ب��ه حس��اب م��ی آم��د           

س��راس��ری ده��ق��ان��ان ت��رک��م��ن ص��ح��را         

 همچنين مجموعه امور صنفی و س�ي�اس�ی     

روستانشينان ترکم�ن ص�ح�را را ه�داي�ت            

می کرد و در ه�داي�ت م�ب�ارزه ده�ق�ان�ان                

نقش ارزشمندی داش�ت. در اي�ن             سهم و

اتحاديه نم�اي�ن�دگ�ان ده�ق�ان�ان روس�ت�اه�ای               

مس���ت��ق���أل مس��ائ���ل و            گ��ون���اگ��ون خ���ود     

مش�ک��التش��ان را ب��ررس�ی م��ی ک��ردن��د و             

  ب��رای ح��ل و فص��ل آن��ه��ا تص��م��ي��م م��ی                

گرفتند. ات�ح�ادي�ه ه�ای ده�ق�ان�ان ت�رک�م�ن                  

صحرا خشم و ن�ف�رت م�رت�ج�ع�ي�ن درون              

ب�زرگ م�ال�ک�ان م�ن�ط�ق�ه را                  حکومت و

برانگيخت آنها يک لحظه از توطئه عل�ي�ه   

شوراها و ات�ح�ادي�ه ه�ای آن�ه�ا               دهقانان و

.   فروگذاری نکردند و خ�ام�وش ن�م�ان�دن�د        
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 گرامي باد سالگرد بخون خفتن حماسه آفرين رفقا دانشيان و گلسرخي
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در شهرها زحمتکشان و متخ�ص�ص�ي�ن و       

کارمندان ، معلمان و دانش آموزان و در   

ساحلی درياچه خزر صيادان در      مناطق

جهت ايجاد تشکل ب�رای دف�اع از م�ن�اف�ع            

حرکت می نم�ودن�د. آگ�اه�ی           صنفی خود

سياسی توده ها در ج�ري�ان م�ب�ارزه آن�ه�ا             

ارت�ج�اع و ام�پ�ري�ال�ي�س�م                برضد ع�وام�ل    

افزايش می يافت. خلق ترکمن به حم�اي�ت    

ج�ن�ب�ش خ�ل�ق ک�رد              مادی و م�ع�ن�وی از       

برخاسته و در جهت پيوند هر چه حي�رت  

زده زورگويان سابق و ارتجاع در ش�ه�ر     

  و روس��ت��ا در راس��ت��ای م��ب��ارزات ض��د              

امپرياليستی ودمکراتيک خ�ل�ق�ه�ای اي�ران        

  به پ�ي�ش م�ی ت�اخ�ت�ن�د. ب�وي�ژه م�ب�ارزات                      

دهقانان زحمتکش منطقه بعنوان ال�گ�وي�ی      

  راهنمای مبارزات دهقانان و زحمتک�ش�ان  

ساير مناطق کشور عليه بزرگ مالکان و 

م��رت��ج��ع��ي��ن درون    .    ح��ام��ي��ان آن��ه��ا ب��ود      

حکومت که حاميان پرو پا قرص ب�زرگ    

م�ب�ارزات     مالکان بودند ، از اوج گ�ي�ری      

مردم منطقه عليه بزرگ مالکان و ب�رای      

  کس��ب ح��ق��وق م��ل��ی خ��وي��ش ب��ه وحش��ت            

افتادند. حکومتيان از سازمان ي�اب�ی ت�وده       

،   های دهقانی حول شوراها و اتحاديه ه�ا 

جوانان شهرها و روستاها حول کتابخ�ان�ه   

  های بيشمار روستايی و شهری ، معلم�ان 

حول کانون م�ع�ل�م�ان ت�رک�م�ن ص�ح�را ،                  

مهندسان و ت�ک�ن�س�ي�ن ه�ای دم�ک�رات و                    

کانون مهندسين و تکنيسي�ن    مردمی حول

ه��ای ت��رک��م��ن ص��ح��را ، زن��ان ت��رک��م��ن             

ترکمن ص�ح�را     صحرا حول کانون زنان

مرتجعين ک�ه  .    و ... سخت هراس داشتند 

با اوج گيری کم نظير جنبش توده ای در   

ب�ودن�د، چ�اره         ترکمن صحرا مواجه شده

را در ت��ح��م��ي��ل ج��ن��گ دي��گ��ری ب��رای                 

 سرکوب خلق قهرمان ترکمن ديدند و ب�ی   

رحمانه به سرکوب جن�ب�ش خ�ل�ق م�ب�ارز           

ترکمن و کش�ت�ار دس�ت�ه ج�م�ع�ی م�ردم و                 

ترور و خفق�ان پ�رداخ�ت�ن�د ، ت�ا              ايجاد جو

مبارزات مردم را مهار کنند. بسياری از    

گناه و فرزندان دلير و ان�ق�الب�ی        مردم بی

خلق ترکمن از جمله چهار رهبر انق�الب�ی   

فدايی خلق ترکمن ت�وم�اج ، م�خ�ت�وم ،              و

واحدی و جرجانی را ب�دون م�ح�اک�م�ه و            

اعدام نمودند و به گمان خود کار   مخفيانه

را " خ�ات�م�ه " دادن�د. اع�م�ال وحش�ي�ان�ه                       

ج�م�ه�وری اس�الم�ی در ه�م�ان                حاک�م�ي�ت   

زمان با انزجار و تنفر نيروهای م�ت�رق�ی      

روبرو شد. مردم آگاه اي�ن      سراسر ايران

خونريزی و کشتار حکومتيان را محک�وم  

خلق ترکمن ابراز همبستگی   کردند ، و با

رژي�م پ�س از س�رک�وب م�ردم              .    نم�ودن�د  

ترکمن صحرا به کشتار و بگ�ي�ر و ب�ب�ن�د          

دس��ت زد و م��ی           گس��ت��رده در م��ن��ط��ق��ه      

خ��واس��ت ه��ر چ��ه زودت��ر آب رف��ت��ه را               

ترکمن   بجوی بازگرداند. ولی زحمتکشان 

محکم و استوار به دفاع از دست�اورده�ای   

را ب�ا       خود ايستادند. چهلم ش�ه�دای خ�ود        

شکوه برگزار نمودند، جشن سن�ت�ی گ�ن�دم       

ه�ا و      را برپا نمودند و ج�ل�س�ات ات�ح�ادي�ه        

اتحاد سراسری را در زير سرن�ي�زه ه�ای      

 پ��اس��داران تش��ک��ي��ل دادن��د. روش��ن��ف��ک��ران        

ان��ق��الب��ی خ��ل��ق در افش��اء س��ي��اس��ت��ه��ای                

ارت���ج���اع���ی ح���ک���وم���ت دم���ی از پ���ا                   

رژيم جهل وخ�راف�ه ج�م�ه�وری          .   ننشستند

اسالمی در منطقه ارگان�ه�ای س�رک�وب�گ�ر         

و کميته و ش�ه�رب�ان�ی و        خود را مثل سپاه

ژان��دارم��ری و دادس��ت��ان��ی ان��ق��الب��ی و                 

پيشروان روستايی و ديگ�ر زح�م�ت�ک�ش�ان         

ت�ح�ت     منطقه را به ب�ه�ان�ه ه�ای م�خ�ت�ل�ف            

تعقيب و پيگرد قرار داد. اکنون نيز ع�ده     

ب�رن�د     زيادی در زندانهای رژيم بسر م�ی   

و مورد ش�ک�ن�ج�ه ه�ای ق�رون وس�ط�اي�ی                

قرار می گ�ي�رن�د و ع�ده ای را ن�ي�ز ب�ه                      

های اعدام سپرده و م�ی س�پ�ارن�د.           جوخه

ت��ع��داد زي��ادی از ع��ن��اص��ر دم��ک��رات و             

س��رش��ن��اس ت��ب��ع��ي��د ش��ده ان��د ،             م��ب��ارز و  

بسياری نيز ن�اچ�ار ب�ه ت�رک دي�ار خ�ود                 

اک��ن��ون در ت��رک��م��ن        گ��ردي��ده ان��د. رژي��م     

ص��ح��را چ��ن��ان ج��ورع��ب و وحش��ت و                

امنيتی    تروری ايجاد نموده است که هيچ

برای زندگی و ک�ار م�ردم ع�ادی وج�ود             

 ندارد و هيچ ک�س از گ�زن�د گ�زم�ه ه�ای              

حکومتی در امان نيست. حکام ددمنش و    

خون آشام جمهوری اس�الم�ی ب�ا گ�ذش�ت            

سال از قيام بهمن نه تنها ه�ي�چ     30  -  29

يک از خواستهای دهقانان زح�م�ت�ک�ش و         

ترکمن صح�را را ب�رآورده          مردم مبارز

نساختند ، بلکه با خيانت به دست�اورده�ای   

به مقابله ه�م�ه ج�ان�ب�ه ب�ا                57قيام بهمن 

آنها پرداخته و تمام تالش خود را ب�ر آن      

ت��ا زم��ي��ن��ه��ای مص��ادره ای            داش��ت��ه ان��د   

دهقانان ترکمن صحرا را بازپس گيرند و 

ک��ه م��ج��ددًا زم��ي��ن��ه��ای       م�ا ش��اه��د هس��ت��ي��م     

ده��ق��ان��ان ب��ه ب��زرگ م��ال��ک��ان ف��راری،              

س�اب�ق ت�ح�وي�ل          ساواکيها و ام�رای ارت�ش    

داده شده است. و ج�دي�دًا در ه�م�ي�ن چ�ن�د               

خلق به خارج   سال اخير با ارسال خائنان

کشوربه به�ان�ه ه�ای ت�روي�ج ف�ره�ن�گ و                 

ک�ان�ون�ه�ای       برپايی کنسرت و دائر ک�ردن   

فرهنگی ترکمن  سعی در رسوخ به ميان 

در   کانون ب�ازس�ازی ش�ده خ�ل�ق ت�رک�م�ن              

کشورهای اروپايی انقالبيون را از درون 

انقالبيون و     تهی و به بيراهه بکشاند ولی

روشنفکران خلق ترکمن ب�ا رس�وا ک�ردن        

ن�ن�گ و        اين عمال نق�ش�ه�ای پ�ل�ي�د رژي�م           

 .نفرت جمهوری اسالمی را افشاء نمودند
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دوم بهمن ماه مصادف است با ش�ص�ت و     

پ��ن��ج��م��ي��ن س��ال��گ��رد اع��الم ج��م��ه��وری                

خودمختار ک�ردس�ت�ان . در چ�ن�ي�ن روزه                

تاريخی برای نخستين بار در تاريخ خل�ق  

کرد دولت ملی حاکم گردي�د و آرزوه�ای       

ديرين خلق کرد تحق�ق ي�اف�ت . اگ�ر چ�ه               

عمر اين جمهوری بسيار کوتاه بود ، ام�ا    

خاطره پ�رش�ک�وه آن در ت�اري�خ م�ب�ارزه                  

خ��ل��ق ک��رد م��ان��دگ��ار اس��ت . ج��م��ه��وری             

خودمختار کردستان که ش�م�ال و ب�رخ�ی           

مناطق مرکزی کردستان تحت کنت�رل آن    

ب��ود ، ع��الوه ب��ر ان��ج��ام ب��رخ��ی اع��م��ال              

دمکراتيک نظير آموزش به زمان ک�ردی  

، آزادی تبليغ و ترويج عقايد و نظرات و 

انتشار و چاپ نشريات و کتاب ب�ه زب�ان       

کردی ، ح�ق رای ب�راب�ر ب�رای زن�ان ،                

تس��ل���ي���ح ع���م���وم���ی و اي���ج���اد ن���ي���روی               

(( پ�ي�ش�م�رگ )) ب�رای ح�ف�ظ ام�ن�ي�ت و                           

حفاظت جمهوری و ... قادر به گس�ت�رش        

ح��اک��م��ي��ت خ��وي��ش ب��ه ت��م��ام��ی م��ن��اط��ق              

کردستان نگرديد و ن�ت�وانس�ت ت�وده ه�ای          

زح�م��ت�ک��ش خ��ل�ق ک�رد را ح��ول اع��م��ال               

اساسی و ريشه ای ه�م�چ�ون ح�ل مس�ئل�ه             

زم��ي��ن و ت��غ��ي��ي��ر رواب��ط و م��ن��اس��ب��ات                 

اجت�م�اع�ی ح�اک�م گ�رد آورد و س�ن�گ�ری                    

مستحک�م ب�رای دف�اع از ج�م�ه�وری ب�ن�ا                   

نهد . ج�م�ه�وری خ�ودم�خ�ت�ار در ه�م�ان                     

محدوده فعاليت خويش چنان اع�م�ال�ی در        

طول استقرار خويش برای حفظ و ت�داوم      

جمهوری انجام نداد . جمهوری کردست�ان  

اگر چه در ابتدا توانست تهاج�م�ات رژي�م      

به جمهوری را خنثی نماي�د و ج�ای پ�ای          

خويش را محکم نمايد و دول�ت م�رک�زی          

را ناچار به پ�ذي�رش اک�ث�ري�ت م�ط�ال�ب�ات              

خ��وي��ش و از ه��م��ه م��ه��م��ت��ر اس��ت��ق��رار                 

جمهوری خودمختار کردستان نمايد ، ام�ا  

ق��ادر ن��گ��ردي��د در ع��م��ل ج��ای پ��ای آن                

جمهوری را مح�ک�م ن�م�وده و در ب�راب�ر               

توطئه های دولت م�رک�زی و ت�ه�اج�م�ات           

آتی آن خويش را آماده نم�اي�د .ب�ه ه�م�ي�ن            

دليل حاکميت ارتجاعی مرکزی عل�ي�رغ�م    

عقب نشينی اوليه ، تمام تالش خوي�ش را    

بکار بست تا تهاجمات گس�ت�رده ت�ری را          

ب��رای س��رک��وب ج��م��ه��وری خ��ودم��خ��ت��ار         

ک��ردس��ت��ان س��ازم��ان��ده��ی ن��م��اي��د . ام��ا                  

جمهوری کردستان در شرايطی معين در 

ت��وازن ق��وا در اي��ران اع��الن گ��ردي��د .                

شرايطی که در آن ت�وازن ق�وا ب�ه ش�ي�وه            

قاطع به سود جنبش انقالبی بود . عوام�ل   

عينی داخلی و زمينه مساعد بي�ن ال�م�ل�ل�ی        

به تمامی بر پ�ي�روزی ج�م�ه�وری ت�اث�ي�ر               

گذار بودند .جنبشی ک�ه ع�ام�ل اس�ت�ق�رار              

جمهوری خودمختار ک�ردس�ت�ان گ�ردي�د ،          

بر بستر جنبش انقالب�ی ت�وده ه�ای م�ردم           

سراسر ايران بعد از سق�وط دي�ک�ت�ات�وری        

رضاشاه ايجاد گرديد. پ�س از ش�ه�ري�ور            

و ه��م��زم��ان ب��ا ورود                20م��اه س��ال        

نيروهای مت�ف�ق ب�ه کش�ور اي�ران ، پ�اي�ه                  

های ديکتاتوری ارتجاعی ب�وروک�رات�ي�ک     

حاک�م از ه�م پ�اش�ي�د ، و فض�اي�ی ن�ي�م�ه                         

دمکراتيک ايجاد گرديد .جنب�ش ت�وده ای        

ق�درت�م��ن�د ب��ود ، اح��زاب و س��ازم�ان�ه��ای                

مترقی و انقالبی در سراسر ايران اي�ج�اد     

گرديدند و در ميان مليتهای تحت ستم ک�ه    

بيشترين فشار ديکتاتوری رض�ا ش�اه ب�ر          

دوش آنها سنگينی م�ي�ک�رد ، ج�ن�ب�ش�ه�ای               

ملی س�ر ب�رآورد و ت�وده ه�ای گس�ت�رده                   

خلق حول احزاب و جريان�ات م�ل�ی گ�رد         

آمدند ، که مهمترين آنان جنب�ش م�ل�ی در        

آذربايجان و کردستان بود که در ه�ر دو      

اين مناطق گسترش اين جنبشها به ع�ام�ل     

اس�ت�ق�رار ج�م�ه�وری خ�ودم�خ�ت�ار ت�ب�دي��ل                   

گرديدند. عامل اصلی پيروزی جنبش�ه�ای    

ملی در کردستان و آذرباي�ج�ان ، زم�ي�ن�ه          

های عينی قوی چنين جنبشهای بود . در      

طول حيات ديکتاتوری سياه ، بخص�وص  

پ��س از ش��ک��س��ت ان��ق��الب مش��روط��ه و               

ارتج�اع�ی     –استقرار دولت بوروکراتيک 

رضا شاه ، سرکوب مليتهای ت�ح�ت س�ت�م         

بع�ن�وان ي�ک�ی از اس�اس�ی ت�ري�ن اع�م�ال                     

ارتجاعی ضد انقالب بمن�ظ�ور مس�ت�ح�ک�م         

نمودن ستونهای ح�اک�م�ي�ت ب�ک�ار گ�رف�ت�ه              

شد . اين سرکوب در اک�ث�ر ن�ق�اط اي�ران               

اع��م��ال گ��ردي��د ، ام��ا در آذرب��اي��ج��ان و               

کردستان در سطحی وسيع ب�ک�ار گ�رف�ت�ه        

شد . اکثريت ژنرالهای ديکتاتوری ح�اک�م      

ترفيع درجه خويش را بواسطه س�رک�وب     

م�ل��ي��ت��ه��ای ت��ح��ت س��ت��م در آذرب��اي��ج��ان و             

کردستان بدست آوردند . عالوه بر اين ،    

وجود روابط و مناسبات که�ن و پ�وس�ي�ده         

عشايری در کردستان و ع�ق�ب     –فئودالی 

اقتصادی اين من�ط�ق�ه      –ماندگی اجتماعی 

و گسترش اين ع�ق�ب م�ان�دگ�ی از ج�ان�ب              

ارتجاع حاکم و حمايت آنان از بخش�ی از    

مرتجعين منط�ق�ه ب�م�ن�ظ�ور ح�ف�ظ چ�ن�ي�ن                  

وضعيتی ، همگی زمينه های مادی بودند 

که در ش�راي�ط رش�د و گس�ت�رش ج�ن�ب�ش                 

عمومی ، در قيام عمومی و ات�ح�اد ت�وده          

های خلق کرد نمايان گشت . اما استثم�ار   

ملی سرپوشی بر تضادهای اجتماعی حاد 

و عميق و بحران�ه�ای ح�اک�م ب�ر اوض�اع             

اج��ت��م��اع��ی ج��ام��ع��ه آن��روز        –اق��ت��ص��ادی   

کردستان بود . به ه�م�ي�ن خ�اط�ر ج�ن�ب�ش              
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در ک�ردس�ت�ان         25  –  24مل�ی س�ال�ه�ای         

عليرغم آن�ک�ه ت�وانس�ت ع�ام�ل اس�ت�ق�رار                  

دولت ملی گردد و از تمامی عوامل موثر 

در اين زمينه بهره گيرد ، اما با در ن�ظ�ر   

نگرفتن چنين واقعيتی هيچ وقت نتوانس�ت  

اعمال اساسی برای استحکام پ�ي�روزی و     

تداوم آن در آينده انجام دهد . م�ه�م�ت�ري�ن           

جانب اين ضعف خود را در نات�وان�ی در     

پاسخگويی اين جمهوری به اساسی تري�ن  

مش��ک��ل ج��ن��ب��ش ان��ق��الب��ی خ��ل��ق ک��رد در            

آنزمان يعنی مسئله و مشکل زمين نمايان 

س��اخ��ت . چ��ه س��اخ��ت��ار ره��ب��ری اي��ن                    

جم�ه�وری و چ�ه اق�دام�ات آن در ط�ول                   

حيات خويش ، نش�ان داد ک�ه ج�م�ه�وری              

ق��ادر ن��ي��س��ت اي��ن ام��ر را ب��ه ان��ج��ام                       

رساند .اين مسئله ت�اث�ي�ر ب�ال واس�ط�ه ای              

داشت بر گردآوری و س�ازم�ان�ده�ی ت�وده        

ه��ای م��ردم ب��م��ن��ظ��ور ح��ف��ظ ج��م��ه��وری            

اسالمی و ب�ق�ا آن . ره�ب�ری ج�م�ه�وری                   

نتوانست توده های زحمتکش ک�رد را ب�ه       

پاسخگويی به مطالبات مش�خ�ص خ�وي�ش         

سازم�ان�ده�ی ن�م�اي�د . ب�ه ه�م�ي�ن خ�اط�ر                        

نتوانستند عليرغ�م ب�رخ�ی اق�دام�ات ، در              

طول حيات جم�ه�وری ، ق�دم�ه�ای م�وث�ر              

برای اس�ت�ح�ک�ام آن ب�ردارن�د و م�ح�دوده                 

حاکميت خويش را گسترش دهند ، زي�را      

استحکام جمهوری در گ�رو ح�م�اي�ت ه�ر          

چ��ه ب��ي��ش��ت��ر ت��وده ه��ای م��ردم مس��ل��ح و               

سازماندهی شده از آن بود . امری که در  

عمل به دليل س�اخ�ت�ار ط�ب�ق�ات�ی ره�ب�ری              

جمهوری قادر ب�ه ان�ج�ام آن ن�ب�ودن�د. ب�ه                 

همين دليل نتوانستد ديگر م�ن�اط�ق را ب�ه           

زير چتر پ�رچ�م ج�م�ه�وری در آورن�د و               

نبردی جدی و همه جانبه برای است�ح�ک�ام    

دس�ت�اورده��ای ج��م�ه��وری ان�ج��ام ده��ن�د .              

جمهوری خود م�خ�ت�ار ب�ا ع�دم ت�وان�اي�ی                 

خويش در تغيير روابط و مناسبات ح�اک�م     

بر جامعه ک�ردس�ت�ان و ب�ه ان�ج�ام ن�دادن                  

اقدامات دمکراتيک اساسی در زم�ي�ن�ه ی      

اجتماعی ، در زمينه سياسی نيز نتوانست 

در ه�م�اه�ن�گ ک�ردن ارت�ب�اط خ�وي�ش ب�ا                   

دول���ت م���رک���زی از ن���ي���روي���ی م���وث���ر              

برخوردار باشد و توطئه های پی در پ�ی    

ح��ک��وم��ت م��رک��زی را خ��ن��ث��ی ن��م��اي��د .               

جمهوری کردستان برای تش�ک�ي�ل ج�ب�ه�ه           

ای سراسری فعاالنه مشارکت کرد و در     

اين زمينه عالوه ب�ر ب�رخ�ی ت�واف�ق�ات ب�ا              

جمهوری خ�ود م�خ�ت�ار اذرب�اي�ج�ان ، ب�ا                   

برخی دي�گ�ر از ن�ي�روه�ای دم�ک�رات و                  

انقالبی سراسری ايران گفتگو نمود . ام�ا   

اين جبهه ی س�ي�اس�ی ن�ت�وانس�ت اق�دام�ات             

م��ه��م در ج��ه��ت ت��غ��ي��ي��ر ت��وازن ق��وا در                

س��راس��ر اي��ران ب��ه ان��ج��ام رس��ان��د .                        

بخصوص با معامله و سازشکاری ح�زب  

توده با قوام السلطنه نخست وزير وقت و   

مشارکت آن�ه�ا در دول�ت ارت�ج�اع�ی اي�ن                

جبهه بدون نتيجه مان�د . ب�ا ورود ح�زب             

توده به دولت ، اي�ن ح�زب در ع�م�ل از             

هرگونه دفاع از ح�ق ت�ع�ي�ي�ن س�رن�وش�ت               

مليتهای تحت ستم ، چشم پوش�ی ن�م�ود و        

نه ت�ن�ه�ا ب�رای م�ع�رف�ی اه�داف ان�ق�الب�ی                    

جمهوری خود مخت�ار ن�ت�وانس�ت ق�دم ب�ر             

دارد ، بلکه با س�ازش و ات�الف وق�ت ،              

بيشتر فرصت و زمينه ی سرکوب جنبش 

ملی در آذربايج�ان و ک�ردس�ت�ان ب�وس�يل�ه              

حکومت م�رک�زی را ف�راه�م م�ي�ن�م�ود و                   

دولت را در اين جهت ک�م�ک م�ي�ک�رد و            

هر چند اين حزب در نيمه راه س�ازش و      

پس از تغيير توازن قوا به س�ود ارت�ج�اع        

از دولت قوام بيرون رانده شد ، ام�ا اي�ن       

س��ازش ح��زب ت��وده ب��ه ع��ام��ل ض��ع��ف              

اساسی جمهوريهای خ�ود م�خ�ت�ار ت�ب�دي�ل            

گرديد ، يعنی تکي�ه ي�ک ج�ان�ب�ه آن�ان ب�ه                

مسئله ملی و در ن�ظ�ر ن�گ�رف�ت�ن اس�اس�ی             

ترين مسائلی که به ع�ام�ل ش�ک�ل گ�ي�ری             

جنبشها و تغيير برخی عوامل موث�ر ب�ي�ن      

المللی تاثير خ�وي�ش را ب�ر م�رگ و ب�ق�ا                 

جمهوريها بر جای گ�ذاش�ت . ج�م�ه�وری           

آذر    24خود مختار ک�ردس�ت�ان در روز          

بدون دف�اع چش�م�گ�ي�ر و ب�ا              1325سال 

ورود ارتش ارتجاع به داخل شهر مهاب�اد  

س��رن��گ��ون ش��د و ره��ب��ری آن پ��س از                   

دستگيری اعدام ش�دن�د . اگ�ر چ�ه ع�م�ر                  

جم�ه�وری ک�وت�اه ب�ود ، ام�ا ت�ج�رب�ه پ�ر                       

ارزش��ی ک��ه از خ��ود ب��ه ج��ای گ��ذاش��ت               

همچون تجربه ای پ�ر ارزش در ح�ي�ات            

جنبش انقالبی خلق کرد ، از جايگاه ويزه 

ای در تاريخ مبارزه خلق کرد برخوردار 

است . اگر چه نخست�ي�ن ج�م�ه�وری خ�ود            

مختار کردستان زير چکمه ی ن�ي�روه�ای      

سرکوبگر ارتجاع حاکم و س�رک�وب�گ�ران         

سرنگون گرديد ، اما آرمانهای خلق ک�رد    

و مبارزه برای ب�ه ت�ح�ق�ق رس�ان�دن آن�ه�ا               

 همچنان زنده اند . 
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خلق قهرمان، كارگران و رفقاي مبارز با مشاركت و ارسال مطالب ، 
نظريات و انتقادات خود ما را در غني تر ساختن هر چه بيشتر  نشريه 

 Kurdistan@fedayi.org ياري نمائيد .

سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست ، واژگوني 

جمهوري اسالمي را بمثابه 
برجسته ترين تكيه گاه نظام 
سرمايه داري حاكم بر ايران 
و سرسخت ترين دشمن آزادي 
طبقه كارگر و جايگزيني آن 
توسط يك جمهوري فدراتيو 
شورايي را وظيفه عاجل خود 

 مي داند .
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انتشار اولين شماره نشريه راه سرخ را به تحريريه ريگای گه ل 
رفقای کميته داخل کشور سازمان ، دست اندرکاران نشريه راه 

سرخ و تمامی رفقای فدايی در سطح سازمان شاد باش می گويد. 
اميدواريم نشريه راه سرخ به تريبون کارگران و زحمتکشان مبارز 
کشورمان تبديل گرديده و نقش فعال خويش را بعنوان ارگان کميته 

داخل در جهت سازماندهی و آگاه گری توده های تحت ستم 
 کشورمان ايفا نمايد .

رفقای دست اندرکار نشريه راه سرخ، ما به سهم خود دستهای گرم 
شما را صميمانه ميفشاريم و پيروزی هر چه بيشتر شما را در 

 پيکار سرخ و انقالبی تان آرزو ميکنيم . 
 درباه نشريه :

راه سرخ ماه نامه ای است که راس هر ماه م�ن�ت�ش�ر و در اخ�ت�ي�ار ع�م�وم ق�رار                     

خواهد گرفت . راه سرخ نشريه و زبان گويای تمامی کارگران و زحم�ت�ک�ش�ان و        

تمام کسانی است که در راه رهايی طبقه تالش نموده و تا نف�ی ک�ارم�زدی ه�رگ�ز          

از پای نخواهند نشست. از اين رو تمامی کسانی که خود را کمونيست م�ی دان�ن�د         

و به سرنگونی جمهوری جهل و جنايت اسالمی و در هم شکستن ماشين سرکوب 

بورژوازی از طريق قهر توده ای اعتقاد دارند می توانند در اين نشريه قلم زده و 

برای نشر با ارسال مقاالت ما را باری رسانند. طبيعی است که مسئول مندرجات  

مقاالت نويسنده مقاله بوده و حق نقد و بررسی برای رفقای تحريريه و بقيه رف�ق�ا     

محترم شمرده ميشود. راه سرخ از طريق اينترن�ت و روش س�ن�ت�ی پ�خ�ش و در                    

  دسترس همه دوستداران طبقه کارگر و آحاد مردم قرار خواهد گرفت.

ˇ::: IIIÂÑ]4  61:1390:بهمن
 بمناسبت درگذشت مادرجزنی

 اطالعيه روابط عمومی سازمان
باخبر شديم که مادر مبارز عالم تاج کالنتری مادر رفيق بيژن  جزنی  وخواهر سعيد و منوچه�رک�الن�ت�ری      

درگذشته است . مادر جزنی  درسراسر زن�دگ�ی م�ب�ارزات�ی خ�ود  ت�ا آخ�ري�ن                       1390بهمن  21درشامگاه 

لحظات زندگی دل درگرو آزادی  وعدالت اجتماعی  و س�وس�ي�ال�ي�س�م داش�ت . او ب�م�ث�اب�ه م�ادری م�ب�ارز                              

همواره به  اهداف بنيانگزاران  سازمان ، بويژه فرزند خود بيژن  وفادارماند و همچون ساير مادرانی ک�ه  

فرزندانی  مبارز و کمونيست تحويل جامعه داده بودند ، مشکالت و سختی های بيشمار  الزمه گام ن�ه�ادن     

درمبارزه  برعليه  استبداد ، ارتجاع و سرمايه داری را به جان خريد . ما ،درگذشت م�ادر ج�زن�ی را ب�ه              

به مردم زحمتکش ايران، ياران و همرزمان بيژن، همسرش ميهن، ف�رزن�دان�ش ب�اب�ک و م�ازي�ارو دي�گ�ر                  

  ياران او تسليت می گوييم.

 یادش هميشه گرامی باد 

 روابط عمومی سازمان اتحاد فدائيان کمونيست

داخل  ،نشريه فعالين�Öà:Â\Ñ:ماه نامه 

کشور سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 
  منتشرشد

نشريه راه سرخ و ديگر انتشارات سازمان را از 

 سايتهاي  كار آنالين و سازمان  دريافت كنيد:

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