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 ارگان كميتة كردستان سازمان  اتحاد فدائيان كمونيست 

;:ÅËÁå:Åui⁄:·]„p:·\ÖöÑ]“ 

 در اين شماره ...

ارگان كميتة كردستان سازمان  اتحاد فدائيان كمونيست 

;:ÅËÁå:Åui⁄:·]„p:·\ÖöÑ]“

 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف   

با قلبي سرشار با قلبي سرشار 

از كينه و شعله از كينه و شعله 

هاي خشم هاي خشم 

انقالبي به انقالبي به 

استقبال بهار استقبال بهار 

  بشتابيم !بشتابيم !

 با ايمان به پيروزي كارگران و  
2 ص زحمتكشان ، بهاران خجسته باد!  

مارس روز جهاني زن را گرامي داريم و  8
برخورد به مسئله زن را محـدود  

4 ص به گراميدشات اين روز نكنيم!

گرامي باد سالروز كمون پاريس ، 
7 ص اولين حكومت كارگري در جهان    

بهار و نوروز هر سال يـادآور ، نـوروز         
 خونين سنندج و اولين تجربه 

8 ص حاكميت توده اي    

نامشان زمزمة نيم شب مستان باد تا نگويند 
9 ص كه از ياد فراموشانند  

 مارس سالروز   4بمناسبت 
10 ص درگذشت استالين  

 ، سروده عليرضا شعر كردستان
11 ص نابدل (اوختاي )  
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بهار ط�ب�ي�ع�ت ب�ي�ان و ج�ل�وه ی پ�ي�روزی                       

هس��ت��ی ن��و ب��ر ت��ي��رگ��ی زمس��ت��ان ، زاي��ش              

سکرآور آن از بطن خاک تيره زمس�ت�ان ،       

آينه ای از آرزوها و آمالی است که جامع�ه  

بشری در زير بار ستم و س�رک�وب ب�ن�دگ�ی        

ن��اش��ی از وج��ود ج��ام��ع��ه ط��ب��ق��ات��ی ، در                  

اميده�ای اب�دی خ�وي�ش ب�رای ت�ح�ق�ق آن�ه�ا                     

مبارزه می کند . پي�روزی ن�و ب�ر ک�ه�ن�ه ،                

نور زندگی ب�ر س�رم�ا و رخ�وت م�رگ�ب�ار                

زمستان ، نشانه بارزی از پيروزی ح�ي�ات     

نو ، بر فقر و ف�الک�ت و ب�دب�خ�ت�ی اس�ت ،                

سال نو با گام های پرطنين خ�ود پ�ي�ام آور          

روزه�ای ش��ک��ف��ت�گ��ی آي��ن��ده و ام��ي��د ب��خ��ش              

م��ب��ارزات ام��روز ب��رای ب��ن��ي��ان ف��رداه��ای           

روشن بر ويرانه ی بی عدالتی و اس�ت�ث�م�ار     

است .با فرا رسيدن ب�ه�ار و ن�وروزی ک�ه              

در راه است ، قيام سی و سه بهار را پشت 

س��ر م��ی ن��ه��د ب��ی آن��ک��ه ب��ا ب��ه��ار آزادی                   

کارگران و زحمتکشان ديداری داشته ب�اش�د   

و بی آنکه شکوفه هايش در فض�ائ�ی ت�ه�ی           

از ستم طبقاتی و سرشار از نس�ي�م ره�ائ�ی           

شکفته باشد .در جريان ان�ق�الب و ب�ع�د از              

قيام اولين بهار که فرا رسيد ، زحمت�ک�ش�ان    

بهار را بهار آزادی و رهائی پنداشتند و ب�ا    

درودهائی آتشين بهار را تهنيت گفتند چن�ان  

که گفتی اي�ن ب�ه�ار ب�ه�اری دي�گ�ر اس�ت .                   

بهاری پشت آنهمه فرياد و خون ، س�رش�ار     

از لبخند اميد و هل�هل�ه ش�ادی . ب�ه�اری ب�ا                

شکوفه هائی ه�م�رن�گ خ�ون ان�ب�وه ب�خ�ون               

خ�ف��ت��گ�ان ، ب�ه��اری ک��ه ب��ر ب�رگ ب��رگ��ش                  

غروب س�رم�اي�ه داری و ن�اب�ودی س�ت�م و                    

استثمار طبقاتی و طلوع رهائی کارگران و 

زحمتکشان نقش بسته اس�ت . ام�ا  ه�ن�وز                

لبخند بر لب زحمتکشان گل نيداخته بود که 

ن�اگ��ه�ان گ��ل�و��ل��ه      

ه������ای ض������د         

انقالب بر پيک�ر  

ق��ي��ام نش��س��ت ،      

کردستان به خون کشيده شد و خ�ل�ق دالور       

کرد که بر دستاورده�ای ان�ق�الب پ�ای م�ی            

فش�رد دري�اف�ت ک�ه ه�ن�وز ت�ا ب�ه�ار آزادی                      

راهی خونين در پيش اس�ت . خ�ل�ق دالور             

کرد بر سرخترين گله�ای ف�رو ري�خ�ت�ه ب�ر             

خاک در بهاری غرقه در خون ، يکپ�ارچ�ه   

مبارزه و مقاومت شد و در ب�راب�ر ت�ه�اج�م            

ضد انقالب ايستاد و بر آن شد تا از بهاران 

خونين بگذرد ت�ا ب�ه�ار آزادی ف�را رس�د .                  

توده های زحمتکش که در آس�ت�ان�ه خ�ون�ي�ن         

اولين بهار بعد از قيام ، حاکميت را نماينده 

خواست های خود می پنداشتند ، در جريان 

انقالب و در فاصله سی و س�ه ب�ه�ار ، از            

بهاری تا بهاری ديگر ت�ا ه�م�ي�ن ب�ه�ار ک�ه              

اکنون در آس�ت�ان�ه آن�ي�م پ�رده ه�ای وه�م و                     

پندار را الي�ه الي�ه از چش�م ب�رگ�رف�ت�ن�د و                     

واقعيت را به تمامی دريافت�ن�د . ت�وده ه�ای            

زحمتکش ميهن در بند ارتجاع از واقعي�ات  

زندگی و تجربه های خش�ن ، اق�ت�ص�ادی ،           

سياسی و فرهنگی دريافتند که اين حاکمي�ت  

سدی است در برابر انقالب ، ک�ه روز ب�ه         

روز ب��ر ش��دت س��رک��وب ک��ارگ��ران و                     

زح��م��ت��ک��ش��ان م��ی اف��زاي��د . ت��وده ه��ای                     

زح��م��ت��ک��ش دي��دن��د ک��ه م��زدوران رژي��م                  

جم�ه�وری اس�الم�ی ب�ا ه�م�ک�اری خ�ائ�ن�ي�ن                     

چگونه بهار ک�ردس�ت�ان را ب�خ�ون کش�ي�د .                

ديدند که چگونه در ترکن صحرا با توپ و   

تانک ، ارتشی و پاسدار ، خانه های م�ردم  

و دالوران ترکمن را به آتش کش�ي�د .و ب�ه           

حمايت از از سرمايه داران و زم�ي�ن�داران          

بزرگ شوراها و ستاد خلق کرد ترکمن را   

جنون اسا فرو کوفت . دي�دن�د ک�ه چ�گ�ون�ه                

خلق عرب را دسته دسته شکار ک�رد و ب�ه       

گلوله بست . ديدند و همچنان می بين�ن�د ک�ه        

چگونه مبارزات کارگران ، تح�ص�ن ه�ا و        

اعتصابات کارگری را با چوب و چم�اق و    

گلوله زير هجوم ميگيرد . ديدند چگونه ب�ه     

ضرب و شالق و تحقير و تکفير به پاي�م�ال   

کردن حقوق انسانی و س�ي�اس�ی اج�ت�م�اع�ی              

زنان همت گماشت و زنان را با ت�وس�ل ب�ه      

احکام قرون وس�ط�ای اس�الم�ی از اب�ت�دای               

ترين حقوقشان محروم کرد . ديدند چگ�ون�ه    

دستاوردهای انقالب ، شوراها ، مطبوعات 

آزاد و انديشه آزاد را ب�ا ه�زار ن�ي�رن�گ و            

ضربه ی پنهان و آشکار به بند کش�ي�د . و          

همچنان می بينيد که چ�گ�ون�ه ق�ان�ون پش�ت             

قانون و اليحه پشت اليح�ه در ح�م�اي�ت از           

سرمايه داران و جنايتکاران و مزدوران به 

تص��وي��ب م��ی رس��ان��ن��د . ام��ا ک��ارگ��ران و               

زحمتکشان که همواره جوانه های ام�ي�د را     

در خفته ترين شرايط ت�اري�خ�ی در اع�م�اق          

زندگی پرورده ان�د و در هس�ت�ی ت�اري�خ�ی                 

خ��وي��ش ج��ن��اي��ت��ک��اران��ه ت��ري��ن رژي��م ه��ای             

سرمايه داری را فرو کوفته اند و واژگ�ون    

کرده اند باز هم از بهار ط�ب�ي�ع�ت ح�ت�ی ب�ا            

دستهای تهی استقبال خواهند کرد . ب�گ�ذار        

اين بهار هم همچون هزاران بهار بر سفره 

نوروزی زحمتکشان جز گرسنگی ، فقر ،   

بی خانمانی ، گ�ران�ی ،ب�ي�ک�اری ، رن�ج و                 

تلخی زندگی نباشد . زحمتکشان اي�ن ب�ه�ار       

را نيز اگر شد با گلدان گلی ارزان ب�ا پ�اره     

ای نان و ظرفی خورش ، با مشتی ن�ق�ل و       

بشقابی شيرينی و اگر نشد ح�ت�ی ب�ا ل�ب�خ�ن�د            

شاد باش خواهند گفت و باز هم جوانه های 

اميد را در اعماق رنج خواه�ن�د پ�رورن�د و         

مبارزه ای چنان عظيم را سامان بخشند ک�ه  

برای هميشه بساط ظلم و ستم و استث�م�اررا   

از ميان ببرند و تمام فص�ول س�ال " ب�ه�ار            

آزادی " زحمتکشان شود و عيد واقعی آنها  

فرا رسد . و اما امروز در آستان�ه ب�ه�ار و         

س��ال ن��و ، ش��راي��ط زن��دگ��ی ت��وده ه��ای                      

زحمتکش به دليل تحريم و توروم و ح�ذف      
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 زحمتكشان ، بهاران خجسته باد!
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ي��اران��ه ه��ا ص��ده��ا ب��ار مش��ق��ت ب��ارت��ر و                 

دشوارتر از گذش�ت�ه ش�ده اس�ت اک�ن�ون در               

آستانه سال نو ، در حالی که سرمايه داران 

و مفت خورها ، وابستگان و جيره خواران 

رژيم جهل و جنايت حامی س�رم�اي�ه داران        

به بهای فقر و فالکت ت�وده ه�ا ب�رای خ�ود           

عيد می گيرند و جشن برپا می ک�ن�ن�د ، در        

حالی که بر سفره آنها انواع و اقسام غ�ذا ،    

بر سر ميزهای پ�ذي�رائ�ی ش�ان ده�ه�ا ن�وع                

شيرينی ، آجيل و ميوه گذاشته شده اس�ت و    

فرزندان آن�ه�ا در ل�ب�اس�ه�ای رن�گ�ارن�گ و                  

زندگ�ی ت�ج�م�ل�ی خ�ود ف�خ�ر م�ي�ف�روش�ن�د ،                        

کارگران ، دهقانان و زحمتکشان وفادار به 

آرمانهای ان�ق�الب م�ي�ه�ن�م�ان ک�ه زي�ر ب�ار                     

گرانی سرسام آور و بيک�اری ، ب�ا ف�ق�ر و             

فالکت روزافزونی روبرو هس�ت�ن�د ، ح�ت�ی          

قادر نيستند يک دست ل�ب�اس ارزان ق�ي�م�ت          

ب�رای ف�رزن��دان خ��ردس�ال خ�ود ب�خ��رن�د و                 

شيرينی و ميوه تهيه کنند ، سال نو را نه با 

شادی و سرور بلکه با تلخی ناشی از ف�ق�ر       

، مصيبت و ت�ن�گ�دس�ت�ی ب�ا خش�م و ن�ف�رت                  

نسبت به نظامی که در يک سوی آن اقليتی 

در ثروت و خوشبختی و در س�وی دي�گ�ر            

آن فقر و تهيدستی ، ق�رار دارد آغ�از م�ی            

کنند . هم اکنون در آستانه سال نو ه�زاران     

هزار تن از هموطنان زحمتکش ما بيکارند 

، و زير بار قرض و گرس�ن�گ�ی ، زن�دگ�ی          

آنها در خطر نابودی واق�ع�ی اس�ت . رش�د            

هراسناک مشاغلی چ�ون دس�ت ف�روش�ی ،             

م��اش��ي��ن ش��وئ��ی ، س��ي��گ��ار ف��روش��ی و ...                 

افزايش گدائی و دزدی و اعتياد ک�ه اک�ن�ون      

ابعاد وسيعی بخود گرفته است ح�ک�اي�ت از      

 اين فقر و فالکت دارد . 

در طی همين چند ماه گذش�ت�ه ق�ي�م�ت اک�ث�ر            

کاالهای م�ورد ن�ي�از ب�ه دو ت�ا س�ه ب�راب�ر                     

اف��زاي��ش ي��اف��ت��ه و ارزش پ��ول ب��ه م��ي��زان               

حيرت آوری کاهش يافته است . اما نه تنها  

مزد و حقوق ک�ارگ�ران اف�زاي�ش ن�ي�اف�ت�ه ،                 

بلک�ه ه�م�ان م�زد و ح�ق�وق اس�م�ی ه�م ب�ا                         

اشکال گوناگون ک�اه�ش ي�اف�ت�ه و ي�ا اص�ال                

پرداخت نشده است . کارگران که ه�م�ي�ش�ه        

تحت فشار و اس�ت�ث�م�ار ش�دي�د ق�رار دارن�د                 

همواره با فشار لزوم افزايش تولي�د م�واج�ه      

بوده و هستند و دستمزد انها به به�ان�ه ه�ای      

م�خ�ت�ل�ف ک�اه�ش ي�اف�ت�ه اس�ت اک�ن�ون زي�ر                        

شديدت�ري�ن فش�اره�ا ق�رار دارن�د و اک�ن�ون                   

رژيم ضد انقالبی سعی دارد به بهان�ه ه�ای     

مختلف آن�ان را ب�دون پ�اداش و ع�ي�دی و                    

سود ويژه يعنی در حقيقت با کس�ر ب�خ�ش�ی         

ديگر از دستمزدشان به پيشواز عيد و س�ال  

نو بفرستد .اينهمه مصيبت و بدبختی ب�رای     

ت�وده ه�ای زح�م�ت�ک�ش م�ي�ه�ن م�ا ث�م�ره و                         

ارمغان نظام ارتجاعی و پ�وس�ي�ده س�رم�اي�ه         

داری و دولت حامی سرمايه داران اس�ت ،    

دول��ت��ی ک��ه ب��ج��ای پ��اس��خ��گ��وئ��ی ب��ح��داق��ل              

خ��واس��ت��ه��ای زح��م��ت��ک��ش��ان ب��ه س��رک��وب ،           

شکنجه ، کشتار ، اختناق و زندان م�ت�وس�ل    

شده است . آری چنين است وضعيت ح�اک�م    

بر جامع�ه م�ا و زن�دگ�ی زح�م�ت�ش�ک�ان در                    

آستانه سال نو و چنين است ک�ه ت�وده ه�ای        

ستمديده ، محروم و مبارزه م�ا در آس�ت�ان�ه           

عيد با دستهای خالی از نان و آزادی اما ب�ا  

قل�ب�ی س�رش�ار از ک�ي�ن�ه و خش�م ط�ب�ق�ات�ی                         

باستقبال بهاری تازه می شتابند . بهاری که  

همچنان از خ�ون دالوران ک�رد ، ت�رک ،              

ترکمن ، عرب ، بلوچ و فارس و از خ�ون    

ه��زاران ان��ق��الب��ی ، ک��ارگ��ر و ده��ق��ان و                  

روشنفکر انقالبی گلک�ون اس�ت . آری در            

آستانه سی و چهارمين به�ار ق�ي�ام ، اي�ران           

گوزن آزموده ای است که از بدرقه س�ی و    

سه بهار تلخ و دردناک می آيد و م�ی رود      

که اين سی و چهارمين بهار را در ف�راي�ن�د      

اعتصابی سراسری و قيام�ی مس�ل�ح�ان�ه ب�ه           

بهاری هميشگی مبدل سازد که بهار آزادی 

ب��اش��د ، ک��ه ع��ي��د واق��ع��ی ک��ارگ��ران و                        

 زحمتکشان باشد . 

 مقدمش خجسته و گرامی باد . 
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 بهاري سرخ در پيش است !

 در آغاز سالي كه هيچش به ساليان نمي باشد
 شعار ما اينست:

 “سالها نه بدين ساليان” 
 گفتيم دستي برآريم و صدائي،

 گرد آمديم ... ما شديم و خود را رها كرديم 
 سنگفرشهايمان 

 از خونهاي ريخته رنگين شد 
 عزيزانمان ...

 تك تك ، گروه گروه ، به تاريخ پيوستند
 تاريخ ما ، تاريخ خون شد 

 در گيرو دار رزم ،
 پير كفتار تاريخ كهنه ارتجاع
 با واژه هاي تفرقه و نفاق ،

 نداي رسالت برآورد
 خون را به جاي نان ، فقر را بنام آزادي ،

 قسمت كرد .
 اينك در هر بهار

مردم در خانه به جاي سبزه ، كينه 
 ميكارند .

 در هر نوروز ،
 به جاي شمع ، در سفره ها خنجر مي نشانند.

هر خانه اگر در عزاي شهيدي نيست ، 
 آشيانه 

 كفتاري است.
 در تمام وسعت ايران

 خون شهيدان به هم پيوسته است ف
 و مي پيوندد و مي پيوندد و مي پيوندد .

 موج در موج،
 رود در رود ،

 اينك ،  رودخانه اي خون ،
 رودخانه خشم توده هاست 

 كز وسعت خوني ايران ميگذرد.
 ميدانم قيام نزديك است.

 قيامي ديگر .
 ميدانم تاريخ ما دوباره ورق خواهد خورد ،

 ميدانم  نوروزي در راه است 
 ”بهاري سرخ ” با 

 و ما ميتوانيم دوباره بگوئيم
 ”صد سال به اين سالها ” 
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اسفند ، روز  17هشتم مارس مصادف با 

همبستگی بي�ن ال�م�ل�ل�ی زن�ان ، ب�ي�ش از                   

سال ق�ب�ل در چ�ن�ي�ن روزی زن�ان                100

زحمتکش نيويورک با برپا ن�م�ودن ي�ک�ی         

از بزرگ�ت�ري�ن ت�ظ�اه�رات ق�رن ، ع�ل�ي�ه                   

 12استثمار شديد و کار ط�اق�ت ف�رس�ای         

ساعت�ه ، و ن�ي�ز کس�ب ح�ق رای ب�رای                     

زنان ، صدای رزمنده و پر ط�ن�ي�ن خ�ود         

را به گوش جهانيان رسان�دن�د . اگ�ر چ�ه            

خواست های آنان در همان مرحله تح�ق�ق   

نيافت ، ليکن جرقه ای بود ک�ه در ت�داوم       

خود اين روز بزرگ را به نقطه ع�ط�ف�ی      

در تاري�خ م�ب�ارزات زن�ان ج�ه�ان م�ب�دل                 

ساخت .  زنان مبارز امريکا توانستند در  

ادامه مبارزات خود به خواستهای بر حق 

خويش ع�ل�ي�ه ن�ظ�ام س�رم�اي�ه داری اي�ن                    

ميراث خوار تمامی سبعيت ه�ای ج�وام�ع      

طبقاتی ، دست يابند و وحش�ت و ه�راس         

در دل نظم پوسيده ح�اک�م ب�ي�ن�دازن�د . از                

ب�ه پ�ي�ش�ن�ه�اد            1910همين رو ن�ي�ز در           

کالرا زتکين ( ي�ک�ی از ب�رجس�ت�ه ت�ري�ن               

رهبران جنب�ش ک�ارگ�ری آل�م�ان ) و ب�ه                  

پاس بزرگداشت مبارزات قهرمانانه زنان 

که در ادام�ه     1904مارس  8امريکا در 

خود گسترش جهانی يافت ، و خواسته�ای  

آنان را ب�ه خ�واس�ت ع�م�وم�ی م�ب�ارزات               

زنان در سراسر جهان مب�دل س�اخ�ت در        

 8کنفرانس بين المللی زنان در کپنهاک ، 

م��ارس ب��ع��ن��وان روز ج��ه��ان��ی زن��ان در            

مبارزه برای رهائی اعالم گرديد و از آن 

تاريخ به بعد ت�م�ام زن�ان ج�ه�ان ب�ا ب�رپ�ا                 

کردن تظاهرات ، اعتصابات ، و ميتينگ 

ها در س�راس�ر ج�ه�ان و ب�ه ه�ر ش�ک�ل                       

م��م��ک��ن اي��ن روز را گ��رام��ی داش��ت��ه ،                

مبارزات خود را عليه نظم سرمايه داری 

و تمامی بقايای نظامات که�ن�ه و پ�وس�ي�ده          

تشديد می کنند و بدين وسيله اعت�راض�ات   

وسيع خود ع�ل�ي�ه ب�ی ح�ق�وق�ی ن�ي�م�ی از                   

جامعه را بعنوان يکی از تجلي�ات م�ن�ح�ط       

ج��ه��ان س��رم��اي��ه داری ب��ه ن��م��اي��ش م��ی              

گذارند . تاريخ جوام�ع ط�ب�ق�ات�ی ب�ي�ان�گ�ر               

ننگ ابدی تحقير زنان از س�وی ط�ب�ق�ات         

حاکم بوده و هست . در کليه اي�ن ج�وام�ع      

زنان از نظر موقعيت اجتم�اع�ی ه�م�ي�ش�ه         

در رده دوم قرار داش�ت�ه ، و ب�ه ع�ن�وان              

موجودی ضعيف که تنها ي�ارای اداره و        

سرپرستی فرزندان خويش را دارد ، م�د      

نظر قرار گرفته اس�ت . ت�اري�خ ج�وام�ع               

طبقاتی همانگونه که نشان ده�ن�ده ت�غ�ي�ي�ر         

شکل استثمار انهانهاست به ه�م�ان ش�ي�وه         

نيز نماينگر تنوع در ايجاد اين حقارت و   

عقب ماندگی در مورد زنان هست . اگ�ر     

در جامعه ف�ئ�ودال�ی زن ب�ع�ن�وان انس�ان�ی               

ناقص العقل ب�رده م�ادام ال�ع�م�ر م�رد ب�ه                

شمار م�ی رف�ت ، در ج�ام�ع�ه س�رم�اي�ه                     

داری ع��الوه ب��ر پ��رورش ن��ي��روی ک��ار             

ارزان ب�رای ب�ازار ک�ار س�رم�اي�ه داری               

خود نيز بمثابه ی ن�ي�روری ک�ار ذخ�ي�ره            

بشمار م�ی رود . ن�ظ�ام س�رم�اي�ه داری                    

تمامی تحقير زن در عرصه ت�ول�ي�د و ب�ا           

پرداخت دستمزد کمتر ايج�اد ن�ا ب�راب�ری         

آنان نيز به نمايش می کذارد و در مق�اب�ل   

کار برابر با مردان ، دستمزد نابراب�ر ب�ه     

 زنان پرداخت می کند . 

اگر مشخص�ه زن�ان در ج�وام�ع م�ا ق�ب�ل                  

سرماي�ه داری ، اس�ارت زن�ان ف�ق�ط در                  

چهار چوب کار خانگی و ت�ن�زل زن ب�ه            

مقام توليد کننده نسل انسان بود ، ب�ا رش�د     

تکنيک و تک�ام�ل م�ن�اس�ب�ات ت�ول�ي�دی در                

ج��ام��ع��ه ب��ورژوازی ، زن��ان ع��الوه ب��ر             

اسارت ، کمابيش در همان چ�ه�ارچ�وب�ه�ا        

در عرصه ی ديگری ب�ه ت�ح�ق�ي�ر کش�ي�ده            

شده اند . کار در ب�دت�ري�ن ش�راي�ط و ب�ا                  

نازلترين سطح دستمزد در ک�ارگ�اه�ه�ا و         

کارخانه ها تنها نصيب زن�ان از ت�ک�ام�ل           

مناسبات اجت�م�اع�ی و پ�ي�ش�رف�ت ج�ام�ع�ه                 

 بورژوازی شده است . 

هزاران سال تح�ق�ي�ر و ت�وه�ي�ن و خ�وار                

شمردن نيمی از انسانها جامعه ، آن�چ�ن�ان      

پتانسيل ان�ق�الب�ی در زن�ان اي�ج�اد ن�م�وده                 

است که انفج�ار اگ�اه�ان�ه ان در ج�ري�ان               

يک انقالب اجتماعی ، قدرت عظيمی را   

برای راهائی از تمامی کثافات ن�اش�ی از       

بيرحمانه ترين شکل س�ت�م ط�ب�ق�ات�ی را ،             

آزاد ن��م��وده و در خ��دم��ت ره��ائ��ی ک��ل                 

 محرومان جامعه قرار خواهد داد. 

در ابتدای شکوفائی سرماي�ه داری زن�ان       

و کودکان بعنوان " ارتش ذخ�ي�ره ک�ار "         

در کارخانه ها و مزارع و زي�ر ت�ازي�ان�ه       

ک��ار ط��اق��ت ف��رس��ای ش��ب��ان��ه روزی ب��ه              

شدترين وجه استثمار می شدند ، در عين 

حال شميشير داموکلسی بشمار می رفت�ن�د   

ک��ه ب��ورژوازی ج��ه��ت تش��دي��د س��ت��م و                 

استثمار و ايجاد فشار بر مردان هم طبق�ه  

آنها بکار می گرفت . ام�ا ب�ا رش�د روز             

افزون صنعت و گستردگی ميدان تولي�د ،    
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به موازات کشاندن هر چه وسيعتر زن�ان    

به عرصه توليد ، و در کنار آن مبارزات 

پر دامنه کارگران ع�ل�ي�ه ن�ظ�ام س�رم�اي�ه               

داری ، بورژوازی را وادرا س�اخ�ت ت�ا            

برخی از حقوق اج�ت�م�اع�ی و اق�ت�ص�ادی              

زنان را به رسميت بشناسد . اگر چه اي�ن   

حقوق همواره فقط جزئی از حقوق زن�ان    

بمثابه ن�ي�م�ی از ج�ام�ع�ه اس�ت ، ب�ا اي�ن                      

وجود در اين چهار چوب ن�ي�ز ح�ت�ی در           

پيشرفته تري�ن ج�وام�ع س�رم�اي�ه داری ،               

احقاق حقوق کام�ل آن�ان ه�ي�چ�گ�اه م�ورد              

تائيد کامل بورژوازی قرار نگرفت . ام�ا     

به موازات افزايش نقش زن�ان در ت�ول�ي�د         

اجتماعی ، خارج شدن ان�ان از م�ح�دوده          

تنگ کار خانگی و تج�م�ع ش�ان در زي�ر           

سقف های کارخانه ها ، باعث گرديد ک�ه    

زنان هر چه بيشت�ر ب�ه ع�رص�ه م�ب�ارزه             

م��ت��ش��ک��ل کش��ان��ده ش��ون��د ، و ض��رورت             

مبارزه برای ره�ائ�ی از ق�ي�د و ب�ن�ده�ای                

ن�ظ�ام ن�ک��ب�ت ب�ار س��رم�اي��ه داری را ب��ا                   

 گوشت و پوست خود لمس نمايند . 

حرکت زنان اگر چه در اوان م�ب�ارزات         

خويش ب�ي�ش�ت�ر در ج�ه�ت کس�ب ح�ق�وق                    

دم��ک��رات��ي��ک ب��ود ، ام��ا ب��م��وازات رش��د            

سرمايه داری شرکت مستق�ي�م و گس�ت�رده         

تر زنان در توليد اجتماعی ، شدت باف�ت�ن   

س��ت��م و اس��ت��ث��م��ار ع��الوه ب��ر س��ت��م م��رد               

ساالری ، باعث گرديد که جه�ت م�ب�ارزه      

آنان بيش از پي�ش ج�ن�ب�ه ط�ب�ق�ات�ی ب�خ�ود                 

گيرد و کينه ناشی از حکومت بربريت و   

توحش جامعه طبقاتی با کينه طب�ق�ات�ی در      

زنان پيوند ناگستنی بخورد . ب�دون ش�ک        

مبارزه زنان در کليت خود ي�ک م�ب�ارزه        

دمکراتيک است ف چرا که در وهله اول 

بايد بر حقوقی که ه�زاران س�ال ج�وام�ع           

طبقاتی با فرهنگ مرد ساالری ، آنه�ا را    

پايمال کرده است دست يابند . ام�ا خ�ط�ا           

خواهد بود هرگاه گمان کنيم اي�ن م�ب�ارزه      

در همين چهارچوب و با همي�ن خ�واس�ت      

ها می تواند به سرانجام موفق�ی ب�رس�د و        

هدف های پيروزمندی را در پ�ي�ش�اروی          

خود قرار دهد . در عصر امپرياليسم هر  

تحول دمک�رات�ي�ک ت�ن�ه�ا در چ�ه�ارچ�وب                

انقالبات پرولتری مفهوم پيدا م�ی ک�ن�د و          

از ه��م��ي��ن زاوي��ه ت��ح��ق��ق ک��ام��ل ح��ق��وق               

اجتم�اع�ی زن�ان ج�ز از ط�ري�ق ان�ق�الب                   

پرولتری ممکن نيست ، از ط�رف�ی ن�ي�ز             

پيروزی قطعی اين انقالبات ب�دن ش�رک�ت      

فعاالنه و مستق�ي�م اي�ن ن�ي�م�ی از ج�ام�ع�ه                  

امکان پذير نخواهد بود . بدون تلفيق اي�ن     

م��ب��ارزه ب��رای رف��ع س��ت��م مض��اع��ف در             

جامعه سرمايه داری ، ب�ا م�ب�ارزه ب�رای           

محو موجوديت اي�ن ن�ظ�م   س�ت�م�گ�ران�ه                   

نيروی عظيم و پتانسيل قدرتمند مبارزات 

نيمی از جامعه يعنی زن�ان ه�رز خ�واه�د         

رفت .  يکی از درخشانترين نمونه ه�ای     

پيوند مبارزه زنان با جنبش طبقه ک�ارگ�ر     

تظاهرات پرشکوه روز ج�ه�ان�ی زن در            

در پتروگ�راد ب�ود .        1917هشتم مارس 

در اين روز زنان زحمتک�ش روس�ي�ه ب�ر         

ضد تزاريسم به خيابان�ه�ا ري�خ�ت�ن�د و ب�ر              

ضد تزار و جنگ و گ�رس�ن�گ�ی و ب�رای            

تحقق صلح ، آزادی به پيکار برخاستند .   

اين روز سر آغاز انفج�ار خش�م ان�ق�الب�ی          

کارگران و زحمتکشان روسيه گش�ت ک�ه     

در ادامه خ�ود ب�ه ان�ق�الب م�ن�ج�ر ش�د و                   

بساط استبداد و استثمار تزار را برچي�د .    

اين نمون�ه و ده�ه�ا ن�م�ون�ه ی دي�گ�ر از                     

شرکت فعال زنان در جنبشهای انقالبی ،   

نقش سترگ انان را در انقالب پ�رول�ت�ری    

 بيش از پيش اشکار می سازد . 

ت�اري�خ م��ب�ارزه ط�ب��ق�ات�ی در اي�ران ن�ي��ز                   

همواره ب�ا مش�ارک�ت مس�ت�ق�ي�م زن�ان در                   

مبارزه عليه نظام سرم�اي�ه داری ع�ج�ي�ن          

گش��ت��ه اس��ت . زن��ان م��ب��ارز اي��ران ب��ا                   

دالوريهای قهرمانانه خود نقش بارزی را 

در م���ب���ارزه ان���ق���الب���ی ک���ارگ���ران و.                

زحمتکشان ايران ايف�ا ن�م�وده ان�د . آن�ان               

طی مبارزات حماسی خوي�ش ، در زي�ر         

شکنجه های سبعانه رژيم ، در مي�دان�ه�ای    

تير باران خاطرات ش�ک�وه�م�ن�دی ب�ه ج�ا            

نهاده اند که نشانگر مق�اوم�ت و جس�ارت        

انقالبی و ايمان راسخ آنان ب�ه ره�ائ�ی و          

نقش آنان در روند مبارزه طبقاتی است .   

مبارزه بی آمان زنان کارگر و زحمتکش 

دوش��ادوش م��ردان س��ت��م��دي��ده ، از خ��ود             

گذشتگی و جانفشانی آنان در قي�ام ب�ه�م�ن       

جلوه ای ديگر از نبرد انان عل�ي�ه    57ماه 

ستم و استثمار را به به�ت�ري�ن وج�ه�ی ب�ه           

 نمايش گذاشت .

اگر در اواي�ل رش�د س�رم�اي�ه داری در                 

ايران ، ب�ورژوازی ب�رای دس�ت�ي�اب�ی ب�ه                

نيروی ک�ار ارزان و کش�ان�ي�دن ه�ر چ�ه                 

گسترده تر زنان به عرصه ت�ول�ي�د ج�ه�ت        

استثمار هر چه بيشتر ، نمايشات مس�خ�ره   

ای را براه انداخت و با توسل به سرني�زه  

زنان را وادار ساخت تا بر اساس ق�ان�ون     

" کشف حجاب " چادرها را از سر پائي�ن   

کشند و رژيم سلطنتی پهلوی با ت�ب�ل�ي�غ�ات        

گسترده خود مب�ن�ی ب�ر آزادی زن زن�ان             

زحمتکش را در شکل ديگری ب�ه م�ي�دان        

 ستم و استثمار فرا خواند . 

امروز نيز رژيم ج�م�ه�وری اس�الم�ی ک�ه           

ت�ل�ف��ي�ق�ی از ارت�ج��اع ک�ه��ن ب�ا اي�ده ه��ای                     

متحج�ر م�ذه�ب�ی و دي�ک�ت�ات�وری ع�ري�ان                   

س�رم�اي�ه  اس��ت ، زن�ان را م�ج�ب�ور ب��ه                      

اج���رای ده���ه���ا ق���ان���ون ارت���ج���اع���ی و               

محروميت از هرگونه ح�ق�وق اج�ت�م�اع�ی           

نموده است و همان اهداف رژي�م پ�ه�ل�وی       

را ب��ا ظ��اه��ری ک��ام��ال" م��ت��ف��اوت و در                 

شرايط بحرانی نظم ح�اک�م ب�ه پ�ي�ش م�ی               
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برد . زن�ان ت�ح�ت ح�اک�م�ي�ت ج�م�ه�وری                    

اس��الم��ی ب��ط��ور روز اف��زون و ت��وس��ط              

اع��م��ال س��رک��وب ب��درون خ��ان��ه ه��ا و                  

زندان�ه�ای س�ي�اه�ی ب�ه ن�ام چ�ادر کش�ي�ده                     

شدند . و همچون اين سی و سه س�ال در       

تالش است که تا با لغو هرگون�ه ح�ق�وق�ی       

بار عظيم بحران ک�ن�ون�ی را ب�ا ت�ح�م�ي�ل                 

بيکاری و فقر بر بخش وسيعی از جامعه 

سرشکن نمايد . رژيم جمه�وری اس�الم�ی      

ب�ع�د از ب��ه ق�درت خ�زي��دن خ�ود ض�م��ن                   

تعرض به ت�م�ام�ی دس�ت�اورده�ای ق�ي�ام ،                 

يورش وحشيانه ای عليه زنان م�ب�ارز را     

آغاز نمود و سلب اب�ت�دائ�ی ت�ري�ن ح�ق�وق            

زنان سياهترين بخش ک�ارن�ام�ه ن�ن�گ�ي�ن�ی             

است که از خود بجای ن�ه�اده اس�ت . در           

ايران ت�ح�ت ح�اک�م�ي�ت رژي�م ج�م�ه�وری                 

اسالمی امروز نه تنها از آزادی تشک�ل ،    

تجمع و شغل و غ�ي�ره س�خ�ن�ی در م�ي�ان                

نيست ، و هرگونه امکان تشکل عل�ن�ی و     

آزاد از زنان سلب شده است ، بلکه حت�ی  

ابتدارئی تري�ن ح�ق�وق زن�ان ن�ظ�ي�ر ح�ق                 

انتخاب آزادانه همسر ، آزادی حق طالق 

و غيره نيز از آنان سلب گردي�ده اس�ت .       

دخال�ت آش�ک�ار م�ذه�ب در ام�ور دول�ت                  

خطرناکترين و پيگيرترين دش�م�ن آزادی       

بطور عام و آزادی زن�ان ب�ط�ور خ�اص             

می باشد . نقض آشکار ح�ق�وق زن�ان در         

اي��ران خ��ود را در ت��دوي��ن م��ق��ررات                     

ارتجاعی نظير حجاب اجباری ، سنگسار 

زنان ف ص�ي�غ�ه ک�ه چ�ي�زی ج�ز ف�ح�ش�ا                   

ق��ان��ون��ی ن��ي��س��ت ، نش��ان م��ی ده��د در                   

حکومت اسالمی زن ف�ق�ط وس�يل�ه زاد و           

ولد و تمتع جنسی بحس�اب م�ی آي�د و ن�ه             

انسانی که می ت�وان�د و ب�اي�د دوش�ا دوش              

مردان در توليد اجتماعی ش�رک�ت ک�ن�د و         

از حقوق و موقعيت اجت�م�اع�ی ب�راب�ر ب�ا           

آنه�ا ب�رخ�وردار ب�اش�د . افش�ای دخ�ال�ت                    

مذهب در ام�ور دول�ت در ه�ر ش�ک�ل و                

شمای آن ، نقض حقوق اجتماعی زنان ،   

ط�ب�ق�ات�ی       –گامی در جهت ارتقاء سياسی 

 زنان زحمتکش است .

در ايران امروز سبی حقوق دم�ک�رات�ي�ک     

زنان و توهين و تح�ق�ي�ر آن�ان و م�ح�روم             

ساختن آنها از ابتدائی ترين حقوق خويش 

در مي�ان م�ل�ي�ت ه�ای ت�ح�ت س�ت�م ب�ن�اب�ه                       

وضعيت اجتماعی و اقتصادی آنها تش�دي�د   

نيز می شود . بی حقوقی زنان در م�ي�ان        

مليت های تح�ت س�ت�م ، در م�واج�ه�ه ب�ا                  

سطح نازل رشد اجتماعی و اقت�ص�ادی و     

بقايای ن�ظ�ام�ات پ�وس�ي�ده و ارت�ج�اع�ی ،                  

ب��م��رات��ب گس��ت��رده ت��ر م��ی گ��ردد. در                   

کردستان انقالبی ني�ز ع�ل�ي�رغ�م ت�اث�ي�رات             

جنبش انقالبی ،زنان زحمتکش خلق ک�رد    

با توجه به سطح رشد مناسبات متحجر و   

عقب م�ان�ده بس�ر م�ی ب�رن�د . زن�ان در                       

کردستان انقالبی عالوه ب�ر س�ت�م م�ل�ی ،              

کار طاق�ت ف�رس�ای روزان�ه ه�م�واره از               

جانب فرهنگ عقب مانده مرد س�االری ،    

اداب و سنن منحط در زير فشار و تنگ�ن�ا   

قرار دارند .وض�ع�ي�ت اس�ف�ب�ار آن�ان ک�ه                  

تحت تسلط فرهنگ و رسومات ارتجاع�ی  

 –، ناشی از ع�ق�ب م�ان�دگ�ی اق�ت�ص�ادی                 

اجتماعی ، قرار دارند ، زنان زحم�ت�ک�ش    

را مجبور س�اخ�ت�ه اس�ت ت�ا ب�رای ادام�ه                  

حيات توام با فق�رش�ان ، ت�ح�ت ظ�ال�م�ان�ه               

ت��ري��ن رس��وم��ات ب��ه س��ر ب��رده ، م��ورد              

اس�ت�ث�م��ار واق�ع گ�ردن�د . ک��ار در ک��وره                    

پ�زخ��ان�ه ه�ا و ک��ارگ�اه��ه�ای ق�ال��ی ب��اف��ی                 

شديدترين شکل استثماری است ک�ه زن�ان     

کارگر و زحمتکش کردس�ت�ان ع�الوه ب�ر         

کار در مزارع و کارخانه ، ن�اگ�زي�ر ب�ه           

تحمل آن هس�ت�ن�د . اي�ن ب�ی ع�دال�ت�ی ه�ا                     

هنگامی تکميل می گردد که نقض ابتدائی 

ترين حقوق انسانها که در م�ورد ت�م�ام�ی         

توده های زحمتکش اعمال می گردد ن�ي�ز   

بر آن اضافه می گردد. رژيم ج�م�ه�وری       

اسالمی ط�ی س�ی و س�ه س�ال س�رک�وب                 

خ��ون��ي��ن خ��ل��ق ک��رد زن��ان زح��م��ت��ک��ش                

کردستان را بيش از هميشه مورد ي�ورش  

 وحشيانه خود قرار داده است . 

هر چند امروز در کردستان هنوز بقاي�ای  

روابط و مناسبات عقب مانده ن�م�ود خ�ود        

را س��ن��ت ه��ای ک��ه��ن و پ��وس��ي��ده ق��رون               

وسطائی در مورد زنان آشکار می س�ازد  

و در بعضی از مناطق مناسبات عشيرتی 

همچون " ژن به ژن " علي�رغ�م م�ن�س�وخ          

دانستن چنين سنتی از طرف سازمانه�ا و    

نيروهای مترقی و انقالبی ، در کردست�ان  

بعنوان واقعيت عينی باقی است ولی ب�اي�د   

اذعان داشت که تنها با س�رن�گ�ون�ی ن�ظ�ام         

حاکم و ايجاد تحوالت ع�م�ي�ق اج�ت�م�اع�ی            

است ک�ه ت�م�ام س�ن�ت�ه�ای ع�ق�ب م�ان�ده و                      

ارتجاعی از ميان خ�واه�د رف�ت و زن�ان             

زحمتکش خلق کرد همراه زنان س�راس�ر     

ميهن در بند ارتجاع به حقوق اجتماعی و 

سياسی خود دست خواهند يافت . تنها در    

چنين جامعه ای زن�ان از ح�ق�وق ب�راب�ر                

اج��ت��م��اع��ی ب��رخ��وردار خ��واه��ن��د ب��ود ،             

هرگونه تبعيض بر پايه جنسيت از م�ي�ان       

خواهد رف�ت و زن�ان خ�واه�ن�د ت�وانس�ت                  

فعاالنه و با برخورداری از تمامی حق�وق  

 –خ��ود در ک��ل��ي��ه ف��ع��ال��ي��ت��ه��ای س��ي��اس��ی             

 فرهنگی شرکت کنند .  –اقتصادی 

امروز که سی و س�ه س�ال از ح�ک�وم�ت              

ت��وح��ش و ب��رب��ري��ت ق��رون وس��ط��ائ��ی                

جمهوری اسالمی م�ی گ�ذرد و س�ي�اس�ت              

های ض�د دم�ک�رات�ي�ک و ارت�ج�اع�ی آن                   

برای تم�ام�ی ت�وده ه�ای زن�ان س�ت�م�دي�ده                  

ايران آشکار گشته است و کليه تشکل�ه�ای   

دم��ک��رات��ي��ک زن��ان در س��راس��ر اي��ران              

سرکوب و نابود شده است ف ام�روز ک�ه     

ˇIIIÂÑ]4 62:1390:اسفند
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هنوز سازمانهای بورژوازئی ، ه�ر ي�ک       

ب�ه ن��وع�ی قص�د پ�اي�م��ال ن��م�ودن ح�ق��وق                  

دمکراتيک زنان را دارند ، وظي�ف�ه ه�م�ه       

ک��م��ون��ي��س��ت��ه��ا اس��ت ک��ه زن��ان ک��ارگ��ر و            

زحمتکش را به منافع طبق�ات�ی خ�ود آگ�اه         

سازند و با متشکل ساخ�ت�ن ان�ان ح�رک�ت          

های اعتراضی آنها را سازماندهی نماين�د  

و با جهت دادن به مبارزه انها عليه نظ�ام  

سرماي�ه داری ، ب�رای پ�ي�ش�ب�رد اه�داف                  

ج��ن��ب��ش ان��ق��الب��ی ع��رص��ه ای دي��گ��ر از             

مبارزه طبقاتی در ج�ه�ت اح�ق�اق ح�ق�وق             

زنان بازگشاين�د و از اي�ن ط�ري�ق زن�ان                

زحمتکش را به ميدان ن�ب�ردی پ�ي�گ�ي�ر و             

مداوم ب�ا رژي�م ج�م�ه�وری اس�الم�ی ف�را                 

خوانند . صدها زن کمونيس�ت و م�ب�ارزه         

که در زي�ر ش�ک�ن�ج�ه ه�ای وحش�ي�ان�ه و                      

جنون آميز ، در بطن مبارزه طبقات�ی در    

درون جامعه و در صفوف مق�دم م�ب�ارزه      

با ايمان خلل ناپذير ب�ه آرم�ان�ه�ای واالی           

طبقه ک�ارگ�ر ب�ه م�ب�ارزه ب�رخ�اس�ت�ه ان�د                     

تاجام�ع�ه ای را ب�ن�ان�ه�ن�د ک�ه از س�ت�م ،                         

استثمار ، اختناق ، فقر و بردگ�ی خ�ب�ری      

نباشد ، هزاران زن انقالبی در خون خود 

غلطيدن و ده�ه�ا ه�زار رزم�ن�ده در ب�ن�د                

نشان دهنده ی عزم راس�خ زن�ان ج�ام�ع�ه          

انقالبی ما در ج�ه�ت م�ح�و ت�م�ام�ی آث�ار                   

 سلطه طبقاتی است . 

امس��ال هش��ت م��ارس را در ش��راي��ط��ی              

گرامی م�ي�داري�م ک�ه ع�ل�ي�رغ�م س�رک�وب                   

وحشيانه رژيم جمهوری اسالمی م�ب�ارزه     

انقالبی زنان در عرص�ه ه�ای گ�ون�اگ�ون          

در کردستان و سراسر ايران ادامه دارد.   

هم اکن�ون زن�دان ه�ای ق�رون وس�ط�ائ�ی                

رژيم مملو از زنان ق�ه�رم�ان و م�ب�ارزی          

اس��ت ک��ه ه��ر روزه در ق��ت��ل��گ��اه��ه��ائ��ی               

همچون اوي�ن ، در زي�ر ش�ک�ن�ج�ه ه�ای                  

جنون آميز مزدوران رژي�م ح�م�اس�ه م�ی            

آفرينند .  زنان زحمتکش و تحت س�ت�م و      

استثمار سراسر ميهن جمه�وری اس�الم�ی      

زده  که قرنهای م�ت�م�ادی ، در اس�ارات             

سنن ارتجاعی و قيد و بندهای آن زيس�ت�ه     

اند ، امروز در پيکار خود ، ب�ه ع�ن�وان          

نيمی از ج�م�ع�ي�ت زح�م�ت�ک�ش�ان ، ب�ا ب�ه                    

کارگيری انرژی ان�ق�الب�ی خ�ود ، ج�ه�ت             

برانداختن ستم و استثمار ، می رون�د ک�ه       

نقش بسزای خود را در اين رزم حماس�ی  

ايفا نمايند و ضمن به گور سپردن تم�ام�ی   

سنن عقب افتاده به اثبات رسانند که ه�ي�چ   

جنب�ش ان�ق�الب�ی ب�دون ش�رک�ت زن�ان ب�ه                    

 پيروزی نخواهد رسيد .

ˇ::: IIIÂÑ]4 62:1390:اسفند

خاطره ی مبارزان کمون پاريس نه تنها برای کارگران فرانسوی بل�ک�ه ب�رای پ�رول�ت�اري�ای            ”   
سراسر جهان عزيز و گرامی است ، زيرا کمون تنها ب�رای ب�دس�ت آوردن چ�ن�د خ�واس�ت�ه ی                     
ناچيز محلی يا منحصرا" ملی نبود که مبارزه کرد ، بلکه تالش او برای رهائی تمام انسانه�ای   
زحمتکش و همه ی تحقيرشدگان و توهين ديدگان بود ... غرش توپ�ه�ای پ�اري�س ع�ق�ب م�ان�ده                  
ترين قشرهای پرولتاريا را از خواب عميق برانگيخت و در همه جا شور و ح�رک�ت�ی ت�ازه ب�ه          
تبليغات انقالبی سوسياليستی دارد . برای همين است که اثر کمون پاريس نه تنها از بين نرفت�ه   

 به ياد کمون  –لنين  بلکه تا زمان حاضر نيز در وجود هر يک از ما زنده است . "
) ک�ارگ�ران         1871م�ارس       18(    1249اسفن�د س�ال        28در دمامدم سحر به سپيده ی روز 

انقالبی در پاريس پس از ش�ش م�اه ج�ن�گ ع�ل�ي�ه ارت�ش پ�روس و ب�ورژوازی خ�ودی ، در                                
محاصره ، و گرسنگی با شليک توپ های بيدار باش ، برپايی نخستين حکوم�ت ک�ارگ�ری در        

 تاريخ بشر را اعالم نمودند : زنده باد کمون !
در اين روز کموناردها ، بعنوان پيشتازان انقالب پرولتری، طی ي�ک ق�ي�ام مس�ل�ح�ان�ه ق�درت                

سياسی را به کف گرفتند و نخستين حکومت کارگری را برپا داشت�ن�د . ک�م�ون ب�ا ع�ظ�م�ت و                    
شکوه ، قدرت اراده کارگران را در امر گسستن زنجيرهای اسارت اور نظ�ام س�رم�اي�ه داری         
بنمايش گذارد و با آنکه هفتاد و دو روز بيش نپائيد ، ام�ا م�ي�راث گ�ران�ب�ه�ائ�ی از ت�ج�ارب و                         
درسهای خود برای استثمارشدگان و ستمديدگان سراسر جهان برجای گذاشت . تجارب ک�م�ون     
در پيشرفت انقالب پرولتاريای جهانی تاثيرات عميقی داشته است و بعنوان اول�ي�ن گ�ام ع�م�ل�ی           
بيش از هر چيز صحت اموزشها و اصول مارکسيسم ، در زمينه وظائف نوين�ی ، پ�رول�ت�اري�ا          

 را در قبال دستگاه دولتی بورژوازی ، باثبات رسانيده است .
بنابراين يابود کمون نه مختص کارگران فرانسوی بلکه به امری جهانی مبدل گشته و هر ساله 
کارگران آگاه همه کشورها با هبستگی ياد پيشينيان خود و رزمندگان کمون را گرامی مي�دارن�د   
و همچنان که مارکس نوشت :" اصول کمون جاودانه و از بين نرفتنی اند و م�ادام�ي�ک�ه ه�ن�وز           

 طبقه کارگر آزادی اش را بدست نياورده است اين اصول معتبرند . "
ما نيز در يکصد و چهل و يکمين س�ال�گ�رد ک�م�ون پ�اري�س ب�ا گ�رام�ي�داش�ت ي�اد دالوران و                               

قهرمانان راه کمونيسم بر اصول و آموزشهای جنبش انقالبی طبقه کارگر جهانی پای فشرده و   
 مشعل فروزان آنرا همچنان در فراسوی مبارزه خود نگه ميداريم . 

 گرامي باد سالروز كمون پاريس ، اولين حكومت كارگري در جهان 
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بهار امسال سی و سومين بهار مبارزه              

 1358خونبار کردستان است . بهار                

يعنی اولين بهار بعد از قيام که بهار                     

آزادی نام گرفت برای کردستان نوروز          

خونين بود . هنوز بيش از دو ماه از                    

ساله شاهنشاهی          2500سقوط رژيم         

نگذشته بود که توپخانه ارتش رژيم تازه          

بقدرت خزيده جمهوری اسالمی ، به                 

منظور درهم کوبيدن ابتکار انقالبی توده        

های مسلح خلق ، کردستان را نشانه                   

گرفت و با ويران کردن بسياری از خانه         

های مسکونی تعداد بيشماری از مردم              

سنندج را به خاک و خون کشيد . هنوز             

غرش پرشکوه قيام بهمن ، در فضای                

ايران طنين انداز بود که غرش مهيب                

فانتومهای ارتش آريا مهری به فرمان              

خمينی شهر سنندج را به لرزه در آورد            

و هلی کوپترهای آمريکائی زن و کودک        

و پير و جوان را زير آتش گلوله های                 

خود گرفت . رژيم جمهوری اسالمی                

همزمان با کشتار جنايتکارانه در                         

کردستان به منطقه ترکمن صحرا نيز               

يورش آورد ، به اجتماع آرام مردم که               

بدعوت سازمان چريکهای فدائی خلق              

ايران در اعتراض به جو ترور و خفقانن   

تحصن کرده بودند ، وحشيانه حمله برد           

و به جای پاسخگويی به خواستهای حق           

طلبانه مردم آتش مسلسل هايش را بروی        

آنان گشود .رژيم جمهوری اسالمی و               

رهبر ضحاک صفت ان که در غياب                 

يک رهبری انقالبی کارگری متمرکز ،          

بر توهم توده های ستمديده ايران سوار             

شده بود و تا قبل از بقدرت رسيدن ،                    

مذبوحانه تالش در پنهان نمودن چهره              

ضد خلق خود در پشت پرده خوش                      

باوری توده ها می نمود ، در زمانی که            

اعمال حاکميت توده ها را رو در روی             

منافع غارتگرانه امپرياليسم و                                

بورژوازی ديد از روحيه مقاوم و سازش     

ناپذيری توده های مردم به هراس افتاد ،         

بدون کوچکترين ترديدی فرمان جهاد را        

صادر نمود و زحمتکشان کردستان وو            

ديگر را در اولين بهار پس از قيام به                  

آتش بست . امپرياليسم جهانی و                             

جمهوری اسالمی از همان فردای روز           

قيام برای مقابله با تداوم مبارزات                        

کارگران و زحمتکشان و خواستهای بر          

حق کارگران و زحمتکشان خلقهای                   

ايران بويوژه خلق کرد ، ترکمن ، عرب          

و بلوچ به تجديد سازمان ارتش پرداختند         

تا انتقام قيام بهمن را که ضربات                           

سهمگينی به رژيم پوسيده سرمايه داری          

وارد آورده بود     

  از توده بگيرد .

رژيم ارتجاعی     

جمهوری 

اسالمی با اين        

کشتار های ددمنشانه از همان اوان به               

قدرت رسيدن خود ثابت کرد که تا چه               

اندازه از اعمال اراده انقالبی توده ها                 

هراس دارد تا چه ميزان از روحيه مقاوم  

و سازش ناپذير خلقهای انقالبی ايران               

بيمناک است و چرا برای نجات خود از           

هيچ اقدام جنايتکارانه ای فروگذار                      

 نميکند .

اما اعمال اراده و روحيه انقالبی توده               

های مسلح اين تعرضات وحشيانه رژيم          

جمهوری اسالمی را درهم شکست و او          

را وادار ساخت هم در کردستان و هم                

در ترکمن صحرا به خواست اين خلقهای       

مبارز تمکين نمايد و در مقابل آنان سر             

تسليم فرو بياورد . در سنندج برای                      

نخستين بار شورای انقالبی شهر با                     

انتخاب مستقيم مردم کنترل همه امور               

شهر را بدست گرفته و در ترکمن                        

صحرا خلق ترکمن با تاسيس ستاد                       

مرکزی شوراهای دهقانی بر سرنوشت          

خويش حاکم گرديد . شوراهای دهقانی             

ترکمن و بنکه های سنندج اولين اشکال           

نطفه ای اعمال حاکميت توده ای بودند              

که با مقاومت دليرانه و حماسه آفرين                 

توده های خلق پديدار شدند و بمثابه                     

سنگ بنای اعمال حاکميت توده ای در              

تاريخ مبارزات انقالبی مردم ميهن ما به         

ثبت رسيده است . اگر چه اين                                  

دستاوردهای انقالبی ابتکار انقالبی توده        

ها ، به خاطر ضعف تشکل و فقدان                     

سازمان يافتگی سراسری جنبش بعدها            

توسط رژيم درهم شکسته شد اما تجارب         

ارزشمند آن دوره همچنان در خاطره                

تاريخی توده ها باقی مانده است . آنها در  

ادامه اين مبارزه انقالبی و در خيزش                

 آينده خود آنرا بکار خواهند بست . 

در سی و سومين سالگرد نخستين نوروز       

خونين ياد و حماسه های غرور آفرين               

مقاومت توده های زحمتکش خلق کرد و         

خلق ترکمن را گرامی بداريم و تجارب            

ارزنده آنرا برای سرنگونی رژيم                        

جمهوری اسالمی و برقراری جموری            

 فدراتيو شورايی بکار ببنديم .

ˇ::: IIIÂÑ]4 62:1390:اسفند
بهار و نوروز هر سال يادآور ، نوروز خونين 

 سنندج و اولين تجربه حاكميت توده اي 

جمهوري فدراتيو شورايي ايران كه خود از اتحاد 
داوطلبانه كارگران و زحمتكشان مناطق ، مليتها و 

فرهنگهاي مختلف تشكيل مي شود ، حق تعيين سرنوشت 
 ملل را تا سرحد جدايي كامل برسميت مي شناسد .
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خيزابهای خشمی که در ن�وزده�م ب�ه�م�ن            

س��ب��زي��ن��گ��ی دام��ن��ه ه��ای           49م��اه س��ال      

سياهکل را گ�ل�گ�ون ک�رد . در ح�رک�ت                    

توفنده خود رودخانه خروشانی را آف�ري�د       

که ت�م�وج آن از ام�ي�زه خ�ون و ت�ب�ل�ور                       

انديشه فدائيان مايه ميگ�ي�رد . رس�ت�اخ�ي�ز            

سياهکل ، نخستين سنگری ب�ود ک�ه د ر           

دامان آن نسلی مبارز پرورده شد . نس�ل       

تداوم ، نسل  انديشه و ع�م�ل ، اي�ن نس�ل           

ماندگار ، نسل�ی س�رس�خ�ت اس�ت و ن�ي�ز                

نس��ل��ی م��ه��رب��ان و ن��رم��دل . نس��ل��ی ک��ه                

سرنوشتش با سرنوشت م�ب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی         

جاری در ميهنمان تا درهم شکستن کام�ل  

زنجيرهای استثمار و ست�م پ�ي�ون�د دارد .           

نسلی که سمبل صداقت و مبارزه اس�ت ،    

نسلی که در ج�ن�گ�ل ريش�ه دارد ، نس�ل                  

صداقت و جرئت اس�ت . نس�ل ف�دائ�ی ،                

نسل کمونيست ، اين نس�ل م�ب�ارز ن�ه در           

تنگ�ای ح�ي�ات ب�ارور خ�وي�ش ب�ل�ک�ه در                     

فرخن�ای پ�رف�راز و ف�رود هس�ت�ی و در                    

زمينه سهمگين ترين م�ب�ارزات ط�ب�ق�ات�ی           

بشريت و در راس�ت�ای ت�ک�ام�ل ت�اري�خ و                

انسان پويش م�ي�ک�ن�د و خ�ود را ب�ا ه�م�ه                   

ت�الش و پ�وي�ن��دگ�ی ، خش�ت�ی اس�ت�وار و                     

خونين م�ی ب�ي�ن�د در اس�ت�ق�رار آزادی و                    

ب�راب��ری انس��ان ب��ال��ن�ده ف��ردا . ي��ک��ی از                 

 –معيارهائی که آرمان عنصر ت�اري�خ�ی        

اجتماع�ی ف�دائ�ی را مش�خ�ص م�ي�ک�ن�د ،                    

م���ق���اوم���ت و ک���وش���ن���دگ���ی در ح���ف���ظ                 

دستاوردهای جنبش و ح�رک�ت در ج�ه�ت         

اعتالی آنها و زدودن غبار ان�ديش�ه ه�ای        

ناپويا از سطح جنبش است ، و آنان ، آن   

سه رزمنده بخون خفته فدائی رفق�ا ه�ادی     

، نظام و کاظم ، اعضای ک�ادر م�رک�زی        

سچفخا ، تجسم زنده اين معيارها و ن�م�اد       

اجتماعی فدائی  –راستين عنصر تاريخی 

بودند . در مقط�ع انش�ع�اب ، زم�ان�ی ک�ه               

بينش منحط " اکثريت " خائن با دسيسه و  

تزوير ، بلعيدن سازمان را آه�ن�گ ک�رده        

بود و زبونان�ه  م�ی ک�وش�ي�د ک�ه ان�ديش�ه                   

س��ازم��ان را از ج��وه��ر ان��ق��الب��ی ، از                  

خالقيت و از رزمندگی ته�ی س�ازد ، آن         

سه کم�ون�ي�س�ت رزم آور و ان�ديش�م�ن�د ،                   

همدوش و هم پيمان ب�ا رف�ق�ای خ�وي�ش ،            

ن��ج��ات س��ازم��ان را از ورط��ه ه��ول��ن��اک            

رفرميسم کمر بست�ن�د . آن�ان ح�ل�ق�ه ه�ای                 

استوار زنجيره ای پوالدين بودند که هم�ه  

فدائيان راستين را از سياهک�ل ت�ا ام�روز        

بهم پيوند می دهد ، آنان از نسل ت�داوم و      

انديشه بودند ، از نسل مسعود و پ�وي�ان ،     

از نسل بيژن ، م�ه�رن�وش ، م�رض�ي�ه ،                 

 حميد ، سعيد ، سيامک و ... 

کارنامه حيات رفقا هادی ، نظام و ک�اظ�م   

کارنامه خونين عنصر فدائی است ، زيرا 

آن��ان ه��م��ه مش��ت��رک��ات ، وي��ژگ��ی ه��ا و               

معيارهائی را که مميزه عنصر ت�اري�خ�ی      

اج��ت��م��اع��ی ف��دائ��ی اس��ت ، در خ��ود                   –

داشتند . انديشمندی ، کوشندگی ، س�ازش     

ناپذيری ، تواضع ، عش�ق ب�ه زن�دگ�ی ،             

مسئوليت شناسی و تحرک از عمده تري�ن  

خصائل اين رفقای شهيد ب�ود . ه�ر ي�ک           

نقشی ب�زرگ در ب�ازس�ازی س�ازم�ان و                 

حفظ و تداوم ميراث ان�ق�الب�ی آن ب�ع�د از            

 انشعاب " اکثريت " داشتند . 

، در ح�ال�ي�ک�ه            61در آستانه بهار س�ال      

شکوفه های همرنگ خون انبوه ش�ه�ي�دان    

ب��خ��ون م��ی نش��س��ت ، رژي��م ددم��ن��ش                    

جم�ه�وری اس�الم�ی ب�ار دي�گ�ر ج�ن�اي�ت�ی                    

هولناک آفري�د . اي�ن ب�ار ق�ل�ب س�ازم�ان                   

هدف قرار گرفت و رفقا هادی ، نظ�ام و    

کاظم طی درگيری های متفاوت بش�ه�ادت   

رسيدند . در اي�ن درگ�ي�ري�ه�ا پ�ن�ج ف�دائ�ی                

ديگر رفقا جواد ، امير ، عباس ، حميد ،   

خشايار نيز شهيد شدند .  رف�ي�ق م�ح�س�ن           

مدير شانه چ�ی عض�و دي�گ�ر م�رک�زي�ت                

سازمان نيز حدود دو ماه پيش از آن ط�ی  

يک درگيری بشهادت رس�ي�ده ب�ود ، ام�ا             

رژي��م ب��رای تض��ع��ي��ف روح��ي��ه م��ب��ارز             

جويانه توده ها و سازمان ، ش�ه�ادت اي�ن        

رفقای رزمنده را همزمان و همراه ب�ا آن    

متالشی سازمان چريک�ه�ای ف�دائ�ی خ�ل�ق           

ايران را برای چندمين بار اع�الم ک�رد .         

اما تداوم سازمان و حرکت مج�دد آن در      

سطح جامعه ، يکبار ديگر نش�ان داد ک�ه         

اجتماعی ف�دائ�ی ن�ب�ض         –عنصر تلريخی 

انقالب ايران است و قلب سازمان نه تنه�ا  

در کالبد اعضاء آن ، بلکه ديگر در هم�ه  

جای ايران در کارخانه ها ، در روستاه�ا  

، در کردستان و ... می تپ�د ، ق�ل�ب�ی ک�ه               

 هرگز از تپيدن باز نمی ايستد . 

ياد شان گرامي و راه 

 هشان پر رهرو باد !

ˇ::: IIIÂÑ]4 62:1390:اسفند

سالگرد بخون خفتن رفقا هادي ، نظام ، كاظم ، اعضاي كادر مركزي سچفخا 

 و ديگر بخون خفتگان اسفند ماه گرامي باد !

نامشان زمزمة نيم شب مستان باد 

 تا نگويند كه از ياد فراموشانند
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" البته نميتوان ش�ايس�ت�گ�ی اس�ت�ال�ي�ن را در               

مورد خدماتی ک�ه پ�ي�ش و پ�س از دوران                 

انقالب به حزب کرده منکر شد . اس�ت�ال�ي�ن        

از همان آغاز فعاليتش در جنبش انقالب�ی ،    

چنان انرژی ، چنان قدرت س�ازم�ان�ده�ی و       

چنان قاطعيتی از خود نشان داد که ب�زودی  

جايگاه مه�م�ی ب�ه او س�پ�رده ش�د . " اي�ن                         

اظ�ه��ارات ي��ک�ی از دش��م�ن��ان قس��م خ��ورده              

استالين ، روی م�دوف ب�ورژوا زاده اس�ت          

که در کتاب قطور خود " در دادگاه  تاريخ  

" سعی در ب�ه م�ح�اک�م�ه کش�ي�دن اس�ت�ال�ي�ن                       

دارد . اما همچنانکه پيداست حتی دش�م�ن�ان       

استالين نيز نميتوانن�د ل�ي�اق�ت ش�ايس�ت�گ�ی و               

خدمات ، قدرت س�ازم�ان�ده�ی ، ان�رژی و              

 4قاطعي�ت ان�ق�الب�ی او را م�ن�ک�ر ش�ون�د .                      

مارس مصادف است با سالگ�رد درگ�ذش�ت      

رفيق استالين شاگرد وفادار لنين و يکی از   

برجسته ترين رهبران جن�ب�ش ک�م�ون�ي�س�ت�ی           

جهان . بسيار کسان که با نام س�وس�ي�ال�ي�س�م         

عليه سوسياليسم مبارزه ميکنند کينه طبقاتی 

خود را عليه لنين خجوالنه از دريچه حمل�ه  

به استال�ي�ن  ، کس�ی ک�ه راه او و آرم�ان                      

پرولتاريا را با قاطع�ي�ت و پ�ي�گ�ي�ری ت�م�ام               

دنبال کرده نشان ميدهند . استالين م�ب�ارزی    

بود خستگی ناپذير که از سنين نوجوانی ت�ا    

آخ��ري��ن ل��ح��ظ��ات ح��ي��ات دم��ی از م��ب��ارزه            

ن��ي��اس��ود . او ي��ک��ی از ب��رجس��ت��ه ت��ري��ن                      

سازماندهندگان جنبش سوسي�ال دم�ک�راس�ی       

روسيه بود . استع�داد ، ت�وان�ائ�ی ،ت�الش ،               

صداقت و ايمان به آرمان پرولتاري�ا ب�اع�ث      

شد که وی در زمان حي�ات ل�ن�ي�ن و وج�ود            

ديگر شخصيتهای برجسته حزب بل�ش�وي�ک    

روسي�ه ب�ه مس�ئ�ول�ي�ت�ه�ای س�ن�گ�ي�ن�ی چ�ون                       

)     1912سردبيری روزنامه براودا ( سال  

ارگان حزب بلشويک و دب�ي�ر ک�ل�ی ح�زب            

کمونيست شوروی انتخاب شود . سرسختی  

استالين در برخورد با دشمنان داخلی و بين 

المللی پرول�ت�اري�ا س�ب�ب ش�د ک�ه م�خ�ال�ف�ي�ن                     

سوسياليسم هميشه از او با کينه و نفرت ياد 

کنند . روش�ن�ف�ک�ران خ�رده ب�ورژوائ�ی ک�ه                

تالش  دارند سوسياليس�م را ب�ا دم�ک�راس�ی            

بورژوازی جهان�ی و ب�ا س�وء اس�ت�ف�اده از                 

اشتباهات استالين تالش دارن�د ک�ه خ�دم�ات         

تاريخی او را ناديده بيانگارند . يک مقايسه  

اجمالی از آغاز دوران پيروزی انقالب در   

روسيه تا زمان مرگ استالين ب�ا ت�وج�ه ب�ه         

تمام مصائب و مشک�الت ن�اش�ی از ج�ن�گ            

های داخلی و بين المللی و توطئه ه�ای پ�ی     

در پی دشمنان سوسياليسم نشان م�ي�ده�د ک�ه       

شوروی از يک کشور عقب مانده به ي�ک�ی     

از بزرگترين قدرتهای جهانی و پ�ي�ش�رف�ت�ه          

ترين کشورها در تمام عرصه های ع�ل�م�ی      

، تحقيقی ، صنعتی ، ه�ن�ری ، ورزش�ی ،            

ن��ظ��ام��ی و ... ب��دل گ��ردي��د . کس��ان��ي��ک��ه                       

مسئوليت تمام اشت�ب�اه�ات و س�ي�اس�ت ه�ای              

ان��ح��راف��ی دوران پ��ي��ش��ب��رد س��اخ��ت��م��ان                    

سوسياليسم را متوجه است�ال�ي�ن م�ي�دان�ن�د آي�ا             

ميتوانند تمام پيروزی ها و دستاوردهای آن 

دوره را نيز به استالين منتسب نماي�ن�د ؟ ي�ا        

آنکه تمام پيروزيها بدست توده پرولتاريا و   

تمام اشتباهات و نارسائيها بدست ي�ک ف�رد     

ي��ع��ن��ی اس��ت��ال��ي��ن ص��ورت گ��رف��ت��ه اس��ت ؟             

واق��ع��ي��ت اي��ن اس��ت ک��ه پ��ي��ون��د و راب��ط��ه                

ديالکتيکی بين اين دو ع�ام�ل ( ت�وده ه�ا و              

رهبری ) را ن�م�ي�ت�وان ن�ادي�ده گ�رف�ت ، و                    

ه��م��چ��ن��ي��ن ب��خ��ش��ی از اش��ت��ب��اه��ات ح��زب               

کمونيست شوروی در دوران استالين ج�زو  

اشتب�اه�ات اج�ت�ن�اب ن�اپ�ذي�ر پ�رول�ت�اري�ا در                     

ساختمان اولين کشور سوسيالي�س�ت�ی ج�ه�ان        

ميباشد . استالين رهبری کننده اولين برنامه  

پن�ج س�ال�ه س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ی ب�ود . اس�ت�ال�ي�ن                           

رهبری که در مقابل تهاجم فاشي�س�م ک�ه ن�ه         

تنها کشور شوراه�ا ب�ل�ک�ه ک�ل بش�ري�ت را                

تهديد ميکرد ايستادگی نمود و نهايتا فاشيسم 

را با مقاومت و جانفشانی غير قابل وص�ف  

پرولتاري�ای ش�وروی و ب�ا پش�ت�وان�ه خ�ون                  

ميليون سرباز ارتش پرولت�اري�ا و      20پاک 

همچنين زحمتکشان کليه کشوره�ای ج�ه�ان      

در النه خود مدفون کرد . " کسانی اش�ت�ب�اه      

ميکنند که عمل ميکنند " بی عمال م�رت�ک�ب     

هيچ اشتباهی نميشوند نبايد با پ�ن�ه�ان ک�ردن       

اشتباهات و بع�ض�ی س�ي�اس�ت�ه�ای ان�ح�راف�ی               

استالين و برخوررد ي�ک ج�ان�ب�ه ب�ه او ب�ه               

دشمنان رنگارنگ سوسياليسم فرجه داد ت�ا      

با تکيه بر آن خدمات اس�ت�ال�ي�ن را پ�اي�م�ال              

کنند . اشتباهات استال�ي�ن ع�م�دت�ا در ش�ي�وه               

پ��ي��ش ب��ردن م��ب��ارزه ط��ب��ق��ات��ی ، م��ب��ارزه               

ايدوئولوژيک درون حزبی و نحوه منک�وب  

کردن مخالفين پ�ن�ه�ان و آش�ک�ار ح�ک�وم�ت               

کارگری بوده است . از تروتسکيست ه�ای     

رن��گ��ارن��گ و آن��ارش��ي��س��ت��ه��ا گ��رف��ت��ه ت��ا                  

رويزيونيست های خ�روش�چ�ف�ی ، ه�م�ه ب�ا                

تکيه بر همين اش�ت�ب�اه�ات ت�ال�ش�ی ب�ي�ه�وده                 

کرده اند تا نام استالين را لک�ه دار ک�ن�ن�د .           

تروتسکيست هائيکه تابحال در هي�چ ن�ق�ط�ه       

ج�ه�ان ج�ز خ�رب�ک�اری در ان�ق�الب�ات ک�ار                     

ديگری ان�ج�ام ن�داده ان�د ، در دش�م�ن�ی ب�ا                       

اس��ت��ال��ي��ن گ��وی س��ب��ق��ت را از ب��ورژوازی            

ربوده ان�د . و روي�زي�ون�ي�س�ت ه�ا ن�ي�ز ب�ا                          

همدستی ب�ا ب�ورژوازی در اي�ن�ج�ا و آن�ج�ا                  

خيانت خود را به پرولتاريا را با ح�مل�ه ب�ه        

استالين تکميل ک�رده ان�د . ب�ک�وش�ي�م ت�ا ب�ا                    

برخوردی علم�ی ، آگ�اه�ان�ه ، ط�ب�ق�ات�ی و                   

عي�ن�ی نس�ب�ت ب�ه اس�ت�ال�ي�ن از خ�دم�ات او                        

ق��دردان��ی ک��رده و از اش��ت��ب��اه��ات درس                   

 بگيريم .

ˇ::: IIIÂÑ]4 62:1390:اسفند
 مارس سالروز  4بمناسبت 

 درگذشت استالين
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Kürdistan 
 
Bu dağlar uca baş 
Uca baş dağlara qanlı çekmeler 
Yol aça bilmez 
Bu dağın ceyrani üzge oçunun 
oxuna gelmez 
Qollari bağlanan esir bir insan 
Tutqun axşamlar da ağlamaz gü-
lmez 
Dereler derin ele derin ki 
“Hejar” derinlikde insanlar besleyib 
Dereler de axan Qızıl Uzeni 
Suyu hem şirin, hem de ateşin 
Ele bir su ki, o bizim yurdumuza 
çatanda bele, 
Hedye getirir geçdi eler den ureg 
ateşin 
Düşler meşelık, palıt meşeler 
Axşamlar oxur her quş min destan 
Bu lay lay sesile astaca astaca 
Uyxuya gedır güzel Kürdistan 
Bu dağlar qoca baş, elleri uca baş 
Hammiye bir dost, bize bir qardaş 
Ay yaxılan odlar da, birlikde yanan 
wefali yoldaş 
Düşlere yensek, çekilib yaylıb 
Gum gwey zanbaq tek düzler de 
tutun 
Düzlerde çalışır oğlanlar qızlar 
gündüzu butun 
Yaylaq da oba, oba da çoban 
Çobanın ağzında ince bir tutek 
O suyleyir igidler çeken ğemi 
Ele bir ğem ki Bistun Dağında 
Igid Ferhadi bulayir qana 
Esrinin ğüzeli, yurdunun çiçeği 
Ala güz Şirini getirer cana 
Bu dağlar uca baş 
Uca baş dağlara qanlı çekmeler yol 
aça bilmez 
Bu dağda gezeler irigüz oğullar 
Ureklerinde derin bir sevgi 
O sevgi ki Selahedinın gunlun 
dağıldi 
Efsaneler de insanlar tekin belın 
bağladi 
Dereler derin, sular ateşin 
Düzler tutunlık, düşler meşelık 
Axşamlar qoşur her quş min de-
stan 
Bura Kürdistan, bura Kürdıstan 
Xan Qızıl Uzen axan gunedek 
olduzlar yere baxan günedek 
Bol olsun xalqinın ekdigi bostan 
var olsun bizim qardaş Kürdistan  

 

سروده عليرضا نابدل ،  شعر کردستان
 (اوختای )

                     این کوه هاسرکشند
کوههای سرکش را چکمه های خونين نمی  

 توانند در نوردند
آهو های این کوهها نشانه تير شکارچيان غير 

 خودی نميگردند
 زندانيان دست بسته و اسير

به گاه دستگيری غروب گاهی خنده و زاری  
 نميکنند

 دره ها عميق، آبها آنشين
 دره ها آنقدر عميقند که 

انسانهایی به عمق فکری "هژار" را لرده 
  آخان قيزیل اوزه نين

 آبهای زرینه رود که در دره ها جاری است
 هم شيرینند، و هم اتشين 

 چنان آبهایی که به هنگام گذر از دیار ما 
هدیه قلبهای آتشين مردم زادگاهش را با  

 خود می آورد
 دامنه ها بيشه زارند، بيشه های پر پشت 

عصر ها در هياهوی پرندگانش، هر یک 
 داستانی می سرایند

   با چنين صدایی الالیی به آهستگی. 
به خواب شيرین غوطه ور ميگردد کردستان   

 زیبا
 این کوهها کهن سالند

 ایل ها شان سربلند 
 دوست همگانند و برادر ما 

ای دوستی که به آتشها با ما  
   ميسوزی  یکجا

 به دامنه ها که سرازیر ميشوی
توتون زارهای تو سبز سبز چون زنبق فرش  

 شده
در دامنه ها پسران و دختران تو تمام روز کار  

 می کنند
 مرغزار، در مرغزارهای تو چوپانها  یيالقهای تو
 نی لبک به دهان چوپان 

 او داستان غمگين ایل خود را می سراید
چنان داستان غم انگيزی که به کوه   

 بيستون
 فرهاد به خون خویش آغشته ميگردد  
 زیبای عصر خویش، زیبا گل راه خویش  

 شيرین غزال چشم را بيتاب ميکند.
 این کوهها سرکشند

کوههای سرکش را چکمه های خونين  
 نميتوانند در نوردند

در این کوهها پسران با چشمان باز    
 ميگردند

 قلبهاشان پر از عشق
 عشقی که قلب "صالح الدین" را داغدار کرد.

 دره ها عميق، آبها آتشين
 مراتع توتون زارند و دامنه ها بيشه

عصر ها در هياهوی پرندگانش، هر یک  
 داستانی می سرایند

 اینجا کردستان است  
 اینجا کردستان است  

     قيزیل اوزن ، تا آن روزی که جاری هستی
 تا روزی که ستارگان به زمين مينگرند  

   محصول بستانهایت پر بار باد. 
زنده باد برادر ما " کوردستان     

 کوردستان
 

 رز! ژ و ک�و�کی به هۆ، چ که
م چيا  ئه  توان� به ی خو�ناوی ده کمه کام چه

 وێ! رکه دا سه رزانه به
زاکانی  شاره  توان� ئاسکه ده  ری ب�گانه کام ڕاوکه

 دیل بگرێ!  به  زانه وه م ڕه ئه
 تاوی، فه کی خه یه ئ�واره

 ستراو، ستی به ده  ئينسان�کی دیل به
 گریان�ک،  و نه  وه ر ل�وه سه نين�کی به پ�که  نه

 . سام و�ستاوه  به
 هۆ، چ شيو و دۆ��کی قووڵ!

” هەژار“قوو�ایی   ئينسانی به  قووڵ که  نده وه ئه
 . خولقاندووه

ميدا  ده  زان له ی قزڵ وه هۆ، چ شيو�ک، هاژه
 ، شيرین و ئاگرینه

  وه خاکی ئ�مه  ڕژ�ته ده  شن�کی وا که چه  به
�ک ... [وشەیەک  ک قاسيدی د�ی ئاگرین خه وه

 نابيسترێ
رۆکی چياکاندا  به  ڕوو به واری به نزار و ل��ه

 کش�ن. �ده هه
یی  فسانه زار ئاوازی ئه ل�ک هه ر مه ئ�واران هه

 خو�ن�، ده
  ی دایک�ک وان که الیه ک الیه ی وه فسانانه و ئه ئه

 ، وانه وای ئه هه  به
 . وه و دیباته خه  ورده  کوردستانی جوان ورده

 کان، شتييه پ�ده  ڕوانييه ده  وسا که ئه
ق ڕاخراو،  نبه ک زه وزی تووتن وه زرای سه مه

 . وه الو�ننه چاوت ده
 در�ژایی رۆژ کچان و کوڕان  به

 ڕ�ژن. ق ده دا ئاره شته و ده پانایی ئه  به
 کو�ستان،  شما�ان له ڕه
 ، وه م شوانه ده  وار و بلو�ر به ده  شوان له

رۆش�کی  په  دا و به ئاوازی خو�ناوی ل� ده
 ، وره گه  نده وه ئه

شی ب�ستووندا  باوه  مانی له رهادی قاره فه  که
 نوقمی خو�ن کرد

ی  ی ڕۆژگاری خۆی و خونچه و شۆخه و شيرین ئه
 ڕز کرد. گيانی خۆی وه  ی له که و�اته

 رز! ژ و ک�و�کی به هۆ، چ که
ناو   توان� به ی خو�ناوی ده کمه کام چه

 کانيدا ب�وا! زه وه ڕه
 ن زانه وه م ڕه ری ئه الو�ژ ڕاوکه کوڕانی چاوگه

د�ياندا   قوو�يش له  نده وه ت�کی ئه به حه و مه
 جوو�� ده

 ،” وه دینه الحه سه” د�ی  باته داخ ده  که
د�ی   که  وه یيه یی تووڕه فسانه ی ئه حيماسه  به

 خورپ�ن�. دوژمن داده
 قيوو داکوتراو! ژ و ک�و�کی چه هۆ، چ که

 رز! ربه �ک�کی سه چ خه
 ! موان و برای ئ�مه دۆستی هه
 گی! مه ئه  به  نده هاڤاڵ چه

ناو  رد له به کوو تاشه زن وه مه  نده وه گ�کی ئه مه ئه
 ی ئاگردا. ب��سه

 چ شيو و دۆ��کی قووڵ، چ ئاو�کی ئاگرین!
 کاندا ڕاکشاون، بناره  کان به نزاره
 . کانيان داپۆشيوه شتایيه کان ده تووتنه
خو�ن�،  ده  فسانه زاران ئه ل�ک هه ر مه ئ�واران هه

 زاران. زاران و هه هه
 کوردستان!  یه مه کوردستان، ئه  یه مه ئه

 ی دێ و خوڕه  زان ئاژینه قزڵ وه  که  خته و وه تا ئه
 وی دادەگرن، زه  کان چاو له ست�ره و ئه

ر زۆر  ت هه که �که نجی شانی خه روبووی ڕه به
 ب�!

  ر بژی! کوردستانی برامان هه

گرامي باد ياد و خاطره فدائي خلق رفيق عليرضا نابدل (اوختاي )
 خلقهاي تحت ستم ايرانتوده هاي زحمتكش پشتيوان 
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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 ،  

 و آخرين اطالعيه ها ، مقاالت و اخبار ŸÌö:Ô]�ËÑ::ارشيو 

 را در اينترنت از سايتهاي  زير دريافت كنيد 

 

 
www.fedayi.org

online.org-www.kare 

;:ÓË\ÑÁå:ÁÈh\ÑÅ�:ÔÑÁ„μ:y:ÔÄ\Ü`:y:‡”â⁄:y:Ñ]“ 

ياد و خاطره رفيق کبير 
مسعود احمد زاده ، 

سمبل يک کمونيست پر 
شور و خالق ، تجسم 
اراده پوالدين فدايی در 
عزم آهنين پرولتاريا 
 هميشه زنده است ! 

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

 آدرسهاي زير تماس بگيريد

  روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان

kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران

 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج

karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان 

azer@fedayi.org 

تاك  مسئولين پال
paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org 

         ÂÑ:‰l‰”◊Èà ˇ
نشريه  

كودكان 
 و نوجوانان

ضميمه 
ريگاي گه 

ل منتشر 
 شد .

يگاي گه ل در فيس بوكر  

Www.facebook.com/regaygal 

خلق قهرمان، كارگران و رفقاي مبارز با مشاركت و 
ارسال مطالب ، نظريات و انتقادات خود ما را در غني تر 

 ساختن هر چه بيشتر  نشريه ياري نمائيد .
Kurdistan@fedayi.org 

 فدائيان كمونيست در فيس بوك

http://facebook.com/sitefedayi  


