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 در اين شماره . .. 

 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف   

 بهمن ماه سرخ ترين ماه در تاريخ مبارزاتي كارگران

 و زحمتكشان خلقهاي ايران  

 2...... ص  57و قيام توده اي بهمن  ياد وخاطره حماسه آفرينان سياهكل 

 4نمايش توحش قرون وسطايي در جمهوري اسالمي   ....... ص 

 6ي بهمن سالروز استقرار جمهوري خودمختار كردستان ...... ص 2

 7......   57ماه بهمن در گراميداشت سالگرد قيام پرشكوه 

 5رستاخيز سياهكل ، روزخروشيدن خشم خلق ! ...... ص 

 
ما آنهائي را كه از 

ديكتاتوري 
پرولتاريا صرفنظر 
كرده اند، استهزاء 

مي كنيم و مي 
گوئيم كه 

اين انسانهاي 
كودن، نمي توانند 
بپذيرند كه يا بايد 

ديكتاتوري پرولتاريا برقرار شود و يا 
ديكتاتوري بورژوازي. هر كس كه 
تصور ديگري داشته باشد، يا احمق 

است يا بيسواد سياسي، كه راه دادن 
او نه فقط به تريبون، حتي به جلسات 

 لنين    نيز شرم آور است.

 9يادواره رهبران شوراهاي خلق تركمن ....... 
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سال  34سال از حماسه سياهکل و  42
از ق���ي���ام ت���وده ه���ای زح���م���ت���ک���ش                     

اي��ن دوروز        س��پ��ری م��ي��ش��ود         م��ردم
درتاريخ مبارزات توده های زحم�ت�ک�ش    

و     برعليه ست�م واس�ت�ث�م�ار         مردم ايران
و ب�رای کس�ب آزادی         زور و سرکوب

و ب��راب��ری از ن��ق��اط ع��ط��ف م��ه��م��ی                  
سال پيش مب�ارزه   42 محسوب ميشوند. 

مس�ل�ح��ان�ه ت��وس�ط س��ازم�ان چ��ري�ک�ه��ای              
ف��دائ��ی خ��ل��ق ک��ه ب��ا ه��دف ب��رق��راری                
سوسياليسم بنيان نهاده شده بود، با حمله 
به پاسگاه سياهکل و با اي�ن ام�ي�د آغ�از           

قدرقدرتی دستگاه جهنمی شاه و    شد که 
ترس و وحشت نهادی شده دردل ط�ب�ق�ه      
کارگر و توده های زحمتک�ش م�ردم را       
بشکنند و آنها را به قدرت الي�زال خ�ود     
آگاه سازند ،تا با سالح آگاهی و تش�ک�ل       
خود، نظام ارتجاعی حاکم را سرن�گ�ون   
ک��رده و س��رن��وش��ت خ��ود را دردس��ت              

 گيرند .
چند سالی از حماسه س�ي�اه�ک�ل و آغ�از            
مبارزه مسلحانه نگذشته بود که به رغ�م  
شهادت بسياری از رفقا در زير شکنجه 
و ميدانهای نب�رد و ت�ي�رب�اران ، آم�وزه              
های اقدام انقالبی آن�ان درخ�ي�زش ت�وده         

ت�ب�ري�ز ب�ه          56ای وقيام قهرآميز بهمن   
شعله ای تبديل شد که به ف�اص�ل�ه ک�م�ت�ر         
از يکسال سراسر اي�ران را ف�راگ�رف�ت           

ب�ا ق�ي�ام مس�ل�ح�ان�ه               57به�م�ن      22ودر 
 رژيم ستم شاهی را به گور سپرد.

ام�ا ن��ب�اي��د ف�رام��وش ک�رد ک��ه ن��ه اق��دام                 
انقالبی رفقای ما و نه خيزش توده ه�ای  
زحمتکش مردم ، ب�ه ت�ن�ه�ائ�ی و ب�دون                 
تشکل و آگاهی طبقه کارگر و به مي�دان  
آم��دن اي��ن ط��ب��ق��ه ق��درت��م��ن��د و ب��دون                   
سرنگون�ی ن�ظ�ام س�رم�اي�ه داری ح�اک�م                 
ب��راي��ران ، ن��م��ي��ت��وانس��ت ون��ت��وانس��ت               
آرمانهای رزمندگ�ان س�ي�اه�ک�ل و ت�وده             

را مت�ح�ق�ق     57های قيام کننده در بهمن 
سازد. همان�ط�ور ک�ه ب�ه ت�ج�رب�ه دي�دي�م                   
ه���رچ���ن���د درن���ت���ي���ج���ه رزم دالوران���ه             
چريکهای فدائی خلق و قيام ش�ک�وه�م�ن�د      

بهمن ماه رژيم شاه سرنگون ش�د ، ام�ا         
باز هم برای چ�ن�دم�ي�ن ب�ار ب�ورژوازی           
ايران درسازش با امپرياليس�م وارت�ج�اع      
داخلی قدرت سياسی را درچ�ن�گ خ�ود          
حفظ کرد وبا تلفيق دين ودولت يکی از   
ارت��ج��اع��ی ت��ري��ن روب��ن��ای س��ي��اس��ی را          

 برجامعه ما حاکم گردانيد.
سال از حماس�ه س�ي�اه�ک�ل         42اينک که 

سال از قيام خونين توده های مردم 34و
سپری می گ�رددب�ا گ�ذش�ت زم�ان ت�وده               
های مردم ، کارگران ، زنان ، ج�وان�ان   
و م��ل��ي��ت ه��ای م��خ��ت��ل��ف ت��ح��ت س��ت��م                  
واستثمار درمييابند که راهی جز تش�دي�د   
مبارزه درمقابل نظ�ام ارت�ج�اع�ی ح�اک�م           
ندارند، رژيم جمهوری اسالمی ني�ز در    
ه��راس از اوج گ��ي��ری ج��ن��ب��ش ه��ای                 
اجتماعی به دام�ن زدن ب�ه ب�ح�ران�ه�ای               
خارجی روی مياورد و ب�ا مس�ت�م�س�ک            
قراردادن حقوق بين الملل�ی م�رب�وط ب�ه         
حق استفاده صلح آميز از انرژی هس�ت�ه   
ای و وانمود کردن آن بعنوان مسئله ای 
ملی و مربوط به استقالل کش�ور، ب�رآن     
است تا به ناسيون�ال�ي�س�م ع�ظ�م�ت ط�ل�ب              
ايرانی دامن زده و با طرح خطر ح�مل�ه   
نظامی آمريکا ، جنبش های کارگری و   

 مردمی را سرکوب نمايد .
از طرف ديگر امپرياليس�م آم�ري�ک�ا ک�ه          
ب�رای س��ل�ط��ه ب�رم��ن��ط�ق��ه و ک��ن��ار زدن               
رقبای خود به هرجنايتی دست ميزن�د و    
ب�رای رس�ي��دن ب�ه ه��دف خ��ود ت�اک��ن��ون               
مردم افغانس�ت�ان و ع�راق را ب�ه خ�اک                

خ�ود      وب�ا دخ�ال�ت      سياه نشانده است، ,  
وس��اي��ر س��ران دول س��رم��اي��ه داری ،               
ان��ق��الب��ات و ق��ي��ام ه��ای اع��ت��راض��ی                   

ستم واستثمار و سرکوب ن�ظ�ام       برعليه
های ارتجاعی س�رم�اي�ه در کش�وره�ای          
آف��ري��ق��ا وخ��اورم��ي��ان��ه را ب��ه ان��ح��راف             
کش��ان��ده ، ب��رآن اس��ت ت��ا ب��ا ب��ه��ان��ه                       
قراردادن فعاليت های آت�م�ی ج�م�ه�وری        
اسالمی خطرحمله نظامی و جنگ علي�ه  

 ايران را حتميت بخشد.

دريک چنين موقع�ي�ت و فض�ائ�ی اس�ت            
که جريانات ارتجاعی و ب�ورژوائ�ی ک�ه      
با منافع آزاديخواهانه و برابری طل�ب�ان�ه    
کارگران وتوده های مردم در تض�اد و        
تن�اق�ض ق�رار گ�رف�ت�ه ان�د و پ�اي�گ�اه�ی                      
درميان مردم زح�م�ت�ک�ش ن�داش�ت�ه و ي�ا               
درنتيجه رويگردانی از منافع توده ه�ای  
زحمتکش مردم ، پايگاه اجتماع�ی خ�ود     
را ازدس��ت داده ان��د ،ب��ه ن��ي��روه��ای                    
خارجی و کرامات امپريال�ي�س�م آم�ري�ک�ا         
دل بسته اند وخواهان تش�دي�د م�ح�اص�ره        
اق��ت��ص��ادی و ح��مل��ه ن��ظ��ام��ی ب��ه اي��ران            
هستند. وخواهان آنند ت�ا س�ن�اري�و ه�ائ�ی            
نظير آن�چ�ه درمص�ر ، ل�ي�ب�ی ، ع�راق                    
اتفاق اف�ت�اد را ب�رم�ردم اي�ران ت�ح�م�ي�ل                  

 کنند.
دس��ت��ه دي��گ��ر ب��ه اق��دام��ات ج��ن��اح ه��ای             

اص��الح  »و    «دوران��دي��ش»ب��اص��ط��الح   
رژيم دلبسته ان�د و ه�ردوی اي�ن           «طلب

خط و مشی ها ت�وده ه�ای م�ردم را از            
اقدامات مستقل خ�ود ب�رح�ذر م�ي�دارن�د.             
درح��ال��ي��ک��ه م��ن��اف��ع ت��وده ه��ای ک��ارگ��ر            
وزحمتکش مردم و م�ب�ارزه آن�ه�ا ب�رای          
رس��ي��دن ب��ه خ��واس��ت ه��ای انس��ان��ی                   
وطبقاتی خود با منافع هر دو گ�روه ي�اد     
شده ، يعنی کمپ امپريالي�س�ت�ی و رژي�م         
ح��اک��م وج��ن��اح��ب��ن��دی ه��ای درون آن                  
وط��رف��داران آن��ه��ا در داخ��ل و خ��ارج              
ازکش��ور، درتض��ادی آن��ت��اگ��ون��ي��س��ت��ی            
قراردارد . از اينرو ت�ن�ه�ا ي�ک ج�ن�ب�ش               
اصيل آزادي�خ�واه�ان�ه و س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ی                
وطبقاتی ميتواند با دفاع پيگير از من�اف�ع   
طبقه کارگر ، زح�م�ت�ک�ش�ان ، زن�ان ،                 
جوانان ، روشنفکران ، طبقه ک�ارگ�ر و     
توده ه�ای زح�م�ت�ک�ش م�ردم را بس�ي�ج                   
ک��رده و ب��ادس��ت زدن ب��ه م��ب��ارزه ای                
راديکال وانقالبی ج�ام�ع�ه را از خ�ط�ر            
ت�داوم س�ل�ط�ه رژي�م ح�اک�م وي�ا ج�ن�گ��ی                     

 ويرانگر نجات دهند.
گ��روه دي��گ��ر دراپ��وزيس��ي��ون درون��ی و          

ج�ري�ان   »خارجی اين رژيم صحب�ت از      
ميکن�ن�د ک�ه گ�وي�ا           «سوم يا صدای سوم 

هم مخالف دخالت امپ�ري�ال�ي�س�م آم�ري�ک�ا           
هستند و ه�م ب�ا ج�ن�گ اف�روزی ج�ن�اح                  
های محافظه کاررژيم مخالفن�د. اگ�رچ�ه       
دراين ک�م�پ اف�راد وج�ري�ان�ات�ی ه�م ب�ه                  
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چش��م م��ي��خ��ورن��د ک��ه خ��ود را چ��پ                      
وسوسياليست ميدانند ، اما چش�م داش�ت�ن      
اي��ن اف��راد و ج��ري��ان��ات ب��ه م��واض��ع                  
عوامفريبانه بخ�ش�ی از ط�ب�ق�ه ح�اک�م و                
ج���ن���اح ه���ای س���ي���اس���ی درون رژي���م               
وتمايالت بخشی از ط�ب�ق�ه م�ت�وس�ط ک�ه              
درموضع مخالفت ب�ا س�ي�اس�ت خ�ارج�ی           
بوي�ژه ب�رن�ام�ه هس�ت�ه ای ج�ن�اح ح�اک�م                     
دارند، آنها را از روشن کردن محت�وای  

ی  «ص��دای س��وم    »ط��ب��ق��ات��ی چ��ن��ي��ن            
بازميدارد ودرنتيجه از طرح و دفاع از 
خ��واس��ت ه��ای رادي��ک��ال ک��ارگ��ران و             
زحمتکشان وبطريق اولی مبارزه ع�ل�ي�ه    
طبقه حاکم ومافيای ق�درت وث�روت ب�از        
ميمانند وبويژه درط�رح خ�واس�ت ه�ای           
طبقاتی و سوسياليسم از خ�ود ت�ردي�د و            
تزلزل نشان ميدهند. درحاليکه هرگ�ون�ه    

راه ح�ل    »و «نيروی س�وم     »صحبت از
ب��دون روش��ن    «ص��دای س��وم    »و «س��وم

ک��ردن م��ح��ت��وای ط��ب��ق��ات��ی ن��ي��روه��ا و              
گرايشات سياسی و ب�رن�ام�ه آن�ه�ا ب�رای           
تغي�ي�رات رادي�ک�ال و ان�ق�الب�ی ج�ز ب�ه                    
تقويت اهداف وس�ي�اس�ت ه�ای دوک�م�پ             
ارتجاعی پيش گفته منجر ن�خ�واه�د ش�د.       
ادامه چنين مشی ن�ه ت�ن�ه�ا ق�ادر ن�ي�س�ت               
توده های کار وزح�م�ت را بس�ي�ج ک�ن�د               
بلکه درع�م�ل اف�راد وج�ري�ان�ات م�داف�ع               
سوسياليسم دراين کمپ را ب�ه دن�ب�ال�چ�ه            
احزاب و ج�ري�ان�ات ارت�ج�اع�ی و ض�د                

 کارگری اين کمپ تبديل خواهد کرد.
درش�راي�ط�ی ک�ه ب�ح�ران               اما اکنون که

داخ������ل������ی ع������م������ي������ق������ت������ر ش������ده                 
ت���ح���ري���م���ه���ای         وح���ل���ق���ه      و     اس���ت

روز به روز تن�گ�ت�ر م�ي�ش�ود           اقتصادی
وتاثيرات ويران کننده بحران اق�ت�ص�ادی    
و تحريمها برگرده طبقه ک�ارگ�ر وت�وده        

ب�ي�ش از ب�ي�ش             های م�ردم زح�م�ت�ک�ش       
و گ�ران�ی ، ب�ي�ک�اری ،              سنگينی ميکند

،     اف��زاي��ش ق��ي��م��ت م��اي��ح��ت��اج ع��م��وم��ی       
اخراجهای دسته جمعی وع�دم پ�رداخ�ت      
حقوق فشار زايد ال�وص�ف�ی را ب�رروی           
کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان ج�ام�ع�ه وارد             
آورده و دراعتراض ب�ه اي�ن وض�ع�ي�ت            
شاهد گسترش اع�ت�ص�اب�ات ک�ارگ�ری و           
اع���ت���راض���ات اج���ت���م���اع���ی م���ت���ع���دد               

وظيفه شکل دهی به آلترن�ات�ي�و     هستيم .  

انقالبی و سوسياليستی درچني�ن ش�راي�ط      
حس��اس��ی ب��رع��ه��ده ن��ي��روه��ای ج��ن��ب��ش            
کمونيستی و کارگری ايران قراردارد .   
که بايد با دست رد زدن به سکتاريسم و 
فرقه گرائی و با حرکت از منافع ط�ب�ق�ه    
کارگردس�ت ب�ه ک�اررف�ع م�وان�ع ش�ک�ل                 
گيری چنين آلترناتيوی باشند. ب�ی ش�ک      
فائق آمدن بر تشتت و پراکندگی ج�ن�ب�ش    
کمونيستی ازج�مل�ه ق�دم�ه�ای ض�روری             
است که دراين راستا برداشته شده ب�اي�د     

 تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه يابد.
سازمان اتحاد فدائيان کم�ون�ي�س�ت درپ�ی        
گيری مشی انقالبی بنيانگذاران سازمان 
مبنی بر ت�الش ج�ه�ت رف�ع پ�راک�ن�دگ�ی                 
جنبش کمونيستی و ن�ي�ز تش�ک�ي�ل ح�زب           
انقالب�ی ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر ب�ه اي�ن وظ�ي�ف�ه                      
سترگ خود آگاه ب�وده ودر اي�ن راه از           
هيچ کوششی فروگزارنک�رده ون�خ�واه�د       
ک����رد و ه����م اک����ن����ون ک����ه اي����ن                            

ب�ي�ش از         درنش�س�ت مش�ت�رک          تالشنها
حزب ، سازمان و نهاد ک�م�ون�ي�س�ت       25

وچ��پ ب��ه ث��م��ر نش��س��ت��ه اس��ت ، واي��ن                
سازمانها و احزاب فعاليت مشترک�ی را    
آغاز نموده اند بارديگر از همه اح�زاب    
و سازمانها و افراد کمونيست وان�ق�الب�ی    
ب�وي��ژه ک��م��ون�ي��س��ت��ه��ائ�ی ک��ه درص��ف��وف           
سازمان ف�دائ�ی م�ب�ارزه ک�رده وت�ج�رب�ه               
اندوخته اند، دعوت مي�ک�ن�د ت�ا ص�ف�وف           
خود را متحد کنند و به جای دام�ن زدن    
به تفرقه پراکندگی دراين کوششها سهي�م  

 وشريک شوند.

به ياد داشته باشيم که س�ال�گ�رد ح�م�اس�ه         
بهم�ن ان�ج�ام       22سياهکل وقيام تاريخی 

وظايف و پ�ي�گ�ي�ری اه�داف�ی را ب�ه م�ا                   
گوشزد ميکنند که هزاران رفيق م�ا وده    
ها هزار انسان آزاديخواه وسوسيالي�س�ت   
برای تحقق شان جان باخته اند . اهدافی  
که ازآسمان نازل نشده اند بلکه انس�ان�ی     
ترين ومبرمترين خواست ها و آم�ال و        
آرزوهای ک�ارگ�ران ،زن�ان ،ج�وان�ان ،            
دانشجويان ، روشنفکران و بطور ک�ل�ی     
نيروی کار وزحمت جام�ع�ه م�ا هس�ت�ن�د           
که بوسيله مافيای قدرت وثروت ان�ک�ار     

 و سرکوب ميشوند.
بيائيد به مناسب�ت اي�ن دو روزت�اري�خ�ی            

ب�ه�م�ن، ي�اد وخ�اط�ره ه�م�ه                  22و    19
جانباختگان راه آزادی و سوسياليس�م را    
گرامی داريم واز تج�رب�ي�ات نس�ل ه�ای          
گذشته درجهت تحکيم ص�ف�وف خ�ود و          
گسترش مبارزه برای سرنگ�ون�ی رژي�م      
ارتجاعی حاکم ورسيدن ب�ه ج�ام�ع�ه ای         
عاری از ستم استثمار وزور وسرک�وب  

 استفاده کنيم.
گرامی ب�اد ي�ادج�ان ب�اخ�ت�گ�ان ح�م�اس�ه                 

 سياهکل و قيام خونين بهمن ماه
سرنگون باد رژيم ج�م�ه�وری اس�الم�ی          

 ايران
برقرارباد جمهوری ف�درات�ي�و ش�ورائ�ی          

 ايران
 زنده باد سوسياليسم

 17سازمان اتحاد فدائي�ان ک�م�ون�ي�س�ت           
 1391بهمن
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سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در نتيجه سه دهه مبارزه و از 
دل سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران پديد آمده و با نقد و 

انحرافات آن و با تغيير نام آن به سازمان اتحاد فدائيان 
تداوم فعاليت  1375كمونيست در نهمين نشست خود در سال 

خود را تحت نام و ارگان و 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 فدايي خلق ايران است . 
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ه��ر روز ک��ه از ع��م��ر ن��ن��گ��ي��ن رژي��م                   
ارتجاعی و ق�رون وس�ط�اي�ی ج�م�ه�وری              
اسالمی ميگذرد وض�ع�ي�ت زن�دگ�ی ت�وده             
ه��ای م��ردم ف��الک��ت��ب��ارت��ر م��ي��ش��ود ، در              
ش��راي��ط��ی ک��ه گ��ران��ی و ه��زي��ن��ه ه��ای                
کمرشکن زندگی ،ت�ورم افس�ار گس�ي�خ�ت�ه           
ناشی از سياستهای جاه طلبان�ه رژي�م ب�ر        
دوش کارگران و زحم�ت�ک�ش�ان س�ن�گ�ي�ن�ی            
ميکند و هر روز بر دامنه فقر و ف�الک�ت       
آنان ميافزايد و در حاليکه قيمت کاالها و   
مايحت�اج ض�روری ت�وده ه�ا ب�ا س�رع�ت                  
حيرت آوری اف�زاي�ش م�ی ي�اب�د ، رژي�م               
مرحله ی جديد ی از سياست سرک�وب و    

 خفقان را بنمايش گذاشته است .  
رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی ک�ه ب�ا     

 –بحرانهای عظيم اقتصادی و اجتم�اع�ی     
سياسی در عرصه داخلی و ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی         
روبه روست و موقعيت خود را ب�ي�ش از     
پيش در تزلزل م�ی ب�ي�ن�د در وحش�ت از              
تشديد مبارزات کارگران و زحمتکشان ،   

گس�ت�اخ ت�ر از گ�ذش�ت�ه             در سراسر ميهن   
سرکوب و اختناق را تشديد ن�م�وده ت�ا از        

 اين طريق توده ها را مرعوب نمايد . 
اجرای قوانين متحجر و ض�د انس�ان�ی از        
ج��ان��ب رژي��م ، ح��اک��ی از ض��ع��ف و                     
استيصال نظامی است ک�ه پ�اي�ه ه�ای آن             
جز از ط�ري�ق س�رک�وب و وحش�ي�گ�ری                  
س��اخ��ت��ه نش��ده و ه��ر گ��اه در گ��رداب                     
ب��ح��ران��ه��ای الع��الج دس��ت و پ��ا م��ي��زن��د             
بمنظور حفظ حاکميت متزلزل خ�وي�ش ب�ا      
بکار گيری وحش�ي�ان�ه ت�ري�ن ش�ي�وه ه�ای               
شکنجه و اعدام ون�م�اي�ش ت�وح�ش ق�رون             
وسطايی سعی می ک�ن�د ت�ا اق�ت�دار س�راپ�ا              
پوشاليش را برخ ت�وده ه�ای بس�ت�وه آم�ده            
بکشاند . بی شک قتل و کشتار ج�وان�ان�ی       
ک��ه خ��ود ق��رب��ان��ي��ان س��ي��اس��ت��ه��ای رژي��م              
جمهوری اسالمی بعنوان روبنای سياس�ی  
جامعه سرمايه داری در ايران هستنند ن�ه    
نشان از توان و نيروی اعم�ال ح�اک�م�ي�ت        
سراپا متزلزل جمهوری اس�الم�ی دارد ،         
بلکه به تمامی نشانه ضعف و درم�ان�دگ�ی    
جمهوری اسالمی در کنت�رل ب�ح�ران رو        
به گسترش و دامنگير حاکميت ن�ن�گ�ي�ن�ش        

جالدان رژيم در حالی ت�وح�ش و        است .

ب��رب��ري��ت اس��الم��ی را در اش��ک��ال ق��ط��ع            
انگشتان و دست و ح�ل�ق آوي�ز ک�ردن و               
سنگسار در  ميادين و خيابانها ب�ه ب�ه�ان�ه         
ب��ی اخ��الق��ی ؛ ت��ج��اوز ؛ زورگ��ي��ری ؛                 
سرقت و دزدی در م�ال ع�ام ب�ه ن�م�اي�ش               
ميگذارند که سردمداران و آق�ازاده ه�ای         
ژيگولوی آنها با ثروت و سامان توده ه�ا    
در گوشه و کنار همانند کرم در همدي�گ�ر   
لوليده کثي�ف�ت�ري�ن واژه ه�ا و رف�ت�اره�ای                 

 تاريخ بشری را خلق ميکنند .
آيا در چنين اوضاع و اح�وال�ی ت�وده ه�ا             
ميبايست همچنان نظاره  گر توحش چنين 
جانورانی باشند که به ه�ر ش�ي�وه م�م�ک�ن           
س��ع��ی در اش��اع��ه ف��ره��ن��گ اب��ت��ذال و                  
بربرمنشی دارند ؟ آيا بايستی توده ها ه�ر  
روز و و هر ساعت با چشم و گ�وش�ش�ان      
چنين صحنه هايی از توح�ش م�ذه�ب�ی را         
شاهد باشند ؟ آيا اجرای چني�ن ن�م�ايش�ات�ی        
در انظار عمومی در حاليکه توده ه�ا در    
فقر مطلق و گرسنگی دست و پا م�ي�زن�ن�د     
چيزی جز توهين ب�ه ک�رام�ت انس�ان�ی و              
تح�ق�ي�ر ه�ر چ�ه ب�ي�ش�ت�ر آن�ه�ا از ج�ان�ب                          

 کفتاران حاکم تعبير ميشود ؟
 توده های کارگر و زحمتکش :

با تحريم نظاره نمايشات رعب و وحش�ت  
خيابانی جالدان رژيم نشان دهيد که چنين 
معرکه گيريهايی از جانب ج�الدان ح�اک�م      
ديگر در نزد مردم خ�ري�داری ن�داش�ت�ه و          
نخواهند توانست با اجرای آن توده ه�ا را    
مرعوب دستگاه کشتار خ�وي�ش ن�م�اي�ن�د .           
توده های س�ت�م�ک�ش م�ي�ب�ايس�ت ب�ا اي�ج�اد                  
درگيری با مزدوران در چ�ن�ي�ن م�واق�ع�ی         
قدر قدرتی کاذب رژيم را به ط�ور ج�دی     
به چالش کشيده و کوچه و خيابانها را ب�ه    
ميادين اعمال ق�ه�ر و اراده خ�وي�ش ب�دل              
ن�م�اي�ن�د . و اي�ن م��م�ک�ن ن�ي�س�ت ج�ز ب��ا                           
شکستن ديوار ترس و وحشت و ب�رپ�اي�ی      
تشکلهای توده ای بم�ن�ظ�ور اع�م�ال اراده          

 آنان در گستره ميهن در زنجيرمان .
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نمايش توحش قرون وسطايي 
 در جمهوري اسالمي   

ترور اعضا ورهبران حزب کارگران 
 کردستان را محکوم ميکنيم

سه تن از اعضا ورهبران حزب کارگران   
کردستان  درپاريس ترور شدند. اجساد اين 

  1391ديماه  21قربانيان صبح روز  
 »درساختمانی درپاريس  کشف شده است . 

پ»، ازبنيانگذاران  حزب «سکينه جانسيز
،ازاعضای فعال »فيدان دوان «و   «ک-ک-

درانستيتو کردها درپاريس وزن ديگری 
ازنمايندگان کنگره کردستان  جملگی با 

 شليک گلوله  به قتل رسيده اند.
هنوز آمرين وعاملين  اين ترورها مشخص 

نشده است . اما ميتوان حدث زد که اين 
ترور ها با تحوالت اخير درکردستان وترکيه 

 وعراق  بی ارتباط نيست.
اما علت اين ترورهای وحشيانه هرچيزی 
که بوده باشد و عوامل آن  به هردولت ، 

حزب ، سازمان وگروه ودسته ای که 
وابسته بوده باشند ، بايد بعنوان عمل 

 جنايتکارانه محکوم شود.
ايرانيان مبارز درخارج کشور نيزدرطول   

دوران تبعيد خود، همواره با اين شيوه های 
ترور وقتل مخالفين  توسط حکام خودکامه 

ايران مواجه بوده اند . طی سالهای گذشته  
بسياری ازرهبران احزاب و سازمانها  

وافراد فعال ومبارزايرانی  بوسيله 
تروريست های اعزامی جمهوری اسالمی 
درخارج کشور ازجمله درفرانسه وشهر 
پاريس، به قتل رسيده وجان باخته اند و 

اغلب بعد ازفشار افکارعمومی هرچند 
برخی از عوامل اين ترورها دستگير شده 

اند اما بعد از مدتی  طی معامالت پشت پرده  
باسالم وصلوات  تحويل جمهوری اسالمی 

گرديده اند . وظيفه همه انسانهای 
آزاديخواه و بويژه ايرانيان مبارز درخارج 

کشور واحزاب و سازمانها  و مجامع 
مترقی است که نسبت به ترور پناهندگان 

سياسی  وفعال کرد درپاريس اعتراض کرده 
 وآنرا محکوم کنند.

ما ترور اعضا ورهبران حزب کارگران 
کردستان را محکوم ميکنيم واز همه 

ايرانيان مبارز دعوت ميکنيم که اين عمل  
جنايتکارانه را محکوم کرده و ازاقدامات 

اعتراضی درمحکوميت اين ترورها و 
نيزحرکت های اعتراضی  مردم بمنظور 
روشن شدن آمرين وعاملين اين جنايت 

 پشتيبانی بکنند.
 سازمان اتحادفدائيان کمونيست 

 1391ديماه  21
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در تاريخ حيات هر ملتی لحظاتی هست 
که جاودانه ميماند روزهائی که هيچگ�اه  
فراموش نميشوند و حوادثی که ب�ع�ن�وان    
نقاط عطف ث�ب�ت م�ي�گ�ردن�د . ن�وزده�م                  

ن��ي��ز ي��ک��ی از اي��ن          1349ب��ه��م��ن م��اه     
ل�ح��ظ�ات ت�اري��خ�ی و ف��رام�وش نش�دن��ی               
است . چهل و دو س�ال پ�ي�ش در روز               

بهمن م�اه اي�ن ص�دای رع�د آس�ای                 19
گلوله های فدائ�ي�ان ب�ود ک�ه در اع�م�اق               
جنگلهای شمال نويد ب�خ�ش س�ر فص�ل�ی          
نوين در جنبش توده های ت�ح�ت س�ت�م و         
استثم�ار ش�د . روزی ک�ه گ�روه�ی از                   
مبارزترين و با اي�م�ان ت�ري�ن م�ب�ارزان             
راه آزادی و برابری با حمله مس�ل�ح�ان�ه       
به پاسگاه سياهکل سکوت مرگباری را   
که بر اث�ر دي�ک�ت�ات�وری رژي�م ش�اه ب�ر                   
س��راس��ر م��ي��ه��ن ح��اک��م ش��ده ب��ود دره��م            
شکست�ه و ب�ي�ک دوران ان�ف�ع�ال و ب�ی                    
عملی چند ساله خاتمه بخش�ي�دن�د . اق�دام          
قاطع و انقالبی رف�ق�ای ح�م�اس�ه آف�ري�ن              
سياهکل در آن مقطع تاريخی ن�اش�ی از     
درک ع�م�ي�ق و ع�ل�م�ی از پ�دي�ده ه�ای                    
اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی حاکم ب�ر    
ج��ام��ع��ه آن��روز اي��ران ب��ود . ح��م��اس��ه                
آفرينان سياهکل شراره ه�ای آتش�ف�ش�ان         
خشم ان�ق�الب�ی ت�وده ه�ا ب�ودن�د ک�ه ف�را                      
رس��ي��دن دوران��ی ن��وي��ن در زن��دگ��ی                   
م��ب��ارزات��ی ت��وده ه��ای م��ردم را اع��الم            
ميکردند . آنها نويد دهنده نزديک ش�دن     
روزی بودند که ان�ق�ج�ار خش�م ان�ق�الب�ی            
توده ها بنيان کاخ ستمگران را به ل�رزه  
در آورد . ج��ن��ب��ش آغ��از ش��ده ت��وس��ط                 

س�ال     8رفقای پاکباز فدايی تنها در طی 
به آنچنان جنبش عظيمی تب�دي�ل ش�د ک�ه         
در اعماق توده های کارگر و زحمتکش 
نفوذ ک�رد و ب�ه ج�ري�ان اج�ت�م�اع�ی در                   

اجتماعی جامعه تحت   –عرصه سياسی 
سلطه ايران م�ب�دل ش�د و س�س�ت ت�ري�ن                
حلقه زنجيره امپرياليسم جهانی را آم�اج  
حمالت قاطع و انقالبی خويش قرار داد 

با نفوذ ميلونی خود  57بهمن  22و در 

در توده های بپاخاس�ت�ه م�ي�ه�ن�م�ان و ب�ا               
پشتوانه ای عظيم موج�ب�ات س�رن�گ�ون�ی         
يک از عقب م�ان�ده ت�ري�ن س�ي�س�ت�م�ه�ای               

اق��ت��ص��ادی س��رم��اي��ه داری         –س��ي��اس��ی    
 وابسته به امپرياليسم را فراهم ساخت .

در سراسر دورانی که تا به امروز ن�ي�ز   
ادامه يافته است ترازنام�ه م�ب�ارزات�ی و         
فعاليت ان�ق�الب�ی ف�دائ�ي�ان گ�واه روش�ن�ی                
است بر ايمان تزلزل ناپذير ف�دائ�ي�ان ب�ه       
راه س�رخ ک�ارگ�ران ، دف�اع از م�ن�اف�ع                  
زحمتکشان و دشم�ن�ی ق�اط�ع و س�ازش            
ناپذير با امپرياليسم و س�رم�اي�ه داران .        
مبارزه ای که نه تنه�ا در دوران رژي�م         
شاه بلکه پس از سرنگونی آن نيز عل�ي�ه   
رژي��م ارت��ج��اع��ی و ق��رون وس��ط��ائ��ی               

جمهوری اسالم�ی ادام�ه ي�اف�ت�ه اس�ت .                
چرا که رژيم جمهوری اسالمی نيز ک�ه    
در غ�ي�اب ره�ب�ری ان�ق�الب�ی و س�ازش                 
ناپذير طبقه کارگر و بر بست�ر ت�وه�م و        
اعتماد ناآگاهانه توده ها به خمينی ج�الد  
و دارو دسته او بر سرکار آمد بدفاع از 
طبقات ستمگر و استثمارگر برخاست ،   
سياستهای ضد خلقی رژيم شاه را ادام�ه  
داد کشتار و سرکوب توده ها را پ�ي�ش�ه        
خود س�اخ�ت و دس�ت�اورده�ای ان�ق�الب�ی                 

 توده ها را لگد مال کرد . 
ف�دائ�ي�ان از ه�م��ان آغ�از و درس�ت در                   
بحبوحه لحظاتی که بسياری از مدع�ي�ان   
کنونی مبارزه عليه رژيم ، به ث�ن�اگ�وي�ی     
خمينی مشغول بودند به افش�ای م�اه�ي�ت       
اين رژيم و سياستهای خ�ائ�ن�ان�ه و ض�د            
خلقی آن نموند . در ه�ر گ�ام رژي�م را               
افشا کرند و در ه�ر ک�ج�ا ک�ه رژي�م ب�ه               
سرکوب قهر آميز ت�وده ه�ا پ�رداخ�ت ،           
در پيشاپيش خلق به نبرد مسلحانه عل�ي�ه   
رژيم برخاست . از مب�ارزه ع�ادالن�ه و         
خواستهای بر حق و انقالبی ت�وده ه�ای       
زحمتکش در سراسر ايران دفاع نمود . 
در کنار خلقهای تحت ستم کرد ، ت�رک      
، ترکمن ، ع�رب و ب�ل�وچ ب�ه م�ب�ارزه                 

 مسلحانه عليه رژيم پرداخت . 

اينک درآستان�ه چ�ه�ل دوم�ي�ن س�ال�گ�رد               
ح��م��اس��ه ی س��ي��اه��ک��ل و ب��ن��ي��ان��گ��ذاری            
سازمان ، بکوشيم تا با درس گ�ي�ری از     
تجارب مبارزه با دو حکومت ارتجاعی 
شاه و شيخ آرمان واالی رفق�ای پ�اک�ب�از       
اي��ن روز ت��اري��خ��ی و ه��زاران ف��دائ��ی              
سازمان سرخ کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان      

 را در تداوم راهشان زنده نگه داريم .
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گرامي باد چهل و دومين سالگرد رستاخيز سياهكل ، 
 روزخروشيدن خشم خلق !

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 
يك سازمان كمونيستي و بخشي 

از طبقه كارگر است كه در 
جنبش آن شكل گرفته و هدف 

خود را گسترش و تكامل 
مبارزه طبقه بسمت پيروزي 

نهائي وساختمان جامعه 
سوسياليستي و كمونيستي قرار 
داده است ، كه در آن وحدت و 
يكانگي انسان تامين و تكامل 
هر فرد شرط تكامل همگان 
است . مباني سياسي و خط و 

مشي آن در برنامه سازمان بيان 
 گرديده است .

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 
در تمام عرصه هاي فعاليت 
خود از آموزش سوسياليسم 

علمي پيروي مي كند و به لحاظ 
ماهيت طبقاتي و ايدئولوژي ، 
خود را سازماني كارگري مي 

 داند . 
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 
تجمع آگاهانه و فعال كمونيست 

ها با جهت گيري وحدت 
 گرايانه در عرصه جهاني است .
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ش��ص��ت و ش��ش س��ال پ��ي��ش ت��وده ه��ای                
وسيعی از زحمتکشان کردست�ان ، ع�ل�ي�ه         
ارت��ج��اع و دس��ت��ي��اب��ی ب��ه ح��ق ت��ع��ي��ي��ن                  
سرنوشت بپاخاستند و با اعالم جم�ه�وری   
خ��ودم��خ��ت��ار در ش��ه��ر م��ه��اب��اد ي��ک��ی از            
آرزوهای ديرينه خ�ل�ق ک�رد را م�ت�ح�ق�ق                
ساختند . هر چ�ن�د ع�م�ر اي�ن ج�م�ه�وری                  
کوتاه بود و بيشتر از يازده ماه ن�ت�وانس�ت    
تداوم يابد و سرانجام با لش�ک�رکش�ی ه�ای       
فاشيستی حکوم�ت م�رک�زی ب�ه ش�ک�س�ت              
کشيده شد . اما تجربه گ�ران�ق�دری ک�ه از          
پيروزی و شکس�ت آن ب�ج�ای م�ان�د ب�اي�د                
همواره پيشاروی کارگران و زحمتکش�ان  
کردستان و ديگر خلقهای تحت ستم ق�رار  

 گيرد .
استقرار جمهوری در م�ه�اب�اد م�ح�ص�ول             

–وضعيت خاصی از شرايط اق�ت�ص�ادی        
سياسی جامعه وقت ايران بود . شرايط�ی   

1320ک��ه ب��ع��د از ت��ح��والت ش��ه��ري��ور            
ب��وج��ود آم��ده ب��ود و ن��ات��وان��ی ح��ک��وم��ت             
مرکزی در تثبيت سلسله ستم و اس�ت�ث�م�ار       

–ب��ه��م��راه گس��ت��رش ب��ح��ران اق��ت��ص��ادی          
سياسی جامعه را ب�دن�ب�ال خ�ود داش�ت .                
بطوريکه با پايان يافتن جنگ جهانی دوم   
، حکومت مرک�زی ق�ادر ن�گ�ش�ت�ه ب�ود ،                
ب��رای رون��ق س��رم��اي��ه آرام��ش الزم را              
تامين نمايد . در کنار چنين وض�ع�ي�ت�ی ،          
گرانی ، قحطی و کمبود مايحتاج عمومی 
توده ها شدت يافته و اعتراضات توده ای 
کارگران و زحمتکشان در سراسر اي�ران  
اوج يافته بود . جنبش ملی در ک�ردس�ت�ان       
در متن چنين شرايطی و بر بس�ت�ر ع�ق�ب       

اج�ت�م�اع�ی ن�اش�ی از             –ماندگی اقتصادی 
استبداد حکومت مرکزی شکل گ�رف�ت�ه و        
مدواما گست�رش ي�اف�ت و ب�ا خ�ل�ع س�الح                  
مزدوران سرکوبگر حکومت مرکزی در 

جمهوری در ش�ه�ر      1324دوم بهمن ماه 
مهاباد اعالم گرديد .و به نقطه عطفی در    
ت��اري��خ م��ب��ارزات ت��وده ه��ای ک��ارگ��ر و             

 زحمتکش کردستان تبديل شد . 
جم�ه�وری خ�ودم�خ�ت�ار ع�ل�ي�رغ�م اي�ن�ک�ه                    
توانست در مدت استقرار خ�ود ي�ک�س�ری         
اقداماتی که عمدتا کارهای فرهن�گ�ی ب�ود      

انجام ده�د ام�ا دارای ض�ع�ف�ه�ای             
اساسی و متعددی ب�ود ک�ه ب�اع�ث         
دره��م ش��ک��س��ت��ن آن گ��ردي��د .                  
م�ه�م��ت�ري��ن ض��ع�ف ج�ن��ب�ش م�ل��ی              
کردس�ت�ان ف�ق�دان ره�ب�ری ط�ب�ق�ه                

 کارگر بود .
اجتماع�ی ک�ردس�ت�ان و           –بافت اقتصادی 

عدم رشد و گس�ت�رش س�رم�اي�ه داری در            
کردستان باعث گرديده بود که ک�ردس�ت�ان    
در عقب ماندگی اق�ت�ص�ادی بس�ر ب�رد و              
همين عقب ماندگی خود بخود باعث ع�دم  
حضور طبقه کارگر در ک�ردس�ت�ان گ�ردد       
ب��وي��ژه اي��ن��ک��ه ب��ا ع��دم حض��ور ف��ع��ال                  

 کمونيستها در اين جنبش همراه بود . 
ب�ا     1324جنبش ملی کردستان در س�ال      

چنين وضعيتی روبرو بود ، از يک�ط�رف   
نيروهای جنبش ملی که نيروی رادي�ک�ال     
و انقالبی آنرا تشکيل م�ی دادن�د ،ع�م�دت�ا            
دهقانان فقيری بودند که سال�ي�ان م�ت�م�ادی        
زير ش�الق ف�ئ�ودال�ه�ا ن�اگ�زي�ر ب�ودن�د ب�ه                    
طاقتري�ن ک�اره�ا ت�ن ده�ن�د و از ط�رف                    
ديگر فئودالها و روح�ان�ي�ون و ب�ازاري�ان            
بودند ک�ه ره�ب�ری ج�ن�ب�ش را ب�ه ع�ه�ده                    
داشتند . جنبشی که رهبری آن در دس�ت       
چنين جرياناتی ب�اش�د ط�ب�ع�ا ن�م�ی ت�وان�د                  
خواستهای توده های زحمتکش را متحقق 
س��ازد و ارگ��ان��ه��ای اق��ت��دار ت��وده ای را              
بوجود آوردند و به تسليح ه�م�گ�ان�ی آن�ان        
بپردازند ، عاملی که ف�ق�دان آن ي�ک�ی از           

 داليل شکست جمهوری کردستان بود . 
در کنار چنين ضعفی جريانات کمونيس�ت  
و انقالبی سراسری حضور ن�داش�ت�ن�د ک�ه          
بتوانند رهبری و ه�داي�ت آن�را در دس�ت             
گيرد و ي�ا آن�را ت�ح�ت ت�اث�ي�ر خ�ود ق�رار                    
دهد . تنه�ا ج�ري�ان�ی ک�ه ت�ح�ت ن�ام چ�پ                     
حرکت می کرد ، حزب توده ب�ود ک�ه ب�ا          
تفکرات رفرميستی نم�ی ت�وانس�ت چ�ن�ي�ن           
رسالتی را ب�رع�ه�ده گ�ي�رد و ب�ه ف�رج�ام                 
موفقيت آميز ب�رس�ان�د . ب�ل�ک�ه ب�ا ه�م�ان                     
تفکرات بود که رهبری جنبش آذربايج�ان  
و جنبش کارگری سراس�ری را ب�رع�ه�ده         
داش���ت و س���ران���ج���ام در ن���ت���ي���ج���ه                        
س�ازش�ک��اري�ه��اي�ی ب��ا ح��ک�وم�ت م�رک��زی              

ب�اع�ث ب��ه ش�ک��س�ت کش�ان��ي�ده ش��دن آن�ه��ا                  
 گرديد. 

از آن گذشته جنبش ملی فقط در م�ح�دوده     
، کردستان خود را خالصه ک�رده ب�ود و         
هيچگاه نتوانست با جنبش سراسری پيوند 
حاصل نمايد. حتی به موازات جنبش ملی  
در کردستان که جنبش آذربايجان ن�ي�ز پ�ا      
گ��رف��ت��ه ب��ود ن��ه ت��ن��ه��ا ن��ت��وانس��ت پ��ي��ون��د               
مستحکمی با آن بوجود آورده بلک�ه گ�اه�ًا      
اختالفاتی فی مابين آنه�ا ب�روز م�ی ک�رد           
که باعث دوری جستن هر چه بيشتر آنه�ا  
از ه��م��دي��گ��ر م��ي��گ��ردي��د . از ط��رف��ی                    
جمهوری کردستان خود را تنها ب�ه ش�ه�ر      
مهاباد و چند شهر ديگر ب�ج�ز ش�ه�ره�ای          
جن�وب�ی ک�ردس�ت�ان م�ح�دود ک�رده ب�ود و                    

نتوانست از اين محدوده فراتر رود . 
هنگامی که امروز به بررسی ج�م�ه�وری      
کردستان می پردازيم بررس�ی آن ع�ل�ل�ی         
است که منجر به ش�ک�س�ت آن گ�ردي�د و              
بک�ار بس�ت�ن آن ت�ج�ارب�ی اس�ت ک�ه م�ی                      
بايستی امروز در ص�در وظ�اي�ف�ان ق�رار          
گيرد و ب�ه آم�وزش ع�م�ل�ی در م�ب�ارزه                    
انقالبی کارگران و زحمتکشان کردس�ت�ان   

 تبديل گردد. 
مهمترين اين آموزش عملی هم�ان�ا ت�اک�ي�د        
بر ض�رورت ره�ب�ری ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر و                   
متشکل کردن کارگران در تشکلهای توده 
ای آنان ، سازماندهی ت�وده ه�ا و پ�ي�ون�د              
ج��ن��ب��ش ان��ق��الب��ی خ��ل��ق ک��رد ب��ا ج��ن��ب��ش              
سراسری می باشد . اين ضرورت را ن�ه    
تنها ج�م�ه�وری ک�ردس�ت�ان ب�ل�ک�ه ت�م�ام�ی                   

دم�ک�رات�ي�ک ب�ه اث�ب�ات              –جنبشهای ملی   
رسانده اند مناف بر اينکه امروز با توجه 

اقتصادی که ب�ع�د       –به تحوالت اجتماعی 
ب��وج��ود آم��د مض��م��ون          1324از س��ال     

جنبش طبقاتی کردستان نيز تغ�ي�ي�ر ي�اف�ت�ه         
 است .  
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 57بهمن ماه س�ال     22و  21روزهای 
ت��وده ه��ای ت��ح��ت س��ت��م و اس��ت��ث��م��ار                     
امپرياليسم جهانی و سرسپردگان آن در   
ايران يکی از پر شک�وه ت�ري�ن ص�ح�ن�ه           
های اعمال اراده و قهر ت�وده ای را ب�ا         
واژگون ساختن دستگاه ستم و س�رک�وب   
رژيم سلطنت�ی وابس�ت�ه ب�ه ام�پ�ري�ال�ي�س�م                 
بنمايش گذاشتند و تنها طی اين دو روز   
مراکز پرهياهوی ن�ظ�ام�ی و ان�ت�ظ�ام�ی              
حکومت فاسد پ�ادش�اه�ی پ�ه�ل�وی را ب�ه              
تسخير خويش در آوردند و نش�ان دادن�د     
که ستمگران و مزدوران آنانرا از ق�ه�ر   
و کينه توده ه�ای ب�ج�ان آم�ده ح�ت�ی در               
برجهای بظاهر مستحکم امانی نيس�ت .    
ب��ک��ارگ��ي��ری گل��ه ه��ای م��زدوران و                  
تمهيدات س�ردم�داران س�ت�م و س�رک�وب             
برای ف�رونش�ان�دن آت�ش ه�ر دم رو ب�ه                   
فزونی قهر و کين خلق در زنج�ي�ر ج�ز      
شعله ورتر کردن آتش قيام ه�م�گ�ان�ی و       
واژگون ساز توده ها در پی ندارد .قي�ام   
بهمن و مب�ارزه مس�ل�ح�ان�ه ت�وده ای ب�ه                
حاکمان و اپورتونيستهای فرو رف�ت�ه در     
الک خ��وي��ش ث��اب��ت ن��م��ود ک��ه م��ب��ارزه             
ق��ه��ری آخ��ري��ن راه و ي��گ��ان��ه راه ح��ل              
اختالفات و تسويه حساب طبقه ستمکش 

 با طبقات حاکم است . 
هر چن�د ق�ي�ام پ�رش�ک�وه ب�ه�م�ن م�اه ب�ه                      
آرمانها و اهداف بنيادين خود ن�رس�ي�د و      
دسيسه چينيها بمنظور ان�ت�ق�ال مس�ال�م�ت         
آميز قدرت به بخشهای دي�گ�ر س�رم�اي�ه          
داران تمامي�ت ن�ظ�ام س�رم�اي�ه داری و               
ست�م و س�رک�وب را از خ�ط�ر ان�ق�الب                    
اجتماعی و کسب قدرت سياس�ی ت�وس�ط      
طبقه کارگر و همپيمان آن زحم�ت�ک�ش�ان     
ب��ط��ور م��وق��ت ره��ان��ي��د و از س��وي��ی                  
حاکميت تفکرات انحرافی و خيانت ب�ار    
ک��ارگ��زاران س��رم��اي��ه داری در درون           
جنبش چپ و ک�م�ون�ي�س�ت�ی خ�ود ش�ت�اب                
بيشتری ب�ه اع�م�ال ق�ه�ر ض�د ان�ق�الب�ی                    
توسط حاکم�ي�ت س�رک�وب�گ�ر ج�م�ه�وری              

اسالمی داده و روند رو به پيش ان�ق�الب   
را در مقاطع زمانی حساس با ک�ن�دی و       
توقف م�واج�ه س�اخ�ت .  ب�ا واژگ�ون�ی                   
رژيم سلطن�ت�ی س�ي�س�ت�م س�رم�اي�ه داری                
حاکم بر جامعه ايران در تلفيق ب�ا ي�ک�ی      
از متحجرترين روبناهای سياسی مبتن�ی  
ب��ر ن��ظ��ام والي��ت ف��ق��ي��ه ب��ر ش��ئ��ون��ات                 

اجتماعی و سياسی ج�ام�ع�ه        –اقتصادی 
ايران حاکم گ�ردي�د ب�ا اي�ن ام�ي�د ک�ه ب�ا                   
سلب ابتدايی تري�ن ح�ق�وق و آزادي�ه�ای            
دمکراتيک و با اي�ج�اد فض�ای ت�رور و           
وحشت و خفقان به ت�رم�ي�م و ن�وس�ازی            
ارگ��ان��ه��ا و ن��ه��اده��ای ص��دم��ه دي��ده در            
جريان قيام توده ای بپردازند بخص�وص  
با بازسازی ارتش و سازمانهای نظام�ی  
م��وازی ب��ا آن ن��ظ��ي��ر س��پ��اه پ��اس��داران             
ماش�ي�ن س�رک�وب س�رم�اي�ه را ه�ر چ�ه                    
زودتر احيا نم�ود . چ�را ک�ه اح�ي�ا اي�ن                  
بخش صدم�ه دي�ده در ج�ري�ان ق�ي�ام از                 
اص��ول ب��دي��ه��ی ب��ق��ا ن��ظ��ام س��رک��وب��گ��ر           
بحساب می آيد . و بدين ش�ي�وه  ام�ن�ي�ت           
سرمايه را به هر ش�ي�وه م�م�ک�ن ت�ام�ي�ن             
نمايند . تامين امنيت س�رم�اي�ه و م�ن�اف�ع              
امپرياليسم جهانی به بهای براه انداخ�ت�ن   
ج��ن��گ زرگ��ری ب��ا ام��پ��ري��ال��ي��س��ت��ه��ا و             
سرکرده امپرياليسم جهانی ، امپريالي�س�م   
آمريکا ،و ايجاد توهم در ميان ص�ف�وف     

خلق و جريان�ات اپ�وزيس�ي�ون اص�ل�ی ،              
سرکوب مليتهای بپاخاسته تحت ستم در   
کردستان ، ترکمن صحرا و خ�وزس�ت�ان    
و بلوچستان و ... ، حمله همه جانبه ب�ه       
ارگانهای توده ای از ق�ب�ي�ل ش�وراه�ا و            
ديگر تشکلهای توده ای در چهار گوش�ه  
ميهنمان ، سلب آزاديهای دمکراتي�ک و    
براه انداختن ماشين سرکوب و شک�ن�ج�ه    
و کشتار و اعدام ، تح�م�ي�ل هش�ت س�ال          
جنگ غير عادالنه و ارتجاعی بر گرده 
توده های رنجديده و ت�ح�ت س�ت�م اي�ران            
که جز آوارگی ، گرس�ن�گ�ی ، ف�ح�ش�ا ،             
ان�ب��وه ک��ودک��ان و دخ��ت��ران خ�ي��اب��ان��ی ،             

حراج کودکان و دخ�ت�ران خ�ردس�ال در         
کشورهای حوزه خليج فارس در آس�ت�ان   
شيخهای مرتجع حاکم بر اين کشورها ، 
س��س��ت ک��ردن ب��ن��ي��ان��ه��ا و ارزش��ه��ای                
خانوادگی ، گسترش اعتياد ، غ�ارت و        
حراج سرمايه های ملی ، از بين رف�ت�ن     
سرمايه ها و منافع م�ل�ی و ب�ي�ک�اری و              
هزاران مصائب اجتماعی ديگری ع�اي�د   
توده ها نکرد . جاه ط�ل�ب�ي�ه�ای ات�م�ی و               
خ��ود ب��زرگ ب��ي��ن��ي��ه��ای ن��ظ��ام م��ن��ح��ط              
ج��م��ه��وری اس��الم��ی م��وج��ب ف��ق��ر و                 
گرسنگی و تحريمهای بين المللی گش�ت�ه   
که بار اص�ل�ی آن ب�ردوش ت�وده ه�اي�ی               
است که از چنين جاه طلبی ه�اي�ی ت�ن�ه�ا        
فقير و تهيدستی و کار بيشتر و ب�ي�ش�ت�ر         
عايد آنها ميگ�ردد و روز ب�روز س�ف�ره             
هايشان از نان خالی می شود ، ه�م�گ�ی      
از ارمغانهای گوهربار س�رم�اي�ه داران        
زالو صفتی است که رسالت حفظ ن�ظ�ام     
فاسد سرمايه داری را از اس�الف خ�ود         
به ارث ب�رده اس�ت . رس�ال�ت�ی ک�ه از                      
جانب امپريالي�س�م ج�ه�ان�ی بس�رک�ردگ�ی             
امپرياليسم آمريکا و رژي�م س�رک�وب�گ�ر            
پهلوی ب�ه رژي�م ج�م�ه�وری اس�الم�ی و                
واليت مطلقه فقيه اعطا گردي�د و ت�ا ب�ه          
امروز به يمن دستگيري�ه�ای گس�ت�رده ،         
تختهای شکنجه ، ج�وخ�ه ه�ای اع�دام ،           
طناب دار ، تجاوز و بی حرمت�ی و ...        
از آن پاسداری نم�وده ت�ا م�ب�ادا ام�ن�ي�ت              
سرمايه به خطر افتاده و شعله های قي�ام  

بار ديگر شعله ور گ�ردد       57بهمن ماه 
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و اينبار با بکارگيری تجارب گرانب�ه�ای   
سی و چهار ساله خويش توف�ن�ده ت�ر از        
پيش ماشين ست�م و س�رک�وب ح�اک�م�ي�ت              
ستمگرانه سرمايه داران غارتگر را در 
تماميت آن درهم بشکند . ب�رای ره�ائ�ی       
از اين وض�ع�ي�ت مش�ق�ت ب�ار ب�اي�د ب�پ�ا                     
خاست ، هيچ دست غيبی در کار نيس�ت  
راه خالصی از قيد ستم و استث�م�ار ج�ز      
مبارزه مت�ح�د و ي�ک�پ�ارچ�ه ع�ل�ي�ه ن�ظ�م                    
ستمگرانه سرمايه چيز ديگری نيس�ت .    
فقدان چني�ن ات�ح�ادی ه�م�واره ي�ک�ی از                
اساس�ی ت�ری م�ع�ض�الت ک�ارگ�ران در                

 مبارزات خود بوده است . 
س�ال خ�ي�زش         34اينک بعد از گ�ذش�ت     

توده ای که همراه با اف�ت و خ�ي�زه�ا و             
فراز و نشيبهای فراوان و ک�و�ل�ه ب�اری         
از تجارب و دستاورده�ای ع�ظ�ي�م ق�ي�ام           
توده ای بوده ،  کارگران و زحمتکش�ان  
با بکارگيری اين تجارب گرانب�ه�ا م�ان�ع       
از فريب و انحراف جن�ب�ش ت�وده ای و          

 تغيير مسير حرکت توده ها ميشوند . 
تنها راه حل قطعی و انقالبی ب�رای ح�ل     
مع�ظ�الت اج�ت�م�اع�ی اي�ج�اد تش�ک�ل�ه�ای                   
مستقل توده ای و سازمان�ده�ی ت�وده ه�ا         
در تشکلهای سرخ و ايجاد کم�ي�ت�ه ه�ای       
اعتصاب در محلهای ک�ار و زن�دگ�ی و          
فراهم کردن شرايط اعت�الی ان�ق�الب�ی و         
وارد آوردن آخرين ضربات در ج�ري�ان   
قيام همگانی مسلحانه توده ای بر پ�ي�ک�ر    
ف��رت��وت ن��ظ��ام ف��اس��د و رو ب��ه زوال                  
سرم�اي�ه داری ج�م�ه�وری اس�الم�ی در                

 ايران است . 
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بهمن ماه در تاريخچ�ه ح�ي�ات س�ي�اس�ی و              
زندگی مبارزاتی توده های مردم کشور ما 
ياد آور روزهای بزرگ و تاريخی زي�ادی    
است که يکی از آن رويدادها حماسه رف�ق�ا   

 گلسرخی و دانشيان است . 
رفق�ا دانش�ي�ان و گ�ل�س�رخ�ی ش�راره ه�ای                    
سوزانی از آتشفشان خشم توده ها بودن�د و    
هدف آنها همه اين بود که درراه  ب�ي�داری       
و پيروزی کارگران و زحمتکشان پ�ي�گ�ي�ر       
و استوار بکوشند و ج�ان خ�ود را وث�ي�ق�ه                
پيمان خويش ب�ا ت�وده ه�ای ت�ح�ت س�ت�م و                  
استثمار ميهن ک�ن�ن�د .آن�ان ب�ه خ�وب�ی م�ی                    
دانستند که باغ سبز فرداها را خ�ون س�رخ     
بخ�ون خ�ف�ت�ه گ�ان راه آزادی و ب�راب�ری                    
آبياری ميکند و پ�رچ�م پ�ي�روزی ت�وده ه�ا               
رن�گ��ی از خ�ون گ�رم و ج��اری ش��ه�ي��دان                 
دارد . چه کسی ب�ه�ت�ر از خس�رو ف�ل�س�ف�ه                  
جانبازی انقالبيون پيشتاز را تصوير ک�رده  

 است آنجا که می گويد :
 با خون تو

 ميدان توپخانه 
 در خشم خلق
 بيدار ميشود

 مردم
 زانسوی توپخانه بدينسوی

 سرريز می کنند
 نان و گرسنگی

 به تساوی
 تقسيم می شود.

زندگی و مبارزه رفقا خسرو گ�ل�س�رخ�ی و       
کرامت دانشيان با ن�ام و م�ب�ارزه ف�دائ�ي�ان             
پيوندی ناگسست�ن�ی دارد. رف�ي�ق خس�رو و               
ک��رام��ت از ن��خ��س��ت��ي��ن روزه��ای پ��ي��دائ��ی            
س��ازم��ان خ��ود را در پ��ي��ون��د ب��ا آن م��ی                   
ديدند .رفي�ق خس�رو در ي�ک�ی از س�روده                 
های خود اي�ن پ�ي�ون�د را چ�ن�ي�ن آواز داده                  

 است :
 جنگل صميم وحدت ماست
 و چشمه های " کوچک "

 باور نمی کند
 اينک صدای " او "

 در پيچ و تاب سرد سياهکل
 گل می دهد

و سپس در برابر انبوه شهيدان ف�دائ�ی م�ی      
 سرايد :

 ای سرو ايستاده
 اين نام توست که می سازد

 نام تو پرچم ايران
 خزر به نام تو زنده است .

در اي��ن راه و ب��ر اي��ن پ��اي��ه ب��ود ک��ه                           
رزمندگان راه رهائی ک�ارگ�ران چ�ن�ي�ن ب�ا           
شکوه و خ�ورش�ي�دوار ش�ه�ادت را پ�ذي�را                  
شدند و در بيدادگ�اه چ�ون ح�ک�م اع�دام را              
شنيدند با لبخند آغوش بريکديگر گشودند . 
اينک طنين سخنان پرشکوه رف�ي�ق خس�رو        
گلسرخی و کرام�ت دانش�ي�ان در ب�ي�دادگ�اه             
رژيم سرسپرده که با همه وجود از آرم�ان  
سرخ کارگران و شرف تابناک ان�ق�الب�ي�ون       
دف��اع ک��ردن��د در اع��م��اق ت��وده ه��ای پ��ر                 
خروش ميهن ما می پ�ي�چ�د و ان�ان را در               
راه سخت و پر فرازو نشيب ف�رداه�ا ام�ي�د       

 می بخشد و استواری می دهد.
لبخند تابناک آنان به هنگامی ک�ه ب�ي�دادگ�اه         
را ترک می کردند تا به پيشواز پگاه سرخ 
ش�ه�ادت ب�رون��د ، ل�ب�خ��ن�دی ب�ر ف�رداه��ای                   
پيروزی خلق ما بود و ام�ي�د پ�ي�روزی ب�ر            
 دژخيمان را در دلها شعله ور می ساخت .

آن شور س�رک�ش و پ�ر ش�ک�وه�ی ک�ه در                    
قطره قطره خون آنان زبانه کش�ي�د اک�ن�ون         
مشعلی است ف�را روی م�ا . س�رود آن�ه�ا                   
هميش�ه از س�ن�گ�ر ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر در راه                      
ره��ائ��ی خ��ل��ق ه��ای اي��ران ب��ه گ��وش م��ی              

 رسد .
 مگو بمانيم

 ما فتح می کنيم
 با آئين گوشت و گلوله و مرگ

 اما آنها نمی دانند
 پيراهن سرخ تو تن به تن

 در ميان ما خواهد گشت . 
 يادشان گرامی راهشان پر رهرو باد .

 

من يك فدائی خلق ايران هستم و شناسنامه من جز عشق به 
مردم چيز ديگری نيست من خونم را به توده های گرسنه و 

 پابرهنه ايران تقديم ميكنم.

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 
خود را وفادار به سنتهاي 

ماركسيسم ، متكي به تجارب 
جنبش كمونيستي و بلشويسم و 

مسلح به تئوري سوسياليسم علمي 
ميداند و خود را ادامه دهنده 
مانيفست كمونيست و حركت 
تاريخي كمونيستهاي ايران و 

 جهان بشمار مي آورد . 
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،    1358سحرگاه بيست و نهم بهمن م�اه    
پيکر خونين رهبران خلق ترکمن ، رف�ق�ا     
توماج ، مختوم ، واحدی و ج�رج�ان�ی در      

گنبد پ�ي�دا ش�د ، ان�ه�ا در                –جاده بجنورد 
روز    10شب نوزدهم به�م�ن م�اه ي�ع�ن�ی             

بيشتر از آن هنگامی که در نيم�ه ش�ب و       
بعد از يک مذاکره طوالنی با ن�م�اي�ن�دگ�ان      
رژيم جمهوری اس�الم�ی رب�وده ش�دن�د و              
بعد از انتق�ال ب�ه ت�ه�ران و ب�ازج�وي�ی و                  
شکنجه در زندان های اوي�ن و س�ل�ط�ن�ت            
آباد ب�دس�ت م�زدوران رژي�م ب�ه ش�ه�ادت                
رسيدند . رژيم جمهوری اسالم�ی ج�رات      
اعالم ع�ل�ن�ی ج�ن�اي�ت ه�ول�ن�اک خ�ود را                     
نداشت و بی شرمان�ه و م�زوران�ه ت�الش           
نمود ، اين توطئه جنايتکارانه ی خ�ود را    
کتمان کند . ام�ا چ�ه�ره ی ک�ري�ه و ض�د                 
انقالبی اين رژيم رسواتر از آن ب�ود ک�ه         
پرده ی عوامفريبی و تزوير بتواند آن را   

 پنهان سازد . 
رژيم جمهوری اسالمی بدنبال دستگ�ي�ری   
توماج و ديگر رهبران خلق ترکمن يعن�ی  

بهمن حمله ی وسيع و    19از همان روز 
گسترده ای را به خلق ترکمن آغاز ن�م�ود   
، نخست به تظاهرات ي�اد ب�ود س�ي�اه�ک�ل           
حمله ک�رده ، س�پ�س ب�ا ت�م�رک�ز ن�ي�روی                    
عظيمی به ستاد مرکزی ش�وراه�ا ي�ورش      
آورده بود . و در جريان حمالت خ�ود ب�ا      
انواع سالح های سنگين خان�ه و ک�اش�ان�ه         
ی زح�م�ت�ک�ش�ان خ�ل�ق ت�رک�م�ن را آم�اج                    
ح�م��الت خ�ود س��اخ�ت��ه ب�ود ح��ت�ی ب��خ��ش                
ترکمن نشين شهر گنبد را ب�ه وي�ران�ه ای        
مبدل ساخته بود ، هر چند نت�وانس�ت�ه ب�ود       
هنوز بر اراده ی مسلح توده ها فائ�ق آي�د     
با ترور رهبران شوراهای خل�ق ت�رک�م�ن       
می خواست به اهداف ارتجاعی خ�ود در    
منطقه جامه عمل ب�پ�وش�ان�د . ش�وراه�ای              
خلق ترکمن از همان بدو پيدايش خود در   
روزهای نخست بعد از قيام مورد کينه و   
نفرت مرتجع�ي�ن ت�ازه ب�ه ق�درت خ�زي�ده                
بودند و در همان ماههای اول موج�ودي�ت   
ضد ان�ق�الب�ی رژي�م ج�م�ه�وری اس�الم�ی                  
مورد وحش�ي�ان�ه ت�ري�ن ي�ورش آن ق�رار                  
گرفتند و رژيم تازه به ق�درت رس�ي�ده ب�ه         
تناسب خلع سالح توده ه�ای مس�ل�ح ق�ي�ام            
کن�ن�ده در ش�ه�ره�ای س�راس�ر اي�ران در                   
ترکمن صحرا نيز تالش نمود با سرک�وب  

شوراها حاکميت ارتجاعی خود را تثب�ي�ت   
نمايد . درست به همانگونه که با ب�رپ�ائ�ی     
جنگ خون�ي�ن در ک�ردس�ت�ان در ن�وروز               

به چنين اقدامی دست يابد . ام�ا        58سال 
رژيم بدليل حضور ق�درت�م�ن�د ت�وده ه�ای             
مس��ل��ح و ان��ق��الب��ی در ص��ح��ن��ه دف��اع از              
دستاوردهای مبارزات خونين خود ع�ل�ي�ه      
رژيم پهل�وی ن�ت�وانس�ت ب�ر اه�داف خ�ود                

ت�رک�م�ن       58نائل آيد و جن�گ ف�روردي�ن        
صحرا با پ�ي�روزی خ�ل�ق ت�رک�م�ن پ�اي�ان                
پذيرفت و اين پي�روزی وث�ي�ق�ه ای ب�رای            
تحکيم قدرت شوراها در منطقه گ�ردي�د .       
ق���درت ش���وراه���ا ک���ه ت���ح���ت ه���داي���ت                
سازمانگرانه ی سازمان چريکهای فدائ�ی  
خ��ل��ق اي��ران و اعض��ای ف��ع��ال آن رف��ق��ا              
توماج و م�خ�ت�وم ، واح�دی و ج�رج�ان�ی                  
قرار داشت ب�ه س�رع�ت ت�م�ام�ی م�ن�اط�ق                
ترکمن نشين منطق�ه را در ب�ر گ�رف�ت .               
زم�ي�ن ه�ای درب�اري�ان و ب�زرگ زم�ي��ن                  
داران و وابستگان ب�ه ام�پ�ري�ال�ي�س�م ، ب�ا                 
تمامی تجهيزات و وسائل ت�ول�ي�د م�وج�ود          
مصادره گرديد و کشت شورائی و جمعی 
در سرزمين ت�رک�م�ن ص�ح�را ک�ه اک�ث�را                 
مناطق آن دارای کشت مکانيزه بود آغ�از  
گرديد و اتحاد زحمتکشان خ�ل�ق ت�رک�م�ن          
در تمامی ع�رص�ه ه�ا ب�ه ي�ک واق�ع�ي�ت                 
عملی مبدل گش�ت و ش�وراه�ا ب�ه ق�درت              
اداره کننده ی منطقه ، سازمان ده�ن�ده ی     
ت��ول��ي��د و اع��م��ال ح��اک��م��ي��ت س��ي��اس��ی و               
اقتصادی و ... دهقانان زحمتکش من�ط�ق�ه       
مبدل گشتند . در طول ح�ي�ات ک�وت�اه اي�ن          
شوراها ، خلق ترک�م�ن گ�ام ه�ای بس�ي�ار             
بزرگ و ارزنده ای را به پي�ش ب�رداش�ت      
توده های مسلح گشتند ، خود ب�ه رت�ق و         
فتق امور خود پرداختند و بر بسياری از   

 نابسامانی های اجتماعی غلبه کردند . 

پشتوانه ی حضور عملی اين شوراها در   
ترکمن صحرا بدون ترديد قدرت انق�الب�ی   
توده ها در سراسر ايران و حضور فع�ال  
سازمان چ�ري�ک�ه�ای ف�دائ�ی خ�ل�ق اي�ران                  
بعنوان قدرتمندترين سازمان سراس�ری و    
دف��اع ق��اط��ع��ان��ه ی آن از دس��ت��اورده��ای            
انقالبی توده ها بود . بديهی بود که رژي�م   
جمهوری اس�الم�ی ب�دون غ�ل�ب�ه ب�ر اي�ن                   
پشتوانه ی ع�ظ�ي�م س�راس�ری و بس�ط و                   
گسترش قدرت ضد انقالبی خود در ساير 
مناطق ايران به راحت�ی ق�ادر ب�ه ي�ورش           
همه جانبه ی ديگری به ت�رک�م�ن ص�ح�را        
ن�ب��ود . ه��م�ان��ط��ور ک��ه ش��ک��س��ت ي��ورش               

رژيم به ترکمن صحرا نيز  58فروردين 
عالوه بر م�ق�اوم�ت ق�ه�رم�ان�ان�ه ی خ�ل�ق                 

 ترکمن ريشه در چنين واقعيتی داشت . 
ت�وازن ن�ي�روی         58بهمن ماه  19اما در 

گذشته وجود نداش�ت رژي�م در س�رک�وب           
شوراهای کارگری ، در خلع سالح ت�وده    
ها موف�ق�ي�ت ه�ائ�ی ب�دس�ت آورده ب�ود و                   
عليرغم شکست يورش خود به کردس�ت�ان   
با دست زدن ب�ه ي�ک م�ان�ور س�ي�اس�ی و                
اشغال سفارت امريکا شکاف ع�م�ي�ق�ی را       
در اپوزيسيون اي�ج�اد ن�م�وده ، ب�ر م�وج                 
توهمات ناشی از اين حرکت خ�ود س�وار     

 گشته بود . 
اقدامی که ح�ت�ی در م�ه�م ت�ري�ن ن�ي�روی                 
مخالف رژيم يعن�ی س�ازم�ان چ�ري�ک�ه�ای            
فدائی خلق ايران نيز شکاف ايجاد نمود ، 
بخشی از رهبری سازمان يعنی اک�ث�ري�ت      
کم�ي�ت�ه م�رک�زی را ب�ه دن�ب�ال�ه روی از                      
سياستهای رژيم کش�ان�ده ب�ود و ت�ردي�د و              
تزلزل و نهايتا امتناع از هرگون�ه م�ق�ابل�ه       
با رژيم را به سياست اين بخش خائ�ن از    
رهبری سازمان مبدل ساخته بود ، ام�ری  
که در واقع انعکاس خود را سياست های 
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جبونانه ای آشکار می ساخت که نخستي�ن  
ق�رب�ان��ی آن ش�وراه��ای خ��ل�ق ت�رک��م�ن و                 

 رهبران قهرمان آن بود .
در حقيق�ت زم�ان�ی ک�ه رژي�م ج�م�ه�وری                 
اسالمی يورش مجدد خ�ود ب�ه ش�وراه�ای         
خ��ل��ق ت��رک��م��ن را آغ��از ک��رد ع��ل��ي��رغ��م              
ايستادگی پر قدرت توده های زح�م�ت�ک�ش       
در تمامی عرصه ها بی سياستی رهب�ری  
سازمان و در عمل هراس اپورتون�ي�س�ت�ی     
و خائنانه ی آن ، راه را برای تخطئ�ه ی    
دورنی اين مق�اوم�ت و م�ب�ارزه ان�ق�الب�ی              
زحمتکشان خلق ت�رک�م�ن ب�از گ�ذاش�ت و             
عمال عليرغم تمايل و گرايش قهری ت�وده  
های زحمتکش ب�رای م�ق�ابل�ه ب�ا رژي�م ،               
شوراها در عرض م�دت ک�وت�اه�ی دس�ت          
بسته تسليم مرتجعين حاکم گشتد و ت�رور      
رهبران شوراهای خلق ترکم�ن اي�ن ام�ر        

 را تسهيل نمود .
اگر چه به شوراهای خلق ترکمن خ�ي�ان�ت    
شد و دفاع از اين شوراها و احيای مج�دد  
آنها در شرايطی که بعد از اي�ن ش�ک�س�ت         
بر منطقه ح�اک�م گ�ردي�د ع�م�ال ن�ت�وانس�ت                
مادي�ت ع�ي�ن�ی پ�ي�دا ک�ن�د ، ام�ا واق�ع�ي�ت                         
شوراها و قدرت آن�ه�ا ب�ع�د از ح�اک�م�ي�ت               
رژيم جمهوری اسالمی بر منطقه هر چه 
ب��ي��ش��ت��ر در پ��ي��ش چش��م��ان ت��وده ه��ای                  
زحمتکش به محک زده ش�د و ه�م�چ�ون             
اسطوره ای ج�اودان�ه از دوران ره�ائ�ی             
بشريت از ظلم و جور و فقر و ب�دب�خ�ت�ی       
اين بار نه بصورت افسانه ای دور دس�ت  
و رويائی در عالم تخيالت آرمانخ�واه�ان�ه    
ی زحمتکشان بلک�ه ب�ع�ن�وان ت�ج�رب�ه ای              
عملی و نزديک در خ�اط�ره ی ت�وده ه�ا             
نقش بست . و قهرمان�ان اي�ن ح�م�اس�ه ی             
خونين و گرانبار به دن�ي�ای افس�ان�ه ه�ای            
دهقانان ترکمن ص�ح�را راه ي�اف�ت و ب�ه                
چهره های م�ح�ب�وب اي�ن ج�ه�ان ش�گ�ف�ت                

 آمال و آرزوهای آنان مبدل گشت . 
بکوشيم در سالگرد شهادت اين قهرمان�ان  
مبارزات حق طلبانه ی خلقهای تحت ستم 
ايران از تجربيات شکوهمند و ب�ا ارزش      
خلق ترکمن در تجس�م ب�خ�ش�ي�دن ب�ه ح�ق              
تعيين س�رن�وش�ت خ�ود از ط�ري�ق اي�ج�اد                 
ارگانه�ای اق�ت�دار ت�وده ه�ای زح�م�ت�ک�ش                  
بياموزيم . ي�ادش�ان ج�اودان راهش�ان پ�ر             

 رهرو باد .   

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

 آدرسهاي زير تماس بگيريد

  روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان

kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران

 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج

karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان        

azer@fedayi.org 

تاك  مسئولين پال
paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org 

خلق قهرمان، كارگران و رفقاي 
مبارز با مشاركت و ارسال 

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

 چه بيشتر  نشريه ياري نمائيد .

 فدائيان كمونيست در فيس بوك

http://facebook.com/
sitefedayi  

يگاي گه ل در فيس بوكر  

Www.facebook.com/regaygal 

سياهکل شعری از رفيق کبير 
 بيژن جزنی

 با شما باد آخرين بدرود
 بر شما باد آتشين سوگند

 بر شما کز قطره های خونتان
 بر  دشت مردستان 

 هزاران الله روييدست
 بر شما سوگند
 با شما بدرود

 ای عقابان بلند اوج
 ای پلنگان غرور خاک

 ای همه مردی همه پاکی
 در اين دوران نامردی و ناپاکی

 با شما بدرود 
 بر شما سوگند

 شما چون ابر باريديد
 بر اين شوره زار
 خشک بی پايان

 شما چون شير غريديد
 بر شهر سکوت آگين سنگستان

 شما از اوج خود
 در عمق جنگل ها فرو رفتيد و

 آوای خوش آهنگ مسلسل هايتان
 در آن شبان سرد ظلمانی
 خبرها داشت از فردای 

 شورانگيز انسانی
 و فرياد شما در شهر برهم زد

سکوت و خواب خوش بر خيل 
 بدکاران

 که در هر نغمه ای با ساز اربابان
 به خاک و خون کشيده
 پيکر بی جان ملت را

 کنون بر خويش 
 می لرزند و می ترسند
 ز رزم گرم خشم آگينتان

 و ز عزم پوالدينتان
 ای پاکبازان
 پاکتر مردان

 قسم بر آتش گرم مسلسل ها
 که سوزانده ست

 تخم ياس را در عمق قلب ما
 که تا جان در بدن داريم

و با قلبی که آکنده ست از مهر 
 وطن

 وز شور آزادی
 قدم در راه بگذاريم

 و سر در راهتان بازيم
  و طرحی نو دراندازيم
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