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 35رژيم جمهوری اس�الم�ی ط�ی ب�ي�ش از  
سال حکومت ج�اب�ران�ه و س�ت�م�گ�ران�ه خ�ود 
جامعه را از همه لحاظ بسوی بربريت قرون 
وسطائی و ت�وده ه�ای م�ردم را ب�ه ف�ق�ر و 
فالکت روز افزون و بيحق�وق�ی م�دوام س�وق 
داده اس��ت . وخ��ام��ت اوض��اع ن��اش��ی از 
ب��ح��ران��ه��اى ف��زاي��ن��ده و رو ب��ه گس��ت��رش 
اقتصادى , سي�اس�ى , اج�ت�م�اع�ى و ه�زاران 

گر شرايط سخت و مش�ق�ت یهزار معضل د
باری را به توده های زحمتکش مردم تحمي�ل 
کرده است . ف�ق�ر ، ت�ب�اه�ی ، اع�ت�ي�اد ، ت�ن 
فروشی ، و فالکت اقتصادی سراسر ج�ام�ع�ه 
را فرا گرفته است . بحران اقت�ص�ادی ح�اک�م 
بر اي�ران ک�ه ب�ا گ�ذش�ت ه�ر روز ع�م�ق و 
وسعت بيشتری می يابد ، اث�رات م�خ�رب و 
ويرانگر خ�ود را ب�ي�ش از ه�م�ه ط�ب�ق�ات و 
اقش��ار ب��ر ش��راي��ط زن��دگ��ی ک��ارگ��ران و 
زح��م��ت��ک��ش��ان ب��ر ج��ای گ��ذاش��ت��ه اس��ت . 
زحمتک�ش�ان و ک�ارگ�ران در م�ع�رض س�ت�م 
واستمار وحشيانه قرار دارند و در اث�ر اي�ن 
بحران و نا بسامانی اوضاع اقتصادی با فق�ر 
مطلق روبرو هستند . ميليونها کارگر ب�ي�ک�ار 
و از تامين حداقل معشيت خود محروم ان�د . 
در حاليکه بر خيل ع�ظ�ي�م ک�ارگ�ران ب�ي�ک�ار 
مداوما افزوده ميشود ، کارگران شاغ�ل ن�ي�ز 
تحت شديدترين فشارها و تضييقات اقتصادی 
قرار دارند و بر شدت آنان بطور دهشتن�اک�ی 
افزوده ميشود .افزايش مدوام قيمت ک�االه�ای 
مورد نياز توده ها که گاه در م�دت ک�وت�اه�ی 
به چند برابر افزايش ي�اف�ت�ه ، ک�اه�ش م�دوام 
دستمزد ها ، سطح زندگی را بنحو غير قاب�ل 
تحملی پايين آورده است . اين در حالی اس�ت 
که رژيم ارتجاعی حاکم بنا ب�ه م�اه�ي�ت�ی ک�ه 
دارد ، حتی ي�ک گ�ام ن�اچ�ي�ز در ج�ه�ت ک�م 
کردن اين فش�اره�ا ک�ه ب�ر دوش ت�وده ه�ای 
مردم سنگينی می کند بر نداشته ، س�ع�ی در 
کتمان آنهم می کنند . تنها در حيطه اقتصادی 
نيست که کارنامه رژي�م س�راس�ر س�ي�اه�ی و 
تباهی است . در ع�رص�ه ه�ای دي�گ�ر ن�ي�ز 
ارمغانی جز اين نداشته اس�ت . ب�دون ش�ک 
بحران اقتصادی بحران س�ي�اس�ی را در پ�ی 
دارد و موجب بحرانهای عميق در س�اخ�ت�ار 
سياسی حاکم ميشود .بحرانی که تم�ام ارک�ان 
حکومت جمه�وری اس�الم�ی را ف�را گ�رف�ت�ه 
است ، روز ب�روز ع�م�ي�ق ت�ر م�ی گ�ردد . 
ورشکستگی تمام عيار سياست�ه�ای رژي�م در 
کليه عرصه های مربوط به سياست داخلی و 
خارجی بيش از پيش آش�ک�ار م�ي�ش�ود . ه�ر 
روز که ميگذرد پوسيدگی رژي�م ب�ي�ش�ت�ر ب�ر 
مال ميگردد .به همين دلي�ل رژي�م ارت�ج�اع�ی 
حاکم در مقابل اعتراضات ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر و 
توده های مردم سياست سرکوبگرانه خود را 

بيش از پيش گسترش داده  بطوريکه در اي�ن 
دوره چ��ن��د م��اه��ه، ب��ع��د از س��رک��ار آم��دن 

م�ورد اع�دام گ�زارش  200روحانی بيش از 
داده شده است . رژيم که بنا يه ماه�ي�ت خ�ود 
قادر به پاسخگويی به نيازهای مادی توده ه�ا 
ن�ب��وده و ن�ي��س�ت ت�ن��ه�ا راه م��ق�اب��ل�ه ب�ا رش��د 
نارضاي�ت�ی و عص�ي�ان ت�وده ای را در ب�ر 
قراری سرکوب و يک ديکتاتوری عري�ان و 
عنان گسيخته يافته است . رژيم با ب�رق�راری 
يک ديکتاتوری تروريستی ع�ري�ان و ع�ن�ان 
گسيخته ، ابتدائی ترين حقوق دمک�رات�ي�ک و 
آزاديهای سياسی را از توده ها سلب نموده و 
برای مرعوب کردن مردم سرکوب را پي�ش�ه 
خود ساخته است . رژيم جم�ه�وری اس�الم�ی 
سلطه پليس�ی خ�ود را ب�ر ت�م�ام�ی ش�ئ�ون�ات 
زندگی توده های م�ردم ح�اک�م ن�م�وده و ه�ر 
روز که ميگ�ذرد ع�وام�ل س�رک�وب�گ�ر رژي�م 
روشهای جديدی را بمنظور اي�ج�اد رع�ب و 
وحشت و سلب ابتدائی ترين حقوق توده هاى 
تحت ستم ايران بكار ميگ�ي�رد . ب�ا تص�وي�ب 
قوانين قرون وسطائی جامع�ه را ب�ه ت�ب�اه�ی 
معنوی و انحطاط اخالقی کش�ي�ده اس�ت و ب�ا 
اين روش سعی دارد که حاکميت ننگين خ�ود 
را چند صباحی بيشتر نگاه دارد . در س�اي�ه 
جمهوری اس�الم�ی اع�ت�ي�اد ب�ه م�واد م�خ�در 
اف��زاي��ش ي��اف��ت��ه ب��ط��وری ک��ه ط��ب��ق آخ��ري��ن 
گزارش منتشر شده ايران در رده ی دوم�ي�ن 
کشور مصرف کننده در جه�ان ق�رار دارد . 
جوانان معتاد در هر محله ای پرسه می زنند 
و بنحو رقت انگيزی در کوچه ها و در کنار 
خيابانها در حال مصرف انواع م�واد م�خ�در 
شيميايی و سنتی به واض�ح دي�ده م�ي�ش�ون�د . 
فحشا در ابعاد بی سابقه ای با اشکال مختل�ف 
از جمله ت�ح�ت پ�وش�ش اس�الم�ی و ش�رع�ی 
صيغه گسترش يافته است . درصد مب�ت�الي�ان 
به بيماريهای عصبی و روانی روبه اف�زاي�ش 
اس��ت . اخ��ب��ار م��رب��وط ب��ه خ��ودکش��ی و 
خودسوزی و عکس های کودکان خرد سال�ی 
که والدينشان از فرط فقر و تنگدستی آنان را 
در خيابهانها رها می کنند و ي�ا ب�ه ب�ان�ده�ای 
مافيايی تجارت اعضای بدن انسان ميفروشند 
، همه و همه زينت بخش صفحات روزن�ام�ه 
ها و سايت های اينترنتی و غي�ره ش�ده ان�د . 
افزايش بی سابقه فساد و اعتياد و خ�ودکش�ی 
عليرغم تالشی ک�ه م�رت�ج�ع�ي�ن ح�اک�م ب�رای 
سرپوش نهادن بر آن بکار ميگيرند گس�ت�رده 
و عريان خودنمائی می کند ، شراي�ط ط�اق�ت 
فرسای زندگی کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان را 
بازتاب ميدهد. رشد نابسامانيهای اجتماعی ، 
فساد و فحشا ، ريشه در نظام سرم�اي�ه داری 
و حاکميت جمه�وری اس�الم�ی دارد . ب�رای 
ريشه کن ساختن اين معضالت گ�ري�ب�ان�گ�ي�ر 

توده ها بايد زمينه های مادی ب�روز و رش�د 
آنها را از بين برد . برای از ميان ب�رداش�ت�ن 
فحشا ، اعتياد و ساير مفاسد اج�ت�م�اع�ی ب�اي�د 
نظام طبق�ات�ی را ک�ه ب�واس�ط�ه آن م�ع�دودی 
سرمايه دار زالو صف�ت ک�ه ح�اص�ل ک�ار و 
تالش اکثريت افراد جامعه را به تملک خ�ود 
در مياورند و در مقابل ت�وده ه�ای م�ردم در 
ف��ق��ر و م��ک��ن��ت و ب��ی ح��ق��وق��ی غ��وط��ه ور 
ميگردند و ب�ه ت�ب�اه�ی م�ع�ن�وی و ان�ح�ط�اط 
اخالقی کشيده ميشوند ، از م�ي�ان ب�رداش�ت . 
بايد طبقات را محو نمود و ب�ه ن�اب�راب�ري�ه�ای 
اجتماعی پايان داد . ريشه ک�ن ش�دن فس�اد و 
تباهی معنوی و اخالقی زحمتکشان در گ�رو 
برانداختن مناسبات سرمايه داری ب�ه ع�ن�وان 
ريشه اصلی اين نابسامانی ه�اس�ت . م�ف�اس�د 
اجتماعی و تباهی معنوی زمان�ی از ج�ام�ع�ه 
رخت برخواهد بست ک�ه ب�ي�ک�اری ، ف�ق�ر و 
گرسنگی ريشه کن شده باش�ن�د . زم�ان�ی ک�ه 
هيچ کارگر و زحمتکشی به نان شب م�ح�ت�اج 
نباشد و هيچ زنی ناگزير نشود ب�رای گ�ذران 
زندگی ، خود را بمعرض ف�روش ب�گ�ذارد . 
برای دستيب�اب�ی ب�ه چ�ن�ي�ن ج�ام�ع�ه ای ب�اي�د 
بعنوان نخستين گام رژيم ارتجاعی جمهوری 
اسالمی را که عامل گسترش ف�ق�ر و ت�ب�اه�ی 
اس��ت س��رن��گ��ون س��اخ��ت و ب��ا ب��راق��راری 
حکومتی که نه مدافع منافع معدودی سرم�اي�ه 
دار ب�ل�ک�ه از آن ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان 
باشد . بی شک تشكل و مبارزه آگاهانه ت�ن�ه�ا 
رمز پيروزى کارگران و زحمتکشان در اين 
نبرد است . راه پيروزى و تح�ق�ق م�ط�ال�ب�ات 
آزاديخواهانه و انسانى اتحاد آگ�اه�ان�ه ع�م�وم 
توده هاى ستمكش در تش�ك�ل�ه�اى مس�ت�ق�ل در 
سراس�ر كش�ور در زن�ج�ي�رم�ان اس�ت . در 
شرايطی که رژيم ترور و اختناق ب�ر کش�ور 
ما سايه افکنده ، و همه روزه شاه�د اذي�ت و 
شکنجه ، زندان و اعدام جوانان آزادی خ�واه 
هستيم . در شرايطی که انبوهی از کارگ�ران 
و زحمتشکان ميهن�م�ان در ب�دت�ري�ن ش�راي�ط 
م�ادی ب��ه س�ر م�ي�ب��رن�د ، در ش�راي��ط�ی ک��ه 
جوانان و روشنفکران جامعه بجرم دف�اع از 
منافع توده های مردم در شرف ب�ازداش�ت و 
اعدام قرار دارند و خالصه در شرايط�ی ک�ه 
رژي��م ج��م��ه��وری اس��الم��ی ب��ا ي��ک ب��ح��ران 
عمومی و ه�م�ه ج�ان�ب�ه روب�روس�ت و قص�د 
دارد کشور را به طرف جنگ�ی اح�ت�م�ال�ی و 
ارتجاعی امپرياليستی سوق دهد و ه�م�چ�ون 
گذشته با سياست ترور و اختن�اق ، رع�ب و 
وحشت در م�ي�ان ت�وده ه�ا پ�دي�د آورد . در 
چنين شرايطی وظيفه ای بسيار سترگ و ب�ه 
همان اندازه سرنوشت ساز بردوش نيروهای 
انقالبی بويژه کمونيستهای ايران قرار گرفت�ه 
است . شرايط دشوار کنونی از کمونيست�ه�ای 
ايران بزرگترين ف�داک�اري�ه�ا را ک�ه ب�اي�د در 
سرشت هر انق�الب�ی ق�رار داش�ت�ه ب�اش�د م�ی 
طلبد . انقالبی کسی نيست که تنها در شراي�ط 
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سهل و امکان فعاليت قانونی بمي�دان م�ب�ارزه 
سياسی روی آورد . انقالبی کس�ی اس�ت ک�ه 
در دشوار ترين شرايط هنگاميکه هر ل�ح�ظ�ه 
خطر زندان ، شکنجه و اع�دام او را ت�ه�دي�د 
ميکند ، استوار تر از هميشه وظائف انقالب�ی 
خود را انجام دهد . تاريخ مک�رر نش�ان داده 
است ک�ه در ب�راب�ر اراده پ�والدي�ن و ع�زم 
استوار ني�روه�ای ان�ق�الب�ی ه�ي�چ م�ان�ع�ی را 
کارساز ن�ي�س�ت . ان�ق�الب�ي�ون در ت�ح�ت ه�ر 
شرايطی ق�ادرن�د م�ب�ارزه خ�ود را از پ�ي�ش 
برند .ش�ن�اخ�ت اس�ت�رات�ژی ه�م�ان�ق�در ح�ائ�ز 
اهميت است که تعيين تاکتيکها برای رس�ي�دن 
به استراتژی مهم ميباش�د . ب�ايس�ت�ی ريس�ک 
نمود و برای رسيدن به اهداف انقالبی تن ب�ه 
مخاطره داد . کمونيست�ه�ای اي�ران ب�اردي�گ�ر 
در برابر يک آزمون تاريخی قرار گرفته اند 
، آزمونی که نشاندهنده ميزان ايمان و عش�ق 
خلل ناپذير به توده های مردم و طبقه کارگ�ر 
است . امروز هر تالش شبانه روزی ، ه�ر 
استقامت و پايداری قدم�ی س�ت ک�ه بس�ادگ�ی 
فضای رعب و وحشت را درهم می شکن�د ، 
زيرا اين فضای رعب و وحش�ت�ی ک�ه رژي�م 
پديد آورده است ک�ام�ال پ�وش�ال�ی و از ف�رط 
ياس و نوميدی است . اين ش�راي�ط ن�م�ي�ت�وان�د 
مدتی مديد پايدار باشد . رژيم در چنگال يک 
ب��ح��ران اق��ت��ص��ادی و س��ي��اس��ی گ��رف��ت��ار 
است .بحرانی که نه تنها با گذشت زمان مدام 
ابعاد تازه ای ب�خ�ود گ�رف�ت�ه اس�ت ب�ل�ک�ه در 
همان حال ناتوانی رژيم را در م�ه�ار ک�ردن 
آن باثبات رسانده است و چندان نخواهد پائي�د 
که نتايج اجتناب ناپذير خ�ود را در ح�رک�ت 
توده های مردم و سقوط رژي�م نش�ان ده�د . 
اما تنها نبايد به اين پسنده کنيم ک�ه فش�اره�ای 
اقتصادی و سياسی م�وج�ود س�ران�ج�ام خش�م 
انقالبی توده ها را برخواهد انگيخت ، ب�ل�ک�ه 
بايد منتهای تالش و ک�وش�ش خ�ود را ب�ک�ار 
گرفت و اين ان�ف�ج�ار را تس�ري�ع ک�رد .ب�اي�د 
ب�ک�وش�ي�م ت�ا ج�وي��ب�اره�ای پ�راک��ن�ده خش�م و 
ن��ارض��اي��ت��ی ت��وده ه��ای م��ردم را ک��ه ه��ي��چ 
نيروئی يارای مقاومت در برابر آن نيست به 
يک سيالب عظيم عليه رژيم ت�ب�دي�ل ک�ن�ي�م . 
بکوشيم و تالش خود را بيشتر کنيم وبا ت�م�ام 
انرژی و ابتکار خود مبارزات واعتراض�ات 
توده ها را سازماندهی کنيم و آنها را بمقاب�ل�ه 
، مقاوم�ت و ايس�ت�ادگ�ی در ب�راب�ر ارت�ج�اع 

 حاکم و سرنگونی آن فرا خوانيم .
 

قيام و شورش اجتماعی که طی آن ت�وده ه�ا 
ماشين سرکوب دولتی را در ه�م ش�ک�س�ت�ه و 
تمامی قوانين و قوائی طبقه حاک�م را زي�ر و 
زبر نموده و بجای آن قوانين و قوائدی جدي�د 
و نويی که منافع اکثريت اج�ت�م�اع را در ب�ر 

 دارد حاکم می گرداند .
سرمايه داری سالهاس�ت ک�ه ب�ه اي�ن ن�ت�ي�ج�ه 
رسيده است که ديگر به شي�وه پ�ي�ش�ي�ن ت�وان 
مقابله با انقالبات را نداشته و به دنبال راه�ی 
کم هزينه تر ب�رای م�ق�اب�ل�ه ب�ا ان�ق�الب ب�وده 
است . رابرت کندی سناتور ام�ري�ک�ائ�ی پ�س 
از اتمام يک سفر ت�ح�ق�ي�ق�ات�ی ب�ه کش�وره�ای 
امريکای التي�ن در ک�ن�گ�ره ح�اض�ر و ط�ی 
سخنرانی نتيجه بدست آمده از تحقيق�ات خ�ود 
را چنين می گويد . دير يا زود در هر ن�ق�ط�ه 
از اين جهان پهناور ما م�واج�ه ب�ا ان�ق�الب�ات 
رهايی بخش خواهيم بود . خانم ه�ا و آق�اي�ان 
سيل بنيان کن اين انقالبات تمامی کشوره�ای 
پيرامونی ب�خ�ص�وص در کش�وره�ای ت�ح�ت 
سلطه و جهان سومی به ح�رک�ت در خ�واه�د 
آمد . متوجه باشيد که هرگونه مقاب�ل�ه ب�ا اي�ن 
سيل منافه ما را بخطر خواهد انداخت . تن�ه�ا 
و تنها ب�رای م�ا ي�ک راه ب�اق�ی اس�ت آن�ه�م 
همراهی با اين انقالبات است که بتوان آن را 
مهار و از درون تهی ساخت و ب�دي�ن ش�ک�ل 
جلوی ضربه به منافع خود را س�د ن�م�ائ�ي�م . 
پس از اين بود که نتيجه اين تحقيقات ت�وس�ط 
سازمانهای زير بط پخته ت�ر ش�ده و ب�ه ک�ار 
بسته شد . بار اول در اوايل دهه چهل توس�ط 
شاه و به دستور امپ�ري�ال�ي�س�م ام�ري�ک�ا ت�ح�ت 
عنوان انقالب سفي�د اي�ن ت�ح�ل�ي�ل ب�ه ت�ج�رب�ه 
گذاشته شد . بعد از کودتای ب�ي�س�ت و هش�ت�م 
مرداد ماه بود جو جامعه عليه سيستم فئودالی 
حاکم روبه رشد بود احتمال اعتراض�ات ب�ود 
جامعه به اين سمت می رفت امريکاييها اي�ن 
تحليل را داشتند به همين دليل به شاه توصي�ه 
نمودند که ايران نيازمند تغي�ي�رات�ی اس�ت ک�ه 
اگر اين تغي�ي�رات رخ ن�ده�د ب�دون ش�ک ب�ا 
اعتراضات ت�وده ه�ا م�واج�ه خ�واه�د ش�د و 

 اوضاع از دست رژيم خارج خواهد شد . 
پ��س ش��اه ب��دس��ت��ور ام��ري��ک��اي��ه��ا اق��دام ب��ه 
رفرمهايی نمود بخشی از خواست  ت�وده ه�ا 
در اين رفرمها که تحت عنوان انقالب س�ف�ي�د 
شاه و مردم به اج�را در ام�د زن�ان ص�اح�ب 
رای شدند بخشی از زمينهای ف�ئ�ودال�ه�ا ب�ي�ن 
کشاورزها تقسيم شد و ط�ی ط�رح�ی دي�گ�ر 
تحت عنوان سپاه دانش قدم ه�اي�ی در ج�ه�ت 
مبارزه با بی سوادی برداشته شد . اين رف�رم 
ها خواسته ها و محرک هايی که توده ه�ا را 
به ميدان می اورد را در بر می گرفت و ه�ر 
چند بصورت ن�ي�م ب�ن�د اج�را م�ی ش�د و در 
اجرای آن بصورت انقالبی برای ريش�ه ک�ن 
کردن اين معضالت اق�دام نش�د ام�ا ت�وانس�ت 

توده ها را متوهم وتا يک دهه انق�الب را ب�ه 
عقب بندازد . مرتب�ه دوم ک�ه اي�ن روش در 

ب�ود  57ايران به ک�ار گ�رف�ت�ه ش�د در س�ال 
درست يک سال قبل از ش�روع اع�ت�راض�ات 
توده ای توسط سفارت امريکا توصي�ه ه�اي�ی 
به شاه شد که خود امريکای ها در اي�ن ب�اره 
اينگونه نوشته اند . آقای سوليون سفير وق�ت 
امريکا در ايران در اين ب�اره م�ی گ�وي�د ب�ه 
دستور واشنگتن ب�ا ش�اه دي�دار ن�م�وده و ب�ه 
عرض رساندم که شرايط در ايران در ح�ال 
تغيير است و دير يا زود با اعتراضات ت�وده 
ها مواجه خواهي�م ش�د ب�رای اي�ن�ک�ه از اي�ن 
مسئله جلوگيری نماييم ه�ن�وز دي�ر ن�ي�س�ت و 
بايد دست به ايجاد ت�غ�ي�ي�رات�ی ظ�د ش�اه ب�اي�د 
مقداری فضا را باز کند و ... ام�ا ش�اه ق�ب�ول 
نکرد در دومين دفعه که با شاه ديدار کردم و 
باز به وی توصيه ها را ت�ک�رار ن�م�ودم وی 
گفت شما امريکايی ها اشتباه ميکنيد و تحلي�ل 
شما از اوضاع غلط است همين چه�ارم آب�ان 
نديديد که در همه کشور چه جشنی ب�ر ق�رار 

 نموده بودند .
منظور شاه از جشنی بود که ه�م�ه س�ال�ه در 
اين روز به مناسبت روز ت�ول�د ش�اه ب�رگ�ذار 
می شد ب�ه�ر ش�ک�ل ش�اه زي�ر ب�ار ن�رف�ت و 

 سليوان به واشنگتن گزارش داد .
واشنگتن ترتيب برگذاری يک نشست را در 
منطقه گوادالوپ داد که در اين جلسه نماي�ن�ده 
امريکا آقای ب�رژي�ن�س�ک�ی ش�رک�ت ن�م�ود از 
فرانسه و انگليس ه�م ن�م�اي�ن�د ه ه�اي�ی و از 
ايران هم نمايندگان سلطنت طلبها آقايان اعل�م 
و آموزگار ( فريدون آموزگار س�ف�ي�ر اي�ران 
در انگليس ) و از ل�ي�ب�رال�ه�ا آق�ای ي�زدی و 
قطب زاده و ... حضور داشتند در اين جلس�ه 
امريکاييها اعالم نمودند که شاه رفتن�ی اس�ت 
و بايد تا دير نشده الترناتيوی برای جانشي�ن�ی 
رژيم شاه مشخص نمود و به ن�ظ�ر م�ا ت�ن�ه�ا 
نيرويی که بعد از شاه می تواند هم مناف�ع م�ا 
و هم منافع کشور را حفظ نمايد و از اي�ن�ک�ه 
حرکات پيش رو راديکاليزه شود جلو گ�ي�ری 
نمايد روحانيت است و در ب�ي�ن روح�ان�ي�ون 
خمينی است که می تواند رهب�ری را ب�ع�ه�ده 

قبل  56بگيرد به همين منظور از همان سال 
از اخراج خمينی از عراق برای او در نوف�ل 
لوشاتو خانه ای در نظر گرفته شد و ام�ن�ي�ت 
اين منزل هم از همان سال تامين ش�د ب�ه ب�ی 
بی سی دستور داده شد که اعالميه و بيانيه و 
دستورات خمينی از اين رسانه پخش و برای 
وی تبليغ شود تا باالخره توانستند وی را ب�ه 
عنوان رهبر به مردم حقنه نمايند . در واق�ع 
جمهوری اسالمی حاصل سازش طبقاتی بين 
امپرياليستها و سلطنت طلب�ه�ا و ل�ي�ب�رال�ه�ا و 

 روحانيت بود .
از ه�م�ان م�وق�ع و ع�ل�ی رغ�م اي�ن�ک�ه خ�ود 
امپرياليسمها و خود سلطنت طلبها و ليبرال�ه�ا 
و ... می دانند ک�ه ح�ک�وم�ت اي�ران ح�اص�ل 
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سازش خود آنها و در واقع برای ض�دي�ت ب�ا 
انقالب به عرصه آمده تا از ع�م�ي�ق ش�دن و 
راديکال شدن جنبش توده ها جلوگيری نم�اي�د 
سعی نم�وده و ت�م�ام ت�وان خ�ود را ب�ه ک�ار 
ميگيرند ت�ا اي�ن رژي�م ض�د ان�ق�الب�ی را ب�ه 
عنواان حاصل انقالب توده ها معرفی نماي�ن�د 
تا توده ها را از انقالب و نتيجه آن ت�رس�ان�ده 

 و ديگر هيچ وقت به فکر انقالب نيفتند . 
با توجه به توضيحاتی که در م�ورد ان�ق�الب 
داده شد پس واضح است که افراد ج�م�ه�وری 
اسالمی بخصوص رهبران آن ن�م�ی ت�وان�ن�د 
انقالبی باشند و در صف ضد انقالب ب�وده و 
بدون شک انان پاسدارن س�رم�اي�ه هس�ت�ن�د و 
ضد انقالب�ن�د . . پ�س وق�ت�ی خ�ام�ن�ه ای در 
سخنرانی خود را انقالبی ناميد همه می دانن�د 
که نامبرده بعنوان رهبر جم�ه�وری اس�الم�ی 
در ص��ف ض��د ان��ق��الب ق��رار دارد و در 

ني�ز ن�ق�ش خ�ود را اي�ف�ا  57سرکوب انقالب 
نموده و همچنان مشغول سرکوب ان�ق�الب�ي�ون 
است ولی اينکه خود را اين گونه معرفی می 
کند عالوه بر پر روشنفکری در تداوم ه�م�ان 
سياست که می خواهند توده ها را زا ان�ق�الب 
و انقالبی زده نمايند م�ی ب�اش�د و ب�ه ه�م�ي�ن 
دليل است که رسانه های امپرياليستی نيز ب�ا 
اين انگيزه اي�ن س�خ�ن او را ب�ي�ش از ب�ي�ش 
اگرانديسمان مينمانيد و تالش ميکنند که تم�ام 
اعمال سرکوبگرانه و خشونت آميز او را ب�ه 

 حساب انقالبيون واريز نمايند . 
اما براستی انقالبی کيست چگونه می ان�ديش�د 
چگونه با مسائل پيرامون خود می نگرد چ�ه 

 چيزی برای او در اولويت قرار دارد ؟؟
انقالبی مرد ي�ا زن�ی اس�ت ف�ن�اپ�ذي�ر ت�م�ام�ی 
عاليق خود منافع و شغل و احساسات و هم�ه 
چيز را در وجود خود با انقالب و عش�ق ب�ه 
رهايی توده ها خالصه نموده و با اين عش�ق 

 محک ميزند .
. انقالبی نه تنها در کالم ب�ل�ک�ه در ت�م�ام�ی 2

اعمال خود منافع جمعی را در منظور داشته 
و هر مسئله را با تراز و معيار همس�و ب�ودن 
يا مغاير بودن با منافع ج�م�ع و ان�ق�الب م�ی 
سنجد و کل�ي�ه رف�ت�ار و اع�م�ال او ب�ا ن�ظ�ام 
اجتماعی و کليه قوانين و شرف و سنت و ب�ا 
تم�ام س�ن�ن پ�ذي�رف�ت�ه ش�ده از ط�رف ع�م�وم 
گسسته و فقط با م�ع�ي�ار ب�اور ه�ای ان�ق�الب�ی 
خود انها را مس سنجد و اگر در زندگی خود 
همزيستی با اين قوان�ي�ن و س�ن�ن و اداب را 
ادامه می ده�د ب�دي�ن م�ن�ظ�ور اس�ت ک�ه راه 
سريعتر افشا و نابود کردن آن را يافته و ب�ه 

اجر بگذارد . 
. انقالبی انسانی متعهد و پ�اي�دار نس�ب�ت ب�ه 3

منافع اکثريت و نسبت به اشخاص ص�م�ي�م و 
مهربان اما نسبت به سرمايه داری و دول�ت 
حامی منافع ان ب�ی رح�م و ب�ي�ن او و آن�ان 
همواره جنگی است که پنهان و اعالم شده و 
تا سر حد مرگ س�خ�ت و آش�ت�ی ن�اپ�ذي�ر در 

جريان و تا رسيدن به پيروزی اين جنگ ب�ه 
 اشکال مختلف ادامه دارد . 

. انقالبی هيچگاه از انگيزه ه�ای ش�خ�ص�ی 4
پيروی نمی کند و تنها و تنها از ان�گ�ي�زه�اي�ی 

 که در خدمت انقالب اسن برخورد ميکند . 
. انقالبی همانگونه که در قبل ني�ز ق�ي�د ش�د 5

کرد يا زنی است ف�ن�اپ�ذي�ر پ�س ان�ق�الب�ی ب�ه 
دودليل هم�واره در پ�ی آن اس�ت ک�ه اي�ج�اد 
تشکل ن�م�اي�د زي�را اوال ب�دون تش�ک�ل ه�ي�چ 
کاری را نمی ت�وان پ�ي�ش ب�رد دوم�ا ب�دل�ي�ل 
فناپذيری و اينکه انقالبی می داند هر ل�ح�ظ�ه 
ممکن است ضربه بخورد هم�واره در ف�ک�ر 
چگونگی تداوم و ماندگار ب�ودن راه ان�ق�الب 

 است .
ان�ق�الب�ی  5. بنا به داليل ذکر شده در ب�ن�د 6

وظيفه اصلی خود را همواره تبليغ ، ت�روي�ج 
و س��ازم��ان��ده��ی ق��رار داده و م��ی دان��د ک��ه 
بصورت انفرادی هيچ کار را پي�ش ن�خ�واه�د 

 برد .
. انقالبی همواره انتقاد از خود و ان�ت�ق�اد از 7

رفقا و ياران خود را س�رل�وح�ه ک�ار خ�وي�ش 
قرار داده و هيچگاه به م�ن�ظ�ور ت�خ�ري�ب ب�ه 
انتقاد نمی پ�ردازد ب�ل�ک�ه ه�م�واره در ص�دد 
اس��ت ک��ه ان��ت��ق��اد اب��زاری در دس��ت��ان او و 

 رفقايش باشد برای سازندگی و پيش رفت .
. انقالبی باور دارد که هيچ عل�م�ی و ه�ي�چ 8

سخن و ... بودن مدافعه از من�اف�ع ط�ب�ق�ه ای 
خاص وجود نداشته و ندارد پس همواره م�ی 
کوشد تا در عمل و سخن و نوشته های خ�ود 
 مدافع منافع تنها طبقه تا به آخر انقالبی باشد.

. انقالبی هموراه در پی ايجاد ظرفی ب�رای 9
مبارزه با طبقه حاکم می باشد . اگر چ�ن�ان�چ�ه 
چنين ظرفی موجود نباشد تمامی ه�م�ت خ�ود 
را به کار خواهد گرفت تا چ�ن�ي�ن ظ�رف�ی را 
ايجاد نموده و ديگر انقالبيون را تش�وي�ق ب�ه 
پيوستن به آن کرده و چن�ان�چ�ه ظ�رف م�ورد 
نظر وچ�ود داش�ت�ه ب�اش�د ب�ی درن�گ ب�ه آن 
پيوسته و تمامی انرژی و نيروی خود را ب�ه 
خدمت آن می گيرد و هرکز تبليغ به م�ب�ارزه 

 انفرادی نمی نمايد .
. ان�ق�الب�ی ه�رع�م�ل خ�ود را در ج�ه�ت  10

انقالب و همسوی با آن ارزيابی می نم�اي�د و 
هيچگاه عملی را که به انقالب ض�رب�ه وارد 

 نمايد را انجام نمی دهد .
. انقالبی چنانچه ظرف مورد ن�ظ�ر خ�ود 11

را برای مبارزه يافت و ي�ا اي�ج�اد ن�م�ود م�ی 
کوشد که دچار ليبراليسم تشک�ي�الت�ی نش�ده و 
همواره در قبل اين تفکر تشکل ب�ران�دز ن�ي�ز 
موضع گرفته و به مبارزه با آن تمامی ن�ي�رو 

 و همت خود را بکار می گيرد .
. هرگاه ان�ق�الب�ی ظ�رف م�ورد ن�ظ�ر را 12

يافت و يا ايجاد نمود همواره در ص�دد اس�ت 
ديسي�پ�ل�ي�ن م�وج�ود در ج�م�ع را رع�اي�ت و 
هميشه منافع ش�خ�ص خ�ود را ف�دای م�ن�اف�ع 
جمع نموده و انضباط و قوانين تشکيالت�ی را 

محترم شمرده و الزم االجرا بدان�د و ه�رگ�اه 
ن��ظ��رش ب��ا م��وردی اخ��ت��الف داش��ت آن را 
نوشته و کتبا در اخ�ت�ي�ار رف�ق�ای خ�ود ق�رار 
داده و تاحصول نتي�ج�ه از ن�ظ�ر خ�ود دف�اع 
نمايد اما اين به منزله آن نيست که کار مورد 
درخواست از رفيق به بهانه اختالف نظر ب�ه 
تعويق افتد بلکه برحسب اص�ل س�ان�ت�رال�ي�زم 
دموکراتيک حاکم بر تش�ک�ي�الت ان�ج�ام ام�ر 

 محوله ضروريست. 
اما اين حق برا رفيق مح�ف�وظ اس�ت ک�ه م�ی 
توان�ن�د و ب�اي�د در راب�ط�ه ب�ا مس�ئ�ل�ه م�ورد 
اخ��ت��الف ن��ظ��ر خ��ود را ن��وش��ت��ه در درون 
تشکيالت به يک مبارزه ايدئ�ول�وژي�ک دام�ن 

 بزند. 
. انقالبی از هرگونه حرک�ت م�ح�ف�ل�ی در 13

درون تشکيالت خ�ودداری ن�م�وده و اس�اس�ا 
هر حرکتی که س�ب�ب ض�رب�ه ب�ه تش�ک�ي�الت 
شود و اب به اسياب دشمن بريزد خ�ودداری 

 می نمايد .
. انقالبی هر شکل تشکل از باال به پ�اي�ي�ن 14

را رد ک���رده و ه���م���واره س���ان���ت���رال���ي���زم 
دموکراتيک را مد نظر قرار داده و ف�ع�االن�ه 
در امور مختلف ش�رک�ت ن�م�وده و ن�ظ�رات 
خود را کتبا در اختيار عموم تشکيالت ق�رار 
داده و در ه���ر ف���رص���ت ب���ه م���ب���ارزه 

 ايدئولوژيک دامن می زند .
 رابطه انقالبی با ياران درون تشکل خود :

اي��ن ض��رورت��ی ن��دارد ک��ه در راب��ط��ه ب��ا 
وفاداری ياران نسبت به يکديگر قلم فرساي�ی 
نماييم تمامی نيروی انقالب متکی ب�ر ي�اران 
بخصوص آن�ه�ا ک�ه دس�ت�ی ب�ر ق�ل�م دارن�د ، 
يارانی که ب�ا ش�ور و ش�ع�ور ان�ق�الب�ی خ�ود 
تمامی لحظه های مب�ارزه را م�ی س�ازن�د ت�ا 
آنجا ک�ه م�م�ک�ن اس�ت ب�اي�د درب�اره مس�ائ�ل 
بخصوص مسائل مهم گروهی فکر نم�ود  و 

 به نتيجه رسيد تا وقتی نتيجه حاصل شود.
انقالبی بايد حاصل مبارزه ايدئ�ول�وژي�ک ک�ه 
بدست امده را بکار بندد و هرگز نباي�د ب�رای 
توصيه نمودن وقفه ای ايجاد ن�م�اي�د ج�ز در 
مواردی که برای پيشب�رد ان�ق�الب ض�روری 
است که آنهم بايد طی يک مبارزه درون�ی و 
در بين اعضا ( مبارزه اي�دئ�ول�وژي�ک درون 
گروه ) بوده و پس از بررسی و تاييد تم�ام�ی 

 رفقا و يا اکثريت رفقا به کار بسته شود . 
انقالبی همواره نس�ب�ت ب�ه ت�وان خ�ود ب�رای 
انجام امور دواطلب بوده و تمامی توان خ�ود 
را در خدمت ان�ق�الب ب�ک�ار م�ي�گ�ي�رد و از 
اعمالی که ناشی از خصل�ت ه�ای ريش�ه ای 
همواره پرهيز نموده و تمامی تالش خ�ود را 
برای زدودن اين خصلت ها چ�ه در اع�م�ال 
خ�ود و چ�ه در اع�م��ال رف�ق��ای خ�ود ب�ک��ار 

 ميگيرد .
برگرفته از جزوات درون تشکيالتی ک�م�ي�ت�ه 

 البرز سازمان اتحاد فدائيان کمونيست
 منتشر شده در نشريه راه سرخ 
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 مشخصات جغرافيايی : 
کردستان غربی يا کردستان سوري�ه م�ن�ط�ق�ه 
شمال شرقی س�وري�ه را ش�ام�ل م�ي�ش�ود ک�ه 
بخشهايی از استانهای حسکه ، رق�ه و ح�ل�ب 

% از ج�م�ع�ي�ت ک�ل 18را در برمي�گ�ي�رد . 
سوريه را کردها تشکيل ميدهند . در س�وري�ه 
کردها بزرگترين اق�ل�ي�ت ن�ژادی م�ي�ب�اش�ن�د . 
مناطق کردنشين سوريه با کردستان ش�م�ال�ی 
( کردست�ان ت�رک�ي�ه ) و ک�ردس�ت�ان ج�ن�وب�ی 
( کردستان عراق ) هم مرز است که ب�ه س�ه 
بخش مجزا از هم قرار گرفته که در بين آنها 
اعراب اسکان يافته اند ( در نتي�ج�ه س�ي�اس�ت 
تعريب يا عربی کردن منطق�ه ت�وس�ط ح�زب 
بعث سوريه ) . کردستان سوريه ب�ا وس�ع�ت�ی 

کيلومتر مربع ي�ا ب�ع�ب�ارت�ی  24000بيش از 
معادل وسعت کش�ور ل�ب�ن�ان ، از دي�رک ت�ا 
عفرين را شامل م�ي�گ�ردد . س�ه ب�خ�ش ک�رد 
نشين کردست�ان غ�رب�ی غ�رب�ی ( ک�ردس�ت�ان 
سوريه ) مناطق جزيره ، کوبانی و ع�ف�ري�ن 
را ش��ام��ل گ��ي��ردي��ده . م��ن��ط��ق��ه ج��زي��ره از 
مهمترين مناطق ک�ردس�ت�ان س�وري�ه و ح�ت�ی 
کشور سوريه محسوب گيرديده چ�را ک�ه ک�ل 
محصوالت کشاورزی سوريه در اين منطق�ه 
توليد ميگردد . بعالوه اينکه در رم�ي�الن ک�ه 
ناحيه ای از منطقه جزيره ميباشد منابع نفت�ی 
برابر با منابع ن�ف�ت�ی ک�رک�وک ع�راق وج�ود 
دارد . سه منطقه جزيره ، کوبانی و ع�ف�ري�ن 
از لحاظ جغرافيايی جدا از يکديگرند اما اي�ن 
جدايی جغرافيايی مانعی در ب�راب�ر ت�ع�ل�ق و 
پيوستگی ارگانيگ نهادهای سياس�ی م�وج�ود 

 ايجاد نکرده است . 
 وضعيت اقتصادی : 

منطقه کردستان سوريه سرشار از ثروت�ه�ای 
طبيع�ی اس�ت م�ن�اب�ع ن�ف�ت�ی ن�اح�ي�ه رم�ي�الن 

ه�زار  250توانايی توليد و استخراج روزانه 
بشکه را دارا هس�ت�ن�د ع�الوه ب�ر اي�ن�ک�ه از 
ذخاير گاز طبيعی نيز بی به�ره ن�م�ي�ب�اش�ن�د . 
ميزان توليد نفت اين من�ط�ق�ه ب�ه ت�ن�ه�اي�ی از 
نصف کل تولي�د ن�ف�ت س�وري�ه ب�ي�ش�ت�ر ب�وده 
است . از لحاظ کشاورزی ن�ي�ز س�ط�ح زي�ر 

ه�زار  18کشت منطقه کردست�ان م�ج�م�وع�ا 
کيلو متر مربع است يعنی مساحتی ب�راب�ر ب�ا 

 % کل مساحت منطقه کردنشين سوريه . 90
% کل ت�ول�ي�د 37ميزان توليد گندم اين منطقه 
م�ي�ل�ي�ون ت�ن  4/1گندم سوريه و يا ب�ع�ارت�ی 

 273است . توليد پنبه ميزانی معادل س�االن�ه 
% تولي�د ک�ل کش�ور س�وري�ه 39هزار تن يا 

ميليون اص�ل�ه  15است . بعالوه اينکه وجود 
% ک�ل درخ�ت�ان زي�ت�ون 23درخت زي�ت�ون 

کشور سوريه را ش�ام�ل م�ي�گ�ردد . م�ن�ط�ق�ه 
% 45کردستان سوريه در کل و به ت�ن�ه�اي�ی 

کل توليدات کشاورزی کشور س�وري�ه را ب�ه 
عهده دارد . منطقه کردنشين سوريه از منابع 

ب��زرگ آب��ه��ای ت��ح��ت االرض��ی و س��ط��ح 
س�د  10االرضی ب�رخ�وردار ب�وده . وج�ود 

م�ي�ل�ي�ون  30بزرگ با مجموع ظرفي�ت آب�ی 
مترمکعب و هشت رودخ�ان�ه ک�ه م�ه�م�ت�ري�ن 
آنها فرات است گواهی بر اهم�ي�ت م�وض�وع 
م�ي��ب��اش�د . م�ج��م��وع درآم��د س�االن��ه م�ن��ط��ق��ه 

ميل�ي�ارد دالر  8/10کردنشين سوريه بالغ بر 
است که برابر با نص�ف ک�ل ب�ودج�ه کش�ور 

 ميباشد .  2013سوريه در سال 
وض�ع�ي�ت س��ي�اس�ی و اج�ت�م�اع��ی ک�ردس�ت��ان 

 سوريه :
با قدرت گيری حزب بعث سوريه و اش�اع�ه 
تفکرات ش�ون�ي�س�ت�ی ، ک�رده�ای س�وري�ه از 
حقوق اج�ت�م�اع�ی م�ح�روم گ�ردي�ده و ح�ت�ی 
زح��م��ت��ک��ش��ان ک��رد م��ن��ط��ق��ه از زم��ي��ن��ه��ای 
کشاورزی خويش نيز محروم گرديدند . و به 
آنان تابعيت کشور سوريه داده نشد . ن�گ�رش 
شونيستی حزب بعث ک�رده�ا را از اب�ت�داي�ی 
ترين حقوق اجتماعی خويش محروم س�اخ�ت 
و در بينش حزب بعث ، کشور سوريه م�ح�ل 
اسکان تنها يک مليت و آنهم مليت عرب ب�ود 
و کردها مهاجرينی بودند که از ديگر مناطق 
ب��ه آن��ج��ا ک��وچ ک��رده ب��ودن��د و ارزش آن��را 
نداشتند که به آنها تابعيت داده شود . در س�ال 

کردهای سوريه از حقوق ش�ه�رون�دی  2010
ک�رده�ای  1928برخوردار شدند . در س�ال 

سوريه بمنظور کسب حقوق مل�ی خ�وي�ش ب�ا 
تسليم کردن م�ط�ال�ب�ات خ�وي�ش ب�ه پ�ارل�م�ان 
سوريه که شامل به رسمي�ت ش�ن�اخ�ت�ن زب�ان 
کردی و تدريس آن در مدارس و اداره ام�ور 
خويش بود ، ج�ن�ب�ش م�ل�ی خ�وي�ش را ب�راه 
انداختند . هر چند اين مطالبات در آنزمان ب�ا 
مخالفت فرانسويان مواجه گ�ردي�د و ب�دن�ب�ال 
کودتاهای پی در پی و ق�درت گ�ي�ری ح�زب 

فشار بر  1961تا  1958بعث بدنبال سالهای 
کردها افزايش يافت و وجود مناب�ع و ث�روت 
عظيم نفتی در منطقه کردنشين باعث گ�ردي�د 
تا اعراب افراطی وج�ود ک�رده�ا را م�زاح�م 
تلقی کرده و خواهان بي�رون ران�دن آن�ان از 

 کشور سوريه گردند . 
با نگاهی گذرا به تاريخ م�ع�اص�ر ک�ردس�ت�ان 
خواهيم ديد که عامل مه�م ب�ازدارن�ده در راه 
تحقق خواسته های ملت ک�رد ن�ف�ت و وج�ود 
منابع مهم نفتی در مناطق�ی ب�وده ک�ه ک�رده�ا 
در آن اسکان داشته اند . م�ن�اقش�ات ب�ر س�ر 
شهرهای خانقي�ن و ک�رک�وک در ک�ردس�ت�ان 
عراق و در سوريه جايی که مناب�ع ن�ف�ت�ی ب�ا 

هزار بشکه در روز  200صادرات بيش از 
در آن قرار دارد و در کردستان سوريه واقع 
گرديده مهر تاييدی بر اين موضوع ميباش�د . 
خطر قدرت گيری کردها در پ�ن�اه چ�اه�ه�ای 
نفتی و زمينهای ح�اص�ل�خ�ي�ز کش�اورزی در 
کردستان سوريه همواره ک�اب�وس�ی ب�رای ن�ه 

تنها حاکمان شونيست در سوريه بلک�ه ب�رای 
شونيستهای ترک در کش�ور ش�م�ال�ی ي�ع�ن�ی 

 ترکيه بوده و خواهد بود . 
و با استخراج رسمی نفت از  1963در سال 

مناطق کردنشين سوريه که با پيشن�ه�اد افس�ر 
شونيست حزب بعث بنام محمد طلب ه�الل ، 
دولت سوريه طرح سلب حقوق از ک�رده�ای 
سوريه و عربی ک�ردن م�رح�ل�ه ب�ه م�رح�ل�ه 
منطقه کردستان سوريه را به اجرا درآورد . 
در همان سال بود که دولت سوري�ه در ي�ک 
ضرب العجل تن�ه�ا ي�ک روزه از ک�رده�ای 
سوريه خواست تا تابعيت سوری خ�وي�ش را 
به اثبات رسانده و در غ�ي�ره اي�ن�ص�ورت از 
آنها سلب تابعيت و حقوق شود . چ�ن�ي�ن ب�ود 
که طبق توطئه ای از پي�ش ط�رح�ی ش�ده از 
تمامی کردهای سوريه بنام اتباع بي�گ�ان�ه ي�اد 
شد . در اين ميان کردهای بيگانه ناميده ش�ده 
از اب��ت��داي��ی ت��ري��ن ح��ق��وق خ��وي��ش م��ح��روم 
گرديدند . آنها نه ميتوانستن�د ص�اح�ب زم�ي�ن 
شوند و نه استخدام ش�ون�د و ن�ه ح�ت�ی ب�رای 
مداوای خوي�ش از م�زاي�ای درم�ان راي�گ�ان 
استفاده ن�م�اي�ن�د . آن�ه�ا ه�م�واره ت�ح�ت ن�ظ�ر 
مراکز امنيتی بوده و حق تغيير آدرس م�ح�ل 
زندگی خويش را نداشتند . اي�ن ن�ک�ت�ه ح�ائ�ز 
اهميت بود که زمينهای مصادره شده ت�وس�ط 
دولت از زحمتکشان کرد بعده�ا ب�ه اع�راب�ی 
تحويل داده شد که از ديگر نق�اط س�وري�ه ب�ه 
کردستان آورده شده ب�ودن�د . ب�ع�الوه اي�ن�ک�ه 
بمنظور تکميل فشار بر کردها طرح کمربن�د 
عربی يا سبز توسط دولت به اجرا در آم�د . 

ب�م�ن�ظ�ور  136قانون شماره  1964در سال 
تس��ه��ي��ل در مص��ادره ام��الک و اراض��ی 
زحمتکشان کرد به تص�وي�ب دول�ت ک�ودت�ای 
سوريه رسيد . در کنگ�ره س�وم ح�زب ب�ع�ث 

ب��خ��ش��ن��ام��ه ای ب��ه  1966س��وري��ه ب��ه س��ال 
تصويب رسيد که مطابق با آن منطقه ای ب�ه 

 20ت�ا  15کيلو متر و به عرض  350طول 
ک��ي��ل��و م��ت��ر در م��رز اس��ت��ان حس��ک��ه از 
زحمتکشان کرد مصادره و به دولت واگ�ذار 

و ب�ه  1971گرديد . با کودتای دوم در سال 
رهبری حاف�ظ اس�د و پ�س از پ�اي�ان ج�ن�گ 
اسرائيل و سوريه دولت شونيستی حافظ اس�د 
سياست عربی ک�ردن ک�ردس�ت�ان س�وري�ه را 
بشدت و به طور رسمی دن�ب�ال ک�رد . ط�ب�ق 

ب�ه  1974ک�ه در س�ال  521قانون ش�م�اره 
تصويب دولت کودتا رسيد ق�ري�ب ب�ه چ�ه�ار 
هزار خانوار عرب از ديگر جاهای س�وري�ه 
به کردستان سوريه آورده و بر روی زم�ي�ن 
کردها در استان حسکه اسک�ان داده ش�دن�د . 

ه�زار ه�ک�ت�ار ک�ه  175زمينهايی به وسعت 
پيشتر امالک کردها به حساب می آمد ب�خ�ش�ا 
به اعراب مهاج�ر و ب�ق�ي�ه ب�ه وزارت دف�اع 
س��وري��ه واگ��ذار گ��ردي��د . واژه م��ک��ت��وم در 
سوريه يادآور پايمال کردن رسمی و آش�ک�ار 
ح��ق��وق انس��ان��ی ک��رده��ا در س��وري��ه ت��ح��ت 
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 رشد و موقعيت كردها در غرب كردستان ( كردستان سوريه ) 



آخرين انتشارات سازمان اتحاد 
از سيات های را فدائيان کمونيست 

 زير دريافت کنيد .
Www.kare-online.com 

Www.fedayi.org 

حاکميت شونيستهای عرب اس�ت م�ک�ت�وم ب�ه 
انسانهايی گفته ميشود که حتی از ب�ي�گ�ان�گ�ان 
ک��رد ن��ي��ز از ک��م��ت��ري��ن ح��ق��وق اج��ت��م��اع��ی 
برخوردارند . مکتوم کسی است که ي�ک�ی از 
والدين او س�وری ب�اش�د و دي�گ�ری ب�ي�گ�ان�ه 
باشد . تنها در سطح استان حسکه ق�ري�ب ب�ه 
نيم ميليون مکتوم وجود دارد که نميتوانند از 
حقوق اجتم�اع�ی ن�ظ�ي�ر اس�ت�ف�اده از درم�ان 
راي�گ��ان ب��ه��ره�م��ن��د ش��ون��د . ف��رزن�دان آن��ان 
نميتوانند وارد دانشگاه شوند . عالوه ب�ر اي�ن 
فعاليتهای روشنفکران و فعالين سياس�ی ک�رد 
در س��وري��ه بش��دت از ج��ان��ب ح��زب ب��ع��ث 
شونيست سرکوب شده و با ه�م�ک�اری دول�ت 
ترکيه به تعقيب و دستگيری و ترور ف�ع�ال�ي�ن 
کرد اقدام ميشد . ارت�ش ت�رک�ي�ه ه�راز چ�ن�د 
گاهی و با موافقت دولت سوريه وارد مناطق 
کردستان سوريه شده و به عمليات تع�ق�ي�ب و 
دستگيری مبارزين کرد دست ميزد . ب�دن�ب�ال 

در ت��رک��ي��ه و س��رک��وب  1980ک��ودت��ای 
نيروهای چپ و دم�ک�رات ت�رک�ي�ه ، ح�زب 
ک��ارگ��ران ک��ردس��ت��ان ب��خ��ش��ی از ن��ي��روه��ای 
خويش را به مناطق کردستان سوريه و لبنان 
روان��ه ک��رد . ح��زب ک��ارگ��ران ک��ردس��ت��ان 
برخالف دي�گ�ر اح�زاب م�خ�ال�ف ب�خ�ش�ه�ای 
ديگر کردستان که در دمشق دفتر نم�اي�ن�دگ�ی 
داشتند تنها در م�ن�اط�ق ک�ردنش�ي�ن اس�ت�ق�رار 
يافت و هيچگاه تسليم دولت دمشق نگ�ردي�د . 
اي�ن در زم�ان�ی ب�ود ک�ه اح�زاب ک�ردس�ت��ان 
عراق ک�ه ه�م اک�ن�ون در ک�ردس�ت�ان ع�راق 
حاکمند همواره و در پيروی از س�ي�اس�ت�ه�ای 
دولت دمشق در ب�راب�ر ک�رده�ای س�وري�ه و 
تش��ک��ل ي��اب��ی آن��ه��ا ايس��ت��اده و م��ان��ع از 
سازماندهی و قدرت ياب�ی ج�ن�ب�ش آن�ه�ا ش�ده 
اند . ب�ال�ع�ک�س ح�زب ک�ارگ�ران ک�ردس�ت�ان 
همزمان با اس�ت�ق�رار در ک�ردس�ت�ان س�وري�ه 
دهها کادر ورزديده اش در زندانهای سوري�ه 
در حبس بس�ر م�ي�ب�ردن�د . ح�زب ک�ارگ�ران 
ک�ردس��ت��ان در م��دت زم��ان ک�وت��اه��ی ي��ع��ن��ی 
دوسال توانست بزرگترين تش�ک�ي�الت را در 
ميان کردهای سوري�ه س�ازم�ان�ده�ی ن�م�اي�د . 
کاری که هيچ گاه هيچ يک ديگر از اح�زاب 
کردی قادر به اجرای آن نب�وده و ي�ا ب�ن�ا ب�ه 
مصلحت نخواستند انجام دهند . قيام دوازدهم 

نقط�ه ع�ط�ف م�ه�م�ی در  2005مارس سال 
مبارزات کردهای سوريه محسوب مي�ش�ود . 
اين قيام توده ای نتيجه بيش از نيم سده ستم و 
اجحاف حکومت مرکزی شونيست بر ع�ل�ي�ه 
کردهای سوريه بود . قيامی خ�ود ج�وش ک�ه 
بدون دخالت احزاب کرد سوری در ع�رض 
ي��ک ه��ف��ت��ه س��راس��ر ک��ردس��ت��ان س��وري��ه را 
برگرفته و در اين رابطه احزاب کردی بج�ز 
حزب کارگران کردستان در ديگر بخ�ش�ه�ای 
کردستان و حتی در داخ�ل خ�اک ک�ردس�ت�ان 
س�وري�ه ع�ل�ي�ه آن م��وض�وع گ�رف�ت�ه و آن��را 
دسيسه خارجی ميدانستند و واض�ح ب�ود ک�ه 

منظور آنه�ا م�داخ�ل�ه و اع�م�ال ن�ف�وذ ح�زب 
ک��ارگ��ران ک��ردس��ت��ان ب��ود . ح��زب ات��ح��اد 
دمکراتيک کردستان سوريه که بسياری آن�را 
ش��اخ��ه ای از ح��زب ک��ارگ��ران ک��ردس��ت��ان 
ميدانند بعن�وان ق�وي�ت�ري�ن و پ�ر ن�ف�وذ ت�ري�ن 
جريان کردی در کردستان س�وري�ه ره�ب�ری 
حرکات آزاديخواهانه و آزاديبخش کردها در 
سوريه را بهعده دارد . مطالبات و شعارهای 
حزب دمکراتيک کردستان سوريه رادي�ک�ال 
ب��وده و خ��واه��ان ت��رک ص��ف��وف ارت��ش 
سرکوبگر سوريه توسط سربازان و پ�رس�ن�ل 
کرد ميشوند و همزمان خ�واه�ان س�ون�گ�ون�ی 
رژيم حاکم هستند در حال�ي�ک�ه ش�ورای م�ل�ی 
کردها که از جانب احزاب کردس�ت�ان ع�راق 
و بخصوص حزب دمکرات کردستان عراق 
حمايت ميگردد خ�واه�ان چ�ن�ي�ن ش�ع�اره�ا و 

 مطالباتی نبوده و نيست . 
مخالفت جريانات کردی و ارتجاع منط�ق�ه ب�ا 
حزب دمکراتيک کردستان سوري�ه و دول�ت 
موقت آن زمانی به اوج خود رس�ي�د ک�ه اي�ن 
جريان با ورود نيروه�ای ارت�ش ب�اص�ط�الح 
آزاد سوريه به م�ن�اط�ق ک�ردنش�ي�ن م�خ�ال�ف�ت 
ورزيد و در مقابل آن مسل�ح�ان�ه ايس�ت�اد . ب�ا 

برعليه س�ت�م  2012آغاز قيام در اواسط سال 
نظام ح�ک�م و خ�روج ن�ي�روه�ای س�وری از 
کردستان سوري�ه ح�زب ات�ح�اد دم�ک�رات�ي�ک 
کردستان سوريه و بازوی نظام�ی آن ي�ع�ن�ی 

YPG  ( ن�ي��روه�ای م��داف�ع خ��ل�ق ) ک�ن�ت��رل
مناطق کردنشين سوريه را در دست گرف�ت�ن�د 
از آن زمان ت�ا ک�ن�ون ن�ي�روه�ای ارت�ج�اع�ی 
اپوزسيون سوريه اعم از ارتش ب�ا ص�ط�الح 
آزاد سوريه و ن�ي�روه�ای م�اف�وق ارت�ج�اع�ی 

دس��ت��ه و گ��روه ب��ا  47س��ل��ف��ی م��ت��ش��ک��ل در 
تهاجمات گسترده بر عليه آزاديخواه�ان ک�رد 
سعی در نابودی دست آورده�ای خ�ل�ق ک�رد 
در ک��ردس��ت��ان س��وري��ه دارن��د . گ��روه��ه��ای 
ارتجاعی تحت حمايت امپرياليسم و ارت�ج�اع 
منظقه با حمايتهای گسترده نظامی در غارت 
و کشتار کردها هيچ حد و مرزی را نشناخته 
و به کث�ي�ف�ت�ري�ن اع�م�ال روی آورده ان�د از 
کشتار مردم بيدفاع ت�ا رب�ودن و ت�ج�اوز ب�ه 
زنان و دختران کرد تحت نام ج�ه�اد ج�ن�س�ی 
همگی از جمله اعمالی بوده ک�ه ه�م�واره از 
حمايت امپرياليسم و ارتجاع برخوردار ب�وده 

در ق�ام�ي�ش�ل�و  2012است . در ماه ن�وام�ب�ر 
کردستان سوريه طرح دولت انت�ق�ال�ی ک�ه از 
سوی حزب دمکراتيک ارائه شده بود م�ورد 

م�اه  4بررسی قرار گرفت و پس از گ�ذش�ت 
دولت غير نظامی انتقالی از جانب ک�رده�ای 
سوريه اعالم شد . ب�ر ط�ب�ق تص�م�ي�م دول�ت 
انتقالی ، کردستان سوريه به س�ه م�ن�ط�ق�ه ي�ا 
کانتون يا کنفدره تقسيم شده ک�ه ه�ر ي�ک از 
م��ن��اط��ق دارای ي��ک ش��ورای م��ح��ل��ی وي��ژه 
ميباشند که نمايندگان اين شوراها در شواری 
کل کردستان حضور دارند . دولت انتقالی به 

تدوين قوانين انتخابات محلی و فراهم س�ازی 
مقدمات برای برگزاری انتخابات س�راس�ری 
و تدوين قانون اساسی اق�دام خ�واه�د ن�م�ود . 
عالوه بر اينکه اداره مسائل سياسی ، نظامی 
، امنيتی و اقتصادی کردستان ني�ز از دي�گ�ر 

 وظايف دولت انتقالی ميباشد . 
مدل ارائه شده خ�ود م�دي�ري�ت�ی ش�وراي�ی در 
کردستان س�وري�ه م�دل�ی م�ت�م�اي�ز از دي�گ�ر 
مدلهای تاکنونی ايجاد شده در م�ن�ط�ق�ه اس�ت 
که بنا به ويژگيهای دم�ک�رات�ي�ک خ�وي�ش ب�ا 
مخالفت دولتهای امپري�ال�ي�س�ت�ی و در ص�در 
آنها امپرياليسم آمريکا و ارت�ج�اع م�ن�ط�ق�ه و 
احزاب متحد و همپ�ي�م�ان ب�ا ام�پ�ري�ال�ي�س�م و 
ارت��ج��اع م��واج��ه گ��ردي��ده اس��ت . س��اخ��ت��ار 
دم��ک��رات��ي��ک تش��ک��ي��الت س��ي��اس��ی ح��اک��م در 
کردستان ترکيه به همان اندازه که ضدي�ت و 
دشمنی ام�پ�ري�ال�ي�س�م و ارت�ج�اع م�ن�ط�ق�ه را 
موجب گ�ردي�ده ب�ه ه�م�ان ان�دازه وظ�ي�ف�ه و 
رسالت جريانات چپ و کم�ون�ي�س�ت س�راس�ر 
جهان و بخصوص ايران را در ح�م�اي�ت از 
چنين مدل دمکراتيکی صد چندان م�ي�س�ازد . 
حمايت و تقويت ح�اک�م�ي�ت دم�ک�رات�ي�ک در 
کردستان س�وري�ه ض�ام�ن پ�ي�ش�ب�رد و ارت�ق�ا 
مبارزات و مطالبات دمکراتي�ک ک�رده�ا در 
ديگر بخشهای کردستان در مقطع کنون�ی در 
مقابله با امپرياليسم و ارتجاع ميباش�د . ط�رد 
و ن��ادي��ده گ��رف��ت��ن ح��م��اي��ت از چ��ن��ي��ن م��دل 
دمکراتيکی از جانب جريانات�ی ک�ه خ�ود را 
چپ و کمونيست مينامند به معنای ان�ف�ع�ال و 
بی موضعی در برابر ح�رک�ات دم�ک�رات�ي�ک 
ضد امپرياليستی در منطقه اس�ت . در گ�ي�ر 
شدن در چنين تجربه ای ميتوان�د ج�ن�ب�ش�ه�ای 
ملی را سمت و سو ی ضد امپرياليست�ی داده 
و از انها بسود تقويت مبارزه ط�ب�ق�ات�ی ت�وده 
های تحت ستم و راديکاليزه کردن جنبشه�ای 
منطقه ای استفاده نمايد . جن�ب�ش�ه�اي�ی ک�ه در 
اثر ضعف و يا عدم م�وض�ع گ�ي�ری ج�ن�ب�ش 
چپ جه�ان�ی ب�خ�ص�وص پ�س از ف�روپ�اش�ی 
اتحاد جماهير شوروی به بيراهه رف�ت�ه و از 
جانب قدرته�ای ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی و ج�ري�ان�ات 
 ارتجاعی مورد سو استفاده قرار گرفته اند . 

منتشر شده در نشريه ک�ار  -سيامک رضايی 
  128کمونيستی شماره 
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منتشر شد  128كار كمونيستي شماره   



تاريخ جوامع طبقاتی نشانده�ن�ده ن�ن�گ اب�دی 
کوچک شمردن و اهانت به زن�ان از ج�ان�ب 
طبقات حاکم بوده و هست . در ت�م�ام�ی اي�ن 
جوامع زنان در زم�ي�ن�ه ج�اي�گ�اه اج�ت�م�اع�ی 
همواره در درجه دوم ق�رار داده ش�ده ان�د و 
همانند موجودی بی اختيار و ضعيف که تنه�ا 
وظيفه آن ن�گ�ه�داری ف�رزن�دان اس�ت ب�ه آن 
نگريسته شده است . تاريخ جوامع طبقاتی ب�ه 
همان شيوه که نشاندهنده ت�غ�ي�ي�ر ش�ي�وه ه�ای 
استثمار انسانهاست به همان شيوه نشان�ده�ن�ده 
تغييرات درکوچک شمردن و اهانت و که�ن�ه 
پرستی است . در مورد زنان اگر در جوام�ع 
فئودالی زن به عنوان ب�رده ه�م�ي�ش�گ�ی م�رد 
بشمار ميرفت ، در ج�وام�ع س�رم�اي�ه داری 
غير از پ�رورش ن�ي�روی ک�ار ارزن ب�رای 
بازار کار سرمايه ، خود نيز بعنوان ن�ي�روی 
کار ذخيره به حساب می آيد . اگر ويژگيهای 
زنان در جوامع قبل از سرمايه داری ، اسير 
بودن زنان تنها در چهارچوب ک�ار م�ن�زل و 
قبول مسئوليت توليد نسل بشر بود ، ب�ا رش�د 
تکنيک و رشد ت�ک�ام�ل رواب�ط و م�ن�اس�ب�ات 
توليدی در جوامع بورژوازی زنان غ�ي�ر از 
بردگی کمی بيش در همان چهارچوب ق�ب�ل�ی 
در زمينه هايی ديگر کوچک شم�رده ش�ده و 
مورد اهانت گرفته ان�د. ک�ار در ب�دت�ري�ن و 
نامساعدترين شرايط و با حداقل دست�م�زد در 
کارگاه و کارخانجات تنها سهم زنان از رش�د 
و تکام�ل رواب�ط و م�ن�اس�ب�ات اج�ت�م�اع�ی و 
پيشرفتهای جامعه بورژوازيست . در دوران 
حاکميت رژيم جمهوری اس�الم�ی ، ام�روزه 
نه تنها از آزادی تشکل و اجتماعات و کار و 
غيره صحبتی به ميان ن�م�ی آي�د و ه�رگ�ون�ه 
امکان سازماندهی علنی و آزاد از زنان بلکه 
حتی اب�ت�دائ�ی ت�ري�ن ح�ق�وق زن�ان ه�م�چ�ون 
انتخاب آزادانه همسر ، آزادی در حق طالق 
و جدايی و غيره نيز به انان بطور کلی سل�ب 
گرديده است . پايمال کردن عل�ن�ی و آش�ک�ار 
ح��ق��وق زن��ان خ��ود را در ط��رح ق��وان��ي��ن 
ارتجاعی همچون حجاب اجباری ، سنگ�س�ار 
زنان ، صيغ�ه ک�ه چ�ي�زی ج�ز ت�ن ف�روش�ی 
قانونی و شرعی نيست نمايان می س�ازد ک�ه 
در حکومت اسالمی تنها ابزار توليد م�ث�ل و 
ارضا اميال جنسی محسوب ميگردد نه اينکه 
انسانی که ميتواند و بايد دوش�ا دوش م�ردان 
در تولي�د اج�ت�م�اع�ی مش�ارک�ت ن�م�اي�د و از 
حقوق و ج�اي�گ�اه اج�ت�م�اع�ی ب�راب�ر ب�ا آن�ان 
برخوردار گردد . در اي�ران ام�روز ض�ب�ط 
حقوق دمکرايتک از ت�م�ام�ی ج�ام�ع�ه و در 
صدر آن زنان ، اهان�ت و ک�وچ�ک ش�م�ردن 
آنان مح�روم ک�ردن آن�ه�ا از اب�ت�دائ�ی ت�ري�ن 
حقوق خويش است و اي�ن مس�ئ�ل�ه در م�ي�ان 

مليتهای تحت ستم با در نظر گرفت�ن ش�راي�ط 
اجتماعی ـ اقتصادی ح�اک�م ب�ر اي�ن م�ن�اط�ق 
بيشتر ديده می شود . ب�ی ح�ق�وق�ی زن�ان در 
ميان مليتهای تحت ست�م ب�ا ت�وج�ه ب�ه س�ط�ح 
پائين رشد و تکامل اجتماعی و اق�ت�ص�ادی و 
وجود بقايای روابط و مناسب�ات ج�ان س�خ�ت 
نظامهای کهن و پوسي�ده زي�ادت�ر اس�ت . در 
کردستان ن�ي�ز زن�ان زح�م�ت�ک�ش خ�ل�ق ک�رد 
عليرغم تحمل ستم ملی و کار طاقت ف�رس�ای 
روزان��ه ه��م��واره از ج��ان��ب آداب و رس��وم 
ارتجاعی مردساالران�ه ت�ح�ت فش�ار و آزار 
قرار می گيرند . زن�دگ�ی زن�ان زح�م�ت�ک�ش 
کردستان انعکاس کينه و نفرت عميق س�ال�ه�ا 
درد و رنج و محروميتی است که در ک�وران 
م�ب�ارزه ان��ق�الب�ی خ��ل�ق ک�رد مس�ي�ر درس��ت 
خويش را باز خواهد يافت و در آن مسير ب�ه 
پ��ي��ش خ��واه��د رف��ت . ف��ق��ر دل��خ��راش و 
محروميت از ه�ر گ�ون�ه ح�ق�وق اج�ت�م�اع�ی 
زندگ�ی س�خ�ت و دش�وار زن�ان زح�م�ت�ک�ش 
کردستان را با مبارزه عليه ستم وحشيانه ای 
که بر آنان روا داشته می شود ادغ�ام ن�م�وده 
اس��ت . زن��ان��ی ک��ه از س��ن��ي��ن ک��ودک��ی در 
کارگاههای قاليبافی و ريسندگی در من�ازل و 
مزارع و در روستاهای دورافت�اده وم�ح�روم 
ک��ردس��ت��ان ب��دون اب��زار و وس��اي��ل اب��ت��دائ��ی 
زندگی بيرحمانه استثمار شده و تمام ت�وان و 
انرژی آنها را تصاحب می کنن�د . زن�ان ک�ه 
از طلوع صبح تا شامگاه قامتش�ان زي�ر ک�ار 
طاق�ت ف�رس�ا خ�رد ش�ده و زن�ج�ي�ر آداب و 
رس�وم ک�ه�ن و ارت�ج��اع�ی ق�رون وس�ط�اي��ی 
بردست و پای آنها مح�ک�م و م�ح�ک�م�ت�ر م�ی 
گردد . هم�چ�ن�ون ت�م�ام�ی زن�ان زح�م�ت�ک�ش 
سراسر ايران بناچ�ار س�خ�ت�ي�ه�ای بس�ي�ار را 
بردوش خويش تحمل کرده و در هم�ان ح�ال 
نيز تسلط روابط و مناسبات کهن اقتص�ادی ـ 
اجتماعی ب�وي�ژه در روس�ت�اه�ای ک�ردس�ت�ان 
همانند بقيه نقاط ايران ه�م�واره ب�ا مش�ارک�ت 
مستقيم زنان در مبارزه علي�ه ن�ظ�ام پ�وس�ي�ده 
س��رم��اي��ه داری ادغ��ام گش��ت��ه اس��ت . زن��ان 
مبارز کرد با شجاع�ت ق�ه�ر م�ان�ان�ه خ�وي�ش 
ن��ق��ش ب��رجس��ت��ه ای در م��ب��ارزه ان��ق��الب��ی 
کارگران و زحمتکشان کردستان اي�ف�ا ن�م�وده 
اند . آنها در ط�ول م�ب�ارزه پ�ر از ح�م�اس�ه 
خ��وي��ش در ب��راب��ر ج��وخ��ه ه��ا ی اع��دام ، 
خاطرات غرورانگيزی از خ�وي�ش ب�رج�ای 
گذاشتند که نشاندهن�ده م�ق�اوت و ش�ه�ام�ت و 
ايمان راسخ آنها را به آزادی و نقش آنه�ا در 
ج��ري��ان م��ب��ارزه ط��ب��ق��ات��ی اس��ت . رژي��م 

جمهوری اسالمی در طول حاکميت س�ي�اه و 
افسارگسيخته خ�وي�ش در س�رک�وب خ�ون�ي�ن 
خلق ک�رد و دي�گ�ر م�ب�ارزي�ن راه آزادی و 
برابری ، زنان زحمتکش کردستان را ب�ي�ش 
از پيش مورد تهاجم وحشي�ان�ه خ�وي�ش ق�رار 
داده و همواره با م�ق�اوم�ت دل�ي�ران�ه زن�ان و 
مردان زحمتکش ک�ردس�ت�ان روب�ه روگش�ت�ه 

س�ال  35است . زن�ان ک�ردس�ت�ان در ط�ول 
حاکميت سياه ج�م�ه�وری اس�الم�ی و ت�ه�اج�م 
جنايتکارانه آن به کردستان ب�ا م�ق�اوم�ت ب�ی 
نظير خويش در برابر سياسته�ای ارت�ج�اع�ی 
رژيم ، و ب�ا م�ب�ارزه خ�وي�ش ب�رح�ق ب�ودن 
جنبش خلق ک�رد و آرم�ان ان�ق�الب�ی آن�را ب�ه 

 35نمايش گذاشتند . اکن�ون پ�س از گ�ذش�ت 
سال از حکومت وحشيگری و بربر م�ن�ش�ان�ه 
ق��رون وس��ط��اي��ی ج��م��ه��وری اس��الم��ی ، 
سياستهای ارتجاعی و ضد زن اين حک�وم�ت 
بر ت�م�ام�ی زن�ان ت�ح�ت س�ت�م آش�ک�ار گش�ت�ه 
اس��ت .اک��ن��ون ک��ه ه��ن��وز ه��م س��ازم��ان��ه��ای 
بورژوايی هرکدام به نوعی در صدد ميباشند 
ابتدائی ترين حقوق زنان را نقض و پ�اي�م�ال 
نمايند ، وظيفه تمامی کم�ون�ي�س�ت�ه�ا اس�ت ک�ه 
زنان کارگر و زحمتکش را به منافع طبقات�ی 
خويش آگاه سازند و با متش�ک�ل ن�م�ودن آن�ه�ا 
حرکات اعتراضی را سازماندهی نمايند و ب�ا 
جهت دادن به مبارزه آنها عليه نظام سرم�اي�ه 
داری بمنظور پيشبرد اهداف جنبش ان�ق�الب�ی 
مسيرديگری از م�ب�ارزه ط�ق�ب�ات�ی ب�رای ب�ه 
تحقق رساندن حقوق زنان بگشانيد و از اي�ن 
طريق زنان زحمتکش را به م�ي�دان ن�ب�رد و 
م��ب��ارزه ع��ل��ي��ه رژي��م ج��م��ه��وری اس��الم��ی 
رهنمون گردند . ص�ده�ا زن ک�م�ون�ي�س�ت و 
مبارز تحت وحش�ي�ان�ه ت�ري�ن ش�ک�ن�ج�ه ه�ای 
غيرانسانی در جري�ان م�ب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی در 
جامعه و در صفوف مقدم مبارزه ب�ا اي�م�ان�ی 
راسخ به آرمانهای طبقه ک�ارگ�ر ب�ه م�ب�ارزه 
خوي�ش ادام�ه دادن�د ت�ا ج�ام�ع�ه ای را پ�اي�ه 
ريزی نمايند که در آن ظلم ، استثمار ، ف�ق�ر 
و بردگی در آن جايی نداشته باشد . ه�زاران 
زن انقالبی جان خويش را فدا نمودند و دهها 
ه��زار م��ب��ارز اس��ي��ر گش��ت��ن��د . اي��ن��ه��ا ه��م��ه 
نشاندهنده اراده پوالدين زنان جامعه انق�الب�ی 
ما برای از ميان برداشتن ت�م�ام�ی ن�م�وده�ای 
ح��اک��م��ي��ت ط��ب��ق��ات��ی اس��ت . ب��ايس��ت��ی ب��ه 
کارگزاران بورژوازی يادآور شد که رهاي�ی 
جامعه بدون ره�اي�ی زن�ان م�ع�ن�ا و م�ف�ه�وم 
نخواهد ياف�ت . آزادی زن ف�رات�ر و بس�ي�ار 
وسي�ع�ت�ر از کس�ب ازادي�ه�ای دم�ک�رات�ي�ک�ی 
م��ي��ب��اش��د ک��ه در ف��ره��ن��گ م��ارکس��ي��س��ت��ه��ای 

 ويترينی برای ان تبليغ ميشود . 
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نقش و جايگاه زنان در جنبش 
 خلق كرد ! 

منتشر شد ( ارگان  12راه سرخ شماره 
 شوراي مركزي داخل كشور )   

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتيو شورايی  !



 گرامی باد ياد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی و برابری !

چشمهای درشت سياهی داشت. غم�ی خ�اص 
توی صورتش بود. به قول ما کردها هم�ي�ش�ه 
کز بود. رمان کنسول افتخاری گراهام گري�ن 
م�ا را ب�ه ه�م ن��زدي�ک ک�رد. ت��ح�م��ل ک��ردن 
بعضی از استادها سخت بود.وقتی ب�اه�اش�ان 
درس داشتم آن آخرهای کالس م�ي�ن�ش�س�ت�م و 
رمان ميخواندم. صندلی کن�ارم نش�س�ت�ه ب�ود. 
کالس تمام شد. داشت�ي�م ک�ت�اب�ه�ام�ان را ت�وی 
کيفمان ميذاشتيم. لبخندی زد و به رمان دست�م 
اشاره کرد وگفت:من از اين نويس�ن�ده ق�درت 
و جاللش را خوانده ام.چند روز بعدکتاب را 
که تم�ام ک�ردم دادم ک�ه او ه�م ب�خ�وان�د (آن 
روزها ادواردو ب�ودم پ�زش�ک ع�اش�ق ت�وی 
رمان گرين). رمان تمام شد و همه چيز ب�ي�ن 
ما شروع .به هر بهانه ای کتابی بهش مي�دادم 
يا ج�زوه ای ازش م�ي�گ�رف�ت�م. ن�م�ی دانس�ت�م 
چطور بايد بهش بگويم؟ چندان کم رو ن�ب�ودم 
دانشجوی شلوغی بودم،حرفهام را ب�ی پ�روا 
 .م����������������������������������������������ي����������������������������������������������زدم

آنقدر که گاهی بعضی از استادها که راب�ط�ه 
ی ن��زدي��ک��ت��ری ب��ا م��ن داش��ت��ن��د خص��وص��ی 
هش��داری م��ي��دادن��د ک��ه م��راق��ب ب��اش زب��ان 
سرخت سر سبزت را به باد ندهد. اما دراي�ن 
راب��ط��ه ف��رق م��ي��ک��رد. ح��ال��ت خ��اص��ی در 
رفتارش بود که کار را برايم سخت م�ي�ک�رد. 
توانم را ميگرفت! همه جوره بهش ف�ه�م�ان�ده 
ب��ودم. ام��ا ن��م��ي��ت��وانس��ت��م مس��ت��ق��ي��م ب��ه��ش 
بگم،يکبارجزوه ی درس ن�ق�د ادب�ی را ازش 
گرفتم و آخرش با روان ن�وي�س مش�ک�ی اي�ن 

چشم�ش :بند از شعر نصرت را برايش نوشتم
به دردناکی شبها ب�ود/ش�ب�ه�ای دم گ�رف�ت�ه ی 

زيبايی غريب�ی غ�م�ي�ن�ی داش�ت/چ�ون  بارانی
ج�زوه را ک�ه ب�از  ترمه های کهنه ی ايرانی

کرد رنگش پري�د. ن�گ�اه�م ک�رد. ب�ا دس�ت�ه�ام 
بازی کردم و تندی گفتم شعر نصرته!قشنگ�ه 
نه؟ لبخندی زد (همي�ش�ه ل�ب�خ�ن�د م�ي�زد)گ�ف�ت 

 !خ���������ط���������ت ه���������م قش���������ن���������گ���������ه
در م���ورد خ���ان���واده ش چ���ي���ز زي���ادی 
نميدانستم،کلن کم حرف بود. ف�ق�ط م�ي�دانس�ت�م 
که برادری دارد به اسم روزبه که سه س�ال�ی 
از خودش بزرگتر بود و ب�ام�ادرش زن�دگ�ی 
ميکرد. اسم خودش سپيده بود. ي�ک�ب�ار ب�ه�ش 
گفتم چه اسمهای انقالبی ای داريد!لبخن�د زد. 
هيچ نگف�ت!گ�ف�ت�م ب�اب�ات چ�ک�اره س؟ ک�م�ی 
مکث کرد.غمی ريخت توی صورتش. گ�ف�ت 
معلم بود. ديگر چيزی نپرسيدم. زمان زيادی 

برد تاکم کم يخش آب شد و با من ب�ي�رون از 
دانشگاه قدمی برداشت. ب�ا ت�رس و ل�رز از 
پليس بيرون ميرفتيم و توی پارکی ن�زدي�ک�ی 
های دانشگاه مينشستيم. هرروز توی پ�ارک. 
شعر وبحث ادبی و کمی دوس�ت�ت دارم ه�ای 
محجوبانه. و اين اواخرروی صندلی ب�ه م�ن 
ت��ک��ي��ه م��ي��دادس��رش را ه��م روی ش��ان��ه ام 
ميگذاشت و آرام دست�ه�اي�ش را م�ي�گ�رف�ت�م... 
تمام چ�ي�زی ک�ه در اي�ن راب�ط�ه ی خ�ج�ول 
عاطفی بين م�ا گ�ذش�ت ه�م�ي�ن ب�ودک�ه م�دام 
ت��ک��رار م��ي��ش��د. آن��روزه��ا خ��ي��ل��ی آتش��م ت��ن��د 
بود،دوست داشتم تفنگی م�ي�داش�ت�م و ه�م�وار 
م�ي�ک�ردم گ�ي�ت��ی را... ام�ا ت�ا ح��رف م�ي��زدم 
ميگفت:احسان بسه! ول ک�ن.ب�ح�ث س�ي�اس�ی 
موقوف.يک�ب�ار ب�ه�م گ�ف�ت:ت�و ت�وی رم�ان�ه�ا 

 !زن���دگ���ی م���ي���ک���ن���ی!ک���م���ی ب���ي���ا ب���ي���رون
پاييز بود.باد می آم�د. روی ه�م�ان ص�ن�دل�ی 
هميشگی در پارک داشتم با ش�ور و اش�ت�ي�اق 
از ضرورت مبارزه ب�راي�ش ح�رف م�ي�زدم. 
(ت��ازه رم��ان چ��گ��ون��ه ف��والد آب��دي��ده ش��د را 
خوانده بودم. پاولوشا بودم فقط يک م�ع�ش�وق 
انقالبی داستانم را تکميل ميکرد) ب�رگش�ت و 
گ��ف��ت:ب��رای م��ن اه��م��ي��ت��ی ن��دارد احس��ان! 
سرنوشت اين مردم برای من اهميتی ن�دارد! 
بحث را عوض ک�ن. ت�و ه�م�ه ش ب�ل�دی در 
مورد س�ي�اس�ت ح�رف ب�زن�ی! اي�ن م�ردم و 

 !هرچی که به سرشان مياد برام مه�م ن�ي�س�ت
باهاش تند برخورد کردم! (آخرگ�ف�ت�م ک�ه آن 
روزها پاولوشا کورچاگين بودم) که اگر فقط 
ميخوای جانم فدايت بشنوی من ني�س�ت�م! ف�ق�ط 
يک آدم نازپروده و بيدرد نسبت ب�ه اج�ت�م�اع 
اطرافش بی تفاوته! (اين را پاولوشا با تحک�م 

اشک تو چشمهاش حلقه زد (چشمه�ای  ) گفت
درش��ت س��ي��اه��ی داش��ت). ل��ب��ه��اي��ش ل��رزي��د. 
گفت:نازپروده ی بيدرد؟... ف�ه�م�ي�دم ک�ه ت�ن�د 
برخورد کردم. دستش را گرف�ت�م ک�ه آرام�ش 
کنم! دستش را کش�ي�د. ب�ل�ن�د ش�د. ک�ي�ف�ش را 
برداشت و چند قدم دور شد. من هم بلند شدم. 
ايستاد از پش�ت ش�ان�ه ه�اش را م�ي�دي�دم ک�ه 
ميل�رزي�د. ص�داي�ش زدم. ب�رگش�ت ب�غ�ض�ش 

 ترکيد! اولين بار بود ک�ه ص�داي�ش را ب�ل�ن�د
م��ي��ک��رد،گ��ف��ت:م��ردم!م��ردم!م��ردم!!...ک��ج��ا 
بودن؟..اين مردم ...کجابودن... پ�در م�را ... 
هق هق ميزد!... چ�را... ه�ق ه�ق... س�اک�ت 

م�اه  6... ه�ق ه�ق م�ي�زد... 67بودن! سال 
مانده ب�ود... ن�ازپ�روده.؟... ب�ي�درد؟... ش�ان�ه 

ساکت ماندم. چ�ي�زی ن�داش�ت�م  .هايش ميلرزيد
بگويم. شانه هامان ميلرزيد.پاييز بود باد م�ی 

 )احسان حقيقی(پاتوره ( .آمد

کتاب نينا اثر بس�ي�ار ارزن�ده ای از ادب�ي�ات 
است. اين کتاب آي�ي�ن�ه   کمونيستی و کارگری

ای از تجربه کمونيستها در سازماندهی طبقه 
کارگر و قدرتمند شدن سازمان و تشکل های 

توده ای و کمون�ي�س�ت�ی آن 
در جريان مبارزات اش و 
س���ازم���ان���ده���ی ان���ق���الب 

  .کارگری است
نينا بخشی داستان فعال�ي�ت 
سازمانی کمونيست ه�اي�ی 
مصمم و با س�ب�ک ک�ار و 
روشهای فعاليتی متناسب ب�ا ک�ار و زن�دگ�ی 
طبقه کارگ�ر در ج�ري�ان م�ب�ارزه س�خ�ت ب�ا 

سرمايه داری حاکم اس�ت.   پليس و مزدوران
نينا و تجربه فعاليت کميته باکو بلش�وي�ک ه�ا 
در پايه ای ترين سطح يعنی رابط�ه ف�ع�ال�ي�ت 
کمونيستی با طبقه کارگ�ر ه�ن�وز راه�ن�م�اي�ی 

ف��ع��ال��ي��ت ه��م��ه   بس��ي��ار ارزن��ده ای ب��رای
 .کمونيستها است

دنيا نسبت به سالهائی که نينا منعکس م�ي�ک�ن�د 
تغيير کرده است. سرمايه داری از ق�ب�ل ک�ار 
طبقه کارگر ميليونها ب�ار ث�روت�م�ن�د ت�ر ش�ده 
است اما امروز بخش اعظم کارگران ج�ه�ان 
در اساس همان خواست هائ�ی را دارن�د ک�ه 

 ٨سال قبل در باکو داش�ت�ن�د. خ�واس�ت  ١۶٠
ساعت کار در روز. باور نکردنی اس�ت ک�ه 
هم اکنون ت�ق�ري�ب�ا در ه�م�ه کش�وره�ای دن�ي�ا 

س�اع�ت ک�ار  ٨ب�ي�ش از  کارگران ناچاراند 
برای خ�ود و   کنند تا معيشت بخور و نميری

خانواده شان را تامين ک�ن�ن�د. اي�ن م�وق�ع�ي�ت�ی 
است ک�ه ب�ا س�رک�وب، اخ�راج و ب�ي�ک�اری، 
زندان و شکنجه و م�ح�روم�ي�ت از ه�ر ن�وع 
زندگی با ثبات پاسخ سرمايه داران و دول�ت 
شان به کارگران مبارز، آگاه و کموني�س�ت و 

 .است  خانواده هايشان
م��ارکس��ي��س��م و ت��ج��رب��ه ل��ن��ي��ن و ح��زب 

در ب���اک���و، مس���ک���و و س���ن   ب���ل���ش���وي���ک
ب��رای س��ازم��ان��ده��ی ان��ق��الب   پ��ت��رزب��ورگ

کارگری تنها پاسخ کمونيست های ک�ارگ�ری 
کارگری، ب�ل�ک�ه   است. نه تنها قيام و انقالب

س��ازم��ان��ده��ی ي��ک ت��ح��ص��ن و اع��ت��ص��اب 
و تشکيالت م�م�ک�ن   کارگران بدون سازمان

نيست، اين را، فعاليت کميته کمونيستی ب�اک�و 
قدم به قدم نشان م�ي�ده�د و نش�ان م�ي�ده�د ک�ه 
انقالب کارگری بدون تئوری م�ارکس�س�ي�م و 
بدون تشکيالت و حزب لنينی ممکن ن�ي�س�ت. 

و ش�ي�وه   کتاب نينا انعکاس اين مبارزه است
و سبک کار کمونيسته�ا در رس�ي�دن ب�ه اي�ن 

 .اهداف را تعقيب ميکند
کتاب نينا داستان مبارزه و زندگی ک�ارگ�ران 
و فعاليت ک�م�ون�ي�س�ت�ی در ب�اک�و در ف�اص�ل�ه 

اس�ت. ن�ويس�ن�ده  ١٩٠۴ت�ا  ١٩٠١سال�ه�ای 
کتاب نينا ثابت رحمان است و م�ت�رج�م م�ت�ن 

 .فارسی آن سيروس مددی است
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 چرا انتقاد می کنيم ؟ -1
 از چه چيز و چگونه بايد انتقاد کنيم ؟

 ديدگاه حاکم بر انتقاد چه بايد باشد ؟
تاثيرات نيم قرن اپورتونيسم و س�ازش�ک�اری 
حزب توده و متعاقب آن تاثي�رات م�ائ�وئ�ي�س�م 
که بالفاصله و با پشتوانه ی نيروی چند ص�د 
ميليونی خلق چين ، جايگزين اين تفک�رات ، 
بويژه در ميان جوانان انقالبی کشور ما شد ، 
در درون جنبش چ�پ اي�ران ب�ه رواج ي�ک 
فرهنگ غير مارکسيستی انجاميد و در م�ي�ان 
طبقه کارگر و جوانان مدافع کمونيسم ، شيوه 
تفکر و متدلوژی خاصی را بنيان گ�ذاش�ت ، 
ک��ه ث��م��ره ی آن چ��ي��زی ن��ب��ود ج��ز ن��وع��ی 
ولنگاری ، بی اصولی و ل�ي�ب�رال�ي�س�م اش�اع�ه 
اين گرايشات هر چند از دو م�وض�ع ک�ام�ال 
متفاوت ، يکی از موضع راس�ت و دي�گ�ری 
از موضع چپ ، جنب�ش ک�ارگ�ری اي�ران را 
زير ضرب گرفتند ، اما ت�اث�ي�رات ي�ک�س�ان�ی 
آفريدن�د ! ه�ر دو ب�ه ن�وع�ی ، م�ارکس�ي�س�م 
اکادميک ولنگاری و عاميانه را دامن زدند . 
اولی بی بند و باری و ليبراليسم را رواج می 
داد و دومی جزمی گرائی و تحجر انديشه را 
، نتيجه يکی بود : دوری از اصول خ�الق و 
پرنسيپ های انقالبی و کمونيستی و ت�ق�وي�ت 
و رشد تفکرات و گ�رايش�ات م�ح�ف�ل�ی خ�رده 
بورژوائی ! سرنوشت محتوم هر دو ن�ي�ز ب�ه 
همان ليبراليسم و بی بند و باری سياسی خت�م 

 می شد !
اين تفکرات انحرافی تاثيرات بالواسطه خود 
را در تمامی سطوح و علی ال�خ�ص�وص در 
مت�دول�وژی و ش�ي�وه ک�ار ن�ي�روه�ای م�داف�ع 
کمونيسم ، دقيقا بر جای می گذاشت . ان�ت�ق�اد 
و انتقاد از خود نيز بمثابه يکی از مه�م�ت�ري�ن 
وجوه ابزار پي�ش ب�رن�ده و ع�ن�ص�ر رش�د و 
سازمانگری تشک�ي�الت ک�م�ون�ي�س�ت�ی از اي�ن 
قاعده مستثنی نبوده و شديدا تحت ت�اث�ي�ر اي�ن 

 انحرافات قرار می گرفت .
اولی توجيه گری ، دي�گ�ر ف�ري�ب�ی و ان�ت�ق�اد 
ناپذيری را دام�ن م�ی زد . دوم�ی ش�وال�ي�ه 
گری ، قالب سازی ، خ�ود ف�ري�ب�ی و ان�ت�ق�اد 
پذيری بی محتوا و بدون مضمون را ! اول�ی 
که اساسا قصد تغ�ي�ي�ر و دگ�رگ�ون�ی خ�ود و 

جامعه را ن�داش�ت ، ه�م�واره و پ�ي�وس�ت�ه از 
انتقاد نسبت به خود و گروه خ�ود ط�ف�ره م�ی 
رفت و دومی ف�ق�ط ب�ه ش�اه�ر و س�ط�ح م�ی 
چسبيد و با پذيرش انتقادات مکرر و م�ت�وال�ی 
اما عاری از مضمون بدون محتوا مدام م�ث�ل 
اسب عصاری روی اشتباه�ات خ�ود در ج�ا 
می زد و گاه انقدر خود را اسير ظ�اه�ر م�ی 
ساخت که ت�وان ن�ج�ات از چ�ارچ�وب ت�ن�گ 
ابداعی خود را که برای ظ�اه�رس�ازی ع�ل�ي�ه 
خود آفريده بود م�ط�ل�ق�ا از دس�ت م�ی داد . 
چنين تفکری هميشه و ه�م�واره از ه�رگ�ون�ه 
برخورد خالقانه با مسائل باز می م�ان�د ، ب�ه 
پاسيفيسم و انفعال می گرائيد و ت�وان ت�غ�ي�ي�ر 
خود و جامعه کامال از او ساقط می گ�ردي�د . 
چپ به راست می فلطيد وو به سرنوش�ت آن 
دچار می شد . هر چند در جنبش کموني�س�ت�ی 
ايران اين دو گرايش رو به مرگ و ن�اب�ودی 
نهاده است و در ميان ک�ارگ�ران ک�م�ون�ي�س�ت 
ديگر کشش و گيرائی ندارد ، ب�ا اي�ن وج�ود 
اينجا و آنجا بسياری از عناصر و بقايای اي�ن 
انحرافات ب�ه چش�م م�ی خ�ورد و ب�ا س�خ�ت 
جانی و سماجت بی حدو حصری ب�ه ح�ي�ات 

 خود ادامه می دهد .
امروز که طبقه کارگر ايران می رود ک�ه ت�ا 
حزب سياسی خ�ود را بس�ازد ، ام�روز ک�ه 
پرولتاريای آگاه ايران م�ی رود ت�ا ب�ا درک 

 –عميق از آم�وزش�ه�ای خ�الق م�ارکس�ي�س�م 
لنينيسم ، ب�ورژوازی را از ق�درت ب�ه زي�ر 
کشد و بنيادهای حکومت خود را استوار کن�د 
، جا دارد تا هر آنچه که مهر کهنگی خ�ورده 
است بدور افکنده شود و شيوه ها و روشهای 
کمونيس�ت�ی ج�اي�گ�زي�ن ه�رگ�ون�ه ان�ح�راف�ات 
گذشته گردد. کموني�س�ت�ه�ا ب�اي�د راه و روش 
نوين برخورد را در تمامی زمينه ها از هم�ه 
و هر گونه بقايای گرايش�ات ان�ح�راف�ی ک�ه�ن 

 برهانند .

 روش نقد کمونيستی  -2
هر بار که سخن از انتقاد و انتقاد از خود ب�ه 
ميان می آيد ، بالف�اص�ل�ه اي�ن اي�ده در ذه�ن 
بسياری از رفقای ما شکل می گيرد ک�ه ب�ل�ه 
در يک تشکيالت کمونيستی ، از ض�ع�ف ه�ا 
و خطاها ن�ب�اي�د ه�راس داش�ت . ض�ع�ف�ه�ا و 
اشتباهات فردی ئ تش�ک�ي�الت�ی را ب�اي�د ب�ی 
رحمانه به باد انت�ق�اد گ�رف�ت ، ص�ادق�ان�ه از 
خود انتقاد کرد ضعفهای خود را ش�ن�اخ�ت و 
در جهت تصيح آن حرکت کرد . اين امر فی 
نفسه کار صحيحی نيست . فقط به اين ش�رط 
که بمثابه يک بديل واکنشی و ي�ک ان�ع�ک�اس 
صرف در برابر گرايشات ت�وج�ي�ه گ�ران�ه و 
انتقاد ناپذيری به ارث رسيده از ح�زب ت�وده 
، پيشاروی ما قرار نگرفته باشد . فقط به اين 
شرط که به ظ�اه�ر س�ازی و ش�ک�ل گ�رائ�ی 
نيانجامد چون در اين صورت حتما و ق�ط�ع�ا 
به يک امر خود بخودی و عينا بهمان چي�زی 
تبديل خواهد شد که ابتدا از آن گري�زان ب�وده 
است . و دقيقا به همين علت است ک�ه ب�اره�ا 
به رفقائی بر می خوريم که ض�ع�ف�ه�ای خ�ود 
را می شناسند ، مدام از خود انتقاد می ک�ن�ن�د 
، صادقانه هم انتقاد می کن�ن�د ، ام�ا ه�م�ي�ش�ه 
همان شعفها و خطاهائی که خود بهتر از ه�ر 
کس ديگ�ر ب�ر آن آگ�اه�ن�د ، در زم�ي�ن�ه ه�ا 
فعاليت و حرکاتشان تکرار م�ی ش�ود و ب�از 
هم تکرار می شود . اين ن�م�ون�ه ای از ي�ک 
بديل واکنشی در برابر گرايشات انتقاد ناپذير 
بود ، و گويای اين حقيقت اس�ت ک�ه ه�م اي�ن 
دسته از انتقاد کنندگان و هم آن رفقائی که بر 
اينگونه انتقادات صحه می گ�ذارن�د و آن را 
می پذيرند ، و در صورت تکرار بازهم م�ی 
پذيرند هيچ کدام درک درس�ت�ی از مض�م�ون 
واقعی انتقاد کمونيستی ندارند و عليرغم همه 
صداقت و صراحتی که در ک�ار خ�ود ب�ک�ار 
می گيرند ، ه�ن�وز ق�ادر ن�ي�س�ت�ن�د م�رز ب�ي�ن 
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انتقاد و انتقاد از خود به شيوه 
) 1كمونيستي ( بخش   

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست با اتكا به خط مشي روشن و مشخص كه حاصل 
جمعبندي نقاط ضعف و قدرت جنبش كمونيستي و تحليل ارزيابي از شرايط ايران 
و جهان تدوين و تصويب شده اند در راه تحقق آرمان انساني آزادي و سوسياليسم 

مبارزه ميكند و در تالش است تا بتدريج با شيوه اي اصولي و انقالبي بخش هاي 
ضربه خورده سازمان را نوسازي كرده و در اين راه از همه رفقاي فدائي و 

كمونيست دعوت كرده تا به سازمان به پيوندند و انرا در راه رسيدن به آرمانهاي 
انساني خود ياري رسانند . سازمان فدائيان كمونيست با پيگيري روش هاي درست 

و اصولي و انقالبي كماكان در راه نوسازي سازمان ، وحدت جنبش كمونيستي 
ايران ، اتحاد سوسياليستها و تمامي آزادي خواهان واقعي كه براي آزادي از يوغ 
 ستم و استثمار و زور و سركوب مبارزه ميكنند به تالش خود ادامه خواهد داد . 

 زنده و پرتوان باد اتحاد خلقها تحت ستم ايران برای براندازی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی ! 



ص��داق��ت ک��م��ون��ي��س��ت��ی و ص��راح��ت خ��رده 
 بورژوائی را از يکديگر تفکيک کنند .

هسته های کمونيستی با اجتناب از اين روش 
در هر امر انتقادی ، قبل از هر چيز باي�د ب�ه 
خود مسئله انتقاد ، با ديد انت�ق�اد ک�م�ون�ي�س�ت�ی 
بنگرند . بايد مضمون ک�م�ون�ي�س�ت�ی ان�ت�ق�اد و 
انتقاد از خود را بشناسند ، بايد بدانن�د ک�ه از 
چه چيزی و برای چه انتقاد می کنند و توج�ه 
داشته باشند که ديدگاه حاکم بر انتق�اد وس�ي�ل�ه 
ای است برای تغيير واقعيت . انتقاد اب�زاری 
است برای تغيير روش ، برای تکامل ت�ف�ک�ر 
و شعور ، انتقاد وسيله ای اس�ت ب�رای ن�ف�ی 
موجوديت کهنه و تکامل به وضع�ي�ت ج�دي�د. 
رفيقی که بارها به اشتباهات خود انت�ق�اد م�ی 
کند ، ولی مدام به تکرار ه�م�ان اش�ت�ب�اه م�ی 
پردازد ، در حقيقت ارتباط ذهنيت و واقعي�ت 
را نمی شناسد . ف�ردی اس�ت ک�ه ده�ن�ي�ت و 
شعور خود را به بازی گرفته اس�ت ، ب�دون 
آن که عناصر تحول بخش واقعيت را بيابد و 

 عوامل تغيير دهنده را باز شناخته باشد !
وقتی می گوئيم ان�ت�ق�اد ب�اي�د ب�ه م�ن�ظ�ور ب�ر 
طرف کردن اشت�ب�اه�ات و خ�ط�اه�ا و دس�ت 
يابی به راه حل های جدي�د ص�ورت گ�ي�رد ، 
هنگامی که می گوئيم انتقاد بايد برای ت�غ�ي�ي�ر 
و ن��ف��ی وض��ع��ي��ت م��وج��ود و ج��اي��گ��زي��ن��ی 
وضعيت جديد انجام گيرد ، وقتی می گ�وئ�ي�م 
انتقاد هدف خود را به ک�ارگ�ي�ری ت�ج�ارب ، 
ارتقاء آگاهی ، تک�ام�ل ش�ع�ور و ب�اال ب�ردن 
توانمندی و تق�وي�ت اراده ، ب�رای ت�غ�ي�ي�ر و 
تبديل و تحول به وضع�ي�ت ج�دي�د ق�رار م�ی 
دهد ، پس قبل از همه الزم اس�ت ب�گ�وئ�ي�م ، 
انتقاد بايد از هرگونه برخورد شخصی م�ب�را 
باشد . البته ظاهرااين اصل پذيرفت�ه ش�ده ای 
است از و از قضا همان دسته از رفقائی ک�ه 
انتقاد از خود مکرر را به يک امر يکنواخت 
و خستگی آور در خود تبديل کرده اند ، شايد 
بيشتر از ديگران خود را به اين اصل پاي�ب�ن�د 
می دانند . ول�ی ص�رف اي�ن پ�ذي�رش ک�اف�ی 
نيست . پيش شرط اينکه بدانيم چرا يک ام�ر 
انتقادی را نبايد به يک وشيله ب�رای تص�ف�ي�ه 
حساب شخصی و گروهی ت�ب�دي�ل ک�رد الزم 
است بدانيم اصوال چ�را روش�ه�ای ان�ح�راف�ی 

 انتقاد به امر شخصی تبديل می شود ؟!
همانگونه که می دانيد هدف کمونيستها تغيي�ر 
جامعه طبقاتی از اشکال کهنه به شکل ن�وي�ن 
و غير طبقاتی اس�ت . اه�داف ک�م�ون�ي�س�ت�ه�ا 
تغيير مناسبات اجتماعی اس�ت و ن�ه ت�غ�ي�ي�ر 
خصلت و ش�خ�ص�ي�ت اش�خ�اص ، چ�را ک�ه 
خصلت و خصوصيات فردی خود در نتي�ج�ه 
تغيير م�ن�اس�ب�ات اج�ت�م�اع�ی ج�ب�را دگ�رگ�ون 

 خواهد شد . 
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خلق قهرمان ، کارگران و زحمتکشان  و رفقای مبارز با 
مشارکت و ارسال گزارشات ، نظريات و انتقادات خود ما 
 را در غنی تر ساختن هر چه بيشتر نشريه ياری نمائيد 

برای تماس با سازمان اتحاد فدائيان کمونيست با يکی از 
 آدرسهای زير تماس بگيريد :

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org 

 کميته کردستان 
Kurdistan@fedayi.org 

 کميته تهران
Tehran@fedayi@org 

 کميته کرج
karaj@fedayi.org 

 کميته آذربايجان
azer@fedayi.org 
 کميته امور پناهندگی

panahjo@fedayi.org 
 ريگای گه ل در فيس بوک

Www.facebook.com /regaygal 
 فدائيان کمونيست در فيس بوک 

 www.facebook.comفدائيان کمونيست/ 


