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 کارگران جهان متحد شوید !
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 سال آخر خدمت 3ساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری بر حسب 0افزایش

 اجرای دور جدید برنامه های نئولیبرالی در دولت یک دست و سرکوبگر رئیسی
 

روی کار آوردن دولت  نظامی امنیتی به رهبری ابراهیم رئیسی معرعروب بعه 
آیت اهلل  قاتل، نشاندهنده مرحله مرینی از دوران گزار برنامه نئولیبرالیعسعتعی 
است که حاکمیت برای اجرای آن نیاز به دولتی یکدست تر وسرکعوبعتعرتعر 
داشت تا بتواند اعتراضات اجتماعی و تبرات ناشی از آنعرا را سعرکعو  و 
مهارسازد. تبلور در پیش گرفتن این سیاست  و تصمیم قطری حعاکعمعیعت در 

 بروشنی قابل مشاهده است. 1041اجرای آن، در الیحه بودجه  

دو روز پس از برگزاری یکی از بززرگزیزریز  

 ۰۵۱یجمعات اعیراضی معلما   در بزیزا از 

شهر وشهرسیا  و روسزیزا یزای رشزور و در 

نییجه یمبسیگی  وسرفرود نیاورد  ایز  بز زا 

از زحمیکشا  جزامزعزه در مز زابزب سزررزو  و 

فری  حارما ، باعث شد یزا سزرانزجزال مزجزلزس 

الیحزه ریزبزه  ۶اریجاع در روز چهارشنبه ماده 

بندی معلما  را به یصوی  برساند . بعد از ده 

ساب بالیکلیفی یرچند یصزویز  شزد  ایز  بزنزد 

ازالیحه نشانه ع   نشینی حزارزمزیزت مزحزسزو  

میشود اما با مطالبه و  واست معلما  مبنی بزر 

سازی بزازنشزسزیزگزا   اجرای رامب طرح یمسا 

مطابق بزا ازانزو  مزدیزریزت  زدمزات رشزوری  

فاصله دارد. در ای  رابطه اگرگال یای دیگری 

برداشیه نشود وسایر مزطزالزبزات بزه فزرامزوشزی 

سپزرده شزونزد حزارزمزیزت مزی یزوانزد بزا اعزمزاب 

سیاست فری  و سررو  و یفراه  بی  صزفزو  

معلما   ای  الیزحزه سزریزمزبزنزدی شزده را نزیزز 

درمرحله اجزرایزی بزا مزوانزد مزیزعزددی مزواجزه 

نماید. چرا ره  مزطزالزبزات مزعزلزمزا  نسزبزت بزه 

اشربندی ای  زحمیکشا  گوناگو  و  در رلزیزت 

 وداا  بسیار فرایراز  واست   طرح طزبز زه 

بندی   و اانو  یمسانسازی   است. مطزالزبزات 

م یلفی ره  ااشارم یل  معلما  را به صزفزو  

مبارزه رشانده  وایحاد آنها را یامی  ررده و از 

پشییبانی سایر زحمزیزکزشزا  بزر زوردار نزمزوده 

است، نمییواند با یصوی  یک الیحه سزر و دل  

 بریده، سست و ازیل بگسلد. 

سازی، بدون  اجرای همسان” 
 “بازی حقه

اتحاد و مبارزه تنها راه پیروزی 
 معلمان است

* اعدام چهارتن از زندانیان سیاسی، جنایتی که بی پاسخ 

 نخواهد ماند
 * سرمایه داری یا مایه داری ؛ مسئله این است

 آذر 08مین سالگرد 86* بمناسبت  

 مبارزات سراسری معلمان * 

* بمناسبت هفتاد وپنجمین سالگرد بخون کشیده شدن جنبش 

 انقالبی و دموکراتیک آذربایجان
* گزارش مطبوعاتی کمیته روابط بین المللی سازمان اتحاد 

فدائیان کمونیست  به مناسبت دومین سالگرد اعتراضات 
 (.0103)نوامبر  0336سراسری آبان 

 

 اطالعیه های مشترک

* از اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان پیگیرانه حمایت 

 !کنیم

رژیم جنایت و کشتار را “ طناب های بر گردن“سرکوب و* 

 0ادامه در صفحه نجات نمی دهد!

 3ادامه در صفحه



 

 ... ادامه از صفحه اوب
درنظر نگرفی  ای  پارامزیزریزا ، و ارایزه  

راه رززاریزای الزل  بززرای ادامززه ایزحززاد و 
مززبززارزه یززا حصززوب بززه یززمززه مززطززالززبززات 
مطروحه  طر ایجزاد یزفزرازه  و فزریز  و 
سررو   از سوی رژیل  را در پی  زوایزد 
داشت. عالوه برآ   بی یوجهی به مطالبات 
عمومی ره در ای  مرحله از جنبا یزوسزط 
معلما  مطرح شده و مورد پشییبانی جنبزا 
یای اجیماعی دیگر ارارگزرفزیزه اسزت مزی 
یواند مبارزات معلما  را از پشییبانی سایر 

 زحمیکشا  نیز محرول سازد.
نگایی م یصر به مطالبزات مزعزلزمزا  طزی  
دیه ا یر نشا  میدید ره  مطالبایزی نزظزیزر  
بیمه یای درمانی، رفاه و معیشزت، رزمزبزود 
مدارس و ریا  یای درسی  رزه از سزوی 
فعاال  صنفی  و رارمندا  و غیزره بزمزهزابزه 
 واست یا و مطالبات فزریزنزگزیزا  مزطزرح 
بوده  یا  م الفت با  صوصی سزازی  در 
حززوزه آمززوزا و پززرورا، مزز ززالززفززت بززا 
آموزا مذیبی ایدیولوژیزک، پزایزیز  بزود  
ریفیت آموزا  ره از طریق انزجزمز  یزا و 
نهادیای م یل   معلما  طرح و پزیزگزیزری 
شده است و مطالبات اری اء یزافزیزه دیزگزری 
نززظززیززرآمززوزا بززه زبززا  مززادری، آزادی 
زندانیا  سیاسی،   یزحزصزیزب رایزگزا   و 
 واست  ریبه بندی معلما  و یمزسزانسزازی 
ح وق بازنشسیگا   مشابزه ایزنزهزا نزه یزنزهزا 

منافد گروه یزای و رده یزای مز زیزلز  
معلما  را در برمیگیرد بلکه بسیاری از 
آنززهززا  ززواسززت ارززهززریززت رززارگززرا  و 
زحززمززیززکززشززا  و زنززا  و جززوانززا  نززیززز 
میباشد .  زواسزت اجزرای الیزحزه ریزبزه 
بندی معلمزا  نزیزز بزیزا از ده سزاب جززء 
مهمی از  زواسزت یزای مزعزلزمزا  بزوده و 
یربار دولت با داد  وعزده وعزیزد یزای یزو 
 الی از یصوی  و اجرای آ  سر بزاز زده 
است.  در بند یفیل  ای  الیحه آمده است ره 

یزای مز زیزلز ،   ح وق معلما  باید در رده
بندی شزود.  یار یا اسیادیار طب ه مهب آموزا

درصزد  ۰۱ح وق یل باید میناس  با حدااب 
اعضای ییات علمی باشد؛ یعنزی اگزر یزک 

یزار دانشزگزاه اسزت،  معلزل در رده آمزوزا
درصزد حز زوق او در  ۰۱ح واا نباید از 

 دانشگاه، رمیر باشد.  
ای  طرح یا رنو  باریا دست راری شزد و 
در م اطعی نیز بکزلزی رزنزار گزذاشزیزه شزده 
است اما سرانجال با اعیزراضزات مزکزرر و 
گسیرده معلما  طرحی سر و دل بزریزده از 
آ  یهیه و به یصوی  رسیده است ره  نمزی 

 یواند مورد پذیرا معلما  ارار گیرد.
ابب ازای  معلما   نسبت به یزیزیزیزرایزی رزه 
درای  الیحه صورت گرفیه بزود مزعزیزر  
بززوده و مززیززگززفززیززنززد  در الیززحززه جززدیززد، 

انزد.  درصدیای افزایا ح وق رایا یزافزیزه
در الیحه ابلی، درصدیزای افززایزا بزرای 

، ۶۱، ۵۵، ۵۵ریبه اوب یا پنجل به یریی  
درصد از حکل معلما  بزود. در  ۰۵و  ۰۱

الیحه جدید، درصدیای افزایا حکل بزرای 
، ۷۰، ۵۵، ۰۱ریبه اوب یا پنجل به یریی  

 درصد از حکل معلما  است.   ۵۷و  ۵۰

یزای  برای یمی  شورای یمایزنزگزی یشزکزب
نزامزه  زود اعزالل  صنفی فرینگیا  در اطزد

بزا  ۰۵۱۱ واید در سزاب  ررد:  دولت می
مزیزلزیزارد  ۵۱۱یززار و ۰۵ا یصاص ینها 

شنبزه  بندی را در روز یک یوما  طرح ریبه
بندی رند. ای  در حالی اسزت  آذر سریل ۵۰

بززنززدی بززر اسززاس  رززه اجززرای رززامززب ریززبززه
یرازی با ح وق اعضزای یزیزات عزلزمزی  یل

یززار مزیزلزیزارد  ۰۶دانشگاه نیازمند حدااب 
یوما  است. ضم  آ  ره اگزر ازرار بزاشزد 

بندی از شزا مزایزه دول سزاب جزاری  ریبه
یززار مزیزلزیزارد یزومزا   ۷۰اجرا شود، به 

بودجه نیاز است. به زبا  ساده و اابب فهل، 
یززار و ۰۵باید به دولت و مزجزلزس گزفزت 

میلیارد یزومزا  یزنزهزا بزاعزث افززایزا  ۵۱۱
ح وای بی  یک یا سه میلیو  یزومزا  بزرای 
یر فرینگی  زوایزد شزد و ایز  در یضزاد 

بززنززدی بززر اسززاس  آشززکززار بززا طززرح ریززبززه
یرازی و برنزامزه شزشزل یزوسزعزه و سزنزد  یل

 یحوب بنیادی  است. 
حاب پرسیدنی است دولیی ره اجرای الیحزه 
ریبه بندی طزبزق  زواسزت مزعزلزمزا  را بزه 
داشی  بودجه مشروط  رزرده اسزت  بز زوب 
فعاال  صنفی معلما  جزح ه بازی چگزونزه 

یززارو پزانصزد ۰۵می یوانست فاصله بیز  
یزارمیلیارد یوما  پررنزد ۰۶میلیارد را با 

 ؟  
درایزز  مززیززا   یززمززسززا  سززازی حزز ززوق 
بازنشسیگا   نیز ره  اعیراضزات گسزیزرده 
ای  اشر زحمیکا را در پی داشزت یزنزوز 
با اما و اگرزیادی مواجه است.  الیحزه ای 

  رداد امساب به   18ره رلیات آ  در

 011 -// شماره  0011آذر ماه 

 0صفحه 

اجرای ” 
سازی، بدون  همسان

 “بازی حقه
اتحاد و مبارزه تنها 
راه پیروزی معلمان 

 است

 

  06ادامه در صفحه



 

روی کار آوردن دولت  نظامی  ممیتی یهی   ی  
رهبری م رمه م رئ س  میریروب  ی  آایت م   
قاتل، نشاندهتده مرحل  مر ت  مز دورمن گیامر 
 رنام  نئول برمل سه  مست ک  حاکییی یت  یرمی 
مجرمی آن نی یاز  ی  دولیهی  ایریدسیت تیر 
وسرکو گرتر دمشت تیا  یهیومنید مضیهیرم یا  
مجهیاض  و تبرا  ناش  مز آنرم رم سیرکیوو و 
مهارسازد. تبلور در پ ش گرفهن مان س است  و 
تصی م قطر  حاکیی یت در مجیرمی آن، در 

 روشتی  قیا یل مشیاهیده  1041الاح   ودج   
 مست.

 ی دولت رئ س  تصی یم دمرد تیییامی  کسیر
 ودج  و مخارج دسهگاه های ضراض و طیوایل  
ممت ه ، نظام  و منهظام  و نهادهیای  ی یشیییار 
مذهبی  و مرگیان هیای سیرکیوو  و دزد 
ومخهالس گر رم مز ج ب خیالی  کیارگیرمن و 
زحیهرشان ومحرومان کشور تیامی ین  یریتید. 
مفاماش  ودج  سپاه، صدم و سی یییا و سیاایر 
مخارج مرگان های سرکوو و  یوروکیرمسی ، 
مفاماش هاات  خدما   هدمشه  و میخیا یرم ، 

هیامر  04آو و  رق و جرمئم رمنتدگ  فروش 
 0044م ل ارد مورمق قر    و اا حیذب  دالر 

تومان  و  مومرد داگری رم م  تومن  رشیرد ک   
نشان  سازمانده  ترر     رحیان  تر  رحقیوق 

 و مر شت کارگرمن و زحیهرشان مست. 
میاده ومحیده  04نیون  آشرارتر آن  تبیصیره 

مست ک  میر یوم می  شیود  ی   1041 ودج  
کاهش مسهیری و مفاماش سن  ازنشهگی  کی  
مجرمی آن  زندگ  ومر شت م ل ون ها خانیومده 
کارگری و ساار زحیهرشان رم  ا خطر فالکیت 
رو رو خومهد کرد. درمان الاحی  کی  تیحیت 

میتیا ین منسیانی  و ” ضتومن  کل  وضومم فرابان  
حدمقل و حیدمکی یر ” تتظ م شده مست. ”  دولت 

سن  ازنشسهگ  تیام  مسهخدم ن مرد و زن  ی  
هرم امن سا ق  خدمیت در صیتیدوق تی می ین  

سال مفاماش خومهد اافت. محاسب   0مجهیاض ، 
هیای  حقوق  ازنشسهگی  در تیییام صیتیدوق

 ازنشسهگ  مضم مز کشوری، لشرری و سازمیان 

ت م ن مجهیاض   ر مساس مهوسط س  سال آخیر 
 “.زمان مشهغال خومهد  ود

 آمده مست 1041ی  در الاح   ودج 
   متظور پاادمرسازی متا ن صتیدوق هیای  -د«

 : 1041 ازنشسهگ ، مز م هدمی سال 
ستوم  خدمت مورد قبول  رمی  ازنشسهگ  -  1

تیام  مسهخدم ن مرد و زن دمرمی حیدمقیل 
مدرک کارشتاس  مرهبر در تییامی  صیتیدوق 
های  ازنشسهگ  مضم مز کشیوری، لشیریری، 

سیال مفیامایش (  0سازمان تام ن مجهیاض ، دو )
 .م  اا د

حدمقل و حدمک ر سن  ازنشسهگ  تیییامی  -  0
مسهخدم ن مرد و زن    هر م امن سا ق  خدمت 
( 0در صتدوق سازمان تام ن مجهیییاضی ، دو )

هیای  اا د. محرام قطر  ه یئیت سال مفاماش م 
رس دگ     تخلفا  مدمری  رمی  ازنشسهگ  مز 

 .مان حرم مسه ت  مست
ی حقوق  ازنشسهگ  در تیییامی   محاسب –  ۳

های  ازنشسهیگی  مضیم مز کشیوری،  صتدوق
لشرری، سازمان ت م ن مجیهیییاضی ،  یرمسیاس 
مهوسط حقوق س  سال آخیر  زمیان  مشیهیغیال 

 »خومهد  ود.
قانون ت می ین  ۶۷مان در حال  مست ک  در ماده 

 مجهیاض  آمده مست :
مشیول ن مان قانیون در صیور    -۶۷ی  ماده«

حائا  ودن شرماط زار حق مسهفاده مز مسهیییری 
 . ازنشسهگ  رم خومهتد دمشت

ی مقرر رم قیبیل مز  حدمقل ده سال حق   ی   -1
 .تاراخ تقا ای  ازنشسهگ  پردمخه   اشتد

سن مرد    شصت سال تیام و سین زن  ی    -0
 » اشد... پتج سال تیام رس ده و پتجاه

ی می یامن  ن ا در  یاره ۶۶ی  ی ماده و در تبصره
 مسهیری  ازنشسهگ  آمده مست:

ی  مهوسط ماد اا حقوق  رمی محاسب   –تبصره «
مسهیری  ازنشسهگ  ضبار  مست مز میجیییو  

شده ک   ر مساس آن حق   ی   ماد اا حقوق   ی 

پردمخت گردایده ریرب آخیراین دو سیال  
 »چهار. و پردمخت حق   ی ، تقس م  ر   ست

 دان ترت ب دولت قومن ن  ازنشسهگ  تیامی ین 
مجهیاض   موجود رم ن ا ک  مساسا مورد مضهرض 
کارگرمن و زحیهرشان  وده و مر شت آنهیا رم 
تام ن نی ررد  دور زده  مست و  جای توج   ی  
خومست ها ومطالبا   آنها مزجیل  هیسانسازی 
دسهیادها، مکتون   رآن مست تا  ا مفاماش سین 
 ازنشسهگ   و محاسب   آخران حیقیوق مز دو 
سال    س  سال   رتومن پاا   محاسیبی  حیقیوق 
 ازنشسهگ   زندگ  م ل ونها نفر رم  یا تیهیداید 

 مومج  سازد.
در مان زم ت  مکبر شوکت، ضضو سا ق هی یئیت  

کیتید:  ممتای سازمان ت م ن مجهیاض  مرهار می 
مان مو و  خالب قانون مسیت چیرمکی  در ” 

سال سیا یقی   ۳4قانون رفاه و ت م ن مجهیاض   ا 
شود و ماتر   یدون در نیظیر  فرد  ازنشسه  م 

 اره و فقیط  یرمی  گرفهن شرماط کارگری اک
ماتر  مضهبارم  دولت، مفاماش اا د، مان میورد 

 “.مند، مشهباه مست رم آورده
مان تررض درشرماط  سازمان دمده شده مسیت 
ک  هم مکتون م ل ونها نفرمز شیول ت    ی  های 
مجهیاض  خارج هسهتد مخ رم م رهاشم موسوی، 
مدارضامل سازمان تام ن مجهیاض  تریدمد مفیرمد 

م ل ون و  ۷شاغل  دون   ی  در مارمن رم حدود 
مان درحیالی   . هامر نفر مضالم کرده مست 044

قانون مساس  مارمن،  00مست ک   ر مساس مصل 
تام ن مجهیاض  حق هییگیانی  و ضیییومی  و 

 ترل ف دولت ضتومن شده مست.
ما در مقاال  مهردد  ارها نوشه  مام کی  ریایم 
جیهوری مسالم  در پ اده کردن   رنام  موسوم 
   نئول ب رمل  ترلل نخومهد کرد و    هرق یییهی   
شده مجبور    پ اده کردن آن مست  ا مان خ ال 
 اطل ک  مان  رنام  مقهصادی حالل  حرمن هیای 
مقهصادی موجود خومهد  ود .در مان م ان ضالوه 
 رخصوص  سازاها، حذب اارمن  هیا، مخیرمج 
های گسهرده تحت ضتومن تردال نی یرو، میالی  
سازی وتجاری سیازی  خیدمیا  ضیییومی ، 
 هدمشت، آموزش و پرورش و غ ره ک    یاور 
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 سال آخر خدمت 3ساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری بر حسب 2افزایش
 اجرای دور جدید برنامه های نئولیبرالی در دولت یک دست و سرکوبگر رئیسی

-خ
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سرن اه وسرکوو    مجرم گذمشه  می  شیونید، 
مفاماش سن  ازنشسهگ  ن یا مز جیییلی  منیهیا 
محسوو م شود ک  درچیهیارچیوو میقیررم  
زدمئ  مز ن روی کار مکتون و در مان دوره قیرمر 
مست  دست دولت ممت ه  نظام   رئ س  جیالد 
ضیل  گردد.  رنام  می ک  ط    ش مزس  دهی   
 وس ل  دولت های رنیگیارنیو  وم سیهی   ی  
حاکی ت  درضرص  های مخهلف   ییورد مجیرم 

 گذمشه  شده مست .
تردادی ن ست ک   مجرمی مان  رنام  تهاجییی  
ضل   ن روی کار و دست آوردهای منیدک آن 
هیچون  س اری مز مقدمما   د کارگری نظیام 
حاکم  ا مضهرم ا  توده می مومج  خومهد شید  
وطبق  کارگر و زحیهرشان ساکت  و نیظیاره 
گرنخومهتد  ود چرمک  درشرماطی  کی  تیورم 
  دمد م رتد و هر روز ق یت ماایحیهیاج مولی ی  
زحیهرشان  مفاماش م  ا د و سیطیح حیقیوق 
ودرآمدها چتدان  رم رزارخیط فیقیرمسیت ... 
مفاماش سن  ازنشسهگ  و تغ  رم انگ ن  دوسال 
آخرحقوق   رتومن پاا  محیاسیبی   مسیهیییری 
 ازنشسهگ     س  سال  زندگ  و مریاش تیوده 
کاروزحیت رم  ا تهدایدم   جیدی میومجی   
خومهد ساخت. مز مان رو  رمی ن یروی کیار و 
زحیت رمه  جا مضیهیرمض و میبیارزه  یاقی  
نی یاند وآنچ   داه  و روشین مسیت، ماین 
ومقر ت مست ک  در مان م ان ضیده می شیامیل 
سرماا  دمرمن، تجار و ماف ای قدر  و ثیرو ، 
 ر ثرو  های شان مفاوده خومهد شد و  یخیش 
مک راه  مز جامر  ارت  ن روی کار و زحیییت 
  ش مز   ش    قرر فقر و نیدمری سیوق دمده 

 خومهتد شد.
در مان م ان  سرکوو تتها س اسه  مسیت کی   

ریام  رمی منجام آن مز ه چ مقدممی  فیروگیامر 
نخومهد کرد و مما چاره کارگرمن و زحیهرشان 

 وحد  وتشر ال  مست .
در صورت ر  ن روی ضظ م کار و زحیییت کی  
ممروزه مز هر سوی مورد تهاجم سرماا  دمرمن و 
دولت سرکو گر آن قرمرگرفه  مند  هومنیتید  ی  
مبارزم  پرمکتده خود پااان دمده و ضیالوه  یر 
مهشرل شدن در مح ط کیار و زاسیت خیود  
تالش کتتد در اک جبه  منقال   کی  میبی ین 
خومست ها و مطالبا  کیوتیاه مید  و درمز 
مد  آنها  اشد، مهحد شیونید، آنیگیاه هی یچ 

 ن روئ  رم اارمی مقا ل   ا آنها نخومهد  ود.  
 1044آذر00ضیوموغل  -خ
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اعدام چهارتن از زندانیان سیاسی، جنایتی که  

 بی پاسخ نخواهد ماند.

 
 

طزی دو روز   ا بار منیشره حاری از آ  اسزت رزه رژیزل جزمزهزوری اسزالمزی
ایزب رزردسزیزا  ،دو زنزدانزی دیزگزر ایزب  گذشیه یمزما  با اعدال حیدراربانزی 

بلوچسیا  بنال یای عبدال الق سردارزیی و نعیل شزهزبز زا و زنزدانزی سزیزاسزی 
در زنزدا  عزادب آبزاد شزیزراز   دیگری بنال یادی شهریاری از یررزا  اشز زایزی

 اعززززززززززدال شززززززززززده انززززززززززد.  یززززززززززوسززززززززززط جززززززززززالدا  رژیززززززززززل
رژیل اسالمی ره سیاست سررو  گسیرده جنزبزا یزای اجزیزمزاعزی در سزراسزر 
ایرا  ، از جمله جنبا رارگری ، زنا  ، دانشجویا  ، روشنزفزکزرا  و فزعزالزیز  
ملیت یای م یل  را در دسیور ارارداده اسزت .بزا اعزدال پزی درپزی زنزدانزیزا  

بر آ  است یا با ایجاد جو رع  و وحشت از گسزیزرا اعزیزراضزات و   سیاسی
اعیصابات جلوگیری بعمب بیاورد. دسیگیری ، گرفی  اعیرا  زیر شزکزنزجزه و 
سپس اعدال در امیداد سررو  جنبا یای اجیماعی در سراسزر ایزرا  صزورت 

 میگیرد.
آ  چه ره مسلل است ، سیاست یشدید سرروبگریهای رژیل در مزنزاطزق مز زیزلز  
رشور ناشی از یرس از وجزود نزارضزایزیزی یزای گسزیزرده مزردل از وضزعزیزت 
اایصادی ، اجیماعی فرینگی و سزیزاسزی اسزت رزه  زود را در اعزیزصزابزات و 
اعیراضات گسیرده نشا  میدید و ورژیل حارل گسیرا چنی  روندی را یهدیزدی 

 برموجودیت  ود میداند.
با یمال یوا  باید درسطح دا لی و بی  المللی درباره اادامات وحشیانزه و انسزا  
سییزانه رژیل به افشاگری و م ابله پردا ت .ما احزا  ،سازمانها و یشزکزلزهزای 
رارگری، سازمانها و محافب مدافد آزادیهای سیاسی و م ال  اعدال و زنزدا  و 

را فزرا مزی  شکنجه، بویژه رارگرا ، زحمیکشا  وسزایزر جزنزبزشزهزای انز زالبزی 
ره نسبت به اادامات سرروبگرانه و رشیار م الفی  در ایرا  اعزیزرا    وانیل 

فداییا  رمونیست در دا ب رشور و یمزه فزدایزیزانزی را رزه بزه   رنند. ما یمچنی 
پزایزبزنزدنزد فزرا مزیز زوانزیزل یزا   آرمانهای سوسیالیسیی و آزادی وایانه و انز زالبزی

ازطریق گفیگو و پ ا شبنامه یا و یرارت یا در محب رار و زیست، به آگایی 
اعدال زندانیا  سیزاسزی، یزاری رسزانزنزد،   و بسیج افکار عمومی در اعیرا  به

سیاست   بدو  شک با مبارزه ای میحد در دا ب و  ارج رشور مییوا  به ادامه
 سرروبگرانه و ددمنشانه رژیل مهار زد.

رژیل با درپیا گرفی  سیاست یشدید سررو  و اعدال زندانیا  سیاسزی بزیزهزوده  
یالا میکند یا با ایجاد جو رع  و وحشت از گسیرا مبارزه جلوگیری بکند . 

نزظزال حزارزل و پزایزا    ای  جنایات بی پاسخ ن وایند ماند و مبارزه یا سرنگونی
 داد  به سیل و اسیهمار و زور و سررو  ادامه  واید داشت.

 

 زندانی سیاسی آزاد بایدگردد
 زندان شکنجه اعدام نابودباید گردد
 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
 برقرارباد جمهوری فدارتیو شورائی

 زندا باد سوسیالیسم
  سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 ۰۰۱۱آذرماه ۸۲



 

هی ن س  سال پ ش  ود ک   یرمی دواسیهییی ین 

سالروز   دن ا آمدن کارل مارکس   ارگ، م هرار 

جالب  مز طرب دوسهدمرمن مو منجیام گیرفیت و 

مسرتاس های صفر اوروا  در شیهیر تیری ایر

)زمدگاه مارکیس(چیاو و تیوزاین شید. ماین 

مسرتاس ها ضالوه  ر آنر  مضهرمض  مارکیس  ی  

سرماا  دمری و ثرو  گرما   میطیلیق رم نشیان 

م دمد، اادآور  نره  ی  س ار مهیهری هم  یود و 

آن ماتر  در جهان  ممروز )خی یلی   ی یشیهیر مز 

داروز!( ترراف خ ل  چ اها و مز جیل  منسان یت 

   کل  تغ  ر کرده.منسان ت مگر تا چیتید وقیت 

پ ش مُرمدب  ود  ا شرمفت، مهر یانی ،گیذشیت، 

مخالق و روی خوش،حاال دایگیر میدتیهیاسیت 

و ن  ”  پول“ جااش رم    اک کلی  دمده و آن هم 

چ ای   شهر...کاف ست مُشیهی  کیاغیذپیاره در 

ج بت دمشه   اش  اا مرقام   لتد  اال در حسیاو 

 انر  م   اشد تا منسان اا حهی  منسیان  کیامیل 

 اش !داگر ن   رمی کس  مهم مست سطح سیومد 

و آگاه  م  چ ست ن  شخص یت و مخیالقیت 

دغدغ  ی کس  مست.آن موقن داگر هر غلیطی  

 رت  کرده می و ن  تتها ن ازی ن ست جومو پس 

 ده   لر  تشواقت هم م رتتد،وقه   ا پول  ک  

دمری م هومن   ههران وک ل ها اا حه  قا   هیا 

رم  خری!داگر گور  پدر  قانون و  ق   هر خالفی  

 خومه  م رت  حه  آدم هم  رش   یرمایت رمه 

دررو پ دم م رتتد و اک شب  قیانیون رم  یرمایت 

ضوض ک  ه چ مز نو می یتیواسیتید!کیال در ماین 

س سهم  مر وو ترراف هی  چی یا ضیوض شیده 

حه  ترراف شغلها!طول تیارایخ رم کی  نیگیاه 

م رت     کس  م گفهتد نواستده کی  شیغیلیش 

نوشهن  ود و در قبال  نوشیهی  هیاایش درآمیدی 

دمشت؛مکتون مما نواستده شدن هم متوم مسیت 

   پول دمشهن،چون  ااد پول تااپ ست رم خیود  

 ده ،پول وارمسهار رم خیود   یدهی  و در 

نهاات پول چاو کها ت رم هم خود   دهی  و 

هر موقن چاو شد خیود  هیم  یروی آن رم 

 خری تا  خومن !هر شغل  رم ک  نگاه می یریتی  

تررافش و س سهم  شغل  مش  طور کل  تیغی ی یر 

کرده روی خ ل  مز شغل ها ک  دست م گذمری 

...” پولدمری ک  “  رمی تررافش  ااد م هدم ضبار   

رم   اوری م ال نواستده ارت  پولدمری ک  پولیش 

رم خرج  نوشهن م رتد،اا ف لیساز؛پیولیدمری کی  

پولش رم خرج ساخت ف لم م رتد!سخن خالص  

کتم ک  در اک فرمول کل  پول مساوی مست  ا 

هی  چ ا!مسهردمدها،تومناا  ها،ضیالایق،هیتیر ایا 

حه  واژگ  های)قبال(منسان  ! تیو  یرمی هی یچ 

کس مهم ن ست؛تتها و تتها اک چ یا مهییی یت 

دمرد ؛ پول دمری؟! مگر جوم ت می یبیت  یاشید، 

نانوما  محل محهرممت رم می یگی یرد و نیو یت 

داگری رم  ا رغبت  تیام)و گاها    مصیرمر خیود  

آن طرب ک  نو هش  وده!(   تو م دهد، انک و 

مدمرم  دوله  رم ک  نگوام رئی یس  یانیک تیا 

قوزک  پا  رمات خم م شود ک  : ضیالی یجیتیا یا ، 

خوش تشراف آورده می!روی هر کیس  یرمی 

مزدومج دست  گیذمری چشیم  سیهی  قیبیولیت 

م رتتد، ههران ماماا و   شهران ممرانا  مخهی  

خود توست ن  کس داگر،مز وممها و جشیتیومره 

هاا   ا خبر  م رتتد ک  خ ل  ها نی هومنتید در 

خومو هم آنرم  ب تتد،ختو  ودنت رم  ا خرایدن 

چتد مدرک مرهبر م پوشانی ،زشیهی  م  رم  یا 

گرمنق یت تران جرمح  های زایبیاای  مز  ی ین 

م بری و خالص  ک  در مان دن ا پادشاه  م رت !

ملبه  ناگفه  نیاند    دل ل هیان کاغیذپیاره هیای 

ج بت و مضدمد و مرقام حساو  انر  م   رمحهی  

آن دن ا هم    خود  مخهصاص دمرد،چیون در 

کتار تیام صفا  حسیتی  و منسیانی ! )مز نیو  

جدادش(ک  دمری،گاه  هیم  ی  گیدمی سیر 

خ ا ان کیک م رت  و اا  رمی ماتر  ضیریس و 

ف لیت رم  رتومن منسان نیون  ی سال  گ یرنید  ی  

فالن موسس  ی خ را  ک  آن هم  ا خود  زد و 

 تد دمرد کیر  هتگفت م رت !کاسبان  دان هم 

کم کم    تو ناداک م شوند ودر قبال  تیریدمدی 

مز مز آن مرقام ک  در حساو  انر  م  دمری ، 

ستد متگول  دمر  آپارتیان  خوش واو در  هشیت 

رم    نامت م انتد! ااد  آن جیل  ی آلیبیر کیامیو 

مفهادم:پیول روی تیییام حیرممیامدگی  هیا رم 

 م پوشانَد!

مما شااد  پرس د مگر جومو آن سومل متف   یود 

ارت  مگر پول ندمشه   اش م  ااد چ  کیتی یم؟ ی  

پرده  گوام: رواد و  ی راد!جهیان  میا در ماین 

کلی  ی شوم خالص  ک  ه چ ، ترراف م شود! : 

پول ... دوسه  م گفت فاجر  رم زمان  فهییی یدم 

ک  خومسهم کهاو  سرماا  ی مارکس رم  یخیرم 

ک  سرمسر نقد و مذمت سرماا ، سرماا  دمری و 

منباشت  ثرو  مست مما وقه  ق یت آنرم پرس یدم 

مهوج  شدم  رمی خومندن  مثری در نقد  سرماا  و 

هیامرتیومیان دمشیهی   ۰44سرماا  دمری هم  ااد 

 اشم! مجازه  ده د مز مان پس نگوام و نیتیواسیم 

چون مان ضبیار  ایک ومیه ی ” سرماا  دمری“ 

مست، در مان س سهم ”  سر“ م اف  دمرد و آن هم 

سر اا هیان مغا و تفرر  رمی کس  مهم نی یسیت 

تتها ماا  و ماا  دمری مهم مست و چ ای  ریتیومن 

سرماا  دمر هم ندمرام تا آنجا ک  مین دایده مم 

 هی  ماا  دمرمن  مند ته  مز سر و مغا!
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سرمایه داری یا 
مایه داری ؛ 

 مسئله این است
“ 

 ”ستاره سرخ



 

  1۳۳0آذر 1۷ممسال شصت وهشهی ن سالگرد 
و  جانباخهن س  تن مز دمنشیجیوایان دمنشیگیاه 
تهرمن درمضهرمض    ورود راچیارد نی یریسیون 
مراون وقت رئ س جیهورمااال  مهحده ممرارا 
   مارمن و درمضهرمض    تشداد سرکوو وسهیم 
ومسه یار مست . روزی ک  پاا  هیای جیتیبیش 
دمنشجوئی   حیامی  جیتیبیش کیارگیرمن و 
زحیهرشان و طرفدمر سوس ال سم دردمنشگاه ها 
ومرمکاآموزش  مارمن پاا  گذمری شد و مزآن 
پس مبارزه ضل   ممپراال یسیم و میبیارزه  یرمی 
آزمدی و مسهقالل، درم ان دمنشجواان پ شرو،  ا 
مبارزه ضل   طبق  حاکم، قدر  س اس   وحشیو 
و زومئد آن درهم آم خت . مزمن پس  ییومزم  
کانال اه شدن هرچ    شهر طبقیا  مجیهیییاضی  
درمارمن  وسیهگ ری ن روهای مجیهیییاضی   ی  
سیت پااگاه طبقات  و تاراخ  شان،   یخیش 
های پ شرو جتبش دمنشجوئ  ن ا درجهت پ وند 
 ا جتبش کارگری  و ماده های سوس ال سم گام 
 ردمشهتد. جتبش دمنشجوئ  درمان رمهپ یییائی  
طوالن  صد ها حرکت منقال   و پی یشیرو رم 
پشت سرگذمشه  و هامرمن دمنشجو در پ وند  یا 
سازمان های منقال   و جتبیش مزمدایخیومهیانی  

 وسوس ال سه  جان  اخه  مند. 
آذر ممسال درشرماط     پ شومز روز دمنشجو 1۷

م روام ک  مزارسو تشداد مسیهی یییار وغیار  
وچپاول ماف ای حاکم  ر کشور و مز سوی داگر 
تحرام های کیرشرن ممپراال سم آمیرایریا و 
کشهار و محدودات های ناش  مز ناتومن  ریایم 
درمهار واروس کرونا، دست  دست هیم دمده 
مند و زندگ  توده های کارگر و زحیهرش رم 
 ا مشرال     شیاری مومج  نیوده مند وریام 
حاکم     هان  محدودات هیای کیرونیائی  و 

 ا آمرارا    مطالیبیا  وخیومسیت “ روااروئ ” 
های کارگرمن و زحیهرشان   یا سیرکیوو و 
زندمن پاسخ م دهد.در حال ر  خطر مصل   رمی 
ممپراال ست ها ومزجیل  آمرارا، ن  وجود ریایم 
جیهوری مسالم  ک     این تیحیرایریا  آن 
ساالن  م ل اردها دالر مز فروش سالح  ی  ریایم 
های مرتجن متطق  سود م بیرد،  یلیری  خیطیر 

 ارگهر  رمی ممپراال سم آمیرایریا و سیرمیاای  
جهان  وسرماا  ساالرمن  دمخل  رشد و مرتقای  
جتبش های مجهیاض  ،  واژه جتبش کیارگیری 
درمارمن مست ک  روز    روز    سیت رمدارال 

 ترشدن و طبقات  شدن پ ش م رود.
درچت ن شرماط    رف و پرمکتدگ  جتیبیش  

کیون س ه  مز ارسو و فقدمن تشرل و تیحیاو  
منقال   و سرمسری کارگری مزسیوی دایگیر، 
 رخ  مزگیروه هیای دمنشیجیوئی  ومحیامو 
وسازمانها ومفرمد سیا یقیا چی  رم  ی  گیییان 

صحت  کرده مست. میدتی  “  م دمندمر” خودشان 
مست ک  درم ان دمنشجواان کرنش درمیقیا یل 
جراانا   وریومئ   ومنصرمب مز رمه حیلیهیای 
منقال     رمی  رمفرتدن نظم میوجیود تیوسیط  
مفرمد وضتاصر سا قا چ  رومج دمده  می یشیود . 
آنها ک  مز پ روزی طبق  کیارگیر نیا ممی ید و 
هژمون  آنرم    کتارنهاده مند وج  هیت خود رم 
تقوات آلهرنات وهیای رنیگیارنیو  یوریومئی   
قرمردمده و تحت توج ها  مخهلف  پ وسهن  ی  
محهیل تران آلهرنات و های موجود رم تیبیلی ی  
وترواج م رتتد. ماتر  آلهرنات و میوجیود و ایا 
ن روی مئهالف  مورد نظرآنها چقدر منیقیال ی  و 
دموکرم  مست و اا م هومند  اشد،  یرمی منیهیا 
کوچرهران مهی ه  نیدمرد. آنیهیا مزشیرکیت 
درجتبش دنبال متافن لحظ  می خیود هسیهیتید 
ودرضیل    دنبال  رو محهیل تران و قوی تران 
آلهرنات و رومن شده و متافن طیبیقی  کیارگیر و 
زحیهرشان رم قر ان  متافن لیحیظی  می خیود 

 م رتتد. 
 دانشجویان مبارز و انقالبی

 
آذرتبلور پ وند نیاگسیسیهیتی  میطیالیبیا   1۷ 

ومبارزم  دمنشجواان  ا مطالیبیا  ومیبیارزم  

طییبییقیی  کییارگییر وزحیییییهییرییشییان ماییرمن 
مست.دمنشجواان پ شرو ومنقال    خو   م دمنتد 
ک  درشرماط مهحول کتون  دفا  مز جیتیبیش 
های مجهیاض  و میطیالیبیا  منیهیا و میبیارزه 
درمس رمهدمب  لتد مد  جتبش منقال   طبیقی  
کارگر و زحیهرشان ، کیک    سازمان ا ی  و 
خودآگاه  طبق  کارگر مدمم  متطقی  تیارایخ 

تیاکیتیون   ۳0آذر 1۷مبارزم  دمنشجیوایان مز
مست . دمنشجواان مبارز  ارها و ارها نشان دمده 
مند ک   کارآنها ن  دنبال  روی مزمان و ایا آن 
مپوزاس ون  وریومئ  و اا محهیلهران آلهرنات وها 
و    فرمموش  سپردن مهدمب درمزمد  جتبش، 
 لر  در پاسخ      رف و پرمکتدگ  کتیونی ، 
شرکت درمبارزم  جاری،  کیک و ااری   ی  
جتبش طبق  کارگر و کیوشیش  یرمی شیریل 
گ ری جبه  منقال   مست ک  توده های کیار و 
زحیت وجتبش های مجهیاض  مخهلف  اجهت 
گ ری  د سرماا  دمری رم زارچهرخود مهیحید 
کتد و  رمی سرنگون  نظام حاکم و  یییتیظیور 
تغ  رم   ت ادی درساخهارمقهصادی مجیهیییاضی  
وس اس  مارمن ومسهقرمر نظیام نیواین میبیهیتی  

  رشورمها هیت گیارد.  
 

  دانشجویان مبارزوانقالبی
 

 اتشداد مبیارزه  یرمی  1044آذر  1۷درآسهان  
سرنگون  منقال   ریام جیهوری مسیالمی   و 
رس دن    آزمدی وسوس ال سم  ااد جانباخهگیان 

وهیی  دمنشیجیوایان منیقیال ی   و  ۳0آذر 1۷
 سوس ال ست رم گرمم  دمرام .

 
سازمان اتحادفدائیان کمونیست  

 1044آذر11
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مین 86بمناسبت  
 آذر 68سالگرد 



 

شورمی هیاهتیگی  تشیریل هیای ”  ا فرمخومن 

جامرۀ مرلی ن و  فرهتیگی یان “  صتف  فرهتگ ان

شهر در مارمن دست    مضیهیصیا یا   ۷4  ش مز 

گسهرده می زده مند ک  هدفش ترق ب مطالبیا  

دموکرمت ر  چون هیسان سازی حقوق مشاغل 

و مجرم نشدن رتب   تدی مرلییی ین می   یاشید. 

هی تطورمطالبا  آزمدی فرال ن  ازدمشت شیده 

و زندمن ان فرهتگ ، و تحص ل رماگان مز جیلی  

خومسه  های آنان مست. قشر مرلم و کارمتیدمن 

 خش فرهتگ  دور مضهصا ا   س اری دمشه  مند 

ول  ماتبار  ا پ وسهن آحاد   شهری مز جیامیریۀ 

فرهتگ     مان مضهصا ا  ، منرراس گسهرده می 

دمشه  مست و میهیریاقیبیا میقیامیا  ریایم و 

 لتدگوهای آن رم    تراپوی داگری منیدمخیهی  

مست ک  هم  رو و شهم و  ازدمشت  فریالی ین 

مان جتبش رم توج   کیرده و هیم  یا هیدب 

منشقاق در صفوب مرلی ن، شورمی هیاهتگ  و 

نیااتده های آن رم    مضهبار کتتید. ریایم کی  

داگر قادر ن ست مان مضهرم ا  رم ناداده  گ رد 

سر  م رتد ک   ا مسهفاده مز رسان  ها و سیاایت 

های خودی مش، سرکوو مان مضیهیرم یا  و 

زندمن  کردن نیااتده هیای آنیان رم نیهی یجیۀ 

مضیالم کیتید. “  نرفهن مز مس ر قیانیونی “ متطق  

روزنام  جومن، مضهصاو مریلییی ین و شیورمی 

هیاهتگ  رم ضامل  ماجاد  حساس شدن ن روهای 

منهظام  م دمند ک   ا ان  داگر ارت  ماتر   رمی 

حیل  و  رو و شهم مضهصا  ون جیومز صیادر 

م رتد و ملبه   ان  مان حیال  خود میریلییی ین 

شورمی هیاهتگی  ”  خومهتد  ود!. ساات مشرق 

رم اک گروهک “  تشرل های صتف  فرهتگ ان

فشار ک  مز  قااای کانون صتف  مرلیییان  یجیا 

مانده مند، مررف  م  کتد ک  هدفشان گره زدن 

مضهرم ا  خ ا ان     مدمرس مست. مان ساات، 

شورم رم تحت تاث ر فرال تی  هیییچیون رسیول 

 دمق ، مسیاض ل ضبدی و میحیییود  یهیشیهی  

لتگرودی م دمند ک  مطالبا  صتف  مرلی ن رم 

مز رسالت مصل  خود میتیحیرب کیرده و  یا 

 مهدمب س اس  جااگاان کرده مند.

 رمی مان سااههای میادور و دایگیر سیوپیاو 

می یل روز “  صدمی میریلیم” مطی تان هاا  م ل 

ده  مست کی   0روشن مست ک  ریام   ش مز 

جا  ا چیاق و زور  ا جتبش های میطیالیبیاتی  

طورداگری  رخورد نررده مسیت نی  مایتیری  

نخومسه   اشد  لر  در ررف هش، جا سرکوو و 

  حقوق  نبوده و نخیومهید  یود. مکیتیون کی  

شورمی هیاهیتیگی  تشیریل هیای صیتیفی  ” 

رم ایک گیروهیک مخیاللیگیر و “  فرهتگ ان

سرنگون  طلب مررف  م رتتد ک  تیام خومسهی  

هاا  ک  مز طرب مان شورم طرح شیده مسیت 

خومسه  هاا   وده ک   ارها مز طرب مریلییی ین 

دنبال شده مست و نه ج  می ندمده مسیت، و مز 

طرب داگر، گومه مان ومقر ت مست ک  مرلی ن 

در ط  سالها مبارزه صتف  هیانتد م ل ونها نیفیر 

داگر در جامر     مان نه ج  دسی یده منید کی  

هرگون  مطالب  صتف  می مز طرب طیبیقیا  و 

مقشار   حقوق مردم، جا مز مس ر   اار کشی یدن 

ریام جتااهرار مسالم  و خلن اد مز مرگانهیا و 

نهادهای زور و قدر   سرماا  دمری، مز هی یچ 

رمه داگری نخومهد گذشت. ریام مسالم ، در 

هر دوره می مز موجگ ری مبارزم  توده می  یا 

خس و خاشاک، و مرمذل و مو یاش نیامی یدن 

مرهر  ن، کشهار وحش انۀ مردم رم توج   کرده 

مست و هیانطور ک  مخ رم مرهر  ن خوزسهان و 

مصفهان و کشیاورزمن ایاد رم مخیاللیگیر و 

تروراست خومند. توده های  جان آمده مز ماین 

ترفتدها گذشه  مند و  خو   دسیهیشیان آمیده 

مست ک  در اک س سهم خیونیرایا و تیا  ُین 

مسهخومن فاسد، نی شود  ا مضهرم ا  میدنی  و 

قانون ، حق خومه  کرد،  واژه وقه  ک  تیییام 

قومن ن و  وم ط حیقیوقی  مش  یر منیریار و 

سرکوو هرگون  حق طلب  می  تا گشه  مسیت. 

جیهوری مسالم   ر هر مطالبۀ صتف  می منیو 
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مبارزات سراسری 

 معلمان 
 نوشین شفاهی

 



 

 رمندمزی زده مست و هر فرال صتف  رم هیم  ی  

متهام ممت ه  رومنۀ زندمن و شرتج  کرده مسیت. 

تیورم فیامایتیده،  ا مان مو ا  وخ م مقهصادی، 

مخهالس و رمنت های    در و پ رر ک  دمار مز 

روزگار آحاد مردم درآورده مست، مردم چیاره 

می جا    م دمن آمدن و مبارزه ندمرند وقه  ک  

تضی ن قو  روزمن  شان مسهقیا  ا رگ و پی   

ح ا  س اس  ریام مرتبط مست. مان فیالکیهی  

ک  نص ب مردم کرده مند در حیالی یسیت کی  

سرماا  دمرمن و دزدمن حرومهی   یدون هی یچ 

مانر  هیچتان    دزدی و غارتشان مشیغیول و 

م ل اردها دالر مسهیرم مز کشور خارج م رتیتید. 

مردم غ ر مز س اس  شدن مگر ترل ف داگیری 

هم دمرند؟  پاسخ ریام م ل هی ش ، منیدمخیهین 

ن روهای سرکو ش  جان مردم مرهیرض  یوده. 

مجازم  دهها نیااتده مرلی ن و فرال ن حیو ی  

های فرهتگ     زندمن و محیرومی یت مز کیار 

کیهران ضرس ملریل ریام  وده وگرن  کشیت 

و کشهار و کور کردن و سر    ن ست شدن هیم 

در کارنام  س اه ریام نسبت    طرح مطیالیبیا  

 صتف  مز طرب مردم  وده مست.

مضهصا ا  چ  صتف  و چ  س اس  متیفیاق می  

مفهتد    مان دل ل ک  نهیادهیای میهیبیو  و در 

قدر ، مز  هبودی شرماط و خومسه  های مطالب  

شده مز طراق تغ  ر قومن ن و  وم ط رسی  و اا 

 ردمشهن مومنن و محدوداههیاای  کی  در ممیر 

حقوق فردی اا گروه   اضث مخهالل م شونید، 

ممهتا  م رتتد. در مو ا  پل س  حاکم  ر مارمن، 

طبرا هر قشر و آحادی مز جیامیریۀ مایرمن کی  

پهانس ل  س ج ضیوم  توده ها، مهشرل کردن و 

سازمان ا   مضهرم ا  و مبارزم  آنیرم دمشیهی  

 اشد و مز آن  االتر، قادر  اشد ک  مان قدر  و 

ررف ت رم    خ ا ان آورده و    داگر مطالیبیا  

و جتبشهای مجهیاض  موجود وصل کتد، سر و 

کارش  ا ن روی منهظام  و زندمن و ایا مخیرمج  

م  مفهد. جامرۀ فرهتگ  حق دمرنید کی  می یخ 

آخر رم    تا و   ترق ب  مطالبا  صیتیفی  در 

ک  مریلیوم نی یسیت   –چارچو های مجاز ریام 

 رو تد. در هی ن چتد سیالیۀ مخی یر  -کدممتد؟

چقدر مرلی ن خومسیهی  هیای دمیوکیرمتی یک 

خودشان رم طرح کرده و اا  یطیور مسیالیییت 

آم ای تحصن کرده مند؟ مگر نه ج  می هم جا 

مضیال فشار و حریهای زندمن  رمی نیااتده هیا 

 و فرال تشان دمشه  مست؟ 

سالۀ ریایم  ی   0۳متطق سرکوو س سهیات ک  

تک تک مردم سهیدادۀ مارمن تفه م کرده کی  

پ گ ری هر سطح  مز مطالبا  مجیهیییاضی  در 

شرل و فرم قا ل تصور، پاسیخی  جیا سیلیب 

آزمدی و زندمن و قهل و ضام ضیومی  نیدمرد و 

تحقق کیهران مطالبۀ منسان  جا میبیارزه  یرمی 

 رمندمزی مان حرومت س اه و فاسد مسالم  رمه 

داگری نگذمشه  مست و مان قا ل منهظیارتیراین 

ومکتش طب ر  نسبت    اک فاش سم تیام ض یار 

 مست. 

صبر مرلی ن هم مانتد کیارگیرمن، کشیاورزمن، 

زنان، دمنشجواان، جومنان و مقل هیهیای میلی  و 

مذهب   سر رس ده مست و مصائب مر شیهی  و 

س اس    شهرمز من حد مست ک  ریایم  یهیومنید 

هتوز ضده می مز مردم رم  ا خود کتد و اا ضلی ی  

هم  شورمند. ساات مشرق، صیدمی میریلیم و 

روزنام  جومن و داگر ترابونهای مادور ریایم 

هم هر چقدر م خومهتد در رثای ماتر   شورمی 

هیاهتگ  تشرل هیای صیتیفی  فیرهیتیگی یان 

مدمرس رم    گروگان گرفه  و اا  اضث تیتیش ” 

روده “  های رومن  در دمنیش آمیوزمن شیده...

درمزی کتتد،   فااده مست. آنچ  ک  مردم  ارها 

و  ارها تجر   کرده مند، مان مست ک  ن  ریایم 

مسالم  و ن   تگاههای خبری  مج یر شیده مش 

کوچرهران وقر     محروم ت دمنش آمیوزمن، 

حقوق، و جان و رومن شیان نیدمده و مسیاسیا 

مضهقادی    مبارزۀ مدن  و میجیاز در جیامیری  

ندمشه  و هر ا گون  کتش مجیهیییاضی  می،  یا 

توج   غ رمجاز  ودن و ممت ه  شدادم  یرخیورد 

کرده مند. و ماتگونی  مسیت کی  ایک ریایم 

سیال در قیدر   0۳خونخومر تومنسه  مسیت 

 یاند، و  از ماتگون  مست ک  خشم ماجاد شیده 

سال جتاات و غار ، هیرمه  ا هااتی   0۳توسط 

های روز مفاون و    سا ق  زندگ ، م ل ون هیا 

کارگر، مرلم،  کشاورز و جومن رم رمدارال م  

کتد و آنها رم    مس ر مبارزه س اس  سوق می  

 دهد.

مرضال  مر شه ، کاری،   راری،   حقوق  و 

نا رم ری مظهر جتااهرارمنۀ نظام سرمیاای  دمری 

مسالم  مست و ریام هر قیدر هیم  یخیومهید 

سرکوو کتد و منرار کتد  از هم جاا  داگر و 

قشر و آحادی داگری در کتار مبارزۀ هر روزۀ 

کارگرمن پدادمر م شوند و هی ن ومقر ت مسیت 

ک  ریام رم م  ترساند.  ل ، ممر وصل کردن هر 

جتبش مطالبات  مجهیاض     هیداگیرو  یوایژه 

پ وند آن    مبارزم  مدممی  دمر کیارگیرمن و 

 رمندمزی ریام توسط توده های در م دمن  ااید 

ریام و ضومملش رم شدادم  هیرسیانید. جیتیبیش 

مرلی ن هم م ل جتبشهای دایگیر مجیهیییاضی  

ناگاار مست مطالبا  دموکرمت رش رم مز مس یر 

 سرنگون  ریام دنبال کتد.

 نوش ن شفاه 

 0401دسامبر  1۰
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 مبارزات سراسری معلمان 



 

مضهصاو و مضهرم ا  سرمسیری میریلیییان طی  
،  ار داگر جلوه می 1044آذر  01و  04روزهای 

مز هیبسهگ ، هیدل  و پ گ ری مطالبات  مرلییان 
رم    نیااش گذمشت. مضهصاو سرمسری مرلیییان 
ک  شورمی هیاهیتیگی  کیانیون هیای صیتیفی  
فرهتگ ان فرمخومن آن رم دمده  یود،  ی  طیور 

شهر  رگامر شید. مضیهیصیاو و  114هیامان در 
آذر ن ا هیرچی   00مضهرم ات  ک  در روز دوشتب  

 اشروههر مدمم  اافت و در مق اس سیرمسیری در 
 س اری مز شهرهای مارمن در مقا ل مدمره آمیوزش 
و پرورش و در تهرمن مقا یل میجیلیس مرتیجیا  

 مسالم  صور  گرفت. 
مجرمی طرح رتب   تدی شاغالن    صور  کامیل 
)هشهاد درصد حقوق ه ئت ضلیی ( و هیییسیان 

م یلی یون تیومیان  یرمی  1۳سازی  ر پاا  حدمقل 
 ازنشسهگان، مز جیل  مصل  تران مطالبا  مرلیان 
مست ک  تشرل های مرلیان مز مد  هیا پی یش 
 رمی تحقق آن    مضهصاو و مضهرمض سیرمسیری 
روی آورده مند. ممت ت شغل   رمی مرلیان پی یش 
د سهان ، آموزش اارمن نیهیضیت سیومدآمیوزی، 
مرلیان خراد خدما  آموزش  و مرلیان شیاغیل 
در  خش خصوص ، تیوقیف خصیوی سیازی، 
تاک د  ر حق تحص ل رماگان، آموزش  ا ک ف ت، 
پااان دمدن    پرونده سازی های ممتی یهی  ضیلی ی  
مرلیان،  ازگشت    کار میریلیییان مخیرمجی  و 
هیچت ن آزمدی مرلیان دسهگ ر شده مز جیییلی  
داگر مطالبا  مرلیان مست ک  مجرم و تحقق ماین 
خومست ها در هر مضهصاو و مضهرمض سیرمسیری 

 مرلیان    گوش م  رسد.
واژگ  های مان دوره مز مضهصا ا  مرلیان، هیانا 
تدموم مضهصاو، گسهردگ  حضور میریلیییان در 
مضهصاو و سرمسری  ودن مضهیرم یا  آنیان در 
شهرهای مخهلف کشور مست.    رغم  یگی یر و 
 بتدها، مز جیل   ازدمشت مخ ر رسیول  یدمقی  و 
ماجاد مومنن و تض  قا  سرکو گرمن  می کی  هیر 
 ار ط  روزهیای پی یش و پیس مز  یرگیامری 
مضهرم ا  سرمسری مرلیان  ر آنان مضیییال می  
شود، مضهصاو و مضهرم ا  سیرمسیری آنیان در 
روزهای مخ ر  از هم  س ار گسهرده تر، پرشروتیر 
و رمدارال تر مز مضهصا ا  و مضهرم ا  پی یشی ین 
 رگامر شد. در ومقن، تدموم مضهصاو، گسهردگی  
و مفاماش حضور چشیگ ر مرلیان در مضهصیا یا  
و مضهرم ا  سرمسری آنان،   انگر مان حقی یقیت 

مست ک  سرکوو، تهداد،  ازدمشت و پیرونیده 
سازی های ممت ه ، تاث ر و کیارمای  خیود رم مز 
دست دمده و جتبش مضهرم   مرلیان هیییرمه  یا 
داگر جتبش های مجهیاض     تاس  مز شیرمایط 
موجود در جامر  و    فرمخور تری ق و تشیداید 
 حرمن های حاکم  ر جیهوری مسالم ، چی   ی  
لحاظ کی  و چ     لحاظ ک ف     درج   االتری 
 مز مضهصاو و مضهرم ا  خ ا ان  مرتقاء اافه  مند. 
هیرمه  دمنش آموزمن  ا میریلیییان مضیهیصیا ی ، 
حضور گسهرده و چشیگی یر میریلیییان زن در 
مضهصا ا  کتون ، پشه بان  و ورود توده های غ ر 
مرلم    صفوب مضهرم   مرلیان و ن یا مفیامایش 
وزن س اس  مضهرم ا  و مضهصا ا  مخ ر مرلیان، 
مز جیل  واژگ  های  رجسه  مضهصا ا  سرمسری 

آذر  یوده مسیت.  00و  01، 04آنان در روزهای 
واژگ   س ار مرزنده می ک   ااد  دمن توج  نییود 
و پ گ رمن  در مس ر گسهرش و تری یق آن نی یرو 
گذمشت. مگرچ  مضهصا ا  سرمسری میریلیییان، 
مجلس مرتجا  مسالم  رم ومدمر    تصواب طیرح 
رتب   تدی مرلیان، آنهم    صور  ن م  تد کیرد، 
مما مان ترفتد جیهوری مسالم  ک   ا هدب ماجاد 
شراب در صفوب مبارزمت  مرلیان و هیچیتی ین 
ماجاد  ترداد در مدمم  مضهصا ا  و مضیهیرم یا  
سرمسری آنان  ود،  ا مو ن گ ری سیراین و  ی  

 موقن کانون صتف  مرلیان در نطف  خف  شد.
محید حب ب ، سختگوی کانون صتف  مریلیییان، 

آذر، در ومکتش  ی  تصیوایب  00روز چهارشتب  
آنچ  کی  ممیروز ” ن م  تد طرح رتب   تدی گفت: 

در مجلس تصواب شد اک سرهم  تدی  ود، نی  
طرح رتب   تدی. مان طرح مورد تاا د مرلیییان و 

تجمرعات تشرل های صتف  فرهتگ ان ن ست و 
سراسری مرلمان تا رسیدن به معطعالعبعه 

روشن مست، “.  مطلو  ادامه خواهد داشت
 ا تصواب ن م  تد طرح رتبی   یتیدی و  یودجی  
ناچ ای ک   رمی مجرمی آن لحیاظ شیده مسیت، 
تغ  ر چتدمن  در و ر ت مر شه  میریلیییان رخ 
نخومهد دمد و مک رات مطلق مرلیان هیچتیان در 
فقر مر شه   اق  خومهتد ماند. ضیالوه  یر ماین، 
دولت هم آو پاک  رم  ر سر مان مصو   مجلیس 
راخت و مضالم کرد ک  مساسا ه چگون   یودجی  

شیده “  سرهم  تدی”می  رمی مجرمی هی ن مصو   
فرهتگ ان کشور  مجلس ندمرد. در چت ن و ر ه ،

 رمی تحقق مطالبا   ر حیق خیود رمهی   یجیا 

تشداد مبارزه و تدموم  خش دن  ی  مضیهیصیا یا  
 سرمسری خود ندمرند.

   رغم پ شرفت های غ ر قا ل منراری ک  جتبیش 
مضهرم   مرلیان تاکتون دمشه  مست، مما هتوز مان 
جتبش مز حیاات ضیل  توده های مردم مایرمن و 
داگر جتبش های مجهیاض   خصیوص جیتیبیش 
کارگری  رخوردمر ن ست. پوش ده ن ست، تحقیق 
مطالبا  مرلیان تاث رم  مسهق ی  در  اال رفیهین 
ممت ت شغل  آنان، پره ا مز چتد شغیلی ، مایجیاد 
آرممش و دمشهن فرمقت   شهر  رمی مرتقاء ضلییی  
خود و مرتقاء سطح آمیوزش و پیرورش دمنیش 
آموزمن خومهد  ود. لذم، مرتقاء سطح میری یشیهی  
مرلیان، ممت ت شغل  و ن ا تحقق مطالبا  آنان  یا 
سرنوشت آت  دمنش آموزمن، مول اء آنیان و  ی  
طراق مول   ا مرتقاء آمیوزش و فیرهیتیو کیل 
جامر  مرتبط مست. حال  ا توج   ی  میجیییوضی  
شرماط موجود، آنگون  ک  سخیتیگیوی کیانیون 
صتف  مرلیان گفیهی  مسیت، آنیان تیا تیحیقیق 
مطالباتشان، رمه   جیا پی یشیبیرد مضیهیصیاو و 

 مضهرم ا  سرمسری ندمرند. 
شورمی هیراری ن روهای چ  و کیییونی یسیت، 
دفا  مز مطالبا  مرلیان رم ور ف  خیود و هییی  
ن روهای آگاه و مهرق  جامر  م  دمند و  یر ماین 
 اور مست ک  حیاات و هیبسهگ  داگر جتیبیش 
های مجهیاض ،  خصوص جتبیش کیارگیری، و 
هیچت ن هیرمه  و هیدل  دمنش آموزمن و مول اء 
آنان  ا مطالبا  فرهتگ ان، تر   گاه موثری  یرمی 
پ شبرد مضهرم ا  و مضهصا ا  سرمسری مریلیییان 

 خومهد  ود. 
 گسترده باد اتحاد و همبستتی مرلمان
 مرلم، کارگر، دانشجو! اتحاد اتحاد!

زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید 
 گردد

سرنتون باد رژیم سرمایه داری جمهوری 
 اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
 ۶4۶1دسامبر  1۱برابر با  1044آذر ماه  ۶۲
  

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حعز  
کمونیست ایران، حز  کعمعونعیعسعت 

حکمتیست، سازمان راه کارگر،  -کارگری
 سازمان فدائیان )اقلیت( و هسته اقلیت
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 اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 
 !از اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان پیگیرانه حمایت کنیم



 

یفاد وپنج سزاب ازبزه  زاخ و زو  رشزیزده 
شد  جنبا ان البی دمورراییک آذربزایزجزا  
یوسط رژیل سرروبگزرشزاه دریزمزدسزیزی بزا 
امپریالیسل آمریکا وانگلیس سپری مزیزشزود. 
حزنززبزا انزز زالبززی رزارگززرا  وزحززمززیزکززشززا  
آذربایجا  بدلیب اصالزت یزاریز زی وایزدا  
دمورراییزک وبزرابزری طزلزبزانزه اا ونزیزز 
بواسزطزه اازدامزات انز زالبزی رزه دریزکزسزاب 
اسی راراا به انجال آنها مزوفزق شزد یزنزوز 
الهال ب ا مبارزات یوده یزای زحزمزیزکزا 
مردل برای  الصی ازسزیزل و اسزیزهزمزار و 
زور و سررو  نظال ضدمردمی حارل مزی 

 باشد. 
جنبش انقالقی قد وکرقتیق اذقبقی ان  ق  ق ق   

ک طد  ی س ل حقبق پ تق ذقا وذق    قتک  
تبشگ م  ذحتالپ رهمد  تک یه  هنقتب قاق اب 
گذشت هفت ک وتنج س ل ابا  ذ   خ ، رب  به 
  ای ذحالق  سب  ی ابا  کست و ک هق  ارق   
رققبقق  باپ  وبرقق ه ذققتکه بحققمققتقق ققشقق   

 ک س اس ا  ا  است.
ک ح ترت کرتی اذبی وانالی د ان     ق   
  ای اولبن     ک ا  ا  ورقنقهقالقه  ق ا ق ی 
ب  ور ک وانتقاق   یق ک  وانقتقاق   شق   
بن     سمبت شن  ته ش ،اباک ه ی سبق سقد 
و حالتق ر ند ،حق ذش ل وذقحق   ،اباکی 
رهبتع پ و ذش بل اذح ک ه ه  و سن     هق  
و شت اه ی رقحقل یق  وب سقت،اتقیحق پ 
ا ضد   قه نقفقح بحقمقتق قشق    وسقتق  هق  
،ذ سقبقن نقهق کهق یقد نقرقبق  رق ا   رق    
،کانشققگقق ه هقق   سققه کارققنققه هققنقق  واک ققبقق پ 
ورققتسققبققالققد وذقق سققبققن ا سققتققگقق ه  اک ققتیققد 

اادامزات عزمزرانزی درشزهزریزا وروسزیزایزا .
برسمیت شنا ی  ح وق بزرابزراازلزیزت یزای 
ایینیکی سارز  آذربزایزجزا ، یزمزبزسزیزگزی و 
ایزحزاد بزا جزنزبزا دمزورزرایزیزک رزردسزیززا  
وسایر مناطق ایرا  وزدود  آهار سزیزاسزت 
 یفراه بزیزانزداز و حزکزومزت رز   طزبز زات 
اریجاعی حارل میا  زحمیکشزا  مزلزیزیزهزای 

یامی  بیمه یای  .م یل  ومذای  گوناگو  
اجیماعی وایجاد امکانات رفایی ویفزریزحزی 
ومحدود ررد  راربه یشت ساعزت درروز  
یصوی  اانو  رزار، یزعزطزیزالت آ زریزفزیزه  

واصالحات دمورراییک وان البی دیزگزررزه  
به نفد زحمیکشا   انجال گرفت .ااداماییکزه 
حزززکزززومزززت اسزززیزززبزززدادی وازززت وبزززلزززوخ 
امزپززریززالززیززسززیززی آمززریززکززا وانززگززلززیززس آنززهززارا 
برنیافیند بزه یزمزرایزی فزیزودالزهزا و  زانزهزا 
وصاحبا  ادرت وهزروت و آیزت ه یزای 
مریج درسراسرایرا  به آذربایزجزا  یزجزول 
آوردند وباایب ورشزیزار واعزدال  وسزال زی 
یوده یای زحمیکا مردل جنبا ان البزی و 
دمورراییک آذربایجزا  را بز زو  رشزیزدنزد 
واندری بعد جزمزهزوری رزردسزیزا  را  زفزه 
ررده وازآ  پس  یوانسیند سیاست سررزو  
و ف ا  را درسریاسررشور اعزمزاب رزنزنزد. 
اما یرگز نیوانسیند آرمانهای آزادی وایزانزه 
وبززرابززری طززلززبززانززه ایزز  جززنززبززا را نززابززود 
وازحززافززظززه یززاریزز ززی یززوده یززای مززردل 

 زحمیکا پاخ رنند.
جنبا دمزورزرایزیزک وانز زالبزی آذربزایزجزا  
درسهای گرانبهایی از ودبزرجزای گزذاشزیزه 
است ره بانگایی انیز زادی  بزه نز زاط ازوت 
وضع  آ  میزیزوانزد چزراغزی فزراراه یزوده 
یای زحمیکا  ل های یحت سیل واسیهزمزار 
آذربززایززجززا  وسززراسززرایززرا  درمززبززارزات 
جاری علیه حکومت جهب وجنایت اسالمزی  

 باشد. 
  

ضمن گرامیداشت یااد ماماه جااناباا اتاگاان  
جنبش انقالبی  آذربایجان ، درایان شامااره 

 سال قبل بقلم 91مقاله تحلیلی زیر راکه 
در نشاااریاااه “  عاااماااواو ااالااای-خ” رفااایااا  

کارکمونیاساتای ماناتاشار شاده اسات بارای 
 مطالعه  وانندگان نشریه بازنشرمیکنیم  .

  
آذر و یادی از جنبش انقالبیی و   00

 دموکراتیک خلق آذربایجان 
  
 ۰۸۲۰آذرماه  ۰۲عمواو لو -خ
  

میگویزنزد در یزاریزخ لزحزظزایزی یسزیزنزد رزه 

در مبارزه طب ات اجیمزاعزی !»دورانسازند  

و در مبارزه برای آزادی و بزرابزری نزیزز 
م اطد و فرصت یایی بزوجزود مزیزایزنزد رزه 
سرنوشزت سزازنزد و نزیزرویزای اجزیزمزاعزی 
می ال  بزرای پزیزروزی بزر رازیز  یزالا 
میکنند از ای  فرصت یای یاری ی به نزفزد 
 ود اسیفاده ررده و دشزمز  را مزنزکزو  و 
حر   ود را به ررسزی بزنزشزانزنزد ، درخ 
ویژه گیهای ای  م اطد و ارزیابی صزحزیزح 
اوضاع اایصادی ، اجیماعی و سزیزاسزی و 
ارزیززابززی از رونززد یززکززامززب پززدیززده یززا و 
یضادوین اضات حاوی آ  ، از جمزلزه پزیزا 
شرط یایی است ره یک نیروی سزیزاسزی و 
اجیماعی را اادر میسازد یا از ای  لحظزات 
دورا  ساز و از ای  فرصت یای یاریز زی 
سود جسیه و به ید   ود نزدیکزیزر بشزود 
و یا شاید پیروزی را در آغزوا بزکزشزد . 
از ای  م زاطزد حسزاس و از ایز  لزحزظزات 
دورا  سزاز در طزوب بزیزا از یزک ازر  
مبارزه مردل ایرا  و  لق یای زحمزیزکزا 
و یززحززت سززیززل آ  فززراوا  بززوجززود آمززده ، 
لحظایی ره مورد اسیفاده صحیح نزیزرویزای 
پیا برنده مبارزه ازرار نزگزرفزیزه و بزا از 
دست رفی  ای  فرصیهای گرانبها، اریجزاع 
بار دیگر مواعیت  ود را مسیحکل ررده و 
سالهای طزوالنزی دیزگزر بزر اریزکزه ازدرت 

 سوار شده است .
در یاریخ مبارزات نه ینزهزا  ۰۷۵۵آذر  ۵۰

 لق آذربایجا  و رردسیا  ، بلکزه مزهزمزیزر 
از یمه مردل سراسرایرا  ، از جزمزلزه آ  
لحظات و م اطد یاری ی محسو  میزگزردد 
ره بزدالیزب مز زیزلز  مزردل ایزرا  و  زلزق 
زحمیکا آذربایجا  و رزردسزیزا  ، بزرغزل 
داد  ده یا یزار اربانی نزیزوانسزیزنزد از آ  
م طد یاری زی بزه نزفزد اسزیز زرار آزادی و 
عدالت اجیماعی سود جویند و بعزد از یزک 
ساب اسی رار حزارزمزیزیزی دمزورزرایزیزک در 
آذربایجا  و رردسیا ، سرانجال ای  جزنزا 
نیز بدست امپریالیسل و عامب سرسپزرده آ  
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، یعنی رژیل سلطنیی ره از سزوی طزبز زات 
دارا بویژه زمیندارا  و  ا  یا و فیزودالزهزا 
حمایت میشد ، سزررزو  و بز زو  رشزیزده 

 شد .
  در باره علب بوجود آمزد  ایز  جزنزبزشزهزا و 

پیروزی و شزکزسزت آنزهزا، مز زاالت زیزادی 
نوشیه شده است. اما اغل  ایز  مز زاالت و 
یح ی ات در فضایی از سزررزو  و  زفز زا  
انجال گرفیه و یا ب صد یحری  و ی ییه ای  
جنبا یا یوسط الل به مزدا  طب ات حزارزل 
بزه رشززیززه یزحززریززر در آمزده انززد. بززررسززی 
یح ی ی و یحیلی ای  جنبا و نییجزه گزیزری 
درسزت از آنزهززا بزرای پزیززا بزرد مزبززارزه 
ان البی بویژه در عرصه رفد سیل مزلزی در 
ایرا  ، احیزیزاج بزه یزحز زیزق مسزیز زب دارد. 
ارنو  ره مسیله ایرا  و ملیت یا بار دیگزر 
به جلوی صحنه راده شده است، امید واریل 
با پایا  بازسازی رمییه ایالیی آذربایزجزا  ، 
امکانات ویژه ای در ای  زمزیزنزه از سزوی 
ای  رمییه در دسیزور ازرار گزیزرد. چزرارزه 
بدو  بررسی یاریز زی عزلزب شزکزسزت ایز  
جنبشها، یزرگزونزه یزالا انز زالبزی در ایز  
زمینه مییواند به رمبود یایی در رار یزبزلزیز  
و یرویج و سازماندیزی مزبزارزه ودفزاع از 
ح وق ملییها بزوجزود بزیزاورد. رزه بزعزد یزا 

 جبرا  آنها بسیار مشکب  واید شد. 
  دراینجا با اشزاره ای مز زیزصزر بزه زمزیزنزه 

شززکززب گززیززری و پززیززروزی اززیززال مززردل 
و علزب شزکزسزت  ۰۷۵۵آذربایجا  در ساب 

آ ، اشاره رویایی یل بزه وضزعزیزت فزعزلزی 
  واست ملی در آذربایجا   واییل ررد .

در اینکه جنبا انز زالبزی  زلزق آذربزایزجزا  
بعنوا  یکی از  ل های یحت سیمی رزه در 
چهارچو  مرزیای ایرا  زندگی میکزنزنزد. 
در جنبا دمورزرایزیزک وانز زالبزی سزراسزر 
ایرا  در طوب یاریخ و در م اطعی نزظزیزر 
دورا  مشروطیت ن شی اسزاسزی ایزفزارزرده 
است ، شکی نیست. علب ذیزنزی پزیزشزرو و 
پیشیاز بود   لق زحمیکا آذر بایجا  در 
دست زد  بزه اازدامزات انز زالبزی و طزرح 
 واست یای دمورراییک و آزادی  وایانه 
و برابری طلبانه رادر وحلزه اوب بزایزد در 
مواعیت اایصادی و جیرافیایی ای  مزنزطز زه 
و اززرار گزرفززیزز  آ  بززر سززر راه اروپززا و 
روسیزه و مزراودات یزجزاری و فزریزنزگزی 

 فیمابی  آنها دانست .
در گذشزیزه ،رشزد و گسزیزرا یزک مزررزز 
فرینگی و سزیزاسزی ضزد اسزیزبزدای و ضزد 
اریزجززاعززی در آذریززابززجززا  شززمززالززی رززه از 
مرارز فرینگی میرای و مبارزات سیزاسزی 
ان البی اروپا و روسیه میاهر بود ، در رشد 

و اوایزب ازر   ۰۱افکار میرای اوا ر ار  
 بسیل در ایرا  ن ا مهمی بازی ررد.

و  ۰۱۱۵عززالوه بززر آ ، واززوع انزز ززال  
میعاا  آ  ان ال  اریبر در روسیه به رشزد 
آگایی رارگرا  و زحمیکشا  آذری شاغزب 

در مناطق ازفز زاز ، آذربزایزجزا  و روسزیزه 
افزززود ، بززطززوریززکززه اولززیزز  یسززیززه یززای 
سوسیاب دمزورزرات ایزرا  رزه بزعزد یزا بزه 
حز  عدالت و سپس به حز  رزمزونزیزسزت 
ایرا  ییییر نال داد و نیز حزز  دمزورزرات 
ایرا  و بسزیزاری از مزجزامزد فزریزنزگزی و 
سیاسی ایرا  در آ  دوره در جزریزا  ایز  
بزده بسززیزا  یززای فزریززگزی سززیزاسزی شزکززب 
گرفیند . یسیه یای سوسیاب دمزورزرات رزه 
ابیدا یوسط رارگرا  آذری در یبریز شزکزب 
گرفت و سپس به سزراسزر ایزرا  گسزیزرا 
یلفت، در ان ال  مشزروطزیزت ، بزویزژه در 
ایجاد انجم  یای ایالیی و والییی ره یزمزا  
شورایای رارگرا  و زحمیزکزشزا  بزوده و 
نززاظززر بززر عززدل یززمززررززز دراعززمززاب اززدرت 
سیاسی و نیز پیروزی سیار ا  و گشزایزا 
مجدد مجلس ، ن ا مزهزمزی بزازی رزردنزد، 
ن ا حز  رمونیست ایرا  در شکب گیری 
ایحادیه یای رزارگزری و یزبزایز  و یزرویزج 
دمززورززراسززی و سززوسززیززالززیززسززل در سززراسززر 
رشور، دفاع از آزادیزهزای سزیزاسزی حز زوق 
زنا ، حق ملیت یا در یزعزیزیز  سزرنزوشزت 
 ویا ، شررت در مزبزارزات رزارگزرا  ، 
دیزز ززانززا  و ااشززار زحززمززکززیززا جززامززعززه و 
سززازمززانززدیززی آنززهززا در مززدیززی نززه چززنززدا  
طوالنی، از موارد بیشماریست ره مزیزیزوا  

 نال برد. 
یمانطور ره مزیزدانزیزل جزنزبزا مشزروطزیزت 
علیرغل جانفشانیهای  لق یای زحزمزیزکزا 
ایرا  بزوسزیزلزه سزازا بزورژوازی نزوپزای 
ایرا  بزا اشزرلزفزیزت و دربزار بزا شزکزسزت 
مواجه شد. اما طزولزی نزکزشزیزد رزه فضزای 
نسبیا آزاد بعد از ان ال  مشروطیت و رشد 
افکار یرای  وایانه ، شکب گیری ایحزادیزه 
یا و احزا  و مجامد میرای و پیا رشیزده 
شزززد  در زززواسزززت یزززا و مزززطزززالزززبزززات 
آزادیززز زززوایزززانزززه در سزززراسزززر رشزززور، 
بورژوازی ایرا  ، و طب زات ارجزاعزی را 
بززه یززراس انززدا ززت و از آ  گززذشززیززه 
امپریالیسل انگلیس نیز بر آ  بود یا با ایجاد 
یک دولت میمررز یحت رنیرب و مسیبد از 
نفوذ ا ایده یای ان زال  سزوسزیزالزیزسزیزی در 
ایرا  جلوگیری رند مجموعه ای  وضعزیزت 
باعث شد یزا انزدخ مزدیزی بزعزد بزا یزوطزیزه 
انگلیس و بزا مسزیزمزسزک ازرارداد  ایزجزاد 
امنیت و هبات در سزراسزر ایزرا ، رزودیزای 
رضا ا  یریی  داده شود. اولی  راری رزه 
بدست رضا  ا  میبایست انجال گیرد، پزس 
گرفی  دسیاوردیای ان ال  مشروطیت، در 
راس آنها سررزوبزی و یزعزطزلزیزلزی احززا ، 
مجامد و انجمنها و روزنامه یای مزیزرازی، 
سررو  و از میا  بزرداشزیز  یشزکزب یزای 
رارگری و سررو  مزلزیزت یزای مز زیزلز  

ره یزر یزجزمزد سزه  ۰۷۰۱بود. اانو  سیاه 
نفره را بجرل داشی  مرال اشیراری دسیگیر 
و مززحززارززمززه مززیززکززرد،  ززود مززبززیزز  اوج 

دیکیایوری و اسزیزبزدادی بزود رزه بزوسزیزلزه 
حکومت رضا  ا  باحزمزایزت امزپزریزالزیزسزل 
انگلیس برارار شزده بزود. بزه یزر حزاب بزا 
روی رار آمد  رضزا شزاه رزلزیزه دسزیزاورد 
یای ان ال  مشروطیت سزررزو  گزردیزد ، 
البیه در اینجا به غیر از ن زا امزپزریزالزیزسزل 
انگزلزیزس بزایزد چزر زا در سزیزاسزت یزای 
رمینیر  را یل اضافه رزرد، از آنزجزایزیزکزه 
سیاست رمینیر  بر آ  ارار گرفیه بزود رزه 
از بورژوازی ملی رشور یای نظیر ایزرا  
دفاع بکنزد، مزدیزهزا رضزا شزاه را بزعزنزوا  
نزمزایزنزده بزورژوازی مززلزی مزورد لزطز  و 
مرحمت  ود ازرار داد. و یزمزیز  مسزیزلزه 
موج  ا یال  در درو  حز  رمونزیزسزت 
ایرا  ، بعنوا  بزرگیری  و میشزکزب یزریز  
حز  مدافد منافد رارگرا  و زحمزیزکزشزا  
جامعزه شزد. ، و ایز  سزیزاسزت یزل بزاعزث 
یضعی  حز  و مزاال جزنزبزا یزای یزرازی 
 وایانه در ایرا  شد و یزل ایز  یزویزل را 
بی  روشنفکرا  دام  زد ، رزه رضزا شزاه 
نززمززایززنززده بززورژوازی مززلززی ایززرا  بززوده و 
میرای است و باید از وی پشییبانزی رزرد . 
رضا شاه یحت عنوا  ایجاد مزلزت واحزد و 
دولت واحد ومیمررز نینها رسمیزت داشزیز  
اسیفاده از زبانها مادری ملیت یزای سزارز  
ایرا  را ممنوع ررد، بلکه یرگونه اسیفزاده 
از زبا  مادری به غیر از زبزا  فزارسزی، 
جرل محسو  شد. عالوه بزر آ  بزا یزبزلزیز  
علیه  ل های م یل  و یح یر و یزویزیز  بزه 
آنها ره در ایز  مزیزا   زلزق آذربزایزجزا  و 
گززیززال  بززدلززیززب رشززد افززکززار مززیززراززی و از 
سرگذراند  ایال یای ضد اسیزبزدادی مزورد 
رینه و نفرت طب زه بزورژوا و فزیزودالزهزا و 
زمیندارا  بودند، در دسیور ارار گرفت و 
بدی  یریی  یمزما  با سیاست سزررزو  ، 
پاشید  ی ل ینفر و نفاق در بی  ملیزت یزای 

 سار  ایرا  به سیاست روز یبدیب شد .
بززا واززوع جززنززد جززهززانززی دول و یززحززوالت 
میعاا  آ  وازیزی رضزا شزاه سز زوط رزرد. 
جنبا یای اجیماعی ره با شکست انز زال  
مشروطیت، پشزت سزد دیزکزیزایزوری رضزا 
 ا  یلنبار شده بودند دوباره اوج گرفیزنزد . 
احزا  و یشکب یزای رزارگزری ، مزجزامزد 
روشنزفزکزری در سزراسزر ایزرا  بزا طزرح 
 واست یا و مطالبات مردل ره در انز زال  
مشروطیت مزیزحز زق نشزده بزودنزد، پزای بزه 

 میدا  مبارزه گذاشیند .
  امززا یززرچززه ایزز  مززبززارزه در رونززد  ززود 

رادیکالیر میشد و بر  واسزت یزای یزحز زق 
نیافیه  ود از دورا  مشروطیت بای  سوی 
بیشیر پای میفشرد و بزه یزمزا  انزدازه رزه 
یززوده یززای مززردل را بسززوی  ززود جززلزز  
میکرد، اریجاع دا لی و پشییبانا   زارجزی 
آنها را نیز بزه یزراس مزیزانزدا زت ، بزرای 
ااشار بزاالی بزورژوازی ایزرا  فزیزودالزهزا، 
اشرافیت و دربار و حامیانشا  ره  زود را 
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منسجل میکردند ، مطالزبزایزی نزظزیزر آزادی 
مطبوعات ، احزا  ، ایزحزادیزه یزا مزجزامزد 
میرای ، ح وق زنا  ملییزهزا و ازابزب ازبزوب 
نبود. ب اطر یمی  یل بود ره جنبا ابب از 
اینکه یمال یوا   ود را یزکزی رزرده و در 
راه یح ق مطالبایا بکار گیرد ، عمزال یزر 
ادمی ره به جلو بر میداشت با سد مز زالز  
و سززررززو  نززیززرویززای اریززجززاعززی مززواجززه 
مززیززشززد. در شززرایززطززی رززه اعززیززراضززات و 
اعیصابات میعدد در سراسر رشزور رزه از 
طر  احزا  و نیرویای میرای و یشزکزب 
یای رزارگزری بزرگززار مزیزشزد بزه نزیزیزجزه 
مزطزلزو  نزمزیزرسزیزدنززد ،  زلزق زحزمزیزکززا 
آذربایجا  ره ایامهایی نظزیزر ، ازیزال شزیزخ 
مززحززمززد  ززیززابززانززی ، سززیززار ززا  را پشززت 
سرگذاشیه بودند و پایه گذار اولیز  انزجزمز  
یزای ایزالززیزی و والیززیزی در ایززرا  بزودنززد، 
باردیگر  زواسزیزار یزحز زق ایزدا  انز زال  
مشروطیت و بویزژه یشزکزیزب انزجزمز  یزای 
ایالیی و والییی و سپزرد  اداره امزور ایز  
مناطق بدست  ود مزردل شزدنزد ، در یزک 
چنی  شرایزطزی بزود رزه بزا یزالا انزجزمز  
آزربایجا  ویشکب یای رارگری و دی زانزی 
ای  منط ه ،انی ابات سزراسزری بزرگزذار و 
اولی  رنگره مزلزی  زلزق آذربزایزجزا  بزرای 
یافی  راه مبارزه برای اسیز زرار آزادی در 
سراسر ایرا  و یشکیب انجمنهای ایالیی در 

یشزکزیزب  ۰۷۵۵آذربایجا  ، در یاریخ آبا  
گردیدد و بنا به یصمیل یمی  رنگره یزیزایزی 
بززرای یززحزز ززق  ززواسززت یززای رززارگززرا  و 
زحمیکشزا  آذربزایزجزا  انزیز زا  گزردیزد . 
معهذا از انزجزایزیزکزه نزیزرویزای اریزجزاعزی 
دا لی و پشیزیزبزانزا   زارجزی آنزهزا یزجزربزه 
ان ال  مشروطیت و ازیزال یزبزریزز را بزیزاد 
داشیند و از آنجاییکزه بزوجزود آمزد  چزنزیز  
الگویی در آذربایجا  ، مییوانست سرمش ی 
برای سایر  ل های ایرا  باشد ، لذا طزولزی 
نکشید ره یوطیه عزلزیزه آ  آغزاذ شزد . امزا 

ایز   ۰۷۵۵آذر  ۵۰مردل آذربایجا  با ایال 
یوطیه یزا را نز زا بزر آ  رزرده و یزمزال 
ادرت محلی را بزه مزجزلزس مزنزیز ز   زود 
یفزویز  رزردنزد . در اولزیز  دور اجزالس 
مجلس ملی آذربایجا  ، در نامه ای  طزا  

رزه  زلزق   »به رشور یای دیگر اعالل شد 

آذربایجا  بعنزوا   زلز زی صزاحز  مزلزیزت، 
زبا  و آدا  و رسول ویزژه  زود ، مزانزنزد 
دیگر  ل ها در چهارچو  یمامیزت ارضزی 
ایرا  دارای حق یعیی  سزرنزوشزت  زویزا 

میباشد ،  لق آذربایجا  ره  وایا  جدایزی 
از ایرا  نزمزیزبزاشزد ،  زواسزیزار بزرازراری 
دمورراسی در ایرا  و دسییابی آذربزایزجزا  

  »به  ودم یاریست ...

جنبقش انقالقی قد ک  ان  ق  ق ق   ک   ک ق  
ره لب پ کرتی اذبی و اباک اتاه نه  قتک، 
،   سمبت شن  ته ش   حق رلل ک  ذقاقبقبقن 
س نتشت  ت ش  ا تبش ش ط نه ک نه ش   
کرتی اسد ک  ا  ا  اعیم ی کن  عقلقبق  ق  
حضت  ا ذش س خ ک  شم ل و ان  ق  ق ق   
و انگلبن ک  جنت  و ذ ثب اپ ا   ق   ونق  
ح یت ه ی اجتم عد و سب سد ک  ا  ا  و 
 ت قهه ان  ق  ق ق  ، ارق  انقاقه یقه اسقنق ک و 
شقتاهق  ذق   ققاقد گقتاهققد رقبقق هقنقق  جققنقبققش 
کرتی اذبی و انالی د  لق ان        ، ک  
اتل  قی جقنقبقش رسقتقالقلقد  قتک یقه ،حقق 
ح یمبت ر کم و ا ر نهق ی کرقتیق اذقبقی و 
اناللبد ان  م نب فته ک  انالی  رش وطبقت  ا 
تد ربگ فقت ، ک  طقد  ق قسق ل حق یقمقبقت 
ر لن رقلقد ، اتقیحق پ کرقتیق اذقبقی و 
انالی د یه ک  سهق  ان  ق  ق ق   ک  جقهقت 
استال ا  کرتی اسد و حق و حالتق ت  قه ای 
 لق بحمت ش  مت ک اج ا گذاشت ، ک  ا  
ذ   خ نتنهق  ک  ا ق ا   قلق قه ک   قبقلقد اب 
یشت  ه ی رش  ه ک  ک گ  نال ط جقهق    قد 
همت   تکن  نرقبق   ق سقمقبقت شقنق  قتقن حقق 
ذاببن س نتشت ،   سمبت شنق  قتقن  ق ا ق  
ی حالتق بن   اب جمله حق انتا   ی ک  و 
انتا   شق   ، اتقیحق پ ا ضقد ، حقق 
 تک راقتق  ی سقبق سقد و فق هقنقگقد  ق ای 
اقلبت ه ی س ین ان        ، نربق  ا رقنقد 
ه ، است ی ه  و  ب ه ، ذهبه ق نقت  یق   و 
  سمبت شن  تن  وب ی   هشت سق عقتقه و 
ذاهبلد اول ر ه ره ، ذ سبن کانشگ ه،  اک ت 
ا یست  فی رقتنقبقی ، تق و شقگق ه،  ق نقه 
ه ی  ه اشت ،  بم  ست نه  اسف لت  ب   نقهق  
، جقق که سقق بی  قق ای  وسققتقق هقق  و که هقق  
اتیح اجتم عد و سب سد ک گ  ا س برق   
کاکنقق  و طققبققبققاققتقق  انقق قق م عققمققلققد انققهقق  ک  
ان        نتنه  نر م سب سد ح ی     ا ق ا  
و ارپ   لبسته ی تشتبب   ان ا  ه وحشت رقد 
انقق ا ققت ،  ققلقق ققه ذقق قق  ، سقق رقق  ققه کا ا ، 
فئتکاله  و س ا  ا یپ و عش    ان         
 ا ه  وحشت بکنه نمتک .ک  نتب قه  قاق  اب 
ر پ یمد جبهه رتح ی ک  کا قل و  ق    
اب ان  قق  قق قق   عققلققبققه جققنققبققش انققالققی ققد 
کرققتیققق اذقققبقققی، یقققه نققق  ققق   ققق  اجققق ای 
کرتی اسد ک  س    نالق ط ا ق ا  نقبق   قتک، 

  تجتک ار .
یزکزی دیزگززر از دالیزب یزحزکزیزل مزوازعزیززت  

اریززجززاع در مزز ززابززب جززنززبززا دمززورززرایززیززک 

آذربززایززجززا  و رززردسززیززا    رززه نسززبززت بززه 
اشززیززبززایززات ریززبززرا  فززراززه دمززورززرایززیززک 
آذربزززایزززجزززا  د ر صزززوص اصزززالحزززات 
اجززیززمززاعززی و بززویززژه اصززالحززات رادیززکززاب 
ارضزی عزامزب فزرعزی مزحزسزو  مزیزشزود  
حضززور اریززا سززرذ در آذربززایززجززا  و 
یاهیرات بعدی آ  ینگال ی لیه ای  منط ه از 
نیرویای اریا سرذ بود . شورویها ره از 
سوی آمریکا و انگلیس برای یز زلزیزه  زاخ 
آذربایجا  س ت یحت فشزار ازرار گزرفزیزه 
بودند ، و باوجود اینزکزه ازبزال اعزالل رزرده 
بودند ره در ای  جنبا ییچزگزونزه د زالزیزی 
ن وایند ررد ، معهذا جنزبزا آذربزایزجزا  و 
ریززبززری آ  از حضززور و سززیززاسززیززهززای 
شوروی در ییچ زمینه ای   چزه مزهزبزت و 
چه منفی   بی یاهیر نزبزود . سزیزاسزت یزای 
حز  رمونیست شوروی ره یوسط عناصر 
میزلزب و مزذبزذ  حزز  یزوده در جزنزبزا 
آذربایجا  و در درو  فراه بزه پزیزا بزرده 
میشد ، بزا مزطزرح شزد   زروج شزوروی 
مساله امییاز نفت شمزاب ، ایز  نزیزرویزا بزا 

 »ضرورت صلح «مسیمسک ارار داد  ، 

و غیره ، منافد و مصالح جنبا ان البی و  
 دمورراییک آذربزایزجزا  را فزدای  سزیزاسزت 

یای  ارجی شوروی رردند . حزز  یزوده 
بجای یبلی  ایدا  و دست آوردیای وااعزی 
جنبا آذربایجا  و جل  یمزبزسزیزگزی مزردل 
درگر ن اط ایرا  با آ  ، به یزمزراه احززا  
و جریانات اریجاعی و محافظه رار، ره از 
گسیرا جنبا دمورراییک وحشت داشیند، 
مشیوب پزاشزانزد  یز زل نزفزاق و دودلزی در 
جنبا آذر بزایزجزا  و سزراسزر ایزرا  شزد. 
حز  یوده با گرفی  چندررسی وزارت در 
رابینه اوال و ایحاد شوروی بزا ازبزوب ازوب 
یای فریبکارانه اوال در باره امزیزیزاز نزفزت 
شماب ،عمال زمینه یزای سزررزو  جزنزبزا 
آذربایجا  را فرایل نمودنزد ،عزالوه بزر آ  
نفوذ اعضای حز  یوده در ریبزری فزرازه 
و نیز مماشات ریبرا  فراه با سزرا  ضزد 
انزز ززالبززی عشززایززر فززودالززهززا و بززورژوازی 
یجاری و دست نزیزازیزد  بزه یزک سزلزسزلزه 
رفرمهای رادیکاب عرضی ، زمزیزنزه بزرای 
ایحاد اریجاع آذربایجا  را بزا سزایزر نز زاط 
ایرا  و سررو  اهری جنزبزا آذربزایزجزا  
فزرایزل آمزد. در سزت یزکززسزاب بززعزد بزرغززل 
برسمیت شنا ی   ودم یاری آذر بزایزجزا  
یوسط دولت مررزی اما به بزهزانزه نزظزارت 
بر انی ابات ، بزه آذربزایزجزا  لشزگزر رشزی 
نزمزود ه و آنزرا بزه نزحزو بزی رحزمزانزه ای 
سررو  رردند. در ایز  یزورا وحشزیزانزه 
نزدیک به یکصد یزارنفر رشیه و یززارا  
نفر دیگر آواره رشور یای دیگرشزدنزد. در 
سر یر روچه و بازاری چوبه یزای دار و 
یززیززربززارا  بززراززرار شززد . بسززیززاری از 
آزادی وایا  بنال آذربایجا  و ایرا  رزه بزه 
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ای  جنبا پیوسیه بودند، بزعزد از شزکزنزجزه 
یای بسیار ییربارا  شدنزد و یزا بزد  یزای 
اطعه اطعه آنهزا در رزوچزه و  زیزابزا  یزا 
گردانده شد . پس از سررو  رامب جزنزبزا 
آذربایجا  ، یمال آزادیزهزای بزدسزت آمزده و 
ح وق دمورراییک سررو  و محو و نابزود 
شدند،  ا  یزا و فزیزودالزهزا بزه مزنزاطزق و 
روسیایا یجول آوردند و به شکنجه و آزار 
مردل ادامه دادند . رلیه مطبوعات آزاد رزه 
بزبانهای آذر ی ، فارسی ، رردی ، ارمنی 
و غیره منیشر میشدند ، یعطیب شدند . نینها 
یدریس و اسیفاده از زبا  محلی ممنوع شزد 
و در یر روی و برز  مراسل رزیزابسزوزا  
راه اندا یه شد ، بلکه حیی به چاپز زانزه یزا 
و روزنامه یای بزی آزارمزحزلزی یزل رحزل 
نکردند و با حارل شزد  دوبزاره مزالزکزیز  ، 
یجار و اریا و بوررراسی بزر سزرنزوشزت 
مردل ، و با یرویج گسیرده یمایالت مذیبزی 
به جند آزادی و یرای رفینزد و درنزیزیزجزه 
در مدت رویایی فسزاد ، جزهزالزت یضزیزیزق 
ابیدایی یری  حز زوق و آزادیزهزای سزیزاسزی 
حارل بر م درات مردل شد. بدی  یزریزیز  و 
عمال از ای  یزاریزخ سزرنزوشزت نسزب یزای 
بعدی ایرا  زیر دیکیایوری شاه رازنزل زده 
شد .رشیار آوارگی، بی ح وای و یح زیزر و 
یویی  ره آگایانه یوسط حکومزت و طزبز زه 
مسلط طراحی میشد. باال ره  شل و نفزرت 
از اینهمه ظلل و سیل ملی ره باسیل سزیزاسزی 
و یشدید اسیهمار دریل آمی یه بود بار دیگر 
 طه آذربایجا  را بزه آوردگزاه رزل بزرای 
آزادی یززبززدیززب رززرد ، و مززردل رززارگززر و 
زحمیکا آذربزایزجزا  ایز  بزار بزا آفزریزد  

و  ۰۷۵۶بزهزمز  مزاه  ۵۶حماسه پرشکوه 
حمله اهر آمیز به دل و دسزیزگزاه نزظزامزی و 
اداری شاه ، آیا ان ال  را در ایرا  شعله 
 وررزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززردنزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد،

  ساب از ایزال و روی  ۵۵ارنو  ره بیا از 
رار آمزد  جزمزهزوری اسزالمزی مزیزگزذرد . 
عالوه بر یشدید سیل ملی ، یبعی  جنسی ، 
ویبعات سرروبگرانه و غزیزر دمزورزرایزیزک 
یک حکومت مذیبی اریجزاعزی ، گسزیزرا 
ف ر ، بیکاری ، فحشا ، اعیزیزاد و ده یزا و 
صد یا نامالیمات دیگر اجیماعی نزاشزی از 
اسیهمار ، و غارت چپاوب االییی ناچزیزز از 
سزرمززایزه دارا  ، یززجزار رززه بززا یززکززیزه بززر 
حکومت مذیبی اریجاعی  و  مردل را بزه 
شیشه ررده اند باعث شده یا  لق آذبزایزجزا  
یمچو  سایزر  زلز زهزای زحزمزیزکزا ایزرا  
برای  الصی از زیر یوغ نظزال حزارزل بزه 
مبارزه بزرای یزحز زق  زواسزیزه یزای  زود 
بپا یززنزد. یزجزربزیزات گزذشزیزه و ازرایز  و 
شواید مبی  ای  وااعیت انکار ناپذیزر اسزت 
رزززه ایززز  بزززار مزززبزززارزات رزززارگزززرا  و 
زحمیکشا  رلیه ملب ایرا  عالوه بر سمزت 
گززیززری بززرای یززحزز ززق در ززواسززت یززای 
دمززورززرایززیززک و انزز ززالبززی رززه از انزز ززال  

مشزروطزیزت بزایز  سزوی سزررززو  شزده و 
یح ق نیافیه است یزل زمزا  مزبزارزه بزرای 
برابری و مبارزه بر علیه مافیای مزالزی را 
نیز نشانه رفیه است . باید از ایز  مزبزارزه 
پشییبزانزی رزرد و بزه آ  یزاری رسزانزد. و 
وااعیت یل یمی  است ره ینها با یلفیزق ایز  
دومززبززارزه اسززت رززه  ززلززق زحززمززیززکززا 
آذربایجا  و نیز سزایزر  زلز زهزای سزیزمزدیزده 
ایرا  اادر  وایند بود ، بسزاط جزمزهزوری 
اسالمی را بزرچزیزده و در یزک جزمزهزوری 
فدراییو و شزورایزی بزرسزرنزوشزت  زویزا 

 حارل شوند .
رززارگززرا  و زحززمززیززکززشززا  و جززوانززا  و 
روشنفکرا  آذربایجا  با رسز  یزجزربزه از 
جنبشهای صد ساله ا یر در مییابند ره ینهزا 
رارگرا  و زحمیکشا  یسینزد رزه امزروزه 
اادرند بصزورت رادیزکزاب در جزهزت رفزد 
سیل ملی و حق یعزیزیز  سزرنزوشزت مزبزارزه 
رنند و آنرا میح ق سزازنزد . چزرا رزه اوال 
طب ه بورژوازی آذری چو  در اسیهمزار و 
غززارت و چززپززاوب دسززیززرنززج یززوده یززای 
زحمیکا و غارت هروت یای عمزومزی بزا 
بورژوازی دیگر ملب سهیل و شریک اسزت 
، در پی گسیرا ایز   زا  یزیزمزاسزت ، و 
نمریواند نماینده  زواسزت یزا و مزطزالزبزات 
یوده یای زحزمزیزکزا بزاشزد، در هزانزی در 
محب نیز آن در اوی نیست ره بمهابه نماینزده 
ملت عمب رند و ب دری در اعماب سزررزو  
 واست یزا ی دمزورزرایزیزک اازیزصزادی و 
سیاسی با دیگر یمپالگی یای  ود شزریزک 
و سهیل بوده ره نمییواند بمهابه نماینده مزلزت 
پذیرفیزه شزود . آنزهزا حزیزی از اصزالحزات 
اجیماعی یل  ودشانرا رنار میکشند. بنا بر 
ای  نمیزیزوانزنزد در ایز  مزبزارزه پشزیزیزبزانزی 
رارگرا  و یوده یای مردل را بدست آورند 
و یرگز یمایلی برای آزاد سازی یوده یزای 
زحمیکا از زیر سیل سیاسی و اازیزصزادی 
ندارند از اینروست ره امروز باطرح مبزهزل 
مسایب ملی ینها مزیز زوایزنزد بزا اسزیزفزاده از 
احساسات ملی ذی  یوده یا را از بزرابزری 
و عدالت اجیماعی منحر  سزا زیزه و آنزرا 

 اربانی مصالح و منافد  ویا سازند.
برای رفد سیل مزلزی و رسز  حزق یزعزیزیز    

سززرنززوشززت ، رززارگززرا  و زحززمززیززکززشززا  
آذربززایززجززا  ضززمزز  مززبززارزه بززا سززیززسززیززل 
سرروبگر مزررززی و مزبزارزه بزا مزافزیزای 
مالی و نظامی پشزیزیزبزا  آ  و نزیزز ضزمز  
مبارزه باشونیسل عظمت طلز  ایزرانزی رزه 
یرگونه  واست رفد سیل ملی و حق یعییز  
سرنوشت مزلزب بزدسزت  زود را بزا چزمزاق 
یجزیه طلبی محکول و سزررزو  مزیزکزنزنزد، 
باید با گرایشات ناسیونالزیزسزیزی افزراطزی و 
ناسیونالیسمی ره از لیبرالیسل الهال میگزیزرد 
و مبزارزه  زود را مزحزدود بزه مزبزارزه بزا 
دیززوانسززاالری مززررززز اززرارداده و مززبززارزه 
رادیکاب یوده یای مردل را برای رع سزیزل 

مززلززی و یززحزز ززق سززایززر در ززواسززت یززای 
دمورزرات و اازیزصزادی و سزیزاسزی را بزه 
 ودمز زیزاری فزریزنزگزی و اداری مزحزدود 

 میکنند ، مبارزه رنند.
در م زابزب  زلزق آذربزایزجزا  و نزیزز سزایزر   

 ل های ایرا  رایزی جزز مزبزارزه یزوامزا  
علیه اسیزبزداد مزذیزبزی یزعزنزی رزلزیزت رژیزل 
سیاسی از یک سو و سرمایه دارا  و یجار 
و سایر ااشار مرفه جامعه ، رزه پشزت ایز  
سیسیل حکومیی ارار دارند و باعث و بانی 
اصلی یداول سیل مزلزی و سزررزوبزگزری در 
ایرا  یسیزنزد، وجزود نزدارد . نزیزیزجزه ایز  
مبزارزه یزوامزا  ، یزنزهزا مزیزیزوانزد در یزک  
جمهوری فزدرایزیزو شزورایزی بزه سزرانزجزال 
پززیززروزمززنززد  ززود بززرسززد . ارززنززو  رززه 
بززورژوازی در یززالا اسززت یززا بززا دسززت 
اندازی به مبارزه بر حق مزلزب بزرای رفزد 
سیل ملی ، آنرا از مبارزه برای بزرابزری و 
عدالت اجیماعی جزدارزرده و سزرانزجزال در 
 مسززلززخ اززدرت مززررزززی اززربززانززی رززنززد،  
رززارگززرا  و زحززمززیززکززشززا  بززرغززل دعززاوی 
می ابب بورژوازی و  رده بورژوازی بزایزد 
بیوانند برای اعماب حق یزعزیزیز  سزرنزوشزت 
 ود ، راسا اادال رنند . اگر در اوایب ازر  
گذشیه در ای  جنبا یای ملی ، یمال ادرت 
بززدسززت بززورژوازی مززحززلززی مززطززرح بززود، 
امروزه بدلیب ییییزر و یزحزوالت یزک صزد 
ساله ا یر یمال ادرت به یوده یزای رزارگزر 
و زحمیکا محلی مطرح است و ای  اسزت 
مضمو  وااعی جمهوری فدراییو شزورایزی 
ره از سوی سازما  ما با بیا از سی ساب 
یجربه مزبزارزایزی و جزمزبزنزدی از شزرایزط 
اایصادی و اجیمااعی ایزرا  و شزکزسزت و 
پیروزیهای آ  اعالل شده است .جزمزهزوری 
فدرایزیزو شزورایزی رزه در آ  حزق یزعزیزیز  
سرنوشت یا جدایزی رزامزب و بزدو  ازیزد و 
شرط برسمیت شنا یه شده اسزت در عزیز  
حاب ناظر بر ایحاد و یمبسیگی داوطزلزبزانزه 
واحززد یززای مززلززی دررشززور اسززت . اگززر 
فدراسیو  بورژوایی گذاری اسزت بزه یزک 
ایحاد امپریالیسیی اما فدراسیزدو  شزورایزی 
گذاری است از ایحاد اجباری به یک ایحزاد 
داوطلبانه و آزاد و بزرابزر،رزه در آ  حزق 
یصمیل گیری به رنگره شورایای رارگزرا  
و زحمیکشا  ملیت یاواگذار مزیزشزود.  در 
زمینه جدایی و یا ماند  در فدراسیو  نزیزز 
یمانا ایز  ارگزانزهزای یزوده ای یسزیزنزد رزه 
یصمیل میگرند در دا ب ایحاد بمزانزنزد و یزا 

 از آ   ارج شوند. 
  

 81آذر18عمواوغلی  -ذ
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جالدمن ریایم ، چیهیار  1044آذر  0۲روز ارشت  
زندمن  س اس  ) ح در قیر یانی  ،  ضیبیدملیخیالیق 
ساالرزه  ،  نر م ش   خش و هادی شهرااری (  رم 
ک   سالها در  تد  ودند    دمر آواخهتد تا درماندگ  
خود رم  ا س است ماجاد رضب و وحشیت جیبیرمن 
کتتد. س اسه  ک   رد مز روی کار آمیدن رئی یسی  
جالد ده ها مضدمم  در کارنام  وجه  مصل  و تتیهیا 
رمه  قای حاکی ت نتگ ن شان مست.    مان ترتی یب 
ارشتب  س اه و خون ت    ر کارنام   ریام جتاایهیریار 

  جیهوری مسالم  مفاوده شد. 
ح در قر ان ، زندمن  سی یاسی  مهیل شیهیرسیهیان 

در   » یغی  «کام ارمن،  امدمد ارشتب      متیهیام 
سیال  ۰زندمن ستتدج مضدمم شد. پس مز ناداک    

زندمن و شرتج  و مضهرمب گ راهای مجیبیاری،  ی  
آنر  فرصت آخران ودم  رم  ا خانومده مش دمشیهی  
 اشد، شبان   دمر آواخهی  ومیخیفی یانی  دفین شید. 
آدمرشان مسالم  خانومده قر ان  رم    دروغ  یرمی 
دادمر فرمخومندند ، ول     آنیهیا خیبیر مضیدمم در 
صبحگاه ومحل دفن جسدش رم در هشت محییدی 

 ستتدج نشان دمدند. 
مضدمم ح در قر ان  در شرماط  صور  گرفه  مسیت 
ک  مو پس مز ارسال  ازدمشت و شرتج  در سیلیول 
های منفرمدی ، مجبور    تسل م و مجرمی  ستیارایوی 
دسهگاه ممت ه  شده  ود. مان مضهرمفا  در مسفتد میاه 

مز شبر  پرس ت  وی منهشار اافت. کوتاه زمانی   0۰
پس مز آن، ح در وهیرمه  ازدمشیهی  مو، هییی  ی 
مضهرمفا  رم مجباری و تحت شیریتیجی   وکیذو 
محض م خومنتد. تالشها  رمی لغو حرم مضدمم ح در 
گسهرش م  ا د. نام  ها وطیومیارهیا  ی  میقیامیا  
حرومه  نوشه  م شود، قول وقرمرهاا  میبیتی   یر 
دمدرس  مجدد دمده م شود، مما قیاتیالن کی   یرمی 
طتا هااشان  دنبال گردن م گردند، شبان  ح در رم  ی  

 دمر آواخهتد .
در مقا ل مان سبر ت وجتاات، ضیلی یرغیم فشیارهیا 
وتهدادهای دسهگاههای ممت ه  ریام ، مردم شیهیر 
کام ارمن در مقا ل خان  ی ح در قر ان  تجین کرده 

هیبسهگ  خودرم  ا خانومده قیر یانی  و نیفیر  مز 
وحش گری ریام رم  نشان دمدند. هیبسهگ  می کی  
ااد آور مضهصاو ضیوم  مردم در کردسهان  رید مز 
مضدمم شومن  س د قادری، فرزمد کیانگرو هیرمهانش 

ک  نشیانی     در کردسهان  ود. هیچت ن هیبسهگ  می
شرست ریام مسالم  در ترساندن و    ضقب رمندن 
جتبش مجهیاض  ومطالبات  مردمان مارمن در سرمسیر 
کشور مست. جتبش  ک  ماتک  ا مضهصیاو  یارگ 

شهر کشور در هفه  گذشهی   104مرلیان در   ش مز 
و  ا تظاهرم   اشروه فرهتیگی یان شی یرمز وشیریار 

زندمن  س اس  آزمد  ااد گردد، مرلم زندمنی  آزمد ” 
گام   ارگ  رمی پ وند جتیبیش هیای “   ااد گردد

مطالبات  و س اس   ردمشه  مست. جتبش  ک  پس مز 
سرکوو تحصن دوهفه  می کشیاورزمن ومیردمیان 

،  ر  سهر مضهصا یا   یارگ هیامرمن تشت  مصفهان 
کارگر پ یان  نفت و مضهیصیا یا  ،مضیهیرم یا  ، 
تظاهرم  و مکس ونهای  مسهیر کارگرمن هفت تپی ، 
فوالد، مرادن و مضهرم ا  مسهیر   ازنشسیهیگیان و 
مالباخهگان و کشاورزمن و ..  رخاسه  مست و  م رود 
ک  در کتار جتبش های دمدخومه  خیانیومده هیای 
خاورمن، جتبش آ ان و قر ان ان جتاات های چیهیل 
ومندی سال  ی حرومت مسالم  ، طوفیان گسیهیرده 
وضظ ی  رم سامان دهد ک  تیام  یتی یانیهیای ریایم 

 سرماا  دمری مسالم  رم نا ود کتد.
در هی ن حال  در چیتید روز گیذشیهی ، شیاهید 
دسهگ ری رسول  دمغ  و  ل ال حسی ین زمده  یوده 
مام . مز شرماط مان دو فرال مرلییان ودمنشیجیوایان 
خبری در دسهرس ن ست.  تا    گامرشا  ، هیردوی 
مان  ازدمشت شده گان ،  شد  مورد  رو وشهیم 

زنیدمن  040وشرتج  قرمر گرفه  و محهیاال د ر تید 
موان در هیسااگ  ه یرمد پی یر یدمقی  و نیرگیس 
محیدی زندمن  و تحت  ازجوا  و شرتج  مند . و 
ن ا چهل و هفت تن مز زندمن ان  تد س یاسی  زنیدمن 
مروم   هشهی ن روز مضهصاو غذمی خود رم پشیت 
 01سر گذمشهتد. مان زندمن ان ک  روز ایریشیتیبی  

آذرماه در مضهرمض    دسهور رئ س زندمن مبتی   یر 

منهقال ساکت ن مان  تد     تد جداد  دون ممرانا  و 
 ودند  یا منیهیشیار   فضای کاف  مضهصاو غذم کرده
مند ک  تا زمان مضیالم  ااددمشه  مشهرک مضالم کرده

رسی  مسئوالن زندمن مبت   ر لغو منهیقیال  ی   یتید 
 جداد    مضهصاو خود مدمم  خومهتد دمد .

شورمی هیراری ن روهای چ  وکیون ست، مضیدمم 
جتاات کارمن  ح در قر ان  و ساار زندمن ان س یاسی  
رم  شد  محروم م رتد و مز هی  مردم  مایرمن، مز 
هی  ن روهای منساندوست و آزمداخومه  درخومسیت 
م  کتد ک  ضل   مان ریام جتااهرار وماش ن کشهیار 
وجتاات دولت مسالم     مضهرمض  رخ اند. نیبیااید 
گذمشت صدمی آزمداخومه ، حق طلب  ، میطیالیبی  
خومه ، ضدملت ومنسان ت خف  شود، نبااد گذمشیت 
ک  جتااهرارمن  ههران فرزندمن مان کشور رم    جرم 
مقا ل   ا جتاات وغار  وتبر ض وسهیم  ی  زنیدمن 
وشرتج  ودمر  سپارند، نیبیااید صیدمی زنیدمنی یان 
محبوس در مروم  ، صدمی سپ یده ولی یال ورسیول 
وه رمد ومسیاض ل وساار زندمن ان خاموش شود،  ااد 

صدمی رسیای آزمدی   صدمی رسای مان زندمن ان ،
، رم ری ،منسان ت ورهاا  مز حیریومیت دمرو دمغ 
وشرتج    اش م. ما هی  ی منسانهای مسئول ، آگاه ، 
مبارز و آزمداخومه  رم    مقدمما  گسیهیرده در هیر 
جای جهان و   هر گون  ک  م سر وموثر مست  یرمی 

 مضهرمض    سرکوو وزندمن ومضدمم فرمم خومن م.
 

 زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد!
سرنتون باد رژیم سرمایه داری جمهعوری 

 اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

دسامبر  ۶4 –  1044آذر ماه   ۶۲دوشنبه 
۶4۶1 

 
امضاها: اتحاد فدائیان کمونیسعت، حعز  
کمونیست ایران، حز  کمونیست کارگری

حکمتیست، سازمان راه کارگر، سعازمعان  -
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 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
رژیم جنایت و کشتار را نجات نمی دهد!“ طناب های بر گردن“سرکوب و  



 

سال مز آغاز مضهرم ا  و تیظیاهیرم   0مکتون 
می   0410نوممیبیر  1۰گسهردۀ مردم مارمن در 

شهر مارمن رم  044گذرد. مضهرم ات  ک    ش مز 
در  ر گرفت ک  حدمقل  ا کشه  شدن   یش مز 

نفر مز مرهر ان و دسهگ ری هامرمن نیفیر  1۰44
توسط  ن روهای ممت ه  ریام متجیر شید. ماین 
مضهرم ا   ا مضیال سرکوو توسط ریایم در 
حال حا ر  رمی مد  کوتاه  فروکش کیرده 
مست. تظاهرمت  ک   ا مفاماش ق یییت  یتیااین 
شرو  شد و ضل ۀ فقر و و یری یت فیلیک  یار 
مر شه  مردم مارمن و    خصیوص و یری یت 
مقهصیادی غی یرقیا یل تیحیییل کیارگیرمن و 

 زحیهرشان  ود.
 ا گذشت مان دو سال و ر یت مقیهیصیادی و 
مجهیاض  مک رات ضظ م مردم مارمن ن  تتها  ههیر 
نشده مست  لر     شد  وخ م تر گشه  مسیت. 
 رخ  مز مقاما  سازمانهای کارگری وم سه     
ریام مارمن مخ رم مضالم کرده مند ک  خط فیقیر 
در ماههای مخ ر  رمی اک خانومدۀ کیارگیر  یا 

م ل ون تیومیان  ایا  111۰تردمد چهار ضضو    
دالر رس ده مست. در حیالی  کی   014حدودم 

مک رات کارگرمن  ا حقوق ماهان  خ ل  کییهیر 
دالر  104مز آن و ضیدتا ماهیانی  حیدودم  یا 

زندگ  م  کتتد. تردمد زاادی مز مان کارگرمن 
هم در ط  چتد ماه گذشه  حقیوقی  درایافیت 
نررده مند. هم مکتون   ش مز نی ییی  مز میردم 

 مارمن زار خط فقر زندگ  م  کتتد.

 00و ر ت مجهیاض  و مقهصادی مارمن  رد مز 
سرماا  دمری جیهوری  -سال حاکی ت مذهب 

مسالم  هیچتان رو    نا سامان  و سیرمشی یبی  
ست.    دل ل ن سیت کی  ریایم جیییهیوری 

پیلی یسی   -مسالم  مارمن تیام مرگانهای س اس 
خود رم در جهت سرکوو مضهرم ا  توده می 
قرمر دمده مست و ار  مز هارتران قاتالن میردم 
مارمن ارت  م رمه م رئ س  رم    سیییت رئی یس 

 جیهوری  رگااده مست.
رکود مقهصادی مان س سهم رم فرم گرفه  مست و 
مان ن  فقط    خیاطیر میحیاصیرۀ مقیهیصیادی، 
هیچتانر  ریام مدضا م  کتد،  لر   ی  خیاطیر 
وجود س سهی  رشوه خومر و ماف اا  کی  کیل 
دسهور کار خود رم در حیاات مز متافن سرماای  
دمرمن  ک  خود مز زمامدمرمن مان ریام هسهیتید 
   پ ش م   رد. هیامان و  تا   گامرش میجیلیۀ 

 فور س 
Forbes 

 و رسان  کاو جی ت 
Cap gamini 

تردمد می یلی یونیرهیای  0401یوئن  0۷   تاراخ 
هامر نیفیر مفیامایش  0۰4مارمن  ر مبتای دالر    

پ دم کرده مست. مان رقم تتها در ضیرض سیال 
در صید  00در صد در تردمد و  01رشد  0404

در مقدمر ثرو  دمشه  مست. در حال  ک   تیا ی  
نوشهۀ هیان مجل ، م یانیگی ین رشید جیهیانی  

درصد  وده مسیت.  ۷1۳م ل ونرها در هیان سال 
 تا   نوشهۀ هیان مجل ، مارمن هم مکتیون رتیبیۀ 
چهاردهی ن کشور ثروتیتد دن ا رم دمرد  ا ماتر  
 ن ی  مز جیر ت مارمن در زار خط فقر مست.

هیامان  ا مان مفاماش ثرو  در قشر حاکم در 
مارمن، سرکو ها، فساد مقهصادی و  هره کش     
حد و مرز مز ن روی کار در مارمن رو    مفامایش 

سال  ۳4در صد مز جومنان زار  ۰4مست.   ش مز 
در مارمن   رار هسهتد.  تا ی  گیفیهیۀ ایری  مز 
مسئوالن ریام ناداک    اک م یلی یون دمنیش 
آموز در سال تحص ل  گذشه  تحص یل رم  ی  

 دل ل ندمشهن ممرانا  مال  ترک کرده مند.
حق تشرل و تحاو مز کارگرمن و زحیهرشیان 
در مارمن سلب شده مست و تشر یل متیحیادای  
های مسهقل کارگری قانون  غ رمیرن مسیت. 
طبق  کارگر و داگر مقشار زحییهیریش میردم 
مارمن مز تام ن مجهیاض ، حیقیوق  ی یریاری و 
تضی ن شغل  محرومتد و مثبیا  سیرمیاای   یا 
شدادتران درجۀ مسه یار و    حقوقی  منیجیام 

 م  گ رد.
در حال  ک  در مارمن  رمی دوم ن سال مهیوملی  

 10 -تردمد جانباخهگان مز  ی یییاری کیوواید
روزمن     رقم صدها نفر م رسد و میوج شیشیم 
مان   یاری در حال حا ر در مارمن در حرکت 
مست  ا دسهور مسهق م خامت  می ه چ ومکسیتی  
مز کشورهای غر      مایرمن ومرد نشید و در 
 -ضوض م ل اردها    رمنت خیومرهیای دمروای 

پاشر  در مارمن دمده شد ک  ومکست  تیولی ید 
کتتد. پس مز مدت  تول د مان ومکسن در مایرمن 
   نه ج  نرس د و فقط آن م ل اردها  ی  جی یب 
ثروتیتدمن و رمنت خومرهای حام  حیریومیت 
رفت. در ضیل م هومن مان رم کشهار دسه  جیر  
 مارمن ان    دسهور مسهق م ضل  خامت  می دمنست.
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گزارش مطبوعاتی کمیته روابط بین المللی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  
 (.0103)نوامبر  0336به مناسبت دومین سالگرد اعتراضات سراسری آبان 

 
این گزارش مطبوعاتی به چهار زبان انگلیسی، آلمانی، دانمارکی و اسپانیایی ترجمه شده و به نیرروهرا، 

 سازمان ها و مجامع بین الملل چپ وکمونیست ارسال شده است. 
 

امکانات و وظایف چپ انقالبی در  
 این شرایط



 

ضالوه    مان، تبر ضا  جتس ، مل  و مذهب  و 
 خصوص تخراب مح ط زاست در مایرمن روز 
   روز مفاماش اافه  مست. در مکی یرایت ماین 
شاخ  ها تخراب مح ط زاست اا مارمن مقیام 
مول در دن ا رم دمرد اا جاو س  کشیور مول در 

 جهان مست.
 ا وجود سرکوو مز طرب ریام، خ اش هیا و 
مضهرم ا  توده می در متاطق مخیهیلیف مایرمن 
هیچتان مدمم  دمرد. در طول سال گذشه  حدود 

مضهصاو کوچک و  یارگ و دایگیر  0444
شرلهای مضهرم ا  کارگری در مایرمن وجیود 
دمشه  مست. مان خ اشها و مضهرم ا  ک  گاه    
گاه    طور ناگهان   روز م  اا تد  دل ل نیبیود 
رهبری منقال   سرمنجام اا سرکوو م  شوند و 
اا  ا دست    دست شدن قدر  س یاسی   ی ین 
گروه های مخهلف قشر حاکم در مارمن  ا ایک 
دورۀ رکود مومج  م شوند. نیااش منهیخیا یاتی  

ن ا نشان دمد کی  چیگیونی   0401مومسط سال 
شخص  مانتد م رمه م رئ س  ک  سالها مسئول ت 
قوۀ قضائ   رم    ضهده دمشیت و مز مسیئیوالن 
مصل  سرکوو مضهرم ا  مردم  وده مسیت و 
حه     ضتومن قا   ضضو ه ئت مرگ کشیهیار 
دست جیر  هامرمن زندمن ان س اس  مایرمن در 

 وده مست م  تومند رئی یس  10۲۲تا سهان سال 
 –مصیالح طیلیب ” جیهور مارمن  شود. شرار 

کی  ایری  مز “  مصول گرم داگر تیوم  ماجیرم
 یود  ی   0410شرارهای مصل  تظاهرم  نوممبر 

ریام نشان دمد ک  مردم داگر فراب مایتیگیونی  
نیااشا  منهخا ات  رم نی  خیورنید و هیر دو 
جتاح ریام رم مسئول و ر ت مسفبار مر یشیهی  
خود م  دمنتد و ریام هم  داتگون  فهی د کی  
داگر ن ازی    مصالح طلبان خودساخهۀ ریایم 
ن ست و هیۀ مان ضروسرهای خ ی  شب  یازی 
ریام رم چ  در منهخا ا  میجیلیس و چی  در 
منهخا ا  رئ س جیهوری    کتار گیذمشیت و 
تیام قدر  رم    هارتران جیتیاح ریایم زایر 
کتهرل مسهق م  اال مقام ریام، ضل  خیامیتی  می 

 دمد.
در صحتۀ س اس  جهان  هم و  یرغیم مصیرب 
م ل اردها دالر ک  مز ج ب مردم زحیییهیریش 

مارمن    سرقت رفهی  و صیرب حیییاایت مز 
ن روهای طرفدمر ریام در لبتان، ضرمق، سورا  و 
مفغانسهان شده مست و هیچت ن در کشیییریش 

ساابری   ن مایرمن و مسیرمئی یل،   –های نظام  
مارمن   ش مز پ ش متاوی شیده و شیریسیت 
خورده مست. تظاهرم  روزها و هیفیهی  هیای 
گذشه  در ضرمق و قصد ترور نیخیسیت وزایر 
ضرمق مان مسئل  رم  خو   نشان م  دهد. در مان 
شرست، مردم مارمن قر ان     دفا  س اسههیای 
شارالتان  و  قدر  طلبان  و مادئولویاک ریام 

 شده مند و تاومن آن رم م  دهتد.
 ممرانا  و ورااف چ  منقال   در مارمن

   رغم شرست ستگ ن چ  منقال   در مارمن و 
و شید   10۲4سرکوو شداد آن در ط  دهۀ 

گرفهن مان سرکیوو  ی  میومزم  شیریسیت 
ن روهای چ  در   شهر کشورهای دن ا  یرید مز 
فروراخهن داومر  رل ن نظرم  و ماده های چ  
هتوز در مایرمن ضیالقیییتیدمن زایادی دمرد و 
 خصوص ماتر  اک ط ف وس ن چی  جیومن 
هم دو اره در مارمن خود رم ترراف کرده مسیت 

و در مضهرم ا  کارگری و دمنشجوا  خود رم 
 نشان م  دهد.

 ا مان وصف در حال حا ر چ  ضیوما و  ی  
خصوص چ  منقال   مز نظر کی  وزنۀ  ارگ  
در مارمن    حساو نی  آاد. مان کم وزن  ودن 
چ  در مارمن چ ای مز مهی یت فیریالی یهیهیای 

 چپگرماان مارمن  نی  کاهد.
چ  منقال   در مایرمن در شیرمایط کیتیونی   

 ورااف زار رم  ر ضهده دمرد:
شرکت درمضهصا ا  کارگری مضهیرم یا  و -

شورشهای مردم  و حیاات مز آنها و سر  در 
مرتقا  سطح مان شورشها مز حوزه های مر شه  
و اا مخالفت  ا تبر ضا  جتس ، فیرهیتیگی  و 
مذهب     حوزۀ س اس  و  ا هیدب  یرمنیدمزی 

 ریام
مقا ل   ا سهم مل  وحیاات مز مقل ههای متت ر  -

در مارمن ، سرکوو و تبر ض ز ان  و فرهتیگی  
مز اک سو و هیییامیان تیالش  یرمی مایجیاد 
هیسوا    ن مان مقل ههای متت ری  در جیهیت 
سرنگون  ریام مز سوا  داگر. هیچت ن تیالش 
 رمی کاهش تتش های متت ر   ی ین آنیهیا و 
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همبستگی ( یکی ” )  سولیداریته ”  انتشار ترجمه دانمارکی این گزارش در سایت 
 از پرمخاطب ترین سایت های  تحلیلی سیاسی چپ در دانمارک .

-voldelig-nedadgaaende-en-iran-i-https://solidaritet.dk/status
loese/-boer-venstrefloejen-som-fattigdomsspiral 

https://solidaritet.dk/status-i-iran-en-nedadgaaende-voldelig-fattigdomsspiral-som-venstrefloejen-boer-loese/
https://solidaritet.dk/status-i-iran-en-nedadgaaende-voldelig-fattigdomsspiral-som-venstrefloejen-boer-loese/


 

 خصوص   ن کرد و ترک، ترک و فیارس و 
فارس و ضرو. تتش هاا  ک   یا تیتیش هیای 
س اس  و مرزی مخ ر ما  ن ریایم جیییهیوری 
مسالم  و دولت آذر ااجان مفاماش اافه  مسیت 
و کال مخالفت  ا هر گون  تالش ناس ونال سه  و 
شووات سه  مز هر طرف   رمی آغیاز هیییسیاای  

 کش  در مارمن.
سر  در  دسیت آوردن درکی  درسیت مز -

مشرال  مبرم زاست مح ط  در مارمن و رم طۀ 
مقهصیادی حیاکیم  یر   –آنها  ا س سهم س اس  

مارمن. فهی دن ماتر  مسئول مصل  خشک شدن 
در ااچ  ها و تاالو ها در مارمن، خیالی  شیدن 
روسهاها، مز   ن رفهن جتگلها و ح ا  وحش و 
آلودگ  ضظ م آو، هوم و خاک در مایرمن و 
فرونشست زم ن ها در شهرهای مارمن چ ای ایا 
کس     جیا ریایم جیییهیوری مسیالمی  و 
فرال ههای چپاول گرمنۀ آن در جهت دسه ا      
مهدمب مادئولویاک خواش ن ست. ریای  ک  
ن     مردم مارمن و ن     مح ط زاست مان مردم، 
کیهران مهی ه  نی  دهد و تتها    فرر مفاماش 
قدر  و ثرو  اک قشر رمنت خومر در مایرمن 
مست. شرکت در مضهرم ا  زاست مح ط  در 
مارمن و سر  در مرتقا  دمنش زاست محی یطی  
جومنان مارمن و هی اری  ا مان جومنان ایری  مز 

 ورااف مبرم چ  منقال   در مارمن مست.
 ا مان حال مهیهران و مبرمهران ور فۀ چی   -

منقال   مارمن پااان دمدن    تفرق  و ماجاد متحیاد 
چ  مز طراق متحادهای حا   و سازمان  و چی  

مز طراق ماجاد جیبیهی  هیای فیرمگی یر  یرمی 
 سوس ال سهها، کیون سهها و دمررمتها مست.

مان ور ف   تا   ترراف    ضهدۀ چ  منیقیال ی  
 واژه در خارج مز کشور مست چیون شیرمایط 
ستگ ن سرکوو فرال ن س اس  در دمخل مایرمن 
   طوری ست ک  ممران ه چ فرال ت سی یاسی  

 گسهرده  در مارمن رم    کس  نی  دهد.
 تظر م رسد ک  چ  منقال   مارمنی  خیارج مز 
کشور دمرد  اان درک م رسد کی  مدممیۀ ماین 
تفرق  ها و کیبودها در جهت ماجاد جبیهی  می 
فرمگ ر  یرمی تیییام نی یروهیای دمیریرم  و 
سوس ال ست ک  خومهان سرنگون  قیهیرآمی یا 
ریام هسهتد مهیهران و مبرم تران ور فۀ آنیهیا 
در شرماط کتون  ست و داگیر وقیت زایادی 
 رمی ماجاد اک جبهۀ چ  مهحد سوس ال سیهی  
ک   هومند کی     وزنۀ خواش در مارمن   فاماد 

  اق  نیانده مست.
نقطۀ غ رقا ل  رگشت ن  تتها مکتون در حیوزۀ 
تغ  رم  مقل ی     سرضت    ما ناداک م  شود 

 یودن ”  لر   تظر م رسد نقطۀ غ ر قا ل  رگشت 
 رمی چ  مارمن  خارج مز کشور هیم “  اا نبودن

    سرضت    ما ناداک م شود.
در ضرصۀ تغ  رم  مقل ی  هیانطوری ک  مکتون 
جومنان در تیام کشورها مز    مثر  ودن دسیت 
آوردهای نشست مخ ر گالسرو در مسراتیلیتید 
منهقاد م  کتتد، جومنان مارمن هم،  یاودی ماین 
   ضیل  و    حرکه  رهبیرمن سیازمیانیهیا و 
محامو چ  ک  در تردمد  س ارند ول  در ضیل 

و مثر کی او رم     اد منهقاد شیداید خیومهیتید 
 گرفت.

در ضرصۀ   ن ملیلل ، طبقۀ کارگر، محیامو و 
سازمانهای کیون سه  و چ  منقال   و ن روهای 
دمررم  در سطح جهان الزم مست حیاایت و 
پشه بان  خود رم مز میبیارزم  کیارگیرمن و 
زحیهرشان مارمن در دسهیور کیار خیود قیرمر 
دهتد. کیک و هی اری نی یروهیای منیقیال ی ، 
سوس ال ست و دمررم    ن ملیلل در حییاایت 
مز جتبش مضهرمض آم ا کارگرمن و زحیهرشان 
و توده های تحت سهم در مارمن  ر ضل یۀ نیظیام 
دارهاتوری ریام جیهوری مسالمی   یااسیهی  
مفاماش اا د. جتبش مضهرم ی  و منیقیال ی  و 
مسهقل مبارزم  توده های زحییهیریش مایرمن 
خومهان کیک و هیبسهگ  مز طرب ن یروهیای 
چ  و کیون ست   ن ملیلل  وده و  یرور  
مان مو و  روز    روز   شهر مز پ ش  رمی هیر 

 ن روی مبارز روشن و وم ح گشه  مست!  
ما  ر مان اق ت م ک   ا مفاماش مسیهیییر تیریدمد، 
وسرت و شد  مضهرم ا  و شورشها در مایرمن 
نبود اک جبهۀ سرنگون  منقال   فرمگ ر  یرمی 
دمررمتها، سوس ال سهها و کیون سهها م  تیومنید 
صحت  رم هر آن    ن روهای رمست و  خصوص 
رمست مفرمط   سپارد. نیاقیوس هیا  ی  صیدم 

 درآمده مند.
 

 0401نوممبر 
 خش منهرناس ونال سیازمیان متیحیاد فیدمئی یان 

 مارمن –کیون ست 
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 گزارش مطبوعاتی کمیته روابط بین المللی ...

 کارگران پیشرو وانقالبی !
جنبش های وسیع کارگری  درآینده اجتناب ناپذیر است. سرکوب و زندان واعدام   نمی تواند مانع تکامل جنبش 

کارگری و جنبشهای اجتماعی دیگر بشود. رویدادهای پویائی که ازدل واقعیت های اجتماعی برمی خیزند، توده های 
بازهم بیشتری از کارگران و زحمتکشان را به سمت مبارزه ومقابله جدی با حاکمیت طبقات ستمگر و استثمارگر 

 ورژیم ارتجاعی حاکم، سوق خواهد داد.

 برای پیروزی درجبهه های مختلف  نبرد اقتصادی و سیاسی، باید طبقه کارگر متشکل شود ومبارزه خود را 

 سازمانیافته، آگاهانه و بابرنامه به پیش ببرد.

 به ارتقای سطح آگاهی طبقاتی و تشکل یابی کارگران یاری رسانید، درتشکیل  کمیته های کارخانه  پیشقدم شوید

وتمام کارگران آگاه ومبارز را به تشکل در کمیته های کارخانه فرابخوانید  و کارخانجات را به دژ تسخیرناپذیر خود 
 تبدیل کنید.
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 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

  

 “بازی سازی، بدون حقه اجرای همسان” 
 اتحاد و مبارزه تنها راه پیروزی معلمان است

 2ادامه از صفحه 

...یصوی  رسیده است اما ینوز در دسیورمجلس ارارنگرفیه است یاچه رسد بزه مزرحزلزه 
 اجرایی شد  آ . 

عالوه برای  بفر  اینکه ریبه بندی و یرمیل ح وق یا اجرایی شود ینها شامزب مزعزلزمزانزی 
میشود ره دراسی دال رسمی وزارت آموزا و پزرورا یسزیزنزد درآنصزورت  بسزیزاری 
ازمعلما    رید  دمیی، حق الیدریسی، مدارس غیرانیفاعی و  صوص وغیزره  از ایز  

 افزایا ح وق نیز بر وردارن وایند شد. 
بدو  یردید معلما  آگاه و مبارزرشور بار دیگر طرح یای عوامفریبانه رژیل را افشا و یا 
یح ق  واست یایشا  به مبارزه ادامه  وایند داد. آنها بز زوبزی مزی دانزنزد رزه رژیزل در 
بحبوحه یشدید بحرا  مالی و بحرانهای دا لی و  ارجی  ود  در یالا است یا با درپزا 
گرفی  سیاست  یویج وچماق  از یکسو و فری  و نیرند از سزوی دیزگزر بزیز  صزفزو  
معلمی  شکا  ایجاد ررده و بجای رسیدگی به مطالبات اایصادی وسیزاسزی آنزهزا  بزودجزه 
حاصب از دسیرنج یوده یای مردل را  رج دسیگاه یای امنییی، نظامی و یبزلزیزیزایزی  زود 

 رند .
معلما  زحمیکا رشور برای رسید  به  واست یا و مزطزالزبزات سزیزاسزی، اازیزصزادی و 
فرینگی  ود یمچو  سایرااشار زحمیکا جامعه راه پرپیچ و می در پیا روی دارنزد. 
ایحاد جنبا یای اجیماعی م یل  زیر چیزر جزبزهزه ای انز زالبزی رزه مزبزیز   زواسزت یزا 
ومطالبات رویاه و بلند مدت آنها باشد می یواند یواز  اوا را به نفد زحمیکشا  ییزیزیزرداده  
و پیروزی بر اریجاع حارل و پایا  داد  به سیل واسزیزهزمزار و زور و سزررزو  را نزویزد 

 بدید.
 سازما  ایحاد فداییا  رمونیست 
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کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر  

هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست منتشر می شود . 
.................. 

از طریق ایمیل ادرس زیر 

انتقادات خود را  و پیشنهادات نظرات،

 در میان بگذارید . با

 kar@fedayi.org  
 

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 


