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ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

درباره انتخابات پارلمانی
ترکیه و پیروزی حزب
دمکراتیک خلقها
نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه که با پیروزی
حزب دموکراتیک خلقها درشکستن سد
محدودیت ورود به پارلمان این کشور پایان
یافت ،انعکاس وسیعی دررسانه های گروهی
و دراحزاب و سازمانهای سیاسی ترکیه و
منطقه وایران داشت .این انتخابات همچنین به
یکه تازی حزب عدالت و توسعه که بیش از
دوازده سال سکان اداره کشوررا برعهده
داشت ،پایان داد.

سی خرداد شصت آغاز
یک دهه سیاه و خونبار
” نوشین شفاهی ”
انقالب  75مثل هر انقققالب شقکقسقت خقورده
دیگری دو صقف اصقلقی در جقامقعقه را در
همان پروسه تحول و تکوین انقالب در مقابقل
هقققر رقققرار داد .صقققف اول ،کقققارگقققران و
زحمتکشقان و تقمقامقی نقیقروهقای انقققالبقی و

فراخوان به نیروهای انقالبی
اخیرا فراخوانی از سوی «جمعی از فقعقالقیقن
سوسیالقیقسقت زنقدانقی »خقطقاب بقه نقیقروهقای
انقققققققققققالبقققققی

مقققققنقققققتقققققشقققققر شقققققده اسقققققت

که شامل پیشنویس اولیه طرح ایقجقاد جقبقهقه
سوسیقالقیقسقتقی کقارگقری و دعقوت از سقایقر
نیروها به سازماندهی چنیقن جقبقهقه ای نقمقوده
است...

ادامه در صفحه 5

آزادیخواه بویژه جنبش چپ و فقعقالقیقن جقوان مکزیک  ،کشتار دانشجوی دستگیر شده
آن ،که ضمن دفاع از دستاوردهای انقالب در  ،سربه نیست شدن هزاران فعال سیاسی
راستای ادامۀ انقالب و رادیکالقیقزه کقردن آن وحمایت های نظامی امپریالیستها
”بخش بین المللی اتحاد فداییان
فعالیتهای خود را سازمان داده ...
کمونیست ”
صفحه 6

ادامه در صفحه 1

دراین انتخابات حدود  68درصد از واجدین اطالعیه هیئت سیاسی سازمان اتحادفدائیان کمونیست درباره
شرایط شرکت داشتند و نتیجه شمارش آرا درگیری نظامی حزب دمکرات کردستان ایران و نیروهای حزب
نشان میدهد که حزب "عدالت و توسعه"با کارگران کردستان مستقر در قندیل
صفحه 7
کسب  ۱۴درصد آراء ،حزب کمالیست
"جمهوری خلق"( ج.ها.پ)  ۵۲ ،درصد
آراء و حزب ناسیونال فاشیست"حرکت ملی

به یاد دو ستاره سرخ  ،فدائیان شهید رفیق کبیر امیر پرویز پویان و شاعر توده
های محروم و ستمکش سعید سلطانپور

صفحه 45

ترکیه"  ۴۱درصد آراء و"حزب دمکراتیک

خلق ها"بمثابه یک حزب کردی وائتالفی از “ آذری یا زبان باستان آذربایجان“ ،رد پای کسروی!

”حسن جداری

احزاب و جریانات چپ ترکیه با کسب  ۴۱در روزهای اخیر ،نوشته ای از دکتر احسان یار شاطر در باره" زبان آذری" -که ظقاهقرا در
درصد آراء برای اولین باربه پارلمان ترکیه گذشته های دور ،در آذربایجان زبان محاوره ای اهالی این سرزمین بوده و نقزدیقکقی کقامقل بقا
راه یافته است.ازمیان  68نماینده این حزب زبان فارسی داشته ،در سایت " ایران گلوبال" خواندم .الزم دانستر در پیرامون این نقوشقتقه و
که نه فقط کردها بلکه گروه های مختلف نوشته های دیگری از این دست که بدون تردید به منظور خوار شمردن زبان ترکی متقداول در
اجتماعی ترکیه رانیز نمایندگی میکند 23 ،آذربایجان و تبلیغ و اشاعه نظریات پان فارسیستی ،به رشته تحریر می آید ،نقکقاتقی را مقطقرح
نفر زن هستند  .وحضور این شماراز زنان سازم .به نظرمن " ،دانش پژوهانی" که این نوع مطالب را به رشته تحریر در می آورند ،هقر
نشاندهنده اهمیت مطالبات زنان دراین حزب و کوشش خود را بقر آن نقهقاده انقد کقه زوایقای تقاریق اعرقار و رقرون فقرامقوش شقده را
مورد کنکاش"علمی" ررار دهند تا با استمداد از روح مقردگقان ،زنقدگقان را آزار رسقانقده و
است.
حقوق انسانی آنها را له و لگدمال سازند.
ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 44

بمناسبت هفتادمین سالگرد پیروزی برفاشیسم

صفحه 41

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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” یدی شیشوانی ”

اگر ازمنظر منافع طبقاتی گروهای اجتماعی

بر یک سقری ازخقواسقت هقای رادیقکقال و

ترکیه به صحنه انتخابات این کشورنگاه کنیر

دموکراتیک پافشاری میکند با دارا بودن 68

آنچه که واضح است و تجقربقه تقاریقخقی هقر

کرسی برای تحقققق بقرنقامقه انقتقخقابقاتقی اش

بارها و بارها برآن مهر تایید زده است ،ایقن

ازطریق پقرلقمقان آن چقنقان کقاری از پقیقش

است که باوجود اینکه پارلمانها تاحدودی کقه

نقخققواهققد بققرد .وانققگققهققی سققیققسققتققر ارققتققرققادی

توازن روا ممکقن گقردانقددرانقعقکقاس مقنقافقع

واجتقمقاعقی تقرکقیقه ازسقالقهقا رقبقل بقراسقاس

گروه های مختلف جامعه نقش بازی میکننقد.

روانین نئولیبیرالیسر ودستورات بانگ جهانی

اما درنهایت حافظ منافقع سقیقسقتقر ارقتقرقادی

و صندوق بین المللی پقول اداره مقیقشقود کقه

خاک پاشیدن به چشر تقوده هقای زحقمقتقکقش

واجتماعی موجود هستند .بنا بقرایقن درنقگقاه

خود عامل بروز بحرانها و نارضایقتقی تقوده

است وباعث میشود تا جنبش های اجقتقمقاعقی

تققاریققخققی بققه مققنققافققع تققوده هققای عققظققیققر

های عظیر وکاروزحمت درشقرایقط کقنقونقی

دامنه خود را از میادین ،خیابانقهقا و مقراکقز

کاروزحمت که بقرای بقهقبقود زنقدگقی شقان

است ویکی از علل رویقگقردانقی بقخقشقی از

کار و تالش جمع کرده وچشر انتظارمقعقجقزه

درعققرصققه هققای ارققتققرققادی  ،اجققتققمققاعققی ،

مردم ازحزب حاکر عقدالقت و تقوسقعقه نقیقز

نمایندگان شان درپارلمان باشقنقد .دامقن زدن

فرهنگی و ملی  ،جنسی و مقحقیقط زیسقت و

ناشی از اعمال همیقن سقیقاسقت هقا اسقت .و

بققه چققنققیققن تققوهققمققی درنققهققایققت خققود حققزب

غیره نیازمنقد تقیقیقیقرات اسقاسقی درسقیقسقتقر

هرحزب دیگری که بقدرت برسد و بقخقواهقد

دمکراتیک خلقهارا کقه بقازتقابقانقنقده بقخقشقی

ارترادی ،اجتماعی وسیاسی موجود هستقنقد،

بققا انققدکققی جققرح وتققعققدیققل بققرنققامققه اررققادی

ازمطقالقبقات ارقلقیقت هقای مقلقی  ،زنقان  ،و

ازطریق سیستر پارلمانی هیقچقگقاه نقتقوانسقتقه

موجود را ادامه دهد ،الجرم با همان تبعاتقی

زحمتقکقشقان جقامقعقه اسقت وبقه جقنقبقشقهقای

اند خواست ها ومطالبات اساسی خقود را بقه

روبروخواهد شد که هر اکنون حزب عقدالقت

اجتماعی از پائین آنها متکی است،ازپشتوانقه

کرسی بنشانند  .پارلمانها تابوده بقمقثقابقه آلقت

و توسعه ترکیه با آن مواجه است و درچهقار

توده ای محروم میسازد.

دسققت سققرمققایققه داران وصققاحققبققان رققدرت

چوب این سیستر مجبور است و یقا واداراش

اما باوجقود ایقن نقبقایقد دسقت آوردهقای ایقن

وثروت عمل کرده اند وهمقواره درفقریقب و

میکنند به سازش تن داده و به پایه اجتقمقاعقی

دوره ازمبارزات طقبقققاتقی و مقبقارزه بقرای

سرکوب توده های زحمتکش بقه کقارگقرفقتقه

ورای دهندگان خود خیانت کند و یابا نقققشقی

آزادیهای سیاسی درترکیه را که در انتخابات

شده اند و طبقات حاکر وصاحقبقان رقدرت و

حاشیه ای بقه حقیقات خقودادامقه دهقد.بقعقالوه

ایققن کشققور بققازتققاب یققافققتققه اسققت ازنققظققر

ثروت هرگقز اجقازه نقداده انقد کقه پقارلقمقان

بققاوجققود سققیققسققتققر سققرمققایققه داری و رققدرت

دورداشت .این وارعقیقت را نقبقایقد فقرامقوش

وسیله ای جهت تیییرات بنیادی درجامعه بقه

طبقاتی آن درسقاخقتقار جقامقعقه تقرکقیقه هقیق

کرد که انتخقابقات اخقیقرتقرکقیقه درشقرایقطقی

نققفققع اسققتققثققمققارشققدگققان و سققتققر دیققدگققان و

حزب و گروهی ولقو اکقثقریقت پقارلقمقان را

برگزارشد که سیقاسقت هقای ارقتقرقادی تقئقو

زحمتکشان باشد،مگردرمقواردی کقه تقوازن

دردست داشته باشد و نیقز بقخقواهقد بقه نقفقع

لیبرال ترکیه مثل هرجای دیگر دنیا نقه تقنقهقا

روا مقدور ساحته است و یقا مقبقارزات تقوده

تققوده هققای کققار وزحققمققت تققالش بققکققنققد ایققن

نتوانسته به بحران سرمایه داری پایان دهد و

ای مققجققبققورشققان کققرده اسققت بققه رفققرمققهققای

تالشها باموانع متعددی در درون وبیرون از

ارتراد »شکقوفقای «تقرکقیقه را ازپقس لقرزه

نققاچققیققزی تققن دردهققنققد .درغققیققر ایققنققرققورت

پارلمان مواجه خواهقد شقد .بقنقابقرایقن تقوهقر

های بحران جهانی سرمایه درامان نگهدارد

سرمایه داری سرمایه داری نمیشد .این رائقده

درباره اینکه کسقب  32درصقد آرا تقوسقط

بلکه تشدید این بحران که خقودرا در کقاهقش

در سیستر پارلمانی ترکیه نیز صادق است و

حزب دموکراتیک خلقها که البته برنامه ای

نقر رشققد ارقتققرقادی ،کققاهقش ارزش لقیققره

عمل میکند بویژه اینکه اکثریت کرسی هقای

روشن و مطالبات ترری خواهقانقه ای را در

ترک ،کاهش سرمایه گزاریهای خارجقی و

پققارلققمققانققی دردسققت حققزب اسققالمققی حققاکققر

جلوی روی خود نقهقاده اسقت ()3اکقنقون از

افت صقادرات بقه هقمقراه تقورم و بقیقکقاری

«عدالت و توسعه» و حزب ملقی گقرای پقان

طریق پارلمان ترکیقه بقمقورد اجقرا گقذاشقتقه

گسترده ،..نشان میدهد ،این کشقورا نقیقز بقه

ترکیست است و حزب دموکراتیک خلقها که

خواهد شد  ،دروارقع امقر خقودفقریقبقی و یقا

صفحه 2

زنده باد سوسیالیسم !
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ازگققروه هققای مققخققتققلققف اجققتققمققاعققی را وارد

لبه پرتگاه بحرانی بس ژرف تر سوق داده

جققنققبققشققهققای اجققتققمققاعققی درایققن مققنققطقققققه کققه

پارلمان ترکیه کند وبا اهمیت تر و رابل تاکید

است .

،انعقکقاسقی از سقیقاسقت داخقلقی بقورژوازی

تر و تاثیرگذار تر ارهمه ایقنقکقه مقطقالقبقات

هر اکنون توده های زحمتکش مردم ترکیه بقا

ترک وحزب حقاکقر ایقن کشقوربقوده اسقت .

تققوده هققای زحققمققتققکققش مققردم  ،ارققلققیققت هققا،

بیکاری  ،فقر و گسقتقرش نقابقرابقری هقای

خود را در سقلقطقه طقلقبقی  ،نقمقایقانقدن خقود

فمینیستها  ،دگرباشان جنسقی ..کقه درمقحقاق

اجتماعی مواجه هستند .طقی سقالقهقای اخقیقر

بمثابه ردرت فائقق مقنقطقققه  ،عقققد اتقحقاد بقا

سققرکققوب نققیققروهققای دولققتققی وزیققر مققهققمققیققز

ریمت برخی از مایحتاج عقمقومقی  ،ایقاب و

مرتجعترین ردرت های حقاکقر  ،حقمقایقت از

گرایشات ارتجاعی و مقذهقبقی و شقونقیقسقتقی

ذهاب و حمل و نقل  ،برق و سوخقت تقا سقه

نیروهای مسلح جهادگرا در سوریه و عقراق

گروه های مختلف اسالمی و ناسیقونقالقیقسقتقی

برابر افزایش یافته است .آمقارهقای دولقتقی

نظاره گری ارتش ترکیه دربقرابقر جقنقایقات

صدایشان به جائی نمیرسید،درسطح عمومقی

حاکی از آن اسقت کقه بقیقش از  33درصقد

داعش در محاصره کوبانی  ،تالش اردوغان

مطرح و تقوده گقیقر شقونقد و ایقن پقیقروزی

مردم ترکیه زیر خط فقققر زنقدگقی مقیقکقنقنقد.

برای تیییر رانون اساسی ترکیقه

بقمقنقظقور

بزرگقی درایقن کقارزارمقحقسقوب مقیقگقردد،

آمارهای غیر رسمی این میزان را دوبقرابقر

دادن اختیارات بیشتر به ریاست جقمقهقوری..

حزب دمکراتیک خلقها بقا طقرح مقطقالقبقات

ذکر میکنقنقد  .درسقت اسقت کقه طقی دهقه

هقققمقققه وهقققمقققه

اثقققرات مقققنقققفقققی خقققود را

رادیققکققال هققمققچققنققیققن تققوانسققت گققروه هققای

گذشته ارتراد ترکیه ازرشقد بقرخقورداربقود

برزحمتکشان تقرک  ،کقردهقا ،ارقلقیقت هقای

پراکنده چپ و جنبش های اجتماعی انقققالبقی

اما سهر توده های میلیونی مردم ازایقن رشقد

عرب  ،ارمنی ،روما  ،عقلقوی هقا ،گقذاشقت

و ترری خواهانه متفرق و پقراکقنقده را زیقر

ارققتققرققادی بسققیققار نققاچققیققز بققوده ودرعققو

،درعققیققن حققال مقققققاومققت کققوبققانققی دربققرابققر

یک پرچر واحد گردهر آورد ودرعقیقن حقال

ثروتمندان جامعه بیش از  88درصقد ثقروت

داعقققش ،سقققازمقققانقققدهقققی خقققودمقققدیقققریقققتقققی

همچون مقظقهقر آرمقانقهقای دمقوکقراتقیقک و

جامعه را تراحب کرده انقد .بقدیقن صقورت

دموکراتیک درمنقاطقق آزاد شقده کقردسقتقان

برابری طلبانه جوانان  ،مقلقیقت هقای تقحقت

شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و تقوده هقای

سوریه  ،اجرای یک سلسله ازادیهای سیاسی

سققتققر ،زنققان وروشققنققفققکققران کققه مققطققالققبققات

زحمتکش دراین دوره عقمقیقققتقر شقده اسقت.

و بررراری حقوق دمکراتقیقک ،بقویقژه دادن

وهویت شان زیرآوار ناسیونالیسر تقرک دفقن

دروارع امر رشقد ارقتقرقادی دهقه اول رقرن

اهقمقیقت ویقژه بقه بقرابقری حقققوق زنقان ،

ودرسالهای اخیر نیز مورد تهاجر وسقرکقوب

حاضر درعمل به نقفقع یقک رشقر ثقروتقمقنقد

برابری حقوری ارلیقت هقای مقلقی و مقذهقبقی

مبلیان ومروجان اسالمقگقرائقی رقرارگقرفقتقه

تققمققام شققده اسققت .درعققیققن حققال دولققت

چهره دیگری از حزب کارگران کردستان ،

بودند ،متظاهرگردد.

عدالت وتوسعقه تقا جقائقیقکقه تقوانسقتقه اسقت

احزاب و جریانقات کقردسقتقانقی کقه از خقط

درشرایطی که منطقه درآتش جنگهای فقررقه

سیاست سرکوبگرانه ای علیه طبقه کارگر و

مشی عقمقومقی اوجقاالن پقیقروی مقیقکقنقنقد ،

ای و مذهبی میسوزد  ،درشرایطی که ردرت

تشکلقهقای آن اعقمقال نقمقوده اسقت .مقحقدود

درافکار عمومی بنمایش گذاشقت ،احقزاب و

های امپریالیستی برای پیشبرد منافع خود از

کردن دامنقه فقعقالقیقت سقنقدیقکقائقی و اعقمقال

جریاناتی که مدام مورد تقعقر

و شقمقاتقت

هی اردام جنایتکارانه ای فروگذار نمیکنند و

سیاستهقای تشقکقل زدائقی از طقبقققه کقارگقر

اردوغان و دیگر سردمداران مرتجع منقطقققه

درشرایطی که آلقتقرنقاتقیقو رقدرتقمقنقد و چقپ

ازجمله تالشهای حزب اردوغان برای مقابله

ررامیگرفتند و عالوه برهمقه ایقنقهقا تقوانقائقی

ازصحنه تحوالت ودرگیریهای منطقه غقایقب

با جنبش کارگری ترکیه بوده است کقه یقکقی

رهبران حزب دمکراتیک خلقهقا در گقردهقر

است ،دست آوردهقای مقبقارزات تقوده هقای

از نتایج آن این اسقت کقه اعضقای سقنقدیقکقا

آوردن نیروهای پراکقنقده چقپ  ،درسقراسقر

زحمتکش کرد ودیگر رحمتکشان ترکیقه در

هققای کققارگققری کققه دراوایققل رققدرت گققیققری

ترکیه مورعیت آنهارا دربرابر احزاب دیگقر

زیر رهبقری حقزب دمقوکقراتقیقک خقلقققهقای

حزب عدالت و توسعه  75درصقد نقیقروی

بویژه حزب عدالت و توسعه چنقان تقققویقت

ترکیه ودیگر سازمانهای و تشکلهای چقپ و

کارا درخود متشکقل مقیقکقرد هقر اکقنقون بقه

کرد که برغر تالشها ی عقمقلقی و تقبقلقیقیقات

دمققکققراتققیققک ،چشققر انققدازنققویققنققی دربققرابققر

حدود  38درصدنقیقروی کقار ،تقققلقیقل یقافقتقه

عوامفریبقانقه ازدوغقان واحقزاب اسقالمقی،

مبارزات زحمقتقکقشقان مقنقطقققه بقاز مقیقکقنقد

است  .رویکردِ سالهای اخیر دولقت تقرکقیقه

حققزب دمققکققراتققیققک خققلققق هققا (ه.د.پ) را

وروشن است که حزب دموکراتیک خلقها و

درسیاسقت خقارجقی و عقمقکقرد آن دررقبقال

ی شقامقل نقمقایقنقدگقانقی
رادرساخت  ۰۸کرس ِ

صفحه 9
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جامعه بود که مزاحر و مانقع احقیقاء سقیقسقتقر

سی خرداد شصت آغاز یک
دهه سیاه و خونبار

ضربه دیده پیشین بودند .عجز رژیر پقهقلقوی
از سرکوب انقالب و حقفقظ مقاشقیقن دولقتقی،

” نوشین شفاهی

عروج ارتقجقاع اسقالمقی را بقرای سقرمقایقه

انقالب  75مثل هر انققالب شقکقسقت خقورده
دیگری دو صقف اصقلقی در جقامقعقه را در

سیر عملکرد جقمقهقوری اسقالمقی از هقمقان

همان پقروسقه تقحقول و تقکقویقن انقققالب در

آغاز بخوبی نشان میدهد که بورژوازی دریقا

مقابل هر ررار داد .صقف اول ،کقارگقران و

برای مرون نگاه داشتن ابقزارهقای سقیقسقتقر

زحمتکشان و تقمقامقی نقیقروهقای انقققالبقی و

سرمایه داری و حفظ ماشین دولتی سابق بود

آزادیخواه بویژه جنبش چپ و فعقالقیقن جقوان

که با تمام رقدرت ،مقوج عقظقیقمقی از خشقن

آن ،که ضمن دفاع از دسقتقاوردهقای انقققالب

ترین کشت و کشتار ها را براه انداخت .تمقام

در راستای ادامۀ انقالب و رادیکالیزه کقردن

کانونها و مراکزی کقه نقبقن انقققالب نقیقمقه

آن فعالیتهای خود را سقازمقان داده و حقول

کاره را هنوز در تپش نگاه داشته بقود مقورد

خواسته های محوری توده ها (نان ،مسقکقن،

حمله ررار گرفت و منهدم شد:

آزادی) مبارزه را ادامه میقدادنقد .صقف دوم

 -کردستان انقالبی زیر حقمقالت بقمقبقاران و

که کل بورژوازی و جناحهای مختلف آن را

خمپاره ررار گرفت.

تشکیل میداد که سیادت سقیقاسقی آنقرا جقنقاح

 -حمله به شوراهای دهقانی ترکمن صحرا

مققلققی -مققذهققبققی بققدسققت داشققت .ایققن صققف

 -بگلوله بستن ماهیگیران انزلی

ارتجاعی که بشدت با ضربه زدن به پقیقکقره

 -هققیققئققت مققر

دستگاه بوروکراتیک و ارتش و کقال سقاز و

کرمانشاه و گنبد و شهرهقای جقنقوب صقدهقا

کققار سققرمققایققه داری تققوسققط کققارگققران و

انقالبی بویژه کمونیستها را در مقابل جقوخقه

انقالبیون چپ بهقراس آمقده بقود زمقام اداره

اتش ررار داد.

دولققت را بققه جققنققاح خققمققیققنققی و داعشققیققان

 -حمله به دانشگاههای ایران که صدهقا نقفقر

طرفدارش سپرد که با شمشیر اسالم -بقگقفقتقه

بقتل و یا بشدت توسط نیروهای کمیته و سپاه

خود خمینی -پوست از سر چپها و انقالبقیقون

مورد ضرب و شتر ررار گرفتند.

بکنند .از هقمقان اول انقققالب کقه خقمقیقنقی

 -حمله به کتابفروشیها ،انتشاراتی ها ،دفقاتقر

فرمان داد که من دستور حملقه بقه ارتقش را

روزنققامققه هققا ،بسققاطققهققای فققروش کققتققاب و

نداده و "ارتش برادران ما هستند" ،در وارقع

نشریه ،اجتماعات و اعتراضات و تقجقمقعقات

فرمان آتش بس بقه رونقد انقققالب را صقادر

توده ای و دستگیری فعالین چپ و انقالبی

کرده بود و مرتجعین مقلقی –مقذهقبقی هقر تقا

اینها همقه پقیقش درآمق ِد آغقاز رونقد سقیقاه و

توانستند چوب الی چرخهای انقالب گذاشتنقد

خونین دیگری بود که در سی خرداد شرقت

که میرفت آسیبهای جدی به سیستر ارترقادی

کلید شروعش توسط فرمان خمینی زده شد.

-سیاسی وارد کند .با همه اینها توفان انققالب

سی خرداد شرت نه ترادفی بقود و نقه بقه

توانست ضربات رابل توجهی را بقه مقاشقیقن

تعبیر برخی ،واکنش ناگزیر رژیر در مققابقل

دولتی فرود آورد و جنبش چقپ هقر در کقار

فاز نظامی مجاهدیقد .ایقن جقنقایقت در کقنقار

حفظ و بسقط دسقتقاوردهقای انقققالبقی تقالش

جنایت ربلی رژیر ،اردام عاجل و حیاتی رژیر

جدی ای را در بسیج کردن فعالین و نقیقروی

اسالمی برای تقثقبقیقت سقیقاسقی اش و مقحقو

مبارزاتی اش سازمان داد.

نیروها و کال رطب هنقوز زنقده انقققالبقی در

صفحه 1

خققلققخققالققی از کققردسققتققان و

کارگران جهان متحد شوید !

جهانی امری ضروری کقرد .تقثقبقیقت رقدرت
سیاسی و اثبات مشقروعقیقت رژیقر اسقالمقی
نزد سرمایه داری هر معنایی جز حقفقظ نقظقر
سابق و راه اندازی ارتراد سقودآور گقذشقتقه
را نداشت .برای همین منظور ،انهقدام کقامقل
جنبش چپ و انقالبی و سقرکقوب هقر گقونقه
حققرکققت و نققدای آزادیققخققواهققی بققه وظققیققفققه
بالدرنگ و عاجل جمهوری اسقالمقی تقبقدیقل
شد.
رژیر اسالمی در روز سقی خقرداد شقرقت
بطقور گسقتقرده و بقرنقامقه ریقزی شقده ایقن
حمالت سراسری را شروع کرد .تمام سقران
و مققهققره هققای رژیققر اسققالمققی بققرای ایققن
پاکسازی خود را در کقنقار خقمقیقنقی بشقکقل
یکپارچه منسجر کرده و در مقاشقیقن کشقتقار
رژیر هر کدام آنها نقش ویژه ای ایفا کردند.
جنبش چپ و فعالینش که اکثریقت رقریقب بقه
اتفاق آنان را نیروی جقوان دانقش آمقوزی و
دانشققجققویققی تشققکققیققل داده بققود هققنققوزپققرچققر
آرمانهای انقالب شکقسقت خقورده را بقدوش
داشته و شدیدا درگیقر امقر تقبقلقیقغ و تقرویقج
برنامه های انقالبی و آرمانهای سوسیالیستقی
و افشاگری از ارتجاع در ردرت بقودنقد ،کقه
بسرعت اسیر گشتاپوهای رژیقر گشقتقنقد .در
همان سه ماهۀ اول تقابسقتقان هقزاران جقوان
کمونیست و آزادیقخقواه بقدسقت جقوخقه هقای
مر

سپرده شده و هزاران نفر دستگیر شده

و در زندانهقای رژیقر مقورد شقکقنقجقه هقای
بیرحمانه و ررون وسطایی گشته و حکمهقای
طوالنی مدت گرفتند.
دهها هقزار نقفقر از سقی خقرداد شقرقت تقا
کشتارهای دسته جمعی  85فجقیقعقانقه بقدسقت
رژیققر اسققالمققی
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فراخوان به نیروهای انقالبی

تیییر سیاسی در جابه جقای مقهقره در جقلقو
گیری از رسیدن به حاکمیت مستقیقر و بقال

اخیرا فراخوانی از سوی «جمعی از فعالیقن

پیش نویس اولیه :

واسققطققه شققورای دمققکققراتققیققک کققارگققران و

سوسیالیست زندانقی »خقطقاب بقه نقیقروهقای

پیش به سوی ایجاد جبهه متحد سوسیالیقسقتقی

زحمتکشان صورت جدید تکرار خواهد بود،

کارگری :

ویا،

که شامل پیشنویس اولیه طرح ایجاد جبقهقه

نظر به اینکه :

 -2سققازش سققیققاسققی جققنققاح تققمققامققیققت گققرا

سوسیالیستی کقارگقری و دعقوت از سقایقر

الف  -مقجقمقوع عقوامقل درونقی و بقیقرونقی

فاشیست حاکمیت با جناح های جقنقگ طقلقب

نیروها به سازماندهی چنین جبهه ای نقمقوده

کشور در فروپقاشقی مقنقاسقبقات ارقتقرقادی ،

امپریالیسر در کودتای حکومتی در کشتقار و

است .چنین تالشهائی مسقلقمقا نقه اولقیقن ونقه

اجتماعی تشدید بی سابقه تضاد هقای درونقی

سرکوب همه جانبه انقالب آینده،

آخرین باری است که توسط فقعقالقیقن چقپ و

جققنققاح هققای رققدرت و انققزوای جققهققانققی و

 - 4بر انگیختن و تحمیقل یقک رقیقام نقا رس

جنبشقهقای اجقتقمقاعقی رادیقکقال پقیقش نقهقاده

بحرانهای مقخقتقلقف شقرایقط انقققالبقی را در

ناموفق و در نتیجه کشتار و نقابقودی تقمقامقی

میشود .

دستور روز ررار داده است.

فعالین  ،تشقکقل هقا و امقکقانقات مقردمقی و

چراکه با توجه به وضعیت حساس منطقققه و

ب  -نبود آلترناتیو انققالبقی کقارگقری بقاعقث

کارگری،

ایران که دراین بیانیه نیز به درستی بقه آن

بروز خطر اتی می گردد از جمله :

نبود آلترناتیو انقالبی کقارگقری بقا تقوجقه بقه

اشاره شده است  ،سازمانیابی چقنقیقن جقبقهقه

 -3مداخله نظامی امقپقریقالقیقسقتقی از طقریقق

چهار خطر بر شمرده انقالب پیش رو را بقه

ای ضروری میسازد  .فقدائقیقان کقمقونقیقسقت

ایجاد جنگ داخلی توسط نیروهای بنیاد گقرا

انحراف و شکست می کشاند،

بادرک همین ضرورت بود که از سالها رقبقل

و فاشیست حاکر در برادر کشی  ،آوارگقی ،

برای جلوگیری از شکست مورعیت انقققالبقی

بققرای تشققکققیققل جققبققهققه ای بققا مضققمققون

کشتار میلیونی و نابقودی زیقر سقاخقت هقای

پیش رو :

سوسیالیستی پا به پیقش گقذاشقتقه اسقت وهقر

کشور مانند سوریه  ،عقراق  ،لقیقبقی  ،یقمقن

ج  -همه نیروهای سوسیالیقسقت و دمقکقرات

اکققنققون بققرغققر مققوانققع فققررققه گققرایققانققه و

و  ...در فروش اسلقحقه انقحقراف آگقاهقانقه و

انقققققققالبقققی در اطقققراف و حقققول پقققالتقققفقققرم

سکتاریستی دراین راستا گروهی از احزاب

جهت جلو گقیقری از مسقیقر انقققالب رقریقب

پیشنهادی در رالب جبهه انقالبی دمکراتیقک

و سازمانهای سیاسی انقالبی هقمقکقاریقهقای

الققورققوع عققادالنققه از طققریققق تققظققاهققرات ،

و در اطراف نشقریقه بقه ویقژه نشقریقه و یقا

مشتقرکقی را سقازمقان داده انقد .هقرچقنقد تقا

اعترابات عمومی در ردرت گقیقری وارقعقی

ابققزار هققای کققه بققه نققام جققبققهققه در جققهققت

رسققیققدن بققه یققک جققبققهققه چققپ تققنقققققالبققی و

زحقققمقققت کشقققان از سقققرنقققوشقققت شقققورای

سازماندهی اعقتقراضقات و مقبقارزات مقردم

سوسیالیستی فاصله است و زمان میقخقواهقنقد

شان محتمل تر می نماید و یا ،

برای انقالب و حاکمیت شورایی دمکراتیقک

تا موانع نظری وعملی رسیدن بقه آن را از

 -3انحراف جریان انقالب از طریق نیقرنقگ

کارگران و ستمدیدگان متحد و یکپارچقه مقی

پیش پا برداشت ولی همانطور که اطقالعقیقه

و فریب مردم با شعار های انحرافی به بهانه

شوند ،بلوک مستعد فوق بر اساس مقطقالقبقات

و فراخوان بخقشقی اززنقدانقیقان بقرآن تقاکقیقد

انقالب بدون خشونت  ،و شقعقار لقیقبقرال هقا

مشترک به توافق رسیده تمام توان تبلقیقیقی ،

دارند ما میتوانیر وباید موانع تشکقیقل چقنقیقن

جمهوری اسقالمقی بقدون والیقت فقققیقه و یقا

ترویجی و سازمانگرانقه خقود را در جقهقت

جبهه انقالبی را ازپیش پا برداریر .

انققتققخققابققات ازاد و رسققانققدن اصققالح طققلققبققان

سازماندهی مبارزات ضد دیکتاتوری  ،ضقد

فراخوان جقمقعقی از فقعقالقیقن سقوسقیقالقیقسقت

داخلی و بیرون به حکقومقت و غقیقره یقعقنقی

بهره کشی در تظاهران  ،اعقتقرقابقات  ،از

زندانقی بقه کقلقیقه نقیقروهقای چقپ کقارگقری

دست نخورده گذاشتن تمقام پقایقه هقای مقادی

طققریققق تشققکققل هققای صققنققفققی  ،سققیققاسققی ،

سوسیالیسقت و دمقکقرات هقای انقققالبقی در

استبداد و بهره کشی (مانند شقکقسقت انقققالب

فرهنگی و مدنی با ایجاد پیوند پویا  ،زنقده و

دعققوت بققه ضققرورت حققیققاتققی سققازمققانققدهققی

 75که پایه های مقادی و اصقلقی اسقتقبقداد و

ارگانیک از طریق فعالین  ،هسته ها و کمیته

انقالب رریب الوروع و حاکمیت دمکقراتقیقک

بهره کشی حفظ و تقویت شد) و اکنون حقفقظ

هققای سققازمققانققده داخققلققی انققجققام داده و تققمققام

شوراهای کارگران و ستمدیدگان (معلقمقان ،

کقردن نققهققاد هققای مققانقنققد سققپقاه پققاسققداران و

امکانقات خقود را در ایقن جقهقت هقدایقت و

پرستاران  ،نظامیان و )...

اطالعات بقرای سقرکقوب مقجقدد انقققالب و

مررف خواهد کرد .ادامه در صفحه

انقققققققققققالبقققققی

صفحه 5

مقققققنقققققتقققققشقققققر شقققققده اسقققققت

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !
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مکزیک  ،کشتار دانشجوی دستگیر شده  ،سربه نیست شدن هزاران فعال سیاسی
وحمایت های نظامی امپریالیستها
”بخش بین المللی اتحاد فداییان کمونیست ”

مردم مکزیک اعقالم نقمقوده و هقمقبقسقتقگقی
سقققازمقققان را از طقققریقققق رسقققانقققه هقققای
الکترونقیقکقی بقه مقکقزیقک ارسقال کقرده و

طی ماههای گذشته تظاهرات و اعقتقراضقات

مختلف دست به سرکوب اعتراضات سیاسقی

مقققبقققارزه ی کقققارگقققران  ،دانشقققجقققویقققان و

و شورشهاش وسیعی در داخل مقکقزیقک از

– اجققتققمققاعققی مققردم مققکققزیققک زده و بققا

زحمتکشان مکزیک بقر عقلقیقه دیقکقتقاتقوری

طرف نقیقروهقا  ،احقزاب و مقردم ر داده

دستگیری معترضین و سربه نیست کقردن و

سرسپرده ی ایقن نقظقام را جقدا از مقبقارزه

است  .این اعتراضقات بقرعقلقیقه کشقتقار 42

به خاکستر کشاندن آنان  ،چنان وسعت ترور

کارگران و زحقمقتقکقشقان ایقرانقی بقر عقلقیقه

دانشجو دانشکده ی آموزش عالی که در مقاه

و مر

را گسترش داده که طبق آمار منقابقع

دیققکققتققاتققوری سققرمققایققه داری – فققاشققیققسققتققی

سپتامقبقر  3834در ایقالقت  guerreroدر

و شواهد داخلی در مکقزیقک م مقنقابقع بقیقن

جمهوری اسالمی ندانسته و همچنان خود را

جققنققوب مققکققزیققک تققوسققط پققلققیققس مققکققزیققک

المللی هر سال بیش از  48888نفر کشقتقه و

در کنار این مقبقارزات رقرار داده و بقه هقر

دستگیر شده و تقا امقروز اثقری از ایقن 42

یا مفقوداالثر میشوند  .اسناد و شقواهقدی کقه

طریق ممکن جنایات این راتلین فقرزنقدان از

نفر دانشجو وجود ندارد  ،صورت گقرفقتقه .

دال بر نقش مستقیر دولقت در ایقن جقنقایقتقهقا

دست رفته را افشا خواهیر کرد .

طققبققق شققواهققد و گققزارشققات پققلققیققس بققعققد از

میباشد  ،از طریق شقاهقدیقن ایقن جقنقایقات و

مققا هققمققراه سققازمققانققهققا  ،احققزاب مققتققررققی و

دستگیری این  42نفر دانشقجقو ،آنقهقا را بقه

اررار عده ای از فرماندهان پلیس و ارتش و

انقالبی و توده های مکزیکی ارسال هرگونه

کارتل مافقیقای مقکقزیقکقی و بقانقدهقای سقیقاه

رابطه ی انها با نمایندگان فرمایشی پقارلقمقان

اسلحه را به مکزیک از طریق شرکت هقای

تحویل داده و تا امروز هی آثار و بقایایی از

مکزیقک و رابقطقه ی نقزدیقک اسقتقانقداران

اسلحه سازی اروپایی و امریکای شمقالقی را

آنها بدست نیامده است .

انترابی با باندهای سیاه و پلیس کقه مقامقور

محکوم می کنیر و یکی از عوامل تقثقبقیقت و

با شقورش هقا و اعقتقراضقات و تقظقاهقرات

سر به نیست کردن افراد معتر

و سیقاسقی

تحکیر نظر استبداد  ،سرمایه داری محقن و

عظیر مردم مکزیک و شرکت وسیع خانواده

هستند  ،تماما به دست مقجقامقع بقیقن القمقلقلقی

دیکنانوری مکزیک را کمک هقای غقرب و

های این سربه نیقسقت شقده هقای دانشقجقو و

حقوق بشر و حتی روزنامه نقگقاران داخقلقی

ارسققال اسققلققحققه ایققن کشققورهققا بققه مققکققزیققک

هققمققبققسققتققگققی و تققظققاهققرات بققیققن الققمققلققلققی و

مکزیک ارائه شده  ،اما تمامی ایقن اسقنقاد و

میدانیر  .ما خواهان تورف حمایت نظامی –

اعتراضات مکزیکی هقای خقارج از کشقور

شواهد و اررارها توسط دادگاههای سرسپرده

سیاسی کشورهای امپریالیستی بقه مقکقزیقک

تاکنون دولت  ،پلیس و نظام مقکقزیقک هقیق

به حکومت مکزیک تکذیب شده و تا امقروز

هستیر و همچنقان نقققش حقمقایقت کشقورهقای

گونه اطالعی از وضعیت  42دانشجو را بقه

با توجه به اینکه بقیقش از  9مقاه از سقر بقه

غققربقققی و ارسقققال و تقققعقققیقققیقققن و اجقققرای

دست خانواده های آنها نداده است  .در طقی

نیست شقدن  42دانشقجقو دانشقکقده آمقوزش

رراردادهای تقکقنقولقوژی کقنقتقرل پقلقیقسقی و

ماههای گذشته در بیابانها و مناطق مخقتقلقف

عالی میگذرد هیچگونه آثاری ازاین دستگیقر

امنیتی به نظامهایی چون حقکقومقت نقظقامقی

این ایالت آثار بقجقامقانقده و سقوخقتقه شقده ی

شده ها در دست نیست .

فاشیستی جمهوری اسالمی ایران و مکزیک

خیلی از افراد مقفقققوداالثقر و خقاکسقتقر شقده

در طی ماهها و هفته های گذشته نمقایقنقده ی

را سناریو و نقشه امپربالیستها برای تقثقبقیقت

خیلی از ناپدید شده های مکزیکقی را کشقف

بخش بقیقن القمقلقلقی سقازمقان اتقحقاد فقدایقیقان

رساندن چنین حکومقتقهقایقی مقیقدانقیقر کقه در

کرده اند  ،اما تا امروز هیقچقگقونقه اثقری از

کمونیست مستقیر در کنار فعالیقن سقیقاسقی و

نهایت این حمایتها مایه ی تقققویقت ادامقه ی

دانشجوهای دستگیر شده بدست نیامده است .

رفققای مقکقزیقکقی در خقارج از کشقور در

حکومتهای ترور چون مقکقزیقک و تقققویقت

دولت و نقظقام مقکقزیقک کقه بقا نقظقارت و

چندین شهر اروپای غقربقی و در پقاریقس ،

حکومت هایی تروریستی چون ایران خواهقد

مشققاورت سققیققاسققی – نققظققامققی حققکققومققت

برلین  ،فرانکفورت  ،اشتوتگارت  ،کقلقن و

بققود  .مققا خققواهققان بققازگشققت زنققده ی ایققن

امریکای شمالی طی دهقهقا سقال بقا نقامقهقای

مونی دست به اعقتقراضقات گسقتقرده ای بقا

عزیزان  42نفر دانشجو هستیر .زنده آنها را

مققخققتققلققف لققیققبققرالققی و بققه شققکققل احققزاب

ایجاد تحرن  ،تظاهرات و اجرای نمایشنامه

از ما گرفتند و ما زنده ی آنها را می خواهیر

رنگارنگ بورژوازی بر سر کار میقایقد هقر

های خیابانی و ارسقال نقامقه بقه نقمقایقنقدگقان

بخش بین المللی اتحاد فداییان کمونیست

سال بیشتر از سالهای پیش  ،بقه شقیقوه هقای

پارلمان اروپا حمایت خقود را از مقبقارزات

اردیبهشت 3294

صفحه 6

کارگر زندانی  ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد !
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اطالعیه هیئت سیاسی سازمان اتحادفدائیان کمونیست
درباره درگیری نظامی حزب دمکرات کردستان ایران و
نیروهای حزب کارگران کردستان مستقر در قندیل

است) اردام کند؟ حزب دمکرات نمیتواند
بدون روشن کردن این ابهامات با طرح این
اتهام بدون سند و مدرک که گویا :حزب
کارگران ترکیه در«همکاری »با رژیر

اطالعیه های منتشره از سوی حزب

مقرنظامی وگلوگاه گمرکی ازسوی حزب

اسالمی ایران با آنها درگیر شده است،

دمکرات کردستان ایران و نیروهای حزب

دمکرات کردستان ایران در منطقه رندیل و

گریبان خودرا ار پاس به سئواالت عدیده

کارگران کردستان ایران حاکی از آن است

مخالفت پ -ک-ک -با این موضوع

ای که برای توده های مردم ونیروهای

که ،درروز یکشنبه  34ما ه مای برابر با

باشد .دراین میان حزب دمکرات کردستان

سیاسی ایجاد میشود ،خالص کند .درعین

درمنطقه «کله

ایران درعین پیش کشیدن گفتگو و مذاکره،

حال پ -ک -ک نیز میباید ابهام گوئی را

شین»درگیری نظامی بین نیروهای پ ک

فی المجلس پ-ک-ک را متهر به «خیانت

کنار گذاشته ووارعیات را بطور شفاف بیان

ک وپیشمرگان حزب دمکرات کردستان

«و »همکاری« با جمهوری اسالمی نموده

کند.

ایران بوروع پیوسته است  .طبق همین

است .این آن نقطه گرهی است که نشان

باتوجه به اطالعاتی که تاکنون طرفین

اطالعات دراین درگیریها یک پیشمرگه

میدهد مسئله نه مقرباز کردن حزب

درگیری به افکارعمومی ارائه داده اند ،این

حزب دمکرات کشته و یک نفردیگر زخمی

دموکرات در «نقطه صفر »مرزی ونه

درگیری نظامی و نیز توطئه احتمالی پشت

شده است .بعد ازانتشار این خبر اطالعاتی

«اخاذی »آنها از کاسبکاران محلی وکوله

پرده چنین اردامی را محکوم ومعتقدیر اگر

از سوی دفترسیاسی حزب دمکرات

بران زحمتکش ،میتواند دلیل رانع کننده ای

اختالف درحد همان چیزی است که

کردستان ایران و نیز « مسئول ارتباطات

برای این درگیری بوده باشد ،به نظرمیرسد

دوطرف دربیانیه های خود تاکنون اعالم

»ازمنابع

رضیه ابعاد فراتری داشته باشد که ربل از

نموده اند ،میتوانست ومیتواند ازطریق

نزدیک به پ-ک-ک ،دراختیار رسانه ها

اظهارنظر باید دید که خود طرفین چه

گفتگو حل وفرل گردد.

ررار گرفت .

تحلیلی و ارزیابی از آن دارند .حزب

درعین حال از نظرما مماشات  ،ابهام گوئی

دراطالعیه های دوطرف به عوامل مختلفی

دمکرات که خود درمذاکره بارژیر اسالمی

و پوشاندن نیات وارعی پشت پرده چنین

اشاره شده است .دراین اعالعیه ها طرفین

ید طوالئی دارد و ونزدیک به  28سال است

درگیریهائی بسیار زیانبار وخطرآفرین

هیچکدام نخواسته اند اطالعات شفاف و

بنا به ررار و مدارحکومت ارلیر کردستان با

برای تحوالت انقالبی و دمکراتیک

روشنی ازعلل درگیری را به مخاطبین خود

جمهوری اسالمی ،اردوگاه نشینی اختیار

درمنطقه بوده وتوده های مردم و نیروهای

ارائه دهند و بیان حقیقت درالبه الی

کرده است  ،بدون چراغ سبز حزب

سیاسی ربل از هرچیزباید با وارعیت آنچه که

اظهارات ضد ونقین پنهان مانده است.

دمکرات کردستان عراق نمیتوانست یکباره

اتفاق افتاده است بطورشفاف آشنا شده و

درعین حال طرفین پیش از هرچیز به

برای ایجاد مقر و یا احیانا عملیات مسلحانه

ازحقایق پشت پرده این درگیریها اطالع پیدا

»خودداری از درگیری نظامی «وحل

به مرزهای کردستان ایران نزدیک

کنند.

مسائل ازطریق »گفتگو« تاکید نموده اند و

شود.درشرایطی که رژیر اسالمی حتی

هیئت سیاسی سازمان

اظهار نموده اند که درحال مذاکره هستند .

اجازه نداد پیشمرگان این حزب درجریان

اتحادفدائیان کمونیست سوم خرداد ماه

شاید همین تمایل (تاکتیکی ویاازروی اجبار

حمله داعش به کردستان عراق به پیشمرگان

4931

؟) باعث شده است تاهردوطرف ازاظهار

ارلیر کردستان یاری رسانند ،چگونه است که

وارعیات پرهیز کنند و بازبان ابهام سخن

این حزب اکنون اجازه یافته است در مرز

گویند.

شرق کردستان به ایجاد مقرنظامی (البد

آنچه روشن است درگیری نظامی بوروع

بمنظور اجرای عملیات درداخل ایران

پیوسته است که با توجه به سوابق امر و

وگرنه ایجاد گلوگاه گمرکی برای اخاذی

شماره حساب :

اوضاع منطقه نمیتواند محدود به بازکردن

اززحمتکشان کوله برکرد ،دیگر فاجعه

NL 18 ABNA 0482003227
ALI hassanlu

سوم خرداد 3294

کنفدرالیسر

صفحه 7

جوامع

کردستان

با کمک های مالی خود ،سازمان
اتحاد فدائیان کمونیست را در
پیشبرد برنامه و اهداف انقالبی
اش یاری رسانید .

خرداد ماه  // 4931شماره 491

فراخوان به نیروهای انقالبی...

و توده ها برای بردن سهر بیشتقر و یقا خقود

احزاب  ،سازمانها و تشکل هقای تقوده ای ،

 -7چگونگی ساختقار ایقن جقبقهقه بقر اسقاس

نمایی برای ردرت باالتر در فضقای مقتقوهقر

صنفی  -سیاسی (اتحادیه  ،شقورا  ،کقمقیقتقه

ماهیت و رضایت آن در اجماع و تفاهر رو

مجازی اینترنتی و ...

های انقالبی و غیره )

مواد مشترک در عین ربول استقالل فکری و

 -3مبارزات فقکقری بقایقد بقه دور از بقحقث

 - 2تعیین و بقاور صقادرقانقه بقه اصقلقی کقه

برنامه اعضا در سقازمقانقدهقی دمقکقراتقیقک

های روشنفکرانه بی سر و تقه در راسقتقایقی

انقالب کارتوده هاست و ازادی کارگران بقه

امققور بققر اسققاس تققعققریققف و تققحققکققیققر مققواد

حل مشکالت و چه باید کرد ،حقل مشقکقالت

دست خودشان ممکن است،

مرققوب  ،مسققئققولققیققت و وظققایققف  ،رققبققول

جنبش داخلی و حل سازماندهی عملی جقبقهقه

ل _ مطالبات مقحقوری جقهقت سقازمقانقدهقی

مسئولیت و عملی کردن گروهی و جمعی آن

از لحاظ برنامه و ساختار و برای ارتقققاع و

انقققققالب بققرای خققود مققدیققریققتققی و حققاکققمققیققت

می باشد که با رای مخفی و مستقیر صقورت

پیشبرد بهتر انقالب و مقبقارزات تقوده ای و

شورای دمکراتیک کارگران و زحمتکشان :

گقرفقتققه کققه اعضققای مسققئقول بقایققد در رقبققال

چگونگی پیوند زنقده  ،عقمقیقق بقا مقبقارزات

 - 3جققدایققی دیققن از سققیققاسققت ،حققکققومققت ،

کققارهققای اجققرایققی مققورد تققوافققق و مققحققوققلققه

پققیققشققروان و تشققکققل هققای تققوده ای بققرای

آموزش و اعالم ان به عنوان امر خروصی

مسئولیت داشته و جواب گو باشد ،برای جلقو

سازماندهی انقالب و در خدمت کقارگقران و

مردم و اصل آزادی توده ها در رد یا رقبقول

گیری از هر گونه فرره گرای  ،فقرد گقرایقی

زحمتکشان باشد.

دین و رطع هر گونه کقمقک هقای دولقتقی بقه

کقققاریقققزمقققاتقققیقققک و تقققفقققررقققه و دوری از

بدون تعارف و رو در بایسقتقی بقایقد کقمقیقت

نهاد ها و امور دینی،

سازمانگری عملی مبارزات توده ها ،مقوارد

نققیققروهققای عققمققل کققنققنققده دارای جسققارت و

 - 3حق کامل ملقل کقرد  ،بقلقوع  ،عقرب ،

زیر باید رعایت گردد :

رزمندگی در میدان مبارزه در داخقل کشقور

ترک و  ...در تعیین سر نوشت خود در :

 -3نیروهای که بطور کامل و یا مقوردی در

ایمان به توده ها و سازماندهی مستقیر آنها و

الف  -اتحاد آزادانه و داوطلبقانقه مقلقل تقحقت

حد برنامه حدارل خود برنامه جبهه را رقبقول

ردرت سازماندهی در عرصقه هقای مقوجقود

سقققتقققر در چقققهقققار چقققوب ایقققران شقققوروی

می کنند باید پس از ربول شروط و مسئولیقت

مبارزه برای تبلییی  ،ترویجی و عقمقلقی بقر

دمققکققراتققیققک در جققمققهققوری هققای مسققتقققققل

تمامی توان خود را برورت وارعی و عملقی

کمیت درازگویهای روشنفکرانه در چسبقیقدن

شوروی یا جدایی کامل،

در خدمت جبهه ررار بدهند و در ایقن راسقتقا

به سکت های بی هویت برتر شمرده شود از

 - 2منع تفتیش  ،سانسور  ،کنترل  ،شکقنقجقه

فرد یا افراد شرکت کننده باید خود را کامال"

این لحاظ جمع و جذب مبارزان تشقکقل هقای

و اعدام و زندان آزادیخواهان  ،تشکل هقا و

و بعنوان بخشی از آن (جقبقهقه) در خقدمقت

کارگری  ،مقردمقی داخقلقی  ،پقیقش روان ،

دیققگققر انققدیشققان ،آزادی زنققدانققیققان

اهداف و برنامقه آن رقرار دهقد ،کقه هقدفقش

روشنفکران و فعالین عمل کننده سازمانگر ،

سازماندهی انقالب و حاکمیت تقوده هقاسقت.

مبلغ و مروج داخلی باید در اولقویقت جقبقهقه

هر گونه فکر و دیدی(نگاهی) جبقهقه و کقار

ررار بگیرند.

در ان را به چشر شرکت سهامی فقررقه هقای

ر  -اصول اولیه و الزم بقرای بقلقوغ فقکقری

جدا از توده حساب کرده و تالش کنند آن را

جبهه متحد سوسیالیستی کارگری :

تحت سیطره خود ررار دهند آن را در مسیقر

 -3اعتقاد و ایمان فکری و تقعقهقد عقمقلقی بقه

شققکققسققت خققواهققد انققداخققت  .جققبققهققه مققتققحققد

حاکمیت شورایقی دمقکقراتقیقک کقارگقران و

سوسیالیستی کارگری بالنده بر اساس برنامقه

زحمتکشان،

یر گونه تشکا یای کارگرری

مشترک مورد توافق اعضای تشکل دهنده و

 - 3اعققتقققققاد عققمققلققی و کققاربققردی بققه امققر

ترروده ای و حرررور احررزا

سققازمققانققدهققنققدگققان وارققعققی اعققتققراضققات و

سازماندهقی آگقاهقانقه انقققالب رقهقر آمقیقز بقا

جریانات مترقی جلوگیری کررده

مبارزات توده ها مانند نقمقونقه کقنقگقره مقلقی

مشارکت توده ها در اشقکقال اعقتقرقابقات ،

بود

خود زمینه ساز حاکرمریرت

افریقای جنوبی و هند بقایقد یقک سقازمقان بقا

تظاهرات سیاسی ،صنفی و ریقام بقه عقنقوان

جمهوری اسالمی و سیاه تریرن

ساختار محکر سازمانده و مبارز بقاشقد و نقه

تنها رونقد طقبقیقعقی ،نقابقودی بقهقره کشقی و

استبداد دینی بر مقدرات مرردم

ساز ناکوک وسیله فرره های جدا از مقبقارزه

استبداد از طقریقق دسقتقه مقتقشقکقل آنقهقا در

گردید

صفحه 1

نظام سرمایه داری در ایرران
زیر سلطه دیکتاتوری اختناق
تبعیض زندان و جروخره یرای
اعدام ترکرامرا یرافرتره اسرت
بورژوازی ایران که زیر حکرومرت
متمرکز و سرکوبگرانه شاه

از
و
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فراخوان به نیروهای انقالبی...

اداره امور ارترادی  ،اجتماعی  ،سیاسی و

باید بقه نقظقر هقمقگقانقی گقذاشقتقه شقده و در

سیاسی  ،عقیدتی و محاکمه عاملین  ،آمقریقن

فرهنگی و نظامقی کشقور را کقه راسقا" از

صورت خواست مردم به رفراندوم عقمقومقی

سرکقوب و شقکقنقجقه  ،اعقدام و کشقتقار در

طریق شورا ها  ،کمیته ها  ،سندیکاها و اتحا

گذاشته شود.

دادگاه خلق و آزادی تجمع  ،تشکل  ،احقزاب

دیه ها در مقحقیقط کقار و زنقدگقی بقر عقهقده

 - 5مکانیزه و مدرنیزاسیون و ارتقاع سقطقح

 ،مطبوعات  ،بیان  ،رلر و اندیشه،

داشته و در آن روه مقننه و مقجقریقه در یقک

شیالت  ،دامداری ،طیور و کشقاورزی ،در

 - 4انققحققالل کققلققیققه نققهققاد هققای نققظققارتققی و

جا جمع بوده و یک تن واحد می بقاشقد ،بقایقد

مورد کشاورزی :

سرکوب مانند شورای نگهقبقان  ،رهقبقری ،

بققرای جققلققو گققیققری از بققورکققراتققیققسققر و

اوال"  -ایجاد و تقویت مجتمع های کشقت و

خبرگان  ،مرلحت و غقیقره و آزادی مقردم

دیکتاتوری فردی و یقا حقزبقی و هقمقچقنقیقن

صنعت های مدرن و مکانیزه و دسته جمعقی

در انتخاب کردن و انتخاب شدن ،کقه دارای

تقویت خود مدیریتی و اداره دمکراتیک فوق

مانند نمونه های کشت و صقنقعقت مقیقان و

آزادی کامل با رای مخفی و مستفیر،

و از طرفی تدوین امور پایقه ای مقردم بقایقد

دامیان و ...

 - 7در جهت تیییر بنیادی سیستر ارقتقرقادی

متضمن موارد زیر باشد :

ثانیا"  -گسترش تعاونیها و مزارع اشتراکی

و خلع ید از خلع ید کنندگان و غقارت گقران

الف  -لیو تمامی روانین بهره کشانه از جملقه

روسقتققای در جققهقت تشقویققق کشقاورزان بققه

و استثمارگران در حوزه های تولید و برنامه

ررارداد های سفید امضقا و مقورقت اشقتقیقال

کشت دسته جمعی پیش رفته و مقکقانقیقزه از

ریققزی اسققاسققی در مسققائققل اجققتققمققاعققی و

دائر و همگانی برای شهروندان واجد شرایط

طریق کمک هقای مقادی  ،فقنقی و مقعقنقوی

دمکراتیک  ،خدماتی و ارتباطی،

همراه با دستمزد یا حقوق شایسته برای آحقاد

دولققت شققورایققی دمققکققراتققیققک در دوری از

الف  -در جهقت بقر آورد کقردن نقیقاز هقای

ملت در جهت یک زنقدگقی شقرافقتقمقنقدانقه و

شقیقوه هقای خقورده مقالققکقی عققققب مققانقده و

مردمی توسط هدایت و راهنمای و مروبات

انسانی.

تضقمققیققن خقریققد مققحقرققوالت کشققاورزی از

دولت شورای دمکراتیک،

ب  -بهداشت  ،مراربت  ،درمان  ،آموزش ،

طرف دولت.

ب  -اداره و سازماندهی تقوزیقع و مرقرف

تحریالت  ،خدمات عمقومقی از جقملقه آب،

ب  -کمک به ارتقاع کیفی زنقدگقی عشقایقر،

توسط شوراها و اتحادیه ها و کقلقیقه اتقحقادیقه

برق  ،گاز  ،تلفن  ،انرژی و مسکن و ایقاب

دامداران و تقویت دامهای دامقداران در بقاال

های مررف کنندگان از طقریقق فقروشقگقاه

و ذهاب رایگان و همگانی.

بردن و تکامل و پیشرفت پقرورش و تقولقیقد

های زنجیره ای  ،تعقاونقی هقای مرقرف و

ج  -انتخقابقی بقودن هقمقه امقور بقویقژه حقق

دام و خرید آن به هزینه دولت.

غیره،

دخالت و نقظقارت و کقنقتقرل و حسقابقرسقی

ج  -تالش دولت برای ارتقاع سطقح سقالقر و

ج  -باز سازی  ،نوسازی و سرمایقه گقذاری

کققردن مققتققشققکققل در تشققکققل هققای صققنققفققی ،

مکانیزه و علمی شیالت و طقیقور و خقریقد

در بققخققش هققای الزم ویققران شققده تققولققیققد ،

سیاسی  ،فرهنگقی و تقعقاونقی بقر اعقمقال و

تضمینی محروالت.

خدمات و جذب ارتش میلیونقی بقیقکقاران در

رفتار دولت  ،نمایندگان و مروبات مقجقلقس

جهت تقویت اساسی در تولید ناخالص ملی،

موسسان.

د  -خلع ید از رانت خواران  ،دالالن و وارد

د  -حق مردم در انتقققاد و رقانقونقی شقدن بقر

کنندگان مافیایی کاالهای بنجل و ملقی کقردن

کناری مسئولین خقاطقی و خقائقن بقه مقنقافقع

بققازرگققانققی خققارجققی و انققحققرققار دولققت

مققردم از طققریققق مققحققاکققمققه در دادگققاهققهققای

دمکراتیک بر بازرگانی خارجی،

مردمی طی  34ساعت.

ر  -مالیات بر در امد به صورت تراعدی،

ر  -دستمزد و حقوق نمابندگان مقردم ،بقدون

 - 8دولت شورای دمکقراتقیقک کقارگقران ،

کقوچقکقتقریقن امققتقیقاز خقاص بققایقد بقرابقر بققا

معلمان  ،پرستاران  ،نظامیقان  ،کشقاورزان

دستمزد یک کارگر مقتقخقرقص یقا کقارمقنقد

و دیققگققر سققتققر کشققان در شققکققل مققوسققسققان

متوسط باشد.

هققمققگققانققی کققه مسققئققول سققرنققگققونققی انقققققالبققی

م  -بطور رانونی تمام روانین مروب تقوسقط

دیکتاتوری حاکقر مقی بقاشقد سقازمقانقدهقی و

نمایندگان مردمی ربقل از الزم االجقرا شقدن

صفحه 3

ادامه در صفحه 46

بررررسرری اوارراا اقررتر ررادی
اجتماعی

سیاسی و تاریرخری

ایررران و رونررد تررکررامررا نررظررام
سرمایه داری و اشکال مختلر
سیادت سیاسی آن نشان مری
دید که نظام سرمایه داری در
ایران یر شکا سیاسی ای کره
بخرود برگریررد

قرادر بره حرا

معرالت جامعه در جهت آزادی
عدالت اجترمراعری و رشرد و
شکوفائی انسانها نیست

نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم آمریکا !
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بمناسبت هفتادمین سالگرد پیروزی برفاشیسر

سی خرداد شصت آغاز یک دهه سیاه و خونبار

کشققتققه شققدنققد .تققرورهققای خققارج از کشققور و

هشتر مای  3947یادآور تسلیر بال رید

رتلهای زنجیقره ای ،سقرکقوب خقیقزش  56و

وشرط آلمان نازی است ،واکنون هفتادسال

حققملققه هققای فققاشققیققسققتققی بققه خققوابققگققاهققهققای

ازاین وارعه تاریخی که به بهای جان

دانشققجققویققان و سققرکققوب خققونققیققن جققنققبققش

میلیونها انسان تمام شد ،میگذرد.

آزادیخواهی  66حلقه های پیوسته این تقوحقش

دردومین روز ماه مای  3947ارتش پیروز

تمام عیار رژیر اسالمی عقلقیقه انقققالب  75و

اتحادجماهیر

شوروی

آخرین

دستاوردهای آن بود.

مقاومت

تاری رژیر اسالمی چیزی نیست غیر از نبرد

سربازان نازی در برلین را درهر کوبید
ویکی ازسربازان ،پرچر سر اتحادشوروی

کارگر ،کمونیست ها و بویژه خلقهای

خونبار توده ها علیه رژیمی ضقد انسقانقی کقه

را به نشانه شکست رطعی فاشیسر برفراز

اتحادشوروی اماج اصلی ترین حمالت

تنها فرمولش برای در ردرت مانقدن ،کشقت و

پارلمان آلمان به اهتزازدرآورد ودرروز

بودند و بیشترین خسارات و تلفات انسانی را

کشتار بالانقطاع و انهدام آرمقانقهقای بقرابقری

هشتر ماه مای ررارداد تسلیر بدون رید و

متحمل شدند .کمونیستها همیشه درصف

طلبانه و عدالتجویانه بوده و هست .جقمقهقوری

شرط کلیه نیروهای ارتش آلمان مورد

نخست مبارزه علیه فاشیسر و نژاد

اسالمی ثابت کرده است که کمتریقن تقابقی در

پذیرش ررار گرفت .متن این ررارداد در

پرستی ررارداشتند و بمثابه پیشقراوالن

برابر خقواسقتقه هقای کقارگقران و تقهقیقدسقتقان

تاری نهر ماه مه سال  ۴۴۱۲توسط دولت

وسازماندهندگان مقاومت علیه فاشیسر خود

ندارد .کمترین حس آزادیخواهی و حق طقلقبقی

اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید.

نیز نخستین رربانیان آن بودند .

را در نطفه خفه می کند .حضقور هقر ارقلقیقت

بدین ترتیب روزنهر مای روز رهائی

درشرایط کنونی که بحران سرمایه داری

دینی ،جنسی و ملی را رادر نیست تحمل کند و

بشریت ازچنگ فاشیسر و روز تسلیر بالرید

نظیر بحران  3939وارد مرحله خطرناکی

آزادی زنان سنگ بزرگی است بر شیشه عمر

به ثبت

شده است ظهور مجدد فاشیسر و خطر وروع

کثیف اش.

رسید .روز نهر مای همچنین روز یادمان

جنگهای

وسیع

اکققنققون بققعققد از  24سققال از کققودتققای خققرداد

بیش از  35میلیون ازکارگران وزحمتکشان

وجهانی امری دوراز وارعیت نیست.سرمایه

شرت ،آرمقانقهقای انسقانقی و مقبقارزات حقق

و کمونیستهای اتحاد شوروی و میلیونها

داری برای خالصی از بحران ده ها جنگ

طلبانه توده های کقارگقر و زحقمقتقکقش ایقران

نفردیگر ازمبارزین رهائی ازشرفاشیسر

را سازمان داده است با دخالت های نظامی

بیش از پیقش رقویقتقر و بقرجسقتقه تقر شقده ،و

درسرتاسر جهان است که درمقابله با آلمان

مستقیر  ،جنگهای نیابتی ،تشدید استثمار و

سرنگونی این رژیر سیاه و نقکقبقت آفقریقن بقه

نازی جان باختند .وآنچه که پیروزی رطعی

سرکوب به دنبال راه گریز از بتعات

امر عاجل و نیاز فوری توده های ایران تبدیقل

برفاشیسر را ممکن کرد همین فداکاری و

بحرانی است که خود ناشی از تضاد های

گشته است.

ازجان گذشتگی بی نظیر طبقه کارگر و

نظام سرمایه داری بوده و خالصی ازآنها

ارتجاع اسالمی محتوم به شکست است و بقایقد

خلقهای زحمتکش اتحاد شوروی بود که

جز ازطریق انقالب اجتماعی و برانداختن

بققرود .و ایققن تققنققهققا بققا زنققده نققگققه داشققتققن آن

درصفوف ارتش سر وسایر ارگانهای آن

نظام سرمایه داری ممکن نیست .

آرمانهای برابری طلبانه و آزادیخوانه انقققالب

سازمان یافته بودند وبارعمده واساسی جنگ

درهفتادمین سالگرد فتح برلین توسط ارتش

 75ممکقن مقیقشقود و بقه هقمقت یقک انقققالب

و پیروزی برفاشیسر را بردوش داشتند.

سر و شکست فاشیسر یاد وخاطره تمام

سققراسققری و ایققجققاد یققک دنققیققای نققویققن و

ظهور فاشیسر نتیجه بال فرل بحران

رزمندگان کمونیست ودالوری و ازجان

سوسیالیستی است که آن آرمانها رنگ وارعیت

سرمایه داری بود که بعداز بحران عظیر

گذشتگی مبارزان ضد فاشیست که زندگی

بخود گرفته و محقق خواهند شد.

با گزینه

خود را ورف رهائی بشریت از شرفاشیسر

” نوشین شفاهی ”

وشرط جنایتکاران نازی درتاری

 ، 3939برای حفظ نظام

دیگر

درابعادی

فاشیسر دست به بی رحمانه ترین جنایات و

کردند گرامی داریر .

مر

سرکوب زد و دراین تهاجر وحشیانه طبقه

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

زنده باد سوسیالیسر.
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بر رژیر ننگین اسالمی ایران

زنده باد عزم و اراده خلل ناپذیر کارگران به سرنگونی نظام سرمایه داری !
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" آذری یا زبان باستان آذربایجان"،
رد پای کسروی!

حسن جداری

علمی و برداشت وارع بینانه از پقدیقده هقای

چندین ملت جداگانه به زبقان واحقدی تقکقلقر

عققیققنققی و مققادی اسققت ،یققا اسققاس و پققایققه

کنند ،اما در دنیا هی جا ملتی کقه بقه دو یقا

استدالالت شما را تعرب نژادی و شوونیسر

چند زبان حرف بزند ،نمیتواند وجقود داشقتقه

برتری طلبانه ،تشکیل میدهد؟ اگر این دانقش

باشد .درایران ،چون زبانهای مختلف وجقود

پژوهان برتری طلب کمی بقه خقود زحقمقت

دارد ،طبیعته یک ملت واحد ،نمیتواند وجقود

داده و در زمینه مقوله ملت ،مطالعه اجمقالقی

داشته باشد.

بکنند ،خواهند دید که مدت هقاسقت مقلقت هقا

ایققن حققققققایققق آشقققکققار را پققژوهشققگقققران

در رابطه با خلق آذربقایقجقان کقه بقیقش از

در دنیای مقعقاصقر – دنقیقای سقرمقایقه داری

"دانشمند" ما دانسته و آگاهانه نادیده گرفته و

یک سوم جمعیت ایران را تشکیل میدهقد و

مدرن -همه جا جای اروام را گرفته اند  .ایقن

با اصرار و ابرام ،وجود ملت های مخقتقلقف

دیگر ملت های تحت سقتقر ایقران ،حقاصقل

روند تاریخی از دوران رنسقانقس در اروپقا

رادر ایران انکار میکنند .راستی سقبقب ایقن

کار این محققین رسمی وعنوان دار را مقی

آغاز گردیده و بعد ها در تقمقام نقققاط گقیقتقی

کققج انققدیشققی در زمققیققنققه مسققالققه مققلققی در

توان چنین خالصه کرد  -3 .در ایقران تقنقهقا

متداول شده است .بعبارت دیگقر ،در تقمقام

ایققران چققنققد مققلققیققتققی چققیققسققت؟ چققرا ایققن

یققک مققلققت وجققود دارد کققه مققلققت ایققران

سرزمین ها از ادغام و بهقر پقیقوسقتقن ارقوام،

شوونیست های بقرتقری طقلقب در نقوشقتقه

نامیده میشود .آذربایجانیها،کردهقا ،بقلقوچقهقا

مققلققت هققای مققدرن بققه وجققود آمققده انققد .در

های خود همه جقا مقلقت هقای غقیقر فقارس

و  ...هقمقه ارقوامقی ایقرانقی نقژاد هسقتقنقد و

دوران فققئققودالققیققسققر ،نشققانققی از مققلققت وجققود

ایران را اروام نامیده و تاکید میکنقنقد کقه در

اطالق عبارت ملت در مورد هر کدام از این

نداشت .با رشد سرمایه داری مقدرن ،پقدیقده

سرتاسر ایران تنها یقک مقلقت بقه نقام مقلقت

ارقوام ،از ریشقه غققلقط و نقاروا اسقت-3 .

ای به نقام مقلقت ،جقا بقرای خقود بقاز کقرده

ایران وجود دارد؟ چقه چقیقزی سقبقب مقی

آذربایجانی ها در گذشته زبقانقی از جقنقس

اسققت .بققدیققن تققرتققیققب ایققن پققژوهشققگققران

شود که این همه زبان شقنقاس و پقژوهشقگقر

ایرانی و مشقتقق از فقارسقی بقه نقام "زبقان

"دانشمند" که میرضانه ودر اغقلقب مقوارد

مسققائققل اجققتققمققاعققی و سققیققاسققی ،چشققر بققر

آذری" داشتند و اروام ترک زبان د ر یقورش

به خاطر وابستگی و مهر ورزیدن بقه رژیقر

روی حقایق آشکار بسته ،ملت آذربایجان را

های خود به ایران ،زبان بیقگقانقه ای را بقه

های شاه و جمهقوری اسقالمقی ،در نقوشقتقه

که بیش از یک سوم جمعیت ایران را شامل

اهالی ایرانی تباراین سرزمین ،تحمیل کقرده

های غیر علمی خود هنوز هر در اوایل رقرن

میشود ،صرفا " اروام " بنامند؟ به نظر مقن

اند !  -2زبان رسمی ایران ،زبان فارسی

بیست یکر ،ملتهای ساکن در ایقران را ارقوام

علت اصقلقی ایقن کقج انقدیشقی هقا در کقنقار

است که مظهرهویت همه ایرانیها می باشد .

ایققققققرانققققققی مققققققی نققققققامققققققنققققققد ،بققققققدون

نققگققرش غققیققرعققلققمققی بققه تققاری ق  ،چققیققزی

بهمین جهت نیز این زبان باید زبان تحرقیقل

تردید حقققایقق مقلقمقوس را انقکقار کقرده و

جزشوونیسر و برتری طلبی نژادی و زبقانقی

در تمام مدارس و دانشگاه هقا در سقرتقاسقر

آشکارا بر خالف وارعقیقت هقای مقوجقود در

نققیققسققت .اسققاس تققحقققققیقققققات سققسققت بققنققیققاد

کشور باشد! بوی گند این شقوونقیقسقر و زور

جهان کنونی ،رلر فرسقائقی مقیقکقنقنقد .اولقیقن

ایققن "دانشقققمقققنققدان" را بقققهققره بقققر داری

گوئی آشکار ،مشام همه انسانهای دمقوکقرات

نشانه یک ملت واحد ،داشتن زبقان مشقتقرک

و سقققودجقققوئقققی سقققیقققاسقققی و ارقققتقققرقققادی

و برابری طلب را آزار میدهد.

است .نشانه دیگر یقک مقلقت واحقد ،داشقتقن

تشکیل میدهد  .بقهقمقیقن جقهقت نقیقز نقتقایقج

باید از کسانی که نام پژوهشگقر بقر خقود

سرزمین مشترک می باشد .تاری مشقتقرک،

مطالقعقات و ژرف انقدیشقی هقای آنقهقا از

نهاده ،باد در غبیبه انداخته ،ادعا میکننقد کقه

ارتراد مشترک و آداب و رسقوم و تقرکقیقب

هرگونه ارزش علمی ،عاری است  .میر

در ایران بدین پهناوری تنها یک مقلقت واحقد

روانی مشترک نیزاز دیگر ویژگی های یک

بققودن ایققن پققژوهشققگققران شققوونققیققسققت را

بقققه نقققام مقققلقققت ایقققران وجقققود دارد و

ملت مشخص محقسقوب مقی گقردد .در بقیقن

بققرای مققثققال مققیققتققوان در بققرخققورد یققک

آذربایجانیها ،عربها ،بلوع ها و دیقگقر مقلقت

یک ملت واحد ،هقمقواره ایقن امقکقان وجقود

جانبه آنها به نظرات احمد کسقروی(-3234

های غیر فارس ساکن این سرزمیقن چقیقزی

دارد که ادیان مقخقتقلقف وجقود داشقتقه بقاشقد.

 3389شمسی) در زمقیقنقه "زبقان آذری" ،

جز اروام و تیره های مختلف نیستند ،سقوآل

اماهر ملت مشخری ،زبقان خقاص خقود را

مورد نگقرش رقرار داد .کسقروی نقویسقنقده

کرد آیا این ادعقای شقمقا بقرپقایقه تقحقققیقققات

دارا می باشد  .مقواردی پقیقدا مقی شقود کقه

پقققققرکقققققاری بقققققود کقققققه در زمقققققیقققققنقققققه

صفحه 44

حق تعیین سرنوشت تا جدایی کامل حق مسلم خلقهاست !
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آذری یا زبان باستان آذربایجان" ،رد پای کسروی

پیرامون زبان" در روزنامه "پرچقر" ،پقس

مسائل مختلف اجتماعی ،سیاسی ،تاریخقی،

اهداف برتری طلبانه خود و خقوار شقمقردن

از اشاره به این نکته که زبانهای پقهقلقوی و

دینی و ادبی ،مطالب زیقادی نقوشقتقه اسقت.

زبان ترکی ،مبدل شده است.

اوستائی را یاد گرفته و در ضمن سفرهقایقش

کسروی در مقاالت وکتابهای خود ،در عقیقن

این نوشته کوتاه ،جقای بقررسقی نقظقریقات

در زمینه نقیقمقه زبقان هقای ایقران از رقبقیقل

حال که نکقات و نقظقرات وارقع بقیقنقانقه ای

احققمققد کسققروی در زمققیققنققه "زبققان آذری"

دماوندی ،شقوشقتقری ،کقردی و مقازنقدرانقی

مطرح ساختقه  ،دچقار غقلقط انقدیشقی هقا و

نیست .این خود به نوشته های دیقگقری نقیقاز

تققحقققققیقققققاتققی انققجققام داده اسققت ،چققنققیققن مققی

اشتباهات فاحشی هر شقده اسقت .حقتقی در

دارد .اینکه در آذربایجان ررنها پیش ،رقبقل

نویسد ":اینقهقا مقرا در بقاره فقارسقی بقیقنقا

" تاری مشقروطقه ایقران" و " تقاریق 36

از متداول شدن زبان ترکی چه زبانی رایج

گردانید و چون در نقگقریسقتقر ایقن زبقان را

ساله آذربایجان "وی - ،که آثار پر ارزشقی

بوده و زبان ترکی از چه زمقانقی بقه زبقان

( مققنققظققور کسققروی زبققان فققارسققی اسققت)

در زمینه تاری معاصر می باشند -نقظقرات

عموم اهقالقی در آذربقایقجقان مقبقدل گقردیقده

پریشان و نابسامان و نقا درسقت و نقارسقا

نادرست زیادی مشاهده میشود.

است ،بررسی و مطالعه همه جقانقبقه ای را

یافتقر ".در هقمقان کقتقاب " آذری یقا زبقان

یققکققی از کققتققاب هققای احققمققد کسققروی کققه

طلب می کند .اما حقیقت غیر رابل انکار ایقن

باستان آذربایجان" در زمینه نارسقائقی زبقان

شهرت زیقادی کسقب کقرده اسقت ،نقوشقتقه

است که در طی ررنها ،زبقان تقرکقی آذری،

فارسی باز چنین می گوید " :زبان فقارسقی

کوتاهی است در زمینه زبان شناسی ،تحت

زبان محاوره ای میلیون ها آذربایجانی بوده

بسیارنارساست .بسیاری از معنی هائقی کقه

عنوان "آذری یا زبان بقاسقتقان آذربقایقجقان".

و هر اکنون نیز اهالی این سرزمین باستانقی،

به ترکی توان فهمانید این زبان به فهقمقانقیقدن

این کتاب ،در سال  3284شمسی بقه رشقتقه

بدین زبان تکلر میکنند .آنچه به سو استفقاده

آنققهققاتققوانققا نققیققسققت و از هققر بققاره بققر یققک

تحریر در آمقده و در سقالقهقای بقعقد بقارهقا

از نوشتقه هقای کسقروی در زمقیقنقه "زبقان

آذربایجانی سخت است که با این زبان سقخقن

تققققجققققدیققققد چققققاپ شققققده اسققققت .در ایققققن

آذری" مققربققوط مققیققشققود ایققن اسققت کققه "

راند ".کسروی در یکی از مقاله هقایقش در

نوشته ،کسروی این نظریه را مطرح میکنقد

پژوهشگران"شوونیست پان فقارسقیقسقت ،آن

مورد زبان ترکی ،چنیقن اظقهقار نقظقر مقی

کققه در ادوار و رققرون گققذشققتققه  ،اهققالققی

بخشی از نقظقرات کسقروی را در زمقیقنقه

کند ":ترکی یکی از زبانهقای بقزر

جقهقان

آذربایجان به زبانقی کقه بقا زبقان فقارسقی

زبان های فارسی و ترکی انتخاب میکنند کقه

است و خود درشقمقار عقربقی و فقارسقی و

ررابت زیاد داشت ،حرف میزدند  .اسقر ایقن

به پیشبرد اهداف برتری طلبقانقه شقان یقاری

اینگونه میباشد" ( ".پقرچقر" روزانقه33 ،

زبان را کسقروی زبقان "آذری" مقی نقامقد.

مققیققرسققانققد و نققظققراتققی از وی را کققه بققه

بهمن  )3238به این نکتقه نقظقرات صقریقح

بققعققدهققا ،بققا سققرازیققر شققدن رققبققایققل تققرک

سودشان نیست ،آگاهانه نادیده میگقیقرنقد! در

کسروی در مورد نوارص و نقارسقائقی زبقان

سلجوری به ایران در ررن یازدهر میالدی و

کتابی تحت عنوان " زنقدگقانقی مقن" کقه در

فارسی ،پان فارسیست ها و شوونیسقت هقای

سکونت جسقتقن آنقهقا در آذربقایقجقان ،زبقان

سال  3232شمسی نوشته شده ،کسقروی بقه

برتری طلقب هقرگقز در نقوشقتقه هقای خقود

ترکی هر وارد این سرزمین شقده اسقت .در

نارص بودن زبان فارسی درمقایسه بقا زبقان

کوچک ترین اشاره ای نمی کنند .چون ایقن

فاصله بین حکومت تقرکقان سقلقجقورقی و بقه

ترکی ،اشقاره مقی کقنقد " :تقرکقی از دیقده

گونه مقطقالقب بقه مقققاصقد سقودجقویقانقه و

ردرت رسیدن سلسله صقفقویقه طقی چقنقدیقن

کارواژه ها (افعال)به فارسی برتری میدارد.

شوونیستی آنها یاری نمی رساند.

ررن  ،در نتیجه هجوم پی در پی اروام تقرک

زیرا دیده شده در ترکی پانزده گونه گقذشقتقه

اما دلیقل ایقن امقر کقه کسقروی بقا وجقود

و حمله میول ها ،زبان ترکی "زبقان آذری"

(ماضی) و چهار گونه اکقنقون(مضقارع) بقه

اذعان مکقرر بقه مقققام واالی زبقان مقادری

را از صققحققنققه خققارج سققاخققتققه و بققه زبققان

کار میرود .در حالی که در فارسی در برابر

خود  -زبان ترکی -چرابا تمقام نقیقرو سقعقی

محقاوره ای اهقالقی آذربقایقجقان مقبقدل شقده

آنهابیش از چهار گونه گذشقتقه و یقک گقونقه

می کند زبان فارسی را با همه"نابسامانی و

است .این کتاب کسروی  ،از هقمقان زمقان

اکقنققون ،شقنققاخققتققه نققمققی شققود .ایققن یققکققی از

نارسائی" این زبان ،در آذربایجان حقتقی بقه

انتشارش ،به سالحی در دست شقوونقیقسقت

چیزهقائقی بقود کقه مقرا از نقارسقائقی زبقان

زبان محاوره مبدل سازد ( .امقری کقه در

هقای پققان فققارسققیققسققت بقه مققنققظققور پققیققشققبققرد

فارسی و بیماری آن آگاه گردانید ".کسروی

محال بودن آن کوچکترین تردیدی نمی تقوان

همچقنقان در مقققالقه ای تقحقت عقنقوان "در

داشققت) ایققن اسققت کققه کسققروی
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آذری یا زبان باستان آذربایجان" ،رد پای کسروی

را آشکار می سقازد کقه نقظقرات مقرکقزگقرا

نویسنده و اندیشمندی مرکزگراسقت و رواج

آرزوی ایققرانققیققان اسققت .آرزوی هققمققگققی

یققانققه و پققان فققارسققیققسققتققی ،سققبققب گققردیققد

و رونق زبان فارسی رامقوثقر تقریقن وسقیلقه

مقاسققت .مققا ایققن را بقه یقاری خقدا از پققیققش

نویسنده چیره دستی مقثقل کسقروی -،کقه بقا

برای هرچه محکر تر کقردن تسقلقط دولقت

خواهیر برد و همه زبانها را جز از فقارسقی

شکقوه تقریقن تقاریق را در زمقیقنقه انقققالب

مرکزی در نقققاط غقیقر فقارس نشقیقن ایقران

از میان بر خواهیر داشت ......زبقان مقادری

مشروطه و رهرمانی های خلق آذربایجان در

میداند .این اندیشه عمیقا ضقد دمقوکقراتقیقک،

من ترکی بوده ولی همه می دانقنقد کقه چقه

آن انقالب به رشته تقحقریقر در آورده و در

کسروی را برآن میدارد که خواهان محقو و

کوشش هائی به کار می بقریقر کقه آن زبقان

طول سال ها بی باکانه به جنگ با فررقه ریقا

نابودی زبان ترکی و دیگر زبانهای مقتقعقلقق

نیزاز ایران بر افتد.ترکی بر افتد ،عربی بقر

کار شی و مال برخاسته بود-،

بقرخقوردی

به ملت های غقیقر فقارس ایقران بقاشقد .در

افتد ( ".....پرچر و پرچر هفتگی ،سقال هقای

کامال شوونیستی و تحقیر آمیز در باره شعر

تعقیقب ایقن سقیقاسقیقت شقوونقیقسقتقی و پقان

 )3233-33چققنققانققچققه ازایققن اظققهققارات

و ادبیات آذربایجان داشقتقه بقاشقد .وی در

فارسیستی ،کسروی ،دروارقع امقر،بقه جقاده

عمیقا شوونیستی کسروی استنبقاط مقیقشقود،

یققکققی از نققوشققتققه هققای خققود ،در بققرخققورد

صاف کن سیاست های سرکقوبقگقرانقه رضقا

این نویسنده پان -فقارسقیقسقت و مقرکقز گقرا

به ادبیات چند صد سقال اخقیقر آذربقایقجقان،

شاه در زمینه های مختلف سیاسی ،اجتماعی

برآن بود که همقه زبقانقهقا را بقه جقز زبقان

چنیقن مقی نقویسقد ":درآذربقایقجقان در ایقن

و فرهنگی و از آن جمله در پایمال ساخقتقن

فققارسققی از مققیققان بققردارد .حققتققی زبققان

مدت چند صد سال جز بقرخقی کقتقاب هقای

حقققققوق مققلققتققهققای تققحققت سققتققر ایققران مققبققدل

فارسی را در آذربایجان به زبان مقحقاوره

کوچک و کر بهائی از ثقعقلقبقیقه و دخقیقل و

میقگقردد .چقنقد نقققل رقول از نقوشقتقه هقای

ای اهالی این سرزمین ،مبدل سازد!

دیققققوان راجققققی و مققققانققققنققققد ایققققن هققققا

کسروی بقه روشقنقی ،افقکقار شقوونقیقسقتقی

در دوران دیکتاتوری عنان گسقیقخقتقه رضقا

تالیف نگردیده !".تعجب آور است کقه ایقن

وضد دموکراتیقک وی را در مقورد زبقان

شاهی ،ایقن بقحقث احقمقققانقه هقر در مقحقافقل

پژوهشگر سخت کوش با تمام اطالعاتقی کقه

ملت آذربایجان آشکار میسازد .در نوشته ای

رسمی شوونیستی مطرح بود که اطفال شیر

در زمینه تاریق

و ادبقیقات داشقتقه ،چقنقیقن

تققحققت عققنققوان "فققارسققی را در آذربققایققجققان

خواره آذربایجانی را از آغوش مقادران بقر

برخورد توهین آمیز و نا درستی بقه ادبقیقات

روان گردانیر "،چنین اظهار نظر مقی کقنقد:

داشققققتققققه و در شققققیققققر خققققوارگققققاه هققققا

زادگققاه خققود داشققت .از  888سققال بققه ایققن

" ما هوادار زبان فارسی هستیر و بر آنیر که

و کودکستانهای ویژه ای ،زبقان فقارسقی را

طققرف کققه شققاعققر آزاده و مققاتققریققالققیققسققت

باید این زبقان را تقوانقاتقریقن و آسقان تقریقن

از همان آغاز زندگی به آنها بقیقامقوزنقد .ایقن

آذربایجان ،عماد الدین نسیمقی ،آن غقزلقیقات

زبانها گردانیر .نیز بر آنیر که در سقرتقاسقر

شققوونققیققسققت هققای عققاری از شققعققور ،فققکققر

شیوای فلسفی را به زبا ن تقرکقی سقرود تقا

ایران ،جز این زبان نقبقاشقد .بقخقرقوص در

میکردند با این سیاست فقاشقیقسقتقی ،خقواهقنقد

امروز ،آذربایجان نویسندگان وشعرای بقس

باره آذربایجان ایقن آرزو را داریقر و سقود

تققوانسققت زبققان فققارسققی را در آذربققایققجققان

نام آور و آزاده ای در دامقن خقود پقرورش

آذربایجانیها را در این ،مقی دانقیقر .مقا بقه

جانشین زبان ترکی سازند! چه سیاست ضقد

داده اسققت .در زمققان جققوانققی کسققروی،

زبان ترکی ایقرادی نقداریقر .آنقهقر یقکقی از

مردمی و نقابقکقارانقه ای! گقرچقه حقتقی بقا

شقققاعقققری در آذربقققایقققجقققان بقققه نقققیقققمقققه

جهان اسقت و خقود ،زبقان

توسل به وحشقیقانقه تقریقن عقققوبقتقهقا و ضقد

سرائی پقرداخقتقه بقود کقه اشقعقار آتشقیقن و

توانائی است .ولی سود ما در این است کقه

انسانی ترین تدابیرنمی توان زبقان مقحقاوره

ترری خواهانه او را فدائیان جان بقرکقف در

آن را از آذربققایققجققان بققرداریققر و فققارسققی

ای یک ملت را از آن مقلقت گقرفقت ،امقا بقا

سققنققگققرهققای مققبققارزه مسققلققحققانققه در تققبققریققز،

را چققنققانققچققه زبققان نققوشققتققن اسققت  ،زبققان

اعمقال سقیقاسقت هقای ضقد دمقوکقراتقیقک و

زمزمه میکردند .اسقر ایقن شقاعقر انقققالبقی،

سققخققن گققفققتققن گققردانققیققر  ( !!".پققرچققر

شوونیستی میتوان به رشد زبان و ادبیات و

صققققابققققر مققققیققققرزا اسققققت()3683-3933

روزانققه

شققمققاره  37 383مققرداد مقققاه

فولکلور ملتهای تحت ستر ،صدمات جقبقران

که چکامه های پرشورش را شعرای مبقارز

)3233

در جقققزوه " دفقققاعقققیقققات از

ناپذیری وارد ساخت.

دوران مشقروطقه ،از آن جقملقه عقلقی اکقبقر

نگاهی اجمالی به نوشته های احمد کسقروی

دهخدا(3375-3224شمسی) و اشرف القدیقن

در زمینه زبان و ادبیات ،این وارعقیقت تقلق

گققیققالنققی مققدیققر نشققریققه " نسققیققر

زبانهای بزر

سقققققرپقققققاس

مقققققخقققققتقققققاری و پقققققزشقققققگ

احمدی" ،کسروی چنیقن مقی گقویقد " :ایقن
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آذری یا زبان باستان آذربایجان" ،رد پای کسروی

درباره انتخابات پارلمانی ترکیه

شمال" ( وفات در سقال 3232شقمقسقی) بقه

تققجققزیققه طققلققبققی مققتققهققر کققرده و بققا ایققن

زبقان فقارسقی بقازگقو مققیقکقردنقد .در هقمققان

برچسقب زدن هقا مقی کقوشقنقد فقریقادهقای

و دیگرسازمانهای چقپ زمقانقی مقیقتقوانقنقد از

دوران زنققدگققی کسققروی ،اشققعققار دلققنققشققیققن

اعترا

علیه ستر ملی را در گلو هقا خقفقه

مورعیت فعلی درجهت پیش برد برنامه ارائقه

معجز شبستری در آذربایجان شهرت وافری

کنند .راستی این همه کقوشقش در جقهقت از

شده خود و و پیشروی به سمت تقحقققق وعقده

پققیققدا کققرده بققود .در اشققعققار لققطققیققف و

رققبققر در آوردن نققعققش پققوسققیققده " زبققان

هائی که پیش از انتخابات به مقردم داده انقد ،

طنزآمیز معجز ،مقالیقان ریقاکقار ،سقرمقایقه

آذری"به چه سیاست هائقی جقز تقداوم سقتقر

گامی به جلو بردارند که اوال ارتباط سراسری

داران استثمارگر و دیگر دزدان اجقتقمقاعقی

مققلققی کققمققک مققیققکققنققد؟ اگققر هققر روزی،

با جنبش کارگری و سایرجنبشهای اجقتقمقاعقی

بی رحمانه مقورد حقملقه رقرار گقرفقتقه انقد.

روزگقاری ،اهققالقی آذربققایقجققان بقه زبققان "

ترکیه را تحکیر و گسقتقرش دهقنقد و درثقانقی

کسروی همچنقان حقرفقی از نقمقایقش نقامقه

آذری" کسققرویققهققا و احسققان یققار شققاطققرهققا

درتالش برای اجرائی کردن مطالبات بقه نقفقع

های انتقادی میرزا فتحعلی آخونقد زاده(-56

محاوره میکردند ،اکنون دیگراز آن دوران

تققوده هققای تققحققت سققتققر و اسققتققثققمققار را بققا

 )3633کققه ده هققا سققال رققبققل از انقققققالب

از خاطره ها فقراوش شقده ،خقبقری نقیقسقت.

فرارویاندن جنبش های اجتماعی درمحقل کقار

مشقروطقه ،اولقیقن نقمققایقش نققامقه هققا را در

اهالی آذربایجان صد ها سال اسقت بقه زبقان

وزیست گره بزنند .چرا که مقنقافقع تقوده هقای

مشرق زمین بقه زبقان تقرکقی آذری نقوشقتقه

ترکی حرف میزنقنقد .در ایقن زبقان نقیقمقه

رنجدیده مقردم تقنقهقا درحقفقظ اسقتقققالل و بقا

است -آثار پر ارزشی که همقه حقاوی انقتقققا

سرائی میکنند  ،شعر میسرایند  ،داستان مقی

هققمققبققسققتققگققی و گسققتققرش مققبققارزه عققلققیققه سققتققر

دهای اجتماعی است -به زبان نمی آورد.

نویسند ،افکار خقود را در ایقن زبقان بقیقان

واستثمار وزور وسرکوب و تقبقعقیقن بقدسقت

در ایران ،از زمان سر کار آمدن رضا خقان

میدارند  ،مادران در این زبان در گقاهقواره

خقققواهقققد آمقققد نقققه در چقققک و چقققانقققه زدن

تا به امروز که رژیر آزادیکش و شوونیست

به اطفال خردسال خود الالئی میگویند  .ایقن

درداالنهای تودرتوی پارلمانهای سیستقر هقای

جمهوری اسالمی در ایران حقاکقر اسقت ،بقه

زبان ،زبان دیرین خلق آذربایجان اسقت کقه

حاکر  .تردیدی نیست که ردرت طقبقققه کقارگقر

مدت  98سقال در حقق زبقان و فقرهقنقگ و

 98سال تمام است رژیمهای ارتجاعی و پان

متشکل و انقالبی که رادر باشد حکومت طبقه

ادبققیققات و آداب و رسققوم مققلققت هققای غققیققر

فارسیست حاکر در ایران ،فقرا گقرفقتقن آنقرا

سرمایه دار و مرتجعین را از سریر ردرت بقه

فارس ،بدترین تقبقعقیقن هقا و سقتقمقگقری

رقققدغقققن کقققرده انقققد .اهقققالقققی آذربقققایقققجقققان،

زیر بکشد و با بررراری نظامی سوسیالیقسقتقی

هقققا اعقققمقققال شقققده اسقققت .تسقققلقققط زبقققان

برخالف نظر کسروی که در نوشته هقایقش

و شورائقی تقوده هقای زحقمقتقکقش مقردم را

فارسی که برای ملتهای غیر فارس ایقران

همه جا به عالره وافرشان برای نوشتقن و

ازستر واستثمار وزور و سرکوب نقجقات دهقد

به مثابه زبان بیقگقانقه مقی بقاشقد ،بقیقش از

تکلر به زبان فارسی اشاره میکند ،در عقیقن

تنها راه وارع بینانه رهائی از وضعیت موجقود

نرققف جققمققعققیققت کشققور را از خققوانققدن و

عالره مند بقودن بقه زبقان مقادری خقود ،از

است معهذا وظیفه کمونیستها و انقالبیون طبقه

نوشتن به زبان مادری خود محروم سقاخقتقه

اینکه شوونقیقسقت هقای حقاکقر در ایقران بقا

کقارگققراسقت کققه درعققیققن حققال ازهققر جقنققبققش

اسققت .هققنققوزهققر ،شققوونققیققسققت هققای پققان

زور و رلدری زبان فارسی را برآنها تحمقیقل

انقققققالبققی بققه نققفققع کققارگققران وزحققمققتققکققشققان و

فققارسققیققسققت ،آنققهققا ئققی کققه در جققای پققای

کرده انقد ،رنقج مقی بقرنقد و سقرسقخقتقانقه

درجققهققت بققهققبققودی وضققعققیققت زنققدگققانققی آنققهققا

کسقروی در رابققطقه بققا مسقالقه زبقان گققام

علیه ستر ملی مبارزه میکنند.

راطعانه دفاع کند ” .یدی شیشوانی“

برمیدارند ،با تمام سعی و اصقرار ،از حقق

حسن جداری

برنامه حزب دمکراتیک خلقها را در لینک

ویقژه زبققان فققارسققی و از تسققلققط ایققن زبققان

May 28, 2015

زیر مشاهده کنید.

که تنها زبقان یقکقی از مقلقت هقای سقاکقن

خرداد ماه .3294

ایققران مققی بققاشققد ،در یققک کشققور چققنققد
ملتی ،دفاع میکنند .هنوزهر ،هقر آن کسقی
را کققه عققلققیققه شققوونققیققسققر و پققان فققارسققیققر و

http://www.kare-online.com/
index.php/article/article-a-suite/
arti/4356-2015-06-19-20-23-48

برتری زبانی و نژادی مبقارزه مقیقکقنقد ،بقه
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به یاد دو ستاره سرخ  ،فدائیان شهید رفیق کبیر امیر پرویز پویان و شاعر توده
های محروم و ستمکش سعید سلطانپور

بانکها  ...از وامهای مردم فقیر و تهیدست ،
و سپس از روشنفکران بورژوا حقرف زد :
" هر کسی در خلقوت و در حقرف مقبقارزه

خرداد  ،ماه به خاک و خون غلطقیقدن ده هقا

میان ما روشنفکران  ...براستی عجقیقب بقود

است !! " به او گفتر چه باید کرد ؟ " خقنقدیقد

فدایی مبارز و کمونیست است  .کسانی که با

و آن روز  ...بققر روی چققمققن دانشققگققاه ...

و گفت  " :اگر دریقا به مقن بقگقویقی کقه چقه

پققا فشققاری بققر آرمققانققهققای انسققانققی خققویققش

مشیول ترجمه نوشته ای از جرج جش بود .

کاری نقمقیقشقود انقجقام داد .آن ورقت بقه تقو

برگهای پراز افتخار تاری مقبقارزه بقرابقری

کنارش نشسقتقر  .سقرش را بقلقنقد کقرد  .آن

میگویر که چه کاری رقابقل انقجقام اسقت " .

طققلققبققانققه و آزادیققخققواهققانققه طققبقققققه کققارگققر و

سیقمقای سقبقزه گقون  .آن چشقر پقر نقفقوذ و

ساکت شدم  " :برای آنکه بدانی و آگاه باشقی

زحمتکش ایران را ررر زدند  .مقطقلقب زیقر

مهربان و لهجه بومیش  " :نیروهای انقالبقی

که چه کاری را نباید انجام دهی  ،باید کار و

نوشته فدایی شهید رفیق سعیقد سقلقطقانقپقور ،

ایران تاوان خیانت حزب توده راپس میدهنند

فعالیت داشته باشی  ،باید جامعه را بشقنقاسقی

شاعر توده های محروم و سقتقمقکقش دربقاره

این خیانت تاریخی را تنها با حرکتی تاریحی

 ،به روستاها بروی  ،از کارخانه ها با خقبقر

انقالبی کبیر  ،فدایی شهید امیر پرویز پویقان

میتوانیر پاک نمائیر "  " .ایقن دیقکقتقاتقوری

شوی  ،باید بدانی که زیر این سقف چه روی

است که هر دو آنها از شقهقیقدان مقاه خقرداد

فرسوده گردیده  ،خلق باید ایمان بیاورد " .

مققیققدهققد  " .و آنققورققت بققه آلققونققکققهققای پشققت

میباشند .

" حرف زدن در مورد مارکسیسر بدنیسقت ،

مجسمه اشاره کرد  .از آن شب به بعد او را

من این گل را میشناسر

اما عمل کردن به آن بسیار سخقت و دشقورا

ندیدم  .فکر میکنر همان شب با آن تکان سقر

رها کنید مرا  ،رها کنید شانه و بازویر را

است  " .و سپس با لحنی ساده از من سئوال

و نگاه تیزش به آن آلونکها در مقیقان هقمقان

رها کنید مرا تا ببینر

کرد  " :میتوانی گریر کقردن را بقه مقن یقاد

آلونکها از من جدا شد  .هر ورت به آن فقکقر

من این گل را میشناسر

بدهی ؟ ! " برایر عجیب بود و به آرامقی بقه

مققیققکققنققر آلققونققکققهققای آن شققب سققرد در جققلققو

من با این گل سر در میدان راه آهن

من گفت  " :تئاتر را دوسقت دارم  ،مقمقکقن

چشمانر ظاهر میشود و آن رفقیقق کقه مقانقنقد

سالم داده ام

است بیاییقر و رفقققا را گقریقر کقنقر  ...و آن

گققوزنققی کققه در گققردش بققاشققد در مققیققان آن

آ  ...ی

شب ...زمستان بود و نفس در سنیه انسان غ

آلونکها از من دور شقد  .مقبقارزی هقنقرمقنقد

من این گل را میشناسر

میزد  .آن جسه مقاوم و پر جنب و جوش ...

بود  .گاهی اورات شقعقر مقیقسقرود و گقاهقی

در زندان بودم که خبقر را شقنقیقدم  .عقکقس

آن جسه کوچک اما یکپارچه جنقب و جقوش

اورات داستان مینوشت  .در انتقاد از هقنقر و

رفیق همراه رفقای دیگر در روزنقامقه چقاپ

و پر تحرک  ...میلرزید  ...با آن پقیقراهقن و

هنرمند اگر چند نوشته بیش ندارد  ،امقا پقایقه

شققده بققود چشققمققانققر بققر روی عققکققس خققیققره

ژاکت تازه  ،با آن کت معقمقولقی  ...اصقرار

گذار روش و متد مارکسیستی در انقتقققاد از

ماند  ...پقویقان  ...عقجقیقب اسقت  ...شقروع

داشت که هوا سرد نیست  .گقفقت  " :لقبقاس

هنر است  .آن شب آخری که او را دیقدم از

کرده اند  ...بقه دنقبقال سقفقر بقه روسقتقاهقا ،

زیادی دست و پای انسان را میگیرد " .

خانه تیمی به تئاتقر آمقده بقود و مقن از ایقن

دوستیهقا بقا مقردم مقخقتقلقف  ...آن پقیقرمقرد

گفتر  " :اینهر لقبقاس اسقت  .گقفقت  :خقیقلقی

موضوع اطالعی نداشتقر  .رفقیقققی سقاده و

روستایی در رطار  ...آن جوان بقا لقبقاسقهقای

اشرافیه و دستش را که در جیبهایقش بقود از

هشیار  ،منتقد و مهربان  ...رفقیقققی انقققالبقی

چرب و روغنقی در رقهقوه خقانقه  ...آن یقاد

آستر دست کتش بیرون آورد و با انگشتقانقش

که بسیار مرا آموخت  .رفیق کبیقر پقویقان و

داشققتققهققا  ...آن طققرز لققبققاس پققوشققیققدنققهققای

بازی کرد  .خنده ام گرفت  .او نیز میخندید :

رفقای او پایه گذار جنبش نوین کقمقونقیقسقتقی

مختلف  ...همانند مردم بود  ...همانقنقد مقردم

" مققمققکققن اسققت تققوهققر روزی الزم بققاشققد

ایران بودنقد  .جقنقبقشقی کقه هقر اکقنقون نقیقز

حرف میزد  ...آن کتابها  ...آن ترجقه هقا ...

آسترکتقت را پقاره کقنقی  " .مقنقظقورش را

ارزشهای تاریخی آن بخرقوص در زمقیقنقه

آن ناپدیقد شقدنقهقای نقاگقهقانقی  ...روزی در

نفهمیدم  .در آن هوای سرد هزارهقا مقتقر بقا

ارتباط خالرانه تئقوری و پقراتقیقک و نقتقایقج

مشهد  ...روزی در روسقتقاهقای گقیقالن ...

هققر پققیققاده روی کققردیققر و در بققاره زنققدگققی

نوین آن سرفرل بحث و مقبقارزه تقئقوریقک

روزی در شهرهای لقرسقتقان  ...روزی در

کارگران حرف زد  .از زندگی دهقانان  ،از

نیروهای انقالبی است .

تبریز  ...همیشه در میان خلق و کقمقتقر در

سنقدیقکقاهقا  ،از شقرکقتقهقای زراعقی  ...از

( یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد )
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فراخوان به نیروهای انقالبی...
د  -الویت دولت شورای دمکراتیک در جقلقو

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیات سیاسی سازمان اتحاد

گیری از فرسایش حاک  ،نابودی جنگل ها ،

فداییان کمونیست منتشر می شود .

مراتع و آب.

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و نشریات سازمان

 - 6لیو تمامی روانین ظالمانه مرد سقاالرانقه
و مذهبی  ،تقبقعقیقن آمقیقز و زن سقتقیقز از
حوزه زندگی زنقان ،آزادی کقامقل زنقان در

اتحاد فداییان کمونیست از سایت زیر دریافت کنید :

Www.kare-online.com

انتخاب پوشش  ،شیل  ،هقمقسقر  ،حضقانقت

آرشیو اسناد  ،اطالعیه ها و نشریات سازمان در سایت :

بچه  ،حق مسافرت خارجی  ،حق طقالق و

Www.fedayi.org

برابری کقامقل بقا مقردان در بقرابقر کقار و
مورعیت های برابر .
 - 9انحالل تقمقامقی نقهقاد هقای سقرکقوب از
جمله سپاه  ،بسیج ،اطالعات و تشکیل ارتش
خلقی و مردمی تحت هدایت و اداره شقورای
های سربازان ،درجه داران و نظامیان .
 - 38انحقالل کقلقیقه نقهقاد رضقایقی از جقملقه
دادگققاه هققای انقققققالب  ،دادسققتققانققی  ،دیققوان
عدالقت  ،دیقوان عقالقی و غقیقره و تشقکقیقل
دادرسان و دادگقاه هقای خقلقققی بقا انقتقخقاب
مستقیر مردم .
 - 33تدوین و برنامه ریزی عملی و عقلقمقی
آموزشی و پرورش کشور مطابقق بقا سقطقح
رشد و نیاز هقای مقادی  ،فقنقی ،تقولقیقدی و
علمی و انسانی و فقرهقنقگقی جقامقعقه تقوسقط
شوراهای سراسری معلمین  ،دانش آموزان،
استادان و دانشجویان و متخررقیقن امقر بقا
عالی ترین و پیشرفته تقریقن مقتقد رایقج دنقیقا
تحت نظارت دولت شورایی دمکراتیک.
امضا و نوشته شده توسط :
جمعی از زندانیان سقیقاسقی رجقایقی شقهقر ،
تبریز  ،ارومیه  ،سنندج و اوین

لینک برنامه سازمان اتحاد
فدائیان کمونیست
http://www.fedayi.org/
content/
blogcategory/15/90/

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست و یا ارگانهای ان با
یکی از آدرسهای زیر تماس بگیرید
..................

کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

با کمک های مالی خود ،سازمان اتحاد
فدائیان کمونیست را در پیشبرد برنامه و
اهداف انقالبی اش یاری رسانید .
شماره حساب :
NL 18 ABNA 0482003227

ALI hassanlu

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

