کارگران جهان متحد شوید !
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ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

نوشین شفاهی
آیا تهدیدات ناتو علیه داعش جدی است؟
در چن بای مبیر باج تروریاا منی ارا و بم گ مریهاا پرمتن د با ی هیاهر-معیماعر دنیتا

ازاقدامات تروریستی تنها جریانات
راست امپریالیستی وارتجاع مذهبی
سودمیبرند.

رم ومرد یک عرد هیاهر بینا ض تردد مه

حمالت تروریستیتر رومعتمت ت  31نتامبت تر
درپاریس بیش مم  321نترتر تهتیت و 133
نتترتتر مبتتمتتر بتترعتتاا دتت م تت

میتت

م تت م

تروریسیر در لب مروپا بربالف تهتیتاریتاا
یتتررومد درتهتتاریتتاا بتتاوربتتیتتان ت بتتای ت د
تتتت

عتتتترمس و هتتتتاریتتت

رهتتتتانتتت

یتتتتاا

ت مم تاحش دمعش و فضاا برگ مما بابر ا رومنۀ تهاریاا مروپایر ت د و مم طترف
دیگر تالش هرم می تهاریا برما تاعی هیاهیهاا ع پناین د ا با ت لیغات وهی ب نر بتر
مینک بهاعما در بیا پناین یاا هارا ومرد فرمنس
در شصت ودومین سالگرد  41آذر  ،یاد
وخاطره همه دانشجویان انقالبی که
درسنگر مبارزه بخاطر آزادی  ،آگاهی و
سوسیالیسم جان فدا کردند را گرامی داریم.

درویر چنت م میتمتیتیتر بت د نتمتیت یتنت
تردد و بت بتاعتاو روم بت تردت مریتهتا و
نهریات تنررمنسها وهیمناریا و نهتست
رت یاا عم د عها ت یت

برباه

و
ت

حمل ب چن نقط پتاریتس ممعتملت م ت مبتات

د بادن

ادامه در صفحه 9

پاسخ توده های زحمتکش آذربایجان به
تبعیض  ،نژادپرستی وفاشیزم درجلوه های
گوناگون آن ،روشن و قاطع بود«مرگ
برفاشیسم  ،راسیسم ونژادپرستی »

در صفحه 1

در صفحه 5

مفکارعمابر عها بتایت د مروپتارم بترد ترتیت

مم یک طرف باج پناین دا و عنگت دد یتایتر

توضیح مختصر درباره اطالعیه منتشره توسط «حزب کمونیست کارگری -حزب کمونیست
کارگری حکمتیست و حزب کمونیست ایران ،تحت عنوان «بیانیه مشترک احزاب و سازمانهای
چپ وکمونیست علیه دولت ها ونیروهای اسالمی درمنطقه »
در صفحه 44

بمناسبت نود وهشتمین سالگرد انقالب
کبیر سوسیالیستی اکتبر
عمواوغلی

حسن جداری

شوونیسم زبان فارسی!
ستمدیدگی زبانهای غیر فارس ایران

بمارد معرم د م ی بتیتهتاد و تطت تا بت تکتا

یکی از جنبه های بسیار آزار دهنده ستم ملیلی
ناد و ه هتال پتیتش مم میت پترچت منتقتال
درایران ،همانا محروم ساختن میییون هلا نلن
هاهیالیسیر متی ر برفرمم روهی ب مییت مم از اهالی کشور از نحصیل بله زبلان ملادری
می باشد .ایران یل کشلور کل لیلر اللمیله ای
دردبت و بتتا بت هت دتترفتتیت ت رت تتتاهت
است که در آن ،فارسی زبان ندریس در کیلیله
ارمیا مولی دولت هتاهتیتالتیتستیتر عتهتا مراکز آموزشی می باشد.
ادامه در صفحه 41
پابرعرد وعاد نهاد.باپیروما منقال ت یر

بیهان دربالل یک باد مبیتر دت یتا نترتر

هتتاهتتیتتالتتیتتستتیتتر متتتی ت تتر و د تتام هتتابتتیتتمتتا

عترمس و

عهت منت مم رو ت

بان ار وعنای

تتارمنت ما مهت

تت تتاهت

درود یاا تروریسیر دربناطق بخیلف عها
مه

مبا می فق در هرپاریس وبرما مولتیت

بار نیس

ت منسانهاا بیگناد ط م تروریست

مفرمد بیگناد درمفغانسیا

پاتسیا

هاهیالیس در اروا

هتتاریت و لت تتنتتا درنتتیتتیت ت یتتمتتیت نتتاو مم

ومبی بخهر درهرمهر عها

عملیاتر ت درپاریس بن رب تهی و مبتمتر

تاردر و محمیکها بتاعتاددبت

ع د میادا مم منسانهتاا بتیتگتنتاد ت بت
تتیت رهتتیت د منت عتتالود بتترد بتتیتتلتتیتتانتتهتتانتترتتر
درنتتتیتتتیتتت تتت

بتتتمتتت تتتارمنتتتهتتتاا تهتتتاریتتتاا

مبپتریتالتیتستیتر و دردتیتریتهتاا دول بت تت ت

ودربیا ط قت
ودرپتیتکتر

و یاممبان و تا ان باد دومرد

د وبت ت تار

ب بهاعرت مع ارا بیهان
ادامه در صفحه 2

کامران خان و مبارزه علیه خشونت
برزنان؟

عن ش تاردرا و بلقهاا درفیار مهتیت تمتار
ومهیثماروبرددر عا تامد ما دبتیت
یاا عظی تارومحمت
منقالبر دا نهادن

تتادد

بت بتیت م بت تارمد
ادامه در صفحه 8

بنطق عنگهاا نیتابتیتر دریتمت مفتغتانستیتا
عرمس لی ر هاری و ترتی تهی ومبتمتر

ستون طنز

یاد وخاطره دکتر داریوش زند
(دکترسعید) را گرامی داریم
در صفحه 48

 52نوامبر روز جهانی مباارز لاها ا
خشونت بر زنان بود را افاااادر رفااا
ا و اار اای
با اارون نا اصااواارا
داشا بااشا !اا و خاوابااا بااشا
خودر را جزو جمالت حماصات اززناان
جا بزن ...
ادامه در صفحه 8

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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ازاقدامات تروریستی تنها جریانات راست امپریالیستی
وارتجاع مذهبی سود میبرند.
درمی ت

د تترتتی ت بتتاممرا ت ت ب ت تت ممحتتملتت

منیظار نیس ت بخش میتادا مم عتامنتهتا بت
دن ال عریتانتات مرتت تاعتر و بت یت تر تهتیت د

ویتا دمرما بهتکتالت

بیهان تاریج بنطق تاریخ دبالیگرا یا و

تتتروریستتیتتر بت پتتاریتتس بت رمد مفتتیتتادد مهت

روحر و رومنتر یستیتنت تت بت دترود یتاا

دول مهی مارا درمل ت میتر

ممیک طرف ب بارعر هیی ا رمهتیتست و

تن رو بیپیان ن وچنیت فتاعت ت ما رم بتاعتاد

تربتر وهتیت تا دمبت مدد

ت عالود بر بهتکتالت

فا یست درعتامبت

بیهاد و تادد یاا فقیر و ب رو می عتامبت
بای د بسلمانهاممهاا درود یاا نت مدپترهت

عادر فان مبنیالتیتست

هرتا و فق م دلیرناتیتا منتقتالبتر تیتر تابت

بیاورن تردی ا نیس

م یصتادا و معتیتمتاعتر و فتریتنتگتر تت میت
عامنها درتهاریاا ب

هکان

باد با دنها

تهیاریاا بانی
فلسطی

هاری

ل نا

عترمس

یتتمت و هتتایتترتهتتاریتتا مهت

لتیت تر و

بتتردبتتا می ت

تهاریا می ف ای تامیخر رم فرمباش نکردد
من درطال می هالها بتر ت تستب مهتیتقتالل

دباج م مبات هتیتیت د عتایتانت

ترمربتیتگتیترنت

بامع من و درتمای دنها ب پیاهی بت دترود

یاا ایرا مبا می تاریخ بانتیت یتمت تنتا

وممطتترفتتر ب ت بتتهتتان ت می ت

حتتمتتالت و ب ت

یتتائتتر یتتمت تتا دمعتتش نتتقتتش بتتهتتمتتر بتتاما

تتتتتتتتکتتتتتتترمر

متتتتتتتتنتتتتتتتا

بیکنن مبا مبین یاا معیماعر م یصتادا و

ی دول مبپریالیسیر تما تا با عن ش یتاا

بهان «عنگ» بادمعش ناودا عظی عتنتگتر
بملا ممهالح یاا تهار عم ر رم بت دبتهتاا

تتتاریتتختتر نتتی ت در بتتاعتتاد دب ت

بنطق بیررهینت وبتیتلتیتاردیتا د ر هتالح بت

هامبتانتهتاا تتنت رو بت یت تر وم ت تال بتربتر

بردبا د منر بیارمن ب حتمتایت

ممعامنا ممدنها رمی نت تایت فترمبتاش تترد

مرت اعر و هرتابگر بنطق هی هالح یاا

ودهی ات بخیلف رم بسلح بیکنن و بت عتا

تهاریاا فقرمدد وعنگ مدد باوربیتانت تت

پیهرفی و تهیارعم ر رم بت میت تهتاریتا

ت بسئالی می

م لتب بستیت تمترمت ت تلتر تهتاریتاا بت تظت

هرممیتر بتیتکتنتنت دترود یتاا تتروریستیتر و

تهیاریاا ف ی وبر رحمان ومی یم عنتگ

هربای دمرا بادن وعنایات بیهمارا درحتق

مرت اعر ب صال ط یت تر چتنتیت وعت تیتیتر

و ویتترمنتتر و دومردتتر بتتیتتلتتیتتانتتر منستتانتتهتتا بتتا

تادد یاا محمیکش می بتنتاطتق معتمتال ت د

معیماعتر م تیتصتادا و تتاریتختر یستیتنت تت

تتتنتتیتترل

ت رت یتاا

تهاریاا برت
ی بیان ممن

بنطق بیررو ن دترود یتا
پرهی نر مه

تتتیتتس ت کچتتی ت ا ت ت ب ت یتتاا ت ت ت

یتتاا

تهتتاریتتاا مبتتپتتریتتالتتیتتستتیتتر و تترت ت

دردرع مول دول مبپریالیسیتر و دولت

یتاا

نظابهاا هیاهر بسی رم بردنها حات تتردنت

می ت تتاد تتتردد من ت

یتتاا

و با تما ام عن ش یاا بیر ر ممعمل عن ش

تهاریاا مبتپتریتالتیتستیتر دربتاوربتیتانت میت

بتنتطتقت مم

و عن ش تمانیتستیتر رم

تاردرا رم هرتا

و بسی بارد حمای

مم دول

بسل عها با دهیس و تتادتتا تهتگترتهتر

تت دولت

مبپریالیسیر و رت یاا برت

بیر ر حق ت ییت هترنتا ت

و مممدا میت

برت

چن بلییر ممتمرت حال د طررد بیرون
رمم هتتربت بتتهتترا نتتیتتست

مه

وب مممهیقالل نیت یتمتیت

و ر ت

تتتتت ت د

مهتتتتت ت

تهتتتاریتتتا رم بتتت

هتتیتتاه ت

دنتهتا دربتنتطتقت
یتتاا بتتختتر

ویتتترمنتتتر و تتتت تتتایتتتر

مبی م برما بقابل با عتنت تش یتاا دبتکترمتتیتک

با بیرحمان تری دارت تهیار نمادن مینها

تهان د وباعث عنگ ودردیریهاا بتانتیت

بیر تر تتاردترا و هتاهتیتالتیتستیتر و نتیت

ممعمل عل فق م دلیرناتیتا چتو وبتیتر تر و

عقب بان در م یصادا معیماعر و هیاهتر و

درب ارمد با دسیترش نترتاحمتت تاد تاروا بتا

نی مبین تاریخر تهش بربر مم عامنتا بت

هتترممیتتر تتترد پتتال وتستتلتتیت تتات پتتیتتهتترفتتیت

می هامبانهاا برت

وبسیهتارم نتظتابتر دترود یتاا بت یت تر رم

ایر عل بختالترت

هامبا دمدد ومم دنها پهیی انر نمادن
مه
چ

وبسل

ت متنا نی می درود یا چ بسیقیت و
یربستیتقتیت بت و حتمتایت

وتهاریاا ت رتتمتنت ا تت
نابادا بربر ممدنها بسیت منت

دول بتنتطتقت
تایترم تتمتر بت
نتمتیتیتامنستیتنت

درمب اد تنانر مش دوم دم تیت بتا تنت

هتادد

مرت اعر با ر

بنطتقت یستیتنت تت بت

دربتتنتتطتتقت دتتارت بتتیتتگتتیتترد و تهتتاریتتاا

و بت تارمد دنتهت ممعتنت ت

رتمن مبتپتریتالتیتستیتر تتمتا مرمدبتانت یتاا

بت تالود

تسلی اتر بادرم ب بهان «ب ارمد» با دمعش

رم برمفرم یت منت

متنا بارعم د ب رم عتظتیت هت بتایت دمرا

دردن ا بیمرت تردد ودربرمبری دف درمئر

بردوش تادد یاا محمیکش برد می بنتاطتق

نمادد من ی فر ع ت ی تقسی بنطتقت نترتاح

رمردرفی مه و ارت و چتپتاول

تهت یت

درهرنمیپرورمنن ی فر ت بییامن مب اد عنگ

مهیثمار و فساد و دمدا بافیتاا حتاتت بترمیت

و بتانتتریت ا رم درهتتطتح بتنتتطتقت و عتهتتا

تهاریا تادد یاا رن ی د بتر رم عتادتر

دسرش دمدد و ب یک عنگ عهانر تما عیتار

منگارا مه مدرتصارتنی تت طترفت مرم و

تردد مه .

یا معضاء درود یائر نظیر دمعش ملنتصترد

و تادد یاا محمیکش بترد دربتالتدتر مم

ت ی

ملقاع د و نظائرمینها درتهاریاا مروپائر ت

وع ت تتی ت

عتمتلتیتات پتاریتس رم هتامبتا دمدنت عتامنتا

معیرمعات و معیصابات بی نن مبا در ترمیت

صفحه 2

فریتنتگتر ت د مهت

متتنتا نتیت دنت ت تت

فتتالت ت

بتتار بتتاعتتاد ده ت

زنده باد سوسیالیسم !

بت

اد
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بیکرد تاه یتمتیت دولتیتهتا ت یت م بتارد

نوشین شفاهی

آیا تهدیدات ناتو علیه داعش جدی است؟

تهایق رمر بیگرف

در چن بای مبیر باج تروریاا منتیت تارا

مدر دایگایر بخاطر فهار مفکار عتمتابتر

هتیتاهتر-

دنا رم ب کا تردد فق بخاطر مینک مفرمد

معیماعر دنیا رم ومرد یک عردت هتیتاهتر

دتترد مدد ت د مم تتهتترونت م مروپتتایتتر-

مم یتک طترف بتاج

دبریکایر بادد من و ینام نقتش تترتتیت رم

و بم گ مریهاا پرمتنت د بتا ت تیت
بینا ض تتردد مهت

پناین دا و عنتگت دد یتایتر تت مم تتاحتش
دمعتتش و فضتتاا بتترگ مما بتتابتتر تتا

نیامنسی من با ییم بهان ما تاچی تننت تت
هرویسهاا مبنییر یر دو تهار طرمحر و

رومنۀ تهاریاا مروپایر ت د و مم طترف

عتتمتتلتتر هتتامنت هتتامل بتترمنتتگتتیت مهت

دیگر تالش هرم می تهاریا برما تاعتیت

دمعهر ت در تئاتر پاریس د یا نرر رم بت

هیاهیهاا ع پناین د ا با ت لیغات وهتیت

رد ار بسی و ب

ب نر بر مینک بهاعما در بیا پنایتنت یتاا

دو دمرما پرون ۀ مبتنتیتیتر بتادنت

د بادن

هارا ومرد فرمنس

بیهیری پا ش ب را در هتطتح عتهتا بت
حمل یاا مبیر دمعش در پاریس مبیصاص
دم ت

عتتلتتیتتر ت دمد و یتتامریتتاا دول ت

د باد
ت دیا می میمالها مم عانب هرویسهاا

پناین د یاا هتارا رم عتابت نترتاح بتهترد

ملگاا هیاهر مه

یاا دمعتش بت مروپتا معتال تترد بتنتا بتر

عهانر بای د معضاا ناتا در می اد می بتانت

مم ب تها پیش ت

بل یک رمر دم ین و چن ت مم بتهتاعتمتا
در ب ل ما در د

ت بتر میستیتگتاد پتلتیتس

چرم ت یر چ بتاد میت عتنتایتات دنتطترف
برمیایها و علی بردبا دیگرا در حتال

ت نقش هتربتایت دمرا

نظر مطالعات فرمنس و

ناتا ی و عا

نگال و می دیتا رم تت تمت

دهت

ت ت ورود

هربقالۀ نیایارک تایم

در طر می یک دو هال مبتیتر دبتریتکتا و

فرموم دیگر نتظتیتر د روا بتردتردمنت نت

مبنییر تصادفر مه ک یا مینکت نتیتیت ت یتک

بیهیر تروریستیتهتا

وحهیا دمعهر

بتمت تگت مر

پاهپارتش ال تاه پتلتیتس تتا تیتف

مه

د مه ک!!

تردن تابانر رم تا دوردن و مم عتنتایتات

مولی باعاعتر تت بت حیت بتر دیت میت

فرمنس ب تنتر بتر پتنتایتنت د یتاا تتقتلت تر و
میتتنتتافتتابتتیتتاا دتترمیهتتات رمه ت

باد رم بنر ر تردن یتر

منی ارا دیگرا ت ت در می عنای
دم

دو

بغ داش نتاتتا یتنتام بتربت دتر و مبت

وحهر ددبکها مهالبر رم بیهیر فاش بتر

متراس باد در حالتیتکت میت تتروریتا رم در
تهاریاا باد ا نمیخامینت و بترومریتا
برناب ب را رم دترف دیهتیت تارا

تت

یس ) می ف ایاو بر تنن
بتتا بتترد هتتربتتای ت دمرا بتتی ت دمرد یتتک
بناطقر مم دنیا رم ب نام بههت

و بتنتطتقت

و ثاب تن در یمی عتهتا

تن ک

درم دم ی با

دمعش در تنار دیگر درود یاا مرت اعتر

دن و تثافیر ت برما عهانیا هابی مه

ب نام بخهر مم یک تتمتپتیت عت مهت در

عایر برما نرس تهی

من در بر تردنت و بتیتالت و بت رگ ت د

هتتاریت و بت بتتنتتظتتار بت حتتا تتیت رمنت

ی ت وعتتاد دمرد بتتای ت ثتتاب ت

فرمنس و بل یک بادن هرویسهاا مبتنتیتیتر

دتترمیهتتات رمدیتتکتتال و منتتقتتالبتتر تتتادد یتتاا

با ت تختیتر یتاا نتاچتیت بتختهتر مم بترد

یر دو تهار بسیارا مم میت بتهتاعتمتا رم

بتلت یتک

رم بتیتیتامنت

نابی و بربر مم دنا در "مبنی " یتر دو
تهار پرون د و ب متها تاطئت تتروریستیتر
هتتابتتق ت بتتامدم ت

دم تتی ت من ت

ب ت دتترتتی ت

هارا با حمای دبریکا فرمنس
و

و با تابی یاا بالر-تسلی اتر ترتیت

عربسیا و تطتر و دیتگتر مرتت تاو بت تلتر
بهت تتال بتتکتتار ت

تتتا وئت  2332ت ت

"وم ینگی پُس " بقابات مبنییر بلت یتک بتا

بهاعما دمعتش مم بترم عترمس دت تیت و

چن ت مم تروریسیهایر ت در په د نتۀ

باد رم در تنیرل دترفتیت و ر یت دهت

و در پارک نهستیت

ط قات بیاه و ب رو عاب
تتتابتتی ت تتتن ت

تتتن ت یتتنتتام

ن ت در هتتاری ت و عتترمس و

مفغانسیا و فلسطی و نی تریت و هتابتالتر
و بلک در ت ت ت یتاا هتربتایت دمرا در
لب مروپا و دبریکا!
هتتتامل میت ت

مهت ت

تت ت مبتتتانتتتیتتتکت ت در

می تروریا نقتش بستیتار تت تیتیت تتنتنت د ما

نهان د دبریکا در بغ مد رم بارد تتهت یت

ترم

برمتامریاا هیاهر ا ب می ییتا یتاا

برعه د دم ین مرت اط ن دیکتر دم تیت منت

دمدن تما ی و عابتهتا و عتنتایتات دمعتش

ددبتتختتامر عتتا دمدد و دنتتا رم مم معصتتار

مینک چگان می بهاعما بظتنتا و تت ت

تاه دبریکا و ی پتیتمتانتانتش تابت تت تمت

تاریخ برو دوردد و در بیا بت تروبتیتریت

رم

باد و حیر ف الییهاا دنا در بنطق تت مم

و مهی مد مدد تری برد دنیا مفسار دسیخیت

ب و یتیتم بت محتمتیتر مم طترف پتلتیتس و

دل تهیار عتمتابتر بترد بتر دفتا عت تار

تتتتتتردنتتت ت

نظر ادر

صفحه 9

د منت بترنتابت میت عتنتایت

کارگران جهان متحد شوید !

ادامه در صفحه 1
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پاسخ توده های زحمتکش آذربایجان به تبعیض  ،نژادپرستی وفاشیزم درجلوه
های گوناگون آن ،روشن و قاطع بود«مرگ برفاشیسم  ،راسیسم ونژادپرستی »

برمبرا طل ان هرمهرا دنها تکتاف میت تاد
تتتتنتتت ومم طتتترف دیتتتگتتتر دردتتترتتتاف
ب ارمی

دهتیتگتاد

درپر ت مو م مبات ن مدپرهیتانت

یاا نررت پرمتنر عمهارا مهالبتر عتلتیت
تتادد یتاا محتمتیتکتش بترد

بلتق تترک

ب ت به ت دب ت د و ده ت

دحربتتای ت تتا

بت

معیرمعات دسیردد ما مدن
درروم عم
ما ت

پان دی دبانماد  12بترنتابت

هتتیتتمتتاا عتتمتتهتتارا مهتتالبتتر پتتختتش ت
ن تنها عن ش منقالبر دحربتایت تا

وب ارمد برما حق ت ییت هترنتا ت
د مه

هخرد درفی

منتتیتتختتا

بامیگرم عارا بتیتهتانت و فتقت

د بت

بلک بردبتا تترک

تتلتمتات

تایی دبی بتربتاط بت مهتیترتادد مم بتار
ب عاا بسامک نیس

یههاا تامل

ب تترک مبتانتا نست ت

عنام »فییل «مم ت تکت  2دت مو

ت درد

عتتمتتالت ب ت ت

ت د و بتترمبتتا

بلک عارا

دمبتکتیت د بتیتهتاد

تلماتر نظیر »ب بتیترو

بتتتیتتتابتتترویتت مممیتتتنتت تتتا
بتتامیتتگتترم بتتهت ودت
ومنماد

تت

« دردیتتتالتتتاگ
ت د منت تتتا چتتنتتیت

اد ت بامه یاا برحق بترد

نی ترر من مبتیت و بتانت

دیرا ب ارممت هرمهرا با بتامهت

تکت
یتا و

بطال ات یمسا دردن
مبتتا پتتاهتتخ تتتادد یتتاا محتتمتتیتتکتتش بتترد
دحربتایت تتا رو ت و تتاطت بتتاد
برفا یس

»بتترگ

رمهیس ون مدپرهیر «.ویتا »

دربسلک با دررمد با یم بل

یا دوه

وبرمبرن « تادد یاا ب ارم بتا هتردمد میت
ت تتاریتتا ی ت رمهتتیتتس ت

ن ت مدپتترهتتیتتر و

ناهیانالیس و اونیس درعلاد یاا بخیلف

دحربای ا دربارد پایا دمد ب تت ت تیتض

د ن دری و ب یناهیل دابر به دربت تارمد

وحتتق ت ت تتیتتی ت

برعلی ت یضات بلر و ب ی ر و ابر و

ن ت مد پتترهتتیتتر و رمهتتیتتس ت

مبا ب ن تا نت مدپترهتیتانت وم تیتر بتارد

هرنا

ت قیر و تمسخر رمردرفین درپر پخش میت

مع دنهتا تت ت یت طتلتب بتادد و بتاا دتنت

با عم

بی ین و با ناهامدارا با نظا و در نرهمتر

تادد یاا برد دحربای ا علی هیت بتلتر

برناب

برد بتایت د عتامنتا در تهتریتاا

دحربای ا

تهترم

ترک نهی ده
و می ت

عتتم ت

یتمت م وهتایتربتنتاطتق
ب معیرمعات دسیردد مدد

ن ت مدپتترهتتان ت رم ب ت تتکتتا

ممدیا تسانر بیرو بیای ت بت

»تم « مهالبر ومرت اعر دنها مهت

تت

ع م هرا پیه تردد من
ومی هیاه

مبانر درهرمهر میرم بردم ین

رمهتتیتتس ت
تاه

ن تنها یم ا یک هتیتاهت

پهیی انر مم معیرمعات معیمتاعتر
فتتا تتیتتس ت ون ت مدپتترهتتیتتر ت ت

ر ی حات و بافیاا رت و ثتروت

و عتتریتتانتتات مرتتت تتاعتتر

تتانتتیتتستتیتتر و

تردن معتیترمعتات دستیتردد بترد یترچتنت

نتت مدپتترهتتیتتانتت وتتترتتر تت مفتتکتتنتتانتت بتتیتت

ناهیانالیسیر م تاعت دمدد بتیتهتانت

ر ی رم ومدمر ب عقتب نهتیتنتر تترد و لتر

بلقهاا هات میرم بتایت بت تکتا و طترد

یاا محمیکش برد دحربای ا و هایرنتقتاط

درنیی

دردتیترا بتیت بترد و نتیترویتاا

م مباتر ت تتالش دمرد

تهاررم ب مت اد و ب ارمد برما هرنگتانتر

هرتا

ع د ما مبمر و عت د نتابت تلتابتر

یا ا عمیقا م یصادا معیماعتر و

ر ی مرت اعر و هرتابگر حات و ریتائتر

بامدم

د من

اد بلک ب نام
بامه

هیاهر و فتریتنتگتر تتادد یتاا محتمتیتکتش
ب ت ت مم

بتتربتتالف تتل ت ب ت ب ت دمنتتر ت ت

برد رم بر میمیت

عتلتاد دمدد وپتیتهتروم

مم هتتی ت و مهتتیتتثتتمتتار و مور و هتترتتتا
فرمبیخامنتیت

معیرمعات دسیردد برد ه ر بیکنن چنیت

می ب ارممت رم ت قیر و تالش دنتهتا رم بتر

برناب یتاا ممپتیتش بتهتنت هتر ت د ما رم

ثمر علاد دی نی بتایت بتارد مفهتادترا و

بامه

»ههاا« و معمال و دریار نت مدپترهتیتانت

بقابل رمردیرد

رم نقش برد

دربرنابت تتلتایت یتا رهتمتر دولتیتر رم بتا
ابر یاا بت تمتالتر بتیت بترد

یاا برحق باد تاطئ یاا ر یت
تردد و ب ب ارمد تتا رهتیت

ب دممدا و حق ت یی هرنا

بتاد مدمبت

عتلتاد

عن ش

برنگون باد رژص جمهوری ابالمی اصران

هتیت

بر رارباد جمهوری ف رات و شورائی اصران

نمایش ن مدپرهان و تترتر ت مفتکتنتانت

دنترم

م یصادا یم با با ته ی هرتا
تاردرم

محمیکها

ومهیثمار بترد مهت

و بلقهاا ت

تتا بتا دمبت مد بت

ت د طترمحتر و

نررت بلر و ب ی ر و فرینگر بیا تتادد

بمارد معرم د م ی من درمی نمایش تابال

مبتیت م

صفحه 1

علنر و نیم عتلتنتر وبتاطترح ت تاریتا و

یتکتر و

دین مبا برناب نایسا و تهی تننت دتا میت

ن مدپترهتیتانت وتترتر ت مفتکتنتانت

بتامیت تاد تهتکتلتهتاا بتخترتر

مهتتالبتتر درنتتاتتتابتتر دربتتهتتار ب ت تترمنتتهتتاا

یمسا عاب ننت ود رم بتر میتمتیت

تابتال فتکتر ت د وحستا

وم ت تتی ت

می ت مه ت

ت ت ر ی ت عتتمتتهتتارا

تتادد

تتلتمتات و

یاا محمیکش برد هرمهتر میترم
در بطال ات و بامه

یاا دممدیخامیان و

دیی

زن باد بوب ال س
بازمان اتحاد ف ائ ان کمون ست
کم ا آذرباصجان
 31دبانماد 3112

زنده باد عزم و اراده خلل ناپذیر کارگران به سرنگونی نظام سرمایه داری !
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در شصت ودومین سالگرد  41آذر  ،یاد وخاطره همه دانشجویان انقالبی که
درسنگر مبارزه بخاطر آزادی  ،آگاهی و سوسیالیسم جان فدا کردند را
گرامی داریم.

عتالتر بت مور ومعت تار رمنت د

یا وبت مر

ترس

ن وچن دت تایتر دمنهتگتاد یتا بت

عامب مرتت تاو حتاتت دردبت نت مبتا طتالتر
نکهی ت طالی یاا دممدیخامیر و برمبرا

تتانتت دد دحر مبستتال 22هتتال مم وم تت تت

طتتلت تتر درمفتتق دمنهتتگتتاد یتتا نتتمتتایتتا

هادت ه ت مم ف الی عنت تش دمنهت تائتر

دمنه ایا بیلر مود ب بایی ر ی حتاتت

هتتپتترا بتتیتتگتتردد  32دحر وم ت ت ما تت

و عاب مدبار تادد یاا محمیکش برد پتر

درتاریخ ب ارممت دمنه ائر بت تنتام روم

بتترمت ت ب ت تتارمد عتتلتتی ت ر ی ت وب ت ب ت ت

میت رومتت نتمتادا

یتاا منتقتالبتر تت ت یت

دمنه ا نا د مرا

ت .و

هامبتانت یتر حترتت

ت مو یاف و بمثاب نماد پیکتار تتاردترم و

ممب ارممت پیگیر ود یر ناپ یر دمنهت تایتا

نتتمتتاد بت نت تتال بت

مرتت تتاو

محمیکها و عامنا برعلی هی مهیثمار و

تهار با هتیت و مهتیت ت مد و موروهترتتا

مهتتالبتتر دمنهتتگتتاد یتتا بتتمتتثتتابت بتتیتتادی ت و

موروهرتا

ب تاباهر یمیتهتگتر بترما

هنگریاا ب ارمد منقالبر با عه و بترمفت

برت ا حات ت ی

پتترهتتیتتر وب ت ت ب ت تتارمد ددتتایتتر عتتلتتی ت

دمنه ایتا بت تارم مبتروم در ترمیتطتر بت

مه

بمثاب هنیر منقالبر بتا وعتاد دت ت

بیش مم صب هال یم نا دترمبتر دم تیت

مرت او تت ت یت

بیهاد .
مم د پس دمنهت تایتا بت تارم درهترتتاهتر
میرم

یتمت هتالت میت رومتتاریتختر رم بتا

ت طی تالهها و طرح بطال ات و بتامهت
یتتاا دتتنتترتتر

هاهیالیسیر باد درمبر بی مرن  .درمبا
هلطتنت

کس
دهت

دبتتاتتترمتتتیتتک منتتقتتالبتتر و

پتهتلتاا

هیاد عاب

دتستیتانتهتاا بت تارممتتر

دمنهت تتایتتا در  32دحر یتتر هتتال عتتمت

بتترد

ت رت بت یت

بردد و ب ر ت تتمتابتر فترمم و نهتیتب یتا

ت

نتیترویتاا بترتت ت و

برما تث ی

تاب

بتا ت تیت

بتاد و

تیتا یتمت بتا بتا یتارش بت

دوردیتتاا تتیتتا بستتلت تانت تتادد یتتاا

پیتهتامم تصت

ودوبتیت هتالتگترد 32دحر

بیروی ت بایی

فری کارمن وعت د ووعتیت

یاا

دولت

بریمگا د کار

دمنهتتگتتاد یتتا و دمنه ت تتایتتا ددتتاد

باد با هرتاردب

وب ارم رممم مولی می مف هترتتابتگتریتهتاا

عم د ما درعه

رف بهکالت م یصادا و

باد رمردمدن و طالر نکهیت تت دمنهتگتاد
یا درب رض یتارش و هترتتا

موبتا تا

عن ههاا معیماعر و منقالبر هایر بخهتهتاا

درعریا می هرتابگریتهتا دت یتا نترتر مم

بای د عن ش تاردرا دمنهگاد رم

دمنه ایا ب ارم عا بابین و د یا نترتر

و تهت یت

ب یتکتر مم بترمتت بتهت تهتکت
وعاش علی ر ی
هیایک

اد ت ی ترد با حماهت

تهکی هامبا چریکهتاا فت مئتر

بلق میرم

و د ام عن ش بسل انت تتیترتیت

مبا بر

کن

می هرتابگریهتا دمنهت تایتا مم

ب ارمد وبقاوب

مدن

ت
بت تترمنتتر

م یصادا-معیماعر تهار به اد نییافی مهت

داد یا فرهتیتادد ت نت

پاا ننهسین و ب طترس بتختیتلتف دهت

باعاد بامی مبا بر

نت دیتتک بت هت هتتال وعت تتیت
و عا هرتا

دهیگیر و ب

رت رهی د ترمر دترفتیتنت

هیاهر عاب

تسری رونت پتیتانت عتنت تش دمنهت تائتر بتا

و عتنتب

د مه

ر ی ت ب عر

دول ت بیر مبی تغییترمت

ر ی تامد ب

عاب

»تت بتیتر و مبتیت «روحتانتر

بت

برت ی ود متنتا

و برقا
ت د مهت

یم نا مدمب یافیت
دهتتیتتگتتیتترا فت تتالتتیت

تاردرا دمنه ائر بلقهاا ت

هتیت و

مهیثمار رومناب نگارم و وبالگ نایستا
و هرتا

یم تسانر ت نس

ب هیتاهت

ع بردبر ر ی ب یرع بترما چتنت بتیت

نتتتایتتتنتتتر ومرد بت ت تتتارممت دمنهت ت تتتائتتتر

دممدا می بار فربا بستیت دمنهتگتاد یتا و

بار نها بی ی ت می ر ی و یمت عتنتاح

حضتتتتتتار

تصری دمنهت تایتا ومهتیتادم دممدیتختامد و

یاا د ب متاعت بتافتیتاا ت رت و ثتروت

منقالبر رم دادر نمادن با می یت ف تت بتا

یسین ت ط ق هربای ها ر و هرتابتگتر

پرترد دمنهگاد یا بتا عتامنتا بتردت یت د و

میرم رم نماین در بیکنن ویرتت تال بتثت ت

ومبسی بخاد تتنتیترل تتابت د رم دردهت

درفضتتاا هتتیتتاهتتر تهتتار رم ب ت عتترر

ودمنهتتتتتگتتتتتایتتتتتتیتتتتتا
وهیت

تتتتت

دمنهت تایتا منتقتالبتر در هتابتیتار

هامبانهاا منقالبر نهانگر تتاثتیترمت رف
می عن ش برمی
باد

من کا

هر عام ودداد معیماعتر
بت تارممت منتقتالبتر در یتنتر

ومدبیات ودریما هیتاهتر و معتیتمتاعتر در
دورم

یا

عالر و ب مر
صفحه 5

دمنهگاد یا و بترمتت دبتامش
رم بت یتکتر مم بتهتمتیتریت

درفی و دمنهگاد رم ب برت دممدا هیتیت ا

حاتمی

و م اع عه و برمفات ت ی تنن یترچتنت

بی منن دنها بتایت د ممعتنت تش دمنهت تائتر

ت با پیش برد می هیاه

ی مرم دمنهت تا

دمنش دبام و مهیاد مم دت تنت

دمنهتگتاد

هتیتاهتر و ت رت م تیتصتادا بتاد

تاردرا و تمانیسیر و بطار تتلتر منت یهت
یاا بیر ر

گرامی باد صاد و خاطر جان باخاگان ار دانشجوئی

ادامه در صفحه 1
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بتترمیتتش عتترو

چق ر عا و روم بیتلتیتانتهتا منستا بت تلتر

دهتتیتتاوردیتتاا عتتنتت تتهتتهتتاا تتتادد ما در

مهالبر رم مم پستیتایتاا حتامد عتلتمتیت یتا

تهاریاا دیکیاتارمدد رم درهی بت دتلتاا

بیرو تهی د و ب ا عن ههاا دممدیخامیان

تتنتتگتتال و

می ییا بارمن د و بر بارمن ی مم ر

برد من مب

در حال حتاعتر یت بتا تتمتا

تابانر ی نتیتمت میتیت مم تتردنت ک! دیتا در

عروج چو و ت تح هتاهتیتالتیتست فترم تیتر

ت لیغات ایرا ا نمر تامنن می وم ی

بامیها ورم ر و برناب یا و ایتاا منت د

حاد تردد و ی با می تروریایر ت بتیتخ

رم تیما تنن ت حیر ب دریۀ "عتا بتایت "

برمیها میمی دم
رمبتترما تتیت و عتتا

ا ب محیرم تهی

و میتا پترچت یتایهتا
ت د دتتا

و تتتمتتا

بتتلتتق بتتیتتکتتن ت

لیت تر و هتاریت

ت دتا د تیتقت ما یت

دا ش در باهیا و نیایارک و پاریتس و

هکات تردن ک! مل ی ت ن بام ی ن و نت

لتتنت

یتتاا

د ت یتتا بتتیتتلتتیتتا د ر و دیتتهتتا ی ت مر ُت ت

ب تما بربرییتر تت بترد بتنتطتقت مم هتر

رئالی د" هربای دمرا متراس مفیادد حضتار

ترتی

و بتتادریت و دیتتگتتر " بتتهتتهت

د رمن ن و یم نا بر د رن و ر نهتادنت

نظابر و حتمتایت

دایا برد هاری و عترمس و مفتغتانستیتا و

ب لر رم تاعی تردد مه

فلسطی بای ب می ددبخاریها دیتگتر عتادت

م غال نظابر ت ب مهی مار نتا بتاعتادیت

تردد و ب بخهر مم رومد بردر من دیهتا
ت ی

د با

باهیا و لتنت

بخهی د عمتال هترنتا ت

ولر برد بیناما پاریتس و

منقال

بت میت وحهتیتگتریتهتا بتا

مد

نکردد من و دم ها هنگی تر مه !

می بلییاریس و
دت یتا عتنت تش و

تادد ما رم با ناتابر و کس

تسلی ات نظابر مم طرف عربسیا

مبارمت و طر برما دمعش فرهیادد بیهتاد
دبریکا ینام ی برما " مدومرد مهناد " ت

دترد

پردد دبریکا پردد بردم

ب و نها بیکه و ب نام یک بتالفتکتار
مبنییر مم روهی بتیتختامیتنت مو رم تت تایت
دمدد تا ب تیررش برهانن ولتر مردو تا و

برتات دیگرا یت دم تیت مهت

ستاوت

عمهارا دبریتکتا یتنتام یت

مم عملیات په

می ت حتتمتتالت مبتتیتتر بتترما هتتربتتای ت دمرا

درا عا منسا ع ی و اب محیرم مهت
ن برد هیم ی د نگال ه مومر می

بتیت ریتغتش مم بستیت ت یت

ب او ریاه

دبتریتکتا و نتاتتا مرتت تاو

مم عتملت

رت بیهیرا بت هترویستهتاا مبتنتیتیتر در

باد دمنسی و مهی مد دنا رم بهروو لمت مد
بر تن

بادن و ن برد بیگناد فرمنس و دبتریتکتا و

هابیار دولیر دمدد مه

یتتر تت تتاا میت دنتتیتتا ولتتر فتتریت تتکتتارا و

در پاریس متراس مفیاد هامبا هتیتا مف بتر

بی ب رد بگر مینک دیگتر بت رد پتال یتاا

ساوت هتاد

ارت بنتابت نترتیتر و مبتیتیتام دتیترا یتاا

ناع هرم هربای دمرا بستیتار بهتمتئت
تنن د تر مه

دایا پناین یایر تت در دریتا

ترس ت د و یتا در تتتابتتیتتانتهتتا منت د منت د
هاممن د بیهان تقصیر باد ا بادد مه !

در پر عنایاتر تت

یخهاا فرب و عانر عر رم مم دوهتیتا

دا و د منس مبنی بلر مم می

میادا ب یب مدد و بت بتهتانت یتک تتمتپتیت
ی علی دمعش بادع معتطترمرا بتا یتر
رم بخاد مبتیتصتاص دمدد منت

و یتمت تنتیت

ولر بردبر ت در تتئتاتتر و رهتیتارم بت

معال با ی

دلال بسی بیهان مم عتنتس دیتگترا! میت

تهاریا عمتال بترد بهتمتگتیتنتر تت دیتر

برد فری ر یا و م کهاا تمساح ومر هرم

ت در تظایرمت و معیصتابتات

هربای در

تربتانتیتا پتاریتس حتال یتر

منسانر رم به بی ن

مبانر نیس

معطرمرا و عتنتگ در میت

عتتمتتابتتر در معتتیتترمض بت یتتمتتیت هتتیتتستتیت
ور کسی برباهی بادن رم ب حمتایت

ن هربای دمرا ص نت مرد دمعتش رم مم

ئاپلییکر ا نخارد و تتاریتخ بصترفتش
هر دب د با

یر چتقت ر معتیترمعتات تتادد

ما و عتتنت تتش یتتاا بتتردبتتر ت ت بتتگتتیتترد
دبریکا و ناتا ی ناد یر هر دمعش رم بتثت
"ب

د " یک عارا میر د بتر تتنت و

درن تا مبانتیتکت تهتیتاریتا و دترد منتهتا
دنطرف دبها متراس بیافتیت

دمعتش و بتا تیت

مم

ددبکهر مش ب ضت بترد بتاور بتیتانت و

و پلیسهاا ع بردبر مش تهتانت د و

تتادد

مم ر ی مهالبر میرم درفی تا یم معتام

دول

منصار ری و در یش یم بیاد یاا دن ی ۀ

عمال ییم پنایر ع د تاش دولت

یک تمپی عهانر علی تمانیس و ب ارممت

هربای دمرا در رت برمیها بام ن ا

تادد ما و بطر چتو تتاهت مبتپتریتالتیتست

برد بیگناد دنکارم بیروت پاریس و بتالتر

عمیق عاب

عهانر بادد من مینتهتا در عتریتا عتمتلتیتات

تنها ربانیا می عملیات برناب ری ا ت د

نتترتترت عتتمتتابتتر تتتادد یتتا مم دبتتالتتیتتگتترا

بخرر هامبانهاا مطالعتاتتر مبتپتریتالتیتستیتر

هربای دمرا عهانر ن ادد و نخامیتنت بتاد

مبپریتالتیتست بتایت د دبتریتکتا در هترنتا ت

تت

مم میرم و مفغانسیا دترفتیت بتا بتمتیتنتر و

هیاهر -معیماعر ا دمرد یر تسر تایت

فرمنک م یای ییا ا بادش رم نمر تهت

تا باهنیا و تاهاو و در دی مبتیتر

باعادی یافی من بتهتمتیت دلتیت مهت

صفحه 1

طال ا

بتلتر و

مفریقاه

و دبال

در مبر هرنا

یا وهنیهاا ب ی ر ا مبریس ناروم!!
وحهتتیتتگتترا دمعتتش نهتتا مم یتتک بت تترم
هربای دمرا مم یک طرف و

باوریتا و معتیتقتادمت محتمتقتانت و

پرتوان باد اتحاد آگا!ان و آزادان خهقهای تحت با برای نابودی با و اباثمار
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بیکن ت می هیتستیت بتاعتاد تتنتهتا دت یتنت

ولر

تیتر وم ت تر

حیر بطرناک و وحهیناتر دم ی با
تا مبانر ت بادیت

نتمتر بتختهت و مهت تا

بادا ترد د مبکانپ یر نیس

بمک بنظر بیای و ورما د

در حقیق رئالی د رم در بقابت رمدیتکتالتیت د

رم برمیها بی ن برمیا رم بروا پنتایتنت د
یا بسین ب

بتختاطتر ومتتنتش بهتردوهتیتانت

برد ب ار

ن بام تنن و دوبارد ب نت نت

می می د یتا

عن هها و معتیترعتات تتادد ما ترمر

بسیارا مم میالیهاا دبریکا ف ال پرو د تق ت

فق در ح یک تای و فتانتیت ا بتا تر بتر

بی ی مولر اب تصار و ت نتر و دوبتر

پناین د یا رم ب تلتق دت م تیت و تتانتادم فتقت

پتیت م

دباترمهر نست تر مش

بان بگر مینک رمیر برما بتانتیترتست

تردنش بیاب و ب د بادی ب خه دبتریتکتا
تتاریتختر-فتریتنتگتر و میت

ب می بتربتریت

عت ملت

به دممدا و هطح نس ر بت تیتهت

تن ولر ب عامنا "ن " دری مه

م یصادا و برمبرا نا بیگیرد می بتهتهت

هربای دمرا ب باحان ه ر دم ی مه

وهتتطتتایتتر و بهتتان ت

رئالی د هربای دمریس با تاف یاا پاریتس

بهروعیش رم ب نام یک نظتا م تیتصتادا-

دمد و مم د بترما بتلتیت ت

و بتتیتتابتتانتتهتتاا نتتیتتایتتارک مش در عتتاض

هتتیتتاهتتر و ب ت تتمتتاع ت ما مم بتتاوریتتا و

و پاریتس و دبتریتکتا

تادر

مرم تتهتتاا تترو
مفرمطر بادی

متاپیاا ب ض مه

بانامدد یا و منا و تادتتا رم ت تال بتر

عصارد منقالبر دترا عتامنتا نت فتقت در

رمدیکالیس رم در لن

بنطق بلک در دنیا مهیرادد ترد و دنرم تانال

باتتا بتیت نت و دتام م تک دور بتمتیتانهتا

بستتتیتت تت ا بتتترما عضتتتادتتتیتتترا عتتتامنتتتا

من مبی و یا را نربیر دنتانترم میتر فهتار

عاب

ب یرعر ترد ت بربری د کار ا رم بتا

د ب عقب بر نهین می " بهه رئالی د"

وم یات م

بلییاریس دبریکا و حمایتیتش مم فتاهت تتریت

بهر یمیر بای در درمبش و می ایر ایرش

دامد بر می ت

دولیهاا ب لر تاعتیت و تقتاوت مهتالبتر

بمان با تمر ناهیال ا د بتانت پت را و

دمرا دمرد ت می هیسی ن بییامنت منستا -

باد ا رم پاهخر باع ب حضار نظابر

تتاچت یتتاا تتادتتتر و ت میتاا لتاتتتس و

حت تتنتا ضتات

دبریکا در بنطق ت ریف بیکنن

بیابا

دهییابر ب یک دنتیتاا بتهتیتر و بتنتاهت تاتتر

ی مبانا و منسانهاا بهه

منسانر تر مولی درموا یر تسر مهت
الس فقر و بیکارا هرتا

هربتایت دمرا

تت

بیهیر ب رد بر دی تا د تادک فتلتج میت دا

و مهتیتثتمتار

تا رفی رفی و دردنتاک

عتتنتتگ و دومردتتر رم تت تتربت تتتردد بتتا ت
هربای دمرا عهانر با

ان د لی د بترد دلهتا بترما میت

ت در بیا ریا

می دنیاا بیرح رم دیگر نت تیتنت

تتمتا میت

بتیت منت تت میت

تهاریا ت مم پیهرفی تریت یتامپتیتمتایتا و

دبال و درمویا و یر بطرناک بتیتهتانت تت

ت هی مت تمک رهانر برت

چترم

می تادد یتا هتابتیتار ت رت رم بت چتالتش

ب مد د منسانها نرهی ن ک چرم مترا ر نیرتیتادک

بکهن و ب ریه و بنهاء مینهمت نتکت ت
فاع

و

ما ت ب من در ب مالر ا تت ت یت

د برهن می د و درموا دنیتاا بتهتیتر رم
دم ی ینام بتطترنتاک نتیتست

دهتیتکت در

بامی ترم دا ب

مم ترم دا

ت د منت

و بتام یت

مردو ا و ی عناییکاریایش ب نهست

و بییتیتنتگ یتایهتا بتیترونت و مم هتر نتا
بهروعی پی م بر تنن

دنیاا ر

ولر دن ا بطرناک بیهتاد تت

برما رهی

ب می دنیاا بهیر تادد یا بت

مفکار عمتابتر بت ت تار بت درو تگتایتر و

دفری هربای دمرا رم روا هر حاتمتیتنتش
بتترم

تتتنتتنت تتتا دنتتیتتاا عت یت ا بستتامنتتنت

مین اه

پا انر بیهان و بخاطتر فهتار مم پتایتیت
عقب نهینر ی بیتکتنتنت ولتر در تتمتا میت
ب ت ن منگی د یاا منسانر برمیها پهیت ا

ت می دبال و درمویا رمدیکتالتیت د

بر مرمد و ن عا منسانتهتا تتنتهتا و تتنتهتا

بیهاد و منقال معیماعر یتک عترورت و

هیادت هتیتاهتر و بتالتر بترما م تلتیتیتر در

ن یک د ین بیگردد هربای دمرا تتالش

رت و دهییابر ب چایهاا نر حرف مول

صفحه 7

مه ب نیتامیتاا منستا و بتلت وبتات یتک
نای تنها پاهخ بمک رم بت یت
و وع ی فاع

بار تنتانتر

و مدعاا درو ی

ب ار با ت و نت

ترفتیت

ولتر
هربای

درونتتر بتتادش رم دمرد ر ی ت مهتتالبتتر
میرم

ملقاع د طال ا

دمعش بتاتتا حترم و

ملنصر ح

ملت و

یتمتانتقت ر هتمت ت

من طاط و تاحش هربای دمرا یستیتنت تت
فا یس نامیس بک تارتیس و یر نتکت ت
تاریخر دیگرا موج دن مددر نظا هربتایت
دمرا رم نها دمدن
نا ی

رایر
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یتا

هربای دمرا عهانر در می رمهیا در بقاب

می باور برهن ت مول بای می دنیاا نک

مرم هاا معیماعر مم می بگیرد تت

ت

دوستی و اتحاد ما کارگران ملل
مختلف در نبرد مشترک ما بر علیه
سرمایه داری حاصل میشود نه در
نفی حقوق دمکراتیک یکدیگر .
برای همین است که برنامه ما با در
نظر گرفتن رشد تاریخی ملل ساکن
ایران تشکیل فدراتیو شورائی را
هم شکلی از استقالل و هم شکلی
از گذار به وحدت آزادنه و کامل
پشینهاد میکند .

حق تعیین سرنوشت تا جدایی کامل حق مسلم خلقهاست !
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ستون طنز

زیر نظر طنناز ممدقلی زاده

ب ی ترتیب می د هاهیالیست و عتهتا بتیتنتر
علمر بارتسیس وتئارا وتاتییک منتقتال
پتترلتتیتترا درتتتمتتا عتتهتتا رهتتا

یتتاف ت

روو

ت ال عمیق فکرا درعابت ت
رهی

ث
منقال

کامران خان و مبارزه علیه
خشونت برزنان؟

مه

ب رون ن اصور
باش

و ر ی داشا

!ا و بامهتیت بتا ت بتاد رم عت و

عماع

حمایت

نیسی

ولر با

مممنتا عتا بت نت وم ت تا یت
یا

میت عتتلتتستتاتتتر تت
د

ترد

بتر یتکتر مم

ت تتال دربتتانت ر تتیت بتتانت

مش باد و فاطم دبیترش تت

می تاریا مه

دم

تیترتیت

ت لیغ و تاتی ت بترما

دفاو مم حقاس و برمبرا منا و برما ب ارمد
با بهان

علی منا حیمتا بتایت فتردم بتیتائتیت

علس دری دبر عم مینک یک ت مد بنهیتنتیت
بان و بادبا بگی و بادبا بهتنتایت تت
نه ب ارمد ک! در

ببا

ت چر دلیترنتاتتیتا

دمرا یتتا یتتمتتیتنتتطتار ممروا تکتتمت

حتترف

بی نر ک
درعا بهک مد
دری با

بیرو

بثال ب مری عتلتا بتاممر

ب لس چر بی ون عائر ت م تال یتک تت ت مد
ب ینن و بهنان
یک چو چپر ب ب نگاد ترد تت مبتانت بتنت
دب و دیگر بنظارمش رم فتهتمتیت
ن د

صفحه 8

و حترفتر

ادامه در صفحه 41

در پهت

ت د مهت

روهی من ا درفتیت

حتكتابتیتي ت بتالتاد

مرمدد ي اردرم و دیتقتانتا روهتي مهت

ت یر هاهیالیستیتر متتیت تر تتنتهتا بت

میسیادد مه

مي بسلمانتا بهترس مبتیت !!

تغییترمت موعتاو عتهتا بت هتاد تت تا ت

مي میرمنیا ! مي تترك یتا! مي عتر یتا! مي

م یصتادا ومعتیتمتاعتر بت ت ود نهت بتلتکت

ین وم ! روي هخ با با متاهت ب بتا تمتا
من دانيتا عانیا

درعها وممعمل درتهار با میترم فترمیت

خشونت بر زنان بود را افاااادر رفااا

می دنیا دنیاي رن رم و بتلت دممد
هتتر منتتقتتالبتتي ت در

عامب حینر می اد چنی ت ا ت منقالبر رم

 52نوامبر روز جهانی ماباارز لاها ا

د ب پایا بتاد نت دیتي بتي تاد

دنیاي دیگري پا ب عرد ي وعاد دت م تیت

ومنقال متی ر یم نی بمثاب هرد تام یتک
بهترا بت

عمواوغلی

ترد پیروما منقال
تقای

متی تر بت پتیت میتش

و دسیرش نراح بت تنتاا وبتادا د
من ابی ت بت و وعتاد

نیرویائر درعاب

وحضتتار دنتتهتتا عتتن ت تتش یتتاا معتتیتتمتتاعتتر
طل ان بمک نمیه

دممدیخامیان و ع مل
عن ش بیابانر عنگ
با پستیتا

عتمتهتارا تاروا دتیتال

تتاهتیتس حت
مح ت م

تتمتانتتیتست

وهتایتتر

میترم

بتتیتتر تتر ممیتتمتتا موم پتتیتتروما

منقال متی روت
وبافقی

یا تلن ب م تقتر

تتاثتیتر د بتاعتاد دبت نت

یائر در هطاح بخیتلتف بت تارمد
مهتیت ت مد و مهتیت تمتار

علی هی ومهیثمار

بالیا و نتابتاهتیتا

ر یا میر پاي ارتگرم مروپایي بانت د و
ل

د باد

با رهماً معال بيدمری
رمردمدیاي هري

تما پیتمتا یتا و

ت مر بخلاو روهی با

منگلسیا و فرمنس مبضا ردد بتاد و طت تق
براد د

رمر باد سطنطنی

مهیان ال) پتس

مم باتم ي عتنتگ بت روهتیت دمدد تاد و
حكابت

بتختلتاو » ترنستكتي «نتیت یتمتا
ردد باد یمگي باط و

رمردمدیا رم تریی

ا ل یك و مم درع ي معی ار ها طن
عمهاري هاهیالیسیي روهی وحكاب
ب ت تتري مومبتتر دنتتهتتاه ت

ت

ی ت تتنتتي تتارمي

میسریاي بلتق یتر دو بتا تصترف بتاك

ممعتتملت نتتقتتش بتتهتتمتتر درلتتغتتا تترمردمدیتتاا

دیگرم بخالرن با رهماً معال بيدمری

مبپریالیسیر میرا تردن

سطنطنی بال تركیاه و بای بثت هتابتق

حاتمی

اروا بتال فتادتلت پتس مم

نای

در تصرف بسلمانا با ي بمان

پیروما منقال متی ر در  32دحر /3212

با رهماً معال بي دمری

پتتن ت ت دهتتاب ت تتر  3131طتتر بتتیتتانتتی ت ما

تامفق یاي پیهیت روهتیت و منتگتلتستیتا

دربطا

ب بلقهاا ت

دربارد میرم

مم عتملت

هتیت

معال تردن

میرم رم بیا دو هار مبپریالیس

«رفقا و برمدرم !!
در روهی حامدث ب ردي در حال تكای و

)3132

عتنتگ بتانتیت

عنگ عهاني مول) ت بتا نتیت

ت

تتقتستیت

ردد باد باط و ا ل یك و مم درعت ي
معتتی ت تتار هتتا تتطتتن ت

من ا درفیت مهت

ت عتهت نتابت یتا و

تنتانتي

تت تاوم بت

مي میرمنیا ! ب

تترمدمدیتتاي  3131و

تمتا تال بتي دیتیت

ت بت

ب ض پایا عملیات نظابي هربامم با

هرمبی یاي بیگان و تقسی باك بل دیتگتر

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

ادامه در صفحه بعد ...
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عمیقر دردل تاردرم ومحمیکهتا

بمناسبت نود وهشتمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

ترد و نا لنی
باك هارتا رم تخلی

نتنت و تمتا بترد

میرم حق دم ی با یت

ت دممدمنت دربتاد ي

دتي باد تصمی بگیری 3

هرنا

نسالیا الً باط بي اد؛
بي اد؛

33ـ تما مت او روهی ي بتیتاطت در میترم
بكلف یسین

میسر بلق برمي مبار بلی یاب مهیالی «
ناپاا تاروا بت میتنت تا

ری ر منقال متی ر بمنت تلت

ب مف حقاس تاردرم ومحمیکها و هم
دممدا و دمددرا تتادورتتریت

1ـ بیسیا روحاني مروبی بن

رئیس ارمیاي میسریاي بلقب لنی
مبا م مبات دول

 1ـ ت مدتتال ب ت تتا تتمتتات و ضتتاوت هتتابتتق

لی ي عامرض و بالیاتیا رم

بالسای با میالي تردی نماین ؛

بت ت تتار

ومن در در هر یا و روهیا یا رمد یافت
منقال

متی ر ت مولتیت

درترد مبی
دول

ت رت تتاردترا رم

برپا هابتیت بتاد ونتختستیتیت

هاهیالتیتستیتر و هترد تام دت مر مم

بت ت ود نهت بتتلتتکت عتتالود بتتر لتتغتتا تتتلتتیت

33ـ هرح میرم و رو

رمردمدیاا مهارت ار روهی ت مرا تت تهت

و حم بالملی ارد بام بي اد؛

مهتتیتتثتتمتتار و طت تتقتتات و فتتار مم هتتیت

32ـ ب میرم معامدي ترمن ی بال ملتیت تارد

ت یضات و یتردتانت بتر عت ملتیتر رم بت

ترد ت درمبرمج نیرویاا نظابر منگلیس
میت

و عثمانتر نتیت بت میترم تتمتک تتنت

م مبات درت مو باد ت با مهتیتقت تال وهتیت
تد

تادد یاا برد میرم و بنطق بتامعت

باد تمابر هطاح و عتامرض مهتیتیتالا
روهی ت مرا برمیرم رم دربردرفت
بیس

و ه

در

وئ  3131پتنت ت تتیتربتاد

 3211دول تاردترا

برمي عت تار دممد

تستب

مم روهی دمدد بي اد؛

عاب

31ـ دول

روهی مم یردان بهتار ت

تهتتتكتتتیتت

تتتامي بستتتلتتتح در بتتتاك میتتترم

در

درفنظر بينمای ؛
 32ـتت دولتت

هتتربتتای ت دمرا بت عتتابت ت ما فتتار مم
و

بهرا نای دمد مم یما د ام بارد

نتتترتتترت هتتتربتتتایت ت دمریتتتا و تهتتتاریتتتاا
مبپریتالتیتستیتر ترمردترفت

و بتیتش مم 32

تهار مبپریالیسیر بهتیترتتا بترما نتابتادا

روهتتتیتت بتت بتتتلتتتغتتتي

تت

ارد مريیا رعای بيدی ؛

تهتتارنتتابتتنتتیتتاد تتتاردتترم ودیتتقتتانتتا ومرد
ن وبر

عملیات

بقاوب و ب ارمد بر

تاروا در نتابت

 32ـ ب میترم معتامد دمدد بتي تاد ت در

نظیر تاردرم ومحمیکها متت تاد تاروا

ممعتملت معتال

لی ي هر و بخش یا ي تاروي تنتستال

مبتتا می ت عتتنتتگتتهتتا و تتتاطتتئت یتتا بتترما ب ت

ما رهمر ب دول میترم
ترد ت ب

ت یی نمای «

ممنادردورد

»3ـ تما ب یي یاي میترم بتطتابتق تتقت تالت

ب ی ترتیب عمهارا عام

مبا ت مري ملغا بي اد؛

بتتا معتتال پهتتیتتیتت تتانتتر بتتاد ممبتت تتارممت

2ـ روهی ب ب مبل ي باد در عامی میترم

دممدیتتختتامیتتان ت وع ت مهتتیتتثتتمتتارا و ع ت

ارمیا ن تنها

یاا د یم نا مدمب یاف

منقال متی ر بتا

یتتمت د تتامریتتهتتاا درونتتر و بتتیتترونتتر بت
دن نا بتافتقتیت

مم ت تتیت دتتمتتر تتات و تتتلتتگتترمف بتتانت یتتا و
بالیاتیا پایا بيدی ؛

درب ارمد برعلی مرت او ومبپریالیس یارا

وتابی تار و بسک و بتهت م ت

 1ـ دریاي بت ر بترمي هتیتیترمنتي در میتر

رهان بلتکت رمهتا بتا لتغتا یتکت تانت ت تتلتیت

عارا مم هی ومهسیثمار و تثافات هتربتایت

پرچ میرم دممد معال بي اد؛

رمردمدیاا مهارت ار وبت میتا و مبتیتیتاممت

مرمددي هكن هرح ي ب ی بامی
 2ـ تما مبییاممت دولت

رو

؛

و مبتیتیتاممت

بصادي باط و مم درع ي معی ار هتا ت
مه ؛
2ـ باني مهیقرمعي میرم با تما بتیت تلتقتات
بلي میرم معال بي اد؛
 1ـ بتطتاط تتلتگترمف و رمد یتاي تاهت ي
هابی

د در طال عتنتگ بت بتلت

ومد مر بي اد؛
صفحه 3

میترم

مبتتپتترمطتتارا روهتتی ت

و پهتتیتتی ت تتانتتر مم

ب ارممت دممدیخامیان

و عت مهتیتثتمتارا

پتروش

یتایتر در مبتر دبتامش و

مهی مارا تاردرم و محمیکها

 2ـ ت هتترح ت مت تتاروي بتتا میتترم بتتطتتابتتق

دنتهتا رم

منقال

متی ر و نیایج و پیتابت

پتتیتتهتترفت

دمرا ب ه

دورد ت بتر ت

مت اد اروا دهت
بهری

یتتاا عتتلتتمتتر دتتنت تتیتتر
و منت دتر
ممیت پتا تر

دورد یتاا د بترما

اب برده نیس

تتتاردتترم ودیتتقتتانتتا میتترم نتترتتاح بت تتنتتاا

ادامه در صفحه بعد ...

صدای فدائی ،بزودی پخش برنامه های خود را آغازخواهد کرد .

ص ای ف ائی ص ای کارگران و زحمارشان
و!م انقالب ونی ابت ک در را ر!ائی از
با و اباثمار  ،زور و برکوب  ،تبع ض
و نابرابری ،پ رار م روو .

آذر ماه  // 4931شماره 411 -

ستون طنز ...

دورد مفر تانس دردورد ب علر و یتمت

ازسیسی تا پیسی!

هتترم بت میتتب و فتتر ت یتتا

مم ت یت م یتتا

ممعمل مبابا بسلمانهتا بترما میتنتکت تتادد
هتربتاد بت بت

»بر هر وپا « رم درپهت

تنن بیرربادن و ی متنا نی بیررباین »
یم با ب یم یسیی میر بیرس مهال «یم
ری و در

چ بت تمت چت بتکتال

ال و چ بظلا

چت

چت مهتیتثتمتاردتر و چت

مهیثمار ان د و چت مربتا

و چت رعتیت

بالد تال یم عت ئتر مم مبت

مهتالبتر
تستب

یسیی و یک ی ف رم دن ال بیکتنتیت
رعای ب م و رهی

ب بهه باعاد

ممحق ی ن ای د

بههیر ت ت ریف مش

بیتکتنتنت د

مم لتب و لتاچت دد هترممیتر

بیهاد تسر ی نیاب د بگ ب ومل بت پتیتر و
پیغم ر چنیت چتیت ا نتیتست

ومیتنتهتا درو

بیگاین !
حا ن مینک تار مهقتف یتا تهتیتش یتا و
دبان یا درمی دورومبان با درفتیت مهت
ح م

می دبان یا دربملک با  11هال

مه ت برپه برد هامرن و حتا حتا
ن مرن ) یتکتسترا رم بت

ی بیال پائی دب

درمف من مبی ت مدر دنها بییامنن با دمب
مد ب می تایمات مب رم ب ب تتنتنت
چتترم بتتانتتیتتامنتتی ت بتتا

ت تتاریتتائتتر نتتظتتیتتر

«هکا ریس »«عابت ت منستانتر» ومممیت
ماش

اریا ت ب

ا اا ییم تتس یت

برنمیخارد می مب

رم ت در د ری بتاممر

عنگ و ویرمنر ته

و تهتیتار دربتنتطتقت

درفیارن فار مممبیالفات ط قاتر و بتنتافت
م یصادا و هیاهر ت با ی دمرنت

بت بت

نکنی ک! مل ی بتامهتیت تتامنستیت مهت
بهک مین ا مه

ت تاحال حکاب

مبتا
یائیکت

درمی بخش ممدنیا عتاا بتاد رم بت فتر ت
یاا بت یت تر و دمرو دهتیت یتاا تابتر و
عهیرد ما دمدد من نیت بتاد رم هتکتا ر!
بینابی ن بث
صفحه 41

عرمس دورد د م لتیت تر در

و دول

تنانر هیسر دربصر

تت دیت یت

بمناسبت نود وهشتمین سالگرد انقالب
کبیر سوسیالیستی اکتبر...

دنها درطر مهیقترمر تا چت بت هتر بترد

متنا درحالر نادویهیمی هتالتگترد منتقتال

ب رو دوردن و برد ب ترو چت بت تابلت

میت

ما با دنها تردن وممویرمنت دنتهتا چت دترود
یائر هربردوردنت
برمینها یک به

بتا طتر فترمم و نهتیتب یتاا فترموم

منقال

بت تالود متتنتا عتالود

وت م عنگهاا بانمانسام وویرم تننت د مم

هربتایت هتا ر و

هاا ت رت یتاا هتربتایت دمرا و مرتت تاو

برت

د ل مهتتلت ت و مممیت

تتمتتاش یت بت تتام

مپامیسیا مه و تیترد بتا پتال و مهتلت ت
ودبامش هر ما ما ترتی
تتطتتر

هاهیالیسیر متی ر رم درمبر بی مری تت

عتربستیتا

عهانر هرمنت تا

بتامعت دتردیت د

من رمفات درونر با کس

مه مبا تتمتاتتا دربتانتهتا و دهت

ممعتتمل ت مپتتامیستتیتتا ب ت تتی ت ل و

هکا رم تهکی بی یتنت درلتیتست

میتر فهتاریتاا بتیترونتر و

بتامعتب

متی ر و بامهت
بتتامهت

یتا و بتطتالت تات بتطتروحت

طت تتقت تتتاردتتر و بتتیتتلتتیتتاردیتتا منستتا

بگیریاا رتر یاا الب یسین حتا چت

محمیکش روا مبی مه

برهر می بادطالح »تمتانتیتستیتهتا «ا بتا

نظا هربای دمرا بت هتر بتیت ترنت

منه ابیا تاب ل تردهیانر ) دب د مه
ت چنی مبییار ممتتف نتهتادد منت ک! ومعتال

دوردیتاا

مهتارت

تت تت ت

وبترما

ریائر مم یتا هتربتایت دمرا و تت ت تات د
یم ا عنگ و درهتنتگتر

بتیتکتارا و بتر

بیکنن برما » کت دمد بت یتک حترتت

بسکنر فق م بتهت م ت

عهتانتر در دفتاو مم هتکتا ریست و عتلتیت

ت یتضتات نت مدا

نیرویا و دولیهاا ب ی ر در بتاوربتیتانت و

پیکاربیکنن و ط ق تاردر و یم محمیکهتا

مال و برت دفریقا معال بیتکتنتیت و یتمت

و دنهائیک دربن نظا عهنمر هربای مهتیترنت

فتگومردتر
عتنتستر

معتیتیتاد

بتلتر و تیترد

نیرویاا چو هکا ر و دممدیتختامد رم بت

با بالحظ

پیاهی ب می حرت فرمبیخامنی » وم ت تا

تاردرا و هاهیالیسیر بای مم کتست

ت با امهلل ب میت فترمهت

مهلل معتلت بتکت

حقایق م بار! ووم ا با امهلل ب میت یتاش
وفرمه مبان

ای ی مدتال بتیتاعت

ل

نیسین ت د بتائتر تت بت بهتمتا بتیترهت
بتتاا تت تتا
بتتیتتکتتنتتن ت

بتتلتتکت

نتتیتتست

دمرنت بتتردم

تتاریتخ پترفترمم و نهتیتب عتنت تش
یتا و

پیروما یاا باد در هرمهر عها مم عتملت
کس

اروا در

درفی و با روحیت ما

منقالبر تر و ددایر و ت تربت فترمتتر بت نت ترد
علی هربای دمرا وبتر ترمرا هتاهتیتالتیتست
یم

دمارن با ناد و یهیمی هالگردمنقتال

حتتا بتتا ب ت تتمتتاع ت تهتتاریتتاا

متی ر رم ب دتردمنتهتاا طت تقت تتاردتر میترم

بتنتطتقت رم

ادباش بیگا ئی فرمباش نتکتنتیت تت

مبپریالیسیر ب الود دول برت
ی ت با یمی

اریا می تهاریا رم بت

ویتترمنتت ما تتت تت یتت

تتتردد و تتتادد یتتاا

وعها
منتتقتتال

متتتیت تتر د چتتنتتا رویت مد معتتیتتمتتاعتتر

درتاریخ بهری

مه

ت عظم د

با یردا

محمیکتش بتر پتنتاد رم تهتیتار بتیتکتنتنت تتا

بهر دریترتت تاا عتهتا دررمد هت تادت و

هتکتا ریست بتارد نتظتر

معیماعر و بنتاا یتک

مدرب م بتامهت

باد ا رم پیادد بکنن حتر نمیکنی محتمت
مش رم بکهن و باد ا برون بخامننت

بت

یرحال ال و رمرمه و ر و ار!
ادامه در صفحه 81

کارگران جهان متحد شوید !

پیکار د برما پیهرف

عتتابت ت فتتار مم هتتیت ومهتتیتتثتتمتتار بت نت تتا
دربهانیرا نمایا بیگردد
 -عمامو لر
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توضیح مختصر درباره اطالعیه منتشره توسط «حزب کمونیست کارگری-
حزب کمونیست کارگری حکمتیست و حزب کمونیست ایران ،تحت عنوان
«بیانیه مشترک احزاب و سازمانهای چپ وکمونیست علیه دولت ها
ونیروهای اسالمی درمنطقه »
تاعیح بخیصر دربارد مطتالعتیت بتنتیتهترد
تمانتیتست

تاه » ح

تتاردترا -حت

تمانیست

تتاردترا حتکتمتیتیتست

تمانیتست

عتنتام

میترم

بهتتتیتتترک محتت م
وتتتمتتانتتیتتست

تت ت

بهتتتیتتترک محتت م
وتتتمتتانتتیتتست

حکمییس

وح

تمانیس

وبهارت درمی  -بقال بتاد تا » تکت

با دنرم مبضاء نمر تن

»بتیتانتیت

هکا ریس » -دعات ب م دوردد بتادنت و

»بتیتانتیت

مهتتالبتتر دربتتنتتطتتق ت «بتتا مبضتتاا ح ت
تتتمتتانتتیتتست

ن مدد من ت ممچ هامبانهتائتر بترما مبضتا

تنا ضات باعاد در می فترمبتام هتامبتا

ت ب تما عت ئتیتاتتیتکت حتال بت تانتر

یتتا ونتتیتترویتتاا

تتتاردتترا حت

و ) باعاد دورد ولتر بت لتیت مبتهتابتات و

و حت

و هتتتامبتتتانتتتهتتتاا چتتتو

عتتلتتیت دولت

یتاا معتتیتمتتاعتر حتتقتا تتر -ضتایتتر-دبتام تتر

دمد ب یتک حترتت

مهالبر دربنطق «
مبیرم معالبتیت ما تت ت

تادد یا حال ع میر تاب دی مم تما حامد

عتهتانتر در دفتاو مم

یتتا ونتتیتترویتتاا
عتنتام

عه

حمای

عهانر مم بطال ات حق طل انت

عم مینک در می عامبی تتاتتاد مبتکتانتش

و هتتتامبتتتانتتتهتتتاا چتتتو

عتتلتتیت دولت

عاعالن م م ترد و یتک یتمت تستیتگتر در

چرم دنها بخالر

ا

تردن ود ی بخالر

چر بادک مل ی بادرمی مطالو رهانر صت
نق چنی رو هائر رمن مری پرومعح مهت

باع ب چن بارد ب ه م ارد بر تنی ب

ت بناهت تات وروش تتار تیتردبتاتترمتتیتک

در بارد بن دو بیانی دب د مه ب

دادرتنن دا چنی مطالعی ما بتنتطت تق بتا

" -تتغتیتتیتر نتظتا هتیتتاهتر حتاتت بتر عتامبت

یما بضما وی فر مه
نمییامنسی

بتنتیتهتر ت د

ط قاتر -هیاهر تت درمیت فترمبتام نتادیت د
درفی

ت ممهتاا میت

ه عریا دربتیتانتیت دتادرد دبت د مهت

تتتمتتانتتیتتست

نیس

یرمممی با

با تاع باینک ه حت

د مهت

ولتر بهتکت

پتردمبت

مهالب دد ب نتظتا هتیتاهتر دممد بترمبتر و
و

هکا ر یک عرورت دممدیخامیان فارا
و می ت تتا

بتتر تتتن ت ت ت نتتیتترویتتاا

مبا

مه ت

مبضتا تتنتنت د میت

دممدیتختتامد بتا عت یت

و تهتتریتک بستتاعتتر

مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت

بتتیتتانتتی ت یتتیتتم تتتاعتتی ت تتر دربتتارد بتتامع ت

برما ت قق د تالش تنن "

پیهنایس می بیانیت بتا مبضتاا هت حت

نیرویائر ت با بضتمتا پتیتهتنتایتس بتیتانت

می یک دلیرنتاتتیتا دوپتهتلتا و دتنتگ مهت

حت

تردد من نت مدد منت

فتتاس مل ت تتتر ت ت مممنتتیتتهتتار تتتاه ت
تمانیست

پیهنهادا دنها بخالر

میترم بترما مبضتا بت هتامبتا

مت ادف مئیا تمانیس

هامبا با ی نظرمعتال

ی فرهیادد ت د بتاد

ت د بتاد دربتارد

بنظار ت م نتظتا هتیتاهتر مهت
مهت

تت

ترمر

میت بترمبترا رم تضتمتیت تتنت ک یتتک

می معالبی رم بترما مطتالو عتمتا بتایت د

عمهارا ئیک و دبتکترمتک تت نتمتایتنت د

ت هامبا با بابتررهتر بضتمتا د طتر

ف الی عن ش تاردرا بنیهر بیکن بتا میت

یاا هیاهر مش بسیار ف الیر و دسیتردد تتر

ناب ما نظر منیقادا باد رم بتطترح نتمتاد

بتیت

متتتنتتا بتتا عتتلتتنتتر ت

بتتاع ت هتتامبتتا

پیهنایتس مطتالعتیت ممهتاا رفتقتاا حت

تاردرم منقالبر میرم رمد تاردر در بتارد
می بیانی ب لا بیهاد ت

ممهتامبتانتهتاا

دیگر ی برما مبضاا می بتیتانتیت دعتات
ب م دب د بادد مه

تاعیتح تت میت نتقت بت ت ممدریتافت

ت دنها ی با بضمتا

وباع دیرا مطالعی بخالف بتادد ودنترم

تمانتیتست

بترما دنتهتا مرهتال ت د وبترما

دبتاتتترمتتیتتک و بترهتتا دربتتیت محت م
هتتتامبتتتانتتتهتتتاا هتتتیتتتاهتتتر

محتت م

فتتتاس

مل ترینگا تنظی بیانی مح م وهامبانهتاا
دعات

د رم درعریتا نتظترمت یتمت یتگتر

رمرن مدد من وب ینگا منیهار نی تتاعتیتح
صفحه 44

پیاب بسیقی مد ا و نقش ب یب در هابیار
معیماعر میرم ب رفر بر تنن

منیهار بیرونر تنظی نه د باد با میت وعتاد

تتتمتتای ت یتتک بتتیتتنتتش ط ت تتقتتاتتتر و رمد ح ت

عی یما ناب رم درمین ا بنیهر بیکنی

هتتاهتتیتتالتتیتتستتیتتر حتتیتتر بتترما یتتک بتتطتتالت ت

 2متی ر  2332رومب عتمتابتر هتامبتا

دباترمتیتک بتا دترمیهتات رنتگتارنتگتر تت
هتتالتتهتتاه ت

مت ادف مئیا تمانیس

مبضاء نکردد من بیاهران بتربتالف روش
و

هالهاه

ت هیت روما تتادد یتا رم فتقت

در بتتاع ت مپتتامیستتیتتا

هکا ریس تاتیت دمرنت
جواب ب رفقای حزب کمون ست اصران
با درودیاا در
رفیق یلم ع ی

دمری ت ت ت در مرت ت تتاط بتتا معتتیتترمعتتات و
حرتیهاا تادد ما علی فا یس مهالبر بتایت

نت در یتمتستایتر

ا در حمای مم بطال تات و معتیترمعتات
بادر در عاب

عم مینک با ی تامفق

بتتر

میرم

بلک در دلیترنتاتتیتا

هیاهر -ط قاتر ما مه ت در بتقتابت تتادد
یا رمر بی ین
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با میت مهتیتنت تاط مم بتیتانتیت تتمتا دترمیهتا

بصل یهاا ط قاتر هربای دمرا عهانر در

باعاد در مپتامیستیتا بتار ومما تت بت

بنطق و دبالیگترا دنتا در تهتمتکتهتهتاا

هکا ریس معیقاد دمرن برما مبضاء ترد

ت ب ییا ا

می بیانی ومع

رمی بامین باد

معیماعر تادد یا باد و یس

ودترنت بتثتال در

مهالبتر عتا دمدد مهت

نمیهاد بت و تتاحتش حمتتر هتربتایت دمرا
تاعیح دمد و می در حتالتیتست
متنا

تت بتا یت

ای ترم دا ع منسانر پنایتنت د یتا

در بنطق یسیی ت باد نیامبنت یتک م ت م

بنظر با می بیانی با می فربال ن ا هنتاریتا

تانس یک نظا هکا ر در رت باد ولتر

ع ا و بالدرنگ مهت

هری رم بیهیر ت لیغ بتیتکتنت تتا میتنتکت یتک

تادد یا رم ن فتا تیتست بت یت تر بتلتکت تتیترد

وحهیان دولیهاا هکتا ر مروپتایتر رم یت

"د ین ها " و یا دلیرناتیا هاهیالیتستیتر رم

روما حادل مم ب رم هتربتایت بتختیتابتا

بی ینی ت به منسانهتاا بتیتهتمتارا رم در

تر

مم مرتت تاو مهتالبتر

و یتمت بتا رفتیتار

بتتختتامی ت پتتیتتش پتتاا تتتادد یتتاا ب ت تتیتترض

دورد و حمای

بگ مرد

بمنظار بقابل با هاهیالیسیها باد

مدر با بر منقال تادد ما و تغییر مم پتایتیت

ب ثها یر عرورا و ب یتهتر بتنتظتر بتیتایت

ب

تتتاتتتیت دم تتیت و در بتتقتتابت تتتایت پتترمتتتنتتر

ولر می ب یهیات در بنطق می بیانی بتطتار

مبییارم با منها بینیمالیسیر بربارد تنی

عناحهاا بارج مم رت ر ی در مرتت تاط

تلر منکار دهی مه

با درود ب د

با مدالحات و رفر میسیادد و بت رهتیتر بتر

ثانیا مپامهیا بار ومما مم پی ی

نستخت

ب ربی هرنگانر ر ی مهالبر حیر بترما

یتتایتتر تت

تضمی تمیری حق دباتترمتتیتک پتافهتارا

ع مل معیماعر رم در رم

بر تنی ب

رمر دی ت نیاوردد مه

" -با بای د بر ب ربی هرنگانر عمهارا

تمانیسیها در دممدبامیر و برمبترا طتلت تر

مهتتالبتتر میتترم در رمهتتیتتاا ب ت ی ت یتتم ت
تهان

مهال هیاهر در باوربیان و مال

و برت دفریقا تاتی بیکنی "

تترمر مهت

ای میت

بتتثتتال مبتتر دممدا و
مولی م مباتتش
ولر وعت تتمتایت

ن فق ت یی ط قاتر مم میت فت تایت
مرمئ رمد ح

بتلتکت

راف و ب و مه رب مهت

دنیا ب ن ال دم ی و دنتا رم تتمتر بت عتقتب
نهینر ومدمر تردد مهت

میتنتهتا پت یت د یتاا

م مم ی نیسین ت با در تت تلتیتلتهتایتمتا

مت اد ف مییا تمانیس
 1هپیاب ر 2332
پ اشاواوصاا با اانا ا ای کا باااارصا !ا ااا
بپاامبر  5102با امضای با حازب فاو
الذکر دراخا ار ما رارگرفت
ب ان مشارک احزاب و باازمااناهاای ا
وکمون ست

نظا هیاهر دممد و برمبر برما با نابر ع

لاها ا دولات !ااا و نا ارو!اای اباالمای در

دنگ و نابامنایر رم

هاهیالیس ن مرد بگر مینتکت در مرتت تاط بتا

موطق

بی یی ک نظا هیاهر برمبر و دممدا تت در

درع دممد باد و نس ی بترمبترا د ومرد

باوربیان

پس چرم ب دنها ددر

مارد  2ب د م تارد ت د تت

ترمر مهت

ستمت

مول تت

تایت

تکت دتیترا و هتربتلتنت

ترد یک عن هتگتستیتردد هتکتا ریستیتر و

ب ث

ت میت بتا رم بت

دلیرناتیا با در بقاب ر یت مهتالبتر دتردد

م ارد

بر بیگردمن ت دیا بنتظتار یتمتا

چ نابر دمردک

عمهارا ئیک و دباترمتیک مه ک

فاع

یمانطار ت م تارد ت میت بتیتانتیت عتمت

در فربال ن ا یک مطالعی ت بترما یتک

دبتتتریتتتکتتتا و بتتتائتتتیتتتلتتترتتتیتتتنتتتش و دستتتیتتترش

مینک ب رهیر حصال یر بتطتالت ت ما ولتا

بطال بهخص و دباترمتیک طرمحر ت د

تهمکههایخانی و مرت اعیا ت رت دتیترا

تت تصتایتر

یر چ بیهیر دولیهاا مهالبر و نتیترویتاا

ب ارمد برما ریتائتر عتابت ت مم وعت تیت
بارا مه

ت در نتیتیت ت دبتالتیتهتاا

دباترمتیک رم در دترو هترنتگتانتر ر یت

مل مبا نمتیتهتاد منتیتظتار دم ت

میتترم بتتی ت من ت ولتتر در مرمئ ت دلتتیتترنتتاتتتیتتا

تاب مهیرمت ا تمانیتستیتر رم بت هت

درمح تال ن مرد

ولر فرینگ هیاهتر نتهترتیت در دنتهت نتمتر

مم مال و برت دفریقا بتاعتاد دبت د مهت

تامن ب رف بنیرر ترد د دورنما با

ب ارممت بسیمر برد میرم علی عمهتارا

رفقا با تمانیسیها مم یر حرت
ما ت وع ی

فاع

و بت تارمد

دبی تادد یاا تت ت

هی فا یس مهالبر به اد ب تختهت

حتمتایت

بیکنی ولر ب ناا ت لی و مرمیتابتر بتابتایت
ب رف می با

تب

مو معمال حکاب

ن درفا منیتختا

مرمدد

دتترمیتتانت نتتظتتابتتهتتاا هتتیتتاهتتر بتتلتتکت پتتیتتابت
صفحه 42

دیت

تروریس

مهالبر در می بنطق و بناطتقتر

در دبتتر بتتنتتظتتر بتتا میت مطتتالعتتیت بستتیتتار

مهالبر و امنی مهتالبتر د

بینیمالیس مه مم می ل اظ ت هترنتا ت

برد تترتتیت عتلتیت حت

تادد یاا بترد رم بت یتک نتظتا هتیتاهتر

ب ارممت هربانان منا و بردم دممدد در

ب هال در مین د میرم بر هپترد و درعتیت

تتردهتتیتا هتاریت عتتلتیت دمعتتش دستتیتترش

حال مم ناب

ریه ما فتا تیتست مهتالبتر

در بنطقت بتام بتیتمتانت

مهتال هتیتاهتر رم

معتیترمعتات
مهتالبتر حتاتت

عتنت تش هتتکتا ریستتیتتر در تتتانتس بت تتارمد
دممدیخامیان در مفغانسیا عتلتیت

زنده باد عزم و اراده خلل ناپذیر کارگران به سرنگونی نظام سرمایه داری !
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مرت او ب ی ر و بای د مبروم عن تش تتادد
ما در عرمس علی حکاب

بترتت ا و دمر

و دهی یاا مرت اعر مهتالبتر و در دفتاو
مم هکا ریس نمادیاا بهخصتر مم میت

و تمانیس در تهاریاا بتنتطتقت حتمتایت
بیکنی
با بامیا د یسیی ت ب

دریرمهن

مبرمم نگرمنر هی علر بابن ما

و دبتامش و پترورش و

ممرها من یه یاا بارتسیسیتر دردمنهتگتاد

می عکس

نظا ضایر و تامنتیت عتارا عتابت ت عت م

یا نمان ما مم ع ی د یر نتاپت یتر مرتت تاو

مل م حتق طتلت تانت و دممدیتختامیتانت دیتهتا

اد معیقاد و رفتیتار دیتنتر یتر فترد مبتر

حات با مفکار ومن یه یاا دممدیتختامیتانت و

بیلیا برد تاردر و محمیکش و منتا و

خصر و ع ء دممدا وع م فرد ب تستا

حرت دسیردد و مبی بخش مه

عامنانر مه

ت فقر ب روبی

و نامبنر تما عیارا تاه دول

بی قتا تر
یتایت تاتت

بر می تهاریا بر من در تا حتاتت
مه

 -۱دی مم دول

در شصت ودومین سالگرد  16آذر ...

تد

می بت تارممت تتا یتمتیت عتا ترفتیت

دردد می مد بای ب طار راف و

تیتر

اب ترسیتر در تانتا مهتاهتر و یتر هتنت
حقاس پای ما برد می عامب تصریح اد
و یم امنی باعاد بغایر د بتلتغتا معتال

برمبرا طل ان درعاب

با ب سا بیهاد
تنانر وبا

مممی روا در رمی بسیار حسا

تاع ب موعاو دمبلر وبی ململتلتر میترم
و تتتایتتتف هتتتنتتتگتتتیتتتنتتتر بتتتر عتتتهتت د عتتتنتت تتتش
بی ای دربترمبتر

دمنه ائر رمر درفی مه

عظی نیروا دممدیخامیر برد برما میترتاا

دردد

فهتتار و هتترتتتا

نقش در ت ا ت هیاهر و میت تاد تتغتیتیترمت

 -۲تغییر نتظتا هتیتاهتر حتاتت بتر عتامبت

یرعاا دیگرا میستیتاد و تتهتاعت دنتهتا رم بت

رمدیکال و مهاهر ب نر متثری عابت ت رم

مهالب دد ب نتظتا هتیتاهتر دممد بترمبتر و

عقب رمن

نها دمدد و مبی تامد ما در بتیتا دنتا بت

هکا ر یک عرورت دممدیخامیان فارا

بامی باد و مدمب تارا باد رم حرظ بتامیت

وعتتتاد دوردد مهتت

میتت

بتت تتتارممت در

مه ت

و می ت تتا

بتتر تتتن ت ت ت نتتیتترویتتاا
و تهتتریتک بستتاعتتر

منقالبر ومعیماعر وح ت ومنست تا بتاد رم

دارت ت میق و هامبانیابر و برباردمرا
مم یتتتک ریتتت تتترا چتتتو و رمدیتتتکتتتال

برما ت قق د تالش تنن

بیتیتامنت عتربت

هیاهر و دول یا و عتریتانتهتاا مرتت تاعتر
ب ی ر ومرد تن و ورس رم در بتاوربتیتانت
ب نترت بترد و دممدیتختامیتر و بت نتیت

و

منسانی بردردمن

می مبتر مبتانتر تریت بتافتقتیت

ترد ت دمنه ایا نی بث هتایتر عتنت تهتهتاا

دممدیتختتامد بتا عت یت

تاطت تر بت عتنت تش مهتال

ر یت

دردمنهتتگتتاد یتتا و

 -۳بتتا بتتای ت د بتتر ب ت تتربتتی ت

درمیر پرچ ب ارمد برما ت قتق بتامهت
هتترنتتگتتانتتر

یتا

ا رمدیکال دمنه ایا و پیان دنها با بامهت

عتتمتتهتتارا مهتتالبتتر میتترم در رمهتتیتتاا بت

یا و بطال ات دیگر عن ههاا معیماعر بای د

مهال هیاهر در باوربیانت

رون بت تارمد

ی یم تهان

عن ش تاردرا عملر هامن

و مال و برت دفریقا تاتی بیکنی

ط قاتتر درعتابت ت

با مح م و هامبانتهتاا چتو وتتمتانتیتست

ومنقالبر دمنه ائر رم مم چهارچتا

بتنتادت یتر عتنت تش مدتیت
بت تیت

در چنی

رمیطتر بتا مبضتا تتنتنت دتا میت

مبضا تنن د می بیانی دباددر باد رم بترما

دمنهگاد یا و بتامهت

بیانی ع

بتاد رم بترما بتقتابلت فت تال بتا

پیه رد می مف فتاس و تکت دمد بت یتک

فرمتر بردد وبا عربا ن ض عن ش تاردترا

نیرویا و دولیهاا مهالبر و نظا حتاتت بتر

حرت عهانر در دفتاو مم هتکتا ریست و

بت تارممت

عتتلتتی ت نتتیتترویتتا و دولتتیتتهتتاا ب ت ی ت تتر در

می تهاریا و حمای

و تتقتایت

تادد یاا برد بنطق معال بی مری برناب

باوربیان و مال و بترتت دفتریتقتا معتال

عم بهیرک با ب ینر مه بر تالش بترما

بیکنی و یم نتیترویتاا چتو هتکتا ر و

تقای

و ت میق می ب ارممت علی دولیهتا و

دممدیتتتختتتامد رم بت ت پتتتیتتتاهتتتیت ت

بت ت میت ت

منا

یتاا بتربتاط بت د

عتامنتا و بتلتیت

یتاا تت ت

هتیت

ومهیثمار یمتایتنتگ تتردد وبتامیت تترد در
تتص ت

ودوبتتی ت

هتتالتتگتترد  32دحر

یتتاد

وبتتاطتترد یتتمت دمنهت تتایتتا منتتقتتالبتتر رم تت
درهنگر بت تارمد بتختاطتر دممدا

ددتایتر و

نیرویاا مهالبر در تهاریاا بنطق ددتاد

حرت فرمبیخامنی

هاهیالیس عا ف م تردن درمبر دمری

هابی مفکار عمابر عها مم عنایات دنتهتا

مبضایا

هرنگا باد ر ی عمهارا مهالبر میرم

و علب حمای عهانیا مم بت تارممت بترد

ح

تمانیس میرم

بر رمر باد عمهارا ف رمتیا ارمئر میرم

علی می نیرویا

ح

تمانیس تاردرا میرم

من د باد هاهیالتیتست هتامبتا متت تاد فت مئتیتا

با مبضا تتنتنت دتا میت بتیتانتیت مم تتالش و

ح

تمانیس تاردرا میرم -حکمییس

تمانیس

ب ارمد نیرویاا هکا رو دممدیخامد و چو

صفحه 49
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و شلوونلیلسلت

نفسیر سخن راندن ضلرورت نلدارد  .بلرای

شرایطی که ر یلم آزادیلکل

جمهوری اسالمی به منظور پیشبرد ملقلا لد

اثبات این امر کله درایلران ملیلت هلا وجلود

از نصف اهلاللی کشلور را

دارند ،در این نوشته ننها به این اکتفا میلشلود

ازمللل طللبللیللعللی نللحللصللیل بلله زبللان مللادری

که یکی از مشخصات ا یی ی

میت واملد

محروم ساخته است کسانی که در هلملدردی

همانا دارا بودن زبان واملد ملی بلاشلد .یل

با میت هائی که در معرض ستمدیدگی تلرار

میت دو یا ند زبانی نمی نواند وجود داشلتله

گللرفللتلله انللد سللیللاسللت ارنل للاعللی ر یللم ضللد

باشد  .اینکه در ایران زبانهای مختیف وجود

مردمی را در ایلن زملیلنله افشلا و ملحلکلوم

دارند خود نشان دهنده این واتعیت است کله

میکنند ،از جاني مشتی شلوونلیلسلت بلرنلری

دراین کشور پلهلنلاور ،ملیلت هلای ملخلتلیلف

ننگین خود ،بی

شوونیسم زبان فارسی!
ستمدیدگی زبانهای غیر فارس ایران
”حسن جداری“
درآذربللای ل للان ،کللردسللتللان ،بللیللو سللتللان و

طیي ،سبعانه مورد ممیه ترار میگیرند!

زنلللدگلللی ملللی کلللنلللنلللد .بلللر خلللال

بخشهای وسیع دیگری از کشلور کله در آن

به بینیم لي مطیلي شلوونلیلسلت هلای زبلانلی

شوونیستهای زبانی ،رسمی بودن و اجلبلاری

میت های عرب و نرکمن و دیگر اهالی غیر

یست؟ آنها روی خود را به معتلرضلیلن بلر

بودن زبان فلارسلی در ملراکلز آملوزشلی و

فارس سکونت دارند ،نوباوگلان وتلتلی وارد

ستم زبانلی کلرده

لنلیلن ملی گلویلنلد شلملا

ادارات دولتی نه ننهلا ضلاملن یلکلپلار لگلی

مدرسه میشوند ،م بورند به زبان فارسی که

آدمهای گمراهی هستید! در ایران نه میت هلا

ایران نیست ،بیکه وظیفه ای جز کاشتن نلخلم

برایشان زبان بیگانه ای محسلوب ملیلگلردد

وجود دارند و نه از ستم میی خلبلری هسلت.

نفا و اختال

بین میتلهلای ملخلتلیلف سلاکلن

و

شما که مساله ستم میی و نلحلصلیل بله زبلان

ایران و خدمت به ر یم استبدادی جلملهلوری

آشلکلار در ملل ملیلیلیلونلهلا شلاگلرد

های میی را مطرح میکنید و ا لرار داریلد

اسالمی در ن یبت و نلحلکلیلم خلودکلاملگلی و

مدرسه در نشریات خارج از کشور و سایلت

کلله در ایللران اهللالللی غللیللر فللارس بللایللد بلله

زور گوئی خود انحام نمیدهد .بهم پیوسلتلگلی

های اپوزیسیون مورد نقد و بلررسلی تلرار

زبللانللهللای مللادری خللود در مللدارس  -از

و در کنارهم زندگی کردن ند میت در یل

میگیرد ،فریاد شوونیست هلای فلارس علیلیله

کودکستان گرفته نا دانشگاه  -نحصی کلنلنلد

سرزمین مشترک ،باید امری کامال اختیلاری

نین نوشته ها و مقاالت انتقادی بیند میشلود.

با این اتدام خود دانسته ونلدانسلتله در جلهلت

و داوطیبانه باشد .م بور ساختن میت یا میت

راستی را باید بحث و گفتگو در باره یلکلی

نکه نکه شدن ایران گام بر میدارید .شلملا بلا

هائی به زندگی مشترک با دیلگلر ملیلتلهلا در

از مشکالت دیر پای آموزشی در ایران ،این

کشیدن این مسالله کله در ایلران بل لای

سللرزمللیللن وامللد للنلد مللیللیللتللی عللمللیللی

نحصی کنند .هلر وتلت کله ایلن اجلحلا
نبعیل

پی

یل

نین بیرممانه مورد ممیه و اعتراض تلرار

میت ایران ،ملیلتلهلا وجلود دارنلد ،علملال بله

عمیقاخال

بگیرد؟ مگر نحمی زبلانلی از جلانلي ر یلم

ن زیه کشور یاری میرسانید .شلملا کله ملقلام

باشد.

آشکار مقلو انسلانلی

شامخی را که زبان فلارسلی در ایلران دارد

شوونیست های زبانی ننها به ناسیونالیستهای

و مدنی نیست؟ طبیعی اسلت اگلر از جلانلي

تللبللول نللداریللد ،داریللد بلله پللایلله و اسللاس

فارس و گروه بلنلدیلهلای سلیلاسلی راسلت از

میتهای نحت ستم به نحمی زبان فلارسلی بلر

یکپار گی و بقای کشلور للطلمله وارد ملی

تبی سیطنت طیبان محدود نمیشوند .در میلان

اک ریت جمعیت غیر فارس کشور اعتراضی

سازیلد  .زبلان فلارسلی ضلاملن بلقلا و یل

" پ" ها نیر کم نیستند آنهائی که بلا نلوسل

نشود از اینهمه جار و جن ال و داد وبلیلداد

پار گی کشور است عم شما ه بلخلواهلیلد

به سفسطه و جمیه بافی های اللتلرا انلقلالبلی

شوونیست های فارس نیز خبری نخواهد بود

ه نخواهید یزی جز ن زیه طیبلی نلیلسلت.

بلله جللنللی کسللانللی مللی آیللنللد کلله بللم ل للابلله

آشلکلار ایلنلهلمله

با این جع واتعیت های میلملوس و ملهلیلطله

مارکسیست های پیگیر ،وجود مقوله میت ها

مورد ممیه و پرخاش ترار نخواهند گلرفلت.

گریها شوونیست ها میکوشنلد ملنلتلقلدیلن بله

و ستم ملیلی را درایلران ملطلرح سلاخلتله و

امللا انسللانللهللای آزاده و دمللوکللرات للگللونلله

ستم میی و زبانی را بله سلکلوت و دم فلرو

م بور گرداندن ملیلتلهلای غلیلرفلارس را بله

میتوانند این ستم موجود در جلاملعله اسلیلر و

بستن م بور سازند .اینکه درایران ملیلت هلا

فراگرفتن زبان فارسی ،اتدامی زورگلویلانله،

دربللنللد خللود را مشللاهللده کللرده و فللریللاد

زندگی میکنند و نه ی

میت وامد ،آن نلان

نفا افلکلنلانله و ضلد انسلانلی ملیلشلملارنلد .

اعتراض خود را عییله آن بلیلنلد نلکلنلنلد؟ در

روشن و بلدیلهلی اسلت کله در ملورد آن بله

ارن اعی ماکم نق

و معترضین به این اجحا

صفحه 41

انسانی و ضد دموکلرانلیل

نلللظلللر

راستی با وجلود ایلنلهلمله علنلاد و

حق تعیین سرنوشت تا جدایی کامل حق مسلم خلقها !

ملی
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شوونیسم زبان فارسی! ...

ستم ملیلی از ایلران رخلت بلر بلنلدد ،وجلود

سرمایه داری مدرن در بخشلهلائلی از اروپلا

دشمنی که از پ و راست با طلرح و بلیلان

ندارد .برای رفع ستم میی و دیگر ستمگریها

در دوره رنسللاس و نشللکللی ل کشللورهللای

مقوله میت ها و ستم میی بله علمل ملی آیلد

در ایران و اسلتلقلرار آزادی و دملوکلراسلی

مختیف که هر کدام دارای زبان خلا

خلود

را باید نیروهای پیگیر مدافع ملنلافلع نلو ده

واتعی در این کشور بلال دیلده  ،سلرنلگلونلی

بودند ،زبانلهلای ملیلی جلای زبلان النلیلن را

هللای مللحللروم و زمللمللتللکل  ،هللمل للنللان در

سیطه جنایتکلارانله ایلن ر یلم شلوونلیلسلتلی

گرفتلنلد و بله نلدریلج زبلان النلیلن بله بلونله

مخالفت با ستم میی و ملبلارزه بلا شلوونلیلسلم

امری ضروری و در مقیقت املر نلخلسلتلیلن

فللرامللوشللی سللپللرده شللد .در فللرانسلله زبللان

زبللانللی پللافشللاری کللرده و خشللم و دشللمللنللی

گام میباشد .در فردای سرنگونی ر ِیم ترون

فرانسوی ،در انگیستان زبان انگییسلی و در

نیروهای سیاسی شوونیست را ملتلوجله خلود

وسطائی جمهوری اسالمی ،بشرطی کله در

آلمان زبان آلمانی از مالت له ه های محلیلی

سازند؟ امر مسیم ایلن اسلت کله پلدیلده هلای

ایران مکومتی دموکرانی

و ملدافلع ملنلافلع

بلیلرون آملده و بله مل لابلله زبلانللهلای اداری،

اجتماعی نظیر هر پدیده دیگری بلا انلکلار و

نوده های ملحلروم و زململتلکل

بله تلدرت

ندریس و کتابت ،جای زبان النین را گرفتند.

فللرامللوش کللردن آنللهللا از بللیللن نللمللیللرونللد.

برسد ،از بین میت های ساکن ایران آنلهلایلی

دانللتلله شللاعللر مللعللرو

ایللتللالللیللائللی -1231

شوونیست ها اعلم از راسلت و " لپ" له

که طالبند در این کشور پهناور لنلد ملیلیلتلی

 ،)1321شکسپیر ،شاعر و نمایشنامه نلویلس

بخواهند و له نلخلواهلنلد ،در ایلران نلحلت

در کنارهم زندگی کلنلنلد،هلمله در پلیل

بلرد

شهیرانگلیلیلسلی )1121-1212 ،سلروانلتلس

سیطه ملرگلبلار ر یلم ارنل لاعلی جلملهلوری

امور آموزشی و اداری از زبلان ملیلی خلود

نویسنده شهیر اسلپلانلیلوللی )1111-1212

اسللالمللی در مللیللان انللوا سللتللمللگللریللهللا و

استفلاده کلرده دیلگلر در لنلی زبلانلی از

همه آثار ادبی جاودانه خود را بله زبلانلهلای

ن اوزات آشکار به مقو انسانی ،یلکلی هلم

زبانهای متداول در کشلور ،اسلیلر نلخلواهلنلد

محیی به رشته نحریر در آوردنلد ودر آغلاز

از نصلف

بود .زبلان وسلییله ایسلت بلرای بلر تلراری

ترن شانزدهم میالدی ،مارنین للونلر -1112

اهالی کشور ده ها سال است در ملعلرض آن

رابطه بین انسانها که در جوامع مخلتلیلف در

 ،) 1142ان ی را از النین به زبلان آللملانلی

ترار دارند  .وتتی به عمیکرد نلنلگلیلن ر یلم

کنار هم و یا جدا ازهم زندگی میکلنلنلد .هلیل

نللرجللملله کللرد .درایللران کللنللونللی و دیللگللر

جمهوری اسالمی در زمینه ستمگری بی مد

زبانی بر زبان دیگر مزیت و برنری نلدارد.

سرزمینهای مشر زمیلن بلعلد از فلتلوملات

و مصر در مورد زنلان بلرخلورد ملیلکلنلیلم

این همه تدمت زبان فارسی را برخ ملیلتلهلای

عربها و نشکیل املپلراطلوری اسلالملی ،بله

فریاد اعتراضمان به مل بیند میشود  .وتلتلی

دیگر ایران کشیدن و زبانهای دیگر ملتلداول

مدت ند ترن عربلی بله مل لابله زبلان اتلوام

وضع ناهن ار سانسور در مطبوعات ,تدغلن

در این سرزمین را نحقیر کردن بلهلیل لوجله

فانح ،زبان کتابت و شعر وادبیلات ملحلسلوب

بودن نشکی امزاب و اجتماعات،اعدام هلای

کار شایسته ای نیست .زبان فارسی ،ناریخی

میشد و شعرا و ادیبان و متفکرین متعلیلل بله

بیشمار و شکن ه زندانیان سیاسی را مشاهده

طوالنی و ادبیانی بس غنی دارد .کسی منکر

اتوام مختیف در سرزمین های اسلالملی ،در

جمهوری اسلالملی

این واتعیت نیست .اما باید دانسلت زبلانلهلای

این زبان آثار و کتابهلای خلود را بله رشلتله

را بلله درسللتللی بلله م ل للابلله ر یللمللی ضللد

دیگر رایج در ایران نیز بدون ادبیات غنی و

نحریر در می آوردند .به مدت لنلدیلن تلرن

دشلملن آزادی بلیلان و علقلیلده،

سابقه ناریخی نیستند .این ا برای نملونله ملی

نیز ،زبان فارسی زبان شعر و ناریخ نویسلی

محکوم می سازیم ،اما نوبت به پایملال شلدن

نللوان بلله ادبللیللات نللرکللی آذری رایللج در

در مشر زمین محسوب میشد .لنلانلکله دو

مقلو انسلانلی ملیلت هلای غلیلر فلارس کله

آذربللای ل للان اشللاره کللرد کلله در للنللد تللرن

نلللن از شلللعلللرای نلللاملللدار نلللرکلللی سلللرای

میرسد ،سکوت اختیلار کلرده للي از سلخلن

اخیر،ادبیانی بس غنی وتدرنمند داشته اسلت.

آذربللایل للان ،عللمللاد الللدیللن نسللیللمللی ۹۶۳۱-

بلام

لدهلا سلال زبلان

۹۱۹۱میالدی و مکیم محمد فضولی۹۱۴۶،

و دوهوا و در مورد کسانی که ادعای پ و

النین زبان ادبیات و کلیلیلسلا در اروپلا بلود.

 ۹۵۵۳-به زبان فارسی دیلوان شلعلر دارنلد.

مارکسیست بودن دارنلد فلر لت طلیلبلی و

شعرا و نویسندگان و متفکرین سرزمین های

دوام ودیرپائی فئودالیسم در سلرزملیلن هلای

اروپائی در آن دوران کله هلزار سلال طلول

اسالمی و از آن میه در ایران کنونلی ،سلبلي

نردیدی نباید داشت کله نلا ر یلم جلملهلوری

کشید آثار و آفریده های فکلری خلود را بله

شد که ظهور و رشلد بلور وازی ملدرن در

اسالمی در ایران ماکم اسلت املکلان ایلنلکله

و رشلد

ستم میی می باشد .ستمی که بیل

می کنیم ،ر یم آزادیک
دموکرانیل

گفتن فرو می بندیم! این را میگویند یل

اپورنونیسم

صفحه 45

ر !

در ترون وسلطلی ،طلی

زبا ن النین می نگاشتند .با پلیلدایل

این بلخل

از جلهلان ،تلرنلهلا بله
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شوونیسم زبان فارسی! ...

بور وازی میی ایران ،مبلارزه و کشلملکل

تدرت سیاسی دست یافتند ،در آذربایل لان بله

عقي بیفتد .از دو ترن به ایلن طلر  ،دسلت

آن عییه استعمار خارجی و ناکام ملانلدن ایلن

زبان اداری و ندریس مبدل نشد!

انداری دولتهای استعماری اروپلا بله مشلر

مبارزات نیست.

حبت بر سر آن است کله

یکی از دالییی که سبي شد زبان فلارسلی بله

زمین سبي نحوللی نلعلیلیلن کلنلنلده در نلظلام

به وجود آمدن مقوله میت در ایران متعیل بله

زبان رسمی کشور مبدل شود ،هملانلا سلابلقله

اتتصادی اتوام ساکن سلرزملیلنلهلای اسلالملی

دوران جنگهای ایران و روس و دهله هلای

ادبی و اداری این زبلان بلود  .طلی تلرنلهلا،

در خاورمیانله گلردیلد .در نلتلیل له گسلتلرش

نخستین ترن نوزدهم ملیلالدی ملیلبلاشلد  .در

نویسندگان شعرا و اندیشمندان در سلرنلاسلر

دامللنلله نللفللوذ اتللتللصللادی و سللیللاسللی دول

مالیکه در دوران پراکندگی فلئلوداللی ،نلنلهلا

ایران به زبان فارسی ،آثار خود را به رشلتله

اسللتللعللمللاری اروپللائللی در ایللران و دیللگللر

تبای و طوایف در ایران وجود داشلتلنلد ،در

نحریر در می آوردنلد .در سلاللهلای تلبل از

سرزمینهای شلرتلی ،بله پلیلکلره نلظلام هلای

دوران ظهور و رشد سرملایله داری ملدرن،

انقالب مشروطله نلیلز در ملراکلز آملوزشلی

فئودالی ضربه های موثر وارد گردیده و در

از نرکیي این تبای پراکنده ،میت هلا زائلیلده

محدودی که در نلهلران و شلهلرهلای دیلگلر

کشورهای مختیف ،مقوله های نوینلی نلظلیلر

شللدنللد .بللدیللن نللرنللیللي ،در زمللان انللقللالب

وجود داشتند ،زبان فلارسلی زبلان نلحلصلیل

بور وازی بومی و مسلالله ملیلی و ملبلارزه

مشروطه که در سال 1341هل لری شلملسلی

بود .گر ه رشدیه ،بناگزار مدرسه مدرن بله

ضد استعماری ،تد عیم کردنلد .در ایلران نلا

انفا افلتلاد ،در ایلران نله یل

ملیلت بلیلکله

اروپا در ایلران ،در دبسلتلانلی کله در

زمان سیطنت فتحعیلی شلاه تلاجلار و جلنلی

میتهای مختیف وجود داشتند و در بلیلن ایلن

نللبللریللز بللنللا نللهللاد  ،نللرکللی آذری را زبللان

های روس و ایلران بلر سلر سلرزملیلنلهلای

میت ها دو میت نرک آذربلایل لان و فلارس

نحصی نعیین کرد .در عین مال این واتعیت

تفقاز ،همه جا فئودالیسم کام ماکم بلود  .بلا

رشد بیشلتلری پلیلداکلرده بلودنلد .آذربلایل لان

که میت فارس یکی از دو ملیلت ا لیلی در

سللرمللایلله داری مللدرن در ایللران،

بعیت موتعیت برنر اتتصادی و جهرافیائی و

انقالب مشروطه محسوب ملیلشلد و در فلتلح

طبقات و اتشلار اجلتلملاعلی نلویلنلی در ایلن

نزدیکی به نوامی تفقاز و نلرکلیله عل لملانلی،

نللهللران و نشللکللیلل دولللت "مشللروطلله"

کشور پا به عر ه وجلود نلهلادنلد .نضلاد و

دارای بور وازی بس تدرنمند و فلعلال بلود.

سیاستمداران سازشکار و ضد دملوکلرانلیل

ازهمان آغاز ورود سلرملایله داری

در عین مال هزاران نن از زممتکشلان ایلن

متعیل به میت فارس غیبه داشتند ،سلبلي شلد

دیار که در باکو و دیگر شهلرهلای تلفلقلاز و

که زبلان فلارسلی در سلرنلاسلر ایلران و از

ودولت های استعماری و سیطه گلر و

نرکستان کار میکردند ،از نخستیلن ملاملیلیلن

آن میه در آذربای ان نیز ننها زبلان اداری و

مللکللومللت اسللتللبللدادی دسللت نشللانللده آنللهللا از

پیشرفته نرین اندیشه ها به ایلران بلودنلد .در

نحصییی بلاشلد .ملال آنلکله در جلنلی هلای

دیگر ،آغاز شلد  .بلور وازی ملیلی،

سالهای انلقلالب مشلروطله ،ملیلتلهلای دیلگلر

مسیحانه یازده ماهه نبریز عییه استبداد محمد

نفوذ و عمیکرد دولتلهلای اسلتلعلملاری را بله

ایران هنوز در مال پیدای

و شلکل گلیلری

عیی شاهی نیروهای انقالبی به زبان نرکلی

م ابه سد و ملانلعلی در ملقلابل خلود دیلده و

بودند و بهمین جهت نلیلز نلقل

بنا ار پر م مبلارزه علیلیله آنلرا بلیلنلد کلرد.

انلقلالب مشلروطلله داشللتلنلد .ملنللاطلل ا لیللی

در سالهای بین انقالب مشلروطله و سلرکلار

های ضد استعماری و ضد اسلتلبلدادی

انقلالب ضلد اسلتلبلدادی و ضلد اسلتلعلملاری

آمللدن مللکللومللت اسللتللبللدادی رضللا خللان ،بللا

در سال های آخر سیطنت نا ر الدین شاه و

خیقهای ایران ،آذربای ان ،نهلران ،گلیلالن و

گسترش هر ه بیشتردامنه نحوالت سلرملایله

ند شلهلر بلزرا فلارس نشلیلن ملرکلزی و

داری در ایران ،در بین میتهای غیر فلارس،

سال دوام داشت ،همه نتی ه و ثلملره ملبلارزه

جللنللوبللی کشللور بللودنللد .عللیللیللرغللم ایللنللکلله

امساسلات ملیلی کله بلیلانلگلر خلواسلت هلای

بللور وازی نللوخللاسللتلله ایللران و نللوده هللای

مسللاس و عللمللده ای در

بور وازی میی این میلت هلا بلود ،داملنله و

این کشور عییه دولتهلای

انللقللالب مشللروطلله بللازی کللرده بللود ،زبللان

رونل بیشتری یافت  .اما بور وازی میتهلای

اسللتللعللمللاری و خللانللدان تللاجللار بللود کلله

نرکلی بلعلیلت ملوتلعلیلت ململتلازی کله زبلان

غیر فارس نا خواستند در بلر آورد خلواسلت

اکرمنشانه به منافع دول استعماری خلدملت

فارسی در ایلران داشلت و ملل کشلی هلای

های میی تدمی بردارند ،خلود را روبلرو بلا

مللللللللللللللللللللللللللللللللیللللللللللللللللللللللللللللللللکللللللللللللللللللللللللللللللللرد.

شوونیست هائی که پلس از فلتلح نلهلران بله

انوا موانعی دیدند که هژمونی یکی از میت

پللیللدایل

کشمک

مدرن به ایران بین بور وازی بومی از یل
طر
طر

جنب

بدنبال آن ،انقالب مشروطه که به مدت شل

محروم و زممتک

ایلنل لا بلحلث در بلاره پلیلدایل
صفحه 41

و علملیلکللرد

آذربللای ل للان نللق ل

کلملتلری در

سب

روزنامه منتشر می ساختند.

های ساکن ایران – ملیلت فلارس-

آذر ماه  // 4931شماره 411 -

این ستمگریها و محدودیت ها می باشنلد .در

برایشان به زبانی نبعیدی مبدل گردیده ،زبان

برایشان ای اد کرده بود .نحمی زبان فارسی

نین شرایطی – نشدید مبارزات خلیلل هلای

بیگانه ای با زور و تیدری از جاني ر یلملی

بر این میتهای دیرنربه دنیای سلرملایله داری

نحت ستم عییه ستلم ملیلی  -بلرجسلتله کلردن

ضد مردمی و شوونلیلسلت بلر آنلهلا نلحلملیل

گام نهاده ،یکی از عمده نرین این موانع بود.

تدمت زبان فارسی ونکرار این املر بلدیلهلی

ملیللشللود  .ایللن وضللع نللاهللنل لار بللدون هللیل

الزم به نذکر است که گر ه در کشلور هلای

که زبان فارسی درطول ترنها زبان شلعلر و

نردیدی  ،مهاییر بلا ابلتلدائلی نلریلن ملوازیلن

للنللد مللیللیللتللی طللبللقلله کللارگللر و نللوده هللای

ادبللیللات در سللرنللاسللر ایللران بللوده اسللت و

انسللانللی و دمللوکللرانللیل

بللوده و تللابل دوام

نیز از ستم میی رنج می برند املا

فردوسی و نظامی و سلعلدی و ملافلی بلدیلن

نیست.

 ،مسالله بلور وازی ایلن

زبان شعلر گلفلتله انلد ،بله ملنلظلور دفلا از

در فردای سرنگونی ر یم جمهوری اسالمی

کشور

هژمونی و بلرنلری زبلان فلارسلی ،ملعلنلا و

نوسط نوده های محروم و ستم دیده ایران بله

ک یر المیله نلظلیلر ایلران بلور وازی ملیلت

مفهومی جز شوونیسم و برنری طیبی زبانلی

شلللرطلللی کللله درایلللن کشلللورملللکلللوملللتلللی

غالي از طریل نحمی زبلان خلود بله ملیلت

نمی نوانلد داشلتله بلاشلد .ایلنلکله در گلذشلتله

و بازگو کنلنلده آرملانلهلای نلوده

هللای دیللگللر مللی نللوانللد از رشللد طللبللیللعللی

بسلللیلللاری از شلللعلللرا و دانل ل

پلللژوهلللان

بور وازی میتهای نحت ستم جلیلوگلیلری بله

آذربای ان ،کردستان و سلایلر نلواملی غلیلر

گیرد ،میت هائی که خواهان زندگی مشترک

عم آورده و سبي عقي ماندگی اتلتلصلادی،

فارس کشور در آثلار و نلوشلتله هلای خلود

در کنار یکدیگر در ایلن سلرزملیلن پلهلنلاور

فرهنگی و اجتماعی این میلت هلا گلردد .در

زبان فارسی را بکار بلرده انلد ،بلهلیل وجله

میباشنلد ،هلملگلی در زملیلنله زبلان و املور

ایران  ،وتلتلی بلور وازی ملیلت هلای غلیلر

نوجیه کننده این امر نیست که ایلن زبلان هلم

آموزشی ،مقوتی یکسلان و بلرابلر خلواهلنلد

فارس نحمی زبانی و دیگر ملوانلعلی را کله

اکنون نیز در شرایط ناریلخلی اتلتلصلادی و

داشت و میت های غیر فارس برای هلملیلشله

مکومت شوونیست برسر راهشان ترار داده

فرهنگی کامال متفاونی ،باید زبان متداول در

از نی ستم میی رهائی پیدا خلواهلنلد کلرد.

بودند ،ملتلوجله شلدنلد ،دسلت بله ملبلارزه و

ادارت و مدارس در سلرنلاسلر کشلوربلاشلد.

در مدارس و دانشگاه ها ی خلود ،فلرزنلدان

مقاومت عییه ستم میلی زدنلد .در طلول نلود

گذشته هرگز نباید به امروز مکوملت کلنلد .

این میت هلا بله زبلان ملادری بله نلحلصلیل

سال گذشته مبارزه میتهای نحت سلتلم ایلران

در مال ماضلر ،نلحلملیل زبلان فلارسلی بله

پرداخته و زبان میی هر میتی زبان اداری و

عییه اجحافات و نلبلعلیلضلات ملیلی هلمل لنلان

میتهای غلیلر فلارس ایلران نله نلنلهلا ملقلو

آموزشی و کتابتی آن میت خواهد بود .بلرای

ادامه داشته است.

انسانی و مدنی این میت ها را لگلدکلوب ملی

برتراری رابطه و بهم پیوستگی بین میتهائلی

در شرایطی که نحت سلیلطله ملرگلبلار

سازد ،بیکه به ملانلع و رادعلی بلر سلر راه

کله در سللرزملیللنللی مشلتللرکللی در کللنللار هللم

ر یم جمهوری اسالمی ،ستم میی نیز نلظلیلر

رشللد زبللان و ادبللیللات ایللن مللیللت هللا یللعللنللی

زندگی میکنند ،البته ی

یا دو زبان ارنباطی

دیگر ستم ها بر میلیلونلهلا انسلان نلحلت سلتلم

اک ل للریللت اهللالللی کشللور مللبللدل شللده اسللت.

وجود خواهد داشت .ایلن زبلان یلا زبلانلهلای

نحمی میشود ،نع ي نباید داشت که ملبلارزه

نللوبللاوگللان ایللن مللیللت هللا وتللتللی بلله مللدرسلله

ارنباطی را م موعه اهالی کشلوراز طلریلل

میت های غیر فارس عییه نبعیضلات زبلانلی

میروند ،از معیمین بومی و امیانا غیر بوملی

دموکرانی

و مراجعه به آرای عمومی همله

و فرهنگی ،هم نان دوام داشته باشد .میتهای

خود کیمله ای در بلاره شلعلرا ،نلویسلنلدگلان

ساکنین کشور ،نعیین خواهند کلرد .الزم بله

غیر فارس ایران از نلحلملیل زبلان فلارسلی

ومللتللفللکللریللن مللیللت خللود نللمللی شللنللونللد  .در

گفتن نیست که بلا ملرکلت از ا ل انسلانلی

نوسط ر یم شوونیست ماکلم بله شلدت رنلج

کتابهای درسلی کله هلمله بله زبلان فلارسلی

مل نعیین سرنوشت می  ،میت یا میت هلائلی

برده و خواهان آن هستنلد کله در ملوسلسلات

هسللتللنللد ،در مللورد اوضللا جللهللرافللیللائللی و

که خواهان جدائی از ایلران بلاشلنلد ،املکلان

فرهنگی به زبان میی خود نحصلیل کلرده و

ناریخی و سیاسی سرزمینی که در آن متلوللد

خواهند یافت که سرنوشت خود را از طریلل

در نمام شئون زندگی اتتصادی ،اجتماعلی و

شده اند ،یزی نمی خوانند .کودکلان نلا سلن

فرهنگی از همان زبان ،مل اسلتلفلاده داشلتله

مدرسه یگانه زبانی را که میشناسند و بلا آن

نلل

باشند .در رابطه با جنبه های دیگر ستم ملیلی

نکیم میکنند همانا زبان مادری می باشد .املا

پایان ابان ماه 1231

نیز میتهای غیر فارس مصرانه خواهان رفع

نللا وارد مللدرسلله مللیللشللونللد ،زبللان مللادری

شوونیسم زبان فارسی! ...

زممتک

مساله میی در ا

یا آن میت نحت ستم می باشد .در ی

این

صفحه 47

دموکرانی
های زممتک

دموکرانی

تدرت سلیلاسلی را در دسلت

و مراجعه به آرای عمومی نل

افلللراد ملللیلللت خلللود  ،رتلللم بلللزنلللنلللد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،زنده باد سوسیالیسم !

آذر ماه  // 4931شماره 411 -

یاد وخاطره دکتر داریوش زند
(دکترسعید) را گرامی داریم

ستون طنز ...

اندازه چیز امام خمینی و چیز نایب امام خمینی!
تیرتهر ت ب رف حضارتا مه

با تمال تاهف باب تر ت یت تت رفتیتق دتتیتر
دتتتیتتره ت تتی ت ) ف ت مئتتر بتتلتتق

دمریتتاش من ت

ممیمترمبتا دتتیترمعتظتمتر درتتاریتخ 22
هریارباد در فرمنس درد ی مه
دتیره ی مم عتملت منستانتهتائتر بتاد تت در
ب ارما برما دممدا و هاهیتالتیتست ممیتیتم
تا هر دریغ نتمتیتکترد
دردورد هی

دتتیتر هت تیت چت

ایر و چ درحاتمی مرت او

بصاح عال ر من ا دمدد با

مبیرم یادا رارا یر
نهری رس مدالح طلب
«بب ب ث رم عاض تنی ای اتر دربارد ما و تاربان مهیار ی وعاد دمرد
مینها رم ول تنی دیگر یک ریال د بال ب ن اد مبا دمدن ت ب د رم مدمرد تن
نخس ومیر ب ما دمدن ک
مبا دمدن ب ب بیرحسی دری بیرحسی ی ب محم د ا نا ین مبا میر ناب نا ین یک
چی ا ب یی
می ا مم یمرمد مش پرهی ت می چی ع ب چی ا بادد یا!
و وا عام دمد ب ب م پ رمبا رم بیابرمد چی ا ت مبا ب بادر منقال – ی نر ب حاج د ا
رارا هلال بن  -دمدد ب من ممد تاربان عارم مهیار ی بیهیرن ادد مبا چی یائر ت
نایب مبا و ری ر بات بیر ب نامددا منقال تق ی بیکن با یرت م دنها بیهاد دد تا تاربان
مهیار ی رم بری
کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیات سیاسی سازمان اتحاد فداییان
کمونیست منتشر می شود .
مسئول اجرائی  :ساالر حسامی
شماره پیغامگیر  ،واتس آپ و وایبر سازمان

+46738924823

ب ی ر تامنائر یتا و مهتیت ت مد یتاا بتادرم

از طریق ایمیل ادرس زیر نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را با در میان
بگذارید .

دررمد به اد من در محمیکها و تتمتک و

info@kare-online.org

یارا ب ب ارمم
بقاوب

ب تتاردترفت

مویتنتگتا

بسلت تانت درتتردهتیتا بت منت دتر

یمرمد با رفاد و دهتاددتر درپتایتیتخت

پهت

بردح و درروهیایا و تاد یاا تردهیا بت
تمک بردبا ب رو و ب ارمی رمد دممدا
یاف

و با تمیری مبکانتات عتا بستیتارا

رم ممبرگ حیمر ن ات دمد دتیر ه تیت در
عن ش منقالبر میرم ف بای د تردهتیتا نتا
د نائر بادد ومه

یاد مو یمیه دردلتهتاا

بهیاس مممدا و برمبرا من د بامی بان
با درت

می پ

ب ت بتتانتتامدد

ک منقالبر و بی هت رم

بتتامبتتان ت دتتا

یمرمبا مش تسلی بیگائی
رومب عمابر
هامبا مت ادف مئیا تمانیس
هپیاب ر 2332

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و نشریات سازمان اتحاد فداییان
کمونیست از سایت زیر دریافت کنید :

دوهتتیتتا و

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست و یا ارگانهای ان با
یکی از آدرسهای زیر تماس بگیرید
..................
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
آرشیو اسناد  ،اطالعیه ها و نشریات سازمان در سایت :
Www.fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

