
 

 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

ارزیابی 

آبانماه  مختصرازخیزش

و ضرورت جبهه 

 انقالبی
 مقدمه:

اعالم یکباره افزایش قیمت  نتیتزیت   

ناردیگت  تشتش م تو شتهده  تا   

زحتتمتتمتتکتتش شتت دم را  تت تت تت  

تنان شجتمت تا   32ورک د.ازنیم   ب 

اعم اضی درنقاط شخم ف  ترت  تا  

 011نزرگ تغاز  و نمدریج ن  نیش از 

 ر  و  ر سمتان ستتمت ی اتیتدا 

کتت د .انتت تتاد  تت کتت  شتتهده  تتا  

زحممکش ش دم دراعم اضا  امتیت  و 

  ار ا  رادیکال ن  ضتد شتمتاشتیت  

نظتام شتتمتقت حتاکتو و شتقتاوشت  

درن ان  نیت و تا  وح تی    جاعان 

وشا دندان شت ح رژیو، ن ان شید تد 

ک  صب  و شتمتمتا عتاشت ت ، نتهیت ه 

اق ارشم وم ،عهانان ،زنان، کتارست ان 

ونیکاران ن  لب رسیده اس   و  ت  

روزن  وعت قت  ا  شتیتمتهانتد م تو 

و شم اکو تنرا را ر تا ستازد.   ف ومفم 

ن  عبار  دیگ    ایط و زشییت   تا  

عییی  شمهال  اعمماعی درراستمتا  

س نگهنی انقالنی رژیو حاکو نتب  

ن  سذ م  تشاده ش  و اخم  شت   تده 

 اس . 

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 871 -// شماره  8931آبان ماه 

 1در صفحه  ادامه

آتش های برافروخته شده در  

 امریکای التین
در طی هفته های گذشته در خیلی یی کش رهییرهیای 
آمییکاییالییای ظاییلییو اییشییاهییکک    شیییر  هییای 

کی ایسط ایید  هیای میکدک شیالیت گیک ی    سابقه بی
آرژکنییتییلییو بییه میی یییک  د مییلییو  یی ر  ک ییتیی ییادی 
آمکاالای ظالو بعی  کش بیکشایت ا دکرکی بیاظایکایو 
 درص  بلالاری رک در امامی آمکاالای ظالو کس   

هییای کسییتیی ییمییارگییک کر  ییااییی هییمیی ییی   رییمیی ییانییی
سییاشی بیی ییی ا شیییکریی  اییی یییلیی  مییییکد  کایییمییی ییلیییت
گیلیکنی ا  آ ما  سکچهمیه میی  ره کش BASFشلملاای

دکرک   به همکک  رم انی های آمیکایالیاایی   سیکمیاایه
دکخ ی آرژکنیتیلیو دسی  در دسی  هیه در بیه  یقیک 

های آرژکنتل ی سهله بیید    هیمی ی یا   رهان   اید 
های رالنی رک به حساب ریمی یانیی هیای خیید  ثک  

 ا احب رکد  کن   

پیروزباد 

مبارزات انقالبی 

توده های 

 زحمتکش مردم

جمهیری کسالمی دراال  بککی گذرکشرک  های  ک لچ  خیه میقیابی یه بیا بیتیکک  ک یتی یادی ریه 
اار  ید ساختار سلاسی  کجتمامی جامعه رک درهه  ل ل   کس    به هک سل ه کی متیست ملهید 
ااب اله بتیکن  بخهی کش رسکبیدجه د  تی   مخارج مشیلیه بییر ریککسیی انیشیامیی اکمی یلیتیی   
خاصه خکجی های کرگانهای مذه ی  مخارج دخیا یتیهیای بیک   میکشی خییدرککشجیلیب میکدک 

 متک ک جامعه  ااملو ر   
درشککاطی ره  ضعل  معلهیتیی میکدک  ر ش بیک ش  خیلیه ایکمیلیهیید  ریارگیکک   کری یکای  
شحمتالها  با حقی های چ  او بککبک شاکخط  قکبا معضال  ک ت ادی  کجیتیمیامیی بیلیهیمیاری 
دس      جه نکک ملال   ا ک  کاش سه بککبکی  لم  ب  او  لام های  خام  بیارایکی رک بیککی 

 4در صفحه  ادامه آنها به بار خیکه  آ رد   

 6در صفحه  ادامه

در باره ی انتقال سلطنت از      

قاجار به پهلوی و دموکراسی 

 خواهی رضا پهلوی.

" ملتی که تاریخ خود را نداندد مدود دور 
 به تکرار اشت اهات خویش است  " . 

]مدد ددارا  بددا دددکددومددت دیددکددتدداتددوری 
جددمددهددوری اسددالمددی اا مدد ددارا  بددا 
اپددوایوددیددون هددای ارتددوددا ددی   دسددت 

 راستی جدا نیوت[
ب    اکدا  االی کش خ ما  شااا  ایجیه 
جمهیری ا هالار کسالمی بیه آمیکایالیا   
کسککئلیت    یهی ییی طی ی یا  ا سیکرییب 
خهو   ساشمانلیا یتیر میکدمیی کسی  ریه 
شمییانییی بییک میی ییلییه رژاییه جیییر   سییتییه 
سیی ییطیی ییتییی   حییامییلییا  بییلییو ک ییمیی یی ییی آ  

 5در صفحه  ادامه بکخیکسته بیدن     

 :  در صفحات دیرر
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کما ن اا   ککمی  رکد ره ا ها را ی نیلیسی   ... 

ره شککاط مل ی آماد  باش   اع ی کر کا  اید  

مکدک  ضعل  میجید رک به چا ش بیالیهی ی    

حالیم   ع ی رک نخیکه     خیکها  اغلیلیکک  

ب لادی درساختارک ت ادی کجیتیمیامیی بیاشی ی   

ب اله هم  لو ظشک کسی  حیالییمیتینیکک  نیلی  

نتیکن   بهلی  سابی  بیه حیاریمیلی  خیید کدکمیه 

ده     حتی کگک هکد  ارکمتک  یق ک یذریک هیه 

 ککهه بید  باش  ا باشهه  لاک اید  کی به نتلجه 

مط یب نخیکه  رسل ا چککریه شیککایط یهی یی 

هییه بییککی  ییلییک شی  ییلییاک اییید  کی ظشک 

کس   شککاط یه ی اع ی سطتی کشآگاهیی    

اهالیت   رهی یکی ظشک کسی  ایا جی ی یهیهیای 

کجتمامی کشحیا ی   یککری ی     بی    بیکنیامیه 

بلک   آا    اید  های  یلیاک ری ی ی   بی کنی ی  ریه 

بککی ایتیقی  ری کک کهی کپ بیه  یا خیاسیتیه کنی  

 درکاو ن کد د ستا    دشیمی یا  آنیهیا ریلیانی ی  

 بککی  لک شی کشر کک ر   هاا اارتیلیه هیا 

کستفاد  بال     ک ی آخک   گکنه همیانیطییر ریه 

درگذشته دا اه  هه کر ی  نیلی  شیاهی  هسیتیلیه 

ج  ههای خیدکننلخته  ا   ساشمیا   رهی یکی 

بکغه   کرارایهیا   جیانیفیهیانیلیهیاا نیمیلیتییکنی ی  

بک  ر  ساشمانلا ته بیر رککاله   نشامی   

کم لتی رژامی ره اماک  سائت کرای یاط جیمیعیی 

رک نل  بککی در غ  ککر ی   کایب درکخیتیلیار 

دکرد اچلک  شین  در یاسیب بیه کایو ضیغی    

رم ید خل شهای اید  کی کاو نییشیتیه رییشیش 

میییییلیییییالییییی ییییی  

درگیی ییجییااییش کاییو 

مقا ه نشیکخییکنی ی   رک بیه 

ضک ر  ج هه کنقالبی معطییپ دکرد  ک ی یتیه 

  طکح کاتاد حیل ج هه کی کنقالبی  ی یت کشکایو

طیی  یطیعی یامیه ری ینیک   98به ااراب شهکایر

  جیه کایتیاد  ی کئیلیا  ریمیینیلیسی  طیکح  بیه 

ا یاب ر نک  رسل    بککی کجیککئیی ریکد  

هملو  طع امه بید ره ر فککنس  لاک اا  لیاک بیه 

 ککخیک  ساشمیا     بیا شیکری  نیمیاای ی گیا  

کح کب   ساشمانهای میخیتی ی  بیکگی کرشی    

نتلیجیه آ  گیکدهیمیائیی بیلیسی     ی ی  حی ب 

 ساشما  سلاسی   نهادهای مخت یفیی بیید ریه 

ن داه به هه  سال به همیالیاری   می یارش  

مهتکک کدکمه دکدن    درایمیاک کایو می   نیلی  

ریشش ش  اا دانکک  نیلی  کایو ضیک ر  رک 

درااب     ما هملیو مییضیا رک در ری یفیککنیس 

کستاله ه شیش جیکایا     درم یاحی یه هیای 

مخت   کمالک رکد    بیکآ  بیعی ییک  ایه رک  

حییت میی ییکک  ضییک ری درشییککاییط مهییخیی  

ر ینی اارل   رشا اه   درکایو میطی یب سیعیی 

ملال ه باش هه بکضک ر  کاتادهای ج هیه کی 

اارل  ر ه  چکک ره ا ک ک خل شهیای کخیلیکایید  

های مکدکا ک  کک درجه  ساشمان هی اهیالی یی 

کنییییقییییالبییییی   ییییککگییییلییییک رییییه بییییتیییییکنیییی  

شاکچتکخیداج  هیهیای کنیقیالبیی جیاری ایید  

هییییای شحییییمییییتییییالییییش   اییییتیییی  سییییتییییه 

 کست ماردرسککسک رهیر  خارج رهییر رک 

متت  ر   ضک ری کس    در کایو صییر  

ساشمانهای رمینلس    چپ نلی  بیهیتیک میی 

ایکن   در ضائی  ککختیک ایجیکبیه  آشمیی  

خید رک به مته آشمااش بنذکرن  

  کص  ااب   ضمو می یارش  

مهتکک در ککخ یای ایید  

کیا مسیییائیییت نیییشیییکی  

 مییییییمیییییی ییییییی بییییییککی 

سییاشمییانیی هییی  ییلییهیینییاک 

ریارگیکی درایه حیی ب 

کنییقییالبییی رییمییینییلییسیی  رک 

نل حت ر     کاو نیشه درحی  

طکح د بار  بتی  کسی    کدکمیه 

آ    بییه نییتییلییجییه رسییلیی   ک  نییلییاش بییه 

 مهارر  همه صاحب نشکک  کاو حیش  دکرد 

تداوم خیزشهای توده ای درسالهههای 

 اخیر

ج  ههای کجتمامی ک هار   ط قا  میتیک ک -1

 ات  سته  کست مار ره درنتلجه  هارهای بی 

ح  ک ت ادی   سیلیاسیی می یفیجیک میلیهیینی    

درچهه بهه شدنیی خیلیابیانیهیا  میلیادایو رک بیه 

کشغال خید درملا رن    گا  نماد هیای طی یقیه 

حاره انشلک بانالها   میککری د  یتیی رک مییرد 

حم ه  ککرمل ه ی ا میاهیلیتیا دکرکی مضیمیینیی 

آشکدایخیییکهیانییه  بیککبییکی طی یی یانییه کسی   کمییا 

درن ید رهی یکی کنیقیالبیی  می بیک ریارآشمیید  

 میرد  ثیق  کمتماد میکدکاسیککنیجیاک ایو بیه 

مقب نهل ی مل ه   اا د رک  دانکی ره ا   ار 

مهالال  ک ت ادی   میتی  دایتیهیای سیلیاسیی 

ص ک    اتم ها  رک به سکک رد  جهیش هیای 

گستکد  د ر  کی   همنانی شحمتالها  می یلیو 

کاو  ک عل  کس  ره مسائت   مهالیال   ی ی یی 

حت نه    مطا  ا  آنها بی جیکب مان   کسی  

 هکبار ره کاو کمتککضا  سیکرییب  اییسیط 

نلک ی نیشیامیی  کمی یلیتیی خیامیی  میلیهیینی  

در اص ه شمانی دانکا  رام  اک خهه آگل تیک 

سکبکملا ککشن   بیا اییجیه بیه اهی ای  بیتیکک  

 871 -// شماره  8931آبان ماه 

 1صفحه 

ارزیابی 

 مختصرازخیزش

آبانماه و ضرورت 

 جبهه انقالبی
 یدی شیشوانی 



 

ک ت ادی    ساد   ا ه راری رژاه حاره ب    

اکدا  درآای ی   نیلی  شیاهی  بیکآمی  جی ی یهیهیای 

کجتمامی   رام  ی خیکهیلیه بیید نیشیاک حیاریه 

ه یش ادربه سکریب   ک نهان   کمتککضیا  

ممیمی هس ا کما درچهمان کشآا    کگکنتیکنی  

بتککنهای سلاسی   ک تی یادی هیکدک ایعیمیلی  

ااب    رک ر تکل  مهار ر   ) کضی ریه میتیال 

نلس ( آننا  سکننینی   ک  اشی آ  کجتی یاب 

نا ذاک خیکه  بید  چه ایسط کنقالب اید  هیای 

مییکدک   چییه درنییتییلییجییه دخییا یی   یی راییهییای 

کم کاا لستی  اکدا  ن اا  دکشی  ریه  ی رایهیای 

کم کاا لستی کشکنقالب اید  کی   دگکگینلیهیای 

رکداییالییال ک ییتییی ییادی  سیییلییاسیییی درکایییکک  

همانق رهککس دکرن    مخا ف   ریه جیمیهییری 

 کسالمی   د  تهای مکاجا  م طقه  

مطالبات آزادیخواهانه وعدالت طلبانه  

 بامشارکت طیف های وسیع

باا  ایجه دکش  ره درد رک  ر ینی ریه بیا -2

کنقیالب کنیفییرمیاایلیه   سیلیاسی  ک یتی یادی 

نیویی یلی یلیکک یی مهیخی  میلیهییدا جی ی یهیهیای 

کجتمامی   شیر  های اید  کی شحمتیالیهیا  

با مطا  ا  ک ت ادی   سلاسی نس تا همسا  با 

ملار باظی م ک   ک ت ادی   ضی  سیکمیاایه 

دکری دکرکی باکبعاد ایید  کی بسیلیار گسیتیکد  

کسی   ک هییار مییخیتیی یی  مییکدک   بییه میی ییار  

هییا رک دربییکمییلیینییلییکد » نییید درصیی ی»دایینییک

جییییکنیییا ا شنیییا ا ریییارگیییکک ا میییعییی یییمیییا ا ا

باشنهستنا ا ر هنکک   که ینییا کجیتیمیامیی 

 میی ک ییعییا  مییتییلییط شاسیی  اهیی ییکمیی یی ک ا 

  بیطییر ری یی …  دکنهجیاا  ا دکنش آمیشک  

ط ی یی   های آشکداخیک    م ک   مجمیمه کنسا 

رک  یشش ملی هی  ریه در چیهیت سیال گیذشیتیه 

ج اه ا  سیتیه  کسیتی یمیار   ش ر  سیکرییب 

چل ی ن لب شیا  نهی   کسی    ر شبیک ش 

 ضعل  ک ت اداها   خلمیتیک میلیهیید   کایو 

اید  های به جا  آم   درهک کصتی ره ب س  

ملا رنی  بیه خیلیابیانیهیا میلیاای ی   خییکسی  هیا 

 مطا  ا  شا  رک کمالک میلیالی ی ی    خییکهیا  

اغللکک  ب لادی درساختارک ت ادی ا سلیاسیی 

جامعه به نفا شحمتالها ا اع ی کر کا  میکدک 

هسییتیی یی   آنییهییا طییی سییا ییهییا اییجییکبییه بییه کاییو 

خیدآگاهی رسلی   کنی  ریه ایا   یتیلیالیه چی یلیو 

رژامی حاره بکمقی رکاهیا  کسی ا کمیلی ی بیه 

به ید ک ضاع نخیکه  بیید   یذک میتیتی ک  یکایاد 

سکننینی سکمل ه    رار امسالو   آشکدی   

ر ا  ملخیکه    معهذک ر شیو کسی  ریه بی    

اغللک ایکش   یک کنتشار می قل  ج هیه کنیقیالب 

آنهه با که ک ی رکداالالا کنتشاری خلا  کدکشکنه 

  ب  رکش ک علا  کس  بکآم    س س  ک ریش 

کاو ج  هها ره با سکریب شی ای  طی یقیه حیاریه 

میکجه ملهین ام لو هملو  ک علت   اا  تیی ریه 

ایکش   ییک چیه درمیکصیه کجیتیمیامیی   چیه 

در ییهیی ییه سییلییاسییی بیی ییفییا اییید  هییای مییتییک ک 

نیی ییکخییلیی ایی   کسیی  اسییکریییب   مییهییار  اییا 

کنتککپ می یارشک   جیانیفیهیانیلیهیای ایید  هیا 

ایسط ط قه حیاریه  ایا د ل خیارجیی یای یفیاا 

کمکی کس  معمیلا ره بارهاهه دررهیرما   

 رهیرهای دانک اجکبه ش   کس  

 ک عل  میلی کنیی نهیا  میلی هی  ریه درشیککایط 

حساس ری یینیی آرکایش نیلیک هیای کجیتیمیامیی 

خیکها  سکننینی رژایه جیمیهییری کسیالمیی  

نس   به نلک های کجتمامی  کبسیتیه بیه نیشیاک 

حارها دس  باظرک دکرن   کاو ر ن  ر شبک ش 

به نفا اید  های به  اخاسته درحال اغللککسی   

 کش تاظ ااراخی نیلی  آای ی   کش آ  آنیهیاکسی  

 درکاو شالی نلس   کما جید کاو چهیه کنی کش 

بیی اییو مییعیی ییا نییلییسیی  رییه درمییکصییه سییلییاسییی 

 درمییلیی ک  میی ییارش  نییلیی رییارگییکک    سییااییک 

شحمتالها    نلک های متک ی    لهک  دسی  

 باظ رک دکرن   

 آرایش سیاسی  

:     کاو نیشته بکرسی ج ئیلیا  ط قه داکم

ساختاری   شکاش   االامت ط قه حاره ر یینیی 

کاکک  نلس    کما دربلا  ر ی کگککاو  ک یعیلی  

-رک درنشک بینیلیکایه ریه بییرژ کشی ایجیاری

ما یا ص عتیا بیررککاله نشامی   میذهی یی 

بییا اییمییاک شییاا   بییکگییهییا ی ک  درسییاخییتییار 

ک ت ادی   سلاسی ر ینی کاکک  ط قا  حیاریه 

رک اهاللت مل ه  اآننا  به کاو نتلجیه میلیکسیلیه  

ره م ارشک  اید  های مکدک    لاک های متع د 

آنها با کر کح خ ل ه نیلیک هیای شیک درآسیمیا  

شلعه گکی کاکک  ر در ر نلست  ا ب اله شیاهی  

اه ا  م ارش  ط قاایی بیا نیشیامیی هسیتیلیه ریه 

ک هار مخت ی  بییرژ کشی بیکشیمیکد  شیاری یه 

کص ی آنکک اهاللت مل ه     کافا ا بککی کای یالیه 

دراقسله ثک    درآم  های جامعیه هیمی اینیک 

رک االه  ار  نال   ا می یت هیکجیامیعیه سیکمیاایه 

دکری دانیک )ک ی یتیه بیا مهیخی یا  میتی یی ( 

کح کب    دستجا   هتل ا  خیدرک هیه دکرنی   

درس  ملو هیمیا  دسیتیه جیا    کحی کب   

گککاها   الکی ره در سااک جیکما مکسیک   

مجکی کس    کح کب متا شه رارا  ل لیککل ا 

نوی ل لککل ا چپا رکسی  ا   غیلیک  بیارنی  

  عاب کاککنی  ره با کسامی   مفاهله مخیتی یفیی  

به کنشماک بیررککسی مشله رارگ کرک  رژاها 

درخیی میی  نییشییاک حییارییه هسییتیی یی   آنییکک سییک ییا 

 ننه کشته کن  

هملو مجمیمه بکغه درگلکاهای گا  خیینیلی یی 

ره باهه دکرن ا معذک ه در مقاب ه با  یلیامیهیای 

کر یکای  میتیک ک جیامیعیه   میتیی آشکدایهیای 

سلاسی   سکریب اهال ها   غلک  رامال با هیه 

متت  میمیت میلیالی ی ی   بیکخیی نی    نییق هیا  

 کنتقادها کش مم الکد کاو   اا آ   یکد  جی یاح 

کش حارمل  هه راررکدی مم اا میکمیفیکای یانیه 

دکرد    س اا کا یجیا میا میلی یلی یلیه ریه دسیتینیا  

حارمل  نه  کبسته به کاو مال   آا  هللا  اا آ  

معمه  مالال کس  ره با نق   حیذپ  یال  کای  

هللا   بییهییمییا  جیی ییاحا ک ضییاع بییک  یی  مییککد 

کصالح گکدد   ب کخ   ب اله بیا میجیمییمیه کی 

کش نشاک ک ت ادی  سلاسی م یتی یی بیکطی یقیا  

دکرک  کح کب   گک   ها   ظایه هیای  کبسیتیه 

آ  سک راردکراه ره درکدکمه  ضعل  میجیید 

 یا فا کن  

درکاکک ا ب ا ب ظات مخت   ره جای بتی  آ   

کا جا نلس ا ط قا  مس ط هل نا  حتی کجیاش  

نیی کد  کنیی  طیی ییقییا  
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ک  کاش بهای ب ی ایو مسیتیقیلیمیا درک ی کایش  ... 

رککاه  کااب   یهاب    سیائیت حیمیت   نیقیت 

ممیمی  درنتلجه به ک  کاش  لم  خی میا    

مااتتاج ممیمی  م جک ش     سطح میعیلیهی   

اید  های شحمتالش مکدک رک کشآن ه ره هسی  

 ب اکخیکه  رکد  

رژاه ددم ش جمهیری کسیالمیی درهیککس کش 

 کر ش اید  های مکدک سامیتیی  ی یت کشکمیالک 

ک یی کاییش  ییلییمیی  بیی یی اییو اییمییامییی نییلییک هییای 

سکریبنک  خیدرک بسل  رکد  بیید ایا جی ییی 

هکک  کک کمتککضی رک درنطفه خفه ری ی ی   کمیا 

اید  های جا  به  ب رسل   مکدک ب    اییجیه 

کایو به امهلی ک  رژایه بیه خیلیابیانیهیارایخیتی ی  

کستا   بیلیش کشصی   ۴۱کمتککضا ا ح ک ت  

شیییهیییکرهییییرکدربیییکگیییک ییی   در جیییکایییا  

ها بانه   چ   مکری  د  یتییا  کمتککضا ا د 

کش جم ه اه  اانا  بسل    ایه  یکمیانی کریا 

چ    مپ ب  اوا اه حیش  م ملها   چی ی ایو 

خیدر  نلک ی کنتشامی بیه آایش رهیلی   شی   

های خ کی حاری کش ش له الیک  کس   گ کر 

ج نی به معیتیکضیا  در شیهیکهیای میخیتی ی  

کسیی   اییاریی ییی  د  هییا نییفییکرهییتییه  بییلییهییاش 

هییی کرنیییفیییکشحیییمیییی گییی کر  شییی   کسییی   

هیای میلیا  شیهیکی نیلی   کمتککضا  بیه جیاد 

رهیییلییی   شییی   کسییی   کاییی یییتیییکنییی  سیییککسیییک 

کی  یطیا  رهیرکشر ش د ک بیه طیکش گسیتیکد 

ش   کس  اا هه کح ار سکریبیهیا می یتیهیکنهیید 

 هییه کمییالییا  کرایی ییاطیینییلییکی   سییاشمییانیی هییی 

 ۶۹اجمعا  مت  د گکدد  کش کمتککضا  دی 

اا ر ی ا چ لو ح ی کش کمتککضا  در سیطیح 

 سابقه بید  کس   رهیر بی

رژاه سعی ملال   هه شمیا  بیا بیه ریارگیلیکی 

چماق سکریب   رهتار کش هییای  نیلی  بیککی 

 کاب مکدک  کن کختو افک ه ملا  آنها کسیتیفیاد  

ر   ر حانی ضمو اه ا  به سکریب اجمیعیا  

خیکنی   آنیهیا   »ک با « کمتککضی مکدمی   

درا عل  کش ره ک مکاجا خیدا به میکدک  ییل 

مل ه  ره مابه ک تفا   ک  کاش  لم  ب  او رک 

مییلیی یلییی  خییکنیییکربییاشخیییکهی  گییکدکنیی   19بیه 

کشهما  ص  ها  م   کی ره بیه هیلی یالی کک کش 

آنها ممت نالکد  کس    نملتییکنی  بیالی ی   ایید  

های مکدک ات  سته  کستی یمیار بیاخیلی شیهیای 

مل لینی   ی در ی خید بارها کمالک رکد  کنی  

ره هل نینه کمتمادی به میا یلیای نهیسیتیه بیک 

 یی ر  نییشییاک سییکمییااییه دکری رکنییتییی حییارییه 

بکرهیرن کرن    ا ها رک  مقاب ه بیا خییدسیکی 

های نشاک حاره   سیتیه  سیکرییب آ ا ای ک ک 

م ارش  ایاسیکنینیینیی رژایه  بی سی  گیک یتیو 

سیکنیییشیی  کشطییکایی  شیییرکهییاکسی   بییا جییید 

کا اله  لامهای متع د اار ینی با س  سکریب   

رهییتییار  اییککنیینییکی طیی ییقییه حییارییه   د  یی  

سکریبنک آ  مییکجیه شی   کسی ا کمیا طی یقیه 

رارگک   متک ما  جامعه کشهک حل     لیاک 

حید درسها میلینیلیکنی   خیید رک بیککی نی یکد 

نهائی آماد  ملال    درکاو بکهه حساس  ظلیفیه 

مهمی بکد   طی یقیه ریارگیک کایکک ا  بییای   

رارگکک  ص ااا ر ل ی نشلک نیفی    حیمیت   

نییقییت  ییککرگییک ییتییه کسیی  رییه بییا سییاشمییانیی هییی 

کمیتیی ییاب مییمیییمیییا اییشییاهییکک  مییکدمییی رک 

 االملت  راررژاه رک االسک  ر      

ساشما  کاتاد   کئلا  رمینلس  ضمو متالیک 

رکد  حم ه ددم هیانیه نیلیک هیای سیکرییبینیک 

رژاه به اجمعا  کمتککضی اید  هیای میکدکا 

همه رارگکک  اشحمتالها  کایکک   نیلیک هیای 

آشکداخیک   متک یی جیهیا  رک بیه حیمیاای  کش 

م ارشک  اید  هیای شحیمیتیالیش میکدک کایکک  

  ککملخیکن   

 ییلییک شبییاد میی ییارشک  کنییقییالبییی اییید  هییای 

 شحمتالش مکدک کاکک 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

 برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی 

 اند  باد سوسیالیوم

 ساامان اتحادفدائیان کمونیوت
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 پیروزباد مبارزات انقالبی توده های زحمتکش مردم
تاریخ کلیه جوامع تا این زمهان تهاریهخ ”  

 ”مبارزه طبقاتی بوده است 

تاریخ مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه طبقهات 

استثمارگر و استثمار شونده ، میان طبهقهات 

فرمانروا و طبقات زحمتکش ، برده و آزاد ، 

رعیت و مالک، کارگر و سرمایه دار ، بها 

یکدیرر که مهر و نشان خود را بر تمهامهی 

وقایع تاریخ بشر و تحول و تکامل آن بر جای 

 می گذارد .

اما تالش و مبارزه محرومان و زحمتکهشهان 

در طول تاریخ ، خود انعکاسی از شهیهوه 

مسلط تولید و مبادله اقتصادی و جهایهرهاه 

این طبقات در تولید اجتماعی بوده اسهت . 

مبارزه بردگان علیه برده داری ، از حد لغو 

برده داری و تلقی رعیت ، صنعتکار ، پیشهه 

ور و .... از آزادی ، از چهارچوب رهائی از 

بند نظام فئودالی و آزادی در مالکهیهت و 

کسب  و کار و .... فراتر نبوده است . ههر 

چند که این مبارزات با آرزوها و تمهایهالت 

مساوات طلبانه و آزادیخواهانه توأم بهوده 

اند . تمام طبقاتیکه در گذشته به حکهومهت 

میرسیدند تالش می کردند تا مناسبات بهره 

کشانه موجود را تثبیت کنند و آنهرا تهابهع 

خویش سازند . اما با ظهور طبقه کهارگهر 

بعنوان نیروی عظیم تولیدی رها از مالکیت 

خصوصی بر وسایل تولید ، معنی آزادی و 

برابری دگرگون شد ، طبقه کارگهر نهمهی 

تواند آزاد شود مرر کهل جهامهعهه را از 

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و تقسیم 

  جامعه به طبقات آزاد کند .



 

    ماشلو سکریب کاو رژاه کش ب   ااسلس ایا 

به کمک ش م کک   بی   فه در رار خیکد ریکد  

مخا فلو سلیاسیی   میکدک میعیتیکی در شایک 

چییکا دنیی   هییای خییید مییی بییاشیی    مییکدک   

کش کایو بیه  75مخ یصا نست بیعی  کش  یلیاک 

کصطیالح حیالییمی  خیید ی ا جی  ایک ر ا 

شن ک  ا شیالی یجیه ا سی ینیسیار ا کمی کک هیای 

دستجمعی ا دشدی های رال    کختیالس هیای 

نجیمی ا  م   های ای خا ی   کشکک یی گیکی 

چل دانکی ن ا   کن    طی یلیعیی کسی  ریه در 

چ لو شککاطی  بخههاای کش میکدک بیک کسیاس 

شعار " دشمو دشمو مو د سی  میو کسی  " 

متماات به رهیرهای مخا   کایو حیالییمی    

رژاه ساب  شین    شعارهای نشلک ک باما اا بیا 

آنها اا با ما "    اا " رضا شا  ر ح  شیاد " 

کش م ادا  مل ی کاو میضیع می باش    در 

چ لو ک ضاع   کحیک ی االی کش رسانی ره می 

ریش  اا با سیء کستفاد  کش ایجیکبیه ی ای یب   

ناگیکر مکدک کاکک  به اطهلک ج ااا   خیلیانی  

های خیانی ک   یهی ییی بی یکدکشد ا آ یای رضیا 

 ه یی می باش     ی خید رک  کدی دمیرکک  

  طک  کر حقیق بهک معک ی می ر   ره گییایا 

در ص د کس  مکدک کاکک  رک  )ک  ته با  ی های 

سییاشمییا  جییاسیییسییی آمییکاییالییا ا کسییککئییلییت   

مکبستا  سعیدی ( بیه سییی دمییریککسیی   

حییالیییمیی   ییانییی  هیی کایی  نییمییاایی    کاییو آ ییای 

سیا یر شیاهی یهیاهیی  2722دمیرکک  کش ااراب 

کاکک  صت   می ری ی    یی   یتیی کش ک  در 

بارۀ ریداای   ر  سویکل می ر    در جییکب 

می گیا  مو نمی ایکنه به کایو سیوییکل جییکب 

ب هه چیناله در آ  د رک  ه یش به دنلا نلامی   

بیدک   آ یای رضیا  یهی ییی   هییکدکرکنیش بیا 

کستفاد  کش کب کرها   کمالانا  ا  لغی  یکک کنیی 

ره در کختلار دکرن  کش جم ه ای ییای ایی  هیای 

کاکک  کا تکنه ال   مو   ای   ا یا ایی  هیای 

 یس آنج سی با اتکا    در غ ا سیعیی در 

ب ک رکد  چهک  ی آ ید  ی س س ه ی  ه ییی 

رک دکرن    چ ا  کش آ  " م ک طالئی "    " 

بهه  م   " ساخته شی   اییسیط  یهی ییی هیا 

صت   می ری ی ی  ریه آ ر حسیک  کش دل هیک 

بل       ش ین ۀ ناآگا  رک بخاطککش دس  ر یتیو 

چ ا  میه   مشیلیمییا بی ی ی  میی ری ی    کمیا 

 ک عل  کاو کس  ره کمک ش  سیک شیا   یککری 

سیدکی س ط   در سک دکرد   میی خییکهی  بیا 

خیاک  یاشیلی   بیه چهیه میکدک میانی ی   ی ر   

ب رگش با کاالا به د  تهای کمی یکایا یلیسیتیی بیه 

  ر  سلاسی دس  اا ته  ک رنی  شیاهیی رک 

مج دک به خان ک   یهی ییی بیاش گیکدکنی     یکدک 

   م ادپ کسی  بیا  1989آبا   8  جه  ه  

( سیال کنیتیقیال سی یطی ی  کش 87نید   جیمیلیو)

 اجاراه به  ه یی   مو به هملو م اس     هیه 

بککی به چا ش رهل   ا  لغا  در غلو  ه یی 

ط  ا  ا در کا جا  قط شمه کی ریچیه کشایه 

مقطا ااراب کاکک  اع ی مقطا کنتقال سی یطی ی  

کش  اجاراه به  ه یی رک خل ی میخیتی یک   یی 

مست   بیه ا ییایک میی رهیه ایا ر شیو شیید 

ب لاننذکر س س ه ی  ه یی با کاالا به چه شیلیی  

هییای سییخییلییفییی بییه  یی ر  رسییلیی    چیینییینییه 

مهیک طییه   دمییرییککسیی کایکک  رک در شاییک 

چالمه های نشاملانش  یاایمیال ریکد   نیاگیفیتیه 

نمان  ره کش آغاش  لک شی مهک طیلی  ایا کایو 

  در کایییکک   1921شمیییا  ایییعییی یییی سیییال 

دمیرککسی نله ب  ی حاره بیید  کسی    کحیمی  

شییا  ا شییا  غییلییک مسییویییل بییید    شاییاد در 

رارهای مم التی دخا   نمی رکد ؛ در سیطیح 

جامعه نل آشکدی مط یمیا    کحی کب  جیید 

دکش    در مج س هه اج اح ها    یککرسیلیی  

های مخت   آشکدکنه با هه به ر ابی   یکدکخیتیه 

اکظهار نشک رکد    نهااتا ا مله گیلیکی میی 

رییکدنیی    کایی ییه در ک کخییک مییجیی ییس  یی ییجییه ا 

هیییکدکرک   یی ر بیی رپ رضییا  ییهیی یییی) رییه 

مهمتکاو   ش اخته ش   اکاو شیا  آنینی یی یلیت 

بیدن ( می خیکه   به هک طکاقی ره ش   حتیی 

با ش ر   اه ا    نقض نشامی یامیه ی میجی یس 

اه " کر کاتی " کاجاد رکد  اا هک چه ش دایک 

کنتقال س ط   کش  اجاراه به  ه یی رک میمی یی 

ساشن    آ ای م ه ک هعککی بهار در ج ی  د ک 

رییتییاب " اییاراییب کحیی کب سییلییاسییی کاییکک  " 

میی نییاسی  : " آ یای 292   291صفتیا  

کخنک کش کمضای ساب  ک  ل  مج س ا کای یه 

 کرد  ییککرسییلییینییی بییه نییاک کاییفییاق شیی     بییه 

همککهی آ ای ری کستیک  ا  رلت ب  ر  هی ییی 

ا ظاته کی     اق اه مج س نیمییدنی       میاد  

مج س شیرکی می یی بیه نیاک سیعیاد   – کح   

م   ا کنقککی سی یطی ی   یاجیارایه رک کمیالک 

نمید    حالیم  می تیی رک در حی  د  یانیی  

کساسی    یکنلو میضیمه مم التی به شخی  

آ ای رضا خا   ه یی  کگذکر می ر     اعللیو 

اال ل   طعی حالیم  میریل به نشک مجی یس 

-95-93میسسا  کس  ره بککی ایغیلیلیک مییکد

متمه  انی  کساسی اهالیلیت میی شیید   12 99

"   آ ای بهار می ک  کا  " کاو میاد   کحی   کش 

طکپ هما  رسا    مکحیک دک ر اهیلیه   در 

شاک شمیلیو   یک رئیلیس ک ییشرک ر ی میلی  

گستکد  ش    ب ای آ رد   ریلیت   ایقیاضیای 

کمضاء به ملت   خییکهیش   می ی    ایهی ای  

آغاش گیکدای  ؛   ایا 
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 در باره ی انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی و دموکراسی خواهی رضا پهلوی.     

 84در صفحه  ادامه

 افشانی نقد 



 

    کمتککضا    اشاهکک  مکدک آرژکنتلو در 

طی سا ها   ماههای گیذشیتیه مییجیب شی  ریه 

د    سکس کد  به کم کاا لستها در کاو رهییر 

سقیط ر    بع  کشبکگ کری کنیتیخیابیا  درمیا  

کرت کران ا کی چپ بکن   شید  بیانیه جیهیانیی 

ره ن ض  باشکر ک ت ادی دنلا رک ات  ری یتیکل 

دکرد اماههاس  ره در آمکایالیای ظایلیو ا بیه 

خ یص در آرژکنتلو دچار بو بس  سیلیاسیی 

  ک ت ادی گهته کس ا چکک ره کر کای  ایید  

های کست میار شی   کایو رهییرهیا حیاضیک بیه 

اس له به  ککردکدهای  کسار  بارآنها نلستی ی    

بیه هییمیلییو خیاطییک د  یی  هیای دسی  نهیانیی   

سکمااه دکری   نماا  گیا  بییرژ کشی ریه بیا 

حماا  رم انی های کستعمیارگیک بیک سیک ریار 

آم   کن ا کا ه همی یی  د  ی  دسی  رکسیتیی  

آرژکنتلیوا درنیتیلیجیه ک ج گیلیکی جی ی یهیهیای 

کن   کجتمامی رکداالالا دچار ش   ه سلاسی ش  

  اییسییط  یلییاک هییا   اییشیاهییکک  میکدمییی بییه 

م اپ ط  ل   ملهین     سلاس  هیای بیانیه 

( رییه اییتیی  ریی ییتییکل IWFبییلییو ک ییمیی یی ییی )

های کم کاا لیسیتیی کسی  میامیت اهی ای   رم انی

نابسامانی هیای ک یتی یادی   مییجیب  یقیک   

بلالاری گستکد  در م اط  مختی ی  دنیلیا شی   

کس   ج  ههای رارگکی   ایید  کی نیلی  بیا 

 بل کری   آگاهی درحال گستک  کس  

 شیلی

سی ی    ۱کمتککضا  در شل ی با ک  کاش  لم  

 ۱ب لط های شکر   کح    میتیک  در ایارایب 

کرت ک آغاش گه   شیر  سککسکی در امامی 

هیای میاایتیتیاج  رهیر بک م له ک  کایش  یلیمی 

ضییییییک ری مییییییکدک   بییییییککی میییییی ل 

PINERA   رئلس جمهیر شل ی ره خید جی

شیید ا  مل لاردرهای کاو رهیر میتیسییب میی

هم  ا  کدکمه دکرد   عیا یلیو جی ی یش بیلیش کش 

کی ا کایتیادایه  ساشما    اهاللال  ایید  ۴۴۱

های رارگکی   اهالال  دکنهجیای ا " کاتیاد 

( رک شالیت دکد  Unidad Sozialکجتمامی" )

   ککخیک  بککی اهیالیلیت میجیامیا شییرکهیای 

( رک در دسیتییر    Cabildosدمیرککاله )

کن    در امامی کاو شیرکهیا  رار خید  ککر دکد 

ا حکرتها ا کمتککضا    ا ملما  میکدک رک 

 ساشمان هی  ه کا  ملهین  

مهمتکاو درخیکس  کاو شیرکها اغللک  یانیی  

بییاشیی  ا  کسییاسییی   سییکنیینییینییی د  یی  مییی

کمت ابا  سککسکی در امامیی رهییر شیالیت 

هییای دایینییک  گییک ییتییه   کش جییمیی ییه درخیییکسیی 

 ۱۵۵های مکدک ک  کاش ح ک ت حقییق کش  اید 

ر     آم  مجانیی  کاک  مل اش    322کاک  به 

ایسط  سیاایت ایککبیکی شیکری   کحی  بیککی 

باشنهستیه هیا کشجیمی یه خییکسی  هیای داینیک 

 متسیب ملهید 

درکاو رهیرها ک ی کایش ر ش بیه ر ش اییرک 

االی دانک کش دظای یی کسی  ریه میکدک رک بیه 

خلابا  هیا رهیلی   کسی    می یارش  بیک می یلیه 

حارمل  سی سا ه  ل کک لسیه نیی  ریه خی میا  

به کشتی ا سلسته آبکسانی ا سلیسیتیه  -درمانی 

ات لت ا م ابا ط لعی   یخائک شایک شمیلی یی 

رک شخ ی رکد    بیه دسی  سیکمیاایه دکرک  

های  س کد  ا مامت مهه  دانکی کس  ره اید 

مکدک شل ی رک ر ش به ر ش به  قک   نیااییکنیی 

بلهتک رهل   کس    شل ی در امامی آمکایالیای 

ظایلیو جیی   میقیک ی ایکایو د  ییتیهیای  ییار  

شید     شیالیاپ  آمکاالای ج یبی متسیب می

 ۱۵ط قاای به ک ج خیید رسیلی     بیلیش کش 

درص  کش جیکنا  بلالار هست ی   ایشیاهیکک    

شیر  های مکدک بک م له  کایو کجیتیا یا    

 نابسامانی ها به ک ج خید رسل    

کرت ک بلش کش اه مل لی    نیلیه  ۵۱در ر ش  

نفک کش اید  های مکدک در شهک سانتلاگی دس  

به اشاهکک  شدن   در طی ر شهای گذشته بیا 

نیفیک کش  ۵۲حم ه   لس به اشاهکک  ر     هیا 

نفیک کش  ۵۱۵۱اشاهکک  ر     ها رهته ش     

نیفیک  ۴۱۹نفک دستنلک ا  ۱۵۲۴آنا  شخمی ا

بک کثک ضکبا    لس   گیاش کشیه آ ر ایه 

 ۴۱چهه خید رک کش دس  دکد  اا نابل ا شی     

نفک میرد اجا ش ج سی   لس  ککر گک ته کن    

PINERA   کمییالک مییی ریی یی  رییه: " مییا در

شککاط ج نی هستله "  کاو جم ه کی کس  ریه 

نییلیی  بییک میی ییلییه  ۴۶۱۹ ییلیی یییشییه در سییال 

کمتککضا    شیر  های آ  شما  بیه شبیا  

 آ رد  : " ما در حال ج   هستله "    

در ک کات نییکمی یک هی کرک  نیفیک بیا در دسی  

دکشتو گلتیار  ) بیه ایاد  ایالیتییر خیارک ( بیه 

هییمییکک  صیی هییا هیی کر اییشییاهییکک  ریی یی یی   در 

سانتلاگی کاو شعار رک دکدن  "خ   هلی ینیا  کش 

 ا نخیکهی  نهیسی    بیه می یارش  خیید کدکمیه 

خیکه  دکد   "مجاما شیرکهای دمیرککالیه )

Cabildosا ها در شل ی شالت گک ته ب اله  ( نه

نهس  کاو شیرکها ایسط شل ی های در ا علی  

در خارج کش رهیر در  یلیسی یو ) یکایغیال ( ا 

بک لو ا کستاله ه   دانک رهییرهیای کر  یائیی 

 نل  شالت گک ته 
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 آتش های برافروخته شده در امریکای التین
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 اطال یه مشترک

 درباره دستریری حمید نوری در سوئد و اهمیت آن برای جنبش دادخواهی
 

در شن ک  گیهکدش  بید  ک  با ناک مستعار م اسی    ۹۲حمل  نیری االی کش مام لو ش اخته ش   رهتار ه کرک  شن کنی سلاسی در اابستا  
با سم  دکداار در شن ک  گیهکدش  در ر ار ج ااتالارکنی چی  کبککهله رئلسی ) رئلس  ع ی  ی   ضائله جمهیری کسالمی( ج   هلأ  

 مکپ بید  بلهتکاو کم کمهای هی  اکا در کاو شن ک    نل  شن ک  ک او صیر  گک ته کس  
حمل  نیری بع  کش کاماک کاو نست رهی نل  به همالاری خید با کسامی مستعار گیناگی  با  شکر  کطالما     ی   ضائله کدکمه دکد  کس    
بع  کش م ای هم ی  بسلاری کش سکدکرک  س ا    کاادی کطالماای   حالیمتی  کرد اجار    غار  ش     ثک   ه نفتی به جلب شد  

 کس   
ک  شمانلاله هفته گذشته     دکش   کرد سیئ  شید با شالاا   ار  کی کش  کبانلا    جا  ب ربکد  گا  دهه خینلو ش     به دستیر 
دکدستا ا در  ک دگا  کستاله ه دستنلک ش   دکدستا  کاو شهک به شارلا  االما   کص  دکد  ره کس اد   م کرک خید رک کرکاه ر      اا 

 آن ما  ک  در باشدکش  می   خیکه  بید 
حمل  نیری اه آدمالش جانی خلابانی نلس  ره به کاهاک  تت د  ها نفک در ریچه   باشدکش  کاو  کد می قلتی بککی ج  ش دکدخیکهی کس   

کس   رسی ره به بسلاری کش کسککر سک به ُمهک آ  ج اا   ۹۲ک  االی کش مام لو رهتار خینلو اابستا   خلابا   دستنلک   متارمه می شید 
   اسخی بک سویکظ  بی جیکب  ۹۲هی  اک آگاهی دکرد  متارمه ک  در اه دکدگا  م  ی در  ک ا  کایی بک ااراالخانه رهتار اابستا  

اار ینی خانیکد  های آ  م ا ک  جانفها  کس     یپ به کا اله  تت ماک شن کنلا  در چه  ک سه کی ساشمان هی ش ؟ به غلک کش خمل یا چه 
ا رهتارش ن ؟  لالکهااها  در ر کملو گیرستا  ۹۲مقاما  دانکی در کاو ا مله هی  اک نقش دکشته کن ؟ چه اع کد کش شن کنلا  در اابستا  

های بی ناک   نها  د و ش   کن ؟ کش جم ه میکردی هست   ره ج  ش دکدخیکهی کاکک  طی امامی کاو سال ها به دن ال  اسخی بک کاو  کسش 
ج  ش دکدخیکهی م له ج ااا  سلستمااله جمهیری کسالمی در اماک طیل حارمل  کاو رژاه  اشلستی ا ک ک دکشته کس   کاو ج  ش نه با ها 

دستنلکی حمل  نیری آغاش ش     نه با آ   ااا  می گلکد  در اماک دهه های گذشتها مادرک  خا رک    خانیکد  های شن کنلا  سلاسی   
جان اختنا  در دکخت رهیر   کن ی  جا  ب ربکدگا ا شن کنلا  سلاسی ساب ا کنجمو ها   رملته های د اع کش شن کنلا  سلاسی   م ارش  با 
کم کک   شال جها دکدگا  نماداو کاکک  اکا ینال   همااش های گفتنیهای شن ک        نقش مؤثکی در حفظ   ا ک ک ج  ش دکدخیکهی   

 دکشته کن   ۹۲  اابستا   ۹۵ر ش نکی دربار  کبعاد گیناگی  آ  ج ااا  بیا   در سال های نخس  دهه 
 

ه یش مهخ  نلس  ره دکدگستکی سیئ  حاضک خیکه  بید کاو ج ااتالار رک متارمه   به ح س طیات ک م   متالیک ر     اا هم ی  
بسلاری د  تهای غکبیا در رکستای م ا ا سلاسیا کم لتی   ک ت ادی خیدا حاضک خیکه   بید ک  کما  ج ااتالارکنه میکمت رژاه کاکک  در 
دکخت   ک  کما  اک راستی آ  در خارج رک نادا   بنلکن    آنها رک به کاکک   س بفکست     اا با بکخی شهک ن ک  شن کنی خیاش در کاکک  
معا ضه ر     آشکد رکد  کنلس نقا  در  ککنسها  راظه دکرکبی در آ ما ا  ککری دکد  آخین  شاهک دی ) رئلس ساب   ی   ضائله( کش 
بلمارستانی در هانی ک آ ما ا م ک  لنلکی میکمت کص ی  اجعه اک راستی رستیرک  ملالینیس در بک لو   نل   ککری دکد  ماملت اک ر 
م  ک کحما   اسم ی   اارکنش در  او کاکاشا همه   همه نها  مل ه   ره د ل سکمااه دکری چه ظک ل  مهمو ر     کی بککی معام ه با 
جمهیری کسالمی کاکک  دکرن   ا ها درگلک رکد  ک الار ممیمی کاو رهیرها   نهادهای آشکداخیک  در د اع کش کبت کای اکاو میکشاو حقیق 

 بهک   گستک  دکم ه ج  ش دکدخیکهی ملتیکن  آنها رک کش چ لو معام ه هاای باش دکرد   اا در بککبک ساش  کنها مانا کاجاد ر    
آن ه مهه کس  کاو کس  ره ج  ش دکدخیکهی کش کاو  کص  کستفاد  ر   اا مج دک نیری بک آ  ج ااا  هی  اک بتابان   بنذکر کش کاو  سا 
هلچ مقاک ج ااتالار   غارانک رژاه کسالمی جکئ  نال   با خلال رکح  گه    گذکر   سفک ر    هلچ نقطه کی کش رک  شملو ن اا  بککی کاو 
جانلا  ب ل به بهه  کمو شید  کاو ج  ش در جستجیی حقلق    دکدخیکهیا نه     کنتقاک گلکی دکرد    نه ملخیکه  هم ی  ج ااتالارک  

 حارها د ر باط ی کش چکخه خهین    شال جه   کم کک رک باشای ل  ر    
 

ج  هی ره ما کش ک  د اع می ر له  اطعانه با هک نیع شال جه   کم کک   نقض حقیق بهک مکشب  ی دکرد   خید رک مملقا به میکشاو کنسانی 
ه  اا    مل کن   ب ابککاو هم ی  مادرک  خا رک    کن ی   کبانلا  ماشلو کنسا  رهی جمهیری کسالمی ن ک سک مل هله ره "نه  ککمی  می ر ل

  نه می بخهله "  با کمتقاد متاله به کاو میکشاو ش اخته ش     م ر    رکداالال کس  ره ما کمالک می ر له هل نا  به شبا  جانلا  سخو 
 نخیکهله گف  

 

 هک چه گستکد  اک باد ج  ش دکدخیکهی
 سکننی  باد رژاه سکمااه دکری جمهیری کسالمی

 شن   باد کشکدیا شن   باد سیسلا لسه 
 

 ۵۵۴۶نیکم ک  ۴۱
 

حالمتلس ا ساشما  رک  رارگکا ساشما    –کمضار   گا : کاتاد   کئلا  رمینلس ا ح ب رمینلس  کاکک ا ح ب رمینلس  رارگکی 

   کئلا  ) ک  ل (   هسته ک  ل  



 

بع کش کنتخابا  کخلک رااس  جمهیری در بی لییی 

بییکگیی کرشیی ا  2218کرییتیی ییک  22رییه در اییاراییب 

Morales   Eva  درصیی  آرک  15بییا بییلییش کش

درصیی  آرکی ر ییلییب کنییتییخییابییااییی 93درمییقییابییت 

رئییلییس جییمییهیییرکسیی یی   «رییار یییس مسییا»خییید

ایسط رملسلی   2227 رکستنککی بی لیی ااسال 

کنتخابا   لک شکنتخابا  کمالک ش   کما طیک ی کرک  

کشهیمییا  ر ش کمیالک  یلییک شی »  ریار یییس مسییا« 

Eva Morales   ا نییتییلییجییه » اییقیی ییب« بییه بییهییانییه

کنتخابا  رک   یل نالکد   دسی  بیه ایشیاهیکک    

درگلکاهای خلابانی  آایش شد  کمیاریو میمییمیی 

شدن   با حماا  کرایش   ی یلیس بیه کیای    آشکر 

اید  های شحمتالش میکدک   بییای   هییکدکرک    

 عا لو اهال ها ا  طک  کر رئلس جمهیرگکدکختی ی  

  خانه های  عا لو   رارم  ک  د  تی رک بیه آایش 

 12رهل ن    ک ج درگلکاها اا هملو ر ش االهی ی یه 

با اه ای  کمیتیککضیا  اییسیط نیکم ککدکمه دکش    

سیاشمیا  “ مخا فا    حماا  رهیرهای میسیک به 

  نشک هلا  کمی کمیی کایو ”  رهیرهای آمکاالاای

مجمیمه ره ات  نفیی  کشل نتو می باش  مخا فا  

خیکها  کبیطیال کنیتیخیابیا    بیکری یاری کمضیای 

رملسلیی  کنیتیخیابیا  شی نی ا بیا ک ی کایش  هیارهیا 

بکمیرک س رئلس جمهیری رسیمیا ایمیاک خییکسی  

های مخا فا  رک  یذایک ی   بیا بیکری یاری ایمیامیی 

کمضای رملسی  کنتیخیابیاایی کمیالک ریکد  ریه بیه 

ش دی اه کنیتیخیابیا  سیککسیکی ایتی  نیشیار  

ساشمانهای بلو ک م  ی بیکگی کر میی شیید  هی ییش 

ج  ساغتی کش کاو سخ ا  میرک س ننذشته بید ریه  

 هار کراش   نیلیک هیای  ی یلیس رهییر بیکمی یلیه 

 ای یلیامی  “ میرک س ک  کاش اا      کمان   کراش 

خیکستار کستغفای رئلیس حیمیهییری شی  ” را لما 

ره همه خیکس  های مخا ا  رک بکآ رد  دسیتییر 

بکگ کری کنتخابا  ج ا  ایخی  نیشیار  سیاشمیا  

میال   بیک سیک یلی ییی  می یت رک کمیالک ریکد  بییید 

نلک های مختی ی  کرایش    ی یلیس کش دسیتییرک  

رئلس جمهیرابخهی کش آنها ب یر  ساشمانلا ته 

درحا لاله ر ی خیدرک  یشیانی   بییدنی  بیا کمیمیال 

خهین   کاتاد رمب  هککس درجامعه شمل یه رک 

بککی ریدایا می یلیه مییرک یس  یککهیه ریکدنی   کایو 

ک  کما  خهین  آمل  اا آنیجیا  یلیش ر ی  ریه در 

سام  بع  کش کمالک کنتخابیا  جی ای   9هملو ر ش 

کش طکپ رئلس جمهیر ا  یکمیانی   ریت کرایش   

رئلس   لیس بیی یلییی جی ک کش ایالی اینیک در ایه 

م اح ه ا ییای ایینیی بیککی بیک یککری "صی یح " 

درخیکس  کستعفای رئلس جمهیر رک دکدن    می   

بیا  Eva Moralesریااهی بیعی  کش کایو  یکمیا  

مهیر  بیامیتیتی ایو خییدا ایعی یی کایتیادایه هیای 

کجیتیمیامییا کمیالک   –رارگکی   نلک های سلاسی 

کستعفا رکد   در  لامی ا یا اینی بککی بیاشگهی  

  بک ککری صی یح کجیتیمیامیی کش سیمی  رایاسی  

جمهیری ر ار  گک     رئیلیس جیمیهییر در کایو 

 لاکا کمالک نمید :" ریه کسیتیعیفیای میو بیککی کایو 

کسی  رییه د  رهی ییک ک یییشاسییلیی  دسیی  کش آاییش 

سیشی م اشل مکدما  بکدکرن    بیککی کایو ری یار 

می رهه ره م ارشاو ش    میکد ریه در  سیتیهیای 

سلاسی در حال  عا ل  هست   ا ایتی  ایعیقیلیب   

آشکر  ککر ننلکن    مو متاسفیه   بسیلیار نینیککنیه 

بخاطک کاو ریداا   م ارش  کدکمه دکرد   ما م ارش  

ما  رک بیککی حیقییق مسیا ی در جیامیعیه کدکمیه 

 خیکهله دکد   " 

سیال رهی یکی  19در طی  2223بی لیی کش سال 

Eva Morales   با بکنامه های کجتمامیی خیید ا

مل لینها نفک کش مکدک بیی یلییی رک کش  یقیک نیجیا  

دکد   گستک  کمالانا  اککبکی   کاجاد جاد  هیا ا 

 ک ژ  های   میرد نلاش جامعه کاجاد ااسیلیسیا    

خانه ساشی بککی ط یقیه ریارگیک  ک هیار میتیک ک 

بی لیی ا کمالانا  به کش    درما  مجانی بیککی 

اید  های  قلک ا م ی ریکد  می یابیا طی یلیعیی گیاش 

) بی لیی االی کش ب رگتکایو رهییرهیای دنیلیا در 

ای ل  گاش کس  ( م ابا ط لعی   ج نت در دستییر 

 ریییییییار د  ییییییی   یییییییککر گیییییییک ییییییی   

میرک س می   ش  با اغللیک  یانیی  کسیاسیی  ایه 

نشاک سلاسی سالیظر ره در آ  هییای   ییمیی   

های بیمی به رسمل  ش اختیه میلیهیید رک   که  

 ااسلس ر   

میرک س بم ابه ره ک "ج  هی بککی سیسلیا یلیسیه"  

با س طه آمکاالا در م طقه مخا   بید ک  در سیال 

ا  ل لپ گی  بکپا سفلک آمکاالا در بی لیی ۵۵۵۱

رک کخککج رکد   عا ل  ساشما  می یارش  بیا مییکد 

مخ ر آمکاالا   نل  عا لی  آژکنیس اییسیعیه  بیلیو 

 .ک م  ی آمکاالا دربی لیی رک متی   رکد 

دشم ی سکمااه دکرک    رارا های بلو ک می ی یی در  

بی لیی بک م له جالیم  چیپ بیی یلییی کش هیمیا  

آغاش بیک سیکریار آمی   حیالییمی  بییجیید آمی    

سییاشمییانیی هییی گییک   هییا   اهییالییلییال    کحیی کب 

ک لنارشی بک م له بکنامه های مکدمی د    چیپ 

بی لیی کش کاو شمیا  آغیاش گهی    کنسیجیاک کایو 

گک   ها با حماا  ما ی   سلاسی کمکاالای شما ی 

بییخیی یییص بییا بییه حییالیییمیی  رسیی   اییککمییپ در 

کمکاالای شما ی گستک  اا     طیری ره اککمپ 

دشمو کصی یی صی یح    سییسیلیا یلیسیلیه ا جی ی  

سلاسی   نیشیامیی بیک می یلیه رییبیا ا   –ک ت ادی 

کمیالک  2219نلالارکگیئه ا بی لیی    نی  ئیال رک

نمید   اه ا های نشامی   متاصک  بی رحمانه ی 

ک ت ادی کمکاالای شما ی بک م له ریبا    ن  ئال 

اار ی  به شالس  رهل     ک یشاسلی  بیرژ کشی 

 نیی  ئییال رییه حییمییااییتییهییای اییککمییپ   رهیییرهییای 

کم کاا لستی آ ما  ا  ککنسه   دانک هم لمانا  آنکک 

به همکک  خید دکرد ا اار ی  نیتییکنسیتیه بیک می یلیه 

 ن  ئال به می قلتیهیای بیکنیامیه رای ی شی   خیید 

 دس  ااب    

بی لیی ج   االی کش رهیرهای کمکاالای جی ییبیی 

متسیب ملهید ره بلهتکاو ریدااهای نیشیامیی رک 

اار ی  در ااراب  ار  کمکاالاای ج یبی بخید دای   

سیال حیالییمی  چیپ  19کس    ا ها در طی کایو 

بی لیی بید ره خی یکی کش رییدایا در کایو رهییر 

ن یید   خ ی ی  طی یقیاایی    یاایه   کسیاس نیشیه 

میلیالدی   در ریت  92مل لتاراسه بی لیی کش دهه 

سال  لش به به   ر   19در  ک  بلسته ملالدی اا 

رسل   نلک های کنقالبی   چ ها در بی لیی به کاو 

شالت بید ره امامیا در کخیتیلیار کمی یکایا یلیسیتیهیا   

ژنکک های داالتاایر  کبستیه بیه آ   یککر دکشی    

 82حالیمتهای داالتاایری نشامی بی لیی اا دهیه 

با بی رحمانه اکاو شلی  های مکپ   ایعیقیلیب   

شال جه بیا هیمیالیاری سیاشمیا  سیلیاا نیمیاای ی گیا  

کاییتییاداییه هییای رییارگییکی ا سیییسییلییا ییلییسییتییهییا ا 
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رمینلستهای م ارش ا ک ییکک بییمیی ا دکنهیجییایا  

م ارش ا شنا    ر ش فالکک  کاو رهییر رک میک د 

سییکریییب  ییککر مییلیی کد   کاییو شنییجییلییک  هییای 

کم کاا لستی    لین های آنا  با کرایش   سیکمیاایه 

سال جالیم  چیپ هیا بیه  19دکرک  ه یش بع  کش 

نیتییکنسی  بیخییبیی کش   Eva Moralesره کی 

راهه رو گکدد    ااه هیای نیشیامیی ک یتی یادی   

 ضاای هم  ا  مستقله   غلک مسیتیقیلیه در دسی  

میکمت آنا   ککر دکش    بیهیمیلیو خیاطیک کمیک ش 

شاه  اه ا ک    ا ملما  ر سای کراش   رئلس 

  لس بی لیی هسیتیلیه ریه دسیتییرک  خیید رک بیه 

رکسی می نهان     کر یی  شیاهی  خیککبیالیارایهیا ؛ 

اه ا ک  ا اک ها ا بمب گذکراها   آاش سیشایهیای 

ساشمان هی ش   ک یشاسلی  طک  کر ریدااچلیهیا   

کم کاا لستها طی درچ   ر ش گذشیتیه در بیی یلییی 

 هستله  

نییکمی یک خیانیه خییکهیک رئیلیس  8در ر ش  ش ی یه 

به آاش رهل   ملیهیید     Eva Moralesجمهیر 

م اشل ک ککد  عال سلاسی حامیی د  ی  شی یاسیاایی 

ش     میرد هجیک  ککر میلینیکد   شیخی یلیتیهیای 

م ارش   سیسلا لس  میرد اه ا   ککر می گلکن    

ملو کاو   ااا در طی چ   سال گذشیتیه   میاهیهیا 

 لش نل  در  ن  ئال بک م لیه حیالییمی  کنیتیخیابیی 

میاد ر  صیییر  گییک ی    بییی یلیییی در شیککاییط 

دشیکری  ککر گک ته کس    ایید  هیای میلی یلیینیی 

سیال  19مشلمی به طک  کری کش حیالییمیتیی ریه 

بکنامه های حماا  کش اید  های  قلک بیی یلییی رک 

در دستیر ریار خیید دکشیتیه  بیالی یی جیهیک  کایو 

رهیررکبه نفا شحمتالها  دگیکگیی  ریکدا کای یه 

در م ارش  سخ  در مقابت ریدااگکک    نلک هیای 

کراجامی   بیرژ کشی  ککر گک ته کن    در ر ش 

جمیعیی   Cachabambaنیکم ک در شهک  9جمعه 

کش   لس های میاسیه شد  بیا رژ  نیشیامیی خیید 

خیکستار سکننینی حالیم  ش ن    در خیلی یی کش 

شهک ها کستان کرها   شهکدکرهای می یتیخیب میکدک 

رک میرد اه ا    رته  ککر دکد    آنها رک مج ییر 

به کستفعا نمیدنی    در ظ یاش  ی یلیس   نیلیک هیای 

کراش دس  کش ننه انی   حیمیاای  سیاخیتیمیانیهیای 

د  تی بکدکشت     در ر شهیای شی ی یه   ایالیهی ی یه 

ااراب نهه   دهه نیکم کا بان های مس ح میخیا یفیلیو 

د    ب    ننه انی نلک های   لس   بی    هیلیچ 

س ی ا مکر  رکدای   ا یا ای  د  تی رک کشیغیال 

رکد    میجب به اعطلت رهان   آ  ش ن    می ایک 

االی کش کاستناهای رکدایای کاتاداه های رارگکی 

ایسط نلک های میخیا ی  د  ی  بیه درخی  بسیتیه 

ملهید   شما  شاادی مییرد شیالی یجیه   کیای    

کشکر  ککر ملنلکد   به گفتیه خی یکهیای دکخی یی کش 

بییی ییلیییی میییکمییت بییخییهییی کش کراییش    یی ییلییس   

ریدااگکک  در طی ر شهای گذشته ای یهیا می یتیشیک 

مالس ک عمت هیکدرک    نلک های طک  کر رئیلیس 

جمهیر بیدن  ره چه مقا متی کش طیکپ آنیهیا در 

مقابت آاش سیشاها   حمیال  بیانی هیا بیه  یعیا یلیو 

سلاسی شنت می گلکد ره سککنجاک رییدایای خیید 

نییکمی یک بیه ریکسیی میی  12رک در ر ش االه ی یه 

رسان ن    در امامی کرگانها   رسانه هیای غیکبیی 

سااتها   خ کگ کراهای آنها ریه خیید رک بیعی ییک  

 ی یمی کد »  آشکد ا دمالکک    ب    سیانسییر« کخ ار 

می نماا   ا در طی ر شهیای گیذشیتیه حیتیی ایه 

ر مه کش ریداا   آاش سییشایهیا ا خیککبیالیارایهیا   

اه ا های ر سای  ی یلیس   نیلیک هیای کرایش در 

بی لیی رک به ملا  نلیا رد  کنی    آنیا  بیه ظیاهیک 

دمالکک  ا کما ب ابه  ااه طی یقیاایی     بیه ریکسیی 

نهان   نلا  بیرژ کشیا داالتیااییری سیکمیاایه   

حارمل  بیرژ کشی رک در دستیر رار خید دکرن   

سکریب م ارشک  س  االاها ا اعقلب ریارگیکک    

م ارشاو سیسیلیا یلیسی    ایید  هیای شحیمیتیالیش 

 بطیرر ی بیاشگیکدکنی   خییکنیتیاهیای نیشیامیی رک 

درمقاب ه با میج خیکس  های رکداالال  چیپ کایو 

 ج کما رکدردستیرخید  ککردکد  کن  

سیال حیاریمیلی  میکدی  19بی لیی در م   ریاا  

رها رش   ره ککاجاداه رها رشک  ره با کنتخابا  

آشکد ا بییه راییاسیی  جییمییهیییری بییکگیی ایی   شیی    

رهیرهای کم کاا لستی غکبا بخ یص آ یمیا  ا 

 ککنسه ا کنن لس به سکرکدگی کم کاا لسه کمکایالیا 

سال بکم له آ  ایطویه  19ب    کست  ا در طی کاو 

 –رکدن   هلچ اماا ی بککی همالاراهای ک تی یادی 

سلاسی با بی لیی ن کشت     کح کب  ل ککل کر  اایی 

ا سیسلال دمالککاها ا دمالکک  مسلتلهای  کر  یا 

سییلییاسییی   –  ر ییکمییلییسییتییهییا بییا  ییک ژهییای مییا ییی 

ک یشاسلی  بی لیی رک در طی چی ی  سیال گیذشیتیه 

حماا  رکد  کن  ) به گ کرشا  ا خ کها    یک ژ  

هییای میییجییید در سییاایی   شکر  کمیییر خییارجییه 

رهیرهای غکب ملتیک  مککجعه رکد (   در حیال 

حاضک نلک های مشلیمیی بیه هییکدکری کش دسی  

خید   Eva Moralesسال حالیم   19آ ردهای 

رک بسل    سیاشمیانی هیی ریکد  کنی    بیخی ییص 

  ایی د    Indios(   Indigenaنلک های بیمی )

هییای  ییقییلییک بییی ییلیییی رییه دهییهییا سییال حییارییمییلیی  

داالتاایری سکمااه دکر    نیشیامیلیا  رک بیکد   

رهل   کن  ا نمی خیکه   د بار  میرد سیکرییب   

کست یمیار  یککر گیلیکنی    حیکریتیهیا   ایعیقیلی یهیای 

د بیار  در خیلی یی   Indiosرکسلیسیتیی بیکمی یلیه 

میی ییاطیی  در دسییتیییر رییار میییکمییت کراییجییامییی   

ک یشاسلی   ککر گک ته کس    در ر ار ایعیقیلیب   

اه ا  نلک هیای سییسیلیا یلیسی  ا  یعیا یلیو می یارش 

Indios   میرد اه ا  جانی   میا یی  یککر گیک یتیه

 کن    

Eva Morales , Indiods   نلک های سیلیاسیی  

کجتمامی   کاتاداه های رارگکی بک م له اه ا ک  

  اعقل ا  نلک های کراجیامیی کمیالک میقیا می    

کمیالک   Eva Moralesبسل  ممیمی رکد  کن    

رکد  کس  ره : " خطای مو کاو کس  ریه چیپ ا 

Indgena    ض  کم کاا لس  هسته ا مو   خی ی  

بی لیی م ارش  خید رک هم  ا  کدکمه خیکهله دکد   

" 

سکنیش  ب لیی باردانک نهیا  میلی هی  ریه بی    

درهه شالستو ماشلو د  تیی بییرژ کشی ایال    

  کراراهای نلک های چپ  م ک ا م ا ا اید  هیای 

شحمتالش بیسلی یه هیمیلیو دسیتینیا  هیای نیشیامیی 

 بیر رککاله به جا مان   درهیه رییبیلی   خییکهی  

ش  ای یهیا  ی ر  ک یتی یادی  سیلیاسیی   نیشیامیی 

دردس  اید  های رارگک  شحمتالش درشییرک هیا 

 سااککرگانهای ک ت کر اید  کی کسی  ریه میلیتییکنی  

سم  گلکی سیسلیا یلیسیتیی   رهیائیی ایید  هیای 

 درب   سته  کست مار رک ااملو  اضملو نماا  

 2218دهه نیکم ک   

 خسک  کس اا  
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وبرقراری سیستم برای مبارزه سازمان یافته کارگران وزحمتکشان و برای سرنرونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی 

 اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها دریک جبهه انقالبی متحد شویم .



 

 ائلوا چه رارگکک  باش   چه دهیقیانیا    چیه 

ک هار ره درآم  بیرریککسیی   ایا میعی یمیا    

 کستارک   ه کم  ک    ر ش فالکک  متعیهی    

غلک  کش ح  اهالت   ات ب  آشکداهای م نیی  

بکخیردکرباش    بیرژ کشی کایکک  کسیاسیا بیا 

سکرییب   میتیی آشکدایهیای سیلیاسیی   حی  

اهالت   ات ب ط قه رارگک  شحمتالها ا بیه 

کن اش  سکمااه ماد  ریکد  کسی   سیکمیاایه 

دکری درکاکک  به کاو شلی  االامت اا ته کسی   

ک  ته درکاو کستککا ی سکمااه دکری غکب هیه 

به خاطک م ا ا ک ت ادی   ژئی  تله خیید بیا 

ط قا  حاره کاکک  هه رکی   هه شبیا   بیید  

کس  ا ها درد ر  هائی ره درنیتیلیجیه حییکد  

بلک نی   اا ج  یهیهیای کجیتیمیامیی  یک ی ر ا 

حالیم  های مکر ی ضعلی  شی   کنی ا کایو 

اید  های متک ک ایکنسته کن  اهال های ص فیی 

  سلاسی مستق ی بک ا دکرن   بیککی د ر  کی 

 کشآشکداهای نس ی بکخیردکربهین  

ب ا بککایو در نی یید اهیالیت   ایتی باآگیاهیی 

سلاسی   ط قاایا آرکاش سلاسی  هیمییکر  بیه 

ضکر اید  های شحمتالش مکدک بید  کسی    

االی کش میکمت میهیه شیالیسی  هیای آنیهیا در 

م ارشک  ک ت ادی   سلاسی   بیا   شالیسی  

  مق  هل ی  لامهای متعی د آنیهیا بیککی رسیب 

آشکدیا بککبک   ح  اعللو سکنیش     یاایا  

دکد  به  قک   سته   کست مار   ش ر سکریب 

 درجامعه ماامتسیب ملهید  

درکدکمه بامالحشه کجیمیا یی  ضیعیلی  جی یهیه 

ک یشاسلی  رژاه   نل م ک علو سلاسی متهالت 

  ک عی اید  مشله رار شحیمی  ریه درخیالل 

د دهه کخلک  لامهای  سلا  خینل ی رک می یلیه 

حارمل  سکریبنک   غیاراینیک 

بک ا ساخته کس  ادرمللابلیه ریه 

ب    حت بیکخیی مسیائیت می یکک 

مکبیط به ا کرک کنقالب کشجم یه حیت مسیوی یه 

کاتاد هاا سکنیش  خل   های نیاگی ایک آایی 

 نل  بهتک کش گذشته نخیکه  بید 

 آرایش سیاسی در جبهه  مخالفان 

درکاو طل  ما شاه  د  ها ح ب   ساشما    

متا ت را    درش  هستیلیه  بیخیهیی کش کایو 

کح کب   سیاشمیانیهیای درک ییشاسیلیی  رژایه 

هکچ   کش خل شهای ایید  کی د یاع میلیالی ی ی  

 خیکستار دمیرککسی   سالیظراسه   غیلیک  

هست  ا کما ب تاظ م ا ا طی یقیاایی   کمیالیانیا  

کجتمامیا اا با بخهها   ج اح هائیی کش رژایه 

هییمییسییی هسییتیی یی    اییا درصیییر  گییذکر کش 

جمهیری کسالمیا نه ملتیکن     نه ملخیکه  ا 

مطا  ا  کص ی   مم   ک تی یادی   سیلیاسیی 

اید  های  لاک ر     رک بیکآ رد  سیاشنی   آنیهیا 

اغللککای رک درحارمل  سلاسیا نیشیلیکجی کئیی 

داو کشد      بکخی مطا  ا  دمیرککاله رک 

دربکنامه خید دکرن   کما کشمهارر  ایید  کی 

درسکنیش  سلاسی جامعه بیلیه دکرنی    آنیکک 

هم کد سیسلا لسه   ک الار رمینلسیتیی شیمیکد  

  رد ملال     ب ا بککاو درحکرتیهیای ایید  کی 

نییلیی  خییط  ییکمیی هییائییی دکرنیی    هییکشمییا  

کمتککضا    کمت ابا    اشاهکک  اید  کی 

مطا  ا  شا  کش آ  خط  کم ها م یر ملال  ا 

ات  م یک  غلکمیمی یی بیید  میطیا ی یا   ایا 

 ییکهییلیی  کشخهییینیی    غییلییک   ک یی کمییا    

کبتالارک  ایید  کی درمیقیابی یه بیا سیکرییب   

رهتار بی رحمانه حارمل  رکنق  ملال ی ی    ایا 

کشکا اله ایید  شحیمیتیالیش بیتییکنی ی  کش طیکای  

شیرکها دراعلو سکنیش  سلاسی خید مستقال 

ممت بال     به مهارری  سیلیاسیی بی یکدکشنی ا 

مخا ف  ملیرشن   کاو طل  ها  سلا   مت ییع 

هست   کمام لکغه کدمااها  نملتیکنی ی  نیمیاای ی   

مطا  ا  ک ت ادی  سلاسیی ایید  شحیمیتیالیش 

ات  سته  کست میار بیاشی ی  ریه هیمی میا  هیه 

خییکسیتیار آشکدی کسی    هیه می ک ی ا   بیه 

ایییعییی یییلیییکی خییییکسییی  هیییااهیییا    آمیییال   

آرش هااها  م اصک  یی کش سیسلا لسه دکرد 

  ب    جه  گلکایهیای سییسیلیا یلیسیتیی  یابیت 

 اتق  نلست   

درجبهه انقالبیون ،جبهه مهدافهعهیهن 

طبقه کارگر و زحمتهکهشهان اقهیهام 

 (8کنندگان( چه خبر؟ا

ساشمانها  کحی کب  گیک   هیائیلیالیه  

دربکنیامیه   میمیت خیید می ک یا می یا یا ایید  

شحم  ریش ایتی  سیتیه   کسیتی یمیار اشنیا ا 

متلط شاسی ا  یاایا  دکد  بیه سیتیه می یی     

هست     بککی اه جامعه سیسلا لستی   بکی 

کشسته  کست مار  سیکرییب می یارش  میلیالی ی ی 

)شکر  ر   گا  درکمت ابا    کمیتیککضیا  

 خیلیی شییهییای سییا ییهییای کخییلییک مییمیی اییا  ییاایینییا  

کجتمامی کاو نلک هامیتیسییب میلینیکدنی (نیلی  

طل   سلعی رک اهاللت مل ه     در ککر  گی 

 افک ه بسک مل کن   میتیاسیفیانیه بی  یلیت سیا یهیا 

سکریب   شاس   م ارش  درا عل ا کنتکک ا  

 ضع  های مکسییک هیکگیک   جی ک کشایید ا 

میی ییت  ییک ییه گییککئییی امییتییفیی ییلییسییه ادگییمییااییلییسییه 

اآنارشلسه ا خییدشیلیفیتینیی     درمیلیا  آنیهیا 

نل  کک ک  کس   دکرکی مم الیکدی میخیکب   

 هملو مسائت نل  بام  ش   کختال ا  سلاسی 

  دا گاهی دردر   کاو طل  مجککئی درس  

  جااناهی شااسته بککی م اح ه    االامت دا  

گا  های نشکی   میکضا سلاسی  نیلیابی    یذک 

معمیظ بک ش مم ی هککختال ی به  یککری ی گیی 

  کنهییعییاب دکمییو مییلیی نیی   کاییو کنهییعییابییا  
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در نبود تشکل و تحزب،آگاهی سیاسی و طبقاتی، آرایش سیاسی  همواره به ضرر توده های زحمتکش مردم ”...

بوده است و یکی از عوامل مهم شکست های آنها در مبارزات اقتصادی و سیاسی و بویژه شکست و عقبنشینی 

قیامهای متعدد آنها برای کسب آزادی، برابر و حق تعیین سرنوشت و پایان دادن به فقر و ستم و استثمار و 

 .“زوروسرکوب درجامعه ما،محسوب میشود 

 آبانماه و ضرورت جبهه انقالبی ارزیابی مختصرازخیزش

 9ادامه از صفحه 



 

  ککر  گلها ممال کش ایکنائلهای دخیا ی  گیکی 

کاو نلک ها درج  ههای رارگکی   کجیتیمیامیی 

جامعه راسته کس  االیشیهیای ایاری یینیی بیککی 

 ااا  دکد  به کاو  ککر  گلها به جائی نیکسیلی   

کس    اجکبه سه کاتاد ات  م یک  کاتاد چپ 

رییارگییکیاکاییتییادکنییقییالبییی نییلییک هییای چییپ   

رمینلس    آخکاو آ  کاتاد   همالاری بیلیش 

ح با ساشما ا  نیهیاد هیای میخیتی ی   27کش 

طک  کررارگیکک    شحیمیتیالیهیا   می ک یعیلیو 

سیسلا لسه رک ملتیک  ناک بکد ره درری یفیککنیس 

 ااه را ی ش    بکغه شحما  »  کش لاک اا لاک« 

طا    کساا دس  آ رد های  ابت کاالاءا کمیا 

بییک شبییکخییی کخییتییال ییا  سییلییاسییی   ر   

بکخیرد غلکدمیرککاله بیا طیکح  حیت کایو 

کختالپ نشکک ا ممال کاو کاتاد رک نیلی  بیعی  

کشهه  سال همالاریا  به  کاتاد ممیت شیش 

 جکاا  سلاسی اق لت دکد 

ک  ته درکاو طل  هست   جکااناایی ریه می میی 

هست    لین  کرگانله با ج  ش ط قه رارگیک   

شحمتالیهیا    غیلیک  بیک یککرریکد  کنی    بیا 

خیدشلفیتینیی  کغیککق گییئیی خیید رک سیتیاد 

ره کی   میرد کمتماد    ثیق ط قیه ریارگیک 

  شحمتالها    م کد ملال ی ی   کای یهیا رک نی یاای  

ج ی گک    هک اشاهکک      یلیاک ایید  کی 

بیا    لاک کخلک ایید  هیای میکدک در جیکایا  

ک  کاش  لم  ب  او   س س  طا ش یالیه هیای 

کا تکن ا بخیبی نها  دکد ره متاسفانیه بیا کایو 

اجکبلا ا ریچالتکاو د ل ی ن کرد ره کدماهای 

 چ لو کح کب  ساشمانهائی رک با ر رکد 

 س مسو ه م ار  کشکاو کس  ره درکاو طلی  

ما چ  د جلو کح کب  ساشمانهائیی دکرایه ریه 

م لکغه االشها  جانفهانلهای بی   یفیه دررک  

آشکدی  سیسلا لسها کما به ا هائی  ادربه ااثلک 

گذکری اعللو ر     ر ی ج  ههای کجیتیمیامیی 

دررکستای که کپ خید نلسیتی ی ا چیه رسی  بیه 

کا اله هیمی یی  حی ب طی یقیاایی مییرد  ثییق 

 کمتماد رارگکک    ایید  هیای بیه جیا  آمی   

ره ک م ارشک  آنها اا سکننینی کنقالبی رژاه 

جییمییهیییری کسییالمییی   کسییتییقییککر شیییرکهییا   

سیییسییلییا ییلییسییه بییاشیی یی  کاییو جییکاییانییا  ظییاهییکک 

 الافکمهیای مهیتیکریی رک ای یشیلیه   می یتیهیک 

ملال    )رجیع ر ل  به  الافکک ها  بلانله هیای 

سلاسی آ  سه کاتاد   بلانله های سلاسی   کاو 

بلس        اای آخکی( ریه کایو  یالایفیکک هیا 

ب تاظ مضمیی   کهی کپ در ک یا کمیکبیا ایه 

بکنامه ح بی افا   چ  کنی ن کرن ا بیا  جیید 

کاو ره چ لو کشتککراای رک  ییرمیی یه ریکد    

م تهک ملال   ا کما نه ای یهیا  یای  حی   هیای 

ح بی   االی ش   با هه نملک ن ا ب اله بیکغیه 

کاو کشتککرا   اایه کی کمیا بیکسیک کخیتیال یا  

ظاهکک  له لی یی نهی   کی ریه درمیمیت کایفیاق 

ملا ت   ) نشلک کاتادممت   هیمیالیاری رییمی یه 

ح ب رمینلس  با جکاانا  رکدستانی ( با بو 

بس  میکجه ملهین    کایو کخیتیال یا  کغی یب 

ب    ا بلکظشک کشبستک م اح ه نیشیکی خیارج 

ملهید   ات  ایاثیلیک ر یابی  هیای  یک یه کی 

 ککرگک ته  درنتلجه کصت مسوی یه بیه حیاشیلیه 

ر ته  بفککمیشی سی یکد  میلیهیید  نیتیلیجیه آ  

باشای ل  بی کمتماداها   ج کئی ها ی غلیکظشک 

  ناایکنلای باشهه بلهتککس     ک کضح کس  

کاو ناایکنلها با باشای لی  ک یالیار یک یه گیککایانیه 

  کدماهای غلک ک عی هضه ملهین  

شالی نلس  ریه کمضیا ری ی ی گیا  چی یا  میفیاد 

نشکی سلاسی با ریمیتیکایو رییشیش میلیتییکنی ی  

 حیی   هییای حیی بییی رک سییاشمییا  بیی هیی یی    

  رامی ی  ایک  کرد میعیادظ  سیلیاسیی شی     

دررکبطه باج  ش های کجتمامی حیی حیاضیک 

ره م می نماا  گی م ا ا آنیهیا هسیتی ی ا نیقیش 

میثکاکی باشی بال     کاو بهتکایو   می یاسیب 

اکاو رک   ح     همالاری نیلیک هیائیی کسی  

ریه دررک   یلیک شی آرمیا  طی یقیه ریارگیک   

کستقککرسیسلا لسه  لالار ملالی ی ی  درهیکحی ب 

ج ی   مسویل کختالپ نشک جیدخیکه دکش  

 کمییک مییادی کسیی   هییکگییا  کاییو کخییتییال ییا  

بکسمل  ش اخته شین   حیل آنها بیه بیتی    

م اظک   کدکخته شیدا کاو کمک به شن      ییایا 

بید  اهیالیلیال  حی بیی   ایالیامیت آ  ایاری 

خیکه  رسان    میتیاسیفیانیه درحیال حیاضیک بیا 

ایجه به مجمیمه دکد  هاا چ لو هی  یی ایعی یی 

رسل   به  ح   های حی بیی بیککحیتیی  یابیت 

دستکسی نلس    بککی اتق  آ  باا  رییشیش 

بلهتکی رکد   ااش  با  جیید حی ب  ی رایمی ی  

رارگکی هه کمککاتادهای کجتمامی با متت ایو 

  یمی   ط یقیه ریارگیک کمیکی کسی  حیلیاایی 

 ب    چ لو کئتال اای  لک شی  یطیعیی طی یقیه 

 رارگک ممالو نلس  

درکاو شالی نلس  ره بککی ا کرک کنیقیالب   

 لک شی بککهکامو ه کرسک سکمااه  سید ره 

دررهیرما کشطکا  ا فل  داو د  ی  میا یلیای 

خینخیکری رک بکمق رک  اید  های شحمتالش 

حاره نمید  کس   جید ح ب  لهک  کنیقیالبیی 

 یییک  یییتیییکی ظشک  ضیییک ری کسییی     یییی 

درشیییککایییطیییی ریییه 
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 بعددر صفحه  ادامه

کنرره پنجم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با درنظر گرفتن ضرورت زمان و مبرمیت اتحاد همه نیروهای انقالبی مهعهطهوه بهه 

جنبش های اجتماعی ونیز با درنظر گرفتن ضرورت حضور عملی آلترناتیو سوسیالیستی و چپ انقالبی در برابر سایر آلترناتیهوههای 

بورژوائی و ارتجاعی و. رفرمیستی در مبارزات جاری ، بار دیرر رهبری سازمان را موظف میسازد فعالیت و تالش خهود را بهرای 

تشکیل جبهه چپ انقالبی متشکل از تمام احزاب و سازمانها و تشکل های سیاسی و انقالبی متعلق به جنبش های اجتماعی کارگهران، 

زنان، جوانان، هنرمندان، روشنفکران، دانشجویان، معلمین و خلقهای تحت ستم و استثماررا افزایش دهد. و این نوع اتحاد اجتماعی را 

 بمنظور تقویت آلترناتیو سوسیالیستی و چپ درجامعه مطرح سازد.

 13کنرره پنجم اتحاد فدائیان کمونیست شهریور 



 

بیی ظاییت مییخییتیی یی  چیی ییلییو حیی بییی رییه رکبییطییه 

کرگانله با ط قه دکشته باش   حی  ک یت بیخیش 

کر کاتی کش ط قه رک نیمیاای ی گیی بیالی ی ا شیالیت 

ننک ته کس   اهاللت آ  درچهه کن کش ن داه 

هه نلس ا اال ل  چلس  ؟ همانطیرره مل ل له 

نشاک حاره بککاکک  با بتکک  سلاسیی میمیلیقیی 

ربیییک کسییی    ر ش بیییه ر ش ایییید  هیییای 

 سلعتکی به مکصه م ارش  رهیلی   میلیهیینی  

 شعارهاای نشلک رارانا  مسالو  آشکدی ریه 

دکرکی م اصکسیسلا لستیی میمیلیقیی هسیتی ی ا 

اید  کی ایکمیلیهیینی   درچی یلیو شیککایطیی ریه 

جامعه آبستو اتییظ  میهیمیی کسی  اجی ی یش 

های کنقالبی م تشک کاجاد چ لو ح بی نملمان ی  

   طعا چ لو ح بی ای یهیا درجیکایا  می یارش  

کس  ره بیجید ملاا   درشیککایط ری یینیی ریه 

جیی یی ییش کنییقییالبییی  ییا یی  رهیی ییکی  بییکنییامییه   

کسییتییککایی ی   اییارییتییلییه هییای ظشک کسیی    

درشککاط  ککر  گی بسک میلی یکد  خیلی شیهیای 

اید  کی با س  سکریب  شن ک  میکجه شی     

کشای ک ک بییاشمیلییمییانی یی   کحی کب  سییاشمیانییهییای 

سیلیاسییی میی میی طیک ی کری کشطی ییقیه ریارگییک 

کرا اطی کرگانله  شن   بیا می یارشک  جیاری 

ن کرن     ر د خید کاو جکاانا  بیه میکصیه 

م ارشک  مم یی کشچیا هیهیای میهیه میتیسییب 

ملنکدد درچ لو شککاطی  نه ا ها کاتاد طیلی  

گستکد  کی کشکح کب   ساشمانیهیا   نیهیاد هیا 

 اهالی یهیا   یعیا یلیو ریمیینیلیسی   طیک ی کرک   

آشکدی  سیسیلیا یلیسیه درایه جی یهیه کنیقیالبیی 

ضک ری کس ا ب اله اال  کاو نلک هیا بیککی 

کایتیاد میمیی یی ریارگییکک ا بییلیالییارک ا حییاشیلییه 

نهل ا ا شنا ا جیکنا ا آمیشگیارک  ادهیقیانیا  

دکنهییییییجیییییییاییییییا  اهیییییی ییییییکمیییییی یییییی ک    

کستادک ا   درشاکچتیک جی یهیه کی کنیقیالبیی بیا 

هی پ ایغییلیلییکک  بی ییلیادی درسییاخیتییارسیلییاسییی 

ک ت ادی   کجتمامی رهیر  بک ککری سلسته 

ک ت ادی   کجتمامی نیاو م تی یی بیکشییرکهیا 

 ظلفه کی  ییری  حیلیاایی کسی   جی یهیه کی 

کنقالبی ره بتیکن  امامی ج  یهیهیای کجیتیمیامیی 

رکداالال رک نماا  گی   آنها رک میتیتی  ری ی    

اید  هیای شحیمیتیالیش بیتییکنی ی  شایکچیتیک آ  

م ارشک  خیدشا  رک ساشما  ده    کاو ج هیه 

کشطکا  کرکئه بکنامیه کی کنیقیالبیی   ایعیلیلیو 

کسییتییککایی ی  اییارییتییلییه هییای مییتیی ییاسییب بییا 

آ املتیکن  ایکش  سلاسی رک نل  بیه نیفیا ایید  

های شحمتالش مکدک ایغیلیلیکدکد    می یارشک  

ر شمک  آنها رک ره کی رکد   ا کررا  ظشک 

بییککی  ییلییک شی  ییلییاک آاییی رک  ییککهییه سییاشد  

کح کب   جیکایانیا  ریمیینیلیسی   طیک ی کر  

سیسلا لسه نل  ضیمیو شیکری  مییثیک درکایو 

ج هه ملتیکن   درجه   ح   ح بی بیالییشی ی  

  هه کشطکا  ا  لا  اک ا  سیسلا لسه   نیلی  

م ارش  با نیا یلینیکی جیکایانیا  غیلیک یک یتیکی 

شمل ه های  لین  اا بی با ط قه    حی   هیای 

 ح بی طککش باظاک رک ممالو ساشن   

خالصه رالک کا اله آرکاش کجتمامی اید  هیای 

شحمتالش مکدک ره در اص یه ایه دهیه بیلیش 

کشسه بار به  لیاک بیکمی یلیه نیشیاک ضی  بهیکی 

حاره بکخیکسته کن  هکچ    یی کس   نسی ی  

بیه دشیمییو اییفییق دکردا کمییا بیی یتییاظ سییلیاسییی 

 سییاشمییانییی  کمییک رهیی ییکی کنییقییالبییی بسییلییار 

ضعل  مل اش    درشککاط ضع    ککر ی گیی 

اشلفته ش   کنقالبلی  بیای   ریمیینیلیسیتیهیا بیه 

ایخا ی اکاو م ارک   چس ل   به شیعیارهیای 

کنت کمیا اع ی کشااد بکد  م ارش  طی یقیاایی ا 

کاییالپ  ییکصیی  هییا   دکمییو شد  بییه ایییهییه 

رارگکک    ک عل  کاو کس  ره رمینیلیسی  هیا 

اکنقالبی ها  چپ هاانملتیکن   رژاه جمهییری 

کسالمی رک سکننی  ر   ا منک آناله با  ی ر  

متهالت مشله بیرژ کشی کاکک   ر ش فالیکک  

بیرژ ک  هه  لا ه های کنها مقاب ه ر     امیامیی 

اید  های  سلا اهل ستا  شهک  ر ستاا نیلیمیه 

 ک  تکهاا رس ه ج ا بلالارک  ا شنا    غیلیک  

  غلک  رک متت  رکد   ره کی ر     

تشکل پرولتاریائی و جبهه انهقهالبهی 

توده های تحت ستم واستثمارمیبهایهد 

 شعار عملی روزما باشد.

مال   بکشکر  درم ارشک  ر شمیک  طی یقیه  

ریارگیک  شحیمییتیالیهیا  ا ییکصی   کنیکژی   

کمالانا  جمعی ما باا درجه  ایتیقی  کهی کپ 

 یق بیه ریارگیک یتیه شیینی   ر شیو کسی  ریه 

م شیرآ  اهال های  یک  یتیارایائیی نیلیسی  ریه 

بیرژ کشی نل  بککی رای     یتی  کمییرخیید 

ب ک  نلاشدکرد  کگک شعیار میا بیه کایو میتی  د 

 -اهالت ریارگیکی کایجیاد بیاای  گیکدد-شید ره 

هلچ ننفته کاه  کگک ما خیید رک بیه کایو شیعیار 

مت  د ر له  کشج هه کنقالبی بککی ری یهینیکی 

درمل ک  مم ی م ارش  غا یت بیاشیلیها در ک یا 

سکمااه دکرک  رک خیشتال رکد  کاه   چکک ریه 

آنها هه بککی اتالله حارمل  خید ب    اکدای  

به کا نینه اهیالی یهیا نیلیاش دکرنی   ایا درآای ی   

شاکبارآ  خیکه   ر ی  هیمی ی یانیالیه شیاهی ایه 

ههیییلیییارایییکایییو نیییمیییااییی ییی گیییا  بییییرژ کشی 

درک یشاسلی    کشجمی یه می یلیتیضیک  رضیا 

  ه یی هه طک  کر اهالت رارگکی کس  

کح کب  جکاانا  چپ  رمینلس  باا  کبتالیار 

کاتاد ج  ههای کجتمامی جاری دراه جی یهیه 

کنقالبی رک دردس  بنلیکنی    درکایو صییر  

کسیی  رییه شمییلیی ییه هییای اهییالییت  ییلییهییک اییکاییو 

رارگکک  در اه ح ب کنقالبی ط یقیه ریارگیک 

نییلیی مییلییسییک مییلیینییکدد  کگییک جییکاییانییا  چییپ 

 رمینلس  دن ال رک  چار  هیائیی نی یاشی ی  ریه 

ر ش هماهی ی  ایید  هیای شحیمیتیالیش بیه  یا 

خاسته  سیسلا لس   غیلیک سییسیلیا یلیسی  رک 

ممالو ساشن ا درآن یر  کشحی   یک یه هیای 

کما م   ی   بی ااثلک  یککایک » رکداالال« خل ی 

 نخیکه   ر   

 

 1989آبا   28ا ی شلهیکنی 
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 آبانماه و ضرورت جبهه انقالبی ارزیابی مختصرازخیزش



 

 

 871 -// شماره  8931آبان ماه 

 89صفحه 

 مشترکاطال یه 

 در پشتیانی از اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین
 

نیکم کا مکدک معتکی در شهکهای اهکک ا سلکجا ا ب  رم اسا کهیکشا  13آبا  بککبک با  21کش بع کشظهک ر ش جمعه 
رکجا ماهههکا به ها ا خکمههکا کصفها ا مهه ا آغاجاریا شکه ک ا کمل اها س   جا شلککشا  ها 
کن اهمهاا کا اسا  ابیشهکاگ سارک ابک جو       به خلابا  ها آم ن    به ک  کاش سکساک آ ر بهای ب  او کمتککی 
رکدن   مکدک معتکی در کاو اجمعا    اشاهکک  کمتککضی با شعارهاای کش   لت: "ب  او گککنتک ش  ا  قلک  قلکاک ش  "ا 
"ر حانی حلا رو مم ال  رک رها رو"ا "داالتاایر حلا رو مم ال  رک رها رو"ا "ی   نمی  ذاکاها ح  خید رک می گلکاه"  
      خهه   کن جار خید کش کاو اعکی آشالار به نا    سفک    سطح معله  شا  کبککش دکشت    بک کساس گ کر  ها مکدک 

کن    در اشاهکک  مکدک سلکجا  اه نفک  معتکی جاد  کمل اه به آغاجاری   جاد  کهیکش به مسج  س لما  رک مس  د رکد 
 .در کثک الککن کشی نلک های کنتشامی جا  خید رک کش دس  دکد  کس 

ک ککاش سکساک آ ر  لم  ب  او به دن ال ایک   سکک  سه  ی   رژاه جمهیری کسالمی در اه ک  کک مهتکک   هماه   
بککی ج کک  رسکی بیدجه د      اأملو ه ا ه نلک های سکریبنک  صیر  گک ته ره بک کساس کاو ا مله هک  لتک 

ایما  اع ی سه بککبک ک  کاش  ل ک  ۲۵۵۵به  ۴۵۵۵ایما    ب  او غلک سهمله کی کش  ۴۱۵۵به  ۴۵۵۵ب  او سهمله کی کش 
 رکد  

کمتککضا  گستکد  اید  های مکدک در شهکهای مخت   سکک  رژاه رک سککسلمه رکد    هک اه به نیمی به ایجلهه کاو 
ا مله خید بکآم   کن   د     کا الارکنه ک  کاش  لم  ب  او رک رمه به به ید شن گی مکدک متک ک ناک می بکد  هلو  

رسانی    ی صیر    رئلسه مج س کسالمی کمالک رکد : "با ایجه به کا اله ک  کاش  لم  ب  او به اال ار    ب    کطالع
گک ته جمعی کش نماا  گا  درخیکس  بکگ کری ج سه غلکم  ی بککی بکرسی میضیع ک  کاش  لم  ب  او رک مطکح رکد  

ه کر ایما  بککی هک  لتک نل  بید  ره ک  با  ۱کن "  حسو ر حانیا کظهار دکشته ره " له هادی بککی ک  کاش  لم  ب  او اا 
آ  مخا ف  رکد  کس "  مجما اهخل  م  ت  طی کطالمله کی کمالک رکد  کس  ره: "رئلس   دبلک مجما اهخل  

 م  ت  نشاک هلچ م اح ها سخ ککنی اا  لامی در ااال  اا حماا  کش ک  کاش نکا ب  او در ر شهای کخلک ن کشته کس " 
اید  های مکدک متک ک   ستم ا   ره کاو میکمفکا ی های سکک  رژاه رک بارها اجکبه رکد  کن  بککی کاو ایجلها   م   
های سکک  رژاه کرششی  ائت نلست    آنها به خیبی می دکن   ره ک  کاش  لم  ب  او بال اص ه ک  کاش  لم  حمت   نقت رک به 
دن ال خیکه  دکش    کر کا  مکدک کاکک  رک ره شاک خط  قک شن گی می ر    بلش کش  لش ات   هار  ککر خیکه  دکد  
بخهی کش مل لینها خیدر ی ره در حال اکدد هست  ا  سل ه ااملو معا  خانیکد  صاح انها  هست     ک  کاش سکساک آ ر 

  لم  ب  او چکا شن گی بخش  سلعی کش کاو خانیکد  ها رک دشیکراک خیکه  رکد 
ما  کاو اعکی ک سار گسلخته رژاه  اس  جمهیری کسالمی به سطح شن گی   معله  مکدک رک متالیک می ر له   کش 
کمتککضا    م ارشک  بکح  اید  های مکدک ره در  ک ا اعکی متقابت آنها به کاو ا مله   لتانه سکک  رژاه کس  
 هتلانی می ر له  ا ک ک کاو کمتککضا  اید  کی  می ایکن  د    ر حانی رک به مقب نهل ی  کدکر ر    سککسلمنی   ایجله 
اککشی سکک   ی  ها نها  کش اکس    حه  آنها کش گستک  کمتککضا  اید  های مکدک کس   جامعه کاکک  در  ضعلتی 
کنفجاری  ککر دکرد   هماننینه در هملو د ر  کخلک در نقاط دانک جها  شاه  بید  کاه کاو نیع کمتککضا  می ایکن  به 
خل   های ب رگتکی ا  ات شید ره رت حارمل  کاو رژاه های  اس    ض مکدمی رک نهانه ر د  رارگکک  ره دستم دهای 

درص  آنا  شاک خط  قک بسک می بکدن ا  ۹۵چ   مکا ه شاک خط  قک دراا   می ر      اا بلالار هست  ا مکدمی ره بلش کش 
مع ما    باشنهستنانی ره کش  قک رن  می بکن ا دانک چار  کی به ج  کمتککی ن کرن   مکدک ن اا  بنذکرن  ره کاو رژاه 
ج ااتالار ه ا ه س نلو سک ا ننا  دکشتو دستنا   اس  د  تی   کرگا  های سکریب   م کخ ه گکی های نشامی در رهیرهای 
م طقه رک به سفک  خا ی آنها اتملت نماا   بککی به مقب نهان   رژاه کش کاو اعکی آشالار رکهی ج  گستک    سککسکی 
رکد  کمتککضا   جید ن کرد  اعکی رژاه به شن گی   معله  رارگکک    مکدک متک ک   آشکد  کاکک  رک با ا ک ک م ارش  
  کاتاد   هم ستنی می ایک   اسب دکد  کنعالاس    کک کاو ص کهای ح  ط  انها ه ا ه کاو نیع اعکضا    لتانه به نا    

 سفک  مکدک رک بککی رژاه باظاک می بکد   دستلابی به شن گی کی بهتک رک بککی مکدک متک ک ممالو   مق  ر می ساشد 
 

 هر چه گوترد  تر باد خیزش های دق طل انه مردم محر م   ستمدید 
 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 اند  باد آاادی، اند  باد سوسیالیوم
2218نیکم ک  13  
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   مو ( می   ش ن  ریه  1921آبا  ) 5ر ش 

ههتاد   چهار نفک کش کمضای  ککرسلینیهیا رک 

ره ش رشا  رسل   بید ا به  ای مل  ایارایخیی 

ره مق رک  رهیر کاکک  رک اعللو میی ریکد ؛ 

بالهان   "    آ ای بهار ریه ایالیی کش کمضیای 

آبیا   5ک  ل  مج س بید در ج سیه ی م یک 

بییعیی یییک  مییخییا یی  صییتیی یی  مییی ریی یی     یی ییال 

هیکدکرک    کدکرۀ   لس ات  کمیک رضیا خیا  

ملک     طی ج سه کی ا مله میهیمیی گیک یتیه 

بیدن     ککر گذکشته بیدن  هک ریس کش ک ی یلی  

در مخا ف  با اغللک  انی  کساسی   سی یطی ی  

صت   رکدا رهته شید   آ ای بیهیار بیعی  کش 

کاو سخ ککنی ا مج س رک ایکک نیالیکد    بیه 

االی کش کطا های مجا ر بککی سلنار رهیلی   

می ر د    در کایو میی یا آ یای حیاج  کمیظ 

   ا ی م اک د جکا    ن یلیتی    رمی  کش 

   او ره بککی ر یا ایی یلی  نهیکایه ک  بیه 

اهکک  آم   بید  کرد متیطیه ی میجی یس میی 

شیید  آ ییای  یی  ای یی کنیتییقیادهیائییی کش کمیمییال 

نشاملا  در شهکستانها رکد    به هملو جهی  

جکا   ک  ای ل  ش   بید  ک  به همیکک  ایالیی 

کش د ستانش بککی اماشای م اح ا  مج س بیه 

بهارستا  آم   بید   د ستش ب لط دکشتیه  کرد 

ش      حاج  کمیظ بیه دنی یال ایهیلیه ی بی یلیط 

میلیک د ریه در کایو حییلیو بیه میی ی  شیی یاهیی  

ظاهکی با آ ای بهار ادر آنجا کشت اها به جیای 

 ی ایسط ممال رضا خا  اک ر میی شیید   

کر ی  دن ا ه ی بت  رک کش شبا  آ ای بهار در 

بار  ی ج سر ااراخی   سکنیش  ساش  ص یح 

شیمیسیی رک  یی میی  1921آبا   8ر ش ش  ه 

گلکاه : " کاو ر ش ااراخی با نهیلیب میکپ   

 هار  ی  اک ر نیشیامیی آغیاش گیکدای    جسی  

 کمظ    ا ی ه یش ایاش  بیید     بیا ر ری یلی  

همه رک بله   رمب  کک گک یتیه بیید   کگیک بیه 

آبا  به ناک مخا فی   8نط  آ ااانی ره در ر ش 

بیا مییاد   کحیی   کاییککد رییکد  کنیی  د ییلی  شییایی  

امیالمی  ریمییال مییالحیشییه   ایاثییلیک ایک ر   

 حه  رک خیکهل  دا    کش هیک سیطیکی بییی 

خیپ   رمب می آا  "    آ ای بهار ایادآ ری 

می ر   ره : "     مستیی یی ک یمیمیا یه رئیلیس 

 11مییجیی ییس کسییتییعییفییا دکد  بییید  طیی یی  مییاد  

نشامی یامیه دکخی یی میجی یسا بیااسیتیی بیعی  کش 

کسییتییعییفییای رئییلییس مییجیی ییس ا در ظییکپ سییه 

ر شامج س بککی خید رئلس ااش  کنتخاب ر   

  کش آ   س ره مج س رامت ش ا بیه ریارهیای 

 انینی ب کدکشد  همانطیر ره کگیک می   ریا یی 

ن اش  اا ن   به میال   ایه کش نیمیاای ی گیا  

رکی ن کد  باش  اهلچ  انینی  ابت طکح    ابت 

  یل نلس ا هما   سه هه باا  مجی یس رئیلیس 

دکشته باش    کگک رئلس ن کش امج س نیا ی  

کس    در چ لو مج سی هلیچ ظایتیه  یانیینیی 

 ابیت طیکح    ی ییل نیخییکهی  بیید "   آ یای 

مستی ی ک مما یه  رئیلیس مسیتیعیفیی میجی یس 

آبا  نشک درتک م  ق در مییرد  8ص ح ر ش 

شکر  اا م ک شکر  در مذکرکک  مجی یس رک 

می  کس    میی گییای  : " آ یاایا  )کمضیای 

مو( صالح ن کنست   ره کمک ش   –ک  ل  مج س 

در مج س حیاضیک شییایها چیی  میو در کایو 

مسو ه ایکدای  دکرک خییکسیتیه درکایو مییرد بیا 

ج اب ما ی هه مهیر  بال ه ره آاا به مجی یس 

بک اه اا نه؟ درتک م ی ق در جییکب کظیهیار 

می دکرد ریه بیه ایی ی یی   سیکبیاش سیال هیا 

میکجب می ده   ره اه ر ش به رار بیلیاای    

کش مم التش د اع ری ی ابیه  ریلیت هیه د  سیال 

میکجب می ده   بککی کایو ریه ایه ر ش بیه 

رار مم ال  به خیرد   کش  انی  کساسی د یاع 

بال  اکگک ما کمک ش به مج س نک اه به  ظلیفیه 

 –ی نماا  گی خید ر تار نیالیکد  کایه     "   

ااراب بلس  سا ه کاکک    حسلو میالیی   جی ی  

   االی کش نماا  گا  میخیا ی   -137سیک   ص

آبا  مج یس شییرک سیلی  حسیو  8در ج سه ی 

م رس بید ره چ   بار کخطار  یانیینیی دکد    

س س ج سه رک اکک می ر     م شییر می رس 

کش کخطار  انینی کاو بید ریه میجی یس رئیلیس 

ن کرد   ب ابککاو ح  ا یایب هیلیچ  یانیی    

ظاته کی رک ن کرد   سه نماا    ی دانک ک  لی  

اع ی آ ااا  سل  حسو اقی شکد  ا حسلو میالء 

)مالای(   اتلی د    آبادی هه به م ی  جیی 

کرماب حاره مخت ک مخا فتی ریکد    سی یس 

ج سه رک اکک می ر      آخکاو نماا   ۀ ک  ل  

اع ی درتک متم  م  ق ا ها رسی بیید ریه بیا 

شجام  اماک مخا ف  خید رک بیا ظایتیه ی " 

ماد   کح   " کمالک می ر     میجی ییرک بیککی 

رسانی ره آش ائی رمتکی بیا ایارایب میعیاصیک 

دکرن ا خاطک نها  ر ه ره رضا خا  درمقطا 

میرد بت  ما ا هه نخس   شاک   هه  کمان   

رت  یک بید  کس      چی  در  یانیی  کسیاسیی 

مهک طل  ا شا  مقاک غلک مسویل بیید  کسی  

ا س ب ابککاو رضیا خیا  ایا میی بیااسیتیی بیه 

هما   س  کجککئی نخس   شاکی کریتیفیا میی 

نمید   دکملر س ط ی  رک کش  یالیک بی  ر میی 

رکد   اا شا  غلک مسویل )س ط   می رکد نه 

حالیم  ( میی شی    کش مسیویی یلی   رئیلیس 

ک یشکرئی کستعفا میی دکد  بیه هیک حیال آ یای 

درتک م  ق  س کش امجل  کش بکخی ک ی کمیا  

سکدکر س ه کش جم ه بک ککری کم ل  دررهیر 

می گیا   : " کگیک آمی ایه   گیفیتیلیه خیانییکد  

 اجاراه ب  کس ا بسلار خیبا هل الس م الیک 

نلس  باا  اغللک ر   ؛    ک  ته کمک شریانی ای کی 

مس ه شخی  رئیلیس ک ییشرکء کسی    خییب 

آ ای رئلس ک یشرکء س طا  می شینی    میقیاک 

س ط   رک کشغال می ر     آاا کمک ش در  یک  

بلستهاهل الس می ایکن  بنیا  اه میمی یالیتیی 

مهک طه کس   ادشاهش هه مسوییل کسی ؟    

 ادشا ارئلیس ک ییشرکء  حیاریه   هیمیه چیلی  

کس   کاو کراجاع   کسیتی ی کد صیکپ کسی    

خیب حاظ آ ای رئلس ک یشرکء  ادشا  ش اکگک 

مسویل باش  ره ما سلک  هیقیککئیی میی ری یلیه   

کمک ش مم ال  ما بع  کش بیلیسی  سیال   کایو 

همه خینکا ی ها می خیکهی  سیلیک  یهیقیککئیی 

بال     م ت شنن ار بهید   گما  نمی ری یه ریه 

در شنن ار هه کا طیر باش  ره اه شخ  هه 

 ادشا  باش    هه مسویل مم ال  باش       شا  

هست   ارئلیس ک ییشرکء هسیتی ی ا یکمیانی   ریت 

 یکهست     ب    کگک سکک رک ب کن    االیه ایالیه 
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کک بال     آ ا سل  اعقیب)کشنماا ی گیا  میجی یس 

( ه کر  تیش بیه میو -مو -هیکدکر سکدکرس ه

ب ه شاک بار کاو حک ها نمی ر کابع  کشبلسی  

سال خینکا ی   "    م   نمیاای ی گیا  حیاضیک 

نفکبید  ماد   کح   بیه کری یکای   97در ج سه 

 رکی ا یاب گکدا                                            92

نتی  ی کخذ رکی کش نماا  گا  مج س در شایک 

شملو   ک سکدکر س ه کش شبا  اتیلیی د  ی  

آبادی االی دانک کش نماای ی گیا  مضیی ک ی یلی  

مج س   آ یای د  ی  آبیادی در جی ی  چیهیارک 

میی  992-1رتاب " حیلیا  ایتیلیی " صی 

نیاس :"    شب کسی  سیامی  د ادرحیلیاط رک 

مل ن   صاحب م   ی کس  ملنیا    شمیا رک 

کحضاررکد  کن    ناچیار ر کنیه شی   نی دایه 

ن   شب کسی  بیه می ی ل سیکدکرسی یه میی 

رسه    کک ل کاستاد  کس     ملنیا  بک ا  در 

شاکشملو اال ل  شما معلو می شید    نیاچیار 

مییی ر ک بییه کطییاق شاییکشمییلییو  جییمییعییی کش 

نماا  گا   صاحب م   یا  نیشیاک   نیشیمیلیه 

درکطککپ نهیسیتیه میلی ی در  سیط کسی    

ر ی ملی   ر یه کاسی   بیه میتیض نهیسیتیو 

ااسائی نماا    سم ا   ر ه رکبکدکشتیه بی سی  

مو دکد  امیلینییای  کمضیاء ری یلی     ر یه رک 

ملخیکنه   می  هه مط ب چلسی    میی بیلی یه 

مابلو ش     هفتاد نفک کش اال ی    بیلیسی  

نفک نماا    آنکک کمضیاء ریکد  کنی   دای   کایو 

اکالب  م یک    طیری میکک می ی جیکسیاخیتیه 

کس  ره هک  لش آم  ناگیکری رک بک کاو حیال 

اکجلح می دهه   ر ه رک ر ی مل  میلینیذکرک  

نماا    سم ا  با اه د می گیا  کمضیاء ری یلی   

جیکب میی دهیه کگیک رکئیی دکشیتیه بیاشیه در 

مج س شییرکی می یی میی دهیه   نیه در کایو 

سکدکبه   ی می گیا  کگیک کمضیاء نیالی یلی  بی  

خیکه  ش   کا جا مو ص کی خید رک ب    ریکد  

می گیاه مکک اه ا  می ر ل  کش کاو ب اک بیککی 

مو چه می شید     ملکشک م یی کری یک دک ر    

چی  اقلو می ری ی  کمضیاء نیخییکهیه ریکد بیه 

حاضکاو ر  رکد    می گیا  کجاش  ب هل  بیا 

 النی در باغ ه گکد  رکد  بکگکداه هیک د  

درآم    نینیارنی   بیا  سیلی یه نیقی یلیه ایالیی کش 

د ستا  ره کافا ا ملکس  خید رک به می ی ل میی 

 رسان "  

آ ای حسلو مالی در ریتیاب " ایارایب بیلیسی  

کنقککی  اجاراه ا اهاللت س س ه  -سا ه کاکک  

در بار   718داالتاایری  ه یی" ج   سیک ص

ره گییایا  یککر  –ی کنتخابا  مج س میسسا  

کس  در بار  ی م یبه ی میجی یس شییرک   

اغللک میکدی کش  یانیی  کسیاسیی)بیککی کنیتیقیال 

س ط   کش  اجاراه به  ه یی( ا میلیه گیلیکی 

مییی نیییاسیی  : "     در اییهییکک     -ریی یی  

شهکستیانیهیا کش طیکپ میمیال سیکدکرسی یه   

مامیراو شهکبانی    هینیی  یعیا یلی  شایادی 

می ش    رسانی ح  دکشت   کنتخاب شیینی  ریه 

در ) لس (   صیر  کسامی د  ی  صییر  

دکد  ش   بیدن   کاو  لس  رک شهکبانی   دک ر 

  چ   نفک دانک اهله رکد  بیدن      به هیمیلیو 

جه  ک ککدی ره در می ا اغللک س ط   ر ی 

میک قی نها  ن کد  بیدنی  کنیتیخیاب نهی نی   "  

آ ای مالی در کدکمه کسامی نماا  گا   کمااهی 

مج س میسسا  رک یرک می ر     جا یب کسی  

ب کنل   االی کش کاو نیمیاای ی گیا   یکمیااهیی ریه 

بککی اغللک  انی  کساسی   کنتقال س طی ی  کش 

 اجاراه به  ه یی بکگی ای   شی   کسی  اآ یای 

سل  کبیک قاسه راشانی معک پ کس  ره بیعی هیا 

نقش مهمی در سکننیینیی د  ی  می یی  آ یای 

دریتیک میتییمی  م ی ق کایفییا مییی نییمیاایی   آ ییای 

 ک  سیر اک کن  آبککهاملا  نیلی  در ریتیاب " 

   127کاکک  بلو د  کنقالب " در صیفیتیا  

در بارۀ شلیۀ ممت سلیسیتیه دایالیتیااییری  123

رضا شا   می نیاس  : " رضا شا  میجیهی  بیه 

کرایشابیییر رییککسییی   حییمییاای  دربییارا مییی 

ایکنس  سلطک  مط   بک نشاک سلاسی کمیمیال 

ر     در بلس  سال  لش کش آ اکشمج س می یی 

ک ل اا   جهاسلاستم کرک  مستیقیت در شیهیکهیا 

 عا ل  میی ریکدنی    در ر سیتیاهیا کربیابیا  

رمااای خیید رک بیه  یای صی ی  ق رکی میی 

رکن ن    کما در شان د  سال بع اکش مج س م ی 

شهه اا سل دههانتلجه هککنتخیابیا    بیه کایو 

اکالب اکرلب هک مج س رک شیا  ایعیلیلیو میی 

رکد ر کل رار ک  کاو بید ره به رمیه رئیلیس 

شهکبانی  هکستی کش ریانی ای کهیای نیمیاای ی گیی 

مج س رک اهله   به  شاک رهییر کبیالغ ری ی   

 شاک رهیر هه هملو نامها رک به کسیتیانی کرک  

کستانها کرسال می رکد   کستان کر نل   هکسی  

رک به کنجم های نشار  بک کنتخابا  ره  یک کش 

رارم  ک   شکر  رهیر بیید   بیه ریار رکی 

گلکی نشار  می رکدااتیات می دکد     حیال 

ره مج س به میهیکی ظسیتیلیالیی ای ی ل ایا یتیه 

بیییداشییا  مییی ایییکنسیی   شاییکک  رییابییلیی ییه رک 

دست لو ر      رضا شا     ک ل نخسی   شایک 

 همه  شرکاش رک اعللو می رکد   سی یس بیه 

مج س می  کستاد     هیمیه ریابیلی یه هیای کایو 

د ر  کش ا یاب مج س گذشتی ی    هیمیه سیک 

رار مان ن  اا   تی ره نه کمتماد مج یس بی یالیه 

کمتماد شا  کش آنیا  سی یب شیید   رضیا شیا  

بککی اضملو   ر  مط   خیدار شنامه های 

مستقت رک اعطلت رکدام ینل   یار یمیانیی رک 

کش نمیاای ی گیا  سی یب ریکد   بیاش میهیمیتیک کش 

آ اکح کب سلاسی رک کش بلو بکد "   خل یی کش 

متق ملو  آ ای آبککهاملا  نل  حقاا  باظ اعی یی 

اییتییالییلییه   گسییتییک  ایی راییجییی داییالییتییاایییری 

ب لاننذکر س س ر  ه یی رک هکاه بیه شبیا    

س ه   س لقر خیید بیلیا  ریکد  کنی    بیا کایو 

 جید کما هست   رسانی نشیلیک آ یای سیلیک س 

غ ی  ره م لکغه م ه   آگاهی به کایو مسیائیت 

در رییتییاب " کاییکک   بییکآمیی   رضییا خییا    

بکک تاد   اجار   نقش کننی یلیسیلیهیا " ا)ریتیاب 

مکجا خل ی کش طک  کرک  دایالیتیااییری رضیا 

خا  ( ایکجیمیه حسیو ریامهیادا در صیفیتیا  

با بی کن ا ی اماک می نیاس  : "  951   959

امامی نیقیاط کایکک  آرکک    1921در شمستا  

حل ل  رضا خا  در ک ج بید  ر مه کی کنیتیقیاد 

م  ی کش ک  نیمیی شی  "     یتیی رضیا خیا  

شخ ا با مه   ه ر شنامه ننار می یتیقی  رک 

خکد می ر   ا   تی ملکشکد  مهقیی    کمیظ 

   ا ی ها اک ر می 
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شین     صاحب م   ا  نشامی   کنیتیشیامیی 

صاحب جا    مال مکدک می شین  ا طی یلیعیی 

س  ره کنتقادها به شاک شملو م تقت می شید   

ااس  آ ر کس  رسی ره سا لیا  میتیمیادی در 

غکب ات لت   شن گی رکد    با دمیرککسیی 

غکب آش ائی دکرد ا با چ لو سفسطه هائی در 

ک کخک  ک  بلسته در ایجله داالتااییری رضیا 

آیر  17خا  بک میی آای    بیاری در ایارایب 

مییجیی ییس میییسییسییا  ) بییا آ  نیییع کش  1921

کنتخابا  ره یریک  در بیاظ گیذشی ( کنیتیقیال 

س ط   به سکدکر س ه رک ا ییایب ریکد   بیا 

کنتقال س ط   به  ه یی ا نی دایه بیه بیلیسی  

سییال اییال    جییانیی ییاشی مییکدک کاییکک  بییککی 

بک ککری   ا  ل  دمییریککسیی بیا شیالیسی    

نارامی ر بک  گکدا    در شان د  سال بیعی ی 

ا مکدک کاکک     عیا یلیو سیلیاسیی   ریارگیکی 

دچار داالتاایری خهو رضا خا  میلیک ی ی    

 کمان ها  نشامی کااظ     ظایا  بییدنی  ایا 

بیا  ر د  1922کایو رییه در سییک شیهییکاییر 

نلک ها ی متفقلو به کاکک  ا حالیم   ییشیا یی 

  ر ب رپ آ ای رضا  ه یی در هیه شیالیسیتیه 

می شید   کاو ک  لو مکح ه کش اعطل ی اجیکبیه 

ی دمیرککسی در کاکک  به  سل ه ی ایالیی کش 

کمضای خانی ک   یهی ییی میی بیاشی    د میلیو 

مکح ه ی بککن کشی دمییریککسیی   حیالییمی  

 انی  ایسط رهیرهای کم کاا لستی آمکاالیا   

کنن لس صیر  گک     در آ  شمیا  میکدک 

کاکک  بک م له   ر آ ای رضا  ه یی بکخاستیه 

  ک  کش اکس جا  به کاتا لا  ککر ریکد  بیید   

میکدکد سیال  29رهیرهای کم کاا یلیسیتیی در 

بییا سییکنیینییینییی حییالیییمیی  مییکدمییی    1992

دمیرککاله درتک متم  م  ق ا شیا   یککری 

   کبستر خید رک بک سک رار آ ردن    میتیمی  

رضا  ه یی به سا    ر  با االله به سکنیلی ۀ 

سال بیعی ی  27کراش   ساشمانهای کم لتی در 

با کاجاد خفقا  ابنلک   ب    اکم کک ا شال جه ا 

 دشدی   غار  کمیکل ممیمی بک رهیرما  
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 نه میبخشیم ونه فراموش میکنیم
  

ب ن ال اال   عاظ  سلاسی ا خانیکد  های شن کنلا  سلاسی   کم کک ش گا   سکبه 
نلس  ش گا  درجمهیری کسالمی   ب ن ال شالاا  ا شلمی ایسیط ریا   مییسییی 
حقی  ک    کاکج م  ک ی شن کنی سیلیاسیی سیابی ا  ایالیی کش جیالدک  شنی کنیهیای 

ر ش ایالیهی ی یه  «حیمیلی  می یاسیی»جمهیری کسالمی ب اک حمل  نیریا معک پ به 
 آبیییا  در یییک دگیییا  بیییلیییو ک یییمییی ییی یییی آرظنییی کی سییییئییی  بیییاشدکشییی  شییی  13

دستنلکی حمل  نیری میعیک پ بیه حیمیلی  می یاسییا خی یکمسیک  بیخیهیی بیککی 
باشمان گا  رهتارهای رژاه جمهیری کسالمی   جا  ب ربکدگا  کشکاو رهیتیارهیا 
  نل  خ کخیشی بککی همه  عا لو   االشنکک  دکدخیک  درکاکک   سیککسیکجیهیا  

 طی  چهت سال گذشته بید 
حییمییلیی  میی ییاسییی  کشهییمیی سییتییا   هییلییویی  مییکپ : کبییککهییلییه رئییلییسییی امضییطییفییی 

امممام   -اسمامیلمشمش رم رم م    یرمتم یاحسلو م ی نلکیامکاضیی کشیکک ییا
در یتیت میاک    ."ماش  ن    )لبمیسم ( - ا    لرک    -ا  )نیص شین (  اقشسه

شن کنلا  سلاسی بید    اار ی  نل  به کشالال مخت ی  در دسیتینیا  هیای جیهی یمیی 
جمهیری کسالمی به رارخید کدکمه دکد  کسی   حیمیلی  می یاسیی میال   بیکشیکری  
درشال جه   تت شن کنلا  سلاسیا کشهیا  آمکاو  میامی یلیو  یتی یعیامیهیای هی کر  
 شنیی کنییی   مییالییا  گیییرهییای دسییتییه جییمییعییی کطییالمییا  دسیی  ک ل دکرد 
دکدستانی سیئ  اائل  رکد  کس  ره ک دکداار  ی   ضائله رژاه درشن ک  گیهکدشی  
بید  کس   مض ی  به دس  دکشتو درج اا  م له بهیکای  دررکبیطیه بیا  یتی یعیاک 

کس    دکدستا  سیئ  باشدکش   ی رک ایاچیهیارهیفیتیه  35شن کنلا  سلاسی درسال 
ام ا  نمید  کس  اا شارلا  بتیکن   شالااا  خید رک به همکک  کس اد  می کرک ظشک 

 به دکدگا  کرکئه ده   
ما به نیبه خیدکشهمه باشمان گا   تت ماک شن کنلا  سلاسی دهه ش    هیککنسیا  
آشکد  کی ره کاو  کد رک مله اس ا اقاضا ملال له  کشهکطکا  ره ملتیکن ی  شیالیاای  

 خیدرک ا شله  بککی کدکی شهاد  به دکدگا  مککجعه ر    
باا  خیکستار بکگ کری دکدگاهی م  ی   میادظنیه بیا حضییرشیاریلیا ا شیاهی ک ا 

خانیکد  ها   خ کننارک  رسانه ها ش   هم  لو باا  کاو مامیرراررهته رهتارگا  

های جمهیری کسالمی رک  کدکرریکد ایا کطیالمیا  خییدرک دربیار  سیاایکآمیکایو 

 مام لو  شال جه ها ارهتارها  کمی کمیهیا   سیکایه نیلیسی  ریکدنیهیا  میتیت د یو 

 آنهااکمالک ر    

گهااش کاو  ک ن     می کس  بککی  ات  اعقلب  یککردکد  جیانیلیانیی ریه بیکغیه 

جیی ییااییا  میی ییلییه بهییکایی   دشدی  غییارایینییکی کمیییکل مییمیییمیییا رکسیی  رکسیی  

دررهیرهای کر  ا  آمکاالا  سااکرهیرهادرحال ملش  نیش    بی شیه ر شی 

 ککخیکه  رسل  ره اید  های مکدک باا ک ک م ارشک    لاک ممیمی خیدا ایمارکایو 

بان  های ما لائی رک درهه  ل ل    اماک آمیکایو  میامی یلیو جی یاایا   سیلیه ر شی 

خیدرک به  ای  است  ئی در دکدگا  بالهان    ما کاو ج ااا  رک هکگ  نه  ککمی  

 ملال له  نه مل خهله 

 سکننی  باد رژاه جمهیری کسالمی 

 بک ککرباد جمهیری   رکالی شیرکئی 

 شن   باد سیسلا لسه

 ساشما  کاتاد  کئلا  رمینلس  

 1989آبا   29

 11در صفحه  ادامه



 

 آتش های برافروخته شده در ...

 6ادامه از صفحه 

کس   بخ یص شل ی های در ا عل     عا لیو 

خارج کش رهیرا  عا ل  در جه  همی یسیتینیی 

بلو ک م ت   حماا  کش کمتککضا  دکخت شل یی 

 رک در دستیر رار خید  ککر دکد  کن    

در ایابسیتیا  کمسیال   IWFبانه بلو ک یمی یت 

با  یل کرکئه  کک به د  تهای  ک ی کمکاالیای 

ظالو هم ی  آرژکنتلو ا شلی یی ا کرییکد ر   

بکشات خیکها  ا یاب  کجککی  ییکنیلی یی کش 

کاو رهیرها ش   کشجم ه خییکسیتیارآ  شی  ریه 

کاو د  تها  لم  مااتتاج   مییکد مییرد نیلیاش 

ر شمک  میکدک رک ک ی کایش دهی ی  ا ک ی کایش 

ما لا  بککج اس رک بیه کجیک در آ رنی    کایو 

م یبا    کمضای کاو  ککردکدهیا کش طیکپ 

 IWFد  تهای میقیک ی   رشیی  خییکر بیا 

میج ا  اسکاا شییر  میکدک کایو رهییرهیا 

 ش    

 اکواد ر

در ما  س تام ک   کرت ک نل  شاه  کمیتی یابیا  

سییککسییکی   شیییرشییهییای مییکدمییی در رییلییتییی 

) کریکد ر ( بیداه   بیخی ییص ایشیاهیکک    

کمتککضا  مشله   گستکد  اید  هیای بییمیی 

کرییییکد ر د  ییی  رک میییجییی ییییر بیییه اسییی یییلیییه  

دربککبکخیکسته هیای ایید  هیای شحیمیتیالیش 

کریییکد ر رییکد    ییککردکدهییااییی رییه د  یی  بییا 

IWF  بککی  ک     به حککج رهان   می یابیا

ط لعی به کمضا رسان   بید ا  س گک ته شی    

ک  کاش  لم  ب  او  سب ش    هیفیتیه گیذشیتیه 

بخاطک شیرشهای مشیلیه بییمیی هیا   بسیتیو 

جاد  ها   کایبانها کش طکپ آنها ا د    دس  

کش کستخککج م ابا ط لعیی در می یاطی  بییمیی 

 نهلو بکدکش    

 کلم یا

نیکم ک  شاک ج   "  شاک د یاع  11در ر ش 

" ر م لا ب  لت کمتککضیا  نیمیاای ی   گیا  چیپ 

مج س مج یر به کستعفا ش    در میا  سی یامی یک 

رییه نییلییک هییای مسیی ییح   CAUCAمیی ییطییقییه 

FARC    ره بک م لیه حیالییمی  دسی  نهیانی

کمکاالا م ارش  ملال   ائیکآنیجیا حضییردکرنی ا 

ایسط نلک های حالیمتی میرد بم یارک   یککر 

ملنلکد ره در کاو بم ارک  نه نفک کش نلک هیای 

شحمی میلیهیینی  د  هیانیفیککش   FARCمس ح 

کها ی بیمی کاو م طقه بک کثیک بیمی یارک  جیا  

خید رک کش دس  مل ه ی    در بیلیو  یکبیانیلیا  

سا ه رهته ملیهیینی     12ریدک شاک  8بیمی 

کها ی کایو می یطیقیه ر شهیاسی  ریه دسی  بیه 

اشاهکک  شد    در مقاب یه بیا کایو بیمی یارکنیهیا 

کمتککضا  خید رک به خل ی کش شهکها رهان   

کن    کاو کمتککضا  اار ی  بامی  شی   کسی  

اا  شاک ج   کشسم  خید کستعفاء ده    در 

نتلجه به بو بس  رسل    ککردکد ص ح مابیلیو 

با د  ی   FARCنلک های مس ح ماررسلس  

شالت گک      2219ر م لا ره کش ک کخک سال 

ممال کاو  ککردکد صی یح  2218در ک کات سال 

کش طکپ حالیم  ر م لا   نلک ها   بیانی هیای 

سلا  کاو رهیر  سب ش ا نلک های غلک مسی یح 

FARC   ره به شهکها بکگهیتیه بییدنی  مییرد

اک ر  ککر گک ت     کاو کمک بام  گهی  ریه 

مج دک مسی یح شیینی    بیه   FARCنلک های 

می یاطی  ر سیتیاایی   می یاطی  آشکد شی   بیاش 

گیکدنی    د  ی  ری یمی یلیا   نیمیاای ی     نییریک 

کم کاا لسه بهمکک  بان های سلا  متع ی  بیه آ ا 

ط   مم الکدهای خید نها  دکدن  ره هل ینیا  

ماات به ص ح   بک ککری کم ل  کجیتیمیامیی   

کاجاد کنتخابا  آشکد ن ید    هم  ا  در اعقلب 

  سکریب  عا لو   نلک های سلاسی میخیا ی  

سیال  72 م تق  خیدهست     ر م یلیا بیلیش کش 

کس  ره در آاش نابسامانلها   نیاکمی یی هیا در 

حییال سیییش  کسیی    کاییو رهیییر بییخییاطییک 

می عل  جغکک لاای   رک  آ  به ک لیانییس آرکک 

اییالییی کش مییهییمییتییکاییو   کسییتییککایی اییه اییکاییو 

رهیرهای م طقه کس  ره کم کاا لسه کمیکایالیا 

سال  ااناههای مطله نشامی خید  72بلش کش 

رک در کاو رهیر دکئک ریکد  کسی    بیه رغیه 

حضیر نلک هیای کمیکایالیا در کایو رهییرریه 

سییال کسیی  نییمییاایی یی   گییا     72بییلییش کش 

سکس کدگا  خیدرک بیکحیاریمیلی  میی گیمیارد 

 آنها رکبککی مقاب ه با ج  ههای کجیتیمیامیی ایا 

دن ک  مس ح ریکد  کسی  اکمیا می یارکش  ایید  

های مکدک   نلک های سلاسی   کاتادایه هیای 

 رارگکی در کاو رهیرهم  ا  دکدمه دکرد    

کشار  به کاو میضیع مهه کس  ره طیی چی ی  

دهییه گییذشییتییه نییمییاایی یی گییا  کحیی کب چییپ   

سیییسییلییا ییلییسیی  رییه در اییعیی کدی کش رهیییرهییا 

ایکنست   کشطکا  کنتیخیابیا  آشکد بیه رایاسی  

جمهیری بکس     ایا در میجیا یس  یار یمیانیی 

کر کا  کرکءرک ب سی  آ رنی   یس کش ایه ایا 

چ   د ر  ا کح کب دس  رکستیی بیا ریمیه   

حماا  رم انیلیهیای بیلیو ک یمی ی یی   بیا ریمیه 

نشیامیی کبیک  ی رایهیاا جیای آنیهیارک   –سلاسی 

گک ت   ا  بال اص ه به جی اک ر  حه  دکمیو 

شد    اییغییقییلییب   دسییتیینییلییکی  ییعییا ییلییو چییپ 

 سیسلا لس    ره کک  اهال های رارگیکی   

اید  کی رک دردستیرگذکشت     بیعی ییک  می یال 

LULA  رئلس جمهیر  ره ک حی ب ریارگیک

سیال  8بکشات رک با اهم  رشی  خییکری بیه 

 2218کرتی یک  8شن ک  متالیک رکدن  ره ر ش 

ما  شن ک  ب  لیت  یقی ک  می کرک ر  19بع  کش 

 م له  ی ا آشکد گه    

 رئلس جمهیر سییسیلیا یلیسی  سیابی  کرییکد ر 

RAFAEL CORREA رییه درطییی آ کخییک

جمهییری   رااس  ۵۵۴۲ک ی  ۵۵۵۲هک سال 

رک در کاو رهیر به میهی   دکشی  بیعی  کش بیه 

ر ی رار آم   حالیم  نیویی یلی یککل   دسی  

رکستی احاله دستنلکی   اعقلب ک  دکد  شی   

رئلس جمهیر دس  رکستی ج ا  کرییکد ر ریه 

رک دکد  بید اخیید  CORREAدستیر اعقلب 

جی   هیمیالیارک    ایالیی کش  شرکی ریابیلی یه 

CORREA  بییییید  در حییییال حییییاضییییک

CORREA   به ب  اه   اه    ش     ااری یی

سیال کسی  ریه در کایو رهییر در  2ن داه 

ا عل  بسک مل کد    کسیتیانی کر   رهی یک حی ب 

( در شییمییال CATALONIAرییااییا ییینییلییا )

کس انلا ن داه به د سال کس  ره در بی ی ایه 

 در   اه    گی بسک مل کد   د    دس  
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رکستی کس انلا   شیاهی یهیا  کایو رهییر حیالیه 

 رک صادر  Carles Paigdemontدستنلکی 

نیفیک کش نیمیاای ی   گیا   8رکد  کس    هم  لو 

کستا  رااا ینلا به همکک  ه کرک  نفک کش شنیا  

  مکدک    ریارگیکک   یلیهیک  کایو کایا ی  ریه 

بککی ح  کستقالل  کاا   خید م ارش  ملالی ی ی  

به شن کنهای طیات ک م   متالیک ش   کن    در 

رئییلییس  Evo Moralesکرییتیی ییک  12اییاراییب 

جمهیر کنقالبی   می یتیخیب میکدک بیی یلییی بیا 

ریداای ساشمان هی ش   کش طکپ  اشلستها   

مسلتی های دس  رکس  ره حماا  کرایش   

  لس رک  ه  خید دکشت   ا بکر ار شی    هیه 

کر ی   ی در مال اه   اه    ش   کس    در 

حال حاضک در بی لیی درگلکاهیای خیلیابیانیی 

 سلعی بلو نلک های دس  رکستی   حیامیلیا  

ریداا   کش طیکپ داینیک نیلیک هیای هییکدکر 

Evo Morales   شالت گک ته   طی ر شهیای

گذشته دهها نفک در شهکهای مخت   بیی یلییی 

رهته ش   کن    اشاهیکک  ری ی ی   هیا خییکهیا  

  Evo Moralesبکگه  رئلس جمهیر خید 

 هست    *

همطککش با شیرشیهیای میکدمیی در شیلی یی ا 

کریکد ر ا آرژآنتلو ا بکشات ا بی یلییی شیاهی  

کمتککضا    شیرشهای مکدمی در میککق ا 

   ا  ا سیما ی   در کاکک  جمهیری کسالمیی 

هسییتییلییه   میی ییارش  مییکدک کاییکک  در مییقییابییت  

جمهیری کسالمی ره داالتاایری سیکمیاایه رک 

سال کس  به  لش می بکد    قک   گیککنیی  12

ا بلالاری ا رشی  خیکری ا  ساد   شال جیه   

کم کک رک در دستیر رار خید  ککردکد  کسی  ا 

ج ک کش م ارشک  اید  هیای شحیمیتیالیش میکدک 

شل ی   دانکرهیرهای آمکاالای ظالو نلیسی  

ام ارش  غ له سته  کست مار   ش ر  سیکرییب 

  جه مهتکک همه کاو م ارشک  کس    

م ارش  اید  ها ا شحمتالها    ریارگیکک  کایو 

رهیرها نماااننک به بو بس  رسلی   ر  حیت 

هیییای سیییکمیییاایییه دکرکنیییه   سیییلیییاسیییتیییهیییای 

کستعمارگککنه کم یکایا یلیسیتیهیا   حیالییمیتیهیای 

 کبسته   دس  نهان   آنها نلک هسی    میتیتی  

شی   طی ییقیه ریارگییک در  ییلیینی  بییا می ییارشک  

کجتمامی   اید  کی بککی رسیلی   بیه کهی کپ 

بک ح  خید در کایو رهییرهیا   سیکنینیینیی 

د  یییتیییهیییای بییییرژکشی  دسییی  نهیییانییی گیییا  

کم کاا لستها   اهاللت ج هه هیای کنیقیالبیی در 

کاو رهیرها ا نماااننک آ  کس  ره اید  هیای 

رارگک  شحمتالش بل کر ش   کن    به می یارش  

ر ی آ رد  کنیی     آاهییی رییه در شییلیی ییی ا 

کریکد ر ا آرژکنتلو ا جمهییری د میلی یلیه ا 

هائلتی ا بی لیی ا مککق ا  ی ی یا  ا کایکک    

خل ی کش رهیرهای داینیک بیکمی یلیه نیشیامیا  

م تط سکمااه دکری   د ل مکاجیا   مسیتی ی  

بکک ک خته ش   کس  ا اا شمانلاله حی  ریار ا 

مسییالییو ا آشکدی بییکآ رد  نهییید   کسییتییقییالل 

ک ت ادی کاو رهیرها شالت نینیلیکد   –سلاسی 

 ا خامی  نخیکه  ش    

 

 2218  کم ک19خسک  کس اا  

 

*ریدااای ره در بی لیی را دکد  ا نهیانینیک 

 کضح اه م ارش  ط قاای بلو کر کا  جامعه 

(    Indigena قلک بی لییی   بییمیی هیا ) 

ط قا  با لمان   د رک  کستعمار کر  اای هیا   

مهاجکاو ط قه باظ   میلیانیی جیامیعیه کسی    

Evo Morales  ک  لو رئلس جیمیهییر بییمیی

ره بیا کنیتیخیابیا   2223س  ره کش هما  سال 

آشکد به رااسی  جیمیهییری رسیلی  خیاری در 

چهه سفل   یستا  ثک امی ی  بیا یلیمیانی   د رک  

کستعمیار کر  یاایی هیا میتیسییب میلیهیید ریه 

هملهه   ر    ثیک   رکدردسی  دکشیتی ی    

نلیک هیای سیلیاسیی کنیقیالبیی ا کایتیادایه هیای 

 Evoرارگکی   بیمی های بی لیی به همکک  

Morales  جیی ییهییه "  2223کش هییمییا  سییال

حکر  بسیی سیسلا لسه " رک شیالیت دکدنی    

هملو حکر  بک م یلیه رییدایاگیکک   یککخییک  

م ارش  ا بسل  ممیمی   کمت اب سیککسیکی 

 رک دراماک رهیر کمالک رکد  کس   
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ادامه

جهان در زیر سلطه نظام سرمایه داری با بهحهران 

همه جانبه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنری . 

اکولوژیک مواجه است که خود زائیده نظامی است 

که در آن اکثریت عظیم تولید کنندگان ، تنها بخهش 

بسیار ناچیزی از نتایج کار خود را تصهاحهب مهی 

کنند در حالیکه بخش زیادی از آن تهحهت عهنهوان 

ارزش اضافی به جیب تعداد قلیلی سرمایه دار کهه 

صاحب ابزار تولید هستند سرازیر مهی شهود تها 

دوباره در استثمار کارگران و باز تولید سود به کار 

 افتد .

تا وقتیکه این تضاد باقیست ، بشر نه تنها از بحرانها 

و مصائب موجود خالص نمی شود بلکه هر روز بهه 

سمت فاجعه ای که ممکن اسهت بهه نهابهودی و 

بازگشت ناپذیری کل حیاتش منتهی شود سوق مهی 

 یابد .

اما ایدئولوژیها تئوریسینها و متفکرین بهورژوازی 

و تمام روبنای فکری ، سیاسی و فرهنری و اخالقهی 

آن تالش می کنند این چهره واقعی نظام سرمهایهه 

داری را در هاله ای از تقدس بپوشانند و توده ها را 

به نتایج اصالحاتی چند امیدوار و وضعیت موجهود 

را ازلی و ابدی جلوه کنند . زرادخانه بورژوازی با 

تلفیق ماهرانه ابزارهای کهنه و مدرن و با بهکهار 

گیری آخرین دستاوردهای بشر در زمینهه وسهایهل 

ارتباط جمعی ، نظیر رادیو و تلویزیون ، ماهواره ، 

کامپیوتر، اینتر نت  و غیره سعی می کند روبهنهای 

ایدئولوژیک ، فرهنری  و اخالقی جامعه را مطابهق 

 نیازهای سرمایه داری سازمان دهد .

برای خالصی از بحرانها و مصائب ناشی از سرمایه 

داری باید برای برقراری آنچنان نظام اقهتهصهادی 

اجتماعی ای تالش کرد که در آن از مهالهکهیهت 

خصوصی و از استثمار انسان بوسیله انسان خهبهری 

نباشد . جامعه ای که در آن قانون از هر که  بهه 

اندازه توانش و به هر ک  به اندازه نیازش به اجرا 

در آمده باشد . یعنی جامعه سهوسهیهالهیهسهتهی و 

  کمونیستی !

 

 

 آتش های برافروخته شده در ...



 

ا ایغیلیلیک   اهی ای   1827-11سکرییب کنیقیالب 

اضادهای کم کاا لستی ) ریه در کایکک  ب ییر  

اضاد بلو کم کاا یلیسیه ر س   کنینی یلیس کش ایه 

طکپ   کم کاا لسه آ ما    متت ک   د    م مانی 

کش طکپ دانک ا  یر می اا   ( ا شمل ه رک بیککی 

بکدگی باش هه بلهتک خ قهای کاکک  آماد  رکد ا کش 

طک ی با  جید د    ض  کنقالب حاره   با ایجیه 

به ررید ریاا  م   ج  ش اید  کی ا نه ا ها  یککر 

ره بخاطک  غی آ  می یارشک  خیینیلی یی  1825دکد 

صیر  گک ته بید ا رسمل  اا   ا بی یالیه  یککر 

دکدهییای کسییارایی ییار جیی ایی ی نییلیی  بسییتییه شیی    

کم کاا لستهای ر س   کنن لس ا نه ا ها کش کشغیال 

کاکک  صک  شک نالکدن  ا بی یالیه طی ی  میذکریکک  

حتی م طقه بلطکپ رک نل  به م اط  اتی   1817

نفیی خید ک   دن  ب او اکالب غار  م ابا دکخ یی 

گستک  اا   ا ایتی  ایاثیلیک رریید ک یتی یادی   

رهییا رشی ا د  یی  ضیی  کنییقییالبییی بییککی اییامییلییو 

مخارج خید ) ره اماما در رک  م ا ا کم کاا لسیتیهیا 

  ط قا  کراجامی حاره به م کپ میی رسیلی  ( 

مج یر به کخذ  کمهای کسارا ار جی ای ی گیکدای  ا 

دستناههای د  تی ا نیشیاک ک یتی یادی سیلیاسیی   

نشامی رهیر اماما ات  سلطک  کم کاا لسیتیهیا در 

آم  بطیری ره در آستانه ج   ک ل رهییر میمیال 

به مستمک  رامت کم کاا لستهای ر س   کنینی یلیس 

 م  ل ش   بید   

کش سیییی دایینییک در نییتییلییجییه اهیی ایی  اضییادهییای 

کم کاا لستی   گک   ب  اهای ج ا ی ره در سیطیح 

بلو ک م  ی   ا  آم   بید ا کاکک  رک نیلی  ریه ایتی  

کشغال کم کاا لستهای ر س   کنن لس  ککر دکشی  

) ره کر ی  در بککبک ایسعه ط  ی آ ما    متت او 

بلو ک م ی یی آ  بیا هیه میتیتی  شی   بییدنی  (   کش 

می عل  کستککا اه مهمی بیکخییردکر بیید ا بیه 

م کر کاو درگلکاها سیق میی دکد ا در بیتی ییحیه 

ج   ا کم کاا لسه آ ما  ره در ک ت اد ا مقاک سیک 

رک دکش  ا در کاتاد با د    م مانی ا بخش  یابیت 

ایجهی کش خیاک رهییر رک بیه کشیغیال خیید در 

آ رد  ب او اکالب اضاد بلو کم کاا لسه ر سیلیه   

کنن ستا  کش االسی   کم کاا لسه ایسعه ط ب آ ما  

کش طکپ دانک ا بک ش ج   های خینلو بلو آنها 

رک در خاک رهیر میا نیلی  کجیتی یاب نیا یذایک میی 

ساخ     ذک میمی یلیا  جی ینیی میتیعی د بیلیو گیک   

ب  اهای مخت   خارجی ا  ضعل  ک ت ادی رک با 

بتککنهای مشلمی ر بک  سیاخی  ا ر سیتیاهیا   

م اط  رها رشی متک ک   ای ل ک  شهیکی  ی ی  

گکدا     سقیط ک ت ادی رک اسکایح میی نیمیید ا 

اا مقطا کنقالب رت ک ا صادرک  ممی    1812طی 

کاکک  ره شامت مت یظ  رهیا رشی   صی یاایا 

دستی کش   لت خهال ار ا    ه ا بیکنی  ا  ییسی  ا 

 ک        بید ب تی چهمینیلیکی ایقی یلیت ایا ی    

بمیکشک  مت  د ش   شمل های شاکره  ا ایامیلیو 

آی  ه نل  بیا مهیالیال  شایادی مییکجیه گیکدای    

رم ید  ر  نمید    لم  نا    سااک نلیاشمی ی ایهیای 

ک  له شحمتالها  به چی ی ایو بیککبیک  یلیمی   ی ی یی 

ک  کاش اا   ا ش ه  تطی سککسک رهییر رک  یکک 

گک   ا با مس  د ش   رکههای ایتیار  خیارجیی 

ررید در ای لی ک    بیاشکر دکخی یی ا کحیتیالیار   

گککنفک شی   بطیر ر ی اه ا  سته   کست مار سه 

گانه    ی ا همکک  با  هیار ک یتی یادی   سیلیاسیی 

ناشی کش ج نهای میتی یی ا نیه ای یهیا در ک ضیاع 

ک ت ادی رهیر ا کثکک  ممل  گذکش  ا ب الیه در 

ر ن  م ارشکای اید  ها نل  ااثلیک  ییق ک یعیاد  کی 

بخهل    کاو  ضا نمی ایکنس  خهیه ایید  هیا رک 

بک نلاننل د ا  ذک ب  دی د رک  ررید ریایا  می   

 ااا  اا     جک ه های ج  یش ایید  کی ا می یلیه 

کم کاا لستهای کشغا نک ا ج   ا دربار ا کشیککپ 

ا  ویدک ها       در کا جا   آنجا بکک ک خته ش  ریه 

میمی ایا در کبیتی ک کش خ ییصیلیا  خیید بیخیییدی 

بکخیردکر بید   کما درملو حال  لالار آشکدا یخیش 

م ی کنقالبی در حا ی کمتال می اا   ره  اایه هیای 

ب رگتکاو   ر  ستمنک   کسیتی یمیارگیک خی ی  میا 

) اع ی کم کاا لسه ر س ره اا آ  مقطا در ک ت اد 

  سلاس  رهیر ما نیقیش مسی یط رک دکشی  ( در 

بککبک بتککنهای مشله دکخی یی   خیارجیی بی یکش  

ک تاد بید ا شالستهای متعی د رژایه کمی یکایا یلیسیتیی 

ر سله ا کری در ج هیه هیای میخیتی ی  جی ی    

ااایکنی ک  در سکریب   میهیار جی ی یش کنیقیالبیی 

دکخت ر سله ا متت او ک  رک در هیلیوی  حیاریمیه 

کاکک    بلو ط قا  کراجامی بیحه  می کن کخی  

ا  ذک بیمییکشک  رشی  ر ش ک ی    جی ی یش طی یقیه 

رارگک ره به کنقالب کرت ک    لک شی آ  م جک ش  

ص  ب  ی نلیک هیای دکخیت کایکک  ا اضیادهیای 

 ناشی کش آنکک نل  اغللک مل کد  

کم کاا لستهیا   دربیار ا بیطییر ری یی میتیالیی بیه 

کشککپ  ویدکل    هک ر حانلی  مکاجیا صیاحیب 

شملو   بیرژ کشی رم ککد ر بیدنی  ریه بیلیش کش 

درص  شمل های شاک ره    ریت ک یتی یاد    87

اجار  مم   دکخ ی   خارجی رک در چ   دکشتیه 

  مییامییت مییمیی   کسییتیی ییمییار   غییار  اییید  هییای 

شحمتالش خ   بیدن    کاو ک هار   ط قا  ریه در 

مقابت ج  ههای اید  کی با هه متت  بیدن  ا ایتی  

ااثلک نفیی ااراخی   ر اب  آمل  کم یکایا یلیسیتیهیای 

ر سله   کنن لس ا حامت اضادهای در نی معل یی 

نل  بیدن  ره با درجه  کبستنی س تی   مت ی آنهیا 

نس   به االی کش د    ر  کم کاا لسیتیی مهیخی  

می ش  ا هک گا  اضاد بلو کاو د  ش   می ایا ی  

ا بمیکشک  آ  شالاپ در در   هیلیوی  حیاریمیه   

ط قا  کراجامی   ا  آم     آنها رک به درگلکاهای 

معل ی نل  می رهان    شمانی ره در بککبک ج ی یش 

اید  کی   اا کممال خارجی ا کاو د    ر  بطییر 

می   با هه متت  می شی نی    در مییکردی می یت 

ا به ایک   می رسل ن  ا  1825 ککر دکد کسارا ار 

دستنا  دکخ ی نل  ظاهکک کنسجاک   ک ت کر خیید رک 

 باش می اا    

) کش دهه های نخس   ک  کخلیک ا ایالیی کش خیید 

 ا گلهای ک ت ادی ا کجتمامی   سلاسی ملهو میا 

ا در رکبطه با جی ی یهیهیای ایید  کی   کنیتیکک یا  

میجید در آنها به شمل یه هیای  ییق میکبییط میی 

شید ا   تی  ا گی اس ط ک ت یادی ا سیلیاسیی   

ر اب  ش ا  کایو د  کمی یکایا یلیسیه رک در می یاطی  

مییخییتیی یی  رهیییر   بییمیی   طیییظنییی   بییتیی ییا آ  

نامیش نی االامت ک ت یادی ا کجیتیمیامیی سیلیاسیی 

م اط  مخت   رهیر رک می  نیشیک  یککر دهیلیه ا 

آننا  درک کاو کمک آسا  اک خییکهی  بیید ا چیه د 

رملا  بیرژ کشی   خیکد  بییرژ کشی   بیعی هیا 

حتی در ملا  رمینلیسیتیهیا نیلی  ا بییدنی  رهی یکک  

صاد ی ره  ادر به درک ایاثیلیک کایو اضیادهیا در 

شالت گلکی ره کی ا شالسی    ایا  یلیک شایهیای 

ریاا  م   ج  ههای اید  کی ره ایسط آنها ه کا  

  مهار می ش   ا نی ییدنی  ا   در نیتیلیجیه بیه دکک 

نلکن     کاب کم کاا لستها   ط یقیا  کرایجیامیی 

 حاره گک تار می آم ن   
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 )انقالب اش ان    ظیشف پ  ل ی شی (

 جنگ جهین  ا ش   ا ج گش   اج   جنبش    ه ا 



 

ظشک به اذرک کس  ره ب تاظ شککاط مل ی   یه ی 

  خ    ممیمی ج  ههای اید  کی کاو د رک  ا 

می ایک  گف  ره کم کاا لستها در میمی یی نیمیید  

دسااس   ایطوه های خید بطیر میمی   بیه طی یقیه 

بیرژ کشی کاکک  ره بخهی کش ما الیلیو  یلی یککل ا 

خکد  بیرژ کشی ا بیاشرگیانیا  ا رسی یه ا  یلیهیه 

 رک    دهقانا  رک به همکک  میی رهیلی  ا میتیالیی 

بیدن    م ارش  جیئی ک  م له بکخی مت  دایتیهیای 

 یویییدک یلییسیه   سیی یطییه کمی ییکایا ییلیسییتیی   خ یی یی  

ساششالارکنه ک  در کاو م ارش  ا آ  شمل یه میلی یی 

بید ره کش اه طکپ کمیتیمیاد ایید  هیا بیاظخی  

خکد  بیرژ کشی   دهقانا  رک نس   به خید ج ب 

می رکد ا کش طیک یی کمی یکایا یلیسیه بیا آگیاهیی کش 

خ    ساششالارکنه ک  به ه کر   اه ح له ا کش 

جم ه مذهب ا متیست می ش    اا رمه میی ریکد 

اا بجای ره کی  ک عی   کنقالبی اید  هیای ایتی  

سته   کست مار ا در رکس جی ی یش  یککر گیلیکد   

ااراب م ارش  ط قاای صت  کاو کمک رک بارهیا بیه 

کث ا  رسان  ( به هک حال ااثلک اغللیک   ایتییظ  

 یق ک ذرک د رم اط  شما ی رهیر ا ریه سیا یلیا  

متمادی ات  اس ط   نفیی کم کاا لسه ر سله بید ا 

خل ی بلهتک کش سااک م اط  رهیر نمید  یلی ک میی 

رکد   بیرژ کشی رم ککد ر ا کشککپ شمیلی ی کر ا 

 ویدک ها   ر حانلی  مت فذ شمال در کاتاد با هیه ا 

ک الک مم   صادرک     کردک  مکبیط به ر سیلیه 

رک در دس  دکشت   ا به هملو خاطک هه ن داه به 

درص  شمل های  ابت رهی  درکایو نییکحیی ا  82

شاک  یشش میتی ییظ  رهیا رشی   صی یعیتیی 

صادرکای به ر سیلیه  یککر گیک یتیه بیید ا  یذک بیا 

مس  د ش   رکههای اجاری   می ک کمیالیا  کدکمیه 

م اس ا  ک ت ادی   اجاری غارانککنه ا   رریید 

حاصت کش آ  ا نه ا ها ط قا  کست مارگک  ییق رک 

مو حل  ک میجیمییع کش درآمی هیای سیکشیار خیید 

متک ک می رکد ا ب اله شمل ه ج  یهیهیای ایید  کی 

رک نل  در کاو م اط  ممالو می گکدکن    کایو کمیک 

گککاش ط قا  کراجامی  ییق رک ) ریه بییکسیطیه 

 کبستنی همه جان ه به کم کاا لسه ر س اا دایک ش 

در اضاد با کم کاا لسه کنن لس  ککر دکشیتی ی  ( بیه 

کاتاد با کم کاا لسه کنن لس  کمل کش  بطییری ریه 

کدکمه کاو  ک سه ا بخاطک  ح   م ا ا ا ر له آنها 

رک طکپ نشک کش کا اله در ر کک م طیقیه   بیه چیه 

نتیی در غار    چ ا ل خ   شکر  دکشت   ا به 

 اانا  مم   کم کاا لسه کنن لس م  ل ریکد   بی ایو 

ریه کایکک  رک  1828اکالب شمل ه های  ککر دکد  

بطیر ر ی ات  ک تمااه کم کاا لسه کنن یلیس  یککر 

می دکد  ککهه گکدا    کش سیئی ات  ااثلک جی ی  

  کنقالب ر سله پ رش  جی ی یش دکخی یی ا  یککر 

رم ککد رها ا ما اللو ب رپ       با سااک م اطی  

) م اط  ات  نفیی کنن یلیس ( ریمیلیابیی ریاظهیای 

کم کاا لستی ا  عا ل  ص یاایا رییچیه میتی یی رک 

ممالو گیکدکنی     یذک صی یاایا می یی در  یاسیب بیه 

نلاشم  اهای دکخ ی شک ع به کنیالیهیاپ نیمیید    

ب او اکالب اال ار دانک شمل ه مخیا ی    می یارش  

بیرژ کشی م ی رک با سکمااه های خارجی بیجید 

آ رد ا کش کاو ر  بییرژ کشی می یی ریه خیید رک 

مخا   کم کاا لسه   م اس ا   یوییدک یی نهیا  میی 

دکد ا در کاتاد با بیاشرگیانیا  میتییسیط ا میا یالیلیو 

ریچه    ل ککل   بیخیهیی کش خیکد  بییرژ کشی 

مک ه ا اال  می ریکد ایا بیا نیفییی   حیمیاای  کش 

ج  ههای اید  کی ا ره کی آنها رک   ضه ریکد    

 آنکک در جه  م ا ا خید سیق ده    

در حا لاله اید  ها بطیر ر ی با کمی یکایا یلیسیتیهیا ا 

 ویدک ها   رژایه سی یطی یتیی  یلیالیار میی ریکدنی  ا 

بیرژ کشی در مخا   با کم کاا لسیتیهیای ر س   

کنن لس به سااک کم کاا لستها کش حم ه آ ما  ا االله 

میی رییکد   در مییخییا یی  بییا کشییککپ شمییلیی یی کر ا 

 ویدک های ب رپ   دستنا  دربیار ا خییکهیا  آ  

بیدن  اا با حفظ سلسته میجید کصیالحیاایی در آ  

بیجید آا  ا آنها ره در اال    ضه ره کی بیدنی  

نه می خیکست     نه می ایکنست   ره اید  هیای بیه 

 ا خاسته رک به اه جی ی  مسی یتیانیه آشکدای یخیش 

ه کا  ر      کما ج ی یش ایید  کی کایو د ر  ا بیا 

جه  گلکی ش ا  ض  کم کاا لستی   ض   ویدک یی 

خید ات  ااثلک شالستهای متع د ر سله ا کری   

مار  ظفکنمی  کنقالب کرت ک ا هک ر ش ک ج ااش  

کی می گک     رکداالا لسه میجید در کاو ج  ههیا 

مانا کش آ  بیید ریه بییرژ کشی بیتییکنی  رهی یکی 

بال  ت خیاش رک کممال ر     کش طیک یی بی  یلیت 

ن ید اه ح ب ساشمانلا یتیه  یک  یتیکی ا جی ی یش 

خیدبخیدی ایید  هیا ا بیه نیاگی ایک حییل میتییر 

ج اانا  خکد  بیرژ کشئی ساشمیا  میی ایا ی  ا 

ره مم   اکاو آنها ج  ش ج نت به ره کی میلیکشک 

ریچه خا    به  اص ه رمی بع  کش آ  ا جی ی یش 

خلابانی در آیربااجا    ر  ت متم  ایقیی خیا  در 

خککسا  رک می اییک  نیاک بیکد ریه در کایو میلیا  

ج  ش ج نت بیکسطه نقش   کهمل  آ  در ج ی یش 

سککسکی کش بکجستنی خیاصیی بیکخییردکر میی 

باش    ج  ش ج ینیت ریه بییکسیطیه کای ئیی ییژی   

که کپ آای آ  ا اه جیکایا  خیکد  بییرژ کئیی   

ناسلینا لستی بید ا ات  ااثلک کا ئی یژی )کسالک ( 

به بع  شالت گک ته   بیعی هیا بیا  1812در سا های 

ره کی ملکشک ریچه خا  ا م ارش  مس تیانیه رک 

بک م له کشیغیا ینیکک  خیارجیی ا بیا هی پ رسیب 

کستقالل ساشمیا  دکد   کایو جی ی یش در ک کایت کش 

حماا   سلا ایید  هیای  یقیلیک دهیقیانیا    سیاایک 

شحمتالها  بکخیردکر بید ا معذک ه نمی ایکنس  

به ا هائی کش مت  د  میتی یی خیید خیارج شی     

 لالار آشکدا خش کنقالبی م ی رک ایسعه دکد    بیه 

سککنجاک   گذشته کش کاو ره ره کی کاو ج  یش بیه 

شهیک نیاسییلییینیا ییلییسیه آغهییتیه بیید ا ایتیی  ایاثییلییک 

کا ئی یژی کسالک نمی اییکنسی  بیه نیلیاش ایید  کی 

ج  ش  اسب م    ده    بطیر م یال بیا اییجیه بیه 

کا اله دهقانا  میمی   ایکایو نیلیک ی آ  ) نیلیک ی 

کنقالب ( بهیمیار میی ر ی  ا میعیذک یه بیکنیامیه 

کرضی آنها کش چارچیب م اس ا   ویدک یی  یککایک 

نمی ر   ا آنها ایتی   ییکی بیکگهی  بیه کصییل 

کسالک ا ح  ک سهه کرباب رک ریه میطیابی   ییکنیلیو 

بید ا ا  ل    اضملو می رکدن  ا    12-1کسالک 

دهقانیا  رک در حیا یی  کدکر بیه رمیاای  آ  میی 

نمیدن  ره ح ک ت خیکس  ج  ش ا  یغیی می یاسی یا  

 ویدک ی   ) باظخ  در م طقه شما ی ( م یادر  

کرکضی کشککپ   شمل  کرک  ب رپ    وییدک یهیای 

 ککری   غلک  بید   ره کی ج نت گما  می رکد 

ره با کاالا به ) کسالک (   ک الار خکک اای   با االلیه 

بک بخهی کش ما اللو   بیرژ کشی ا میی اییک  بیه 

کم کاا لسه   کراجیاع دکخی یی  یلیک ش شی      بیه 

هملو د لت آنها کبت ک گککاش به کاتاد با رمینلسیتیهیا 

رک ن کشت   ا آنها کش گذشته درس م ک  ننک ت ی    

نییلییه نیینییاهییی بییه گییذشییتییه نیی داییه نهییا  مییی دکد 

کم کاا لسه   کراجاع دکخ ی در کستفاد  کش میذهیب 

  خکک ا  مهار  بلهتکی دکشت   ا ره کی ج نت 

در  ک ا کمک ا به کا  ئی یژی   نلیک هیائیی ایالیلیه 

می رکد ره خید کمیتیتیا  خییایش رک  یس دکد    

بارها میرد کستفاد  کم کاا لستها   دربار در ات ا  

  سییکریییب جیی یی ییش  ییککر گییک ییتییه   بییخییهییی کش 
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 ااناههای دکخ ی کم کاا لسه رک اهاللت می دکدن    

بی جه  ن ید ره حتی کم کاا لسه آ ما  در اقابت   

ض ا  با کم کاا لسه ر س   کنن لس در رهیر ما 

ا کش ج  ههای کراجامی  ا  کسالملیسیتیی حیمیاای  

می رکد   آنکک در ملا  اید  ها کشیامیه میی دکد   

کا ها کش جم ه میکم ی بیدن  ریه ایتیقی   حی   بیا 

رمینلستها رک به اعیا  مل  کخی  ا حیتیی بیعی  کش 

ااملو کاو  ح   نل  ) ره میکمت متیعی دی در آ  

دخلت بیدن  ( ره کی ج نت نتیکنس  بطیر رامیت 

خید رک کش  ل  نفیی میکمت کرایجیاع رهیا سیاشد ا 

کاو گککاها  کش جم ه میکمی یی بییدنی  ریه بیعی هیا 

شمل ه کختال ا  ا  ککر  گی   سکریب آنکک  ککهیه 

 ساخ    

 لک شی کنقالب ر لک سیسلا لستی کریتی یک ا  یاایا  

ج   جهانی ک ل ا ج  ش کنقالبی رک ا م ت سیاایک 

رهیرها ا در کایکک  نیلی   ی ر    ک ج ایاش  کی 

بییخییهییلیی    ک هییا    ییغییی  ییککر دکدهییای ایی کری   

 ییککخیییکنییی  هییی  مسییتییقییک در کاییکک  ا دسییااییس 

کم کاا لستها رک میقیلیه میی گیذکشی  ا ایید  هیای 

شحییمییتییالییش مییکدک آشییالییارک مییی دایی نیی  رییه هییه 

شنجلکهای آنها در کثک م ارش  اا  ای جا  ایکنستیه 

کن  االی کش ب رگتکاو   راهای کم کاا لستی جهیا  

  حامی رژاه س ط   مط قه کاکک  رک ره سیا یلیا  

متمادی با س طه جابککنه   م ارش  ریکد  بییدنی  ا 

شالس  دکد    حارمل  سلاسی رک به ر  گلکنی    

کش طک ی سکننینی حارمل  ا کراسه در ر سیلیه 

ا  طا س یطیه   سیتیه چی ی ایو سیا یه آ  ا کخی یار 

م ادر  رارخانه ها ا ااسلسا    ایقیسیلیه کمیالک 

 ویدک ها ا کشککپ   مالرلو بلو دهقانا  ا آنیهیا رک 

به شیر  شع    کمل کش    کنقالب رک در کایکک  

 شع ه  ر اک می ساخ   

کم کاا لسه کنن لس ریه در کایو د ر  خیید رک در 

ب عل   کاکک  بی ر لب می دا  کبت ک ایال  ریکد ایا 

با االلیه بیک طی یقیا  کرایجیامیی حیاریه ) کشیککپ 

 ویدک هیا ا بییرژ کشی ریمی یککد ر ا ر حیانیلیی  

صاحب شملو   دربیار (   بسیتیو  یککر دکدهیای 

ریه کایکک  رک ایتی   1818ن نل ی نشلک  ککر دکد 

ک تمااه رامت کنن لس  ککر می دکد ا   بطیر ری یی 

در غلاب ر لب خید   با ایجیه بیه ک ضیاع  یلیش 

آم   ا به که کپ    ی خیاش جامعه ممت  ییشیانی   

  رار رک االسک  ر      کاو ریشش ریه بیه کشیغیال 

رامت کاکک  ایسط کنن لس رسمل  می دکد ا ایتی  

 هار ج  ش کنقالبی مس تیانیه ایید  هیای میکدک   

حماا  بی دراغ حالیم  نییبی یلیادی ریارگیکک    

دهقانا  کاتاد شیر ی کش آ  ا کایو کمیک رک بیککی 

 م ای به اعیا  کن کخ   

کش طک ی متعا ب ا  یلی    ایتیالیلیه د  ی  کایتیاد 

شیییر ی    ییلییک شی آ  بییک دشییمیی ییا  دکخیی ییی   

خارجی   بلک   رکنی   شی   کرایش کنینی یلیس   

نلک های ض  کنقالبی ر سله کش می یاطی  شیمیا یی 

رهیر ایسط کراش سکا   اه ا  م ارش  بک م لیه 

کم کاا لسه کنن لس ا بک ککری جمهییری کئیتیال یی 

گلال  ا میج  لامهای مس تانه اید  کی در سیاایک 

م اط   حه  کمی یکایا یلیسیه کنینی یلیس   طی یقیا  

کراجامی حاره کش رشی     ی ر  گیلیکی   نیفییی 

ر ش ک یی    رییمییینییلییسییتییهییا در بییلییو اییید  هییای 

شحمتالش کها ی ا  یسل گی   م ک ایکنائی سی یسیه 

 اجار در مقهیر رکد  ج  ش اید  کی ا کنن سیتیا  

رک بکک آ  دکش  اا در سلاستهیای خیید نسی ی  بیه 

کاکک  اغللککای رک صیر  ده    کایو ا یمیلیمیا  

ره ناظک بک  لش گک تو سلاس  نی کستعیمیاری در 

کاکک  بید ا مم اا حییل میتییر کایجیاد حیالییمی  

متمکر     یی د ر می شد ره بتیکن  ضمو  کاب 

  سکریب ج  ش ایید  کی کش  یتیاظ ضی ای  بیا 

کاتاد شیر ی ابم شیر ا   رکد  ح قه متاصک  

ب  ر آ    ضیمیو ریارآئیی ظشک ا سیکسی یکدگیی 

مط   نل  به کنن ستا  دکشته باش     کایو ایالیی کش 

مهخ ه هیای کسیاسیی سیلیاسی  نیی کسیتیعیمیاری 

کم کاا لسه کنن ستا  بید ره در کنط اق بیا شیککایط 

کاکک  بمیرد کجکک گذکشته می ش    کما آنهیا ریه بیا 

ر ی رار آ رد  سل  ضلا ا   ک ک ل رک در ممی یی 

رکد  سلاس  ج ا  خید بیکدکشیتیه بییدنی  بیا می ک 

می قل  ر بک  ش ن  ا سل  ضلا م لیکغیه نییریکی 

ح قه به گی  کنن لس ا در د ر  ک ل شمام کرایش 

خیکس  اا بیا دسیتینیلیکی  یار  کی کش کشیککپ   

شمل  کرک  ب رپ   م اصکی کش دربیارا ایی یلی  

بکخی کش  کبستنا  به کنن لس   ن داالی با کایتیاد 

شیر ی ا اید  ها رک  کاب ده    سل  ضلیا  یا رک 

 ککاک گذکش    در کمیالمیلیه خیید می  رکنیه کش 

افیاض کرکضی خا  یه بیه دهیقیانیا  کمیالک حی  

شحمتالها  در ا یاحیب دسیتیکنی  خیید کصیالح  

د کاک ما ی    ضائی ا کستقککر کنجیمی یهیا شیهیک ا 

کراش م ی ا سلاس  خارجی معطیپ به کستیقیالل 

 ک عی ا کبطال را لیتیاظسیلیی  ا ایجی ای  نیشیک در 

ا  1818مسییا ییه کمییتییلییاشک  ا ک ییغییای  ییککردکد 

بک ککری م اس ا  د ستانه با کاتاد شیر ی       

رک بککی  کاب ک الار ممیمی گ جان   بید   کمیا ک  

ش اخته ش   ایک کش آ  بیید ریه بیتییکنی  بیا چی یلیو 

مانیرهائی نلا   ک عی خید رک  کد   یشی ری ی  ا 

 ذک کاو اارتلالها با شالس  میکجه ش  ا کش کایو ر  

چهک  دانکی ظشک بید   رضا خا  چهک  کی بیید 

 ا   سؤ  لهل ه   اقکا ا کش کشیککپ    یوییدک یهیا ا 

بطیر ر ی دکرکی آ   ا گلهای ظشمی بید ره میی 

ایکنس  در خی می  سیلیاسی  جی ای  کمی یکایا یلیسیه 

کنن لس  ککر گیلیکد   رضیا خیا  بیا ایشیاهیک بیه 

آشکداخیکهی ا ملهو  کستی   با سابقه می ک ایعی ی  

به ط قا  کراجامی حاره   م ارش  با سل  ضلا ره 

در آ  می ا به م یک  نیرک کنن لس شی یاخیتیه میی 

ش    کش طک ی م ارش  با رژاه  یسل     کسیتی ی کد 

س ط تی  اجاراه ا بام  ش  اا ک هار نس تیا  سیلیا 

جامعه به دن ال ک  بک ن    کش طک ی رضیاخیا  بیا 

دکد  شعار جمهیری همکک  اج دخیکهیی   کمیالک 

بکخی ر کمها ا بیرژ کشی م ی کاکک  رک نلی  ریه 

ک هار  سلعی کش خکد  بیرژ کشی رک ب ن ال خیید 

می رهل    در  ی رکهی بککی رسب   ر  بیید ا 

با خید همکک  رکد ا ب او ایکایلیب نیه ای یهیا مییرد 

حماا  ک هار  سلعی کش مکدک  ککر گیک ی  بی یالیه 

کمتماد نلک های کنقالبی ا کش آ  جم ه رمینیلیسیتیهیا 

رک نل  به خید ج ب رکد   کما همه کا ها ج   کایب 

بلش ن ید ا رضا خا  به رمه کمک لا لسه کنن لیس 

ر ی رار آم   بید   در آ  د ر  ا ک ضاع خیاص 

  شییککایط  ای   کی رییه ک  رک سییکریار آ رد بییه 

هل یجه نمی ایکنس  حالیمتی م ی   دمالککالیه 

رک جاان او س ط   کست  کدی   م یاسی یا  مسی یط 

 ویدک ی ب میاای  ا هیمیا  گیینیه ریه حیتیی کنیقیالب 

مهک طل  با آنهمه   کراری   م ارشک  ایید  کی 

ا نتیکنس  چ لو اعللک رلفی رک بیجید بلا رد   کش 

کاییو ر  رضییا خییا  کش هییمییا  ک ل بییا بییکنییامییه 

کم کاا لستها در  الک ا احب ااج   اخ  س ط ی  

بییید   کش آ  ر  رییه در آ  شییککاییط کاییو شییالییت 

حالیم  م اسب اکاو شال ی بید ره هه کنن یسیتیا  

  هه ط قا  کراجامیی حیاریه میتیفیقیا خییکهیا  آ  

بیدن  ا حالیمتی ره بتیکن  ضمو سکسی یکدگیی بیه 

کم کاا لستها کش م ا ا کشککپ  ویدکل ا میالریلیو   

 رم ککد رها 
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 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیئت سیاسی سازمان  

 اتحاد فداییان کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست و یا 

 ارگانهای ان با یکی از آدرسهای زیر تماس بریرید  :

.................. 

 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 

 

طییمیار  75حالیم  رکد اا کا الیه در  یلیاک 

س س ر  ه یی بککی هملهه بیککنی کخیتیه شی    

کمک ش  کس اد   می کرک  یکک کنیی کش دشدی 

های رال  خانیکدۀ  ه یی در دس  کس   بابا 

ب رپ رضا  ه یی ره به  ییل میعیک پ در 

هف  آسما  ایه سیتیار  نی کشی  ادر می   

ریااهی با دشدی   ا یاحیب ش ری کمییکل 

مکدک   د    به االی کش ب رگیتیکایو میکدک  

ثک ام   جها  ا  ات ش      ر   مادر   ممیه 

ک  کشییکپ   خیییکهییک  شییهیی ییاش نییلیی  اییا 

ایکنست   کاو مم ال  رک چا ل     ثک   هیای 

باد آ رد  رک در بیانیالیهیای خیارج ر ی هیه 

ا   ار نمیدن    ثک ای ره کمک ش در کخیتیلیار 

 کح   رضا  ه یی کس  بیه دهیهیا میلی یلیارد 

دظر سک می شن  ره نتلجر چی یا ل دسیتیکنی  

رارگکک    شحمتالها  رهیرما  می باش    

آنی    کدی کش خانیکد  کی با چ یلیو سییکبی  

مهعها دک کش حقیق میکدک ا کایکک  د سیتیی 

امی ک ی    دمییریککسیی   ا یاحیب رهیییر 

صت   می ر    آ ای رضا  ه یی باا  بی کنی  

ره س ط   در رهییر میا بیککی هیمیلیهیه بیه 

اییاراییب سیی ییکد  شیی     دایینییک بییاش نییخیییکهیی  

گه   کاو رک حتی رهیرهای حامی کایو آدک 

مف یک   نادک  هه می دکن ی    کایو رهییرهیا 

کش رضا  ه یی به م یک  کهکک  هاری می یلیه 

جمهیری  ک    سیطیائیی حیاریه بیک کایکک  

کستفاد  می ر      آ ای رضا  ه یی   سیاایک 

 ییهیی یییی طیی یی ییا  در میی ییارشک  رییارگییکک    

شحمتالها  رهیرما  بک می یلیه  جیمیهییری 

ج ااتالار کسالمی هلیچ جیااینیاهیی نی کرنی    

 طعا مکدک کاکک  بککی سیملو بار  کص    

کمالا  نابیدی نتاا  م ارشک  دمیرککالیه   

م ک   ط  انر خید رک به کاو خانییکدۀ  ی یلی  ا 

 اس   کبسته به کم کاا لسه رک نخییکهی ی  دکد   

در کاییییو هییییلییییچ شییییالییییی نییییلییییسیییی                                                                                  

 افشانی نقد 

 2218کرت ک  92/  1989آبا   

 در باره ی انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ...     

   86ادامه از صفحه 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در نتیجه سه دهه مبارزه طبقاتی و 
از دل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پدید آمد و با نقد مواضع 
و انحرافات آن و با تغییر نام آن به سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

تداوم فعالیت خود را تحت نام ،  5731در نهمین نشست خود در سال 
ارگان و مواضع جدید که از نقد گذشته و تحلیل شرایط حاضر بر 
می خاست آغاز نمود . سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در عین 
حال تجلی وحدت بخشی از محافل و نیروهای کمونیست سازمان 

 چریکهای فدائی خلق ایران است .

در مقابت ج  ش رارگکک    دهقانا    سااک شحمتالها  شهکی   ر ستائی حمیاای  ریکد    نسی ی  بیه 

نلاشهای سکمااه خارجی ک  کما  م  تی رک در مکصه های مخت   سلاسی ا ک ت ادی جامعه بیه میمیت 

آ رد    ذک بع ها ک  نه ا ها شعار جمهیری خیکهی رک بال اری نهاد   س ط   رک ا احب ریکد ا بی یالیه 

بع یک  مامت سکس کد  کم کاا لسه ا رم ککد رها    ویدک ها ا سکریب ج  ههای اید  کی   ساشمیانیهیای 

کنقالبی رک  لهه رکد   بت را  خید نل  با ام ه کمالک  سلا   ا احب رارخانه ها   صی یاایا بی رپ 

به االی کش ب رگتکاو  ویدکل رم ککد رهای شما  خیاش ا  ات گکدا    د لقا امامی ک  کما  ک  در جه  

امکر   یک ا سلسته ب  ی کدکرک  ا ک  کما  در میرد رکههای شیسه   آهو ا سکریبی بکخی خیکنیلیو ا 

م ط   بک خیکس  کم کاا لستها   بککی اسهلت غار  م ابا رهیر   کممال سته   کست مار بک اید  هیای 

 رنج ا   مکدک مم ی می گکدا    

 کدکمه دکرد    

 جنگ جهانی اول و اوج گیری مجدد جنبش توده ای ...


