
 

 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

ایران در وضعیت به شدت  حاد و بحرحرا حه بحه 

سر میحرحردت دح دا دحا در شحرایحب اسح  بحار  

ز دگه میکنند ت فقر به شکل وحشتناک و غحیحر 

قابل دص ر  دقریرا دمه گیر شدات خص صا بحا 

افزایش قیمت بنزین. بر خالف د چیگر  دا  

رژیم آرام آرام قحیحمحت دحمحه ادحنحال در ححا  

افزایش است. درما دگه و استحیحصحا  بح حیحرحه 

بردامعه حاکم شدا ت ححقح قح حا   حاچحیحز   اگحر 

دریافت کنند ( به دحیحو ودحه دح ابحگح   ححتحه 

ابتدایه دریحن  حیحازدحا  ز حدگحه  حرح دات ایحنح  

بنزین مزید بلت شدا و رژیم ورشکسحتحه و بحه 

بن بست رسیدا در  حرح د درآمحددحا   حرحتحه در 

ددارک روش دحا  بحعحد  بحرا  کسحم درآمحد 

است و الرته دمه آ  ا دحیحم خحالحه دح دا دحا را 

 شا ه گرفته است ت حذف بنزین س میحه ا  کحه 

شایعه آن در دامعه پیچیدا   الرته دولت دکذیحم 

کردا وله به ق   م حر  رادیح  دحمحه چحیحز بحا 

دکذیم شروع میش د ( ت حذف کمکح حا   حقحد  

معیشته که بعد از افزایش بنزین رواج یافحت و 

دردیل آن به خرید ابترار  کاال از فروشگحادح حا 

ز  یرا ا  ت افزایش قیمت آب و بحر  و گحاز 

که وزیر  یرو از ارزان ب دن آن شکایت کحردا 

ت و م متر از دمه اقزایش سرسام آور مالیحادح حا 

که بخش ابظم ب دده بر محرحنحا   99در ب دده 

آن بسته شدا و دا چند روز دیگر در یل م حلح  

خ ادد شد و چ ن گزینه دیحگحر  ودح د  حدارد 

م ل  به ش  دص یم خ ادد کرد و س  امحه 

بزرگه از افزایحش قحیحمحتح حا آدحش را بحه ا حرحار 

باروت خشم وکین دح دا دحا خح ادحد زد ایحنحرحار 

وسحعحت و بحمححش خحیححزش گححرسحنحگححان بحا دحیححو 

 معیار  قابل سن ش  خ ادد ب د . 

 کارگران جهان متحد شوید !

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

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 879 -// شماره  8931آذر ماه 

 2در صفحه  ادامه

مختصری درباره اوضاع 

 کشوروسیرتحوالت

 ورشکستگی نئولیبرالیسم و عروج

  انقالبات جهانی 

 

دد ا سا  است که بحرحران  حیح لحیحرحرالحیحسحم و 
پیامددا  فالکترار  اقحتحصحاد  و سحیحاسحه آن 
اقصاء  قاط د یا را در بر گرفته اسحتت و در 
 تی ه ما شادحد مح ج ابحتحصحابحات کحارگحر ت 
ابتراضات و دظادرات خحیحابحا حه بحلحیحه ایحن 
 ابرابریح حات دحم در د حیحا  غحرب و دحم در 
د اِن دن ب ب دا ایم.  ی لیررالیسم که از ددح  

میالد  داکن ن سیاسیت مسلب اقحتحصحاد   08
در د یا ب دات بر مرنا  ححمحایحت از رویحکحرد 

بازار آزاد بحرا  سحیحاسحت گحذار  اقحتحصحادت 
سرمحایحه گحذار  و خحب دح لحیحد دح حا حهت  و 
س دآور  درچه بیشتر و سحریحعحتحر فحرمح لحه 
شححدا اسححت. و ایححن امححر از کححا ححا  پححیححشححرححرد 
اقحدامححادحه چحح ن خصحح صحه سححاز ت کححادححش 
دزینه دا  د لیدت مقحررات زدایحه و کحادحش 
خححدمححات بححمحح مححه مححمححکححن گشححتححه اسححت. 
 ی لیررالیسم  قش اصحلحه در اقحتحصحاد را بحه 
بخحش خصح صحه واگحذار محیحکحنحد و اسحاسحا 
ابتقاد  به بخش دولته در دصمحیحم گحیحر  و 
سححیححاسححت گححذار  در خصحح ا اقححتححصححاد را 

  دارد. 
 9در صفحه  ادامه

مصادف است با دو واقعه   م م در  -اکترر 21 -آذر 12 
داریخ معاصر آذربای ا ن. یکه دحا سحیح  ححکح محت خح د 

و دیحگحر    2911\    2211   مختارآذربای حان در سحا  
. اولحه  2211فروپاشه آن در سا  بعد یعحنحه در سحا   

شک دمند است و غرورا گیز و دومه سرد و حزن ا گیحز 
مثل پا ییز آذربای ا ن .اما خ د فرقه دم کرات آذربا ی حان 

 21چحنحد محاا بحعحد از ادحمحام دحنحن دوم دح حا حه در  دم 
درست در بررح ححه  بنیا گذار  شد . یعنه  2211ش ری ر

  رقابت ا  حاد ش رو  با آمریکا و ا گلستا ن و بحرحران 
 27)    2911محه  7روابب حک مت دا  ایران و ادراد ش رو  .وقته که  یرودا  آلحمحان در 

( دسلیم شد د ت ائتالف ضد فاشیسم دیتلر   یز ضرورت ود د  خ د را از  2211اردیر شت 
 تی ه   بمله از دم گسستن ائتالف ش رو  با آمریکا و ا حگحلحیح   دست دادا و از دم پاشید . 

برا  کش ر ماتدخالت گستردا در دو دناح فادح دنن در ام ر داخحلحه ایحران و ابحالم آغحاز 
 دنن سرد برا  اولین باراز این  قطه د ان ب د . 

برخی مالحظات 

انتقادی دربارۀ یک 

سال فعالیت حکومت 

 خود مختار آذربایجان 

 5در صفحه  ادامه

 :  در صفحات دیگر

 5آذر روز دانشجو .............................................. صفحه  81* اعالمیه سازمان بمناسبت  فرارسیدن 

 89صفحه انقالب ایران و وظایف پرولتاریا .................................................................................... * 

 * پیام خمینی از جهنم به خاطر کشتار اعتراضات توده های مردم در

 88در ایران )طنز(.................................................................................................. صفحه  8931آبانماه  
 

 اُسرایمان را آزاد میکنیم!

 

دحا   خیزش ا قالبه و د دا ا  آبحا حمحاا پحایحه
داران را  ارد اع اسالمه و حک مت سرمایه

به لرزا درآوردا اسحت. دح حیحدسحتحا شح حر ت 
گحان  شحدا   د ا ان بیکار و بحه ححاشحیحه را حدا

حر بحریحان روبحرو شحدت دحر آ حچح حنحشحا حه از  زما ه که ابتراض آ  ا با سرک ب خ  ین و قح ر
دا و محراکحز  حظحامحه را  حک مت اسالمه و سرمایه داشتت از مراکز دولته و مذدره دا با  

م رد د ادم قرار داد د. ش ردا و مرالت بص رت م قته از دایرا قدرِت حاکمیت بیحرون آمحد. 
حک مت اسالمه که خ د را در دنگنا مه دیدت با قطعاینتر ت و دلرن و وسائحل اردحرحاطحه دحالش 
کرد دامعه ایران را قر طینه خرحر  کحنحد دحا بحتح ا حد بحا خحیحا  راححت دسحت بحه کشحتحار ز حد. 
دنایتکاران اسالمه صددا  رر را به قتل رسا د دت دعداد بسیار بحیحشحتحر  را زخحمحه کحرد حد و 

گحیحر  و   حمحا  ابحتحراف گاد حا کحرد حد. سحنحاریح    حخ دزاران  رر را بازداشت و روا  شکن ه
ساز  کلید خ رد و ردزخ ا ان حک مته دل  صرنه آمد د دا"پیحروز " شحان را دشحن  پرو دا
 بگیر د!

اطالعیه مشترک نیروهای چپ و 

 کمونیست

مبارزه انقالبی علیه جمهوری اسالمی 

 ادامه دارد!

 1در صفحه  ادامه



 

... آ چه رژیحم را وادار بحه افحزایحش قحیحمحت  

بنزین کرد ورشکستگه و مرل  شحد حش بح دا 

و گام او  در م م به اقداماده اسحت کحه در 

دست ر دارد و میپنداشت د  دامعه در کنتحر  

است و با کمترین دزینه ادحرایحه خح ادحد شحد  

بگیر و برنحد دحا  گسحتحردا و صحدور اححکحام 

سنگین دیستری  بحرا  فحعحالحیحن کحارگحر  و 

فعالین سیاسه و مد ه و برپا کردن ش    امه 

 ررا و دستگیر  بالفاصله این افحراد  21دا  

دمه برا   شان دادن اقتدار پ شحالحه و ایح حاد 

د  ربم و وحشحت و فحرادحم کحردن زمحیحنحه 

برا  این اقدامات بح دا کحه دحیحرش بحه سحنحن 

خ رد ت وله در دحر صح رت چحارا ا  دحز 

ادحرا  ایحن اقححدامحات  حدارد و امحیححد دارد بححا 

سرک به خ  ین دحر از روزدحا  آخحر آبحانت 

دمه صحدادحا را خحرحه کحنحد. غحافحل از ایحنحکحه 

کارگحران و زححمحتحکحشحان دحم چحارا ا  دحز 

ابتراض و ابحتحصحاب  حدار حد و دحیحو در حدا 

خحح یححه و وحشححیححگححر  دژخححیححمححان رژیححم دححم 

 میت ا د دغییر  در ارادا آ  حا بح دح د آورد . 

الزم به ذکر است که  رژیم دنن طحلحم  در 

ماد ا  اخیر ک شید با حمله به  رحت کشح حا و 

رادز ه دا  دریایه و زدن پ پاد آمریکایه و 

حملحه بحه آرامحکح ت امحریحکحا را دحرحریح  بحه 

ادرا  ی  حمله ک چ   حظحامحه کحنحد ا حگحاا 

خ د به بن ان مظل م وارد دحنحن شح د و بحا 

میحلحیحتحاریحزا کحردن داخحل و محنحطحقحه کحنحتحر  

اوضاع داخحل کشح ر را بحه دسحت گحیحرد کحه  

دولت دحرامحه دح شحمحنحدا حه و بحا ادحتحنحاب از 

درگیر  دمام  قشه دا  رژیم را خنثه کحرد . 

ایحححنححح   در صححح رت  حححادححح ا حححه درمححح حححار 

ابحتحراضحات ابحایحه از سح ریحه کحردن ایححران 

 دارد. ی  چشمه آن را در محادشح حر شحادحد 

ب دیم و متاسرا ه این  گرا حه ودح د دارد کحه 

م اددین با اقدامات بحه مح قحعحشحان بحمحال بحه 

رژیم یار  رسا ند . و حا  حض ر آلتر  ادحیح  

س سیالیسته و مسیح لحیحت سحنحگحیحن  حیحرودحا  

کم  یست به شدت احسال میحشح د ت دحر چحه 

شحرایححب بحرححرا ححه دححر محیححشحح د خححالء حضحح ر 

کم  یست ا در بین د دا دا ملم ل در میحگحردد 

وله داس  بار ایحنحکحه خحیحزش دح دا دحا فحقحب 

س ژا خ به بدست داد دا رفقایه   روشنحرحکحر 

باز  بیمار  مزمنه است که ما کحمح  حیحسحتح حا 

دمیشه با آن درگیریم ( در  شست ا  محخحتحلح  

به درلیل پشت درلیل بپرداز د کحه  حه بحه درد 

د یا  کارگران میخ رد  ه به درد آخردشان و 

سر آخر دم دن حا ردحنحمح دشحان ایحن اسحت کحه 

کارگران  کمیته ابتصاب دشکیل ددند از قدیم 

گرته ا د " دوصد گرته چ   یم کردار  حیحسحت " 

 تی ه این به بمله دا  مکحرر درداخحل ایحن 

شدا که دریا اده ما ند م اددین   که دحمحیحشحه 

مترصد ب د د و دستند دا خحیحلحه سحریح  مح حر 

خ د را بر خیزش ا و قحیحام دح دا دحا بحز حنحد و 

دمین دع یل فرصت طلرا حه در کسحم قحدرت 

به در قیمته در این سال ا دم ارا دعیین کننحدا 

داکتی  شان ب دا و در م ارد متعحدد لحطحمحات 

سنگینه به ا قالب و د دا دا زد د ( در  حقحاط 

مختل  و زوددر از م بد ت حمله به با ک حا و 

پمه بنزین ا و مراکز دولتحه را ادحرا کحرد حد 

  بر خالف اظ ارات ب رژوادا    حگحران از 

رادیکالیزا شدن ابتراضات دح دا دحا کحه ایحن 

آدش زدن دا را به رژیم منتسم میکنند ( و بحه 

احتما  زیاد در خیزش بعد  که بنقریحم ر  

خ ادد داد با د ده به در دا خ یه و دحنحایحادحه 

که رژیم در درته گذشتحه ا ح حام دادا ایحن بحار 

م ادحدیحن سحالح بحه دسحت از محیحان دحظحادحر 

کحنحنحدگحان بححه محزدوران سحرکح ب گحر ححمحلححه 

خ ادند کرد ت به ما ند دابستان شصحت کحه در 

م ارد زیاد  شادد ب دم ا دکه بعد از شحروع 

در دظادراده میلیشیا  م اددین سحالحح حا را 

بیرون میاورد د و به مزدوران کمحیحتحه وسحپحاا 

حمله میکرد د و بحمحال دحظحادحرات دحرحدیحل بحه 

دنن بین دو  یرو  مسلح میشد . دحمحه ایحنح حا 

در حاله است که کم  یست ا غحایحرحنحد . شحکحه 

 یست دشکیل کمیته ابتصاب ضرورت مسحلحم 

ا قالب است وله فکر میکنم الزم است " او  

برادریمان را ثابت کنیم بعد ادبا ارثیه کنیحم " 

باید بمل کنیم و در بمل حض ر خح د را در 

بین د دا دحا بحه اثحرحات بحرسحا حیحم ت آن زمحان 

میت ا د ردنم د دا  محا شحنح  حدا پحیحدا کحنحد ت 

حداقل میت ا یم صندو  حمایت از ابتصابی ن 

کارگر  دشکیل ددیم و در درلیحغحات بحه طح ر 

گستردا آن را ابالم کنیحم و بحدیحن طحریحش در 

بمل به یار  کارگران برخیزیم . در چند این 

حرف ا دکرار مکررات است و آ چه به دحایحه 

 رسد فحریحاد اسحت بحا ایحن وضحعحیحت دحنحرحش 

کححمحح  ححیححسححتححهت امححیححد   ححیححسححت آلححتححر  ححادححیحح  

س سیالیسته به بن ان گرتما ه دد  قحد بحمحل 

کند . در در ص رت ما به وظیره خح د بحمحل 

میکنیم و به س م خ د دمام دالشمان را به کحار 

میرنحدیحم دحا کحارگحران و دح حیحدسحتحان را دحنح حا 

 گذاریم و حداقل  ام فدایه کم  یحسحت را سحر 

 بلند کنیم .     

 21/9/90مسع د   -د ران

 879 -// شماره  8931آذر ماه 

 2صفحه 

مختصری درباره اوضاع 

 کشوروسیرتحوالت
مسع د   -د ران  



 

  2... ادامه از صرره 

سحا   1-2حته صندو  بین المحلحل پح   طحه 

پیش دشدار دادا بح د کحه پحروسح   حابحرابحر  

طرقاده با ابما  سیاستح حا   حیح لحیحرحرالحیحسحتحه 

بشدت بیشتر و بیشتر گشته و رشحد اقحتحصحاد  

بححا خححطححرات دححد  ا  روبححرو شححدا اسححت. 

ریاضت اقتصاد  و گحردش آزادا ح  سحرمحایحه 

در مرزدا  د ا ه که دخریم د لید داخله را 

بد را  داشته اسحتت از محرح ردحا  اصحلحه و 

کلید  سیاست ا   ی لیرراله دستند . صحنحدو  

بین الملله پ   دمحچحنحیحن بحه خحالحصحه ا  از 

 ظریات و مشادحدات اقحتحصحاددا ح حایحه اشحارا 

میکند که در بیشتر کش ردا  غحربحه بحه ایحن 

 تی ه رسیدا ا د که سیاست حا   حیح لحیحرحرالحیحسحم 

ب یژا مر ر " ریاضت اقتصاد " آنت بحابح  

به ثراده و دضعی  رشد اقتصاد  محیحشح د و 

 یز  ابرابر  و اختالف طرقحادحه را بحمحیحقحتحر 

 میکند.

در حالیکه  یرو  کار د ا ه بشحکحل فحزایحنحدا 

ا  د لید بیشتر  داشته و محنح حر بحه افحزایحش 

مازاد د لید در سطح د حا حه شحدا اسحت ولحه 

 ر  دقاضا  مصرف بشدت افت کردا اسحت. 

دلیل اصله  این د رم د لید و کادحش دحقحاضحات 

بدم افزایش دستحمحزددحا و قحطح  بسحیحار  از 

خدمات و بیمه دا  ادحتحمحابحه بح دا کحه افحت 

فزایندۀ قدرت خحریحد طحرحقح  کحارگحر و اقشحار 

مت سب دامعه را بشکحل چشحمحگحیحر  بحد حرحا  

 داشته است.

وجوه مشتتترا ایتران و قترا  در و تامت  

 اقتصادی و فساد

چرخِش اقتصاد ایران بعد از زمان دحنحن و -

در دوران دولت رفسن ا ه بطرف خص صه 

ساز ت پایه دا  ی  اقتصاد  ی لیررالیسته را 

په ریز  کرد که این رو د در دوران دولحت 

روحا ه شحدت بحیحشحتحر  بحخح د گحرفحت. ایحن 

پروسه به ای اد ی  ریزش بحظحیحم از اقشحار 

مت سب بدامن طرق  فحقحیحر و محرحروم دحامحعحه 

من ر شد که دح اِن رفح   حیحازمحنحدیح حا  اولحیحه 

ز دگیشان را رفته رفته کحامحال از دسحت دادا 

 ا د.

در زمححان احححمححد   ححژادت قححرححلححتححر از اوجِ 

ت دحامحعحه گحرفحتحاِر 00ابتحراضحات خحیحابحا حه 

ب ارض این اقتصاد ورشکسته و مخرب شدا 

ب د. فقرت بیکار ت گرا ه و افحقحه دحاریح  و 

 امطمین برا  د ا انت از پحیحامحددحا  آشحکحاِر 

حراج و واگذاشتحن بسحیحار  از دحاسحیحسحات و 

کارخا  ات بخش دولته به بخحش خصح صحه 

بح د. اگححرچحه از دسحریحح ِ رو ححد آداپحتححه کححردن 

 ی لیررالیسم در این دورا کمابیش کحاسحتحه شحد 

وله با دشکیل کابین  روحا ه مح حددا سحربحت 

گرفته و در واق  به پختگه رسید. الرته در در 

دو کابینهت فساد و دزد  سیستمادی ت و را حت 

خ ار  گسحتحردۀ بح امحل دور و  حزدیح  بحه 

 قدرتت پُر رو ش و حاصلخیز ب دا است! 

سیستم با که ایران با مقررات زدایحه از آن -

دست را ت خ اران خ د  و غیرخ د  رژیم 

را بحرا  را حت خح ار  و بحاال کشحیحدن پح  

ا دازدا  مردم باز گحذاشحتحه اسحت. بحا حکح حا  

ایران بط ر کامل ابزار  بحرا  ا حتحقحا  دحمحام 

ذخیرا دا  ماله و اقتصاد  بحه دالالن محالحه 

دستند که شحدیحدا بحه  ح حاددحا  قحدرت بح یحژا 

والیت فقیه اردراط  زدی  داشحتحه و در واقح  

با   مرکز  ایران فحرادحم کحنحنحدا دسح حیحالت 

کافه برا  این پروس  بیشرما ح  چحپحاولحگحر  

 شدا است.

دمام م سسات با که ایران از طحریحش دحامحیحن 

وامحح ححا   حح حح مححه بححه ایححن دالالن کححه اکححثححرا 

د یتشان  حاشحنحاخحتحه محا حدات بسحیحار  از ایحن 

با ک ا را به ورشکستگه کامل رسا حدا اسحت. 

اگرچه چ را برخه از این را حت خح اران از 

طریش اختالفات درو ه دناح ا  رژیم برمحال 

شدا است وله بسحیحار  از ایحن افحراد دحنح ز 

 اشنال ما دا ا د. ظادر امر  شان محیحددحد کحه 

این افراد اشتغا  زایه و ایح حاد مح قحعحیحتح حا  

اقتحصحاد  محیحکحنحنحد ولحه از طحریحش دحاسحیح  

شرکت ا  ا گله که فقحب پح   را بحا خحریحد و 

فروش کاالدا  ل ک  داب ا میحکحنحنحدت سحطحح 

 د لید و ب را ور  اقتصاد  را بقیم کردا ا د.

درج و مرج در واردات خاردحه کحه اغحلحم -

غیر قا ح  حه و کحنحتحر   شحدا اسحت دح لحیحدات 

 داخله را دقریرا به صرر رسا دا است. 

غارت مناب  و ثرود ا  مله و  فسحادت دحمحه -

گستر و صرن  رقابت دحنحاحح حا  رژیحم شحدا 

 است. 

 ر  د رم و بیکار  بحطح ر روزافحزون بحاال -

میرود. مرکز آمحار 
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ورشکستگی نئولیبرالیسم 

 و عروج

 انقالبات جهانی 

 7در صفحه  ادامه



 

 ادامه از صرره ی ... 

با ادمام دنن تآمریکا و ا حگحلحیح   حیحرودحا   

خ د را محطحابحش محعحادحدا سحه دحا  حرحه ایحران 

تش رو  و ا گلستحان محنحعحقحدا در ژا ح یحه   

( از ایححران بححیححرون  2218  بحح ححمححن  2911

کشید د . زیرا مناف  آ ح حا در ایحران دضحمحیحن 

شدا بح د   از طحریحش دربحار فحاسحدت مح حلح  

 ماینحدگحان سحرحارشحه ت دولحتح حا و وزرا    و

وابسته که دمگه فی دالیسم و سحرمحایحه دار  

وابسته را  ما یندگحه محیحکحرد حد .در محقحابحل ت 

شحح رو  بححه بحح ححرا از چححنححیححن محح دححرححتححه 

دن ا ادرم دستش ت  یرودا  مستحقحرش  است . 

در ایران میراشد. در  تی ه ت خحروج  حیحرودحا 

یش به معنا  واگذار  محرحت و ارزان ایحران 

متخاصحم خح د محیحرحاشحد .بحنحابحرایحن  به رقرا  

خل  وبدا کردا و به حیل مختل  از دحخحلحیحه 

ایران طررا میرود . سحعحه محیحکحنحد از ودح د 

 یرودا   ظامه خ د در ایران   ایت استحرحادا 

را بردا تمناف  خح د را دضحمحیحن کحردا و بحه 

امتیازاده دسحت یحابحد . در حتحیح حه دیحپحلحمحاسحه 

ش رو  دست بحه کحار محیحشح د دحا ادحرمح حا  

فشار  بلیه ححکح محت محرکحز  و دولحتح حا  

امپریالیسته رقحیحم ایح حاد کحنحد .یحکحه ازایحن 

ادححرمحح ححا  فشححارت ایحح ححاد فححرقححه دمحح کححرات 

آذربای ان ب د . بدون دحیحو دحردیحد  محیحتح ان 

شح حریح ر  21دحاسحیح  فحرقحه در     گرت کحه

با دش یش و دلقین مقامات ش رو  دح ام  2211

ب دا است . اما از آ  ا که ایحن "حسحن  حظحر" 

دیپلماسه ش رو  با  یا ت بحاطحنحه و آمحا  و 

آرزودا  آزادیحخح ادحا حه و محلحه گحرایحا حه   

م سسین فرقه در ا طرا  قحرار داشحت ت آ ح حا 

ازاین م قعیت ودمچنین شرایب مسابد داخلحه 

ضع  دولت مرکز  ت  حارضحایحتحه محردم    –

آذربای ان ازحک مت ا  مرکز  ت ظلحم وسحتحم 

 ح حایحت   -م د د و درعیح  و دحرحقحیحر محلحه 

استرادا را بردا و به داسیح  فحرقحه دمح کحرات 

دمت مه گمحار حد . درآغحاز کحارت شح رویح حا 

کما  دمکار  را با فرقه دار د . از ایح حاد و 

در اختیار   ادن دس یحالت گح  حاگح ن دحا رفح  

م ا   محخحتحلح  بحرسحر راا رشحد و گسحتحرش 

دشکیالت دم کراد ا  آذربای ان دیو ک داده 

 مه  مایند . اما وقته که بر سر مسائل آ حروز 

د  یا و دقسیم غنائم دنن با آمریکا و ا گحلحسحتحا 

ن به سا زش و دح افحش رسحیحد حدت  حیحمحه دحرش 

داد حد . ححا  ص رت خح د رابحه فحرقحه  شحان 

و  ححتححیحح ححه   دحح افححش دو بححلحح ک بححرا   صححل 

بح د کحه بحعحددحا  شحرقحه  ش رو  ت اروپحا  

" س سیالیسم واقعحا مح دح د   دملگه ارد وگاا

" را ب د د آورد د . شح رو  دحا در محقحابحل 

کسم این امتیازتم ر رشد د در راستا   قطحه 

 ظرات قدرد ا  امپریالیسته ت از چنحد  حقحطحه 

د ا ن و از آن دحمحلحه ایحران دسحت بحه بحقحم 

 شینه بز ند . برا  آمریکا و ا گلی  حضح ر 

و ود د رقیرحه بحنحام شح رو  درخحاورمحیحا حه 

غیر قا بل درمل بح د . از ایحنحرو بحا بحخحشحش 

اروپا  شرقه به شح رو  دحا تدح ا سحتحنحد در 

مقابل آن تخاورمیا ه و ازآن دحمحلحه ایحران و 

برخه  قاط دیگر د یحا را بحد سحت بحیحاور حد . 

ودما ط ر که مشاددا میکنیم آز آن داریخ  یحز 

به صح رت قحدرت بحالمحنحازع درایحن  داکن ن 

منطقه باقه ما دا ا د ودرگ  ه د اوز به حریحم 

خ د رابا س مناکترین وسا یل پاسخ محیحددحنحد . 

با قه مادرا یعنه مذاکرات قح ام در شح رو  

سریر شح رو  درایحران  -و سپ  سا د چیک 

بحا قحح ام در دحح حران وامضحا  مح افحقححتحنحامححه  -

 21بحرابحربحا  2911آوریحل  1مشحتحرک   در

دن ا دو  تی ح  مشحخح  و  (  2211فروردین 

 معین را به د را   داشت :

اقححرار شحح رو  بححرایححن مسححیححلححه کححه      -2

محح ضحح ع آذربححایحح ححان امححر  اسححت داخححلححه 

وبنابرایحن بحه رسحمحیحت شحنحاخحتحن ححش دولحت 

مرکز  برا  حل این مشکل تآ ط ریکه خح د 

 صالح میدا د .

فرادم  مح دن پح شحش محنحاسحم بحرا         -1

خحححروج  حححیحححرودحححا  شححح رو  از ایحححران . 

مستمس  این خحروج  حیحزدرظحادحرت ابحتحمحاد 

ش روی ا به ق ل ا و دع دات حضحرت اشحرف 

ب د . ازدمله   این بحه اصحطحالح دحعح حدات ت 

وبدا   ابطا  امتیاز  رت شما   به ش رو  

در آیندا    امعل م ب د . ددف واقعه اما حرظ 

پرستیژبیحن الحمحلحلحه شح رو  وخح اب کحردن 

محرحنحه   –ردرران فرقه و مردم آذربای ان بح د 

براینکه ش رو  دمچنان حامه آ ا ن در محقحا 

دحا آ حان بحعحنح ان   -بل دولت مرکز  میراشحد 

بحتح ا حنحد  یکه از فادرین دحنحن دح حا حه دوم 

بدون سرشگستکه و به شکل آبحرومحنحدا حه ا  

  یرودا  خ د را از ایران بیرون برر د .

از این مقط  مساله آذربا ی ان برا  ش روی ا 

خادمه یافته است . دستگاا د یپلماسه شح رو  

در دالش است دا درط رشدا سرو دحه قضحیحه 

را به دم بافته و پا  خ د را از ایحن محعحرکحه  

از ایححنححرو دولححت خحح د   بححیححرون بححکححشححد . 

مختارآذربای ان را درت فشار قرار میددند دحا 

دحر چححه سححریححعححتحربححه یحح  دحح افححقححه بححا دولححت 

مرکز  برسد. حضرت اشرف ق ام السحلحطحنحه 

 یز با دم کرات  مائه مشغ   محذاکحرا و بحدا 

محیحشح د .  وبستان با دم کراد ا  آذربحایح حان 

مححقححصححد امححا سححرگححرم کححردن فححرقححه اسححت دححا 

سازما دده ودسلیح اردش به سالح حا  دحدیحد 

ص رت گیرد . بعحد ازآمحادا سحاز  محقحدمحات 

کارتاردش شادنشاده به دست راربابان امپریحا 

لححححیححححسححححتححححش بححححه 
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آذر  81بمناسبت  فرارسیدن 

 روز دانشجو

 جوانان ودانشجویان مبارز!
آذرت روزدا ش   قرارداریحم. امسحا   21درآستا ه 

درشرایحطحه یحاد وخحاطحرا دحا حرحاخحتحگحان دحنحرحش 

دا ش  ئه را گرامه میداریحم کحه دیح  اسحتحرحداد و 

خ دکامگه و سحتحم واسحتحثحمحار وزور وسحرکح ب 

درکش رمحا بحیحداد محیحکحنحد.بحا ایحنحرحا  دحنحرحشح حا  

ادتمابه بربلیه  ظام حاکحمت روز بحروز ابحعحاد  

 گستردا در ود دا ا  در  بخ د میگیر د.

خیزش بظیم  د دا دا  زحمتکحش و بح حان آمحدا 

مردم  که به ب حا حه گحران شحدن بحنحزیحن ازبحیحسحت 

وچ ارم آبا ماا امسا  آغاز شد وی  درته درمقابل 

دستگاا  ظامه وامنیتحه  واوبحاشحان محزدور وبحه 

رحم رژیم ایستادگه کرد وبه صراحت خح اسحتحار 

برچیدا شدن بساط ظلم وستمگر  رژیحم دح حنحمحه 

اسالمه شدت ازدمله خیزش ا  دح دا ا  سحالح حا  

اخیراست که برغم سرک بحگحریح حا  بحه رححمحا حه 

مافیا  برقدرت  شستهت قصد ایستادن  دار دو بحه 

ش  باردیگر ققن ل وار قحدردحمحنحددحر ورزمحنحدا 

دراز پیش ازخاکستر خ دبرخ ادحنحد خحاسحت .ایحن 

دحنححرحش کححارگحرانتزحححمححتحکححشحان تدحح ا حان تز ححان 

تدا ش  یان ود ا ان ودمامه مرروما ه است کحه 

طرقه حاکم باد سل به زورسر یزا ز دگه آ ح حا را 

 به دراده کشا دا است . 

امسا  درشرایطه به استقرا  روزدا ش ح محیحرویحم 

که صددا  رراز ازقحیحام کحنحنحدگحان آبحا حمحاا بحدسحت 

دالدان رژیم بحه قحتحل رسحیحدا ا حدو دحزاران  حرحر 

ازد دا مرروم بپا خاسته درز دا  ا وشکحنح حه گحاا 

دا دروضعیت بسیاروخیم وخطر اکه  بسرمیرر حد 

ودا ش  یان ودا حش آمح زان بسحیحار   حیحزدرایحن 

کشتاردا دا حرحاخحتحه ویحا دسحتحگحیحر شحدا ا حد.رژیحم 

دردرال ازشکحلحگحیحر  ابحتحراضحات دا شح ح ئحه 

درشا زددم آذرت سرت به کشتاردا ودستگحیحریح حا  

اخححیححرت بححه دحح ححدیححد و دسححتححگححیححر  بححازدححم بححیححشححتححر 

دا ش  یان ادامه میددد ودربین حا  میخح ادحد بحا 

دم  آور  مزدوران خ د ودب ت ازقادلینه  ظیر 

 ححمححایشححه دححرححت بححنحح ان  «ابححرادححیححم رئححیححسححه»

برگزارکند و چنین دحلح ا ددحد کحه  «روزدا ش  »

گ یا دن زپایگاده درمیحان دا شح ح یحان ودح ا حان 

 دارد. 

باید این درفند دا  فریرکارا ه رژیحم را ححنحثحه و 

روز داش  را به روز ابحتحراض بحه سحتحمحگحریح حا 

وسحرکحح بحح حا  رژیححم  دححرحدیححل کحردا وبححا حححمححایححت 

ازخححح اسحححت دحححا  قحححیحححام کحححنحححنحححدگحححان آبحححا حححمحححاات 

خ استارآزاد  به قید وشرط دمه دستگیر شدگحان 

 شد.

 دا ش  یان مرارز!

آذر  یکه از دحلح ا دحا  محرحارزا دح دا دحا   21

زحمتکش مردم ایران ب یژا د ا ان بلیه  استحرحداد 

وخ دکامگه  طرقه حاکحم و امحپحریحالحیحسحم دح حا حه 

وارداع داخحلحه محرحسح ب محیحشح د . یحادوارا ا   

است از مرارزا برا  آزاد   وبدست گرفتن  ححش 

دعیین سر  شت  خ یشت  دمچنین سمرله است از  

محححرحححارزا  دا شححح ححح یحححان بحححرا  دحححرحححقحححش آزاد  

وس سیالیسم  ود یائه آر  از سحتحم واسحتحثحمحار و 

زور سرک ب. مرارزا ا  که دم چنان ادامه دارد. 

ودن ز بدلیل مقاومت  سرسختا ه طرقات ارد ابه 

ایحن بحار بحا دحلحرحیحش  17حاکم  که بعد از قیام ب من 

دین ودولت برمقحدرات محردم ححکحم محیحرا حنحد. بحه  

 تی ه قطعه  رسیدا  است وبرا  درحقحش خح اسحت 

دحا و آمححا  و ارزودححا  ا سحا حه   سحل دحدیحد و 

 21 سل ا  گذشته تازدمله دا شح ح یحا حه کحه  در

دان فداکرد دتبه ادراد  اگسستنه میحان  2221اذر 

طرقه کارگر ودیگرزحمتکشان ودمحه کح شحنحدگحان 

راا آزاد  وسحح سححیححالححیححسححم  وگسححتححرش مححرححارزا 

 یازاست  و  بایدبه مرارزا  شدیددرت آگادا ه در  و 

طرقاده در وسازما یافته دحر وبحابحر حامحه دحرتدسحت 

 یابید وآ را گسترش داد .

دنرش کارگحران ودح دا دحا  زححمحتحکحش وسحایحر 

اقشارمرروم وآزادیخ اا دامعهت از ر د دشحکحل و 

درزب ا قالبحه وفحراگحیحر ودحرح حه ا  ا حقحالبحه و 

متردت ر ج میحرحر حد وایحن ضحعح  یحکحه ازمح ا ح  

بزرگ پیروز  آ  ا مرحسح ب محیحگحردد. بحاودح د 

دمه این مردودیت دا و ضع  دا وکاسته دا تاما  

اردقا  سطح مطالرات  وخ است دا و شحعحاردحا   

گروا دا   شرکت کنندا  درحیزش آبا ماا ودحالش 

رژیم و دنحاح دحا  محخحتحلح  آن بحرا  سحرکح ب 

خ  ین و م حارایحن خحیحزش دحا ت شحا حددحنحدا رشحد 

سطح آگاده د دا دا  زحمتکش مردمتکحارگحرانت 

دا ش  یانت د ا ان و ز حان ومحردا حه  اسحت کحه 

دیگر  میخ ادند به  ظام ارد ابحه ححاکحم دحمحکحیحن 

کردا  وبار مصائم  اشحه از دشحدیحد اسحتحثحمحار و  

غارت و چپاو  دمراا با سرک ب و کشتارب سیلحه 

اقححلححیححتححه از مححافححیححا  قححدرت وثححروت را بححردوش 

 بکشند  .  

رزیم دردرال از  گسحتحرش و رادیحکحالحتحر شحدن 

دمین حرکت ا است که  یرودا   سرک بحگحر خح د 

را آشکارا درمقابل مردم به ص  کردا و قادحال حه 

را که دست شان دا مرفش به خ ن  د ا ان محرحارز 

و ا سححا حح ححا  ازادیححخحح اا اغشححتححه اسححتتبححه پشححت 

 «روز دا شح ح »میکحرفح ن  حمحایحش دح ح ع آور 

میاورد دا با وقاححت دحمحام محردم را دح حدیحد کحردا 

ودا ش  یان را از برگزار  مستقحل روزدا شح ح  

بازدارد . درچنین شرایطه وظحیحرحه  دا شح ح یحان 

مرارز وپیشرو است که  دحالش بحکحنحنحد درمحقحابحل  

روش دا  فحریحرحکحارا حه و سحرکح بحگحرا حه رژیحم 

تداکتیک ا وروش ا  مرارزاده منحاسحرحه را ادحخحاذ 

 مایند  وبا طرح شعار دا و مطالرات طرقه کارگحر 

 -ود دا دا  زحمتحکحش محردم  حظحیحر شحعحار کحار

آزادی زندانیان ستیتاستی  ، ازادی  آزاد ت -مسکن

اندیشه وبیان  وتشکل و تحزب و رفع تبعتیتتتا  

جنسی و ملی،ونابودی نظام ارتتاتائتی متاکتم، بتا 

توده های مردم زممتکشی که آمتا  کشتتتارهتای 

دنرش  رژیم قرارگرفته اند، اقالم همبستگی کنند.

دححا  ادححتححمححابححه  را محح رد خححطححاب قححراردادا 

وازمرارزات و مطالرات آ  ا پشتیرا حه بحکحنحنحد. بحه 

د دا دا  کارگر وزححمحتحکحش  وز حان ودح ا حان  

درمرارزات دحار  بحربحلحیحه دحمح ح ر  اسحالمحه 

یار  رسا ندوبا پی ستن به صحرح ف آ ح حا دحنحرحش 

ا قالبه برا  سر گ  ه رژیم دم  ر  اسالمه و 

دمام دارودسته دا  وابسته به آن را گحام دیحگحر   

 به دل  س   ددند .

 سر گ ن باد رژیم دم  ر  اسالمه ایران

 برقرار باد دم  ر  فدرادی  ش رائه ایران 

 ز دا باد س سیالیسم 
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 اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

 مبارزه انقالبی علیه جمهوری اسالمی ادامه دارد!

 میکنیم! آزاد را اُسرایمان

 
دات در سیما  سران حک مت از خامنه ا  و روحا ه دا دیگر مقامات دولتهت دحرل و وحشحت بح ح ضح ح آشحکحار  ... اما بلیرغم این ردزخ ا ه

گانت ایستادن  دارد. کسا ه که دیگر چیز  برا  از دستدادن  دار دت خیل گرسنگان و دیو ب د  ا  سر است. اینان خ ب میدا ند که این ا ر ار د دا

دا ابتراض و د ادم به مقامات حک مته ادامحه دارد. ححکح محتحه  در برخ ادند گشت. دن ز در ش ردا و مرالت و ب یژدشم اینرار با  ررده بمیش

یحو ز دحکه در پاسخ به ابتراض به گرا ه و فقر دست به اسلر میررد و کشتار میکندت اینرار باید منتظر باشد که با زبان اسلره د اب بگیرد. امرو

شحان  شانت درات ظادر شدن در میان مردم را  دارد. اینان خ ب میدا ند که َم اِر اوضحاع از دسحت آخ  د و بنصر حک متهت بلیرغمردزخ ا ه

 ا  بر ُغرش ط فا  ا  بعد  است. دررفته است ودر "آرامش ظادر " دن ا مقدمه

 کارگرانت آزادیخ ادانت ز ان و مردان ا قالبه!

محا مرارزا برا  سر گ  ه حک مت فقر و فساد و استرداد و استثمار باید پیروز ش د. دم  ر  اسالمه صرفاً با سرک ب م قتاًسرپا ما دا است و 

باید این ما   را دردم بک بیم و از رو  آن رد ش یم. وقت آ ست که اشکا  متعدد مرارزا د دا ا تابتصابهت دظادرادحه و دح حادحمحه را دحرکحیحم 

کنیم. درلیغاده که رژیم ار دریر   ایش مرنه بر ابدام دستگیرشدگان راا ا داخت استت دالشه برا  گستحرش اربحابت وقحت خحریحدن و بحازسحاز  

صر ف دردم ریخته خ یش است. ما در خیابا  ا  شان دادیمکه ایندورا گذشته است. کسا ه که با دست خاله در مقحابحل گحلح لحه محه ایسحتحنحدت ایحن 

گیر د. اما  راید حته یکروز به آ  ا ادازا ددیم که اسرا  ما را زیحر شحکحنح حه و دور از  سخنان دکرار  دیکتاد ری ا  درحالسق ط را ددر   مه

اب چشم د ان درز دا  ا قربا ه کنند. مرارزا سراسر  برا  آزاد  ز دا یان آبا ماا و کلیه ز دا یان سیاسه را باید با گسترش ابحتحراض وابحتحصح

 در اشکا  مختل  پیش برریم.

کارگران ضرور  است بلیه این م ج سرک ب و کشتار فرز دا شان به اشکا  مختل  ابتراض کنندت اولتیماد م ابتصابددنحد و خح ادحان آزاد  

دا بحرصحه را بحه ححکح محت دحنحن  دا ضرور  است زیر بار د دیددا  امنیته  رو د و با افشا  د دیدداو بادگیر  ف ر  ز دا یان ش  د. خا  ادا

دا و دا ش  یان ا قالبه ضرور  است در روز به بناوین مختلرابتراض کنندت فضا  ابحتحراض و محرحارزا بحا ححکح محت را ز حدا  کنند. دا شگاا

 گاددار د و خ ادان آزاد  ف ر  دستگیر شدگان ش  د. درمرالت ضرور  است ادتماع و دظادرات سازمان داد و فضحا را بحر سحرکح بحگحران 

را دنن کرد. در مقابل ارباب حک متیابتراضات خ د را گسترش ددیم. دن ا با گسترش ابتراضات خ د میت ا یم از اُسرایمان حمایت کنیم و آ  ا 

ه ایمت اُسرا  محا را بحخح ن محیحکحشحدو ححمحلح ایمت دردید کردا ایمت مرب ب شدا از ز دا  اآزاد کنیم. رژیم اسالمه در زمان احسال کند که ما درسیدا

 در  را سازمان میددد.  راید به آ  ا فرصت ددیم. گستردا

فراخ ان ما اینست که با ابتصاب و ابتراض و دظادرات در اشکا  مختل  بمیدان بیائیم. فحعحالحیحن و پحیحشحروان کحارگحر  بحایحد حقحش ردحرحر  و 

ن آئحیحم. در بمیدا در و ددفمند شان را ایرا کنند. در مرالت ارگا  ا  ا قالبه دشکیل ددیم و برا  ابتراضات دار  و آده ق یتر وسازما یافته شایسته

 یحمتقادلین فرز دان ما باید د اب پ  بددند. یکصدا و مترد بمیدان بیائیمت دست ب ابتصاب و ابتراض ز یمت در مقابل بازداشتگاد حا ادحتحمحاع کحنح

خا  ادا دا راختگان را در داله ا  از دمرستگه و مررت ودمدرد  ا سا ه قرار ددیم و  ررت و بغ  دا  فروخ ردا را به آدشه بحنحیحان بحرکحن 

 بد  کنیم.

شدگحان خحیحزشحمبحا حمحاا و کحلحیحه ز حدا حیحان  دا  سیاسه و درلیغه در دفاع از آزاد  دستگیر خارج کش ر را باید به میدان گستردا ابتراض و کمپین

 سیاسه دردیل کنیم.

دحا  د ا د دزینه سیاسه این نایات و سرک بگر  دا  آزادا در سراسر د ان مه دا  کارگر  و دمامه ا سان دلم حمایت   اددا  درقیخ اات دشکل

را برا  دم  ر  اسالمه باال بررد. ما ایرا یان آزادیخ اا در خارج کش ر را به شرکت گستردا درادتمابات ابتراضه که از سح    حیحرودحا  

 چه و کم  یست برگزار میش د دب ت میکنیم.

ما بار دیگر بر دق یت دمرستگه و دمسر  شته مرارزات ا قالبه کارگران و مردم زحمتکش در ایران و برا  و لرنان و شیلی  در گ شحه دح حان 

دحا   دحرح حها د و آ را بدرسته  کنیم. مردم بپاخاسته در برا  و لرنان از ابتراضات آبا ماا در ایرا رمایت کردا بلیه فقر و استرداد و فساد داکید مه

ا د. ما این دمرستگه بین الملله را ارج مه   یم و راسابرا  گسترش آن دالش میکنیم. ما سرک ب مخالرین و معتحرضحیحن  ی  مرارزا واحد دا سته

 شدگان این ابتراضات دستیم. د سب دولت ا  مسترد و مرد   را مرک م میکنیم و خ ادا مزاد  بدون قید و شرط دستگیر

 سر گ ن باد رژیم سرمایه دار  دم  ر  اسالمه!

 ز دا باد آزاد ت ز دا باد س سیالیسم!

 ۰۹۳۱آذر  ۰۱

 ۹۱۰۳دسامرر  ۰

حکمتیستت سازمان راا کارگرتسازمحان فحدائحیحان  اقحلحیحت(ت  -امضادا: ادراد فدائیان کم  یستت حزب کم  یست ایرانت حزب کم  یست کارگر  

 دسته اقلیت.

 
 ادامه از صفحه اول 



 

ایران  ر  بیکار  را دا و  یم درصد و دعحداد 

محیحلحیح ن  2.1"بیکاران مطحلحش" را بحیحش از 

درصحد آ حان را فحار   12.0ابالم کحرد کحه 

الترصیالن دا شگاده دشکیل محیحددحنحد. طحرحش 

گرت  وزیر کش ر بیکار  در بعضحه شح حردحا 

 % رسدا است. 18به 

طرش گزارش ددیِد با   د ا هت  پیش بحیحنحه -

 شرایب اقتصاد  ایران بدین دردیم است: 

بححا رشححد  1818-1829رکحح د مححتحح الححه در  -

 درصد  0-7اقتصاد  

 درصححد  20دححخححمححیححن  ححر  دحح رم سححاال ححه -

 کادِش ح م فعالیت ا  اقتصاد  

رک د شدید در محعحامحالت محلحکحه بح یحژا در -

 د ران 

 فزایش قیمت م اد خ راکه چ ن گ شت-

 افزایش قیمت مسکن و ادارا-

در برا  دم ب مین دردیم گرا ه و بحیحکحار  

بر گل   اقشحار فحرودسحت چحنحن ا حداخحتحه و 

  ابساما ه و دیرا روز  بیداد میکند.

 قرا 

دحنح ز بحه بسحب  1882اقتصاد برا  دا سحا  

یابه بمیش و شدید  در اردراط با خصح صحه 

ساز  و لیررالیزاسی ن  یاز داشت. در وححلح  

او ت بخحش خصح صحه دح سحب دولحت بشحدت  

م ار و مردود گشته و سیاست ا  سختگحیحرا حه 

اش دمچ ن دخصی  و قیمت گذار  کحاالدحا 

و خدماتت ا حگحیحزا دحا  سحرمحایحه گحذار  و 

س دآور  را مختل میکرد و در وححلح  دومت 

بخش دولته بشدت منرب و فاسد ب د و به ی  

شحرایحب محنححاسحم بححرا  دححلحم سححرمحایححه دححا  

خارده و امکا ات سرمایه گذاری ا  دحدیحد و 

 ح ححایحتححا ایحح حاد یحح  چححرخح  بحه روز شححدا از 

س دآور   یازمند ب د. بحا ححمحلح  آمحریحکحا بحه 

برا  و درمیل ی  دنحن خحا حمحان بحرا حدازت 

شرایبت بزبم مدبیان صدور دمحکحراسحه! بحه 

منطقهت ظادرا آمادا و اقحتحصحاد بحرا  بحرو  

گرداب اقتصاد   ی لیررالیسم باز شد. او  از 

دمه قرارداددا  ادتمابه قرله کحه در  حظحام 

قرله بین دولت و مردم و یا بخحش خصح صحه 

ب د ملغا شد از دمله دنحظحیحم قحیحمحتح حا و ارائحه 

بسیار  از خحدمحات ادحتحمحابحه کحه در دسحت 

 21دولت و در کحنحتحر  آن بح د. بحیحشحتحر از 

 18میلی ن  رحر در بحرا  بحیحکحار دسحتحنحد و 

درصد ک دکان دنح ب بحرا  زیحر خحب فحقحر 

 12بسر میرر د. کسر  ب دده برا  بیش از 

میلیارد دالر برآورد شدا است و میزان بحددحه 

دا  دنگرت برا  در چند سا  اخیر افحزایحش 

 میلیارد دالر است.  72یافته و اکن ن بالغ بر 

قححیححام اخححیححر مححردم حححاکححه از ایححن وخححامححت 

اقتصاد  برا  است که دیحگحر دحاب ایحنح حمحه 

مصیرت اقتصاد  و سیاسه را  حدار حد. محردم 

بدرسته  ظام حاکم را به چالش گحرفحتحه ا حد و 

آن را بححدرسححتححه مسححیحح   ایححن دححرج و مححرج 

اقتصاد  و سیاسه میدا ند. فحقحر روز افحزون 

دمار از روزگار مردم درآوردا است و فسحاد 

 در   اددا  دولته   ادینه گشته است.

ت کحه دح سحب 1829طرش برآورد شاخ  فساد 

 "درا سپر سه اینتر شنا "

(transparency International( 

کش ر بعمل آمدا استت بحاالدحریحن  208و بین  

بححعحنحح ان  208ردحرحه بحه سحح محالححه بحا دردح   

فاسددرین کش ر اختحصحاا دارد و ایحران و 

را در  210و برا   220لرنان در دو درد  

 این لیست دارا دستند.

 1820طرش ردره بند  "ورلد  ی ز" در سحا  

کشح ر  28و گزارش ا  دح حا حه دیحگحرت از 

بردر فاسد در دح حان ایحران ردحرح  چح حارم را 

 داشته است. 

 

 رد پای نحس نئولیبرالیسم در فقرزایی

اقتصاد  ی لیررالیسم در ایران و یحا شحیحلحهت یحا 

برا  و مصر شایحد  حمح ددحا  محتحرحاودحه در 

روبنا داشته باشند وله کارکرد سرمایحه دار  

دمان داثیر مخرب و خا مان برا داز  را ب حا 

میگذارد که در در کش ر دیگر . خیزشح حا  

مردمه در این کش ردا طرعا ُم ر ویژا گحیح حا 

و دغرافیا  سیاسه ایحن دح امح  را بحر خح د 

دار د. بط ر مثا  در دامعه ا  چح ن ایحرانت 

با دباز ت امتیازات "دزار فامیله"ت و ودح د 

قدرد ا  م ازِ    اددا  مافحیحایحه محذدحرحه و 

 ظامه ا  که در را حت خح ار ت پح لشح یحهت 

دزد  و فسادت ید ط الیه دار د و ب د و  حرح د 

مملکت را به غارت بردا ا دت طحرحعحا وخحامحت 

ورشکستکه  ی لیررالیسم را دم شدت بیشتحر  

 مه بخشند. 

چه در فرا سه باشیم یا در لرنان و شیلهت یح  

واقعیت را  میش د کتمان کرد و آن ایحن اسحت 

ابتراضات چه سیاسه باشد و یحا اقحتحصحاد ت 

در دو میت ا ند به دیگر  دردیل شدا و یحا بح حم 

وصل ش  د.  بسیار  از اقحتحصحاددا حان خح د 

سرمایه دار  با اسحتحنحاد بحه پحژودشح حایحه در 

اردراط با ا راشت ثروت و قدرت سیحاسحهت بحر 

این باور د که ا راشت ثروت و  یاز پی سته بحه 

ددوام  آنت به قدرت سیاسه  حیحاز دارد. ححتحه 

در  ی لیررالیسم که سحیحاسحتحگحذار  در مح لحرحه 

دا  بازار و دح لحیحدت  حقحش اصحلحه را بحعح حدۀ 

بازار میگذارد و دولحت از قحرار محعحلح م در 

مکا یسم این سیاستگذار  دخالته  داردت ولحه 

در بین حا  بعن ان بازویحه دیحگحر اسحت کحه 

این رو د را دس یل و ممکحن محیحسحازد. قحدرت 

بازار و قدرت سیاسه الزم و ملحزوم دحم ا حد. 

ثححروتت ارادا و ادحح ریححتحح  مسححلححب بححر قححدرت 

سیاسه حاکم را ممکحن محیحکحنحد و سحیحاسحت و 

ق ا ین دار  در دامعه در حقیقحت دح حلحه آن 

ارادا خ ادد ب د که بن ب  خ د شرایب دامین و 

دداوم ثروت ا دوز  بیشتر را فرادحم محیحکحنحد. 

حیات و ثرحات ایحن چحرخح  سح دآور  محخحتحل 
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 ادامه از صفحه سه 



 

خ ادد شد و بحه محخحاطحرا خح ادحد افحتحاد اگحر 

قدرت سیاسه مناف  ایحن محنحاسحرحات را د حرحا  

 کند.  میش د دلرخ ادا ه  این رابط  دنگادحنحن 

را  دیدا گرفحت. بحروج خحیحزشح حا  محردمحه 

 تی    مررک ا  سیاسهت اقتصاد  و ادغامحه 

از در دو این ا میت ا د باشد وله در دامع  ا  

چ ن ایران که سرک ب و بحیحرحقح قحه سحیحاسحه 

دمزمان و دست در دسِت دسحتحرحرد بحه سحطحح 

معیشتت گرا هت بیکارساز ت اخراج و  فحقحر 

آفرینه گسحتحردات دحمحراا بح دا اسحت بسحخحتحه 

میت ان ا گیزا دحا  ابحتحراضحات محردمحه را 

فقحب در یح  بُحعحد آن محرحاسحرحه کحرد. ححذف 

س بسید بنزین و افزایش قیحمحت آن دحرقحه ا  

ب د که به باروت خشم مردم زدا شحد. اِبحمحا  

ق ا ین ل ام گسیخت   یح لحیحرحرالحیحسحم کحه بحرا  

س دآور  در چه بیشترت دیو مردودیته قائحل 

 یستت فقب بر گل   اقشار فحرودسحت دحامحعحه 

است که فشار میاورد. ب ارض درریم دحم بحه 

دمچنین فقب آثار مخربش است که س م طحرحقح  

کارگر و د یدستان میش د وگر حه امحکحا حات و 

فرصت ا  ددید و خ به برا  مافیا  سحپحاا و 

  اددا  مذدرهت والیت فقیه و وابستگا ش در 

پ لش یهت را ت خ ار  و دزد  درچه بیشتر 

فححرادححم مححیححکححنححد. دححرححاوت  ححیحح لححیححرححرالححیححسححم در 

کش ردایه چ ن ایران و برا  با کشح ردحا  

غرب در دمان ژئ پلتی  ایحن دح امح  اسحت. 

در کش ردایه که دولت و سیاستح حایحش دسحت 

پیشتر  بر ق ا ین بازار دارد بحخحشحه از ایحن 

ثروتت به   اددا  خدماده دولت و بحه دحیحم 

مردمش بر میگردد و این بحدون فشحار طحرحقح  

کححارگححر و اقشححار فححرودسححت بححه دولححتحح ححا و 

دولتمردا ش امکا پذیر  میش د. د امعحه محثحل 

س ئدت فنال دت و  روژ و .. فقب بدلیحل حضح ر 

ق   طرق  کارگر و   اددحا و ارگحا ح حایحه کحه 

مناف  اقشار د یدست را  حمحایحنحدگحه محیحکحنحنحدت 

است که س م بیشتر  را از ثروت ادحتحمحابحه 

به دامین  یازدا  اولی  مردم اخحتحصحاا دادا 

میش د. بنابراینت این بررا  ا و بحه بحن بسحت 

رسیدن  حیح لحیحرحرالحیحسحم  حه فحقحب محخحتح  بحه 

کش ردا  بخص صحه بحلحکحه یح  وضحعحیحت 

د ا ه مرس ب میحشح د و طحرحعحا بحا شحدت و 

-حدت متراوده کحه ححاصحِل اوضحاع سحیحاسحه

ادتمابه ی  کش ر خاا میت ا د باشحد خح د 

 را منعک  میکند.

رویکرد  که در دولحت روححا حه  سحرحت بحه 

سیاست ا  اقتصاد  د را  شد مرتنه بحر بسحتحه 

دا  ریاضت اقتصاد  ا  است که قرار بح د 

وابستگه اقتصاد و یا کال ب دد  ایحران را بحه 

درآمددا  حاصل از  رت از بین بررد و یا بحه 

حححداقححل بححرسححا ححد. ایححن سححیححاسححت بححر اسححال 

ردنم ددا  بحا ح  دح حارت و صحنحدو  بحیحن 

الملحلحه پح   پحایحه ریحز  شحدا اسحت و خح اا 

 ححاخحح اا د ححرححالححه رو سححیححاسححتحح ححا  دحح ححا ححه 

 ی لیررالحیحسحم خح ادحد بح د. ایحن دحمحان ححلحقح  

مشترکه است  که ابتراضات مردم ایحران را 

به ابتراضات د ا ه وصل میکندت به زبحا حه 

دیگر ش رش در مقابل حمل  به امان سرمحایحه 

داران و دزداِن مافیا  دولته و وابستگان آنت 

به آ چه که از دتم  معیشت د یدستان ب ا ما دا 

استت از شاخصه دا  آشکار  حیح لحیحرحرالحیحسحم 

 است.

 کالم آ ر 

از ایرانت برا  و لحرحنحان گحرفحتحه دحا شحیحلحهت 

را بحایحد  1829فرا سه و دنن کحنحنت سحا  

سا  خروش و دظادحرات خحیحابحا حه محردم بحه 

دنن آمدا از فقر و فسادت بیکار  و سحرکح ب 

 خ ا د. 

قیام مردم در ایران و برا  بطح ر اخح ت حه 

دن ا غیر منتظحرا و  حاگح حا حه  حرح دا و ادامحه 

ام اج  ارصایته بم مه از سال ا  قرل بح دا 

استت بلکه بدلیل ورشکستگه در چه بحیحشحتحر 

اقتصاد ت کامال قابل ا تظار و ادتناب  حاپحذیحر 

 ب دا است.

فقرت بیکارساز ت و افت سحرسحام آور سحطحح 

معیشت و رفاا  سرهت وده مشترک و ا حگحیحزا 

دا  اصله و بنیاد  این قیام ا  دح دا ا  در 

این کش ردا است. از طحرف دیحگحر اخحتحنحا  

سیاسه دح ام بحا ابحمحا  قح ا حیحن ضحد ا سحا حه 

اسالمه و سرک ب سیستمادی  فعالین سیاسحه 

و آزادیححخحح اا در کشحح ردححایححه مححثححل ایححران و 

برا  این دح امح  را بحه یح  ا حرحار بحاروت 

دردیل کردا است که دما ط ر کحه شحادحد بح دا 

ایم, با در دغییر ولح  ا حدک بحازار و شحرایحب 

اقحتححصححاد ت دححر چحه بححیحشححتححر فححرو ریحخححتححه و 

ابتراضحات فحراگحیحر دح دا ا  را سحیحاسحه و 

 ساختارشکن کردا است. 

در ایران ابتراصات و خحیحزشح حا  دح دا ا  

بمر  به درازا  بمر رژیحم اسحالمحه داردت 

بحه بحح حا ححه دححا  مححخحتححلح  دحم سحیححاسحه و دححم 

اقتصاد  شکل گرفته و متر   شحدا -مطالراده

و در دفعه بنا بحه بحلح   سحیحاسحه اشت سحطحح 

اقتحصحاد  اش را  -مطالرات و د قعات سیاسه

دم رادیکالیزا کردا و  خاله دا و  سح داگحران 

اپ رد  یست سیاسه را پ  زدا است و اکن ن 

دم با دیو  سخه ا  دیگرت غیر از بحرا حداز  

رژیم دم  ر  اسالمه کنار  خ ادد آمحد. در 

حا  حاضر که اقتصاد رژیم به ورشکسحتحگحه 

کامل رسیدا است بلیرغم سرک ب ا  خ  یحنت 

آیندا ایران قطعا دا از بین بردن رژیم خ  ریز 

اسححالمححه مححمححلحح  خحح ادححد بحح د از خححیححزشحح ححات 

ابتراضات و الرته ا قالبه دیگر بحرا  آزاد  

 و برابر . 

   شین شراده

 1829دسامرر 18
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آذربای ان حمله ور میش د . دراثر فشحاردحا و 

دضیقا ت کنس   و وابسته  ظامه کنس لگحر  

الحرحتحه بحه دسحتح ر دولحت  -ش رو  در درحریحز

ت ردحرحران فحرقحه از محقحاومحت در  -ش رو  

برابر د ادحم اردحش دولحت محرکحز  بحاز محه 

محا حنححد . مححتحاسحرححا حه دولححت شح رو   حه دححنح ححا 

دقاضا  فرقه برا  کم  دا   حظحامحه دحدیحد 

را رد مححه کححنححدت بححلححکححه در بححیححن  ححابححاور  

حک مت خ دمختار آذربای ان برخه ازادوات 

و ابزار  ظامه و درلیغه  رادی ( اددائه خح د 

را  یز ازفرقه باز پح  محه گحیحرد . یحکحه از 

م مترین دالیحل ایحن امحر ت ا ح حدام و از دحم 

گسیختگه شیحرازۀ دحامحعح  شح رو  در طحه 

دنن دوم د ا ه  ب د . به دمین د حت دولحت 

آن کش ر در آن بحردح  خحاا از زمحان ت حه 

د ان آن را داشت و  ه خ ادان سرشحا  شحدن 

  دازا آن دم به خاطر حک محت خح د محخحتحار 

آذربای ان( با م دلرین سابش خ د بح د . دحدف 

ردرران ش رو  در آن مقط  بحازسحاز  زیحر 

ساخت دا  ویران شدۀ خ د ب د   از ایحن رو 

خ استار رو در رویه  ظامه م دد با غحر ب 

امپریالیسته  ر د د ت  ه در ایران  ه در یح  حان 

و  ححه در چححیححن و  ححه دردححیححو دححا  دیححگححر . 

بنابراین ردرران فرقه باید این را مه دا سحتحنحد 

و بر اسال آن بر امه ریحز  و سحازمحا حددحه 

مححه کححرد ححد و  ححه بححر اسححال دحح صححیححه دححا  

ش رو  و وبدا و وبیددا  دح  خحالحه دولحت 

مرکز  ایران . متحاسحرحا حه ردحرحر  فحرقح  از 

درک این حقیقت سادا غافل شد و داوان آن را 

دم به شکل ف   العادا بد و سح حمحگحیحنحه پح  

داد .  یکه از مصیرت دا  گریرا گیر دامحعح  

ایران ت دنرش ا  و احزاب سیاسه آن از اوایحل 

قرن   زددم دا به امروز ت دحمحیحن بحدم بحلح   

فکر   ردرران و دصمحیحم گحیحران سحیحاسحه و 

 اد ا ه آ  ا در شناخت و طرعا درلحیحل درسحت 

از روابحب و محنحاسحرحات و دح ازن قح ا  بحیحن 

الملله ب دا است .  برخالف ردرحر  فحرقحه و 

حک مت خ دمحخحتحار آذربحایح حانت بحه بحنح ان 

مثا  ت حزب کم  یست چین به دح صحیحه دحا  

دولحت شح رو  محرحنحه بحرادامح  دحمحکحار  و 

سازش با گ مین دا ن بعد از ادمام دنن دوم 

دحح ححا ححه و بححیححرون را ححدن اردححش اشححغححالححگححر 

امپریالیسم ژاپن از چین( دیچگ  ه وقره  ن اد 

دشکیالده خح د و   –و با حرظ استقال  سیاسه 

درلیل مشخ  از شرایب چین و اوضاع بحیحن 

الملله آن دوران  و دکیه به  یحرو  کحارگحران 

و ددقا ان چینه ت مستقال ه دست به کار شد و 

قدرت را دم بعد از چ ار سا  یعنحه در سحا  

م.  بدست گرفت . به در ححا  بحعحد از  2919

کش و ق س ا  ت پیشه ور  از دبیراوله فرق  

دمح کححرات بحرکححنححار و بححه ریححا بحه دححا  و  

برگزیدا میش د . با خل  وطرد دناح طحرفحدار 

مقاومت به ردرر  پیشه ور  ت دحنحاح دسحلحیحم 

طلم و مشک ک به سردمحدار  شحرحسحتحر  و 

بحر فحرقحه دمح کحرات مسحلحب   سالم هللا دحاویحد

میش د . این دناح  یز طه ابالمیه ا  آمادگه 

خ د را برا  استقرا   از اردحش ضحد خحلحقحه 

آذ ر  12ابالم مه  ماید . روز بعد یعنحه در 

ت درست یح  سحا   بحعحد از دحا  2211سا   

سی  حک مت خ دمختارآذربحایح حان ت اردحش 

به ب ا ه   حرظ  ظحم ا حتحخحابحات  -  شادنشاده

وارد درریز میشح د و بحمحا  حنحد یح    -م ل  

اردش م ادم بیگا ه به کشتار سرعا حه محردم و 

محرححارزیححن آذربححایحح حا ححه مححیحپححردازد و دححمححامححه 

 دستاورددا  یکساله آ ان را از بین میررد .

سا  ازآن ح ادث  71این  بعد ازسپر  شدن 

ت یححححاد و خححححاطححححرا حححححکحححح مححححت خحححح د 

مختارآذربای انت ردرران و ک شندگحان آن را 

فقب در د  صررا ت دحاریحخ محیحتح ان یحافحت . 

سیر  در اح ا  وگذشته فعالین فحرقحه  شحا ن 

میددحد کحه بحیحشحتحر آ حان از سح ابحش طح ال حه 

بحرخح ردار بح د حد . در محیحان   آزادیخح ادحه

ردرران و ابضحا  فحرقحه ا سحا ح حایحه ودح د 

داشتند که بخاطر محرحارزا بحلحیحه دیحکحتحادح ر  

رضاخا ه تسازما دده دنرش دحا  کحارگحر  

وداشتن آرما  ا  بدالت طلرا ه سا لحیحان سحا  

یا درز دان ب د د ویا م رح ر بحه دحال  وطحن 

شدا بح د حد .گحرودحه ازردحرحران وکحادردحا  

فرقه تاز فحعحالحیحن کحارگحر  وابضحا  ححزب 

کم  یست ایران ت شرکت کنندگان دحنحرحشح حا  

خیابا ه  ت دنگل و برخه حته از محرحارزا ن 

صد ر مشروطحیحت بح د حد . آ حا ن ا سحا ح حا  

آزادا ا  ب د د که دیحو سح دایحه دحز ردحائحه 

خلق ا  ایران در سر و دیو آرزویه دز سعحا 

د ت و خ شرخته بشریت درد   حداشحتحنحد   و 

ایححن را بححا اقححدامححات  اصححالحححه وکححاردححا  

بمرا ه ا  که در برض ی  سا   حک محت 

خ د د ر آذربای ان ا  ام داد د به بیحنحه  شحان 

اما برگ برگ صررات داریخ گح ادحه   داد د .

میددد که در محرحارزات ادحتحمحابحه ت داشحتحن 

حسن  یت و افکار خیرخ ادا ه برا   حیحل بحه 

مقصد به دن ایه کافه  یست .برا  پحه ریحز  

ی  حرکت است اروم فقیت آمیحزت محلحزومحات 

دیگر   یزم رد  یازاست که متاسرحا حه بحخحش 

بمدۀ ردرریت فرقه فاقد آن ب دا است . یحکحه 

ازم متریحن ایحن محلحزومحات داشحتحن اسحتحقحال  

سیاسه میراشد . ردرران فرقحه و محخحصح صحا 

بحا آن دح حارب طح ال حه  -شخ  پیشه ور  

بحایحد   –وگادا دلخ مخص صا ازدنرش دحنحگحل 

میدا ستند که با وز ه که دنرش آ ح حا داشحت ت 

دکی  دام و دمام به ش رو  وکم  گرفتحن بحه 
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 برخی مالحظات انتقادی دربارۀ یک سال فعالیت حکومت خود مختار آذربایجان 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، واژگونی جمهوری اسالمی 
را بمثابه برجسته ترین تکیه گاه نظام سرمایه داری حاکم بر 
ایران و سرسخت ترین دشمن آزادی طبقه کارگر و جایگزینی 
آن توسط یک جمهوری فدراتیو شورایی را وظیفه عاجل خود 

 می داند .



 

قید و شرط ازکش ر  که از  قش دعیین کنحنحدا 

ا  د ر سطح د ا ه برخح رداراسحت ت بحرا  

استقال  سیاسه آ  ا بمثابه سم م حلح  خح ادحد 

. دح حارب طح ال حه محرحارزات خحلحقح حا   ب د 

ابحرقحدردح حا    شا ن دادا است که کمح    د یا

د ا ه به دنرش حا و کشح ردحا  محخحتحلح  بحه 

ای اد وابستگه وحش دخا لحتحگحر  در مسحائحل 

داخله آ  ا دمراا ب دا و میحرحاشحد . آمحریحکحا ت 

ا گلستان و ش رو  در آ حزمحان و آمحریحکحا ت 

ا گلی  ت فرا سه و اسرائیل و ... دم این  از 

این قریل کش ردا میرا شند . امحروزا روز پحذ 

یرش و دریا فت کمک ا  ما له ت دسلیرادحه ت 

فنه و اطحالبحادحه ازکشح ردحا  فح   الحذکحر 

مضر و زیا ن آور محیحرحاشحد . یحعحنحه افحراد و 

احزاب و کش ردا  خ ادا ن دریحافحت کحمح  

ازاین کش ردا ت با دربن ان و یته ت باید پیشا 

پححیححش ز حح ححیححر وابسححتححگححه را بححه گححردن خحح د 

بیاویز د . بار  ادکا  دمه دا  ره   ردحرحر  

فرقه بحه شح رو  مضحرات فحراوا حه در پحه 

داشت که   ایت آن به شکحسحت و اضحمحرحال  

حک مت خ دمختار آذربای ان وفحرار وبحقحم 

 شینه خیله از ابضاء و ردرران آن به خحاک 

ش رو  من رگشت . در حالیکه فرقه به دا  

آن ت یعنحه امحیحدوار  بحه کحمح  دحا  دولحت 

ش رو  ت میت ا ست با ادکا به  یحرو  الیحزا  

دحح دا دححا  مححردم آذربححایحح ححان بححه بسححیححج ت 

سازما دده و دسلیح آ ان برا  دفحاع از خح د 

در محقحابحل ححمحالت اردحش دسحت پحروردا   

آمریکا و ا گلی  به پردازد . در کحنحار ایحن ت 

آ ان میت ا ستند با ای اد ی  ائتالف سحراسحر  

با سایر  یرودا  محلحه و محتحرقحه آ حروز  و 

استمداد از مردم و کلیه   خحلحقح حا  سحراسحر 

به ما ند ستار خان در حین مرحاصحرا   –ایران 

برا  سر گ  ه محردح حعحیحن دح حران  -  درریز

 شین ت رویکرد  س ایه وابسحتحگحه و ححرف 

شن   را درپیش گیر د. اگرچنین میشد   حته 

اگر در ه   ا قالب و درقه خ ادحه شحکحسحت 

میخ رد ت باز ما امروز میت ا ستیم بحا افحتحخحار 

به د ربه   روشن پحیحشحیحنحیحا حمحان بحنحگحریحم و 

بنازیم   و دیگر آن افحتحضحاححات و فحراردحا  

شرم آورت پریشان حاله تچند دستگه و حرف 

و حدی  دا  دیگر  که ب اقم ا  ا دن ز که 

دن ز است دامن دنرش درقه خ اده مردم را 

 ردا  کردا است ت پیش  مه آمد .

من در این ا برا  دل گیر  از اطناب کالم ت  

مح ححمححتححریححن دالیححل سححقح ط زود دححنححگححام فححرقححه 

دمحح کححرات آذربححایحح ححان را در زیححر بححر مححه 

شمارم . به  ظر من سق ط و فحروپحاشحه فحرقحه 

دم کرات و حک مت خح دمحخحتحار آذربحایح حان 

 اشه از م م به ب امله ب د کحه بحه دحردحیحم 

 ادمیت براردند از:

حرف شن   ازمحقحامحات شح رو  و بحدم  -2

ادکا به  یرو  را  و خحرد خح د . محقحامحات 

محثحل محامح ر دحر   –ش رو  بر حسم وظیره 

درفکر پیحشحرحرد سحیحاسحتح حا و   –دولت دیگر  

 مناف  دولت متر ع خ د ب د د

 –بدم ا  ام اصالحات ارضحه رادیحکحا   -1

بعن ان یکه از مؤلره دا  اصحلحه ا حقحالبحا ت 

برا  دلم و پشتیرحا حه ددحقحا حان   –ب رژوائه 

.  -یعنه اکثریت مردم آذربحایح حان آ حروز   

حک مت فرقه دن ا زمین دا  مالکیحن فحرار  

و خالصه را مشم   اصالحات ارضه  مح دا 

 ب د .

فقدان ارادا و ادتحمحام دحد  درایح حاد یح   -2

ائتالف سراسر  و دم کرادی  برا  محرحارزا 

 بلیه حک مت مرکز 

خ ش بحاور  بحه مح ابحیحد ححکح محت  -  -1   

مرکز  و صرف وقت به چا ه ز حه بحا قح ام 

شناخته شحدا امحپحریحا لحیحزم در  م را -السلطنه

و از این طریش ابحطحا  فحرصحتح حا    -ایران 

داخحلحه و  مناسم به آن برا  ای اد دم حیحدات 

 –بین الملله الزم برا  سرک ب دنرحش محلحه 

 دم کرادی  آذربای ان .

چند دستگه ردرر  فرقه و دحذبحذب آن      -1

در امر مقاومت و  حرح د  یح  ارادا قحاطح  و 

است ار در به کارگیر   یحرو  اردحش محنحظحم 

قححزلححرححاش و دححزاران داوطححلححم مسححلححح فححدائححه 

درمقابل دح حادحمحات اردحش دولحت محرکحز  و 

 مالکین و مزدوران ب میش .

به دح حربحگحه ردحرحر  فحرقحه در امحر      -1

کش ردار  ت ضع  مدیریت ت  حادحمحادحنحگحه 

دشکیالده و دمچنین ودح د بحنحاصحر   –ادار 

 دو رویه و مشک ک در درون فرقه .

بک شیم با درل آم ز  ازد ا رب یح  سحالحه 

حححکحح مححت خحح د مححخححتححارآذربححایحح ححان ت یححاد آن 

مرارزان آزادیخ اا و دمچنحیحن خحاطحرا کشحتحه 

شدگان گلگ ن کرن آن ایام داریخه را دمحیحشحه 

  ز دا  گه بداریم . 

 ا.ن  
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اهای شهههر و شورجمهوری فدراتیو شورایی ایران ، اجتماع آزاد . سوسیالیستی کلیه کارگران و زحمتکشان ایران است و تمامی قدرت در آن به مردم متشکل در 

 روستا تعلق دارد .

 ود .ی شدر جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، مرجعیت با اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان است . دولت شورایی تجلی عینی اراده آنان محسوب م

ط انتخاب کنندگهان توسبا انحالل نهاد های بوروکراتیک و نظامی بورژوازی ، شوراها بعنوان مراجع قانونگذاری و اجرایی هر دو عمل می کنند و در آن نمایندگان 

 قابل عزل خواهند بود .

ولید و مبادله ر تجمهوری فدراتیو شورایی ایران ، دیکتاتوری پرولتاریای شهر وروستاست که برای امحای سرمایه داری ، لغو مالکیت خصوصی بورژوایی بر ابزا

هارچوب آن وسیع ترین ر چ، محو استثمار انسان توسط انسان و استقرار سوسیالیسم که در آن رفاه ، آزادی و برابری حق طبیعی و غیر قابل انکار هر انسان است  و د

 آزادیهای سیاسی و عقیده و بیان برسمیت شناخته می شوند ، تالش می کنند .

اجهرایهی  یتهباالترین مرجع قدرت در جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، کنگره سراسری نمایندگان شوراهای سراسری کشور است و در فواصل بین کنگره ها کم

  مرکزی سراسر ایران خواهد بود .

 برخی مالحظات انتقادی دربارۀ یک سال فعالیت حکومت خود مختار آذربایجان 



 

 

پححیححام خححمححیححنححه از دحح ححنححم بححه خححاطححر کشححتححار 

 2290ابتراضات د دا دا  مردم در آبا حمحاا 

 در ایران

 به برادر بزرگ ار آیت هللا بله خامنه ا ت

 به برادران و ردرران ش را   گ ران !

خرردایه که از  اآرامه دحا  رویحدادحا  محاا 

آبان پخش شدا است بحه دسحت محن رسحیحد کحه 

 م درات  اراحته و پریشا ه من را برافکت !

مدد حاسحت کحه در دح حنحم دسحتحمت ایحنحرا شحمحا 

میدا ید. چند وقت پیش برادر رفسحنح حا حه دحم 

این ا آمد . این ا روز بروز وضحعحیحت و ححا  

ما بددر میش د . محرا ایحنح حا آورد حد چحرا کحه 

میگ یند دست من به خ ن مردم ایران آغشحتحه 

است . ابدام دایه که خلخالحهت الدح رد  بحه 

راا ا داخحتحنحدت محرا دحم مسحیح   آن محیحدا حنحد. 

بمرارا  ایه که بنه صدر بعن ان وزیر دحنحن 

و  خست وزیحر ایحران و چحمحران بحه خحاطحر 

کشتار دزاران  رر به راا ا داخته ب د دت اینح حا 

به گردن من ا داخته ا د . مسرم دحنحن ایحران 

 2211دحا سحا   2210و برا  را که از سا  

ادامه داشحتت بحامحلحش را محن محیحدا حنحد. ایحن 

درست است چرا کحه محن اقحرار کحردم و در 

دحام زدحر را خح ردم و بحه پحا   2211سا  

صلح با صدام رفتنم. در این ا من با دحمحام قح ا 

ابالم میدارم که به اشتراا و خحطحا  خح د پحه 

بردا ام و دقاضا  بخشش از محردمت بحرادران 

و خ ادران ملتم دارم. دقاضا  بخشش بخاطر 

کشتار و دعقیم بیحچحارگحان محلحتحم داشحتحه ام و 

دقاضا  بخشش از خلش درکمنت خلحش کحرد و 

بل چستان و  ح اححه دیحگحر ایحران کحه مح رد 

 کشتارت بمراران و دعضی  و دنرر قرار گرفته 

 

ا د . این ا مرا شکن ه میددندت  اخن میکشحنحدت 

د الت  مه گذار د که برویم. ابدام میحکحنحنحد و 

ابدام ا را مقابل رو  ما قرار میددند کحه بحه 

پا  زار  و  اله و درد کشا حدا محیحشح یحم. در 

د نم به اینان میگ یم که من و بحرادران خحطحا 

و گناا کردیم دا شاید قر   بنما ید و محا را بحنحا 

به اقرار به این مصیرت ایه که باب  شدا ایحمت 

 سرا  ام به ب شت روا ه کنند.

به برادرانت ردرران دست ا دکار بحه شح را  

 گ ران به برادر آیحت هللا خحامحنحه ا  خحطحاب 

دارم کححه دسححت از دسححتححگححیححر  و ابححدام و 

دیرباران مردم بیکار و بیچارا و محعحتحرضحیحن 

بردارید وگر ه دمحه دحمحچحنحان محن بحه دح حنحم 

میاید.  کنید این کار رات ایحن محردم بحیحکحار و 

بیچارا و محعحتحضحریحن بحرداریحد وگحر حه دحمحه 

دمچنان من به د نم میاید .  کنید این کار رات 

این ابما  را ! دیدیحد کحه شح رشح حا  محردمت 

ابتصابات شرکت  رت و قیام د دا دا چحگح  حه 

سر  شت پن اا ساله سحلحطحنحت پح حلح   را بحه 

آخرت رسا د و آ را سر گ ن کرد . آ ح حا دحم 

کشتندت شکن ه داد د . ادراف کحرد حدت دزد  

و رش ا خ ار  داشتند وگر ه سر گح ن  حمحه 

شد د.  کنحیحد ایحنحکحار را ! بحر صحالح ایحران 

 حرحر از  288 یست . خرر رسیدا که بیحش از 

به بظابت ا و د  ان بیکار و مردم محعحتحرض 

را در خیابا  ا و  یزاردا در محاا آبحان بحخح ن 

کشیدا اید. مه بینید که چگ  ه منزو  شدا ایحم 

در د ان . درست اسحت کحه محا پحایحه گحذار  

دم  ر  اسالمه را با حمایت سرمایحه داران 

و بازاریان میلیاردر با روش دابشیت برقرار 

 کردیم . 

ما دست بردیمت سنگحسحار کحردیحمت ز حدا ز حدا 

س زا دیم و دن ز دم شما میکنیحد ایحنحکحار را. 

ز  ا و مرددا را به چاله دا مه ا دازید. دست 

بردارید اینکار را. باور کنید د نم دا  خ به 

 یست من شم و روز خح اب  حدارمت محنحزو  

 دستم.

این مردم استقال  مه خح ادحنحد و محیحخح ادحنحد 

م رد استعمار قرار  گیر دت ححتحه  حیحرودحا  

چه و کم  یست و سی سیالحیحسحت اسحتحقحال  و 

آزاد  و پیشرفت ایران را محیحخح ادحنحد. محا و 

سلطنت پ ل   دمه اشتراا کردیحم کحه دحزاران 

از این بچه دا و فرز دان بحزیحز محمحلحکحت را 

گرفتیمت شکن ه دادیمت ابدام کردیم. برا  چحه 

؟ شما دزاران  رر از گرودک حات محنحافحقحیحن و 

فدائیان خلش کم  یست را شکن ه دادید و محن 

دم و من دم با شما دمراده کحردم و دسحتح ر 

دادم و داکن ن به  تی حه ا   حرسحیحدیحم و شحمحا 

اکن ن این معترضیحن بحه  حظحم اسحالم و  حظحم 

سرمایه را ت آش بگحرانت اغحتحشحاشحگحران محه 

سا  دن ز  ت ا ستید  18 امیدو اما چرا بعد از 

سر و ده آ  ا را دم  کنید و کار خادمه  مائید. 

دز آ  ا شما درگیر مقابلحه بحا محلحیح  ح حا محردم 

سحا  شحعحار  18معترض دستید که دنح ز از 

کارت مسکنت آزاد  میددند. مرمحد رضحا شحاا 

دم آ  ا را خرابکار و دروریست مینامیحد. محن 

و بحح ححشححتححهت خححلححخححالححهت مححنححتححظححر ت گححیححال ححهت 

گلپایگا هت بحنحه صحدرت قحطحم زادا و غحیحرا 

اشتراا کردیم. خحا حه و کحار و آزاد   حدادیحم. 

دنن دشت سا  با برا  راا ا داخحتحیحم بحرا  

رسیدن به بیت المقدل و رفتن از طریش بغداد 

ی  ملی ن کشته دادیم.  کنید شما ایحنحکحار را! 

به مردم آزاد ت کارت مسکن بحددحیحد. زدحر و 

شکن ه و آدش د نم را در دحلح   چشحم خح د 

 داشته باشید.

چرا دیرباران میکنید. من به این  تی ه رسحیحدا 

ام که این  شحا ح  ضحعح  اسحت کحه دسحت بحه 

کشتن میددید. چحرا در  حیحزار محادشح حر ایحن 

د ا ان را به خاک و خ ن کشیدید. شما را بحا 

دابش حته بحاالدحر 
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 “طنز دریافتی” 

پیام خمینی از جهنم به خاطر کشتار 

اعتراضات توده های مردم در آبانماه 

 در ایران 8931

 84در صفحه  ادامه



 

حساب مه  مایند. در این ات حته دح حنحمحه دحا 

مرا قر    دار د و طرقحه   دیحگحر بحرا  محن 

برا  دحزا  بحیحشحتحر دحدارک  حمح دا ا حد. بحه 

ردرران دابش که االن در د نم با من دستندت 

اظ ار  م دم که اسالم دیگر قابل پحذیحر محردم 

 یست. سرمایه دار  دیحگحر از ا حظحار محردم 

 حرام شدا است.

این ا به من و مردم ایران خیا ت کحرد حد و بحا 

دصمیم در کنررا   گ ادله مرا از کحربحال بحه 

پاری  آورد د و بعد بحا محذاکحرادحه کحه بحا دحم 

داشتیم دصمیم حمایت از محن و دحیحیحت دولحت 

کرد د که بنه صدرت قطم زادات  ر   و دمحه 

 Airو دمه را در پاری  دم  کرد حد سح ار 

France   کرد د و به ایران آورد حد . محن در

کححربححال مححه مححا ححدم و در دححدار امححام حسححیححن 

میت ا ستم به خاک سپردا ش م و  ه اینحکحه دحم 

اکن ن در د نم زدر و مشقت بحکحشحم. والحر  

زیسکاردستن رئی  دم  ر فرا سهت دحلحمح ت 

اشمیت صدر ابحظحم آلحمحانت رئحیح  دحمح ح ر 

امریکا حیمه کاردر و  خست وزیر ا گلسحتحان 

بحرابحر  2979دیمز کاله گن دمگه در ژا  یه 

کنررا سه در گ ادله دشکیل  2211با د  ماا 

داد د که یکه مراح  م حم ا ح حا " بحرحران در 

ایران " ب د و آ  ا به این دصمیم رسحیحد حد کحه 

دست از حمایت از   کر سرسپردا خ د مرمد 

رضححا شححاا بححردار ححد و بححا مححن  ححزدیحح  بححه 

سحا   18مذاکحرات شح  حد و چح ن محردم از 

حک مت شادنشاده ذله و بادز شدا ب د د بحا 

ماد ا دظادرات و قحیحام و ابحتحصحاب شحرکحت 

 رت بر بلیه فقر و ادحرحاف و خحرحقحان بحه پحا 

خاسته ب د دت دایه برا  شاا در ایحران  حمحه 

دید د و به دمین خاطر این ا با ما و بحرا  محا 

این سران غرب  شستند بر امه ریخحتحنحد و محا 

را یار  و کمح  رسحا حد حد و ححاال ایحن شحدا 

است سر  شت ما ! چحرا کحه ایحن ابحرقحدردح حا 

 مه خ استند دمحکحرادحیح  شح د وگحر حه االن 

سحا  پححیحش ایححران یحح  ححکحح مححت  18یحعححنحه 

شح رایححه و دمححکحرادححیحح  مححیحرحح د. شح ادححد آن 

در خححیححلححه از  10و  17شحح رادححا  سححا  

استا  ا  کش ر ب د. ما  خ استیم ش رادا رات 

دخ استیم را  آزاد مردم را و این بحاقحرحت محا 

شدا که در دمام د یا منر ر و محردحد شحدا ایحم. 

 کنید اینکار را. بروید و برگردید بحه مسحادحد 

خ د و کار  با سیاست  داشته باشید. شمحا کحه 

کار و مشغحلحه ا   حداریحد و دحیحو اسحتحاد  و 

حرفه ا  دم  دارید. شما را چحه بحه سحیحاسحت. 

برگردید و در مسادد بنشینید و م بظه کحنحیحد. 

شنیدیم که شعار مردم این شدا :" کشتحار آبحان 

را به کاب ل دان بد  میحکحنحیحم" . چحرا آ حقحدر 

ضع  از خ ددان  شان میددحیحد. شحنحیحدیحم کحه 

دا شینان من صررت از آیات کحتحاب آسحمحا حه 

فت ا به زدرکش کردن و بریدن دسحت و پحا  

دستگیرشدا گان را قرل از ابدام میددند. چحرا 

ش رش آبا ماا را به دنن د ا ه دشحرحیحه محه 

کنید. من شنیدم که پین شه دیکتاد ر شیله  حیحز 

در ابتحراض و شح رشح حا  محردم  2901در 

شیله کحه بحر بحلحیحه لحیحرحرالحیحسحم  ح  و دولحت 

 ظامه شیله به پا خاسته بح د حدت از -دیکتاد ر

" ما در حا  دنن دستیم" را ابحالم  حمح د و 

آخرش دم سر  شت پین شه را دیدیم . او دحم 

این است امحا محن زبحان او را  حمحه فح حمحم و 

اردراطه با و   حدارم. سحربحازان گحمحنحام امحام 

زمان که میکشندت غارت میکنندت دستگیر محه 

کنند دم راده به دایه  خ ادد برد. لشکردا  

گمنام اما حسن و حسین و بحرحال را دحم اگحر 

شکل ددید سرا  حام بحرکحت آمحیحز   حخح ادحد 

داشححت. مححردم دار ححد مححیححگحح یححنححد: دححمحح حح ر  

اسالمه شیعه مذدم دحرحاودحه بحا دابحش سحنحه 

مذدم  دارد و در دو سر و دحه یح  کحربحال 

 ا د!

سران و ردرران دابش گرتم که این ا دسحتحنحد. 

دیتلر در طرقه ماست. دیگر چه اسحم بحیحاورم. 

بححرادر رفسححنحح ححا ححه دححم پححیححش مححا دسححت ت 

م س لینهت رو الد ریگانت مارگرت داچحر دحم 

دمه این ا دستند دکلی  من با شما چحه اسحت؟ 

من دضمین میددم اگر چحنحا حچحه ححکح محتح حا  

دیگر  که در آیندا در ایران بحرکحار خح ادحنحد 

آمد و میایندت اگر دست از شحکحنح حه و ابحدام 

مخالرین خ د بر دار دت اگر به را  آزاد مردم 

ابتنا  نمایندت اگر حق   مساو  زن و مرد را 

ربایت  کنند و اگر مذدم را ددا از دولت به 

رسمیت  شناسندت اگر حقح   خحلحش دحا را بحر 

حححش  شححمححار ححدت اگححر حححقحح   کححارگححران و 

زحححمححتححکححشححان را ربححایححت  ححنححمححایححنححدت آخححر و 

باقرتشان مثل من و مرمد رضحا شحاا خح ادحد 

 ب د ! این است رسم روزگار !

 روح هللا خمینه 

 2290آذر  10

 879 -// شماره  8931آذر ماه 

 82صفحه 

وجود مکوم  مکای  از وجود طبقا  در جامعه و سیاد  یک طبقه بر طبقه کارگر دارد . شکتل ادار  

مکوم  می تواند دموکراتیک یا دیکتاتوری ، سلطنتی یا جمهوری ، پارلمانی یا شورایی ، متمرکتز یتا 

فدراتیو ، مذهبی یا الئیک و یا اشکال دیگری باشد . اما همۀ این اشکال در یک وجه با هم مشترکنتد   

در همۀ آنها دول  نماینده طبقه ماکمه اس  . اگر طبقا  استثمار گر سیاد  سیاسی ، یتعتنتی دولت  را 

برای مفظ شرایط استثمار ، یعنی برای منافع آزمندانه اقلیتی ناچیز قلیه اکتثتریت  هتنتگتفت  متردم الزم 

دارند طبقا  استثمار شونده ، سیاد  سیاسی را برای محو کامل هرگونه استثمار ، یعنی بترای متنتافتع 

اکثری  هنگف  مردم قلیه اقلی  ناچیزی از برده داران معاصر که سرمایه داران باشند ، الزم دارنتد و 

آنچه که ماهی  دول  سوسیالیستی را تشکیل می دهد این اس  که در آن طبقه کارگر بر سایتر طتبتقتا  

هژمونی یافته ، جامعه در جه  مذف طبقا  و از بین بردن پایه های مادی نیاز به مکوم  و دول  و 

بوروکراسی مرک  می کند . بر  الف جامعه سرمایه داری که در آن دموکراسی هتمتواره در تتنتگتنتای 

استثمار سرمایه داری فشرده می شود . سوسیالیسم برای تـأمین آزادی بی قیدوشرط همۀ افراد جامعته 

مبارزه می کند . هدفی که جز با الغای طبقا  و زوال دول  ممکن نمی شود و ازاینرو بترای تتأمتیتن و 

تتمین آزادیهای بی قید و شرط سیاسی باید برای تحقق آن مبارزه کرد و سیاد  طبقا  را براندا   . 

طبقه کارگر در جریان تکامل مبارزه طبقاتی باای جامعه کهنه بورژوازی آنچنان اجتماقی بتاتا  تواهتد 

کرد که وجود طبقا  و تقابل طبقا  غیر ممکن  واهد بود . دیگر هیچگونه متاکتمتیت  ستیتاستی وجتود 

نخواهد داش  . چرا که قدر  ماکمه سیاسی مظهر تقابل طبقا  درون جامعه سرمایه داریس  . با محو 

طبقا  دول  نیز زوال مییابد و انسان و فعالی  های گونه گون وی به تمام معنا از هتر قتیتد و شترطتی 

 آزاد میگردد .



 

حزب کم  یست ایران که در شرایب اقتصاد  

ت ادتمابه ف   الذکر پایه گذار  شحدا بح د ت 

دا آن مح قح  بحا شحرکحت مح ثحر در محرحارزات 

مسلرا ه و فعالیت ا  سیاسه وز ه بمدا ا  را 

در دنرش بخ د اختصاا دادا و از ابحتحرحار 

زیححاد  بححرخحح ردار شححدا بحح د ت  ححیححز دچححار 

 ا ررافات و اشترادات م مه گردید. 

از دمله بخش اکثریته از آن بحدام محا ح ردحا  

فریرکارا ه ارد اع درغلطید و به ححمحایحت از 

رضا خان پرداخحت و دحا کحنحگحرا دوم کحه بحا 

کم  کمینترن ت دناح ا قالبه اقلیحت دح ا سحت 

دناح اپ رد  یست را زا صر ف حزب دصریه 

کند ت باب  ا رعا  حزب و کم  به ا ررافات 

افکار بم مه از شناخت مادیت اردح حابحه و 

 وابستگه رضا شاا به امپریالیست ا گردید . 

لححذا کححنحح ن کححه بححطحح ر ادححمححا   ححقححش طححرححقححات 

ادتمابه و  حیحرودحا  سحیحاسحه دحابح  آ ح حا و 

چگ  گحه شحرکحت در محنحاقشحات ادحتحمحابحهت 

بر امهت اددافت داکتحیحکح حا و دحمحچحنحیحن  حقحش 

امپریالیسم و طرقات ارد ابه حاکم دا ححدود  

روشن شدت داریخچهت بر حامحه و دحاکحتحیحکح حا  

حزب کم  یست بعن ان ححزب طحرحقحه کحارگحر 

ایران را م رد بررسه ادحمحالحه قحرار دادا و 

 در الت را دمراا با آن د را  مه کنیم .

ستم و استثمار چندین ساله اقتصاد ت سحیحاسحه 

ایران د سب امپریالیست ا و سحتحم دح ا حرحرسحا  

فحیحح دالححیححسححمت دحر سححالححه ددحح حا دححزار  ححرححر از 

کارگرانت ددقا انت پیشه وران و صنعحتحگحران 

خرد را از دسته ساقب کردا روا ه بازاردا  

کار در روسیه مه  م د. این ا ر ا مح حادحریحن 

که بمددا دحذب صحنحایح   حرحتت گحاز و سحایحر 

صنای  باک ت ماورا قرقازت دحرکسحتحان و دیحگحر 

استا  ا  دم  ار مه گردید دت از اوایل قحرن 

بحیححسححتححمت بححمحح ازات رشحد و گسححتححرش دححنححرححش 

س سیا  دمکرادی  و کحارگحر  روسحیحهت  حه 

دن ا به خ د آگاده طرقاده و آگادحه سح سحیحا  

دمکرادی  دست میافتند بلحکحه بحتحدریحج دحذب 

دشکل ا  کارگر  و حزبه شحدا و دحمحراا بحا 

سححایححر کححارگححران پححیححشححرو بححه فححعححالححیححتحح ححا  

 س سیالیسته و دمکرادحیح  رو  محه آور حد.

این ا ر ا کارگران که دحمح ارا بحیحن ایحران و 

روسححیححه در رفححت و آمححد بحح د ححدتدححمحح ارا 

خ دآگاده س سیحا  دمح کحرادحیح  را  حیحز بحا 

بححار  از دحح ححربححه مححرححارزادححه بححه ایححران  کحح لححه

بدین دردیم زمینحه دحا  دشحکحر و   آورد د. مه

فححعححالححیححت دسححتححه دححا و گححرودحح ححا  سحح سححیححا  

دم کرات از بدو ا قالب مشروطیت به ودح د 

آمد   در سطح دحا  قحرحل رادح  بحه فحعحالحیحت 

س سیا  دمح کحرات دحا در محراححل محخحتحلح  

در آسحتحا حه   ا قالب مشروطیت سخن گحرحتحیحم (

ا قالب اکتررت دعحداد ایحن کحارگحران بحه ححدود 

رسید که دحرکحیحم بحمحدا  دزار  رر "مه ۹۱۱" 

آ  ا را به اداله مناطش شماله ایران باالخح  

آذربای حانت گحیحالن و محاز حدران و خحراسحان 

دحا اوایحل  ۰۳۰۰از اواخحر   دشکحیحل محه داد.

دحنححن دح ححا ححه او  و ا حقححالب فح ریححه و در 

مححدت   دوران دسححلحب اردح ححاع و رکحح د کحح دحاا

ا  تفعالیت س سیحا  دمح کحرادحیح   دنرش د دا

چندان م ثر  در داخل ص رت  گرفت ت لحذا 

پیشرودرین و آگحاا دحریحن کحارگحران مح حادحر 

ایرا هت دمراا با روشنرکران کم  یست یحا در 

چححارچحح ب دشححکححیححالدححه احححزاب سحح سححیححا  

دمحح کححرات و بححالخحح  بححه حححزب بححلححشحح یحح  

فعالیت و مرارزا محه کحرد حد و یحا ایحنحکحه بحه 

دححا   صحح رت مسححتححقححل در دسححتححه و سححازمححان

-کارگر  فعا  ب د د ت بعد از ا قالب فح ریحه 

اکتررت کارگران پیشرو و روشنرکران ا قالبحه 

از صر ف احزاب س سیا  دمح کحرات خحارج 

-شححدا و دححمححراا بححا دسححتححه دححا  سحح سححیححا  

دم کرات داخل که به دحدریحج گحرفحتحه بح د حدت 

دشکیالت مسحتحقحلحه بحه  حام ححزب بحدالحت بحه 

ود د آورد د . بعد از پیروز  ا حقحالب کحرحیحر 

س سیالیسته اکترر و رشد و گسحتحرش دحنحرحش 

ا قالبحه در داخحل ت فضحا  محنحاسحرحه دح حت 

دا  س سیا  دم کرادی  ای اد گحردیحد  فعالیت

ت قحرحل از ا حقحالب اکحتحرحر اشحراف زمحیحنحدارت 

مالکین بزرگ ارضهتب رژواز  کمپحرادورت 

در سراسر شما  و مرکز بمثابه پایگاا داخحلحه 

امپریالیسم روسیه دزار  و بامل سرمحایحه آن 

رفححت کححه بححعححد از سححر ححگحح  ححه  بححه شححمححار مححه

دزاریسم زیر فشار دنرش ا قالبه ت به منحاطحش 

دحا بحقحم  شحیحنحه  مرکز  درت سلطه ا گلیح 

کردا و یا به دست ا قالبی ن اسیر شدن . بدیحن 

دردیم پیروز  ا قالب اکترر به سلطه چحنحدیحن 

ساله امپریالیسم رول در ایران خحادحمحه داد و 

ابما  داخله آن را از خطه شحمحا  بحه بحقحم 

را دتبه م ازات این دحرح   بحزرگ ت دحنحرحش 

ا قالبه که سال ا در این مناطش دریان داشحتحه 

و دیو وقت به خام شه کامل  گحرائحیحدا بح دت 

 اوج و گسترش باز دم بیشتر  گرفت . 

  2917-0درت داثیر برران اقتصاد  سال ا  

قرطه و گرسنگه ت مصحائحم دحنحن و ... ت 

کححارگححرانت ددححقححا ححان ت خححردا بحح رژواز  و 

ب رژواز  مله این مناطش به دنرش ا حقحالبحه 

رو آوردا و فضا  دمکرادی  مناسره دح حت 

فعالیت ا  سیاسه دمه دا ره ای اد گحردیحدت در 

چنین شرایطه حزب بدالحت بحمحثحابحه  حمحایحنحدا 

طرقه کارگر ایران ت لزوم فعالیت گسحتحردا در 

داخل را بمثابه امر  ف ر  در دسحتح ر روز 

قرارداد . از لراظ دشکیالده ابتحدا محرحلحغحیحن و 

مرودین را به داخل ابزام  مح د حد سحپح  در 

دا  اصله را ابحتحدا در  زمینه ای اد شدا کمیته

شحح ححردححا  خححراسححان ت گححیححالن و مححاز ححدرانت 

آذربای ان و سپ  در مناطش مرکز ت قزویحن 

بحححه ز ححح حححانت کحححرمحححا شحححادحححانت دححح حححرانت... 

سازما دده کردا و بص رت فعاله در دنحرحش 

مسلرا ه دنگل شرکحت  حمح د حد. طحرحش اسحنحاد 

م د د ت دا مقط  کنگرا او  حزبت م مح بحا 

بض  را در صحرح ف خح د محتحشحکحل  1888
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 )انقالب ایران و وظایف پرولتاریا (

 تاسیس حزب کمونیست ایران



 

کردا ب د " در سخت درین روزدحا  اردح حاع 

تحزب کم  یست   حزب بحدالحت ( بحیحش از 

شش دزار بض  در سازما  ا  محخحرحه خح د 

داشت ت دو ماا پیش ما  ام  ح یسحه در اردحش 

سر  ایران را آغاز کردیم . دعداد داوطحلحرحیحن 

آ قدر کثیر ب د که  اچار  ام   یسه را مت قح  

ساختیمت زیحرا از  حظحر فحنحه ایحن امحکحان را 

 داشتیم که دمه داوطلیحن را بحه ا حدازا کحافحه 

آمادا سازیم "  گزارش اولحیحن کحنحگحرا ححزب 

د سب سلطا زادا (. بدین دردیم حزب بحدالحت 

کححه فححعححالححیححت خحح د را در فضححائححه  ححیححمححه 

دم کرادی  با بناصر کادر  که از  حزدیح  

در مرارزات طرقه کارگر روسیه شرکت کردا 

و د ربه ا دوخته ب د د آغاز  م دت با اسحتحرحادا 

از شرایب و مح قحعحیحت محنحاسحم پحیحش آمحدا و 

بلیرغم ا ررافات و اشترادات متعدد دح ا سحت 

دا  خ د را در داخل رشد و استرکام  سازمان

بخشد و به  ر  م ثر  در مرارزات دح دا ا  

 شرکت کند.

ژوئحیحه  12با ا عقاد  خستین کنگرا ححزب در 

دحا    حمحایحنحدا از بحخحش ۸۱که در آن  2918

محخحتحلح  دشححکحیحالت در داخحل و  حمحایحنحدگححان 

کم  یست دا  مقیم درکستان و قرقحاز شحرکحت 

کححردا بحح د ححد   ححام حححزب بححدالححت بححه حححزب 

کم  یست ایران دغییر یافت تاز سحایحر مسحائحل 

که بگذریم  کات اساسه بر امه و شحعحاردحا  

حزب که در این کحنحگحرا بحه دصح یحم رسحیحد 

 برارت ب د از :

"اخراج امپریالیسم ا گلی ت  سر گ  ه رژیحم 

قادارتابالم دم  ر  دم کرادیح " .  حکحات 

دححا  مححالححکححان  ا :" مصححادرا زمححیححنححه بححر ححامححه

بزرگت بری دال ا و دقسیم بالب ض آ ان محیحان 

ددقا انت لغ  کلیه امتیازات خاردهت پشتیرا حه 

از دنرش پرولتاریا  سراسر د ان و دفاع از 

 ).281ادراد دمادیر ش رو "  

اما بعد از پلن م او  که دمزمان با بحرگحزار  

کنگرا خلش دا  خاور بحرگحزار شحدت دحزدحا  

دا  سیاسحه ححیحدرخحان بحمح اوغحلحه دحمحراا 

بر امه حداقل به بن ان مکمل این بحر حامحه در 

دست ر حزب کم  یست ایحران قحرار گحرفحت 

( که رئ ل بمدا آن مسائل اساسحه زیحر 287

 را دربر مه گرفت :

" ایران در حا  حاضر در آسحتحا حه بحرح ر از 

پدر شاده و ایله و فی داله به س   سحرمحایحه 

دار  اسححت ... ایححران فححاقححد صححنححایحح  بححزرگ 

است ... بدلیل رقابت امپریالیست ا ت گحامح حائحه 

که برا  ای اد صنای  داخله برداشته شدا بح د 

ت خنثه گردید ... یگا ه طحرحقحه مح لحد ددحقحا حان 

دستند که زیر استثمار شدید مالکان فحیح دا  و 

 دولت ا  متکه بر این طرقات مه باشند ...

ایران فاقد صنای  بزرگ محاشحیحنحه اسحت ف -

گام ائه که برا  ای اد صنای  در اوایحل سحدا 

حححاضححر بححرداشححتححه شححدات در  ححتحح ححیححه رقححابححت 

امپریالیسم ا گلیح  و رول خحنحثحه گحردیحد ت 

بححنححابححرایححن در مححرحححلححه فححعححلححه ایححران فححاقححد 

پرولتاریا  صنعته است ... صددحا دحزار از 

پحیححشحه وران صحنححایحح  دسححتححه در اثححر رقححابححت 

خارده به ص  بیکاران و ل مپن پرولتاریا  

ش ر  افزودا شدا ا د ت سرمایه بازرگا ه کحه 

مححقححاومححت بححیححشححتححر   شححان دادا  ححیححز در اثححر 

ا رصارات در دسحت بحا حکح حا  خحاردحه در 

آسححتححا ححه ورشححکححسححتححگححه کححامححل اسححت ... ایححن 

وضعیت سخت و سحنحگحیحن دح حار کح چح  و 

متح سحب بح رژواز  ایحران دحا ححد  روححیحه 

ا قالبه در آ ان ای اد مه کند ... از آ  ائه که 

فعالیت اقشار مختل  روحا ی ن  حقحش مح حمحه 

در ص  بند   یرودا  و طرحقحات ادحتحمحابحه 

باز  میکرد لذا در دحزدحا بحه ایحن مح رد  حیحز 

اشارا مه ش د ت مثال گرته شدا :" روححا حیح ن 

در ایران ف   العادا زیاد د   این قشر دحقحریحرحا 

دارا  سه ملی ن  رر است !! ( و در ز حدگحه 

کش ر  قش بزرگه باز  محه کحنحنحد زیحرا کحه 

قدرت قضائهت فردنحن محردم و کحار دحامحیحن 

ادتمابه دمه در دسحت روححا حیح ن اسحت ... 

قشر ف قا ه آن ت زمحیحنح حا  وسحیحعحه بحدسحت 

آوردا به مال  دردیل شدا ا د کحه ددحقحا حان را 

استثمار مه کنند ت این روحا ی ن دحا ححد ابحال 

مرد عند و کحامحال طحرفحدار دولحت شحاا ا حد ت 

بخش دیگر روحا ی ن که بیشتر ش ر  دستنحد 

از زمین و امالک وقره باید   دار حد لحذا از 

لراظ مناف  اقحتحصحاد  خح د کحامحال بحه خحردا 

ب رژواز  وابسته ا د بعضه از این ا طرفدار 

اصالححات دمحکحرادحیح  دسحتحنحد و بحمحال در 

شرکت کرد د ... در ایحن دحزدحا  2980ا قالب 

گرته مه شح د : " طحرحقحه ححاکحمحه محتحکحه بحه 

مالکان بزرگ است که دعدادشان در سحراسحر 

 رر د اوز  مه کند و در یح   288کش ر از 

 از آ  ا دارا  دد ا و صددا دا دستند ....

از این ا  تی ه گرفته میش د که ایران  ه دحنح حا 

در حا  صع د اقتصاد   یست بلکحه محنحرحنحه 

 زو  را طه مه کند لذا وض  م د د زمحیحنحه 

مناسره برا  ا قحالب فحرادحم سحاخحتحه اسحت " 

دم  ریخ ادان در دزدا  خح د صح  بحنحد  

 یرودا و طرحقحات ادحتحمحابحه را بحدیحن شحکحل 

 فروم له کردا ا د :

دححزاران صححنححعححتححگححر و پححیححشححه ور   –الحح  

ورشکسته ت کارگران کارخا ه دا  بسته شحدا 

 و ددقا ان به زمین

ددقا ان ت ربیت چندین میلیح  حه کحه  حه   –ب 

دن ا از حش مالکیت بر زمین آباد کردا خ د و 

بر با  و احشحام محرحرومحنحد ت بحیحرححمحا حه از 

طرف مالکین خان دا و م ت ددا استثمار محه 

 ش  د 

طرقه چندین میحلحیح  حه کسحرحه کح چح  و   –ج 

میلی ن  حرحر بحالحغ  1/2مت سب که بدا شان به 

 مه ش د . 

دمامه طرقات  ام بردا در بحاال ایحنح  پحا حزادا 

سححا  اسححت کححه در حححا  دحح ش و 

خروش ا قالبه دستند و بحددحر شحدن 

 وض  اقتصاد  م دم

افزایش ا رژ  ا قالبه آ  است ... از اححکحام 

 ام بردا در باال برمه آید کحه ححزب 

کم  یست ایحران در محقحابحل خح د و 

 ددف  زدی  دارد :
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دححامححیححن ابححتححال و گسححتححرش  حح ححضححت  -2

آزادیرخش مله که ددف را دن امپریالیستح حا  

ا گلیسه از ایران و در اردراط  حزدیح  بحا آن 

 سر گ ن ساختن حک مت شاا ... 

در دححححریححححان مححححرححححارزا بححححلححححیححححه  -1

امپریالیست ا  ا گلی  مترد و متحشحکحل کحردن 

ددححقححا ححان و مسححتححمححنححدان شحح ححر  و ایحح ححاد 

خ دآگاده طرقاده در آ ان دا پ  از پحیحروز  

بر امپریالیست حات بحتح ان محرحارزا محلحه را بحه 

مرارزا طرقاده و   ضت آزادیرخش مله را به 

  ححح حححضحححت کحححمححح  حححیحححسحححتحححه دحححرحححدیحححل کحححرد . 

م افش با این ددف ات حزب کحمح  حیحسحت ایحران 

 زدیکترین وظای  خ د را چنین محطحرح محه 

  ماید :

دححربححیححت بححدا زیححاد  کححادر مححرححکححم  -2

حزبه که حزب بت ا د بح سحیحلحه آ حان ردحرحر  

مستقیم بر د دا دا  وسی  طرقحات زححمحتحکحش 

 را در دست بگیرد

گردآوردن دمحه  حیحرودحا  ا حقحالبحه  -1

کش ر در اطراف حزب و زیر پرچم  ح حضحت 

 آزادیرخش مله

درلیغ و د ییج وسی  برا   شان دادن  -2

مادیت امپریالیسم د ا ه و سیاست ا  ا گلیح  

 در ایران

کار درحلحیحعحادحه دامحنحه دار در محیحان  -1

ددقا ان و مستمندان ش ر  به محنحظح ر ایح حاد 

 آگاده طرقاده

کار وسی  دشحکحیحالدحه بحیحن طحرحقحات  -1

زحمتکشت ای اد ادرحادیحه دحا و مسحابحدت بحه 

گسترش   ضت سندیکائه و دحعحاو حه و دادن 

مرحتح ا  ا حقحالبحه بحه آ ح حا و ردحرحر  مشحه 

 سیاسه آ  ا

ای اد  یرودا  مسلح ا حقحالبحه محلحه  -1

 برا  مرارزا با امپریالیست ا و دولت شاا

سر گ ن ساختن دولت شاا و ایح حاد  -7

 ظام سیاسه  ح یحنحه کحه از لحرحاظ سحازمحا حه 

شکل حک مت ش رو  داشته باشد بدون کنحار 

گذاشتن خردا ب رژواز  و بحطح ر کحلحه خحب 

مشه بم مه در این دحزدحا بحرحارت اسحت از 

ادححرححاد بححر بححلححیححه سححلححطححنححت مسححتححرححد قححادححار و 

 امپریالیسم.

بعد از کنگرا و پحلحنح م او ت بحلحیحرغحم بحروز 

اختالفات متحعحدد کحه حح   محرح ر  حیحرودحا  

ردرر  کنندا ا قالبت شعاردا  بمدات مسائحل 

ارضه... دور مه زدت ححزب کحمح  حیحسحت بحا 

ادکا به خب و مشه بم مه ف   و با د ده بحه 

م قعیت ویژا ا  که حض ر اردحش سحر  در 

مناطش محرز  شحمحا ت پحیحش آوردا بح دت در 

ائتالف با  یرودا  دنگل ححکح محت شح رو  

گیالن را بصدارت میرزا ک چ  خان دشکیل 

داد ححد. در مححرححارزات مسححلححرححا ححه و قححیححامحح ححا  

آذربای ان   خیابا ه ( خراسان   کلنحل محرحمحد 

دقه خان ( بازدم آذربای ان   الدح دحه(  حقحش 

فعاله ایرا  م د دت  یرودحا  مسحلحح ححزب در 

دنن با  یرودا  دولته و امپریالیسم ا گلحیح  

و بقم را حدن آ ح حا از محنحاطحش شحمحالحهت بحه 

 م فقعیت دا  شایا ه رسید د . 

در این مقط  ححزب کحمح  حیحسحت بحا گسحتحرش 

دشححکححیححالت خحح د بححه مححنححاطححش مححرکححز  و بححا 

سححازمححا ححددححه و کححار مححیححان کححارگححران و 

زحمتکشان و  ر ذ در بین ددحقحا حانت دشحکحیحل 

ادرادیه دات دحمحعحیحت دحات سحازمحان دح ا حانت 

ز انت  ر ذ و دشحکحیحل فحراکسحیح ن در ححزب 

ادتمابی نت ردرران خردا ب رژوائه دحنحرحش 

را به درال ا داخت ت لذا درت داثیر درلحیحغحات 

امپریالیستحه و محردح حعحیحن داخحلحه و بحرخحه 

اشترادات ردرر  حزب   کحه در دحا  خح د 

بدان خ ادیم پرداخت ( بحابح  شحد دحا محیحرزا 

ک چ  خان  سرت به کم  یست ا روش خیا ت 

امیز  در پیش بگیرد . از این رو زمحا حه کحه 

 یرودحا  اردح حاع و در رال آن رضحاخحان 

سردار سپه آمادا قش ن کشه به مناطش شماله 

ب د ت بزرگترین ائتالف کم  حیحسحتح حا و خحردا 

ب رژواز  که حک مت ش رو  گیالن متحکحه 

برآن ب دت از دم پاشید و درپحه یح  سحلحسحلحه 

ب امل دیگحرت سحرا ح حام  ح حضحت دحنحگحل بحا 

شححکححسححت محح ادححه گححردیححدت و بححه محح زات آن 

دشکیالت حزب  حیحز در ایحن محنحاطحش از دحم 

 پاشید و کمیته مرکز  به د ران منتقل شد .

در این دورا ح زا دا  کم  یسته در دح حران 

رو قه گرفت . ادراد یه دحا  زیحاد  دشحکحیحل 

شد از قریل ادرادیه  چاپحخحا حه دحا ت کحرحاشح حات 

خرازدات  ساد ات دگرافچی ات کارمندان پسحتت 
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دوستی و اتحاد ما کارگران ملل مختلف در نبرد مشترک ما بر علیه سهرمهایهه 

داری حاصل میشود نه در نفی حقوق دمکراتیک یکدیگر . برای همین است که 

برنامه ما با در نظر گرفتن رشد تاریخی ملل ساکن ایران تشکهیهل فهدراتهیهو 

شورائی را هم شکلی از استقالل و هم شکلی از گذار به وحدت آزادنه و کامل 

پشینهاد میکند . در جمهوری فدراتیو شورائی همه ملیتها حق دارند بدون قید 

و شرط تصمیم بگیرند که در صورت تمایل در نهادهای فدرال شورائی شرکت 

کنند و یا جدا شوند . فدراتیو شورائی شکلی از اتحاد است که خلقهای دارای 

حق تعیین سرنوشت بطور دواطلبانه به آن می پیوندند . فدراتهیهو شهورائهی 

درست نتیجه و برگردان درخواست ها و مطلبات و مبارزات طبقه کهارگهر و 

زحمتکشان ملیتهای مختلف است و آن قوانین ، فرم ها و اشکالهی را بهبهت 

میکند که خود کارگران و زحمتکشان در جریان مبارزه و انهقهالب بهوجهود 

میاورند . نمونه هائی که اشکال نطفه ای آن را در انقالب مشروطیت و تکامهل 

یافته تر آن را در قیام بهمن شاهد بودیم و اگر در آن موقع سطح رشد و تکامل 

جامعه و صف بندیهای طبقاتی مانع از آن شد که این تالشها به استقرار اشکال 

حکومتی طبقه کارگر منجر نگردد ، امروز با طرح و حل این مسهائهل بهایهد 

 امکانات نظری و عملی آنرا فراهم نمائیم . 



 

قناددات مستخدمینت معلمین و غیحرا ت در ایحن 

کحارگحر در ادحرحادیحه دحا  0888ایام در حدود 

بض یت داشتند و فحعحالحیحت ایحن ادحرحادیحه دحا 

 2911-2918دقریرا بلنه ب د . در سحالح حا  

ابتصابات گ  اگ  ه در ایران از دمله د ران 

ر  داد ت ابححتححصححابححات کححارگححران خححرححاز ت 

مستخدمین پستت ادرادیه معلمینت  سحادحات و 

چاپخا ه دا  د ران معروف است . ابتحصحاب 

کارگران چاپخا ه دولت را م ر ر کرد بیحسحت 

در  .  روز امه مترقه را از دح قحیح  در آورد

سه دزار کارگر در ادرادیه دحا   2911سا  

 –صححنححرححه مححتححشححکححل و بححه مححرححارزا سححیححاسححه 

اقتصحاد  مشحغح   بح د حد "   خحاطحرادحه از 

حزب کم  یست ایران . اردشیحر وا حیحسحان (. 

سلطا زادا در گحزارش  2911در   امرر سا  

خ د مه   یسد :" در حا  ححاضحر در ایحران 

این سازمان   حزب کم  یست ( دوازدا دزار 

بضحح  دارد . در کححنححار ایححنت ادححرححادیححه دححا  

کارگر  در ایران در سراسحر کشح ر پحا حزدا 

دزار بض  دار د کحه از آ ح حا دوازدا دحزار 

 رر در د ران متمرکز اسحت " ادحرحادیحه دحا  

درریز  زدیح  بحه بحیحسحت دحزار ... " ححزب 

کم  یست دن ز بر زمینه د   یمه دمکرادیح  

 اشه از فشار د دا ا  و محنحاقشحات داخحلحه و 

بین الملله فعالیت مه  حمح د کحه زمحیحنحه رو  

کار آمدن رضاخان د سب امپریالیسم ا گحلحیح  

 فرادم شدا و بر اریکه قدرت دکیه زد . 

در ایححن دورا بحح رژواز  مححلححه دححمححراا بححا 

بححنححاصححر لححیححرححرا  و اقشححار مححرفححه خححردا 

بحح رژواز  کححه در دححنححرححش ضححد سححلححطححنححت 

قاداریحهت ححرکحتحه از خح د  شحان محه داد حد 

بخاطر حرظ مناف  اقتصاد  خ د که   بخحاطحر 

مردودیت ا  دنن و به ط ر قطعهت گستحرش 

یافته ب د ( و  یحز بح اسحطحه دحرل از دحعحمحیحش 

دنرش دح دا ا  و در پحه وبحدا وبحیحد دحا  

رضاخان و د ر دالش بحرا  سح حیحم شحدن در 

قدرت سیاسهت از خ د دردید و دحزلحز   شحان 

دادا و به د را  آن روا حه گحردیحد. امحا دحمحان 

طحح ر کححه قححرححال اشححارا کححردیححمت اکححثححریححتححه از 

ردرحر  ححزب کحمح  حیحسحت  حیحز بحدام فحریحم 

امپریالیسم ا گلی  و بامل دسحت  شحا حدا آنت 

رضا خان گرفتار آمد دت حزب کم  یحسحت در 

اثر سلطه اپ رد  یسم در صحرح ف و ردحرحر  

خ دت گذشته از اینکه به داکتیک ا  محرحارزادحه 

خ د  اشه از مص بات کنحگحرا او  و پحلحنح م 

او  پشن کردت بلکه کار را ب ائه رسحا حد کحه 

از رضححاخححان   دححنححگححامححه کححه از سححرکحح ب 

ش رش دن ب بر مه گشت ( با شحعحار " محن 

رضا و د  رضا و ملت ایران رضا " استقرحا  

 م د. دحنحاح اپح ردح  حیحسحت ححزب در ودح د 

رضاخان آن بنصر دمکرات و محلحه را محه 

دید که با دحدف کسحم اسحتحقحال  اقحتحصحاد  و 

سیاسه و  دا  دم  ر  خ اده وارد صرنحه 

سیاسه کشح ر شحدا بح د. سحیحاسحت " محلحه " 

دا ستن رضا خان از س   بخشه از ردحرحر  

اپ رد  یست حزب کم  حیحسحتت در ایحن دورا 

لححطححمححات دححرححران  ححاپححذیححر  بححر دححنححرححش ضححد 

امپریالیسته و دمکرادی  خلش وارد آورد امحا 

رضا خان که با دسای  امپریالیسم ا گلحیح  و 

با دکیه بر فریم و سحرکح ب رو  کحار آمحدا 

ب دت بعد از ا رراد حزب و بحنحاصحر ا حقحالبحه 

ب رژواز  مله و بعد از کسحم مح فحقحیحت در 

سرک ب دنرش ا  مسلحرحا حه محنحاطحش شحمحا ت 

آذربای ان و خراسانت با د ده به اینکه ححزب 

کم  یست با دشکحیحالت گسحتحردا و سحراسحر  

خ د مه د ا ست آن ما   بمدا ا  باشد که در 

برابر امپریالیسم ا گلی  و رژیم دست  شحا حدا 

آن مقاومت کندت لذا بحلحیحرغحم ححمحایحت دحنحاح 

اکثریت ححزب از رضحا خحان و محعحرفحه او 

بعن ان چ را مله و ا حقحالبحهت کحار سحرکح ب 

سازما  ا  ححزبحه را در دسحتح ر قحرار دادت 

رضا خان دا وقته ادازا فعالیت به احزاب از 

دمله حزب کم  یست را مه داد که در فریحم 

د دا دا و دکملیل  قشه دا  ضحد خحلحقحه خح د 

د فیش ححاصحل  حمحایحدت اکحنح ن کحه پحایحه دحا  

ححاکححمححیححت خحح د را مسححتحرححکححم مححه دیححد  ححمححه 

د ا ست دست خح د را رو  حکحنحدت او کحه بحه 

وسرله دیپلحمحاسحه امحپحریحالحیحسحم پحیحر و محکحار 

ا گلی  دغذیه مه گردیدت با د ده به م قحعحیحت 

مشخ  و شرایحب ویحژا دحاریحخحه و اوضحاع 

بم مه دنرش و سازما  حا  ا حقحالبحهت دقحیحقحا 

داکتیکه را بکار مه بسحت کحه دح سحب آن بحه 

دردیم دشمنان خ د را شناختهت آ  ا را محنحرحرد 

کردا و به دردیم از میدان به در مه کردت بحه 

ط ر  که بعد از استرکام پایه دا  سحلحطحنحت 

خ دت دقریرا دمه احزاب و سازما  ات از دملحه 

احزاب دولته را ممن ع و سحرکح ب و اکحثحر 

حرکت ا را خام ش  م دت   الزم بحه یحادآور  

است که دمان داکتی  بعد از گذشحت  حزدیح  

بححه شححصححت سححا  دحح سححب رژیححم ضححد خححلححقححه 

دم  ر  اسالمه در کش ر مات بلحیحه دحنحرحش 

د دا ا  و سازما  ا  سیاسه ا حقحالبحه آن بحه 
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 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

 تاسیس حزب کمونیست ایران...

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 بگیرید  :

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

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 


