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 “برافکنم         
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قبل از هر چیز میبایست با تاکید بر بحررا  

سرنوشت ساز اقتصادی و سیاسی که رژیم با 

آ  درگیر اسرت یراد آور شرویم کره در 

شرایطی به شدت حساس قرار داریرم کره 

درک آ  و اتخاذ تاکتیر  درسرت بررای 

مبارزات  کارگرا  و زحمتکراا  و تروده 

های کار و زحمت و انقرب  سوسیاییرستی 

بسیار حیاتی است . این واقعیت که اکنرو  

جمهوری اسبمی به پایا  تراری  مرصر  

خود برای سرمایه داری نزدی  شده غیرر 

قابل انکار است سیاست های توسعه طلبانه و 

توحش گونه منطقه ای رژیم که بره شردت 

ثبات و بقاء حکومتهرای منطقره را تهدیرد 

میکنررد برره همررراه  رررساد رراگرریر و 

ارسارگسیخته  حاکم بر ایرا  که کمتریرن 

تاثیر آ  شکل گیری طیر  گرسترده ای از 

نوکیسه های انگلی گرد باندهای و شرکتهای 

ماریایی است که  بسیار مراتاقند خرود را 

بنمایانند و شکا  عمیق طبقاتی ناشی از این 

اقتصاد انگلی به شدت بر نارضایتی توده ها 

ارزوده و قیام گسترده گرسنگا  بقاء سرمایه 

داری را تهدید میکند . در چنین شررایطی 

اقدامات اخیر جهانی قابل تامل است ، اروپا  

که تا دیروز چام بر همه چیز بسته بود ، بعد 

به یکباره متوجه نقض حقوق ”  زم ”از اعدام 

بار در ایرا  شد و پاریما  اروپا قعطنامره 

ای مبنی بر محکوم کرد  نقض حقوق بار 

در ایرا   صادر کرد ، وزیر خارجه آیمرا  

گفته که دیگر برجام کاری نیرست و بایرد 

برجام دیگری تنظیم کرد ، مجلس عروام از 

دویت بریتانیا خواسته سرااه را در ییرست 

تروریستی قرار دهرد ، دادگراه دیالمرات 

ایرانی اسدی علرغم همه تهدیدها و تطمیع 

های جمهوری اسبمی برگزار شده ، دبیرر 

کل سازما  ملل خواسته برجام باز نگرری 

شود ، رئیس آژانس انررژی اتمری اعربم 

کرده ایرا  به تعهدات برجامی خود پایبند 

نبوده و باید برجام اصبح شود ، سه کراور 

آیما  و انگلیرس و ررانرسه در بیانیره ای 

ماترک خواها  مذاکره مجدد برجامی با 

جمهوری اسبمی و گنجاند  مسئله موشکی 

و دخایتهای منطقه ای ایرا  در این تواررق 

شدند ، شرکای پیما  صلح ابراهیم ) پیما  

صلح بین کاورهای عربی و اسرائیل (  کره 

هما  طرح ناتوی عربی مطرح شده توسط 

پمائو وزیر خارجه آمریکا در سال گذشرته 

است ، به صراحت اعبم کرده اند که ایرن 

پیما  در مقابله با دخایتهرای منطقره ای و 

توسعه طلبانه جمهوری اسبمی اسرت ، و از 

همه مهمتر ) اهمیت آ  بررای جمهروری 

اسبمی ( گفتما  جدیدی است که از کمپ 

باید  به گوش میرسد که بر خب  وعرده 

های دورا  مبارزات انتخاباتی مبرنی برر 

بازگات به برجام و برداشرتن تحریمهرا و 

آزاد کرد  پویهای بلوکه شده ایررا  کره 

موجب شادی و شع  عجیبی در کارگزارا  

رژیم خصوصا باند ییبرال روحانی شده بود 

، اکنو  با عنوا   کرد  اینکه برای بازگات 

به برجام الزم است ایرا  پیرامو  مرسایل 

موشررکی و دخایتهررای منطقرره اش وارد 

مذاکره شود و با این گفتما  جدید اردوی 

جمهوری اسبمی را آشفته و مایوس کرد . 

اکنو  راارهای جهانی از هر سرو ترادید 

شده و عمب اجماعی جهانی بر علیه رژیرم 

شکل گررته و در داخل هم به قول نوبخرت 

رئیس سازما  برنامه و بودجه کفگیر به تره 

دیگ خورده و هیچ پویی برای هیچ کراری 

نمانده ) ایبته اقدامات نظرامی وحفراری 

سایتهای اتمی در عمق هراتاد مرتری کره 

بمبهای سنگر شکن آمریکایی هم نتوانند آ  

را تخریب کنند از این قائده مستثنی است ( 

کره  9011و بودجه در هوا تنظیم شده سال 

به قول نماینده ماهد در مجلس حتی دانش 

آموزا  هم به آ  میخندند که  تنهرا منبرع 

درآمدش اررزایش چهرل درصردی و در 

مواردی تا شصت درصدی ماییاتها است کره 

به دنبایش تادید وحاتناک تورم و ارزایش 

بیکاری و رقر و ربکت توده ها را به همراه 

دارد مزید بر علرت شرده و چرام انرداز 

وحاتناکی از شورش و قیام گرسرنگا  را 

پیش رو قرار داده تا جرایی کره در تمرام 

جلسات مجلس نمایندگا  مختل  به کررات 

چنین روزهای سیاهی را هادار میدهنرد و 

ایبته رراموش نمیکنند علت ایعلل هم چیز را 

روحانی و تیم او معررری کننرد . در ایرن 

شرایطی که خبصه وار ترسیم شد رژیم چه 

 راهی پیش رو دارد ؟  
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چشم انداز پیش رو  و  

 وظایف عاجل ما



 

در حال حاضر حفظ بقاء تنها اویویت رژیرم 

است و برای تداوم این حیات ننگین به هرر 

ریسمانی چنگ میزند ، دراین رابطه گزینه 

های زیادی ندارد نخست اینکه هر دو جناح 

رژیم در برابر شورش گرسرنگا  تنهرا بره 

سرکو  گسترده رکر میکنند و به زعم خود 

همه تدارکات الزم از تجهییزات و نفررات و 

منابع مایی را رراهم کرده اند و سررکو  

گوشه ای از ایرن تدابیرر  18خونین آبا  

اتخاذ شده بود ) و ناگفته نماند که اگر کرونا 

به داد رژیم نمیرسید با چونا  سرکوبی ره 

به جایی نمیبردند ( و ایبته خود به خوبری 

میدانند که به گواه تراری  برا ایرن روش 

نمیتوانند بقای خود را تضمین کنند ویی این 

تنها اقدامی اسرت کره تمرامی رژیمهرای 

جنایتکار و ددمنش در طول تراری  بردا  

متوسل شده اند . در برابر راارهای جهانی 

، تنها گزینه مذاکره است که ییبرایها به رکر 

مذاکره به هر قیمتی هستند که این روش به 

معنی پذیرش تمامی شروط دوازده گانه ای 

که پمائو مطرح کرده بود ) و اروپاییها و تیم 

باید  هم به آ  باور دارند هر چند صریحا 

بیا  نکرده اند ( که عمب تغییر ماهیت داد  

جمهوری اسربمی اسرت و طیر  غایرب 

حاکمیت شامل سااه و امنیتی ها که بخرش 

بزرگی از اقترصاد را در کنرترل دارنرد و 

راستهای ارراطی که همچنا  تکیه بر بازار 

سنتی زده اند و تعییرن کننردگا  اصرلی 

سیاستهای اقتصادی رژیم هستند بره هیرچ 

وجه نمیاذیرند چرا که تمامی منارعاا  در 

حفظ ایرن مناسربات و تررویا باورهرای 

ارراطی مذهبی است ، این جناح به مذاکره 

از موضع قدرت امید دارد و در این وضعیت 

بحرانی اقتصاد تنها کره شمایی گونه عمرل 

کرد  را چاره  کارمیداننرد ، بره رکرر رو 

کرد  آخرین برگ برنده خود یعنی انجام 

ی  آزمایش اتمی حتی  کوچ  هستند و به 

این منظور امکانات الزم را که ی  کبه  

اتمی است در اختیار دارند ) کبهکی هایی 

که در آشفته بازار بعد از رروپاشی شوروی 

از باندهای ماریرایی اوکرایرنی خریرده 

اند (  . ناگفته نماند که این جناح از جنرگ 

استقبال میکند تا به قول خمیرنی جربد از 

نعمت آ  برخوردار شوند ویی تنها جنگری 

به کار میاید که شروع کننده اش دیگررا  

باشند و رژیم از موضع مظلوم وارد آ  شود 

تا به زعم خود بتوانرد حرداقل بخرای از 

جها  را در حمایت از خود داشته باشرد ، 

جنگی که شروع کننده اش خودش باشرد 

تنها به رویارویی با جامعه جهانی خواهرد 

انجامید . بی ش  تبشهای رژیم برای اتمی 

کرد  خود هم نوعی خودکرای محرسو  

میاود و میتواند بحرانی نظامی برایش ببار 

آورد بخصوص که اعرا  ترسو منطقه هرم 

اینبار به پاتوانه هم پیمانی با اسرائیل تمام 

قد در برابر رژیم ایستاده اند و تهدید کرده 

اند در صورت دست یابی رژیم بره سربح 

اتمی آنها هم به دنبال سبح اتمی خواهنرد 

ررت . اکنو  رژیم هر گامی که بر میردارد 

عمب به سرنوشت محتومش نزدیکتر میاود . 

در چنین وضعیتی وظیفه ماچیست ؟ پاسر  

 این سوال در سه کلمه خبصه میاود :

 اتحاد ، مبارزه ، پیروزی  

این شعاری محوری و کلیدی است کره بره 

کرات در هر تظاهرات و میتینگ و سخرانیها 

و اطبعیه های همه جریانات کمونیست بیا  

شده ، همگا  را در عمرل بره آ  تراویق 

نموده ایم و اکنو  زما  آ  ررا رسیده که 

وراداری عملی خود به این شعار را نراا  

دهیم . در شرایط وص  شده که جریانرات 

سرمایه داری ررصت طلبانه و کرکس وار بر 

گرد رژیم مفلوک و رو به مررگ جمهروری 

اسبمی  تجمع کرده و آماده تهاجم به دست 

آوردهای قیام عنقریب کرارگرا  و تروده 

های ستمدیده هستند ، نباید اجازه دهیرم 

پنجاه و هفت دیگری تکرار شود ، پریروزی 

انقب  و سرنگونی سیادت سرمایه داری در 

گرو تبشهای آگراهی بخرش و هدایتگرر 

انقببیو  کمونیست و برقرار کرد  پیونرد 

میا  باورهای انقببی با عملکررد انقببری 

است الزمه به نتیجه رسید  مبرارز اتحراد 

است که تراکنو  در عمرل بره آ  توجره 

چندانی نداشتیم اکنرو  شررایط ایجرا  

میکند تمام نیرو و انرژی خود را برای بره 

عینیت رساند  این امر ضرروری بره کرار 

 گیریم همه چیز در گرو این اتحاد است . 

بار دیگر مسئله جبهه و ضررورت حیاتری  

ایجاد آ  را یراد آور میراویم و از همره 

انقببیررو  کمونیررست رررارع از تعلقررات 

تاکیبتی تقاضرا میکنیرم تمرامی نریرو و 

امکانات خود را در خدمت این امر مهم قرار 

دهند . ما به عنوا  رعایین داخرل کراور 

سازما  اتحاد ردائیا  کمونیست برا تمرام 

نیرو و امکاناتما  برای شکل گیری و تحقق 

این جبهه  از هیرچ اقردامی رررو گرذار 

 نمیکنیم . 
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 کارگرا  پیارو  و مبارزین  
 راه آزادی و سوسیاییسم ،
 تبش جهت وحدت جنبش 
کمونیستی ی  وظیفه مبرم 

 است .
 برای سرنگونی انقببی رژیم  

 جمهوری اسبمی و برقراری 
سیستم اقتصادی، اجتماعی 
نوین مبتنی بر شوراها در 
ی  جبهه انقببی متحد 

 شویم .



 

بخای از اخبار داع اخیر ایرا  مرتبط برا 

 –“  رجب طیرب اردوغرا ”شعری است که 

دیکتاتور نژاد پرست ترکیه ، کره پیرش از 

خواند  ایرن شرعر ، حرامی سیاسرتهای 

تروریررستی و حررذ  ریزیکرری دشررمنا  

در   –جمهروری اسربمی در منطقرره برود 

جمهوری آذربایجا  خوانرد . ایرن شرعر 

“ ارس ”  جنجال برانگیز ناسیوناییستی کره 

نام دارد ، در رژه ای به مناسربت پریروزی 

جمهوری آذربایجا  در قره باع ، در حضور  

رئیس جمهرور جمهروری “  ایهام علی ا  ”  

اذربایجا  خوانده شد و باعث واکنراهای 

تندی از طر  مقامات جمهروری اسربمی 

گردید . اغلب واکناها به اردوغا  از طر  

ایرا  ، در محکوم کرد  این شعر خوانی با 

تفسیر حول این امر بود که شعر ارس توهین 

و مداخله در تمامیت ارضی ایررا  اسرت ، 

تعداد بسیاری از مقامرات ایررا  هرم برا 

رویکرد نژاد پرستانه و ناسیوناییستی متقابل 

، جمهوری اذربایجا  را تاریخا جزء ایرا  

از این مااجرات یفظی دو   دانستند ! و پس

دویت سفرای یکدیگر را به وزارت خارجره 

متبوعه احضار کردنرد و از طرر  دیگرر 

روابط عمومی ریاست جمهروری ترکیره ، 

برخی واکناها از طر  مقامرات ایررا  را 

توهین آمیز خوانده و مدعی شدند که شعر 

 خوانی اردوغا  بد تفسیر شده است . 

طی چند روز پس از این اختبرات دویرت 

ترکیه موضع گیری جدی خود را در تقابل با 

ایرا  و خروجش از اتحاد عملی سیاسی با 

جمهوری اسبمی ایرا  ، رسما با خبری مهم 

اعبم نمود ، خبری که از طرری بر تروریسم 

وسیع و ارسار گسیخته سااه پاسدارا  صحه 

میگذاشت و مهر تاییرد و اثبرات کننرده ی 

جنایات ، آدم ربایی و ترورهرای مخفیانره 

جمهوری اسبمی در خاک کاورهای دیگر 

از طریق عوامل نفروذی سرااه برود ، و از 

طرری بطور ضمنی بر همدستی و حمایرت 

حکومت اردوغا  پیش از واقعه اختب  بر 

سر شعر خوانی ارس ، از ترورهرای قبلری 

جمهوری اسبمی در ترکیه مانند ترور مدیر 

شبکه جم تی وی یا ترور اعضای پرژاک در 

خاک ترکیه توسط سااه پاسدارا  یا مسترد 

کرد  پناهندگا  سیاسی از طر  ترکیه بره 

 رژیم ایرا  ، تاکید داشت . 

خبر چنین بود ،  رسانه های ترکیه از جمله 

رادیو تلویزیو  رسمی ترکیه ) تی آر تی ( 

 –اعبم نمودند که سازما  اطبعات ترکیه 

نفره را که در ایرن  99ی  باند    –ام ای تی 

کاور اقدام به ربود  و یا کاتن مخایفرا  

حکومت ایرا  میکرده ، بازداشرت نمروده 

است ، از آخرین رعاییتهرای ایرن بانرد ، 

حبیب ررج اهلل چعرب ملقرب بره ”  ربود  

از رهبرا  گروه مقاومت ملی “  حبیب اسیود 

و انتقال او بره ایررا  ، بروده “  االحواز ”  

 است . 

واشنگتن پست نیز به نقل از ی  مقام تررک 

اعبم کرد : حبیب اسیود بره کمر  یر  

قاچاقچی مواد مخدر ربوده و بره ایررا  

منتقل شده است . در گزارش های دیگر نیز 

آمده است که حبیب اسیود از طریق زنری 

سابرین . ” که گویا پرستوی رژیم بوده به نام 

“ که مامور امنیتی ایرا  و عرضو بانرد“  س 

، قاچاقچی ای که “  ناجی شری  زیندشتی 

گفته شده در ظاهر ی  قاچراقچی سرایها 

مورد حمایت دویت ایرا  در ترکیه بروده ، 

بیهوش و ربوده و به صورت غیر قانونی بره 

ایرا  منتقل شده است . در گزارشات بعدی 

نفرر ارزایرش  99تعداد دستگیر شدگا  به 

 یارت . 

این خبر از طر  دویت راشیست ترکیه بره 

معنی ضر  شرصتی دیگرر بره جمهروری 

اسبمی پس از ترور رخرری زاده توسرط 

اسرائیل و منزوی نمود  هر چه بیاتر ایرا  
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آفتاب پرستی 

به نام اردوغان 

، باری به هر 

جهت خدمت 

به جمهوری 

اسالمی ! باری 

به هر جهت 

فاشیسم ترکی 

و علیه  

جمهوری 

 اسالمی !



 

در منطقه بود . انزوای ایرا  ، از طرری به 

واسطه همکاری کاورهای عربری در هرم 

پیمانی با اسرائیل و از طرری برا از دسرت 

 –ترکیه   –ررتن یکی از مهمترین متحدانش 

که هم اکنو  برایش خطر تحرکات تجزیره 

 طلبانه و پا  ترکیستی را به دنبال دارد . 

آنچه از این اخبار نتیجه میاود ، عبوه بر  

اراا شد  گسترده تر ابعاد جنایرت هرای 

جمهوری اسبمی است که در تمام این سایها 

سیاستهای خود را بر  75و از ابتدای انقب  

حذ  مخایفین خرود از همره جریانرات و 

ارراد و روشنفکرا  چه در داخل و چره در 

خارج از مرزهای ایرا  ، بوده ، بعد مهرم 

دیگری دارد که آ  رقابت دویتهای سرمایه 

داری در جها  و در اینجا رقابت ایررا  و 

ترکیه و مواضع مبتنی بر منارعاا  در برهه 

های مختل  است که شاهدیم وقتی مناررع 

دو دویت اقتضا مینمود در دوره ای طوالنی 

این دو دویت سرمایه  داری برا اتحادشرا  

زمینه ساز سرکو  گسترده روشرنفکرا  و 

رعایین سیاسی  از طرری و سرکو  نرژادی 

کردها و جریانات رعال کرد در دو کاور و 

منطقه از طر  دیگر شدند . اما هم اکنرو  

شاهدیم که ترکیه به جهت تغییر منارع همسو 

با جمهوری آذربایجا  و در جهت پیش برد 

اهدا  ناسیوناییرستی اش در منطقره برا 

سودای ظاهرا احیای اماراطوری عثمانی و 

نسل کای و سرکو  مجدد کردها و ارامنه 

و با چام داشت به تقسیم مجدد منطقره در 

تقابل با سرمایه داری ایرا  قررار گررتره 

 است .

عموم مردم در کنار اتحاد علیره جمهروری 

اسبمی و توجه به اراا شد  هر چه سریعتر 

ضعفهای رژیم و آگاهی از آنهرا ، بایرد از 

طرری هم مطلع باشند که موظفند در پیوند 

با خلق های ستم دیده جها  از جمله اقوام 

تحت ستم و طبقات ررودست کاور ترکیه که 

اقوامی ماترک با ایرا  داشته و هم اکنو  

دویتش از طرری سودای تجزیره ایررا  از 

طریق احیای پا  ترکیسم و راشیسم را دارد 

، هوشیار باشند . مواضع اخیر دویت ترکیره 

رارع از اینکره خطرری بررای جمهروری 

اسبمی محسو  میاود بره جهرت ظهرور 

ارراطی ناسیوناییسم ترکی ، خطری بررای 

تمام خلق های منطقه بویرژه قروم کررد و 

ارامنه به سبب سرابقه و احتمرال سررکو  

مجدد و نیز اقوام ترک به دییل برانگیخترن 

احساسات غیر انسانی نژاد پراستانه توسرط 

اردوغا  میباشد که میتواند تمامی اقوام را 

شامل شده و از اتحاد رراقومی علیه دشمن 

ماترک ، یعنی سرمایه داری باز بدارد . در 

ادامه الزم است اشاراتی در با  داعیه دار 

پا  ترکیسم منطقه برای آگاهی و شرناخت 

بیاتر صورت گیرد ، رجب طیب اردوغرا  

اویین رئیس جمهور مستقیم ترکیه کره هرم 

اکنو  رردی دیکتاتور و نژاد پرست شناخته 

میاود ، هما  رردی است کره در ابتردای 

با شعار طررداری  ۲110انتخا  یعنی سال 

از کردها و اسبمگراها وارد میدا  شرد و 

رونق صنعتی و و اقتصادی سرمایه داری را 

برای ترکیه طی ده سال وعرده داد همرا  

رردی است که پا  ترکهرای نرژاد پرسرت 

ترکیه ابتدا علیه او موضرع گررتنرد ، امرا 

اردوغا  ررته ررتره چرخرای دیکتراتور 

مآبانه و خیانت کارانه به حرز  عردایت و 

توسعه خود انجام داد و از اصبح و وعرده 

های حقوق باری که داده بود راصله گررت 

و به سمت پا  ترکیسم و نژاد پرستی میرل 

کرد و سرابقه کراتار کردهرای عفررین و 

دخایت در سوریه و دخایت در جنگ قرره 

باع علیه ارامنه و حمایت از ترورهای سااه و 

بسیاری موارد دیگر را در کارنامه خود قرار 

داد ، گاهی همسو با منارع آمریکرا و گراه 

همسو با دشمنا  آمریکرا و حرتی تحریرم 

شد ! . از این جهت به مانند آرتا  پرسرتی 

در عرصه سیاست منطقه است کره پتانرسیل 

این را دارد تا با دامن زد  بره گرایراات 

راشیستی و برارروختن نزاعهای نرژادی و 

قومیتی خدمتی خواسته یا ناخواسرته بره 

اماریاییسم نموده و مفرری بررای بحررا  

جهانی سرمایه داری و تقسیم مجدد منطقه 

 به نفع اماراییست ها رراهم کند .                          

 

 هیوا 
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شدند  هایی که قبال شریف شمرده می بورژوازی از تمام حرفه

انگیختند، سلب حرمت  و اعجاب توام با احترام مردم را برمی

. پزشک، قاضی، کشیش، شاعر و دانشمند  و شخصیت کرده است

 بگیرش بدل کرده است. را به خدمتگذارانِ اجیر و مزد

ی آن  بورژوازی لفاف احساساتی خانواده را از چهره

برگرفته، مناسبات خانوادگی را به مناسبات پولیِ صرف تقلیل 

 داده است.
 “مانیفست کمونیست”

 



 

آذر ماه یاد آور یکی از روزهای برزرگ و 

ماندگار تاری  مبارزات توده هاست که بره 

درستی به نمادی برای هویت یابی و محور 

قرار گررتن بخای از نیروهرای برایقوه و 

بایفعل جامعه در مبارزات ضد استبدادی و 

شریعت ”ضد اماریاییستی ، شد . جا  باختن 

سره ”  برزرگ نیرا ” ”  قندچی  ” ”  رضوی  

، در  999۲آذر  91دانرراجویی کرره در 

اعتراضات داناجویا  به حضور نیکسو  در 

ایرا  آ  هم چهار ماه بعد کودتای خونین 

مرداد که اماریاییسم آمریکرا و رژیرم  ۲8

جنایتکار پهلوی را متوهم کررده برود کره 

توانسته اند همه صداها را خفه کننرد و برا 

رراع بال بره غرارت و چاراول و جنایرت 

باردازند ، جنبای را عیا  کرد که علیرغرم 

همه خیانتها و جاه طلربی هرایی کره در 

مرداد و پس از آ  بروز  ۲8جریا  کودتای 

کرده بود ، به هیچ وجه قصد تسلیم و شد  و 

گرد  نهاد  بره رژیرم مرستبد پهلروی و 

حامیانش را ندارد ، جنبش داناجویی شکل 

گررته جنبای به جد ضد استبدادی و ضرد 

اماریاییستی و ضد سرمایه داری بوده و در 

سایهای آتری برا آشرنایی برا نظررات و 

حرکتهای انقببی در سطح جهرا  ، پایره 

گذار غایب تاکبت و حرکتهرای سرازما  

یارته بر علیه رژیرم پهلروی شرد جوانرا  

داناجو در اغلب اعتراضات توده ای حضور 

داشتند و یا خود بوجود آورنده آ  بودند . 

در این سایها جنبش دانش جویی خرود را 

بخای از مبارزات توده ها و در راستای بره 

پیروزی رساند  این مبارزات میدید و بره 

گواه تاری  بسیار تاثیر گذار برود ، زنرا  و 

مردا  بسیاری از میاناا  در ایرن راه در 

زندانهای مخو  رژیم پهلوی جا  باختند . 

با سقوط رژیرم پهلروی و شرکل گررترن 

جمهوری اسبمی ، داناجویا  هیچگراه از 

پای نایستادند و از آنجا کره  اغلرب ایرن 

جوانا  ررزندا  کرار و زحمرت بودنرد و 

پیوند تنگاتنگی با کرارگرا  و زحمتکراا  

داشررتند بررا درکرری درسررت از ماهیررت 

جنایتکارانه و غارتگر رژیم در خط مقردم 

پیکار با این جانیا  قرار گررتند ، داناگاهها 

مهمررترین مرکررز سررازماندهی و هدایررت 

اعتراضات توده ای شرد ، رژیرم نرو پرای 

جمهوری اسبمی کوشرید برا تعطیلری و 

سرکو  همه جانبه داناگاهها به زعم خرود 

معضل دانراجو را حرل کنرد در یرورش 

ددمناانه رژیم به دانراگاهها و مقاومرت 

جانانه داناجویا  به همراه دانش آموزا  

و توده های مردم تعداد کثیری جا  باختند 

و روز داناجوی دیگری زاده شد و اینبرار 

اول اردیبهرررات ، شرررانزده آذر دورا  

جمهوری اسبمی شد و به دنبال آ  با رررا 

رسید  سال شصت و آغاز سرکو  گسترده 

و خونین انقببیو  توسط رژیم برار دیگرر 

زندانها مملو از جوانا  دانراجو و دانرش 

آموز شد و گروه گروه در برابر جوخه های 

اعدام قرار گررتند . نتیجره اصرلی دهره 

خونبار شصت قلع و قمع گسترده انقببیو  و 

به طبع آ  جنبش داناجویی و حاکم شد  

رخوت و رکود و یاس بر جنبش داناجویی 

بود . آنچه از اواخر دهه هفتاد تحرت نرام 

جنبش داناجویی بروز و ظهور یارت دیگر 

هیچ سنخیتی با ماهیت ضد استبدادی و ضد 

سرمایه د اری این جنبش در گذاشته نداشت 

بلکه مصادره به مطلوبی بود که بخراهای 

مختل  سرمایه داری صورت دادند ، درترر 

تحکیم وحدت در رویرارویی برا قراریو  

راست رژیم که پایگاه شا  در بازار سنتی و 

هیأت موتلفه و روحانیت مبارز برود شرکل 

گررت ، بخای دیگر که در دورا  خاتمری 

تحت نام داناجویا  اصبح طلب بره گررد 

احزا  قارچ گونه اصبح طلب شکل گررت 

مروج نئو ییبراییسمی بودند که بعد از پایا  

جنگ با رئیس جمهرور شرد  رررسنجانی 

عرض اندام کرد . عناصرر شراخا ایرن 

جریانات اغلب اررادی بودند کره در دهره 

شصت در زندانها بازجویی از دانراجویا  

انقببی را بر عهده داشتند یرا بره ماننرد 

حجاریا  از پایه گذارا  وزارت اطبعرات 

رژیم بودند یا همچو  سازگارا و گنجری از 

عناصر کلیدی سااه بودند و اکنرو  یرا در 

دوائر دویتی و پاریمانهای اروپایی ماغول 

به کارند یا از البی منهرا  کنگرره و وزارت 

خارجه آمریکا هستند و در مصاحبه هرای 

مکرر با شبکه هایی چو  بری بری سری و 

صدای امریکا و غیره با درارراانی سرنگ 
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نگاهی گذرا به 

 جنبش داناجویی

 بهروز 



 

سرمایه داری ایرا  را بره سرینه میزننرد 

همچنا  در تبشند با تبلیغ و ترویا شریوه 

های مدنی !! جمهوری اسبمی را به سرعقل 

آورند تا ررتاری متمدنانه متناسب با جها  

متمد  !! امروز در پیش گیرد و ایبته  پراره 

ای همچو  سازگارا پوست اندازی کررده و 

شعار بر اندازی رژیم میدهند ترا رژیمری 

مدر  و دمکراتیر  متناسرب برا جهرا  

امروز !! شکل بگیرد . در نهایت همره یر  

هد  را دنبال میکنند نجات سررمایه داری 

ایرا  که این رژیم با ررتارهای توحش گونه 

قرو  وسطایی آ  را بره خطرر انداختره 

است . در این میرا  سررمایه داری بررای 

نجات خود به همین اندازه بسنده نکررده و 

تمام همت خود را به کار گررت تا هر گونره 

زمینرره شررکل گرریری ورشررد حرکتهررای 

آزادیخواهانرره و سوسیاییررستی در درو  

داناجویا  و داناگاهها را خنثی و یرا بره 

انحرا  کرااند ، ایرن وظیفره خطریر را 

جریانات بورژوایی که برا رنرگ و یعرا  

کمونیستی در درو  جنبش کمونیستی نفوذ 

کرده اند بر عهده گررته اند . به آنچه کره 

این عناصر بر سر جنبش کمونیستی ایررا  

آورده اند در وقت دیگری خواهیم پرداخت 

وییکن آنچه کره برا جنبرش اجتمراعی و 

مبارزات جاری توده ها که برایطبع جبرش 

داناجویی بخای از آ  است کرده انرد ، 

در اینجا قابل تامل است . مهمترین اقردام 

این طی  از جریانات به ظاهر کمونیرستی 

ایجاد اناقاق و تفرقه در بین تروده هرای 

مردم است تا از شکل گیری هر گونه اتحاد و 

همبستگی حول مسایل کلیدی و مهم مبتببه 

جامعه جلوگیری کند ، یقب جنبای داد  و 

بخش بخش کرد  و صنفی کرد  رعاییتهای 

انقببی تاکتی  موثری بوده کره در پیرش 

گررتند ، جنبش علیه اعدام ، جنبش نه بره 

حجا  اجباری ، جنبش برای کودکا  کار، 

جنبش معلما  ، جنبش کارگرا  هفت تاه ، 

جنبررش حفررظ محیررط زیررست ، جنبررش 

چهارشنبه های سفید ، جنبش بازناستگا  ، 

جنبش دراع از حقوق حیوانرات ، و دههرا 

جنبش دیگر که خلق شده یا خواهرد شرد 

وهمچنین جنبش داناجویی ، با این اقردام 

آنچه مد نظرشا  بوده متمرکز کرد  رکر و 

نیروها حول موضوعی ماخا و پرداخترن 

به آ  بوده تا با به انحرا  برد  اذهرا  از 

این واقعیت که تمامی کاسرتی هرا و بری 

عدایتی ها و رقر و ربکت موجرود ناشری 

ازمناسبات راسد و ارتجاعی سرمایه داری و 

رژیم ددمنش کارگزاراش است  دور کنند و 

با جنبه صنفی بخاید  به خواسرتها از برار 

سیاسی آ  بکاهند . در این بیرن جنبرش 

داناجویی هم از این تهاجم در اما  نمانده 

، این  این جنبش که بیراتر بره حرکتری 

اینستا گرامی بدل شده به مانند دهه هرای 

چهل و پنجاه و شصت قابلیت هیچگونه تاثیر 

گذاری و حرکت آررینی ندارد و صررا بره 

زائده ای دنبال رو از وقایع شده و عناصرر 

آ  به همین دیخوش کررده انرد کره برا 

مقداری مطایعات پراکنده یمیده برر روی 

مبل و رنجانی چای و یرا .. بره دسرت  در 

رضای مجازی به خصوص اینستا اظهار رضل 

نموده و شب بر برایین دیچرسب شرا  برا 

وجدانی آسوده از مبارزه ای که کرده اند 

خوابی آرامش بخش را تجربه کنند و شاید 

رررردا برررای خررایی نبررود  عریررضه در 

داناگاهی شعار آزادیخواهری و برابرری 

طلبی سردهند تا خوراک پستی در اینرستا 

شده و آنجا دیده شروند .  در حرایی کره 

چنین تجمعات و اعتراضاتی تقریبا هر روزه 

در هر شهر و روستا بروز میکنند با جمعیتی 

بیاتر ، خواسته هایی واقعیتر ، شرعارهایی 

کوبنده تر و ماتانی گره کرده تر ،  اکنرو  

کل جنبش داناجویی خبصه شده در همین 

رضا ، گات و گذار در رضای مجرازی زیرر 

نگاههای تیز بین دستگاههای امنیتی رژیم و 

بدو  اینکه ی  بار از خود بارسرند چررا 

چنین است ؟  چرا کتا  رروشهای محترمی ! 

در اینستا بره راحرتی نرابترین کتابهرای 

کمونیستی را عرضه و به آدرسرها ارسرال 

میکند ؟ چرا اینستا آکنده از پستهای آتاین 

و تحلیل های پر طمطراق و طنزهای تنرد و 

تل  و گزنده است و کسی متعرض نمیاود ؟ 

آیا جانیا  مزدور رژیم خوابند یا کورنرد ؟  

آیا رژیم دمکرات شده ؟  یا چنین اقداماتی 

را میاسندد تا همه رقط ماتی حرر  بری 

خاصیت بزنند و با هم درگیر شوند و سرگرم 

باشند و وحدت نیابنرد ومیردا  را بررای 

جوال  جریانات ضد انقببی و وحایگریهای 

رژیم باز بگذارنرد . ایرن آ  دسرت آورد 

ارزشمندی است که که جریانات بورژوایی 

به ظاهر کمونیستی بررای سررمایه دارا  

غارتگر و کارگرا  و توده هرای بربزده و 

گررتار در بیکاری و رقر و ربکت به ارمغا  

آورده اند و داناجویا  ما بره سرادگی و 

عمدتا از سر ناآگاهی در خدمت این اهدا  

 پلید قرار گررته اند .             

 9911// آذر  ماه  8دوره دوم  شماره 

5 

جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، دیکتاتوری پرولتاریای شهر و روستاست که برای 

امحای سرمایه داری ، لغو مالکیت خصوصی بورژوایی بر ابزار تولید و مباادلاه ، 

محو استثمار انسان توسط انسان و استقرار سوسیالیسم که در آن رفااه ، آزادی و 

برابری حق طبیعی و غیر قابل انکار هر انسان است  و در چهارچوب آن وسیع تریا  

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



 

این روزها مصاد  است با سایگرد جنایرت 

رجیع سرنگو  کرد  هواپیمای اوکراینری 

توسط موشکهای سااه پاسدارا  و بره قترل 

ز  ومرد و کرودک ،  951رساند  عمدی 

جنایتی که مطابق روال معمول با مماشات و 

باری به هر جهت ررتار کرد  اتحادیه اروپا 

شامل مرور زما  شرده و عمرب اخبرار و 

مطایب مرتبط با آ  بره بوتره رراموشری 

سارده شده ، نه تحقیقرات آ  بره نتیجره 

رسیده ) در اقدامی مرضح  کراورهای 

اروپایی پذیررته بودند که خود رژیم کرار 

تحقیق پیرامو  این جنایت را دنبال کند ( نه 

متهمی معرری شده و نه غرامتی پرداخرت 

شده است .  متوسل شد  به جنایت و حذ  

ریزیکی ارراد رویه معمرول چهرل سرایه 

جمهوری اسبمی بوده و همیاه با سکوت و 

بعضا همراهی دیگرر کراورها و مجامرع 

جهانی هر آنچه خواسته انجام داده ویری 

قتل عام دسته جمعی عرده ای برا شرلی  

موش  از آ  دست جنایاتی است  که انتظار 

میررت به شکل وسیعی مورد اعتراض جامعه 

جهانی قرار گیرد و جمهروری اسربمی را 

تحت راار قرار داده و پاس  گو کنند ویری 

متاسفانه چنین ناد ،  جمهروری 

اسبمی به خوبی به ضع  ها و ناتوانی های 

کاورهای اروپایی واق  است و به خوبی از 

آ  بهره  برده .  رژیم با گرد  کای و راه 

اندازی دارو دسته های جنایتکار به ماننرد 

باندهای ماریایی که شهری را به گروگرا  

میگیرند و مقامات شهری را در خدمت خود 

قرار میدهند ، در منطقه خاورمیانه چنیرن 

کرده تا جایی که آوازه اش موجب هراس 

دائررم دول اروپررایی شررده و مرردام برره 

باجگیریهای رژیم گررد  نهراده انرد . در 

منطقه هم شی  های عاریت طلب و خروش 

ناین خلیا در برابر پرخاشگریها و شرا  و 

شانه کایدنهای رژیم همواره راه سرکوت و 

تسلیم  در پیش گررتند ، اما همین رژیم قلدر 

در برابر حمبت و بمبارانهای تقریبا روزمره 

اسرائیل به مواضع و پایگاههرا و نیروهرای 

مزدورش در منطقه  و کاته شرد  تعرداد 

کثیری از این مزدورا  سیاسرت سرکوت و 

سانسور اخبار مربوط به این حمبت را پیاه 

کرده تا جایی که حتی وزیر دراع اسرائیل 

رخری زاده را ما ”  در صحبتی اعبم کرد که 

هیچ عکرس ”  زدیم چه  کار میتوانید  بکنید 

 ایعملی  بروز  نداد .

 

ما با رژیمی روبرروییم کره از 

خونریزی و کاتار برای ایجراد 

رعررب و وحررات برره راحترری 

استفاده میکند و ایبته همه ایرن 

اقدامات از روی ترس اسرت و 

در پس این عربرده کرای هرا 

ترس خود را پنها  میکند . رژیم 

به یحاظ روانی حکم یمارنی را 

دارد که در محله ای با عربرده 

کای و نفس کرش طلبیرد  و 

ایجاد ترس امیال خود را دنبال 

میکنند و چنانچه برا مقاومرت 

ارراد و اراده ای قدرتمنرد ترر 

مواجه شود به سرادگی ترسلیم 

میاود ، اکنو  این رژیم گرد  

کش جانی را تنها قدرت تروده 

های متحد میتواند به ترسلیم و 

 شکست وادار کند . 
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وقتی پای صحبت حضرات به اصطبح طررردار  

غر  میناینی در وصر  دمکراسری غربری  و 

زنرردگی آزاد و رهررا در اروپررا و آمریکررا 

سررخرانیهای غرایرری میکننررد ، در رادیررو و 

تلویزیونها ، در ررضای مجرازی ، در نراریات 

مختل  ، در محارل و مجایس آنچنرا  مدینره 

راضله ای ترسیم میکنند که آدمی انگرات بره 

دها  میماند از این همه اختب  جایی کره مرا 

زندگی میکنیم با جایی که آنها زندگی میکنند ، 

پس باید عزم را جزم کرد و جبی وطن نمرود و 

وطن دیگری اختیار کرد ، ز  و مرد، کرودک ، 

خردسال و بزرگسال حاصل عمری جا  کرد  را 

بار کویه ای میکنند به کوه و دشت و رودخانره و 

دریا میزنند به امید اینکه قاچاق برا  محرترم و 

شری  که در مرزها رقط برای خدمت رسانی به 

این عزیزا  مهاجر مستقر هرستند آنهرا را بره 

دنیای پاکی و رراه و آسایش و عدایت برسانند ، 

ی  زد  در کوهها هربک شرد  از ترانگی و 

گرسنگی در بیابانهرا و غررق شرد  کرودک و 

بزرگسال در دریاها نتیجه اوییره ایرن انتخرا  

است . بازماندگا  هم وقتی میرسرند پلیرس و 

زندا  و داع و دررش و اردوگاههرایی بردو  

کمترین امکانات زندگی حتی حیوانی به انتظار 

ناسته است ، برای یقمه نانی و جرعه آبی تمام 

شرارت و غرور را میبایست زیر پا گذاشرت و برا 

گردنی کا چام به دست و کرم خریرا  غربری 

داشت . چنانچه خدا بخواهرد و کمکری کنرد 

بتوانی از ارودگاهی خبص شوی تازه با واقعیت 

های دنیای غر  پی میبری که اگر جیب پر پرول 

داشته باشی همه جا وطن توست و همه جا برایت 

بهات میاود و رقر و نداری همه دنیا را برایرت 

جهنم میکند ، آسرایش و ررراه و خوشربختی و 

وطن به جیب تو بستگی دارد ، هر کجا بتوانری 

دست در جیب دیگرا  کنی مورقی و هرر کجرا 

دیگرا  دست در جیبت داشرته باشرند همیراه 

بازنده ای . این قائده همه جای دنیا حکفرماست 

عده ای قلیلی با انواع قوانین و مقررات که خود 

مینویسند و خود اجرا میکنند به غارت و چاراول 

دسترنا مابقی جامعه ماغویند و سعادت دنیرا و 

آخرت را برای خود میخرند ، عده ای هرم بره 

جای بیرو  کاید  حق خرود از حلقروم ایرن 

زایوصفتا   در حسرت دنیای غر  میسوزند ، تا 

زمانی که رقط نظاره گرر ایرن همره دزدی و 

جنایت و رساد باشیم و رقط چاره کار را رررار و 

خبصی از این وضعیت بدانیم نه تنها بره زنگری 

بهتری دست نخواهیم یارت بلکه حتی در شرایط 

اس  بارتری قار خواهیم گررت . برای آزادی و 

برابری و آسایش و رراه خود و خانواده هایما  

باید بمانیم و بجنگیم و حق خود را با قردرت از 

سرمایه دارا  غارتگر پس بگریریم . دمکراسری 

آ  چیزی اسرت کره در خردمت کرارگرا  و 

زحمتکاا  و تهیدستا  باشد و غیر از ایرن جرز 

 بردگی و بندگی مدر  چیزی نیست .
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توده های زحمتکش و تحت ستم و استثمار و رسید  به آزادی برابری هم مقدور است و هم ممکن. اما برای دست یارتن به   تغییرات به نفع 

 باید مبارزه کرد و از رراز و نایب ها و سختی راه نهراسید.   این گوهرگرانبها

عبوه بر اختبالت روانی که   مدام درحال ارزایش است. ارزایش خودکای  متاسفانه در سایهای اخیر خودکای میا  نوجوانا  و جوانا 

ناشی از رقر   منااء آ  هزار و ی  ماکل الینحل دیگر درجامعه و خانواده میتوانند باشند، اما اساس این خودکای ها و خود سوزیها

 خانواده ها و بیکاری، نبود امنیت شغلی و جانی و نداشتن چام اندازی روشن از آینده است.

با هم تماس گررته و متاکل شوند. همزما  با سازمانرهرا و   نا امیدی و دست زد  به خودکای  توصیه ما به جوانا  این است که به جای

تماس بگیرند و برای رسید  به خواست ها و اهدا  شا  راه مبارزه و مقاومرت   مجامع انقببی از جمله سازما  اتحاد ردائیا  کمونیست

و   وخلع ید از طبقره حراکرم  همانا سرنگونی رژیم مذهبی و ارتجاعی  درپیش بگیرند که تنها راه خبصی از وضعیت ربکتبار کنونی

و هیچرکرس   خبری نیست  انسانها حاکم برسرنوشت خویش اند و از ستم و استثمار و زور و سرکو   سازماندهی جامعه ای است که درآ 

 و زندگی خود را رنا کند .  و نبود آزادی و عدایت اجتماعی دست بخودکای زده  مجبور نیست درنتیجه راارهای اقتصادی ، اجتماعی



 

هنوز سر شب است ، اما خلوت تر از هر شب 

گذشتره  1شده ، دستهایم ی  زده، ساعت از 

است، دستهایم را که هاااا می کنم تررک 

دعای دیرگرر  99هایش می سوزد، هنوز 

مانده، دیگر همه دیرشا  شده است و به من 

نگاه هم نمی کنند، می دوند و تند ترنرد 

آجیل ها شیرینی ها را توی ماشیرن مری 

گذارند و می روند، کسانی هم کره در 

ماشین هستند ،هی به ساعت نگاه می کنند. 

هنوز چند نفری در شیرینی رروشی مانرده 

دعای  99اند ،زما  تند تند می گذرد و من 

دیگر دارم، اماب سرد تر است و تنم  یر  

کرده، آ  اگر اماب کت  بخورم ،بیاترر 

درد می آید، اگر نفروشم خدادا باز هم می 

زند، تلویزیو  گفته این شب یلدا را در خانه 

بمانیم، ویی از عصر خیلی شلوع بود ، و 

انگار من نا مرعی شده بودم ،هیچ کس مرا 

 نمی دید .

دماغم را به شیاه می چسبانم و منتظر می  

شوم که کسی خریدش تمام شود و بیایرد، 

شکبت های رنگی دهن کجی میکنند، از 

من بدشا  می آید بچه های یباس رنگری 

کبه مخملی را دوست دارند، مرن هرم 

 نگاهاا  نمی کنم.

معلمما  می گفت این شب بلند ترین شرب 

است در ی  سال ، اسمش یلداست و همه در 

این شب کنار هم جان میگیرند و مهمانری 

می روند، اما امسال نباید مهمانی رررت 

چو  مریضی هست . و من رکر میرکرردم 

حتما در این شب به این بلندی همه  دعا ها 

را می رروشم ویی نمی دانم چرا همه اماب 

 زودتر ررتند!!! 

یکی از ماتری ها با دستهای پر می اید، من 

هم می دوم تا به او برسم، دنبایش راه مری 

 ارتم و اصرار میکنم

  بخر دیگه ترو خدا -

عه چرا ماس  نداری ، برو عقب.. -

)امروز خداداد، ماس  نداد گفت 

ندارم چه خبر است هر روز ماس  

، هر کس نفروخت کتر  مری 

 خورد، خود دانید(

نگاهم نمیکند تا جلوی ماشینش با او مری 

 روم ،

 یه دونه بخر ، یه دونه ... -

وسایل را روی صندیی عقب می گذارد و در 

را می بندد ، یحظه ای  می ایستد، در را 

دوباره باز می کند و دستش را توی کیسره 

پبستی  بزرگ و الی خرید ها می چرخاند 

، ی  مات آجیل ک  دستم میریزد انگرار 

خیایش راحت تر می شود، با عجله مری 

 نایند و می رود.

به آجیل های ک  دستم نگاه می کنم و بره 

مغازه، دیگر مغازه شیرینی رروشی خایری 

شده، یاد کمر بند خدادا می ارتم ، چاره ای 

نیست ویی رکر کنم اگر بچرخم تا همه یر  

جا نخورد آنقدر ها هم تحملش سرخرت 

نیست، شب طوالنی یلدا، من نتوانستم دعرا 

 بفروشم، پس چرا اینقدر کوتاه بود؟!!!!!

خیابا  خلوت تر از هر شب است، همه کنار 

بخاری ها خزیده اند ، بچه های خوشحرال 

یباس رنگی، شکبت های رنگی می خورند  

و هم شکبت ها و هم بچه ها خوشحایند و 

من هم ی  مات آجریرل  -می خندند، 

 دارم ...

اسرت،   داروخانه کمی گرم تر از بیرو  

آنجا خو  است،  روی صندیی مریض های 

 منتظر می ناینم ،،،،دماایی ام را در 

می آورم و پاهایم را به هم می مرایرم، 

انگاتانم را حس نمی کنم ،آجیل های شور 

خوشمزه است، گرمای داروخانه و آجیل و 

 صندیی ، من هم یلدا داشتم اماب.....

خیلی مانده، پویها را می شمرم  و در  9۲تا  

 جیبم می گذارم.

کت  را که میخورم، پس بی خیرال           -

زود تر می روم و در این شب طوالنی یر  

 . ساعت بیاتر بخوابم

 شیرین
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من هم یلدا 

 داشتم!
 شیرین                                    



 

پنجمین سایگرد جرنربرش   و  آذر امسال هفتاد  ۲9

و دموکراتی  آذربایجا  است. جنبای که  انقببی

به همت کارگرا ، دهقانا ، روشنفکرا  و تروده 

محروم آذربایجا ، در یکی از بحرانی ترین ادوار 

تاری  ایرا  بوقوع پیوست و به پیروزی رسید. بعد 

از شکست انقب  ماروطیت و تسلط اسرتربرداد 

رضاخانی  و سرکو  هرگونه صدای آزادیخواهری 

در ایرا ، قیام توده های زحمتکش آذربایرجرا  

اویین جنبش انقببی بود که  برعلیه ستم و استثمار 

و سرکوبگری طبقه حاکم بر خواست  از نقطه نظرر 

مضمو  عمیقا دموکراتی  انقببی و آزادیخواهانه 

و برابری طلبانه  نمونه ای پیارو نه تنها درعرصره 

 ایرا  بلکه کل خاورمیانه محسو  میاود.

کوتاه استقرار حکومت خرودمرخرترار   مدت  در

آذربایجا   تغییرات گسترده ای در عرصه هرای 

 اقتصادی، اجتماعی و ررهنگی  ر   داد.

آزادی زنرا   منطقه،  برای اویین بار درایرا  و -

از بند قوانین  ز  ستیز دویتی و مبارزه با سرنرت 

های ارتجاعی ز  ستیز آغازشد. درآذربایرجرا  

زنا  حق انتخا  کرد  و انتخا  شد  درمجایس 

ملی، انجمن ها و یا هما  شوراهای ایایرتری و 

والیتی  و تمام ارگانهای شهر و روستا با حقوق برابر 

 با مردا  را کسب کردند.

و تامین زیر ساخترهرای    انجام اصبحات ارضی -

 نوین برای ارتباط روستاها و شهرها ،

و ایجاد کتابخانه ها، پارک ها و   تاسیس داناگاه -

 مراکز آموزش 

تحصیلری   تمام مقاطع  تحصیل بزبا  مادری در -

که در محدوده حکومت آذربایجا  این حق شامل 

سایر اقلیت ها  از جمله کردها، ارمنی ها، آسوری 

 ها نیز میاد

هرمره  بیمه های اجتماعی  و  تصویب قانو  کار -

ساعته و تامین برابرری  8شمول  و تصویب روزکار 

مزد زنا  با مردا ، حق کار و داشترن مسرکرن 

 مناسب  و تاسیس مهد کودک ها و قرائت خانه ها

و انتاارات و   بیا  و مطبوعات  آزادی اندیاه و -

 تاکل و تحز  

و نوسرازی    آسفایت خیابانها  کاید  جاده ها، -

 کارگاه ها و کارخانه ها و ایجاد صنایع مدر  

که ارتجاع   دشمنی بین خلقها  آذر به تفرقه و ۲9  -

در همدستی با روحانیو  و دربار برای حفظ   حاکم

منارع خود بوجود آورده بودند، پایا  داد و پایه و 

اساس دوستی بین  ملل ساکن ایرا  را بنا نهاد و با 

خلق زحمتکش کرد معاهده دوستی  و همکاری در 

جهت  دگرگونی جامعه به نفغ توده های زحمتکش  

 امضاء کرد..

در این جهت بود که جنبش انرقرببری   تبش  و 

آذربایجا   در سرتاسر ایرا  و منطقه با استقبرال 

توده های زحمتکش مواجه شد. هر چقدر که ایرن 

جنبش بواسطه دست آوردهایش مریرا  تروده 

زحمتکاا  و جریانات مترقی محبوبیت مییارت، به 

هما  اندازه ارتجاع حاکم و اماریاییست ها را بره 

هراس ارکنده بود و در ترس از ایگو قرار گررترن 

جنبش انقببی آذربایجا  درسایرمناطق ایرا  و 

 کاورهای همجوار، با آ  بدشمنی برخواستند. 

داخلی و ترمرام    ارتجاع  سرانجام اماریاییسم و

خود را در خطرر  قماش که منارع  هر  مرتجعین از

میدیدند، متحد شدند و  به بهانه برگزاری "انتخابات" 

تمام تعهدات خود را زیر پا گذاشته و به آذربایجا  

یورش آوردند. بعد ازآ  به کردستا  تاخترنرد. 

ارتش شاهنااهی دست در دست  خانها و رئرودال 

ها و سرا  ایبت وعاایر و روحانیو  و ارازل و 

اوباش وتبهکارا  رجایع خونینی را بوجود آوردند 

که توده های زحمتکش آذربایجا  و کردسرترا  

 هرگز رراموش نخواهند کرد.

سترم   آذر،   ۲9پنا سال از  و  گذشت هفتاد  با  امروز

و استثمار و بی حقوقی  خلقهای تحت سرترم   ملی

واستثمارآذربایجا ، کردستا  عر  و بلوچ وغیره 

همچنا  برقرار است . مبارزه علیه ستم ملی  برا 

پیکارعلیه ستم طبقاتی و جنسیتی  درآمیخته اسرت  

و مبارزه کارگرا  و زحمتکاا  در اقصی نرقراط 

ایرا  به اشکال مختل  برای تحقق خواست هرای 

تاریخی شا  از جمله ررع ستم ملی و کسب حرق 

 تعیین سرنوشت، ادامه دارد .

ها  سازما  ما طرردار برابری کامل حقوق همه" خلق

مذهبی ایرا  است. ما برر ایرن  های و نیز اقلیت

باوریم که خلقهای زحمتکش ایرا  تنها از ستم ملی 

نیست که رنا میبرند بلکه از ستم طبرقراتری و 

جنسیتی  و رقدا  آزادیهای سیاسری و ررراه 

اجتماعی  و غیره نیز در رنا وعذابند . آنهائیرکره 

ستم ملی را روا میدارند، آنهائیکه برا تاردیرد 

استثمار شیره جا  کارگر ترک و کرد و یر و بلوچ  و 

ترکمن وعر  غیره را میمکند و از راه رانرت 

خواری، رساد، دزدی، نارداختن حقوق کارگررا  

وکارمندا ، ویرانی کااورزی و به رقر و آوارگری 

کااند  روستائیا  و ترویا رساد، اعتیاد و نرفری 

حقوق زنا ، کودکا ، بزور سرنیزه و سرکو  برر 

ایرا  حکومت میکنند، صاحبا  قدرت و ثروت و 

بقول معرو  "ماریای قدرت وثروت" هستند که تنها با 

اتحاد کارگرا  و زحمتکاا  و همه جنبرارهرای 

انقببی از جمله جنبش ررع ستم ملی  اسرت کره 

میتوانند با سرنگونی انقببی این رژیم میتوانرنرد 

ماریای قدرت و ثروت را از اریکه قدرت به زیرر 

کایده و با استقرار جمهوری ردراتیو شرورائری، 

 سرنوشت خویش را در دست گیرند.

 

 پنجمین سایگر تاکیل جمهوری خرود  درهفتاد و

جانباختگا  این جنبرش  محتارآذربایجا  یاد تمام

انقببی تاریخی را که در راه آزادی و برابری جا  

ردا کردند، گرامی میداریم  و همراه با کارگرا  و 

زحمتکاا  آذربایجا  ودر همبرسرترگری برا 

سایرخلقهای تحت ستم و استثمارایرا  به مبارزه تا 

رسید  به خواستها و آماجهای تاریخی آنها، ادامه 

 خواهیم داد .

 

   سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

  برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

 زنده بادسوسیالیسم

 اتحاد فدائیان کمونیست  سازمان
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پنجمی  سالگرد جنبش  و آذر، هفتاد 12بمناسبت 

 و دموکراتیک آذربایجان انقالبی



 

واژه سکتاریسم که درست آ  سکتاریرنریرسرم 

Sectarianism  میباشد، از ریاه سکت ماتق شده

است. سکت عموما به ررقه های مذهبی اتبق می 

شود و به معنی گروهی از مردم است که دارای 

رلسفه و مذهب ماترک هستند. سکتاریست بره 

کسی گفته میاود که خود را تمام و کمال به ررقه 

خود اختصاص داده و به خاطر حمایت تعرصرب 

آمیز و تعیدی از آ ، محدود اندیش و ی  جانبه 

نگر است. در ادبیات سیاسی سکتاریسم همچنیرن 

به مفهوم نفی تعصب آمیز دیگرا ، تقدیس گروه 

خود و جدائی از جریانهای توده ای به کار مری 

 رود.

رشد تمایبت سکتاریستی در گرروه هرا و 

سازمانهای چپ از یحاظ تاریخی به پروسه شکل 

گیری جریانات روشنفکری بر می گرردد. بره 

موازات رشد مناسبات سرمایه داری و باال گررتن 

مبارزات طبقه کارگر در اروپای قر  نوزده هم، 

روشنفکرا  نیز به طر  طبقه کارگر جلب شدند. 

اما از آنجا که طبقه کارگر نمایندگا  طبقراتری 

ارگانی  خود را تربیت نمی کند و ایدئویوگها و 

رهبرا  آ  از یحاظ تاریخی از خارج از طبقره، 

به طبقه منتقل میاوند، از هما  آغراز رشرد 

جنباهای کارگری اختب  نظر بر سر تحلیل از 

جامعه سرمایه داری و نقش پرویتاریا در تحوالت 

اجتماعی، در میا  گروههای مختل  روشنفکری 

 بروز نمود. 

پرودونیسم، الساییسم، و ببنکیسم بترتیب بیانگرر 

تمایبت تخیلی، رررمیستی و آنارشیستی در میا  

جنبش طبقه کارگر بودند. این گرایارات کره 

هیچکدام با اهدا  تاریخی پرویتاریا همخوانری 

نداشتند. یگانگی طبقه کارگر را خردشره دار 

نمودند. هر گروهی بزعم خود بهترین راه حلها را 

برای ماکبت جامعه جدید و رهایی کارگررا  

ارائه می داد و بر صحت نظرات خود پای مری 

رارد. در میا  این گرایاات، ببنکیسم نه تنها از 

یحاظ نظری جنبش طبقه کارگرر را دچرار 

انحرارات نمود. بلکه سکتاریسم تاکیبتی را نیز 

-9817) پایه گذاری کرد. یوئی اگوست ببنکی 

، انقببی  ررانسوی، بر تاکیل گرروهری ( 9889

محدود از انقببیو  با دیسالین تاکید داشت کره 

می بایست قدرت سیاسی را جدا از مبارزات توده 

کسب کنند. وی ”  توطئه انقببی ”  ای و از طریق 

هیچگونه اعتقادی به پتانسیل طبقه کارگر بررای 

 رهبری انقب  نداشت. 

از آنجا که روشنفکرا  متاکل در گرروهرهرای 

مسائل ”  درک ”  محدود، ظاهرا خیلی سریع تر به 

های آنها می رسند و هردایرت و ”  راه حل ”  و 

رهبری ی  جمع کوچ  بمراتب از رهربرری  

مبارزات توده ای آسانتر است، تفکر ببنکیستری 

منجر به جدائی گروههای روشنفکری از مبارزات 

 وسیع توده ها میگردد.

مارکس و انگلس شدیدا جنبش های سوسیاییستی 

انگلستا  و آمریکا را بخاطر جدائی شرا  از 

جنبش طبقه کارگر مورد سرزنش قرار میدادند. 

سوسیاییستهای انگلیسی و آمریکائی مارکسیسرم 

را تا حد ی  دگم گروهی تنزل داده بودند. آنها 

مارکسیسم را ی  اعتقاد تلقی میکرردنرد ترا 

راهنمای عمل. از اینرو آنها قادر نبودند خود را 

با جنبش توده ای طبقه کارگر که از یرحراظ 

تئوری  ناتوا ، ویی زنده و قدرتمند بود و در 

کنار آنها حرکت میکرد، منطبق سازند ) رجروع 

 شود به منتخب مکاتبات مارکس و انگلس( . 

ینینیسم در حقیقت در بستر تبش برای مترحرد 

کرد  گروهای روشنفکری مختل  در ی  حرز  

انقببی واحد با پایه های وسیع توده ای شرکرل 

گررت. علیرغم مبارزه قاطعانه ینین علیه انحررات 

نظری موجود در حز  سوسیال دمکرات روسیه، 

وی سعی می نمود حتی االمکا  از اناعا  و تکه 

پاره شد  حز  جلوگیری کند. با اوج گریرری 

یرنریرن  9119اختبرات درو  حز  در سال 

قاطعانه با تمایبت سکتاریستی و مرحرفرلری 

گروههائی که اناعا  را تحمیل می نمرودنرد، 

مقابله نمود. در مورد اختبرات درو  حز ، ینین 

قضاوت توده های کارگر را می طلبد. وی در 

تائید نظرات پلخان  در مورد عردم ضررورت 

 اناعا  نوشت : 

اعتماد بیاتر به قضاوت مستقل کل بدنه حرز ! ” 

تنها کارگرا  حز  قادرند که کرلره شرقری 

گروهکهائی که متمایل به اناعا  هسترنرد را 

کنترل کنند. تنها آنها با تاثیر آهسته، ظری ، اما 

”  نیت خو  ” پیگیر خود قادرند این گروهکها را با 

وادار به رعایت دیسیالین حز  کنند. تنها آنهرا 

می توانند شعله های سرکرش ررردگررائری 

آنارشیستی را مهاد کرده و به خاطر بی طررری 

شا ، جزئی بود  اختبراتی که به وسیله عناصر 

متمایل به اناعا  اغراق شده، را ناا  داده و 

، صرفرحره 5مجموعه آثار، جلد” )  ثابت نمایند 

991 .) 

در متن قطعنامه شرورای  9110در ژانویه سال 

حز  در مورد ضرورت استقرار صلح، هماهنگی و 

همبستگی در حز ، ینین تاکید نمود که اختب  

 نظرها نباید مانع مبارزه و عمل ماترک شود :

تفاوتهای رردی در مورد مسائل مختل  همیاه ”  

موجود بوده و یقینا در حزبی که بر ی  جنبرش 

وسیع توده ای متکی است، بوجود خواهد آمد و 

در واقع در حکم سخنگوی آگاه آ  جنبش است. 

وجود تفاوت های رردی موکدا مانع رشد تمرام 

نظرات محفل گرایانه و سکتاریستی تنگ نظرانره 

خواهد شد. اما اگر اعضای حز  ما می خواهند 

که نمایندگا  شایسته پرویتاریا آگاه و مربرارز 

باشند و در جنبش جهانی طبقه کارگر شررکرت 

نمایند، باید نهایت تبش خود را بکار برند ترا 

تفاوت های رردی در تفسیر و تاخیا اصرول 

برنامه حز  ما، در مورد کار ماترک هماهنرگ 

تحت هدایت نهادهای مرکزی ما اخبیی بوجرود 

 “نیاورد و یا قادر با اخبل کرد  نباشد
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 واژه ها و مقوله های فلسفی، سیاسی و اجتماعی 

 سکتاریسم



 

-908، صفحره 5) ینین، مجموعه آثار، جلد 

905 .) 

مرزبندی قاطع ینین، با سکتاریسم و تنگ نظرری 

همچنین در توجه خاص وی به کارگرا  غریرر 

حزبی خود را ناا  می دهد. او همانند انگلرس 

به جنبش زنده و وسیع طبقه کارگر، علریررغرم 

اشتباهات و انحررات آ ، ارج می نهد. به نظر او 

اهمیت همبستگی و اتحاد بخش های مختل  طبقه 

کارگر خود از محتوای ی  پبتفرم انقببی بیاتر 

است. در این مورد وی نقل قویی از انگلرس را 

 ذکررررر مرررریررررکررررنررررد:

هر چیزی که انسجام و همبستگی ملی حرز  ”  

کارگرا  را به تاخیر اندازد یا از آ  جلوگیرری 

کند، صر  نظراز اینکه چه پبتفرمی باشد، بره 

ینین، مجموعه ” )  نظر من ی  اشتباه بزرگ است 

 (. 919، صفحه ۲آثار، جلد 

این اعتقاد از اینجا ناشی میاد که به نظر ینیرن 

کارگرا  از اشتباهات خود درس آموزی نموده و 

 انها را در پروسه مبارزه، تصحیح خواهند کرد.

امروز سکتاریسم و تنگ نظری در جرنربرش 

کمونیستی خود را عمدتا به دو صورت ناا  می 

. جدائی گروههای چپ از جنبش کارگری 9دهد: 

. شکا  بین خود نیروهای چپ و ۲و توده ای و 

عدم همکاری و اتحاد عمل بین آنها. این هر دو 

یطمات زیادی به یکاارچگی و یگانگی مبرارزات 

طبقه کارگر زده است. اصلی ترین ماخصه های 

سکتاریسم عبارتند از : تعصب گروهی و نرفری 

گروههای دیگر، بی توجهی به مبارزات توده ای 

طبقه کارگر و بویژه خواسته های اقاار غریرر 

پرویتری و مبارزات نیروهای دمکررات، جردا 

کرد  مکانیکی پرویتاریا از اقاار دیگر جامعره، 

ضدیت هیستری  با دگراندیای و دگراندیاا ، 

احساس عدم امنیت در مقابل هر آنکه از گرروه 

خودی نباشد و اعتقاد به این امر که اغیار همواره 

توطئه ای را تدارک میبینند، اعتقاد به ررزانگری 

نخبگا  و رهبرا  و بی اعتقادی به پتانسیرل و 

 نقش انقببی توده ها.

به جرات میتوا  گفت که سکتاریسم و تنگ نظری 

عمده ترین عامل ضع ، پراکندگی و تفرقه چرپ 

انقببی در کاورهای عقب مانده اسرت. ایرن 

انحرا  که خود از تنگ نظری ررهنگ خررده 

بورژوائی غایب در این کاورها ریاه میگیرد، در 

موارد بسیاری توده ها و اقاار دمکراتی  مرردم 

را به طر  آیترناتیوهای بورژوائی سوق داده 

است.  هنر انقببی بود  در محدود کرد  و جدا 

ساختن خود از دیگرا  و توده ها نیست، بلکه در 

این است که چگونه اهدا  انقب  را در بریرن 

وسیع ترین اقاار مردم تبلیغ نمود، و با گستررده 

کرد  ص  انقب ، نظم جا  سخت بورژوازی را 

برهم زد. در خیل دشمنا  شناخته شده و ترا 

شناخته انقب ، روشنگری نمود، اما از مسریرر 

انقب  خارج ناد. در مسیر پیچ در پیچ انقرب ، 

پرویتاریا انقببی باید اتحاد عملها، ائتبرهرا و 

وحدتهای بسیاری را پات سر بگذارد. تنها در این 

پروسه است که پرویتاریا هنر رهبری را مری 

 آموزد. 
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وظیفه کمونیستها تنها فورموله کردن تئوری انقالب ایران نیست ، بلکه تئوریزه کردن ساختاماان آن 

حزب انقالبی است که وظیفه دارد پیوند تئوری و پراتیک را عملی و رهبری ای  انقالب را عهاده دار 

گردد . بنابرای  اهمیت ای  تئوری در آن خواهد بود که نقطه آغازش بر جمعبندی انتقاادی پاراتایاک 

 گذشته بمنظور فائق آمدن بر موانع راه آینده ای  پیروزی استوار باشد .

ما کمونیستهای فدائی چه در درون سازمان و چه در بیرون از آن ، همیشه ای  بحث عمومی را دنبال 

کرده ایم که چگونه می توان ساختمان حزب ، برنامه،اساسنامه،سبک کار،استراتژی و ..... را با یک 

ارزیابی انتقادی از گذشته تاریخی ، از بحرانها و از شکستها و پیروزیهای جنبش کارگری و مبارزات 

طبقاتی نوسازی کنیم . بنابرای  بازنگری به گذشته را بمثابه چراغ راه آینده برای واقعی بودن و نتیجه 

 ”از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست “ -بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری میشماریم . 

کارگرا  و زحمتکاا  ، جوانرا  

 آگاه و مبارز:

تحقق آزادی و برابری ، از بریرن بررد  

بیکاری و رقر و رساد و رحاا ، ررع معضرل 

کار کودکا  ، پایین بود  دستمرزدهرا ، 

ماکل بیمه و بازناستگی ، حل بحرا  آ  و 

خا  شد  دریاچه ها ، نابودی جنگلها و 

محیط زیست ، حتی تامین ابتدایی ترریرن 

نیازهای روزانه زندگی، مرانرنرد آ  

آشامیدنی وووو رقط با سرنگونی انقببری 

رژیم پلید جمهوری اسبمی میسر خرواهرد 

بود . تمام جناحها و ارگانهای حاکمیت در 

ی  چیز با هم متحدند، حفظ جرمرهروری 

اسبمی و سرکو  هر حرکت اعتراضی کره 

بقاء آ  را تهدید کند و در وقایع ماههرای 

اخیر به خوبی آ  را ناا  دادند . برایرد 

متحد و یکاارچه با گسترش تظراهررات و 

برپایی اعتصابات گسترده و سرراسرری 

 حاکمیت را رلا کنیم . 

این   رژیم در ضعیفترین شرایط اقتصادی و 

سیاسی عمر خود قرار گررته ، تنها راه تحقق 

همه مطایبات، اعتراضات گسترده خیابانی و 

اعتصا  عمومی و تعرض به بنریرانرهرای 

اقتصادی و سیاسی رژیم است . برچریرد  

بساط این رژیم راسد و جنایتکار و بدسرت 

گررتن قدرت توسط کارگرا  و زحمتکاا  

تنها راه رهایی از گرسنگی و ررقرر و 

  بیخانمانی و استبداد است .

و این ممکن نیست جز با متاکل شرد  و 

پیوند خورد  با کمیته ها و هستره هرای 

نیروهای انقببی در شهرها ومحبت و برا 

 سازماندهی و متمرکز عمل کرد  ، است.
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 تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

 روابط عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org 
 کمیته آذربایجان

azer@fedayi.org 
 کمیته تهران 

Tehran@fedayi.org 
 کمیته کرم 

karaj@fedayi.org 
 کمیته کردستان

 کارگران پیشرو و مبارز!

با سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه، هسته های سرخ و با تلفیق فعالیت 

علنی و مخفی به توده کارگران در جهت ایجاد تشکل های مستقل و تحقق 

 خواستهای فوری شان یاری رسانید.
 

سازنده  ارزشماد و انتقادات تیشاهاداتو  ناراتاز طریق ایمیل زیر گزارشات ، 
خود  را با ما در میان بگذارید و ما را در باال بردن کیفیت نشریه و انجام وظایف 

 انقالبی مان یاری رسانید.

Rah_sorkh@yahoo.com 

 فراخوان، راز ماندگاری حماسه سیاهکل
بی هیچ تردیدی حتی بره اعرترا  بلنرد   

گوهای تبلیغراتی سررمایه داری یکری از 

بزرگترین و تاثیر گذارترین وقرایع تاریر  

معاصر ایرا  که تحویی شگر  در جنبرش 

کمونیستی ایرا  و مبارزات ضد استبدادی و 

ضد سررمایه داری بوجرود آورد، اقردام 

حماسی ررقای ما در سیاهکل و شکستن جرو 

کاذ  و پوشایی اقتدار و قدر قدرتی رژیرم 

پهلوی که حاصل سایها ددمنای و جنایت برا 

همراهی ماتی خود رروختگا  کاسه ییرس  

بوده ، و اکنو  در آستانه ررا رسید  پنجاهمین سایگرد این حماسه غرور آررین، ما رعایین داخل کاور در همراهی با شورای 

برگزاری این سایگرد، از همه ررقای ردایی رارع از تعلق تاکیبتی دعوت میکنیم برای هر چه با شکوهتر برگزار کررد  آ  

تمامی مساعی خود را به کار گیرند و بدین منظور برآ  شدیم که به سهم خود با انتاار ویژه نامه ای در خورعظمت نام ررقای 

دییرما  به استقبال این روز برویم، بدین منظور از همه ررقای ردایی تقاضا میکنیم ما را در انجام این کار یراری رسرانید و 

و کمیته تهرا  ”  اتحاد رداییا  کمونیست ”  شعرها، خاطرات، مقاالت تحلیلی و... خود را تا پایا  دیماه به آدرس های سازما  

درج شود . بر این باوریم که بی ش  گرامیداشت گسترده و ”  راه سر  ”سازما  و یا ناریه راه سر  ارسال کنید تا در ویژه نامه 

شایسته این حماسه بزرگ که روزی جنبش کمونیستی در محاق رخوت و سکوت گورستانی ررو ررته را متحول ساخت، میتواند 

 در جنبش کمونیستی در محاق پرگویی و بی عملی تاس  بار رعلی تاثیر گذار باشد .

 

 کمیته ایایتی تهرا    -سازما  اتحاد رداییا  کمونیست  

                                                                                  28/9/99   

 

https://azarfedayi.org/

