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 سرمقاهل 

 
 

گاه   و موقعیت جنبش  کردستان   نقش ، جای

زی  راه  نگ و تنش، سیاست کنونی امپریالیست اندا  اه ج

 (قسمت دوم)!جهان ی اریان و سخنی کواته ردباره 

 (مقسمت نه )ی انحصاری  سرماهی نیب المللی شدن 

 

 تجزیه و تحلیل عینی وی ایران منوط به  دیده های ستم مبارزات خلق تعیین نقش، جایگاه و موقعیت واقعی

در همین . باشد ها می حاکم بر آن های مشی و خط ها چنین تئوری و هم نقاط قوت و ضعف صحیح شناخت

را دریابیم و بدون کمترین  شان سرانجامی مبارزات بی ها و روئی پس علل نیاز به آن است تارابطه، 

  2 ی صفحه ادامه در                .کشیمب، خط بطالن بر خطاها گروهی صرف –سیاسی  ی به منافعداشت چشم

 
  
 

 استیس به آنی اصل علل کهی ریمس است، گرفته خود بهی گرید بُعد جهانی بیتخر ریمس که ست ا  دهه دو از شیب

 به و سو، کی از تر شیب چه هری بر سهم سر بری جهان بزرگ مداران قدرتی درونی ها کشمکش و هیسرمای  انهیوسودج

 4ی  ادامه در صفحه                         .گردد یبرم گرید یسو از محروم انسان اردهایلیمی اقتصاد بد اوضاع وی تینارضا

 

 

کاران به مراکز مذهبی،  های مالی این جنایت طور کمک بینیم که چه ی نه چندان دور می با نگاهی گذرا به گذشته
شان است درست در "کمربند سبز"در ترکیه که قسمتی از . کرد دهی بهتر کانالیزه می آنان را به سوی سازمان

ن شکل کردند تا به بهتری زمین آماده می زمانی که شرائط را برای خمینی، این قاتل هزاران نفر از دلیران ایران
ترکیه را شرکت ! های علمیه آخوندهای حوزه! گان این مرزوبوم را سرکوب کند، حقوق و پاداش دیده قیام ستم

                                   6ی  ادامه در صفحه                                 .کرد پرداخت می ،است "عربستان"و  "سیا"که متعلق به  "آرامکو"

 
  

، چینی، هندی و با کارگران مکزیکیای  با رقابت فزاینده برای کسب مشاغل شنویم که کارگران ایاالت متحده اغلب می ما امروز

قرار ای کانالیزه کردن نارضایتی طبقه مورد استفاده در ایدئولوژی رقابت ملی غالبن براین موضوع  -روبرو هستند غیره

بلکه از  -شود قطعن نه به مفهومی که این واژه در اقتصاد استفاده می -به نظر ما، این انعکاسی از رقابت فزاینده نیست . -دگیر می

شان و تعداد هرچه  گان خارجی تری از وابسته ی، که از طریق تعداد بسیار بزرگنحصارهای چندملیتی ا نقطه نظر رشد شرکت

کارگیری استراتژی تفرقه بینداز و  شان، قادر به به های ملی دولت گذاران و سیاست ی فاسد ن فرعی و سلطهکارا تری از پیمان بیش

                                                                                  7ی  ادامه در صفحه                                                                           .حکومت کن در رابطه با کارگران جهان هستند

 

 4914  دی                              بهمن 41تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              41سال سوم، شماره                  

 ردستانکُ اه و موقعیت جنبشنقش، جایگ

(قسمت دوم)     ! ی ایران و جهان سخنی کوتاه درباره  

:مطالب این شماره  

 (مقسمت نه)یانحصاریشدنسرمایهالمللیبین

  
4932بهمن  21: ریخ شهادتتا  

ها ستیالیامپر یکنون استیس تنش، و جنگ یانداز راه  



 

 
 !ست ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی باد مبارزه زنده
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 1ی  ادامه از صفحه

اصلی  عواملتوان گفت و کتمانی در آن نیست که  در یک جمله می

های  ها و توده روی مبارزات خلق موانع هرگونه پیشو گی  مانده عقب

های سالم و غیرتعرضی مدعیان مدافع  ده، به فقدان سیاستدی ستم

گرد هر جنبش  پس یشکی در آن نیست که خطا. گردد آنان برمی

 و ؛هاست کمونیست انقالبی، یعنی فکران ی روشن بر عهدهانقالبی 

 .بازنده است یسالم، جنبش رهبریبدون  یجنبش هر که است مشخص

های بنیادی کارگران و  یابی به خواسته در حقیقت ضمانت و دست

دیده با تئوری سالم و با عمل انقالبی  های ستم کشان و خلق زحمت

ی ها ی جنبش ها و احزاب مدافع آنان گره خُورده است؛ همه سازمان

 ،ای دهی مسلح توده و از جمله جنبش کُردستان، نیاز به سازمان خلقی

حاکم  ی هبقداران و ط ی مسلح سرمایه یافته در مقابل نیروی سازمان

بدون تئوری  ها جنبش یک از این که هیچ  و پرواضح است نددار

خالء و شکافی که متأسفانه . کمونیستی به نتیجه نخواهد رسید

های ایران سایه انداخته  های اعتراضی خلق هاست بر روی جنبش دهه

تازند و  چنان می داران هم دلیل هم نیست که سرمایه است و بی

ی کُرد را  دیده رین اقشار جامعه و از جمله خلق ستمت اعتراضات محروم

 .نمایند قلع و قمع می

ها مضاعف است و حاکمان و زورگویان  ستم بر خلق ،به عبارتی حقیقی

ترین حقوق انسانی یعنی استفاده از زبان  ابتدائی شان و اربابان ایران

ای که بر  درد کهن و دیرینه. نمایند مادری را از آنان سلب می

توان  کند و به جرأت می دیده سنگینی می ها انسان رنج های میلیون انهش

های محرومی به حساب آورد که  خلق ی خلق کُرد را از زمره

داران وابسته له و لورده  های سرمایه ست در زیر چکمه دیرزمانی

 .شود می

 .طلبانه است جا و حق به یایم که جنبش کُردستان، جنبش بر این عقیدهما 

های بنیادی و ابتدائی جنبش کُردستان با  ین باوریم که تحقق خواستهبر ا

ها گره خُورده  ساز کمونیست های دُوران ها و تاکتیک اتخاذ سیاست

های  بدون ارتباط با دیگر جنبش خلق کُرد ایم که است؛ بر این عقیده

ی خود  مال شده مردمی، قادر به کسب حقوق دیرینه و پای –اعتراضی 

ی  دیده بُردن به ایرادات مبارزات خلق ستم این باوریم که پی نیست؛ بر

باشد؛ بر این  های تاکنونی آن می کُرد، منوط به درک حقیقی نقصان

ی کُرد و دیگر  ی خلق رزمنده که بر مبارزه ایم تا زمانی عقیده

های پرولتری حاکم نگردد، حاکمان و  ای، ایده اعتراضات توده

دیگر اعوان و انصارشان از تعرض و چپاول به داران وابسته و  سرمایه

های آنان دست نخواهند شُست؛ مضافاً بر این باوریم که اگر چه  تتمه

دهی الزمه و  گی و فاقد سازمان کننده ی کُرد فاقد تمام خلق رزمنده

امّا ، ی ایران بوده است داری وابسته ی سرمایه مند در مقابل طبقه هدف

های سراسری ایفاء  ای در قبال جنبش و در عوض، نقش بس ارزنده

ای از تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی  نموده است؛ خلقی که در دوره

مان، پذیرای هزاران کمونیست و انقالبی بوده است؛ خلقی که  ی جامعه

چنین  سیاسی و هم –ها و تنگناهای اقتصادی  رغم محدودیت عال

هوری اسالمی پا گر رژیم جم های سرکوب ارگان ی وقفه سرکوب بی

پس نکشید و تا آخرین لحظه به دفاع و حمایت از نیروهای مسلح و 

های  مسلحانه و همراه با سازمان ،ها کمونیست پرداخت؛ خلقی که سال

های امپریالیستی برخاست  نظام ءهای حافظ بقا سیاسی، به جنگ با ارگان

ان تبدیل ، کُردستان را به سنگر مقاومت و انقالب ایرگی و به شایسته

های  جنگ ،آن دنبالی سنندج و به  روزه 82نمود؛ کُردستانی که جنگ 

از بوکان و مریوان و پیرانشهر گرفته تا مهاباد و سردشت و )رو در رو 

گان جمهوری  قدرت رسیده با تازه بهرا ( ها و روستاها تماهی کوه

 ی ایران ی بر جامعهئچنان فضا ی خود دارد و آن اسالمی در پرونده

فراموشی  را به توان آن باشد و نه می حاکم ساخت که نه قابل انکار می

 .سپُرد

چهل روز از حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی نگذشته بود که کُردستان 

. شدگر نظام  های سرکوب ی ارگان یافته مانزشاهد یورش سا

ی  سردمداران رژیم جمهوری اسالمی اولین بهار رهائی از زیر سلطه

و جنگ  ساخته ها انسان دردمند تلخ اهی را به کام میلیوننظام شاهنش

انقالب و . ی کُرد تحمیل نمودند ناعادالنه و نابرابری را به خلق رزمنده

هم به  و آن ،ضدانقالب تجلی خود را در دو صف کامالً متمایز از هم

طرف،  از یک. نمایش گذاشت سرتاسر کُردستان بهشکل مسلحانه در 

های کمونیستی تبدیل  به میادین فعالیت سازمان شهرها و روستاها

دیگر، جمهوری اسالمی هم با تمام قوا و با  گشته بودند و از طرف

، کُردستان از "سازی پاک"جات ارتجاعی و مسلح، در صدد  گسیل دسته

 .بودنیروهای مسلح انقالبی خلق 

ی کُردستان از جانب سردمدار و رئیس دولت  "غائله" ی فرمان خاتمه

های  صادر گشت و ارگان –صدر  خمینی و بنی –وقت جمهوری اسالمی 

خوئی  گری و درنده گر نظام هم، کُردستان را به میدان وحشی سرکوب

 بار در امّا و این ،به ظاهر اختناق شاهنشاهی رفت. خود تبدیل نمودند

قالب رژیم جمهوری  تر در جانبه ابعادی به مراتب شدیدتر و همه

ها شاهد دستگیری و تعرض اوباشان  خیابان .شتاسالمی ظاهر گ

 ها مجددن مملو از انقالبیون زندان و مبارز بودند سرمایه به جوانان

 ی  رخت برنبسته دیکتاتوری. شدند رژیم مبارزین مخالفو  کمونیست

 

 نقش، جایگاه و موقعیت جنبش کُردستان



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواند می نظامی سیاسی ی مبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در

 

 9 ی ، صفحه41ی  شماره 4914 سال سوم، دی همنب 41تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

ی ایران حاکم  ، بر سرتاسر جامعهتر مراتب عریان بهرژیم پهلوی،  

کمونیستی هم در مدت  –انقالبی  های گردید و نیروها و سازمان

توسط دم و  -ی بسیارها رغم تقالها و فعالیت و علی -زمانی کوتاه 

 .اند گر نظام، متالشی و به عقب رانده شده های سرکوب دستگاه

های  نشینی سازمان سال تمرکز و سال عقب ۰۶۳۱ در حقیقت، سال

فی ئوظا در چنین زمان و دورانی بود که. سراسری به کُردستان بود

وقفه  ی بی مبارزه. ی کُرد قرار گرفت دیده چندگانه در مقابل خلق ستم

، رژیم اقتصادینظامی،سیاسی و ی توأم با تنگناها و فشارهای  و دلیرانه

 –بانی از عناصر و نیروهای کمونیستی  چنین حمایت و پشتی و هم

 .ی خلق محروم کُرد تبدیل گشته بود ف روزمرهئانقالبی به وظا

ی به خود ی کُردستان شکل دیگر زمان ترکیب و آرایش منطقه این از

در  –و پیشمرگه  –چنین وجود هزاران نیروی مسلح  و هم گیرد می

نماید و این بار و  ای می سرتاسر این منطقه هم، جنگ را وارد فاز تازه

ی ایران، زبان و منطق اسلحه، در مقابل زبان و  در بخشی از جامعه

دلیل هم نبوده  بی. گیرد جمهوری اسالمی قرار می منطق زور رژیم

است که رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی با تمام توان و قوا 

چنان جنایاتی در  ی کُرد افتاد و آن دیده به جان مبارزات خلق ستم

سرتاسر کُردستان مرتکب گردیده است که بیان و برشماری تمامی 

 کُردستانی که به حق، نه. باشد می ناممکن در این مختصر ها آن

ای از مبارزات  ی آن در دوره گاه ویژه نقش و جای زتوان ا می

توان پایداری، مقاومت،  مان کاست و نه می ضدامپریالیستی جامعه

اش را از قلم  کاری به فرزندان یاری و هم گی، کمک و هم هایستاد

 .انداخت

اری رژیم جمهوری شکی در آن نیست که کُردستان از زمان برگم

ی شصت از  ی اوّل دهه چنین در نیمه ها و هم اسالمی توسط امپریالیست

و در حد  خود چنین جایگاه و مقامی برخوردار بوده است و به سهم

ی  گرایانه های ارتجاعی و سرکوب توان خود، توانست در مقابل سیاست

های  طئهتوانست در مقابل تو .گی نماید هرژیم جمهوری اسالمی ایستاد

های شوم و  و نقشه اقدامات ناش قدعلم نماید و بعض دشمنان طبقاتی

 .ضدانقالبی حاکمان را عقیم سازد

مانند دیگر  های محروم کُردستان به گی توده هدرد دائمی و همیش

گر و  مردمی، در فقدان رهبری سالم، هدایت –های اعتراضی  جنبش

های غیرفعال و  اش به سیاست رفت پس. باشد مدبر بوده و می

شود و متأسفانه کُردستان از منظر  پاسیویستی مدافعین آن مربوط می

عنوان سکوی پرش  های بومی و غیربومی، نه به احزاب و سازمان

گام مناطق تحت  به تر و تسخیر گام انقالب و میدان نفوذ گسترده

ی رژیم وابسته و سراپا مسلح جمهوری اسالمی، بلکه به مکان  سلطه

ها و  طلبی چنین به میدان جاه نیرو و سازمان خودی و همحفظ 

دلیل هم نبوده  بی. های شخصی آنان تبدیل گشته بود حساب تصفیه

تعرضی و  تحرکی، بی لیاقتی، بی است که کُردستان در اثر بی

خواهی این سازمان و آن سازمان محلی و غیرمحلی، به تصرف  زیاده

باعث گردیده است تا بار دیگر  کامل رژیم جمهوری اسالمی درآمده و

ها و  نارسائی ،گمان بی .ی کُرد به عقب رانده شود خلق رزمنده

موضوع برشمرد و  توان در اثبات این پارامترهای مهم و متفاوتی را می

سوی فعلی  و ی کُردستان، به سمت در حقیقت چرخش جنبش مسلحانه

 ومحلی  های غایت نادرست سازمانه توان در نگاهِ ب را هم می

 .*سراسری توضیح داد

ی  طلبانه های منفعت پای سیاست ان و باید بهتو ت این جنبش را میشکس

ویژه حزب دمکرات و ه ب ،های محلی و غیرمحلی احزاب و سازمان

تئوریک  -عالوه بر این ضعف سیاسی .زمان نوشت آن ی هکوملسازمان 

ب و سازمان کومله راه را برای نفوذ عناصر و جریانات مخر

در آن مقطع تحت نام به ) ی حکمت غیرکمونیستی از جمله دارودسته

در جنبش انقالبی کُردستان باز و هموار نمود و این امر، ( اصطالح امک

ی  تحت لفافه  روانه به اتخاذ سیاستی کودکانه و چپخود نهایتن منجر 

ی کمونیستی با بورژوازی بومی و ایجاد درگیرهای طوالنی و  مبارزه

ین بین این تشکیالت و حزب دموکرات گردید و لطماتی خون

ناپذیر نه تنها بر جنبش انقالبی خلق کُرد، بلکه بر جنبش  جبران

الزم به ذکر است که این جریان پس از . کمونیستی ایران وارد نمود

جدائی از سازمان کومله و خروج از کردستان تا به امروز نیز شعبات 

ی  ضعیف جنبش انقالبی کُردستان و اشاعهچنان در حال ت مختلف آن هم

تفکرات غیرانقالبی و غیرکمونیستی خویش در سطح جنبش کمونیستی 

 .باشند ایران می

های محروم کُرد و  که افکار و امیال توده اگر چه الزم به تاکید است

 ،ی تعرضی و مبارزاتی آنان قابل انکار نبوده و نیست چنین روحیه هم

هم  ن این واقعیات را کتمان نمود که چگونه و آنتوا در عوض نمی لیو

ها و احزاب،  نشینی سازمان در مدت زمانی کوتاه، سیاست دفاع و عقب

به جای سیاست تعرض و پس زدن رژیم جمهوری اسالمی نشست؛ 

کُرد، خلق های حامی منافع  توان کتمان نمود که چگونه سازمان نمی

جای آموزش سیاسی و  بهای و  ی تودههادهی نیرو جای سازمان به

نفوذ دشمن، غرق در  قابلهای اقتصادی در مناطق غیر طرح ءاجرا

غایت نادرست گروهی خویش و غرق در ه های ب اعمال سیاست

های  گوئی به تعرضات ارگان پاسخعدم گی عملی و  وظیفه بی

توان  ی خلق کُرد بودند؛ نمی گر رژیم جمهوری اسالمی علیه سرکوب

حزب دمکرات و  – احزاب و نیروهای محلیچگونه کتمان نمود که 

های غیرتعرضی و  پی انتخاب سیاست در – کوملهسازمان 

منظور  جویانه و مذاکره با جانیان رژیم جمهوری اسالمی به مسالمت

 !!ای خلق کُرد بودند کسب حقوق پایه

دو کُردستان به شکست کشیده شد به این دلیل کهجنبش انقالبی 
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غایت ه ن غرق در انحراف و غرق در افکار بمحلی آسازمان 

طلبانه بودند؛ کُردستان نتوانست پا بر جا بماند، به این دلیل که  منفعت

 – یطلبی و غیرمارکسیست ی باالی سازش احزاب محلی آن از روحیه

را حفظ خویش نفوذ  تحتلنینستی برخوردار بودند؛ نتوانست مناطق 

آن در تبانی با رژیم جمهوری  نماید، به این دلیل که احزاب محلی

؛ ندالعملی عقب نشست هم بدون کمترین مقاومت و عکس اسالمی و آن

دیده بیافزاید، به این  های ستم ی مبارزاتی توده نتوانست بر روحیه

ی تعرضی و فاقد پتانسیل  کمونیستی، فاقد روحیه های دلیل که سازمان

تعرض این جنبش آماده ؛ نتوانست بر روحیه و ندی مبارزاتی بود الزمه

بیافزاید، به این دلیل که سازمان و نیروی محلی و غیرمحلی آن، از 

کننده، با رژیم جمهوری  ی رو در رو و تمام سیاست عملی و مبارزه

ی خود ساخت؛ نتوانست  را پیشه نشینی اسالمی فاصله گرفت و راه عقب

نماید، به  محروم این منطقه را تضمین های توده های بخشی از خواسته

کمونیستی تمرکزیافته در کُردستان،  –این دلیل که نیروهای انقالبی 

ی آن ناتوان بودند؛  در سامان بخشیدن به اعتراضات چندین دهه

سیاسی رژیم جمهوری  –ی اقتصادی  نتوانست از تنگناها و محاصره

های کمونیستی و سراسری  اسالمی خالصی یابد، به این دلیل که سازمان

 .گرا بودند مند و تحول های روشن، هدف طرح و برنامه فاقد

های محلی و  گی سازمان وظیفه جنبش کُردستان در دوران بی ،آری

مبارزاتی  تاب و تب بُرد و بر همین اساس بود که از سر میه غیرمحلی ب

مسلم  .جی فراتر از آن متصور نبودئانتظار و نتا نخود افتاد و طبع

های  چنین وضعیتی و پاسخ عملی به خواستهکه پاسخ حقیقی به  است

اش، و منوط  ی کُرد منوط به سامان بخشیدن مبارزات دیده خلق ستم

دنبال آن منوط به ارتباط ه گرا و ب به عروج سازمان کمونیستی عمل

به اثبات . باشد های اعتراضی و سراسری می تنگاتنگ با دیگر جنبش

 یبها آوردهای گران ترغم دس که جنبش کُردستان عال رسیده است

ی همگانی  ی مسلحانه آوری به مبارزه چنین روی مبارزاتی پیشین و هم

نتوانسته است  ،های ابتدائی حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی در سال

ی خرافات و  طعم دمکراسی واقعی و رهائی را بچشد و از زیر سلطه

 .مانده و اپورتونیستی خالصی یابد افکار عقب

ها دلیل از ظرفیت و پتانسیل مبارزاتی  به ده کُرد بنای  خلق رزمنده

باشد و درد و رنج اساسی آن در فقدان  بسیار باالئی برخوردار می

ی  دیده های ستم به مانند دیگر توده. گرا و رزمنده است سازمان عمل

مشی  و خط بابرنامه واقعی ، نیاز به هدایت سازمان کمونیستیِایران

نیاز به آن  .گروهی دارد –های سیاسی  داشت چشمدور از ه و ب انقالبی

و در پیوند با مبارزات ها  دیگر خلق گی با با اتحاد و همبستهدارد تا 

ی قهرآمیز  سراسر ایران در بستر یک مبارزه کشان کارگران و زحمت

نظام و   داران وابسته ، جامعه را از شر سرمایهای طوالنی توده

ط و ئچنین شرا تکوین خلق کُرد تنها در .نجات دهد حاکم  امپریالیستی

های مبارزاتی خود را در  ست که قادر خواهد بود ثمره موقعیتی

فشار و  بدون کمترین تنها نه ی خود لمس نماید و گی روزمره هزند

، بلکه به بپردازد بومیاجباری به استفاده و ترویج فرهنگ و زبان 

 .دست یابدخودمختاری کامل یعنی حق تعیین سرنوشت خویش 

رغم کمبودها و  میان جریاناتی بودند که علی در اینکه  ماند ناگفته نه* 
در تالش زمان با حضور عملی در کُردستان،  های مبارزاتی و هم نقصان

 در دیگر مناطق ایران میدان و جنگ دیگری را علیه حکومتبودند تا 
دیگر  موضوع را به مقطع و زمانی سازمان دهند که پرداختن به این

 .کنیم موکول می

 

 

 

توان اشاره نمود که روز و روزگاری چپ در  تر می به عبارتی روشن
طلبید و به  المللی، حاکمان زورگو را به مصاف جدی می ی بین عرصه

 –های اعتراضی و انقالبات کارگری  تبع آن جهان شاهد رشد جنبش
یافته و  ای بوده است و امروزه به دلیل فقدان چپِ سازمان توده

تر به معیشت  گرا، استثمارگران در حال تعرض هر چه بیش تحول
روز و روزگاری تضادهای . اند کشان در سطح جهانی کارگران و زحمت

های جهانی اوّل و  چون جنگ های کاملی هم امپریالیستی منجر به جنگ
روزها به دلیل رشد تکنولوژی و به دلیل  گردید و این دوّم می

ای محدودتر، دامان  تر سرمایه، دارد در عرصه منفعت درازمدت
مداران  روز و روزگاری منافع قدرت. گیرد مانده را می جوامع عقب

روزها در پی ناامنی  بزرگ جهانی در ثبات مناطق سودده بود و این
 .اند تر این منطقه و آن منطقه هر چه بیش

و  یعنی فیمابین حاکمان -های درون جوامع  روز و روزگاری تنش
های رادیکال بود  دار و به نفع انقالبات و دیگر جنبش جهت -ها  توده

شان  داران و مدافعین سوی آن در دست سرمایه و روزها سمت و این
دهی  روز و روزگاری سرمایه فاقد کنترل و جهت. باشد می

روزها جهان به دلیل یک قطبی شدن،  های مردمی بود و این خیزش
 .کند ی میدارد مسیر خالف آن را ط

ها انسان ندار  ی میلیون متاسفانه دنیا پای به چنین میدان ناخواسته
ی تخریبی آن، روز به روز گسترده و  گذاشته است و دارد دامنه

رغم بحران  داران هم علی گردد و سرمایه تر می گسترده
منظور کنار زدن  شان به های درونی رغم جدل التزایدشان و علی دائم
. اند ای توده –های کارگری  ، در فکر کنترل خیزشهای رقیب جناح

داران هم بیش از اندازه  چپ بسیار ضعیف شده است و سرمایه
های عنان  رویی ایم که چگونه پیش اند و دیده هار شده

آوردهای مبارزاتی کارگران  شان منجر به قطع تمامی دست ی گسیخته
ها  ی آن نبالهبه د. کشان در اقصا نقاط دنیا گردیده است و زحمت

 راه اندازی جنگ و تنش، سیا ست کنونی امپریالیست ها

   1ی  ادامه از صفحه                                   
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 "ریاضت کشی"های اقتصادی هم تحت عنوان سیاست  چفت و بست
ی ناچیز  دامان تمامی جوامع بشری را در بر گرفته و بر سفره

گمان وجود چنین  بی. تری انداخته است محرومان چنگ هر چه بیش
که بحران کنونی  ای مبین این واقعیت است اوضاع درهم و آشفته

 .خود خواهد گرفت تری به و ابعاد تنگراه در روئی ندارد 

های مملکت  به روایتی دیگر تولید بیش از مصرف است و سرمایه
در دست اندک افراد متمرکز شده است و در مقابل اکثریت آحاد 

ترین نیازهای زندگی را از دست  ی ابتدائی جوامع بشری توان تهیه
را دارند یکی صنعتی  –جات تولیدی  ها و کارخانه در شغل. اند داده

ها انسان را به خیل بیکاران روانه  بندند و میلیون پس از دیگری می
ای ندارند و رفع  داران است و چاره این خاصیت سرمایه. سازند می

کشان جستجو  های کارگران و زحمت مانده آن را دارند با تعرض به ته
ن های وابسته و پرش از ای جائی حکومت ها و جابه تعویض. کنند می

چنین توافق در پشت درهای بسته هم  سیاست به آن سیاست و هم
شان از  شان چندگانه است و وحشت ترس. گو نیست جواب

های  دانند که جنبش می. ست رادیکالیزه شدن اعتراضات مردمی
تواند دمار  اعتراضی عالرغم فقدان جهت روشن و رهبری سالم می

های خیابانی  ستهوده و خوادانند که زبان ت می. از روزگارشان درآورد
چیزی جز تقسیم ثروت جامعه، نابودی فقر و پائین کشیدن عناصر 
وابسته به سرمایه و آن هم با هر رنگ و لباسی در جوامع خودی 

هم در یکی  و آن -عینه  ها و نمادی را به العمل چنین عکس. نیست
در حقیقت این . اند مشاهده نموده -ی اخیر به وضوح  دو دهه

مداران جهانی تبدیل گشته است  های اصلی قدرت غدغهیکی از د به
شان بر آن است تا مبادا روز و روزگاری جنس، رنگ و  ی تالش و همه

بی دلیل . خود گیرد بوی جنبش، خالف جنس، رنگ و بوی آنان را به
اندازی جنگ  کوشند تا با ایجاد تنش و با راه هم نیست که دارند می

های خیابانی را از  تراضات و خواستهدر این جامعه و آن جامعه، اع
سازند؛ بی دلیل هم نیست که دارند با  مسیر اصلی خود منحرف 
یان و دار  ی حکومت های مرتجع، جنگ علیه مسلح نمودن دار و دسته

روزها به  سیاستی که این. دهند شان را سازمان می های و دسته
هند جدا خوا ها تبدیل گشته است و می سیاست روتین امپریالیست

شان، با ایجاد هرج و مرج هر چه  گوئی به بحران ناعالج از پاسخ
افغانستان، عراق، لیبی،  هایی از نوع اندازی جنگ تر و با راه بیش

 –های اعتراضی کارگری  سوریه و غیره، مانع رادیکالیزه شدن جنبش
 .ای گردند توده

ها  ها برای میلیون گونه جنگ شکی در آن نیست که اگر چه این
بار است امّا و در عوض، برای سودجویان و  انسان ندار مصیبت

های  فروش سالح. ست المللی نعمت بزرگی مداران بین قدرت
ها انسان  ی میلیون ها رنگارنگ و مدرن، کُشتار و تخریب خانه

ی آن، انعقاد  دنباله کش و اماکن عمومی و غیره و به زحمت
شان توسط  های بازسازی خرابیقراردادهای کالن اقتصادی به منظور 

گر امپریالیستی گویای این حقیقت است که  های غارت شرکت
هایی  داران جهانی نیازشان در آن است تا در قالب سیاست سرمایه

 "مبارزه"و  "ی بزرگ خاورمیانه"، "برقراری نظم نوین جهانی"چون  هم

تی که با دیکتاتورها، تقسیم مجدد دنیای کنونی را پی گیرند؛ سیاس
دفاع و بدون لشکرکشی  ها انسان بی ریزی میلیون بدون خون و خون

 .باشد های جوامع سودده  ناممکن می و تخریب زیرساخت

ی اخیر شاهد  ی خاورمیانه در یکی دو دهه دنیا و به ویژه منطقه
های  چنین سناریوی تلخی بوده است و کابوس جنگ و ناامنی

مانده را مسموم  جوامع عقب چنان فضای سیاسی هم آن –اقتصادی 
ای  در حقیقت جامعه. ساخته است که توضیح دقیق آن ساده نیست

ی خاورمیانه سراغ داشت که از امنیت سیاسی  توان در منطقه را نمی
. ها انسان محروم برخوردار باشد اقتصادی نسبی برای میلیون –

طرف و سرکوب خشن اعتراضات مردمی  فشارهای اقتصادی از یک
چنین فضای حمله، لشکرکشی و  های وابسته و هم ط رژیمتوس
دیگر، آرامش  سوز امپریالیستی از طرف های خانمان اندازی جنگ راه

هایی که  دیده سلب نموده است؛ تنش و جنگ اولیه را از مردم رنج
های درونی  ها نیست و در خدمت به تصفیه حساب خواست توده

هایی که نه  جنگ. ست انیمداران بزرگ جه داران و قدرت سرمایه
ی سرمایه و دیکتاتورهای  تنها در خدمت به رهائی مردم از زیر سلطه

تر  ی منفعت درازمدت وابسته به آنان نیست بلکه بیان کننده
داران جهانی و در به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران و  سرمایه
 .باشد ی آنان می ی روحیه کشان و تخلیه زحمت

ها تخریب هر چه  ها و تنش گونه جنگ صیت اینروشن است که خا
گانی محرومان است و از جانب مدافعین حقیقی رهائی  تر زنده بیش

. داران رد شده است ی سرمایه کشان از زیر سلطه کارگران و زحمت
هایی اصلن و  چرا که مدافعین انقالب بر این باوراند چنین جنگ

اند  چرا که دریافتهخُورد و مخرب است؛  ابدن به درد مردم نمی
کشان را محدود و  فضای اعتراضی رادیکال کارگران و زحمت

ی تجمعات اصیل کاسته  محدودتر نموده و مضافن این که بر دامنه
ی جنگ فیمابین دار و  است؛ به این دلیل که میادین، به صحنه

تر از  های گوناگون امپریالیستی تبدیل گشته است و مهم دسته
اثبات رسیده است که عالرغم کاربست خشونت و  ها به ی این همه

عالرغم رو در روئی و مخالفت با حاکمان و دیکتاتورها، فاقد محتوای 
ست که  بر مبنای چنین حقایق تلخ و ناگواری. ست سالم و انقالبی

هایی نخواهند رفت و  ها و جنگ ها به سمت چنین تنش کمونیست
ور نیستند ولی و در های ک تحت هیچ شرایطی مدافع و مبلغ جنگ

دار مردم با حامیان رنگارنگ  مند و جهت عوض به دنبال جنگ هدف
هم  ای و آن یافته و توده اند؛ به دنبال قهر انقالبی سازمان سرمایه

ست که  گرائی این آن  سیاست تحول. اند  تحت رهبری کمونیستی
 روزها کمتر ما در جوامع بشری شاهد آنیم و بی همین دلیل هم این

زای خود را  های تنش داران جهانی دارند سیاست نیست که سرمایه
ها در اقصا  های مستقیم کمونیست گری بدون حضور و بدون دخالت

 .برند نقاط دنیا به پیش می

 شباهنگ راد

 



 

 
 !گردد می مهمل و پوچ یزچ یک به تبدیل شود، توجه امپریالیستی ی سلطه و خلق بین تضاد یعنی موجود نظام اصلی تضاد به که آن بدون جامعه، در تغییر و تحولی هرگونه تبیین
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اکنون به  ها هم ی خطرناک و ضدمردمی دیگری هم که امپریالیست سیاست و پروژه
اینان با نفوذ دادن مزدوران . های مردمی است انه درجنبشکار برند نفوذ فریب پیش می

چنان در کنترل  ها را آن های مردمی سعی بر آن دارند تا جنبش خود به درون حرکت
شان همانند  ی های وابسته خود داشته باشند که به محض احساس خطر برای نظام

انند رژیم قذافی کار سوریه هم تاریخ مصرف رژیم جنایت. تونس، لیبی، مصر و سوریه
ها قیام  ها زمانی که توده تاریخ مصرف رژیم. ها به اتمام رسیده است برای امپریالیست

ی سلطه به شکل دیگر و با مزدورانی دیگر، به  ها جهت ادامه کنند، برای امپریالیست می
ی  دیده در حال حاضر که هر روز و هر ساعت کودکان و مردم ستم. رسد پایان می

کش  های زحمت شوند و توده عام می کار اسد قتل رحمانه توسط رژیم جنایت سوریه بی
ها در پی یافتن مزدوران  سوریه خواهان سرنگونی رژیم ظلم و ستم هستند امپریالیست

 .مناسبی که بتوانند موج خشم خلق را مهارکنند، هستند

مزدوران های ضدمردمی و نیرنگ، با نام انقالب و یا با لشگرکشی  با انواع روش
ی بهتر، به  دیگری را بر مسند قدرت نشانند و در ایران هم ضمن تبلیغ و انتخاب گزینه

و مزدور برای آینده که آرامش قبل از  "آلترناتیو گوش به فرمان"بیانی دیگر ایجاد 
شان را به گورستان تاریخ خواهد سپرد، فعلن با  ی طوفان کنونی رژیم وابسته

را در مورد سرکوب  "!معاون امام زمان"فرمان  "!انسربازان گمنام امام زم"
ها سیاست  استفاده از دین و نفوذ در قیام خلق. )کنند ترین اعتراض اجرا می کوچک

تری یافته  جدید امپریالیزم وسرمایه نیست ولی به خصوص دراین سه دهه شدت بیش
 (.است

های ایران به  ی ملی خلقها اکنون مثال بارز این سیاست ضدخلقی رژیم نفوذ در جنبش هم
داند که اگر  ویژه نفوذ درمیان جنبش جوانان دلیر آذربایجان است رژیم به خوبی می

را از ... ها، حیدرعمواوغلوها، صمدها  بتواند آذربایجان، این سرزمین ستارخان
نماید ... های ایران جدا و ترک را دشمن فارس کرد را دشمن ترک  شورش دیگرخلق

حقیقت این است که با تاسف و ! گربه عمر ننگین خود خواهد افزودچند صباحی دی
تحسٌر و تعمٌق باید گفت به دلیل عدم وجود یک آلترناتیوانقالبی رژیم توانسته در 

های ملی جوانان دلیر آذربایجان در راستای  مواقع ضروری از احساسات و اندیشه
ایران که یقین کاخ  های جلوگیری از به هم پیوستن سیل عظیم و خروشان خلق

های  آری یکی دیگر از تالش. ی الزم را ببرد گران را نابود خواهد کرد بهره ستم
ی جمهوری اسالمی سوءاستفاده از حقوق مسلم وملی ولی  امپریالیزم و رژیم وابسته

تر افکار  های ارتجاعی و رواج هر چه بیش های ایران توسط رژیم ی خلق شده سرکوب
 .هاست تجاعی برای ایجاد دشمنی بین خلقناسیونالیستی ار

 "هاست حق تعیین سرنوشت حق مسلٌم خلق"در این جا باید گفت با ایمان به این اصل که 
این حق مسلم و انکارناپذیری است که هر خلقی ملتی باید سرنوشت خود را خود تعیین 

مان خود اداره ها باید سرزمین و به بیانی دیگر زادگاه خود را به دست مرد نماید خلق
خود زندگی کند و یا حتی ... هر خلقی حق دارد با آداب، اصول، زبان و فرهنگ . کنند

توان گفت حق استقالل و آزادی و داشتن تمامی ارکان یک نظام نیز حق مسلم هر ملتی  می
ی آن خلق  است ولی این استقالل و نظام باید و باید با خواست، رای و انتخاب آزادانه

های منطقه  اکنون درمورد خلق ها که سناریوهائی هم ازطریق امپریالیست باشد نه
ها برای اجراء این  ی اول امپریالیست ها هستند امروز گزینه داشته ودرصدد اجراء آن

با حاکمیت مزدوران )ها خلق قهرمان کرد و ایجاد کشوری کاملن وابسته  پروژه
داشتن چنین . یه، سوریه و ایران استمتشکل ازکردستان عراق ترک( منتخب امپریالیزم

ها از طرف هر فرد و هر  افکار و حرکت در جهت این سناریو و هدف امپریالیست
هاست و  گروه و سازمان سیاسی، خدمت به امپریالیزم و تداوم استثمار و بندگی خلق

های ایران  ای ارتجاعی ناسیونالیستی و ضدخلقی است این خطر برای تمامی خلق اندیشه
 .و منطقه است

ها  توان گفت تفکر و دیدگاهی که در راستای منافع و رهائی خلق در مورد ایران می
اش رژیم  باشد این است که بدون اتحاد و نبرد علیه امپریالیزم و سگ زنجیری می

فاشیستی جمهوری اسالمی و سرنگونی رژیم، سخن گفتن از آزادی و نابودی هر 
های ایران ازهم آب به آسیاب  کردن مبارزات خلقگونه ستم سخنی بیهوده و جدا 

اش و تضمین و تداوم فقر و استثمار و ظلم و نیز  ی سلطه رژیم ریختن برای ادامه
حقیقت این است که تنها راه انقالبی برای خلق یا ملتی که خواهان . تداوم ستم ملی است

رژیم و رهائی  های ایران باشد این است که بعد از سرنگونی جدائی از دیگر خلق
های ایران  ها و استقرار و برقراری جمهوری دموکراتیک خلق ی امپریالیست ازسلطه

های آزاد شده از ستم  ی کارگر و پس از ارتقاء آگاهی تمامی توده به رهبری طبقه
های وابسته و فاشیستی با رفراندومی آزاد و دموکراتیک پاسخ تمایالت  طبقاتی نظام

بایستی ضمن افشاء . شود شان است، آشکارمی و یا متحد بودن ترجیحآنان که جدا زیستن 
ی کریه و اهداف ضدمردمی رژیم، بر این باوربود که تنها راه رهائی از ظلم و  چهره

ها و  استثمار و فقر و نابودی هر گونه ستم و دیکتاتوری و هر گونه برتری انسان
سان تنها  دی و برابری و حقوق یکها به آزا برتری مردمی بر مردم دیگر و رسیدن خلق

و تنها در گرو اتحاد و مبارزه بر علیه حاکمیت ضدمردمی و سرنگونی آن است و 
دیده با نبردی قهرآمیز  کش وستم های زحمت دهی توده سرنگونی رژیم فقط با سازمان

مان توسط آلترناتیوی انقالبی نه آلترناتیوهای ساخته و پرداخته و گوش به فر

!ی ایران و جهان  سخنی کوتاه درباره  
 1ی  ادامه از صفحهدوم                                    قسمت



 

 

 پذیر نامکا مسلحانه ی مبارزه راه از جز ها توده بسیج دیگر، طرف از و  -نظامی نظر از چه و سیاسی نظر از چه - هاست توده بسیج مسلحانه ی مبارزه پیروزی شرط طرف یک از

 !نیست
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های قهرمان امپریالیزم تالش  گیری جنبش توده ها که به ویژه پس از اوج یستامپریال
 .های ایران تحمیل نماید، میسرخواهد شد دارد تا مزدوران دیگری را به خلق

اکنون،  حقیقت این است که رژیم حاکم بر ایران چه در زمان مزدور قبلی و چه هم
نی است و دیکتاتوری خشن الزمه و داری جها رژیمی وابسته به امپریالیزم و سرمایه

طلبی با گلوله  خواهی و حق ترین صدای آزادی باشد کوچک جزء الینفک نظام بوده و می
شود و بدین گونه است که جواب سرکوب و قهر ضدانقالبی رژیم را باید  پاسخ داده می

 .و باید با قهر انقالبی پاسخ داد

ای رژیم و در یک کالم دشمنان مردم ه کاران، سوپاپ اطمینان طلبان، خیانت فرصت
هائی که خواسته و ناخواسته در خدمت رژیم و اربابان  ایران و افراد و گروه

های ایران را که  کنند تا شاید بتوانند قیام قهرآمیزخلق اش هستند تالش می امپریالیست
یرچند ی نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود به بیراهه کشانده و با تغی یقین درآینده

ی این رژیم به  مزدوربه حیات این رژیم که تا به امروزهیچ رژیمی به اندازه
ها، امریکا، چین، روسیه،  تمامی امپریالیست. )ها خدمت ننموده، تداوم بخشند امپریالیست

ازخدمات این جانیان منتفع و  "اسالم ناب محمدی"ی رژیم  زیرسایه... انگلیس 
ها  منطقه پیش برده و با یاری همین رژیم، امپریالیستهای ضدخلقی خود را در  پروژه

ها را در  کاری قیام خلق به اهداف شوم و ضدخلقی خود درمنطقه رسیده و با فریب
 .کنند راستای منافع خود کانالیزه کرده و می

کار جانی نیز دیگر نیازی به بیان  درمورد روابط پنهان و آشکار این رژیم فریب
کاراسرائیل جریان  وران جنگ ارتجاعی حتی توسط رژیم جنایتهای تسلیحاتی د کمک

های جدید آمدن مک  گیری دیدارهای سولیوان مزدور با سرمهره مضحک گروگان
کاران به خلق که  نیست چون غیر از دشمنان خلق و خیانت... فارلین ماجرای کنتراها 

ها و صدها  بر این خواهند حقائق را بر زبان آورند، دوستان خلق توانند و نمی نمی
 .(اند رسوائی دیگر رژیم واقف

و سرنگونی شاه جانی و مزدور،  77خالصه این که با وجود قیام پرشکوه بهمن ماه 
داری وابسته به امپریالیزم  رژیم و نظام اقتصادی حاکم بر ایران همانا سیستم سرمایه

ی ایران ادامه  دیده کش و مردم ستم های زحمت اکنون نیز به استثمارتوده بوده و هم
ارتش، )دهد و حافظ و ستون فقرات آن ماشین سرکوب یعنی نیروهای مسلح رژیم  می

است و تنها راه رسیدن به آزادی و حاکمیت دموکراسی و سرزمینی آباد ... ( سپاه ،
وعاری از فقر ظلم، ستم و جهالت، نبرد برای سرنگونی رژیم که تمامی سیستم حاکم 

 . باشد ام ماشین سرکوب را هدف گیرد، میو در راس آن انهد

 البته باید بر این اصل اساسی تاکید کرد که مبارزه علیه رژیم وابسته جدا از مبارزه بر

به بیانی دیگر جدا از مبارزه علیه امپریالیزم نیست و  گی و گونه وابستهعلیه هر
 .ی امپریالیزم جزء الینفک یکدیگرند سرنگونی رژیم و نابودی سلطه

 اش های زنجیری مرگ برامپریالیزم وسگ
 مرگ بررژیم وابسته به امپریالیزم جمهوری اسالمی

 ی کارگر های ایران به رهبری طبقه برقرارباد جمهوری دموکراتیک خلق
 19تابستان 

 (هوادار مسعود احمدزاده)هما 

 
 

 

 

 

 1ادامه از صقحه 

 اثر مشترک            

 جمیل جونا. چسنی و آر رابرت دبلیو مک جان بلیمی فاستر،            

 (مقسمت نه)یری                    پویان کب: ترجمه         

 
شدن  المللی تر بین هرچه بیش با رشد قطعن رقابت بین کارگران

. اند ها دو روی یک سکه این: ی انحصاری تشدید شده است سرمایه

در سراسر جهان ( و درجه انحصار)ی آن تشدید نرخ استثمار  جهنتی

از طریق سازمان تجارت  های سرمایه ها و کنترل تعرفه. است

ی مرکز مورد هجوم  تحت رهبری سرمایه( GATT)و ( WTO)جهانی

ها  های امپریالیستی اعتقاد داشتند که آن چرا که شرکت ،قرار گرفتند

ه مؤسسات کشورهای پیرامونی را از ک ی کافی قوی بودند به اندازه

ی حرکت آزاد سرمایه به رکود  نتیجه .دور رقابت خارج نمایند

دستمزد حقیقی یا کاهش دستمزد واقعی کارگران نسبتن دارای 

و  داری کمک کرده است ی مرکزی سرمایه امکانات کشورهای هسته

ر در عین حال شرایط را برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران بسیا

 .فقیرتر کشورهای پیرامونی بدتر نموده است

 قانون افزایش حجم مؤسسه و ظهور شرکت چندملیتی

اش، همواره سیستمی بوده است کهه   گیری داری از آغاز شکل سرمایه

بیش از هر چیز دیگر توسط انباشت سرمایه بر اساس کنترل و استثمار 

ی  نشهانه هها   وی کار بهه حرکهت درآمهده و رقابهت بهین سهرمایه      نیر

کند که آن  باشد که انباشت سریع را تبدیل به قانونی می مکانیسمی می

 .نماید های منفرد تحمیل می ایهرا به هریک و تمام سرم

ی انحصاری هشدن سرمای المللی بین  



 

 
 !کمونیسم باد زنده!          کارگر ی طبقه رهبری به خلق تیکدموکرا جمهوری باد برقرار !         انقالب باد زنده
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به طور  داری تولید سرمایه ی توسعه": طور که مارکس نوشت همان

ی صنعتی را امری  ی به کار گرفته شده مداوم افزایش میزان سرمایه

دار را تابع قوانین اصلی  ، هر فرد سرمایهرقابتضروری ساخته و 

مثابه قوانین برونی و اجباری  داری به جهانشمول تولید سرمایه

خود، به  ی گسترش سرمایه این امر او را وادار به تداوم .سازد می

ی انباشت  نماید و او فقط به وسیله عنوان محافظت از آن، می

 طبیعی طور انباشت به ( 28)".تواند آن را گسترش دهد برنده می پیش

ئی تنگاتنگ با تمرکز و محوریت سرمایه و انحصار ابزار اصلی  در رابطه

 .قرار دارد تعداد نسبتن قلیلی انتولید در دست

رک و شواهدی از توانیم مدا داری، ما می تاریخ سرمایه با نگاهی به

استفن "های چندملیتی،  گر شرکت ترین تحلیل چه که معروف آن

قانون افزایش "اقتصاددان رادیکال، آن را ( Stephen Hymer)"هایمر

، از آغاز انقالب صنعتی": به بیان وی. را ببینیم "نامد حجم مؤسسه می

این .  ی شرکت در کار بوده است همواره گرایشی برای افزایش اندازه

تمایل به شکل از کارگاه به کارخانه، از کارخانه به شرکت ملی و از آن 

های چندملیتی وجود  های چندبخشی و اینک به سمت شرکت به شرکت

 (22).داشته است

 
  :ها زیرنویس

، (6791انتشارات پنگوئن، : لندن)مارکس، کاپیتال، جلد یک  -92

 .927ی  صفحه

، شرکت (Stephen Herbert Hymer)استفن هربرت هایمر -99

انتشارات دانشگاه کمبریج، : نیویورک)رویکردی رادیکال : ندملیتیچ

 ی بعد ادامه در شماره                                             .74ی  ، صفحه(6797

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 !باد   خجسته  سیاهکل سترگ دومین سالگرد رستاخیزچهل و                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
netpouyan@19bahman.E_Mail:  

http://www.19bahman.netWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 41  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند داشته قرار بهمن

 .اشیمب می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .باشند می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 

 

 

 و انتقاد نظر، ال،ؤس هرگونه ی ارائه و خود یمال یها کمک با

 .دیرسان یاری مان وظائف انجام در را ما شنهاد،یپ
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