
 

 

 

 

 

 جانیتورک آزربا ملت

 جانیآزربا یکارگر نیفعال

 

جهان به  یباشد، در اکثر کشورها یم ۱۱۸۱در سال  ییکایمرآکارگران  یاعتصابات سراسر سالروز بهشت،یارد۱۲که مصادف با  یماه م اول

 شود. یداشته م یگرام« عنوان روز کارگر»

و مدرن جهان،  کیبر خالف جوامع دمکرات یاسالم یجمهور یستیفاش یو نظام ارتجاع یپهلو یشاهنشاه یستیفاش ستمیس تیتحت حاکم رانیا در

 یروبرو و سرکوب م یبا اتهامات مختلف یو کنشگران جنبش کارگر یابیبالفعل ارز یدیبعنوان تهد یمستقل کارگر یکاهایمطالبات جنبش ها و سند

 شوند.

 لیسال گذشته به دال۸۶ند در ه ابود رانیحاکمه  در ا یها ستمیدر هدف سرکوب س یکارگر یکاهایکمال تاسف همان گونه که جنبش و سند با

به ابزار  ایچپ گرا بوده و  یها انیدر چنبره جر ای اکثرا   رانیفعال در ا یکارگر یکاهایجنبش ها و سند یالملل نیو ب یاجتماع ،یاسیمختلف س

 اند. دهیگر لیتبد یحکومت یاپروپاگاند

قرار گرفته  یابیمورد ارز یحکومت ایو  یستیآنارش انه،یمتضاد و همواره با نگرش چپ گرا اریبس رانیدر ا یت و جنبش کارگربا مطالبا برخورد

حکومت ظاهر شود و  ندهیدر مدل نما ایباشد  ستیالیسوسو یا  ستیکمون کی دیحتما با ای یفعال کارگر کی ،یاسیس یاست و برحسب پروپاگانداها

مورد  شهیهم چپ بوده، شهیدر بطن اند یکارگر یخاستگاه جنبش ها نکهیا لیکند به دل تیفعال یو مل یکه بصورت بوم «یملو کنشگر  عالف »کی

 قرار گرفته است. یحکومت یروهایسرکوب ن ایچپ و  یها انیهجمه جر

 یبرا یهمواره بستر مناسب جانیجامعه آزرباس آن أدر ر یملل تحت ستم مل یکارگر نیو فعال کاهایجنبش، سند ران،یا یمبارزات کارگر خیتار در

 یکارگر نیفعال هیسرکوب ها و اعدام ها عل نیرتریشد ،یو فرهنگ یاقتصاد یها ضیاحزاب چپ تمرکزگرا بوده و در کنار تبع یبرا رویجذب ن

 صورت گرفته است. رانیا یخارج از مناطق مرکز

چپ و عدم وجود  یها انیجر یاسیس یسو و برخوردها کیها از  تیحاکم تیحما مدرن مورد یو فئودال یتیآلود، ارباب و رع ضیتبع ستمیس

 بوده است. جانیدر آزربا یمل یکارگر یجنبش ها ش،یدایپ یو اصل یشده، مانع اساس زهیتئور یمل یها شهیاند

به  یو فالکت اقتصاد فقر ض،یعترض به تبعمطالبه گر حقوق و م یفعال کارگر کی جان،یدر آزربا یمل یها شهیو بسط اند زهیقبل از تئور یمدت تا

 کرد. یشرکت م یحکومت یکارگر یاسالم یو انجمن ها کایسند شینما در دیبا ایگرفت و  یچپ گرا قرار م یها انیدر جبهه جر دیناچار با

 «یمل یجنبش کارگر» فیه و تعرلفؤداشته و م «یمل یجنبش کارگر» کردن  زهیدر تئور یادیز یضعف ها جانیآزربا یحرکت ملقبول کرد که  دیبا

از  یبسته شده است اما الزم است حرکت مل یکارگر یها تیفعال ینطفه برخ نکهینشده و با ا زهیو تئور نییتب دیآن گونه که با یمل یها شهیحول اند

 عبور کند. زیچالش و کمبود ن نیا

سعادت و رفاه »بداند که  دیبا یجانیآزربا یرگه و هر فعال و کنشگر کاربود جانیجامعه تورک آزربا بخش مهمی ازدهنده  لیطبقه کارگر تشک رایز

 جانیحقوق طبقه کارگر آزربا رندهیکنند در بر گ یمنتشره بدان اشاره م یمبلغ آن بوده و در گفتمان و منشور ها یحرکت مل یها التیکه تشک «یمل

 یمل یعبور و جنبش «یسنت انهیو راست گرا انهیچپ گرا»فرسوده  یلفه هاؤاز م یخیگردش تار کیدر  دیبا جانیباشد و طبقه کارگر آزربا یم زین

 ببرد. شیپ یو ستم مل ضیتحت تبع یجانیانسان تورک آزربا کی چهیبرپا و مطالبات و مبارزات خود را از در جانیطبقه کارگر آزربا یبرا

که بعد ها به  «یلریشچیگروه ارومو ا»  به مانند یدرخشان ارینمونه بسمختلف  یو سرکوب ها شانتاژ ب،یتخر د،یتهد رغمیگذشته عل یسال ها در

جنبش »از  ینینو یگفتمان ساز غیره و اخبار ،یآموزش جزوات ل،یکه با انتشار تحل میداشت یدر بطن حرکت مل تبدیل شد، «یلریشچیا جانیآزربا»

 ارائه داد.« جان یآزربا یکارگر یمل

 یم «یلریشچیا جانیآزربا» یدانیو م ی، تجربه رسانه اجانیاعمال شده در آزربا هیمختلف عل یها ضیو تبع یخفقان و سرکوب حکومت یدر فضا

 باشد. یجانیمطالبه گرانه کارگران آزربا یها تیتواند سرلوحه فعال

کارگران تحت کنترل  یاسالم یاو انزوا در انجمن ه انهیچپ گرا یسنت اتیبا ادب یخروج از دور باطل مطالبات کارگر ،یمدرن و صنعت یایدن در

شدن آن  زهیو تئور نییدر تب دیبا یباشد که هر فعال کارگر یم جانیآزربا یجنبش کارگر یخیتار تیمسئول ،یگفتمان مل جادیو ا یاسالم یجمهور

 کوشا باشد. جانیکارگران آزربا نیب رد

 

 کارگر یروز جهان مناسبت به آزربایجان همکاری سازمان های سیاسی پلتفرم بیانیه



 

 

 یفکر یها انیو بن تیبا محور جانیآزربا یکارگر یها، جنبش مل بیتخر ها و یینما اهیو س یالتیو تشک کیتئور یکمبودها و ضعف ها رغمیعل

 ییطبقه کارگر بدون تشکل گرا حقوق نیو تام «یسعادت و رفاه مل»به  دنیرس نایقیو انسجام گام بردارد و  ییگرا التیتشک یبسو ستیبا یم یمل

 نخواهد بود. سریم یسرنوشت مل نییتع و

نبوده و  ریخصوصا طبقه کارگر امکان پذ یبدون مشارکت همه طبقات اجتماع ،یضد استعمار بخشی یجنبش رهابر  هیبا تک یسرنوشت مل نییتع

 شهیحول اند یخواهد بود و تکرار مبارزات کارگر ریملت امکان پذ کی یمل تیحاکم جادیبا ا ا  از جمله طبقه کارگر صرف یحقوق هر طبقه اجتماع

 از جمله طبقه کارگر خواهد بود. جانیآزربا یمار و استثمار طبقات اجتماعاستع میو تحک خیتکرار تار ،یسنت یها

که حقوق  جانیآزربا هیو نژادپرسانه اعمال شده بر عل زیآم ضیخفقان، تبع طیدر شرا جان،یآزربا یاسیس یها التیتشک یپلتفرم همکار بعنوان

کارگر را به همه زحمتکشان و کارگران  یشود، روز جهان یم مالیبشدت پا نجایآزربا یطبقات اجتماع ریبه مانند سا زین یجانیطبقه کارگر آزربا

با  یکه همه طبقات اجتماع جانیآزربا یدر فردا کیساختن جامعه آزاد و دمکرات یو برا یمل یها شهیبر اند هیگفته و با تک کیتبر جانیزرباآ

 وکند از مبارزه  ایاز جمله طبقه کارگر مه یبتواند سفره همه طبقات اجتماعکه  یبر منافع مل یکرده و با اقتصاد مبتن یزندگ یسعادت و رفاه مل

 کارگران آزربایجان اعالم حمایت می کنیم.ومت مجادله و مقا

 

 همه جوامع از بند استعمار و استثمار ییرها دیام با

 یمل سعادت و سرنوشت نییتعاحقاق حق  یبسو همگام

 

 

 گآدپ( –دیرنیش  –)آذوح  بایجانآزر سیاسیهمکاری سازمان های  پلتفرم
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