
دلکلکت رکنر   در شرایطی که زحمتکشکنککش کنکنربککش  که
شکش را خناستککردک   گسلخته رربلم دستمزد و بستمری لگک 

هک اعتراض و اعتصکب ککرگری  رای دستلک ی  ه  و روزاده ده
 ۹۱شند، دمکین گکش بجلس در روز  هک  رگزار بی این خناست

بکه یک طرح ض  ککرگری را در جهت آزادسکزی بزد  کک  آ کش
ررفن  حت بعضت  لشکری در بنکطق روستکیی  ه بکجکلکس 
ارائه کردد . این طرح  ک رویشردهکی "بنسسۀ خکلکریکه دک ر 

ه ف رنافقی کردش دستمزد و ح ف ح اقت دستمزد ر وین گردی ه و در چککرچکنب احک ح  اشتغکل ابک  حسلن"  ه
هکی  کزدنستگی زحمتشنکش در چکهککر دهکه اخکلکر، رایکم  کک  گلرد. ع وه  ر رکراج حن وق قکدنش ککر حنرت بی

هکی  کزدنستگی زحمتکشکنککش را  سکزی دلروی ککر، پرداختی حق  لمه از سنی دولت و ککرفربکیکش   ه حن وق ارزاش
ادک .  کک  هکی  کزدنستگی در وضع  حرادی قرار گرفتکه هم ش ی ًا ککهش داده است.  ک این سلکست  سلکری از حن وق

سکزی  کدک رفکه ککرگراش را دلز در  ردکبه دارد.  کک  زده سکزبکش رأبلن اجتمکعی، رایم خصنحی رنجه  ه اوضکع  حراش
هک و سلک  حکق  آزادسکزی بزد، ه ف رایم چپکولگر پکیکش دادش  ه عمر این حن وق

روز از آغککز دور   ۹۱۱ ک گ شکت 
رنهک  جمهنری ا راهلم رئلسی ده ریکست

رغللری در شرایط اقتصکدی کنکنر و 
زد گی اکثر برد  حکحت دن ه اسکت، 
 لشه وضعلت   رر هم شک ه و فکقکط 

هک، سفرهکی اسکتککدکی، و  رع اد وع ه
اد . واقعلکت ایکن  شعکرهک افزایش یکفته

است که  ند یک دبند رئلسی و یک  رفرض 
طلکبککش  اگر ککد ی ای بنرددظر اح ح

یعنی عب النکحر همتکی در دکمککیکش 
 ۹۰۱۱ادکککتکککخکککک ککککت خکککرداد 

شک  یکک  جمهنی ادتصکب بکی ریکست  ه
هننز هم حسن روحکدی  ر سرککر  کقکی 

بکد ، رغللری چن اش در وضکعکلکت  بی
وجکند    کننر و بکعکلکنکت بکرد   که

 آب . دمی
هکک و  بتکحک   کندش هکمکهح جکنککح

ککرگزاراش حشنبتی، از سکنکح حسکن 
روحکدی گرفته رک دنع  ک رکرم بککدکنک  
ا راهلم رئلسی،  ر ِگکرد "رهکبکری" و 

رنل ه  ندش بکنککفکع اقکتکصککدی  درهم
هکی فنقکدکی  کنراوازی در هکر   الیه

ابنلتی رک او  -ق رت سلکسی و دظکبی
حککملت بطلق والیت فقله را رضملن 

کککرده و  
خککناهکک  

 با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى
 براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۴۱۱۱آذر  ۴، ۴۴۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

جبهٔه متحد نیروهاى 
اپوزیسیون ملى و 

جاى  دموکرات، به
مماشات با دیكتاتورى 

 والیى

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۱آورد جمهورى اسالمى براى دهقانان                                  ص  ره
 نجات منابع ملى کشور در گرِو برقرارى رژیمى دمكراتیک 

 ۸و مردمى است                                                                               ص 
مین کنگرٔه ۶۶شرکت نمایندٔه کمیتٔه مرکزى حزب تودٔه ایران در 

 ۴۱حزب کمونیست بریتانیا                                                             ص 

پیام حزب تودۀ  ایران 
به دومین کنگرۀ حزب 
چپ ایران )فدائیان 

 ۷خلق( ص 

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران:درود آتشین به کشاورزان 
 دیده اصفهان و مردم ستم

هکی  هکیی بتع د و پلکپی از اعتراض گزارم
گسترم یک ن   بردبی در احفهکش که دخست 
 ک رظکهرات کنکورزاش این استکش شروع ش  در 

هکی اجتمککعکی در روزهککی  هک و شبشه رسکده
اد .   کر اسککه هکمکلکن  اخلر بنعشس ش ه

هک، شمکر  سلکری از بکرد  احکفکهککش  گزارم
 رای دوبلن جمعه بتنالی  ه جمع کنککورزاش 

رود  آب ه در  ستر خنک زاین ه بعترِض گردهم
رود  دادد : "زاین ه اد  و ازجمله شعکر بی پلنسته

رود  رو پس   ه،  ه احفهکش دفس   ه" یک "زاین ه
را پس   ین،  ه احفکهککش دکفکس  ک یکن"، و 

گلریکم، حکتکی اگکر  آ ه را بی همچنلن: "حق
گردیم   ملریم" یک "رک آب دلکد رن رودخنده،  ردمی

  ۱ادامه  در صفحه هککی جککلک   رن خنده"، و " را ری، ع الت، این است خکناسکت بکلکت". از دکشکتکه

ُدور تازٔه یورش به حقوق 
زحمتكشان و دستبرد به 

 هاى بازنشستگى صندوق

  ۱ادامه  در صفحه 

روزهح زدکش ککه از  ۹۱ککرزار 
دکنابکبکر ابسککل، روز  ۵۲

همبستگی جهکدی زدکش در 
ببکرزه  رای بنع خنندکت، 

دسکبکبکر، روز  ۹۱آغکز و رک 
جهکدی حقنق  نر، ادابکه 
خناه  داشکت، یکشکی از 

هکککی بککبکککرزه و  شککشککت
دستکورد پلشکر بستمر و پلنرفت دلروبن  جنکبکش جکهککدکی زدککش اسکت  
جنبنی که از دلمهح دو  قرش  لستم علله ستم جنسلتی و طبقکری رحکمکلکت 

هکی ککر و زحمت رغللر  ش ه  ر زدکش آغکز ش  و سلمکی جهکش را  ه دفع رنده
( ششت گرفت. ابکروزه، ۹۱۱۹سکل پلش )در سکل   ۰۱داد. این ککرزار زدکش 

بیانیۀ تشكیالت دموکراتیک 
زنان ایران به مناسبت به 

نوامبر روز جهانى  ۱۶مناسبت 
 منع خشونت علیه زنان

  ۴۴تا  ۹ادامه  در صفحات 



۴۱۱۱آذر  ۴دوشنبه     ۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

هکی اخلر  رای گسترم   کزدنستگی زحمتشنکش  نده است. رایم در سکل
هکی وا سته  حتک ککرکنکش ارگکش -هکی بختلف کنی از ککربن اش ارگکش  هره

دالالش دلروی ککر را  ه رمکبی زحمتشنکش فکشکری و یک ی  - ه حشنبت
هکی کککرککنککش  بکه ابسکل هم اعتراض کننر رحملت کرده است و در آ کش

 ایم.  هک  رای افزایش دستمزدشکش را دلز شکه   نده  عضی از این ارگکش
هککی  هکک  که حکنک وق هکی رایم و ب یراش رحملکت شک هح آش رمک  دولت

هککی کک ش   کزدنستگی در دهه هکی اخلر، ع وه  ر کککرسککزی بکبکلک 
هکی  کزدنستگی زحمتشنکش، بنک ع  شکش  ه حن وق هکی هکی طرح هزینه

هک که  ه زحمتشنکش رعلق دارد را غکنکلکمکتکی  بکلی هنگفت این حن وق
هکی دجنبی  ه خند و دزدیشککش رایکم و  بنظنر پرداخت حقنق  کدآورده  ه

هککی  ادک . طکرح هکیی ک ش  رای خندشکش دادسته و حرف ککرده اد وخته
اسم رایم والیی ابک از جل  زحمتشنکش اجکرا  هک  ه رحملت ش ه  ه حن وق

هکیی فقط در بنرد سکزبکش رأبلن اجتمکعی، بکثکً   عنناش دمنده اد .  ه ش ه
احط ح طرح "رحنل دظک  س بت" دولت حسن روحککدکی  کک اسکم  در  ه

درح  هزیکنکۀ کک ش آش از جکلک  کککرگکراش و از  ۰۱رایم ابک  لش از 
هککی  اد ازشکش در  سکزبکش رأبلن اجتمکعی پرداخت شک . یکک هکزیکنکه پس

از  -گروه خکص فکق  ککرفربکی بنخص ۵۱ای و دربکدی  ه  خ بکت  لمه
اسم رایکم والیکی ابکک از   ه - کفکش خ به بسکج  گرفته رک رادن گکش و قکلی

شکند.  اد ازشکش در رأبلن اجتمکعکی پکرداخکت بکی جل  ککرگراش و از پس
هکی  کزدنستگی از سنی کککرگکزاراش رایکم،  ع وه  ر غکرت پنل حن وق

سکزی دلروی ککر و ککستن از ببل  پرداختی بقرر دولت و ککرفربککیککش  ارزاش
طرزی غکررگراده از  زحمتشنکش در چهکر دهه اخلر دلز  ه  در قکل  حق  لمه

حن وق  کزدنستکگکی در کنکنر  ۵۱اد .  لش از  هک ککسته دارایی حن وق
جز حن وق  لمه روستکیلکش و عنککیکر، رکقکریکبکًک هکمکۀ  وجند دارد که  ه

اد .  رای رضکمکلکن  هک در شرایط  حرادی و حتک درحکل ورششستگی حن وق
س بت حن وق  کزدنستگی، ضری  پنتلبکدی حن وق، یکعکنکی دسکبکت 

 کش .  ک وحف اینشه ضری  پنتلبکدی  ۲هک  کی   کالی  هک  ه خروجی ورودی
است، اگر دولت  ک هکی  ۰٫۰حن وق  کزدنستگی رأبلن اجتمکعی ح ود 

ک دش  ه رأبلن اجتمکعی پرداخت کن ، این حن وق هکنکنز در شکرایکط 
هکی  کزدنستگی، از حکنک وق فکنالد  ورششستگی دلست. سکیر حن وق

هکی کننری و لنگری در شرایطی ککبً   حرادی هستن   گرفته رک حن وق
است و عمً  دولکت  که  ۵رک   ۹٫۲هک در ح ودهکی  و ضری  پنتلبکدی آش

 هک بجبنر است. درح  دلکزهکی بکلی این حن وق ۰۲رأبلن  لش از 
بلرهککشکم  ۹۰۱۱بهربکه  ۵۱ای سکده و  ر اسکه گفتۀ  شلنه  ک بحکسبه  ه

بنسنی، سرپرست سکزبکش رأبلن اجتمکعی،  ک هکی دولکت  که رکأبکلکن 
بککه   همکن ۵۰هزار بلللکرد رنبکش است. ابک بطک ق گزارم  ۰۲۱اجتمکعی 

خبرگزاری ایلنک، و همچنلن  ر اسکه "قکدنش سکختکر دکظکک  جککبکع  ۹۰۱۱
رفکه و رأبلن اجتمکعی"،   هی دولت  ه  خش عمنبکی غکلکردولکتکی "دکه 

شلنهح سکده که بطلنب دولت است،  لشه  ر اسکه ر ح برک  و درخ روز   ه
هکزار  ۹۱۵۲ که  ۱۰شند... و رک دلمه سککل  اوراق بنکرکت، بحکسبه بی

قکدنش  ردکبه شنم رکنسکعکه،  ۹۵بلللکرد رنبکش رسل ه"  ند.  ر اسکه بکدهح 
ام را  ه سکزبککش رکأبکلکن  دولت رک پکیکش سکل اجرای این  ردکبه  کی    هی

اجتمکعی " ه حفر  رسکد ."  ر اسکه گفتۀ بلرهکشم بکنسکنی، در حککل 
هزار بلللکرد رنبککش  ک هکی  ککدکشکی دارد و  ۹۵۰حکضر رأبلن اجتمکعی 

هزار بلللکرد رنبکش کسری بنک ع" آش از طکریکق دریککفکت  ۱رک  ۲بکهلکده "
شند.  لنترین بلزاش   هی  کدشی سکزبککش رکأبکلکن  رسهل ت جبراش بی

ابکنککی سککزبککش  اجتمکعی  ه  کدک رفکه ککرگراش است و یک عضن هلئت
هزار بلللکرد رنبکش عکنکناش ککرده  ۰۱رأبلن اجتمکعی این   هی را ح ود 

هزار بلللکرد رنبکش کسری بنک ع سککزبککش  ۱رک  ۲ای از  است.  خش عم ه
گکروه خککص فککقک   ۵۱علت پرداختن هزینه  کلکمکه  رأبلن اجتمکعی  ه

بک یکره  یک عضن هکلکئکت ۹۰۱۱بکه  آ کش ۰ککرفربکی بنخص است. روز 
ککدنش  کزدنستگکش رأبلن اجتمکعی شهرستکش رکهکراش هکزیکنکه پکنشکش 

هکک  ای قنرهکیی خکص که دولت سهم خندم  رای حق  لمه این آش  لمه
هکک  هزار بلللکرد رنبکش" در سکل عنناش کرد.  ع  از سککل ۰۱پردازد را " دمی

سککزی  رجکوز  ه بنک ع بکلی ککرگراش در سکزبکش رأبلن اجتکمککعکی و ارزاش
 ۹۱زبکدی که خط فقر در کننربکش دکزدیکک  که  ۱۱دلروی ککر، در سکل 

حکتکک  کعک  از  ۱۱خردادبکه  ۵۹گزارم ایلنک،  بلللنش رنبکش در بکه  ند،  ه
 ۵۱۱هک و  ک احکتکسککب بکزایککی جککدکبکی  درح ی بستمری ۵۱افزایش 

 ۵۱۱بللکلکنش و  ۵ گلر  ه  هزاررنبکدی، دریکفتی  کزدنستهح ککرگرِی ح اقت

هکی گسترده و سراسری  ککزدنکسکتکگککش،  هزار رنبکش رسل ه  ند.  ع  از اعتراض
ام  هزار بلللکرد رنبکش از   هی ۰۵از پرداخت  ۱۱رلربکه  ۹۰رایم دردهکیت در روز 

بنظنر عکمکت  که  شرکت  ه ۱ ه سکزبکش رأبلن اجتمکعی در قکل  واگ اری سهک  
سکزی بستمری  کزدنستگکش خبر  احط ح همسکش ام  رای  ه وع   چن ین سکله

هکی گسترد  یکد ش هح   ککزدنکسکتکگککش و افکزایکش  داد. دردتلجۀ ادابۀ اعتراض
سکزی رک آخر سکل  بتنکس  -سکزی بستمری در آخر سکل و اجرای دو ُدور همسکش

بلللنش رنبکش در بککه  ۰، دردهکیت بستمری  کزدنستگکش ککرگری  ه ح ود ۹۰۱۱
هزار بکلکلکلککرد  ۰۱هکی گسترد   ک در دظر گرفتن  رسل . رایم  ع  از این اعتراض

 رای پرداخت  خنی از   هی دولکت  که سککزبککش  ۹۰۱۱رنبکش در  ندجه سکل 
سکزی آبکده کرده  کند و  رأبلن اجتمکعی، شرایط را  رای اجرای دور سن  بتنکس 

اکثریتی چنمگلر از دمکین گکش بجلس احنلگرا ظکهرًا بنافق اجکرای ُدور سکن  
سکزی  ندد . ابک  ع  از آغکز  ه کککر دولکت رئکلکسکی اجکرای ُدور سکن   بتنکس 
هکک  هکی اخلر  کزدنستگکش اعتراض زا" ش . در بکه احط ح "رنر  سکزی  ه بتنکس 

سککزی و افکزایکش بسکتکمکری  و ککرزارهکیی بتع د  رای دائمی کردش بتنککسک 
بکه،  کزدنستگکش  آ کش ۵۵، روز  اد .  رای دمنده بلزاش هزینۀ بعلنت  رگزار کرده  ه

ای  ه رئکلکس بکجکلکس رسکریکع در رصکنیک    ک  رگزاری ککرزاری و دنشتن دکبه
هککی  هک را خناستکر ش د .  کزدنکسکتکگککش رکمکک  حکنک وق سکزی حقنق همسکش

هککی   کزدنستگی شرایط  کزدنستگکش ککرگری را دارد . بثً ، رئلس بجمع ککدنش
ای  که رئکلکس سککزبککش  بککه در دککبکه آ کش ۰ کزدنستگی وزارت  ه اشت، روز 

هکزار  ۵۱۱سککزی حکقکنق  و ندجه رأبلن اعتبکر بنرددلکز  رای هکمکسککش  ردکبه
درح   کزدنستگکش  ه اشت و دربکش  ۱۱ کزدنسته را خناستکر ش  و رأکل  کرد که 

 فرزد   لشکر دارد .. ۰رک  ۹زیر خط فقر و هر ک ا  
هکی غلردولتی، بؤسسککت  فقله،  کدک ولی  ۰۰هکی کلی احت   ر اسکه سلکست

هکی سهکبی عک " و "رعکودکی سکهکک  عکک "  بکلی و اعتبکری،  کی  در قکل  "شرکت
طنر بستقلم یک غلربستقلم  کرای هکر  فعکللت کنن  و سقف بجکز رملک سهک   ه

هکی ککرگراش در را طه  ک  درح  رعللن ش ه  ند.  ع  از اعتراض ۹۱شرکت سهکبی 
بجلس "طرح بستثنک ش ش  ککدکک رفککه  ۹۰۱۰بکه   کدک رفکه ککرگراش، در  همن

هکی رجکری غلردولتی" را رصنی  ککرد.  ککرگراش از سقف بجکز رملک سهک   کدک
درحک  از  ۰۰رنادست حرفکًک  بجلس، سکزبکش بی ۱۰ابک  ر اسکه حتی بصن ۀ 

درحک  سکهکک   ۱۰سهک   کدک رفکه ککرگراش را حفظ کرده ولی  کی  ظرف سه سکل 
فکقکط رایکم  کرد. در شرایط  حرادی سکزبکش رأبلن اجتمککعکی دکه آش را واگ ار بی

سکزی  ککزدنکسکتکگککش  بتنکس  -سکزی اعتبکرهکی بنرددلکز  رای اجرای همسکش
ککرگری را بکدن  اعتبکرهکی بنرددلکز  رای  کزدنستگکش کنکنری و لنکشکری از 

کن  و از پرداخت   هی ک ش خند حتک از پرداخت ریککلکی از  خزادۀ دولت ارائه دمی
بکنکظکنر اجکرای ُدور سکن   هزار بلللکرد رنبکش در دظر گرفته شک ه  که ۰۱ببل  

بکرداد  ۵۰کن ،  لشه روز  سکزی  ه سکزبکش خندداری بی بتنکس -سکزی همسکش
در جلسه ستکد همکهنگی اقتصکدی دولت  ه ریکست رئلسی رصملم گرفته  ۹۰۱۱

ش  "اق ابکت الز   رای  کزپرداخت   هی سکزبکش رأبلن اجتمکعی  ه  کدکک رفککه 
طنر که اشکره ش ، در حکل حکضر رأبلن اجتمکعی  لن  عمت آی ." همکش ککرگراش  ه

هککیکی  رکنادک  وا  هزار بلللکرد رنبکش   هی  کدشی دارد و حکرفکًک بکی ۹۵۰رک  ۰۱
قلمت   وش وثلقه از  کدک رفکه ککرگراش یعنی  کدک بتعلق  ه خند سککزبککش  گراش

هکک و  دریکفت کن  و دلکزهکی بکلی سکزبکش را  رطرف کن .  ع  از  رگزاری اعتراض
 ۹۰اد ازی ککرزارهک و رهلۀ طنبکرهکیی از سنی  کزدنستگککش، دردکهککیکت روز  راه

هککی شکنرای اسک بکی در بکنرد  ب یره ککدکنش یک عضن هلئت ۹۰۱۱بکه  آ کش
سکزی  کدک رفکه ککرگراش گفکت: "قکرار  خصنحی

است یک سکل دست دگه دارد " و هکمکچکنکلکن 
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هکی بردبی در احفهکش استمرار و همچنلن گسترم آش از بنطقکه  اعتراض
گکوخندی، ورزده، دشت جلگه رک خند احکفکهککش اسکت. رکنکنع شکعککرهکک و 

گرفته و ازجمله حضنر در دمکزجمعه و پنت کردش  ه رریبنش  ا تشکرهکی ادجک 
جمعه همراه  ک سردادش شعکر: "رو  ه بلهن، پنت  ه دشمن" دلز  سلکر  ک  ابک 

 است.    بعنک و دنکدهح درایت این برد   نده
هکی کنکورزی شرق احفهکش که   ر اسکه گزارم خبرگزاری ایسنک، زبلن

هک گن  ، جن، و یندجه  نده است اکننش  ه بننأ ریزگردهکک  کنت غکل  در آش
هکی خکده کنکورز استکش احفهکش، درحکل حکضکر  گفتهح بقک  اد .  ه رب یت ش ه

وضعلت زد گی دزدیک  ه یک بلللنش کنکورز سککن این استکش دچکر  حکراش 
رود شککبکت  داراش حنضهح زایکنک ه آ ه ش ه است.  ر اسکه هملن گزارم، حق

آ ککد  هکی احفهکش، لنجکش، ببکرکه، ف ورجکش، و دکجکف کنکورزاش شهرستکش
ازح  حنککیکع و رکنسکعکهح   لش  دللت  کرگ اری شند . در دو دهه گ شته  ه بی

هک، پمپکا غلرقکدندکی آب در  ککالدسکت، و کککهکش  اراضی کنکورزی و  کغ
رود در شرایطی  حرادی قرار داشته است. بکنکک کع   کرد گی، حنضه آ ریز زاین ه

رود، رکالب گکوخندی،  اد  و خنشی زاین ه آب سطحی و زیرزبلنی از بلکش رفته
هک، فرودنست زبلن در احفکهککش را گسکتکرده  رویه از چکه هکی  ی و  رداشت

هک  ک آلندگی  لنتر هنا، گردوغبکر، و خنشکی اراضکی  کرده است. این آسل 
 اد . کنکورزی در شرق آش همراه  نده

فقله هراسککش از گسکتکرم ایکن  هک، رایم والیت   ر اسکه آخرین گزارم
هکی بردبی دلروهکی سرکن گر سپکه را  ه احفهککش گسکلکت ککرده  اعتراض

هککی  هکیی از قطع ارربکطکت اینتردی و رکلکفکن است، و ع وه  ر این، گزارم
 همراه حشکیت دارد .

هکی اعتراضی رش  یک ن    گلری رظکهرات بردبی در احفهکش و حرکت اوج
داشت  ککرگراش، بعلمکش، و  کزدنستگکش در شهرهکی بختلف کننر  ک  گرابی

و گسترده ش دش  ه  لش از ح  شهر  ۱۰هکی بردبی آ کش  سکلگرد اعتراض
ای آششکر از این واقعلت است ککه رایکم  کننر بقکرش گنته و این خند دنکده

هککیکش  هک و سرککن کگکری فقله  ک همه ر م ض  بردبی و استب ادی والیت 
هککی بکرد   دار اعتراض شعلهح سرکش و دابنه -و دخناه  رنادست -دتنادسته

ح ا و بکتکحک  در بکقکک کت  بکش را فرودنکد .  کی  هم ل  رسل ه بلهن  ه جکش
چکلنی ج ی طلبل . حکف   کرم را  ه اررجکع حککم ایستکد و حککملت دشبت

هککی  بعلمکش،  کزدنستگکش، الیکه کنکورزاش،  یکفتهح ککرگراش،  بتح  و سکزبکش
رکنادک  راه را  کرای رکحکقکق   بختلف زحمتشنکش، و دادنجنیکش کننر بکی

رغللرهکیی اسکسی و حرکت  ه سمت استقرار حشنبتی بلی و بردبی هکمکنار 
 سکزد.

 حزب تودۀ ایران
 ۰۰۱۱آبان  ۹۲

 ند  ع  رمک  رکک کلکنهکک و  ٬ کدک رفکه ککرگراش٬افزود: "زبکدی اسکسنکبه این  کدک، 
هککی  " ابکک  کعک  از اعکتکراض٬ کدک رفکه همه٬اسکسنکبه را رغللر دادد  و دنشتن  

درح  از سهک   ککدکک بکتکعکلکق  که کککرگکراش و  ۱۰استنکد اینشه " ککرگراش و  ه
."  ٬ کدکک رفککه کککرگکراش٬ککرفربکیکش است بج دًا رک لنهک را رغللر دادد  و دنشتن  

هکی درحکل ورششستگی اینشه،  کزدنکسکتکگککش  ای از وضع یشی از حن وق دمنده
 ک سفر  که رکهکراش از شکهکرهککی ککربککش،  ۹۰۱۱بکه  آ کش ۰حن وق فنالد روز 

احفهکش، بنه ، ببکرکه، زیرآب، طبس، سمنکش، شکهرود، و سنکگکرود و پکهکن 
حنرت دمکدین در بقک ت سکختمکش حنک وق  ککزدنکسکتکگکی  کردش سفره خکلی  ه

هکی اخلر  شکش اعتراض کردد . همچنلن در هفته دسبت  ه شرایط وخلم بعلنتی
در شهرهکی رهراش، اهناز، و احفهکش  کزدنسکتکگککش حکنک وق فکنالد روزهککی 

اد . در چنلن وضعلتی رایم قصک  دارد   هکیی اعتراضی  رگزار کرده یشننبه رجمع
سنگ کربکش را  ه شرکت فنالد رجکرت داالهن واگ ار ککنک  و  شرکت بعکدش زغکل

ادک . کککرگکراش بکعککدش  سکزی ش ی ًا بخکلف ککرگراش بعکدش هم  ک این خصنحی
سنگ چنش ب یرعکبت حن وق فنالد حسلن عکبریکش قص  سفر  ه کربکش را  زغکل

سکزی شرکت و  ک خکناسکتکۀ رکبک یکت وضکعکلکت  داشت، در بخکلفت  ک خصنحی
شککش  کرای  آوری شکغکت شکش  ه رسمی و افزایش ضری  سختی و زیککش شغلی

بکه و  رای دی ار  آ کش ۹۱هنگک   کزدنستگی، قبت از  ای  کالرر  ه دریکفت بستمری
 ک ب یرعکبت دست از ککر کنل ه و از شهرهکی بحت ککر خند  ه کربکش رفته و در 

بکه، ککرگراش در جلسۀ دیک ارشککش  کک  آ کش ۵۹ ردد . روز  سر بی چکدرهکی خند  ه
شکش، در  هکی هکی ابنلتی و دظکبی و   وش دستلک ی  ه خناسته ب یرعکبت و بقک 

واکنش  ه "اهکدت" فربکد ار زرد  جلسه را ررک کردد  و هنگک  ررک جلسه رکأککلک  
شند ."  ک رمک  این اوحکف و  کک ابکلک   که  کردد  که "در بحت ککر خند حکضر دمی

رکراج  کقلمکد ه بنک ع بکلی حن وق، ادتخکب ش ش در بقک  ب یرعکبت یشی از ایکن 
ام، سمت دکش و  هک، حتی حن وق  کزدنستگی فنالد و در شرایط  حرادی حن وق

سککزی دکلکروی کککر در  آ  اری است. اجرای سلکست رع یت سکختککری و ارزاش
هکی اخلر اثرهکیی ویرادگر  ر بعلنت رمک  زحمتشنکش فشری و ی ی کنکنر  سکل

داشته است. رایم ع وه  ر رحملت دالالش دلروی ککر  ه کککرگکراش، پکرسکتککراش، 
کنی وحنلکدکه و دسکتکبکرد  که حکنک وق  آبنزگکراش و دلروی ککر خ بکری،  هره

هکی وا سته  ه حشکنبکتکش دکلکز   کزدنستگی را حتک  ه ککربن اش شکغت در ارگکش
هککی  ، از اعکتکراض۹۰۱۱بککه  آ کش ۹۱، ایسنک،  گسترم داده است.  رای دمنده

بکه، اعتراض ککرکنکش اداره ککر احفهکش از دنع قکرارداد و   رگزار ش ه فقط در آ کش
دفر دلروی زش و بکرد ایکن  ۱۰شکش را گزارم داد. هرسکل شرکتی  ک  وحقنق حق

هکی بختلف اداره قراردادی  کک عکنکناش  اداره در دقکط بختلف استکش و در  خش
کن ، ابک عنناش این قراردادهک رادن ه است درحکلی که  کلکنکتکر  حجمی بنعق  بی

 کرداری و  افراد حتی گناهلنکبه رادن گی هم د ارد . ککربن اش این اداره اجکزه کپی
داشتن یک دمنده از قرارداد را د ارد . یشی از ککرکنکش گفت سکل قبکت حکقکنقکش 

 055بلللنش و  ۰هزار رنبکش  ند ولی ابسکل  ه ح ود  ۱۱۱ح ود یک بلللنش و 
هزار رنبکش افزایش یکفته است. او افزود که در یک دهه اخلکر هکلکی عکلک ی و 
سنناری دریکفت دشرده است. طرح "رعللن رشللف ککرشنکسکش  لمه کنکورزی" در 

و رگنکت  بجلس دهم بطرح ش ، در بجلس دهم بصنب ش ، و  ع  از  کرهک رفت
 لن بجلس و شنرای دگهبکش  ه بجلس یکزدهم کنل ه ش ه اسکت. حک ود سکه 

سککل کککر هکنکنز  ۹۰یک  ۹۰هزار و پکدص  ککرگزار  کدک کنکورزی در کننر  ع  از 
کنکنک . روز  هکست که ج ب ش ش در   ده دولت را ادتظکر بی  لمه دلستن  و سکل

بکه ککرکنکش دادگستری در اعتراض  ه شرایط دکبنکس  بعلنتی و حقکنق  آ کش ۹۹
هکی رج ی دظر رجمع ککرددک .  هکی قضکیی کت و دادگکه شکش بقک ت بجتمع پکیلن

گلرد  ولی در دستگکه قضک  این ککرکنکش ککربن  دولت هستن  و از دولت حقنق بی
هکک  کرده  کنن  و زیر سکیه حقنق و بکزایککی قضککت "اسکمکی از آش خ بت بی

شکش را "زیر خط فقر بطلکق"  شند." ککرکنکش دادگستری درواقع وضع بعلنتی دمی
بکه، حتی ککربن اش قراردادی اداره ارشکد ارد لت در  آ کش ۹۰اد . روز  رنحلف کرده

شکش  ه ایلنک گفتن : " ک سکه و دکلکم بکلکلکلکنش رکنبککش  اعتراض  ه بلزاش حقنق
ی خنردوخنراک را پرداخت کنلم، یک از پکس  دادلم اجکره خکده   هلم، هزینه دمی

ی ککر و بک رک  هک  ر لکیلم... افرادی داریم  ک  لست سکل سک قه هکی  چه هزینه
 گلرد ." دیپلم سه و دلم بلللنش رنبکش حقنق بی

هکی روزادۀ زحمتشنکش  ه دستمزدهکی دککچکلکز یکک پکرداخکت  ع وه  ر اعتراض
 یم که عبکررن  از: ا هکی  سلکری  نده بکه بک شکه  اعتراض شکش، فقط در آ کش دن ه

شهر کننر  اعتراض و  ۲۱هکی گسترده و همکهنگ بعلمکش در  لش از  اعتراض 
شککش در شکهکر  اعتصکب چن ین روز  ککرگراش بع ش کربکش  ک  رپکیی چککدرهککی

شککش و  آ که کربکش  اعتراض گسترد  کنکورزاش احفهکش  رای دستلک ی  که حکق
رود  اعکتکراض   رپکیی چکدر  رای سپری کردش چن ین روز در  ستر خنک زاینک ه

 ادامۀ اطالعیۀ حزب تودۀ ایران ...

خندرو در خراسکش  کرای  هزار ککرگر قراردادی پلمکدشکری ایراش ۰چن ین روز  
افزایش دستمزد، ادعقکد قرارداد بستقلم، اجرای دقکلکق و عککدالدکۀ طکرح 

هکی چن ین روز    ن ی بنکغت، و حق  رپکیی رنشت ککرگری  اعتراض طبقه
روهح کردستکش  ه رخکریک  بکحکلکط 

ُ
برد  بح ود  بع ش ط ی سکریگندی ق

هکک  زیست، رخری  آب آشکبل دی بنطقه، و دریکفت دشردش ریککلکی از سککل
هکک  اعتبکرات وع ه داده ش هح حکحت از بع ش  ه اهکلی بنطقه. ع وه  ر ایکن

بککه/ کککرگکراش بکبککرز واحک   آ ککش 50بکه، / خند، روز  آ کش ۵۲بکه،  در آ کش
ای طنالدی از پنکت  ودقت سبک و سنگلن بع ش چکدربلن  ع  از ببکرزه حمت

خکش رستم" و رحملت قرارداد دائمی  ه شرکت بع دی خبر  سر گ اشتن "هفت
 دادد .

هککی   رای  قک و دوا  دظک ، رایم والیی ادابه دادش  که سکرککنب اعکتکراض 
ام دارد و بصمم و قکطع  ه آش عکمکت  آبلز زحمتشنکش را در  ردکبه بسکلمت

ای بتح ، رایم غککررکگکر والیکی را در  دهی و ببکرزه کن . فقط  ک سکزبکش بی
آزادسکزی دستمزد، اح ح قکدنش ککر، رکنافکقکی ککردش دسکتکمکزد، غککرت 

هککی  ککزدنکسکتکگکی، و   کقلمکد هح بنک ع بکلی زحمکتکشکنککش در حکنک وق
 رناش بکدع ش .    سکزی ابنال بلی بی خصنحی



 

 ۴۴۱۱شمارۀ   

کنلم آقکی دمکین ه ]حسکن  بی
بلرزایی[  لکی  رک همراه او  کرای 

آ کی  پکیکش دادش  ه بنشکت  کی
دمکز  کراش  خنادلکم."  کر پککیکه 

هکی ادکتکنککر یککفکتکه،  گزارم
ادبنهی از کنکورزاش احفهکش  ک 
حمکیت و پنتلبکدی و همراهکی 

هککی  برد   ک آدکش در خکلکک ککش
برکزی شهر راهپلمکیی کرددک . 
این زحمتشنکش در اعتراض  که 

رود و  خنشکد ه شک ش زایکنک ه
دست  غص  حقک هح کنکورزاش  ه

وزارت دلرو و دیگر دکهککدهککی 
حشنبتی که  ه فروپکشی زد گی 
کنکورزاش ادجکبل ه اسکت، در 
این راهپلکمککیکی شکعککرهککیکی 
ازجملکه: "وزیکر خککئکنا آواره 

ا  را ویکرادکه  کردیا که خککدکه
کردیا.. بکر   کر رکنا" سکر 

هکی  دادد . رصنیرهک و وی ئن بی
حکنررکی  این حرکت بردبی  که

گسترده در فضککی بکجککزی 
ادعشککه یککفکت. در بکنردی 

آ کی  کند،  ش ت درگلر بنکشکت  کی رلربکه سکل جکری، زبکدی که خنزستکش  ه بنک ه، در
دستنری اداری از سنی سرپرست ابنر دینی و فرهنگی وزارت دلرو در خنزستکش بنکتکنکر 

دستنر وزیر دلرو،  کی  از "ادعله ]دعکهک[ جکهکت دکزول  ککراش  همراه  ش  که طبق آش و  ه
هکیی از سنی بسکئکنالش جکمکهکنری  حت چنلن راه رحمت الهی" استفکده شند.  ک ارائهح این

هکک بکرد   آ کی، در بکقکک کت آش هکیی حلکری بکدن   ی بنظنر حت  حراش اس بی ایراش  ه
دهن . بثً  در رلربکه سککل جککری  این بنظنر ارائه بی  ه  هکیی ببتشراده بعترض دلز روم

حنرت دکمککدیکن هکمکراه  گکوی را  ه  رجمعی اعتراضی کنکورزاش و داب اراش احفهکدی در
آورده  ندد  رک او را  ر کرسی ریکست و بسئنللت  ننکدن . گفتنی است که چن ی پلش حتک 

گکفکتکه   لنی کرده و را پلش ۹۰۱۱هکی آ ی در سکل  هکی بجلس هم رنش برکز پژوهش
هکی اجکتکمککعکی  حنرت دکرضکیتی سرعت  ه هکی دکشی از کمبند آب شرب  ه  ند: "رنش

هککی  شند. ع وه  ر آش، رسری دکرضکیتکی کن  و  ه چکلنی ابنلتی رب یت بی دمند پل ا بی
هکی قنبکی دکلکز  سکلککر بکحکتکمکت  هک و ششکف ب کنر و گسترم ا عکد آش  ک دیگر رنش

هکی ادتنکر یکفته و آبکرهکی اع   ش ه حککی از  دقت از: سکیت بل اش[. گزارم است" ] ه
ای ادسکدی است. علت دک را ری و درهح هنلنکک اخت ف طبقکری در بلهکن بکک  وقنع فکجعه

 حشنبت جمهنری اس بی است، 
هکی ادتقکل آب و فروم آب  ه حنکیع و درآب زایی  رای آ فک،  کرخکی از  دردتلجه پرواه

رغم هن ار ککرشنکسکش این عرحه، این رود  بخکرب  اد .  ه هکی کننر خنک ش ه چنمه
، "ککنهکردکگ و ۹۰۱۱بکه  آ کش ۹۵گزارم سکیت اینتردتی بل اش،  همچنکش ادابه دارد.  ه

 ۰۲شکند." در حککل حککضکر  سکل خکلی از سشنه بکی ۱  -۲روستکهکی اطراف آش ظرف 
سکل پلش  رای سکخکت سک   ۰شند، زیرا "ح ود  رسکدی بی روستکی کنهردگ  ک رکدشر آب

واسطه این ادفجکرهک یشکی از  رندت سن  کنهردگ  لش از چهکر هزار ادفجکر ادجک  ش  و  ه
ای ککه آب  دک  چنمه برواری  ککبً  خنک ش . چنمه هکی بنطقه  ه ررین چنمه  زر 

اسحکق کریمکلککش، کککرشکنککه  کرد" ]همکدجک[.  روستک را رأبلن بی ۱۱بنرددلکز  لش از 
گکنیک :  هکی کنیری بی هکی ادتقکل آب از کنهردگ  ه استکش ارش  آب، در کرهح اثرات پرواه

زیست پنل د ارد .  فروشن  که  لنترین پنل را  پردازد. کنکورز و بحلط "آب را  ه کسی بی
هکیی  ک حکنککیکع دارد. در   ستکش دردهکیت چه کسی پنل دق  دارد؟ حنکیع. وزارت دلرو   ه

و ختلکری  ه سمت فک ت بکرککزی  سکل  کل   ر یک بلللکرد بتربشع  آب از چهکربحکل
هکزار بکلکلکلککرد رکنبککش  ۵۲شند. ارزم افزودهح این بلزاش را بحکسبه کنلک   بنتقت بی

هکی زیرزبلنی و ایکجککد  یشی دیگر از پلکب هکی این وضعلت، رخللۀ آب سفره شند."  بی
رناد   کعث رخریک   هک کللنبتری  ه عمق و پهنکی چن  بتری است که بی هکی ده ششکف

 هک شند. هکی  رق و دیگر زیرسکخت آهن و یک فروریختن دکت هک و خطنط راه جکده
هکی روستکیی، و بهکجرت گسترده دهکقککدککش و  فقر دهقکدکش، رخری  روستکهک و زبلن

ککرگراش کنکورزی  ه حکشله شهرهک، سقنط رنلل  بحصنالت کنکورزی، و ککهش دگکراش 
کنن هح سهم  خش کنکورزی در رنلل  درآب  بلی، گناه این حقلقت است که  ک ادابۀ رایکم 

شند. طرد رایم والیت فقلکه و زدودش  طنرج ی ره ی  بی "والیت فقله" آین هح بلهن بک  ه
سلکسی، اجتمکعی و فرهنگی کننر، گکبی ضکروری  - کر آش از حلکت اقتصکدی آثکر زیکش

سند زحمتشنکش جکبعه، پلنرفت بلهن، و  کرقکراری عک الکت  در ایجکد رغللر  نلکدین  ه
 اجتمکعی است.
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وضعلت دک سکبکش کنکورزی در ایراش، حمکیت دکشکردش دولکت از 
رنلل ات کنکورزی، و رود  بخرب واردات بحصکنالت کنککورزی از 

هکک خککدکنار  خکرج، دربجمنع، وضعلتی  سلکر دشناری  رای بلللنش
 روستکیی فراهم آورده است. 

دک  ککنه  کلکرک  ای  ه ، "بنطقه۹۰۱۱بکه  آ کش ۹۱گزارم ایلنک،   ه
شککرقککی در  ککخککش ایککردکک گکککش شککهککرسککتکککش خکککم اسککتکککش 

و لنچستکش  ک ح ود  لست پکرچه آ کدی و روستک، ده یک بتر  سلستکش
گفتۀ اهکلی اکثریت بک اره  کنی آب دارد، ده یک بتر جکده.  ه لنله

ی ِگکلکی و در  هککی فکرسکنده این بنطقه یک کپری هستن  و یک ارکق
 هترین حکلت ککدشس. خنشسکلی ابشکش کنکورزی و داب اری را از 

سکر  برد  آش بنطقه گرفته و اهکلی در   ررین وضعلت بکمکشکن  که
ودککش اسکت و  ررین دغ غۀ برد  این روستک هننز آب  رد .  زر  بی

 کری اسکت  سهمنکش از زد گی، کمتر از هلی ... این وضعلت فکجعه
رنهک در سلستکش و  لنچستکش که در خنزستکش، ای  ، خراسککش  که ده

و نیراحم  و در  سکلککری از روسکتککهککی ایکراش  جنن ی، کهگللنیه
  لنلم."  بی

ککر احلی اهکلِی روستکهکی کنه سرد  لرک، در شهرستکش خککم، 
هککسکت ککه  داب اری و  ع  کنکورزی است، ابک خنشسککلکی سککل

هکی بنطقه را خنشکد ه است. برد  ایکن دیککر  که حک اقکِت  چنمه
هکی  کقلمکد   خند را حفظ ککنکنک   رجهلزاری که  تنادن  دا  و زبلن

دلز قکدع هستن . وقتی پکی ححبت برد  بحرو  و ردکجک یک ه ایکن 
کنلم، ادگلزه بکد ش  هکینکش را گنم بی دنلنلم و درددل بنطقه بی

خناهلکم از  کنن : "بک دمی و زیستن در سرزبلننکش را چنلن  لکش بی
روستک  رویم، احً  کجک  رویم؟  رای بک چکه حفر کنن  و یک بکنرکنر 
که آب را  لروش  شن  و بق اری لنله که آب را  ه بنزل بسشندکی و 

هک  رسکد .  ه بک ]ح اقت[ شرط و شروط دا    هکنک  و بکثکً   زبلن
رک  کرسککدکلک .  ککور  ۹۱۱سکل دیگر  ه  ۲دا  را ظرف  ۵۱ گنین  این 

شند اشتغکل بک و بک را  که  کنل  هملن  رای بک ککفلستا هملن بی
هک  کن ." وقتی  ه افق دی  این ادسکش بکد ش در زادگکه خند ابل وار بی

کنل ، ادکگککر  دگری  و دلبستگی آدکش را  ه زادگکهنکش واککوی بی بی
همۀ بسلرهکی زد گی کردش  راینکش بس ود ش ه است. هر چه  که 

روی ،  ک برد  فرابنم ش هح  لکنکتکری بکناجکه  روستکهکی دوررر بی
شکند.  شنی . ده ککری و ده ابل ی  ه  هبندی اوضککع دیک ه بکی بی

رر است، چکنش آفکتکک کش  هکی دیگر سخت چلز اینجک از استکش همه
هک سنخته و فقر و بحروبلت عریکش و آششکر خکند را  سنزاش، چهره

ادک  رکک  دست هم داده ده . عنابت طبلعی ادسکدی دست  ه دنکش بی
چنلن  ه خکک سلکه  ننکدن . آدچه واضح است این است  هک را این آش

هکک  ای  رای رنسعۀ این بنکطق دک ارد.  کندجکه که دولت هلی  ردکبه
چنلن بحرو  روز  شند و بنکطقی این هکی دیگر بی حرف جکهک و آد 

آ ککش بککه  ۹۱شند . ]دگکه کنل   ه: گزارم ایلنک،  رر بی روز بحرو   ه
۹۰۱۱.] 

رککریککن  آب،  ککرق، جکککده، آبککنزم و  ککهکک اشککت، ا ککتکک ایککی
هکست که  سلکری برد  روستکهکی بلهن بک از داشکتکن  زیرسکخت

دنیسک :  در ادابه هملن گزارم بی  اد . خبرگزاری ایلنک هک بحرو  آش
دللکت راکک   "هملن چن  هفته قبت  ند که برد  روستکی شن وک  ه

هکی دکککرآب  رایم جمکهکنری  سلکست  ندش آب چکه بسمن  ش د ."
آ ی دکشی از رغللرات آب و  اس بی در زبلنه ب یریت بنک ع آ ی و کم

هککی  هکیی را از سنی برد  در اسکتککش هکست اعتراض هنایی ب ت
هککی  هک  لکنکتکر اسکتککش همراه داشته و در اثر این سلکست کننر  ه

هکی خنزستکش، سلستککش و  کلکنچسکتککش، و  ویژه استکش  ه -کننر
ادک .  آ ی بناجه شک ه آ ی و کم  ک بعضت  ی -احفهکش  ک ش ری  لنتر

جمعی از کنکورزاش احفهکش  ک رجمع در دفکتکر حسکن بکلکرزایکی، 
دمکین هح احفهکش در بجلس یکزدهم که گفته  ند  کی  دعک کنلم و دمکز 

آ ی پکیکش یک  ، گفتن : "بکک حکبکر   لکی  و بنشت  ی   خنادلم رک  کراش

 آورد جمهورى اسالمى براى دهقانان ره



هککی  در دتلجه رثبلت  ردکبکه
دنللبرالی دیشته ش ه از سنی 

داری جکهککدکی در  سکربککیکه
هکی کلل ی اقکتکصککد  رشته

کنککنر، شککرایککط زدکک گککی 
رکریکن  رر و شمکر  زرگی از فرزد اش سکتکمکشکش بکش سخت هک زحمتشش بلهن بلللنش

شنکه، عضن  اعتراف بحم جناد حق اد .  ه گردی روی آورده قنرهکی جکبعه  ه ز کله
گردهک در شهرهکی  زر  دنکدگکر افکزایکش  افزایش ز کله سک ق شنرای شهر رهراش،"
دلکلکت جکنکگ و  دنلنی، بهکجرت از کننرهکی اطراف  ه خط فقر، گسترم حکشله

دللت خنشسکلی و از بکنارد دیکگکر  هکی اقتصکدی  ه هکی بختلف، بهکجرت آسل 
بکش  ه چکنککش وضکعکلکتکی  دشناری بعلنت زحمتشنکش بلهن دنئت گرفته است."

رحمت رسل ه است که ککرگزاراش حشنبتی دکلکز  که آش بکعکتکرف   حرادی و غلرقک ت
 ککر  ای از چرایی ا ت ی زحمتشنکش  ه این روزگکر رلح و بصلبت اد   ی آدشه کلمه ش ه

در شرایط رن ی  و گسترم فقر در سکیه رایم ض  بردبی والیت فقلکه    ر ز کش آورد .
و  ک وجند رحشلم بنقعلت احنلگرایکش پرب عک در حشنبت اس بکی، حک هکک هکزار 

هککی  رو هستن .  ر اسکه اط عکت سککزبککش هکیی عظلم رو  ه کندک  ک بحروبلت 
گکرد وجکند دارد ککه  هزار کندک ز ککلکه ۰هک( در رهراش  لش از  (NGOدهکد  برد 

شنککه  جنین . ککبلت احم ی، برد  هکی ز کله بی دلکزهکی بعلنتی خند را در سطت
گردی کندککش، در براسکم رودکمککیکی از پکژوهکش  و سرپرست پژوهش در کرهح ز کله

که در آستکدهح روز جهکدی ببکرزه  ک ککر کندککش در  ککب شکنککخکت،   "یغمکی کندکی"
گردی کندککش رهراش  رگزار ش ه  ند، اظهکر داشکت:  پلنگلری، و کنترل پ ی هح ز کله

آوری  رنادن  وارد سککزوکککر جکمکع سکل دمی ۹۲"رحت لنای هلی قنادلنی کندککش زیر 
هکک  هککی کککری آش اد ، سککعکت سکله ۹۵رک  ۹۹گرداش  درح  ز کله ۵۰پسمکد  شند . 

 ۰ ر اسکه هملن آبککر،  کلکش از   سلکر  کالست و رک پکسی از ش  دلز ادابه دارد."
سکل در ایراش در شرایطی  سلکر دشکنار و غکلکرادسککدکی  ۹۵بلللنش کندک زیر سن 

بنظنر کمک  ه درآب  خکدکناده خکند  که  شند  و  ک دستمزد دکچلز رنهک  ه استثمکر بی
[. دکبکند ۹۰۱۰ خردادبککه  ۵۵اد  ]دگکه کنل   ه: گزارم ایسنک،  ز کله گردی بنغنل

هکی  دفکع را اسلر دکهنجکری ای سنجل ه و ادسکدی هزاراش کندک  ی آرایش اجتمکعی
اجتمکعی بکدن  بناد بخ ر و فحنک کرده است. بک  ر این  کوریکم ککه بکبککرزه  کرای 

دککپک یکر از بکبککرزه  کرای آزادی،  احقکق حقنق پکیمکل ش ه کندککش  خنی ج ایکی
استق ل، و  رقراری ع الت اجتمکعی در بلهن بکست که رمکبی دلروهکی بکتکرقکی 

 کنن . هک  رای آش پلشکر بی ای ازجمله رنده
گلری فزاین هح قلکمکت کککالهکک در ککنککر  گسترم پرشتکب د اری در کننر و اوج

افزای . دشکناری بکعکلکنکت زحکمکتکشکنککش  گرداش بی  لشکری فراگلر  ر شمکر ز کله
رحملی رسل ه اسکت ککه کککرگکزاراش  بکش  ه چنکش وضعلت  حرادی و غلرقک ت بلهن

، بکحکمک جکناد ۹۰۱۱بککه  آ ککش ۵گزارم رککنکک،  اد .  ه حشنبتی دلز  ه آش بعترف
گنی : " کی  در سکختکرهکی ک ش اقتصکدی و سلکسی بثت بجکلکس،  شنکه، بی حق

هکی کننر و رعکوش و حتی قکنه قضککئکلکه  و ندجه، وزارت خکده دولت، سکزبکش  ردکبه
دست هم   هن  رک  ک ککهش فقر، افزایش اشتغکل و  هبند بعلکنکت  همگی دست  ه

هکی ککر  رنده ابک حقلقت ابر این است که  برد ،  خنی از این بنشت را حت کنن ."
اد  که رنهک  ک رغللرهکی  نلکدین در سکختکرهکی اقتصکدی و  رجر ه دریکفته و زحمت  ه

هککیکی  رناش گکک  شکش بی اجتمکعی است که در جهت ککهش فقر و استلصکل کنندی
 کر اینشه ح رال ین عللپنر، ب یرعکبت سکزبکش  ادگلز و رأسف  ر بثبت  رداشت. رعج 

دار ککردش  گردی پلنکنکهککد قکفکت پسمکد  شهرداری رهراش،  رای پلنگلری از ز کله
خردادهح این بقک  بسکئکنل  رغم پلننهکد  ی ده . ]همکدجک[.  ه هکی ز کله را بی سطت

هکی این بسئله از سنی ککرشنکسکش اقتصکدی و اجکتکمککعکی  ککیک   شهرداری، رینه
 ررسی گردد و راهشکری بنکس  که چلزی جز رغللرات سکختکری دلکسکت، درپکلکش 

ده  که  رخنرد پللسی  کک افکرادی ککه از روی  گرفته شند. رجر ه جهکدی دنکش بی
 کرد.  جکیی دکمکی آورد  راه  ه این  ردگی  ک اعمکل شکقه روی بی دکچکری و دربکد گی  ه

آور و هکزیکنکه  ککالی  روشن است که  لشکری روزافزوش، رنر  رکزد ه و گرادی سرسک 
گلکرد. بکرد   زای رایم سرچنمه بی بسشن از سلکست دکسکلم اقتصکدی و بکلی رنر 

گردی روی  سنی ز کله دکچکر  ه کنن  و  ه رهل ست که این روزهکی سخت را سپری بی
گرد   کک  آورد  آیک راه دیگری در پلش رو دارد ؟ واکنش رایم  ه وضع کندککش ز کله بی

، حبکغلکش  کفقی، دمکین ه ۹۰۱۱بکه  آ کش ۹۱ای آششکر همراه است.   ربعلض طبقکری
هکک را  هک فشری  شنل  و جکلکنی گکرادکی بجلس والیی، اظهکر داشت: " رای گرادی

 گلری . ... دیگر گنشت، بلنه، بکشلن و حکح  خکده ش ش رقکضکهکی دست چنک   
بکرغ  کرای بکرد  سکخکت شک ه  است. ابروز خری  یک قکل  پنلر و یک شکده رخم

  است."
آم آدق ر شنر ش ه که خکش هم فهمل ه است. علی دیزجی، بعکوش اجتمککعکی و 

 ۲۱کن : "در شهر رهراش ح ود  پلنگلری از وقنع جر  دادگستری رهراش، اذعکش بی
کندک، دنجناش یک  زرگسکل در آش کککر  ۰۲۱۱هزار بخزش ز کله وجند دارد که ح ود 

 [.۹۰۱۱آ کش بکه  ۱کنن " ]ایلنک،  بی
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گردى نماد اقتصاد  زباله
 مبتنى بر ستم طبقاتى

عکنکناش  رهراش  که
رکریکن  یشی از  کزر 

شهرهکی آسکلکک  کک 
چکککلککش  ککزرگککی 
رو ککروسککت. پکک یکک ه 
پسمکد  یک ز کله رنهکک 
یکککک بسکککئکککلکککه 

بککحککلککطککی  زیسککت
دلسکت،  کلکشکه در 
پنککککککککت آش 

ویژه فقری جکدشکه دهفته اسکت. گکردم بککلکی  هکی اجتمکعی  ه بسئله
 کالی حنعت ز کله در این شهر  کعث حضنر بکفلک در ایکن حکنزه شک ه 

ادک .  است، چنکش که شهرهکی  زر  دیگری هم از این  لله  رکنکر دمکدک ه
ای در کنکنر  کرای حکت  رمکبی شناه  حشکیت از آش دارد که هلی اراده

عق دی این بسئله وجند د ارد. عنابت حشنبتی درحک ددک  رکک هکرچکه 
علت گردم  کالی بکلی  که طک ی ککثکلکف   لنتر از بنکفع ز کله که  ه

ای اسکت ککه  بن  شند . این ط ی کثلف گنجلکنکه بعروف است،  هره
ط یش دصل  بکفلک و پلمکدشکراش شهرداری و کثکفتش از آش ککندکککش 

شند. کندککدی که از سنی بکفلکی ق رت  ه چنکم  کرده و  گرد بی ز کله
گکزارم سککیکت  شند.  که ا زاری  رای رأبلن سند هر چه  لنتر دگکه بی

، بررضی ط یی، رئلس پللکس ۹۰۱۱بکه  آ کش ۹۱خبری رحلللی زیتنش، 
 ۲سک ق رهراش که اکننش اداره ابنلت این شهکر را  کرعکهک ه دارد، در 

بلللکرد رنبکش رادت در بککفکلککی  ۵۱خردادبکه ابسکل گفته  ند: "روزاده 
بن ی  کد هکی بکفلکیکی از چکنکلکن  شند."  هره ز کله  لن افراد جک جک بی

گکردی   کر ز کله و ز کله درآب ی دجنبی از هردنع سکبکد هی بسئلهح  فکجعه
شند و همۀ ر ا لکر  هک بکدع بی اد ینی علمی و ادسکدی  رای حت آش و چکره

شندک .  اعتنکیی و دهکیتًک  ک ششست بناجه بی پلننهکدی بتخصصکش  ک  ی
، دنشته  ند: "گردم بککلکی ۹۰۱۱در این ارربکط سکیت شهر، شهرینربکه 

 ۰۱پسمکد  در شهر رهراش ح ود سه هزار بلللکرد رنبکش در سکل است که 
آوری غلررسمی است.   سلکری از پلمکدشکراش در قرارداد  درح  سهم جمع

اد  که حککال  جل  زده هک آدق ر پنل  ه آوری ز کله هک  رای جمع  ک شهرداری
اد . " واقعلت این است که گردم بکلی رجکرت ز کله چن ین  بلللکردر ش ه

شند و رقم دقلق این رجکرت  کک رکنجکه  که  هزار بلللکرد رنبکش  رآورد بی
( شهرداری ۹۰۱۱غلررسمی  ندش آش بنخص دلست. رک ستکش پکرسکل )

گردی سلستمکرلک کندککش را "غلرقکدندی" خنادک  و بکعککوش  رهراش ز کله
اجتمکعی وقت این سکزبکش از شهرود اش رهرادی خناست رکک در حکنرت 

گرد بنضنع را اط ع دهن . ابک این رود  کمکککش رو  بنکه هح کندک ز کله
گکردی در  ررین قر کدی فککجکعکهح ز ککلکه رش   نده است. کندککش  زر   ه

اد . آبکر دقلقی از کندککش ککر ایراش در دست دلسکت.  کر  کننربکش  نده
درحک   ۲۲هکی اخلر  اسکه آبکر اع   ش ه از سنی  هزیستی در سکل

کندککش ککر و خلک کدی که ج ب براکز این سکزبکش شک ه  کنددک ، غکلکر 
ایرادی هستن . پلروز حنکچی، شهردار سک ق رهراش، دو سکل پلش گکفکتکه 

اد ، ابکک آبککرهککی  هزار کندک ککر در کننر شنکسکیی ش ه ۰۱۱ ند که 
غلررسمی شمکر آدکش را رک  لش از سه بلللنش رخکمکلکن زده  کنددک .  کر 

دلکلکت  هک،  لنتر این کندککش که از اربکع بهکجراد ،  که اسکه این گزارم
د اشتن اوراق هنیتی بمشن است از قلم افتکده  کشن . ده فقط در رهکراش 

شهرهکیکی چکنش بنکهک ،  ویژه در ک ش  لشه در همۀ شهرهکی ایراش  ه
گکردی  احفهکش، ربریز و دیگر شهرهکی  کزر  کنکنر ز ککلکه و ز ککلکه

خند گرفته است. رفکشکلکک ز ککلکه  ای است که ا عکدی پردابنه  ه بسئله
 کیست از خکده شروع شند. ز کله قک ت  کزیکفت و غلکرقکک کت  ککزیککفکت  بی

آوری و  هکیی ج اگکده بنتقکت شک ه و  کرای جکمکع داش هرک ا   ه ز کله
چنکش که  ه بحلط زیست  سکزی آش رسکد ش آش  ه براکز  کزیکفت یک بع و 

آسل  درسکد ، دهکدی بستقت و بسئنل و البته  ک سکختکری سککلکم  ککیک  
دردظر گرفته شند. این ابر دلز  ک ا زار رننیق و  ک ککر فرهنگی  رای آشنکک 

هک  ک رفشلک پسمکد   کی  همراه  ککشک .  بکشکلکف ککردش  کردش خکدناده
هک و همۀ براکز حنعتی  ه براعکت احکنل فکنکی رکفکشکلکک   لمکرستکش

اجرا گ اشتکه  پسمکد  چنکش که در کننرهکی پلنرفته برسن  است  کی   ه
شند. این ابر دلز بستلز  ککر علمی و فرهنگی شکیسته و بسئنالده است 
و  ک ارخکذ ر ا لر اجتمکعی  رای زدودش فقر و قطع ککبت دست بککفکلکک از 

هککیکی در سککخکتککر  چنلن  ردکبه شند. آیک پلنبرد این این حنزه بلسر بی
 فسکدخلز جمهنری اس بی بمشن است؟ بسئلهح اسکسی اینجکستا
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اد ، دقش ولی فقکلکه در  هک ش ه طلبکش و رنشلت یک "جبهه" از آش دبشرات  ک اح ح
بقک  دیشتکرنر، سرکن گری و بکهلت دکعکدالده اقتصکد سلکسی در داخت کننر بنکنکأ 

در سلکست   هکی سلکسی هک و جریکش هک دلستن . بنشت احلی از دظر این چهره  حراش
هککی  خکرجی رایم دهفته است. اینشه سلکست خکرجی بکجراجنیکده رایم و فکعککلکلکت

اد  و در حکل حکضر  ک ورششستگکی  برزی سپکه در بنطقه خ ف بنکفع بلی  نده  روش
 پ یر" ش ش "دظک " دلستن .  اد  رردی  دلست، ابک بکدع "اح ح رو رو ش ه

آدچه بسّلم است و در آش دلز رردی ی دلست این است که حککملت والیت فقکلکه و 
ارفکق برد  ایراش در رضکد   ه هکی اکثریت قری  ام  ک بنکفع و خناست اقتصکد سلکسی

رر  ک  زد گی و بعلنت برد   گ رد در رقک لی خنن عملق است. این رضکد هرروز که بی
گلرد. از دی گکه حزب بک  رای حت این رضککد احکلکی و  و بحلط زیست آدکش  قرار بی

عم ه، یک احت روشن وجند دارد  و آش عبکرت اسکت از: ضکرورت حک ف کککبکت 
حککملت والیت فقله، ادجک  رغللرهکیی اسکسی در عملشرد اقتصکد سلکسی کنندی، و 

-بکلکی و  کنراوازی  کنروککرارکلکک-داراش رجکری سربکیه پکیکش دادش  ه سلطهح  زر 
ای و ضروری در برحله ککنکندکی کنکنربککش  کک شکلکن   دظکبی. این دگرگندی رینه

 گفته ش دی دلست. پلش  هکی سلکسی هک و جریکش طلبی چهره اح ح
شکرایکط در  -حزب رندهح ایراش  ر پکیهح رحللت شرایط بنخص کنندی جکبعهح ایکراش

ویژه  ک درِک بکهلِت حکککمکلکت ککنکندکی،  و  ه -دورهح "پلش" از ادتقکل ق رت سلکسی
ای  کنکلککدی،  ادجک  رسکد ش دگرگکندکی بعتق  است که کننر بک در برحلهح ضرورت  ه

بردبی، و دبنکرارلک در سطح بّلی است. بک بعتق یم که این دگرگندی ضروری فقط 
پ یر خناهک   پس از ح ف حککملت بطلق والیت فقله و ج ایی دین از حشنبت ابشکش

ش . بک همچنلن بعتق یم در  کزهح زبکدی پس از خلع ق رت سلکسی دیشتکرنر حککککم و 
فکرغ از ششت و بضمنش و رخ ادهکی دورهح ادتقککل قک رت سکلککسکی، دکخکسکتکلکن 

هکی دکگزیر عبکررن  از:بلکش  رداشتن دقش و رناش دلروهکی سلکسی دکمککیکنک هح  اق ا 
اقتصکدی کننر، دفکع از -گرا در عرحهح سلکسی و اجتمکعی هک و قنرهکی واپس طبقه

دکپ یر، حشنبتی بکتکشکی  کر ارادهح  حلح و حق حککملت بلی همچنش احلی خ شه
هکی زحمتشش و رهل ستکش جکبعکه از طکریکق اسکتکقکرار  خلق، و رأبلن حقنق رنده

 جمهنری بلی و دبنکرارلک ایراش.
گلری ببکرزه در راستککی  کنن ه در دور  ششت  لنی حنادث و رخ ادهکی رعللن پلش

 لنی رود  و چگندگی ادتقکل قک رت،  دیگر سخن، پلش گ ار از برحلۀ دیشتکرنری، یک  ه
روی، در شرایط کنندی کننر، ککنک وکککو و   سلکر بنشت و حتی دکش دی است. ازاین

زدی در کرهح حنادث و رخ ادهکی احتمکلی در این دورهح بنرداشکره کمشی چنک اش  گمکده
کن . چگندگی وقکنع بنکخکص  بنی و  ردکبهح ببکرزه  ک دیشتکرنری دمی  ه ر وین خط

ای که حککملت والیت فقله دیگر رناش ِاعکمککل  دوره -رخ ادهک در دور  ادتقکل ق رت
دزد شکمککری از  -ده  و در آستکدهح جکیگزین ش ش است ق رت سلکسی را از دست بی

ای، و ببهم در بکبککرزهح  پردازاش و دلروهکی اپنزیسلنش  ه بنضنعی احلی، گره دظریه
جکری  ک دیشتکرنری والیی رب یت ش ه است که در  هترین حکلت فقط رلف کردش وقت 
و ر م ببکرزاش است. از دی گکه بک، و در خطنط کلی، درجهح وابکد گی، اد ازه و ششت 

ویکژه حکفکظ  بقکوبت و رناش حککملت والیی  رای حفظ دستگکه حشنبتی بنجند و  ه
رسّلط ای ئنلنایک "اس   سلکسی" در بقک له  ک رناش جنبش عمنبی ض  دیشتکرکنری، 

کنن هح ششت و بضمنش دورهح ادتقکل ق رت خناهنک   ای احلی رعللن هکی داخلی عکبت
 ند. همچنلن، رأثلرگ اری رنازش ق رت در جهکش که خنِد آش دلز ُب ا  در حکل رغلکلکر 

هکی ابپریکللسکتکی، در  ویژه بنقعلت رایم والیت فقله در ارربکط  ک سلکست است و  ه
شک  ر دگرگندی داخکلکی، و  ای هستن  که  ی هکی خکرجی حکل حکضر ازجمله عکبت

 ربع آش،  ر ششت و بضمنش رخ ادهکی دوراش ادتقکل ق رت رأثلرگ ار خناهن   ند.  ه
گکه ش ه است که حککملت بکطکلکق  اکننش  خش  زرگی از جکبعه  ه این واقعلت آ

هککی  هک و س  راه دگرگندی هکی اقتصکد دکعکدالدۀ آش عکبت  حراش والیت فقله و  ردکبه
هکی فکنقککدکی  جکی رشله کردش  ه  رخی از الیه  نلکدی کننر است. در این ارربکط  ه

هککی   نراوازی  نروکرارلک دروش هر  ق رت رایم، در بقک ت،  ک پلنستن  ه اعکتکراض
هکی بک دکی  ککرگراش، ککربن اش،  کزدنستگکش، و بحروبکش و پلند  داشتن  ک اعتراض

 کیست حککملت بطلکق والیکت فکقکلکه را  خناهکده و حفظ بحلط زیست بی و آزادی
ککنک   چکلش طلبل . در این راستک حزب رندهح ایراش  کر دیگر  ر این واقعلت رأکل  بکی  ه

بنظنر ایجکد اپنزیسلندی ککرآب  و بردبی راهی وجند د ارد جز ر ارک کککرپککیکۀ  که  ه
دردکگ  هکی  ی ای بنترک و آغکز  حث و رنافق  ر سر خناست  ردکبۀ ح اقت ببکرزاری

 هکی زیر را در  ر داشته  کش : رناد  ه ف هکی احلی جکبعه که بی  خش
* ح ف ککبت رایم والیت فقله و ج ایی دین از حشنبت  ک ه ف دبنکرارلک کردش 

 حلکت سلکسی و اجتمکعی کننر 
 هکی دنللبراللسم اقتصکدی در شئنش اسکسی اقتصکد کننر  * رنقف ککبت  ردکبه

 * دفکع از حککملت بّلی 
 * بخکلفت  ک جنگ و هرگنده ب اخله خکرجی در ابنر داخلی کننر 

 * آزادی همه زد ادلکش سلکسی و عقل ری.

جک  جز  رخی رغللرهکی ظکهری در سطح حشنبت  ک جک ه روی،  ه کرد. ازاین
ش ش "رجکل سلکسی" و ثبکت اقت ار بطلق شخص دیشتکرنر و در جن  آش 

هکی رنخکلی رشراری در  پراکنی حضنر ب او  او در براسم بختلف  ک سخن
رنجله ضرورت حفظ رسلط ای ئنلنایِک "اس   سلککسکی"، هکلکی رکغکلکلکر 

پک یکر هکم  شند و ابکشککش هکی رایم ادجک  دمی ای در  نلکد سلکست اسکسی
هکی بجکز در بح ودهح سکدسنر رایم هم طبق روال بعمنل  ک  دلست. رسکده

هکک و  هک و ادتکقککد ککردش هکی فرعی و رمرکز  ر آش  زرگنمکیی کردش بسئله
خکحلت سخنککش داهکلککدکهح "رهکبکر بکعکظکم" را  ک وش  ا رازدظرهکیی  ی

هکک  ای  حراش ورحلللی ج ی در بنرد ارربکط این سخنکش  ک حت رینه رجزیه
 دن ت  کزرکب خناهن  داد. ای یک اجرایی  ه بشرر و هر چهرهح رسکده

شکند،  رر از پلش بکی  رای بثکل، درحکلی که وضعلت کننر هرروز وخلم
رکأیکلک   رأیل  شک ش یکک  هکی داخت کننر  هفتۀ گ شته دغ غه احلی رسکده

دن ش ح حلت بسعند فلکضی، گزینۀ ا راهلم رئلکسکی  کرای وزارت در 
وپرورم، در بجلس  ند. و خبر  ی خکحلت دیگر  براسم دی ار ولی  آبنزم

بکه )همراه  ک دیشته دنیسی بکرسکن   آ کش ۵۱فقله  ک "دخبگکش جناش" در روز 
حکضراش در براسم(  ند که  کر دیگر رخل ری در زبکلکنکهح "رکمک ش دکنیکن 
اس بی" و "ظرفلت دخبگی جنادکش بلت ایراش" را بطرح کرد و اینشه ایکن 

سکز پر کردش ششکف علمی کننر  ک علم جکهککدکی،  رناد  زبلنه ظرفلت "بی
عبنر از برزهکی جهکدی علم، ایجکد رم ش دنین اس بی و رکحکقکق آیکنک ه 

هکک در  درخنکش کننر  کش " ]ا[. این قبلت ربللغکت ببت ل و بشرر رسککدکه
بنرد سخنکش و ادعکهکی رنخکلی ولی فقله در بنرد "رم ش دنین اسک بکی"  

هکی خکک  او  و خلکل“  اعللحضرت شکه” یکدآور سخنکش و ادعکهکی رنخکلی 
آورد و در  اد  که بشرر  ر ز کش بی در  رپکیی "رم ش  زر  شکهننکهی آریکیی"

آفکریکنکی   کفی و رکنهکم ش . البته خلکل هکی بجکز آش زبکش ربلل  بی رسکده
 رای فری  برد  و همراه  ک آش سرکن گری در بسلر دوا  حککمکلکت ضک  

شکند.  هکی شخص دیشتکرنر بنحصر دکمکی بردبی رنهک  ه سخنکش و اق ا 
هکی سلکسی در زیر پکرچکم  هک و جریکش گنش از چهره  رای بثکل طلفی گنده

پ یر  کندش  طلبکش" و حتی  رخی  ک رک لنی "چپ" دلز در کرهح استحکله "اح ح
ویژه در اواخر دورادکش(  حککملت بطلق والیت فقله )و دلز استب اد شکه  ه

اد  و دادسته یک د ادسته در راه دوا  دیشتکرنری ولکی  کفی ببت   نده  ه خلکل
هککی  هک وجکریککش کنن . این  چهره بنکرکت کرده و بی -و همچنلن شکه -

اد  از سر  سلکسی اکننش که  ک ورششستگی ککبت دظری و عملی رو رو ش ه
استلصکل و  رای ادابهح حضنر و رأثلرگ اری، دسکت در دسکت دسکتکگککه 
دیشتکرنری حککم،  ه  رخی رغللرهکی درسطح و درظکهر خندشکش دککگکزیکر 

خند گرفتن دقش "اپنزیسلنش بکجککز  ،  ه هک اد . یشی از این رغللر دادش ش ه
ِحرِف حضنر بجکز و   وش سرکنب خندشکش در ححنه  داخلی" است که  ه

هککی  و ابشکش داشتن  رای ادتکقککد و اظکهککردکظکر در رکنیکلکتکر و ارککق
پک یکری داردا  ادک  "دکظکک " قکک کلکلکت احک ح هکوه، ب عی شک ه ک ب
 رادگلز اینشه در این رودک  رکغکلکلکر شکشکت، آدککش ضکرورت ادابکهح  رنجه

بنظنر "عبنر از  حراش در کننر" را  ک پکنکهککش شک ش زیکر  طلبی  ه اح ح
گکه گک ار از دیکشکتککرکنری  کنن . آدکش هلی بطرح بی“  رادیشکل” شعکرهکی 

ککنکنک ، چکنش  کنن  و  ر ضرورت این گ ار رأکل  دکمکی والیی را بطرح دمی
احناًل  ه وجند دیشتکرنر و حشنبت خندککبه در"دظک  جمهکنری اسک بکی 
ایراش" بعتق  دلستن . آدکش بنضنعکلکت بکبککرزه  کرای گک ار از بکرحکلکۀ 

کنن  و آش را  ک " راد ازی" از دنع آدچکه سککزبککش  دیشتکرنری والیی را رد بی
خکطکر  دادن  و از  که اد  بترادف بی طلبکش خناستکرم بجکه ین و سلطنت

 اد ا   طلبکش دگراش آبلز" اح ح افتکدش "پکیبن ی  ه بنی بسکلمت
طکلک ،  ای که اکننش زیکر لکنای احک ح هکی سلکسی هک و جریکش چهره

ای احلکت" هکمکچکنش "اپکنزیسکلکنش قککدکندکی"  یک ب علکش "رنده“  ف ایی” 
پ یر ش ش "دظک " را در داخکت کنکنر و  کنن ، بکدع اح ح آفرینی بی دقش

هکی اسکسی  ک حککملت والیکت فکقکلکه  برد   رای دگرگندی  رضکِد خناست
هک رویشردهکی سلکسی ح ف اسرائلت و آبریشکستلزی "بقکک    دادن . آش دمی

هکک و  دادن . از دظکر ایکن چکهکره پ یر ش ش "دظک " بی رهبری" بکدع اح ح
هکک  هکیی ککه کنکنر، و "دکظکک "  کک آش رینۀ  حراش  هکی سلکسی جریکش

دکپ یری  اد   رآب ه از "ادعطکف رو روست و بنج  فقر و رنگ ستی برد  ش ه
هکک و  ای استا  رای این چهکره ای" شخص خکبنه هکی بنطقه در سلکست

طل  که اکننش خناهکش همشکری دکلکروهککی چکپ و  هکی اح ح جریکش

 ادامۀ  جبهٔه متحد نیروهاى اپوزیسیون ملى و ...



۴۱۱۱آذر  ۴دوشنبه    ۷   ۴۴۱۱شمارۀ    

پیام حزب تودۀ  ایران به دومین کنگرۀ 
 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 رفقک، دوستکش
دمکین گکش و شرکت کنن گکش گرابی در دوبلن کنکگکر  حکزب چکپ ایکراش 

رککش  )ف ائلکش خلق(ا حزب رند  ایراش ضمن شکد کم  رگزاری دوبلن ککنکگکره
 کن .  رایتکش در ادجک  وظکیفی که پلش رو داری  بنفقلت آرزو بی

شند که در پی دمککیکش رسکنای ادکتکخکک ککت  کنگره شمک درحکلی  رگزار بی
و  رگمکری جنکیتشکری همچنش ا راهکلکم رئکلکسکی و  ۹۰۱۱جمهنری  ریکست

هککی فکزایکنک هح  جمهنری و هکمکچکنکلکن  کحکراش دنکد ش او  ر کرسی ریکست
هکی ض  ادسکدی ابپریکلکلکسکم آبکریکشکک  اقتصکدی و اجتمکعی، و ادابۀ رحریم

گک رادکنک .  ای  سلکر دشنار و درددکک را از سر بکی برد  بلهن بک شرایط زد گی
بککش را در  بکلکهکنککش هک بلللنش رکن از هکم سک قه که ده فقر و بحروبلتی  ی

-گلری ککنیک   کر همه العکده دشنار قرار داده است، ادابۀ فکجعه وضعلتی فنق
هکی دک خرداده سراش رایم در بقک له دشردش  کک آش در  دللت سلکست که  ه ۹۱

بکش رمک  ش ه  بلهنکش قلمت جکش  کختن ح هک هزار رن از هم ا ت ای شلنع  ه
هک ادابۀ جن خفقکش و ظکلکم، اوضککع و احکنال کنکنر را  است و همراه  ک آش

دربجمنع در آستکدهح ادفجکری  ک پلکب هکیی خطردکک قرار داده است. واقعکلکت 
رغم دکرضکیتی گسترده و فزاین   بکرد  از رایکم اسکتکبک ادی  این است که  ه

هکیی ج ی و  حککم، حشنبت جمهنری اس بی   وش رویکروی  ندش  ک چکلش
ده  و ق رت آش را داشته است رکک  کنن ه همچنکش  ه حلکت خند ادابۀ بی فلج

هککی بکخکتکلکف  هکی پراکن   برد ، ککرگراش، و الیکه هک و اعتصکب اعتراض
 زحمتشنکش را سرکنب کن .

طنر که اط ع داری ، حزب رند  ایراش در بقک  ادابه دهن   راه حکزب  همکش
ام در راه رحقق حقنق ککرگکراش  کمندلست ایراش، در طنل هنتکد سکل ببکرزه

یک ی  ه آزادی، استق ل، و ع الت اجتکمککعکی هکمکناره  و زحمتشنکش و دست
ویژه دلکروهککی چکپ  بنکدی همشکری و ارحکد عمت دلروهکی بلی و بترقی  ه

ای بنترک بلکش دلروهکی بترقی و   نده است. دست دلکفتن  ه  ردکبه ببکرزاری
هککی دکظکری  خناه کننر و خصنحًک دلروهکی چپ که قکع رًک  کی  زبلنکه آزادی

رری  ک هم داشته  کشن ، و دکرنادی در ارائه جکیگزینی بترقی و بلکی  که  دزدیک
هکی اسکسی و بهم جنکبکش  بکش ازجمله بعضت ل  رسل هح بلهن برد  جکش  ه

ض  استب ادی و دللت عم هح  ه چکلش کنل ه دن ش اسکسی رایم والیت فقله 
هککی   نده است. حزب چپ ایراش )ف ائلکش خلق(  ک ه ف بتح  ککردش حکف

جنبش  زر  ف ائلکش خلق ایراش که  لش از پنجکه سکل حلکت خند را سکپکری 
کن  پک  ه عرحه ببکرزهح سلکسی کننر گ اشت ولی بسلط شک ش دکظکریککت  بی

رنهک  ه رود  وحک ت  غلربکرکسلستی در دروش  خش بهمی از رهبری حزب ده
عمت ف ائلکش یکری درسکد   لشه در آستکدهح کنگرهح دو  حزب آدچه دمکد  کلکرودکی 

دادل  حکزب رکند   طنر که بی هکی بج د است. همکش یکفته است رود  ج ایی
وگنهکی ادجک  گرفته همناره  ر این دظر رأککلک   ایراش در جریکش دی ارهک و گفت

هککیکی  کرده است که بلکش سکختکری بکدن  جبهه و یک حزب سلکسی رکفککوت
هکی دظری روشن و ادسجک  سلکسی و  اسکسی وجند دارد. حز ی   وش دی گکه

هککیکی دیکگکر بککدکنک   حکل در رنکشکت که اعضکی رهبری آش درعلن درحکلی 
شرکت یک دقش رهکبکری ککنکنک ه داردک  ”  شنرای گ ار“و ” جمهنری خناهکش“ 

رناد    وش رأثلر از این سکختکرهک خط بستقت و سلمکی چپ خند را حکفکظ  دمی
ام  قکنل خکنِد اعضکک و رهکبکری کن . روشن دلست که چگنده جریکدی که  ه

هکیی بختلف و  عضًک بتنکقضی دارد  تناد  در راه اررکقککی سکطکح  گلری سمت
عنناش دمنده، در و کگککه  ببکرز  ض  دیشتکرنری  ه سلکستی واح  دست یک  .  ه

ککنک ، ایکن  که همچنش و گکه حزب چپ ایراش )ف ائلکش( عمت بکی”  پلش  ه“ 
رس  چهکر جریکش بختلف در حزب بنغنل  دظر بی  ه“ ارزیک ی ارائه ش ه است: 

گکرای طکرفک ار دکئکنلکلکبکرالکلکسکم  اد . جریککش غکرب فعکللت، رقک ت و ببکرزه
گککرای دبککنکککرارککلککک  گککرا(، چککِپ بککلککی دبککنکککراسککی راسککت )سککنسککلکککل

دبنکراسی بلکده و رادیشکل(، دلروهکی بکرکسلست و بککرکسکلکسکت  )سنسلکل
دکمککهککی هکنادار احک ح  هک(، و چپ هک و سنسلکللست لنلنلست )کمندلست

طکلکبککش  حشنبِت جمهنری اس بکی ) کخکش سکشکنالر هکناداراش احک ح
 ( https://bepish.org/node/5134 ) ه دقت از  …” استمرارطل 

هکی ارخکذ ش ه خصنحًک در عرحه  غردج بسکئکت جکهککدکی، درک  سلکست
هککی  روشن د اشتن از بکهلت سربکیهح ادحصکری، دقکش بکخکرب سکلککسکت

طکلکبککدکه و  دنللبراللستی در عرحه جهکش و همچنلن ع   درک بکهلت جنگ
ض  ادسکدی ابپریکللسم و عملشرد آش در گکنشکه و ککنککر جکهککش ازجکمکلکه 

هک علله بلهن بک، ازجمله دمکدهکی رکأثکلکرهککی  هکی ض  ادسکدی رحریم سلکست
هکی زبککدکی بکخکتکلکف  کروز روشکنکی در  دلروهکی راست است که در بقطع

 هکی حزب چپ ایراش )ف ائلکش خلق( داشته است. گلری بنضع
 رای حزب رند  ایراش و  سلکری از دلروهکی دیگر روشن دلکسکت ککه چکرا و 

بک  خنی از جنبش رکریخی “ رناد  ب عی شند که:  چگنده رهبری حزب چپ بی
داری جکهککدکی  و  رای سنسلکللسم و  ر ض  سربکیه” هستلم  چپ ایراش و جهکش

 است؟” غلرای ئنلنایک“حکل احرار دارد که یک حزب  کنلم و درعلن ببکرزه بی
هک رأثلر خند را  ر رود  ارحکد عمکت و  هک و دکروشنی روشن است که این رنکقض

رغکم اعک    هکی بنترک دلز گ اشته و خناه  گ اشت.  رای بثککل،  که ر م
دللت  بشرر ضرورت همشکری بنترک از سنی حزب بک که همناره رهبری شمک  ه

-خکطر دنکش دادش خط برز خند  ک دلروهکی چکپ بککرکسکلکسکت بحظنراری  ه
ررین شرایط کننر در دو سکل گ شته ازجملکه  رو  نده، در حسکه لنلنلست رو  ه

داشکت خککطکرهح هکزاراش  و گکرابکی ۹۰۱۱جمهنری  دمکیش ادتخک کری ریکست
ای بنتکرک  گلری ح اقت ککرپکیه دظر و ابشکش ششت  کخته فکجعهح بلی ربکدل جکش

  ک بنشت رو رو ش ه است.
شرکت کنن گکش گرابی دوبلن کنگر  حزب چپ ایراش )ف ائلکش خلق(ا حکزب 

هکی ج ی دظری  ک رهبری حزب چپ ایراش )فک ائکلککش  رغم رفکوت رند  ایراش  ه
خناه و دبنکرات کنکنر  ککیک   کتکنادکنک   خلق(، بعتق  است که دلروهکی آزادی

ای بنترک  رای گ ار از حشنبت دیشتکرنری و رحقکق آزادی و  پلرابنش ککرپکیه
دبنکراسی و حرکت  ه سمت  رقراری ع الت اجتمکعی  ک هم حرکت بنترکی را 

هکیی  دهی کنن . بک ابل واریم که دوبلن کنگره شمک  تناد  در این راه گک  سکزبکش
 بثبت  ردارد.

 حزب رند  ایراش
 ۹۰۱۱بکه  آ کش ۵۱

 

شند . رهبری حزب کمندلست چلن در دنست کنگره بکلکی  رر بی سکل کنچک
هککی زیکر پکنشکش  بتعه  ش  بسکحت کت زبلن ۹۰۱۱/  ۵۱۵۹خلق در سکل 

درح  افزایش ده . ایکن  ۵۰درح   ه  ۵۰از  ۹۰۱۰/  ۵۱۵۲هک را رک سکل  جنگت
هککیکی  کک  بعنکی ککشت درختکش  رای پکنشکش زبکلکن افزایش یک درح ی  ه

 سکل آین ه است.  ۰رر از بسکحت کره جنن ی طی  بسکحتی  زر 
هکیی وسلع  ه کنکورزاش دلز یکری رسکد ه است.  سکزی چلن همچنلن  ک جنگت

هک در ایکن کنکنر از   ر اسکه گزارم دنریهح "چکینک دیلی"، بلزاش ارزم جنگت
بلللکرد یناش در سکل  ۱۰۱هزار و  ۲ ه  ۹۰۰۱/  ۵۱۱۹بلللکرد یناش در سکل  ۰۱۱

بلکلکلکنش سککککنککش  ۰۱۱افزایش یکفته است که در ککهش فقر  ۹۰۱۰/ ۵۱۹۲
رکنکهکک  داشته است. اح حککت جکنکگکلک اری دکه  روستکیی سهمی رعللن کنن ه

 کن .  بحکفظت از بحلط زیست است،  لشه بعلنت برد  را هم رضملن بی
هکی  هک در بنطقه همچنلن اجرای  ردکبه بمننعلت  رداشت رجکری از جنگت 

و طرح اح حکت سلستمککرکلکک  ۹۰۱۰/ ۵۱۹۰جنگلی زیر دظر دولت در سکل 
اد  ح  بلللنش کنکورز  تنادن   لش از    کعث ش ه ۹۰۰۰/ ۵۱۱۰جنگت در سکل 

 هکی جنگلی  هره  برد .  بلللنش جری  زبلن در بنطقه ۰۰۲٫۱
دهکنک  سککخکتکن  هکی گسترده درختشکری دنکش بکی دینار سبز چلن و  ردکبه

ای  کزر   بحلطی هکی زیست رناد  پکدام هک ککری پلچل ه است، ابک بی جنگت
رناش  ک آلندگی هنا، رکخکریک   هکی  زر  و رننع زیستی بی کس  کن .  ک جنگت
وهنایی ببکرزه کرد.  لکیل  ابل وار  کشکلکم ککه کنکنرهککی  زبلن، و رغللرات آب

ای  زر  بنک ه  ک آدچه در  هکی درختشکری  لنتری  ه این بزایک پی  برد  و  ردکبه
 سررکسر چلن در حکل ادجک  است را اجرا کنن .

بکش ش ه است و رجر که   کری که گریبکدگلر برد  بلهن وجند بنش ت فکجعه
چهت سکل حککملت رایم والیت فقله دنکش داده است که این رایم ض  بردبکی 

هک دارد و ده خناست آش را دارد و  ده رناش حت بنش ت برد  را در رمکبلت آش
رناد   کش .  کرای  یقلن خکرج از این چکرچنب دمی بحلطی دلز  ه بنش ت زیست

هکی وارد ش ه  جلنگلری از رخری   لنتر بحلط زیست و ابشکش  کزسکزی ح به
هکی سلکسی و رغلکلکرهککی اجکتکمککعکی و   ه بحلط زیست کننربکش  ه رحنل

ای  نلکدی در کننر دلکز است. در این راستک  رچل ش حککملت والیکت  اقتصکدی
فقله و جکدنلنی آش  ک حشنبتی دبنکرارلک و قکدندمن ، اوللن گک  خکناهک   کند. 

رناد   ک ارحکد عمت دلکروهککی بکتکرقکی  چنلن گکبی  رای ادجک  این رغللرات بی
 ویژه ارحکد ککرگراش و دیگر زحمتشنکش عملی شند. کننر و  ه
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نجات منابع ملى کشور در گرِو برقرارى 
 حكومتى دموکراتیک و مردمى است

گلرد و ظکهرًا  ککمکککککش  شکه یم. آدچه هننز زیر دک  "قکچکق چنب" حنرت بی
ککری بنکس  دلز هننز  رای جلنگلری از این رود  بخرب پل ا دن ه در سکل  راه

بتربشع  قکچکق چنب کنکف شک ه  ۱۲۱۱گزارم اقتصکد آد ین " گ شته  ه
هشتککر  ۱۲بعکدل  ۱۱است.   ین رررل  بلزاش کنفلکت چنب قکچکق در سکل 

هکی غرب کننر در بنطقه  هشتکر از جنگت ۰۵۲هکی شمکل کننر یک  از جنگت
 [.  ۹۰۱۱بکه  اردیبهنت ۰زاگره است" ]

هککی  هکک، فکروم و حککدرات خککک زدایی هک و جنگت رویه درخت قطع  ی
ارزشمن  کنکورزی کننر، اح اث س هکی غلرککرشنکسکده، ه ر رفتن و هک ر 

آ ی، سب  فرسکیش ش ی  خکک در ایراش و  رنجهی  ه  حراش کم دادش آب و  ی
 زایی در کننر ش ه است. دردتلجه افزایش  لک کش

هککی  و طبق گزارم بنتنر ش ه از سنی بکرککز پکژوهکش ۹۰۱۲در سکل 
درحک  از  ۱۱هککی پکلکش بسککحکتکی بکعککدل  بجلس " در بقکیسه  ک دهه

هزار  ۰۱۱هکی ایراش رخری  ش ه استا همچنلن سکالده رقمی  کل   ر  جنگت
شند. در سکه دهکه  هشتکر از اراضی حکحلخلز کننر دستخنم فرسکیش بی

بکلکلکلکنش  ۹۰٫۰هکی کننر از حک ود  گ شته رک کننش در اثر رخری ، جنگت
بلللنش هشتکر رقللت یکفته است. ...  کک یکک حسککب  ۹۵٫۰هشتکر  ه ح ود 

سککل آیکنک ه دیکگکر  ۰۹سرادگنتی... درواقع اگر این رود  ادابه پل ا کن ، در 
بکهکربککه  ۵عنناش بررع و جنگت در کننر دخناهلم داشت ]بنرق،  چلزی  ه

رغم هن ارهکی ککرشنکسکش و آبکر ارائه ش ه، رخریک   حکل و  ه [.    کاین۹۰۱۲
هکی جناش خکنزسکتککش جکزئکی  هک همچنکش ادابه دارد که فروم دخت جنگت

 ای است  زر  که کننر بک درگلر آش است.  سلکر اد ک از فکجعه
بحم علی زارع چکهنکی، استکد دادنش ه بنک ع طبلعی دادنگکه رهراش، در 

هک و برارع کنکنر  بتربر ع از سطح جنگت ۰۱۱گنی : "در هر ثکدله  این بنرد بی
هککی ایکراش دکک کند  درح  از جکنکگکت ۹٫۲شند، این یعنی سکالده  رخری  بی

هککی ایکراش دکک کند  بکلکلکلکنش هکشکتککر از جکنکگکت شند  و هرسکل یکک بی
 [.  ۹۰۱۱بهربکه  ۵۱شند" ]اقتصکد آد ین،  بی

گزارم هملن بنبع خبری، ع وه  ر قکچکق غلکرقککدکندکی درخکتککش  و  نک  ه
هک دلز سکبک   هک در جنگت هک و دفن ز کله هک در دل جنگت هک، وی سکزی جنگت

فرسکیش فزاین ه خکک ش ه و دردتلجه  قکی جنگت، رننع گلکهی و جکدنری را 
هکک را سکرعکت  کنن  که این دلز خند  حرکت رو  که بکر  جکنکگکت ره ی  بی

رناش دکدی ه گرفت، ولکی  هکی طبلعی را دمی  خنن . هرچن  که رأثلر حکدثه بی
زدایی و آسل   ه بحلط زیست  شند که آیک ککهش جنگت این سئنال بطرح بی

رناش  ه رقنیت و  کزسکزی بحلط یکری رسککدک ؟ و آیکک  کک  بمشن است؟ آیک بی
 هکی طبلعی ککست؟ رناش از رأثلر حکدثه ککهش رخری  بحلط زیست بی

هککی کککرشکنککسککش  هکی کننرهکی دیگر و یکفتکه یقلن استفکده از رجر ه  ه
رناد  قک بکی  سکزی آش بی بحلط زیست در بقک له  ک رخری  بحلط زیست و  کز

در این راستک  کش  و البته بنفقلت در آش دلز دلکزبن  وجند حککملتکی بکردبکی 
هککی  است که بنکفع حلکری برد  را فرارر از سندورزی قرار ده . یشی از دمندکه

هکک و بکرارکع از  بنفق در بقک له  ک گسترم ححراهک و افزایش سطح جنکگکت
 هک رجر ه کننر چلن است. سکزی طریق جنگت

، یک سکل پس از آش که ایکن ۹۰۲۰/  ۹۱۰۱طرح درختشکری چلن در سکل 
کننر پرواه  لن پروازاده دینار سبز را رصکنیک  ککرد، آغککز شک . ایکن پکرواه 

هکیی  هکیی ج ی رو رو  ند، ابک بنفقلت که  ک چکلش بحلطی در علن این زیست
 هک دره  گلرد . رنادن  از آش بهم را دلز در  ر داشته است که سکیر کننرهک بی

بنفقلت دولت  رای رب یت چلن  ه کننری سبزرر حتی از سنی دککسکک هکم 
دهن  که در بقکیسکه  کک  ای دکسک دنکش بی رأیل  ش ه است. رصنیرهکی بکهناره

رری از سطح کننر چلن  ک درختککش و  هکی  سلکر وسلع سکل پلش، بنطقه ۵۱
رکزگی ادتنکر یکفته  اد .  یک گزارم علمی دیگر دلز که  ه هک پنشل ه ش ه جنگت

هکی درختشکری چکلکن در رکعک یکت  کن  که "دینار سبز" و  ردکبه است رأیل  بی
کنن . این گزارم رنضلکح  وهنایی این کننر دقنی بهم  کزی بی رأثلرهکی آب

هککی جک یک   وسکلکلکهح جکنکگکت اکسل  کر ن  ه ده  که بقلکه ج ب دی بی
درح  از  ۰۲هکی ج ی  چلن درواقع  لش از  کم گرفته ش ه است. جنگت دست

 دهن . کت ج ب کر ن در چلن را ادجک  بی
عنناش دینار  زر  سبز دلز شکنککخکتکه   ردکبه جنگت "پنکهگکه سه شمکلی" که 

هکی ایکن  کردککبکه کککهکش  آغکز ش . ه ف ۹۰۲۰/ ۹۱۰۰شند، در سکل  بی
 زایی در بنکطق شمکلی چلن  ند.  لک کش

هککی  کلکک ککدکی در  ححرای "گن ی" و دیگر بنطقه ۹۰۰۱/  ۵۱۱۱در سکل 
کلکلکنبکتکربکر کع در سککل گسکتکرم   ۰۱۱هزار و  بلزاش ده چلن، سکالده  ه

استکش، ککمکر کنک   ۹۰بلللکرد درخت در  ۰۰یکفتن . چلن  ک ککشتن  لش از  بی
هزار کللنبتر را ایجکد کرده است. دردتلجه این ککمکر کنک   ۲طنل  ای  ه جنگلی

هککی چکلکن در حککل  جنگلی عظلم،  لک کش
کللنبتربر ع در  ۰۱۱هزار و  ۵حکضر  لش از 

در چن  روز گ شته رصنیرهکی حمت درختکش دخت دشتستکش بر نط و حککدر 
هکی گکروهکی  هک  ه قطر و کنیت ادعشکسی وسلع در  سلکری از رسکده کردش آش 

هکی عکمکنبکی  رکراج گ اشتن ثروری از ثروت داشته است. این رصنیرهک که از  ه
کننر دنکش دارد اق ابی دیگر در رخری  هرچه  لنتر بحلط زیسکت در حککل 

 بکش است. احتضکر بلهن
هکک  هکی حمت دخکت ، دربنرد رصنیر فللم۹۰۱۱بکه  آ کش ۹۹خبرگزاری ایسنک، 

که بر نط  ه روستکهکی رود فکریککب و  هک دنشته است: "در رنضلحکت این فللم
شند ککه حک هکک  رنگ درکش در  خش ار  شهرستکش دشتستکش است ادعک بی

احله دخت  ک عمر  لش از ده سکل و در شرایط دربکل ثمردهی از زبلن ککنک ه و 
 شند ."  هک  ه کننر قطر  ه  نشهر بنتقت بی  رای حکدر کردش آش

هک را دلکز  در هملن بنرد، یکسر حل ری، دادستکش دشتستکش، فروم این دخت
دکظکر کککرشکنککسککش  دللت "غلربثمر و دارای بحصنل  ک کلفلت پکیلن و  نک  ه  ه

هکک" اعک    جهکد کنکورزی دلز غلربثمر  ندش و د اشتن حرفه اقتصکدی دخکت
هککیکی ککه در  کن  که چگکندکه دکخکت کرده است. درحکلی که او بنخص دمی

هکی بنکس  رش  دخت در ایراش ثمر خش دلستن  در کنکنرهککی حکنزه  زبلن
هکیی سنکگکلکن  کرای  هک هزینه رنادن  ثمر خش  کشن  و چرا این کننر خللج بی

 شند ؟ ثمر" بتحمت بی خری  چنلن بحصنالری " ی
شند فهمل  و دی  حکککی از آش اسکت ککه  هک و رصنیرهک بی آدچه از گزارم

شکندک  ککه در  ای از رینه کن ه ش ه و حکدر بی درختکش دخت جناش در بنطقه
دللت رغللرات اقللمی و ککهش بلزاش آب و درخکتکشککری و  چن  سکل گ شته  ه

آ ی،  ک فکجعه خنشسکلی و افزایش ریزگردهک رو کرو  افزایش بنکطق خنک و  ی
هکی بختلف گلکهکی  اد ، یعنی بنش ری که زد گی و س بت برد  و گنده  نده

هک  ک خطری ج  رو رو سکخته است و  ک از  لن رفکتکن  و جکدنری را هم بکدن  دخت
 شند. هر درختی گنیی  ه عمق این فکجعه افزوده بی

کفکیتی سکراش  هکی ض  بردبی رایم "والیت فقله" و  ی البته در سکیه سلکست
رناش از حککملت کنندی  لش از این ادتظکر داشت. هرچن  بسئلهح فروم  آش دمی

ای  ای رکزه  دلست  لشه سک قکه هکی عمنبی کننر پ ی ه بنک ع بلی و رکراج ثروت
هک ُرن  هکی داخلی بلللنش گزارم رسکده هکست که  نک  ه  سلکر طنالدی دارد.سکل

حنرت "قکدندی" و قکچکق  ه کننرهکی حکشله خللج فکره  از خکک کننربکش  ه
که  ر اسکه قنادلن جمهنری اس بی خکک  شند. و این درحکلی است  حکدر بی

ویژه خکک کنکورزی در زبره ککالهکی بمننعه حکدراری هستن   غلرحنعتی و  ه
عنکناش کککالی قککچککق  و فروم آش  ه سکیر کننرهک و  ه هر ششت که  کش   ه

دکنشکتکهح  که  کنکک  که و درحکلی  بحسنب ش ه و بجکزات قکدندی دارد.  ک وجند این
گنین  خکک  "فعکالش بحلط زیست بی  ۹۰۱۱رلربکه  ۰سکیت خبری شعکر سکل، 

حکحلخلز ایراش  ک قلمت گزاف و  ک  رچس  سلمکش، خکک حکنکعکتکی و خککک 
شند، ابک بسئنالش این بنضنع را رش ی   گل ادی  ه کننرهکی عر ی قکچکق بی

 شند. " گنین  پ ی ه قکچکق خکک د اریم و قکدندی حکدر بی کرده و بی
 ۹۰۰۱هککی دهکه  البته فروم خکک در چن  دهه گ شکتکه و اوایکت سککل

دللت آششککر شک ش آش در بکحککفکت  حنرت گسترده جریکش داشت و رنهک  ه  ه
رغکم  گنم رسل  و  که  لن  ش  و  ه ۹۰۱۰گندکگنش سروح اهک در کره آش از سکل 

اعتراض  رخی از دمکین گکش بجلس و درخناست  کرای  کررسکی عکلکنکی ایکن 
هکی برربط  ک بکنضکنع  یک از وزرا و روسکی سکزبکش بنضنع، در آش زبکش، هلی

بعصنبه ا تشکر، رئلس وقکت  ۱۲خکک، قکچکق آش را رأیل  دشردد ، ابک در "سکل 
سکزبکش حفکظت بحلط زیست کننر، قکچکق خکک از جزیره هکربکز را رکأیکلک  

 [.  ۹۰۱۰آذربکه  ۵۲کرد" ]اقتصکد آد ین، 
کننر بک همچنلن شکه  حکدرات آب شرب  ه کننرهکی بنطقه در  حبنحکهح 

ویژه در استکش خکنزسکتککش  کند. خکنزسکتککش،  هکی عظلم کننر  ه خنشسکلی
رکراج  رده ش ه است و رک کنکنش هکم  و خککش  ه هکیش، آب  ای که دخت بنطقه

هککیکی  گنیی  ردلکب ه است. در کنککر حککدثکه هلی بقک  و بسئنلی کسی  ه پکسح
شکندک ، دکقکش بکخکرب  طبلعی که سب  آسل  رسکد ش  ه بحلط زیست بکی

دلکلکت  هکی طبلکعکی اسکت.  که  کررر از حکدثه سندجنیکش در کننر  سلکر فکجعه
هکی غلرککرشنکسکده، و رکراج بنک ع زیرزبلنی، و جکز  هک، س سکزی رخری  جنگت

هک، بحلط زیست کننر و رننع زیستی آش  ک خطرهکیی  سلککر جک ی رو کرو  این
هک دلکزبن  پرداختن  ه بطکل  و جزیلکرکی  رمکبی آش  نده و هست که پرداختن  ه

هکی طبلعی و غلرطبلعی بک رود  ککهکش   لنتر است. در زبلنه هملن بخکطره
  ۷ادامه  در صفحه ای را  دنک دکی هکی کننر  ک سرعتی دجنبی و درواقکع  ککزیککفکت سطح جنگت
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این جنبش  ک شعکر جهکش را دکردجی کن علله ادناع خنندت  ر ضک  زدککش 
گکهی ردکگکی ککه دنککدکهح بکحکن  -کن ، رک جهکش ردگ دکردجی رسکدی بی آ

روزه پکلکندک ی  ۹۱ ه خند گلرد. درعلن حکل، این ککرزار  -خنندت است
 ۹۱دناببر( و حقنق  نر)۵۲است دمکدین  لن ببکرزه  ک خنندت علله زدکش )

دسکببر(، و  ک رأکل   ر اینشه خنندت علله زدکش، دقض حقنق  نر اسکت، 
زدکش و همهح دلروهکی بترقی جهکش را  رای سکختن ددلکیی عکری از ربعلض 

 خناد . ای پلگلر فرابی و ده  ه خنندت،  ه ببکرزه
دناببر  ه عنناش روز جهکدی بنع خنندت،  که کنکتککر  ۵۲گ اری روز  دک 

هککی ککنچکک  وحنلکدهح سه خناهر ببکرز  ک دک  خکدنادگی "بلرا کل" و  ک دک 
شکند. "بکلکرا ککل"هکک ککه  کک رایکم  "پکرریک"، "بکریک"، و "آدتندلک" بر نط بی

 -دیشتکرنر دوبلنلشن، واقع در آبریشککی الرکلکن -دیشتکرنری "رافکئت رروجللن"
( ۹۰۰۱آذر  ۰(   ۹۱۱۱دناببر  ۵۲کردد ،  ه دستنر آش دیشتکرنر در روز  ببکرزه بی

، در دتلجکه بکبککرزات ۹۱۱۱وحنلکده ششنجه ش د  و  ه قتت رسل د . در سکل 
دناببر ککه سککلکروز جککش  ککخکتکن  ۵۲ویژه زدکش آبریشکی الرلن، روز  زدکش،  ه
خکطر بقکوبت و ببکرزهح آدهک  ند، از طرف سکزبکش بلت بکتکحک   که  هک  ه بلرا کل

 عنناش روز جهکدی بنع خنندت علله زدکش اع   ش .
هکی بترقی زدکش، ککرزارهکی گندکگندکی  کک  روز،  ه ا تشکر سکزبکش ۹۱در این 

وقکفکه  شند. در کنکر ر م  کی هک زش در سراسر جهکش  رگزار بی شرکت بلللنش
هکی آششکر و پنهکش عکلکلکه  زدکش و سکیر دلروهکی بترقی  رای افنکی خنندت

زدکش، و  ک وجند دستکوردهکی بعّلنی که این ر م رک کننش داشته است، هنکنز 
رک رسل ش  ه رفع ککبت خنندت راه درازی در پلش است. خنندت علکلکه زدککش 

داری و قکنادکلکن و  رینه در ربعلض و دک را ری و فقر دارد که بنکسبکت سربکیه
گرایی ب هبی، هکمکناره از  ویژه واپس فرهنگ بردسکالراده و رفشر اررجکعی،  ه

کن . ربکعکلکض و  هکی گندکگنش آش را  کزرنلل  بی آش  هره  رده است و  ه ششت
دک را ری  در خ بت سند  لنتر و  کزرنلل  دلروی کککر ارزاش اسکت ککه دکظکک  

 رد . این خنکندکت  داری و دنللبراللسم از آش دهکیت سند را بی گر سربکیه سلطه
شند،  لشه چرخکه ایکن  ویژه زدکش و کندککش اعمکل بی هک،  ه رنهک علله ادسکش ده

هککی  گلرد، که دمند آش  روز  حکراش زیست را دلز در  ر بی خنندت حتی بحلط
 هکی ابروزی جکبعهح  نری است. بحلطی است که یشی از بعضت زیست

 دمندهح افغکدستکش -رغم دستکوردهکی زدکش ر او  خنندت در جهکش  ه
هکی ادجک   رغم ر م سکزبکش بلت بتح  هر سکل هن ار داده است که علی

طنر کلی خنندت  ر اسکه جنسلکت،  ش ه، خنندت علله زدکش و دختراش، و  ه
شند، که  ک بکلکزاش فکقکر و  هکی گندکگنش اعمکل بی کننرهک  ه ششت  در همهح 

هک را کطکهح بسکتکقکلکم دارد.  دک را ری و ش ت ربعلض جنسلتی حککم در جکبعه
زدک ،  یی که ابپریکللسم  ه آدهک دابن بکی هکی بنطقه هک و رنش ع وه، جنگ  ه

یشی از عنابت بهم رن ی  خنندت علله زدکش و کندککش است. دلکزی دلست که 
راه دوری  رویم  ابروزه فکجعه سرکنب و خنندت افسکرگسلختکه عکلکلکه زدککش 

فکقکط   ای زد ه و گنیک در جلن چنم  نریت بتکرقکی اسکت. دکه افغکدستکش دمنده
اوضکع افغکدستکش،  لشه وضعلت آوارگکش فلسطلنی، زدکش و ککندکککش یکمکنکی، 

جکن در راه ُپکرخکطکر  سنری، عراقی... و جس هکی از آب گرفتهح کندککش پکنککه
کن . همچنکلکن،  کر  پنکهن گی، وج اش  نریت بترقی را همچنکش بننم بی

هکی دظکبی در آدهکک  هکی بتع د، در  رخی از بنکطقی که درگلری طبق گزارم
ده ، ع وه  ر استفکده از کندککش در جنگ، از زدکش و دختراش دکلکز  که  رخ بی

شند. یک در  سلکری از بکنککطکق  عنناش س حی علله دلروی بخکلف استفکده بی
خصنص در کننرهکی رحت سلطه اس   سلکسکی( از قکنادکلکن شکرع و  ) ه

 کورهکی اررجکعی سنتی و قنادلن بردسکالر  رای رنجله کردش خنندت عکلکلکه 
شکند.  هک علله آدکش و سل  حقنق آدهک استکفککده بکی زدکش و افزایش بح ودیت

هککی  هکی بتع د دکبنسی و افزایش ازدواج کندککش در ایراش دمنده )فکجعه قتت
 درددککی از این وضع است.( 

ع وه  ر بناردی که اشکره ش ، آبکرهکی جهکدی حککی از آش است که ابروزه 
هکی خکدگی علله زدکش و  ،  ر بلزاش خنندت۹۱-گلری جهکدی کنوی   ر اثر همه

کندککش افزوده ش ه و در علن حکل ابنلت اقتصکدی زدکش در بکعکرض خکطکر 
 ج ی قرار گرفته است.

 
 تعریف خشونت علیه زنان چیست؟

 نک  ه گزارم سکزبکش بلت بتح ، از هر سه زش در جهکش، یک دفر خنندکت 
هکی روحی و روادی است که در    دی را رجر ه کرده است، و این ج ا از خنندت

شند. ابک  که طکنر ککلکی   سلکری از کننرهک  ه طنر روزبره علله زدکش اعمکل بی
 رعریف خنندت علله زدکش چلست؟

، کملتهح بقک  زدکش که زیر دظر کملته حقنق  نر قکرار داشکت، ۹۱۱۰در سکل 
ای را  ه رصنی  سکزبکش بلت بتح  رسکد  که در آش خنندت علله زدککش     اع بله

رناد   روشنی رعریف ش ه  ند: "خنندت علله زدکش" هرگنده رفتکری است که بی  ه
اع بلکه بصکّنب  ۵ ه آسل    دی، جنسی، یک روادی زدکش بنجر شند. طبق بکده 

 سکزبکش بلت بتح ، بصکدیق خنندت عبکررن  از:
زدش،   هکی جسمی، جنسی، و روادی در خککدکناده، شککبکت ککتکک    خنندت -

سنءاستفکدهح جنسی از کندککش دختر، خنندت در روا ط زدکشنیی، ختنه زدککش، و 
کنی جنکسکی     هکی بر نط  ه استثمکر و  هره   دیگر اعمکل سنتی خنن و خنندت

 از زدکش 
هکی جسمی، جنسی، و روادی در جکبعه شکبت رجکوز، سنءاستفکده،    خنندت -

آزار و ره ی  جنسی در بحت ککر و بؤسسکت آبنزشی، خری  و فکروم زدککش، و 
 فحنکی اجبکری 

 خنندت جسمی، جنسی، و روادی رنسط دولت. -
 

هتا  هتنتانتی زنتان بترا    ت   نگاهی کوتاه به اسناد نشستت
 خشونت علیه زنان

هکی دکیرو ی و پشکن، و  یی زدکش، از جمله دنست هکی جهکدی وبنطقه همکیش
 سلکری از بصّن کت دیگر بر نط  ه جنسلت، سکزبکش بلت بتح  را  ه حمکیکت و 
ر م در راه  هبند وضعلت زدکش از طریق فنکر  ه کننرهکی عضکن و رکعکلکلکن 

هکیی که   ه فرودستی زدکش بنجکر  راهشکرهکیی  رای رفع خنندت و دیگر دشناری
رسکدکی  روزه  دکردجی و اط ع ۹۱شند، وادار کرده است. حمکیت از ککرزارهکی  بی

رناش یشی از  و ایجکد حسکسلت دسبت  ه پ ی ه خنندت علله زدکش در جهکش را بی
هکی بنفق در راه رفع خنندت علله زدککش،  این راهشکرهک دادست. یشی از همکیش

(  ند که ر ا لر قکدندی، حمکیتی، و آبنزشی در راه ببکرزه  کک ۹۱۱۲همکیش پشن )
هک و  که راهشکرهکی حمکیتی دولت ۲خنندت علله زدکش ارائه کرد. همکیش پشن+

سکزبکش بلت بتح  در راستکی ح ف خنندت علله زدکش را  کلککش ککرد، و دکلکز 
که در جریکش آش،  ه بنش ت بنجند  رای  هبکند وضکعکلکت  ۹۱دنست پشن+

کن کردش خنکندکت عکلکلکه زدککش  زدکش و دستکوردهک و بنادع بنجند در راه رینه
پرداخته ش . اسنکد دیگری که در این زبلنه وجند دارد، از جملکه عکبککررکنک  از: 

( که در آش خنندت علله زدکش، دقض حقکنق  نکر ۵۱۱۱اع بلهح رنسعهح هزاره )
جککدکبکه  دکبل ه ش ، و  رای اوللن  کر، گزارشگر ویژه بنضنعی  رای  ررسی همکه

هکی سنتی، بحلی، و قنبی یک قکدندی آش در سکطکح  خنندت علله زدکش و رینه
ع وه، ببکرزهح زدکش عکلکلکه خنکندکت  یی، و بلی رعللن ش .  ه المللی، بنطقه  لن

کننر جهکش "پلمکش رفع هرگندکه  ۹۱۲کننر از  ۹۰۰، ۵۱۹۰سب  ش  رک در سکل 
 ربعلض علله زدکش" را در قنادلن خند  گنجکدن .

 
 برخی از آما ها  هشدا دهندٔه سازمان ملل متحد 

 نک  ر آبکر جهکدی، از هر سه دختر و زش، یک دفر در طنل زدک گکی خکند در  -
گلرد که اغل  از طرف شریک زدک گکی  بعرض خنندت جسمی یک جنسی قرار بی

 آدهکست.
درح  از زدکش بتأهت در بنرد روا ط جنسی، اسکتکفککده از وسککیکت  ۲۵فقط  -

 گلری دارد . هکی  ه اشتی خند اختلکر رصملم جلنگلری از  کرداری، و براقبت
  بلللنش زش و دختکر زدک گکی ۰۲۱در حکل حکضر در سراسر جهکش در ح ود  -
 اد . سکلگی ازدواج کرده ۹۰کنن  که پلش از  بی

از هر دو قتت زدکش، یک قکتکت  که دسکت  -

 ادامۀ بیانیۀ تشكیالت دموکراتیک زنان ایران ...

  ۴۴ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱آذر  ۴دوشنبه    ۴۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

شریک زد گی یک اعضکی خکدناده زدکش حنرت گرفته است، در حککلکی ککه 
بکنرد  ۵۱هملن آبکر  رای برداش، یک بنرد قتت  ه دست دزدیشکش از هر 

 قتت است.
درح  از کت قر کدلکش قکچکق ادسکش در سراسر جکهککش، زدککش و  ۰۹  -

 گلرد . چهکر  آدهک بنرد سنءاستفکده جنسی قرار بی  دختراش هستن ، و سه
هککی  خنندت علله زدکش در ایراش: حقنق ادسکدی زدکش قر کدکی ادک ینکه

 قروش وسطکیی حککملت استب ادی
هکی جهکش اسکت ککه  جمهنری اس بی ایراش یشی از بع ود حشنبت

خککطکر  هننز پلمکش رفع ربعلض علله زدکش را ابضک دشکرده اسکت، ابکک  که
المللی، بنظف  ه جلنگلری از اعمککل  هکی  لن رعه هکیش در سکیر پلمکش

 خنندت علله زدکش است. ابک واقعلت چلست؟
بنکسبت "روز جهکدی بنع خنندت علله زدکش"، در  لنتر کنکنرهککی    ه

هکی غلردولتی ر م  هک،  لشه دهکدهکی ب دی و سکزبکش رنهک دولت  ددلک، ده
کنن  رک در این روز آبکری از بلزاش خنندت علله زدکش و دلز فهرستی از  بی

ککرهکیی که در سکل گ شته  رای کم کردش بلزاش خنندت عللکه زدککش و 
اد ، ارائه دهکنک . ابکک در جکمکهکنری  دی ه ادجک  داده حمکیت از زدکش خنندت

اس بی ایراش آبکر دقلقی از بلزاش خنندت بنجند دلست. در حکلی که جکبعکه 
هکی گندکگنش خنندت علله زدکش در حکنزهح زدک گکی خصکنحکی و  دچکر آسل 

هککی  هک و الیحه هکیی در راه قکدندی کردش طرح عمنبی است، همچنکش ر م
  خنن . گلرد که  ه خنندت رسملت بی ستلز حنرت بی زش

هکی جهکدی زدکش آب ه است، دک را ری  طنر که در اسنکد رسمی همکیش همکش
هک در  را ر بحِن خنندت است.  ر این اسککه،  ررین بکدع جنسلتی یشی از بهم

هکی قکدندی رو رو هسکتکنک . ابکروزه،  زدکش ایراش  ک خنندت سکختکری و ربعلض
هکی ض  زدی که از قبت وجند داشت، رایم والیی دلز قنادلنی را  ع وه  ر قکدنش

هککی گکندککگکنش  دنلن کردش زدکش و  لروش راد ش آدکش از عرحه بنظنر خکده   ه
زد گی اجتمکعی و اقتصکدی رصنی  کرده است. قنادلن ب دی و جزایی همه در 

آبکلکز  اد . قنادلن بردسکالر و ربعکلکض رطک ق  ک شرع و فقه شلعه و بنبعث از آش
 خنن . از آش جمله اسکت  علله زدکش آششکرا  ه  ربعلض و خنندت رسملت بی

وقت کردش ککر  کدکناش، رصکنیک  الیکحکهح ضک ادسککدکی  هکیی چنش دلمه قکدنش
هک، ربعلض در عرحهح ب یکریکت و   ن ِی جنسلتی در دادنگکه  "خکدناده"، سهمله

هکی فرزد آوری  ه  هکی شغلی، طرح "حجکب و عفکف"، اجرای سلکست فعکللت
هکی اقتصکدی، سلکسی، و فرهنگی که زدککش  دستنر ولی فقله، و ادناع ربعلض

هکیی بستقت و  را رحقنق،  لشه ا زاری در بکلشلت برداش بحسنب  را ده ادسکش
هکی  کرز خنندت سکختکری علکلکه زدککش شکمکرده  اینهک از دمنده  کنن . همهح  بی
 شند . بی

ررین دمنده در این بنرد، قکدنش "حمکیت از خکدناده و جنادکی جکمکعکلکت"  رکزه
 کر اقتصکدی برد ، و  ه ددبکل اجرایی  رغم وضعلت وخلم و فکجعه است که علی

کردش دغ غه ولی فقله در ارربکط  ک ازدیکد جمعلت، اخلرًا  ه رصکنیک  رسکلک . 
ککرشنکسکش بعتق د  که این قکدنش از طرفی  کک بکحک ود ککردش اسکتکفککده از 

هکی بقکر تی و ایک ز را  که  هکی پلنگلری از  کرداری، بنجی از  لمکری روم
هکی ازدواج، از جمله وا   ددبکل خناه  داشت، و از طرف دیگر،  ک دادش بننق

بکدری دابن  همسری و کندک  کر کندک هک،  ه افزایش بعضت فکجعه  ه خکدناده
بنتنر کرد، فقط “ ایسنک ”ررین گزارم برکز آبکر ایراش که  زد . ) راسکه رکزه بی

بنرد ازدواج کندککش ثبت ش ه اسکت ککه در  ۱۰۲۰رع اد  ۹۰۱۱در  هکر سکل 
درح  افزایش داشته است . همکچکنکلکن ایکن  ۰۵ح ود ۱۱قلکه  ک آبکر سکل 

ازدواج  ۹۰۱۱سکله دلز در  هکر  ۹۱رک  ۹۲دختر  ۲۵۵هزار و  ۰۲گنی   گزارم بی
ش ه در سککزبککش ثکبکت   هکی ثبت رسمی اد . البته این آبکر رنهک از ازدواج کرده

شند(   احنال کننر است و  ه گفته بتخصصکش، اغل  ازدواج کندککش ثبت دمی
ع وه،  ک بح ود ش ش غر کلگری ادتلشی در این قکدنش، رنل  کندککش دچککر   ه

هککی  دکرنادی جسمی و ذهنی، در کنکر رنل  کندککش ببکتک   که ایک ز و سکقکط
هکی فراواش جسمی و روحکی  غلرقکدندی و دکابن افزایش خناه  یکفت که آسل 

کن . این طرح  ک چراغ سبز   ه زدکش وارد و خنندتی بضکعف  ر آدکش رحملت بی
دری  ادسله خزعلی، بعکوش رئلکسکی در ابکنر زدککش، و  ولی فقله و حمکیت  ی

هکی گسترده پلرابنش آش در کننر،  ک عجله پس از  ررسی در  رغم بخکلفت علی
کملسلنش بنترک بجلس و   وش  ررسی در ححن علنی از رصنی  بجلس و 

هککی اجکرایکی    فکحله شنرای دگهبکش گ شت، و  ه عنناش قکدنش  ه دستگکه
ع وه،  ک رصنی  این قکدنش اررجکعی، حق زدکش  ر   ش خنیش  کر  ا  غ ش .  ه

 ستلز اس بی قرار گرفت. گرایکش زش ورکز واپس دیگر بنرد رکخت
 ن  رأبلن ابنلت زدکش  ک رکمکک  جکرح و  همهح اینهک در حکلی است که الیحه دلم

هکی طنالدی است ککه در راه قکم و  هکی فراوادی که روی آش ش ، سکل رع یت
دژاد، رئکلکس  خنرد.  ه گفتهح بحم رضک زیبکیی بجلس و شنرای دگهبکش خکک بی

ای  ک  ندجه فراواش از  کندجکهح بکلکی( ککه  پژوهنش ه زش و خکدناده )پژوهنش ه
ده : "وقتی بتنی  رای خنندت عللکه  دی گکه رایم والیی را  ک حراحت  کزرکب بی

هک چق ر بهم هسکتکنک ؟ یکک  شند،  کی  این لحکظ شند که خنندت  زدکش آبکده بی
رکنادکلکم  ای  ند ککه دکمکی خنندت علله زدکش چه بلزاش بهم است؟ اگر  ه گنده

رفکوت  کشلم، سپس در بنرد قکدنش آش  ه دتلجه  رسلم، در دکتکلکجکه الیکحکه   ی
گکنیک :  بهمی دلستا او در خصنص دالیت حنزه  رای بخکلفت  ک این الیحه بی

"اگر در بشکدلز  رر لتی، زش را آبکده کنلم که اقت ار برد را  پ یرد، این ارکفککقککت 
هک از ع   کرابت دفس فرد ایجککد  آی  و  ه دظر بن، خنندت )خنندت( پلش دمی

شند و  کی  سلستم رر لتی  که سکمکتکی  کرود ککه ککرابکت دکفکس ایکجککد  بی
(  نک  ر این دی گکه اررجکعی اسک   سکلککسکی، ککه ۱۱اسفن   ۹۵کن ." )رسنلم، 

هکیی از قبلت رایم والیت فقله در ایراش و طکلبکش در افغکدستکش پرچم ار آش  دمنده
رنهک "چلز بهمی دلست" و رفع خنندت دلز "دگکهکی غکر کی"  هستن ، خنندت ده

است و زدکش  کی  در بشکدلسمی رر لتی اقت ار برد را  پ یرد ،  لشه  رای حشمرادی 
سکزی و  ه رسملت شنکختن و  گرا ابری حلکری است که  ه عکدی هکی واپس رایم

هک سککل اعکتکراض  قکدندی کردش خنندت اق ا  کن .  ه هملن سب ،  ک وجند ده
هکی حقنقی و قکدندی در ایکن عکرحکه بکهکم، و  فعکالش ب دی و زدکش  ه ککستی

یک  ، و حکتکی در  کرخکی بکنارد  هک راه بی رخ ادهکی دلخراشی که گکه  ه رسکده
رکناش ادکتکظککر  شند ، دکمکی جکی بتهم، افنککنن گکش آش دستگلر و زد ادی بی  ه

ستلز  ای  رای رأبلن ابنلت واقعی زدکش در رایم استب ادی و زش داشت که الیحه
 والیی ایراش، که خند دکقض ابنلت زدکش است،  ه رصنی  رس .

 رای پی  ردش  ه عمق خنندت در قنادلن ایراش ککفی است  ک ادکلکم ککه در 
قکدنش ب دی ایراش، زش حق ررک خکدهح بنترک  ک همسر را د ارد بکگکر فکقکط در 
حنرت خطر جکدی یک بسئلهح شرافتی، که آش را هم  کی   ک شکه  حکلح در دادگککه 

این قکدنش، ریکست خکدناده را از "خصکیص ادحصکری" برد  ۹۹۱۲ثک ت کن ا بکده 
رأکل  دارد که اگر زش از ادای وظکیفکش در  کرا کر شکنهکر  ۹۹۱۰داد . بکده  بی

رناد  از دادش دفقه )خرجی( ابتنکع کن . حق رکمکشکلکن  خندداری کن ، شنهر بی
جنسی در فقه اس بی، حق بسلم شنهر  ر زش است، و زش   وش ع ر شکرعکی 

کن  ککه زش  قکدنش ب دی بقرر بی ۹۹۹۰رناد  بکدع دزدیشی شنهر شند. بکده  دمی
کن  و... اینهک فقط چن  دمندکه از  ای سککن شند که شنهر رعللن بی  کی  در خکده

"اقت ار"ی است که  نک  ه سخنکش رئلس پژوهنش ه رایکم والیکی، و در دکبکند 
ای  که زدککش و  استق ل اقتصکدی، زدکش  کی  پ یرای آش  کشن   آش هم در جکبعه

هکی ببککرزارکی و  هک، در  سلکری از عرحه هک و سرکنب دختراش  ک رمک  بح ودیت
 فرهنگی و علمی پلنتکز و جلندار هستن .

 نک راین،  را ری جنسلتی ذکر ش ه در سن  "پلمکش رفع ربعلض علله زدکش" ککه 
ایراش از ابضکی آش پرهلز دارد، در رضکد آششکر  ک احنل قکدنش اسکسی جمهکنری 

هککی شکرع  اس بی ایراش است که خناهکش رعکیت   وش چنش و چرای ضک طکه
 اس   است.

 
 

 ادامۀ بیانیۀ تشكیالت دموکراتیک زنان ایران ...

  ۴۱ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱آذر  ۴دوشنبه    ۴۴   ۴۴۱۱شمارۀ    

 خشونت د  حوزٔه خصوصی
فقط در بعرض خنندت سکختکری و دولتی قرار دارد ،  لشه  زدکش و دختراش ده

هکی خکدگی و جنسلتی که در خککرج از خککدکناده  کر آدککش   کر هزینه خنندت
ای ککه در ابکر  یکفکتکه شند دلز  ه دوم آدهکست: از خنندت دظک  رحملت بی

پنشش )حجکب( زدکش و رفتکرشکش در بحلط ککر و رحصلت و در دکابنی کنچه و 
هکی دکبنسی و رجکوز از سنی بکحککر   شند، رک قتت خلک کش  ه زدکش رحملت بی

ده  و در بناردی اد ک  ککزرککب  کلکرودکی  که اغل  در چکردیناری خکده رخ بی
دژاد در کتکب "فکجعه خککبکنم" اشککره  طنر که پروین  ختلکری یک  .  همکش بی
هکی اجبکری، احرار  ر اینشه  کردش از ازدواج کن ، در بناردی بثت سرپلچی  بی

ام را ادتخکب کن ،  رقراری روا ط عکشکقککدکه  دختری  خناه  خند همسر آین ه
که رفتکرهکی ض دکبنسی، …  غلربتعکرف، خلکدت  ه همسر، زدک، فرار از خکده، و

ده .    کری رخ بی هکی فکجعه شند ، قتت  عفتی،   دکبی، و فضکحت رلقی بی  ی
رناد   کعث وقنع این دنع  اسکه دلز بی حتی گکهی اوقکت، ادتنکر یک شکیعهح  ی

هک در  هکی درددککی از این قتت هکی اخلر  کرهک شکه  دمنده هک شند  در بکه قتت
  کر گ ره گرفته رک قتت فکئزه و فکطمه و روبلنک. هک  ندیم، از قتت فکجعه رسکده

گکهی از بککدهح قککدکندکی  در  رخی از بنارد، بکدن  قتت روبلنک اشرفی، پ ر  ک آ
قککدکنش  ۵۵۱زد :   کراسککه بککده  بر نط این بنارد، دست  ه قتت فرزد  بی

که پ ر یک جّ  پ ری فرزد  خند را  شن ، قصککص  حنرری   بجکزات اس بی، در
شند، و  ه پرداخت دیه قتت  ه ورثه و رعزیر بحشن  خناه  ش   "ابتکلککز"ی  دمی

هککی  دهک  ککه از بکجککزات هکی دکبنسی ابشکش بکی که  ه افراد بررش  قتت
سنگلن فرار کنن .  نک  ه گزارم روزدکبهح شرق، پروین ذ لحی، فعکل حنزه زدککش 

هکی  که  کهککدکه دککبکنه کککر  هکست روی قتت در بریناش کردستکش که ب ت
گنی   زدکدی که  ه گفکتکهح او، دیکگکر  کن ، از رغللر دگرم زدکش کردستکش بی بی

 خناهن  بثت گ شته زد گی کنن .  دمی
شند، ابک طبکق رحک  او و  گنی  که آبکر رسمی در این  کره اع   دمی او بی

هکی دککبکنسکی در  کنی  ک ادگلزه بنرد زش ۵۱۱و  دیگر فعکالش همراه او، هزار 
هک در کردستکش، ایک  ،  سکل گ شته رخ داده است: "این قتت ۵۱کت ایراش در 

رهراش، آذر کیجکش غر ی، و سکیر شهرهک هم وجند دارد  ولی  ه این دللت افشککر 
خناهن  بثت گ شکتکه زدک گکی  هک دیگر دمی بتنجه کردستکش ش ه است که زش

 کنن ." 
در بنرد رجکوز رنسط بحکر  )زدکی بحکر (، ادشکر و رک نادگکری این اعمکل در 
ایراش سب  ش ه است که در عمت هلی آبکری از بنارد وقنع این دنع خنکندکت 

هکی گ شته، بر  دلخرام یکک دکنزاد  خکدگی در کننر بنتنر دنند. در بکه
هک راه یکفت. خکدم  لل  راش ، خکبکردکگککر و  بکهه  ر اثر رجکوز پ ر،  ه رسکده ۹۰

گنی : "بناردی که از رکجککوز بکحککر   که  فعکل ب دی،  ه روزدکبه هم لی بی
زدک . در  کن ، در واقع دنک کنه یخی است که  کلکروش بکی هک راه پل ا بی رسکده 

خککطکر  شند، ابکک  که هک اعمکل بی هک در ایراش، این خنندت  سلکری از خکدناده
احط ح حفظ آ روی خکدناده، بعمناًل این بسئلکه در  رک نادگکری و همچنلن  ه

شند و قر کدلکش حکدثه  ک ربعکت عکطفی،  پنت دینارهکی همکش خکده  کیشنت بی
 کنن ." هک ردج بی روادی، و جسمی این بنضنع سکل

ضعف قکدنش حکمککیکتکی و دکبکند   درستی  ه کندککش را  ه  او رجکوز بحکر   ه
ربعکت بنفی آش، قنادلکنکی را  بحکر   ک رنجه  ه   ده : "رجکوز  ه آبنزم ر ط بی

دیک ه حکمککیکت   طلب  که ککرآب ، عملی، و بنخص  نده و  تناد  از آسل  بی
ای د اریم و اگر هم داریم در سکیه  کن ، ابک در این زبلنه بک قکدنش حمکیتی قنی

شند. در زبلنه آبنزم دلز غکفکلکت زیککد حکنرت گکرفکتکه و  است و اجرا دمی
دهلکم. در دکبکند ایکن  وال ین آبنزم وال ی دمی هک  سلکر است.  ه  بح ودیت

 کنلم." هک، ازدواج و فرزد آوری را دلز ربلل  بی  آبنزم
زیکرا  -" یندسشن که بصن هح آش لکغکن شک ۵۱۰۱دادلم که "سن  آبنزشی  بی

زیست،  کرا کری  سن ی دکظر  ه آبنزم بحلط -زعم ولی فقله  "ویرادگر"  ند  ه
هکی  را ر اجتمکعی  رای زدکش و برداش، حقکنق  نکر، رفکع  جنسلتی و فرحت

هک، احترا   ه رننع فرهنگی و ررویج آبنزم  لن فکرهکنکگکی،  ربعلض از اقللت
کنکر گ اشتن گفتمکش هنیتی  سته، رر لت دست ج ی   ک دگکه شهرود  جهککدکی، 
فرهنگ حلح، و ع   خنندت  ند. این سن  و بنارد ذکر ش ه در آش از هکمککش 

المللی سبک  ا ت ا  ک بخکلفت ش ی  ولی فقله رو رو ش  که گفت: "این سن   لن
ای  کک  کن ." )دی ار خککبکنکه زد گی بعلنب و ویرادگر و فکس  غر ی را ررویج بی

 (۱۰اردیبهنت  ۹۹بعلمکش و فرهنگلکش سراسر کننر، 
 

 تشدید خشونت خانگی د  ایران
ررین دالیت افزایش خنندت علله زدکش در شکرایکط ابکروز ایکراش،  یشی از بهم

پ یکری  کلکنکتکر زدککش از ایکن  رن ی  فقر و  لشکری و اعتلکد و در دتلجه، آسل 
هکی  زر  اجتمکعی است که همراه  ک گسترم فقر،  ه رنک یک  شکشککف  بعضت

ویکژه زدککش  هکی  لنتر علله زدکش بنجر ش ه است.  که طبقکری و اعمکل خنندت
فرودست جکبعه در این شرایط  در بعرض خنندت  لنتری قرار دارد . خنکندکت 

هککی  خکدگی فقط بر نط  ه آسل    دی دلست،  لشه در  کر گکلکردک ه خنکندکت
 شند که در آبکرهک جکئی د ارد .  ک بی و روادی دلز بی

بعصنبه ا تشکر، بعکوش سک ق ابنر زدکش و خکدناده، اواخر  همن سکل گ شته در 
المللی زدکش، حلح، و ابنلت پکی ار در رهراش ادعکک ککرد: "در  حکشله دنست  لن

جکبعه بک خنندت خکدگی و اجتمکعی علله زدکش آبکر  کالیی د ارد و در بقکیسه  کک 
سکیر کننرهک، ایراش وضعلت  هکتکری دارد." او ادعککی خکند را  کر بکبکنککی 

هکی ثبت ش ه در پزششی قکدندی و براکز دلروی ادتظکبی بکطکرح ککرد،  ششکیت
هک در دکتکلکجکه "آ کروداری"،  البته   وش اشکره  ه ثبت دن ش  سلکری از خنندت

هککی گکندککگکنش در جککبکعکه، و  سکزی خنندت و ررویج آش  که شکشکت عکدی
شکمککرد.  هکی قکدندی و  ستر فرهنگی که خنندت را ابری طبلکعکی بکی دکرسکیی

 رای دمنده، در قکدنش بجکزات اس بی، خنندت خکدگی فقط از طکریکق بکنارد 
بنخص قک ت اثبکت است، ولی بعمناًل زش و شنهر در این گکندکه بکنارد رکنکهکک 
هستن  و شکه ی وجند د ارد.  ه هملن دللت،  نک  ه دظکر کککرشکنککسککش، بکناد 
قکدندی فعلی و بنجند هلی کمشی  ه زدی )یک بردی( ککه بکنرد خنکندکت واقکع 

 کن . شند دمی بی
 ۵۱طی گزارشی اع   کرد که در کننر بک از هر  ۱۰سکیت خبری  ردک در بهر 

درحک   ۰۲گلرد، ابک کمتر از  دفر یک دفر بنرد خنندت خکدگی همسرم قرار بی
شکند )قکک کت  هکی خکدگی  ه پللس یک اوراادس اجتمکعی گزارم بکی از خنندت

رنجه بعکوش سک ق(. رئلس اوراادس اجتمکعی کننر دلز در این  کره اظهکر داشت 
هک  ک این سکبکده در بقکیسه  ک ب ت بنک ه  ، رمکه۱۱بکه پکیکدی سکل  که  در شش 

درح ی داشته است. در حکنرت گکزارم و  ۵۱در سکل گ شته رش ی  لش از 
ای است که عککبکت  ششکیت دلز همسر آزاردی ه بجبنر  ه  کزگنت  ه همکش خکده

 هکی دولتی و خکده ابن و غلره خبری دلست.   خنندت در آدجکست و از حمکیت
 

 کرونا و تشدید خشونت
بنش ت اقتصکدی و افزایش  لشککری در دوراش شکلکنع ککرودکک یکشکی از  

ویکژه در  هکی خکدگی است که  که ررین عنابت رأثلرگ ار  ر افزایش خنندت احلی
بلکش اقنکر فرودست جکبعه رن ی  ش ه است.  ه گفته رئلس اوراادس اجتمکعکی 

ررین بکنرد اوراادکس   کننر، خنندت خکدگی و "بسکئت  لن زش و شنهر" اسکسی
درح ی  ه خکند اخکتکصککص داده اسکت.  ۰۰اجتمکعی است، و آبکری ح ود 

گلری ککرودکک، از هکر  ش ه، در جریکش همه همچنلن،  ر اسکه آبکرهکی اع   
شش زش شکغت یک زش  ک از دست دادش شغلش رو رو  نده است. درح  ککهش 

، چهکرده  را ر  لش از برداش  کنده اسکت. ۱۰زدکش شکغت در ایراش در طنل سکل 
هزار زش ۰۱۰، چهکربلللنش و ۱۰طبق  رآوردهکی برکز آبکر ایراش، در پکیلز سکل 

هزار دفکر کککهکش،  که  ۰۰۰ ک  ۱۱اد . این رقم رک پکیلز سکل  در ایراش شکغت  نده
 هزار دفر رسل ه است.۱۱۹بلللنش و  سه

 
 چه باید کرد؟

رنشل ت دبنکرارلک زدکش ایراش اعتقکد دارد که ددلکی عکری از خنکندکت در 
گرو استقرار دظک  سلکسی، اجتمکعی، و اقتصکدی عکدالده است.  ه هملن دللت، 
حت بعضت خنندت علله زدکش و  سترسکزی  رای بحن آش در بلهن استکبک ادزدهح 
بک دلکزبن  رغللراری اسکسی در دظک  حشنبتی و ادجک  رحنل سلکسی، اقتصککدی، 

ستلزی  و فرهنگی در جکبعه است. این ابر ج ا از ببکرزه زدکش )و برداش( علله زش
هکی برد  دلست. گسترم گفتمکش رفع ادناع  و خنندت و ببکرزات سراسری رنده

هک در جکبعه، که فعکالش ب دی و زدکش  کک  خنندت و ربعلض علله زدکش و دختر چه
هکی اخلر در راه آش ر م فراوادی ککرده و  هکی بنجند در سکل رمک  بح ودیت

هکی وسلع بکرد  جککش  که لک   اد   اعتراض دمکیی بتهم ش ه گکه حتی  ه سلکه
هکی اخلر  ایستکدگی و بقکوبت برد   ع التی و اختنکق در سکل رسل ه از فقر و  ی

هکک  ککه ده ۱۰بعترض در بقک ت رایم سرکن گر و ض بردبی، از جمله در آ ککش 
کنته از زش و برد  ر جکی گ اشت  ببکرزات پلگلرادهح بکدراش دادخناه، بعلکمککش، 
 کزدنستگکش، و ککرگراش  و رظکهرات پرششنه اخلر برد  احفهکش در اعتراض  که 

اککنکنش  دار ککه هکم آ ی و غلره، دنکش از دبردی است پلگلر و ادابکه بعضت  ی
ای  رود رکک در آیکنک ه هکی رایم والیت فقله را  ه لرزه در آورده است و بکی ستنش

 چن اش دور،  ک ببکرزه بتح  همهح دلروهکی بردبی  ه پلروزی  رس . ده

 ادامۀ بیانیۀ تشكیالت دموکراتیک زنان ایران ...
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۹۰دناببر ) ۰-۲پنجکه و شنملن کنگرهح حزب کمندلست  ریتکدلک در روزهکی 
دمکین ه در بجتمکع راسکشکلکن هککوه در  ۹۰۱آ کش(  ک شرکت  لش از  ۹۱-

جننب لن ش، که دفتر برکزی حزب در آش قرار دارد،  رگزار ش . کنگره در دو 
هکی پلش روی  نکر و  ریزی ش ه، در کرهح چکلش هکی دقلق و  ردکبه روز  حث

ککنکنک گککش در ککنکگکره  کک ارائکهح  دظر کرد. شرککت طبقهح ککرگر  حث و ربکدل
هکی بنجند، راهشردهکیی ارائکه داددک  ککه  هکی دقلق در بنرد چکلش رحللت

دهی ببکرزه خند  ه آدهک دلککز دارد.  چپ  لش از هر زبکش دیگری  رای سکزبکش
دهکنک هح  ررین کنگرهح حزب  رادر در سه دهکه اخکلکر و دنککش این کنگره  زر 

درح ی اعضکی آش در بقکیسه  ک کنگره قبلکی در سکه  ۲۱افزایش دزدیک  ه 
، این کنگره  ک یکک سککل ۹۱-گلری کنوی  دللت ادابهح همه سکل پلش  ند.  ه

 گ اری  رگزار ش . رأخلر و  ک ب حظکت ویژهح  ه اشتی و فکحله
المللی کنگرهح حزب کمندلست  ریتکدلک شکبت دمککیکنک گککدکی از  بهمکدکش  لن

هکی کمندلست از  اسپکدلک، ایرلن ، هن ، پررغککل، فک راسکلکنش روسکلکه،  حزب
هککی  یندکش، لبنکش، و سنداش، و همچنلن دمکین گکش دیپلمکرلک از سفکررخککدکه

کن ک، چلن، و ویتنک   ندد . دمکین هح کملتهح برکزی حزب رندهح ایراش دلز در ایکن 
خناهکش افغکدستکش دکلکز  که دعکنت  کنگره شرکت فعکل داشت. دمکین هح ررقی

رهبری حزب  رادر در این کنگره حضنر داشت. در پکیکش روز اول کنگره،  رخی 
المللی کنگره و از جمله دمکین هح حزب بک در بهمکدی شکبکی  که  از بهمکدکش  لن

 بلز کدی د لرکت حزب  رادر شرکت کردد .
هک  کک بکبککرزهح  ای رنده  دمکین هح حز مکش در این کنگره پلک  همبستگی رفلقکدهح 

هک و زحمتشنکش  ریتکدلک در راه حلح و پلنرفت و همچکنکلکن پکلکک   کمندلست
شکد کم حزب بک  ه بنکسبت  رگزاری کنگرهح دن تی حزب کمندلست  ریتکدلک را 
 ه رهبری حزب  رادر رق یم کرد. در این پلک  همچنلن از همبستگی رزبن ه و 
پلگلر حزب کمندلست  ریتکدلک  ک ببکرزهح برد  ایراش در راه حلح، دبکنککراسکی، 

 حقنق  نر، و ع الت اجتمکعی سپکسگزاری ش .
در جریکش  رگزاری کنگره، دمکین هح کملتهح اجرایی حزب کمندلست  ریکتککدکلکک 

بکیهح ضرورت  المللی  ک  ن قطعنکبهح احلی کنگره حزب  رادر را در کرهح بسکئت  لن
پلشکر در راه بتنقف کردش حرکت ابپریکللسم  ه سمت رحملت جنگ پلننهککد 
داد.  بتن این قطعنکبه  ک رحلللی از وضعلت کنندی جهکش،  ک در دظر گکرفکتکن 

و گکربککیکش زبکلکن  کر فکقکلکررکریکن و  ۹۱-گلری کنویک  رأثلر دکگنار همه
هکی حز ی در واحک هکک و  شند. سکزبکش ررین اقنکر جکبعه، آغکز بی دی ه ستم

یی و بلی حزب  رادر در اسشکرلن  و ولز، در پلننهککدهککیکی  سکختکرهکی بنطقه
وهنایی رأککلک    کر رغللرات آب که ارائه داده  ندد   ر بقلکه و پلکب هکی فکجعه

کرده  ندد . در هملن قطعنکبه،  ه بنضنع "جنگ سکرد جک یک " ککه هک ف 
 ام چلن است، رنجه ش ه است. احلی

آور در  رنادکیی سربکیهح بکلی آبریشک  ه ادابهح استکخکراج سکندهککی سکرسکک 
ای بنرد ره ی  قرار گکرفکتکه  سراسر جهکش اکننش  ک ظهنر چلن  ه طنر فزاین ه

ررین اقتصکد جکهککش شکند.  رو،  زر  است  چلنی که قرار است در دههح پلش
ویکژه   که -رر هکی ابپریکللستی کنچک رفقکی  ریتکدلکیی رأکل  کردد  که ق رت

در ایکن رکره از دسکت  - ریتکدلک، ااپن، فرادسه، و شکی  رک ح ی کمتر آلمکش
هکیی  کک  رغم رقک ت هک،  ه دادش سندهکی ک ش خند سهلم هستن . این ق رت

هکی اقتصکدی و ربللغکت سلکسی خند علله چکلکن  یش یگر دارد ، ککرزار رحریم
هکی جنگی غر کی در  سک قهح کنتی اد . در کنکر اینهک، رجمع  ی را افزایش داده

دریکی چلن جنن ی و پلرابنش آش، رقنیت سکختکرهکی دظکبی ارکحککدیکهح اروپکک، 
گلری پلمکش ج ی  آبکریکشکک،  یی  ریتکدلک، و ششت رنسعهح گستردهح زرادخکده هسته

کنه(  ک ه ف رقنیت رنادکیی هکی استکرالکلکک و دککرکن در   ریتکدلک، و استراللک )آ
بنطقهح آسلک و اقلکدنسله را  کی  در دظر گرفت. در هملن ارربککط، دکمککیکنک گککش 

هکیی را در بنرد ضرورت رن ی  ر م  کرای ایکنکشکه  حکضر در کنگره خناست
یی را رصکنیک   هکی هسته  ریتکدلک بعکه ه سکزبکش بلت بتح   رای بنع س ح

المکلکلکی و  هکی ض جنگ در سطح بلی و  لن کن ، و همچنلن رقنیت جنبش
حمکیت از آدهک، از جمله حکمککیکت از شکنرای جکهککدکی حکلکح ککه بکنضکع 

 ض ابپریکللستی دارد و دلز ادجمن حلح  ریتکدلک وا سته  ه آش، بطرح کردد .
در قطعنکبهح احلی پلننهکدی کملتهح اجرایی حزب  کرادر در بکنرد اوضککع 

داری است. راه سنسلکللسم را در  داخلی  ریتکدلک  ک عنناش " حراش، ذاری سربکیه
ای که وضعلت سلکسی کنندی  ریتکدلک را ششکت  پلش  گلریما"، رحنالت عم ه

 ۵۱۹۱ده ، رحللت ش ه است. از آش جمله  ه دتلجه ادتخک کت سکراسکری  بی

اشکره ش ه است که در آش چن  بلللنش دفر از رأی دادش  ه حزب ککرگر سکر  ککز 
پکرسکی خکروج  زدد ، زیرا رهبری آش حزب رعه  خند  رای احترا   ه دتلجهح همکه

 ریتکدلک از ارحکدیهح اروپک را کنکر گ اشت و در عنض، رحت رأثلر افرادی بکدن  لکرد 
دارشکش، بتعه   ه  کرگکزاری بکجک د  استکربر، لرد بکد لسنش، و حکبلکش سربکیه

ککر در واکنکش  ش .  ررسی دقلق عملشرد دولت بحکفظه ۵۱۹۲پرسی سکل  همه
جککدکبکه عکلکلکه  و ر م  رای بهکر آش، کلفرخناستی هکمکه ۹۱- ه شلنع کنوی 

دظکبی  ند که چراغ راهنمکیش سندآوری   وش رنجه  ه پکلککبک هککی آش  کرای 
ویژه  ه اشت و دربکش است. حزب کمندلست  ریتکدلک ب ری  خ بکت عمنبی و  ه
هککی  دار حککم قص  دارد هزینهح اقک ا  ده  که طبقهح سربکیه است که هن ار بی

هکی خصنحی در رویکرویی  ک  ادجک  ش ه  رای کمک  ه دجکت و دوا  ککر شرکت
 هکینکش  لن ازد. گلری را  ه دوم ککرگراش و خکدناده همه

در دورهح پس از خروج  ریتکدلک از ارحکدیه اروپک، کنگرهح حزب کمندلست  ریتکدکلکک 
استرارژی بعّلنی  رای رضملن "حککملت بردبی" در دظر گرفته  ند که شککبکت 

هک و بنککطکق کنکنر، قک رت  ببکرزه  رای "ف راللسم بترقی" است و در آش بلت
دبنکرارلک و بنک ع بکلی الز  را  رای بکقکک کلکهح قککطکع  کک دکلکروهککی  ککزار و 

 آورد . داری  ه دست بی ادحصکرهکی سربکیه
حزب  رادر را رفکلکق سکلکتککرا    بلن کنگره۲۱هکی بهم در  یشی از سخنرادی

یچنری، د لرکت حزب کمندلست هن  )بکرکسلست( ارائه داد ککه  که دعکنت 
رهبری حزب کمندلست  ریتکدلک  رای شرکت در کنگکره دعکنت شک ه  کند. او 

المللی کنندی، آدچه بک  ه غلر از ککنویک   خطکب  ه کنگره گفت: "در شرایط  لن
داری در دو سکل اخلر و ورشکشکسکتکگکی   لنلم،  حراش ش ت یک ن هح سربکیه بی

ویژه دنللبراللسم، است.  ک وجند این، رهکجم دنللبراللسم ادابکه  داری،  ه سربکیه
کنن . هکمکهح  هکی بحّرک اقتصکدی ارائه بی دارد. کننرهکی رنسعه یکفته،  سته

کننرهکی جهکش سن  و کننرهکی در حکل رنسعه رحت فنکر هسکتکنک  ککه از 
هکی دنللبرالی پلروی کنن . در دتلجه، ابروزه در کننری بکدن  هن ، غکرت  دسخه

سکزی در بقلکه و بکهلتکی  جکدبه بنک ع طبلعی و ادسکدی و خصنحی رقریبًک همه
هککی  کزر  در هکفکت دهکهح  داری و شرکت است که در جریکش رنسعهح سربکیه

 گ شته دی ه دن ه است. 
هکی بحکّرک ادکتکخککب ککرده  "روشی که دنللبراللسم  رای رکبلن بکلی  سته

آوری پنل رنسط دولت از طریق ادتکنککر اوراق قکرضکهح دولکتکی در  است، جمع
شکند.  کنکک کرایکن،   کزارهکی سهک  است که  کعث بتنر  ش ش  کزار سکهکک  بکی

شند . این روشی است که دنللبراللکسکم  ثرورمن اش ثرورمن رر و فقلرهک فقلررر بی
هکی عمنبی زیکدی بکنکجکر شک ه  کن  و  ه اعتراض در این  حراش استفکده بی

هکی عمنبی فزاین ه، چرخش سلکسی آشکشککری  است.  رای بهکر این اعتراض
 رای رفرقکه  گرا و شنودلست هکی راست  ه راست در جهکش رخ داده است. دولت

اد اختن و  ر هم زدش ارحکد طبقهح ککرگر و زحمتشنکش علله دکنلکلکبکرالکلکسکم و 
 کنن ." شعکرهکی احسکسکری استفکده بیاستثمکر، از 

حزب  رادر، ادتخک کت رهبری ج ی   رگزار ش . از   هکی کنگرهح  در آخرین سکعت
دشکت بهم این ادتخک کت، دکبزد دن ش سه رفلق سرشنکه و  ک رجر که هکلکئکت 

گکرایکی در  سلکسی حزب  ک این ه ف  ند که ابشکش  رای رسکریکع رودک  جکناش
 دهکدهکی رهبری حزب  رادر فراهم شند.

آبکنزی  هکی  ریتکدلک، ضمن اینشه فرحتی  رای دره کنگرهح بنفق کمندلست
از رجر هح رفقکی حکضر  ند، پس از دزدیک  ه دو سکل این ابشکش را فکراهکم آورد 

هکی ککمکندکلکسکت سکنداش،  دظرهکیی  ک دمکین گکش حزب وگنهک و ربکدل که گفت
 ایرلن ، هن ، و افغکدستکش در فضکیی  سلکر بثبت و رفلقکده حنرت گلرد.

شرکت نمایندٔه کمیتٔه مرکزى حزب تودٔه ایران 
 مین کنگرٔه حزب کمونیست بریتانیا۶۶در 
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هکی ابضککنن هح پلمکش آوککنه یکعکنکی اسکشککت بکنریسکنش  رهبراش دولت
وزیر ادگللکس(، و جکن  ککیک ش  وزیر استراللک(،  نریس جکدسنش )دخست )دخست

شکش هنلکر  کنددک  ککه هکلکی  بتح ه(، در اع بله رسمی جمهنر ایکالت )رئلس
حکل، پکفنکری آدکش  ر دفکع و ابنکلکت در هکنک  و  ای  ه چلن دشنن .  کاین اشکره

روشنی غلرحکدقکده  ند. شرط ضروری  رای دفکع، وجند رکهک یک   اقلکدنه آرا   ه
رناد  دادسکتکه  است، و این ره ی  جز از سنی ق رت  ررر در این بنطقه چلن دمی

 کش . دریکفت کنه بطل  در را طه  ک ادعکیی که دلکز  ه این پلمکش را رنجله ککنک  
 ککری چن اش دشنار دلست.

هکیی را بکطکرح  خند پرسش که ابضکی "پلمکش ابنلتی" آوکنه خند  ه درحکلی
سکزد، ابک چنش  ک واقعلت افزایش رناش دریکیی  رای استراللکک هکمکراه اسکت،  بی

بلللکرد پند ی  ک فرادسکه جکهکت  ۰۲ده . رنافق  بی  بکهلت رهکجمی آش را دنکش
دفع شنککورهککی  ای  ه رقنیت دکوگکش زیردریکیی استراللک دکگهکش و   وش هلی زبلنه

بتح ه که  ه "جناهرات رککج سکر  وری ایکالت بتح ه لغن ش . فنک ای ایکالت هسته
هکک  هک ش ه است، این ابشکش را  رای زیردریککیکی بتح ه" وحف ز کش اررش ایکالت

هک زیر آب رح دن دی  کشن ، در  را ر سکبکده ردیکک کی  کن  رک فعکللت آش فراهم بی
هکی حنرکی در زیکردریکک در ابککش  ککشکنک ، و رکنادککیکی زبککش  وسلله بنج  ه

 رر از دمنده فرادسنی  کش . شکش زیر آب طنالدی بکد گکری
دهک   رأبلن سنخت راکتنرهک  ک اورادلن  غنی ش ه واقعلتی است که دنکش بکی

شکند و ایکن  ای دزدیک بکی افزار هسته استراللک یک گک   ه رنادکیی رنسعه جنگ
ای  افزارهکی هستکه هکی بنع گسترم جنگ چلزی جز دقض غلربستقلم پلمکش

دلست. پلمکش ابنلتی آوکنه افزوش  ر ششکفی که  لن فرادسه و استراللک ایکجککد 
ای را ککه  افزارهکی هسته کرده است، ککرزار ایجکد یک اقلکدنه آرا    وش جنگ

 اثر سکخته است. سزا داشته است کم در آش دلنزلن  دقنی  ه
افکزار دکلککبک ه  ای در پلمکش آوکنه در قکل  جکنکگ بن ی هسته اگرچه رناش

ای را زیکر پکک  هکی هستکه است، ابک این واقعلت که پلمکش بنع گسترم فعکللت
گ ارد، بنردرنجه دولت ایراش قرار خناه  گرفت.  رای جلنگلکری از رکنسکعکه  بی

ش ه در ایراش که جمهنری اس بی قص  رنلل  آش را  کرای بصکرف  اورادلن  غنی
گلراده ادجکک  گکرفکتکه اسکت. پکلکگکرد  هکیی سخت سنخت داخلی دارد کنشش

بنششکفکده جکبعه جهکدی در این راستک  ه رنافق  رجک  یک  کردککبکه جککبکع اقک ا  
بنتهی ش ، ابک سه سکل  ع  دولکت رکرابکپ از ۹۰۱۰/    ۵۱۹۲بنترک در سکل 

 دکبه دست کنل . رعه   ه این رنافق
جمهنر ج ی  رئلسی و افزایش خصلت رنک روادکه دولکت ایکراش  ادتخکب رئلس

المللی در همه جکک یکشکسککش  هکی  لن گنده رفسلر شند که اگر قکدنش رناد  این بی
هککی  شند  دولت برکزی در رهراش هم  ه  کزی در چککرچکنب قککدکنش اعمکل دمی

رری خناه  داشت. همچنلن پکلککبک هککی  المللی دسبت  ه گ شته رمکیت کم  لن
هکی ایجکد ش ه از سنی پلمکش آوکنه در هنک  و اقکلککدکنه آرا   چن گکده بنج

 اد از شند.  رری طنلن رناد  در جغرافلکی  سلکر گسترده بی
سکخکتکن از  بتح ه، در  کزی طنالدی "اهریمن  جمهنر ایکالت جن  کی ش، رئلس

جمهنر  کراک او کبک، در آیکلکن  چلن" ککرآزبنده است.  کی ش در بقک  بعکوش رئلس
آفرین  ند.  کیک ش دکلکروهککی هکنایکی و دریککیکی  دبرد دریکیی دولت او کبک دقش

بتح ه را  که ف جنگ  ک چلن، و همچنلن پلنکبکرد  کردککبکه راهکبکردی  ایکالت
بکنکظکنر  جمهنری او کبکک  که ای که در زبکش ریکست  ردکبه -سنی آسلک چرخش  ه

  ه اجرا درآورد. -بحکحره دظکبی چلن آغکز ش 
هککی آبکریکشکک  طلکبکی ادگلز از جکه چرخش  نریس جکدسنش در آسلک  کزرک ی غم

 رای سرکردگی در بنطقه است و ه ف آش قکرار دادش  کریکتککدکلکک در جککیکگککه 
بکتکحک ه اسکت.  المللی ایککالت هکی  لن روی از سلکست ام  رای ددبکله بعمنلی

چن ی پلش هرگنده ابل ی  ه این ابشکش که ادگللس  تناد  در قککلک  بکعککبکلکهح 
شمکر رود از  لن رفت. و آش  پکیه  ه بتح ه شریشی هم ای دوجکدبه  ک ایکالت رجکری

زبکدی  ند که در این بعکبله رجکری  هترین چلزی که جککدسکنش از جکن  ککیک ش 
رر  ندش در  لکنک رکجککری آبکریکشککی  اد از شریشی کنچک دست آورد، چنم  ه

بتح ه، ککدکدا، و بشزیک  ند. سنگلری سکلککسکت ضک  چکلکن  شمکلی  ک ایکالت
دکچککر شکتککب گکرفکت.  جمهنری دودکل  ررابپ  ه بتح ه در دوراش ریکست ایکالت

هکناوی ککه در  ۲دهن هح سکبکده جی  ررابپ  ک رشله  ر ککرزار ض  شرکت رنسعه 
رسکدک  ه هناوی را بنکع ککرد و  هکی دلمه زبکش او کبک آغکز ش ه  ند، فروم رراشه

بتح ادش را  ر آش داشت رک رجکررنکش را  ک این شرکت ککهش داده و قراردادشکش 
/  ۵۱۵۱بتح ه خنم رقصلک  و در سککل  هم زدن .  ریتکدلک  ک دنای ایکالت را  ه

هکی همراه را از خکریک  ا کزارهککی  کنن ه رلفن هکی ادگللسی فراهم شرکت ۹۰۱۱
 ۲هکی جی  هناوی بنع کرد و همچنلن دستنر داد که رمک  زیرسکخت ۲ج ی  جی 

 هکی ادگللسی ح ف شند. از شبشه ۹۰۱۱/ ۵۱۵۰هناوی  کی  رک سکل 
گلری، اع   ککرد ککه هکزیکنکه  اللنر داودش، وزیر فرهنگ در زبکش این رصملم

 ۵هکی پلنلن اع   ش ه علله هناوی، رک  هک، همراه  ک بح ودیت افزوده این اق ا 
 "دو رک سه سکل" خناه   ند. ۲بلللکرد پند  و دیرکرد کلی در کنکر گ اشتن جی 

/ ۵۱۹۰دستگلری بنگ وادژو، ب یر اجرایی شرکت هناوی در ککدکدا در سککل 
هککی   رداری و ششستن رحریم ارهک  ک ه بتح ه و  ه درخناست ایکالت که  ه ۹۰۱۰
هک افزود. آزادی اخلکر خککدکم  بتح ه علله ایراش ادجک  گرفت،  ر ش ت رنش ایکالت

بنگ وادژو  لنتر از رمکیت ککدکدا  رای  ه حفظ بنکسبکت رجکری و سلکسی  ک چکلکن 
گکلکری  بکتکحک ه از بکنضکع دنکلکنکی ایککالت شند رک  ه هکرگکندکه پکس بر نط بی

 ام در  را ر چلن.   طلبکده جنگ
شند که چلن در بقک   کررکریکن  بتح ه از این گمکده دکشی بی هکی ایکالت دگرادی

بتح ه پلنی  گلرد و در  اقتصکد در جکیگکهی غکل  در جهکش قرار گلرد و از ایکالت
 هکیی بکدن  هناوی در این زبلنه پلنگک  شند. زبلنه فنکوری ج ی  از طریق شرکت

ککه  است درحککلکی ۲شرکت هناوی،  کزیگر احلی در رنسعه فنکوری سکبکدهح جی 
بتح ه هلی شرکت  زرگی در اختلکر د ارد که  تناد   ک این بجمنعه عکظکلکم  ایکالت

سکخت، رو کرلک، و  بنرنر بحرک پلنرفت هنم دست ۲رقک ت کن . فنکوری جی 
بتح ه قص  د ارد رهبری ایکن حکنزه  "اینتردت اشلک" است. روشن است که ایکالت

 فنی را در اختلکر چلن  گ ارد.  
بتح ه  ک قرار دادش شرکت هناوی در للست سلکه  ایکالت ۵۱۹۱/۹۰۱۰در سکل 

هکی کلل ی ج ا کرد. افزوش  ر  ریتکدلک، سنئ ، استراللک و  حکدرات، آش را از فنکوری
اد . سکیر کننرهک، ازجمله فرادسه و هن  دلز دسکت  ااپن دلز این شرکت را بنع کرده

 اد  که فکحله چن ادی  ک بنع ککبت د ارد. هکیی زده  ه اق ا 
بککه  فکروردیکن -/ اسکفکنک  ۵۱۵۹سن   کزدگری دفکعی ادگلستکش که در بکره 

دادک  و در  ررین ره ی  دولتی در  را ر ادگللس بی بنتنر ش ، چلن را  زر  ۹۰۱۱
گلری ادگلکلکس در  کرا کر چکلکن در   رد. چشل هح بنضع  کر از چلن دک  بی ۵۱آش 

سخنکش ِسر الشس یکدگر، رئلس پلنلن سکزبکش اط عکت و جکسنسی ادگللس در 
سی  کزرکب یکفته است و آش اینشه: چلن یکک "رکهک یک    ی ای  ک رسکده  ی بصکحبه

دسلی" است و "در آین ه یک اخت ف دگرشی  لن بک پک یک  خکناهک  آورد ککه  که 
 خناهی و ککهش اعتمکد دابن خناه  زد."  ررری

شند: "بک در  کطکن  در این ارزیک ی در کرهح دقش ادگللس در ابنر جهکدی گفته بی
پ یر که بتعه   ه حکفککظکت از  هکی ادعطکف فشر و گروه ای از کننرهکی هم شبشه

اد  جککی خکناهکلکم گکرفکت. دکفکنذ بکک  کک  حقنق  نر و حفظ هنجکرهکی جهکدی
شند.  کرای شکهکرودک اش  رر دلروبن  بی هکی گسترده رر و هملکری هکی قنی ائت ف

 بتح ه دلست." ادگللسی هلی ارزشی واالرر از روا ط بک  ک ایکالت
هککی  رر و هکمکلککری هکی قنی ای  کرز از ویژگی آش "ائت ف پلمکش آوکنه دنکده

رر" است و  ه رفسلر  سلکر خکحی از بفهن  آش "هنجکرهکی جهکدی" اشککره  گسترده
طنر که دکوگکش رهکجمکی  کریکتککدکلکک   سک چلن را همکش دارد. چنلن "هنجکرهکیی" چه

اه بلشه اللزا ت در بکه اوئله وارد دریکی چلن جنن ی  ا  رهبری دکو هناپلمک ر اچ  ه
دارد. ورود دکوگکش رهکجمی  ریتکدلک  ه دریکی  زدی در دریکی شمکل  کزبی ش  از گنت

آبلز آششکری است، چنکش که چلن وادار ش  ادگللس را بتکهکم  چلن اق ا  رحریک
  رد."  ام  سر بی سکزد که "هننز در دوراش استعمکری

هکی  ای وجند د ارد که سلکست دولت  کی ش در  را ر چلن از سلکست هلی دنکده
طرزی رنگکرنگ  ک رش  اقتصککدی و سکلککسکی  پلنلنش دور شند. این سلکست  ه

 زبلنهح آش وجند دارد. کن  و خطر جنگی دظکبی در پس جنگ سرد دابنه پل ا بی
هکیش را  اد ا   ریتکدلک در جهکش، دولت ادگللس همچنکش سلکست  ک وجند عرض

 رد. رک زبکدی ککه ایکن ابکر  پلش بی بتح ه  ه در سکیه سلکست ابپریکللستی ایکالت
ای بستقت  ر ببنکی حلح و دخکلت دکشکردش  رغللر دلک   و ادگللس سلکست خکرجی

سنی گرداب  لن پروازی  در ابنر سکیر کننرهک رنظلم دشن ، خطر کنل ه ش دش  ه
 بتح ه همچنکش در  را ر آش  کقی خناه  بکد . ایکالت

متحده دماى تنور جنگ سرد با  ایاالت
 برد چین را باال مى
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، سکدتلکگن آ کسشکل، رهبر حزب راسکتکگکرای افکراطکی ۵۱۵۱در اوایت سکل 
دک  ُوکس )ح ا(،  رای شرکت در دنست کملته کننگراش سکلککسکی  اسپکدلک  ه
بتح ه رفت. آ ککسکشککل  که هکمکراه ایکناش   ه ایکالت (CPAC(ککر  بحکفظه

المللی حزب ُوکس،  ه واشنکگکتکن  اسپلننزا د لنه بندتروه، بعکوش د لر  لن
هککی طکلکفکی از  زبکدی را حرف دی ار  ک رهبری سی آب . این دو دفر ب ت دی

الکمکلکلکی  هکی راستگرا بکدن   نکلککد هکریکتکلکج و بکؤسکسکه  کلکن اد ینش ه
خناهکش کردد  و در بنرددلکز  ه ایجکد یک پژوهنش ه  رای دلروهککی  جمهنری

هک گفتگن کردد . پس از  شمنل ش ش آش راستگرا در اسپکدلک و رعملق رود  جهکش
 ر پک کرددک ،  ۵۱۵۱بندتروه " نلکد بخکلفت" را در اوئله    کزگنت، آ کسشکل و

وغری  آبلخته  ند. دلللی که آ کسشکل  هکی عجل  رر  ک سلکست دکبی که پلش
هککی  از وااهح "بخکلفت" استفکده کرد این  ند که حزب ُوککس و دیکگکر گکروه

راستگرا  ه ررویج این بنضنع پرداخکتکنک  ککه دکلکروهککی چکپ و ازجکمکلکه 
کنکنک  رکک از  هک در سراسر جهکش از ا زارهکی استب ادی استفکده بی کمندلست

 هکی جنکح راست جلنگلری کنن . ارائهح ای ه
چن ی  ع  در همکش سکل،  نلکد "بخکلفت" حزب ُوکس "بنننر بکدریک : در 
دفکع از آزادی و دبنکراسی در ایبرواسفلر )اشکره  ه کننرهکی اسکپککدکلککیکی و 

ز کش در آبریشکی الرلن(" را بنتنر کرد. این بتن ککنرککه در ککرهح رشک   پررغکلی
ده . در ایکن  دلروهکی چپ هم در اسپکدلک و هم در آبریشکی الرلن هن ار بی

بتن آب ه است: "پلنرفت کمندلسم ره ی ی ج ی  رای سعککدت و رکنسکعکه 
وطنکش بک است." اسپکدلک در حککل  هکی بک و همچنلن آزادی و حقنق هم بلت

شند )ککه شککبکت حکزب  وسللهح حشنبت ائت فی چپ بلکده اداره بی حکضر  ه
اد (. در همکلکن  کمندلست اسپکدلک است و دو دفر از اعضکی آش از وزیراش دولت

هکی بلکده در بشزیکک، ِپکرو،  هک و چپ حکل، در آبریشکی الرلن، پلروزی چپ
 نللنی، و دلشکراگنئه و رأسلس "بجمع کننرهکی آبریشکی الرکلکن و حکنزه 

رودک .  شمکر بی ، چکلنی بهم در  را ر دلروهکی راست  ه(CELAC(ککرائل " 
آبلز از "ینغ رمککبکلکت طکلکبکی" و "سکرککنب   طرزی اغراق "بنننر بکدری "  ه

 پردازد. افشنی در کرهح "ره ی  کمندلسم" بی گنی  و  ه هراه هک" بی آزادی
از "بنننر بکدریک "،   در بکه سپتکببر، حزب ُوکس و  نلکد بخکلفت  ک استفکده

هکی راستکگکرا  کر  رر گروه "بجمع بکدری " را  رای گردهم آوردش و ارحکد عملق
 و چپ بلکده رنشلت دادد .   ض  دلروهکی چپ

کن  که هزاراش دفر از  لش از  لسکت کنکنر در ایکن   نلکد بخکلف ادعک بی
هککی ککنچکک  بجمع شرکت کردد  که  لنتر آدکش رهبراش طلفی از رنکشکت

اد . در طنل یک سکل و دلم گ شته، افرادی از حکزب ُوککس و  راستگرا  نده
هککی   نلکد بخکلفت  ه چن  کننر آبریشکی الرلن و پررغکل سفر کردد  رک حکزب

سلکسی و سلکستم اراش راستگرا را عضن شبشه خند کنن . چن  شخصلت بهم 
جمهنر  رزیت و دمکین هح پککرلکمککش  راستگرا ازجمله ادواردو  نلسندکرو )پسر رئلس

خکناه و دککبکزد   رزیت(، خنزه آدکتکندکلکن کککسکت )رهکبکر حکزب جکمکهکنری
جکمکهکنر  جمهنری شللی(، پکئنال هنلگلن )بنکور آلنارو اوریبه، رئکلکس ریکست

هککی  راستگرای پلنلن کلمبلک(، و گروور دنرکنیست )رئلس ادجمن آبریشککیکی
هککی احکلکی راسکتکگکرای  طرف ار اح حکت بکلکلککرکی و یکشکی از چکهکره

ککراش بکلکی  بتح ه( این بنننر را ابضک کردد . حزب فکشلستی بحکفظه ایکالت
پررغکل )چگک( و آد ره ودتنرا، رهبر این حزب،  یشی از اعضکی رکزه و  کرجسکتکه 

 است.    ابضککنن ه
 

 ضد کمونیسم
هکی راستگرا را فراهم  هک و جنبش هکی این شخصلت بنننر بکدری  خناسته

هکیی از بکنککطکق اسکپککدکلککیکی و  کن  که قسمت کن . این بنننر اع   بی بی
خناه و الکهکک  گکرفکتکه از  هکی رمکبلت ز کش )ایبرو اسفِلر( "گروگکش رایم پررغکلی

اد .  همکه ایکن  کمندلسم و زیر حمکیت قکچکقچلکش بناد بخ ر و کننرهکی ثکلث
هک زیر چتر حمکیتی رایم کن ک و ا تشکراری بکدن  بجمع سکئنپککئکنلکن و گکروه  رایم

 اد ." شکش پنئب  و درحکل دفنذ  ه براکز ق رت  رای رحملت  ردکبه ای ئنلنایک
از رنشل ت بهکم دکلکروهککی  -بجمع سکئنپکئنلن و گروه پنئب  -این دو گروه

چپ در آبریشکی الرلن و حنزه ککرائل  هستن . بجمع سکئنپکئنلن در بکه اوئکلکهح 
ا تشکر فل ل ککسکتکرو و  و  ه (PT(وسللهح حزب ککرگراش  رزیت   ه ۹۰۱۱/  ۹۱۱۱

بنظنر  حث پلرابنش ابشکش پرواه چپ در پی فروپکشی ارحکد شنروی رأسلکس   ه
حزب و سکزبکش  رای شرکت در این دنست  که سککئکنپککئکنلکن آبک دک .  ۰۰ش . 

هکیی بختلف از دلروهکی چکپ و چپ بلکده گردهم آب د . هنگککبکی ککه  رنشت
درگ شت، ادسجک  این بجمع بتزلکزل شک .  ۹۰۱۵/  ۵۱۹۰هنگن چکوز در سکل 

بتح ه و ککدکدا در  رهبری ایکالت گرا و راست بلکده  ه هکی راست گروهی از دولت
 ک ه ف حریح و آششکر سردگنش کردش دولت ودکزوئک   ۹۰۱۱/  ۵۱۹۰بکه اوت 

رِو چپ و  هکی بلکده "گروه للمک" را رنشلت دادد . ظهنر گروه للمک و فنکر  ر دولت
 راست، وح ت بجمع سکئنپکئنلن را بختت کرد. 

بنظنر ارحکد بج د بکجکمکع  هکیی بتع د  ه ر م ۹۰۱۵هکی پس از  در سکل
هک رنشلت اخلر گروه پنئب   ند که در بککه  ررین آش سکئنپکئنلن ادجک  ش  که بهم

هکی بختلف چپ در پنئب ی بکشکزیکک  در دنست گروه ۹۰۱۰/    ۵۱۹۱اوئله 
هکیی که در دنست گروه پنئب  شرکت داشتن   ک رود  جکری   ند. برد  و سکزبکش

 در ودزوئ  همسن دبندد . 
هکیکی بکهکم  در حکل حکضر دلروهکی چپ در آبریشکی الرلن در زبلنهح بسئله

دظرهکیی بنخص دارد .   ویژه در بنرد ارزیک ی ادق ب  نللناری ودزوئ ، رفکوت  ه
ادک   ک ا  از دو بجمع سکئنپکئنلن و گروه پنئب  ککرزاری ق ررمن  ایجکد دشکرده هلی

دکنلکلکبکرالکی هکی کلکی ابکپکریککلکلکسکتکی و  اد ازهح ککفی در  را ر سلکست که  ه
عکنکناش  بتح ه  تناد  ره ی ی  کش . راستگراهک  ک  زرگنمکیی ق رت خند  که ایکالت

کنن . دنکسکت اخکلکر "بکجکمکع  دهی بی شکش را سکزبکش هکی یک اهر ، بنضع
 ۵۱۵۹در بکه سپتکببر   (CELAC(کننرهکی آبریشکی الرلن و حنزه ککرائل " 

هکی بجمع سکئنپکئنلن و  رر از دنست  سلکر بهم۹۰۱۱بهربکه  -شهرینر۹۰۱۱/ 
گروه پنئب   نده است. در ایکن دنکسکت، آدک ره بککدکنئکت لکنپکز او کرادور، 

جمهنر بشزیک، پلننهکد داد که "بجمع کننرهکی آبریشککی الرکلکن و  رئلس
جکیگزین سکزبکش کننرهکی آبریشکیی )شکبت ککدکدا  (CELAC(حنزه ککرائل " 

 بتح ه( شند. و ایکالت
کن  که "بجمع کننرهکی آبریشکی الرکلکن و  بنننر بکدری   ه این اشکره دمی

هککیکی  کننر دلمشره غر ی ازجمله کننرهکیی  کک حکشکنبکت ۰۵  حنزه ککرائل "
شند. در  راستگرا )بکدن :  رزیت، شللی، کلمبلک، پکراگنئه، و اروگنئه( را شکبت بی

در بکشکزیکک،   دنست "بجمع کننرهکی آبریشکی الرلن و حکنزه کککرائکلک "
جکمکهکنر  رهبری دلش ه بککدورو، رئکلکس وسللهح دلروهکی چپ  ه راستگراهک  ه

هککی  قک ررکمکنک  راسکت  ودزوئ ،  ه حکشله راد ه ش د  که هکراه بکحکفکت
واشنگتن گرفته رک بکدری  در این سنی اقلکدنه اطلس را بنج  شک . طکرح   از

گراى جهانى در کشورهاى ایبر و  رشد نیروهاى راست 
 آمریكاى التین )اسپانیایى و پرتغالى زبان(



۴۱۱۱آذر  ۴دوشنبه    ۴۶   ۴۴۱۱شمارۀ    

حزب و کننر در عصر دنین و جلن  ردش رود  رکریخی رنادمن سکزی بلت چلن، 
 اهملت قکطعی دارد.

  حزب، اقت ار کملتهح برکزی و رهبری ۹۰از زبکش  رگزاری کنگرهح سراسری 
بتمرکز و بتح  آش همچنکش بحشم  کقی بکد ه و حزب در رود  آ  ی گی 

رر،  رر، همکهنگ رر ش ه است.رنسعهح اقتصکدی چلن  سلکر بتنازش ادق  ی، قنی
رر در  رر و عملق و پکی اررر ش ه است و حزب همناره اجرای اح حکت گسترده

هک را ررویج کرده و  ه پلش  رده است.حزب کمندلست چلن رحقق  همهح جنبه
جکدبه را فعکالده رنسعه داده و  رای  هبند دهکدهک،  دبنکراسی بردبی همه

هکی جکبعی کرده  هکی دبنکراسی سنسلکللستی چلن ر م استکد اردهک، و روّیه
هکی چلنی ب ا   هبند یکفته و  است.دظک  حککملت سنسلکللستی قکدنش  ک ویژگی

چرخنی فراگلر و اسکسی در حنزهح ای ئنلنایک دی ه ش ه است.زد گی برد  از 
زیست رغللرهکی گسترده،  هر لحکظ  هبند یکفته و ر م در راه حفکظت از بحلط

گفته،  ای  ه همراه داشته است. طبق دنشتهح  لکدلهح پلش کنن ه رکریخی، و دگرگنش
ای در اررش خلق  ه بنظنر آبکده کردش آش  رای  جکدبه  کزسکزی ادق  ی همه

 برحلهح  ع ی حنرت گرفته است.
کنگ و   برکزی حزب کمندلست چلن  رای  کزگرداد ش دظم در هنگ حکملته

هکیی کرده است  حزب  رضملن رغللر  رای  هتر ش ش وضع در آش بنطقه ر م
کن  و ا تشکر عمت و رنادکیی ه ایت روا ط  قکطعکده  ک دخکلت خکرجی بخکلفت بی

 کن .  لن دو طرف رنگه ] لن رکیناش و چلن[ را حفظ بی
که در  لکدله در ارربکط  ک ابنر خکرجی آب ه است، دیپلمکسی کننری  چنکش

هک  ه پلش  رده ش ه است، و بفهن   هکی چلنی در رمک  عرحه  زر   ک ویژگی
جکبعهح ادسکدی  ک آین هح بنترک  ه پرچم حزب رب یت ش ه است که رود هکی 

کن . ر م هکی حزب در سراسر  ضرور زبکش و پلنرفت ادسکش را ه ایت بی
قرش گ شته بسلر درست را  رای دستلک ی  ه رنادمن سکزی بلت چلن  کز کرده 

که  رای کننرهکی  -سکزد رک فراین  حنعتی ش ش را است، که چلن را قکدر بی
فقط در بّ ت چن  دهه رشملت کن ، و دو  -یکفته چن  قرش طنل کنل  رنسعه

بعجزهح رش  سریع اقتصکدی و ثبکت اجتمکعی پکی ار را  ه همراه آورد.حزب 
هکی  زر  رهبری کرده و رجر هح رکریخی  کمندلست چلن برد  را در ر م

ارزشمن ی در قرش گ شته ادبکشته است.  ه طنری که در  لکدله آب ه است، این 
هک شکبت ده جنبه است: حفظ رهبری حزب، اولنیت اّول دادش  ه برد ،  ر م

هکی دظری، بستقت بکد ش، پلروی از بسلر چلنی، داشتن  پلنبرد دنآوری
هکی ج ی ، ایستکدگی در دفکع از بنکفع خند،  اد از جهکدی، فعکللت در زبلنه چنم

 ررویج جبهه بتح ، و بتعه  بکد ش  ه اح ح خند.
 رای  ه ادجک  رسکد ش بأبنریت حزب، ”در دنست کملتهح برکزی گفته ش  که 

 «هرگز دبکی  فرابنم کنلم که چرا شروع کردیم.
کت حزب  کی  بکرکسلسم لنلنلسم، اد ینهح بکئن زدودگ، دظریهح ددگ 

اد از علمی در رنسعه را حفظ کن ، و  شلکئنپلنگ، دظریهح سه دمکین ه، و چنم
هکی چلنی  رای عصری  پلنگ پلرابنش سنسلکللسم  ک ویژگی اد ینهح شی جلن

 دنین را  ه طنر ککبت اجرا کن .
کت حزب  کی   رای هملنه روا ط دزدیک خند را  ک برد  حفظ کن  و بطک ق  ک 

 بحنر عمت کن . فلسفهح رنسعه برد 
گفته، کملتهح برکزی از کت حزب، اررش، و همهح برد   طبق دنشتهح  لکدلهح پلش

پلنگ  رری  ک کملتهح برکزی، و رفلق شی جلن خناه  که پلند  دزدیک چلن بی
 ن د که  رای رحقق ه ف  در برکز آش، داشته  کشن . کملتهح برکزی عه  بی

دکپ یر ر م  ح سکلهح دو  و رؤیکی چلنی رنادمن سکزی بلی  ه طنر خستگی
 کن .

 ادامۀ بیانیٔه حزب کمونیست چین دربارٔه ...

وپرداخته دودککلک   ره ی  "بحنر استب اد" )کن ک، دلشکراگنئه، ودزوئ ( سکخته
جکمکهکنر  جمهنر سک ق آبریشک، در دولت جن  کیک ش، رئکلکس ررابپ، رئلس
هکی غلرقکدندی و رکهک یک هککی  بتح ه، دلز  ک اعمکل رحریم کنندی ایکالت

قنت خند  کقی اسکت. حکزب  دظکبی زیر دک  رزبکیش در دریکی ککرائل ،  ه
ُوکس و  نلکد بخکلفت،  خنی از عمللکت رغللر رایم هستن  که رینکه در 

 ای  لمکرگنده دارد. ستلزی کمندلسم
 

 کودتاها
کِنکن، رک ویکن۹۰۱۰/  ۵۱۹۱در سکل  ککنکنک هح اسکتکرارکژیکک  ، استلکن  ن

اد ازی ککرد.  هکی ررابپ، "جنبش  روکست ) لژیک(" را دو کره راه سلکست
دهی و  ه ف دهکیی  نن این است که راستگراهکی افراطی اروپک را سکزبکش

 ه جنبنی عظلم رب یت کن . هناداری از ایکن "جکنکبکش"  که آش سکنی 
جکمکهکنر راسکت  اقلکدنه اطلس رسل  و ادواردو  نلسندکرو )پسکر رئکلکس

افراطی  رزیت( و یشی از ابضککنن گکش بنننر بکدری ، دمککیکنک هح  کنکن در 
دللت اشتلکق فراوادی که  کرای کسک   آبریشکی الرلن گردی . این افراد  ه

شند . هم ررابپ و هم  کنلسکندککرو از  سکلکج  ککر گرفته بی ق رت دارد   ه
ایکن  ادک  رکک  که راستگراهک  رای ره ی  دهکدهکی دبنکرارلک استفکده ککرده

 طریق ق رت خند را حفظ یک افزایش دهن . 
 سلج راستگراهک در زبرهح ر م دلروهکی ررابپ  رای غلبکه  کر قک رت 

در اشغککل  ۹۰۱۱بکه   همن -/ دی ۵۱۵۹اادنیه  ۱بتح ه در  دولت ایکالت
حکحت طرف اراش  نلسندکرو  رای رسخلر دادگکه عککلکی  کنگره و کنشش  ی

گلکرد. ایکن  قرار بی ۹۰۱۱بهربکه  -/ شهرینر ۵۱۵۹سپتکببر  ۰ رزیت در 
رهبری دکظککبکلککش  هکی ششست خنرده در اسپکدلک  ه هک در پی ر م اق ا 

فکشلست سک ق و سلکستم اراش حزب ُوکس  رای سردگندی دولت ائت فی 
گرای بلکده و روی ککر آوردش یک دولت راست افراطکی )بکلکقک   که  چپ

  هککی احکلکی رسن .  رزیت و اسپکدلک هک ف ادجک  بی عمللکت آلبکرروه(  ه
هکمکراه  ای ادک ک  که پرواه  نن هستن  که واضح است رک کننش دکتکلکجکه

 اد .   داشته
این اشخکص که رعه ی چن اش  ه احنل و دهکدهکی دبنکرارلک د اردک  

هککی  و دیگر  پکرواه  اد . " نلکد بخکلفت" دهی کندرک عکدت کرده  ه سکزبکش
هککی چکپ طکراحکی  هک و جنبش زدایی از دولت ه ف بنروعلت بنک ه  ه

هککی  هک رسم ککنکنک  و سکپکس حکمککیکت اد  رک   ررین سلمک را از آش ش ه
بتح ه  کر ضک  ایکن  ای را  ه جنگی جل  کنن  که از سنی ایکالت بنطقه
 راه افتکده است.  هک  ه هک و جنبش دولت

ای رنشلت ش  رک ودزوئ  را هک ف قکرار دهک .  گروه للمک  ک چنلن  ردکبه
هلی رجمعی از چپ )بکدن : بجمع سکئنپکئنلن یک گکروه پکنئکبک ( چکنکلکن 

پ یر  کشن  در  ردکبه خکند  هکی گروه للمک قلکه هکیی که  ک سلکست سلکست
هککیکی  طنرعم ه در پی یکفتن راه هکی چپ  ه اد . زیرا رجمع و گروه د اشته

هستن  که همشکری  ک یش یگر را رقنیت کنن  و از ا کتکشککرهککی سکلککسکی 
 هم یگر  لکبنزد  رک  تنادن  ابپریکللسم و دنللبراللسم را رضعلف کنن . 

هک در کننرهکی ایبرو اسفلر )اسپکدلکیکی و  راه دیگری  رای ادجک  رحنل
پکلکش  کردش پکرواه  ز کش( وجند د ارد: دلروهکی چپ در ر م  ه پررغکلی

وجکند آوردش  همشکری هستن  و راستگراهک در حکل گردآوری دلرو  رای  که
 اد .   درگلری

 
-------------------------------------- 

۹.  Iberosphere    Iber : جزیرهح ایِبکری در جکنکنب  کننرهکی شبه
 طکرق .  غر ی اروپک شکبت کننرهکی اسپکدلک، پررغکل، آد ورا، و جبت

 گراى جهانى  ... ادامۀ رشد نیروهاى راست
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آ کش[ بنتنر ش ، در دنست بهم ]کملتهح  ۵۰دناببر ] ۹۰ای که روز پنجننبه  طبق  لکدله
برکزی[ حزب کمندلست چلن قطعنکبهح پراهملتی در بنرد دستکوردهکی  زر  و رجر هح 

 سکله حزب کمندلست چلن رصنی  ش . 155هکی  رکریخی ر م
این قطعنکبه در شنملن دنست )پلنن ( کملتهح برکزی بنتخ  دنزدهملن کنگرهح حزب 

  آ کش[ در پشن  رگزار ش ، ر وین، ۵۱رک  ۹۰دناببر ] ۹۹رک  ۰کمندلست چلن که در روزهک 
پلنگ، د لرکت کملتهح برکزی حزب کمندلست چلن، در این   ررسی، و رصنی  ش .شی جلن

عضن جکیگزین کملتهح برکزی حزب در آش حضنر داشتن ،  ۹۲۹عضن و  ۹۱۰دنست که 
کنن گکش در این دنست گزارم ککر د لرکت را که  ه دمکین گی از  سخنرادی بهمی کرد.شرکت

دفتر سلکسی کملتهح برکزی حزب رهله و ارائه ش ، شنل د  و بنرد  حث قرار دادد . وی 
 کنن گکش داد. هکیی  ه شرکت دنیس قطعنکبه رنضلح پلش  همچنلن در کرهح 

ای را در بنرد رنشلت  لستملن کنگرهح سراسری حزب  این دنست همچنلن قطعنکبه
 [ در پشن  ررسی و رصنی  کرد.۹۰۱۹] ۵۱۵۵کمندلست چلن در دلمهح دو  سکل 

[، رأبلن شکدککبی برد  ۹۰۱۱] ۹۱۵۹حزب کمندلست چلن از زبکش رأسلس در سکل 
 چلن و رناش رکزه  خنل ش  ه بلت چلن را در دستنر ککر خند قرار داده است.

گفته آب ه است، در دورهح ادق ب دبنکرارلک دنین،  پلش  طبق آدچه در  لکدلهح 
دوش( در حشم دمکین هح ارش  خند،  هکی چلن در کنکر رفلق بکئن زدودگ )رسه کمندلست

هکی بنخص چلن رطبلق دادد  و  لنلنلسم را  ک واقعلت-احنل  نلکدین بکرکسلسم
را ششت دادد ، که بسلر درست  رای رأبلن پلروزی در ادق ب “ هکی بکئن زدودگ اد ینه”

دبنکرارلک دنین را ررسلم کرد.در دوره ادق ب سنسلکللستی و سکختمکش جکبعهح 
هکی چلن همراه  ک رفلق بکئن زدودگ در حشم دمکین ه ارش  خند،  سنسلکللستی، کمندلست

هکی بهم  رای سکختمکش جکبعهح سنسلکللستی را بطرح کردد . چلن از  ای از دظریه بجمنعه

بکد هح شرقی  ک جمعلتی زیکد،  ه کننری  یک کننر فقلر و عق 
 سنسلکللستی بتحّنل ش .

در دورهح ج ی  اح حکت، گنکیش، و دنسکزی سنسلکللستی، پس 
، ۹۹از سنبلن دنست کملتهح برکزی بنتخ  کنگرهح 

هکی چلن همگک   ک رفلق ددگ شلکئنپلنگ در حشم  کمندلست
هکیی اسکسی در بنرد اینشه  دمکین هح ارش  خند،  ک رمرکز  ر پرسش

دظریهح ددگ ”سنسلکللسم چلست و چگنده  کی  آش را سکخت، 
را ر وین کردد . فراین  اح حکت و گنکیش “ شلکئنپلنگ

هکی چلنی  ک  ]اقتصکدی[ آغکز ش  و اد ینهح سنسلکللسم  ک ویژگی
بنفقلت ر وین ش .پس از چهکربلن دنست کملته برکزی بنتخ  

هکی چلن در کنکر رفلق جلکدگ زبلن در  ، کمندلست۹۰کنگرهح 
رر این بنضنع رسل د  که  بقک  دمکین هح ارش  خند،  ه درک عملق

رناش آش را سکخت، و اینشه  رای  سنسلکللسم چلست و چگنده بی
سکختن سنسلکللسم چه دنع حز ی الز  است و این حزب چگنده 

دظریهح ”رناد  جکبعهح سنسلکللستی را  سکزد.  ر این اسکه، آدهک  بی
ویشم، رود   را ششت دادد .  ک ورود  ه قرش  لست“ سه دمکین ه

هکی چلنی  ک بنفقلت  ه پلش  سکختمکش سنسلکللسم  ک ویژگی
 رفت.

هکی چلن همراه  ک    حزب، کمندلست۹۱پس از کنگره سراسری 
رکئن در حشم دمکین هح ارش  خند، بتح  ش د  و کت  رفلق هن جلن

هکی عملی، دظری، و دهکدی در  حزب و بلت را در پلنبرد دنآوری
ای دسبتًک برفه از همه لحکظ، رهبری  جریکش رود  سکختن جکبعه

را ر وین کردد .  ر اسکه  لکدلهح “ اد از علمی رنسعه چنم”کردد  و 
هک بنفق  ه حفظ و رنسعهح سنسلکللسم  ک  بنتنر ش ه، کمندلست

 هکی چلنی در شرایط ج ی  ش د . ویژگی
  حزب، سنسلکللسم  ک ۹۰در پی  رگزاری کنگرهح سراسری 

هکی چلنی این  هکی چلنی وارد دورهح ج ی ی ش . کمندلست ویژگی
پلنگ در حشم دمکین هح ارش  خند،   کر همراه  ک رفلق شی جلن

هکی چلنی  پلنگ پلرابنش سنسلکللسم  ک ویژگی اد ینهح شی جلن”
را ر وین کردد . این اد ینه، بکرکسلسم در “  رای عصری دنین

ویشم است. این اد ینه رجّسم  چلن بعکحر و چلن قرش  لست
هکی چلنی در زبکش بک و   هترین عنکحر فرهنگ و خصلت

دهن هح بنفقلتی ج ی  در ادطبکق بکرکسلسم  ر  ستر چلن  دنکش
 است. 

پلنگ را در  حزب کمندلست چلن بنضع بحنری رفلق شی جلن
کملتهح برکزی حزب و در کت حزب رثبلت کرده و دقش 

پلنگ پلرابنش سنسلکللسم  ک  اد ینهح شی جلن”کنن هح  ه ایت
را رعریف کرده است.  ه “ هکی چلنی  رای عصری دنین ویژگی

دهن هح  طنری که در  لکدلهح ب کنر آب ه است، این رصملم دنکش
از همهح  -خناست بنترک حزب، دلروهکی بسلح، و برد  چلن

است، و  رای پلنبرد آربکش  -اقنا 

 بیانیٔه حزب کمونیست چین دربارٔه 
برگزارى ششمین نشست کمیتٔه مرکزى منتخب 

 نوزدهمین کنگرٔه حزب کمونیست چین

  ۴۶ادامه  در صفحه 


