
هنی  منرنی ز  ترین و پیگیرترینن رنرنا  یکی از مستحکم
هی  مرنمی کشو می  ن  بیش از هشت نهٔه رذشته  جنرش

یقین جنرش نانشجویی بونه است، جنرشی که ن  اینرا   به
ن  فضی  سییسی و اجتمیعی کشنو   ۲۳۳۱حداقل از سیل 

 نقشی بسیی  جد ، فعیل، و مؤثر ناشته است.
هی  نانشجویی علیه ظلم و استردان ن  کشو  می از  حرکت

صنو   فنعنیل  هی ن  ایرا  همنوا ه بنه بدو پیدایش نانشگیه
نقطه عنطن نی  ۲۳۳۱آذ   ۲۱حیل،  وجون ناشته است، بیاین

تی یخی ن  مری زا  نانشجویی و مرنی زا  نمنوکنراتنین  و 
می  است. ن   مرنمی میهن

به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب تودۀ ایران 
 منتشر شد

 

همه شواهد و  ویندانهنی  ارنینر 
حکییت از آ  نا ند کنه سنرا   مینم 
والیت فقیه و نولت  ئیسی )هنمنینننند 

هی  سل نش  ن  بنیتن قنی از  نولت
و منج بی از فسین سیرنتنی      بحرا 

اننند و تننوا   هننییننی از  فننرومننینننده
هی  رونیرو  و چندوجنهنی  َاَبربحرا 

ن  نارل کشو  و حل یی الاقل مدیریت 
هی  ا ندا ند. صیحری  قد   ن   میم  آ 

هنی و سنر   غم  ررفتن مسنت والیی به
نانننند  شی  می نان  شعی هی  توریلی

  وضعیت موجون بنه شنکنل کنننوننی
نوام نیست. نینر ینی زون سنطن   قیبل

لب  سنینده  هی  جی  به اعتراض تونه
به آستینه ان جی  رواهد  سنیند و بنی  
نیگر برا  "ح ظ ننانیم" بنه تنقنیبنل 

هنی   مستقیم بنی منرنم و سنرکنو 
 رسترنه و رونین نیرزیر رواهند شد.

اکنو   وشن شده است کنه تضنین 
یعنی تضین میی  انامه ناشتن  -نارلی

حیکمیت والیت فقیه بی رواسِت منرنم 
هی  بنیین  اقتصنین   برا  نرررونی

شندننی ننینسنت و  حنل -و اجتمیعی
کننند  نخواهد بون و چندا  ت یوتی نمی

کننننننننه 

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

 ۴۱۱۱آذر  ۴۱، ۴۴۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

راهكرد رژیم والیى: 
 »بودجٔه عبور از تحریم«

انقالب «با نسخۀ 
سازى اقتصاد  خصوصى

 !»ایران

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۹پیام همبستگى حزب تودٔه ایران به کنگرٔه حزب کمونیست عراق     ص
 ۴۱راه ما براى ساختن سوسیالیسم در هند                                             ص 
 ۴۱در سوگ مبارزى پیگیر در راه طبقۀ کارگر  و زحمتكشان ایران     ص
 ۴۶شیلى: انتخابات تاریخى در شرایط شكاف عمیق اجتماعى           ص 

ضمیمۀ کارگرى 
، »نامۀ مردم«

  ۱۳شمارۀ 
 منتشر شد!

 آذر روز دانشجو ۴۶به مناسبت 
دانشگاه سنگر آزادى و 

 مبارزه براى عدالت است!

  ۷ادامه  در صفحه 

  ۱ادامه  در صفحه 

حزب تودۀ ایران یورش وحشیانٔه نیروهاى امنیتى رژیم به مردم و کشاورزان 
۳صفحٔه کند!                     اصفهان را شدیدًا محكوم مى  



۴۱۱۱آذر  ۴۱دوشنبه     ۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

ا   هنی  سنینیسنی این  وز اتحین  وسیع از نانشجویی  کشو  بی نیندرنیه
انگلیسی و ن مقیبله بی تثریت نیکتیتو    -رونیرو  علیه کونتی  آمریکییی

وجون آمد. ن  چنین  وز  بی هجوم نمرنینمنی   مینم  محمد ضی پهلو  به
هی نانشجو به ریک و رو  کشیده شدنند و ن  اینن منینی  نو  کونتی نه

 ضنو    نیی و منهند  شنرینعنت ا  )مصط ی بز گ نانشجو  مری ز تونه
همراه نانشجو  مری ز جرهه ملی )احنمند قننندچنی  ن  رنو  رنون  به

 ن غلتیدند و ن   اه  هییی میهن جی  بیرتند.
تواند بی هجوم وحشنینیننه و   میم وابسته پهلو  بر این رمی  بون که می

اش جنرش نانشجویی  ا ن هم بشکند و سکو  قررستینی  ا  کی انه جنییت
هی  وسیع و زندانی و ارنرا    غم بیزناشت هی حیکم کند، امی به بر نانشگیه

تنهی فرو ننشست،  کرن  بسیی   از نانشجویی  مترقی، اموا  این مری زه نه
بلکه این  وز تی یخی به  وز تجدید عهد نانشجویی  ن  انامنٔه منرنی زه بنی 
نیکتیتو   زیر لوا  شعی  جیویدا  "اتحین، مری زه، پیروز " تنرندینل شند. 

ا  بونه است که تی کنننو   شیؤه هجوم وحشیینه  میم وابسته پهلو  شیوه
هی  زمینی رونیرو  ازجمله ن  حمله به کو    میم والیت فقیه نیز ن  برهه

زمنی  از  وسیلٔه آ  رشم و هراسش  ا هنم کی  برنه است تی به نانشگیه به
 ۲۱هی  جنرش نانشجویی نشی  نهد. ن   وز پنننجنشنننرنه  ریزش مو 

آمیز نانشجویی  ن  محنوهنٔه کنو   هی  مسیلمت ، اعتراض۲۳۱۱تیرمیه 
ا  ن  مسکو  رذاشتن الیحنٔه  نانشگیه ن  ا تریط بی حکم حکومتی ریمنه

الله ن که ن  پشت  "اص ح قینو  مطروعی " بی یو ش ننمنشینٔه انصی حز 
شد و    و ری نهی  ضد شو ش نیروهی  انتایمی پنهی  شده بونند ن  و به

ا  نیز جنی  بنیرنتننند.  ن  ر ل آ  بسیی   از نانشجویی  زرمی و عده
هنی  کشنو   هی  نانشجویی ن  تی یخ نانشنگنیه چنین یو شی به اعتراض

مینند  میم پهلو  که از توا  فنراوا   سیبقه بون.    میم "والیت فقیه" نیز  کم
ریه بنون، بنیهندح منحندون کنرن  فنعنیلنینت هنی   جنرش نانشجویی آ

هنی  اولنینه  کنترل ن آو ن  این جنرش، از همنی  سنیل نانشجویی  و به
کنی  زن. از "اننقن    قد    سید ، ترفندهییی فراوا  ن  این  استی بنه به

ا  کنرن   نا " کرن  نانشجنوینی ، "سنهنمنینه" فرهنگی" ررفته تی "ستی ه
هی  نانشجویی اس می زینر کنننتنرل رنون و  هی، ایجین تشکل نانشگیه

هی   میم عنلنینه  هی، تنهی بخشی از سییست پینرینی کرن  محیط نانشگیه
نانشجویی  بونه و هست. ن  چند نهه رذشته کشو  می سرکو  نائمنی و 
رشن این جنرش پویی، رسترنه، و فعیل  ا هموا ه شیهد بونه است، هرچند 

هی  انتخیبیتی"شی  بنه نفنیا از  هی" و "وعده که سرا   میم ن  "سخنرانی
هی  صن نی   سمیت شنیرتن تشکل نانشجویی  و جنرش نانشجویی و به

 . ۲اند و "سییسی" آنی  تایهر کرنه
ا ، جنننرنش نانشنجنوینی و  سرا   میم و ن   أس آنی  علی ریمنننه

ناننند  هی   میم مجیز می هی  سییسی" آ   ا ن  چی چو  رواست "فعیلیت
هنی   هو   که ن   استی  تقویت حکومت عمل کند یی به برری فعیلیت به

هی  روننیرنوننی کنه ن  سنیل  ا  ن  نشست صن ی محدون بیشد. ریمنه
هی ناشت، این چی چو   ا چنینن  بی استینا  و نانشجویی  نانشگیه ۲۳۳۱

 کند: ترسیم می
هنی  ام و حتی سیل هی تأکید ناشته "من هموا ه بر کی  سییسی ن  نانشگیه

پیش ر تم، ردا لعنت کند کسینی  ا که بسیط فکر و کی  سنینیسنی  ا ن  
هی جمع کرنند... وجون این فضی برا  نو ا  پرانرم  نانشجنوینی  نانشگیه

اشکیلی ندا ن امی اشکیل آنجی است که از این محیط برا  منخنیلن نت بنی 
هنی   برنا   شنون. ... وجنون رنراینش هی  انق بی بهره انق   و ا زش

هی اعم از  هی مینعی ندا ن امی مسئوال  نانشگیه مختلف سییسی ن  نانشگیه
کننننده  مدیرا  ا شد وزا تخینه و  ؤسی و اسیتید بیید هموا ه مدافع و هدایت

انق   اس می بیشند   سو  مرینی و اهداح هی به فضی  چیلشی نانشگیه
هی  مخیلف انق   حمییت شون" ]بنیشنگنیه  وجه نریید از ررایش هیچ و به

  [. ۲۳۳۱میه  فرونین ۲رررنگی ا  جوا ، 
هی  منخنیلنف  ا  و نیگر سرا   میم معنی  "ررایش الرته برا  ریمنه

 هیست. انق  "  شد افکی  چپ و مترقی ن  نانشگیه
ا  ن  نیدا  بی نمییندری  نانشجویی  ضمن اعتراح به ن نوذ  علی ریمنه 

ا  ن  میی  نانشجویی  ازجمله ر ته است: "حیال  تونه -هی  می کسیستی اندیشه
روشرختینه شکست کمونیسم به معنی  شکست ت ّکر می کسیستی ن  ننیی تلّقنی 

هییی  ام ن  نانشگیه می ی  جریی  شده و ن ست هم همین است. الرّته من شنیده
   کنند، منتهی این، نمیند  ن  کنو ه  ا نوبی ه زنده می می کسیسم بیز نا ند حرح

لکن حنیال … رو ن.  ریموش است این، نقش بر آ  زن  است؛ نیگر به ن ن نمی
هی ]ننریل این هستند[ که ارر واقعیت ناشته بیشد و اال  جریی   ام بعضی شنیده

هنیینی کنه  هنمنی …  صو   فکر  ن  نانشگیه می فنّعنیل بنیشند می کسیستی به
بونند و بیست سیل زندا  هم کشیده بنوننند، بنعند آمندنند ن   حز  تونه عضو

تلویزیو  جمهو   اس می، بدو  اینکه فشی  و زو   وجنون ناشنتنه بنیشند، 
 ا نوشتند و رواندند؛ این  ا شمیهی شیید ینینتنی  ننینسنت؛ منیل  ٬نیمه کرنم غلط٬

این جزو اسنین بسیی  بیا زش صنداوسنینمنی … است ۱۶ [  هی  اوایل ]نهه سیل
هی ریلی چیزهی  بیا زشی است. رب، بعد از اینن  است؛ نگذا ند از بین برون؛ این

عنننوا   نویسند بنه نویسند و جزوه می نا ند کتی  می هی برمی هی، حیال همی  حرح
نقنل از پنیینگنیه رنرنر  عنلنی  نفیا از می کسیسم؛ رب این مسخره است" ]به

?https://farsi.khamenei.ir/speech-contentا : )  رننیمنننننه
id=30255)]. 

یی شیید بدانند و مینند بسیی   امو  نیگر  –سرا   میم والیی غیفل از این هستند 
 غم تمیمی فشنی هنی و  که به -جهیلت بزنند کند رویش  ا به شی  اقتضی می منیفع

هی و رزینشی کرن  پذیرش نانشجویی  بر اسیس "اعتقینا  نینننی"،  محدونیت
از قشرهی  رنوننیرنو    این رروه عایم اجتمیعی و سیزندری  آیندٔه کشو ، برآمده

هی  جنیمنعنه اسنت.  شی  ن  ا تریط تنگیتنگ بی رواست هی  اند و رواست جیمعه
هی  سییسی، اجتمیعی، و  حق این جنرش  ا از رواست هی  به توا  رواست نمی

اقتصین  مرنم و جیمعه جدا ا زییبی کرن، از همین  وسنت کنه ن  چننند سنیل 
اند و از  پی بی جنرش مرنمی همراه بونه رذشته نانشجویی  ن  شرایط رونیرو  پی به

هی  سییسی و صن ی و اقتصین  و اجتمیعی کی ررا ، زنی ، و جنواننی   حرکت
 اند.  نفیا کرنه

اند که سییسنت "چنیننه  ن ستی به این ن ک  سیده فعیال  جنرش نانشجویی به
هنلنرنی   زمینی هوالنی از هرح اصن ح زن " ن  بیال و اص حی  از بیال که مد 

تواند ن   وند کیهش مشک   مرنم و برهرح  شد نمی حکومتی ترلیغ و ترویج می
رنیهنی  هی تأثیر  اسیسی ناشته بیشد. نانشجویی  به کرن  کیستی ن ستی اینن آ

توانند تأثیررذا  بیشند که ن  پینونند بنی  اند که تغییرا  زمینی می سییسی  ا ن ییفته
هی صنو    ن ع تونه هی  مرنمی و قد   ررفتن نهینهی  واقعی مرنم و به حرکت

بگیرند، نهینهییی که بتوانند تغییرا  بنیین  به سون منرنم  ا هنداینت کنرنه و 
 استحکیم بخشیده و ح ظ کنند.

عنوا  ی  ررنا  تأثیررذا  و مؤثر اجتمیعی بنخنشنی از  جنرش نانشجویی به
می  ن  مقیبله بی استردان والیی است و یکی از مقیصد  میم بی  جنرش مرنمی میهن

افزایش فشی هی و تهدیدهی ایجین رسست و جدایی این بخش از جنرش بی نینگنر 
حنیل  ویژه کی ررا  و سییر زحمتکشی  کشو  است. بیاینن هی  مرنمی و به جنرش

 غنم  نهد کنه بنه نگیهی به تی یخ مری زاتی نانشجویی  و جوانی  کشو  نشی  می
هی، ا تجیا حیکم هررز قین  ننخنواهند بنون  هی و کیهش فعیلیت نشینی برری عقب

آذ   ۲۱مینع  شد جنرش نانشجویی ن  کشو  شون و ن  این میی ،  وز تنی ینخنی 
می  بی نیگر نیروهنی   یقین  وز عهد و پیمی  نوبی ه جوانی  و نانشجویی  میهن به

 مرنمی کشو  علیه استردان نینی برآمده از حیکمیت ولی فقیه رواهد بون.
 
نژان فضی  فعیلیت نانشجنوینی ن  اثنر  جمهو   احمد  ن  نو ا   ییست   .۲

هی بسیی  محدون شد و پس از او حسن  وحینی هم بنی وعندٔه بنیز کنرن   سرکو 
حنیل اینن  ونند  اش  ونق نان، ولی بنیاینن هی به مری زه انتخیبیتی فضی  نانشگیه

ر تٔه محمون صینقی )نمنیینننده منرنم  سرکو  نانشجو انامه ییفت چندا  که به
نو ه نولت - ۲۳۳۱تهرا  و عضو کمیسیو  آموزش و تحقیقی  مجلس  ن  سیل 

شند.  هنوز مسئله اعتقینا  سییسی سرب محرومیت نانشجنوینی  منی - وحینی
صرح اینکه ن   ر ته محمون صینقی: "بعضًی نانشجویی به من مراجعه کرنه و به به

هی  اجنتنمنیعنی آقنی   عری تی سرمییه هی و به حین انتخیبی ، فعیل و از پشتوانه
حسن  وحینی بونه، از تحصیل محروم شده است. ... معتقدم این  وا نیسنت کنه 

نلیلی که ر تم و یی اینکه چو  ن  ف   فعیلیت شرکت و رنراینش  نانشجویی به
آذ منیه  ۲۳ریص سییسی نا ن، از انامه تحصیل بیزبمیند" ]ررررنزا   اینلنننی، 

۲۳۳۱  .] 
 

 آذر ... ۴۶ادامۀ به مناسبت 



 ۴۴۱۱شمارۀ     ۴۱۱۱آذر  ۴۱دوشنبه    ۳ 

حزب تودۀ ایران یورش وحشیانٔه نیروهاى 
امنیتى رژیم به مردم و کشاورزان اصفهان را 

 کند! شدیدًا محكوم مى

هی  رصوصی انحصی   عیمدانه توزیع عینالننه و  سونهی  نجومی شرکت
 اند. ضرو   واکسن ن  سط  جهینی  ا مینع شده

ا   ا از حنقنو   آمیز از انرم  هستنه حز  تونٔه ایرا  حق است ینه صل 
بنیین  کشو می  نانسته و هموا ه از آ  نفیا کرنه است. منی هنمنننننینن 

ا  ن  نو نهۀ رذشته به اهرمی رنطنرننیک و ضند  معتقدیم که پرومه هسته
هی  ری جی میجراجویینۀ  میم والیی عنمنل  منیفع ملی برا  پیشُررِن سییست

کرنه است. حز  تونٔه ایرا ، ن  کنی  منرنم و نینگنر ننینروهنی  منتنرقنی 
المللی که نقض  هی  بین هی  عملی و اصولی کیهِش تنش کشو می ، از  اه

کند، امی بی وجون اینن بنر   می  نریشند استقریل می کنندٔه حیکمیت ملی میهن
این ناریم که ن  پشت ن هی  بسته بی  نیگر برا  "تداوم نایم" منیفع منلنی 

سیز  اقتصین  هییی مینند ضرو   "انق   رصوصی کشو   ا بر اسیس توصیه
 حرا  رواهند رذاشت،  ایرا " به

ا   زمنینننه هی  کسینی مینند موسویی  پنینش ن  این صو  ، یقینًی توصیه
هی  کشو هی  امپرینیلنینسنتنی و  هی  بین نولت رواهد بون برا  همکی  

هی  فوقنیننی بنو مواز   هی  بز گ میلی جهینی بی  میم والیی و الیه سرمییه
 متصل به هرم قد   ن  کشو می .

هی  رصوصی، قوانینن بنیزا  آزان   شد اقتصین  بر محو  انریشت ثرو  
برا  استثمی  نیرو  کی ، و تی ا  منیبع کشو   اه به جلو نیسنت. ن  شنراینط 

محنینطنی  مشخص کنونی بی ن  نار ناشتن رسترنری و عمق بحرا  زیست
کشو می ، بیزسیز  رسترنه اقتصین ملی بی ن  نار ناشتن اهمیت منوضنوا 

 یز  مدو  ملی  "توسعۀ پییدا " برا  ح ظ محیط زیست فقط از هریق برنیمه
اجنتنمنیعنی -هدح توسعنه اقنتنصنین  هی  انسینی به بر محو   شد سرمییه

هنی   بییست معضل تنحنرینم پذیر رواهد بون. ولی قرل از هر چیز می امکی 
 ا  حل کرن. هو   یشه میلی کمرشکن  ا به -اقتصین 
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فنقنینه ن   هی   سیده، نیروهی  امنیتنی  مینم والینت  بر اسیس رزا ش
به کشنیو زاننی کنه   ن  یو شی وحشیینه ۲۰۶۶شرینگیه چهی شنره سوم آذ میه 

برا  اعتراض به سییست هی  فیجعه بی   میم ن  مو ن مدیریت آ  تحصن و 
 ون چین  زنه بونند شمی  زیین   ا مجروح و نستگیر کنرننند و  ن  بستر زاینده

آتش کشیدند. انامۀ این یو ش ن   وزهی  پنجشنرنه  چین هی  کشیو زا   ا به
و جمعٔه چهی م و پنجم آذ میه به مرنم معترض اص هی  بی مقیومت رسترنه و 

هی  رسترنٔه مرنمنی بنه  زنورو ن مرنم بی رزمگی   میم همراه بون. اعتراض
آبی که از نو ه ته پیش نخست از سو  کشیو زا  اص هی  آغیز شده بون و  بی

 و شد، به شهرُکنرن منرکنز  بی استقریل هزا ا  تن از شهروندا  اص هینی  وبه
استی  چهی محیل بختیی   و نیگر شهرهی  حومه اص هی  رستنرش پنیندا 

هی  رذشنتنه منرنم ن  سنراسنر  کرن. پیش از این هم ن  ر ل  وزهی  میه
اعنتنراض بنررنیسنتنه  هی  جی   بنه آبی ن  سرزمین  ونرینه روزستی  به بی

هی به  غم ت ش هی   میم برا  نامن زن  به ارنتن ح  بونند. این اعتراض
هی  قومی و منطقه ا  بی  نیگر رسترنری تن ر و انزجی  مرنم از حنیکنمنینت 

هی  امنیتی و سرکوبگر سپیه و بسیج  ا  ظیلم و ضد مرنمی فقیهی  و نستگیه
ا   هنی  سنیچنمنه شلی  رنلنولنه نهند.  می  نشی  می وکنی  میهن ن  روشه

بنی   آمیز و کت  زن  وحشییننٔه رنو  سو  مرنم ن  اعتراضی مدنی و صل  به
کنه   لنب  سنینده به همراه بی نشنیم سیلمندا ، زنی ، کونکی ، و مرنمی جی 

نیپذیر شنده  انامۀ حکومت ستمگرانٔه جمهو   اس می نیگر برایشی  تحمل
نا  شند   اجنتنمنیعنی و نامنننه-تر شد  بحرا  اقنتنصنین  ن  کنی  عمیق

هی  رونیرو  کی ررا ، معلمی ، بیزنشستگی ، و نانشجنوینی  ننینز  اعتراض
آشکی ا نشی  نهندٔه شرایط بحرانی عمیق حیکمیتی ا تجیعی است که تنننهنی 

 پیسخش تشدید هرچه بیشتر جو سرکو  و ارتنی  است.
ننریل و ون نیروهی  اننتنانیمنی و  هی   سیده، به بر اسیس آررین رزا ش

سو  معترضی  همراه بونه، نستکم  امنیتی که بی ضر  و شتم و تیرانداز  به
ن ر از منجنروحنی   ۲۳کم  کونک بیزناشت شدند. نست ۲۳ن ر ازجمله  ۱۲۰

پزشکنی منراکنز ن منیننی  هی  چشم هی   وز رذشته تنهی ن  بخش اعتراض
انند. بنر  تن  ا نیمسیعد رنزا ش کنرنه ۱بستر  هستند و منیبع  سمی حیل 

اسیس رزا ش ررررزا   هرانی  ا ری  ررر  مجموعه فعیال  حقو  بشر ن  
ننیم  شندرنی  ابنتندا بنه منقنر سنپنیه پنیسندا ا  بنه ایرا )، اغلب بیزناشت

واقع ن  ”  قدوسی“ نیم  واقع ن  بلوا  صوفه یی به پییگیه بسیج به”  الزمی  صیحب“ 
شنرط نان   اند. تعدان  از این شهروندا  به رییبی  رلزا  جنوبی منتقل شده
هی  پییینی شب آزان شندنند و  شی  تی سیعت تعهد و تحویل مدا ک شنیسییی

هی  نیگر  ازجملنه زنندا  اصن نهنی ، زنندا   تن نیز به محل ۲۵۶حدون 
 شهر، و ندامتگیه زنی  اص هی  منتقل شدند. رمینی

محمد ضی میرحید  ، فرمینده نیرو  انتایمی اص هی ، ن  مصیحنرنه بنی 

صداوسیمی   میم، از همکی   نیرو  انتایمی، بسیج، سپنیه، و نسنتنگنیه 
ر تٔه او شمنی   از  اه عیتی برا  سرکو  و بیزناشت معترضی  ررر نان. به

معترضی  زرمی شده و برری از نیروهی  امنیتی و انتایمی ننینز منجنروح 
ا ،  اند.  وزنیمٔه کیهی  شریعتمدا  ، بلندرو و ا ری  ترلیغیتی علی ریمنه شده

نیم نان. کیهی  ن  یینناشتی ”  ا  ا اذل اجی ه“شهروندا  معترض اص هی   ا 
بررو ن انتایمی و “ و مستلزم  ۳۱هی  آبی   هی  ا مشیبه اعتراض این اعتراض

 هی نانست. بی آ ”  قضییی قیهعینه
فنقنینه بنه  حز  تونۀ ایرا  یو ش وحشیینٔه نیگر بی  رزمگی   میم والیت 

آمیز بر ضند ظنلنم و  هییی مسیلمت لب  سیده که به اعتراض به مرنمی جی 
کند و از هنمنه ننینروهنی   شد  محکوم می اند به استردان حیکم نست زنه

رواهد تی بی ابراز همرستگی بی منرنی زا  منرنم  رواه جهی  می مترقی و آزان 
می ، آزان  فو   و بدو  قیدوشرط شمی  زیین نستگیر شدری   وزهی   میهن

 اریر  ا رواستی  شوند.
اعتصی  هی  کی رر  از جمله ن  ایرا  رون و، معین  و  ریر  نوبی ٔه  او 

وکنننی  کشنو منی  از  هی  مرنمی ن  رنوشنه صنییع تولید  ن  کنی  اعتراض
بنیو   ا  کنه امنروز بنه نیپذیر  میمی ضد مرنمی و ضد انسیننی بحرا  ع  

می  سد اسیسی  اه پیشرفت و اسنتنقنرا   ات ی  مرنم میهن اکثریت قریب به
کند. ضرو    آزان ، نموکراسی و عدالت اجتمیعی ن  ایرا  است حکییت می

چیلش هلرید  همگینی  میم کنه  ا  مرنمی و همیهنگ و به ابراز همرستگی
هی  حکومتی است یگینه تدبیر رشون   هی  نستگیه ن واقع فلج کرن  چرخ

 اه به رذا  از حکومتی است که انامه آ  منتنرانح انامنٔه فنیجنعنه، فنقنر، 
محرومیت، و بدبختی ن  کشو  است. حز  تونۀ ایرا  همه نیروهی  مترقنی 

رواه  ا به ت شی مشترک برا  سیزمی  نهی اقدام هنی  منوثنر و  و آزان 
منی   رسنتنرش منینهنن ا  نوشینوش بی جنرنش منرنمنی  و بنه همکی  

 رواند. فرامی
  

 حزب تودۀ ایران
 ۰۰۱۱آذر   ۷



 

 ۴۴۱۱شمارۀ   

ن  اثر است ینه نین ست از ی  بیتر  بنرا  
انداز  موتو  نیزل کشنده لکوموتنینو و   اه

وجون ناشتن سنسو  ریز اشتعیل آو  متنی  
ترین ملزومی  ایمننی  ن   )یکی از ابتدایی

 ۰۳متر  معد  و بروز ان جی   ۲۳۶۶عمق 
کی رر زحمتکش جی  رون  ا از نست نانند 

ن ر زرمی شدند.  ئیس نانرسنتنر   ۱۵و 
استی  رلستنی  اعن م کنرن بنر اسنیس 

ینی ،  بند  رزا ش کمیته حنقنینقنت جمع
مقصر حینثه کی فرمی بونه است. کً  آمنی  
ا ائه شده ن  این نوشته تحنقنینقنی نشنی  

سنننگ  نهد که فقط ن  بنخنش زغنیل می
هرسیل برا  هر هزا  ن ر از کی ررا  معد  
بیش از صد حینثه کنی   وجنون ناشنتنه 

هو  محسوسی از  است. این تعدان حینثه به
حد متوسط  قم مشیبه ن  بخش معد  ن  

 سییر کشو هی  جهی  بیشتر بونه است.
 

اعیییتییینیییایییی  بیییه میییوارد  بییی 
  ها بر طبیعت ها در صنایع معدن و تأثیر آن محیط  و گسترش آالینده زیست

مناو  ح یظت از محیط زیست  رذا   و پیگیر  نکرن  ن  اجرا  قوانین به نرون سرمییه
اند. منحنمند ضنی  همراه ناشته ن  بخش معد  نتییجی وریم ن  محیط زیست کشو می  به

هنی بنی  هییش پیرامو  وضعیت منعند  بهرامن،  ئیس رینه معد  ایرا ، ن  انامه صحرت
روید: "توجه به مسیئل محیط زیستی و آ  ن  سیرت و توسعه معین  و  ررررزا   ایرنی، می

هی  صنعتی بسیی  مهم است، ارر از این امو  غ لت شون... نتیجه آ  مواجهنه بنی  مجتمع
کم چهی  منجنتنمنع  محیطی رواهد بون، چنینکه نست بحرا  آ  و ایجین مشک   زیست

 اند که مشکل آ  نا ند" ]![. فوالن  ن  منیهقی ایجین شده
توجهی به مسیئل محیط زیستی و آ  ن  سیرت و توسعه معین  ن  بسیی   از نقنیط  بی

بی  ن  منطقه اهراح معد  ایجین کرنه است. ی  معضنل عنمنده   کشو  می شرایطی فیجعه
رذا   کیفی ن  این بخش و اسنتن نینه  برا  صنییع معد  این است که ن  اثر نرون سرمییه

هی ن  محنینط  آالتی فرسونه میزا  آالیندری هییی قدیمی و میشین این صنییع از تکنولوم 
زیست   هییی ن  نیگر ایجین رطر برا  محیط اند. ازجمله عیمل زیست انسینی افزایش ییفته

توا  ننیم  هی می انسینی، از استخرهی  تجمع پسی  و انریشت موان بیهله ن  مجیو   معد 
هی  هی  مس، سر ، و  و ، بیشترین تأثیرهی  من ی ن نتیجٔه انریشت بیهله برن. ن  معد 

شوند. ن   هی  عملیی  فلوتیسیو ، ذو  فلز، و فرایند تولید کنستینتره ایجین می و پسمینده
هی ن  هریعت برا  محنینط  هی  ه  کی ُبرن موان شیمیییی حیو  سیینو  و نشت آ  معد 

 آو ند.  وجون می هی مشک تی جد  به زیست منطقٔه مجیو  معد 
رنذا   ین   برا  نمونه به وضعیت معد  آند یی  ن  آذ بییجی  شرقی که بی سنرمنیینه

توا  اشی ه کرن. نو سیل پیش جمعی از فنعنیال  و  شرکت ری جی احداث شده است می
ا  سررشینه به قوه قضیئیه  سیندرنی  محیطی آذ بییجی  شرقی ن  نیمه هی  زیست تشکل

رزا ش رنرنرننگنی  اینلنننی ن   به بحرا  آلونری معد  ه   آند یی   ا رواستی  شدند. به
، فعیال  محیط زیست ن  این نیمه بی تأکید بر ضنرو   حن نظ سن منت ۲۳۳۱میه  بهمن

محیط زیست به است ینه از ترکیری  سیینو  ن  استحصیل ه  از معند  آنند ینی  اشنی ه 
وریک منطقه ا سری ا   سیدری به بنحنرا   کرنند و بی ابراز نگرانی از آلونه شد  منیبع آ 

محیطی معد  ه   اند یی  ن  شهرستی  و زقی  آذ بییجی  شرقی  ا رنواسنتنی   زیست
هی  قضییی، بنیبن  منحنرنو   شدند. نزنی  به نو سیل پس از ا سیل نیمه فو  به مقیم

برنا   کننده از معد  ه    علیلو، نانستی  مرکز استی  آذ بییجی  شرقی، از شرکت بهره
هی  متعدن، این شنرکنت بنه   غم پیگیر  افزاید: "متأس ینه به کند و می آند یی  انتقین می

محینطنی و...  هی  اجتمیعی، الزامی  زیست تعهدا  رون ن  زمینه مشی کت ن  مسئولیت
هی  مرنم و مسئوال  استی   ا مرت ع نسیرته است." ع وه بر  عییت  عمل نکرنه و نغدغه

ر ته اللهو ن  نهقینی )نمیینننده منرنم  منطقه، به  نکرن  امو  حییتی ح ظ محیط زیست
توجهی به ح یظت معد ، عدٔه بسیی  زینین   و زقی  ن  مجلس شو ا  اس می  ن  اثر بی

اند که موجب حوانث و تل ی  جینی ن  نتیجه  ینزش  هی  غیرمجیز  و  آو نه به برناشت
 معد  شده است.

سیال  و بنیینهی  انگلی بر بخش چشمگیر  از اقتصین  نا   نیوا  مسلط شد  سرمییه
هی و صنننیینع  هی  تولید  ازجمله معد  ا  م ید ن  بخش رذا   کشو می  و نرون سرمییه

مناو  است ینه مرنم  هییی متعدن به معدنی، توسعه نییفتن این بخش از صنییع و ایجین مینع
نوبه رون بیعث نرون شرایط  میهن می از این سرمییه ملی پییمد آ  بونه است. این سییست به

و   اعتنییی به ح ظ امر حییتی محیط زیست هی و بی ایمنی برا  زحمتکشی  شیغل ن  معد 
 کشو  می شده است. هی ن  صنییع معد  و تأثیر مخّر  آ  بر هریعت رسترش آالینده
می  است. جلورینر  از  هی و صنییع معدنی ن   استی  منیفع مرنم و میهن توسعه معد 

هی، و تی ا  منیبع مّلی کشو  می ن ررو حذح حیکمینت  کشی وحشیینه از کی ررا  معد  بهره
نموکراتی  است که منیفع هرقه کی رر  -مناو  برپییی حکومتی ملی ُمطلق والیت فقیه به

 نهد. و زحمتکشی  میهن می  ا ن  سرلوحه برنیمه رون قرا  می

  ۴۱۱۱آذر  ۴۱دوشنبه     ۱ 

 تأملی رب رویداداهی اریان

نهننند  بر سی ارری   سیده از صنییع معد  ن  کشو می  نشی  منی
هنی   انگیز ن  منعند  رذ ن که از حوانث غم که مدتی هوالنی نمی

هی  جینی و میلی  می  بیررر نشویم. این حوانث غیلرًی بی رسی   میهن
ا  توأم هستند. آننه ن  این مو ن منزیند بنر عنلنت اسنت،  رسترنه

هی ن  بنخنش  ت یوتی مسئوال  ن  بخش نولتی و صیحری  معد  بی
رصوصی است. برا  نمونه، بهرام شکو  ،  ئیس کمیسیو  معین  

ورو بی ررررزا   تسنینم  و صنییع معدنی اتی  بیز رینی کشو ، ن  ر ت
توجهنی بنه وظنیینف  ، ن  کمیل بی۲۰۶۶تیرمیه  ۱۲شهرُکرن ن   ن  

حیکمیت ن  این بخش بی اظهی  برری بدیهیی  از پذیرش مسئولنینت 
شینه ریلی کرن و ر ت: "فعیلیت ن  معد  استیندا نهییی نا ن که بیید 

شون؛ برری اوقی  هم   عییت شون. ریهی این استیندا نهی  عییت نمی
شون، امی ریهی هم مقصر صیحب معد  ینی کنی فنرمنی ینی   عییت می

پرسنل است که وسییل ایمنی  ا ن  ارتیی  نا ند امی از آ  اسنتن نینه 
رونه بونه است. ن  اینن منواقنع  کنند که ن  بسیی   معین  این نمی

نیگر مدیر معد  مقصر نیست، ریهی هم اصً  تجهیزا  منیسب ن  
معد  نیست که ی  بخشی صیحب معد  و ی  بخش هم حیکمیت 

تنوانند فنراهنم  مقصر است که امکی  وا نا  برری تجهیزا   ا نمی
هنی  که ن  جنینه نهد کمی این آو ن. حوانث معدنی ن  تمیم ننیی  خ می

نهد  و نالیل متعدن  نا ن و هر فرن ینی سنیزمنی   هم حینثه  خ می
نوعی مقصر است، ن  حوانث معدنی هنم هنمنینن منیجنرا  متولی به

ترع استی   است" ]!![. او ن  پیسخ به این سؤال که معین  کشو  و به
هنی   المللی فیصله نا ن، ر ت: "آیی جنینه چقد  بی استیندا نهی  بین

ایرا  استیندا نهی  ننیی  ا نا ن؟ پس واقعیت این است کنه ن  هنر 
 ا  ممکن است عقب بیشیم..." ]![ زمینه

تنوانند بنیز  هی منی آمی  سوان  و تل ی  نیشی از نرون ایمنی ن  معد 
رنوننه  هی  الزم برا  جلورینر  ازاینن رو  نییز به قوانین و سییست

، ۲۳۳۳هی  میهن می بیشد. ن  تیرمیه  هی ن  معد  حوانث و اجرا  آ 
هی  تولید  و زیر بنییی، نفتر منطنیلنعنی  اننرم ،  معیونت پژوهش

هی  مجلس شو ا  اس می  صنعت و معد  وابسته به مرکز پژوهش
ننقنش  -۲هی  ایمنی معین  ن  اینرا   رزا شی بی عنوا : "چیلش

هی  نوین ن  ا تقی  ایمنی معین "  ا ا ائه کرن. نویسننندرنی   فنیو  
بییست به آمی  سوان  ن  این بنخنش از صنننیینع  این رزا ش که می

انند:  بی ه نوشنتنه نسترسی ناشته بیشند، ن  مو ن عدم ش یفیت ن این
"آمی  نقیقی از حوانث  خ نانه ن  معین  منننتنشنر نشنده اسنت و 

نهد که اه عی  جیمع، ت کی  شده  مطیلعی  انجیم شده نشی  می
ا  از ابعین حوانث معدننی ن  اینرا  ن   هی  نقیق و  یشه و بر سی

نسترس نیست." این رزا ش ثرت اه عی   ا موکول کرنه است بنه 
نوبه رون بیعث شگ تنی اسنت کنه  هی  نوین. این به کی برن فنیو  

هی  کشو  می  ا هدح پژوهش  بییست ایمنی ن  معد  رزا شی که می
ت صیل به آمنی   هییی متعدن به رون قرا  نهد، بی ا ائه اشکیل و جدول

هنی ن   سوان  و قوانین و موجون برا  جلورینر  از سنوانن  منعند 
متحده آمریکی پرنارته است و از آمی  و چگونگنی حنوانث ن   اییال 
 کند! اه عی می هی  کشو  می اظهی  بی معد 

جمنلنه  هی  مختلف از علت هی  کشو  می به تعدان حوانث ن  معد 
هنی  کنی   منننیسنب ینی  نرون  قوانین و تسهی   ایمنی و  وش

هی ن  سطحی رسترنه متنداولننند. منحنمندجنوان  پیگیر  نکرن  آ 
ا   نل، استینیی  مهندسی معد  ن  نانشگیه بیرجند، ن  نوشتنه  حیم

هنی  اینرا ،  وتحلیل آسیب ن  محل کی  ن  معند  بی عنوا : "تجزیه
هی  ا وقوا انن نجنی ،  "، بیشترین تعدان عوامل حوانث ن  معد ۲۳۳۳

افتین  کی کنی  معد  ن  حین کی ، شوک برقی، تصینح وسییل نقلیه 
آال  تیز، و  ینزش نینوا ه منعند   معد ، بررو ن بی ابزا  و میشین

ناند. او ضمن بر سی این عوامل نشی  نانه است که بینشنتنرینن  می
سنگ بونه اسنت. ن  اینن  هی  زغیل تعدان حوانث ن  بخش معد 

 ۲۳سنننگ ینو   ن   انگینز منعند  زغنیل نوشته، او به حینثه غم
کند. ن  این حنینثنه  ن  استی  رلستی  اشی ه می ۲۳۳۱میه  ا نیرهشت

 هاى ایران نبود شرایط ایمنى در معدن



 ویدانهی  چند سیل اریر از 
و  ۲۳۱۱کونتی  انتخیبیتی 

پننییننمننیل کننرن  رشننن و 
قننهننرآمننیننز آ ا و سننرکننو  

هنلنرنیننٔه  هی  آزان  رواست
ا   هی  تونه فرمی  ولی فقیه، و سرکو  رشن و رونین اعتراض هی ایرانی به میلیو 
آبنی ن   ررفته تی ریزش اریر ن  اعتراض بنه بنی ۲۳۳۱میه  و آبی  ۲۳۳۱میه  ن  ن 

وجرح  روزستی ، اص هی ، و شهرکرن که بی و ون نیروهی  انتایمی و امنیتی و ضر 
  رنو  کشنینده شند، سو  آنی  ن  روزستی  و اص هی  بنه معترضی  و تیرانداز  به

ررا  حیکم حکییت  همگی از میهیت نیکتیتو   سرکوبگر و ضد مرنمی  میم اس م
هی  ملی متعلق به منرنم جنرینیننی  نا ند،  میمی که سرکو  و فسین و غی   ثرو 

ات ی  مرنم میهن می ن   نهینینه شده ن  آ  است. امروز ن  حیلی که اکثریت قریب به
قنول  زنند، "نایم نمونه" جهی  بنه وپی می عدالتی نست چنگیل فقر و محرومیت و بی

سرا   میم ن واقع امر جز حکنومنت عنمنینقنًی فنیسند ننانیمنینی ، ننمنییننندرنی  
اندیش کنه بنرا  حن نظ  نا   بو وکراتی  و تجی  ، و مشتی تی ی  سرمییه بز گ

فنقنط  شوند چیز  نیگر نیست. این نایم ننه ا  متوسل می "نایم"شی  به هر وسیله
اعنتنرح رنون  هنلنرنیننٔه بنه هی  حق آمیز اجتمیعی و اعتراض هی  مسیلمت جنرش
کند، بلکه ظنرفنینت و پنذینرا  حنّتنی  شی  برحق  ا بی رشونت سرکو  می سرا 

هییی که بر سر مشکنل  ترین اص حی   ا هم ن  سیرتی  رون ندا ن. اعتراض کوچ 
ک ییتی مسئوال  ن  اص هی  به وقوا پیوست، از فیصنلنه هنرنقنیتنی و  آبی و بی کم

تر شد  ن ٔه عایم میی  فقر و ثرو  و پدید  مرنم نشی  نا ن. عمیق وضعیت معیشت 
هی بینکنی  بنر بنیفنت  نشینی  ن  شهرهی ن  کنی  میلیو  آمد  قشر  وسیع از حیشیه

اجتمیعی ، تأثیرهییی مهم بر جی  رذاشته است. بر اسنیس آمنی هنی  منوجنون و 
هی  کی رر  ن  زیر رط فقر زندرنی  ن صد رینوانه ۱۶اعتقین کی شنیسی  بیزا  کی ،  به

کنند. بر این بنیین است که ن  پی هر تغییر یی تحّولی که وضعیت معیشتنی منرنم  می
آیننند و  هنی منی  و کند آنی  به رییبی   و به  هییی تیزه لب  سیده   ا بی نشوا   جی  به

هنی   نهننند. ا زینیبنی حنرکنت ضد حکومت فیسد و ظیلم فریین اعتراض سر منی به
نهد که محو  اصلی همٔه  هی  اریر این واقعیت  ا نشی  می اعتراضی مرنم ن  سیل

عدالتی و ترعیض، فسین نهینینه شده و  هی  فقر و محرومیت زحمتکشی ، بی اعتراض
آیندری نسل جوا  کشو  است که ن  بررنی از  هی  نولتی، و بی رسترنه ن  نستگیه

 وست. بر اسیس رزا ش منرکنز آمنی   ن صد   وبه ۱۶هی  کشو  بی بیکی    استی 
ن صند   ۰۱۸۳استی  تو م بیالتر از مییننگنینن  ۲۱میه سیل جی   " ایرا ، ن  آبی 

 نا ند."
نهد که "  ، بر سی تو م استینی نشی  می۲۰۶۶آذ میه  ۱رزا ش  وزنیمه اعتمین،  به
میه ناشنتننند.  ن صد میینگین کشو   ن  آبی  ۰۰۸۰استی  نرخ تو می بیالتر از  ۱۵

هی  نرخ تو م استینی وجون نا ن، بیال بون  این نرخ  ا  که ن  بر سی نانه الرته نکته
هی  معیشتی و آبنی  هییی است که هی  وزهی  اریر محلی برا  اعتراض ن  استی 

وبختیی   نرخ  هی  اص هی ، یزن، کهگیلویه و بویراحمد و چهی محیل اند. استی  بونه
  اند."  ن صد ناشته ۰۳۸۳و  ۵۶۸۵، ۰۵۸۱، ۰۰۸۱اندازه  ا  به تو م سیالنه

 ۱۵ننویسند: "ن  سنیل جنی    رزا شگر  وزنیمه اعتمین ن  انامه این رزا ش می
استی  تو می بیالتر از تو م کل کشو  ناشتند که این نسرت بنرا  آبنی  منیه سنیل 

استی  رزا ش شده بون؛ بدین معنی که به فیصله ی  سنیل عن وه بنر  ۲۲رذشته، 
هی  بنی تنو م بنیالتنر از  استی  نیز به لیست استی  ۲۰ن صد  تو م،  ۵۳افزایش 

نهد که قینمنت سنرند کنیالهنی   میینگین کشو   اضیفه شدند. این امر نشی  می
هنی ن   رو اکی و غیررو اکی تی چه میزا  ن  کشو  افزایش ییفته است. وقتی قیمت

هی  پییین جیمعه اثر بیالتنر    ون عمدتًی این بخش به نه  هی بیال می سرد رو اکی
هی مجرو ند از کیالهی  بینوام، کمتر است ینه کنند، چراکه مجنرنو نند  رذا ن و آ  می

بهی  مسکونی کننننند.  ا  از ن آمد رون  ا صرح تأمین رو اکی یی اجی ه بخش عمده
معنی   ون که ن  سیل جی   ضریب جینی کشو  نیز بیالتر  ون که به  و انتای  می ازاین

 شکیح عمیق بین هرقی  جیمعه است."
هی  مرز  مینند ای م، بوشهر، آذ بییجی   هی   سمی ن  استی  بر اسیس رزا ش

شرقی و غربی، کرنستی ، کرمینشیه، و ا نبینل، وضنعنینت تنو م بندتنر از سنیینر 
، ۵۱۸۱تنرتنینب  هنی بنه ا  که نرخ تو م سیالنه ن  این استی  رونه هیست، به استی 
هی   ن صد رزا ش شده است. ن  بین استی  ۰۱۸۵، ۰۳۸۲، ۰۱۸۱، ۰۱۸۱، ۰۵۸۱

هنی، بنیال  کشو ، ای م بیشترین نرخ تو م  ا نا ن. نکته نیگر ن  رصوص این استنی 
رصوص پس از شیوا  بون  آمی  بیکی   است. بی کنی  هم قرا  نان  نرخ بیکی   )به

این نتنینجنه  سنیند کنه بنینشنتنر  توا  به می  کرونی ن  کشو   و بیال بون  نرخ تو م
ا  که ن  شرایط فعلی رریز  هی  کشو  ن ریر  کون تو می هستند،  کون تو می استی 

هزا  میلنینی ن  ۳۶۶از آ  آسی  نخواهد بون، زیرا کسر  بونجه سیل جی   ن  حدون 

۴۱۱۱آذر  ۴۱دوشنبه    ۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

تر  گسترش فقر در کشور و ژرف
 شدن شكاف طبقاتى

هزا  منینلنینی ن  ۱۶۶ ون بیش از  تومی  است و سیل آینده نیز انتای  می
نهند که ن  ی  سنیل  هی  مراکز  سمی نشی  می تومی  بیشد. رزا ش

انند.  میه امسیل، کمینه و بیشینه نرخ تو م، افزایشی بنونه منتهی به آبی 
مربوط به استی  آذ بییجی  غربی بنی  ۳۳میه  ترین تو م سیالنه ن  آبی  کم

 ۳۰۸۱ترین تو م نیز مختص استی  هرمزری  بی  ن صد و بیش ۱۱حدون 
ترینن ننرخ تنو م ن  منیه  ن صد بونه است. این ن  حیلی است که بیش

ترین نرخ تو م نیز بنه  ن صد و کم ۵۱۸۱رذشته مربوط به استی  ای م بی 
و آبنی   ۳۳ن صد ارتصیص ناشت. مقییسه نو میه آبی   ۰۶استی  قم بی 
نهد که ع وه بر  وند افزایشی نرخ تو م،    نشی  می١۰٠٠سیل جی   )
عنوا  مثیل، ن  سنیل رنذشنتنه  هی نیز تغییر کرنه است. به ترکیب استی 

ترین تو م  ا پنس از  ترتیب کم هی  مرکز  و رراسی   ضو  به استی 
هی  بی  آذ بییجی  غربی ناشتند. امی این نو استی  امسیل ن  زمره استی 

تو م بیالتر از میینگین قرا  ررفتند. مطیبق بی این آمی  مرکز آمنی  اینرا ، 
برا  رینوا هی   وستییی  ١۰٠٠میه  میهه منتهی به آبی  نرخ تو م نوازنه

میهه مربوط به اسنتنی   ترین نرخ تو م نوازنه ن صد  سید. بیال ۰۱۸۳به 
وبلوچستی   سیستی   ترین آ  مربوط به استی  ن صد و کم ۵۵۸۱ای م بی 

هی، ن  وضعیت اقتصین  بسیی  وریم  ن صد است. افزو  بر این ۰١۸١بی 
کنونی، و بی وجون کمرونهی و ررانی کمرشکن، کی ررا  و نهنقنیننی  بنی 

ریرند. تو م بنهنی   مزنهی  کم، بیش از نیگرا  ن  زیر رط فقر قرا  می
هی نیز از نیگر موا ن  است که  اجی ه رینه، آ ، بر ، ریز و سییر سورت
رنذا ن. بنر اسنیس آمنی هنی   بر سرد هزینه رینوا هی  کشو  تأثیر منی

ن صد  سنینده  ۱۱۸۱ا  ن  این رروه از کیالهی به   سمی، نرخ تو م نقطه
تنرینن عنیمنل  انند. بنز گ استی  تو م بیالتر از آ  ناشنتنه ۲۱است که 

 ۰۱ا  ن  سرد رینوا هی اجی ه مسکن است که ن  استی  تهرا  به  هزینه
ن صند ننینز  ۱۵ سد و ن  شهر تهرا  این  قم از  ن صد هزینۀ رینوا  می

هی  الررز، هرمزری ،  تر است. همننین، ن  منیهق شهر  استی  بیش
ن صند از  ۱۱ن صند و  ۱۱ن صد،  ۳۶ترتیب  بهی  رینه به و قم اجی ه

ن صند   ۱۶تنی  ۲۵بلعد که ن  مقییسه بی میینگین  بونجۀ رینوا   ا می
هی  مرکز آمی  و بنینن   جهینی،  قم بسیی  بیالیی است. الرته ن  رزا ش

هییی برا  تعیین سهم مسکن ن  هزینه رنیننوا هنی وجنون  مرکز   نیف
هی  مسکن همه رینوا هی اعم از میل   هی، هزینه  نا ن که ن  این  نیف

هی  اننرم  و هنزینننه  و مستأجر بر اسیس اجی ه نقد  و هزینۀ حیمل
شوند. این شیرص نیز بی وجون ارت ح جد  بنی  استه ک محیسره می

ن صند بنرآو ن  ۳۵تنی  ۳۶هی  مسکن، هموا ه بیالتر از  واقعیت هزینه
اجتمیعی م ح حیکم بر کشو  کنه  -شون. بی توجه به بحرا  اقتصین  می
هی  بی ز آ   هی ازجمله مسکن یکی از شیرص برنیمگی ن  همه عرصه بی

تنوا  نیند کنه بنحنرا   انداز آینده حکومت اس می می است، ن  چشم
هنی و فشنی هنیینی  تر رواهد شد و منحنرومنینت مسکن همننی  وریم
ا   ا  بر زحمتکشی  وا ن رواهد آمند و زمنینننه کمرشکن و مررری  تیزه

رنوا ا ، و بنو س  نا ا ، زمینن مسیعد برا  چپیول بیز هم بیشتر اجی ه
 تر رواهد شد. بیزا   ا فراهم

هنی  جنیمنع   ینز  بیو  می، حل بنیینین مسیئل کشو  تنهی بی برنیمنه به
ا  وسیع ن   هی  تعیونی و نولتی رذا   مد  و ن ازمد  و سرمییه کوتیه

شدنی است. بر این بنیی ،  میم جمهو   اس می که  حل نولتی مرنمی 
رنیه  نا ا  اسنت، هنینچ نا ا  و بز گ زمنینن سرمییه بیینگر منیفع ک  

هی  اسیسی میهنن   رواهد و نه توا  و ظرفیت آ   ا نا ن که مشکل نمی
 می  ا ن  جهت منیفع و  فیه مرنم  می حل کند.
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جز  سید  به توافقی بی آمریکی ن  پشت ن هی  بسنتنه،  هرصو  ،  میم والیی به به
محصولی متکی به "فروش ن ت رنیم"،  حلی که بتواند اقتصین وا ناتی و ت  یعنی  اه

نا    هو  نائمی به ا ابنٔه سنرمنیینه "نال "، و "نیرو  کی  ا زا  نارلی"  ا محکم و به
 و ن ارتیی   ا  نیگر برا  حل فو   بحرا  هی  پیش جهینی برندن فعً  رزینٔه عملی

بینینه به قیمت ن ت و  ندا ن. رزانه نولت ریلی است و کسر بونجه حتی بی نگیه روش
هزا  میلیی ن تومی  برآو ن شنده اسنت. ن  بنخنش  ۱۶۶تی  ۳۶۶هی حدون  لغو تحریم

ا  که تشکیل نهندۀ بخش بز ری از  تجی   -هی  عایم میلی رصوصی نیز سرمییه
شد  وابسته به ا زش مرینلۀ نال  بنی  ینیل اسنت.  شی  به اقتصینند ن جۀ سونآو  

تنر  رصوصی بی ورینم هی  رصوصی و شره سرمییه تر اینکه ثری  و امنیت ک   مهم
لنب  سنینده بنی  هنی  جنی  بنه شد  اوضیا اقتصین  و رسترش اعتنراض تنونه

سو  کشنو هنی   ا تریط فرا  سرمییه به هییی  وزافزو   وبرو شده است. ن این چیلش
هی پیش از این ن جریی  بونه و شندیندتنر  همسییه مینند ترکیه و حتی ا منستی  مد 

هنی   هی  میلی و نسترسی نداشتن الیه نیگر، انامه تحریم عری   هم رواهد شد. به
هنی  هییی که "ننانیم" بنه آ  فوقینی بو مواز  به ذرییر نال  منیفع این قشر و سرمییه

 متکی است بی رطر  وبرو کرنه است.
ن  این شرایط برا  تأثیررذا   بر  وند مذاکرا  احیی  برجیم، یعنی آننه محنمند 

هنی و   ا "حل مسیئل کشو " نیمیده است، ناریه جمهو ، آ   مخرر، معیو  اول  ئیس
اند. توجه برانگیز آنکه نیدریه عمدۀ صیحرنی  اینن  پذیر مطرح شده هییی تأمل توصیه
هنی   حل  مسیئل و بنحنرا  -هلب چه اصولگرا و چه اص ح -هی هی و توصیه ناریه

هی  رصوصی بونه است. این یعنی انامه نان  به  سرمییه کشو  از هریق  شد ک  
اجرا  همی  نولیررالیسم اقتصین  غر  ن  سه نهه رذشته که هم ن  ایرا  و هنم 

نا ا  و برر ح منیفع مرنم و ن  جهت  هی  فوقینی سرمییه ن ع الیه ن  جهی  فقط به
 زیست ایرا  و جهی  عمل کرنه است.  تخریب محیط 

ا   کننده ا شد هسنتنه مذاکره -هی  مشخص حسین موسویی  برا  مثیل توصیه
چنی   ، بنه۲۰۶۶آذ میه  ۱به بیقر  کنی است که ن   وزنیمۀ ننیی  اقتصین،  -سیبق

ا  اسنت  پرنازا  بیسیبقه  سید. حسین موسویی  یکی کی رزا ا  حکومتی و از ناریه
هنیینی منینننند  هی  نارل و هم ن   وزننیمنه هی  او هم ن   سینه که نارا  و تحلیل

شوند. موسنوینی  هن نتنۀ رنذشنتنه ن   فییننشیل تییمز و ری نین ن  ری   منتشر می
ا  بی تیتر: "برجیم،  ئیسی و بیید "، و ن  بخشی از آ  زیر عنوا : "امی سخننی  مقیله

نانند و وجنون  هی صرفًی نولنتنی منی هم بی نارل"، اقتصین ایرا   ا برر ح واقعیت
 و  "اننقن    شنون و ازاینن هی  نولیررالیستی سه نهٔه رذشته  ا منکر منی برنیمه

شون. او بی اعتقین به وجنون ننوشندا و   سیز  اقتصین ایرا "  ا رواهی  می رصوصی
سیز  رطی  به نولت  ئیسی و کی رنزا ا   ح ل همه مشک   از هریق رصوصی

روا  ... و تحول بز گ ن  اقتصین و  روید: "برا   فع فسین و  انت حکومت والیی می
سیز  و نجی  ایرا  از اقنتنصنین  ترین اقدام، رصوصی صنعت کشو ، اولین و مهم

سیز  اقتصین اینرا "  نولتی است." موسویی  برا  اثری  ضرو   "انق   رصوصی
کند: "بی اتحین نو آلمی ، آلمی  غربی  ال ی    ا مطرح می مع  بط و قییس این مثیل بی

سیز  کنرن  ظرح حدون پنج سیل اقتصین نولتی آلمی  شرقی  ا مت شی و رصوصی
انجیم این مهم نشنده  که ن  چهل سیل رذشته هیچ نولتی ن  ایرا  موفق به ن حیلی

سیز  واقعی، اقتصین ایرا  شکوفی رواهد شد. ..." بیید ینینآو   است. تنهی بی رصوصی
نلیل  اجتمیعی ن  شر  آلمی  ن  سه نهه رذشته نقیقًی به-شد که وضعیت اقتصین 

هی  وسیع  وند نزولی ناشته و نی ضییتی عمومی ن  سطحی بسنینی   سیز  رصوصی
هنی  جنهنیننی  پرنازا  نولیررال وهنی ترعنی  و تنجنربنه بیال است. امی برا  ناریه

 سیز " مهم نیستند.  و شکستگی و ویرانگر  برآمده از "انق   رصوصی
هی  اقتصین  تخیلی برا  کشو  می که  امثیل حسین موسویی  و  رونه نسخه این

هنی   کنند ن مجنمنوا بنرننیمنه بسیی   مینند او ن  جنب مذاکرا  برجیم مطرح می
هی  اقتصین  صدمه  هی  پس از جنگ ایرا  و عرا   ا شکل نانه و بر جیمعه نولت

توا  به این واقعیت اشی ه کرن  هو  مشخص می اند. به ا  عمیق وا ن آو نه اجتمیعی-
هی رواست اصنلنی  هی و اعتصی  که ن  چند سیل رذشته همراه بی رسترش اعتراض

منینننند  هی  زحمتکشی   سیز "بونه است. هرقۀ کی رر و نیگر الیه "توقف رصوصی
سیز " بی آزانسنیز   اصط ح "بیزا  آزان" و "رصوصی اند که الگو  به معلمی  ن ییفته

تر نیرو  کی  مترانح است. همننین اکثر مرنم و بنرا  منثنیل  استثمی  هرچه بیش
ریهی  سیده کشیو زا  معترض ن  اص هی  به زنایی ن  زینر لنوا   اند که قینو  این آ

"آزانسیز  اقتصین" مو ننار حسین موسویی  و امثیل او ن عمل "ثرو  آفنرینننی" از 
 حمینٔه نیرو  انسینی، منیبع هریعی، و تخریب محیط  سیزِ  استثمی  بی هریق آزان 

زیست بونه است. کیفی است به تجربه جهینی اریر ن  واریر  کنروننی بنه هنمنی   
سیز " مینند آمریکی، بریتینیی یی آلمی  اشی ه کنینم کنه  اقتصینهی  پیشتیز "رصوصی

شی  حن نیظنت کننننند. اینن  نتوانستند این واریر   ا مدیریت و از جی  شهروندا 
نلیل  عییت قوانین مقدس "بنیزا  آزان" و  اقتصینهی به

هلری  حکومتی، کی رزا ا ، آبینررا  ایرا  اس می، تدبیر و امید،  اص ح
ووا نگ اصولگرایی  بر سر کی  بیشند. حکومت بر اسیس  هی   نگ یی هیف

-هنی  اقنتنصنین  هی کشو   ا بی بنحنرا  "اس م سییسی" ن  تمیم عرصه
هی  آمریکی  وبرو  محیطی، و فشی هی  کمرشکن تحریم اجتمیعی، زیست

رونه تغینینر  سیرته است و ن  رذشته و همننین ن  نو نمی  آیندٔه آ  هیچ
 واقعی به ن ع مرنم و ح ظ منیفع ملی وجون نداشته و نخواهد ناشت.  

تنهی نولنت  ئنینسنی و "حنیکنمنینت  همننین  وشن شده است که نه
هی  میلنی  تواند بی وجون تحریم یکدست"، بلکه هیچ نولت نیگر  هم نمی

آمریکی بوسیلٔه  قیچی  ن ت وضعیت کنونی  ا تغییر نهد. امی آننه ن  تنوا  
ا  وجون نا ن، امکی  حل کنرن  شنمنی   از  حیکمیت و  أس آ  ریمنه

ا  اسنت کنه النرنتنه هنرکندام  المللی و منطقنه منیقشی  ن  عرصۀ بین
هی  سییست ری جی  مینم والینت  هییی  ا ن بر رواهند ناشت. پییه هزینه

بسنت و  ویژه ن  سط  منطقه بنی بنن فقیه بر مرنی  شوونیسم اس می به
هم از هرینق   و ، مذاکره بی آمریکی آ  و شکستگی  وبرو شده است. ازاین

هی است و ن  غینر  "احیی  برجیم" تنهی  اه عملی برا  تخ یف فو   تحریم
ریر  تنننش بنی  هی و او  این صو   حیکمیت بی رسترش و تعمیق تحریم

 آمریکی و اسراییل تی حد بررو ن نایمی  وبرو رواهد شد. 
هی  مرنم برا  برقرا   عدالت اجنتنمنیعنی پنس از  سرکو  رواست

نا   تجی ِ  نیمولد و سپس  ریهر ح ظ منیفع سرمییه به ۵۱انق   بهمن 
سنو  ننولنینرنرالنینسنم  هی  سیرتی   بی ررایش به سه نهه اجرا  تعدیل

هنمنراه بنونه اسنت  اقتصین  غر  که بی رسترنه شد  فسین سیرتی   
توانند  سینری می اکنو  وضعیتی برا  کشو می  سیرته است که آمریکی به

بر اقتصین و زندری مرنم ایرا  وا ن بییو ن. ن حنیل   کننده  فشی هییی تعیین
نا  شند   وزافنزو   حیضر اقتصین ملی ن   وضعیتی قرا  ررفته که نامنه

تنوا  منتنوقنف  تو م مزمن، فقر، و سقوط سط   زندری مرنم  ا نیگر نمی
هنیینی کنه قند    وبنننی   سرمییه کرن.  وند افت ن صد سونآو   ک  

وق ه انامه رنواهند ناشنت. اقنتنصنین  است بی  سییسی  میم متکی به آ 
کنه  عری   نیگر، ن حیلنی   کشو می  وا ن نو ٔه " کون تو می" شده است، به

  شد اقتصین  وجون ندا ن امی تو م ن  سط  بیالیی ن  حیل افزایش است.
 و ، سرا   میم والیی ن  وین، واشنگتن، پی ینس، و لننند  ]و  ازاین

همننین پکن و مسکو[ ن  پشت ن هی  بسته و از موضع ضعف و انزوا  
اند. ن  این شراینط  مینم والینت   المللی ن  تکیپو  جستجو   اه چی ه بین

فقیه مترصد رره زن  مذاکرا  "احیی  برجیم" ن  وین بی ترفننند جندیند  
هی آ   ا "بونجه عرو  از  است که ن  چند  وز رذشته ابراهیم  ئیسی و  سینه

ا تریط منحنمند منخنرنر، منعنیو  اول  اند. ن این رذا   کرنه تحریم" نیم
، ر ت: "نولت مصمنم بنه  فنع ۲۰۶۶آذ میه  ۲۲جمهو ، پنجشنره   ئیس

هنرح منقنیبنل ن   تحریم و حل مسیئل کشو  است، الرته این موضوا بنه
رویی و استیصیل عنمنلنی ن   مذاکرا  برجیمی هم بستگی نا ن."  تنیقض

تنوا   جمهو  می هی  حکومتی  ا ن  این سخنی  معیو  اول  ئیس تصمیم
 یز  نولت بی فرض این است که منواننع  روید: "برنیمه مشیهده کرن که می

هنیینی وجنون نا ن کنه  به همین صو   بیشد. ن  نولت و کشو  ظرفنینت
هی مشک   کشو   ا به حداقل  سیند و حنداقنل  توا  بی است ینه از آ  می

برانگیز  مشک تی که احیینًی بیقی بمیند نیز مربوط به مذاکرا  است." توجه
ا   سنیبنقنه هو  بی ا تریط بی "حل مسیئل کشو "، حکومت والیی به اینکه ن 

 هی" به وین  وانه کرنه است.  ن ر  ا برا  " فع تحریم ۰۶تیمی متشکل از 
فی غ از تعدان ن را  و تجربۀ تیم مذاکره کنندری  ن  مذاکرا  احنینی  

یعنی کسینی مینند علی بیقر  کنی و  -برجیم، فرستینری  اصلی " هرر "
انند.  ن  پشت ن هی  بسته از موضع ضعف وا ن منذاکنره شنده -نیگرا 

بنر اسنیس  -همننین ن  قییس بی ُنو  قرلی مذاکرا  بنی نولنت اوبنیمنی
این بی   -تییمز استریت مو نیل و نیویو ک هییی مینند وال هی   وزنیمه رزا ش

ن  شرایط مذاکره بنرا  منوضنوا امنننینت   تر نولت آمریکی سهمی بیش
اسرائیل قیئل شده است. بیید این  ا هم یینآو  شد که نولت بریتیننینی ننینز 

ا  ن ازمد  بی اسنرائنینل  ه ته رذشته بی امضی  قرا نان تجی   و امنیتی
تنر کنرنه اسنت.  چنیلنش مذاکرا  احیی  برجیم  ا برا   مینم والینی پنر

 و ، نمییندری   میم والیی ن  وین برر ح انعیهییشی  ننخنواهننند  ازاین
ترنید انامه منذاکنرا  بنی  هی  ا از میی  برنا ند و بی توانست تمیمی تحریم

 وقوس همراه رواهد بون.  کش

 ادامۀ راهكرد رژیم والیى: بودجٔه عبور از تحریم ...

 ۳ادامه  در صفحه  
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به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب تودۀ 
 ایران منتشر شد!

حكمرانى ”
و کاربست “ خوب

 آن در ایران
 

ن  پنننی بنننحنننرا  
جینرنه و فنرارنینر  همه

جهینی پس از ِاعنمنیل 
هنی  تنعندینل  سییست

سیرتی   از ی  سو، و 
تشننندیننند بنننحنننرا  
بننیزپننرنارننت بنندهننی 
کشننو هننی  ن  حننیل 

ویننژه  تننوسننعننه و بننه
کشننو هننی  کننمننتننر 

ینیفنتنه از سنو   توسعه
نیگر، مجمع عنمنومنی 
سیزمی  ملل متحند ن  

هی  پیینیننی نهنٔه  سیل
، ن  چند نوبت و ۲۳۳۶

  زیر فشی  جنرش اعتراضنی و فنرارنینر ۱۶۶۶از جمله ن  بیینیٔه هزا ه )سیل 
هی  مترقی و مرنمی، بر ضرو    ویکرن به حکمرانی مطلنو   جهینی و نولت

هی، همٔه کشو هی  جهی  به  بیینیه الملل تأکید کرن. ن  این  بر بنیین حقو  بین
سیز  فقر ن  سراسر جهی  فراروانده شدند، و تصنوینب  کن همیی   ن   یشه

َنُهم ن صد از تولید نیریلص نارلی رنون  ییفته، ه ت شد که کشو هی  توسعه
 هی  کشو هی  فقیر ارتصیص نهند.  ا برا  تأمین بیزپرنارت بدهی

هی، بین  جهینی که زنگ رطر  ا شنیده بون، ن  همیی    اّمی ن  همین سیل
هی  پژوهشی وابسته به کشنو هنی  امنپنرینیلنینسنتنی و  بی بنیینهی و بیشگیه

هنی  منجنمنع  ننیمنه انحصی هی  فرامّلیتی، و بی ت سیر غیراصولی از تصوینب
نا   نولیرنرالنی و  عمومی سیزمی  ملل متحد، به مناو  نجی  نان  سرمییه

 هنینیفنت »هی  آ ، الگویی  ا به اجرا رذاشت که از آ  بی عنوا   تحکیم پییه
شون، الگویی کنه از بنینخ و ُبنن بنی  یین می «حکمرانی رو »و بی نیم  «سّوم

هی  سوسییلیستی  هی  مرنمی و نولت ریر  مطلوِ  جنرش رواست و سمت
 و مترقی جهی  مغییر است.

بی الگو  تعدیل سیرتی   این اسنت کنه ن   “  حکمرانی رو ” وجه تمییز 
الگو  اریر نیگر از کوچکی نولت و ن ی نریلتش ن  بنیزا  سنخنن رن نتنه 

رنر  بنیزا  بنه سنون بنخنش  شون، بلکه بر نولت مقتد  بی هدح تناینم نمی
 شون. رصوصی تأکید می

 
 “ها یادها و چهره”دومین دفتِر 

 هی" فرا وِ  شمی است؛ برآیند  که کوشیده است نومین نفتِر "یینهی و چهره
ا  که هم    هنرمنداِ  تونه رو نه هی  نم  اندکی، و تنهی اندکی، بر زرم

انگیِ   وزرنی  سنتنم  فکراِ  فرقه از شیهی  و  وحینییِ  ریئن و هم از شرِه  وشن
ا   این  ن  شنوالِ  شنینرازه اند، مرهم رذا ن. می ن  ُجستی هییی که هم نیده

 اند، یگینه ِررِن هم آمده
هی  تی یِ  شخصیت  هی و تواِ  رون، بر سویه   ناشته ایم ن  اندازه کوشیده

ا  پرتو بییفکنیم؛ هنرمندانی که نه  وانا ِ   و نانِش شمی   از هنرمنداِ  تونه
هی. نه ن  بیزاِ  بی ن  و پیکِر کتنیِ   نیمه زمینه آنی   ا برتیفته و نه منتقداِ   نگین

شون و نه ن  واکشیی/ ا  از این قلند اِ  هنر و ان  ییفت می کشو  یین و ییننیمه
ا  نیز کنه بنه  وِ   ایینه هی  پهنه فضیِ  پندا   و مجیز . ن  تی نمیهی و سییت

  پیِر توس مهدِ  اروا  ثیلث: هررز ندانستیم "کی  روبنی ، پند شنی   ر ته
  هنرمننداِ   کی است و یی سون و ثمرشی  چی است؟" چیز  هم ارر ن  بی ه

هی  سنینیسنِی و  آلون است یی اندیشه ا  ییفت شون، یی کژنیسینه وغرض تونه
 ا   ا ن ز ررفته است. حزبِی بز ریِ  تونه

پدیی ن  بخِش  فنینق نکنتنر احسنیِ  هنرنر ،  برا  نمونه، تی نمیِ  ویکی
ستیزاِ  آ ، ن   ا  آَوَ ن تی یکی از تونه ن نگ سییِت  انیو زمینه  ا فراپیش می بی

اش ُن فشینی کند که: "به کنمنِ  اسنننین و  همی  نخستین پی ارراِح نوشته

مدا ِک نوییفته، قصد نا م 
 ونننِد شننکننسننتننه شنندِ  
احسیِ  هرر  و تنغنینینِر 
ننیرننهننینننِی او  ا نشننی  
نهم"! فرآیند  که امی  اه 

َبنَرن و  به  وستیینی ننمنی
تنوانند  اش ننمنی نویسنده

این" ونِد... نیرهیننی"!  ا 
 "نشی " نهد.

این است سنرننوشنِت  
ا  که مدعینیِ   آلونه ستم

 نگ و وا نِگ نمکراسی، 
وندا  و هنوانا اِ   برهم

  اینرا   قنم  حزِ  تونه
چنو   زنند. هنم زنه و می

هنی   فرجیِم کیِ کمونیست
فیلِم "مسین  هنررنز بنه 

جنی ننینیمند" کنه ن   اینن
َنِم فننروپننیشننِی  سننپننیننده

فیشیسِم ایتیلینی، شنیهنِد 
   زندانییِ  سییسی بونند به ُجز رون: آزان  همه

 این جهی  زندا  و می زندانیی 
 ح ره ُکن زندا  و رون  ا وا هی         

 موالنی

ن  نو میه اریر کی ررا  شرکت ملِی صنییِع مس ایرا  ن  کرمی  و آذ بییجی  
هی  اعتراضی به نستمزنهی  نیچیز رون، عدم پرنارت مزایی و پیناش،  تجمع

بند  مشیغل به صو   عینالنه، و قرا نانهی  کنی    عدم اجرا  هرِح هرقه
هی  کنی رنر ،  هی  منتشره ن  شرکه اند. بنی بر رزا ش کوتیه مد  بررزا  کرنه

قرا نان کی   کی ررا  معد  مس سونگو  و زقی  پییی  ییفته بون و مدیرعیمنل 
شرکت ملی مس ایرا  وعده نانه بون که قرا نان همۀ کی ررا  یکسیله تنمندیند 

 رواهد شد.
ن نر  ۱۶میه، ن  اعتراض به بسته شد  کی   حدون  آبی  ۳۶شیمگیه یکشنره 

هی  پیمینکی   آهن آجین  از نمییندری  کی ررا ، حدون نو هزا  کی رر از شرکت
)معد  ، آهن آجین )لینینگ ، مرین، زحل، نوآو ا ، پی س اولنگ و ردمی  
اکتشیفی، شیغل ن  مجتمع مس سونگو  و زقی  از حضو  ن  سرکی  روننا   
کرنه و اعتصیبی  ا آغیز کرنند. ن  سومین  وز اعتصی  کی ررا  مس سونگنو  

ن  مقیبل اررا  همکی ا  رنون “ ن  نوم آذ میه، کی ررا  اع م کرنه بونند که 
رواهند ایستین و تی زمینی که قرا نان تمیمی پرسنل امضی نگرنن بنه اعنتنصنی  

 ”انامه رواهند نان.
نن نر از کنی رنرا   ۱۶۶۶آذ میه سومین  وز از نو  جدید اعتصنی   ۲۲ وز 

شرکتهی  پیمینکی   شیغل ن  مجتمع مس سونگو  است و ن  هوا  سنرن، 
کی فرمییی  و مسئولین نولتی سرویس ترنن و ایی  و ذهی ، آ  آشیمیندننی و 

سیز  نیرو  کی  و آزانسنیز   اینترنت  ا قطع کرنه اند. ن  انامه سییست ا زا 
 میم ضدمرنمی والیت فقیه به تحمیل نالال  و پیمینکی ا  ننینرو  کنی   مزن، 

وابسته به  هررا  ا شد  میم به هرقۀ کی رر کشو می  اصرا  نا ن. ن  حمییت از 
  اینرا   مری زه زحمتکشی  علیه سییست تعدیل سیرتی    میم، حنز  تنونه

هی  ضدکی رر   میم والینی  قیهعینه از مری زۀ کی ررا  کشو می  علیه سییست
 کند. حمییت می

 
 حز  تونۀ ایرا 

 ۲۰۶۶آذ   ۲۰

از مبارزۀ کارگران صنایِع مس 
 حمایت کنیم
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هاى کمونیست و  بیانیٔه مشترک حزب
کارگرى: به مناسبت روز جهانى 

 همبستگى با مردم فلسطین

 حز  کمونیست کینینا
 حز  کی ررا  سوسییلیست کرواسی

کل )حز  مترقی زحمتکشی  قررس   آ
 حز  کمونیست بوهم و مو او  )جمهو   چ  

 حز  کمونیست ن  نانمی ک
 حز  کمونیست فرانسه
 حز  کمونیست آلمی 
 حز  کمونیست یونی 

 حز  کمونیست هند )می کسیست 
 حز  تونٔه ایرا 

 حز  کمونیست عرا 
 عرا  -حز  کمونیست کرنستی 

 حز  کی رر ایرلند
 حز  کمونیست اسرائیل

 حز  کمونیست ا ن 
 جنرش سوسییلیستی قزاقستی 

 حز  کمونیست لوکزامرو گ
 حز  کمونیست مکزی 
 حز  کمونیست پیکستی 

 حز  مرنم فلسطین
 حز  کمونیست پی اروئه

 [PKP 1930[حز  کمونیست فیلیپین 
 حز  کمونیست پرتغیل

 حز  کمونیست اتحین شو و 
 حز  کمونیست هی  صربستی 
 حز  کمونیست نوین یورس و 
 حز  کمونیست کی ررا  اسپینیی

 حز  کمونیست هی  کیتیلونیی )اسپینیی 
 حز  کمونیست سوازیلند

 حز  کمونیست سوئد
 حز  کمونیست ترکیه

 حز  کمونیست اوکراین
 حز  کمونیست اییال  متحده آمریکی

 جرهه کمونیستی )ایتیلیی 

هی  کمونیست و کی رر  امضیکنندٔه این بیینیه بنه منننیسنرنت  وز  می حز 
جهینی همرستگی بی مرنم فلسطین، رواهی  پییی  نان  به اشنغنیل جنی   و 

شدٔه فلسطین و عنر ، و اینجنین  هی  اشغیل مداوم اسرائیل بر تمیم سرزمین
المنقندس   ، بی او شلیم )بیت۲۳۱۱موئن  ۰نولت مستقل فلسطین ن  مرزهی  

حلی برا  مسئلٔه پنیهندرنی   شرقی به عنوا  پییتخت آ ، و نیز عملی شد   اه
سیزمی  ملل متحد هستیم. منی حنمنیینت رنون  ا از  ۲۳۰بر اسیس قطعنیمٔه 

شدری  و زندانیی  سییسی فلسطینی و مری زٔه آنهی برا  آزان  اعن م  بیزناشت
شدری  و زننداننینی  سنینیسنی  کنیم و رواستی  آزان  فو   همٔه بیزناشت می

هنی و اشنغنیل،  سنیز  هی  نولت اسرائیل ن  مو ن شهنرک هستیم. می سییست
هی  مستقل نولت آینندٔه  قطعه کرن  مداوم پیوستگی جغرافیییی سرزمین قطعه

هی  امپرییلیستی و صهیونیستی بی هدح نیبنون کنرن   فلسطین، و تمیم توهئه
هی   کنیم. می رواستی  برچید  فو   تمیم شهرک آ می  فلسطین  ا محکوم می

هی  اشغیلی فلسطینن  ن  سرزمین «آپی تیید»غیرقینونی اسرائیل و نیوا  جداسیز 
هنی  جنننگ و اشنغنیل  هستیم. می حمییت ن ازمد  نولت آمریکی از سییست

هی  اسرائیل، نگرش  ییکی انٔه اتحینیٔه ا وپی ن  یکسی  نید  قربینیی  این سییست
میه رذشته به صنو ِ   ۱و عیم   آ ، و تشدید تجیوزرر  اسرائیل ن  کمتر از 

نشینی  و یو ش به غیرنانیمنینی ،  شد  بخشید  به تجیوزکی    وزانٔه شهرک
قصد ن  هم شکستن  وحیٔه مقیومت مرنمی ن  منینی   کشیو زا ، و فعیال  به

 کنیم. فلسطینیی   ا محکوم می
می از پیکی  عینالنٔه مرنم ن  او شلیم اشغیلی، ن  شیخ جراح و ِسلوا  حمیینت 

هنی و  هیینی  ا کنه بنرا  بنینرو  کنرن  آننهنی از رنیننه کنیم، و توهئه می
 کنیم. ریرن، تقری  و محکوم می هییشی  صو   می سرزمین

هی  ا تجیعی عر  بی اسرائنینل  ا کنه حنیصنل  سیز   وابط  میم می عین 
کنینم.  هی  آمریکییی و امپرییلیستی ن  منطقه است، محکوم می چینی نسیسه

هی توافق صل  نیستند، بلکه هدفشی  اعتری بخشی به اسرائیل  سیز  این عین 
کشی بیشتر از منننیبنع و تنأمنینن  مناو  بهره هی  آمریکی به و پیشُررن سییست

 سرکرنری نایمی و اقتصین  ]اسرائیل و آمریکی[ ن  منطقه است.
می تجیوز مستمر اسرائیل به سو یه و لرنی  و نریلت آ  ن  تضعیف حیکمیت 

کنیم. می مینو هی  نایمی مشترک اسرائیل، ترکیه،  این نو کشو   ا محکوم می
یونی ، و قررس و اریرًا چند کشو  حیشیٔه رلیج فی س  ا که بی همیهنگی ننیتنو 

شون و هدِح آ  ایجین وحشت ن  مرنم منطقه، ح نیظنت از منننیفنع  انجیم می
هی  جدید ن ریر  ن  منطنقنه اسنت، منحنکنوم  امپرییلیستی، و ایجین کینو 

ترین  وند تشدید تنننش ن  پنی  هی  امضیکنندٔه این بیینیه تیزه کنیم. حز  می
سیزمی  حقو  بشر ، و تداوم اشغیل اسنرائنینل و تنمنیم  ۱غیرقینونی کرن  

فجییعی  ا که علیه همٔه حقو  اقتصین ، سنینیسنی، و نمنوکنراتنین  منرنم 
 کنند. ریرن، تقری  و محکوم می فلسطین صو   می

 
 حز  کمونیست استرالیی
 حز  کمونیست بلژی 
 حز  کمونیست برزیل

 حز  کمونیست بریتینیی

آیی حز  چپ ن سی از نتییج انتنخنی  رنرفنتنه اسنت و آینی قصند س: 
 هی  رون نا ن؟ تجدیدنار اسیسی یی تغییرهی  بنیین  ن  سییست

هی  این نتیجٔه بد تنی ینخنی ن  اننتنخنیبنی  و  کنکیش ن بی ٔه علتج: 
 هی  زیین  است. هییی الزم ن بی ٔه آ ، موضوا بحث ریر  نتیجه

اش، یعنی عدالت اجتمیعی و  این  ا که حز  چپ بیید  و  اصول بنیین 
ورنوهنی  پنژوهشنی  توا  ن  چگونگی پیشرفت رن نت می   صل ، تمرکز کند  

کنونی نید. اکنو   وشن است که سرزهی و حنز  نمنوکنرا  آزان ائنتن ح 
مشترکی تشکیل رواهند نان. آننه بیش از هر زمی  نیگر  ن  بنرابنر اینن 

هی  اجتنمنیعنی  ائت ح نولیررالی ضرو   است، وجون اپوزیسیونی بی ررایش
است که همننی  به صل  متعهد بیشد و بیز به حنزبنی بنر پنیینٔه اعنتنراض 

 اجتمیعی، حزبی برا  شهروند عین ، تردیل شون.
 ننگ کنرن   انند، کنم ا  ن  نارل حز  مطرح کنرنه هو  که عده همی 

بی  رواهند بنون. تنعنهند بنه صنلن ،  مواضع حز  چپ ن  مو ن صل  فیجعه
ا  میست. بی توجه به تهدید فزایندٔه جنگ  ا  س ح ن  ن  نیپلمیسی، و رلع

توانیم از موضع  وشنن رنون نو   از جینب مئوپلیتی  تجیوزررانٔه نیتو، می نمی
 آمیز انامه نهیم. شویم؛ می بیید به ترویج سییست ری جی صل 

هی  کمونیست و چپ ن  ا وپی، کنی  رذاشتن موضع نفیا از  ن  تی یخ حز 
هی  اجتمیعی همراه بونه است. از آ   صل  معمواًل بی کنی  رذاشتن سییست

هنگیم که حزبی شروا به موافقت بی سیرت اسلحه و عملیی  نایمی کننند، 
اش فرو بکیهد. بیید از اینن  هی  اجتمیعی چیز  نخواهد رذشت که رواست

  وند نو   کرن.

 ادامۀ نمایندٔه حزب چپ در پارلمان فدرال آلمان...
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 نیز از سخنرانی  اصلی ن  مراسم رشییش کنگره بون. 
هنی  کنمنوننینسنت و  به منیسرت بررزا   این کنگره، شمی  زیین  از حز 

هی  ترری  به  فقی  عراقی فرستینه بون. از هرح کمنینتنٔه  کی رر  جهینی پییم
مرکز  حز  تونٔه ایرا  نیز پییم ترریکی به این کنگره فرستینه شده بون کنه ن  

 روانید.  هییی از آ   ا می انامه، بخش
 " فقی  عزیز،

ن  آستینه بررزا   ییزنهمین کنگرٔه حز  کمونیست عرا ، حز  تونٔه اینرا  
ن ون و همرستگی بران انه رون  ا به نمییندری ، اعضی،  هرر ، و هوانا ا  حز  

شنون  کند. می از شرایط نشوا   که این کنگره ن  آ  بررنزا  منی بران  تقدیم می
ریهیم. ...حز  می وضعیت سختی  ا که  فقی  عراقی می ن  آ  برا  نستییبنی  آ

کننننند،  هی و مری زا  و زندری مرنم عرا  ت ش منی به پیشرفت ن  مسیر هدح
سییسی منرنم -کند. می مشی کت فعیل شمی  ا ن  زندری اجتمیعی کیمً  ن ک می

ینی،  فنرقنه-عرا  ن   اه پییی  نان  به نایم مرتنی بر تقنسنینم قند   قنومنی
ررایی سییسی، و فسین رسترنه، و ت ش برا  نستنینیبنی بنه آلنتنرننیتنینو  فرقه

نموکراتی  مدنی و تحقق عدالت اجتمیعی، تقویت اتحین ملی، و بنیزرنرنانند  
/می س 1332کیمل حیکمیت و استق ل پس از تهیجم و اشغیل کشو  ن  اس ند 

کنننینم. مشنی کنت فنعنیالننه  هی سیل آش تگی از نزنی  ننریل می و نه ۱۶۶۳
هی  اثررذا  حز  شمی ن   و کوشش ۱۶۲۳هی  عرا  ن  قییم اکترر  کمونیست

 وند تحوال  سییسی ن  عرا ، از جمله کی زا  حز  ن  تحریم هوشیی انه ریمنه 
شب بیز  انتخیبیتی اریر و فعیلیت  وزمره  فقی  عنراقنی ن  سنراسنر کشنو ، 

هنی   نهنده نقت و پشتکی  کمونیسنت ویژه ن  میی  زحمتکشی  عرا ، نشی  به
 عراقی ن  اوضیا بسیی  نشوا  موجون است.

وینژه بنحنرا   المللنی، بنه ...شرایط نگرا  کنندٔه نیشی از تحوال  جی   بین
کند. رطر وقنوا  تر می نا   جهینی، مری زا  می  ا نیرزیر پینیده عمیق سرمییه

یی، حتی جهینی، بی  نینگنر سنیینٔه شنومنی بنر  تر منطقه هی  رسترنه ن ریر 
تحوال  کشو هی  می افکنده است. نریلت مستقیم و غیرمستقیم جنمنهنو   
اس می ایرا ، عربستی  سعون ، ترکیه، و امپرییلیسم آمریکی ن  امو  نارنلنی 

هی   هی  وابسته به ناعش و القیعده ن  عرا ، نقشه عرا ، فعیلیت مجدن رروه
ثری  کرن  کرنستی  عرا ، و است ینه از ریک عرا  به عنننوا   متعدن برا  بی

کشیدٔه عرا ، هنمنگنی  میدا  نررن نیروهی  نییبتی بی هدح سلطه بر مرنم  نج
موجب تضعیف حیکمیت ملی عرا  و مینع فیصله ررفتن آ  کشو  از رنذشنتنٔه 

نایمیی  شیعه ن  عرا  فنقنط بنه سنون  چندا  نو ش است. جوالنگر  شره نه
رین مرتجعی  و مینع اجنرا  تنغنینینرا  اسنیسنی  نقشه هی  بدرواهینه و زهرآ

قیدوشرط  ضرو   ن  عرا  است. حز  تونٔه ایرا  بی  نیگر مخیل ت پیگیر و بی
هی و حمییت کیمل رون از عنرا  ینکنپنی چنه، فند ال،  رر  رون بی این مدارله

کند. مرنم عرا  بیید این آزان   ا ناشنتنه  سکوال ، و نموکراتی   ا اع م می
یی و جنهنیننی،  هی  نیروهی  منطقه بیشند که مستق نه و بدو  نریلت و نقشه

 مسیر آیندٔه رون  ا تعیین کنند.
هنی   هی  جمعی و تدوینن سنینیسنت ریر  ...می برا  کنگره شمی ن  تصمیم

وق ٔه شمی ن   اه  هییی از قنیند و  استراتژی  و تیکتیکی الزم، و برا  مری زه بی
ا  عینالنه، نموکراتی ، و  یی کنونی و حرکت به سو  جیمعه بندهی  نایم فرقه

مرفه آ زو  موفقیت نا یم." ]بخش عمده پییم حنز  منی  ن  شنمنی ه وینژه  
 آذ میه منتشر شد.[  ۱به منیسرت کنگره ن   وز شنره  ”هریق الشعب”

پیام همبستگى حزب تودٔه ایران 
 به کنگرٔه حزب کمونیست عراق

 ۰عرا  بی موفقیت ن   وزهی    ییزنهمین کنگرٔه سراسر  حز  کمونیست
  ن  بغدان بررزا  شد. مراسم رشییش ۱۶۱۲نوامرر  ۱۱تی  ۱۵( ۲۰۶۶آذ   ۱تی 

آذ  ن  هتل فلسطین ن  قلب شهر بغندان بنررنزا   ۳کنگره ن   وز چهی شنره 
ا  از  ن ر، از جمله نمییندری  هیف رسترنه ۱۶۶شد. ن  این مراسم بیش از 

ا ،  هنی  حنرفنه هنی  کنی رنر ، اننجنمنن هی  سییسی، اتنحنینینه حز 
هی  منرنمنی عنرا  شنرکنت  مدنی، و شخصیت-هی  اجتمیعی سیزمی 
 ناشتند.

حضو   فیق کریم احمد، شخصیت برجستٔه تی ینخنی و  زمننندٔه حنز  
کمونیست عرا ، ن  مراسم بی وجون ضنعنف و بنینمنی    فنینق، بسنینی  

هی   سیل نا ن و ن  نهه ۲۶۲برانگیز بون.   فیق کریم احمد اکنو   احسیس
پیش از اعضی  هیئت سییسی حز  کمونیست عرا  بونه است. ن  مراسم 
رشییش کنگره،  فیق احمد سیعت منی  فیق شهید فهد )یوسف سلنمنی  
یوسف  نبیرکل پیشین حز   ا به  فیق  اید فهمی نبیر کمیته مرکز  اهدا 
کرن.  فیق فهد این سیعت  ا ن  لحاه رداحیفای پیش از اعدامش ن  سیل 

 زندانش هدیه نانه بون. به  سم یینری   به  فقی  هم ۲۳۰۳
جلسه رشییش کنگرٔه ییزنهم حز  بران  بی پخش سرون جمنهنو   آغنیز 
شد. پس از آ ،  فیق  ضی الاهیر، مسئول انا ٔه مراسم، حنیضنرا   ا بنه 
 عییت ی  نقیقه سکو  برا  ررامیداشت و  احترام به ریهره شنهنیندا  
حز  و نهضت ملی و قییم تشرین )اکترر  ن   اه آزان  و نموکراسی نعو  
کرن. سپس  فیق  اید فهمی، نبیر کمیتٔه مرکز  حز  بران ، سخنرانی کرن. 

بست سییسی ن  عرا  پس از انتخیبی  اریر ن  آ  کشنو ،  و  به انامه بن
که حز  کمونیست آ   ا تحریم کرنه بون، اشی ه کرن. او رطی  به حیضرا  

هی  بینن  تر شد  تنیقض شون که بی عمیق بینی می به صراحت ر ت: "پیش
اقلیت مرفه مسلط، که قد   و ثرو   ا ن  انحصی  رون رنرفنتنه اسنت، و 

هی  سینیسنی و  اند، تنش اکثریت مرنمی که نچی  محرومیت و فقر فزاینده
-اجتمیعی... تشدید شون. این وضع نتیجه حیکم بون  نایم سییسی قومنی

یی و فسین است." ن   نیف اول حیضرا  ن  مراسم رشیینش کنننگنره،  فرقه
هی  سییسی عرا  نشسته  جمهو   و سرا  حز  نمییندری  نولت و  ییست

آغیز شد و  ۱۶۲۲بونند.  فیق فهمی جنرش اعتراضی مرنمی  ا که از سیل 
  به او  رون  سید، ستنون و 2019)اکترر  ۲۳۳۱بی ریزش مرنمی ن  پیییز 

ر ت که آ  ریزش "مقطع حسیسی" ن  زندری سییسی کشو  بون و ضرو   
تغییر  ا ن  نستو  کی  جنرش مرنمی و نیروهی  سییسی و اجتمیعنی کشنو  
قرا  نان. و  تیکید کرن که حز  کمونیست عرا  ت ش نا ن نیروهی  مدنی 

نوست نموکرا   ا متحد کند تی  اه بنرا  اینجنین نولنت مندننی  و میهن
 نموکراتی  مرتنی بر عدالت اجتمیعی بیز شون.

جمهو  عرا ، ن  پییمی به مننیسنرنت رشنیینش  نکتر بهرام صیل ،  ئیس
کنگرٔه سراسر  حز  کمونیست عرا ، به نقش حز  بران  به مثیبه پیشگیم 

هنی  عنانینم  میهنی عرا  اشنی ه کنرن. و  فنداکنی  -ن  جنرش ملی
هی  عراقی ن   اه مری زه برا  "میهن آزان"  ا ستون و به آنهی ن ون  کمونیست

جمهو  عرا   ا رینم "منینسنو  الندمنلنوجنی"، مشنیو   فرستین. پییم  ئیس
جمهو  برا  حیضرا  رواند. ن  این پییم آمده است که ن  وضنعنینتنی   ئیس

"که کشو  می ن  حیل عرو  از آ  است، و تجربه نموکراسی نوپنیینی کنه ن  
حز  کمونیست عنرا  قنیبنل  ۲۲حیل شکل ررفتن است" بررزا   کنگرٔه 

نهندٔه[ میزا  احسنیس  هی  عرا  نشی  تحسین است. "]ت ش کمونیست
هی و ت ش ن   اه ح ظ و توسعه نموکراسی و  مسئولیت ن  مواجهه بی چیلش

هی است."  هی و بحرا  پیشررن  وند سییسی است،  وند  که آغشته به اشتریه
جمهو  عرا  ن  پییمش برا  کنگرٔه حز  کمونینسنت عنرا  آ زو    ئیس

وزیر عرا ، نیز پییمی به کنننگنره  موفقیت کرن. مصط ی الکیظمی، نخست
فرستینه بون که ا کی  شهی  الشیرینی، وزیر ا تریهی  عرا ، آ   ا بنرا  
حیضرا  رواند.  فیق کیوه محمون، نبیرکل حز  کمونیست کرنستی  عرا  



۴۱۱۱آذر  ۴۱دوشنبه    ۴۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

ویژه علیه شیه ایرا  بونه است. من رونم ن  یکی از  مری زٔه مرنم ایرا ، به
تایهراتی شرکت ناشتم که ن  اعتراض به س ر  سمی شیه به اینجی بررزا  شد. 

هییمی  عدٔه زیین  نانشجو  ایرانی ناشتیم که  می ن  آ  زمی  ن  نانشگیه
نوست و  فیق می بونند. می آ  موقع ت ش زیین  کرنیم که این نوستی  و  فقی، 

به کشو شی  بیزررنانده نشوند.  -که ایده نولت وقِت هند بون -پیش از نیدا  شیه
بنیبراین،  ابطٔه نو حز  می، بر پییٔه پیوند میی  مری زا  مشترک میست، و من 
بسیی  روشحیل و رشنونم که ن  این منیسرت، از این  سینه برا  بحث کرن  

هی   هی  بسیی  مهم ن  جنرش کمونیستی جهی  و حز  ن  مو ن برری موضوا
 شون. کمونیست به هو  ریص است ینه می

هی   هی  مهم ن  جنرش ن  این همییش، که عنوانش یکی از موضوا
کمونیستی و اجتمیعی است، از من رواسته شده است که بر موضوا بررو ن 

 هی بی انق   نموکراتی  ملی یی انق   نموکراتی  رلق تمرکز کنم. کمونیست
می ن  هند و ن  حز  کمونیست این انق    ا "انق   نموکراتی  رلق" 

کنیم که به نار می مرحلٔه نوم انق   هند است. نخستین مرحله،  تعریف می
 استق ل می از حکومت بریتینیی، از استعمی  بریتینیی بون.
کنم سزاوا  نگیه کرن  از  امی "مراحل انق  " م هومی است که من فکر می

هی  متعدن به آ  و ن ک کیمل آ  است، تی بتوا  آ   ا تثریت و تقویت  جنره
کرن. الزم است به این نکتٔه مهم که لنین به می آمورت توجه مطلق ناشته 

ُبر  ن   اه  سید  به سوسییلیسم و کمونیسم وجون ندا ن.  بیشیم که هیچ میی 
برا   سید  به چنین نایمی، هم از نار شیلونٔه اقتصین  جیمعه و هم از نار 

ریهی مرنمی که برا  انق   سوسییلیستی آمینه می شوند، بیید آ   ا مرحله  آ
به مرحله به پیش برن و سیرت. هر نو بیید ن  نار ررفته شون؛ که به معنی  
بیزرشت به اصل لنینی تحلیل مشخص از شرایط مشخص است، که عین روهر 

ریر  م هوم  نییلکتی  است. تحلیل مشخص از شرایط مشخص شیلونٔه شکل
مراحل انق   بون، و هریعی بون که این م هوم نیز به نلیل تی یخ جنرش 

ییفت. می کس و انگلس وقتی که مینی ست  انق بی ن  جهی  بیید تکیمل می
کمونیستی  ا ن  ارتیی  می رذاشتند، این هو  به می ر تند که انتقیل از 

نا   آغیز رواهد  ترین کشو هی  سرمییه نا   به سوسییلیسم از پیشرفته سرمییه
اند که اکنو  آ   شد، چو  آنهی به آ  سط  از پیشرفت نیروهی  مولد  سیده

نا   آزان شوند؛ و این مرحلٔه  نیروهی بیید از حصی  منیسری  اجتمیعی سرمییه
 انق   سوسییلیستی است.

نا   که می کس آ   ا شنیرت و  هی  سرمییه امی از سو  نیگر، یکی از قینو 
نا  ، تمرکز سرمییه افزایش  به همه می شنیسیند این است که بی توسعٔه سرمییه

نا   انحصی   منجر رواهد شد.  ییبد، و این تمرکز سرمییه به سرمییه می
شنیرت این فرایند انریشت سرمییه یی تمرکز سرمییه که منتهی به مرحلٔه 

-شون، سهم لنین ن  بسط می کسیسم بون. این  ا می کسیسم امپرییلیسم می
 روانیم. لنینیسم می

و ن  مرحلٔه امپرییلیسم، هنگیمی که تمیم جهی  زیر سلطٔه امپرییلیسم به 
اش به  ترین حلقه شون، امکی  رسستن آ  زنجیر ن  ضعیف زنجیر کشیده می

آید. بدین معنی که امکی  حرکت به سمت سوسییلیسم حتی ن   وجون می
اند. و ن   نا انٔه کیمل نییفته آید که هنوز توسعٔه سرمییه کشو هییی به وجون می

ییبد. ن  حرکت از اقتصین  چنین شرایطی است که مراحل انق   اهمیت می
مینده یی  فئونالی عقب نا   یی نیمه غیرسرمییه

  ۴۴ادامه  در صفحه ییفته  نا   کمتر توسعه حتی از اقتصین سرمییه

راه ما براى ساختن سوسیالیسم 
 در هند

سخنران  مهم رفیق سیتارام یچوری، دبیرکل حزب 
کمونیست هند )مارکسیست(، در سمینار علم  حزب تودٔه 

 ایران به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب
 

سیتی ام ینو  ، نبیرکل حز  کمونیست هند )می کسیست ، یکی از 
سخنرانی  اصلی ن  سمینی  علمی حز  تونٔه ایرا  به منیسرت هشتینمین 

  بررزا  ۱۶۱۲اکترر  ۱۳( ۲۰۶۶آبی   ۲اش، ن   وز  سیلگرن تأسیس و مری زه
به  ییست فد اسیو  سراسر   ۲۳۱۰/۲۳۱۳کرن.  فیق سیتی ام ن  سیل 

ترین سیزمی  نانشجویی آ  کشو  )ن   نانشجویی  هند بررزیده شد که بز گ
عضو  ۲۳۱۰میلیو  عضو  است. او همننین از سیل  ۰۸۳حیل حیضر بی 

 ۲۳۳۱/۲۳۱۲کمیتٔه مرکز  حز  کمونیست هند )می کسیست  و از سیل 
عضو مجلس  ۱۶۲۱تی  ۱۶۶۵عضو هیئت سییسی آ  بونه است. او از سیل 

ویکمین کنگره حز  کمونیست هند  علیی  پی لمی  هند بون و ن  بیست
به سمت نبیرکل حز  انتخی  شد. او  ۱۶۲۵/۲۳۳۰)می کسیست  ن  سیل 

المللی حز  بون. ن  اینجی  پیش از آ  به مد  بیش از نو نهه  ئیس نفتر بین
ترجمٔه فی سی سخنرانی کیمل  فیق ینو   ن  سمینی  مزبو   ا منتشر 

 کنیم. می
*** 

اش. واقعیت این است که  ن ون من به حز  تونٔه ایرا  ن  هشتین سیلگی
نیدٔه ایرا  به ی  قر  پیش  جنرش هرقٔه کی رر و حرکت مرنم ستم

هی  کمونیست ن  نیگر  ررنن؛ تقریرًی به همی  زمینی که حز  بیزمی
بون که حز   ۲۳۱۶/۲۱۳۳کشو هی  آسیی تشکیل شدند. ن  سپتیمرر 

کمونیست هند ن  تیشکند تأسیس شد، چو  ن  آ  زمی ، تحت حکومت 
توانستیم ن  نارل هند فعیلیت  هی ن  ترعید بونند و می نمی بریتینیی، کمونیست

 تشکیل شد. ۲۳۱۲کنیم. حز  کمونیست چین نیز ن  سیل 
به همین ترتیب، هرقٔه کی رر زیر تأثیر انق   کریر سوسییلیستی اکترر و بی 
تأثیر ررفتن از لنین و انق    وسیه، ن  بسیی   از کشو هی از جمله ن  ایرا  

نهی رون کرن. اکنو  حز  تونٔه ایرا ، بی آ  میراث کهن  شروا به سیزمی 
 30نهد، و تی امروز، ن   نزنی  به ی  قرنش، به فعیلیتش انامه می

هی   اش، تی یخ بسیی  پرفراز و نشیری ناشته است. بسیی   از می تی یخ سیلگی
هی  رونمی   ا  هی و انشعی  ایم. جدایی ]پرفراز و نشیب[ رونمی   ا ناشته

ایم. امی حز  تونه و مرنم ایرا  مو ن  هی  رونمی   ا ناشته ایم. ت یو  ناشته
اند و این امر پیش از هر چیز به این نلیل  سرکو  بسیی  شدیدتر  قرا  ناشته

 بونه که ایرا  میدا  بیز  امپرییلیسم جهینی نیز بونه است.
ن ت ن  ایرا  نقطه حسیسی بون که کنترل بر آ  برا  به نست آو ن  

وزیر[ محمد مصد  زیر  کنترل سییسی ن  ایرا  الزم بون. زمینی که ]نخست
تأثیر ریزش و مری زه مرنم ایرا ، ن ت  ا ن  ایرا  ملی کرن، شمی شیهد حرکت 
نیروهی  ضدانق   و مدارله مستقیم امپرییلیستی بونید. مدارلٔه سیی 

نشیندٔه رونشی   ا  صو   ررفت تی نولت ]مصد [  ا سرنگو  و  میم نست
به ایرا  تحمیل کنند که سرکو  شدید  علیه نیروهی  چپ و مرنم و کشو  

 شمی به  اه اندارت. بخش بز ری از این یو ش متوجه حز  تونٔه ایرا  بون.
هی، حز    غم همٔه این سرکو  هی، علی  غم همٔه این فراز و نشیب علی

لنینیسم، ن  تعهدش -سیل ن  تعهد رون به می کسیسم ۱۶تونٔه ایرا  ن  این 
ا  مترقی و فی غ از استثمی  ن   به اصول کمونیستی و ن   اه ایجین جیمعه

قدم بونه است.  ایرا ، و ن  حرکت به سو  سوسییلیسم و کمونیسم ثیبت
ریهر این پیگیر ، استوا  ، تعهد، فداکی  ، و ازرونرذشتگی شهیدا   به

هی  ایرانی، من به نمییندری از حز  کمونیست هند  شمی  کمونیست بی
سیلگی حز  تونٔه ایرا ، به همٔه شمی و به  ۱۶)می کسیست ، به منیسرت 

 فرستم. حز  تونٔه ایرا  ن ون می
حز  کمونیست هند )می کسیست  و حز  تونٔه ایرا  چند نهه است که 

فقط ن  عرصٔه  اند. این  ابطه نه  وابط بران   بسیی  نزنیکی بی یکدیگر ناشته
هی  مشترک و حمییت می از  بلکه ن  اقدام  ابراز همرستگی و صدو  قطعنیمه،
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 -مینند  وسیه ن  زمینی که انق    وسیه  خ نان -به سمت سوسییلیسم
تقویت و افزایش  شد نیروهی  مولد به سطحی که بتوا  به سمت 
سوسییلیسم حرکت کرن، مستلزم رذا  از مراحل رونیرو  است. ن  این فرایند 

 ن ستی مطرح شد. است که م هوم "مراحل" به
ارر این مراحل  ا پشت سر نگذا یم، ن  موقعیتی قرا  نخواهیم ناشت که 
واقعًی بتوانیم ن  انق   سوسییلیستی موفق شویم، یی هیچ جنرش کمونیستی 
ن  کشو ش ن  موقعیتی نخواهد بون که واقعًی بتواند ن  انق   سوسییلیستی 
موفق شون. این م هوم مهمی است، امی زمینی که مستعمرا  سیبق مستقل 

به  -شوند و وظی ٔه سیرتن جیمعٔه نموکراتی  رلق ن  کشو هییشی   ا می
نهند، بی  ن  مقیبل رون قرا  می -مثیبه مقدمٔه حرکت به سمت سوسییلیسم

شوند که ن   وند چگونگی تحقق انق    هی  زیین  نیز  وبرو می تعی ض
 آید. نموکراتی  رلق به وجون می

هی  رونیرونی مطرح شده است که هم  هی و م هوم ن  این عرصه، ناریه
حز  تونٔه ایرا  و هم حز  کمونیست هند )می کسیست  ن  مطیلعه و تدوین 

اند، و می ن  ن و  کشو هی  رونمی  بیید این مری زه  ا پشت  آنهی سهیم بونه
رذاشتیم. بدین معنی که زمینی، م هومی پیش آمد مرنی بر این که ن   سر می

نا    ا  توا  مرحلٔه سرمییه نو ٔه پس از جنگ جهینی نوم ن  قر  رذشته، می
مینده، به  ا  عقب فئونالی، یی اقتصین و جیمعه نو  زن و از ی  اقتصین نیمه

 نا    ا نو  زن. سمت سوسییلیسم حرکت کرن و مرحلٔه سرمییه
کنیم، ولی به هر حیل  الرته اکنو  نا یم از سکو  امروز به رذشته نگیه می

ثیبت شد که آ  م هوم بسیی  اشتریه بونه است. حتی کشو هییی که ن  انق   
هی  رون  سوسییلیستی رون موفق شدند، پس از انق   بییست از تجربه

کرنند تی نیروهی   ررفتند و از هریق فرایند انجیم اص حی   شد می ن س می
مولد رون  ا افزایش نهند. این نقیقًی اسیس همی  اص حیتی است که ن  
زمی  ننگ شییئوپینگ ن  چین صو   ررفت، و امروزه نتیجٔه آ  ن  برابر 
چشم همه می قرا  نا ن. ن  اسیس، به همین علت بون که لنین سییست 
اقتصین  جدید )نپ  و سپس ت ش برا  سیرتن و  شد سریع نیروهی  مولد 
 ا مطرح کرن، به هو   که بتوا  سوسییلیسم  ا تحکیم کرن. به این ترتیب، 

 توسعٔه نیروهی  مولد، عنصر کلید  ضرو  ن  تعیین مراحل انق   است.
شون، بی و ون کشو  می به مرحلٔه  و نوم اینکه، تی آنجی که به هند مربوط می

نوم، پس از استق ل، مهم این بون که مشخص کنیم هرقی  حیکم ن  ی  
هی   اند. ن  اینجی بون که ا زییبی کشو  مستقل یی مستعمرٔه سیبق، کدام

 بی  ن  ن و  جنرش کمونیستی منجر شد. مختلف، به جدایی و انشعی  تأسف
می ن  حز  کمونیست هند )می کسیست ، نولت هند و هرقی  حیکم ن  

نانیم  نا ا  و بو مواز  به  هرر  بو مواز  بز گ می هند  ا ائت فی از زمین
المللی نا ن. ن  هول زمی  و ن   ا  بی سرمییٔه میلی بین که همکی   فزاینده

عمل، این ا زییبی می ن ست از کی  ن آمد، و به همین نلیل است که حز  می 
 ترین نیرو  کمونیستی ن  هند شد. بز گ

می وقتی که آ  ناریه  ا مطرح کرنیم، و حز  مت یوتی  ا ن  سیل 
ایجین کرنیم، رروه کوچکی بیش نرونیم. این نار وجون ناشت  ۲۳۱۰/۲۳۰۳

ررا هستند و  که هرقی  حیکم هند، بو مواز  مترقی یی بو مواز  ملی
نا   نیست. بنیبراین، ن   ررایینه رواهند سیرت که سرمییه جییگزینی ملی

پذیر است.  نا   امکی  حرکت به سو  سوسییلیسم، نو  زن  مرحلٔه سرمییه
حز  کمونیست  -این نار از حمییت ی  حز  کمونیست بز گ ن  جهی 

بررو نا  بون. این نار ی  بخش از جنرش  -اتحین جمیهیر شو و  آ  زمی 
کمونیستی بون. بخش نیگر جنرش کمونیستی ن  هند، هرقٔه حیکم ن  هند  ا 

کرن. از نیدریه این بخش، تنهی چیز  که الزم بون،  هرقٔه کمپرانو  ا زییبی می
مسل  کرن  مرنم و به  اه اندارتن جنگ رلقی یی انق   رلقی بون؛ آنگیه 
سرنگو  کرن  حکومت و حرکت به سمت سوسییلیسم آسی  رواهد بون. و 

رینه ن  جنرش  این نیدریه به انشعی  نیگر  منجر شد. جدایی و انشعی  سه
 کمونیستی هند از اینجی  یشه ررفت.

کنم این  بی   برا  می بونه است، امی من فکر می هی  تأسف اینهی تجربه
هی ن   نیپذیر بونه است. این جدایی  وندهی ن  بسیی   از کشو هی اجتنی 

قدمی ایدئولومی   بسیی   از کشو هی  منطقه می  خ نانه است. امی ثیبت
پیرامو  تحلیل مشخص از شرایط مشخص، و بر این اسیس، تعریف مرحلٔه 

 توجه[ است. انق   نموکراتی  رلق و  هرر  الزم برا  تحقق آ  ]قیبل
اشتراک مرهم و نیمشخص  هرر  بین بو مواز  یی بو مواز  ملی بی هرقٔه 

ایم و هررز  کی رر چیز  است که تجربٔه می به می آمورته است و می آ   ا  ن کرنه
شون، انق    این موضع  ا ننریل نخواهیم کرن. تی آنجی که به می مربوط می

نموکراتی  رلق فقط زمینی که همٔه هرقی  استثمی  شده ن  ی  ائت ح 
تواند زیر  هرر  هرقٔه  هرقیتی متحد بشوند که جرهٔه نموکراتی  رلق است، می

کی رر موفق شون. همین جرهٔه نموکراتی  رلق است که بیید کی ررا  و 
نهقینی   ا متحد کند و بر اسیس همین قد   اتحین کی ررا  و نهقینی ، 

کم ن  هند، این  ترین هرقی  جیمعه  ا یکپی چه کند. نست شده مری زا  استثمی 
ویژه نهقینی   هرقی  استثمی شده عری تند از هرقٔه کی رر، نهقینی  هند و به

 کوچ ، و کی ررا  کشیو ز .
وحد  ن  مری زه است که به مری زا  هرقیتی بر اسیس این هسته حّد  

ریر  جرهٔه نموکراتی  رلق  ا به  بخشد، و وحد  هرقیتی الزم برا  شکل می
آو ن که زیر  هرر  هرقٔه کی رر، انق   نموکراتی  رلق  ا هدایت  وجون می

رواهد کرن. و همٔه اینهی ن  پس زمینه و بستر تحوال  بسیی  رطرنیکی  خ 
نهد که امروزه ن  هند ن  حیل وقوا است. ن  پی بحرا  میلی جهینی ن   می

ریر  کووید، این  شیهد چررش به  است هستیم، و پس از همه ۱۶۶۱سیل 
چررش به  است شدیدتر شده است. امروزه تمیم ت ش بر این است که 
نی ضییتی  و به  شد مرنم ن  برابر نیتوانی نولیررالیسم ن  ا ائٔه جییگزین، یی ا ائه 

ا  که رون ایجین کرنه است، سرکو  یی به  حلی برا  بحرا  اقتصین   اه
جی آشکی  است. بی این  انحراح کشیده شون. و شکستگی نولیررالیسم ن  همه

حیل، همی  مسیر به مناو  حداکثرسیز  سون، که به معنی  حداکثرسیز  
استثمی  مرنم است، انامه نا ن. مری زا  زحمتکشی  بی این استثمی  ن  بسیی   
از نقیط جهی  ن  حیل رسترش است. ارر بخواهند این مری زا   ا کنترل کنند، 
آ  وقت بیید ذهن مرنم  ا بر اسیس شعی هی  عیه ی حول نژانپرستی و 

هی  مخّر  منحرح کنند. ن  کشو هییی مینند هند، این کی   هراسی به  اه بیگینه
هی  مذهری ن  جوامع مذهری رونیرو   ررایی یی تنش ریر  از فرقه بی بهره

ایم که ن   ریرن. و همین  وند  ا ن  برری کشو هی  نیگر شیهد بونه صو   می
هی  جوامع قومی برا  ایجین ت رقه ن  میی  مرنم، ایجین  آنهی از ت یو 

هی  نژان  بر  هی  مذهری، یی ن ریر  یی، ن ریر  هی  قومی و فرقه منیقشه
ررایینه، به ظهو   شون. آ  چررش سییسی  است اسیس  نگ پوست است ینه می

ریر  نیروهی  نوفیشیست ن  سراسر جهی  منجر شده است. این نیز  و قد  
بخشی از جریی  کلی برا  ح ظ نولیررالیسم است. وظی ه می ن  این زمینه، 

هی  جیمعه  ا متحد  ترین بخش هی، این است که استثمی شده وظی ٔه کمونیست
کنیم که هستٔه اصلی اتحین هرقیتی الزم برا  جرهه نموکراتی  رلق  ا تشکیل 
رواهد نان، و زیر  هرر  هرقه کی رر، از  اه تقویت کی ررا  و نهقینی ، انق   

 نموکراتی  رلق  ا  هرر  رواهد کرن.
کنیم جنرش انق بی  بنیبراین، به هو  ر صه، از این  اه است که می سعی می

هو  که قرً  اشی ه کرنم، ن  انتهی واقعًی مییلم   ا ن  هند به پیش برریم. امی همی 
نیپذیر تشخیص مراحل تحّول چقد  مهم است؛ اینکه  بگویم که اصل ردشه

ویژری هر مرحله چیست، استراتژ  الزم برا  تکمیل آ  مرحله کدام است، و 
میهیت انق   چیست و انق   به چه شکلی  خ رواهد نان. آیی از  اه رشونت 

آمیز، یی از هریق رذا  انتخیبیتی  رواهد بون یی به شیؤه نموکراتی  و مسیلمت
صو   رواهد ررفت؟ همٔه اینهی بستگی به شرایط مشخص نا ن، و تحلیل 

 مشخص از آ  شرایط مشخص امر  بسیی  مهم است.
هو  که به هو  ر صه ر تم،  ایرا  شرایط مشخص رون  ا نا ن، و همی 

ایرا   ۲۳۵۱ویژه پس از انق    هی  بسیی  پرت همی  ا رذ انده است، به نو ه
رواه[ صو   ررفته است.  هی ]علیه نیروهی  ترقی که مو  نیگر  از یو ش

لنینیسم و تحقق -حز  تونٔه ایرا  امروزه پیگیرانه به پیسدا   از می کسیسم
هدح واال  نهییی و غییی  هییی انسی ، یی  هییی نهییی جیمعه و نوا بشر 

لنینیسم که هر نو حز  می ن  -نیپذیر می کسیسم متعهد است. جیذبٔه مقیومت
هییی که ن  این  اند، ن  همین جیست. من به تمیم حز  پیسداشت آ  شری 

کل )حز   فرستم؛ به سمینی  حضو  نا ند ن ون می رصوص به  فقییمی  از آ
مترقی زحمتکشی  قررس ،  فقی  حز  کمونیست عرا ،  فقی  حز  
کمونیست لرنی ،  فقی  حز  کمونیست سونا ، و  فقییمی  از حز  کمونیست 
آفریقی  جنوبی. همننین، به همه  فقی  نیگر  که ن  این همییش حضو  

 فرستم. نا ند یی ن  جریی  این همییش به آ  رواهند پیوست، ن ون می
المللی  ن ونهی  بران انه و سرخ می و همرستگی می برا  تقویت جنرش بین

امی  امروز  امپرییلیسم، تقدیم به همٔه  هی  بی کمونیستی ن  مقیبله بی حمله
 شمی. 

 بی تشکر مجدن از شمی.
 س م و ن ونهی  بران انٔه می تقدیم به همٔه شمی.

 ادامۀ راه ما براى ساختن سوسیالیسم  ...
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بی کمیل تأسف مطلنع شندینم 
 فیق علی یزنانی، مری ز  استینن 
 اه هرقه کی رر و زحنمنتنکنشنی  
میهن، شیعر، نویسنده، کی ررا  

ن   ۲۰۶۶تیتر و سینمی، ه تم آذ  
اثر بیمی   سرهنی  ن رنذشنت. 
 فیق یزنانی مرنی ز  پنرشنو  و 
معتقد بون که تی آررین نم هنی  
زندری به  اه و آ می  هی  حنز  
هرقۀ کی رر ایرا  وفینا  منینند و 
زندرنی و منرنی زه اش ننمنوننه 
ن رشینی از رون رنذشنتنگنی و 

 فداکی   بون. 
 فیق یزنانی از بنیزمنینندرنی  
سیزمی  زیر زمینی نوید بنون کنه 

نستگیر و  وانه شکنننجنه  ۲۳۱۱ن  یو ش سراسر   میم والیت فقیه ن  سیل 
ریه هی  جمهو   اس می شد.  فیق یزنانی ن  زندا  بی پییدا   ن  منقنیبنل 
شکنجه ررا   میم حیضر به نست کشید  از اعتقیناتش نشد و پس از آزان  
از زندا  نوبی ه به عرصۀ مری زه بیزرشت. حز  تونۀ ایرا  ن رذشت  فیق علی 
یزاننی، مری ز  اه هرقه کی رر و زحمتکشی  میهن می   ا به همه بیزمینندرنی ، 
 فقی  تونه ا  و کوشندری   اه کی ررا  و زحمتکشی  میهن می تسلینت منی 

 روید. 
به “ اتحینسراسر  بیزنشستگی  ایرا ”به این منیسرت اه عیه ا  از سو  

آذ  به هنگیم مراسم به ریک سپی    فیق یزنانی منتشر شد کنه منی  ۳تی یخ 
 متن آنرا ن  اینجی نقل می کنیم: 

 
زنده یاد علی یزدانی درتمام طول عمر خود کارگر و فرزند طبقٔه کارگر بوود  ” 

در محله دروازه غار، از محالت کارگرنشین جنوب تهران در  ۶۳۳۱او در سال 
 خانواده ای کارگری بدنیا آمد  به قول خودش، همیشه کودک کار بود 

گاهی عمیق طبقاتی و ستودنی او ریشوه هوای عومویوقوی در زنودگوی   آ
اورا بوه  وتجربیات مستقیم وی داشت   و همین تجارب و دانش از نوجوانی 

مبارزه طبقاتی و سرانجام به مبارزه با رژیم شواه کشوانود  وی بوا انوتو واب 
مبارزه عملی در راه سعادت و سیادت طبقؤه کوارگور ،قوبو  از   سوسیالیزم و

به سازمان نوید، سازمان وابسوتوه بوه  وزب تووده ایوران  ۷۵انقالب بهمن 
 پیوست 

با شرکت فعال در سرنگونی رژیم شاه ضمن عضویت در سازمان مو و وی  
 زب هم زمان بعنوان کارگر در شرکت های م تلف ن وتوی و پوتوروشویوموی 

 کارگری می کرد 
بعداز پیروزی انقالب و فعالیت های سیاسی و کوارگوری پورشوور درسوال  

همزمان با یورش سراسری رژیم ج ا ا  به  زب توده ایران، دستگیر و  ۶۳۱۱
همرزمان دیگرش، همچون زنوده یواد ،دکوتور هواشوم   به مدت پنج سال با

 طرف درزندان به سربرد  بنی
بعداز آزادی از زندان همزمان با کار درشرکت های م تلف پروژه ای ن تی، 
ادامه تحصی  داد و با رو یه هنرمندانه ای که داشوت در رشوتوه سویونوموا 
وکارگردانی قبول شد  فعالیت شدید در دوعرصه کار وتالش برای معاش خوود 

ی او درعین س تی، اما امیدوارانه  و خانواده و تحصی  هنر، برای جان شی ته
بود  اما بزودی پی برد که دیدگاه رزمنده و رادیکال وی، امکان کار درعورصوه 

 فیلم سازی را ندارد 
نظیر خود، به عرصه شعر و ادبیات  زنده یاد علی یزدانی با قریحٔه هنری کم

رو آورد و شروع به سرایش اشعار اجتماعی و متعهد و مردمی خود کرد  اشوعوار 
وی که تنها یک جلد آن درخارج کشور به چاپ رسیود آیویونؤه توموام نوموای 

 اعتقادات عمیقأ سوسیالیستی و رادیکال وی و ایمان به طبقٔه کارگرند 
علی یزدانی از دهه ه تاد تا لحظٔه وداع با خانواده اش درعیون توموایوالت 

های کارگری  ضوور و مشوارکوت داشوت و از  هنرمندانه در اغلب فعالیت

گاه مبارزات صن ی و مطالباتی کارگران و ز مت کشان بود و دمی از  پیشروان آ
 مبارزه دست برنداشت 

زنده یاد علی یزدانی، از زمان تاسیس اتحاد سراسری بازنشستگان ایوران بوا 
  ظ فعالیت درراه مبارزه برای منافع طبقاتی کارگران، مبارزه بورای بوهوروزی 

هیوات موسسوس اتوحواد سوراسوری   بازنشستگان را نیز درپیش گرفت و عضو
   بازنشستگان ایران شد

گاه بود وبرای عدم نگرانی دوستانوش آن را   وی که از قب  از بیماری خود آ
های خانواده مهربان اش که لحظه ای از  برغم تمامی تالش  کرد  اما پنهان می

مراقبت او چشم بر نداشتند و برغم درمان چندیون مواهوه شویوموی درموانوی، 
سرانجام مقهور بیماری شد و صبح روز هشتم آذر دیده ازجهان فروبست  زنوده 

واپسین روزهای عمر پربار خود به سوسیوالویوزم و دیودگواه   یاد علی یزدانی، تا
 سیاسی خود وفادار ماند 

گاه و توا آخور   اتحاد سراسری بازنشستگان ایران ،ازدست دادن این مبارز آ
 گوید  رزمنده را به خانواده، دوستان و به رفقای ایشان تسلیت می

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، باخاموشی چنین قلب مهربوان و ذهون 
بهترین اعضای هیات مسسس خودرا ازدست داد  فقدان یوک   فروزانی، یکی از

جبران ناپذیر است  اما تاثیرات گرانبهوا ی   چنین همرزمی برای ما، ضایعه ای
 رزمان وی بسیار ارجمند است  ایده ها و اندیشه های وی برای هم

علی یزدانی دردل های خانواده و دوستودارانوش هوموواره زنوده اسوت یواد 
 “عزیزش، همواره عزیز و گرامی خواهد ماند 

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
 نهم آذر یکهزار و چهارصد

۶۰۴۴۰۴۱۰۴۱ 
 

 »نو وز پی  بسته«سرون 
 

 تی ز استثمی شی  پنهی  شده رو شید جی 
 میند چنین ِمهر جهی  تی ابد امی نمی

 کنیم می ز شمع جی  رون مشعل فروزا  می
 تی برابر رواهی می رون بتیبد جیونا 

 
 رو شید پنهی  پس بتی  

 آ  جی   بگرنن این یخ
 ا  نغمه اي بلر   رل

 ا  بیید بجوشد چشمه
 بر پی زمستی  بشکنید
 آتش به ا کینش زنید

 بر می نریشد این  وا
 نو وزمی  بندش به پی 

 
 تی ز کوالك زمستی   ویش رل شد حرام 

 رم شد از تی یخ می فصل نمو،  وز قییم 
 رر چه پیشیدم ز بذ  نل که رل  وید نشد 

 بهی  انتقیم کیش یك نم  سر برآ ن رل
 

 ا  کی ررهی  جوا 
 کشی  ا  همرهی  زحمت

 بی وحد  نیرو  رون
 این سرزمین  ا وا هی 

 بی  نیگر ریز و به پی
 چو  مزنك و بیبك برآ

 بر می نریشد این  وا 
 نو وزمی  بندش به پی

 
 علی یزنانی

در سوگ مبارزى پیگیر در راه طبقۀ کارگر  و 
 زحمتكشان ایران



۴۱۱۱آذر  ۴۱دوشنبه    ۴۳   ۴۴۱۱شمارۀ    

 نوشتٔه کنراد الندین
 

تنرینن  بی  که از و ون ینکنی از منوفنق ا  فیجعه پس از شکست انتخیبیتی
هی  کمونیست ا وپی به پی لمی  جمهو   چ  منیننع شند، ینی وسن و  حز 

الملل حز  کمونیست بنوهنم و منو او ، ن بنی ٔه   ومی ، مسئول  وابط بین
 رو کرن.  و هی  وبرویند بی کنران الندین ر ت هییی که نیروهی  چپ بی آ  چیلش

از زمی  سقوط پیمی  و شو، حز  کمونیست بوهم و منو او  )جنمنهنو   
هی  کمونینسنت ا وپنی بنونه  ترین حز  چ   از نار انتخیبیتی یکی از موفق

است که همیشه ن  یکی از پنج مقیم برتر لیست انتخیبی  پی لمینی جمنهنو   
تغنینینر کنرن و پنس از   چ  قرا  ناشته است. ن  میه رذشته، این وضعیت

 ۲۳۲۱( ۲۳۰۵تی  ۲۳۳۳هی   هی ن  سیل الحمییٔه نیز  حکمرانی نیروهی  تحت
رو شید  ، ن  پی لمی  سرزمینی که جنمنهنو   چن  امنروز   ا  ۲۳۱۰تی 

نهد برا  نخستین بی  هیچ کمونیستی ن  آ   اه نییفته اسنت. ن   تشکیل می
هی  هنر نو حنز  کنمنوننینسنت و  انتخیبی  میه اکترر امسیل میزا   أ 

 تر بون. نموکرا  چ  از حد نصب الزم برا  و ون به پی لمی  کم سوسییل
: "این فقط ی  شکست سینه ننرنون، بنلنکنه گوید یاروسالو رومن م 

هو  که عمومًی ن  حز  پذیرفته شده است شنکنسنتنی تنی ینخنی بنون.  همی 
اند. انتای  چنین شنکنسنت سنننگنینننی  ا  صینقینه بگویم، مرنم شوکه شده

رو  بی مو نینگ استی   ا انندکنی پنس از کنننگنرٔه  و نداشتیم."  ومن این ر ت
ننمنیینننده  -ا  که ن  آ  کیترینی کنوننکنننی العینٔه حز  انجیم نان، کنگره فو 

به مقیم  هرر جدید حز  انتخی   -پی لمی  ا وپی و معیو  سیبق نبیر کل حز 
 شد. 

 ومن /ن  نفتر بیشکوه حز  ن  پراگ، ن  سیرتمینی کنه نفنتنر  وزننیمنه 
بی آ  شرین  اسنت، ن بنی ٔه منینزا  چنیلشنی کنه  -هیلوُنوینی-کمونیست

روید. "ن  این انتنخنیبنی ،  پرنه سخن می اکنو  حز  بی آ   وبرو است بی هم
 ۱۵۶می  ۲۳۳۱/  ۱۶۲۳نست آو نیم. ولی ن  انتخیبی  سیل  هزا   أ  به ۲۳۳

هزا   أ  کسب کرنیم. بنیبراین ن  این انتخیبی  فقط پییگیه اجتمیعنی قنو  
 هی  أ  نان." حز  بون که به کمونیست

هو  رستنرنه بنه  نلیل اصلی شکست حز  کمونیست بوهم و مو او   ا به
نهننند.  تصمیم این حز  ن  حمییت از نولت قرلی جمهو   چ  نسرت منی

 هنرنر   " بنه۱۶۲۲این نولت، نولتی ائت فی بون بی حز  پوپولیستی "آ ا  او 
هی  مختلنف امنی  هی  حز  ا  از سییست آند   بیبیس و بی ترکیب مجموعه

پذیرن که تصمیم به حمییت از این نولت رشم  کی .  ومن می ن نهییت محیفاه
روید: "این بحث که آیی حمییت از نولت بیبیس کی   بسیی    ا برانگیخت. او می

هنی   قیمت  أ  ن ستی بون یی ریر، ن  کنگره نیز مطرح ررنید، زیرا آشکی ا به
بینیم  نانستیم و ارر هم به رذشته بنگریم می می تمیم شد. می این  ا از پیش می

  هی  فرانسو  و ایتیلیییی وا ن نولت شدند برایشی  هزینه زمینی که کمونیست
 ا  بسیی  ررا ." ن  بر ناشت، هزینه
هنی  هی  جمهو   چ  که برر ح کموننینسنت نموکرا  ن  مو ن سوسییل

روید که آننی  ن ننهنیینت تنمنیم  وا ن ائت ح  سمی بی بیبیس شدند،  ومن می
شی   ا از نست نانند چو  "اعتمین مرنم  ا از نسنت ناننند." او  هی  کرسی

هی تنهی "از نو میه پیش از انتخیبی  بون کنه منینننند  نموکرا  روید سوسییل می
کرنند و ن  واقعیت امر "اپو تونیست" بنوننند.  ی  نیرو  سییسی چپ  فتی  می

نمنوکنرا   نهد: "من ی  آنم من ی نیستم. حز  سوسنینیل  ومن هشدا  می
هنی ن  ننقنشنه  نموکنرا  ترین حز  ن  جمهو   چ  است. سوسییل قدیمی

هییشی   سییسی اینجی جییگیه رونشی   ا نا ند و من مطمئن هستم که فعیلیت
هنیینی   ا از سر رواهند ررفت، ولی بیید از هریق اشخیصی جدید و بی سییسنت

 جدید."
رینر  ن بنی ه حنمنیینت  هنگیم تصمیم نار  ومن حز  کمونیست امی به به

پی لمینی از نولت بیبیس، ن  تنگنی قرا  ناشت. او می روید: "از ننانر منی، بند 
نیست به ریهر ناشته بیشیم که تشکیل نولت بی مشکل همراه بون. ه ت منیه 

ررفتیم، ]بنیبراین[ ابتدا اصرا  ناشنتنینم کنه  هول کشید. می بیید تصمیم می

منزله ی  نییز برا  کشو  جمهو   چ  بون. انتخی  منی  ناشتن ی  نولت به
 بین بد و بدتر بون. بنیبراین می بهتر از بدتر  ا انتخی  کرنیم."

حز  کمونیست نیپسندیده بون  این تصمیم حز  از سو  مرنم  ا چنگنوننه 
هی کنه ن   و جنیح  هی توانست ررن  بگیرن؟  ومن معتقد است که نرررونی نسل 

روید: "بیید اعتراح کنننم  العینه  خ نان، بخشی از پیسخ است. او می کنگره فو 
هی  مختلف بر هرق اسیسنیمه حز  ممنوا اسنت  که اررچه وجون فراکسیو 

وجون نا ن. ی  رنروه کنه   ولی واقعیت امر این است که نو فراکسیو  ن  حز 
 ئنینس  نیینب -شوند و از جینب ]جوزح[ اسکیال  کی " نیمیده می عمومًی "محیفاه

 هرر  کونکنی، نمیینده پنی لنمنی  ا وپنی،  و رروه نیگر "پیشروهی" به -سیبق حز 
شوند. بحثی نیست که او  پیروِز انتخی  کنگره بونه است و صینقیننه   هرر  می

بینی کنم که او  رواهم پیش رذا یم. من نمی بگویم، می به این انتخی  احترام می
موفق رواهد شد یی نه ولی او تنهی کسی است که پیرامو  رون تینمنی از نسنل 

سیل نا ن. حز ، بدو  ش ، به تغییر و تجدیدقوا ن  میی  اعضی و  جوا  و میی 
  هرر  نییز نا ن."

هی  قرلی حنز   هی  نسل  ومن که ن  نهه شصت زندری رون است، ت ش
نهندرنی  و  نا ن که حز  شدیدًا به جذ   أ  ریرن ولی اظهی  می  ا نینیده نمی

سنیل و  ۱۶فعیال  جوا  نییزمند است: "میینگین سنی اعضی  حز  ن  پراگ 
سیل است. می ن  کی زا  جذ  جوانی  ن  مقنیم هنوانا ا   ۱۶ن  جمهو   چ  
 ایم." حزبی موفق نرونه

هی نمنییننندٔه جنواننی   روید، این امر نیز بسیی  مهم است که کمونیست او می
هی برا   ریر  نهنده نیز بیشند "زیرا ارر صینقینه ن نار بگیریم  وند تصمیم  أ 

پییمدهییی آشکی  بنرا  امنو    تأمین آینده آنی  است." شکست انتخیبیتی اریر
تننهنی بنر منرکنز حنز  و  کند که "نه میلی حز  رواهد ناشت.  ومن تأکید می

 هرر ، بلکه بر اییال  که پییگیه عمده حز  هستند نیز تأثیر رواهد رنذاشنت." 
نهندری  جوا   ا جنذ   حیل او امیدوا  است که  هرر  جدید بتواند  أ  ن عین

نار من کونکنی ی  سییستمدا  بسیی  بیاستنعندان اسنت. او ن  نان   کند: "به
هی  سر است استعدان نا ن و این هنمنی  چنینز  اسنت کنه جنواننی   پیسخ

 رواهند بشنوند." می
 ومن ن  این میی  نگرا  است که حضو  نداشتن نیروهی  چپ ن  پنی لنمنی  
چ  موجب نینیده ررفتن حقو  بخشی از مرنم جمهو   چ  شنون. "تنعندان 
ی  میلیو   أ  از نست  فت که ن  شرایط عین  از حیمیی  نینروهنی  چنپنی 

اکنو   نهندرینی هستند که هم بونند که به پی لمی   اه نییفتند. اینی  عمدتًی  أ 
هی و ناراتشی  ن  پی لمی  مطرح نخواهد شد." این موضوا کی  حز   ا  رواست

روید: "ایننجنی ین  وضنعنینت  کند.  ومن می اش نشوا تر می ن  پیشررن برنیمه
کنننینم و تن ش  کنیم و از آ  نفیا می انق بی برقرا  نیست. آننه می ترلیغ می

هنی   کنیم تی به مرنم توضی  نهیم این است که همه سیرتنی هنی و شنیرنه می
اکنو  ن  ا تریط بی منیبع انرم   هو  که هم اقتصین زیر کنترل نولت بیشد، همی 

اش است ینه کرنه و  هی  قینونی بینیم. نولت قد   آ   ا نا ن که از مسئولیت می
هی  شرکت اصلی ]منیبع انرم [ که ن  میلکیت نولت اسنت تنأثنینر  بر تصمیم

هی  تأمین آ  منی ن  شنراینطنی  بگذا ن. این  ا بی این واقعیت که همه سیستم
هنی  هی یی اسپینیییی بسیی  بد ن  میلکیت فرانسو 

هاى حزب کمونیست در پى  چالش
 انتخابات پارلمانى در جمهورى چک

  ۴۱ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱آذر  ۴۱دوشنبه    ۴۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

 “ کنونینر” مصیحرٔه نستیی  نبیرکل کمیته نفیا از حنقنو  منرنم اینرا  
( codir.net  )    بی ِسویم ناردلنن(SEVIM DAGDELEN) ننمنییننندٔه ،

بی   برجسته و ترقیخواه حز  چپ ن  پی لمی  فد ال آلمی ، ن  مو ن نتییج فیجعه
توا  از  هییی که می این حز  ن  انتخیبی  فد ال آلمی  ن  میه سپتیمرر و ن س

 “مو نینگ استی ”آ  آمورت به نقل از  وزنیمۀ 
***** 
  ۲۰۶۶نتییج انتخیبی  پی لمینی ن  آلمی  ن  اوارر سپتیمنرنر )منهنر س: 

زنه کرن. آیی این نتینجنه بنرا   بسیی   از نیظرا  و م سرا  سییسی  ا شگ ت
به هو  رنیص،  (Die Linke)نیروهی  چپ آلمی  به هو  کلی، و حز  چپ 

 غیرمنتاره بون؟
ُافت آ ا  حز  چپ نیامید  تلخ و ن ننیکی برا  حز  می بون. امنی ن  ج: 

شد. غ لت  هرر  سیبق حنز  ن   هی  آ  از قرل نیده می عین حیل، نشینه
هنی  منربنوط بنه  هشت سیل رذشته از توجه به مسیئل اجتمیعی، منوضنوا

ن آمد و  عدالت اجتمیعی، و نولت  فیه قو ، بیعث شد که اعتمین کی ررا  کم
بی ن آمد متوسط، بیکی ا ، و بیزنشستگی  از می سلب شون. می بیید بنه سنقنوط 
عایم رون ن  قیبلیت و شییستگی ن  بررو ن بی مسیئل اجتمیعی، که از آغنیز 

 جزو اصول پذیرفته شدٔه می بونه است، اذعی  کنیم.
 

و حنز  نمنوکنرا  آزان  (SPD)هی  چه عواملی به سوسییل نموکرا س:
(FDP)   ن  کسب  أ  و افزایش سهمشی  ن  قد   سییسی آلنمنی  کنمن

 کرن؟
نهندٔه  وح زمینٔه می زینر سنلنطنٔه ننولنینرنرال  نتییج این انتخیبی  نشی ج:
، سنرنزهنی، و SPDهییی مینند   ونده است. اکثریت شهروندا  به حز  پیش

FDP نهند، ولی ن  واقنع، شنکنیح   أ  نانند که ررچه نوید مد   شد  می
 وز فنقنینرتنر  اجتمیعی بین اقلیت کوچ  َاَبرثروتمند و اکثریتی  ا کنه  وزبنه

کنند. ن  مقیبل اینهی، حز  چپ هیچ برنیمنٔه منتنمنیینز و  شوند تشدید می می
تنر   هی  عمنینق ا  از رون ا ائه ندان. اررچه نالیل شکست می  یشه برجسته

نا ن، امی حقیقت این است که نان  این تصو  به مرنم که حز  چپ حنیضنر 
 است بدو  قیدوشرط وا ن نولت شون، حکم مرگ برا  می ناشت.

جی   عییت رنطنوط قنرمنز  نانند که به بسیی   ن  نارل حز  ترجی  می
حز ، روننا   از موافقت بی تضعیف و برچید  نولنت  فنیه، و امنتنننیا از 

هی  مقدمیتی احنتنمنیلنی   ضییت نان  به جنگ، رون  ا به ن ست کرن  تیم
برا  مذاکره ن  مو ن ائت ح مشغول کنند. این سییست چیز  نرون جز توّهنم 
ریلص؛ هر نو حز  سرز و سوسییل نمنوکنرا  آشنکنی ا نشنی  ناننند کنه 

رواهند برا  و ون به نولت بی حز  چپ متحد شوند. بی وجون این، رنوینی  نمی
 شد. محو  احسیس می نییز  به پیشُررن کی زا   جنیح

 
واقعیت پنهینی نیست که حز  چپ و نیروهی  چپ ن  آلمی  ن  اینن س: 

هنی  جنذا  ینی  انتخیبی  شکست سنگینی رو نند. آیی این به نلیل سییسنت
هی  اعن م  ررایینٔه  است میینه بون یی اینکه ن  کی زا  انتخیبیتی و سییست عمل

 هی  اسیسی صو   ررفت؟ شدٔه حز  چپ اشتریه
کی  )اتنحنین  علیه نیمزن محیفاه «جلو  آ مین الشت  ا بگیرید»کی زا   ج:

 -نموکرا  مسیحی  برا  صد اعامی، بدو  هیچ انتقنین  از  قنینرنی  او
ن  نهییت مننجنر  -اوالح شولز )سوسییل نموکرا   و آنیلینی بیئربیک )سرزهی 

نهندری  به حز  می، مستقیمًی به حز  سوسییل  به این شد که بسیی   از  أ 
 نموکرا  و سرزهی  أ  نانند، یی به ا نو  کسینی پیوستند که  أ  ندانند.

تر، فیصله ررفتن از کی ررا  و بیکنی ا   یی عمیق هی   یشه امی یکی از علت
بون که ن  هول هشت سیل رذشته صو   ررفت. این تصو  ایجنین شند کنه 

کنند.  هیست و نه به زبی  آنهی صحرت می حز  چپ نه نمییندٔه منیفع این رروه
جی   نهیم که به بی  است. می نا یم تیوا  این فکر  ا می این  وند  کیمً  مرگ

هنی  هنوینتنی  توا  به مسیئل از منار سییسنت بررو ن هرقیتی بی مسیئل، می
]نژان ، قومی، مذهری، جنسیتی...[ پرنارت. این امر منجر به این برناشنت 
ن  میی  بخش بز ری از مخیهری  اصلی می شد که حز  می نه به زبنی  آننهنی 

 کند و نه نمییندٔه منیفع آنهیست. صحرت می

هنیینی  حمله
کننه از ن و  
حنننز  بنننه 

تنرینن  محرو 
سییستمدا  می، 
سننننننننننننننی ا 

کننشنت،  وارن
شد نشنی   می
نان که منی  می

بینش از حند 
سننننننررننننننرم 

هننی   نغنندغننه
هی  زیین  ن  حز  می منجر شد. منی  رونمی  بونیم. این امر به ن ررفتن بحث

هی  آننهنی رنوش  جی  ت ش برا  ن س نان  به مرنم، بیشتر به حرح بیید به
 کنیم. 

 
هی   انیکیلی ن   حز  سرز ن  این انتخیبی  موفق بون. آیی آنهی سییستس: 

وینژه از  اه  المللی ناشتند؟ بنه هی  بین وهوایی و افزایش تنش مو ن بحرا  آ 
نا   و ننقنش آلنمنی  ن   مربوط کرن  این مسیئل به اقتصین سییسی سرمییه

اش ن  منو ن اینن  نا   جهینی؟ موضع حز  چپ ن  کی زا  انتخیبیتنی سرمییه
 مسیئل چه بون؟

هنی   وهوا بر شیلونٔه سییسنت استراتژ  سرزهی ن  موضوا ح یظت از آ ج: 
نهد، و  هی امکی  فرا  از زیر بی  مسئولیت می نمینینی استوا  است که به شرکت

هی، بی  بیشتنر  بنر نوش کنی رنرا   ن  ضمن، بر اثر افزایش کمرشکن قیمت
 اندازن. ن آمد می کم

حز  چپ نتوانست مخیل تش بی سییست نیبکی انٔه سرزهی ن  منو ن افنزاینش 
نهندری  این بون که حنز   هی  ا بی  وشنی کیفی مطرح کند. برناشت  أ  قیمت

تنر  رواهد سرزتر از سرزهی بیشد؛ اینکه هدح می آ  است که هرچه سریع چپ می
سوز  ا از  نه ری   کنینم؛  سنگ  ا متوقف کنیم و موتو هی  ن و  مصرح زغیل

هی ا ائنه  بدو  اینکه هیچ سنی یو  پذیرفتنی ن  مو ن چگونگی تحقق این هدح
هی به نوش کی ررا  و  نهیم، یی اینکه نشی  نهیم چگونه هزینٔه اجرا  این هرح

 شهروندا  نخواهد افتین.
وروهی  آنهی بی حنز   وهوا از ر ت موضع واقعی سرزهی ن  مو ن ح یظت از آ 

نموکرا  آزان ن  مو ن تشکیل نولت ائت فی بی حز  سوسییل نموکرا  مشهون 
آهن آلمنی ،  ، شرکت نولتی  اه«نوینه بی »است. هر نو حز  هرفدا  انح ل 

اند و کمیبیش از الگو  بریتینیییی ن  اینن منو ن پنینرو   سیز  آ  و رصوصی
بینی کنید که این  وند به کجی منننجنر  کنند. الزم نیست پییمرر بیشید تی پیش می

تنر،  تر، ردمی  ضنعنینف هی  ررا  وهوا، بلیت رواهد شد: ح یظت کمتر از آ 
هنی   هنی  رصنوصنی و فنرصنت امنیت کمتر، امی سون بیشتر برا  شنرکنت

 هی. رذا   بهتر برا  الیگی ش سرمییه
 

نا   به هنو  کنلنی ن   آلمی  نیز مینند بیشتر کشو هی  بز گ سرمییهس: 
نیموفق و نیمجهز بون، که پییمدهی  وحشتنیکنی  ۲۳-ریر  کووید مدیریت همه

هی  اقتصین   هم برا  مرنم کشو  ناشت. آیی ن  کنی  نیگر پییمدهی  سییست
 نولیررالی حیکم بر آلمی ، این نیز موضوعی عمده ن  انتخیبی  بون؟

سیز  ن  بنخنش  متأس ینه نه. بحرا  کووید پییمدهی  ن ننیک رصوصیج: 
رنوبنی  وشنن  نولتی  ا بنه-بهداشت و ن می  و نیگر ردمی  ضرو   همگینی
هنی  وینژه  هنی  منراقنرنت کرن. بی وجون این، ن  هول این بحرا ، تعدان تخت

 یو  کیهش ییفت و شرایط کی   کی کنی  این بخش هم بهرون نییفت. سی )آ 
هزا  ن ر از کی کنی  کیمً  واجد شنراینط بنخنش 300ن  حیل حیضر بیش از 

کنند چو  مزنهی ن  بخش ن می  نیبسیمی  و  هی  نیگر کی  می ن می  ن  بخش
شرایط کی  بیش از حّد بد است. ن  صو   بهرون مزنهی و وضعیت ننیبنهنننجنی  
کنونی، بیش از نیمی از این کی کنی  حیضر به بیزرشت به بخش ن می  رواهنند 

 بون.
شون بنی سنرزننش  جویی از کی زا هی  عمومی ت ش می ن  عین حیل، بی بهره

هنی   رنیهنر سنینیسنت که آ  هم بنه -اند کرن  کسینی که هنوز واکسن نزنه
اذهی  مرنم  ا از مسئولیت نولنت  -نین ست بهداشت و ن می  رون نولت است

 ن  وضعیت نیامیدکنندٔه کنونی نایم بهداشت و ن می  کشو  منحرح کنند.
پنوشنی  رونکیمگی نولیررالی جدید  ن  حیل ظهو  است کنه هندفنش پنرنه

نا   از  اه انحراح اذهی  عمومی و  هی  سیرتی   سرمییه هی و شکست ضعف
نشینه ررفنتنن کسنیننی اسنت کنه منتن نیو  

شون که ت یو  فکر   اندیشند، یی وانمون می می
 نا ند.

 نمایندٔه حزب چپ در پارلمان فدرال آلمان:
اش، یعنى  حزب چپ باید روى اصول بنیادى«

 »عدالت اجتماعى و صلح، تمرکز کند

 ۸ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱آذر  ۴۱دوشنبه    ۴۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

هی  رون غلره کنیم.  تنهییی ن  اکثریت نیست. برا  حرکت به جلو، می مجرو یم بر ارت ح به
رواهیم که قینو  اسیسی آینده منعکس کننده تحوالتی بیشد که این کشو  برا  تأمین و  می می

 تضمین احترام به حقو  شهروندا ، ملت، و هریعت به آ  نییز نا ن."
نیمش  ۳۱هی  پیییز  ن  اهراح "میدا  ایتیلیی" ن  سینتییرو، پییتخت شیلی، که پس از اعتراض

هی و کلمی  قصی ، شعی هی، و مطیلری   به "میدا  کرامت" تغییر ییفته است، نیوا هی پر از نگی ه
مرنمی است. نو سیل پس از آغیز جنرشی عایم که شیلی  ا لرزاند، آثی  آ   وزهی هنوز بر ن  و 
نیوا  پیداست. ن  پی  تصویر عایم ویکتو  ری ا، رواننده و ریتی یست بنیم شیلیییی که 

ررا   میم پینوشه بد  او  ا مثله کرنند و سپس و   ا به قتل  سیندند، چنین نوشته  شکنجه
تواند بگوید تی کجی رواهد  فت."  کس نمی ررنن، هیچ شده: "آ   وز  که سیل عایم تی یخ بیز 

ا   ا به مجلس مؤسسی  فرستینند تی قوانین نو ٔه  هی  تیزه نهندری  چهره شش میه پیش،  أ 
ا  که جنرش مرنمی به  و  تحّول پیشرو  حکومت نیکتیتو   پینوشه  ا مدفو  کنند؛ ن ینه

 رشون.
روید: "ن  جریی  جنرش اکترر ]پیییز  ا  فقیرنشین است، می میگل، که از سیکنی  محله

[ انریشته ۲۳۰۶[ ۲۳۱۶هی   هی  فقیرنشین رشم رون  ا که از سیل [، سیکنی  محله۲۳۳۱
شده بون، بروز نانند. می توا  و قد   بسیج مرنمی  ا نوبی ه کشف کرنه بونیم. رشم علیه 

آو م. مد  زیین  است که می  ا  هی و  عدالتی اجتمیعی و نو   از سییست  ا به یین می بی
ایم: بیید به کی  کرن ، مصرح کرن ، و میند  ن  رینه  اضی  اند؛ نیمرئی شده فراموش کرنه

نهند، این است که تی کنو   بیشیم. احسیس اکثریت مرنم، حتی ن  میی  کسینی که  أ  می
هییی وجون نا ن، زیرا  کس می  ا نمییندری نکرنه است. ن  مو ن احتمیل تغییر واقعی نیامید  هیچ

شون. همٔه 'آنهی' برا  میند  ن  این نایم اجمیا  هنوز هیچ نشینی از جییگزین مرنمی نیده نمی
 نا ن." نا ند؛ نایمی که می  ا از زندری و  شد کیمل انسینی بیزمی

ترین عضو انتخی  شده ن  مجلس مؤسسی  قینو  اسیسی،  سیله، جوا  ۱۲والنتینی میراندا 
ا  فقیرنشین ن  جنو  شهر سیکن و ن  ضمن عضو حز  کمونیست شیلی  که او نیز ن  محله

اش پس از انتخی  شد ، شرایط وحشتنیک زندری هرقی   است، ن  نخستین سخنرانی
زحمتکش و رینوانٔه رونش  ا توضی  نان که شیلی  ا متأثر کرن. او بر این بیو  است که "نتیجٔه 

جمهو   و مجلس هرچه بیشد، بسیج اجتمیعی قد تمند این پنج سیل اریر  انتخیبی   ییست
[ بذ  تغییر فرهنگی عمیقی  ا کیشت. مرنم نیگر ۲۳۳۱[ ۱۶۲۳انامه رواهد ناشت... جنرش 

نگی  و وکیل نانرستر  جوا  و  مینوئ   ویو، تی یخ .«حیضر به تحمل ]وضع سیبق[ نیستند
عضو منتخب مجلس مؤسسی  جدید، نیز بیو  نا ن که کشو  "بی امیدهی  مرنمی، میل به 

هی  عمیق نا ن." ریبریل بو ی ، نیمزن جنیح چپ ن  انتخیبی   تحقق نرررونی
جمهو  ، امیدوا  است که بتواند امید  ا به زحمتکشی  بیزررناند و کسینی  ا که به ریهر   ییست

نیم شدری   متقیعد کند که به  ن صد ثرت ۵۳اند ) هی   أ  نرفته نیامید بون  به پی  صندو 
اند بپیوندند، و ارت ح اندک و  بی  ن صد مرنم رواهی  آ  ۱۶ا نو  قینو  اسیسی جدید که 

اش ن  نو  نوم انتخیبی  جررا  کنند. او ن  برابر هرفدا انش  ررا  ا برا  پیروز  نیمزن  است
ا   هو  که هست بیقی بمیند." او از "برنیمه چیز همی  هی نرفتیم تی همه ر ت: "می به رییبی 

 کننده، جد ، و مسئوالنه" سخن ر ت و نفیا کرن. متحول
نانیل حدو، شهرنا  کمونیسِت شهر و نیحیٔه  کوِلتی ن  استی  سینتییرو و کیندیدا  نو ٔه پیش 

جمهو  ، به پرسشی ن  مو ن جزئیی  برنیمٔه کیندیدا  چپ و چگونگی تنایم  انتخیبی   ییست
آ  و نقش حز  کمونیست شیلی چنین پیسخ نان: "تنایم برنیمٔه مشترک ائت ح چپ متشکل 

ن صد همگرایی، ن   وند ت شی همگینی انجیم پذیرفت. به همین  ۳۶حز  بی بیش از  ۱از 
ا  است که حز  کمونیست پیشنهین نان و  نلیل است که این برنیمه تی حد زیین  همی  برنیمه

رواهیم که این برنیمه اجرا شون. حز  کمونیست بی تمیم قوا ن  کی زا  انتخیبیتی ریبریل  می می
جمهو   رونمی ، و  کند. من برا  جلب حمییت مرنم از نیمزن  ییست بو ی  فعیلیت می

همننین حمییت از نیمزنهی  رونمی  برا  انتخیبی  مجلس و سنی، به منیهق زیین  س ر و بی 
ا   ا که ن  انتخیبی  مرحلٔه اول  نهنده هزا   أ  ۱۶۶ورو کرنم. همننین، الزم بون  مرنم ر ت

به کیندیدا  حز  کمونیست  أ  نانه بونند متقیعد کنم که ن  نو  نوم به کیندیدا  ائت ح 
چپ  أ  نهند. این ائت ح برا  می اتحین  ن ازمد  است. می رواهی  نولتی مترقی هستیم  

هی  مررم مرنم، تأمین  که تحوال  مو ن نییز کشو   ا  عملی کند. نولت برا  برآو ن  رواست
 هی  اجتمیعی، و بیزنشستگی به منیبع جدید نییز نا ن." حمییت

ایم که  روید: "می آمینه نانیل حدو ن بی ٔه همکی   ائت ح چپ بی نیگر نیروهی  نموکرا  می
ریر ،  نیگر نیروهی  سییسی به می بگویند که برا  مشی کت و همکی   کرن  ن  فراروا   أ 

توانیم ن  مو ن امکی  رنجیند  کسینی که  اند که چه موا ن  به برنیمه اضیفه شون. می می مییل
ورو کنیم. ریبریل بو ی  برا  نو  نوم انتخیبی   بیشترین همگرایی  ا بی برنیمه می نا ند، ر ت

 ن  حیل انجیم چنین مذاکراتی است." 
   

 هاى حزب کمونیست در پى ... ادامۀ چالش ادامۀ شیلى: انتخابات تاریخى در ...

قرا  نا ند بیید قییس کرن. بیم نیگر می این است که نیروهی  
اکنو  ن  پی سرکو  حز  و هنوانا ا   ضد کمونیستی هم

سلف آ  یعنی حز  کمونیست چکسلواکی بنرآیننند.  ومنن 
هی  کنمنوننینسنت ن  نینگنر  کند که حز  ریهرنشی  می

اند و "سؤال این اسنت  کشو هی  ا وپی  شرقی ممنوا شده
که آیی می قد   مقیومت رواهیم ناشت؟ حتی اندکی پیش از 
انتخیبی ، ن  پی لمی  پیشنهین شد که قینونی تصویب شون تنی 
حقو  بیزنشستگی  شیغل ن   میم سیبق )منینننند اعضنی  
کمیته مرکز  حز  کمونیست ینی کنی مننندا  ننینروهنی  

اکنننو  کنه  تنوانند هنم امنیتی  کیهش ییبد. این هرح منی
تنهی ن  پی لمی  بلکه ن  مجلس سننی هنم  نیروهی   است نه

 اکثریت مطلق  ا نا ند ن  نستو  کی  قرا  ریرن.
 ومن قیهعینه بر این نار است که حز  کمونیست بوهنم 

هی  چپ ا وپییی ن  نو ا  پس  و مو او  همینند نیگر حز 
هی  سنگین مرینا نچی  انشنعنی  شنون. حنز   از شکست

ننیم  اکنو  بی  قیری جدیند بنه کمونیست بوهم و مو او  هم
حز  "چپ" که سیل رذشته بی انغیم نو "حز  ابتکنی  چنپ 

حنزبنی کنه  -  واقعی" و "حز  سوسییلیسم نموکراتنین "
تنر ن  لنینسنت  اش ن  رذشته بنینش کیندیداهی  انتخیبیتی

کیندیداهی  حز  کمونیست بوهم و مو او  حضو  ناشتنند
 تشکیل شد  وبرو است. -

 سد که حز  چپ جمهو   چ  از حز  چنپ  نار می به
آلمی  الگوبرنا   شده است، ولی این حز  ن  اننتنخنیبنی  

ر تنه  ومنن "اینن  نست آو ن. به اکترر فقط چند صد  أ  به
  حز  بسیی  کوچ  است ولی می بنرا  هنمنکنی   بنی آ 

ایم. فعً  تصمیمی برا  تغییر نیم حز  کنمنوننینسنت  آمینه
بوهمیی و مو اویی وجون ندا ن، ولی می ن  سیل آینده انتخیبیتنی 
ن  پیش  و نا یم که ممکن است زیر نیم "اتحین چپ" یی فقط 
بی نیم "حز  کمونیست" ن  آ  شرکت کنیم که هنننوز جنی  

 ورو نا ن." بحث و ر ت
هی  هویتنی" ن  اینجنین   ومن همننین از تأثیر "سییست

شکیح بین نیروهی  چپ ن  سراسر ا وپی نگرا  است. او از 
شنی  بنه  نلیل اولویت نان  هی  چپ ا وپییی به نیگر حز 

کند که حنز   کند و تأکید می هییی انتقین می چنین سییست
کوشند تنی از  کمونیست بوهم و مو او  "حزبی است که می

ات ی  مرنم نفیا کند." آینی او فنکنر  منیفع اکثریت قریب به
هی  زیر ستم حمییت کرن  توا  از آزان  رروه کند که می نمی

حیل به مری زه هرقیتی هم پرنارت؟ پنیسنخ  ومنن  و ن عین
حیکی از آ  است که حز  همننی  ن  ت ش است تنی بنه 

هنی   مقوالتی بپرنازن که نیروهی  چپ ن  بسیی   از بخنش
روید:  اند. او می شی  قرا  نانه صو تی قطعی ن  برنیمه ا وپی به

رنذا ینم، ولنی  هنی احنتنرام منی "اررچه می به حقو  اقلینت
هی ندا یم و از چنین  اهنکنرن   ا  به این ظیهرسیز  ع قه

هی ن   روید که کمونیست کنیم." او همننین می حمییت نمی
شدری و تأثیرش بر زندری منرنم عنین "  عوض، بر "جهینی

هییی بز گ  افزاید: "می ن  اینجی مشکل بیید تمرکز کنند. او می
ن صند  و  ۱ینی  ۵مینند افزایش بهی  اننرم  و تنو م 

هنی   نیگر نا یم. نیروهی  چپ پینرامنو  منوضنوا مسیئل
 مشترک اصلی بیید متحد شوند."

نقل از: وزنیمه مو نینگ استی ، نشریٔه جنرش کی رنر   ]به
 [. ۲۰۶۶آذ میه  ۱/  ۱۶۱۲نوامرر  ۱۳بریتینیی، 
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شیلی  ا تکی  نان، ن  نتیجٔه  ۲۳۳۱آیی مطیلری  جنرش مرنمی وسیعی که ن  پیییز 
منعکس رواهد  ۲۰۶۶آذ   ۱۱نو  نوم انتخیبی   ییست جمهو   شیلی ن   وز یکشنره 

 شد؟
هی از سر رذ انده  ا   ا ن  رییبی  سیبقه هی  اریر ریزش اجتمیعی بی شیلی ن  سیل

است که نمییینگر شد  سررو نری مرنم آ  کشو  از شرایط نشوا  زندری بر اسیس 
الگو  نولیررالی است. اررچه بخش بز ری از مرنم شیلی  هررا  نستگیه حیکم از همۀ 

نانند، کم نیستند آنینی که بی  هی  ا مسرب نیبرابر  کنونی و فسین حیکم بر کشو  می هیف
هی  واقعی  هی  اریر، ن  مو ن ررفتی   شرکت کرن  ن  جنرش اجتمیعی منسجم سیل

اند.  رویی نولت به این وضع پیگیرانه ابراز نی ضییتی و اعتراض کرنه زحمتکشی  و شیؤه پیسخ
جنرش اجتمیعی مرنم شیلی نانرواست وحشتنیکی علیه نولیررالیسم به ا ث  سیده از نو ٔه 

ریر  و قوام ییفتن بون. ن  نتیجٔه این  هی ن  حیل شکل نیکتیتو   پینوشه است که سیل
جنرش، انتخیبی  مجلس مؤسسی  برا  تغییر قینو  اسیسی نو ٔه پینوشه، ن  ا نیرهشت 

هی   امسیل بررزا  شد تی این مجلس متن قینو  اسیسی جدید   ا به مناو  اص ح نیبرابر 
اجتمیعی موجون تدوین کند. نخستین نشست این مجلس برا  تعیین  ئیس و نییب  ئیس 

 تیر امسیل بررزا  شد. ۲۳ وز 
جمهو   شیلی ن  شرایطی بررزا  شد که  آبی ، نو  اول انتخیبی   ییست ۳۶ وز یکشنره 

هی  اجتمیعی و اقتصین  به او   سیده بون. هم  رشم جوانی  و زحمتکشی  از نیبرابر 
ریر  و هم نتیجٔه انتخیبی  نمییشگر نی ضییتی مرنم از  کنندری  ن   أ  ن صد شرکت

 اجتمیعی نولیررالی بون.-هی  اجتمیعی و انامٔه الگو  اقتصین  ترعیض
سیله  است  ۵۵نتیجٔه نهییی آ  انتخیبی  این بون که روزه آنتونیو کیست، کیندیدا  

ن صد آ ا، و ریبریل بو ی ، نیمزن  ۱۱۸۳۲رواه شیلی، بی کسب  افراهی از حز  جمهو  
جنیح چپ،  هرر سیبق نانشجویی، و منتخب ائت ح چپ )از جمله جرهه وسیع و حز  

ن صد آ ا به نو  نوم انتخیبی   اه ییفتند.  ۱۵۸۱۳کمونیست شیلی ، بی به نست آو ن  
روستو  کیندیدا   است افراهی بی اتکی به ترلیغی  نوستیلژی  ن بی ٔه نو ٔه نیکتیتو   آ
پینوشه فقط ن  مد  ی  میه توانست رون  ا مطرح کند و ن  کی زا  انتخیبیتی پر از ن وغ و 

کی انه، و مهی   هی  اجتمیعی محیفاه آمیز  متمرکز بر نام و امنیت، ا زش تحری 
ن صد آ ا ن  صد  قرا  ریرن. بی بی ا سپولونا، فمینیست و عضو مجلس  ۱مهیجر  بی ارت ح 

هی و نیگر نیروهی  نموکراتی  وظی ه بز ری  روید: "از این پس فمینیست مؤسسی ، می
 آو  و وحشیینٔه آ   ا بگیرند." هی  ف کت نا ند: جلو  است افراهی و نقشه

فرانکو پی یسی، ی  افراهی لیررال بی ر تمی  پوپولیستی که سیکن آمریکیست و به نلیل 
محکومیت حقوقی نتوانسته بون حتی ن  هول کی زا  انتخیبیتی ن  ریک شیلی حضو  ناشته 

هی  اجتمیعی، بی کمیل تعجب توانست بی  بیشد، بی بسیج کرن  فعیال  آمریکییی ن  شرکه
تواند ن  نو  نوم انتخیبی  ذریرٔه  ن صد آ ا ن   نٔه سوم قرا  بگیرن. آ ا  او می ۲۱۸۱کسب 

 ا  برا  آنتونیو کیست، کیندیدا   است افراهی بیشد. غیرمنتاره
ن صد  آ ا قرا  نا ن. او  ۲۱۸۱۳بی فیصله اندکی از سه ن ر اول، سریستین سیشل بی ناشتن 

ررا  غر  ن  فسین و فرا  میلییتی  ا  بی  سنگین محرو  نرون   ئیس جمهو  مستع ی  است
کننده ن  افزایش  به نوش ناشت که نار من ی مرنم به او و سقوط آ ا  او نقشی تعیین

آ ا  روزه آنتونیو کیست ناشت. سریستین سیشل ب فیصله پس از اع م نتیجٔه اولیه 
ورو بی  هی ' موجون، آمینٔه ر ت انتخیبی  ن  همی  یکشنره شب، ر ت: "بی وجون 'ارت ح

 کیست است."
 ۲۲۸۱۲یسنی پرووست، نیمزن نموکرا  مسیحی مو ن حمییت حز  سوسییلیست که 

رواه و  ا  تمیمیت ن صد  آ ا   ا به نست آو ن، ر ت: "روزه آنتونیو کیست نمییندٔه  وحیه

توانیم فیشیسم  ا تحمل کنیم." می کو  فیشیستی است، و می نمی
رواهی  و انوا نو آ تس از اتحینیٔه  اومینیمی از حز  ترقی-انریکز

ن صد  ۳میهنی، از جمله کیندیداهی  پیشرو بونند که ن  مجموا 
 آ ا  ا به نست آو نند.

فیبیوال جیرائو، استین حقو  نانشگیه والپی ایسو، نتیجٔه انتخیبی  
کند: "روزه آنتونیو کیست، نسخه بدل  سمی   ا چنین تحلیل می

بولسونی و  و نوست نزنی  اوست که ن  تحسین پینوشه و میراث 
اش بی بولسونی و هم کر است. او که عضو  از قشر مسلط  نولیررالی

حکومتی است، بی حمییت کلیسیهی  انجیلی، ن  هول مری زا  
انتخیبیتی بی  نیگر ترس از کمونیسم  ا برانگیخت. او مصمم است 
که  وند کی  مجلس مؤسسی  قینو  اسیسی  ا مختل کند؛  وند  

  ا  حقینیت نانه است که برا  نخستین بی  به مطیلری  اجتمیعی
 که تی کنو  سرکو  شده بونند." 

جیمز بیسی، استین نانشگیه و کی شنیس قینو  اسیسی، ن  پیسخ  
جمهو    است  به این پرسش که ارر ن  نو  نوم انتخیبی   ییست

افراهی پیروز شون، چه بر سر مجلس مؤسسی  قینو  اسیسی 
ن صد مرنم ن  آ  شرکت کرنند،  ۱۶میه پیش  ۰رواهد آمد که 

کنم که این  وند تشکیل مجلس  نهد: "فکر می چنین پیسخ می
قد   محکم و استوا  است که نتیجٔه  مؤسسی  قینو  اسیسی به

جمهو  [ هرچه بیشد، مجلس به کی  و  اه رون  انتخیبی  ] ییست
نهد: "جنرش اجتمیعی و  انامه رواهد نان." او چنین انامه می

ریر  کنونی کووید، نیتوانی عمیق نولت ن  برآو ن  نییزهی   همه
اند که  مرنم  ا برجسته کرن. مرنم شیلی به ننریل جییگزینی تیزه

 هی  اجتمیعی آنی   ا برآو نه کند." رواست
الیزا لونسو ، فعیل حقو  بشر و از بومیی  میپوچه ن  شیلی که 
به عضویت مجلس مؤسسی  انتخی  شده بون، ن  نخستین نشست 

تیر امسیل، به  ییست مجلس بررزیده شد. او  ۲۳این مجلس ن  
پی  ۲۳۳۱هی  اجتمیعی است که از پیییز  تجسم همگرایی جنرش

روید:  ررفت. او ن  مو ن هدح و عملکرن مجلس مؤسسی  می
ی  از نیروهی  موجون  "هیچ

شیلى: انتخابات تاریخى در 
 شرایط شكاف عمیق اجتماعى

  ۴۱ادامه  در صفحه 

 مالى رسیده   کمک
 نال   ۲۶۶۶                    از آمریکی  آذ  ۲۱به یین نانشجویی  حمیسه آفرین 


