
در شرایطی که جنبش  اتشاشرا شی 
توده ها در بسیاری از شهرهای کششور 
ادامششه داردس نششیششنششیششویششا  ر یشش  
انابدادی حاکش  در رززهشای ارشیشر 

تش  از  ۰۱۱۱  اتالم کرده اند که برای
بازداشت شدگا  کیفررشوانشت دشادر 
شده ز ز محاکمه آ  هشا بشدزدی در 

آغشاز رشواهشد ”  دادگاه های انشالشال “ 
بر اناس گشدار  رنشانشه هشای   شد.

ت  در جشریشا   ۰۰۱۱۱گرزهی تاکنو  
تظاهرات مردمی در شهرهای میالف 
دناییر شده انشد ز در زنشدا  هشای 

 تحت فشار قرار دارند.

 حکومت ایران ضّد امپریالیست نیست
 )عصر ما(، نشریٔه هفتگی حزب کمونیست آلمان،  Unsere Zeitمصاحبٔه نشریٔه 

 با رفیق محمد امیدوار، سخنگو و عضو هیئت سیاسی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 های کمونیست و کارگری جهان  * گزارشی از برگزاری موفق نشست ساالنٔه حزب
ودومین نشست  * سخنرانی نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در بیست

 های کمونیست و کارگری جهان المللی حزب بین
* افق ما هنوز سوسیالیسم است: متن کامل سخنرانی میگل دیاز کانل برمودز، 

 ۹تا  ۷جمهور کوبا         در صفحات  دبیر اول حزب کمونیست و رئیس

های اریشر در ایشرا   تحوالت هفاه
حکایت از آ  دارد که حکومت زالیشی 

-در مواجهه با جشنشبش  اجشاشمشاتشی
یشابشنشدهن کشنشونشی بشا  نیانی گسار 

رز شده ز راهی  های بدرگی رزبه چال 
بشششرای رشششامشششو  کشششرد  آتششش  

های مردمی نیشافشاشه انشت.  اتاراض
های زحشیانۀ مشتشاشر شا  ز  نرکو 

-تال  مذبوحانهن دنایشاه امشنشیشاشی
یی جمهوری انالمیس تا کنشو س  رنانه

اثشر  برای تغییر از اع به نفع ر ی  کش 
بوده انت. همشیش  زاقشتشیشت نششا  

دهششد کششه بششه مششوازات ادامششهن  مششی
های مردم ز مبارزهن فراگیشر  فشانی جا 

دهی بهار ز  کنونیس در دورت نازما 
تنها  تالویت جنب  اتارا ی جاریس نه

توا  مالابله با دنایاه نشرکشو  را  می
توا  میدا  مبارزه را  تدازم داد بلکه می

تر کرد ز دیکااتشوری را  گام زنیع به گام
 به تالب راند ز از قدرت برکنار کرد. 

بیانیهن تهدیدآمشیشد مششاشرا ززارت 
اطالتات جمهوری انالمی ز نازما  

 ۶اطالتات نپاه پشانشدارا  در رزز 
مایه ز تکشراری ایش   آبا س ز تحلیل بی

دز نهاد نرکوبشیشر در نسشبشت داد  

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک! برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی

 ۶۰۴۶آبان   ۶۱، ۶۶۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و نه

بست حکومت  بن
والیی و ضرورت 

همکاری سیاسی برای 
ارتقای مبارزۀ 
 ضددیکتاتوری

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!

 ۱ادامه  در صفحه  

ضمیمۀ کارگری 
، »نامۀ مردم«

  ۱۶شمارۀ 
 منتشر شد

 ۰دیدهن ایرا                        ص  ناپذیر ز مبارزۀ پیییر مردم نا  ارادۀ شکست
 ۵تشدید فالر ز محرزمیت در رزنااهای کشور                                        ص 

همبسایی فتال جنب  کارگری کمونیسای در کشورهای جها  با مبارزه  
 ۰۰مردم ایرا  برای تدالتس آزادی ز دموکرانی                                    ص 

 ۰۱های حجا  در هند ز ایرا : مسئلهن رودمیااری زنا            ص  جنگ
کنیرۀ حد  کمونیست چی : چی  از ای  پس کانو  نیرزی کار ارزا  برای 

 ۰۶داری نیواهد بود                                                        ص  جها  نرمایه

 ۲صفحۀ   ادامه  در 

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران دربارٔه: ادامۀ پیکار دلیرانۀ 
مردم ایران و تالش ماشین سرکوب رژیم جنایتکار 

 والیت فقیه برای خاموش کردن جنبش مردمی

سرعت از واکنش به قتل مهسا امینی،  بیه ریارتیاییتی، از  های اخیر در ایران به س: اعتراض
 توتیح مختصری دربارٔه وتیعیییت ییاری 

ً
وتعیت عموم، زران در کشور شما تغییر کرد. لطفا

  های حقوق زران در ایران چیست؟ بدهید. عالوه بر موتوع حجاب ایباری  دیگر محدودیت
مشا  بشرای ابشراز  نیستس اجازه دهید از ای  فردت انافاده کن  ز از حد  کمونیست آلما  ز رفالای آلمشانشیج: 

ناله داردس تشکر کن . بسشیشار نشپشانشیشدار ایش  ابشراز  ۰۱همبسایی با مردم ایرا  ز حد  ماس که نابالهن بی  از 
 همبسایی انارنانیونالیسای پرزلاری شما هسای .

های رید  کنونی تلیه ر ی  ارتجاتی حاک  بر ایرا س توجه به ای  مو وع  رزری انشت  برای درا ریشه ز تلت
هشای  ای : از اتاشاشا  ای بوده های اجاماتی فداینده ها ز ناآرامی که طی دز نال گذشاهس در ایرا  شاهد اتاراض

تری  آنها اتااا  طوالنی کارگرا  در مجامع دنتای نیشکر هشفشت  فدایندهن کارگری در دنایع ماتدد )که برجساه
های هشدارا  کشارگشر  تپه در شو س اتااا  کارگرا  شرکت تولید تجهیدات ننیی  "هپکو" در ارااس ز اتااا 

هشای  هشا ز اتشاشراض قراردادی در دنایع نفت ز پارزشیمی(س تا اتااشا 
 ۳صفحۀ   ادامه  در هشا  هشای ده متلما  ز فرهنییا  تالریبًا در همهن شهرهای ایرا  ز اتاشراض



۶۰۴۶آبان   ۶۱دوشنبه    ۲   ۶۶۱۱شمارۀ    

 ۰۰۰مشاه  آبشا  ۰۱های رنیده از ایرا س رزز پنجشنشبشه  بر اناس گدار 
 ۱۶ای کشه از  هشای نشرانشری مران  برگداری چهل  قربانیشا  اتشاشراض

ماه امسال شرزع شده انت در بسیاری از شهرهای کشور ازجمله در  شهریور
کرجس ادفها س اراا ز با حضور شمار زیادی از مردم مبارِز میه  ما بشرگشدار 

هشای تشبشلشیشغشاتشی ر یش  کشه  شد. افدز  بر ای  ز بررالف ادتای دناشیشاه
هایی رودجو  در ابشتشادی بسشیشار  اندس تظاهرات ها فرزک  کرده اتاراض

گسارده در نالاط میالف تهرا  ز دییر شهرهای بدرگ ازجملشه در تشبشریشدس 
های  شیرازس رشتس ز شهرهای مناطق ُکردنشی  کشور در اتاراض به جنایت

ر ی  زالیت فالیه ز تأکید بر روانت آزادی ز رهایی از زنجیرهشای حشکشومشت 
 زنطایی حاک  دورت گرفت. قرز 

های امنیشاشی ر یش  بشرای  های دنایاه در رززهای اریر همچنی  تال 
ای . ززارت اطالتات ز نپشاه  شدت زری  کشور را شاهد بوده کنارل از اع به

ازلی  بیانیه “ ای مشارا با تنوا :  بیانیه ۰۰۱۰ماه  آبا  ۶پاندارا  ر ی  رزز 
مشارا ززارت اطالتات ز نازما  اطالتات نپاه پیرامو  مدارالت ر یش  

دادر کردند. ای  بیانیه که در ادامشهن رزنشد ”  آمریکا در اغاشاشات اریر کشور
ها در  های ززارت اطالتات ز ددازنیمای ر ی  ز همکارا  آ  نناریونازی

مدنشی از جشمشلشه   رارج از کشور انتس جنب  مردمی ز فتاال  اجاماتی ز
ربرنیارا س دانشجویا س ز فتاال  دنفیس کارگریس فرهنییس ز مشدافشتشا  

طلبانه را به ارتباط با  رواهانه ز تدالت حالوق بشرس ز در کل هر فتالیای آزادی
راوص آمریکا ماه  کرده انت تا بدی  ترتیب بشا  های رارجی ز به حکومت

مشا   لب رنیده میشهش  های بحق مردم جا  به افکنی در دف اتاراض تفرقه
 های اریر ای  جنب  را نرکو  ز رامو  کند. رزال نال به

در همی  راناا ز هدفس دادناا  تمومی ز انالال  تهرا  در رززهای اریر 
ت   ۵۰۵ای از ددزر قرار مجرمیت ز کیفرروانت برای بی  از  طی اطالتیه

قاد اقدام تلیه امنیت  اجاماع ز تبانی به“ اتهام  از متار ا  اریر در تهرا  به
رشبشر داده ”  ارالل در نظ  تمومی“ س ز ” فتالیت تبلیغی تلیه نظام“ س ” کشور

مشاه  آبشا  ۰۰ای که رزز  انت. همچنی  کانو  نویسندگا  ایرا  در اطالتیه
دز ت  از اتضای نندیکای ششرکشت زاحشد: ”  دادگاه“ مناشر شد از برگداری 

نتیدی ربر داد که در غیا  آنا  تشکیل ششده ز هشر  شهابی ز حس  ر ا
نال حبس تتدیری ز دز نال ممنوتیِت نکونشت در تشهشرا  ز  ۶یک را به 

های مجازیس ممشنشوتشیشِت  جوارس ممنوتیِت فتالیت در شبکه های ه  اناا 
تضویت در احدا  ز ررزج از کشورس محکوم کرده انت. از اتضای کشانشو  

 ۵نال ز ش  ماهس جتفرابراهیمی بشه  ۵بداقی به  دنفی متلما  نید رنول
انشد. در ایش   ماه حبس محشکشوم ششده ۶نال ز  ۰حبیبی به  نالس ز محمد

مهادیس نویسندهس مارج س ز تضو کانو   میا س نیسای  جلسهن دادگاه کیوا 
 نویسندگا  ایرا  نید برگدار شده انت.

همدما  با ای  پییرد ز بازداشت های گسارده ششاهشد اتشمشال نشرکشو  
رونی  ز رش  ز اقشدام هشای  شد انسشانشی یشیشا  هشای زیش ه نشیشرزی 
اناظامیسبسیجسنپاه ز لباس شیای ها تلیه مردم بی دفشاع در کشوچشه ز 
ریابا  ز مراکد آموزشی هسای .چنی  اقدام هایی بیرحمی ز درنشده رشویشی 
ماشی  نرکو  را آشکارتر از پی  به نمای  می گذارد. نرکو  تشوده هشای 
مردم در حالی به شدت جریا  دارد که دزلت ابراهی  رئیسی با ادامه اجشرای 
جراحی اقااادی یتنی آزاد نازی اقااادی ز راودی نازی موجب رششد 
تورم ز تاراج باقیمانده دارایی مردم میه  ما به نود الیه های انیلی نرمشایشه 
داری ز بنیاد هاس افراد ز مونسات رانت روار زابساه به نپشاه ز مشجشمشوتشه 
حکومت انت. ادامۀ مبارزۀ دلیرانه مردم بر  د ر ی  زالیت فالشیشه کشه زارد 

هایی جدی در برابر حکومت فشالشهشا در  شودس چال  هشایم  هفاۀ رود می
مشیشهشنشا  ز  ایرا  پدید آزرده انت. نرکو  رونی  ز کشاار ددها ت  از ه 

هایی فرمایشی از نوی قشوه  دناییری هدارا  ت  متار ا س برپایی بیدادگاه
ای غیرمساالل که رود بیشی جداناپذیر از ماشیش   قضائیه ر ی س قوه قضائیه

راه اندارا  شوهایی مشمئد کنندۀ تلویدیونی از  نرکو  حکومای انتس ز به
قربانیا  شکنجه که ما در رززهای اریر آرری  نمونشه آ  در مشورد تشومشاج 

اند که  هایی رزش  از ای  زاقتیت دالحی )روانندهن َرپ( را شاهد بودی س نشانه
ز در اتشاشراض بشه ”  ز س زندگیس آزادی“ مبارزۀ دلیرانه مردم میه  ما با شتار 

بنشا بشر ششتشار   زنیلهن گشت ارشاد آغاز شد ز همچنا  ز قال مهسا امینی به
ادامشه ”  ای  تا پایشا  قس  به رو  یارا س ایسااده“دانشجویا  مبارز راه آزادی: 

های دنایاه امنیای ر ی  بر  د  یافاه انت. حد  تودۀ ایرا  بار دییر توطئه
دارد که در کشنشار جشنشبش   کند ز اتالم می مبارزا  راه آزادی را محکوم می

رواه ز دلیر کشورس در کشنشار جشوانشا  ز  مردمی میه  ماس در کنار زنا  آزادی

دانشجویا س در کنار فتاال  جنب  مدنیس در کنار فتاال  دنفی ز کارگریس ز 
شا  بر  د حکومت اناشبشدادی  در کنار کارگرا  ز زحماکشا  کشور در مبارزه

حاک  ایسااده انت. حد  تودۀ ایرا  متاالد انت که ای  جنب  ادیل مردمی 
نشمشت  های پیِ  رز غلبه کنشد ز بشه نرانجام رواهد توانست بر همه دشواری

اناالرار آزادیس تدالت اجاماتیس ز مالابله با مدارله امپریالیس  ز تامشیش  اراده 
برای برپایی حکومای ملی ز دموکراتیک راه را بیشاید. بشرای تشحشالشق   رلق ما

جانب اتحاد تمل ز همکاری نازما  یافشاشه ز  ها را به ای  مه  باید همۀ تال 
گسارده همه قشرهای اجاماتی یتنی کارگرا  ز زحماشکشششا س مشتشلشمشا  ز 
بازنشسایا  ز دانشجویا  ز جوانا  کشور ز آماده کرد  شرایط برای اتااشا  

های حکومت فاند ز  د مشردمشی حشاکش   تمومی در کشور ز فلج کرد  چرخ
 ماوجه کرد.

 ما س همراه با مردم مبارز ز هوشیار میه 
ما رواها  آزادی فوری ز بدز  قیدزشرط همهن زندانیا  نیانیس دنفشیس ز 

 تالیدتی هسای !
ما رواها  گسار  همبسایی بی  الملشلشی بشا جشنشبش  مشردم ایشرا  ز 
نازماندهی کارزار جهانی برای آزادی بازداشت شدگا  هفاه هشای ارشیشر در 

 ایرا  هسای !
هشای مشردم  ما رواها  پایا  داد  به موج نرکو  رش  ز رونی  اتاراض

 لب رنیده هسای ! جا  به
ما رواها  تشکیل کمیاه حالیالت یا س زیر نظر شورای حالوق بشر نشازمشا  

اریر ز نرکو  زحشیانه ز حیشوانشی   مللس برای رنیدگی به تمامی جنایت های
 ر ی  هسای !

پی  به نوی تدارا ز نازماندهی اتااا  هشای کشارگشری ز اتشاشاشا  
 تمومی!

 درزد پرشور بر مبارزۀ دلیرانۀ مردم میه  ما!
 

 حزب تودۀ ایران
 ۲۰۴۲ماه  آبان ۲۱

 ادامۀ  اطالعیه حزب تودۀ ایران درباره ... 

 ایکاش      
 
 ایکا  مهسا بودم  

 ایکا  نیکا بودم 
 ایکا  ُانرا بودم 

 ایکا   
 ایکا  آ  دراری بودم 

 که به بادها  
 رزنری چرراند                         

 به تفنگ ها زباِ  نرخ:                          
 دییر از چه بارن  م ؟ نمی ترن 

 به مادرم بیویید ” 
 “دییر درار  ندارد.

                       *** 
 ببارید ای رگباِر ابرها 

 ببارید       
 برمِ  مهساهاس نیکاهاس ُانراها  
 برمِ  ایکاِ  هاِی نینهن هاِی تشنهن ما  

 ببارید 
 برمِ  آ  دراری که فریاد کشید:    
 به مادرم بیویید ”
 دییر   

 درار              
 “ ندارد.             

 روزبه
  

 ۲۰۴۲چهلِم مهسا   چهارِم آباِن  



۶۰۴۶آبان   ۶۱دوشنبه     ۳   ۶۶۱۱شمارۀ    

هشای رز بشه  هدار نفر از بازنشسایا  ایرا . تلت ادلی ایش  اتشاشراض
تر شد  ز تیت اقااادی کششور در پشی اجشرای  گسار  یکی زری 

های نولیبرالی در حکومت ایرا  با حمایت ز نشاشایش  بشانشک  نیانت
های جشنشایشاشکشارانشهن  المللی پولس ز دییری تحری  جهانی ز دندزق بی 

 ۰۱۴آمریکا بوده انت. بر اناس آمارهای رنمی دزلت ایرا س بی  از 
زیش ه در  کنند ز میدا  بیکاریس بشه جمتیت کشور زیر رط فالر زندگی می

نابالشه  انت. فساد گسارده ز بی ۱۴٪هاس تا  میا  جوانا  برری از اناا 
های دموکراتیک  در کنار نرکو  گسارده ز بی  از پی  حالوق ز آزادی

زی ه پس از اناشیشابشات  مردم را نید باید به همهن ای  توامل ا افه کرد. به
ز برگماری ابراهی  رئیسیس یکشی از "قضشات  ۱۱۱۰/۰۰۱۱تاللبی نال 

س به ٪۰۶۰۰/۰۵۶هیئت مرگ" در کشاار هدارا  زندانی نیانی در نال 
ددها ت  از رهبشرا   جمهوریس ای  فساد ز نرکو  شّدت یافت. ریانت

ز کادرهای حد  ماس شماری از نویسندگا س فشتشاال  نشنشدیشکشایشیس ز 
 شدگا  آ  کشاار بودند. فتاال  دانشجویی برجساهن ایرا  در میا  اتدام

تری  رفاارها با زنا  ایرا  شده انشت.  طی چهار دههن گذشاهس غیرانسانی
مشابه هما  رفااری که حاکما  ارتجاتی تربساا  نشتشودی ز ر یش  

انشد ز دارنشدس زنشا  ایشرا  نشیشد از  طالبا  در افغانساا  با زنا  داشاشه
تری  حالوق انسانی رودس از جمله حق کنارل بر بد  رود ز حشق  بنیادی

اند. برری از موارد نالض حالشوق زنشا   انایا  پوش  رودس محرزم شده
 اند از: در ایرا  تبارت

  ازدزاج: جمهوری انالمی ایرا  در ابشاشدا نش  ازدزاج را بشرای
س مجلس ایرا  آ  ۱۱۱۱نالیی کاه  داد. در نال  ۶درارا  به 

  نالیی افدای  داد. ۰۵را به 
 تواند طالق بشیشیشردس در  طالق: ز  فالط با حک  قا ی دادگاه می

 تواند با اتالم شفاهی طالق بییرد. حالی که مرد می
   حق نرپرنای کودا: حق نرپرنای کشودا پپشس از طشالق

ششود. زنشی کشه از  ا  داده مشی رود به شوهر یا رشانشواده رودبه
شوهر  طالق گرفشاشه انشت در دشورت ازدزاج مشجشدد حشق 

دهدس حای اگر ششوهشر  فشوت  نرپرنای کودک  را از دنت می
 کرده باشد.

 تواند گذرنامه بییرد  نفر: ز  ماأهل بدز  ر ایت کابی شوهر نمی
 یا به رارج از کشور نفر کند.

  س اما مشرد بتد از فوت همسر یک هشا  دارایی انتارث: ز  بیوه
برد. درار ناشف پسشر ارث  بیوه کل دارایی همسر  را به ارث می

  برد. می
  شغل: اشاغال زنا  به مشاغل قضایی پمانند قا ی  یشا نشامشددی

  جمهوری ممنوع انت. برای ریانت
  جدانازی: از مدرنه گرفاه تا دانشیشاهس ز هشمشچشنشیش  در امشور

ششونشد. در امشر حشفش   بهداشت ز درما س زنا  از مردا  جدا مشی
نالمت )دنارنی به پدشکا  ز (س ای  جدانازی بشاتشا ایشجشاد 

زی ه در مناطق رزنشاشایشیس  مشکالت بهداشای جّدی برای زنا س به
 شده انت.

  بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از رهبرا  مشذهشبشی ایشرا  در
اندس زیرا بشه نشظشر  های اریر زنا  را "ناف مرد" تودیف کرده نال

 آنها زنا  "تالل" مردا  را ندارند. 
 

س: زران ایران بیه ییییر از لیغیو حیجیاب اییبیاری چیه 
 های دیگری داررد؟ خواست

زنا  ایرا  رواناار رهایی از قوانی  قرز  زنشطشایشی ز ارتشجشاتشی  ج:
های مشاشتشدد تشلشیشه زنشا   که در ترده  اندس گرای ایرا  حکومت انالم

 ام بیا  کردم. های قبلی طور که در پانخ شودس هما  تبتیض قائل می
 

هیای  ویژه بیاریه های همبستگ،  به س: رظرتان دربارٔه بیاریه
ها به  سیاستمداران زن اتحادیٔه اروپا  چیست؟ آیا این بیاریه

  کند؟ مبارزه در راه حقوق زران در ایران کمک، م،
توان  بیوی  که مشا ابشراز هشمشبشسشاشیشی  از جانب حد  رودما  میج: 
های کمونیست ز کارگری ز همهن نیرزهای مشاشرقشی بشا  المللی حد  بی 

های اریر با مبارزهن قهرمانانهن زنا  ز  مبارزهن تمومی مردم ایرا س ز در هفاه
جوانا  ز دانشجویا  با حکومت انشاشبشدادی ایشرا س را بسشیشار مشهش  

دانی . در  م س به نظر ماس امپریالیس  آمشریشکشا ز رهشبشرا  اتشحشادیشهن ارزپشا  می
های آنهشا مشاشوجشه تشحشالشق  زجه به فکر منافع مردم ایرا  نیساند. نیانت هیچ به

های انارات یک رودشا  در منطاله انت. تاریخ ایرا س از جمله کودتای نال  هدف
دهشی  بریشاشانشیشا در ایشرا  )بشا تشالمشت ۶آی" "نیا"ی آمریکا ز "ام ۰۶۵۵/۰۵۵۱

نششانشدهن  نی(س که دزلت منایِب مردِم دکار مادق را براندارت ز ر ی  دنشت بی بی
شاه را به قدرت بازگرداندس ز نپس اتدام ز زندانی شد  اتضای حد  تشودهن ایشرا س 
نشا  داده انت که آنچه مطلو  امپریالیس  جهانی به نرکشردگشی آمشریشکشانشتس 

نشانده انت تا از طریق آنها کشورها را غارت کنشنشد ز بشرای  های دنت زجود ر ی 
 های نظامی در منطاله برپا کنند. جویانهن رودس پاییاه های نلطه پیشُبرد هدف

 
رظر از رژیم حیاکیم در  صرف -س: افراد بسیاری هستند که ایران را

الیمیلیلی، بیا ریاتیو و  پایگاه، برای مبارزٔه تّدامپریالیست، بین -آرجا
داریییم  دارند. در عین حال  م، اتحادیٔه اروپا و ایاالت متحد آمریکا م،

که ریروهای مترق،  از یمله اعضای حزب شما  در اییران سیرکیوب 
گیررد. این وتعیت پییییییده را  شورد و مورد آزار و اذیت قرار م، م،

 دهید؟ چگوره توتیح م،
به نظر ماس حکومت کنونی ایرا  از دیدگاه طبالاتی نمایندهن منافع بور زازی بدرگ ج: 

داری حاک  انت. ناراار نشیشانشی  تجاری ز بورزکراتیک در چارچو  نظام نرمایه
داری در ایرا  مبانی بر "انالم نیانی" انت که در آ  زلی فالیشه  ای  نظام نرمایه

برتر ز فراتر از   ر ی  "نمایندهن ردا رزی زمی " ز بنابرای س به همی  دلیلس پقدرت از 
همهن قوانی  ز ناراارهای قانونی یا دزلای کشور انت. در چهل نال گذشاهس ایش  

هشای پشو   المللی رود از لفشایشی یی ز بی  های منطاله حکومت برای پیشبرد هدف
" ّدامپریالیسای" انافاده کرده انت. شایا  ذکشر انشت کشه پشیش  از اتشمشال 

های گسارده تلیه ایرا س بیشار تجارت ایرا  با "غر " بوده انت. در جریا   تحری 
در تراقس ایرا  از آ  تجازز حشمشایشت کشرد ز بشه  ۱۱۱۵جنگ امپریالیسای نال 

های آمریکا ز ناتو اجازه داد که از فضای هوایی ایرا  انافاده کنند. حشاشی  جنینده
در ازج قدرت حکومت پس از انالال س حاکما  ایرا  میفیانه با نشرهشنشگ الشیشور 
نورت در تهرا  مالقات ز توافق کردند که به آمریکا در مبارزه با دزلت ناندینیساشی 

 (. همچنی س شایا  ۰۵۶۵-۰۵۶۰در نیکاراگوئه کمک کنند )رنوایی ایرا  کنارا پ
ذکر انت که رهبرا  حکومت ایرا  تمایل رود را برای برقراری مجدد "امپشراتشوری 

های ای  حکومت ششامشل  کنند. نیانت انالمی" در منطاله ز فراتر از آ  انکار نمی
تری  نیرزهای منطاله انت: از درالت در تراق ز حشمشایشت از  حمایت از ارتجاتی

 های شورزی نابق. طالبا  در افغانساا  گرفاه تا مدارله در برری از جمهوری
داری ارتجاتی انت کشه تشنشهشا  رالده اینکه حکومت ایرا  یک حکومت نرمایه

ا  ماند  در قدرت انت. رهبرا  ایرا  نه به مفهوم امپریالیس  اتشاشالشادی  تالقه
اند که هشر زقشت الزم بشاششدس هشمشدنشت  پذیرند ز نشا  داده دارند ز نه آ  را می

 ّدکمونیست رانیی برای "غشر " هسشاشنشد. یشور  بشه حشد  مشا در نشال 
پبریاانیشا  ز  ۶آی های اطالتاتی نیا پآمریکا  ز ام با کمک نازما  ۰۶۰۵/۰۵۶۰

دز مشالشام بشاالرتشبشهن  ۰۶۰۱/۰۵۶۰تی ترکیه دورت گرفت. در ازانط نال  آی ام
 ۶ آی آباد در پاکساا  دتوت شدند ز در آنجا با نمایندگا  ام حکومت ایرا  به انالم

هایی حازی اطالتات نارایی تلیه  کیف ۶ آی بریاانیا مالقات کردند. نمایندگا  ام
های حد  تودهن ایرا  در ایرا  به آ  نمایشنشدگشا  ر یش  ایشرا   تشکیالت ز فتالیت

فشوریشه  ۶نازی تلیه حد  ما ز یور  به آ  در  دادند. از آ  اطالتات برای پرزنده
ا   رزز بتدس رززنامهن تایمد لند  در نرمالاله   انافاده شد.۰۵۶۰بهم   ۰٪]   ۰۶۰۵

 از نرکو  حد  تودهن ایرا  به دنت حکومت ایرا  ابراز رشنودی کرد.

 ادامۀ  حکومت ایران ضّدامپریالیست ... 



  ۶۰۴۶آبان    ۶۱دوشنبه     ۰  ۶۶۱۱شمارۀ   

 تأملی رب رویداداهی اریان 

های مردمی که نرانر ایشرا  را فشرا گشرفشاشه انشت ز  اتاراض
های شریِف  نظیر داردس اتجا  ز تحسی  همه انسا  هایی ک  زی گی

رواناار آزادی ز پیشرفت اجاماتی در نرانر جها  را برانیشیشیشاشه 
انت. رززی نیست که از جا  بارا  یا زرمی شد  فرزندا  متارض 

هشایش   های گسارده ز انباشا  نیاهچال ای  مرز ز بوم یا دناییری
شا  ربری  از مبارزا  برای آزادیس تدالت اجاماتیس ز حالوق رانا 

مناشر نشود. در چنی  ز تیای انت که ران  نشرگشس مشحشمشدیس 
رئیس کانو  مدافتا  حالوق بشرس محبوس دیشریشنشهن  نینیو ز نایب

ای  در نشامشه ۰۰۱۰مشاه  ر ی  ارتجاع در زندا  ازی س رزز یک  آبشا 
نوزی در زندا  ازیش   نرگشاده دربارهن رردادهای پی  از شب آت 

دانساشنشد کشه چشنشیش   نویسد: "مسئوال  زندا  ازی  از پی  می می
 ای رخ رواهد داد."  فاجته

از در مورد چیونیی از اع در زندا  ازی  نه رزز پی  از ررشداد 
هشای  نویسد: "کپشسشول زجرح زقال زندانیا س می نوزی ز  ر  آت 
بهانه پر کرد س از بشنشد  دناور ریانت زندا  ز به ک  به رامو  آت 

رارج شده بود. با توجه به مجموته شرایط حاک  بر زندا  ز آنچه آ  
شباهت به میدا  جنگ نشبشود ز  شب همه ما شاهد بودی س زندا  بی

هشا را بشه  هاس بند بام های امنیای ز نظامی از زمی  ز باالی پشت نیرز
ششدنشد ز  محادره گرفاه بودند ز زندانیا  به شلیک گلوله تهدید مشی

های مهیبی رخ داد." ایش  زنشدانشی  ها گلوله شلیک شد ز انفجار دد
های نیانی ز  ر  ز جشرح  نیانی با محکوم کرد  حمله به بند

های متلوم ز نامتلوم  زندانی به مکا  ٠٩٩زندانیا س از اناالال بی  از 
شدت امنیای در زندا  ربر داد پ نشیشاه  ز همچنی  تدازم ز تیت به

 . بنابر اتالم مرکشد ۰۰۱۰ماه  کنید به: گدار  نحام نیوزس یک  آبا 
زنشدانشی جشا   ۰رنانهن قوهن قضاییه ز مسئوال  زندا س در ای  فاجته 

 ۵ذکر انت که با گذششت  زندانی مجرزح شدند. الزم به ۶۰باراند ز 
رزز از آ  رردادس زندانیا  مجرزح همچنا  از رنشیشدگشی مشنشانشب 

غیر از رزش  شد  هویت یشک تش  از  اند ز به پدشکی محرزم مانده
باراشیشا   بارایا  ای  فاجتهس مسئوال  هنوز انامی دییر جا  جا 

 را اتالم نکرده اند.
نوزی در زندا  ازی  بیرز  نیامده  جامته ایرا  هنوز از شوا آت 

چراغ در شیراز رخ داد کشه تشردیشدهشایشی  بود که اقدام ترزریسای شاه
دربارهن چیونیی رخ داد  آ  زجود دارد. اما دلشیشل تشردیشدهشا  جدی 

چیست؟ با تشوجشه بشه کشارنشامشهن نشیشاه جشمشهشوری انشالمشی در 
ها ز ترفندهای  در کشاار ز نرکشو  تشمشدیس مشردم  نازی دحنه

هرگونه "حادثه" ز فاجته در کشور را نشیشسشت مشاشوجشه ر یش   ایرا 
 کنند.  جمهوری انالمی می

س دربارهن ایش  ۰۰۱۰ماه  س پنج  آبا ۱۰نایت ربری تحلیلی رزیداد
بار زیارتیاه شاهچراغ ششیشراز کشه  انیید ز فاجته اقدام ترزریسای غ 

نفر مشنشجشر ششدس  ۱۵ت  ز مجرزح شد   ۰۵به جا  بارا   دناک  
نالل از ربرگداری ایسناس می نویسد: "ایسنا در گدارشی که منشاشششر  به

 ۱انشد ز  ترزریست در تیراندازی دنت داشاشه ۰کرده نوشاه پ انت  
نفر از آنها دناییر شده انت." ای  در حالی انت که فرمانده پلیشس 
فارس رزایت دییری از ماجرا دارد. نردار رهام بیش  حشبشیشبشی در 

تیرانداز را رد کرده ز در تو یحی گفاه  ۰زگویی تلویدیونی حضور  گفت
انت که "مهاج  یک نفر بوده که دناییر ششده انشت." در تشمشل 

چراغ شیرازس همانند موارد مشابه آ س بشاز هش   ترزریسای اریر در شاه
 مردم تادی ز بییناه قربانی شدند.

ها  گیرنده در ای  ارتباط نؤال های تامی  مو وع مه  ای  انت که نحوهن بررورد مالام
هایی جدی در جامته برانیییاه انت. زاقتیت انکار نشدنی ای  انت که تملکرد  ز نیرانی

ر ی  "زالیت فالیه" با نرکو  ز کشاار گره رورده انت. نازما  حشالشوق بششر ایشرا  در 
ماه نال جاری رود تتداد جا  بارایا  رید  مردمی چند هفاه اریر در  آبا   ۰گدار  

نفرس مازندرا   ۶۵ای  شرح اتالم کرده انت: "نیساا  ز بلوچساا   اناا  کشور را به ۱۰
نشفشرس  ۰۵نفرس آذربایجشا  غشربشی  ٪۰نفرس کردناا   ۰۰نفرس گیال   ۱۵نفرس تهرا   ۱۰

نشفشرس  ۱نفشرس قشدزیش   ۵نفرس ادفها   ۰نفرس ررانا  ر وی  ۶نفرس البرز  ۰۱کرمانشاه 
 ۱نفرس ایالم  ۱نفرس اردبیل  ۱نفرس آذربایجا  شرقی  ۱نفرس زنجا   ۱کهییلویه ز بویراحمد 

نفر." پس از  ۰نفرس ز همدا   ۰نفرس مرکدی  ۰نفرس روزناا   ۰نفرس نمنا   ۰نفرس بوشهر 
زی ه در شهرهای کشردنشاشا س در  اتالم ای  آمارس رش  مردم در اکثر شهرهای کشور به

طلب ایرا  پشانشیشی  رغ  جو امنیای حاک س مردم حق زر شد. به چهل  مهسا امینی شتله
های حکومت انالمی دادند. در بحبشوحشه  نازی آزر ز دحنه های تهوع شایساه به نمای 

اتاراض ز مالازمت مردمی در آ  رززس نرکوبیرا  مسّلح جمهوری انشالمشی بشار دیشیشر 
مشاه ز  آبشا  ۰های چشهشارششنشبشه  ریدی زدند. شمار جانبارایا  اتاراض دنت به رو 

نفر رنید ز ای  شمار از جانبارایا  بشه  ٢١ماه در شهرهای کردنشی  به  آبا  ۵ پنجشنبه
 کفنا  میه  افدزده شد.  آمار گلیو 

هشای  کنند که اتشاشراض درنای تأکید می های اجاماتی به در شبکه بسیاری از کاربرا 
کشا  مهسا امینی از ابادا مدنی ز دزر از رششونشت بشودس انشت ز ایش   مردمی پس از 

های مشدنشی را بشه  نیرزهای امنیای ز نرکوبیر بودند که با بررورد قهرآمیدشا  اتاراض
مشتشاشرض جشا   ۱۵۵ها تا کنو  بیش  از  رشونت رونی  کشاندند. در اثر ای  رشونت

ز  زجود دارد. با اناشفشاده  ۰۶نال ز  ۰۰کودا زیر  ۵۰بارایا س  باراساند. در میا  جا 
از کلیۀ امکانات در دارل ز رارج کشور برای تالویت جنب  مردمی باید ای  شیوۀ بررشورد 

های نرکو  را مسدزد کشرد ز د  نشاپشایشدار  جنایاکارانهن جمهوری انالمی را رنثی ز راه
 "حکومت انالمی" را دره  شکست.

هشای نشرکشوبشی کشه  رردادهای چند هفاه اریر در کشور ثابت کرده انت که تاکایک
کار گرفاه ناوانساه انت تدم رانخ مردم در مبارزه با جمهوری  جمهوری انالمی ایرا  به

هشای  انالمی را نست کند. امرززه ر ی  ترزر ز اراناق انالم نیانی ایرا  که در بحشرا 
آزرس بیکاری چند میشلشیشونشی جشوانشا  ز  ای  رفس تورم ز گرانی نرنام اجاماتی اقااادی

ها ز کمبودها در زندگی رززمره مردم ز  دارزییس ز انواع کانای مسکنیس بی زحماکشا س بی
گریبا  انتس برای حف  موقتیت  به زر ز دنت ای تمیق غوطه همچنی  بحرا  نارااری

های فشردی  حکومت انابدادی ننیی  رود جد نرکوبیری ز نالض رش  امنیت ز آزادی
 های مردم ندارد. ز اجاماتی مردم پانیی ز تدبیری دییر در برابر اتاراض

شا  نشا  دادند که تیدبی  ز هشوششیشارنشد ز  مردم ایرا  در تظاهرات تظی س ز تارییی
اند ز تامال  ادلی ای  ز تیت را نید رو   روبی درا کرده های فاجته کنونی را به تلت

هاییس با یکپارچیی ز اناالشامشاشی  ها ز رایاه مردم میه  ما با چنی  حرکت اند.  شناراه
شا  در تأیید گذر از جمهوری انالمی به حکشومشاشی مشلشی ز  انییدس رأی تارییی اتجا 

اند. در مبارزهن امرززس مردم شرافامند ز زحماکش  مشا  زنشدگشی  دموکراتیک را اتالم کرده
کنند! مردم میه  ما برای  اند ز می روی  را زقف برقراری تدالتس آزادیس ز حالیالت کرده

کنند! مردم میه  ما در راه  پرزر مبارزه می برچید  بساط جمهوری انالمی فاند ز فساد
رفت جامته از بحرا  تشمشیشق کشنشونشی  منظور برز  برپایی حکومای ملی ز دموکراتیک به

 کنند!  مبارزه می
 

ناپذیر و مبارزۀ پیگیر  ارادۀ شکست
 دیدٔه ایران مردم ستم



مشردم  بشیشاشی حکایشِت نشیشو 
کشورما  که در حکومت زالیی 

شا  پشایشمشال  تمام حق ز حالوق
شده انشت در قشالشب زا گشا  

گنجد ز در ای  میا  حکایت فالر ز محرزمیت رزناشایشیشا   متمول ز رایج نمی
 تر انت.  بار کشورما  از همه غ 

در دد نال اریر حادل اقاااد رزناایی ز کشازرزی ننای جد آنیشب ز 
زیا  چیدی دییر نبوده انت. بحرا  در جامته ما در تردشه هشای مشاشتشدد 
اجاماتیس اقااادی ز نیانی ادامه داشاه انت. اما تکامل اجشاشمشاتشی در 

هشای پشیش  از  کشورس در جهانی که رز به پشیشششرفشت داردس بشالشای نشظشام
 داری را در رزناای ایرا  بی  از پی  ناممک  ناراه انت. نرمایه

های  اند. رانه بسیاری از رزنااهای کشور ه  اکنو  از جمتیت تهی گشاه
اند. احیای چنی  رزنااهایی بیشاشر بشه  زیرا  فرزرییاه رزناایی زیرا  یا نی 
 ۰۵۰۰مشاه  بهم  ۶ماند. از آنجا که ادالحات ار ی در  زنده کرد  مرده می

کراتیکس ز بدز  مالحظهن منافع دهالانا  در درجهن نیست مودر شرایطی غیرد
ز بدز  مدارله  ز نظر دهالانا  انجام گرفتس مالکا  بشدرگ تشوانسشاشنشد بشا 

های فرار "قانونی" ز با تونل به ززرس تاللبس بندزبست با مأمورا   انافاده از راه
هایی متی  از  هاس بی  از نیمی از امالکشا  را با حف  شکل دزلایس ز جد ای 
رتیای همچنا  در تارف رود نیاه دارند. مالکا  اقشاشاشاد  منانبات اربا 

آنکه دناازردهشای  های ننای قبلی حف  کردند بی رزناایی را با هما  شیوه
کشازرزی مدر  را جانشی  شیوهن کشازرزی ننای کنند. ز ای  فاجتهن محشض 

تری  مسشائشل  همچنا  ادامه دارد! چنی  انت که رزنااییا  با یکی از بدرگ
تری برای  ادامه ای  ز تیت دزرنمای تیره رز شدند. امرزز ز فردای کشور رز به

هشای  رزنااهای کشور رق  زد ز مشکلی افدز  بر مشکالت دییر برای نسشل
زجود آزرد. نبود امکانات منانب درمانی ز بهشداششاشیس دنشاشرنشی  بتدی به

نداشا  به نورت ز برق ز آ  آشامیدنی نال س کمبود چششمشیشیشر امشکشا  
تحایلس ز نداشا  درآمد کافی از محاوالت کشازرزی فالط چند نشمشونشه از 

 های موجود در رزنااها ز زندگی رزنااییا  انت.  متضل
ایرا  در تولید برری از محاوالت کشازرزی جاییاهی جهانی ز زی ه دارد. 

تشریش   کشت ز برداشت گیاه زتفرا  یا گل بنف  بدز  تردید یکی از کاربردی
تشلشت  های دنیانت. بشه ای از نلطا  ادزیه در ای  میا  انت. زتفرا  نمونه

به آ  طالی نشرخ  هاس  کاربرد زنیع آ  در دنایع دارزییس آرایشیس ز جد ای 
 گویند.  نید می

س تلی حسینیس تضشو ششورای ۰۰۱۰ماه  آبا  ۵گدار  اقاااد آنالی س  به
گوید: "امسال  ملی زتفرا  ایرا س با اناناد به آمار ززارت جهاد کشازرزیس می

شود. بر اناس قرارداد پمشیشا   ایشرا  ز  ت  زتفرا  در کشور تولید می ۵۵۱
ت  زتفرا  فالط بشه کششور قشطشر دشادر ششود.  ۱۱۱قطرس قرار انت حج  

تبارت دییرس ما بی  اتظ  تولید یک نال رود را تنهشا بشه یشک کششور  به
نشظشرا  در  ارنال رواهی  کرد." اقاااد آنالی  از قول کارشنانا  ز داحشب

"قرارداد زتفرا  ایرا  ز قطر ماداق تالدیش  انشحشاشار  نویسد: می  ای  زمینه
بازار زتفرا  ایرا  به کشور قطر انت. در پایا  ششهشریشورمشاه نشال جشاری 

ت   ۱۱۱تری  قرارداد تجاری زتفرا  جها  به حج   ها از امضای بدرگ رنانه
میلیو  دالرس بی  ایرا  ز قطر ربر دادند. از اهشداف ایش   ۵۱۱ارز  ازلیه  به

تری  قرارداد تجاری اناالال زتفرا  در جشهشا  مشحشسشو   قرارداد که بدرگ
فرزشیس ایجاد ارز  افدزدهس تتریف بازارهای جدید  شودس جلوگیری از رام می

المللی برای تر ه زتفرا  ایرا  ذکر شده انت... آغاز ارنال زتشفشرا   ز بی 
هشا  به قطر درحالی انت که ای  قرارداد ابهامات زیادی دارد ز تا امرزز بشه آ 

 رزشنی پانخ داده نشده انت."  به
ای زیر حمایت ر ی  با قطر درحالی بسشاشه ششده  ای  قرارداد شرکت دارلی

اکنو  مشاری زتفرا  کشور ما هساشنشد. مشنشحشاشر  کشور ه  ۶۵انت که 
هشای ایش  قشرارداد  شد  دادرات ای  حج  از زتفرا  به قطر یکی از ابهشام

توا  گفت  انت. با اناناد به ایهارنظر کارشنانا  ز آمارهای اتالم شده می
تری  تولیدکننده ز دادر کننده زتفرا  در دنیا انت. زتفرا  ز  کشور ما بدرگ

اند رود را زارد بازارهشای   غذایی ایرا  که توانساه برری دییر از گیاها  دارزیی
المللی کنند ز رریدارا  بسیاری را به تجارت با ایرا  مشاشالشاتشد کشنشنشدس  بی 

هشای کششازرزی دارنشد.  اهمشیشت بسشیشاری در کسشب درآمشد از فشرازرده
ز حشاکش  بشود    تلت نبود حمایت تلمیستملیس ز مالی دزلشت به ماأنفانه

اقاااد داللی مسلمًا دیری نیواهد پایید که نود کشت ای  مشحشاشول نشیشد 
بسا  دییر محاوالت کشازرزی به جیب دییرا  ز نه زحشمشاشکشششا  ایش  

 ترده نرازیر رواهد شد.
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تشدید فقر و محرومیت در 
 روستاهای کشور 

پورس کارشناس کشازرزی ز مجری کششت گشیشاهشا  دارزیشی  نسری  ر ایی
زبویراحمدس به ربرنیار هشمشدلشیس  کشازرزی شهرناا  دنا در اناا  کهییلویه

هشا  گوید: "در بی  تسهیالت گشاه بشررشی بشانشک س می۰۵۶۶شهریورماه  ۱۵
کنند که برای کشازرزا  بازدارنده انشت ز  دورت دارلی ز ع می قوانی  را به

آقشای لشالشمشا  کشوهسشاشانشیس  در ای  ارتباطس کند." آنا  را دلسرد ز ناامید می
شناسس راه چاره کشت ز بازاریابی منانب برای زتفشرا  را  پ زهشیر ز زتفرا 

 های دان  رزز باشد. داند که بر اناس یافاه "تولید گلیانه"ای آ  می
یکی دییر از محاوالت کشازرزا  در منطاله محرزم ررانا  جنوبیس تولیشد 

حسا  برای دالال  ز جیب رشالشی  "زرشک" کشور انت که نود بی دردد ۶۰
همراه دارد. زرشک محاولی انت که به یشاقشوت نشرخ در  برای کشازرزا  به

دنیا مترزف انت ز با زجود رواص ماتدد آ س با قیمای ناچید ررید ز فشرز  
تری  تولید کننده ای  محاول کششازرزی در جشهشا   شود. کشور ما بدرگ می

های نابیردانشه ز  شد مشلشی جشمشهشوری  کفایای ز نیانت تلت بی انت. به
اند. رززنشامشه  انالمی ایرا س اغلب تولید کنندگا  ای  محاول زرشکست شده

نویسد: "امرززه ششمشار زیشادی از  نالل از آقای لالما  کوهساانی می همدلی به
دورت مشواد رشام بشا مشواد  کشازرزا  در مرز افغانساا  ای  طالی نرخ را به

زنشنشد."  کنند ز با ای  کار تیشه به ریشه ای  طالی نشرخ مشی میدر مبادله می
تواند بر زبا  آزرد دنت داشا  کارگدارا   نکاۀ مهمی که آقای کوهساانی نمی

حکومای در مبادلهن زتفرا  با مواد میدر انت. تنادر حکومای در ای  تردشه 
های دورت گرفاه هشنشوز هش  ایش   رغ  افشاگری نابالهن تباه زیادی دارند ز به

زنشیشلشهن تشلشی  بشه های کثیف ادامه دارد. قاچاق مشواد مشیشدر غارت ز مبادله
نت  ز دارزدناه جنایاکار  مشای فالحیا س ززیر انبق اطالتات ر ی  زالیی

های دارلشی  نمونهن ررزار. دنت داشا  فالحیا  در قاچاق مواد میدر را رنانه
دورت زنیتی افشا کردند. اما از ایش  افششاگشری  به ۱٪۰۵های دهه  در نال

 بار نیامد جد حبس شد  افشاگرا !  هیچ حادلی به
ریشدی ز امشور اقشاشاشادی  اذتا  محمدحسی  اکبریس متاز  برنامشه  بنا به

 ۱۱۱٪نازما  جهاد کشازرزی ررانا  جنوبیس از زرشک تولیدی نال قشبشل 
ها موجود انت. با فرارنید  زما  بشرداششت زرششک  ُت  در انبارها ز نردرانه

کشت شدۀ امسال ز اینکه زرشک محاولی انت که در اثشر گشذر زمشا  از 
 شرر  تشوانشد بشه  شودس انبشار ششد  ایش  مشحشاشول مشی کیفیا  کاناه می

کشازرزا  منجر شود. در چنی  شرایطی انت که تشأمشیش  مشتشا  ز  هنیفت
تشوانشد کشار ز  دیده مشکل شده ز می هدینهن رززمرهن زندگی برای کشازرزا  نا 

 هایی جدی برناند. زندگی آنا  ددمه
مشدیشر تشتشاز   احمشد  شیشائشیشا س س۰۵۶۶شهریورماه  ۰۰گدار  ایسناس  به

کند که "با قیمت نشاچشیشد  کارا  تودیه می رزناایی ررانا  جنوبیس به زرشک
گشویشی  محاول رود را در ارایار دالال  قرار ندهند ز احسانی تمل نکنند." 

گرننه ز نشیشازهشای تشاجشل رززمشرهن  های آقای  یائیا  پانخ به شک  برای
مفهومی ندارد. اجبار به ارزا  فرزراش  مشحشاشول بشه  کار زرشک زحماکشا 

در جهن  زالیی که نایجه نیانت  د مشلشی مسشئشوال  ز  دالال  زالودفت
کشرد  کششازرزا   حامی دالال  انت در فرهنگ ایشا  "احسشانشی تشمشل"

 ۰۱س بیش  از ۰۵۶۶شهریورماه  ۰۰گدار  ایسناس  دهد. به کار متنا می زرشک
تشجشمشع  هدار کشازرز تولید کننده محاول زرشک "در مالابل مجلس دنت به 
طشلشبشی  زده ز از نمایندگا  طلب انامداد نمودند." ندای مظشلشومشیشت ز حشق

ا   دهالانا  از زرای دیوارهای نابر ز چراغانی شده مجلس به دح  "زالیی"
طلبانهن دهشالشانشا   نشینا  مفایور ز غیرمردمی ددای حق راه نیافت ز مجلس

 زجر کشیده را نشنیدند. 
اند ز با حمشایشت  ها ز دالال  بر فتالیت رود افدزده در چنی  از اتی زانطه

انشد.  چپشازل دنشاشرنشج دهشالشانشا  مششغشول مساالی  ز غیرمساالی  دزلای به 
هشای آ  را بشا  های ارتجاتی جمهوری انالمی کشازرزی ز فشرازرده نیانت

ها موجب فالر ز مهاجرت هشدارا   رز کرده انت. ای  نیانت زرشکسایی رز به
شکل  ای دردناا ز شوم آنا  به پناه ز گرننه به شهرها ز آغاز زندگی دهالا  بی

نشینی بوده انت. زاگذاری اتابارهای دزلایس تشأمشیش  بشذر ز کشود ز  حاشیه
نشود  های تشتشازنشی فشرز  ز ماشرف بشه های فنیس گسار  شرکت کمک

بهای تادالنهس حل جدی مسئله آ  به   دهالانا س ررید محاوالت کشازرزی به
زمیش س ز مشنشاشفشی  زمی  ز ک  نود دهالانا س ز زاگذاری زمی  به دهالانا  بی

ها ز برداشا  بارهای ننیی  مالی دیشیشر  ها ز قسط کرد  بازپردارت انواع زام
درنگ دهالانا  زحماک  مشیشهش  مشانشت.  های بی از دز  آنا س از روانت

 ای  مو وع توجه جدی داشاه باشند. رواه ز مبارز کشور باید به نیرزهای ترقی
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ای به منانبت رزز  اقااادی ز نیانی امپریالیس  آمریکا قرار داده انتس تلی رامنه
 پذیر انت".  گوید: "آمریکا آنیب آموزا  می آبا  در حضور دان  ۰۵

ششودس از  ای که در تمام نطوح حکومای بیا  می مایه ها ز نینا  پو  ز بی دیدگاه
گشرا ز  هشای ادشول ای گرفاه تا نظامیا  ز جشنشاح نرا  "نظام" ز در رأس آنها رامنه

بست رنشیشد  حشاکشمشیشت "انشالم  دهندهن به ب  هایشا س نشا  طلب ز رنانه ادالح
هشای  گویی به روانت های نیانت دارلی ز رارجی در پانخ نیانی" در همهن ترده
زی ه زحماکشا  انت. حکومت زالیت فالشیشه بشار دیشیشر در  مبرم ز برحق مردم ز به

پشذیشر ششده  رواهی آنیب ز تیای بسیار ناماتادل قرار گرفاه ز در برابر جنب  آزادی
 انت.

جامتهن ایرا  زارد شرایط کاماًل نوینی شده انت که فردت بسیار ارزشمنشدی را در 
برابر نیرزهای نیانی مردمی ز مارقی رواناار تغییرهای بنیادی دموکراتشیشک قشرار 

های زاالی جوانا  ز زنا  ز مردم ایرا  را با ایشجشاد نشهشاد یشا  دهد. باید فداکاری می
ای ماشکل از نیرزهای نیانی ملی ز دموکرات تالویت کرد. زما  ارتالای نطح  جبهه

یافاه ز مساالی  با تمام ناراارهای ادلی حشاکشمشیشت  جنب  مردمی ز مبارزهن نازما 
ریشدیس ز تشدزیش   بشرنشامشه  "انالم نیانی" فرا رنیده انت. ای  مبارزه بشه تشداراس

هشای کشور ز  انداز رزش  برای حکومت آینده نیاز دارد. پشراکشنشدگشی ز رقشابشت چش 
های شیشاشی ز  نامسئوالنهن برری از نیرزهای نیانی میالف ر ی  ز تافیه حسا 

ای ماحد برای ارتالای کیفی مبشارزه تشمشام  حدبی راس که به بهای تأریر در ایجاد جبهه
توا  توجیه یا تحمل کرد.جای تأنف انت که هنوز بشا  زجه نمی هیچ شودس دییر به می

رز  افکنانهن برری از فتاال  ز نشیشرزهشای مشاشرقشی رزبشه ایهارنظرها ز رفاارهای تفرقه
شود. در ای   برداری از فردت ارزشمند مبارزه در لحظۀ کنونی می هسای  که مانع بهره

 توا  اشاره کرد: ارتباطس به دز مورد می
هشای فشردی در مشورد  ای  رززها شاهد تولید انبوهی از نظشریشات ز تشحشلشیشل  (۰

هشا  رردادهای اریر در کشور هسای . مسلمًا برری از ای  نوششاشارهشا ز نشیشنشرانشی
تواند به پیشبرد مبارزه کمک کند. اما بسیشاری  محاوایی قابل اتانا ز مفید دارند که می

دهی بشهشاشر مشبشارزه از طشریشق  ای به  رزرت نازما  فالط اشاره از ای  اشیاص نه
کنندس بلکه دانساه یا ندانساه چنی  ابدار مشفشیشدی را نشفشی  های نیانی نمی تشکل

آید که ای  گونه نظریات فردی درفًا به منظشور تشبشلشیش  نشام  کنند. گاه به نظر می می
شود. ای  دنشاشه از  شیای متّی  یا باال برد  تیرا  ای  یا آ  رنانهن متّی  مناشر می

گریدیس برای زارد کرد  یشا بشه بشحشا  تحلیلیرا  منفردس در ای  رزند میّر  تشکل
هشای  هشا ز حشد  های مشیص ز موا ع کنونی نشازمشا  کشید  نظریات ز برنامه

هشا  کنندس میر با هدف نفی کامل ای  حد  هایشا  هیچ تالشی نمی نیانی در تحلیل
نویسی یا رجوع به برری مسشائشل تشاریشیشی مشورد نشظشر  ها. اینا  با راطره ز نازما 

هشای  ها ز نشازمشا  شا  را در مورد حد  رودشا س در تملس درفًا نظریات شیای
ها ندارند. الشبشاشه هشر  کنندس ز کاری به زاقتیت موا ع ای  نازما  نیانی مطرح می

تشوجشهشی بشه  جانبه به قا ی رفا  ز بشی فردی در بیا  نظریات  آزاد انتس زلی یک
کند ز  اتابار می های نیانیس ابراز نظریات فردی را بی موا ع ز انناد رنمی نازما 

 زند. به تفرقه دام  می
های نیانی مشوجشود نشیشد  ها ز نازما  نبود همکاری مؤثر میا  نیرزها ز حد   (۱

تامل دییری انت که اثرگذاری نیرزهای مارقی ز ملی را در تحّول تشاریشیشی جشاری 
دهد. آنچه در حّد "همکاری" زجود دارد محدزد به اناشار پشراکشنشدۀ چشنشد  کاه  می

یابیس تدزی  برنامهن تمل مشاشراس ز  اتالمیه انت که اثر چندانی بر امر رطیر تشکل
ماأنفانه نشانی از تال  جّدی بشرای بشرطشرف ز ارتالای مبارزهن  ددیکااتوری ندارند 

ششود. در مشالشابشِل  کرد  ای   تف تمده در میا  نیرزهای مارقی ز ملی دیده نمشی
دیکااتوری حاک س باید باوا  جبههن نیانی متابر ز مؤثری ایجاد کرد تا بشه پششاشوانشهن 

هشا  ها ز کاررشانشه ها ز دانشیاه های پیییر ز ارزشمند مردم ایرا  در ریابا  فشانی جا 
ز... باوا  تواز  نیرزهای نیانی را به نود نیرزهای رواها  گشذار از دیشکشاشاتشوری 

 حاک  تغییر داد.
های تشلشویشدیشونشی  کند که از طریق کانال بیشی از اپوزیسیو  گویا چنی  تاّور می

توا  براندازی حکومت زالیی را بشه  زبا  زابساه به ای  یا آ  دزلت رارجی می فارنی
رز  انالالبی رهبری کرد. در اینجاس نی  دربارهن بازتا  داد  ربرهشای تشظشاهشرات 

یی  های حرفه ها نیستس که در هر دورت زییفهن رنانه اتارا ی در ایرا  در ای  رنانه
هانت. جالب  نیری رنانه نویه نازی ز رهبرتراشی ز یک انت. نی  ما دربارهن جریا 
نشی  بشی هشای بشی های تلشویشدیشو  پردازانی که در برنامه آ  انت که بسیاری از نظریه

شا  مالشولشۀ  فارنیس "ایرا  اینارنشنال"س ز "م  ز تو" همواره از دیدگاه  ّدمارکسیسای
ای مشیشر "  را "زاقشتشه ٪۵اند ز انالال   ّددیکااتشوری نشال  انالال  را نفی کرده

 اند. های دزآتشه تبدیل شده دانندس اکنو  به انالالبی می
دهد کشه بشدز   زی ه در رید  "بهار تر "س نشا  می های جهانی اریرس به تجربه

تشوا   هشا نشمشی دهی در فتالیت نیانی ز همکاری مسامر حد  یابی ز نازما  تشکل
هشا ز در  رنانی در تلشویشدیشو  ها ز اطالع تنها بر پایۀ حضور فداکارانۀ مردم در ریابا 

فضای مجازی نطح مبارزه را تا حد تغییر تواز  نیرز به نمت جه  انالالبشی نشوق 
ریدیس ز  داد ز انالال  را حف  کرد. پیرززی در ای  مبارزهس نیاز به اتحادس تداراس برنامه

 اندازهای مشیص دارد. تدزی  چش 

ها شهر بدرگ ز کوچشک بشه  های گساردهن چند هفاهن گذشاه در ده اتاراض
های جانونی رارجیس چیدی جد پذیر   تف ز تشجشد  تملیات نازما 

های مردمی نیست. چکیده ز هدف  دنایاه نرکو  در برابر امواج اتاراض
هشا ز  ای  بیانیۀ دنایاه امنیایس طبق رزال متمولس مرتبط کرد  اتاشراض

های نندیکاهای کارگری با فتالیت "دشم  رارجی" ز هشدار داد   فتالیت
به ربرنیارا  در مورد اناشار ربرهای فجایع حکومایس مانند نحوۀ کششاشه 

نیارا  بود. در همشیش  ارتشبشاطس  شد  مهسا امینیس ز تهدید امنیای رززنامه
هشای  های حسی  نالمیس فرمانده کل نپاهس مبنی بر اینکه تلویدیشو  گفاه

اندس ز تهدیشد کشرد  مسشاشالشیش   رارجی از توامل ادلی "اغاشاشات" بوده
هشاس نششا  از  تنوا  مالک برری از ایش  تشلشویشدیشو  تربساا  نتودی به

 هانت. درماندگی ر ی  در مالابل گسار  اتاراض
های  ای بدرگ از تلویدیو  گویا  باید پرنید که با زجود شبکه از ای  گدافه

ماتدد حکومای ز دنایاه تبلیغاتی دارلی جمهشوری انشالمشیس چشیشونشه 
های تظشیشمشی را در  توانند چنی  جنب  های تلویدیونی رارجی می شبکه

اندازی کنندس ز چرا دنایاه تبلیغاتی جشمشهشوری انشالمشی  دارل کشور راه
های حسی  نالمی مشانشنشد هشمشا   تواند آنها را رنثی کند؟ نینوری نمی

را  ٪۵های بسیار نطحی انت که انالال   ددیشکشاشاتشوری نشال  نظریه
های آمریکا ز انیلشسشاشا   نی فارنی ز دنیسه بی حادل تملکرد رادیو بی

های  دانند! رنانه های شیرف" حکومت شاه می برای نابود کرد  "پیشرفت
نازی ز اشاتهن اطالتات دناچی  ششده یشا  رارجی نال  متّینی در اندیشه

های رود ز مالکا  شیای یا دزلای رشود دارنشدس  نادرنت به نود دیدگاه
های ایرا س چه در ر ی  نلطنای ز چه امرززه در  زلی تامل ادلی اتاراض
اقااادی ز یل  -های تمیق ز گساردهن اجاماتی حکومت انالمیس بحرا 

شود. بشه  زی ه به زحماکشا  شده انت ز می ز نامی انت که به مردم ز به
های رارجیس درفًا برای پرهید از پذیرفا  نشالش   میا  کشید  پای رنانه

 نیانی انت. -اجاماتی-های اقااادی ها در نرکو  حکومت
هشای حسشیش  نشالمشی ز  ر ی  نتودی ز دزلت آمریکا بالفادله گفاه

هشای  تهدیدهای از در مورد نال  تلویدیو  "ایرا  اینارنشنال" در اتشاشراض
جاری ایرا  را نشانهن تدارا حملۀ جمهوری انالمی ایرا  بشه تشربسشاشا  

ای رطرنشاا در دنشت  تواند بهانه نتودی اتالم کردندس مو وتی که می
طلب آمریکا شود. اینکه حکشومشت زالیشی ایشرا  در بشرابشر  محافل جنگ

شود ز توا  دفشع آ  را  های پیییر مردم می تهدیدی که از جانب اتاراض
نداردس در شرایطی متّی  دنت به ماجراجویی نظامی بدندس احامالشی انشت 
که در دورت تحالقس با کشاند  ماشی  جنیی آمریکا ز ناتو بشه مشنشطشالشهس 

رز نازد. از ایش  رزس  شرزری  تواند ایرا  را با رطرهای زیرانیری رزبه می
انت که نیرزهای ملی ز مارقیس با هوشیاری کامل  از حف  دلح دفاع ز با 

 برزز هر نوع تن  ز بررورد نظامی مالابله کنند. 
از دییر افا ات ز تهدیدهای فرمانده کل نپشاه ایش  بشود کشه "مشا بشه 

گویی  که شرارت را کنار بیذارنشد  امشرززس رزز پشایشا   جوانانما  باز ه  می
اتانایی مردم ز جوانا  کششور  . دییر به ریابا  نیایید." بی اغاشاشات انت

هشاس از یشک نشوس نششانشهن  به ای  تهدید ز ادامه یافا  تظاهرات ز اتاراض
های امنیای ز تبلیغاتی حکومت انشالمشی ز از نشوی  اتاباری دنایاه بی

دییرس نشانهن تدم رانخ متار ا  ایرا  به بازپس گرفا  حالوق انسانی رود 
 انت.

آبا س رزز ملی مبارزه با اناکبار  ۰۵ای به منانبت " نینرانی تلی رامنه
جهانی" ز تال  از برای نوءانافاده از نرزا ۀ "جنگ ترکیبی" برای توجیه 

هایی که جنب  اتارا ی به حکومت زالیی زارد آزرده انشت نشیشد   ربه
ها بود. نتی "نشمشایشنشدهن رشدا رزی  اقدامی تبا برای آرام کرد  اتاراض

زمی " برای "حف  نظام" از طریق مشنشحشرف کشرد  افشکشار تشمشومشی از 
زیش ه مشرتشبشط کشرد   رردادهای اریر درز  کشور به نمت رارجس ز بشه

دهندهن میدا  درمانشدگشی  های جهانیس نشا  ها به تن  بی  قدرت اتاراض
نرا  حکومت انالمی در برابر گسار  جنب  اتاشرا شی مشردم انشت. 

ای در مورد "مبارزه با اناکبار جشهشانشی"  زاقتیت آ  انت که نینا  رامنه
امرززه دییر جد رزی پاییاه اجاماتی در حال کاه  ز فرزریشدی ر یش  در 

روارا  ذز  شده در  دارل کشورس از جمله لشکر مددزرا  نرکوبیر ز جیره
هشایشی  گشویشی زالیت فالیهس در جای دییری مؤثر نیست ز در تمل بشه یشازه

آفری   ثمر تبدیل شده انت. در حالی که چهار دهه نیانت رارجی تن  بی
گرایی افراطی ز زیشر پشرچش  درزغشیش   جمهوری انالمیس مبانی بر انالم

رز شده انشت ز کششور مشا را بشه  "مبارزه با اناکبار"س با زرشکسایی رزبه
هشای  انشدازی های ماشتشدد ز دنشت های گوناگو  در مترض بحرا  شکل

 بست حکومت والیی و ضرورت  ...  ادامۀ بن

 ۶۳ادامه  در صفحه  



۶۰۴۶آبان   ۶۱دوشنبه    ۷   ۶۶۱۱شمارۀ    

های شرکت کننده مجاز بودند که به تفسیر رشود ایش  بشیشانشیشهن  مناشر شود. حد 
هایی مناشر کنند. حد  کمونیست کشوبشا از هشمشا   مطبوتاتی را با درل ز تارف

انفند نال گذشاه که میدبانی نشست اریر را پذیرفتس بر ای  امر ادرار زرزید کشه 
ها در مورد طرح نکرد  مسشائشل مشورد مشنشاقششه یشا  مه  انت که با برری توافق

های  ای طرح ز تدزی  شود که حداقل آفری س بیانیهن نهایی های مشکل بندی فرمول
های کمونیست حا ر در نشست را در بر داششاشه  مورد قبول ز مشارا همهن حد 

های کشمشونشیشسشت ز  باشد. رهبری حد  کمونیست کوبا در مشورت با دییر حد 
های حا ر در جلسهن کارگرزه ارائه داد که در انشاس بشه  کارگری طرحی را به حد 

ششد کشه بشررشی  داد آ  را بپذیرند. زلی ای  امر موجب مشی ها اجازه می همهن حد 
مسائل مه  که مورد توافق یک یا چند حد  نبود در طرح گنجانده نشود. پیشنهاد 

هاس ز از جملشه  های طوالنی ز نظردهی تتدادی از حد  رفالای کوبایی پس از بحا
گیری ز تاویب نهایی در جلشسشهن رزز آرشر  حد  تودهن ایرا س به اتفاق آرا برای رأی

 های حا ر به تأیید رنید.  همای  در حضور همهن حد 
هشای مششاشرا  نند بتدی که کارگرزه دربارهن آ  بحا کردس بشرنشامشهن فشتشالشیشت

های کمونیست ز کارگری در یک نال آینده ز تا نشست بتدی در پایید نشال  حد 
های مه  جنب  کارگری ز کمونیسای  آینده بود. رفالای کوبایی تالویمی از منانبت

تهیه کرده بودند که پس از بحا ز بررنی ز تدقیق ز برری ادالحات برای ارائه به 
 های حا ر در نشست به تاویب رنید.  جلسهن همهن حد 

جلسهن کارگرزه در اناها به کار بررنی فهرنت کاندیداهای تضویت در کشارگشرزه 
هایی را  ( پردارت ز فهرنای حد  ۱۱۱۵تا  ۱۱۱۱های  برای نه نال آینده )نال

که از قبل نامددی رود را اتالم کرده بودند برای تاویب نهایی به نشست احشدا  
در دز دزرهن ماوالی تضو کارگرزه بوده  ۱۱۰۶نهایی کرد. حد  تودهن ایرا  که از نال 

 انتس برای نه نال آینده نید تضو کارگرزه رواهد بود. 
به دتوت حد  کمونیست کوباس نمایندهن کمیاهن مرکشدی حشد  تشودهن ایشرا  در 

های کمونیست ز کارگری در هازانا ششرکشت  المللی حد  زدزمی  نشست بی  بیست
آبا  بشرای رفشالشای  ۶اکابر/ ۱۰کرد. طبق برنامهن نشستس نمایندهن حد  ما در رزز 

هشای  حا ر در نشست نینرانی کرد که با اناالبال گرم رهبرا  ز نمایندگا  حد 
توانیشد  رز شد. ما  کامل ای  نینرانی را در همی  شمارهن "نامهن مردم" می برادر رزبه

های شرکت  بیوانید. در جریا  برگداری ای  نشست در هازاناس نمایندگا  همهن حد 
ششب طشول  ناتت ز تا نددیکی نیشمشه ۰۰کننده نینرانی کردند. جلسهن رزز جمته 

گیری در مورد حملهن نظامی رزنیه به ازکرای س تشتشریشف "دزرا "س ز  کشید. مو ع
تری   داری برای رنید  به نونیالیس س از تمده مراحل بینابینی در مبارزه با نرمایه

های مافازتشی دربشارهن آنشهشا  های شرکت کننده دیدگاه هایی بودند که حد  مو وع
گاهی رفالای حدبی ز  های آتیس بیشی از ای  نینرانی داشاند. در هفاه ها برای آ

 مندا  به جنب  چپ در ایرا  ترجمه ز مناشر رواهد شد.  تالقه
  المللیس نمایندهن حد  ما در دیدارها ز تبشادل در رززهای برگداری ای  نشست بی 
های برادر نید  ای با رهبرا  ز نمایندگا  حد  نظرهای دزجانبه ز چندجانبهن جداگانه
هشای بشرادر  های مورد تالقه ز تشوجشه حشد  شرکت کرد که در آنها دربارهن مو وع

نظرها با دبیرکل حد  کمونیست  دحبت شد. نماینده حد  ما از جمله در ای  تبادل
آفریالای جنوبیس دبیرکل حد  کمونیست شیلیس دبیرکل حد  کمونیست تشرکشیشهس 
رهبر حد  کمونیست کاناداس دبیرکل حد  کمونیسشت ایشرلشنشدس دبشیشرکشل حشد  
کمونیست انارالیاس نمایندهن رهبری حد  کمونیست زندزئالس نمایندهن کمیاهن مرکدی 

های کمونیست انپانشیشاس  المللی حد  حد  کمونیست برزیلس دبیر شتبهن رزابط بی 
کل(س پرتغالس کارگرا  ایرلندس ز نید بشا نشمشایشنشدگشا   هند )مارکسیست(س قبرس )آ

گیشری مشبشارزهن  های کمونیست اتری  ز کاتولونیا ز تراق ز بحری  دربارهن ازج حد 
مردم ز زحماکشا  ایرا  برای گذار از ر ی  دیکااتوری حشاکش  ز  شرزرت ابشراز 

 المللی با ای  مبارزه تأکید کرد. تری  همبسایی بی  زنیع
آبا س دبیر ازل حد  کمونیست کشوبشا ز  ٪در جلسهن پایانی نشست احدا  در رزز 

جمهور آ  کشور شرکت ز نینرانی مهمی ایراد کشرد.  مشاش  کشامشل ایش   رئیس
زدزمشیش  نششسشت  نینرانی در ای  شمارهن "نامهن مردم" مناشر شده انت. بشیشسشت

های کمونیست ز کارگری با رواند  نرزد انارنانیونال با موفالیت  المللی حد  بی 
 به کار رود پایا  داد. 

 
متن کامل سخنرار، رفیق میگل دیاز کارل برمودز  دبیر اول حزب 

 یمهور کوبا کموریست و رئیس
 افق ما هنوز سوسیالیسم است

 
 رفالای گرامیس

 رواهرا  ز برادرا  همرزمس
کنی س برای اکثریت تظی  پجمتیت دنیا  دشوار  ای که ما در آ  زندگی می زمانه

داری  زما  نرمایه های چندگانهن ه  ز ناامیدکننده انتس اکثریای که قربانی بحرا 
دهد. در چنی  زمشانشیس  رز به انحطاط انت که جها  را به نوی بربریت نوق می

برگداری چنی  نشسای بسیار مایهن آرام  راطر انتس نشسای که ما را بشرای نشه 
گشرایشی  رزز در هازانا گرد ه  آزرده انت تا با زاقشع

ها ز امیدهایی که همهن ما در آنشهشا  دربارهن جاییدی 

  حزب کموریست کوبا با برخوردی اصول، توارست وحدت ینبش
 الملل، تضمین کند کموریست، یهان را در شرایط بغررج بین

 ودومین رشیسیت بیییاریگیر وحیدت  تصویب بیاریٔه رهای، بیست
 ینبش کارگری کموریست، یهان در شرایط کنور، است

  کیارگیروه تیدار  ” ایران در تیرکیییب   ادامٔه عضویت حزب تودٔه
 “های کموریست و کارگری الملل، حزب های بین برگزاری رشست

 
در لشیشسشبشو س  ۰۰۱۱ها در انفشنشد  طبق تامی  کارگرزه تدارا ای  نشست

های برادر با میدبانی حد  کمونیست کوبا در رززهای  زدزمی  نشست حد  بیست
نماینده  ۰۰۵آبا  در هازاناس پایایت کوباس برگدار شد. در ای  نشست موفقس  ٪تا  ۵

کشور از هر پنج قارهن جشهشا   ۶۱حد  کارگری ز کمونیست از  ۰٪رنمی از طرف 
شرکت داشاند. نشست حضوری امسال نه نال بتد از نشست حضوری قبلی در 

در ازمیر )ترکیه( به میدبانی حد  کمونیست ترکیه برگدار شد. ششرزع  ۰۵۶۰پایید 
در زمساا  هما  نال ز شرزع شرایط ا طراری ممنوتیت  91-گیری کوزید همه

الملشلشی  های بی  جانبه در مسافرت های حضوری ز اراالل همه برگداری همای 
ها را غیرممک  کرده بود. الباه در هشمشیش  دزرهن  تماًل برگداری ای  گونه نشست

بشرای بشررنشی  ۰۰۱۱ز  ۰۵۶۶های  زمانی دز نشست آنالی  ا طراری در نال
المللی برگدار شد که حد  تودهن ایرا  در هر دز آنها فشتشاالنشه ششرکشت  از اع بی 

 ها در "نامهن مردم" مناشر شد. های آ  نشست داشت. گدار 
همچنی  به دلیل دز مشیاهن زیش ه  ۰۰۱۰گردهمایی هازانا در هفاهن ازل آبا  

 دییر مورد توجه زنیع نیرزهای مارقی جها  قرار گرفت: 
دنبال حملهن نظامی رزنیه به ازکشرایش  ز  س به۰۰۱۱( اینکه بتد از ازایل انفند ۰

فالط مناطالی از ازکرای  به  ادامه ز گسار  میر  ز مهیب ای  درگیری نظامیس نه
ادطالح "تملیات زی ه" رزنیه در تمل بشه  زیرانه بدل شده انتس بلکه اکنو  به

جنیی پیچیده بی  آ  کشور ز کشورهای تضو پیما  تجاززگر ناتو دام  زده انت 
یی ز حشاشی  که هر گونه اشاباه محانبه در آ  ممک  انت آ  را به جنگ هساه

 شرزع جنگ جهانی نوم بکشاند. 
نظرهای تئوریک در یک دههن گشذششاشهس کشه  های برزز برری اراالف ( نشانه۱

های برادر برای مدیریت تلمی   رزرت بررورد مشیص ز رفیالانه در نشست حد 
ز منتطف آنها ز جلوگیری از برزز بحرا  در جنب  راس با تأکید بر  رزرت زحشدت 

طلبید. تالویت زحشدت  های کمونیست ز کارگریس می انارات یک در رانوادهن حد 
های مهشمشی  های کمونیست ز کارگری در ای  مالطع زمانی از مو وع تمل حد 

تالزهس یکی دیشیشر از  کرد. به بود که میدبانی حد  کمونیست کوبا را  رزری می
های مؤثر کمک بشه  زیایف "کارگرزه "  رزرت ایجاد شرایطی برای پیدا کرد  راه

 جنب  دلح جهانی بود. 
آبا  در مجامع تظی  ز مشدر  "مشرکشد  5جلسهن نهایی "کارگرزه" در بامداد رزز 

المللی هازانا" با نینا  رفیق انیل آرززاقا رییدس متاز  رئیس ز  های بی  همای 
المللی کمیاهن مرکدی حد  کمونیست کوباس آغشاز  هماهنگ کنندهن شتبهن رزابط بی 

هشای  شد. از پس از طرح پیشنهاد دناور کار جلسه که پیشار مورد تشوافشق حشد 
تضو کارگرزه قرار گرفاه بودس جلسه را آغاز کرد. زی در نینا  رود بر اهشمشیشت 

زدزمی  نشست تأکید کرد ز گفت: "ای  نششسشت در بشحشبشوحشهن تشالطش   بیست
های راص هر  شود که تالزه بر ای س با پیچیدگی المللی برگدار می ناباله  بی  پک 

کشنشد: ایشجشاد  رز مشی کشور همراه انت. ای  ز ع ما را با چالشی مشیص رزبشه
های موجود در  چارچوبی برای اقدام جمتی که زحدت ما را برای رزیارزیی با چال 

 مبارزاتما  تالویت کند."
هشاس  هشاس نشونشیشالشیشسشت از در ادامه افدزد: "چه چیدی همهن ما کمشونشیشسشت

کند؟ ما بر اناس بازرما  به مبارزه با امپریالیس   هاس ز کارگرا  را ماحد می انالالبی
طور رالدهس تال  مشارا ما برای دنایابی بشه جشهشانشی  ای  که به ماحد شده

آمید ز بررورد از تدالت اجاماتی بیشارس ارتالای تونتشه ز نشتشادت هشمشهن  دلح
ها برای رنید  به رفاه ز روشبیایس ز برای جلب توجشه هشمشه بشه حشفش   ملت

گیرد... اگر با هّمت ز اتحاد کار نکنی س ای  آرززهای زاال  زیست را در بر می محیط
 نیافانی بدل شود." ممک  انت به رؤیاهای دنت

گیری دربارهن تضویشت  کار گرزه پس از آ  به بررنی کارهای نازمانی ز تامی 
های حشا شر  های کمونیست ماالا ی تضویت در "فهرنت حد  نمایندگا  حد 

های الزم را گرفت.   های موجودس تامی  در نولیدنت" پردارت ز بر اناس پرزتکل
های  المللی حد  زدزمی  نشست بی  پس از آ س تاویب طرح "بیانیهن نهایی بیست

دلیل بشررشی  های اریرس به کمونیست ز کارگری" در دناور کار قرار گرفت. در نال
جای بیانیهن نشهشایشی در پشایشا  هشر  نظرهاس تامی  گرفاه شده بود که به اراالف

 ۱ادامه  در صفحه نشستس فالط یک بیانیهن مطبوتاتی با امضای حد  میدبا  مورد بحا قرار بییرد ز 

گزارشی از برگزاری موفق نشست ساالنٔه 
 های کمونیست و کارگری جهان  حزب



 ۶۶۱۱شمارۀ     ۶۰۴۶آبان   ۶۱دوشنبه    ۱ 

های  کارس ز حمایت از ایده های رانت افراطی محافظه زدایی به نفع طرح نیانی
 افراطی ز فاشیسای شده انت.

کند که نشبشرد  های حا ر در ای  نشست تأیید می های بسیاری از حد  ارزیابی
برای تحالق تدالت اجاماتی ز نونیالیس س پی  از هر چیدس به اتحاد جنشبش  

هشای  های نندیکایی ز با جنشبش  کمونیسای ز کارگری ز ماحد شد  با نازما 
 ز مردمی میالف با نلطۀ امپریالیسای انت.  اجاماتیس انالالبیس

های نیانی کشه دیشیشر  برای موفالیت در رشد ز پیشرفت در ناراما  برنامه
های جوامع را در بر بییردس ای  درا پاز اتحاد   رزری انتس آ  ه  در  بی 

های اجاماتی آنها  جوامتی که ترکیب آنها بی  از پی  مانوع ز نیازها ز روانت
شودس مانند کارگرا  فکریس زنشا س دانششجشویشا  ز  بی  از پی  ناهمیو  می
های محرزم. فالط با تال  ز هماهشنشیشی هشمشیشا   جوانا س دهالانا س ز اقلیت

 توانی  به تحّول انالالبی زاقتی دنت یابی . می
زدزمی  نشست چنی  هدف را دنبشال  "بیانیه ز برنامۀ تمل" ماّو  ای  بیست

ها نایجه ز ثمربیشی زاقتشی  ها ز اقدام کند. اگر اطمینا  یابی  که ای  هدف می
توانی  اطمینا  حادل کنی  که ای  نشست مفید بوده انت ز در آینده  دارندس می

 آفری  رواهند بود. ها نودمند ز تحّول نید ای  نشست
رواهی  ز باید تغییر دهی   های کمونیست ز کارگری زاقتیای را که می ما حد 

دانی  که امپریالیسش  دششمش  ادشلشی انشت. مشا از  ای . ما می مشیص کرده
گرانهن امپریالیسای با هدف تضتیف نیرزهای ماس تالویت بدتری   انارات ی مدارله

تشریش س  نازیس ز غارتیریس ز تحمیل ارتشجشاتشی گراییس بییانه نوع الیوی مارف
ها در تردۀ نیانی ز ایدئشولشو یشک  تری  ارز  کارانه نازتری س ز محافظه بییانه

گاهی .  آ
کنندس که  ها ز ادولی را که بر نر آنها توافق داری  ز ما را ماحد می بیایید ارز 

ای مانند برابریس دادس ز تدالت اجاماتی انت   شامل مفاهی  ارالقی ز متنوی
دموکرانی انالالبی ز نونیالیسای را که رالت مردمی ز مشارکای آ  را بشایشد 

ای ادیلس محارمانشهس ز مشکشّمشل  تر کنی   همبسایی را بر اناس رزّیه گسارده
هشا ز  یکدییر  ز اتحاد راس ابادا در درز  رشودمشا  ز نشپشس بشا نشایشر حشد 

های اجاماتی ز مردمیس نیست در کششورهشای  های نیانیس ز جنب  نازما 
تنوا  شمشششیشر ز نشپشر  المللیس به یی ز بی  رودما  ز نپس در تردۀ منطاله

 ها در برابر ای  انارات ی امپریالیسای قرار دهی .  ملت
رزنشت.  های زیشادی رزبشه المللی پیچیدۀ کنونیس کوبا با چال  در از اع بی 

شده در کنیرۀ هشا  کار  حد  کمونیست کوبا رزی اجرای زیایف ادلی تتریف
کند که در ماه آزریل نال گذشاه برگدار شد ز نام آ  را کنیرۀ زحدت ز تدازم  می

اند از نبرد اقااادیس مبارزه برای دلحس ز اناحکام  گذاشای . ای  زیایف تبارت
هاس مفاهی س ز رهنمودهایی که  ایدئولو یک. به همی  ترتیبس ما برای اجرای ایده

کنیش . حشد   ها ز کل مردم کوبا در آ  کنیره مشیص کردند کار می کمونیست
دهشد. بشه  ای مشی ها اهمیت زی ه کمونیست کوبا به حف  پیوند همیشیی با توده

پسشنشدس  قول رائول کانارز رززس  نرال ارت  ز رهبر انالال  کوباس به زبشا  تشامشه
"چش  ز گو  باز" هسای . ز ای  یتنی ارتباط مساالی  با مشکالت ز آرززهشای 

گاهی تمیق دربارۀ حالایقس پدیده هاس ز فرایندهایی که جامتشۀ کشوبشا بشا  مردم ز آ
 ها مواجه انت. آ 

حد  ما برای گام زد  در راه تحالق آرما  تالی بنای نونیالیس س که اکثریت 
اندس زییشفشۀ حشفش   پرنی قانو  انانی آ  را تأیید کرده قاطع مردم کوبا در همه

زحدت ز انسجام مردم ز اجماع اجاماتی را برتهده دارد. همۀ اینها ما را نشوق 
داده انت به نمت مالازمت رالقانه در برابر تمایل امپریالیس  به تفرقه اندارا  
بی  ما ز تضتیف اناحکام ز توانایی ما در مبارزه. حد  ما در امر "داشا  پیشونشد 

آمشوزدس  دهشد ز هش  مشی نددیک با قلب اناوار ز لطیف مردم" ه  آمشوز  مشی
 کند. مسئولیت فردی رزمندگا  رود را بیشارس ز رهبری جمتی را تالویت می

کار حد  در تردهن ایدئولو یک بر تئوری مارکسیسایس بر گفاارهای پرشوزه  
های مبارزاتی مشردمس  های رائولس بر نّنت مارتیس بر میراث تظی  فیدلس بر آموزه

هشا انشاشوار  ها ز ملشت بر تجربۀ تارییی ملت کوباس ز بر تجربۀ تارییی نایر رلق
 انت. 

 
 رفالای همرزمس

های انارات یک مشارا  بیایید هدف  پذیری س  م  آنکه قدرت در تنوع را می
تردیشدی را کشه بشه  ها ز دناازردهای بی بندی کنی . بیایید تجربه رود را ازلویت

ششک  ناپذیر ز نازندگی جشمشتشی بشه دنشت آمشده ز بشی هّمت مبارزۀ رسایی
هشا  های مردم ز زحماکشا  را رها کرده ز به رلق های چشمییری از توده بی 

 کرامت بیشیده انتس فرزتنانه قدر بدانی . 
دهی مبارزهس که هر کشور ز هر منطاله بر  های مافازت نازما  بیایید به شکل

 اناس زاقتیت مشیص رود تتیی  کرده انتس احارام بیذاری .
مشا  درس  های به دنت آمده در تاریخ مبارزه ز مالازمت همشه بیایید از تجربه

 بییری . بیایید بر تفاه س اجماعس ز بیا  مشارا تکیه کنی .
گشرایشیس ز  بیایید فردگراییس تفشرقشه ز فشرقشه

تشر ز  هشا را تشمشیشق رفاارهایی را که ارشاشالف

ای  رؤیشاهشا ز  نظر کنی . همهن ما اینجا که اینجا جمع شده شریکی  بحا ز تبادل
کوشی  آنچه را ناممشکش  بشوده انشتس  هایی داری  ز پی  از هر چید می فتالیت

کنی  که دشمنا  نشونشیشالشیشسش  ز  ممک  نازی . به تبارت دییرس کاری را می
های مارکس ز انیلس  بنابرای  دشمنا  پیشرفت بشرس از هما  زمانی که اندیشه

ز مانیفست کمونیست اناثمارشدگا  را برانیییاند ز اناثمارگرا  را به زحششت 
گفاند ناممک  انت. ای  قطتیت که دنیایی بهار مشمشکش  انشتس  انداراندس می

آنانی به دنت نیامده انت. ما در مسیر ناراما  نونیالیس  ز در  دلیل ز به بی
هشای مششاشرا در مشبشارزۀ  زگو با هر حدبی کشه بشا مشا آرمشا  هر دیدار ز گفت

ناپذیر برای رهایی انسا  ز تدالت اجاماتی داردس درنای ای  قطتیت را  رسایی
 ای . ثابت کرده

حای پس از میا  رفا  دردناا اردزگاه نونیالیسای در ارزپا ز فرزپاشی اتحاد 
داری  های نرمایه رغ  کارزارهای زحشیانۀ  ّدکمونیسایس که قدرت شورزیس ز به

های قدرتمند جهانی آ  را به تنها اندیشۀ جدمی دنیا تبدیل  فراملی از طریق رنانه
 اندس افق دید ما همچنا  نونیالیسای انت. کرده
الشمشلشلشی  داری  از تاریخ دررشا  جنب  بشیش  نازی پنرمایه رغ  اهریم  به

ای از  آزر حالوق مشارکت نیانی در شمار فداینده کمونیسایس محدزد کرد  شرم
ای مانند ز تیت  نام آزادی ز در بحبوحۀ ز تیت جهانی بسیار پیچیده کشورها به

بری  که برای  ها در تاریخ جها س امرززه ما رردادی را به پایا  می در بدتری  زما 
کششور  ۶۱حد  کمونیست ز کارگری از  ۰٪نماینده از  ۰۰۵نیسای  بار در کوباس 

 جها  را گرد یکدییر آزرده انت.
ششده  شدهس کوبای آزاردیشده ز مشجشازات شدهس کوبای محادره کوبای اهریم 

هایی  کسانی را از نرانر جها  فراروانده ز در راا رود پذیرفاه انت که آرما 
ها ز نظرهای  ای   تا دیدگاه کنند. پهمه جمع شده مشارا دارند ز از آنها دفاع می

های دارای اهمیت انارات یکس مانند زحشدت الزم بشرای  رود را دربارۀ مو وع
مالابله با هجوم امپریالیس س یهور رانت افراطیس یهور مجدد فاشیس  ز جنگس 

زیسشت ز حشالشوق  های الزم در دفاع از دلشحس مشحشیشط ز همچنی  دربارهن اقدام
شا س با ه  در میا  بیذاری .   ها در مبارزه کارگرا س ز ترزیج همبسایی همۀ ملت

پی  از هر چیدس نپانیدار اتاماد کسانی هسای  که به حد  کمونیسشت کشوبشا 
دهی کند. در تی  حالس از تشال  هشمشۀ  فردت دادند تا ای  نشست را نازما 

کشنشنشده ز  حا را  برای آمد  به ای  نشستس آ  ه  در بحبوحهن از اع نیرا 
بسیار پیچیدۀ نیانی ز اقااادی ز اجاماتی در بیشار کشورهای شماس قدردانی 

 کنی . می
رواهی  که یک الیوی زاحد را تحسی  ز تمجید کنید. ما از شما  ما از شما نمی

های رود را همشاهشنشگ  های رود را داشاه باشید ز تال  رواهی  که تحلیل می
کنید. کوبا نمونهن یک تجربۀ مشیص از نارا  نونیالیس  در کشوری کوچک 
ز در حال تونته انت که مورد آزار زحشیانۀ نیرزمندتری  قدرت در تاریخ بشر قرار 

شود گفت که ما نیاز بشه  های آ  فادله دارد. می مایل با ناحل 06دارد که فالط 
تغییر اجاماتی از راه شکسا  منطق نرمایهس ز در تی  حال تونتشه ز بشهشبشود 
فرایند ایجاد تغییرات اجاماتی نونیالیسای در رزند غلبه بر منطق امپریالیسای 

کنی . مسئله بر نر ترکیب چال  بی  جاییدی   رزری ز جاییشدیش   را درا می
طوری که آنشچشه در حشال حشا شر  ممک  در ای  فرایند ز در ای  پرز ه انتس به

ممک  ز شدنی انت با آنچه در آیندۀ ای  پرز ۀ تارییی الزم انت در تضاد نباشد. 
به بیا  دییر: جاییدی  ممک  نافی جاییدی  مطلو  نیستس بلکه آ  را تغشذیشه 

 َبَرد. نازدس ز به پی  می کندس می می
هشایشی  مارکسیس  تل  انت ز ما برای اثبات ای  تئوری در تمل دائ  با چال 

هشایشی  رزیی س ز برای پیشرزی در راه تحالق تدالت اجاماتیس ناچاری  پشانشخ رزبه
بیابی . در ای  راهس توجه به دز جنبۀ انانی مه  انت: نیاز به یک پیشششاهشنشگ 

یافاهس در مورد ماس حد  کمونیست کوباس همراه با آموز  تلمی ز نیانی  نازما 
های جدید مبارزه  ز در تی   ز ایدئولو یک برای درا تحوالت امپریالیس  ز شکل

حالس ای  فرض که جوهر ز شالودهن ایدئولو ی تحّول نونیالیسای مارکسشیشسش  
 رواهد زاقتیت را با رزشی تلمی دگرگو  کند. اناالادی انتس که می

در نایجهس گذار نونیالیسای کوبا بر دز محور انانی تحّول نونیشالشیشسشاشی 
مبانی انت: مرکدیت داشا  کار ز مرکدیت داشا  نمونه پالشیشو . در هشر دز 

رزیش .  موردس انسا  هدف ز مو وع ای  تحّول انت. ما در ایش  راه پشیش  مشی
س ترزبادزر پروانندۀ (Vicente Feliú)گونه که در بیای از ترانۀ زیسناه فلیو  هما 

شودس "با قلبی در مشتس با دنت رالی کوه را از نشر راه  گرد  ماس گفاه می دزره
های پی   داری ". ای  ترانه تودیفی شاترانه از رزیارزیی کوبا با همۀ چال  برمی

 رزنت.
 رفالاس

ایش  کشه بشحشرا  نشیشسشاشمشی  های مافازت به ای  توافق رنیده ما از دیدگاه
تشدیشد ششده انشتس  91-گیری کوزید داریس که در دز نال اریر با همه نرمایه

های اجامشاتشیس رشودرشواهشی ز  نبب افدای  بییانییس محرزمیت ز نابرابری

 ادامۀ گزارشی از برگزاری موفق نشست ... 

  ۹ادامه  در صفحه 



۶۰۴۶آبان   ۶۱دوشنبه   ۹   ۶۶۱۱شمارۀ    

اندس به  برندس ز به نفع امپریالیس  کنندس اجماع را از بی  می اتامادی را تشدید می بی
الشمشلشلشیس  دزر افکنی . تفرقه همیشه به نفع نیرزهایی انت که نرمایۀ مالی بشیش 

 کنند.  ّدانالال س ز امپریالیس  را نمایندگی می
های نیانی جوانا  که  ناپذیر مشارکی داری : تشکیل نازما  ما زییفۀ اجانا 

های گسارده ز ماکثری کنند کشه امشرززه  به نه  رود باید کارشا  را ماوجه گرزه
 تحت تأثیر جّدی بییانیی ز غیرنیانی شد  قرار دارند. 

های تارییی ادلی بوده انت ز رواهد بود. مشا  مو وع جوانا  یکی از مو وع
مسئولیت داری  که مشارکت فتال ز پیکارجویانهن آنها را در مبارزه تالویت کنی . نال  

شود که آنها  های جدید در ناراما  ز مدیریت زما  حال باتا می پیشاهنگ نسل
هشای ادشلشی   پذیری ز احساس تتلق به پی  برنشد. هشدف آینده را نید با مسئولیت

های کمونیست ز کارگری ایجاد محیطی برای تأمشلس  المللی حد  های بی  نشست
های ماالابلس ز هشمشبشسشاشیشی  نظرس همکاریس توافق بر نر موا ع ز اقدام تبادل

انارنانیونالیسای بوده انت. برای رنید  به ای  هدفس ما باید رزابط شفافی مبانی 
کندس داشاه  هاس ز تالویت آنچه ما را ماحد می بر اتاماد ز دداقتس احارام به تفازت

 باشی .
مثابه محیطی مفید ز  رزری برای  هاس به حد  کمونیست کوبا برای ای  نشست

های کمونیست ز کارگری جها س ارز  قائل انتس  نظر ز همکاری بی  حد  تبادل
داری به حشالشوق کشارگشرا س  ای که زی گی آ  تهاج  شدید نرمایه زی ه در زمانه به

المللیس مانورهای  کارزارهای  ّدکمونیسای رش س افدای  تهدید دلح ز ثبات بی 
های قهشریس ز  نازی ز اطالتات نادرنتس رفاارهای دزگانهس کاربرد اقدام ثبات بی

 یی ز فرهنیی انت. های رنانه جنگ
ای که هشمشواره در  حد  کمونیست کوبا به شایسایی تارییی نیرزهای نیانی

گاه انت ز رشود را بشه  ها مشارکت داشاه گیری ز بهبود کار ای  نشست شکل اند آ
 داند. ها ماتهد می ادول بنیادی  ای  نشست

های برادری که به تاریشخ  کوبا بر زییفهن تمیالًا انسانی رود در همبسایی با ملت
انشدس  مبارزات رود زفادارند ز در هر نالطه از جها  به مالازمت ز نازندگی مششغشول

کند. ابراز همبسایی انارنانیونالیسای به متنای ادای دی  بشه آنشهشایشی  تأکید می
ای نونیالیسای مبانی بر قانو  ز تشدالشت  انت که از تدم ما برای ایجاد جامته

 اند. اجاماتی ز در دفاع از حق حاکمیت ز اناالالل ملی پشایبانی کرده
در نایجهس کوبای پروزه  مارتی ز نونیالیس  فیدل پکانارز  هرگد از همراهی 
با میه  پنیمو   بولیوار ز هوگو چازز دنت نیواهد کشید. به دزنای میا  ایش  
دز رهبرس که در مبارزه برای اناالالل زاقتی ز یکپارچیی آمریکای التی  ز کارائیب 

 شکل گرفاه انتس ریانت نیواهد شد.
های کوباییس پیرززی انالال  بولیواری پدر زنشدزئشال  فاشلشی  برای کمونیست

کننده در تاریخ مبارزه در راه کسب اناالاللس یکپارچییس ز تلیه  آزر ز تتیی  شیفت
امپریالیس  در آمریکای التی  ز دریای کارائیب انت. به همی  دلیلس ما بر حمایت 

نظامی آ س ز از رفیق نیکشالس -ردشهن رود از ای  رزند نیانیس از اتحاد مدنی بی
 کنی  )کف زد  حا را (. مادزرز مورزس تأیید می

کند کشه  حد  ما بر همبسایی ز پشایبانی رود از انالال  ناندینیسای تأکید می
 ییس ز دیپلماتیک امپریالیس  آمریکا انت. امرززه در محادرۀ نیانیس رنانه

های مردم پورتوریکوس فلسطی س ز جمهوری دموکراتیک تشربشی دشحشرا  آرما 
 قیدزشرط ز قاطع ما برروردار رواهند بود.  همیشه از پشایبانی بی

های کمونیست جشمشهشوری رشلشق چشیش س جشمشهشوری  های حد  ما به تال 
نونیالیسای زیانامس جمهوری دموکراتیک رلق کرهس ز جمهوری دموکراتیک رلق 

 فرنای . الئوس در ایجاد نونیالیس  درزد می
آمید کنیرۀ اریشرششا س  های چی  برای برگداری موفالیت زی ه به کمونیست ما به

 گویی  )کف زد  حا را (. کنیرهن بیسا س تبریک می
 

 رفالای تدیدس
های بسیار درنت فرمانده کل قوا فیدل کانارز رززس  اجازه دهید از میا  اندیشه

گفت ز برای ما به جا گذارد: "ما  ۰۶۶۱به دحبای اشاره کنی  که از در ازایل نال 
هشایشی  های دموکراتیکس ششیشوه های نوی س شیوه های انالالبیس شیوه باید به شیوه

مطابق با دموکرانی انالالبی ز دموکرانی کارگریس تمل کنی س زیرا نونیالشیشسش  
یتنی همی . نونیالیس  دقیالًا به متنای حکومت اکثریت کشور بر کشور انت  ز 

کنندس که قانو  انالالبی رود را بشه  کنندس که تولید می اند که کار می اکثریت آنهایی
 کنند."  نیرزی ررد ز با نیرزی انر ی رود ِاتمال می

های فرازانی که در ای  نشست بشا  راطر ابراز همبسایی رواه  به در پایا س می
مبارزات قهرمانانۀ مردم کوبا در برابر تجازز دائمی امپریالیس  آمشریشکشا در تشال  

 برای در ه  شکسا  انالال  شدس تشکر کن .
ما با محادرۀ جنایاکارانۀ اقااادیس تجاریس ز مالی آمشریشکشاس کشه در زمشا  

طلبانه تشدید شدس قاطتانشه ز رشالقشانشه  گیری پکرزنا  فردت رزدررزیی ما با همه
یی ز ررابشکشارانشه بشا هشدف  ای . مردم کوبا نه در برابر کارزارهای رنانه مالابله کرده

تحریف زاقتیت ز ایجاد تفرقه در میا  ملت تسلی  شدند ز نشه در بشرابشر  ادامۀ گزارشی از برگزاری موفق نشست ... 
پیامدهای اقااادی قرار گرفا  ناتادالنۀ کشوبشا در فشهشرنشت جشتشلشی 
کشورهای حامی ترزریس  که مشکالت بیشاری را برای تونتۀ کششور ز 

تواند تدم ما را برای  کند. هیچ مانتی نمی توجه به نیازهای مردم ایجاد می
مالازمتس مبارزهس ز پیرززی نست کند! همبسایی شما با ما در ای  نبرد به 

توانیشد  شود. شما نید همیشه می دهد ز موجب دلیرمی ما می ما انر ی می
 رزی کوبا ز انالال  آ  حسا  کنید!

 زنده باد نونیالیس !
 زنده باد انارنانیونالیس  پرزلاری!

 میه  یا مرگ!
 شوی ! ما پیرزز می

 )کف زد  حا را (
 
 

متن سخنرار، رمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در 
های کموریست و  الملل، حزب ودومین رشست بین بیست

 کارگری 
  

 رفالای تدیدس
نمایندگی از حد  تودهن ایرا  مایل  از ای  فردت انافاده کشنش  ز از  به

کن  که میدبا  ای  گردهشمشایشی مشهش    حد  کمونیست برادر کوبا تشکر 
به  های جها  در نرزمینی انت که در حال حا ر نونیالیس   کمونیست

رهبری حد  کمونیست در آ  در حال نارت انت. نشست کنونی ما در 
گیری کوزید انت. ز  حضوری ما از زما  آغاز همه  هازانا نیسای  نشست 

فالشط بشرای  نشست که نه  تر از کوبا برای برگداری ای   چه کشوری منانب
رود س بلکه همچنی  برای کمک به دییر کشورهای جها  در مشهشار 

  چشمییری کرد. گیری تال   کرد  ای  همه
های کمونیست ز کشارگشری در  المللی حد  زدزمی  نشست بی  بیست

شود که در آ  جامتهن بشری  برگداری می برانییدی  بحبوحهن ز تیت چال 
تا کنو   ۱۱۱۰  رزنتس که از نال  داری رزبه فالط با بحرا  تمیق نرمایه نه

ررشدادی کشه بشه  -ادامه داردس بلکه در پی حملهن رزنشیشه بشه ازکشرایش 
امکشا   -آ  در گسار  ناتو در ارزپا ردمت کرد  های  امپریالیس  ز برنامه

  زقوع درگیری نظامی جهانی نید افدای  یافاه انت.
 

 توازن یهار، ریروها
 رفالای تدیدس

چند رزز دییرس ددزپنجمی  نالیرد انالال  کبیر نونیالیسای اکاشبشر 
نیسای  بار در تمل ثابت کرد کشه   انت که جها  را دگرگو  کرد ز برای 

رغش   داری زجشود دارد. بشه جاییدینی زاقتی ز تشمشلشی بشرای نشرمشایشه
های جنب  کمونیسای ز طبالهن کارگر در پی فرزریدی اتشحشاد  نشینی تالب  

داری آ  را  پردازا  نشرمشایشه های بلوا شرقس که نظریه شورزی ز دزلت
هشای  امرززه آرما   تفسیر کردندس نی نال پس از آ  رززهاس  «پایا  تاریخ»

مارکس ز انیلس ز لنی  برای داشا  دنیایی بهار ز فارغ از اناثشمشار بشار 
  شود. ز برای تحالق آنها کوش  می گیر شده انت  دییر همه

از نظر ماس تواز  جهانی نیرزها در برابر نلطه ز نرکردگی آمشریشکشا در 
نود رشود  را به «نظ  جهانی»تواند  نمی  حال تغییر انتس زیرا آمریکا دییر 

حف  ز تحکی  کند. یک تامل مه  در ای  تغشیشیشر تشدریشجشیس تشونشتشهن 
اقااادی چشمییر چی  ز پیشرفت آ  در تردهن فّنازری انت. آمریکا ز   

مالابله با ای  ز عس جها  را به نشمشت   ا  برای  ماحدا  کلیدی ارزپایی
داده   دهند که چی  را هدف قشرار  رطرناکی نوق می «جنگ نرد جدید»

گیشری تشهشاجشمشی  انتس حای در حالی که چی  فتاالنه از هرگونه مو ع
طور که در حال  دلح ز همکاری انت. هما  کند ز رواها   رودداری می

راحشاشی مشمشکش  انشت  بشه  حا ر در ازکرای  شاهدی س هر محانبهن غلط 
ای بکششانشد  جانبه ز درگیری نظامی همه «جنگ گرم»را به  «جنگ نرد»

  بار رواهد بود.  جامتهن بشری فاجته که برای 
 همبسایی با کوبا  رزری انت!

 
 رفالای گرامیس

رزشنی نشا  داده انت که برای حف  مشنشافشع ز پشیشششُبشرد  آمریکا به
انت از نالح قدرت مالی جهشانشی   های امپریالیسای رود حا ر  نیانت

 -زی ه تلیه کوبا ز زندزئالس ز حاشی ایشرا  به -رود تلیه هر کشور یا ملای
هشای  انافاده کند. فالط نیرزهای مارقی هساند کشه بشا چشنشیش  ششیشوه  

جشامشتشهن »ادطالح  در حالی که به  کنندس  غیرانسانی ز رذیالنه میالفت می
هشا ز نشونشیشال  کارا  ز لیبرال دموکرات س زیر نیطرهن نومحافظه«جهانی

های شرکایس  داریس ز نید رنانه های پیشرفاهن نرمایه ها در دزلت دموکرات 



۶۰۴۶آبان   ۶۱دوشنبه    ۶۴   ۶۶۱۱شمارۀ    

  کنند. ها حمایت  منی می کنند یا حای از ای  شیوه می یا در ای  باره نکوت 
هشا ز دنشاشازردهشایش  را  ایاالت ماحد آمریکا همچنا  انالال  کوبا ز آرمشا 

دهد. هدف از محادشرهن اقشاشاشادی ز  می  تهدیدی شیطانی در قارهن آمریکا نشا  
تشالشیش    ششودس  نال انت اتشمشال مشی ۶۱های غیرانسانی تلیه کوباس که  تحری 

های کوبا در ادامهن راه  برای ناراش  نشونشیشالشیشسش  انشت.  گذاشا  تال 
گیری دربارهن آیشنشدهن رشود را  آمریکا حق ملت کوبا برای تامی   های پیاپی  دزلت

جمهور قبشلشی  نیانت رارجی رئیس  اند. دزلت باید  به هما   آشکارا تهدید کرده
های دارلی ز دام  زد  بشه آنشهشاس بشا  دهد که برای برانیییا  ناآرامی ادامه می

  نرنیونی دزلت نونیالیسای کوباس تال  کرد. هدف 
حد  تودهن ایرا  همواره از حامیا  نرنیت انالال  کوبا ز اهداف تشالشی آ  

بوده انت ز همراه با مردم کوبا ز حد  کمونیست کوباس  برای نارا  نونیالیس  
  همچنا  به ای  حمایت رود ادامه رواهد داد.

آمید امپشریشالشیشسش  بشه  گرایانه ز تحریک های مدارله حد  تودهن ایرا  نیانت
حد  تشودهن ایشرا     کند. کشورهای دییر را محکوم می  نرکردگی آمریکا در کوبا ز 

همراه با همهن مردم ز نیرزهای پیشرز در نرانر جها  رواناار لغو بدز  قشیشد ز 
های تحمیلی آمریکا بر کوبا انت. اکثریت قشاطشع کششورهشای  تمام تحری   شرط 

نازما  ملل ماحد رنمًا رواناار پایشا  داد  بشه   جها  بارها در مجمع تمومی 
ز دزلشت نش ادپشرنشت   اند. فالط دزلت آمریشکشا  های آمریکا تلیه کوبا شده تحری 

  اند. انرائیل همواره به ای  روانت رأی میالف داده
 

در ایران  مردم برای آزادی  کرامت  صیلیح  و عیدالیت میبیارزه 
 کنند م،

 رفالای تدیدس
ششهشرهشا ز   اناا  رود ز در بسیاری از  ۵۰طی چند هفاهن اریرس ایرا  در تمام 

ای بوده انت. متار ا  رواناار  یی تازه ها بار دییر شاهد رید  توده شهرناا 
اند. اکنشو س  تدالت اجاماتی  حالوق بنیادی انسانی ز دموکراتیک رود ز رواناار 

  هساند. ناالر حاک   متار ا  آشکارا رواناار پایا  داد  به دیکااتوری دی 
نال اریر انت.  ۰۱یی چهارمی  رید  گسارده ز پیییر در  ای  اتاراض توده

دهد که مردم ایرا  تمیالًا ز به طشور گسشاشرده  نشا  می  رزشنی  رید  کنونی به
انشد. زنشا  ز  آ  زده  دنت رد به نینهن دیکااتوری حاک  ز احشکشام ارتشجشاتشی 

  دانشجویا  ز جوانا  در پیشاپی  دفوف ای  مبارزه قرار دارند.
های گساردهن کنونی در ادامهن دز نال اتاشاشا  مشدازم ز گسشاشردهن  اتاراض

همچنی  تظاهرات زنا  ز دانشجویا  تلشیشه   کارگرا  ز متلما  ز بازنشسایا س ز 
های یالمانه ز  دمردمی ر ی  حشاکش  دشورت مشی گشیشرد کشه فشالشر  نیانت

  ای برای مردم ایرا  به همراه داشاه انت. ناباله بی
دردد از جمتیت ایرا  در زیر رط فالر ۰۱حای بر اناس آمار رود ر ی س تالریبًا 

های نولیبرالشی در  ها نال اجرای نیانت ز تیت نایجهن ده  کنند. ای   زندگی می
ز بانک جهانی تجشویشد ز تششویشق  المللی پول  ای  حکومت انت که دندزق بی 

رزّیهس زرششکشسشاشیشی بسشیشاری از  نازی بی اندس ز از جمله شامل راودی کرده
آزرس ز پایمال شد  زحشیانهن حالوق ز  های کوچک ز ماونطس بیکاری نرنام بنیاه 

کارگرا  بوده انت. منافع طبالاتی ای  ر یش  هشمشسشویشی   های اجاماتی  حمایت
گشیشری  انیلی دارد که نمشت  تنیاتنگ ز محکمی با منافع بور زازی بدرگ فاند ز 

  کند. اقااادی ز نیانی کشور را تتیی  می
زی ه زنا س جوانا س دانشجشویشا س ز )در  به -زقفهن زحماکشا  ایرا  رید  بی

ر ی  حاک  را  -های نفای جنو  کشور قراردادی در میدا  رززهای اریر( کارگرا  
توجه دارد که نیرزهای امپریالیسای ز   رز کرده انت. حد  ما  با چالشی جّدی رزبه

دزلشت   زی ه ر ی  تشربسشاشا  نشتشودی ز  به -یی ارتجاتی آنها همدناا  منطاله
قیام کنونی را فردای برای درالت در امور ایرا  ز تشالشویشت  -ن ادپرنت انرائیل

نیرزهایی مانند بالایای ر ی  برکنار شدهن شاه ز   بینندس  ددموکراتیک می  نیرزهای 
  کنند. ها تأمی  مالی می در آلبانی که نتودی نازما  مجاهدی  رلق مساالر 

دراحت اتالم کرده انت که در برابر هرگونه مدارلهن امپریالیسشاشی  حد  ما به
ایش  کشه  از همهن نیرزهای مارقی ز چپ ایرا  روانشاشه  در ایرا  رواهد ایسااد. ما 

مشلشی -دزلت دموکشراتشیشک  همراه با یکدییر به جبههن  ددیکااتوری برای برپایی 
  بپیوندند که هدف  برقراری آزادی ز اناالالل ز تدالت اجاماتی در ایرا  انت.

 رفالای تدیدس
های  ّدامپریالیسای پشو  ر یش  ایشرا  ز  باید تأکید کنی  که در پشت لفایی

منطالهس جمهوری انالمی ایرا  مددکار همیششیشی  مانورهای فرانرزمینی آ  در 
در موارد ماتدد دیشد: از   توا   منافع امپریالیسای بوده انت. ای  مددرنانی را می

ها( در نیکاراگوئه گرفاه تا رابطهن  حمایت جمهوری انالمی از ُکناراها ) دانالالبی
پنهانی جمهوری انالمی ایرا  با آمریکا ز ر ی  آپارتاید آفریالای جنوبی در دهشهن 

نازی ز نرنیو  کرد  جمهشوری  ثبات بی  س تا مشارکت فتال ز مکرر آ  در ۰۶۰۱
دموکراتیک رلق افغانساا س پز از مشارکت  در جنگ دارلی در تاجیکساا  ز در 

برری از  تهاج  ز اشغال بتدی هر دز کشور افغانساا  ز تراقس تا حمایت مدازم از  

ز اینها فالط چشنشد نشمشونشه از   تری  نیرزهای منطاله )از جمله طالبا (. ارتجاتی
   ّدامپریالیسای اّدتایی جمهوری انالمی ایرا  انت! کارنامهن 

نیانت رارجی جمهوری انالمی ایرا  فالط با غریدهن حشفش  ز بشالشای ر یش  
فالط  شود. به همی  تلتس بر رالف تبلیغات رود س نه می ناالر حاک  تدزی   دی 

طور که در گشذششاشه رنشیشده  )هما    رهبری ر ی  به توافق با آمریکا رواهد رنید 
در   انت( بلکه به همکاری برای تأمی  منافع امپریالیس  به نرکردگشی آمشریشکشا 

های رارجی ای  ر ی  ماجراجویانه ز رشطشرنشاا  منطاله ادامه رواهد داد. نیانت
نه نمایندهن منافع مردم ایرا  ز نه در ردمت منافع مردم ایشرا    زجهس  هیچ انت ز به

  انت!
 رفالای گرامیس

با موفالیت برگشدار ششد. انشنشاد  ۰۰۱۰کنیرهن هفا  حد  تودهن ایرا  در ررداد 
 -نازی زمینه که در کنیره تاویب شدس بر اناس آماده  های حد   ادلی نیانت

دموکراتیک تشدزیش  ششده -ملی  برای تحالق انالال   -در شرایط مشیص کنونی
ایشرا    دموکراتیک تنها زنیله برای گذار -انت. در ای  مالطع زمانیس انالال  ملی

هشای بشنشیشادی  ای انت که باوا  در آ  دگرگونشی از چنیال دیکااتوری به مرحله
مردم ز برای تأمی  منافع مردم تحالق بیشیدس ز در نشهشایشتس    رزری را به دنت 

کرد. نلطشهن ر یش  زالیشی ز انشالم   زمینهن نارا  نونیالیس  در ایرا  را آماده 
س مانع ۰۵۶۱  در ازایل دههن  ٪۰۵۵نیانی بر ایرا  از زما  شکست انالال  مردمی 

ملیس   های بنیادی  رزری در ایرا  برای تضمی  دلح ز حاکمیت  ایجاد دگرگونی
های انسانی ز دموکراتیکس ز تحالق تدالت اجاماتشی بشوده  تأمی  حالوق ز آزادی

نال گذشاه در ایرا  رخ داده انت رشیشانشت بشه  ۰۱زاقع در طول  انت. آنچه در 
ز شکست رورد  انالال  انت. بیشار آ    ٪۰۵۵ها ز اهداف ادلی انالال   آرما 
انت. تجربه به مشا  نیافاه باقی مانده  ها امرززه نید همچنا  تحالق ها ز هدف آرما 

دموکراتیک تهدیدی برای امپریالیسش  آمشریشکشا ز -آموراه انت که انالال  ملی
آ  انت. بنابرای س از ای  دیدگاهس ما مبارزه با امپریالیس  را تناری مه  در  نلطهن 

دموکراتیک ز در زاقع در تثبیت دنشاشازردهشای -ملی  رزند تدارا ز تحالق انالال  
  دانی . درازمدت آ  می

ها اتشاشمشاد ز اطشمشیشنشا   در ای  مبارزهس اهمیت زیادی دارد که ما کمونیست
دییر قشرهای اجاماتی را به دنشت آزریش  تشا   زحماکشا  ز همچنی  طیفی از 

از راه تلفیق رشوانشِت   باوانی  جبههن ماحد رلق را بسیج کنی . تحالق ای  امر فالط 
های بشنشیشادی بشرای بشهشبشود  تأمی  حالوق بشر ز حالوق دموکراتیک با دگرگونی

  اجاماتی ز اقااادی اکثریت مردم ممک  انت. ز تیت 
توانشنشد  گفاهس نیرزهای ارتجاتی می بدز  ایجاد جبههن گساردهن ماحد رلق پی 

طور کشه  نپس قدرت نیانی را به دنت گیرندس هما   در جنب  نفوذ پیدا کنند ز 
 در ایرا  پی  آمد. ٪۰۵۵در نال 
گیری نیانی رانت افراطی ز فاشیسای در چند نشال ارشیشر در چشنشد  قدرت

آشکار بوده انت. ای  هما  آمریکایی انت که به نشام   کشورس از جمله در آمریکاس 
ز برای فرزنشانشد  رشوانشت  ش  دهه تحری  بر کوبا اتمال کرده  «دموکرانی»

  شماری ترتیب داده انت. مردم در کشورهای دییرس کودتاهای بی
یکی دییر از پیامدهای ناتوانی ز ناکامی در ایجاد جبههن گساردهن ماشحشد رشلشق 

امپریالیس س ناتوانی در دفاع از دلشح جشهشانشیس   های ارتجاتی محلی ز  تلیه ر ی 
طشور کشه  انت. هشمشا   زیست جها س ز در زاقع دفاع از کل جامتهن بشری  محیط

بشه  -بار جنگ رزنیه ز ازکرای  نشا  داده انشتس جشهشا  پیامدهای زقایع انف
نظامی شد  نشریشع رفشاشه انشتس ز اکشنشو    به نمت  -پیشاازی آمریکا ز ناتو

ییس آشکارا در هر دز طرف دیشده  جنگ هساه  تریس حای  انداز درگیری فجیع چش 
ای که بشر در حال حشا شر بشا آنشهشا  های تمده در نهایتس ریشهن بحرا    شود. می

  انت. داری نهفاه  مواجه انتس در نرمایه
بینی  که نیرزهای رانت  داری در بحرا  طوالنی تمیالی قرار دارد ز می نرمایه

گرایانهس بار دییر در حشال یشهشورنشد. ایش   های نظامی گرای   افراطیس همراه با 
حشالس فشردشاشی انشت بشرای   ز تیت رطرناکی برای بشر انت. زلی در تی  

تهدید   های آ س  داری ز نیانت نرمایه ها ز دییر نیرزهای مارقی که با کمونیست
زیسشتس حشالشوق  دفاع از دشلشحس مشحشیشط مالابله کنند ز برای فاشیس س ز جنگ

بکوشند. بر تهدهن مانت که ای  فردت را از  نونیالیس  کارگرا س همبساییس ز 
  ترده شانه رالی نکنی . دنت ندهی  ز از مسئولیت رود در ای  

بشری با آنهشا   های رطرناکی که امرززه جامتهن  فالط برای بحرا  داری نه نرمایه
نداردس بلکه رود تامل ادلی ای  مشکالت انت. الباشهس   حلی  رزنت هیچ راه رزبه

نونیالیس  فرایندی شدنی زلی پشیشچشیشده   دانی  که پیشرزی به نوی  همهن ما می
اجشاشمشاتشی ز   انت که در هر کشوری مافازت رواهد بود ز به مرحلشهن تشونشتشهن 

راطر بشر ز  اقااادی بسایی دارد. با ای  حالس تغییری الزم ز حیاتی انت که به
 دورت گیرد. نیارهن ما باید 

تا  در راه تحالق دلحس پیشرفتس ز نونشیشالشیشسش  درزد  به همهن شما در مبارزه
 فرنای . می

 پیرزز باشید.
 زنده باد همبسایی انارنانیونالیسای.

 با درزدهای رفیالانهس
 کمیاهن مرکدی حد  تودهن ایرا 

 ادامۀ گزارشی از برگزاری موفق نشست ... 
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کششششششششششششششششور 
پبدحجابی س به 
دنت "پشلشیشس 
امشششششنشششششیشششششت 

ارالقی" پگشت ارشاد  در تهرا  دناییر ز مورد بدرفااری قرار گرفت. از چنشد رزز 
 بتد در بیمارناا  در ز تیای "مشکوا" درگذشت.

زیش ه  ای از اتاراض تلیه ر ی  زالیی را برانیییت که بشه مرگ مهسا موج گسارده
هشای مشردم  زنا  در پیشاپی  آ  قرار دارند. ای  موج یکی دییر از موارد اتشاشراض

ایرا  ز در ادامهن آنهانت. مردم ایرا  دچار فشالشر ز مششکشالت فشدایشنشدهن زنشدگشی 
های مکرر در زاکن  به کمبود آ  ز نشانسشور  س اتاراض۱۱۱۰اند. از نال  رززمره

هایی در زاکن  به افدای  قشیشمشت  س اتاراض۱۱۱۱دورت گرفاه انت. در ماه مه 
های غالتس دورت گرفاه انت. ای  نار ایشاشی  زی ه فرازرده مواد غذایی انانیس به

ز اندجارس از ازانط ماه نپاامبر گذشاهس با رش  مردم از اتمال قوانی  ارتجشاتشی ز 
زیش ه زنشدگشی زنشا س را  نرکوبیرانه در آمییاه انت که زندگی رززمشره مشردمس بشه

 ناپذیر کرده انت. تحمل
ما با زنا  ز جوانانی که برای کسب آزادی فردی ز دموکرانی در ایشرا  پشیشکشار 

 کنی . کنند ابدار همبسایی می می
های جاریس که از اناا  کردناا  آغاز شدس اکنو  به نرانر کششور ز  اتاراض

دانششیشاهس از  ۰۱طبالات گوناگو  اجاماتی گسار  یافاه انت. دانشجویا  در 
های تهرا س شریفس ادفها س ز فردزنیس راه اتاراض را نششا   جمله در دانشیاه

دهند. آنها دییر حا ر به پذیر  تفکیک جنسیای تحمیلی نیساند. کارگرا  در  می
کنند ز اتحادیهن دنفی متلمشا  رشوانشاشار  های دنتت نفت نید اتااا  می شرکت

رواهشانشهن  اتااا  نرانری انت. شتار "ز س زندگیس آزادی"س که در مبارزات آزادی
 رلق ُکرد مطرح شدس اکنو  در کل جنب  اتارا ی گسار  یافاه انت.

ها زاکن  نشا  داد ز پلیس ز نشیشرزهشای  ر ی  زالیی با مشت آهنی  به اتاراض
مسلح را به مالابله با مردم فرنااد. ددها نفر در اثر رشونت پلیس جا  بشارشاشنشد ز 

هدار نفر بیشار ششده ۰۱شدگا  احامااًل از  تدهن زیادی زرمی شدند. تتداد بازداشت
 انت.

دهد که ر ی  زالیی از مشردم رشود در هشراس  زاکن  قدرت حکومای نشا  می
کنشد. بشا زجشود ایش س  انت ز بنابرای  در برابر هر مالازمای با تمام قدرت مالابله می

مبارزهن زنا س جوانا س دانشجویا س ز کارگرا  ایرا  ادامه دارد. ما با مبارزهن آنهشا ابشراز 
کنی  ز همراه با آنها رواها  آزادی همهن دناییشرششدگشا  ز پشایشا   همبسایی می

 داد  به بررورد نظامی با غیرنظامیا  هسای .
 زنده باد همبسایی انارنانیونالیسای!

 اشاایرمارا -حد  کمونیست اتری  
 

 بیاریٔه حزب کموریست اسپاریا 
 در همبستگ، با رفقای حزب تودۀ ایران

 
های اریرس در نرانر ایرا  تظاهرات ماتددی تلیه دیکشاشاتشوری زالیشی  در هفاه

ازج گرفاه انت که رواناار رتایت حالوق بشر ز پایا  داد  به حکومت دیکااتشوری 
هاس زنا  ز دانشجویا  ز در رززهای اریر کشارگشرا   انت. در رط مالدم ای  اتاراض

رید جنو  قرار دارند. زحماکشا  ایرا س پس از دز نال اتشاشاشا  ز  مناطق نفت
هشا در زاکشنش  بشه  گویند دییر بس انشت. ایش  اتشاشراض اتاراض گساردهس می

المللی پول ز بانک  های نولیبرالی ر ی  در پیرزی از دناورهای دندزق بی  نیانت
نشابشالشه  جهانی انت که طبق آمارهای دزلایس جمتیت ایرا  را به نطح فالری بشی

 کنند(. دردد مردم زیر رط فالر زندگی می۰۱نوق داده انت )
در ای  ز تیتس حد  کمونیست انپانیا از رفالای رشود در حشد  تشودۀ ایشرا  

رواند. حد  تودهن ایشرا  از ارکشا   کند ز دییرا  را به ای  حمایت فرامی حمایت می
هانت که رود تشحشت پشیشیشرد ز  هانت گرچه دهه انانی حمایت از ای  اتاراض

 نرکو  بوده انت.
ما نیدس مانند رفالای حد  تودۀ ایرا س هرگونه مدارلهن رارجی ز نشوءانشاشفشاده از 

کنی  کشه  کنی . در  م س فرامو  نمی های برحق در ایرا  را محکوم می اتاراض
های  ّدامپریالیسای ر ی  ایرا  در  رغ  لفایی به

مشرزی آ  در مشنشطشالشهس  یاهر ز مانورهای برز 

همبستگی فعال جنبش کارگری کمونیستی در  
کشورهای جهان با مبارزه مردم ایران برای 

 عدالت، آزادی و دموکراسی
همیام با تدازم امید بی  جنب  قهرمانانه مردم ایرا  ز بشه زیش ه زنشا س 
جوانا  ز دانشجویا  ز دان  آموزا  کشور بر  شد ر یش  زالیشی ز دنشنشیشاه 
انابداد حاک  همبسایی حد  های کمونیست ز کارگریس جوانا  کمونیست ز 
اتحادیه های کارگری در جها  با ای  جنشبش  گسشاشر  یشافشاشه انشت.  در 

یونایت" در بریاشانشیشا در ششهشر ” کنفرانس ناالنه فتاال  ز  اتحادیه نرانری 
قطتنامه جشامشتشی در رابشطشه بشا   در هفاه ازل آبا  ماه “  بور  مازث” ناحلی 
با اکثریت قاطع  بشه تاشویشب رنشیشد.  در ایش  “  ز س زندگیس آزادی” جنب  

تشکیالت دمشوکشراتشیشک ” کنفرانس فتاال  ترقی رواه انیلیسی بیانیه مشارا 
نازما  زنا  دموکراتیک ز ترقییواه جشهشا  ز نشیشد  ۱۱با بی  از “  زنا  ایرا 

مناشر می کندس در مشیشا  “  کودیر” که نازما  همبسایی “  ایرا  امرزز” نشریه 
زابساه به جوانا  کمونشیشسشت “  آزانیارد” شرکت کنندگا   پی  کردند.  نشریه 

فرانسه با اناشار مااحبه ای با یک رفیق جوا  توده ای چیشونشیشی زنشدگشی ز 
مبارزه جوانا  ایرا  در جو رفالا  ز فساد ز بی تدالای حشاکش  در جشمشهشوری 

“ ادز  قبرس” نشریه نازما  جوانا  “  جوانا ” انالمی را بازتا  داد. همچنی  
در مااحبه ای دییر تاویری جامع از روانت های جوانشا  ز زنشا  ایشرا  ز 
شتار های آنا  را ارائه داد.  اتحادیه های کارگری ز نهاد های دانششجشویشی در 
بریاانیاس اتری  ز فرانسه نید به شیوه هشای ابشاشکشاری گشونشاگشو  ابشاشکشارات 
همبسایی رود را با مردمس جوانا  ز زحماکشا  ایرا  نشا  دادند.  در ششمشاره 

گدار  تفایلی ای  ابراز همبسایی ها مناششر رشواهشد “  نامه مردم” های آتی 
شد. در ادامه ترجمۀ فارنی پیام های همشبشسشاشیشی رنشیشده از حشد  هشای 
کمونیست ترکیهس اتری  ز انپانیا ز همچنی  اتالم همبسایی نازما  مدافشع 
حالوق زنا  در نری النکا با مبارزۀ مردم ایرا  را برای اطالع روانندگا  مناشر 

 می کنی .  
 

بیاریٔه همبستگ، حزب کموریست ترکیه با مبارزٔه مردم اییران بیا 
 رژیم والیت فقیه

 
ها ز مالازمت مردم در نالاط مشاشتشدد ایشرا  طشی  به منانبت ادامهن اتاراض

ها ز همبسشاشیشی  های اریرس مایلی  از طرف حد  کمونیست ترکیه دیدگاه هفاه
 رفیالانۀ رود را بیا  ز ابراز کنی .

هاس جنایت  تدالای هاس بی گرای ایرا  مسبب نابرابری داری انالم ر ی  نرمایه
 اندیشی انت که کل کشور را در بر گرفاه انت. تلیه مردمس ز تاریک

های کشور همسایهس قیام ز مالازمت مشردمس زنشا س ز جشوانشا   ما کمونیست
کنی  ز شجاتتس امیدزاریس ز تشدم ز ارادهن آنشا  را  دقت دنبال می ایرا  را به

ناایی . با زجود ای س به نظر ماس مطالبات مردم باید شفاف ز مساالل بشاششد.  می
دهی شود تا هیچ نیرزی دییریس چه در دارل ز چه در رارج  مبارزه باید نازما 

هشای امشپشریشالشیشسشاشی  از کشورس ناواند آ  را انحراف بکشد. اینکه منافع قدرت
همیشه منطبق با منافع طبالهن حاک  در ایرا  نیستس نباید مبارزۀ طشبشالشاتشی در 

گشیشرد  ای  کشور راص را زیر نایه قرار دهد. آنچه ر ی  زالیی از آ  بشهشره مشی
دارِی کارس یل  ز نرکو  فدایندهس ز نالص حشالشوق ابشاشدایشی  منانبات نرمایه

نام ششریشتشت انشالم  های مردم به ها ز حالوق اجاماتی ز دنفی ز آزادی انسا 
 روبی با ای  ناززکار آشنایی . انت. ماس بنا بر تجربۀ رود در ترکیهس به

ای طوالنی در مشبشارزه دارنشدس  مردم ایرا س که تاریخ ز فرهنیی غنی ز تجربه
بی س ز نکوالر هساشنشد. در هشمشیش   ای آزادس برابر حالوقس رزش  شایساهن آینده

تر کرد  تحشالشق  زقفهن حد  تودهن ایرا  در راه نددیک های بی ارتباطس ما به تال 
فرنای  ز بر ادامهن همبساشیشی رشود بشا آ  حشد  تشأکشیشد  ای  آینده درزد می

 کنی . می
 زنده باد مبارزهن مردم برای برابری ز آزادی!

 زنده باد انارنانیونالیس  پرزلاری!
 زنده باد نونیالیس !

 
 

 بیاریٔه حزب کموریست اتریش
 همبستگ، ما مهم است! -تظاهرات در ایران ادامه دارد 

 
 ۰۵نالهن ُکشرد ایشرانشیس در رزز  ۱۱مهسا )به زبا  ُکردی " ینا"( امینیس ز  

  ۶۶ ادامه  در صفحه دلیل رتایت نکرد  پوش  انالمی مطابق با قشوانشیش  ارتشجشاتشی  نپاامبرس به
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تضو هیئت نیانی حد  کمونیست هنشد)مشارکسشیشسشت( ز  -بریندا کارات
باره که  در ای  -همچنی  متاز  رئیس "انجم  زنا  دموکراتیک نرانر هند"

زنشنشد ز  شا  را آت  مشی چرا بی  حمایت از زنا  ایرانی که حجا  یا رزنری
حمایت از زنا  کارناتاکا ) ایالای در جنو  غر  هندزناا ( کشه بشرای حشق 

 کند:  کنندس تضادی زجود نداردس رزشنیری می داشا  حجا  مبارزه می
زنند قلدرهشای  شا  را آت  می تاویرهای زنا  در ایرا  که حجا  یا رزنری

جی پی" )حشد  مشودی حشد  حشاکش  هشنشد( را  های اجاماتی "بی رنانه
های آمشوزششی از  برانیییت تا بر زنانی که با قدغ  کرد  حجا  در مؤنسه

اندس طتنه بار کنند. یکی از آنا  گشفشت: "پایش   نوی دزلت کارناتاکا میالف
رواهند درشاشرا  را بشا حشجشا   شرم هندی که می تاویرها  را به زنا  بی

 کنند. بپوشانند نشا  دهید." طبق متمول ای  قلدرها اشاباه می
نالهن ُکردس در حی  بازداشت در تهشرا س  ۱۱در ایرا  مرگ مهسا امینیس درار 

رشاطشر  "بشد  های گسارده کشیده شده انت. مهسا بشه ای اتاراض به رشاه
اند  حجابی" از نوی نهاد بدنام "گشت ارشاد" دناییر شده بود. شاهدا  گفاه

ای  دلیل در بازداشت پلیس جشا   چندی  بار بر نر از  ربه زده شده بود ز به
هایی دلیشرانشه   هایی نرک  ز ابراز همبسایی داد. ددها ز  ز درار در اقدام
شا  را در آ   های حجا  دناوری رزنری  آت  افرزراند ز در اتاراض به

 آت  انداراند.
انشد. در مشرانش   نفر تا کنو   کشاه ششده ۵۱۰ای از متار ا  پحدزد  تده

بارایا س رواهر تدادار  در اتاراض نمادیشنشی  راکسپاری یکی از ای  جا 
قشیشچشی   ا  را پاره ز موهای  را قیچی کرد ز مشای از موهای مؤثرس رزنری

ا  نهاد. ماتاقب آ  نیلی از زیدئوهایی  باراه ا  را بر تابوت برادر جا  شده
بشریشدنشد ز  ششا  را مشی دییر از زنشا  جشوا  ز درشاشرانشی کشه مشوهشای

هشای  زدند به تشردشهن رنشانشه انداراند یا آت  می شا  را دزر می های رزنری
کشنشد.  ها را نرکو  می اجاماتی رزا  شدند. پلیس در نرتانر ایرا  اتاراض

مشا  را اتشالم  های زنا  ز درارا  ایرا  در همبسایی کامشل ما با اتاراض
 دانی .   کنی . ما در رش  ز طغیا  آنا  رود را شریک می می

اینجاس در کارناتاکاس زنا  جوا  از دناور دزلت به ممنوع بشود  زرزدششا  بشا 
ششا  در  ها نرپیچی کرده اندس ز در مالابلس بشا حشجشا  شا  به کالج حجا 

شا  ایسااده زرشوانشاشار اجشازه زرزد  های زرزدی انسایاوهای بیرز  درزازه
های شرزری قرار گرفاه اند کشه  شدند. آنا  درمترض طتنه ز آزار ز تهدید آدم

اند ز مبارزه شا  را  شوندس اما دزچار هراس نشده از طرف حکومت حمایت می
کنی . ما در  اند. ما با اتاراض آنا  ابراز همبسایی می به دادگاه تالی کشانده

 دانی . رش  آنا  نسبت به انایا  یا تحایل یا تالیده رود را شریک می
هما  اندازه که از زنا  ز درارا  ایرا  که رزنری را هشمشچشو  نشمشاد  ما به

کنی س از زنا  جوا  در کشارنشاتشاکشا کشه   کشند حمایت می آت  می نرکو  به
ها در  کنی . آیا ای  حمایت رواناار حق داشا  حجا  هساند نید حمایت می

هایی چند زجود دارند که حمشایشت از هشردز مشورد  تناقض با یکدگرند؟ دلیل
 درنت زتادالنه انت. 

ها دریاهر  ها زمینهن نیانی دارند. گرچه ای  اتاراض رفت ها ز برز  اتاراض
امر دربارهن "حجا " هساند میرج مشارکشا  ای  انت که: آیا یک ز  حشق 

گیری دارد که چه لبانی بپوشدس با چه کسی متاشرت کشنشدس ز چشه  تامی 
 کسی را برای شریک زندگی رود انایا  کند؟

شا  بشر  هاس مسئله رودمیااری زنا  ز حق برای درا زمینه هر دز اتاراض 
شا   رزری انت. گاهی ممک  انت اتفاق بیفاد کشه  بد  ز گرای  جنسی

ای همسشا   ای مو تییری نیرزهایی انانًا میالف ز ماضاد با ه  در قضیه
داشاه باشند. ای  را فالط باید با یک متیار قضازت کرد ز آ  متیار ای  انشت: 

 کند یا نه؟ آیا از حق زنا  برای رودمیااری ز انایا  حمایت می
طشورکشلشی  داری ز فئودالیس به های نرمایه زاقتیت امر ای  انت که در جامته

مفهوم "انایا " نسبی انت. در دنیایی کاپیاالیسای فرهنگ منتکس کننده 

های حجاب در هند و ایران:  جنگ
 مسئلٔه خودمختاری )اتونومی( زنان

نحوی که یک ز  از طبالهن کارگر یا یک جوا  بشیشکشار  نت به های طبالاتی زاقتیت
 های اجاماتی اقااادی بندرت حق انایا  زاقتی دارند. دلیل نابرابری به

اما ای  برپایی مبارزات در پی  راند  انانباط از آزادی ز رودمیااری از طشریشق 
های نهادی  ز اجاماتی مازرای ناراارها برای پشایشبشانشی از  قانونیذاریس شبکه

کشنشد.  زجه ماوقف نمشی هیچ ها ز حالوقی مانند رودمیااری ز انایا  را به اناباط
هایی مانند نظام کانای ز همچنی  در  هایی نظیر هند که گرفاار شرارت در جامته

 آمید   های رشونت دهه اریر با ترزیج  ایدئولو ی
اکثریت جامته که از حمایت دزلای برروردار انتس "رودمیااری ز حق اناشیشا " 

انشد.  به  نیانت ایجاد شده از نوی کانایس  ز کشمشونشالشیشسش  مشنشوط زابسشاشه
های میالف بنیادگرایی پرده دییری را به مشرزط شد  انایا س حالوقس ز  طیف
کنند. تارییچه قوانی  محدزد کننده در ایرا  ز هند ناگدیر بشا  ها ا افه می آزادی

ها مرتبط هساند. در ایرا س "حجا " به نماد مبارزه  های آ  شرایط حاک  بر جامته
 شا  تبدیل شده انت.  زنا  برای احالاق حالوق

(س هیچ مالرراتی نیاییرانه برای لباس زجود نداششت. ۰۶۵۱( ۰۵۱۶های  تا نال
گشرایشانشه از  با رزی کار آمد  حکومت ر اشاه موجی از تغییرهای فرهنیی غشر 

( پوشید  حجا  مشمشنشوع ۰۶۵۱(   ۰۵۰۱های دههن  راه افااد. در نال نوی از  به
 .۰شد شد. ز  با حجا  مجازات می

ززر از نر ز  در آ  زما  به پلیس امنیای پتأمینات  دناور داده شد که حجا  را به
ت  زنا  بردارند. به مردا  نید دناور داده شد که کاله شاپو پیا کاله مشتشرزف بشه 

ای شد کشه درهشرحشال  کاله پهلوی  بر نر بیذارند! ای  تحمیل تجیب در جامته
کردند یا به کارهایی یدی مشغول بودند  اکثریت زنا  رزناایی که در مدارع کار می

ندرت "حجابی منانب" داشاند. تمدتًا زنا  شهری طباله باال حجابی مشنشانشب  به
هرحال با رشونت تلیه زنا  با حجا  ای  ز ع تغییر کرد. زمانی که  داشاند اما به

زجشود آمشد ز  ززر حجا  زنا  را برداشاند زاکنشششی ششدیشد در بشرابشر آ  بشه به
نشانهن اتشاشراض بشه ر یش  حشاکش   هایی دورت گرفاند. زنا  بیشاری به اتاراض

 پوشید  حجا  را آغاز کردند.  
گیری کرد ز ر ی  محمدر اشاه جاییدی  از   (س حاک  کناره۰۶۰۰(   ۰۵۱۱در نال 

اناشیشا  زنشا   بی  داشا  حجا  به ز شد که ممنوتیت حجا  را لغو کردس ز ک 
زاگذار شد. مبارزه حجا  زمانی که ر ی  شاه نرنیو  شد به شکل کامل درآمشد. 

های مدنی ز حالوق شهرزنشدی  اگرچه مبارزه با شاه بیشار برای دموکرانیس آزادی
گرفتس نایجه نهایی اما ای  شد کشه  بودس اما همه قشرهای مردم ایرا  را دربر می

 نام انالم تأنیس شد. تری  حکومت به دنت رزحانیت افااد ز انابدادی قدرت به
های گسارده زنا  منجشر گشردیشد ز  اجباری بود  حجا  اتالم شد ز به اتاراض

( قشانشونشی بشرای حشجشا  ۰۶۰۵( ۰۵۶۱حالت تتلیق درآمد. اما در نال  قانو  به
 ۰٪هایی شدید ازجمله حبسس جریمه نالدیس ز  تاویب رنید ز مجازات اجباری به

 حجا  پز بتدًا بدحجا   برقرار شد.  ربه شالق برای زنا  بی
رشواهشنشد مشو شوتشی  گونه که رود می مبارزه زنا  ایرانی برای لباس پوشید  آ 

انشدس  دار بوده انت. بسیاری از زنا  جا  رود را در ایش  راه از دنشت داده ادامه
ای انت کشه از  اند ز ددها نفر در تبتید هساند. ای  مبارزه ددها نفر زندانی شده

 شود. نوزاند  رزنری نماد آنا  انت. نوی زنانی بسیار شجاع رهبری می
ُبشرد دنشاشورکشار  های دههن اریر در حاکمیت "بی جی پشی"س بشرای پشیش  در نال
هشای  های کمونال از نمادها ز جشنشواره نیانت

  ۶۳ ادامه  در صفحه ششود. در پشانشخ بشه آ س  مذهبی انافاده مشی
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اند تا به نشنشت ز  بنیادگرایا  جامته مسلمانا  نید بر زنا  مسلما  فشار آزرده
 رن  پوشید  بورکا)برقع( یا حجا  پایبند باشند.

تتداد زیادی از زنا  جامته مسلمانا  با حجا  هساند. بدز  ششک بشر زنشا  
ها حای دراشرا   مسلما  برای پوشید  برقع فشار زجود دارد. در برری مکا 

اند که قباًل چنی  نبشود. بشدز  ششک ایش   نر بساه کوچک نربندی تنگ به
بازتابی از نفوذ فداینده بنیادگرایا  در جامته انت. اما در هندس زنا  مسشلشمشا  

شا  ز  گرایا   د ادالحات در جامته رغ  گرفاار بود  در چنبرهن  فشار بنیاد به
های مسموم  ز موه  رانایرایا  هندز از نوی دییرس برای ادالحات  تهاج 

 در چارچو  اتاالادشا  به انالم مبارزه کرده اند.
هیا بیایید از آن  ای شجاعاره است که همه دمیکیرات این مبارزه

 حمایت کنند.
آمشوزا   ای تمدی ایجاد شده انت که گویا کسانشی کشه از دانش  نردرگمی 

کنند برای آ  انت که آنا  بررالف ازنیفورم متمول  درار کارناتاکا حمایت می
کس تا کنو  با پشوششیشد   ز مالررس برقع بپوشند. ای  کاماًل نادرنت انت. هیچ

رفاه انت. مشو شوع مشربشوط بشه  برقع یا پوش  دورت به کالس درس نمی
 شود. تنوا  حجا  یاد می پوشید  رزنری بود که تمومأ از آ  به

انییده دزلت کارناتاکا از ممنوتیت ای  پوشید  رزنری کامال نیانی انت. با 
توجه به انایابات آتیس ای  ممنوتیت برای پی  برد   بشرنشامشه کشمشونشال در 
جهت قطبی شد  انت. در همساییی ای  ایالتس در ایالت کراالس درارا  بشا 

کنند. در بتضی جشاهشا  ها شرکت می لباس ازنیفورم با حجا  در مدرنه ز کالج
 شود. رزنری با رنگ لباسس هماهنگ می

 
 آید. ویود رم، در کراال به دلیل داشتن حجاب مشکل، به

اهشمشیشت  نظر م  نمادی از یل  انت یا نه زاقتشًا بشی اینکه آیا رزنری زنا  در
انتس نکاه اینجانت که با اجبار درارا  به بشرداششاش  حشجشا  )رزنشری(س 

ای آزادی زجدا  را که با حق تحایشل  ها حق پایه هاس ز حکومت دزلتس دادگاه
 برند. ز حق انایا  فردی مرتبط انت از بی  می

هشای  اند که از طریق آ  ایدئولو ی ای تبدیل شده زنا  در هر دز مورد به زنیله
ششونشد. از نشظشر  ناالر از نوی داحبا  قدرت تشرزیشج مشی بنیادگرا ز اکثریت

تنها از طریق اطاتت از رنوم ز مالررات کاماًل تشنشظشیش  ششده  تاریییس زنا  نه
هشا درنشظشر  درمورد لباسس رفاارس ز کنارل جنسیت رود ذرایر "آبرزی" جامتشه

ای در هر تیلفی از رنوم ز مشالشررات اششاره  اندس بلکه چنی  "آبرز" گرفاه شده
 آزرد. ها نر درمی اناثنا از شدیدتری  مجازات شده بی

نشام دیش  ُمشهشری  در ایرا س قدرت رزحانیت حاک  بر چنا  رنوم ز مالرراتی به
های مسلط را در  محو نشدنی کوبیده انت. در هندس ما دیده ای  که ایدئولو ی

اجشرا  ناالر ماننشد مشانشو انشمشریشاشی بشه چارچو  کلی ماو  مذهبی اکثریت
هشای جشوا   ایش  کشه ززج اند. ما مورد آ  را در جنایات نامونی دیشده گذاشاه

 کنند. یکدییر را از کانت ز جامته دییر انایا  می
شودس  نام "آبرز" بر زنا  تحمیل می هایی به ای که چنی  محدزدیت در هر جامته

برای هر فرد دموکراتیکی زییفه انت که از اتاراض بر  د تبدیل کرد  زنا  
به نمادهای جتلی"آبرز" حمایت کند. ز  را در مالام نماد جشامشتشه هشدف قشرار 

دهند ز ای  تمیالًا مسابدانه انت ز باید با آ  میالفت کشرد. ایش  هش  در  می
 ایرا  ز ه  در کارناتاکا دادق انت.

کنیش . ز در  بنابرای  ما حمایت رود را از زنا  ز درارا  شجاع ایرا  تکرار می
رواهند حجشا  داششاشه بشاششنشد  همبسایی با زنا  جوا  در کارناتاکا که می

 گویی  که ای  انایا  آنا  ز فالط آنا  انت.  می
------------------------------------------------   

 ٪۰ر اشاه در زما  نلطنشاش  قشانشونشی را در  -کشف حجا  در ایرا   .۰
موجب آ  زنا  ز درارا  ایرانی از اناشفشاده از  فرما  داد که به ۰۵۰۰ماه  دی

هاس مراکد اداری ز دزلشاشی مشنشع  چادرس رزبندهس ز رزنری در مدارسس دانشیاه
 شدند ز اطاتت نکرد  از آ  مجازات در پی داشت.  

درنای به هما  نکاه بحا ما اشاره دارد ز به "تغشیشیشر نشلشیشالشه"  نیست. ای  به
شا  هساشنشدس امشا  مند به آموز  فرزندا  جا زالدی  تالقه ربطی ندارد. در همه

طورمشیص در کشوری فرنااد  فرزندا  به مشدرنشه مسشاشلشدم کشنشار  اگر به
ها نشا  از افدای  فالر دارند. نششا  از ایش   گذاشا  غذا باشدس همه ای  گداره

دارند که افدای  قیمت یکی از کاالهای ماشرفشی مشردم در نشبشد هشدیشنشه 
های زندگی انت. باید توجه داشت که ای  افدای  در  ا  افدای  هدینه نایجه
های زندگی رززانه با افدای  درآمد همراه نیست ز بشه کشاهش  ماشرف  هدینه

هشای غشذایشی  شود. پسس ای  کاه  در مارف دانه های غذایی منجر می دانه
هشای زنشدگشی ز  برابر با افدای  گرننیی انت که بازتابی از افدایش  هشدیشنشه
درنشاشی هشمشیش   درنایجه کاه  درآمد زاقتی انت. منظور از افدای  فالر بشه

در درآمد زاقتی مشالشداری افشدایش  در  هر گونه افدای  نینی دییرس انت. به
دنبال دارد یا اینکه برری از کشاالهشا  همه کاالهای مارفی موجود در نبد را به

های مالطتی در  طور که داده شوند. هما  ای منانب برای یکدگیر می جاییدینی
مشتشنشای  دهندس افدای  درآمد زاقتی هشمشواره بشه هند ز بی  کشورها نشا  می

تنهایی مارف مسشاشالشیش   های غذایی انت. ای  مارف به افدای  مارف دانه
نیست بلکه مارف مساالی  ز غیرمساالی  در کنار ه  انت. اما اگر کاهشی در 

-های غشذایشی زجشود داششاشه بشاششد کل مارف مساالی  ز غیرمساالی  دانه
دهنده کاه  درآمد زاقشتشی  آنیاه نشا  -گونه که در هند رزی داده انت هما 

بیشار مردم ز در نایجه افدای  فالر انت. بنابرای  پیوند بی  گرننیی فداینده ز 
متنای کاه  درآمد زاقتی اکشثشریشت مشردم ز در  فالر فداینده همچنا  باید به

نایجه افدای  فالر باشد. بنابرای  پیوند بی  گرننیی فداینده ز فشالشر فشدایشنشده 
 همچنا  دادق انت.

رنشد فشالشر در هشنشد  نظر مشی بر اناس برآزردهای رنمی ز بانک جهانیس به
شود که دییر ارتباطی بی   طور نموده می کاه  یافاه انت ز بر ای  اناس ای 

فالر ز گرننیی برقرار نیست. آنا  با تتریف دزباره "رط فالر" )نطح رشادشی از 
ششونشد( از ایش   زنیله آ  مردم "فالیر" محسو  می های نرانه پولی که به ررج

کارگیری ششارشص هشدیشنشه  کنند. ای  تتریف از "رط فالر" با به ادتا حمایت می
طور که در هند ناراه ششده انشت  شود. اما ای  شارص هما  رزز می زندگی به

نازی ردماتی مشانشنشد آمشوز  ز  دلیل راودی های زندگی به افدای  هدینه
رزز شده" میشدا   ادطالح "به رزیس رط فالر به شود. ازای  بهداشت را شامل نمی

کاه  گویا رز به -گیرد. نیبیا  بر ای  نسبت فالر تیمینی فالر را دنت ک  می
گذارند. شارص جهانی گرننیی نادرنت بود  چنی  تشیشمشیش   انیشت می -

 کند. هایی از فالر را آشکار می زد 

 ادامۀ گرسنگی و فقر...  ادامۀ جنگ حجاب ها... 

تأکید مکرر حد  تودۀ ایرا  بر  رزرت ماشکل شد  فتاال  نشیشانشی در 
نشظشر  تر از آ س همکاری تملی ز تبادل های نددیک به نظریاتشا س ز مه  حد 

دلیل ای  زاقتیت تینی انت که هیشچ  های نیانیس به ها ز نازما  میا  حد 
تواند مبارزه را به پی  ز به نوی پشیشرززی بشبشرد.  تنهایی نمی نیرزی نیانی به

رزش  انت که حد  تودۀ ایرا  به تنوا   حد  طباله کارگر ایرا  همه تشال  
ز امکانات رود را در راه ارتالاء ز تالویت جنب  کارگری میه  ما به کار رشواهشد 

نیانی زاال ز ارزندهن "ز س زندگیس آزادی" در دشورت -گرفت. جنب  اجاماتی
ها نال انت مبارزه را ادامه  بررورداری از دان  ز تجربهن فتاال  نیانی که ده

تواند میخ آرر را به تابوت دیکااتوری زالیی بدند. از ای  راه انت که  اندس می داده
رواه ز گذار از دیکااتوری زالیی حشاکش   تغییر تواز  نیرز به نود نیرزهای آزادی

 شود.  ممک  می
با زرزد فداکارانهن مردم به دحنۀ مبارزهن نرانریس اکنو  باید از یک نو ایش  

درنای در ه  شکسا  ناراارهای حکومت زالیت فشالشیشه ز  جنب  راس که به
های ارتجاتی دینی آ  را هدف قرار داده انتس تحکی  کرد ز تشدازم   ّدارز 

جشویشانشهن  های اجاماتی ز اقااادی تشدالشت بیشیدس ز از نوی دییرس روانت
 رزر را با شتارهای ای  جنب  مردمی تلفیق کرد. از راه تشکیل جبهشۀ زاحشد 

توا  به ای  رزند یاری رناند. موفشالشیشت در ایش  امشر   ّددیکااتوری قطتًا می
رواه ز مشلشی بشر  های ترقی یی ز همکاری میا  حد  مسالدم کار نیانی حرفه

پایهن یک برنامهن حداقل مشارا برای برانیییا  ز گرد آزرد  طشیشف زنشیشع 
 قشرها ز طبالات اجاماتی میالف حکومت دیکااتوری انت.

 

 بست حکومت والیی و ضرورت  ...  ادامۀ  ادامۀ بن



۶۰۴۶آبان   ۶۱دوشنبه   ۶۰    ۶۶۱۱شمارۀ    

( چندی پی  مناشر شد که ۱۱۱۱(   ۰۰۱۰شارص جهانی گرننیِی نال 
ها نشام بشرده  کشوری که در ای  شارص از آ  ۰۱۰دهد هند میا   نشا  می

هشا  جای گرفاه انت )کشورهایی که گرنشنشیشی در آ  ٪۰۱اند در رتبه  شده
اند(. امایاز هند در ششارشص  جدی نیستس از ای  شارص کنار گذاشاه شده

بودس  ۱۰/۱( که  ۱۱۰۰( ۰۵۶۵انت که از امایاز  در نال  ۱۶/۰گرننیی 
تر انت(. ای  رززها  تر باشد میدا  گرننیی ک  بدتر انت. )هرچه ای  رق  ک 

هیاهوی زیادی پیرامو  هند که چیونه به یکی از اقااادهای جها  با رششد 
تریلیو  دالری یا کشوری کشه  ۵شاابا  یا در آناانه تبدیل شد  به اقااادی 

دارد در تشردشه  ای نوپا گشام بشرمشی نوی تبدیل شد  به قدرت اقااادی به
رندس اما گدار  حا ر با زاقتیت اکنو  در هند بشیشششاشر  گو  می جهانی به

همیوانی دارد. جالب اینجا انت که تنها کشوری که در جنو  آنیا از نشظشر 
تر از هند انتس ز آ  ه  بسیار انشداس افشغشانسشاشا   شارص گرننیی پایی 

س ۰۰س نشپشال ۶۰زده نریالنکا  (. رتبه کشور بحرا ۰۱۶زده انت )رتبه  جنگ
تشری را  ها شارص گرننیی کش  که همه آ  ۶۶س ز پاکساا   ۰۰بنیالد  

 دهند. نشا  می
آزر باشد. ای  زاقتیت که گرننیشی  حالس گدار  ای  نهاد نباید تتجب ای  با

رشد دارد از نوی کارشنانا  زیادی گوشدد شده  در کشور جدی انت ز رز به
های نرانه دریشافشت کشالشری رززانشه ز  انت. برای تهیه ای  گدار  از داده

های غذایی اناشفشاده ششده انشت. کشارششنشانشا   دنارنی ناالنه به دانه
گویند از آنجایی که گرننیی فداینده نششانشه فشالشر  کننده ای  گدار  می تهیه

فداینده انتس انایالی نولیبرالیس  نید باید تلت دییری بشرای رششد فشالشر 
ریشدی  مطلق شناراه شود. ای  پیشنهاد در گذشاه از نوی کمیسیو  برنامشه

های شارص جهانی گرننیی امسال بشا زجشود رششد  پذیرفاه شده بود. داده
افدای  را  تولید نارالص دارلی که بسیار ناوده شدهس زاقتیت گرننیی رز به

 نید نشا  داده انت. 
هشای  نندهای موجود درباره افدای  گرننیی در دزره اجشرای نشیشانشت

گیشریش  کشه بشر  هایی را در نظر می اند. در اینجا ما داده دهنده نولیبرالی تکا 
۶۰(   ۰۵۶۰  -۰۵۶۱ز  ۰٪۰۵  -۱٪۰۵های  اناس بررنی دز بازه زمانی نال

دنشت  های بشه اند. در بازه نیستس داده دنت آمده ( به۱۱۰۰-۰۱ز  ۰۶۶۵-
گیری از جمتیت در مالیاس زنشیشع" از نشوی "پش زهش  در  آمده از "نمونه

تشریش   گیری ملی" )بیشی از زیرمجموته ززارت آمار هند( که نشددیشک نمونه
های  های نولیبرالی انتس ز بازه دزم آرری  داده زما  به آغاز اجرای نیانت

گیری از جمتیت در مالیاس زنیع" انشت کشه دزلشت  دنت آمده از "نمونه به
بری  که در ای  دزره از اجشرای  ها پی می اناشار داده انت. ما از ای  گدار 

کالری برای هر نفشر  ۱۱۱۱تر از  های نولیرالی نسبت جمتیای که ک  نیانت
دردد افدای  یشافشت.  ۶۰به  ۵۰شد از  در رزز در رزنااهای هند مارف می

 ٪۵کالری برای هر نفر در رزز بود از  ۱۰۱۱ای  نسبت در جمتیت شهری که 
گیری  دنت آمده از "نمونه دردد افدای  یافت. افدز  بر ای س از آمار به ۶۵به 

( ۱۱۰۰-٪۱۱۰(   ٪۰۵۶  -۰۵۶۶از جمتیت در مالیاس زنیع" در بازه زمانی 
قدری ناروشایند ز هولناا بود که دزلت تامی  گرفت از اناشششار آ   گویا به

هشای  گیری ملی" را زادار نشارشت کشه رز  جلوگیری کند ز "پ زه  نمونه
ای  بهانه که ناکارآمد هساند کنار بیذارد. بشا زجشود ایش س   پ زهشی رود را به

هشای زاقشتشی نشرانشه بشرای  دهند که هدینشه های فا  شده نشا  می داده
(  بشه ۱۱۰۰-٪۱۱۰(   ٪۰۵۶  -۰۵۶۶های  رزنااهای هند در کل بی  نال

 اند.   دردد کاه  یافاه ۶مالدار 
با ای  حالس دیدگاه نیرزمندی در میا  بسیاری از پ زهشیرا  نشولشیشبشرال 

های افدای  گرننییس ز تیت زندگی مردم  زجود دارد که حاا با زجود نشانه
گشویشد  شود. یکی می بهار شده انت. از ای  انادالل دز برداشت جداگانه می

زایی ز ماشینی شد  زندگی نیای کارزرزی در طول زما   دلیل دنتت که به
طوری که زحماکشا  در ای  رززها به مشالشدار کشالشری  کاه  یافاه انت به

تر از گذشاشه  شود که آنا  ک  پیشی  نیاز ندارند. بر پایه ای  انادالل گفاه می
کار  های گوناگو  دییری به شا  را برای هدف کنند ز پول برای غذا هدینه می

فشرنشا اششاره  گیرند. در برداشت دزم به کاناه شد  از زنتت کار طاقشت می
ای  دهند برای کاالهای انانی گوید که زحماکشا  ترجیح می کند ز می نمی

جای آ  دردشد بشیشششاشری از  تر هدینه کنند ز به های غذایی ک  مانند دانه
تشر از نشظشر  تر ز پشیشچشیشده درآمدشا  را برای ررید مواد غذایی پاالی  شده

تر  های بهداشای منانب نوآزریس ز همچنی  ردماتی مانند آموز  ز مراقبت
 کنند. شا  هدینه می برای فرزندا 

هر دز برداشت نولیبرالی از ای  انادالل بر ای  بازرند که کاهش  ماشرف 

 گرسنگی و فقر 

ای از بدتر شد  انشاشانشدارد زنشدگشی  ازای هر فردس نشانه های غذایی به نرانه دانه
انشد. ایش  انشاشداللس اتشالم  نیستس ز در زاقع اناانداردهای زندگی بهبود یافاشه

گشیشری  رند ز ای  نایشجشه نظر می کند از آنچه در نیاه ازل افدای  گرننیی به می
گذارد یکجا نامتالول ز نادرنت هساند. زیرا کشانشاش   افدای  می ه  که فالر رز به

ای بهار انشت. دزلشت هشنشد ز  های غذایی برآمد زندگی دازطلبانه از مارف دانه
تشر هش   افدای  نداردس بشلشکشه کش  تنها رز به کنند که فالر نه بانک جهانی ادتا می

گیشری دم زده  شود )اگرچه بانک جهانی به تازگی از افدای  فالر در طول همه می
 انت(.

های غذایی در هنشد بشحشثشی  کن س در مورد کاه  مارف نرانه دانه تکرار می
نیست. همچنی  در مورد کاه  دریافت نرانه کالریس با در نظر گرفا  ماشرف 

شدهس ز رورا دام اشاره دارد( هش   غذایی فرازری  مساالی  ز غیرمساالی  )به ماده
اراالف نظری نیست. نانازگاری ز کشمک  زاقتی برداشای انشت کشه از ایش  

گوید فالر  افدای  داردس دییری می گوید که فالر رز به شود. اناداللی می ها می داده
افدایش  انشت یشا نششانشه  دهنده فالر رز به ها نشا  کاه  دارد. آیا ای  داده رز به

هشای  هشا از دانشه نبب مارف غذاهای گوناگونی انت که در آ  کاه  فالر به
شود؟ در ای  زاقتیت که افدای  فالر باتا گرنشنشیشی  تری انافاده می غذایی ک 

شود تردیدی نیست. پرن  ای  انت که آیا زارزنه ای  مشو شوع نشیشد  تر می بی 
تواند دلیلی بشر افشدایش  یشا  های غذایی می دادق انت؟ آیا کاه  مارف دانه

 کاه  فالر باشد؟ شارص جهانی گرننیی در اینجا کارناز انت.
اگر کاه  مارف غذا نشانه بهبود ز تیت زندگی باشد پس باید اناظار داشاه 
باشی  که کشورهای بیشاری که نرخ رشدی چشمییر دارند در اناهای فشهشرنشت 

حالس زارزنه ای  امر هش  درنشت  شارص جهانی گرننیی به هند بپیوندند. باای 
ای  انت. اجازه دهید به کشورهایی که در جدزل شارص جهانی گرننیشی رتشبشه

(س نیجریه ۰۱۱( دارند نظر افکنی . در ای  جدزل از رزاندا )رتبه ٪۰۱مشابه با هند )
(س ۰۱۰(س زامبشیشا )۰۱۶(س نودا  )۰۱۵(س جمهوری کنیو )۰۱۰(س اتیوپی )۰۱۵( 

ششود کشه هشمشیشی  ( نشام بشرده مشی۰۰۱(س ز تیمور ششرقشی )۰۱۶افغانساا  )
دهشنشد.  اند که اغلب نهمی از کشورهای فالیر جها  را تششکشیشل مشی کشورهایی

ها در اناهای جدزل مایه شیفای نشیشسشت. حشال آنشکشه  بنابرای س جای گرفا  آ 
پذیر با هند باششدس مشانشنشد  ننج تواند ه  شا  می کشورهایی که تملکرد اقااادی

انشد در دشدر  بنشدی ششده دورت جمع رتبه دورت جداگانه بلکه به چی س که نه به
کشور برتر جای گرفاه ششده انشت. ششارشص  ٪۰جدزل قرار دارند. چی  در بی  

 هند انت. ۱۶/۰انت که بسیار بهار از  ۵تر از  گرننیی آ  ک 
ادطالح با رششد بشاال در  زاقتیت ای  انت که حاا یک مورد از اقااادهای به

های نولیشبشرالشی  بودگی کامل انادالل دهنده تهی کنار هند زجود ندارد. ای  نشا 
 -انشد کردشا  را تشغشیشیشر داده گوید چو  مردم نلیاله ز الیوی هدینه انت که می

نشبشب کشاهش  "مششالشت ز  یشا بشه -مانند اشایاق بیشار برای آموز  کودکا 
هشای غشذایشی  فرنایی" کار در نایجه دنتای شد س در تغذیه رززانه از دانشه طاقت

دلیل هدینشه  دلیل دنتای شد  یا به کنند. کاه  مشالت کار به تر انافاده می ک 
هایی نیساند که تنها به مردم هند ارتباط پیشدا  کرد  برای آموز  فرزندا س زی گی

تنهایی باید در میا  اقااادهای  اند. پس چرا هند به هایی جهانی کند. چنی  پدیده
 با رشد باال نددیک به اناهای جدزل ای  شارص باشد؟ 

های ای  نابرابری اناشیشا  ز نشوع  ممک  انت انادالل شود که یکی از دلیل
های بهداشای در میا  مردم انت. اگرچه تشمشایشل بشه  آموز  کودکا  ز مراقبت

تواند روانت بشیشششاشر مشردم  دنارنی به آموز  ز مراقبت بهداشای منانب می
تر انت. درحالی کشه ششایشد در  باشدس زلی دنارنی به ای  ردمات در هند گرا 

شا  را به مشراکشد  همی  دلیل در هند آ  زالدینی که فرزندا  تر باشد. به چی  ارزا 
فرناند ممک  انت به کانا  از مارف غذای رود نشاگشدیشر  تر می آموزشی گرا 

تشر انشتس پشس بشرای  شوندس درحالی که در چی  هدینه تحایل در مدرنه کش 
 ۶۳ادامه  در صفحه  آموز  کودکا  نیازی به کانا  از ماشرف غشذا 



۶۰۴۶آبان   ۶۱دوشنبه   ۶۶    ۶۶۱۱شمارۀ    

طور که دنگ شیائوپینگ گفتس قرار  توا  بنا کرد. هما  یافاه می  تونته
ای بشایشد  ای دمیور با فالر باشدس بلکه جامشتشه نبود نونیالیس  جامته

 رزند. پی  می باشد دمیور با رفاه ز مردمی که با ه  به
هشای  مفهوم "اقاااد بازار نونیالیسای" یا "نونیالیس  بشا زیش گشی

چینی" از چنی  آزمونی بیرز  آمد. حد  کمونیست چی  تشییص داد 
ای  که چی  هنوز در "نیسای  مرحلهن نونیالیس " قرار داردس مشرحشلشه

زمانی طشوالنشی ادامشه  نیافایی کشور می تواند مدت دلیل تونته که به
طرزی انکارناپذیشر پشیشششرفشت را  داشاه باشد. ادالحات ز گشای  به

انشد ز  میلیو  نفر از فشالشر درآمشده ۰۵۱همراه داشاه انت. بی  از  به
برابر بی  از درآمد نرانشهن هشر فشرد در نشال  ۱۵درآمد نرانهن کنونی 

(  ٪۰۵۶تشا  ٪۰۵۵( انت. رشد اقاااد ملی از نشال ۰۶٪۰(   ۰۵۵٪
دردد در نال )نه برابر میانییش   ۰۱طور ماونط  ( به۱۱۰۰تا  ۰۶٪۰

ای  نرخ در ایاالت ماحده( بوده انت ز با در نظر گرفا  قدرت رشریشد 
 تری  اقاااد جها  انت. مردمس چی  در حال حا ر بدرگ

ریشدی انشاس  ای  کشور نرمایه ز دان  فنی مورد نیشاز بشرای پشی
دنت آزردس  ای مدر  را با دناورکار ادالحات به اقاااد نونیالیسای

زجود آمد که زاییدهن نشیشسشاش   همراه با موفالیت مشکالتی نید به  زلی
داری انت: نابرابری گساردهس یهور مبارزات طشبشالشاتشی بشیش   نرمایه

هشایشی در مسشیشر  کارگرا  ز کارفرمایا س ز تیریب محیط زیست. مانع
ای کارآمد نیشد زجشود داششاشه انشت:  ایجاد دموکرانی نونیالیسای

هشای ارشیشر در  ثباتی (س بی۰۶۰۶(   ۰۵۶۰م " در نال  آ  میدا  "تیا 
هشای  تشتشداد دزره  در مورد حذف محشدزدیشت در  کنگس نیرانی  هنگ

هشایشی دربشارهن تشحشوالت در مشنشطشالشهن  جمهوریس ز پشرنش  ریانت
 کیانگ. نشی  نی  مسلما 

 
 های مرتبط با دموکراس، و بازار سوسیالیست، مسئله

بسیاری از مفسرا  غربی بر انایا  مجدد شی جی  پینگ در ایش  
هفاه ز آنچه آنا  "قدرت بدز  پانییویی" در ای  انایا  نامیشدنشد ز 

هشای کشنشیشرهن  نیره گرفاند تمرکد کردند ز تا حد زیادی بالیهن اقشدام به
بیسا  حد  را نادیده گرفاند. زاقتیت انکارناپذیر ای  انشت کشه ششی 
جی  پینگ هماکنو  از هر فرد دییری در رهبری حد  باالتر انت ز 
حای کسانی که از نونیالیس  چی  حمایت می کنند نید ممک  انت 
تتجب کنند که بر نر رزیکشرد جشمشتشی ز هشمشدانشاشانشی در مشورد 

های ریانت که از زما  دنگ شیائوپشیشنشگ  های تتداد دزره محدزدیت
بار مائو تسه تشونشگ  حاک  بوده چه آمده انت. انالال  فرهنیی فاجته

زمشرج  ( که کشور را ده نال به هشرج۰۶۶۱(   ۰۵۰۱های دههن  در نال
های پیشی  اتضای حد  کمونیسشت  ای فرز برد موجب شد نسل فرقه

چی  مام  شوند دییر هرگد به هیچ رهبر دیشیشری اجشازه نشدهشنشد 
داحب چنا  قدرتی شود که مائو ِاتمال کرد. بحا دربشارهن احشاشمشال 

 گیرد. جهت درنمی برزز چنی  تمرکد قدرتی بی
برای نمونهس مسئلهن ترغیب اتضای حد  به حمایت از "مو ع ادلی 
رفیق شی جی  پینگ در کمیاهن مرکدی ز تمامی حد " بی  از پنج بار 
در قطتنامهن نهایی کنیرهن بیسا  ز ش  بار در بیانیهن ادالح اناننامشهن 

شود. افدز  بر ای س نه  ایدئولو یک دبشیشرکشل یشتشنشی  حد  دیده می
هشای  شی جی  پینگ در مورد نونیالیسش  بشا زیش گشی  های "اندیشه

چینی در تار نوی " یاهرًا باید "مارکسیس  در چی  متشادشر ز قشر  
همه ز گذشاه از نیرانی در مورد تمشرکشد  زیک " نامیده شود. باای  بیست

تری  نکاه در مورد کنیرهن بیسا  تدم حد   بی  از حد قدرتس شارص
ای جدید در اناراتش ی ادشالحشات  کمونیست چی  در گشود  مرحله

اقااادی انت. شی جی  پینگ با تکرار آمال دنگ شیائوپینگ دربارهن 
رفاه مشاراس به نمایندگا  گفت: "نونیالیس س نیاز مادی نیست." از 
گفت چی  برای فرازانی مادی ز "تونتهن کامل" تال  رواهد کشرد. از 

حشفش  بشازار  انادالل کرد که برای انجام ای  کشار تشتشهشد کششور بشه
 نونیالیسای  رزری انت.

 
 

 ادامۀ کنگرٔه حزب کمونیست چین ...

جمهوری انالمی ایرا س در زیر ای  یاهرس مددکار زفادار منافع امپریالیسای بشودهس 
هایی کردهس از نیرزهای  دانالالبی در نیکاراگوئه حمایشت کشردهس ز  با آمریکا توافق

حای در نرنیو  کرد  جمهوری دموکراتیک رلق افغانساا  مشارکت فتال داشاه 
انت. ما بار دییر بر حمایت رود از زحماکشا  ایرا  ز از فرارشوا  رفشالشای حشد  
تودۀ ایرا  به همهن نیرزهای مارقی ز چپ ایرا  برای ماحد شد  در یشک جشبشهشهن 

منظور بشرقشراری  دموکراتیک به- ّددیکااتوری با هدف نهایی اناالرار حکومت ملی
 کنی . آزادیس اناالاللس ز تدالت اجاماتی در ایرا  تأکید می

 
 

 ”زران مدافع حقوق”الرکای،  بیاریٔه سازمان سری
 در همبستگ، با زران ایران

 [۰۰۱۰آبا   ۵] ۱۱۱۱اکابر  ۱۵
ها  النکا ز تیای را که زنا  ایرانی طی نال نازما  "زنا  مدافع حالوق" در نری

 ۰۵ای را کشه رزز  نشالشه ۱۱اندس ز همچنی  مرگ مهسا امینیس ز  جوا   داشاه
ادطالح "پلیس امنیت ارالقی" از را به جرم بدحجابی بشازداششت کشردس  نپاامبر به

ششدت  دنبال کرده انت. پبه قرار اطالع  چند ناتت پس از بازداشت مهساس از بشه
نپاامبرس اتالم شد که مهسشا در  ۰۶بیمار ز در بیمارناا  بساری شده بود. در رزز 

بیمارناا  فوت شده انت. به گفاهن بسایا  مهساس از پی  از آنکه بازداشت ششودس 
رزد که از را در زمانی که در بازداشت  ز تیت نالمت روبی داشاه انت. گما  می

ادطالح "پلیس امنیت ارالقی" بوده انتس کاک زده باشند. پی  از هر چیدس ما  به
دناییری غیرمنطالی مهسا امینی ز رفاار غیرانسانی با از را که باتا مرگ  ششده 

 کنی . انت محکوم می
ای که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جها  را در بر گشرفشاشه  بحرا  اقااادی

انت به زندگی طبالهن کارگر ز زحماکشا س فارغ از قومیتس ن س ز جنسشیشت آنشهشاس 
دلیل هنجارهشای اجشاشمشاتشی  آنیب رنانده انت. با ای  حالس در اکثر کشورهاس به

حاک س موانع ارالقیس مردناالریس ز همچنی  مالررات مشذهشبشیس ز در بشیشششاشر 
ها در قشوانشیش  کششور  ای که دزلت دلیل هنجارهای مذهبی کشورهای انالمی به

اند. به نظر ماس هر ز  ز مشردی در  اندس زنا  ماحمل رنج ز آنیب بیشاری گنجانده
گیری دربارهن بد  رود ز زندگی رود داشاه بشاششنشدس بشه  ای  دنیا باید آزادی تامی 

شرط آنکه مانع ز ناقض حالوق ز بهرززی فرد دییری نباشد. حجا  پوششی انشت 
پوشندس اما پوشید  آ  باید به انایا  رودشا  باشد. حشجشا   که زنا  مسلما  می

گیری در  اجباری چیدی جد محدزد کرد  آزادی زنا  نیست. زنا  باید حق تامی 
مورد زندگی رود داشاه باشند. زنا  نید مانند مردا  همس  ز بالش  رشود قشادر بشه 

ای هساند. چیدی که هر حکومای باید تضمی  کند ایش  انشت  گیری چنی  تامی 
تنوا  انسا س به آموز  منانب ز برابر پبا مردا   ز هشمشچشنشیش  بشه  که زنا س به

های رود دنارنی داشاه باشند. ما بشا  هایی برابر برای تونته ز رشد مهارت فردت
مبارزهن زنا  ایرا  برای حف  تدت ز کرامت رودس ز برای تحالق برابری ز تشدالشتس 

 کنی .  قاطتانه ابراز همبسایی می
های مارقی در ایرا  برای دادرواهشی در مشورد  اطالع داری  که بسیاری از گرزه

مرگ مهسا امینی ز همچنی  برای تحالق روانِت آزادی ز بشرابشری بشرای زنشا س 
اند. درزد دمیمانهن ما به همهن جوانا  ز نوجوانانی که بشا  دنت به دنت یکدییر داده

روانت تغییر زاقتی در ایرا  مبارزه می کنند. ما از مشبشارزهن مشردم ایشرا  حشمشایشت 
هشای مشردم را  رواهیش  کشه رشوانشت جمهور ز دزلت ایرا  می کنی  ز از رئیس می

رواهی  که بدز  یل  ز نا  بشه زنشا س  برآزرده کنند. همچنی س از دزلت ایرا  می
شا  را رتایت کند. ما همچنی  هشرگشونشه  گیری در مورد زندگی حق آنا  در تامی 

های ماحد آ  را برای نوءاناشفشاده از مشرگ مشهشسشا  تال  آمریکا ز امپریالیست
نظرانهن امپریالیشسشاشی  راطر منافع تنگ ثبات کرد  کشور ایرا  به امینیس با هدف بی
کنی . ما ِاتمال رشونت تلیه مردمی که برای آرمشانشی تشادالنشه  رودس محکوم می

کشنشیش .  شدت محکوم می های ناتادالنهن متار ا  را به کنندس ز نید حبس مبارزه می
ها ز دزناا  آنهایی که جا  رود را در راه مبشارزه فشدا کشردنشد تسشلشیشت  به رانواده

گویی  ز برای مجرزحا  آرززی بهبودی نریع داری . ما درزدهای رفیالانهن رود را  می
هشای  فرنای . همچنی س از همشهن نشازمشا  به تشکیالت دموکراتیک زنا  ایرا  می

رواهی  که از مبارزهن مردم ایرا  برای مطشالشبشهن حشالشوق  مارقی در نرانر جها  می
 رود ز برای تحالق تدالت حمایت ز با آ  اتالم همبسایی کنند.

   با نپاس.
   

   های رفیالانهس با احارام
 نامانمالی گونانینیهس 

 النکا  دبیر "زنا  مدافع حالوق" نری

 ادامۀ همبستگی فعال جنبش کارگری کمونیستی ...
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شی جی  پینگ در بیسامی  کنیرهن حد  کمونیست چی  که در هفاه گذششاشه بشرگشدار 
مالام دبیرکل حد  کمونیست چی  انایا  شد تشا  ناباله برای نومی  بار به طور بی شدس به

ای رهبری حد  حاک  چی  را بر تهده گیرد. ای  تشنشهشا رشبشری  شده بینی برای آیندهن پی 
اکشاشبشر(  ۱۱تا  ۰۶( ۰۰۱۰مهرماه  ۵۱تا  ۱۰های غربی از ای  نشست که از  انت که رنانه

برگدار شد پی  کردند. زلی انایا  رهبری حد  در ای  کنیره که هر پنج نشال انشجشام 
های گرفاه شده از نوی دز هدار  های ای  نشست انت. تامی  گیرد فالط یکی از جنبه می

نمایندهن ای  کنیره دربارهن مرحلهن بتدی ادالحات اقااادی کشور ز تدم آنشا  بشه ایشجشاد 
ای جهانی از نوی چی  برای جاییدی  کرد  نلطهن ایاالت ماحده با ای   نیسا  مشارکای

های حد  کمونشیشسشت چشیش   نیسا  احامااًل برای جها  اهمیای بیشار دارد. اگر هدف
داری جشهشانشی  محالق شوندس چی  دییر کانو  تر هن نیرزی کار ارزا  قیمت برای نرمایه

ای  نمت اقااادی مامرکد بر ارزششی بشاالتشر ز رششد دارشلشی نیواهد بود ز ای  کشور به
مامرکد حرکت رواهد کرد. بر اناس بیانیهن نهایی کنیرهس دنایابی به پیشرفت در رانشاشای 
"الیوی جدید تونته" بر اناس "ترزیج تونته با کیفیت باال"س دنایابی به اناالالل ز تشوا  

 های ادلی کشور هساند. "  بیشار در تل  ز فنازری ... ز ایجاد اقااادی مدر  هدف
 

 داری سوسیالیسم در مصاف سرمایه
حال انشجشام گشرفشاش   اکنو  در دهند که ای  حرکت ه  آمار تهیه ز توزیع کاال نشا  می

میدانی چشمییر افدایش  یشافشاشه ز  انت. نرخ دنامددها در چی  در چند نال گذشاه به
گیری کرزنا تشتشدادی از دشنشایشع دشادراتشی  حای دز برابر شده انت. حای پی  از همه

دادنشد مشهشاجشرت بشه  هدینه که زمانی مناطق آزاد تجاری جنوبی چی  را تشکیشل مشی ک 
های رارجی در پی نود بیشار در نالاط دییر  کشورهای دییر را آغاز کرده بودند زیرا نرمایه

(س نه  جهانی چی  از دادرات پوشااس ۱۱۱۱تا  ۱۱۰۶(   ۰۰۱۰تا  ۰۵۶۵هساند. از نال 
انشاشریشت  زرنشال ز  مبلما س کف س چمدا س ز کیف کاه  یشافشت. درحشالشی کشه زال

های ربری مالی ای  تغییر جهت را شکسای نیانی ز از دنت داد  "نلطهن چشیش   نشریه
دادند. زاقتیت امر ای  بوده انت که هدف حد  کمونشیشسشت  بر تولید ز دادرات" نشا  می

تری  نطح اقاااد جها  بمانشد.  چی  هرگد ای  نبوده انت که چی  برای همیشه در پایی 
رزی گرداند  از تولید کاالهای ارزا  قیمت با دنامددهای پایی  ز پایا  داد  به نابرابشری 

اند. زانگ  ییانگس ززیشر تشلشوم ز  دنامددها همیشه بیشی از برنامهن بلندمدت چی  بوده
هشای  های ررداد ز تیر ) زئ ( گذشاه گفت: "در دههن گذشاه فتالیشت فنازری چی س در ماه

ردهن   انشد. مشا بشه ای تشاریشیشی ششده تلمی ز فنازری چی  دنایو  تغییرهای نارااری
 ۵۰کنند. چی  از رتبشه  ای ." آمارهای موجود ادتای از را تأیید می کشورهای نوآزر زارد شده

 در ده نال پی س به رتبه دزازده  در شارص جهانی نوآزری رنیده انت.
(س تونته تلمی ز ۱۱۰۱( ۰۵۶۰ا  در نال  حد  کمونیست چی  در هجدهمی  کنیره

فنازری را در مرکد دناورکار رود قرار داد ز در مالام حد  حاک س منابتی را برای انجشام آ  
های پ زه  ز تونته چی  چنشا  رششدی  اراااص داد. ده نال پس از آ  کنیره هدینه

 ۰۰۰میلیارد دالر به  ۰۵۵کرد که پس از ایاالت ماحده باالتری  حج  را پیدا کرد ز از مبل  
های فشنشازری دیشیشر  حا ر با شرکت های فنازری چینی درحال میلیارد دالر رنید. شرکت

اندازی نیسایش   طور که با راه کنندس هما  زی ه در زمینهن ارتباطات رقابت می نالاط جها  به
در چی  ز نپس در نرانر جها  نششا  داده ششدس چشیش  در  (5G" ( ۵های "گ  شبکه
ای دییر مانند شیمیس تل  مواد ز فیدیک نید در ددر قرار داردس اگشرچشه  های تلمی زمینه

ها را دارد. بیشار کشورهشای  هنوز جای پیشرفت در بسیاری از زمینه
هشای پش زهششی ز  دردشد از هشدیشنشه ۱۵تا  ۰۵یافاه میدا   تونته
دهند. در چی  ایش   شا  را به تحالیالات پایه اراااص می ای تونته

دردد انت. لیو هویفنگس پ زهشیر  ۶میدا  از هدینه کمی بی  از 
کادمی تلوم ز فنازری چی س اریرًا گفاه انت: "ما هنوز با کمبودی  آ
بدرگ مواجهی ." شی در نیسای  رزز برگداری کنیرهن بیساش  حشد  
در نینرانی افاااحیه آ  گشفشت کشه فشادشلشه گشرفشاش  از رششد 

تر اقاشاشادی ز  های پیشرفاه نوی بی  محور ز حرکت به دادرات
هشای  کانا  از نابرابری در دنایابی به "رفاه تمومی" باید از زیش گشی

مشتشنشی گشام  مرحلهن بتدی "جوا  نازی" چی  باشد ز ایش  کشار بشه
 برداشا  در راه نونیالیسای انت.

 
هدف مرحله بعدی اصالحات اقتصادی  افزایش رشید 

 داخل، خواهد بود
 "مارکسیسم کارآمد است"

کنار نهاد  میالفانی که پیرزی حد   نمایندگا  کنیرهن بیسا  با به
ای دشادر  دانندس بیانیه کمونیست چی  از نونیالیس  را تبلیغاتی می

ز اتالم کردند: "با آمورا  از تشجشربشه... مشا مشوفشالشیشت حشد  ز 
نونیالیس  پدر چی   را مدیو  ای  زاقتیت هسای  که مارکسیسش  
تأثیرگذار بوده انت." کنیره اتالم کرد حد  کمونیست چی  تنها بشا 

کشارگشیشری  ترکیب مارکسیس  با زاقتیت ز فرهنگ مادی چی  ز "بشه
تواند برای رزیارزیی بشا  ماتریالیس  دیالکایکی ز تارییی" انت که می

 ریدی کند. های پیِ  رزِی چی  برنامه چال 
( ز بشا ۰٪۰۶(   ٪۰۵۵تال  در انجشام ایش  امشر کشه از نشال 

"ادالحات اقااادی ز گشای  نیانی" از نوی رهبر زقت حشد س 
دنگ شیائوپینگس آغاز شد حکایای دقیق از چیش  مشتشادشر انشت. 

-های نو اقااادِی" لنی  )نپ دزلت زقت با الهام گرفا  از "نیانت
NEP) ز ترکیب آ  با شرایط چی  ۰۶۱۱( ۰۱۶۶های دههن  در نال )

ادالحات در دشنشایشع دزلشاشیس آزادنشازی کششازرزیس ز جشذ  
گذاری رارجی در مناطق آزاد تجاری را آغاز کرد تا به نرمایه  نرمایه

ها بود دنارنی پیدا کند. هدف همشهن  ای که کشور فاقد آ  ز فنازری
ای  رزیکردها ایجاد نیرزهای مولد ز باال برد  نطح زندگی کارگشرا  

بود که بنا بر آ س نونیالیسش    در راناای دیدگاه ماتریالیس  تارییی
را فالط بر اناس اقااشاد مشدر  ز 

کنگرٔه حزب کمونیست چین اعالم کرد: چین 
از این پس کانون نیروی کار ارزان برای 

 داری نخواهد بود جهان سرمایه

  ۶۶ ادامه  در صفحه 

 مالی رسیده     کمک
   دالر ۵۱کمک مالی نیرزس برای جنب                                 


