
النمنینین   به دعوت رهبری حزب کمونیست آمریکا، نمایندٔه شعبٔه بین 
در برنامٔه هفتگ  حزب بنرادر بنا عنننوان  ۱۰۲۱آبان  ۰۲حزبمان روز 

"صبح به خیر انقالب!" شرکت کرد و دربارٔه ماهیت جنبش اعتنراین  
المیی  با ای  جنبنش  مردم  جاری در ایران و یرورت همبستگ  بی 

 صحبت کرد. ای  برنامه به مرور رخدادهای جاری در آمریکا و جهان اختصاص دارد.
انداز آن پرسید. در پاسن،،  های ای  جنبش، و چشم ها، خواست مجری برنامه نخست دربارٔه چگونگ  شروع اعتراض

رفیق حزب  دربارٔه چرای  و چگونگ  بازداشت مهسا امین  و سپس مرگ او 
شهرینور ونوینینحن  منقندمناون  داد.  ۰۲در بازداشت گشت ارشاد در روز 

هنای سنراسنری منرد   در سومی  ماه اعنتنراض
زن، »قهرمان میه  ما که بنا شنعنار سنراسنری 

پس از قتل فجیع مهسا امین  آغاز  «زندگ ، آزادی
های نیروهای انتظام  و امنیت  رژیم استبدادی والیت فقیه قرار گرفته و جنان  شد، وا کنون صدها نفر آماج گیوله

اکنون در میه  ما جنرینان دارد،  اند. در ای  سرکوب خونی ، که هم باخته
دهنده و قتل فجیع کودکان و نوجوانان آوش خشم و ننفنرت  خشونت وکان

فریادهای "مرگ بر رهبر" و "منرگ بنر 
های اخیر در سنراسنر  ای" که هفته خامنه

ای  ایران طنی  انداخته است، برای خامننه
شن  بنایند ینادآور  و دیگر سران رژیم بن 

فریادهای "مرگ بنر شناه" بناشند کنه در 
در سراسر ایران طننین  افنکننند و  ۱۵۲۱

سرانجا  به سرنگون  حکومت پینینسن  و 
ید مردم  شاه منجر شد. در آن دوران 
هم سران حکومت شاه و ساواکش هزاران 

لب رسنینده را کنه در  و  از مرد  جان به
هنا  عدالت  به خیابان اعتراض به ظیم و ب 

رژیم ضد مردمی و سرکوبگر والیی و 
کشتار وحشیانه کودکان و نوجوانان 

 ایران 
بیانیه تشکیالت دموکراتیک زنان ایران 
در محکومیت تشدید کشتار مردم بی 

 دفاع بویژه کودکان ایران

کشور ما اکننون درگنینر ونحنوالت 
ای اسنت.  کنننننده بسیار مهم و وعیی 
هنای منردمن  در  گسترش اعتنراض

جنبش اجتماع  کنون  بر محور شعار 
"زن، زندگ ، آزادی" ویعینت بسنینار 
دشواری را بنر دینکنتناونوری والین  
وحمیل کرده است. هفتنٔه گنتشنتنه، 
دادخواهان قربانیان سرکوب خنوننین  

ننینز کنه  ۱۵۳۱های آبنان  اعتراض
محور اصی  آن مطالبات معیشنتن  و 

اجتماع  زحمتکشان بود، -اقتصادی
 های کنون  پیوستند. به اعتراض

حکومت والی  در حال  که در حنل 
هننای چننننندوجننهنن   کننردن بننحننران

محیط   اجتماع  و زیست-اقتصادی
های آمرینکنا  ایران، و رفع فشار وحریم

عاجز مانده است، اکنون با ابعاد بسیار 
هنای  هنا و ونننش ونر چنالنش وسینع

روزافزون در مقابیه با خیزش منردمن  
نشین  در  رو شده است و جز عقب روبه

های اسناسن  منرد  ینا  برابر خواست
ادامٔه سرکوب خشن  و اینجناد جنو  
امنیت  در جامعه راه دیگری ندارد. بنا 

باید   های مناسب مبارزاو ، اوخاذ شیوه

 با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
 و برپایی جمهورى ملی و دموکراتیک! براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی

 ۶۰۳۶آبان  ۰۳، ۶۶۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و نه

ضرورت پیشُبرد 
یی مبارزۀ  مرحله

ضّددیکتاتورى بر پایٔه 
شناخت دقیق توازن 
 نیروهاى داخل کشور

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!

 ۱ادامه  در صفحه  

عادل حبه، 
انترناسیونالیست 

عراقی و رفیق وفادار 
حزب تودٔه ایران، 

 ۷درگذشت! ص 

 ۰نگران  فزاینده از ویعیت زندانیان سیاس                                     ص 
 ۲های معیشت  زنان                        ص  گسترش فقر و افزایش دشواری

 های کمونیست  المیی  حزب ودومی  نشست بی  بیانیٔه پایان  بیست 
 ۱و کارگری                                                                                        ص 

 ۱۲دنیای جدید از نظر ایاالت متحدٔه امریکا                                     ص 
شدگان  ویعیت سازمان وأمی  اجتماع  و درمان  که قرار بود برای بیمه

 ۱۰رایگان باشد                                                                                 ص 

 ۲صفحۀ   ادامه  در 

 اطالعیۀ حزب تودۀ ایران دربارٔه:
ولی «گسترش خیزش مردمی بر ضد دیکتاتورى حاکم، 

 حقیر رژیم، و بار دیگر آبان خونین!»فقیه

 ۰صفحۀ   ادامه  در 

 سالم انقالب

 ۶۰صفحۀ   ادامه  در 



۶۰۳۶آبان  ۰۳دوشنبه    ۲   ۶۶۱۱شمارۀ    

ها جان باختند "وروریست"، "عامل خنارجن "، و  های آن آمده بودند و با گیوله
های میینینونن  خنینق  گر" نامیدند ول  سرانجا  طوفان خشم ووده "اغتشاش

 شان را درهم پیچید. بساط حکومت ننگی 
های مردم  در آن بنود.  و سرکوب اعتراض ۳۱هفتٔه گتشته سالگرد آبان 

های مردم  و ید رژیم والینت فنقنینه در  ای از اعتراض با زنجیره ۳۱آبان 
و پنس از اقندا  بنه  ۱۵۳۱مناه  آبنان ۰۰سراسر ایران مصادف بود که در 

درصدی قیمنت بنننزین   ۰۲۲بندی مجدد بنزی  در کشور و افزایش  سهمیه
های کارگری و فنقنینرنشنین   عمدوًا در محیه ۳۱های آبان  آغاز شد. اعتراض

استان و صدها شنهنر کشنور دسنتنخنوش امنواج  ۰۳شهری متمرکز بود و 
های مردم  که از سوی رژیم جناینتنکنار  خروشان آن گردید. در ای  اعتراض

حاکم به خاک و خون کشیده شدند صدها و  کشتنه و منجنرود شندنند و 
 های رژیم انداخته شدند. هزاران و  هم دستگیر و به سیاهچال

های گسترده منردمن  کنه بنه   در روزهای اخیر نیز در ادامۀ موج اعتراض
بار در دانشگاه هنا و  دهمی  هفته خود وارد شده است برخوردهای  خشونت

شهرهای مختیف کشور از جمیه در وهران، شیراز، اراک، اردبینل، منرینوان، 
اشنویه، پیرانشهر، میکان، پاوه، سردشت، کرمانشاه، آبدانان، مهاباد، بوکان، 
سقز، دیواندره، و خوی روی داد و در مهاباد خصوصًا با یورش خونی  دستگاه 
سرکوب جمهوری اسالم  پاس، داده شد. شبکه حقوق بشر کنردسنتنان از 

، و ۰۲، ۰۰های سالگرد کشتنار  شهروند ُکرد" در اعتراض ۰۲کشته شدن "
 ماه خبر داد. آبان ۰۱

های اجتماع ، هزاران نفر از  های منتشر شده در شبکه بر اساس گزارش
نیروهای سرکوب جمهوری اسالم  در اقدام  هماهنگ به مرد  منعنتنرض 

ور شدەاند. صدای ویراندازی در وما  سطنح شنهنر شنننینده  مهاباد حمیه در 
های اولیه از ای  وهاجم به شهرونندان منعنتنرض از جنان  شود. گزارش م 

از  باخت  و زخم  شدن شماری از معتریان و قطع برق گستردٔه مننناطنقن  
 کند. مهاباد حکایت م 

ای در  پیش از حمیه خونی  مزدوران سرکوبگر رژیم به مرد ، عی  خامنننه
مان مندعن  شند  آخری  سخنان خود با "حقیر" خواندن مرد  معترض میه 

ووانند "به نظا  آسیب بزنند". او هراسنناک از گسنتنرش  ها نم  ای  اعتراض
ها و خصوصًا پیوست  فعال طبقه کارگر و زحمتکشان بنه جنننبنش  اعتراض
های مردم ، افزود: "وا ای  ساعت بحمدالیه دشم  شکست خورده  اعتراض

است اما دشم  هر روز کید و مکری دارد و با شکست امروز، ممنکن  اسنت 
سراغ اقشار مختیف همچون کارگران و زنان برود اگنرچنه شنأن بناننوان و 
کارگران با شرف ما بسیار باالور از آن است که وسییم بدخواهان شوند و فریب 

 آنان را بخورند".  
ای در مشهند ننینز بنا  الهدی، نمایندۀ خامنه ای، احمد عیم پیش از خامنه

وکرار ادعای سناریوی اروباط معتریان با آمریکا گفت: "نقشه آمریکناین  در 
های اخیر ای  است که از یکسو با جالدان و اراذل و اوباش و از سنوی  ووطئه

های  هم که  دیگر با زنان روسپ  به جان مرد  بیفتد." او در ادامه افزود: "ای 
کننننند،  دارند و برای ریایت آمریکا کشف حنجناب من  روسری از سر برم 

مرداد ننگناه  ۰۱های کودوای  چشم همان روسپ  بدانند که آمریکا به آنان به
الهدی فراموش کرد یادآوری کند که بنخنش بنزرگن  از  کند." البته عیم م 

م، همکاران و  همراه شعبان ب  روحانیت وقت، ازجمیه کاشان  و بهبهان ، به
ها و سرنگون  حکومت می  دکتر  مرداد آمریکای  ۰۱همیاران اصی  کودوای 
 مصدق در ایران بودند. 

ازپیش حاک  از استیصال و حنقنارت  ای در سخنانش که بیش عی  خامنه
های مردم  در شهرهای مختیف کشور اسنت بنر  رژیم در سرکوب اعتراض

هنا  این  اعنتنراض نگران  بزرگ رژیم یعن  پیوست  کارگران و زحمتکشان بنه
گاه است که با اننبنوه عنظنینم زننان و  است انگشت گتاشت. رژیم کاماًل  آ

گفتٔه واریخ  مارکس و انگینس چنینزی بنرای از  روست که به جوانان  رو به
 شان را!  دست دادن ندارند جز زنجیرهای

ای، و محی  در مناطق کارگری  مدت، رشته های کوواه اعتراض و اعتصاب
نظیر اعتصاب دو روزٔه کارگران ذوب آه  اصفهان و پیش از آن هم اعتصاب 

های  از حنرکنت   ووان نشانه غتا و اعتراض کارگران رسم  صنعت نفت را م 
طبقٔه کارگر به سمت رویاروی  وعیی  کننده  با دیکتناونوری بنا وجنود هنمنٔه 

گسنتنرش کنارگنری بنا  های رو به ها ارزیاب  کرد. پیوند ای  اعتراض دشواری
های اصی  سران رژیم  های احتمال  کسبٔه خرد و متوسط از نگران  اعتصاب

 است.
یورش گسترده و خونی  گزمگان رژیم والیت فقیه بنه منرد  منعنتنرض در 

هدف وشدید سرکوب و  روزهای اخیر بدون ش  از والش سازمان یافتٔه رژیم به
های مردم  در سراسر کشور نشنان دارد. بنا شنروع  خاموش کردن اعتراض

های کارگری در شهرهای مختیف، همبستگ  پرشور اینراننینان  برخ  اعتراض
خارج از کشور با مبارزۀ دلیرانٔه مرد  میه  ما، و همچنی  پیوستن  قشنرهنای 

های   ای دیگر ازجمیه معیمان، فرهنگیان، و بازنشستگان کشور نشانه اجتماع 
مثبت از حرکت به سمت اعتصاب  عموم  در سراسر کشور است کنه ننقنشن  

هنای منردمن   مهم در مقابیه با برنامٔه رژیم برای سرکوب خنوننین  اعنتنراض
هنای صنننفن   ماه شورای هماهنگ  وشکنل آبان ۰۲وواند داشته باشد. روز  م 

گناه مخصوصًا  فرهنگیان ایران یم  محکومیت قاطعانه کشته شدن مرد  ب 
آموز مظیو  و معصو  و قتل فرهنگِ  بازنشستٔه سقزی و ونمنامن   چهار دانش

هنای اعنتنراین   شدگان راه "آزادی و برابری"، با موج جدید اعنتنصناب کشته 
کارگران، دانشجویان، کسبه و بازاریان و آحاد مرد  در سراسر کشور بار دینگنر 
همراه  خود را اعال  داشته و از همٔه معیمان شاغل و پیشکسووان بازنشستنه 

ماه بنا ونعنطنینل  آبان ۵۲و دوشنبه  ۰۳آموزان خواست که روز یکشنبه  و دانش
کردن مدارس و خودداری از رفت  به مدرسه، یاد و نا  ای  جان بناخنتنگنان و 

 همٔه قربانیان کشتار دو ماه اخیر را گرام  بدارند.
های اخیر دولت ابراهیم رئیس  اجرای برنامٔه آزادسازی اقتصادی را  در هفته

زیان منافع اکثریت مرد   میه  ما و با خشوننت ونمنا  ادامنه داده اسنت.  به
طورکی  سیاست اقتصادی و اجنتنمناعن  رژینم  های   و به حاصل چنی  برنامه

ها بنا درآمند  ور شدن فاصیٔه بی  هزینه  والیت فقیه رشد نرخ وور  همراه با بیش
اند. عالوه بنر آن، اکنثنر  کارگران و همٔه زحمتکشان فکری و یدی کشور بوده

 اند.   ها متضرر شده کسبٔه خرد و متوسط نیز از ای  سیاست
های رژیم ول  فقیه در بنرابنر  حزب وودۀ ایران با محکو  کردن ادامۀ جنایت

های زنان، جوانان، کارگران، و زحمتکشان کشور، معتقد  امواج ووفندٔه اعتراض
است: همٔه قشرهای زحمتکش میه ، از کارگران و زحمتکشان ونا اکنثنرینت 

اند و بر  هاست آماج ظیم و وحقیر سران رژیم بوده مان که دهه قاطع زنان میه 
وسطای  را وحنمنینل  و پوسیدٔه قرون  زندگ  و سرنوشت آنان قوانی  ید انسان 

طورعمده از جواننان کشنور  چنی  صف میییون  بیکاران که به کرده است و هم
پنینش  از ووانند سرانجا  حنکنومنت بنینش وشکیل شده، با اوحاد عمل خود م 

واری، بسپنارنند و راه را  شان به متزلزل شدٔه فقیهان را مانند سیف شاهنشاه 
برای استقرار حکومت  می  و دموکراوی  بگشایند. حزب وودۀ ایران در کنننار 

مان، در کنار ای  جنبش عنظنینم منردمن   دیگر نیروهای می  و مترق  میه 
هناین   ایستاده است و با وما  ووان با هرگونه مداخیٔه خارج  و وحمیل جایگزی 

 مان مقابیه خواهد کرد. جنبش مردم  میه  اروجاع  به
خواه، مندافنع صنینح و آزادی در  حزب وودٔه ایران از ومام  نیروهای ورق 

خواهد  های کمونیست  و کارگری و مدافع سوسیالیسم، م  ویژه حزب جهان، به
هنای مشنروع و  با اعال  همبستگ  با مبارزٔه مرد  ایران و حمایت از خواستنه

های دولنت اینران در  خانه های  اعترای  به سفارت قانون  آنان، با ارسال نامه
هنا و  همٔه کشورها و همچنی  به سران قؤه قضائیه، متوقف کردن موج یورش

های جنایتکارانه به اعتراض کنندگان را خنواسنتنار شنونند، از سنران و  حمیه
ماهٔه  کارگزاران رژیم آشکارا آزادی همٔه دستگیر شدگان وظاهرات اعترای  سه

 گتشته را خواستار شوند. 
 

 آزادی برای همٔه زندانیان سیاس ، صنف ، و عقیدو !
دهن  اعنتنصناب،  کارگران و زحمتکشان! با اوحاد عمل فراگیر و سنازمنان

 خیزش مردم  را وقویت کنید!
در راه پیونِد جنبش اعترای  کارگران با اعتصاب کسبٔه خنرد و منتنوسنط، 

 های دانشجوی ، و مبارزات زنان متحد و مصمم، بکوشیم   اعتراض
هنای کنارگنری و اعنتنصناب   ده  اعتصاب سوی ودارک و سازمان پیش به

 عموم 
سوی جبهٔه ید دیکتاووری برای استقرار آزادی، صیح، اسنتنقنالل،  پیش به

 عدالت اجتماع ، و برپای  جمهوری می  و دموکراوی !
 

 حزب تودۀ ایران
 ۱۰۴۱ماه  آبان ۸۲

 

 ادامۀ  اطالعیه حزب تودۀ ایران درباره ... 



۶۰۳۶آبان  ۰۳دوشنبه     ۰   ۶۶۱۱شمارۀ    

ورور کرده و  ها از اعمال جنایتکارانٔه رژیم فاشیست  در ایران را شعیه ووده
دوستان جهان ننینز شنده اسنت.  خواهان و صیح موجب اعتراض ورق 

همچنی ، اعضای کمیته حقوق کودک سازمان میل متحد )یونیسف( با 
اند که خشونت عییه کودکان  ای از رژیم والی  ایران خواسته انتشار بیانیه

و نوجوانان را متوقف و حقوق اساس  آنها، از جنمنینه حنق بنرگنزاری 
آمیز، را به رسمیت بشناسد. یونینسنف اعنال  کنرده  وظاهرات مسالمت

است که گرچه آمار رسم  منتشر نشده است، وا کنون مشنخنش شنده 
هنای اخنینر  کودک و نوجوان در جریان اعتنراض ۲۲کم  است که دست

 اند، که آماری دهشتناک است. ایران جان خود را از دست داده
هنای  کنه اعنتنراض ۱۰۲۱به گزارش هرانا، از بیست و ششم شهریور 

کنم  سراسری در ایران آغاز شد، وا روز جمعه بیست و هفتم آبان، دسنت
معترض به دست نیروهای سرکوبگر جمهنوری اسنالمن  کشنتنه  ۰۲۰
نفر کودک و نوجوان زیر هجنده سنال  ۲۱کم  اند. از ای  عده، دست شده
انسانن  رژینم والین   اند. برای درک گستردگ  ای  جنایت بوده های ید 

شنهنر کشنور  ۱۲۲همی  بس که بدانیم ای  کشتار وحشیانه در بیش از 
عنالوه، هنزاران دانشنجنوی دخنتنر و پسنر و  صورت گرفته است. به

های جمنهنوری  اکنون در بازداشتگاه اند و هم معتریان دیگر ربوده شده
های جسمن  و روانن   اسالم  در سراسر کشور زیر شدیدوری  شکنجه

 قرار دارند.
ونها مسئولیت ای  کشتارها را به عهنده ننگنرفنتنه  رژیم اسالم  ایران نه

های مشنمنئنزکنننننده، کشنتنار  است، بیکه هر بار فریبکارانه و با دروغ
کودکان و نوجوانان را به عامل وصادف، خودکش ، مسمومنینت، ینا بنه 
داعش منسوب کرده است وا به گمان خود چند صباح  بیشتر به عنمنر 

زاده،  باختگان، از ابوالفضل آدینه ننگینش ادامه دهد. در ای  کاروان جان
 ۱۱شود که گزمگان اروجاع در روز  سالٔه مشهدی دیده م  ۱۱آموز  دانش
اش او را بنه قنتنل  گیوله به شکم و سنینننه ۰۲با شیی   ۱۰۲۱مهر 

گناه اهنل اینته کنه در  سالٔه ب  ۱۲اند، وا کیان پیرفی ، کودک  رسانده
های سرکوبگران کشته شد و مادر دردمند او  روزهای پایان  آبان با گیوله

 های خونی  قاوالن او را افشا کرد.  شجاعانه دست
هنای  رغم وهدید و فشارهنای جنمنهنوری اسنالمن  بنر خناننواده عی 

باخته بنا  خصوص مادران کودکان جان ها و به شدگان، ای  خانواده کشته
های حکومت دیکتاونوری  نظیری به افشای جنایت دلیری و شجاعت کم

 ای  حکومت جنایتکار را افشنا  ٔنما شده پردازند و سناریوهای ن، ایران م 
 کنند. م 

آمده از فقر و بیداد و ستم و نشانه گنرفنتن   جان کشتار وحشیانٔه مرد  به
بنار، بنار  های منرگ سینٔه کودکان و نوجوانان ای  سرزمی  با انواع سالد

دیگر ناووان  و حقارت رژیم والی  و چهرٔه کثینف اسنال  سنیناسن  در 
های انسان  مرد  زحمتکش ایران را عنینان سناخنتنه  سرکوب خواست

است. جمهوری اسالم  ایران با گروگان گرفت  جنازٔه قربانیانش )دزدی 
ها برای افشا نکردن حنقنینقنت در  جنازه( و زیر فشار قرار دادن خانواده

ازای دریافت پیکر عزیزانشان و دف  شبانٔه پیکر آنها، ثابت کنرده اسنت 
مردم  و استبدادی خود م  وواند و حناینر  که برای حفظ حکومت ید 

ای دست بزند. ول  فنقنینه رژینم، دینکنتناونور  است به هر عمل رذیالنه
خواری که مرد  امروز با فریاد رسای مرگ بر دیکتاونور در سنراسنر  خون

های منردمن  را  اند، اعتراض ایران حکومت استبدادی او را نشانه گرفته
گنوننه  دهد. اما ای  ورفندها همان فریبکارانه به عوامل خارج  نسبت م 

ش  رژینم  که نتوانست از سقوط دیکتاووری سیطنت  جیوگیری کند، ب 
چندان دور، با مبارزٔه متحد  ای نه والی  را نیز نجات نخواهد داد. در آینده

ویژه پیکار شجاعانٔه زنان مبارز ایران، رژیم  نیروهای مترق  و مردم  و به
 دان واری، افکنده خواهد شد.  والی  نیز به زباله

، روز جنهنانن  ۰۲۰۰نوامبر  ۰۲وشکیالت دموکراوی  زنان ایران امروز 
کودک، که مناسبت  جهان  برای پاسداشت حقوق کودکان در سنراسنر 

های متنرقن  زننان را بنه  جهان است، بار دیگر ووجه نهادها و سازمان
اکنون در میه  ما جریان دارد. منا  کند که هم فجایع هولناک  جیب م 

خواهیم که با بازواب دادن و افشنای ننقنا فناحنش  از ای  نیروها م 
حقوق کودکان در ایران، برای کوواه کردن دسنت رژینم دینکنتناونوری 

وینژه کنودکنان کنه  دفناع، بنه اسالم  اینران در کشنتنار منرد  بن 
اند، والش کننننند ونا در رژینم  پتیروری  گروه اجتماع  در ایران آسیب
 کش ایران: ستیز و کودک گرای کودک اسال 

سازی بازداشت کودکان و ارجاع آنان بنه  به کشتار کودکان پایان داده شود؛ از عادی
جای مدرسه جیوگیری شود؛ به ارجاع کودکان و نوجواننان  کانون اصالد و وربیت به

پزشک ، صرفًا به دلیل ابراز نظر، پایان داده شود؛ و به زیر پا گتاشتن   به مراکز روان
 حقوق اولیه کودکان، از جمیه با وحمیل نوع پوشش، پایان داده شود.

دوسنت و  خواه و نینروهنای منینهن  ور باد پیکار متحد زنان و مردان آزادی گسترده
خواه مبارز در جنبش مردم  ایران برای رهای  از سیطٔه استبداد والی ، برپای   ورق 

 جمهوری می  و دموکراوی ، و دستیاب  به آزادی و عدالت اجتماع ! 
 

 تشکیالت دموکراتیک زنان ایران
 ۸۴۸۸نوامبر  ۸۴/ ۱۰۴۱آبان  ۸۲ 
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  ۶۰۳۶آبان   ۰۳دوشنبه     ۰  ۶۶۱۱شمارۀ   

 تأملی رب رویداداهی اریان 

، شنمنار بنازداشنت ۱۰۲۱ماه  آبان ۱۱گزارش خبرگزاری هرانا،  به
و  برآورد شده  ۱۰۵هزار و ۱۰ های مردم  جاری شدگان در اعتراض

است. بازداشت معتریان در بیوچستان در پ  دو جمعه خنوننین  در 
 زاهننندان و خننناش ننننینننز گسنننتنننرده بنننوده اسنننت.

شدگان با وجود پیگیری، اغیب از وینعنینت،  های بازداشت  خانواده
های طنرد شنده عنینینه عضنو ینا اعضنای  محل زندان، و اوها 

 شدٔه خانوادٔه خود اطالع  ندارند.  بازداشت
شدگان نیز در سومین  گنزارش  کمیته پیگیری ویعیت بازداشت  

ماه سال جاری منتشر شد، اطالع داد کنه قنوه  آبان ۰۲خود که روز 
اسنتنان کشنور  ۱۰شدگنان در  نفر از بازداشت ۰۲۲۵قضائیه برای 

االرض"  نفر را به "محاربه با خدا" یا "فساد فن  ۳کیفرخواست صادر و 
متهم کرده است. در ای  گزارش بر وقوع شکنجه، آزار و اذینت، و 

های جمهوری اسالم  ایران ونأکنیند شنده  وهدید به وجاوز در زندان
شدگان مصدو  نیز یک  دینگنر از  است! ممانعت از درمان بازداشت

های جمهوری اسالم  است. کمینتنه  ها در بازداشتگاه انواع شکنجه
هنا ونینر  پیگیری در ای  باره نوشته است: "برخ  مجروحان  کنه ده

اند و  شان باق  مانده بود، بدون رسیدگ  رها شده ای در بدن ساچمه
شوند." جیوگنینری از دسنتنرسن   به بهداری و بیمارستان اعزا  نم 

شدگنان  شدگان به پرونده آنان و ممانعت از بازداشت وکیالن بازداشت
هنای اخنینر ننینز از دینگنر  برای پتیرش وکالی مستقل در سنال

های اذیت و آزار و سرکوب قوه قضاییه و نهادهای امنیت  بنوده  شیوه
هنا اجنازٔه ورود  است. در مرحیه وحقیقات و دادسرا، بنه بنازداشنتن 

دهند و فقط وکالی مورد  شان را به روند دادرس  نم  وکالی انتخاب 
وأیید قوه قضاییه اجازه ورود به پرونده ها را دارند. در مرحیه دادگاه نیز 
ای  مسئیه به نظر قای  بستگ  دارد. ای  اعمال ظالمانه و حضنور 
نیافت  وکالی انتخاب  در زمان بازجوی  و دادرس  متهمان  کنه بنا 

رو  االرض " روبنه های  سنگی  مانند "محاربه " یا " فسناد فن  اوها 
های  جدی برانگیخته است. دژخینمنان جنمنهنوری  هستند، نگران 

اسالم  ایران برای پیشبرد هدف های ظالمانه و غنینر انسنانن  در 
 کند.  بقای نظا  خود به نوباوه و سالخوردگان رحم نم 

شان را بنرای  ای فریاد دادخواه  مادران پارک الله نیز در اطالعیه
اند. در اطالعیه نهنم  رهای  از سرکوب، بازداشت، و کشتار بیان کرده

ای  جمع آمده است: "حکومت فاسد، فاشنینسنتن  و  ۱۰۲۱ماه  آبان
اسالم  ایران برای حفظ نظا  جهنم  خود بنه هنر گنوننه سنتنم، 

زند وا صدای معتریان را خاموش  وبعیا، پست  و جنایت  دست م 
کند: از بازداشت، شکننجنه و کشنتن  کنودکنان و ننوجنواننان و 

آموزان گرفته وا سرکوب، بازداشت، شکنجه، منحنرومنینت و  دانش
کشت  دانشجنوینان و ننخنبنگنان، ورزشنکناران و هنننرمننندان، 

نگاران و نویسندگان، فعاالن سیاس  و عنقنیندون ، وکنال و  روزنامه
هنا،  فعاالن مدن ، کارگنران و کشناورزان، پنرسنتناران و پنزشن 

های داغدار و دادخواه، و وما  اقشار و طبقات جامعه کنه از  خانواده
کشند و بنه آن اعنتنراض  شدت رنج م  ویعیت ناعادالنه موجود به

های فرمایش  و ناعادالنه و پرونده سازی امنیت  برای  دارند... دادگاه
اند و چنند ننوجنوان و جنوان  راه انداخته بازداشت شدگان ]اخیر[ به

االرض در خطر اعندا  قنرار دارنند. از  اکنون با اوها  افساد ف  هم
سنالنه،  ۰۰ساله، محمد قبادلو  ۱۲آموز  جمیه؛ سهیل خوشدل دانش

سامان ]یاسی [صیدی، محس  ریازاده قراقیو، سنعنیند شنینرازی، 
لنو، و منننوچنهنر  محمد بروغن ، ابوالفضل مهری، حسی  حناجن 

 نواز. ..."  مهمان
جان زندانیان سیاسن  
در خنطنر اسنت. جنان 
ووماج صالح ، حسنین  

زاده،  رونق ، لیال حسین 
ها  دین ، و ده مجید شب

و صدها زنندانن  دینگنر 
شان در خطر است.  جان

یگانه گناه ای  آزاده زنان 
و منردان و جنواننان و 
نوجوانان آن اسنت کنه 
خنننواهنننان آزادی و 
اسننتننقننالل کشننورننند و 
سنننراسنننر زنننندگننن  
شرافتمندانه خود را وقف 
رهای  زحمتکشان از فقر 

اند. آننان  و فالکت کرده
در راه آزادی انسنان و 
عییه دیکتاووری منبنارزه 

و این  در چنگال  کرده 
رژیننم دیننکننتنناوننوری 

شده بنه منرد   وحمیل 
 اسیرند. 

هنای  دلیل جننناینت های اخیر به هیچ کشوری بیش از جمهوری اسالم  ایران در سال
آمینز افنکنار  شمارش در زندان ها و کشت  مخالفان سیاس ، با واکنش های اعتراض ب 

عموم  جهان روبرو  نشده است. رژیم برای ایجاد رعب و وحشت سازهای جدیدی کنوک 
همان خندای امسنال  ۱۲وهدید کرد که " خدای سال  ۱۰۲۱ای در ویرماه  کند. خامنه م 

شرمانه انجا  کشتارهای بیشتر با هدف وشدید جنگ روانن   است". معنای ای  ادعای ب 
عییه مبارزان کنون  است. نباید گتاشت رژیم جنایتکار اسالم  به ای  کشنتنارهنا ادامنه 
دهد. شعار " زندان  سیاس  آزاد باید گردد" را با بانگ  رسا در سراسر ایران باید طنی  انداز 

 کرد. باید به حمایت از خانوادۀ زندانیان سیاس  کشور برخاست. 
اجتماعن ، سنیناسن ، و  در مرحیۀ کنون  وضاد میان نیاز جامعه به پیشرفت اقتصادی 

وسطناین  جنمنهنوری  فرهنگ  و روبنای بازدارندۀ ای  نیاز در سیمای رژیم استبداد قرون
اسالم  مجسم است. با در نظر گرفت  ای  واقعیت که  مرد  رننجندیندۀ اینران چنننین  

 ۱۵۱۲های دهه  وا کشتار سال فرصت  را به رژیم نکبت بار جمهوری اسالم  نخواهد داد
را ونکنرار  ۱۵۱۲و جنایت هولناک فاجعۀ می  کشتارهزاران زندان  سیاس  وابستان سال 

های میییون  مرد  دیگر ووان وحمل رژیم ید منردمن  و  کند. مسیم شده است که ووده
های  گوناگنون ادامنه دارد. گنرچنه رژینم  شکل پوسیدٔه کنون  را ندارند و مبارزۀ با آن به

های مردم  جیوگیری کند، اما  های سرکوبگر از اعتالی اعتراض وسییٔه ارگان کوشد به م 
هم وجربۀ مبارزه مرد  کشور ما و هم وجربۀ مبارزات مرد  دیگر کشورهای زینر سنینطنٔه 

لنحنا   زمان  طوالن  بنه ووان مدت دیکتاووری نشان داده است که با وکیه بر سرنیزه نم 
 واریخ  بر مرد  حکومت کرد.

اند در قنینب  شان را در راه آزادی هزینه کرده زندانیان سیاس  در ایران که جان و زندگ 
شناس سرشار از مهر مرد  ایران نسبت به آنان جای دارند. دیری نخواهد پنائنیند کنه  حق

دستان ووانای مرد  بساط جنایتکاران اسالم  حاکم را درهم خواهد رینخنت و درهنای 
ها را همچنان که در هنگامٔه زوال رژیم پادشاه  خنواهننند گشنود.  ها و سیاهچال زندان

خنواه و  هنای آزادی مبارزه در راه آزادی زندانیان سیاس  ایران وظیفۀ مقدس همۀ انسان
مترق  است. پیروزی در راه آزادی زندانیان سیاس  گام  است مؤثر برای ننقنطنه پناینان 
گتاردن برهست  رژیم  که ایران را به زندان ایرانیان مبدل کرده اسنت. هنرچنه دامنننٔه 

ها بیشتر باشد، و هرچه کارزار ونالش بنرای  های رژیم در زندان ها دربارٔه جنایت افشاگری
ور مرد   ور و میموس آزادی زندانیان سیاس  دامنه دارور شود، زمینٔه شرکت هرچه گسترده

یاد داشنت کنه ننجنات  ور خواهد شد. باید همواره به ها فراهم برای گشودن درهای زندان
 دهندگان نهای  زندانیان سیاس  مرد  خواهند بود.

 باختگان جنبش مردم ! باد خاطرۀ جان جاودان
 درود آوشی  به زندانیان سیاس  ایران!

 ها! باد درهای زندان شکسته
 برقرارباد اوحاد همۀ مبارزان راه آزادی ، صیح، استقالل، و عدالت اجتماع !

نگرانی فزاینده از وضعیت زندانیان 
 سیاسی



وضننمننینن  
قننانننوننن  
حننننننننننق 
مشننارکننت 
کامل زنان در وولید و اداره امور کشور، وواننمننند سنازی 
زنان و قوانی  وضمی  کنندٔه برابری کامل حقوق  آننان، 
یرورو  جدی برای پیشرفت اقتصنادی، سنیناسن ، و 

 اجتماع  کشور است.
های منتشر شده، نرخ وور  در کشورمان  طبق گزارش

برابر شده اسنت. النبنتنه این   ۰ط  شش سال گتشته 
های مختیف متفاوت بنوده ولن   افزایش وور  در استان

ای  افزایش قیمت در میان خاننوارهنای روسنتناین  در 
مقایسه با خانوارهای شهری ، شدیدور بوده اسنت. ننرخ 

بنرای  ٢۰٣٢وور  دوازده ماهه منتنهن  بنه منهنرمناه 
درصد رسید. همنچنننین  ۰٢,٩خانوارهای کشور به عدد 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجیس، سال گنتشنتنه 
وگو با خبرگزاری ایینا با انتقاد از الینحنٔه بنودجنه  در گفت

میییون خانوار زیر خط فقر داریم و با اجنرای  ۱۲گفت: "ما االن  ۱۰۲۱سال 
 حتف ارز ورجیح ، به ای  وعداد افزوده خواهد شد."

ای جدید نیست و در چندی  دهٔه گنتشنتنه  افزایش فقر در کشورمان پدیده
رشد بوده است و در حال حایر نیز درصد باالین  از قشنرهنای  همواره رو به

گفتٔه "مراد راهداری"، عضو هینئنت  گیرد. بنا به درآمد و متوسط را دربر م  کم
های فقنرزداین  در جنامنعنه  عیم  دانشگاه پیا  نور، درباره پیامدها و چالش

سال است که وولید واقنعن   ۱۰، "یک  از عوامل فقر رشد بیکاری است.  ایران
ایم و در این  صنورت ینعننن   گتاری نکرده ما رشد نکرده است، یعن  سرمایه

[. مطابنق ۱۰۲۲ماه  دی ۰خالش اشتغال ایجاد نشده است" ]سایت وابناک، 
مییینون و  ۱۱های رسم ، خط فقر نسب  خانوارها به بیش از  آخری  گزارش

 هزار وومان رسیده است. ۰۳۲
ای فنراوان بنر ونمنامن   ای فشار اقتصنادی هرچند که چنی  فقر فزاینده

آمار و وحقیقنات اقنتنصنادی و  زحمتکشان کشور وارد کرده است، ول  بنا به
دهد و در این   جامعه شناس ، فقر همیشه زنان را بیشتر وحت وأثیر قرار م 

اند که بیش از دینگنران از فشنارهنای  میان زنان سرپرست خانواده گروه 
ور شدن هرچه بیشتر ویعیت اقتنصنادی  بینند و با وخیم اقتصادی آسیب م 

شود. در همی  اروباط اقتصاد ننینوز،  بر وعداد آنان بیش از گتشته افزوده م 
، در گزارش  از افزایش زنان سرپرست خانواده در ۱۰۲۱ماه  آبان ۰۰یکشنبه 

 ۵۲۱هزار و  ۱۳۱، ۳۲استان اصفهان م  نویسد: "بر اساس سرشماری سال
شود. ای  آمار در مقایسه با سرشنمناری  خانوار ای  استان ووسط زنان اداره م 

رسم  از وعنداد زننان   درصدی داشته است. وا امروز داده ۰.۲، رشد۳۲سال 
الی آمارهای غیررسم  وعداد  سرپرست خانوار استان منتشر نشده اما در البه

ست که مدیرکل ثبت احنوال  ثبت رسیده و ای  در حال  هزار نفر به ۱۲۲آنان 
هزار زن مجرد و سرپرست خاننوار  ۰۲۲از حضور بیش از  ۳۱استان در سال  

]مندینرکنل  ۲۲گفته غفران  سال در اصفهان خبر داد! به  ۱۲نفرٔه باالی  و 
سال استان اصنفنهنان منجنرد  ۱۲ثبت احوال استان[ درصد جمعیت باالی 

سال استان را زننان منجنرد بنا  ۱۲درصد جمعیت زنان باالی  ۱۲هستند و
 دهند."  هزار نفر وشکیل م  ۰۲۲جمعیت  حدود 

سال گتشته نیز " مهدی عیس  زاده"، رییس کمیسیون اجتماع  مجیس، 
خانوار وجود دارد.  میییون بانوی سرپرست ۰در ای  باره گفت: "امروز در کشور 

هنای عنمنومن   های قطع  و رسم  ای  حوزه، مربوط به سرشمناری ... آمار
سال قبل( جمعنینت زننان  ۰)   ۳۲نفوس و مسک  است. در سرشماری سال 

و سنرپنرسنت  سرپرسنت، خنودسنرپنرسنت،  خانوار کشور )زنان ب  سرپرست
ور از آن در  سال قبل هزار نفر اعال  شد. پنج ۱۲خانواده( حدود سه میییون و 

هزار نفنر،  ۲۲۲هم جمعیت ای  گروه حدود دو میییون و  ۳۲سرشماری سال 
 ۲۲هزار نفر و در سرشماری سال  ۱۲۲میییون و   ی  ۱۲در سرشماری سال 

 ۰۱هزار نفر اعال  شده بود" ]سایت "شعار سال"،  ۰۲۲میییون و  ور از ی   کم
 [.۱۵۳۳شهریورماه 

آمارهای منتشر شده از سوی خود رژیم حاک  از افزایش بسیار زیناد عندٔه 
های اقتصادی بیش از گنتشنتنه منحنرو   روزه از فعالیت زنان  است که همه

های  که آثاری مخرب عالوه بر زندگ  خنود زننان  بنر  شوند، محرومیت م 
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گسترش فقر و افزایش 
 هاى معیشتی زنان دشوارى

های اقنتنصنادی  شان نیز دارد. محرومیت زنان از فعالیت های ویعیت خانواده
های ارونجناعن  و یند زن رژینم  ها نتیجٔه سیاست در کنار دیگر محرومیت

داری  جمهری اسالم  است. با وجودی که زنان زحمتکش در سیستم سرماینه
دلنینل ونعنینق داشنتن  بنه  برند که یک  بنه همواره از ستم  مضاعف رنج م 

دلیل زن بودن که ونمنامن  زننان  زحمتکشان و استثمار شوندگان  و دیگری به
مناننده و  شود، اما در جمهوری اسالم  بنا بر وفکنر واپنس جامعه را شامل م 

شوند  اروجاع  اسال  فقاهت ، فشارهای چندجانبه دیگری بر زنان وحمیل م 
هنای اقنتنصنادی،  چنان که آنان را از مشارکت و فعالیت در ونمنامن  عنرصنه

طور کی  از هرگونه حقوق انسنانن  دینگنر منحنرو   سیاس ، و اجتماع  و به
های  فنراوان روبنرو  ونها در یافت  کار با مشکل مان نه ساخته است. زنان میه 

ونری  هستند، بیکه درصورت یافت  موقعیت  شغی ، از امکانات و حنقنوق کنم
ناچار بنه  همی  دلیل، بسیاری از آنان به شوند. به نسبت به مردان برخوردار م 

آورند یا به دورکاری یعن  اننجنا   "مشاغل" غیرواقع  مانند دستفروش  روی م 
شوند که ای  خود نیز آننان  های خود مجبور م  کار سفارش داده شده از منزل

نتنینجنه،  کند و در را از داشت  بیمه، مرخص ، و حقوق بازنشستگ  محرو  م 
 دهد. اکثر آنان را در سنی  بازنشستگ  در فقر مطیق قرار م 

های رسم : افزایش وعداد زنان ُمَطیقه، وعداد زنان سنرپنرسنت  گزارش بنا به
درصد از زننان  ۲۱کند. نکته حائز اهمیت آنجاست که  خانوارها را صعودی م 

کننننند.  درصد ای  زنان ازدواج منجندد ننمن  ۳۲مطیقه دارای فرزند هستند و 
مشکالت معیشت  در ای  گروه از زنان سرپرست خانوار بسیار شدیدور از دینگنر 

بیشتنرین  ونقناینای  ۱۳۳۲های دهه  زنان سرپرست خانوار است. ... در سال
کسب و کار خانگ  از سوی زنان سرپرست خانوار ثبنت شند، امنا این  زننان 

انندازی کسنب وکنار بنا  دلیل نداشت  امکانات و وبعیا جنسنینتن  از راه به
های  همانند بازاریاب ، حسابداری، و ووزیع مواجه شنده و در منواردی  مشکل

 ۱۳۳۲ونا اواسنط دهنه  ۱۵۱۲های دهه  اند. اواخر سال ورشکسته هم شده
 ۱۳۳۲هنای دهنه  هنگامٔه انفجار وعداد دستفروشان زن بود. از اواسط سنال

بعد از وعداد دستفروشان زن وا حدی کاسته شد و آنان به فضای منجنازی و  به
های اجتماع  کوچ کردند و ای  فضا پر شد از فروشگناهنای آننالین .  پالوفر 

هنای پنرکناربنر اجنتنمناعن  دوبناره منوجن  از  حاال با مسدود شدن شبکنه
های معیشت  زندگ  زنان را در خود فروبرده است. در شرایط بنغنرننج  دشواری

کنون  و با قطع و محدود کردن اینترنت، ای  امکان ناچیز نیز از دسنت زننان 
هنای  کشورمان گرفته شده و سبب ورشکستگ  و ماننعن  بنرای  فنعنالنینت

اقتصادی آنان شده است. وا زمان  که ای  رژیم در حناکنمنینت اسنت، زننان 
های وحمیل شنده بنر  سوی رهای  از محدودیت ووانند گام  به مان نم  میه 

آنان بردارند. حزب وودٔه ایران در مقا  مدافع حقوق کارگران و زحمتنکنشنان و 
ها  ای پربار در دفاع از حقوق زنان، لغو ومام  محدودیت داشت  پیشینٔه واریخ 

در خصوص حقوق زنان و ویع شدن قوانی  وضمی  کننده آزادی و بنرابنری 
های زندگ  را همواره خواهان بوده است. بندون  زنان با مردان در ومام  عرصه

ونننهنا  یاب  آنان به حقوق بنرابنر، ننه وردید رهای  و آزادی کامل زنان ما و دست
برای خود زنان الز  و یروزی است، بیکه سبب رهای  همه زحنمنتنکنشنان و 

 استثمار شوندگان خواهد شد.
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های خطرناک بی  آمریکا و روسنینه، و بنا امنیند داشنتن  بنه  در معادالت و ونش
های بزرگ و ایجناد شنکناف در جنهنان  ها بی  قدرت گیری ونش برداری از اوج بهره

وواند بر مشکالت و وضادهای داخی  غیبه کند. برآمند  چندقطب ، حکومت والی  م 
م می  فعاًل به نتیجۀ معکوس منجر شده  ها و بیندپروازی ای  ووه  های نابخردانه و ید 

هنا و  است. در حال حایر، سران آمریکا و کشورهای اروپای ، از راه وشدید ونحنرینم
های امپریالیست  خود، کشنور منا را در  فشارهای دیپیماوی  برای پیشبرد سیاست

های  از  اند. شایان ووجه است که از سوی دیگر، بخش ویعیت بسیار بدوری قرار داده
کننننند  اپوزیسیون جمهوری اسالم  نیز ای  وصور واه  و کاماًل اشتباه را مطرد م 

آمنینز در  های واکتیکن  ونننش که گویا هدف رهبران آمریکا و اروپا در اوخاذ سیاست
های مردم  اخیر بنوده  عرصۀ دیپیماوی  و وهدیدهای اقتصادی، حمایت از اعتراض

مثابه اهرم  برای بنرانندازی حنکنومنت والین   ووان به ها م  است و از ای  سیاست
 استفاده کرد.

-های سیاس  واقعیت ای  است که حکومت والی  ایران در داخل کشور در عرصه
هنای  بنر اسناس روال -نشندنن  های حنل بست و بحران اقتصادی با ب -اجتماع 

پنینوسنتنه دقنینقنًا هنمنان  هنم هنای بنه روست. ای  عرصنه روبه -واکنون  حکومت
دیکتاووری م  های  یعف وواند و باید مطابنق بنا بنرننامنه و  اند که مبارزۀ جنبش ید 

هنای سنراسنری،  سازمان مشخش خود آنها را هدف قرار دهد و از جمیه با اعتصاب
نقطۀ اوکای  نشین  وادارد. از سوی دیگر، در شرایط مشخش کنون ،  رژیم را به عقب

آمیز و خونی  با معتریان اسنت و  دیکتاووری حاکم، ووان زیاد آن در برخورد خشونت
در ای  میدان نابرابر، کفٔه ووازن نیروها کاماًل به سود دیکتاووری سرکوبگر و نیروهای 
ح آن است. به ای  ورویب است که دیکتاووری حاکنم بنرای "حنفنظ  وا ب  دندان مسی 

-اجتماعن -نظا " خود گرایش دارد که به بهانٔه "حفظ امنیت" صحنۀ مبارزۀ سیاس 
آمیز بکنشنانند. رژینم  مدن  را به سمت برخوردهای مسیحانٔه وسیع خونی  و خشونت

های وبییغاو  و امنیت  برای ای  خشونت خنوننین  را در  اکنون فعالیت حاکم از هم
ی  منزدوران  رسانه-دستور کار خود قرار داده است. برای مثال، اخیرًا دستگاه امنیت 

اند، "محافنظنان  بسیج ، سپاه، و ناجا را، که از دیدگاه مرد  کاماًل بدنا  و منفور شده
نامند که برای "امنیت  شده را "شهیدان حافظ امنیت" م  امنیت"، و سرکوبگران کشته

واقع، مرد  معتنرض( بنرخنورد  طیبان" )به و آرامش مرد " با "اغتشاشگران" و "وجزیه
ونوان ینافنت:  ها را در سخنان هفتۀ گتشتۀ ول  فقیه هم من  کنند. ای  کییدواژه م 

کننند کنه این   "شهید امنیت نیز جان خود را برای امنیت و آسایش منرد  فندا من 
م همٔه معارف اخالق  نهفته در شهید و شهادت اسنت." دسنتنگناه  فداکاری ها وجس 

سنازی افنکنار  ای بنرای آمناده ی  جمهوری اسالم  و شخش خامنه رسانه-امنیت 
عموم  کشور و نیروهای سرکوبگر خود در مورد یرورت سرکنوب وسنینع خنوننین  

های اعترای  مرد ، بر خطر "وجزیٔه ایران" و "حفظ امنینت منین " ونمنرکنز  خیزش
گوید: "شهید مظهر ایمان صادق و عمل صالنح و  ای در ای  باره م  کنند. خامنه م 

ریزی گستردٔه سرکوبگنران  دهد." خون جهاد در راه خدا است و هویت می  را اروقا م 
ح جمهوری اسالم  در استان های بیوچستان و کردستان را باید از این  منننظنر  مسی 

 دید.
از ای  رو، در شرایط مشخش کنون ، باید از هر فرصت ممک  اسنتنفناده کنرد و 

فقط مرد  را برای وعمیق و گسترش جنبش در صحنه نگاه داشت، بیکه اجازه نداد  نه
هنای خشن ، جنننبنش  که در ای  برهه از جنبش، رژیم با ووسل عمدی بنه اقندا 

آمیز مسیحانه بکشاند. یرورت لنحنظنه و  اعترای  را به سوی برخوردهای خشونت
دستاوردها و وجربۀ خیزش جنبش مردم  بر گرد شعار ُپرنفوذ "زن، زندگ ، آزادی" در 

دهد که ورود مرد  به صحنۀ مبارزه و حضور آننهنا در سنطنح  سه ماه اخیر نشان م 
مدن  در سطح  باالونر، و از جنمنینه -اجتماع -خیابان را باید به مبارزات سیاس 

 اعتصاب سراسری، اروقا داد.
از سوی دیگر، بخش مخرب  در اپوزیسیون جمهوری اسالم  نیز وجود دارد کنه 

های اجتماعن ،  مرزی وابسته و شبکه های برون هایش در ویویزیون برخالف الف زدن
در عمل فاقد ووان سیاس  و پایگاه اجتماع  مؤثنر 

 نشین  واداشت. رژیم حاکم را به عقب
ای در درون سناخنتنار قندرت  سران "نظا " و در رأس آنها عی  خامنه

اند. آنها دیگنر  رو شده ای نیز روبه یابنده حکومت  با بحران سیاس  گسترش
های ووخال  "دولت منردمن "  در زیر لوای "حکومت یکدست" شده و وعده

های موجود سرپوش گنتارنند. اکنننون  ووانند بر بحران ابراهیم رئیس  نم 
جمهور برگماردٔه ول  فقیه خود به مشکل اساس  در  دولت و شخش رئیس
های رئیسن   ها و وعده کدا  از برنامه ونها هیچ اند. نه هر  قدرت وبدیل شده

عمی  نشده است، بیکه ط  نزدی  به ی  سال و نیم گتشته، بر کنوهن  
 از مشکالت اقتصادی و معیشت  جامعه افزوده شده است.

وردید در مورد شخش رئیس  و ناووان  دولنتنش در مندینرینت کنردن 
های اعترای  در سه ماه اخیر، همراه با وشدید و ونینننبنار شندن  خیزش
اجتماع ، "حکومت یکدست" مورد نظر -های چندوجه  اقتصادی بحران
ی کرده است. مقالۀ چهارشنبه  ای را دچار اختالف خامنه آبنان  ۰۲های جد 

ها  روزنامۀ "شرق" زیر عنوان "کالفگ  بهارستان از پاستور" بروز ای  اختالف
ها به ویعیت موجود و عمیکرد دولت  کند: "انتقاد را به ای  صورت بیان م 

رفت در پس سناینٔه  است که انتظار م   انداز شده حال  در مجیس طنی  در 
گنوننه کنه قنبنل از  گراینان، هنمنان یکدست شدن قدرت در میان اصول

جمهوری مدع  بودند، به رفنع مشنکنالت اقنتنصنادی،  انتخابات ریاست
اجتماع  و... بینجامد. اما مشکل کشور حاکمیت اجنراین  ین  ننگنرش 

هنای  خاص با حتف رقبا نبود؛ مشکل ناووان  مدیران اجراین  و وصنمنینم
اندی گتشته نشان داده ]اسنت کنه[ بنرای  و  سال  اشتباه و مکرر در ی  

شود موفق شد، و همراه  دوستان  ادارٔه کشور با شعار و وعده و وعید نم 
هم جز افزودن به مشکالت وأثیری نداشته و ندارد. مجنینس، کنه هنمنٔه 

هاست منننتنقند  اعتبار خود را روی موفقیت دولت سیزدهم گتاشته، مدت
ه هنای اشنتنبناه   عمیکرد کابینه است، اما وا کنون نتوانسته باعث وغییر روی 

 شود."
ویعیت در سیاست خارج  حکومت والی  نیز که وا کنننون آن را زینر 
عنوان "سیاست خارج  جدید" برآمده از حکومت یکدست بر محور "گردش 

شدت آشفته و نامنسجم است. در ای  عنرصنه  کردند، به به شرق" وبییغ م 
نیز اعتبار رئیس  در درون هر  قدرت مورد وردید قرار گرفنتنه اسنت. رفنع 

ها"، که رئیس  آن را با پیشبرد متاکرات برجا  و "وولید داخی "  "وأثیر وحریم
ونر در  ها به اهرمن  قنوی فقط عمی  نشده، بیکه وحریم وعده داده بود، نه

 دست آمریکا و اوحادیٔه اروپا وبدیل  شده است. 
ای  سیاست خارج  "جدید"، که صرفًا برای "بقای نظا " به پنینش بنرده 

رو شده است. برای منثنال،  بست روبه شود، آشکارا با ورشکستگ  و ب  م 
ی  روز برای انحراف افکار عموم ، "رهبری" مدع  اقتدار حکومت والی  

های بی   شود، چون به گمان او، با وارد شدن در ونش در عرصۀ جهان  م 
روسیه و آمریکا و در جنگ اوکرای ، جمهوری اسالم  ایران بر منعنادالت 
جهان  اثرگتار شده است. روز دیگر، امیرعبدالیهیان، وزیر امنور خنارجنه، 

کند که جمهوری اسالم  ایران هیچ پهپادی به روسیه ونحنوینل  اعال  م 
طرف دارد. اما همی  وزینر روز  اوکرای  مویع ب -نداده و در جنگ روسیه

ها قبل و پیش از جننگ اوکنراین " در  کند که پهپادها "ماه دیگر اعال  م 
اختیار روسیه قرار داده شده بود، ول  قرار نبود از آنها در جنگ با اوکنراین  
استفاده شود! نشانۀ دیگری از ای  آشفتگ  و درمنانندگن  در سنیناسنت 
خارج  حکومت والی  را در سخنان همی  وزیر امور خارجه دربارۀ احینای 

ووان دید. روز چهارشنبۀ گتشته، او از سر اسنتنینصنال  متاکرات برجا  م 
کند. به طور مستمر وبادل پنینا  بنا  اعال  کرد: "آمریکا ریاکارانه عمل م 

ساعنت  ۲۰شود. آخری  وبادل پیا  ما در کمتر از  طرف آمریکای  انجا  م 
." هفتۀ گتشته، باز همی  وزیر مدع  شد که "آمریکنا از  گتشته بوده است

طریق برخ  وزرای خارجه پیا  داده و برای متاکنرات عنجنینه دارنند"، و 
کنم دست از ریناکناری  گفت: "به راب مال  و مقامات آمریکای  ووصیه م 

ونوانند سنران  دهد که آمریکا وا چه حند من  بردارند." همٔه اینها نشان م 
هنای  سنهنولنت در بنازی حکومت والی  و دستگاه دیپیماوی  آن را بنه

اش از ای  سو به آن سو بکشاند و البته با گتشت هر روز، امنکنان  سیاس 
 اندازی بیشتری در وحوالت داخی  کشور ما پیدا کند. دست

طراحان و طیف رنگارنگ ُمبیغان ای  سیاست خارج  "جدیند" وصنور و 
کردند که با "گردش به شرق" جمهوری اسالم  برای وارد شندن  وبییغ م 

 یی مبارزۀ ...  ادامۀ ضرورت پیشُبرد مرحله

 ۶۰ادامه  در صفحه  

ورزد که مبارزۀ ضّددیکتاتورِی  حزب تودۀ ایران بر این نکته تأکید می
های مبارزاتی متناسب با  جنبش مردمی را باید مرحله به مرحله، با شکل

شرایط مشخص عینی و ذهنی هر مقطع، و با داشتن درک دقیق از 
گر خارجی به  توازن نیروهای داخل کشور و بدون اتکا به نیروی مداخله

رپیچ دهی  وخم، سازمان پیش برد. عامل مهم پیروزی در این مبارزۀ پُ
جبهۀ ضّددیکتاتوری متحدی از نیروهای سیاسی نمایندۀ طیف وسیع 

خواه در داخل کشور  جو و آزادی های اجتماعی عدالت طبقات و الیه
است که توازن نیرو را بر ضّد دیکتاتوری حاکم، بدون دخالت 

سود جنبش مردمی تغییر دهد. های خارجی، به قدرت  



۶۰۳۶آبان  ۰۳دوشنبه    ۷   ۶۶۱۱شمارۀ    

جمهور سوریه، رفنینق  رئیس
عادل از زندان آزاد شد و پس 
از انتقال به دمشق، فعالنینت 
سیاسن  خنود را در حنزب 
کمنوننینسنت عنراق از سنر 
گننرفننت. او دربننارٔه نننقننش 
کوزچکی  در ودارک سرکنوب 
حزب ونودٔه اینران در سنال 

ای مفصنل بنه  ، مقاله۱۵۱۱
دو زبنان عنربن  و فنارسن  
منتشر کرد. پس از ای  دوره، 
او در اروپا زندگ  و فنعنالنینت 

هنای  کرد و وا آخری  مناه م 
زندگ  خود روابط نزدیک  بنا 

رفقای رهبری حزب وودٔه اینران 
یاد رفنینق عنین   ویژه زنده و به

خنناوری در زمننان حننینناوننش 
 داشت.

رفیق جاسم الحیفن ، عضنو 
هیئت سیاس  حزب کمونیست 
عراق، در پیام  به مننناسنبنت 
درگتشت رفیق عنادل کنه در 
"طریق الشعب"، نشریٔه مرکزی 
حزب کمونیست عراق، منتشنر 
شد، دربارٔه اروباط نزدی  رفیق 
عننادل بننا حننزب وننودٔه ایننران 
نوشت: "او ونجنربنٔه سنخنت 

 ۱۵۰۲های شاه در دهٔه  زندان
و همنچنننین  زنندان پنس از 
انقالب ایران را وحمنل کنرد و 
ووانست با دو حزب و سنازمنان 
چپ ایران، حزب وودٔه اینران و 
فدائیان خیق ایران، و همچنی  

های چپ و معتدل، از جمینه بنا منرحنو   با طیف مهم  از روحانیون با گرایش
الینه طنالنقنانن  و  الیه منتظری، روابط نزدیک  برقرار کند. رفیق عادل آیت آیت

هنای  ای از واری، و فنعنالنینت شناخت و اطالعات گسترده فرزندان ایشان را م 
جنبش چپ ایران داشت. او واری، ُپرافتخاری از ایستادگ  در برابر استبداد دارد 
و میراث فرهنگ  و فکری محکم  از خود به جای گتاشنت." رفنینق جناسنم 

نویسد: "همد  و رفیق و همپای ما در راه منبنارزه، عنادل  الحیف  در ادامه م 
روشنفکر پیگیرمان را، مرگ از ما ربود. عادل قیب  مهربان داشنت و رفنینقن  

ونرین   هایش بود. او یک  از برجسته داشتن ، و وفادار به دوست  مردم ، دوست
)از  «سال  عنادل»رهبران حزب کمونیست عراق بود. او در گروه همکار شهید 

های رفیق  کرد و در مأموریت رهبران واریخ  حزب کمونیست عراق( فعالیت م 
کرد. وی در کنگرٔه پنجم حنزب  حضور  فعال داشت و همیشه او را همراه  م 

دلیل اعتقاد به یرورت حضور نسنل  به ۱۵۲۰/۱۳۳۵کمونیست عراق در سال 
جوان مبارزان حزب ، از ورکیب رهبری حزب خارج شد، ول  همچنان به حنزب 

های عمنینق خنود از رهنبنری  دلبسته ماند و نگران آیندٔه حزب بود و با وحییل
های  کرد. گرچه بیماری مانع از حضور وی در مقا  نماینده در کنگره حمایت م 

های دقینق خنود را از  نهم، دهم، و یازدهم حزب شد، ول  او وحییل و بررس 
 های حزب ارائه داد." سیاست

کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست عراق نیز روز بعد از مرگ رفیق عادل بنیناننینٔه 
کار حزب، عادل حبه، کنه... پنس از  مفصی  "در سوگ مبارز دالور، رهبر کهنه

 وحمل رنج و بیماری طوالن " درگتشت، در "طریق الشعب" منتشر کرد.  
در بیانیٔه رهبری حزب کمونیست عراق آمده است: "ابوسنال ، این  رادمنرد 

پرست و اصیل، با برجای گتاشت  واریخ  پرافتخار از رویاروی  استنوار بنا  میه 
عدالت ، و میراث فرهنگ  و روشنگرانه و فنکنری، از دننینا رفنت...  ظیم و ب 

 خداحافظ ای ابوسال . در دل و خاطرٔه ما زنده خواه  ماند."
در ادامٔه ای  بیانیه آمده است: "ابوسال  در نیمٔه اول دهٔه پنجاه ]منینالدی[ 

خناطنر شنرکنت در  به حزب و مبارزٔه سیاس  پیوست و در بیست سنالنگن  بنه
بخش الجزاینر  و جبهٔه آزادی وظاهراو  که در بغداد در پشتیبان  از خیق الجزایر

برگزار شده بود، به دست مأموران نظا  پادشاه  عراق دستگیر و رواننٔه زنندان 
های مبارزاون  منتنعندد  شد. رفیق در فعالیت

رفیق عادل حبنه،    
رهبنر بنرجسنتنه و 
سننرشننننناس حننزب 
کمونیسنت عنراق، 

ای  پنننس از دوره
مبنارزٔه سنخنت بنا 
بیمناری سنرطنان، 

مهر امسنال  ۱۱روز 
در شننهننر لننننندن 
درگننتشننت. خننبننر 

ها  خواهان را سوگوار کرد. ای  رفیق عراق  ده فوت رفیق عادل )ابوسال ( ورق 
سال همراه با حزب وودٔه ایران از مبارزات زحمتکشان در ایران و عراق و دینگنر 

هنای رژینم  های  از عمر خود را در زندان کشورهای منطقه حمایت کرد و سال
شاه و رژیم والی  سپری کرد. رفیق عادل در دوران زنندان خنود بنا رفنقنای 

جو، رینا  یادان عی  خاوری، پرویز حکمت رهبری حزب وودٔه ایران از جمیه زنده
شیتوک ، و مهشید کیوان پیوند رفیقانٔه بسیار نزدیک  ایجاد کرد.  رفقای هیئت 

های مهاجرت اخیر همواره با رفیق عنادل  سیاس  حزب وودٔه ایران نیز در سال
ویژه پس از وشخیش ابتنالی ایشنان  اش در وماس نزدی  بودند، به و خانواده

 به بیماری سرطان و دورٔه مبارزٔه وی با ای  بیماری.  
وگوی  با نماینندٔه حنزب  فرزند برومند رفیق عادل، رفیق سال  حبه، در گفت

پدر  وا آخری  لحظات عمرش جویای اخنبنار منربنوط بنه »وودٔه ایران گفت: 
خواست کنه در  های اخیر بود و از ما م  جنبش اعترای  مرد  ایران در هفته

های خنبنری  همان بستر بیماری امکان دنبال کردن وحوالت ایران را از کانال
ها گترانده بنود و  ای گوناگون برای او فراهم کنیم. برای او که عمری را با ووده

هایشان شری  بود، این   ها و پیروزی ها و دردهایشان آشنا و در شکست با غم
ی  جاری نویدبخش به سر آمدن زمستان سرد و سیاه حنکنومنت  جوشش ووده

ای دمنوکنراونین ، سنکنوالر، و  دیکتاووری و شروع والش برای ساخت  آینده
های ایران بود. او به مرد  ایران و حزب وودٔه ایران عشنق  آمیز برای خیق صیح

 «ورزید. م 
همان طور که اشاره شد، رفیق عادل، در دو مرحیه از زندگ  سیاس  خنود، 

 های سیطنت  و والی  شد.   در ایران اسیر سازمان امنیت و اطالعات رژیم
در عراق، حزب کمونیست عنراق  ۱۵۰۰بهم   ۱۲بار  پس از کودوای فاجعه

وصمیم گرفت رفیق عادل را به ایران بفرستد وا سازمان مخف  حزب  را بنرای 
ادارٔه امور رفقای عراق  که از جو  جهنم  سرکوب کودوای شو  بهمن  در آن 

، ۱۳۱۰/۱۵۰۵کشور جان سالم به در برده بودند، ایجاد و اداره کند. در ژوئن  
پس از آنکه وبادل اطالعات مخفیانٔه رفقای عراق  ردیاب  شد، وی همنراه بنا 
پنج و  از همرزمانش در حوال  مرز عراق و ایران به دست نیروهای امنننینتن  

های سازمان امنیت ایران زندان  و شکنجه شدند.  ایران دستگیر و در زیرزمی 
هنای  در دادگاه نظام  رژیم شاه، او به اوها  عضویت در سازمان  کنه انندیشنه

کند، به هفت سال حبس محکو  شد. رفینق عنادل  سوسیالیست  را ورویج م 
-دوران محکومیت خود را به پایان رساند و در مرز اینران ۱۵۲۲در اردیبهشت 
 های عراق  وحویل داده شد. عراق به مقا 

های دوران زندان رفیق عادل، او با بسیاری از زننداننینان سنیناسن   در سال
جو و همچنننین   یاد عی  خاوری و پرویز حکمت ای، از جمیه با رفقای زنده ووده

های پس از کنودونای  های طوالن  خود را در سال رفقای افسر که محکومیت
گتراندند، آشنا شد. در ای  دوره، پیوند دوست  عمیق  میان او و  مرداد م  ۰۱

ای شکل گرفت. بسیاری از آشنایان رفیق عادل معتقدند کنه این   رفقای ووده
هنای  نوشته روابط اثر عمیق  بر زندگ  سیاس  رفیق گتاشت. بسیاری از دست

خوب  عنمنق این  رابنطنٔه  رفیق عادل، که برخ  از آنها منتشر شده است، به
 دهد.  رفیقانه را نشان م 

، بنا ونوطنئنٔه کنوزچنکنین ، ۱۵۲۲های اول پس از انقالب بهم   در سال
جاسوس دوجانبٔه سازمان اطالعاو  بریتانیا که در سفارت شوروی در ونهنران 

و  ۱۵۱۱های  ده  یورش سال کرد و نقش  اساس  در ودارک و سازمان کار م 
به حزب وودٔه ایران ایفا کرد، رفیق عادل بار دیگر در ایران دستگیر  شند. ۱۵۱۰

او پس از بازداشت سع  کرده بود که از طریق پی ، حزب را در جریان ننقنش 
وبهکارانٔه کوزچکی  بگتارد.  پس از مندون ، بنا پنادرمنینانن  حنافنظ اسند، 

عادل حبه، انترناسیونالیست عراقی و رفیق 
 وفادار حزب تودٔه ایران، درگذشت!

پدرم تا آخرین لحظات عمرش «
جویای اخبار مربوط به جنبش 

های  اعتراضی مردم ایران در هفته
خواست که در  اخیر بود و از ما می

همان بستر بیماری امکان دنبال 
های  کردن تحوالت ایران را از کانال

خبری گوناگون برای او فراهم کنیم. 
ها  ای برای او که عمری را با توده

ها و دردهایشان  گذرانده بود و با غم
هایشان  ها و پیروزی آشنا و در شکست

یی  شریک بود، این جوشش توده
جاری نویدبخش به سر آمدن 
زمستان سرد و سیاه حکومت 

دیکتاتوری و شروع تالش برای 
ای دموکراتیک، سکوالر،  ساختن آینده

های ایران بود.  آمیز برای خلق و صلح
او به مردم ایران و حزب تودٔه ایران 

 »ورزید. عشق می

 ۶۰ادامه  در صفحه  



 ۶۶۱۱شمارۀ     ۶۰۳۶آبان  ۰۳دوشنبه    ۸ 

ودومین نشست  بیانیٔه پایانی بیست 
هاى کمونیست و  المللی حزب بین

 کارگرى
در   های مبارز جهان. ما در اوحاد با یکدیگر  همبستگ  با کوبا و همٔه میت»

هنای اجنتنمناعن  و  ور هستیم؛ همراه با جنبش مبارزٔه یدامپریالیست  قوی
هایش، وهدید فاشیسم و جنننگ؛ در  داری و سیاست برابر سرمایه  مردم ، در 

  « زیست، حقوق کارگران، همبستگ ، و سوسیالیسم. محیط دفاع از صیح، 
کشنور جنهنان  ۱۲حزب کمونیست و کارگری از  ۲۱نمایندٔه  ۱۰۲همٔه   

هنای کنمنوننینسنت و  المیی  حنزب ودومی  نشست بی  حایر در ای  بیست
در هناواننا، کنوبنا،   [  ۱۰۲۱آبان  ۲وا  ۲]     ۰۲۰۰اکتبر  ۰۳وا  ۰۲کارگری که از 

برگزار شد، در مورد ویعیت خطرناک  که جامعنٔه بشنری در آن قنرار دارد 
  دهند. هشدار م 

المیی  ناعادالنه و ناپایداری را ]به جامعٔه  سیطٔه کنون  امپریالیسم نظم بی 
کند، ویعیت طبقٔه کنارگنر و  کند، استثمار را شدیدور م  بشری[ وحمیل م 

های فنزاینننده  ها، و جنگ ها، خصومت کند، باعث درگیری ها را بدور م  میت
شنود  من  ۱۳-گیری کووید شود، و مانع حل مشکالت جهان  مانند همه م 

ویژه کوبای امروز، با ننظنا   که کشورهای سوسیالیست  از لحا  واریخ ، و به
اند. در  مقابیٔه مؤثری با آنها کرده بهداشت عموم  دولت  و ووسعٔه عیم  خود،

هنا از ننظنم  شود. ما کمونینسنت اینجاست که بروری سوسیالیسم آشکار م 
کنیم که بر پایٔه لغو استثمار انسنان از انسنان، ننفنع  جهان  نوین  دفاع م 

ها، صیح، ووسعٔه پایدار بنرای ونأمنین   ها و میت متقابل در روابط میان دولت
 نیازهای اجتماع ، عدالت اجتماع ، و همبستگ  استوار است.

در نتیجٔه وهاجم فزایندٔه امپریالیسم و بازچین  ژئوپییتی  در حال انجا ، با 
وشدید دوبارٔه مسابقٔه وسییحاو ، وقویت و گسترش ناوو، ظنهنور اونحنادهنای 

های نظام  مانند ونش در اوکنراین ،  ها و درگیری نظام  جدید، وشدید ونش
سر بیند کردن مجدد فاشیسم در نقاط متعدد جهان، و "جنگ سرد" و وهندیند 

  ی  مواجه هستیم که باید در برابر آن بایستیم. درگیری هسته
داری بنه افنزاینش  کنیم که ماهیت درندٔه سرمناینه ما ای  امر را وقبیح م 

های منهناجنرون  منننجنر  نابرابری، قطب  شدن ثروت، محرومیت، و جریان
ونر شندن بنحنران  شود. ]ای  نظا [ سبب وشدید بحران غتای  و وخنینم م 

بازگشت"  سرعت داریم به نقطٔه "ب  محیط  شده است، به طوری که به زیست
شویم. نظا  سیاس  بنورژواین ، کنه از منننافنع اننحنصنارهنا و  نزدی  م 

ننفنع  داری را بنه کند، بحران ساختاری سرمایه های بزرگ حفاظت م  شرکت
کند که ناریایتن  اجنتنمناعن  فنزایننندٔه  کند، و والش م  خود مدیریت م 

  ها را با اعمال فشار و خشونت کنترل کند. کارگران و میت
افول ودریج  قدرت ایاالت متحد آمرینکنا و منتنحنداننش، در ننتنینجنٔه 

های داخی  آن و در برابر رقیبانش، سبب شده است که بنرخنوردهنای  بحران
های وهدیدآمیز منحناصنرٔه  محابا و ووسل به سیاست آمیز ب  دوگانه و وبعیا

های نظامن ، و دخنالنت در امنور  اقتصادی، فشارهای غیرقانون ، مداخیه
ای از عنمنینینات  داخی  کشورها وشدید شود. امپریالیسم زرادخانٔه گسنتنرده

ی ،  های رسانه ویژه فعالیت افزارهای نامتعارف، به خرابکارانه را در قالب جنگ
های  کنه  کننده، برای ایجاد اختالل در کار دولت ثبات به صورت ابزارهای ب 

  گیرد. کنند، به کار م  خود را با منافع امپریالیسم همسو نم 
داری پیش از هنر چنینز  نبرد طبقٔه کارگر جهان با نظا  استثماری سرمایه

هنای اجنتنمناعن  و  مستیز  اوحاد جنبش کمونیست  و کارگری با جنننبنش
هنای  مردم ، دهقان ، و بوم  است وا از ای  راه، مبارزٔه طبقاون  بنا ننقنشنه

بورژوای  و امپریالیست ، و والش برای ساخت  دنیای  بنرخنوردار از صنینح، 
  عدالت، و برابری اجتماع  وقویت شود.

هنا  های امپریالیسم برای مهار کردن مبارزٔه کارگران و میت در برابر والش  
امنپنرینالنینسنتن  و اننقنالبن ،  و وضعیف وحدت و همبستگ  نیروهای ید 

ودومنین  نشنسنت  کننده در بنینسنت های کمونیست و کارگری شرکت حزب
  ها ووافق دارند: ها در هاوانا، بر سر ای  مویوع المیی  ای  حزب بی 

والش مشترک برای وقویت مبارزه با امپریالیسم و کم  به دگرگون کنردن 
المیی  ناعادالنه و غیردموکراونین  کنننونن ، کنه در آن منننافنع  نظم بی 

المیی  ]نوینن [ منبنتننن  بنر  داری حاکم است، برای ایجاد نظم بی  سرمایه
صیح، ووسعٔه پایدار، عدالت اجتماع ، و همبستگ ، و هموار کردن راه بنرای 

  ساخت  جامعٔه سوسیالیست .

هنا، اسنتنقنالل، بنرابنری  مطالبٔه احترا  به اصول وعیی  سرنوشت مینت
حاکمیت ، و دخالت نکردن در امور داخی  کشورهای دیگر، و هنمنچنننین  

ها برای برخورداری از صیح و انتنخناب مسنینر  شدٔه میت رعایت حق پتیرفته
  ووسعٔه خود.

های امپریالیست ، وهدید به اسنتنفناده از زور، و  مخالفت قاطع با جنگ
المیی ، در کنار ورویج پیکار در راه ]ونحنقنق و  استفاده از زور در روابط بی 

المیین  در دفناع از منننافنع  حفظ[ صیح. وقویت فعالیت و همبستگ  بی 
 ها در برابر طبقات بورژوا. مشترک میت
ها برای محکو  کردن و مخالفت کردن با مسابقٔه وسییحاو  و  بسیج ووده

کاهش چشمگیر بودجٔه خدمات اجتماع  بر اثر ای  مسابقٔه وسنینینحناون ، 
های نظام  خارجن ؛  سازی آنها، و پایگاه ی  و مدرن های هسته وجود سالد

عییه ناوو و نقشٔه آن برای گسترش و وبدیل شدن به ی  سازمنان ننظنامن  
 جهان .

کمونیسنت، ارونجناعن ، منین  گنرای  مبارزه با ظهور مجدد نیروهای ید 
هنراسن ،  افراط ، و فاشیست در نقاط گوناگون جهان، که خشونت، بیگاننه

نژادگرای ، و وعصب و نارواداری سیاس ، ایدئولوژی ، اجتمناعن ، قنومن ، 
منین  دامن  -های قوم  کند و به درگیری متهب ، و جنسیت  را وشدید م 

  زند. م 
هنا و ونجناوزهنای  های  که در بنرابنر دخنالنت وقویت همبستگ  با میت

هنا، و  ها، ونحنرینم کنند و در برابر سیاست محاصره امپریالیسم مقاومت م 
آمیز، کنه ابنزار فشنار و  فشارهای یکجانبه و برخوردهای دوگانه و وبعیا

  ایستند. ها هستند، م  ها و میت گیری عییه دولت باج
دفاع از مارکسیسم و لنینیسم و ونروینج آن بنرای منقنابنینه بنا هنجنو  
ایدئولوژی ، فرهنگ ، و نمادی  امپریالیسم که هندف آن ونوجنینه کنردن 

داری، ناشایست نشان دادن سوسنینالنینسنم و  های نظا  سرمایه عدالت  ب 
  های ما است. کمونیسم، و وخریب یا از بی  بردن هویت فرهنگ  میت

ها  بخش میت های عادالنه و رهای  سود وحقق همٔه آرمان وشدید مبارزه به
هنای  و افزایش همبستگ  با کارگران، دهقانان، مرد  بنومن ، و سنازمنان

داری. حنمناینت از  جوانان و زنان، در دفاع از حقوق خود و عیینه سنرمناینه
 ها. پناهندگان و قربانیان جنگ

داری  طرد پیگیر و مبارزٔه فزاینده با الگوی ووسعٔه مبتن  بر سود سنرمناینه
ها و انسنان را بنه خنطنر  بو  کند و بقای زیست زیست را نابود م  که محیط

ودومی  نشست برای  پیروی از برنامٔه عمل وصویب شده در بیست  اندازد. م 
المیی  کموننینسنتن  و کنارگنری، و اونحناد بنا  وقویت وحدت جنبش بی 

های اجتماع  و مردم ، عییه سیطٔه امپریالیست ، با هندف شندت  جنبش
هنا، بنرای پنینشنبنرد  بخشیدن به مبارزه در دفاع از منافع کارگران و منینت

داری و سناخنتن   منظور سرنگون کردن سنرمناینه های انقالب  به دگرگون 
 سوسیالیسم.

ها، نیروها، و  با والش هماهنگ پیشاهنگ طبقٔه کارگر، همراه با سازمان
های اجتماع ، مردم ، و دموکراوی  و مدافعان وحقق حقوق زنان،  جنبش

داری را که ننظنا  جنهنانن  غنالنب، منخنرب، و  قادر خواهیم بود سرمایه
 ای است شکست دهیم و وحول انقالب  واقع  را محقق کنیم.  آینده ب 

خناطنر  ما از حزب کمونیست کوبا و دولت انقالب  و منرد  آن کشنور بنه
هنای  النمنینین  حنزب ودومی  نشست بی  ده  ای  بیست کم  به سازمان

  کنیم. کنندگان وشکر م  کمونیست و کارگری و استقبال گر  آنها از شرکت
ما بار دیگر بر همبستگ  خود با آرمان عادالنٔه مرد  کوبا و منبنارزٔه آننهنا 

قیدوشرط محاصنرٔه اقنتنصنادی و ونجناری و منالن   برای لغو فوری و ب 
سنال اسنت بنا آن  06ناعادالنه، جنایتکارانه، و شدیدور شده، که بیش از 

کنیم. ما خواستار آنیم که دولت  کنیم و از آن حمایت م  اند، وأکید م  مواجه
 آمریکا کوبا را از فهرست ساختگ  حامیان دولت  وروریسم حتف کند.

ما به میراث رهبر واریخ  انقالب کوبا، فیدل کاسترو روز، که هنمنراه بنا 
های ژنرال اروش رائول کاسترو روز و نسل بعدی رهبران به پیشاهنگ   آموزه

کانل برمودز، دبیر اول کمیتٔه مرکنزی حنزب کنمنوننینسنت و -میگل دیاز
ها برای رهای  واقع  و  بخش همیشگ  مبارزٔه میت جمهور کوبا، الها  رئیس

ای  سنوی سناخنتن  جنامنعنه داری و حنرکنت[ بنه قطع  آنها ]از سرماینه
 کنیم.  سوسیالیست ، مستقل، و همبسته است، ادای احترا  م 

   
 داری! متحد در مبارزه با امپریالیسم و سرمایه

 زنده باد سوسیالیسم! 
 

  [۱۰۴۱آبان  ۷] ۸۴۸۸اکتبر  ۸۲هاوانا، 
 



۶۰۳۶آبان  ۰۳دوشنبه   ۱   ۶۶۱۱شمارۀ    

ودومین نشست  برنامٔه عمل بیست
هاى کمونیست و  المللی حزب بین

  کارگرى
های کمونیست و کارگنری کنه در  المیی  حزب ودومی  نشست بی  بیست
[ در هاوانا، کنوبنا، بنرگنزار ۱۰۲۱آبان  ۲وا  ۲] ۰۲۰۰اکتبر  ۰۳وا  ۰۲روزهای 

های اصی  زیر را برای دورٔه زمان  وا برگزاری نشنسنت  شد، رهنمودها و اقدا 
 بعدی مشخش کرد:

 های  در دفاع از صنینح و در منخنالنفنت بنا جنننگ  اقدا  به حرکت
ی  و دینگنر  های هسته جویانه، سالد های ستیزه امپریالیست ، مداخیه

های نظام  خارج ، و همچنی  عییه  های کشتار جمع ، پایگاه سالد
کوس   .)AUKUS)ناوو و دیگر اوحادهای امپریالیست  مانند آ

  ،شهنرینور[، بنا اجنرای  ۵۲سپتامبر ] ۰۱بزرگداشت روز جهان  صیح
 های  بزرگ در سراسر جهان برای وقبیح جنگ. حرکت

 آمیز مجمع شورای جهان  صیح. والش برای برگزاری موفقیت 
 ی، سازنده، و واقع والش برای یافت  راه گرایانه برای درگنینری  حی  جد 

 وگو و متاکره. در اوکرای  از طریق گفت
   وشویق جوانان به مشارکت سیاس  و فنعنال بنرای وضنمنین  ونداو

کنیم. پاسداشت ونارینخنچنٔه  ها و اصول  که ما از آنها دفاع م  اندیشه
هنای  المیی  کمونیست  و کارگری و انتقنال آن بنه نسنل جنبش بی 

 جدید.
  مرداد[. ۰۱اوت ] ۱۰بزرگداشت روز جهان  جوانان در روز 
  آبان[. ۰۱نوامبر ] ۱۲بزرگداشت روز جهان  دانشجو در روز  
 ها و سمینارهای حضوری و آنالی  بنرای کنمن  بنه  برگزاری کارگاه

وبادل، وحییل، و انتشار مفاهیم نظری و عمی  مارکسیسم و لنینیسنم 
هنای عنادالننه و  های سوسیالیسم، یگانه نظام  که خواست و ارزش

ونوان این   کنند. در این  راه، من  ها را برآورده م  حقوق برحق میت
  ها را در نظر گرفت: ها و بزرگداشت فعالیت

 ۵۲گیری اوحاد جماهیر شوروی سوسنینالنینسنتن  ] صدسالگ  شکل 
  [.۱۳۰۰دسامبر 

 ( ۱۱۱۵مارس  ۱۰صدوچهیمی  سالگرد مرگ کارل مارکس.(  
 ( فنورینه  ۰۱صدوهفتادوپنجمی  سالگرد انتشار مانیفست کمونیست

۱۱۰۱.(  
  هنای  ها و جنننبنش المیی  انتشارات نظری حزب نخستی  نشست بی

  ).۰۲۰۵فوریه  ۱۰وا  ۱۲چپ که قرار است در کوبا برگزار شود )
 کمونیسم و فاشیسم و سیاه ننمناین  دربنارٔه سنهنم  محکو  کردن ید 

واریخ  اوحاد شوروی و سوسیالینسنم، بنا اسنتنفناده از مننناسنبنت 
صدسالگ  ایجاد اوحاد شوروی و پننجناهنمنین  سنالنگنرد کنودونای 

جمهور سالوادور آلنده در  فاشیست  عییه دولت "وحدت مردم " رئیس
  شیی .

 های  کنه  ها، و با کمونیست های عادالنٔه میت ابراز همبستگ  با آرمان
انند؛  با آزار و اذیت و ممنوعیت اعمال آزادانٔه حقوق سیاس  خود مواجه

های دیکتاووری، سرکوب، و وبعیا از لنحنا   ایستادگ  در برابر رژیم
 های دموکراوی . رعایت حقوق و آزادی

  المیی  در همبستگ  با، و حنمناینت از،  به راه انداخت  کارزارهای بی
مبارزٔه طبقات کارگر و دهقان، زنان، و مهاجران در والش آننهنا بنرای 
داشت  حق وشکل سندیکای ، مزد و شرایط کار بهتر، و برخورداری از 

  حقوق دموکراوی .
 اسفند[، روز جنهنانن   ۱مارس ] ۱ها در روز  ها و حرکت افزایش والش

  اردیبهشت[، روز جهان  کارگر. ۱۱زن، و اول ماه مه ]
 ت میت ها در برابر پروژٔه امپریالیستن   فعالیت در دفاع از فرهنگ و هوی 

 استعمار نو فرهنگ .
 های مردم  برای مطالبٔه مراقبت و حفناظنت  مشارکت فعال در حرکت

 داری وولید و مصرف. زیست و مخالفت با الگوی سرمایه از محیط
 هناین  کنه عنینینه اشنغنال خنارجن ،  ابراز همبستگ  با همٔه منینت

ها، و وجاوزگری امپریالیست  منبنارزه  های اقتصادی، وحریم محاصره
 کنند. م 

  شرکت در روزهای همبستگ  با مرد  کنوبنا بنرای لنغنو فنوری و
قیدوشرط محاصرٔه شدیدور شدٔه اقتصنادی، ونجناری، و منالن   ب 

وسییٔه آمریکا؛ عییه گننجنانندن کنوبنا در فنهنرسنت  اعمال شده به
خودسرانه و یکجانبٔه "حامیان دولت  وروریسم"، عییه دخالت خارج  
در امور داخی  کوبا، و عییه والش برای فروپاشاندن نظم قانون  آن 

 کشور.
 هنای  هنای عضنو این  نشنسنت ونر حنزب مشارکت بیشتر و فعنال

المیی  در روزهای جهان  همبستگ  با کوبا، که در آخر هنفنتنٔه  بی 
 شود. پایان  هر ماه برگزار م 

 شان. به هنر وسنینینٔه  وقویت همبستگ  با مرد  فیسطی  در مبارزه
ممک ، درخواست پایان فوری اشغالگری اسرائیل و وحقق حق میت 
فیسطی  برای وعیی  آزادانٔه سرنوشت خود و بنرخنورداری از ین  

المقدس( شرق  پایتخنت آن  کشور می  و مستقل که اورشییم )بیت
است. درخواست حق بازگشت پناهندگان ]به سرزمی  فیسنطنین [، 

های سازمان میل متحد در این  بناره. منحنکنو   مطابق با قطعنامه
اصطالد "معامیٔه قرن" و سیاست جنایتنکناراننٔه آمنرینکنا و  کردن به

های استعماری و آپنارونایند، از جنمنینه  کارگیری شیوه اسرائیل در به
نشی [ در سرزمی  اشنغنال  ها]ی یهودی ساخت و گسترش شهرک

 شدٔه فیسطی .
 المیی  در روز جهان  هنمنبنسنتنگن  بنا منرد   اندازی کارزار بی  راه

 آذر[(. ۱نوامبر ] ۰۳فیسطی  )
 حل عادالنه و پایدار برای مسئیٔه صنحنرای غنربن  و  درخواست راه

آمیز بر اساس متاکره و ونوافنق بنرای  حی  صیح همچنی  یافت  راه
نشده، در چارچوب سازمان میل منتنحند و بنا  های هنوز حل منازعه

 المیی . پایبندی به قوانی  بی 
  بسیج عموم  در همبستگ  با مبارزٔه مرد  صنحنرا بنرای اعنمنال

اردیبهشت[، روز بننینادگنتاری  ۰۲مه ] 06حقوق قانون  آنها در روز 
 جبهٔه پولیساریو.

  وبییغ و ورویج همبستگ  با جمهوری بولنینواری وننزوئنال در بنرابنر
های غیرقانون  امپریالیسم آمریکا و اروپنا. اقندا   وجاوزها و وحریم

برای مطالبٔه لغو فوری فشارهای غیرقانونن  و بنرای بنازگنردانندن 
های امپریالیستن  وصناحنب  های متعیق به ونزوئال که قدرت دارای 

 اند. کرده
   م مرد  پورووریکو بنرای اسنتنقنالل و ونعنینین حمایت از حق مسی 

 سرنوشت خود.
  ۱اکنتنبنر ] ۵۲حمایت از روز جهان  همبستگ  با پورووریکو که هر 

آبان[ به مناسبت بزرگداشت اولی  قیا  مسیحانه عینینه اسنتنعنمنار 
 شود. آمریکا برگزار م 

  هنای سنیناسن  عضنو این   های حزب ها و فعالیت حمایت از اقدا
المیی  در آمریکای الوی  و کارائیب برای برگنزاری این   نشست بی 

 رویدادهای واریخ :
 .دویستمی  سالگرد استقالل کشورهای آمریکای مرکزی 
 .صدوهفتادمی  سالگرد وولد خوزه مارو ، قهرمان می  کوبا 
  های مونکنادا  های کوبا[ به پادگان هفتادمی  سالگرد حمیه ]انقالب

 و کارلوس مانوئل دو سسپدوس.
  محکو  کردن دخالت امپریالیست  در آمریکای الوی  و کارائیب، به

[ ۱۱۰۵دسامبر  ۰مناسبت دویستمی  سالگرد اعال  دکتری  مونرو ]
 و چهیمی  سالگرد وجاوز نظام  آمریکا به گرنادا.

 های کنمنوننینسنت و کنارگنری و  والش در راه فعالیت بیشتر حزب
های اجتماع  مروبط با آنها با هدف دستیاب  بنه فنعنالنینت  سازمان

امپرینالنینسنتن ، بنه های بی  بهتر و وقویت سازمان وینژه  المیی  ید 
، شورای جهانن  )WFTU)فدراسیون جهان  سندیکاهای کارگری 

، )WFDY)، فدراسیون جهان  جوانان دموکراوی  )WPC)صیح 
  .)WIDF)و فدراسیون جهان  دموکراوی  زنان 

 های کنمنوننینسنت و  وقویت وحدت، وعامل، و همکاری میان حزب
آمنینز  کارگری همٔه مننناطنق جنهنان بنرای بنرگنزاری منوفنقنینت

های کمونیست و کارگری در  المیی  حزب وسومی  نشست بی  بیست
 ورکیه.
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دنیاى جدید از نظر ایاالت 
 متحدٔه امریکا

 یو بورون  نویسنده: آتیلی
 ۰۲۰۲  بارۀ "استراوژی امننینت منین " ) ها پیش، کاخ سفید سندش در هفته
ESS(  وواند هنداینت  را منتشر کرد، سندی که سیاست خارج  دولت بایدن را م

به  ۱۵۱۱/ ۱۳۱۲ها در سال  وعویق افتاده بود. ای  نوع گزارش کند و انتشار آن به
های  که امنیت منین   منظور ابالغ دیدگاه قویۀ مجریه به کنگره در مورد مشکل

های درحنال  کنند الزام  شد. استراوژی امنیت می  چالش کشور را وضعیف م 
ای  مسئینه -آورد  وجود م  المیی  برای ایاالت متحده به وغییری را که صحنۀ بی 

و منابع موجنود بنرای  -ویژه مهم در زمینۀ فروپاش  نظم جهان  پس از جنگ به
 صراحت بیان کند. ها را باید به رویاروی  با آن

ای  گزارش )سند( بررس  دربارۀ منافع می  ]ایاالت متحده[ که درخطر است، 
های دوست، استراوژی وضمی  امنیت می  )و  وعهدها نسبت به متحدان و دولت

های غیردولت  فنعنال در خنارج از  ها، و سازمان وضمی  شهروندانش، شرکت
کشور( و همچنی  منابع الز  برای دفاع و جیوگیری از وهندیندهنای دشنمنننان 

های وروریست  فعال در داخل ایاالت متحده باشد را بنایند دربنر  خارج  یا گروه
کننننند و  وری  رهنمودهای راهنبنردی را ارائنه من  گیرد.  ای  نوع سندها کی 

های سیاست خارج  را ورسنینم  ها در مویوع شان در ای  است که اولویت ارزش
هنا را  کنند، یعن  موردهای  که در بودجۀ می  باید منعکس شوند و کنگره آن م 

های  مفید برای وعیی  جهت  که  ها شاخش عبارت دیگر، آن باید وصویب کند. به
طور مسیم در امور جهان  درپیش خواهد گرفنت را  دولت ایاالت متحده وقریبًا به

که از  ۰۲۲۰/۱۵۱۱دهند. برای مثال، سند استراوژی امنیت می  سال  ارائه م 
های ینازده سنپنتنامنبنر  سوی دولت جورج بوش )پسر( و ی  سال پس از حمیه

نهایت"( را وندوین   منتشر شد، دکتری  "جنگ پیشگیرانه" )و همچنی  "جنگ ب 
( را ۱۵۳۲-۱۵۱۱/  ۰۲۱۱-۰۲۲۵ووانست جنگ عراق ) کند چندان که م  م 

 ۱۵۱۲/   ۰۲۰۱و  ۰۲۲۱های  بین  کند و وجاوز به افغانستان را که بی  سال پیش
کند. مثال  دیگر اینکه در سند استراوژی امنننینت  طول کشید را ووجیه  ۱۰۲۲و 

که از سوی دولت ورامپ وهیه شده بود برای اولی  بنار  ۱۵۳۱/  ۰۲۱۲می  سال 
شنونند و  های وجدیدننظنرطنینب" ونوصنینف من  چی  و روسیه در مقا  "قدرت

یناد  شود. بنه منزلٔه وهدیدی جهان  حتف م  وهوای " به حال "وغییرات آب درعی 
ورامپ ایاالت متحده را از فهرسنت  ۰۲۰۲/۱۵۳۳داشته باشیم که در پایان سال 

هوای  خارج کنرد.  و نامۀ پاریس در مورد وغییرات آب کشورهای امضاکنندۀ ووافق
های قبین  اسنتنفناده  بندی ها" که در فرمول در همان سند، عبارت "جامعۀ میت

شد، کنار گتاشته شد و بر ماهیت بسیار رقابت  سناریوی جهان  و درنتنینجنه  م 
های  نیاز به وضمی  بروری ایاالت متحده از طریق سیاست  وهاجم  عییه "قدرت

 شد.  وجدیدنظرطیب" ]چی  و روسیه[ وأکید م 
 

 های قدیمی و جدید سیاست
های قبی ، مناهنینت  بندی در سند کنون  استراوژی امنیت می ، مانند فرمول

ویژه در  شود به ظاهرًا یروری ایاالت متحده و نیاز جهان به رهبری آن وکرار م 
هناین   های  مانند زمان حال که جنگ در اوکرای  و شدت فزایندۀ مشنکنل زمان

گنینر،  هنای هنمنه وهوای ، ناامن  غتاین ، بنینمناری  مشترک مانند وغییرات آب
ونها به حل در جهنتن  صنحنینح، بنینکنه بنه  وروریسم، بحران انرژی، و وور  نه

ها نیاز دارند. از آنجای  که دوران دوسنتناننۀ  ای قوی برای رویاروی  با آن رهبری
پایان رسیده است، الز  است قاطعانه در برابر "امپریالیسنم  "پس از جنگ سرد" به

 های چی  ایستادگ  شود. طیب  روسیه" و جاه
داری و کمونیسم نیسنت،  شود که وقابل دیگر میان سرمایه ما گفته م  امروز به

های وجدیدنظرطیب" ]روسیه و  بیکه میان دموکراس  و خودکامگ  است. "قدرت
ها )مانند ایران یا جمهوری خیق کنره کنه کنوبنا،  چی [ و متحدان یا شرکای آن

خواهند نظم جدیدی بسازند که  اند( م  ها ایافه شده ونزوئال، و نیکاراگوئه به آن
شنان را در  دهد بروری ها اجازه م  بر قوانی  مبتن  نباشد، نظم  دیگر که به آن

المیی  وثبیت کنند، در مقابل، ظاهرًا نظم  که ایاالت متحده ساختنه  عرصۀ بی 
نفع چنه کسن   است مبتن  بر قوانی  است )بدون اینکه گفته شود ای  قوانی  به

منزلۀ شکست جهان  دموکراسن   است(. چنی  چیزی ]ساخت  نظم جدیدی[ به
 های خودکامه، فاسد، و خش  خواهد بود. به دست رژیم

رغنم  کننند کنه روسنینه و جنمنهنوری خنینق چنین  بنه ای  سند بیان من 
 طیبند. های  متفاوت م  شان چالش "وجدیدنظرطیب " مشترک

رهبری والدیمیر پووی ، "نمایشگر وهدیدی فوری برای  اولی  مورد، به
النمنینین   المیی  آزاد و باز است که قوانی  اساس  نظم بی  سیستم بی 

طور که با جنگ وحشیانه و وجاوزگراننۀ او  کند، همان فعی  را نقا م 
عییه اوکرای  ثابت کرده است."  اما ای  چالش همیشه طبق آنچه سنند 

انندازۀ کنافن  قنوی  گوید بنه م  ۱۰۲۱/ ۰۲۰۰استراوژی امنیت می  
دهند.  نیست، زیرا شکست وهاجم روسیه به اوکرای  ای  را نشنان من 

نظر نگارندۀ ای  سطور، نویسندگان آن ]سند[ خطر قندرت ننظنامن   به
گفتۀ کارشناسان امریکای  ونهنا از  گیرند، زیرا به روسیه را دست کم م 

 بخش  از ای  قدرت نظام  در اوکرای  استفاده شده است.
کنند کنه بنرخنالف روسنینه،  ای  گزارش ]سند[ در عوض بیان م 

المیین  را  "جمهوری خیق چی  ونها رقیب  است که قصد دارد نظم بی 
ای از قدرت اقتصادی، دیپیماوی ، نظامن ،  طور فزاینده وغییر دهد و به

و فناوری برای پیشرفت در دستیاب  به ای  هندف بنرخنوردار اسنت." 
دانیم کنه  بنابرای ، رقیب  که باید شکست بخورد چی  است و مسیم م 

ای  سطح  حناشنینه اش که آن را به دلیل ماجراجوی  اوکراین  روسیه به
المیی  وننزل خنواهند داد، هنزار ونکنه خنواهند شند.  در صحنۀ بی 

ای، برای اولی  بنار  برانگیز آنکه هنگا  بررس  سناریوهای منطقه ووجه
های مختیف سند استراوژی امنیت می ، نیمکرۀ غربن   در واری، نسخه

) یعن  امریکای الوی  و دریای کارائیب( موقعیت  منمنتناز را اشنغنال 
شود.  اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه، و آفریقا م -کند که جانشی  هند م 

شود که "هنینچ  کیمه بیان م  به طور کیمه در ویخیش نهای  ای  سند به
اندازۀ نیمکرۀ غرب  بر ایاالت متنحنده ونأثنینر مسنتنقنینم  ای به منطقه

گتارد" که از ثبات دموکراوی  و نهادی آن، ایاالت متحده منننافنع  نم 
دهد: "منا بنا هنم  آورد. سند ادامه م  دست م  اقتصادی و امنیت  به

]ایاالت متحده و نیمکرۀ غرب [ از شیوۀ حکومت کردن دمنوکنراونین  
مؤثر حمایت خواهیم کرد و از منطقه در برابر مداخیه یا اعنمنال فشنار 
خارج  ازجمیه از سوی جمهوری خیق چی ، روسیه یا ایران محافظنت 

حال از ]حق[ وعیی  سرنوشت دموکراوین  منرد   خواهیم کرد، درعی 
ونزوئال، کوبا، نیکاراگوئه، و هر کشوری دیگر کنه ارادۀ منرد  در آن 

 سرکوب شود، پشتیبان  خواهیم کرد."
صفحۀ منتن  ننینامنده اسنت و دربنارۀ  ۰۱البته کیمۀ محاصره در 

های روسنینه، چنین  و اینران اشناره  های اقتصادی به وحریم وحریم
های  که کوبا، ونزوئال، و نیکاراگوئه را زیر فشار قرار  شود و نه وحریم م 
گیری اینکه، ی  سال پس از دویستنمنین  سنالنگنرد  دهند. نتیجه م 

دهد که ای  بخش از جنهنان  دکتری  "مونرو"، واشنگت  وشخیش م 
 Laura)طننور کننه خننانننم لننورا ریننچنناردسننون  )"ننناحننیننۀ مننا"، آن

Richardson(باید در برابر جاه )طیبن   ، رئیس فرمانده  جنوب گفت
المیی  که آمادۀ غارت منابع طبیع  عظیم ما  و طمع سایر بازیگران بی 

روی، هدف اصی  سیاست خارجن  کناخ  هستند، محافظت شود. ازای 
سفید در قبال "قارۀ امریکای ما" ای  است که چی ، روسیه، و اینران و 
حت  سایر کشورهای بزرگ  که خواهان منابع طبیع  هستند، منانننند 

هنای  خوبن  در هنمنۀ زمنینننه هند، از ای  منطقه ]نیمکرۀ غرب [ به
اقتصادی، فناوری، نظام ، دیپیماوی ، و فرهنگ  دور ننگنه داشنتنه 

ناپتینر ننظنم قندینمن   شوند.  واشنگت  در مواجهه با فروپاش  اجتناب
خواهد اطمینان حاصل کننند کنه ذخنینرۀ اسنتنراونژین   جهان  م 
انند،  وارا[ هشندار داده طور که فیدل و "چه"]گه اش، همان ژئوپییتیک 

های وجدیدنظرطیب" ]روسیه و چنین [ بناقن   دور از دسترس "قدرت
ور در  بماند.  ای  نشانگر ومایل مجدد ایاالت متحده برای مداخیۀ عمیق

هدف جنینوگنینری از  امور داخی  کشورهای منطقۀ ]نیمکرۀ غرب [ به
 افتادن "ثروت ما" در "دستان نادرست" است. 

های نظام  ایاالت متحده در منطقۀ ]نیمکرۀ  گسترش مستمر پایگاه
 )Neuquén)طور غیرقانون  در نئوک   غرب [ )ازجمیه پایگاه  که به

وینود  ]استان  در آرژانتنین [ در حنال سناخنتنه شندن اسنت( بنه
 دهندۀ ای  سیاست است. نشان

های منطقه به ای  هجو  هشداردهنده ووجه  شد اگر دولت خوب م 
کردند که گرایش به وأیید حاکمنینت  های  اوخاذ م  کردند و سیاست م 

 های ما داشته باشند.  می  و ]حق[ وعیی  سرنوشت خیق
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۶۰۳۶آبان  ۰۳دوشنبه   ۶۶    ۶۶۱۱شمارۀ    

های جهان را ساخته و دستاوردهاین  بنزرگ  راه آه  ُپرسرعت و بزرگ های راه شبکه
ها، بندرها، حفاظت و پناالینش آب، ونولنیند سنوخنت، داننش  در ساخت فرودگاه

ای  های دیگر داشته است. ای  کشنور بنه شنرین  ونجناری اطالعات و زیرساخت
کشور و منطقه وبدیل شده است و در کل حجنم ونجنارت  ۱۰۲اصی  برای بیش از 

گتاری جنهنانن  و  کاال در جهان پیشتاز است. چی  همچنان مقصد اصی  سرمایه
 گتاری خارج  است. سپاری کشورهای دیگر در سرمایه برون

برای بالندگ  در زمنیه خوداوکای  در دانش و فناوری، بودجه چی  برای پژوهش 
وریییون یوان افزایش یافت که دومی  روبنه در  ۰/۱و ووسعه از ی  وریییون یوان به 

 جهان است.
هزینه ووسعه انسان  نیست. در این  گنزارش  اولویت چی  برای رشد اقتصادی به

سال رسینده اسنت، درآمند سنراننه  ۲۱/۰آمده است که امید به زندگ  در چی  به 
یوان رسیده  و هر سال بینش از  ۵۲/۱۲۲یوان به  ۱۱/۲۲۲ساالنه یکبار مصرف از 

سال گنتشنتنه اینجناد شنده  ۱۲میییون شغل شهری به طور میانگی  در طول  ۱۵
هنای آمنوزشن ، ونأمنین  اجنتنمناعن ، و  وری  ننظنا  اکنون بزرگ است. چی  هم

های بهداشت  در جهان را دارد. "ای  دستاوردها به ما اجازه داده است وا در  مراقبت
میییارد نفنر  ۱/۲۰های  واریخ  برداریم،  رس  به آموزش در سطح جهان  گا  دست

درصند  ۳۲را زیر پوشش بیمه پایه سالمندی قرار دهیم و بیمه درمان  پایه را بنرای 
های شهنری و  میییون واحد مسکون  در منطقه ۰۰جمعیت وضمی  کنیم. بیش از 

میییون خانه روستای  فرسوده بازسازی شده است کنه نشنان دهنننده  ۰۰بیش از 
بهبود چشمگیر در ویعیت مسک  در مناطق شهری و روسنتناین  اسنت. شنمنار 

 میییارد نفر رسیده است. ۱/۲۵کاربران اینترنت به 
نقنش  گوید که همه چیز خشنود کننده و ب  حال، ای  گزارش همچنی  م  با ای 

نیست. "نبودن موازنه و نارسای  در ووسعه همچنان معضی  عمده است. ونگناهنای 
کنند و چی  هنننوز  زیادی وجود دارند که از رشدیافتگ  با کیفیت باال جیوگیری م 

 در سپهر نوآوری عیم  و فناوری ووانای  الز  را ندارد.
شود "از امروز" وظیفه اصی  حنزب کنمنوننینسنت چنین   در ای  گزارش گفته م 

های ساک  چی  در والش  هنمناهنننگ بنرای  بری و هدایت مرد  و همه قو  "راه
وحقق هدف دو  صدمی  سالگرد بنای چی  برای وبدیل چنین  بنه کشنور بنزرگ 

سوی سنرزنندگن  دوبناره  ها و گا  برداشت  به ای نوساز در همه زمینه سوسیالیست 
 ها با راهکارهای  چین  خواهد بود".  میت چی  در همه جبهه

ای نوساز" را چنی  وویینح  ای  گزارش معنای ساخت  "کشور بزرگ سوسیالیست 
دهد: "نوسازی چی ، نوگرای  سوسیالیسم  است که با رهبری حزب کمونیست  م 

شود. ای  شامل عناصری است که در فرایندهای نوسازی هنمنه  چی  پ  گرفته م 
شود که یگانه با بافنت  های  مشخش م  کشورها مشترک است، اما بیشتر با ویژگ 

 چین  است".  
کند از آنجای  که ای  فرایند شامل نوسازی جمنعنینت  ای  گزارش خاطرنشان م 

میییارد نفری در چی  است که بیشتر از مجموع جمعینت کنل جنهنان  ۱/۰عظیم 
یافته است وحقق چنی  رسالت  پیچیده و دشوار خواهد بود. بنابرای ، "پوینش  ووسعه

روی حزب با در نظنر گنرفنتن   های پیشرفت یگانه خواهد بود" و ازای  ووسعه و روش
دهد کنه  های  موزون پیش خواهد رفت. گزارش ادامه م  های چی " با گا  "واقعیت

ساخته" ننخنواهند  های پیش های  خودنمایانه" یا پیروی از "قانون حزب در پ  "هدف
  های  ثابت و پوینننده بود. ما در پیشبرد مسیر واری، شکیبای  پیشه خواهیم کرد و گا 

برای ادامه پیشرفت برخواهیم داشت. هدف وغییرناپتیر پویش نوسنازی منا بنرآورده 
کردن آرزوهای مرد  برای زندگ  بهتر است. ما والش خواهیم کنرد ونا انصناف و 

ارمغان بنیناورینم و از  عدالت اجتماع  را حفظ و فراگیر کنیم، رفاه را برای همه به
 چنددستگ  جیوگیری کنیم."

ونها در جهت پنینشنرفنت منادی،  ها را نه صراحت والش ای  گزارش همچنی  به
کند. "فراوان  وولیدات مادی  بیکه شامل "پیشرفت فرهنگ /اخالق " نیز وعریف م 

هنای  سازی فنرهنننگن /اخنالقن  هندف و غن 
ای سننوسننیننالننیننسننتنن   اسنناسنن  نننوگننراینن 

 -کنگره بیستم حزب کمونیست چین 
ى دوم  بسترسازى براى رسیدن به سده

 سالگرد
  گزارش مصوبه کنگره بیستم حزب کمونیست چی  اعالمیٔه سیاس  و برنامنهٔ 

های  نو برای سوسیالیسم بنا  عمل حزب است وا کشور را در رساندن به موفقیت
وصویب رسیند، این   ای که در کنگره به نامه های چین  رهبری کند. قطع ویژگ 

 گر" نامید. گزارش را "سند مارکسیست  هدایت
ای  های دمکراوی  پنردامنننه سازی گزارش پیش از کنگره، روش برای آماده

، کمیته مرکزی حزب کمنوننینسنت چنین  ۱۰۲۲ماه  کار گرفته شد. در بهم  به
های اعضنای حنزب و ننینز  طور گسترده پیشنهادها و اندیشه وصمیم گرفت به

های گزارش  ها و استدالل های سرشناس غیرحزب  را درباره مویوع شخصیت
نویس گزارش به ریاست شن   گردآوری کند. نخست، نشست کمیته ودوی  پیش

کاننون  ۲۰اسفندماه برگزار شد. در ای  نشست -پینگ در ماه فوریه/بهم  جی 
عیم  و پژوهش  با نظارت کمیته مرکزی حزب کمونیست چی  بنه بنررسن  و 

گزارش پژوهشن  را ونهنینه کنردنند.  ۱۲وظیفه کییدی پرداختند و  ۰۱ارزیاب  
 بندی شد. نویس گزارش در کنگره شکل ورویب کارپایه پیش ای  به

گنردآوری  ای آننالین  بنه های رایانه بار، حزب از راه زیرساخت برای نخستی 
میییون پنینشنننهناد  ۱/۲۰پیشنهادهای درون و برون از حزب پرداخت. بیش از 

 ۰۱مناه ونا  فنروردین  ۰۱ای معی  شنده از  اصالح  و نگرش  در بازٔه زمان 
پیشنهناد بنرای بنازننگنری  ۱۰۵۲ماه به صورت آنالی  دریافت شد.  اردیبهشت

 ۰۲۲۲نویس گزارش از سوی واحدهای محی  ارسال شده بود. بنینش از  پیش
منهنرمناه  ۱۲های خود را ارائه دادند و پس از آن کمیته مرکزی در  نفر دیدگاه

نویس  را که پیش از کنگره بیسنتنم ارائنه شنده بنود  وشکیل جیسه داد و پیش
ها در کنگره،  نهای  کرد. پس از بررس  اصالحات پیشنهادی نمایندگان و بحث

 وصویب رسید. اوفاق آرا به گزارش به
هنای چنیننن  را  مند سوسیالیسم با وینژگن  عنوان ای  گزارش "پرچم شکوه

ای از هنر  برافراشته نگه دارید و در وحدت برای ساخت  کشور سوسیالینسنتن 
بنحنث  های  مهم که در گزارش به ای از نکته جهت نوساز والش ورزید" بود. پاره

ای که کشور وا  های اقتصادی و سیاس  . چالش۱اند:   گتاشته شدند بر ای  پایه
کنون با آن روبرو بود و اینکه حزب چگونه ونوانسنت کشنور را از منینان این  

. بازنمودن معنای هدف از سالگرد سده دو  و وعینین  ۰ها راهبری کند؛   چالش
ها و  . شرایط درون  حزب و چگونگ  چیرگ  بر کاست ۵مسیر دستیاب  به آن؛  

 وقویت بیشتر آن.
های آمنرینکنا بنرای  پینگ با بحث در مورد شرایط جهان  و والش ش  جی 

کنار راندن و اعمال فشار حداکثری" بر چی ، وعهد کرد کنه  گیری، به "مهار، باج
آفرین  هرگز سر فرود ننخنواهند آورد: "منا نشنان  چی  در برابر فشار یا هراس

ای پیکارجو و عزم  راس، برخنوردارینم و هنرگنز وسنینینم  ایم که از روحیه داده
 شویم." های زورگویانه نم  روش

ها را پنرحنادثنه  ای  گزارش که پنج سال گتشته کشور را بررس  کرد ای  سال
ونننینده  نامید و خاطرنشان کرد که حزب کمونیست چی  در پیشبرد "طرد درهم

های اقتنصنادی،  منظور گستراندن پیشرفت  هماهنگ  در عرصه پنج گستره" به
محیط  بنه منوفنقنینت دسنت ینافنت.  سیاس ، فرهنگ ، اجتماع ، و زیست

هنا  وواند "دموکراس  مردم  را در ونمنا  منرحنینه همچنی  اعال  کرد حزب م 
گسترش دهد، فرهنگ سوسیالیست  پیشرفته را ووسعه دهد، و رفاه عمومن  را 
بهبود بخشد". در ای  دوره بود که به نخستی  هدف حزب کمونیست چنین  در 

سنوی  دو سده موجودیت آن یعن  از میان برداشت  فقر مطیق و پنینشنرفنت بنه
)مصنادف بنا ۱۰۲۲/    ۰۲۰۱نسبت مرفه در چی  ونا سنال  ای به برپای  جامعه

گتاری حزب کمونیست چی ( دست یافت. اکنون حنزب  صدمی  سالگرد بنیان
کننند.  یاب  به دومی  هدف صد ساله اول خود هدایت م  سوی دست کشور را به

یافته و هماهنگ سوسیالیست  در چی  ونا  ای ووسعه  ای  هدف در برپای  جامعه
)مقارن صدمی  سالگرد وأسیس جمهوری خنینق چنین (  ۱۰۰۱/  ۰۲۰۳سال 

 گنجانده شده است.
شود در دهه گتشته برای "وولید نناخنالنش داخنین   در ای  گزارش گفته م 

 ۱۱/۲وریییون یوان افزایش یافته است" کنه  ۱۱۰وریییون یوان به  ۲۰چی  از 
درصد نسبت به دوره پینشنین   ۲/۰دهد و  درصد از اقتصاد جهان را وشکیل م 

 ۱۱یوان به  ۵۳/۱۲۲افزایش داشته است. وولید ناخالش داخی  سرانه چی  از 
های غتای  در روبه نخنسنت  هزار یوان رسیده است. ای  کشور از نظر وولید دانه

میییارد جمنعنینت  ۱/۰جهان قرار دارد و امنیت غتای  و انرژی را برای بیش از 
وری  وولید کننده صنعت  و همچنی  بینشنتنرین   خود وضمی  کرده است. بزرگ

  ۶۵ ادامه  در صفحه ونرین   های ارز خارج  در جهنان را دارد. در این  دوره، چنین  بنزرگ ذخیره
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بار نرخ وورِ  ساالنه در کشورهای منطقه یورو که بنا شناخنش  برای نخستی 
شود دو رقم  شده است. ای  نرخ در  گیری م  قیمت کاالهای مصرف  اندازه

درصد رسید. قینمنت اننرژی و  ۱۲درصد در ماه ویر  به  ۳/۱از  ۱۰۲۱مرداد 
 ۱۵درصند و  ۰۱ورویب  مواد غتای  البته باعث ای  شتاب در وور  شدند و به

ها ونها کاالهای  نیستند که شاهد افزایش ننرخ  درصد افزایش یافتند، اما آن
وور  بودند. حتا اگر انرژی و غتا را کنار بگتاریم، نرخ وور  در سناینر کناالهنا 

درصند در مناه شنهنرینور  ۱/۱درصد در ماه مرداد به  ۲/۲رفته از  هم روی
جز انرژی و غتا، دو سو  افزاینش ننرخ ونور   افزایش یافته است. بنابرای  به

های مرداد وشهریور مربوط به کاالهای دیگر بود. پس، این  رواینت  بی  ماه
دلیل کمبود انرژی و مواد غتای  ناش  از جنگ اوکرای   که شتاب وور  ونها به

 بوده اشتباه است.  
همچنی  به دو دلیل دیگر چنی  روایت  نادرست است. نخست اینننکنه این  
شتاب پیش از آغاز جنگ اوکرای  صورت گرفته است. اگر سال گتشته یعنن  

میزان  به ۱۵۳۱های  را مبنا قرار دهیم نرخ وور  ساالنه نسبت به سال ۱۰۲۲
درصند، و  ۱/۵منینزان  به ۱۵۳۱درصد،   ۱/۲میزان  به ۱۵۳۲درصد، ۱/۵

درصند  ۲به  ۱۰۲۲درصد بوده است. ای  نرخ در سال  ۲/۵میزان  به ۱۵۳۳
دهد ای  افزایش پیش از جنگ اوکرای  آغاز شنده  افزایش یافت که نشان م 

گیری نرخ وور  که پیش از آغاز جنگ اوکنراین  وجنود  بود. دو  اینکه شتاب
دلیل افزاینش درصند سنود از  دلیل کمبود واقع  کاال، بیکه به داشت، نه به

وسییه آن سودآوری هر واحد پنولن  از فنروش  فروش خالش )نسبت  که به
ها انجا  گرفت، و ای  در حنالن  بنود کنه  شود( و سپس قیمت محاسبه م 

گیری کنروننا گنا   داری در مسیر بهبودی از رکود ناش  از همه جهان سرمایه
گنینری  شد. حتا شتناب بین  م  گتاشته و احتمال کمبود در عریه کاال پیش

هنای ونعنادل  دهند بنازوناب افنزاینش "قنینمنت اکنون روی م  وور  که هم
عبنارون ،  شان برابر باشد. به ای است که عریه کاالها با وقایای بازار" )نقطه

ای است که هیچ مازاد کاال یا کمبود کاالی  نیست و در این   وعادل بازار نقطه
دلیل کمبودهای نناشن   شرایط هیچ ومایی  برای وغییر قیمت وجود ندارد( به

های اعمال شده در پ  آن عییه روسیه نیست. بیکه بیشتنر  از جنگ و وحریم
ها بر  دلیل افزایش "درصد سود از فروش خالش" و درنتیجه افزایش قیمت به

 بین  ناش  از کمبود کاالهای مورد نیاز است. اساس پیش
ور کرد. بر اساس گنزارش نشنرینه  ووان ای  نکته را شفاف ای م  با ارائٔه نمونه

وزیر اسیواک  هشدار داد که  فایننشال وایمز در ششم مهرماه گتشته، نخست
دلیل افزایش هزینه برق در آستانه "فروپاشن " اسنت، و  اقتصاد آن کشور به

وهدید کرده است که وأسیسات وأمی  برق کشور را می  خواهد کرد. دلیل ای  
کننده انرژی بنرای این  کشنور در آغناز  وری  وأمی  وهدید ای  بود که بزرگ

امسال وصمیم گرفت مازاد برق خود را به سوداگران انرژی بفروشد. اکنننون 
کنند که ای  قرارداد را به پنج برابر قیمت  کنه بنه  ای  سوداگران پیشنهاد م 

اند به اسیواک  بفروشند. دلنینل آن این   کنندگان انرژی پرداخت کرده وأمی 
آمند بنرای افنزاینش  است که سوداگران خرید و فروش انرژی از ای  پنینش

کننند ننه  برداری م  رویٔه درصِد سود از فروش خالش برای خودشان بهره ب 
ای  دلیل که در ای  میان "قیمت وعادل بازار"  نزدی  به پنج برابر افنزاینش  به

گیرِی وور  با نزدی  شدن فصنل زمسنتنان ادامنه  داشته است.  ای  شتاب
های آینده  کنند که اوحادیه اروپا در ماه بین  م  خواهد داشت. برخ  حتا پیش

ویژه در شرایط  کنه ارزش  درصد خواهد شد به ۰۲شاهد افزایش نرخ وور  وا 
یابد. از آنجای   یورو در برابر دالر، مانند بیشتر ارزهای جهان سو ، کاهش م 

شود، این  امنر بنه  المیی  انرژی بر حسب دالر وثبیت م  های بی  که قیمت
افزاید. بسیاری بنر این  بناورنند کنه در  ور رفت  قیمت انرژی در اروپا م  باال

که گاز طبیع  روسیه را به اروپنای غنربن   ۱لوله گاز نورد استریم  انفجار خط
رسانید، ایاالت متحده دست داشته است. در ای  رابطه ایناالت منتنحنده  م 

النعناده"  گیر چنی  رویدادی را فراهم آمدن ی  "فرصت فنوق ای چشم گونه به
حتا اگنر ونوافنق  -رود در بازیاب  وأمی  گاز از روسیه کند. گمان م  ویق  م 

دینرکنرد روی  -زودی حاصل شنود دوجانبه در مورد ازسرگیری ای  عریه به
رود بان  مرکزی اروپا  خواهد داد. بر اساس چنی  بستری است که انتظار م 

های بهره را همچون ابنزاری بنرای  ماه نرخ آبان ۲اش در روز  در نشست آو 
 مبارزه با وور  افزایش دهد.

اما جای پرسش دارد که چگونه افزایش نرخ بهره به مبارزه بنا ونور  کنمن  

شتاب گرفتن نرخ تورم در کشورهاى 
 اتحادیه اروپا

کند؟ کریستی  الگارد، رئیس بان  مرکزی اروپا، از ینروری بنودن چنننین   م 
افزایش  برای روی در روی  با انتظارات وورم  سخ  گفنتنه اسنت. این  گنفنتنه 

آورد: از آنجای  که افزایش نرخ  میان م  گمان درست است اما ای  پرسش را به ب 
ای با وور  برخنورد  گونه اثر سازد درصورو  که به وواند انتظارات وورم  را ب  بهره م 

کند. ای  برخورد درواقع چگونه رخ خواهد داد؟ پاس، ساده به این  پنرسنش این  
است: در پروو وولید بیکاری. بیکاری هم همراه و هم باعث کاهش وقناینا بنرای 

شود. بیکاری با چنی  کاهش  همراه است زیرا افزایش نرخ بهره باعنث  انرژی م 
شنود.  گتاری در اقتصاد و در نتیجه کاهش وقایا برای انرژی من  کاهش سرمایه

همچنی  بیکاری با کاست  از قدرت خرید طبقه کارگر باعث کناهنش ونقناینای 
شود. پس بیکارِی حاصل از افزایش نرخ بهره، وقایا بنرای کناالهنا و  انرژی م 

دهد. کاهش وقایا برای انرژی روِی دینگنر  خدمات از جمیه انرژی را کاهش م 
کنند، افنزاینش  طور که کریستی  الگارد وصدیق م  افزایش بیکاری است. همان

ای  ورویب و در پیوند بنا آن  شود و به رو م  نرخ بهره با وور  و انتظارات وورم  رو به
بینن   های وجارو  در برابر وور  پیش از افزایش درصد سود از فروش خالش بنگاه

 کند. شده جیوگیری م 
بیکاری دو نوع اثر مشخش در کاهش وور  دارد. نخستی  اثنر بنینکناری بناعنث 

شود. اثر دو  نیز با کاهنش  کاهش قدرت خرید کارگران در نرخ دستمزد معی  م 
ای  ورویب اطمینان حناصنل  دهد. به خوِد نرخ دستمزد، قدرت خرید را کاهش م 

زن  کارگران وضعیف شده و دسنتنمنزد  ها قدرت چانه شود که با افزایش قیمت م 
 ها برابری نکند. کارگران با میزان افزایش قیمت

دهند و از  کنند: بیکاری را افزایش م  ای  دو اثر در همکاری با یکدیگر عمل م 
ای  راه فشارهای وورم  را کم کرده و سپس کاهش قدرت خرید را از زحمتکشنان 

داری برای مهار وور  است که بایند بنه هنزینننه  کنند. ای  روش سرمایه سیب م 
چنی  در مبارزه با وور  هیچ چیزی رازگوننه  طبقه کارگر وما  شود. در رویکردی ای 

ناپتیر وجود ندارد. ای  فرایند با وانمود کردن به اینکه نرخ بنهنره ونأثنینر  یا اجتناب
رسد. درصورو  که ای  فرایند از راه کاست  از  نظر م  مستقیم بر وور  دارد مرموز به

شود. افزون بر ای ، با وانمود کردن بنه اینننکنه  دستمزد واقع  کارگران انجا  م 
همه اقتصادها برای رویاروی  با وور  ونها باید ای  روش خاص یعن  روند افنزاینش 

که پرده از این   رسد. اما همی  کار گیرند امری گریزناپتیر به نظر م  نرخ بهره را به
یابیم که هدف از افزایش نرخ بنهنره در واقنع اینجناد  شود درم  راز برداشته م 

کند که چرا در ی  اقتصاد سوسیالیست  ینا  بیکاری است و ای  مویوع روش  م 
بننندی  هنا و جنینره حتا در ی  اقتصاد جهان سوم  وور  از طریق کنترل قیمنت

 شود. منظور جیوگیری از افزایش بیکاری مدیریت م  کاالها به
هنزینننه  انند، بنه  آفری  کشورهای اوحادیه اروپا که درگیر کشمکش با وورم  فاجعه

داری  های اقتصناد سنرمناینه ونها روش  که نظا  -کارگران و چالندن طبقه کارگر
گیری وور  کنه  در پ  کنترل و مهار وور  هستند. از آنجای  که شتاب -شناسند م 

دستور  های اعمال شده عییه روسیه به شود ناش  از وحریم اکنون در اروپا دیده م 
درست  گفت کنه ایناالت  ووان به آیند جنگ اوکرای  است، م  ایاالت متحده و پ 

بنرد.  ستوه آوردن طبقه کارگر اروپا، جنگ عییه روسینه را پنینش من  متحده با به
پردازنند کنه حنفنظ ابنرقندرون   سخ  کوواه، کارگران اروپای  هزینه جنگ  را م 

ها مانند آزمندی برای سود بیشتنر  امپریالیسم ایاالت متحده و کارکرد دیگر انگیزه
کناران" هندف  ُبرِد  دیدمان "نومحافنظنه  صنعت  آمریکا و پیش های نظام  مجتمع

عمدٔه ادامٔه آن است. درخور ووجه است که حتا شخص  مانند هنری کیسینننجنر 
عضویت ناوو "نابخنرداننه"  گفته است ایاالت متحده در پیشنهاد درآوردن اوکرای  به

 عمل کرده است.
آور نیست که ایستادگ  طبقه کارگر در کشنورهنای گنونناگنون اروپنا رو  شگفت

ها ونننهنا بنه کنارگنران منحندود  افزایش دارد، البته ای  ایستادگ  و اعتراض به
پیمای  خواستار آن شندنند  شود. هزاران نفر از مرد  آلمان با دست زدن به راه نم 

ای که حتا پنینش از  لوله را بگشاید، خط ۰که کشورشان خط لوله گاز نورد استریم 
ورود نیروهای روس  به اوکرای  اجازه عمییاو  شدن آن با ممانعت ایاالت متحنده 

ها هزار نفر در دو ننوبنت در پنراگ  رو شده بود. ونها  در طول ماه شهریور ده رو به
وظاهرات زدند و خواستار آن شدنند کنه  پایتخت جمهوری چ  عییه ناوو دست به

 طرف" بماند. ای  کشور باید "از نظر نظام  ب 
دار در کشورهنای  های سیاس  ریشه ها بر حزب وأسف است که ای  وظاهرات  مایه

هنای  ونننهنا حنزب انند. ننه بزرگ  مانند آلمان و بریتانیا وأثیری چننندان ننداشنتنه
هنای  ها و در برخ  موردها حتا نوادگان حنزب دموکرات کار، بیکه سوسیال محافظه

شنان از سنیناسنت  هنای کمونیست  پیشی  هم از حمایت یکپارچه و عین  دولت
ای از ای  حنزب  کنند. در همایش حزب کارگر بریتانیا ونها نماینده آمریکا دفاع م 

اعتراض گشود  وچرای حزبشان از دولت اوکرای  دهان به چون که عییه حمایت ب 
فقط صدایش زیر دادوفریاد نمایندگان دیگر ناشنیده ماند بیکه حتا عضویتش در  نه

های سنیناسن   ووجه  کامل حزب حزب نیز وعییق شد. اینکه نوفاشیسم اروپا از ب 
 برد جای شگفت  ندارد. سنت  به رفاه و بهبود ویعیت کارگران سود م 
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هننمننچنننننینن ، وی وننویننیننح 
مختصری دربارٔه گشت ارشاد و 
عننمننیننکننرد آن در جننمننهننوری 
اسالم  داد. در ادامنه، رفنینق 

ی   های ووده ای به اعتراض ووده
ویننژه  هننای اخننیننر، بننه در سننال
های پس از "جنننبنش  اعتراض

، اشاره کنرد ۱۵۱۱سبز" در سال 
که همگ  موجب انباشت خشم 

سناز جنننبنشن   عموم  و زمینه
بودند که امروز در ایران جنرینان 

ای  دارد. مرگ مهسا امین  جرقه
بود کنه "آونش خشنم منرد  و 
خیزش جاری را بنرافنروخنت... 

کنند که  مرد  ایران احساس م 
دست و پای آنها از هر لحا  در 
قوانی  اسنالمن  بسنتنه شنده 
است." وی سپس بنه مناهنینت 

جمهوری اسالم  ایران اشاره کرد که حکومت  است مبتن  بر در هم آمیخنتن  
دی  و دولت، آن هم به طوری که دی  دست باال را دارد و ول  فقنینه فنراونر از 

کند. "در چنی  حکومت ، قوانی  جزای  بنر پناینٔه دین  و  قانون مدن  عمل م 
شود." وی در ادامه گفت: "جان مرد  به لنب رسنینده  شریعت اسال  ونظیم م 

است. جنبش اعترای  اکنون فراور از اعتراض به حجاب اجباری رفتنه و کنل 
خواهند کرامت انسان ، عدالت، و  حکومت را نشانه گرفته است. مرد  ایران م 

آزادی' بیان کنندٔه هنمنین    آزادی خود را پس بگیرند. شعار زیبای 'زن، زندگ ،
و ، از جنمنینه  ۵۲۲ای سپس به کشته شدن بیش از  خواست است." رفیق ووده

کودک و نوجوان، به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسنالمن ،  ۲۲در حدود 
هزار و  از معتریان در وظناهنرات دو مناه اخنینر در  ۱۲وا  ۱۰و نیز بازداشت 

سراسر کشور و صدور حکم اعدا  برای برخ  از آنها به عنوان "محارب بنا خندا" 
اشاره کرد. رفیق ما در پاس، به سؤال مجری برنامه دربارٔه ورکنینب اجنتنمناعن  
معتریان ووییح داد که گرچه وظاهرات اخیر در اعتراض به مرگ مهسا امینن  

وینژه زننان جنوان، ننقنش  و اعتراض به حجاب اجباری آغاز شد و زننان، بنه
ای در آن به عهده داشتند و دارند، امروزه اقشار مردم  گنونناگنونن  در  برجسته

هنا،  ها شرکت دارند. وی گفت که عنالوه بنر منحندود شندن آزادی اعتراض
ای  ها آن را شدیدور کرده است، سهم عنمنده های اقتصادی، که وحریم دشواری

ها دارد. در ای  بناره، او بنه اجنرای  در برانگیخت  مرد  به شرکت در اعتراض
هنای  سازی و منحندود کنردن وشنکنل های نولیبرال  مانند خصوص  سیاست

صنف  اشاره کرد که متشکل شدن نیروهای اجتماع  را دشوار کرده است. وی 
هنای  یم  اشاره به شرکت بارز و برجستٔه جوانان و دانشجنوینان در اعنتنراض

ها اشناره  جاری، به حضور مرد  عادی از قشرهای اجتماع  گوناگون در خیابان
کرد، گرچه ای  حضور در چارچوب فعالیت متشکل صنف  و سندیکای  نینسنت. 

های زندگ ، مرد  برای بازپس گرفنتن  کنرامنت خنود، بنرای  "به عیت سخت 
آیند." وی در ادامه گنفنت  ها م  داشت  زندگ  عادی، زندگ  شایسته، به خیابان

که با وجود ای ، حکومت ایران حت  ی  گا  به عقب ننشسته اسنت و منانننند 
ای زده اسنت. بنه  رحمانه های گتشته، دست به سرکوب ب  های سال اعتراض

همی  عیت، "ای  جنبش نیز ممک  است سرکوب و موقتًا خاموش شود، ول  از 
 بی  نخواهد رفت، چون هیچ مشکی  از مرد  حل نشده است."

خواه خنارجن   رفیق سپس در پاس، به سؤال مجری دربارٔه اینکه نیروهای ورق 
ووانند بکنند گفت: "پنینش از هنر  در اروباط با جنبش جاری مرد  ایران چه م 

کنیم که اعالمیٔه همبستگ  ]با مبارزٔه  چیز، از حزب کمونیست آمریکا وشکر م 
ووانید بکنیند، بنازوناب دادن  مرد  ایران[ منتشر کرد. بهتری  کاری که شما م 

های مرد  ایران و شعار 'زن، زندگ ، آزادی' منرد  اینران اسنت." وی  خواست
های خارج از کشور در حمایت از مبارزٔه منرد   سپس با اشاره به وظاهرات ایران 

ایران در داخل کشور و یرورت پشتیبان  از ای  وظاهرات، بر مویع حزب ونودٔه 
های امپریالیست  در  ویژه قدرت ایران در "مخالفت با هر گونه دخالت خارج ، به

خواهند، فقط ابراز  امور داخی  ایران" وأکید کرد. او گفت که آنچه مرد  ایران م 
همبستگ  و بازواب دادن صدای مرد  ایران است، "مانند ای  برنامه و هنمنین  

ووانید  کنید که کم  بزرگ  است. اگر امکان داشته باشد، م  کاری که شما م 
و خشنوننت ]عنینینه   از دولت ایران بخواهید که زندانیان سیاس  را آزاد کننند،

 معتریان[ را متوقف کند."

شرکت داشت و وظایف گوناگون  را که حزب در شرایط مخف  و هنمنچنننین  
ل م  ین  و  داد. کار رسناننه کرد انجا  م  عین  وشکیالو  و سازمان  به او محو 

هنا  ها و بازداشتگاه های حزب  و زندان جای  اعضا و هواداران حزب در خانه جابه
داد. او  با شجاعت، ودبیر، و استنواری اننجنا  من  در داخل و خارج از عراق را

های زیادی را با فداکاری وحمل کرد. او منبنارزه  ها و محرومیت آزارها و شکنجه
های اروجاع  و دیکتاووری را با سرافرازی و وفاداری به منرد  و حنزب  با رژیم

خود به پیش برد. رفیق عادل در طول مبارزه به کارهای ُپرمشقت  دست زد. او 
ای عضنوینت  های گوناگون حزب  ]از جمیه در دوره چند سمت رهبری را در رده

 شایستگ  به عهده گرفت." در هیئت سیاس  حزب کمونیست عراق[ به
در وشییع باشکوه  که جمع کثیری از جامعٔه عراق  ساک  بریتانینا در آن   

ساله(، پس  ۱۰شرکت کردند، پیکر ابوسال ، مبارز بزرگ کمونیست عادل حبه )
ای کنه  جانبه و انباشت سرمایٔه بزرگ فکنری ای همه از عمری طوالن  از مبارزه

های وحمل زندان و وبعید و رنج و سخت  فنراوان  فرسا و دوره در مبارزات طاقت
( در لندن به خناک ۱۰۲۱مهر  ۱۳)   ۰۲۰۰اکتبر  ۱۱حاصل شده بود، در واری، 

 سپرده شد.  
در مراسم وشییع پیکر و ودفی  رفیق عادل، رفیق عراقن  سنال  عنین ، از  

اعضای کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست عراق، شفیع الجیالوی، نمایندٔه جریان 
فرهنگن  عنراق در  -دموکراوی  عراق، فایل محمد، نمایندٔه مرکز اجتماع 

بریتانیا، سیدهاشم، نمایندٔه گروه انصار کردستان )پیشمرگه( در بریتانیا، سیمن  
الصداوی از طرف حزب کمونیست در بریتانیا، و سال  عادل، پسر رفیق عنادل 

 حبه، دربارٔه مبارزٔه طوالن  و زندگ  رفیق عادل حبه سخنان  ایراد کردند.  
در ای  سخنان از رفیق عادل به عنوان شخصیت  اجتماع  و مبارزی استنوار 

ناپتیر رفیق عنادل  ها ساله و مبارزٔه خستگ  وجییل شد. سخنرانان به والش ده
ی  و وشکیالو  در خدمت به مینهن  و جنننبنش  های گوناگون رسانه در جبهه

یاد رفیق عادل حبنه النگنوی  اشاره کردند. سخنرانان اوفاق نظر داشتند که زنده
مبارزه و روشنفکری ووانمند و محبوب بود. او فرزند صالح مرد  و حزب خود بود 

کرد. سخنرانان درگتشنت او  و در کم  به اطرافیان از هیچ کوشش  دریغ نم 
 ناپتیر دانستند.  ای جبران را یایعه

هاین  از  های سیاس  و ادب  و ورجمه شایان ذکر است که رفیق عادل نوشته
 ویژه از عزیز نسی ، برجای گتاشت. ادبیات ایران و ورکیه، به

 ادامۀ عادل حبه...  ادامۀ سالم انقالب... 

در جامعه است. ای  نیروها نیز به خشونت کشیده شدن جنبش اعنتنراین  را 
دانند و استفاده از  کییدواژهای  مانند "مبارزۀ مسیحانه" و "قنینا   نفع خود م  به

اند. کشور ما از  اکنون در دستور کار و وبییغات خود قرار داده مسیحانه" را از هم
پیش از موقع، مانند اعال  مبارزۀ مسنینحناننۀ   های ماجراجویانهٔ  ای  نوع حرکت

، وجربۀ دردناک و ویخ  دارد که در آن ۱۵۱۲سازمان مجاهدی  خیق در سال 
برهه به مسیط شدن "اسال  سیاس " و شکست انقالب یاری رسنانند. در آن 

هنای  مرحیۀ انقالب که حکومت والی  قدرت نظام  بالمنازع داشت و بخنش
کردند، حکومت مترصند سنرکنوب  عمدۀ جامعه از رهبری خمین  حمایت م 

نیروهای مترق  بود. و درست در همان لحظه، رهبری مسعود رجوی فضنای 
 مبارزۀ سیاس  را به گمان خود به "فاز نظام " وغییر داد.

طیبان و سازمان  نباید اجازه داد که "اپوزیسیون مخرب"، متشکل از سیطنت
مجاهدی ، در همراه  خواسته یا ناخواسته با اقدا  حکومت والی ، پیامدهای 
مخرب و خونی  ی  مبارزۀ مسیحانۀ نابهنگا  و محتو  به شکست را در این  
دیکتاووری کنون  وحمیل کند. حزب  برهٔه مشخش بر جنبش اعترای  و ید 

دیکتاوورِی جنبش منردمن   وودۀ ایران بر ای  نکته وأکید م  ورزد که مبارزۀ ید 
های مبارزاو  متناسب بنا شنراینط مشنخنش  را باید مرحیه به مرحیه، با شکل

عین  و ذهن  هر مقطع، و با داشت  درک دقیق از ونوازن ننینروهنای داخنل 
گر خارج  به پیش برد. عامل مهم پیروزی  کشور و بدون اوکا به نیروی مداخیه

دینکنتناونوری منتنحندی از  وخم، سازمان در ای  مبارزۀ ُپرپیچ ده  جبهۀ یند 
جنو  های اجتماع  عدالنت نیروهای سیاس  نمایندۀ طیف وسیع طبقات و الیه

خواه در داخل کشور است که ووازن نیرو را بر ید  دیکتاووری حناکنم،  و آزادی
 سود جنبش مردم  وغییر دهد. های خارج ، به بدون دخالت قدرت

 

 بست حکومت والیی و ضرورت  ...  ادامۀ  ادامۀ بن



۶۰۳۶آبان  ۰۳دوشنبه   ۶۰    ۶۶۱۱شمارۀ    

های  زیر خط فقر به بازنشستگنان ونأمنین   های  با مبیغ با اینکه مستمری 
گسنینخنتنه در بنازار  رغم استیالی وور  لگا  شود و به اجتماع  پرداخت م 

ویژه زحمتکشان، افزایش مستمری بازنشستگان در  نیازهای روزمرٔه مرد  به
درصند قنیند شنده بنود.  ۱۲دولت رئیس  صرفًا  ۱۰۲۱الیحه بودجٔه سال 

هنزار ونومنانن  ثنابنت  ۲۱۲درصدی و  ۵۱بازنشستگان برای افزایش ناچیز 
مندت پنننج  مستمری بازنشستگان سایر سطود مصوب شورای عال  کار، به

 ۲دست  زدند. مطنابنق گنزارش   و گسترده  ای دلیرانه ماه به مبارزٔه سراسری
هزار میییارد ونومنان  ۲۲منظور وأمی   ماه خبرگزاری ایینا، الیحٔه دولت به آبان

ور از  التفاوت مهرماه در کم اعتبار برای "ورمیم" حقوق بدنٔه خود همراه با مابه
ی  ماه وصویب شد و "سقف حقوق قضنات و اعضنای هنینئنت عنینمن  

ها نیز برداشته شد."  گرچه از شهریوماه بازنشستگان ساینر سنطنود  دانشگاه
اند، سازمان وأمی   افزایش مستمری مصوب شورای عال  کار را دریافت کرده

مناه  التفاوت مستمری فروردی  ماه از پرداخت صرفًا مابه آبان ۰۱اجتماع  روز 
ماه خبر داد. به رغم بده  کالن دولت بنه سنازمنان  همراه با مستمری آبان

وأمی  اجتماع ، کارگزاران رژیم نبوِد اعتبار الز  در وأمی  اجتماع  را عنینت 
التفاوت شش ماه اول سال مستمری بازنشنسنتنگنان عنننوان  نپرداخت  مابه

کنند. بر اساس رأی هیئت عموم  دیوان عدالت اداری، محاسنبنٔه سنود  م 
بده  دولت به سازمان وأمی  اجتماع  باید بر اساس قانون ساخنتنار ننظنا  

نرخ روز و بر اساس اوراق مشارکت ونعنینین   جامع رفاه و وأمی  اجتماع  و به
می ، در حال حناینر  نشریٔه آرمان ۱۰۲۱مردادماه  ۰۲شود. مطابق گزارش 

هزار مییینارد  ۰ارزش واقع  بده  دولت به سازمان وأمی  اجتماع  "بیش از 
هنزار  ۳۲، "دولت مکیف به پنرداخنت ۱۰۲۱وومان است." در قانون بودجه 

میییارد وومان" از بده  خود به سازمان وأمی  اجتماع  شده اسنت، امنا بنا 
النتنفناوت  گتشت هشت ماه از سال و نیاز شدید سازمان به پنرداخنت منابنه

ماه حتا ی  ریال از این   آبان ۰۵مستمری بازنشستگان سایر سطود، هنوز وا 
های کارگران، بنننا  طیب پرداخته نشده است. درواقع برای یورش به اندوخته

سازی" بان  رفاه کارگران  فکر "می  ماه ایینا، رژیم بار دیگر به آبان ۲گزارش  به
فقط بده  کالننش بنه ونأمنین  اجنتنمناعن  را  افتاده است. رژیم والی  نه

هزار  ۱ای ماهیانه "حدود  پردازد، بیکه دولتش بدون پرداخت هیچ هزینه نم 
کنند:  میییارد وومان" نیز از سازمان وأمی  اجتماع  خدمات دریافت م  ۲۲و 

گروه خاص از قالیبافان، متصدیان اماک  متبرکه و مسناجند، منداحنان،  ۰۱
هزار نفر مهمان ناخوانده را به سازمان  ۰۲۲میییون و  ۵وجز اینان، با بیش از 

 وحمیل کرده است. 
میییون نفر از نیروی کار کشور بیمه نیستند، و بنازنشنسنتنگنان  ۱۲حدود 

سنال  ۵۲رغم پرداختن  حنق بنینمنه در طنول حندود  وأمی  اجتماع  به
شان، ای  روزها برای دریافت درمان رایگان مشکل اسناسن  دارنند.  اشتغال

فقط وکییف رژیم به ارائه خدمات درمان  شایسته به وما  شهروندان عمین   نه
سو  کامل حقوق هر کارگر در حنین   شود، نه فقط با وجود پرداخت  ی  نم 

شدگان از  اشتغال قانون الزا  ارائٔه صفر وا صد خدمات درمان  رایگان به بیمه
شود، ماهیانه حتا دو درصد از مستمری نناچنینز  آغاز وصویب قانون اجرا نم 

اصطالد بیمه وکمیین   شود و به بازنشستگان هم برای سهم درمان کسر م 
نیز به بازنشستگان وحمیل شده است. بیمه وکمیی  هزینٔه ویزیت را پنوشنش 

کند و بازنشستگان باید هزینٔه برخ  داروها  دهد و به وعهداوش عمل نم  نم 
مناه اینینننا، چنون سنازمنان  آبنان ۲را از جیب خود بپردازند. مطابق گزارش 

هنا  های طرف قرارداد بنپنردازد، "داروخناننه اش به بیمارستان نتوانسته بده 
دهننند". بنا  ]داروی[ نس، پزشکان وأمی  اجتماع  را بنه بنینمناران ننمن 

هنا و اخنینرًا  اصطالد الکترونیک  شدن نس، درمان، در نبوِد زینرسناخنت به
قطع  اینترنت وحمیل شده از سوی رژیم، بسیناری از پنزشنکنان ونرجنینح 

ویرماه سال جاری دولت رئیس  حنل  ۰۵دهند دارو و نسخٔه آزاد بنویسند.  م 
ماه سال جناری مندینرکنل  آبان ۱۱معضل دارو با "طرد دارویار" را وعده داد. 

درمان غیرمستقیم سازمان وأمی  اجتماع  گفت: قرار بود سازمنان "حندود 
هفت وا هشت هزار میییارد وومان" برای اجرای ای  طرد از دولنت درینافنت 

میییارد ووان" پرداخته شنده اسنت. در این   ۰۰۲۲کند، اما "از ای  مبیغ ونها 
ماه، گفت: "االن  آبان ۰۵مورد ی  کارشناس رفاه و وأمی  اجتماع  به ایینا، 

ها و مراکز درمان  طرف قرارداد  ی  معضل جدی، بده  سازمان به داروخانه

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و درمانی که 
 شدگان رایگان باشد قرار بود براى بیمه

ووانند حقوق مسئوالن فن  خنود را  ها نم  ها داروخانه است؛ در برخ  شهرستان
ووانند به بیمه شدگان دارو بدهند." در مورد کمبود دارو ننینز  بپردازند و الجر  نم 

ماه، نوشت: "کمبود دارو دیگر مختش داروهای وخصص   آبان ۰۱روزنامه شرق، 
انند." جنالنب  و خارج  نیست؛ حاال داروهای عموم  و داخی  هم ننایناب شنده

جاست که در چنی  ویعیت ، رژیم برای کسب درآمد، درمان مراکنز منینکن   ای 
شندگنان  سازی، کرده است و بنینمنه وأمی  اجتماع  را هیدینگ ، یعن  خصوص 

 برای دریافت خدمات درمان   باید حتا وا شش ماه در نوبت منتظر بمانند. 
های رژیم برای افزایش دسنتنمنزد کنارگنران، افنزاینش قندرت خنریند  وعده

زحمتکشان، وأمی  امنیت شغی ، ایجاد اشتغال، وأمی  مسک ، و ارائنه درمنان 
رایگان با ادامه دادن به سیاست اقتصادی وعدیل ساختاری در بیش از سنه دهنه 

اند و فقر و فالکت را به بخش اعظم جمنعنینت  پایه بوده های  ب  اخیر، صرفًا وعده
است. با مبارزه برای احیای حقوق سندیکای  و بنرپناین    زحمتکشان وحمیل کرده

های سراسری کارگنری  ها و اعتصاب ده  اعتراض های مستقل و سازمان وشکل
 نشین  کرد. ووان رژیم فاسد والی  را مجبور به عقب و مردم ، م 

 

از مبارزات 
مردم ایران 
 حمایت کنیم

 
هنا  پاییز امسال آوش اعتنراض

ور  عییه رژیم ایران بار دیگر شعیه
شد، ای  بار در پ  قتل وحشیاننٔه 

نا  مهنسنا امنیننن   زن  جوان به
 بهانٔه رعایت نکردن قانون پوشش عموم  در بازداشتگاه پییس.   به

ها قرار دارند. آنان عنینینه  بار دیگر جوانان و دانشجویان در خط مقد  اعتراض
  های روزانه زندانیان و معنتنرینان شنجناعناننه منبنارزه سرکوبگری رژیم و اعدا 

داریم و دیگران را  مان را با معتریان اعال  م  کنند. ما همبستگ  صمیمانه م 
 خوانیم. حمایت از آنان فرام  به

های ای  رژینم  برای سقوط ای  رژیم حت  ی  روز هم زود نخواهد بود. دست
خون  همه مرد  زحمتکنش آغشنتنه  خون جوانان و دانشجویان بیکه به فقط به نه

ای بهتر، منافع کارگران، جنواننان، و دانشنجنوینان  است. در مبارزه برای زندگ 
های کارگنران کنه پنینونند  همی  دلیل ما از اعتصاب خورند. به یکدیگر گره م  به

 کنیم. کند، استقبال م  ور م  میان ستمدیدگان کشور را محکم
ها همچنی  پویای  اجتماع  چند الیه را در پشت  مشارکت کارگران در اعتراض

ای شند کنه آونش  دهد. اگرچه سرکوب خش  عییه زنان جنرقنه ها نشان م  آن
ها، کاهنش  سازی های  دیگر مانند خصوص  ور کرد، اما عامل ها را شعیه اعتراض

وجود آمدن  دستمزدها، و دشوارور شدن ویعیت زندگ  و معیشت زحمتکشان به
ای  ناریایت  عموم  را باعث شدند. در مبارزه عییه رژیم باید همه ای  نیروها بنا 

وواند منبنارزه را  ای م  هم متحد شوند. امید و اعتقاد ما ای  است که چنی  شیوه
 جیو ببرد.  به

کننند، زینرا اینران خنود را  ویعیت ژئوپییتیک  هم نقش  مشخش بازی م 
معن  آن نیست که  های غرب  قرار داده است. با ای  وجود، ای  به رویاروی دولت

ای  دلنینل  کند. ما هرگونه دفاع از رژیم کنون  به ای  رژیم نقش  مترق  بازی م 
کنیم. ما با ومنا   که ای  رژیم ید امپریالیسم کشورهای غرب  است را قویًا رد م 

های کار در سنراسنر اینران  ها، و محل ها، مدارس، دانشگاه کسان  که درخیابان
 کنیم. مان را اعال  و از مبارزه آنان کاماًل حمایت م  کنند همبستگ  مبارزه م 

 
 حزب کمونیست سوئد
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وواند حمایت لوال در میان قشرهای فقیرور را کاهش دهد.  ای  ودبیر م 
 پس او را بر آن داشت که ای  ورفند را ادامه دهد. 

ها ووانست در این  اننتنخنابنات  ای  کوشش  سبب همه بولسونارو به
نبردی ونگاونگ برای کسب ریاست جمهوری رقم زند. همچنی  باعث 

رو، اکثریت را در  های میانه گرا همراه باحزب گردید که نیروهای راست
هنا  ای )که انتنخنابنات آن های منطقه ، و مجیس  ها کنگره، استانداری

دسنت  زمان با دور نخست انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد( به هم
استان بنرزینل را  ۰۲استان از  ۱۰آورند. طرفداران بولسونارو انتخابات 

نماینننده  ۰۰۳گرا نمایندگ  خود را در کنگره به  های راست بردند. حزب
نماینده( افزایش دادند، درحال  که حزب کارگران  و متحندان  ۲۱۵)از 

 کرس  بدست آوردند. ۱۰۱لوال ونها 
بنرد  حضور قدرومند جنناد راسنت درننهناد قناننوننگنتاری، پنینش

های لوال را دشوار خواهد کرد. او ممک  است ناگزیر شنود بنه  سیاست
های  در طنول دوره  ها و وعدیل رو روی آورد و به سازش نیروهای میانه

 مسئولیت خود و  دردهد.
های  موافنقنت  لوال پیش از ای  برای وسهیل کسب پیروزی با سازش

های مسیح  وننندرو بنه  کرده است. او کوشش کرد وا برای جیب ووده
هاینش  ران  های مقدس انجیل و وورات در سخ  گفتاوردهای  از کتاب

ووسل جوید. نامزد معاونت او جرالدو آلکمی ، رقیب پیشی  لوال و رهبر 
هنای کنمنوننینسنت،  رو است. ائتالف لنوال طنینف حنزب حزب میانه

شود. همنگن  بنا هندف  سوسیالیست وا بورژوازی لیبرال را شامل م 
حفاظت از دموکراس ، بازداشت  جناد راست از گسترش، محافظت از 

 اند. جنگل آمازون، و حفظ محیط زیست گردهم آمده
دست در سرواسر برزیل پیروزی لوال را همچون "بنازگشنت  مرد  وه 

دارنند. او پنس از کسنب  ستایند و گرام  م  آزادی و دموکراس " م 
پیروزی گفت ای  دستاوردی برای جنبش دموکراوی  اسنت. او قنول 

درنگ به معضل فقر، گرسنگ ، افزایش حداقل دستمزدهنا، و  داد ب 
 زدای  رسیدگ  کند. محافظت از آمازون در برابر جنگل

سران کشورهای گوناگون آمریکای الوی  پیشاپیش دیگر رهنبنران 
جمهور جدید را شادباش گفتند. انتخاب او بندون  جهان پیروزی رییس

های چندجانبه مانند بریکس کنه هننند  ای را برای گروه وردید امید وازه
کشورهای آمریکای الوی  و کاراییب"   نیز در آن عضویت دارد و "جامعه

 ارمغان خواهد آورد. به
هنای او  اگرچه بولسونارو در ای  انتخابات شکست خنورد، امنا رأی

گراینان در ذهن  منرد   یافته راست های راه گر اندیشه روشن  نشان به
هنا،  عادی است. وا زمان  که والش دولت لوال در عمی  ساخت  وعنده

فراگیر شدن دوباره حقوق دموکراوی ، بهبود ویعیت معیشت  مرد ، 
ای به سوی زدودن گرسنگ  و فقر پناسنخن   های  پایه و برداشت  گا 

 گرایان باق  خواهد ماند. ندهد، خطر بازگشت راست
اسناس  حتا اگر ورس از والش برای سرپیچ  از نتیجه انتخابات بن 

باشد، وا هنگام  که انتقال قدرت درواقع روی ندهد چنی  دستناوردی 
گرای  فری  مسیم نیست. گستردگ  نمایندگان راست وجه پیش هیچ به

ای  معن  است که لوال برای هر موفقیت سنیناسن   وندرو در کنگره به
 و  است. برای مرد  ناچار به نبرد و  به

جمهوری لوال با کم  غرب و حنتنا  مش  آینده برزیل با ریاست خط
حمایت اخالق  و یمن  همراه با سخنان پنوچ بنرخن  از رهنبنران 

 سیاس  در اکثر کشورهای دیگر هموار نخواهد شد.
بندها و خطرهای  که لوال با آن روبرو است، پنینروزی او  با وجود راه

یرورت فرونشاندن  کسان  است که به  باعث امیدواری و شادمان  همه
بخنش بنودن قندرت  ورزانه سیاس  و زیان های کینه و کاهش گرایش

ها برای آینده کره زمی ، ساکنینش، طبیعت، و محیط زیسنت  شرکت
 دهند. اهمیت م 

نیروهای چپ در سراسر جهان نیز باید از لوال در نبردی دشوار عیینه 
هایش در منقنا   جوی ، و استثمار در رسیدن به هدف گرای ، کینه واپس

گفته خودش آخری  بنار بنرای او خنواهند بنود،  رییس جمهور که به
خاطر مرد  برزیل و جهان هم شده، بدون وردید  حمایت کنند. "لوال" به

 باید در ای  چالش موفق گردد.
 

 ادامۀ اهمیت پیروزى انتخاباتی ...

گرای  نه سوسیالیسم اسنت و ننه نشناننه فنقنر  های مادی و مصرف است.خواست
فرهنگ . مادام  که  ما برای بالندگ  فرهنگ سوسیالیست  پنینشنرفنتنه، پنرورش 

کنیم بنه ونحنکنینم  ها و ایمان قوی و پیشبرد میراث فرهنگ  چی  والش م  آرمان
منظور نوسازی و بهبود شرایط منادی بنرای رفناه منرد  ادامنه  های مادی به پایه

زمنان  جانبه مرد  را هنم جانبه مادی و رفاه همه خواهیم داد. بنابرای ، ما وفور همه
 پیش خواهیم برد." به

کند که حرکت آن برای نوسازی در "هماهنگ  کامل بنین   گزارش حزب بیان م 
انسانیت و طبیعت" خواهد بود. "انسانیت و طبیعت اجنتنمناع زنندگن  را وشنکنینل 

آن آسینب وارد کنننینم،  کش  و یا به دهند. اگر بدون محدودیت از طبیعت بهره م 
 جویانه آن روبرو خواهیم شد. ناگزیر با کنش والف 

کننند کنه  صراحنت بنینان من  بردار بودن نوسازی، ای  گزارش به در مورد هزینه
آمیز وأمی  خواهند شد. چی  در مسینر سنپنری  های صیح های نوسازی از راه  هزینه

انند گنا   افروزی، استعمار، و چپاول که برخ  کشورها در پینش گنرفنتنه شدٔه جنگ
بنهنای جنان  سنازی بنه خون، غننن  نخواهد گتاشت. آن مسیر وحشیانه و آلوده به

دیگران و رنج و آزار فراوان مرد  کشورهای درحال رشد را باعث شد. ما سرسختناننه 
در سمت درست واری، و در سمت پیشرفت بشریت خواهیم ایستاد. ما با ونعنهند بنه 

های دوسویه، برای حفظ صیح و ووسعه جهانن   صیح، ووسعه، همکاری و دلبستگ 
کنیم، والش خواهیم کرد و از طنرینق ونوسنعنه  درحال  که ووسعه خود را دنبال م 

 ووانیم به صیح و ووسعه جهان  یاری بیشتری برسانیم. خویش م 
انداز نوسازی چی   های اساس  در چشم کند که باید گزارش حزب خاطرنشان م 

هنای  از ای  قرارند: "حمایت از رهبری حزب کمونیست چی  و سوسیالیسم با ویژگ 
گیری ووسعه با کیفیت باال، ووسعه دموکراس  مردم  در فرایندی فراگیر،  چین ، پ 

سازی زندگ  فرهنگ  مرد ، دستیاب  به رفاه پایه برای هنمنگنان، گسنتنرش  غن 
ای  ای انسانن  بنا آینننده هماهنگ  و ووازن بی  انسانیت و طبیعت، ساخت  جامعه

 مشترک، و پدید آوردن شکی  نو از پیشرفت انسان ."
حزب کمونیست چی  برای دست یافت  به هدف دو  سندٔه اول بنننیناننگنتاری 

ای را در دسنتنورکنار قنرار داده  ای دو مرحیه جمهوری خیق چی ، برنامه راهبردی
ونا  ۱۵۳۳/    ۰۲۵۲ونا  ۰۲۰۲نخست نوسازی سوسیالیست  از سال   است: مرحیه

ای  دو  وحول ساختاری چی  و وبدیل  به کشور بزرگ سوسیالیسنتن   و مرحیه۱۰۱۰
صدا، و  دل و هم رفته از نظر فرهنگ ، هم نوساز، مرفه، نیرومند، دموکراوی ، پیش

وا میانه سده میالدی کننونن  ادامنه  ۱۰۱۰/    ۰۲۵۲انگیز است که از سال  شگفت
 خواهد داشت.

 از این قرارند: ۸۴۰۲های تعیین شده برای سال  هدف
ینافنتنه،  وراز با کشورهای ووسنعنه رسیدن به سطح وولید ناخالش داخی  سرانه هم

های دانش  و فناورانه و ووانای  پنینکنره  افزایش چشمگیر ووان اقتصادی، ووانمندی
می  الز  است. چی  باید با خوداستواری و ووانای  در دانش و فناوری به پینشنتنازان 

 کشورهای نواندیش و نوآور بپیوندد.
سنازی  ریزی الگوی  نو برای ووسعه وا به صنعنتن  پدید آوردن اقتصادی نوساز؛ پ 

سازی پنردازش اطنالعنات درسنراسنر کشنور، گسنتنرش  در سطح  نو، یکپارچه
 شهرنشین ، و نوسازی در صنعت کشاورزی دست یابیم.

مداری؛ بهنسنازی فنرایننند دمنوکنراسن  بنرای  نوسازی نظا  و ظرفیت حکومت
 مدار. ای قانون های مرد ؛ پدید آوردن کشور، دولت، و جامعه ووده

وبدیل کردن چی  به کشوری پیشرو در آموزش، داننش، و فننناوری، منبنتنکنر، 
کارگینری  ها در به مندی فرهنگ واال، ورزش و سالمت ؛ و افزودن هر بیشتر به ووان

 جویانه. آمیز و همکاری های مسالمت شیوه
وضمی  شود که مرد  زندگ  بهتر و شادوری داشته بناشننند. درآمند سنراننه بنه 
سطح  برسد که کمبودی در هزینه مصرف پیش نینایند. افنزاینش سنهنم درآمند 
شهروندان از هر گروه  از مرد  در سراسر کشور؛ وضمی  دسترسن  عنادالننه بنه 

هنای  خدمات عموم  اساس ؛ وضمی  استانداردهای زندگ  امروزی  در منننطنقنه
رفنت  مندت؛ کنوشنش بنرای پنینش روستای ؛ دستیاب  به ثبات اجتماع  طوالنن 

 جانبه و رفاه همگان. ور در اروقای ووسعه همه گیرور و اساس  چشم
های گوناگون در کار و زندگ  که با محینط زیسنت  ها و سب  سازی شیوه فراهم

  سازگار باشند، کاهش ودریج  از نشر گازهای کربن  پس از دستیاب  بنه منرحنینه
نیازی به سوخت فسیی . بهبود اساس  محیط زیست؛ در نهایت وبدیل چین  بنه  ب 

 منظر و با صفا. سرزمین  خوش
های امنیت می ؛ دستیاب  به نوسازی بنیادی  مندی جانبه نظا  و ووان وقویت همه

، و سپنس ۱۰۱۰/  ۰۲۵۲ها وا سال  دفاع می  و نیروهای مسیح. با وحقق ای  هدف
بر بستر ای  دستاوردها، حنزب کنمنوننینسنت چنین  سناخنتنمنان کشنور بنزرگ 

نناپنتینر بنه  با والش خستنگن  ۱۰۰۱/  ۰۲۰۳رفته را وا سال  ای پیش سوسیالیست 
ور حزب کمونینسنت چنین  و  رساند. چنی  رسالت  ونها با وقویت فزون سرانجا  م 

 ثمر خواهد نشست. ها و کمبودهای ای  پویندگ  به غیبه بر کاست 

 ادامۀ بیستمین کنگره حزب  ...
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جمهوری برزیل مایٔه خنرسننندی  پیروزی لوئیز ایناسیو "لوال" داسییوا در انتخابات ریاست
گنرای  جمهور کنون  راسنت همه جهانیان شد. انتخاب او با شکست ژایر بولسونارو، رییس
 وندرو، بر آینده برزیل و سراسر منطقه بسیار اثرگتار خواهد بود.

با بدسنت آوردن  ۱۰۲۱ماه  آبان ۱لوال، نامزد حزب کارگران برزیل، در دور دو  انتخابات 
های کسب شنده از سنوی بنولسنوننارینو،  درصد رأی ۰۳/۱ها در برابر  درصد رأی ۲۲/۳

در رقابت  ۱۵۲۳پیروزی دست یافت. او از زمان بازگشت دمکراس  در ای  کشور در سال  به
ای ونگاونگ و با اختالف دو میییون و صد بیست پنج هزار وسیصدو س  و چهنار  انتخاباو 

جمهور برسرکار در انتخابات شنکنسنت  پیروزی رسید. ای  نخستی  بار بود که رییس رأی به
 خورد. م 

ای آسنان  ها و وفسیرکنندگان در دور نخست ای  انتخابات پیروزی بسیاری از نظرسنج 
دادند که لوال با  های مختیف پیوسته نشان م  کردند. نظرسنج  بین  م  را برای لوال پیش

گنینری  ها در دور نخست رأی بین  حال، همه ای  پیش واز است. باای  امتیاز دو رقم  پیش
شنده در  هنای رینخنتنه  درصد از رأی ۰۱/۰۵مهرماه نادرست از آب درآمدند. لوال  ۱۲در 

درصد بود. ناکام   ۰۵/۰۲دست آورد، در حال  که ای  رقم برای بولسونارو  ها را به صندوق
 درصد رأی الز  از سوی هر ی  از نامزدها، دور دو  را یروری کرد. ۲۲در کسب 

جمهور برزیل بود. ای  سومی  باری است  رئیس ۱۵۱۳و  ۱۵۱۰های  لوال دو بار بی  سال
جمهوری لوال از آنجناین   رسد. دور سو  ریاست پیروزی م  جمهور به که لوال در مقا  رییس

 برانگیز خواهد بود. که در ای  مدت برزیل دچار دگرگون  بسیار شده است چالش
جمهوری انتخاب شد، جنهنشن  در بنازار  هنگام  که لوال برای نخستی  بار به ریاست

برداری از آن ونوانسنت بسنیناری از  دادوستد کاال روی داد که دولت حزب کارگران با بهره
در  دستن  بنه ها نفر از مرد  برزیل را از وه  های رفاه اجتماع  را پیاده کند و میییون برنامه

هر دو  -های  که لوال و جانشی  او دییما روسف لطف سیاست ، به۱۵۳۵آورد. در پایان سال 
در پیش گرفتند، اعال  شد که برزیل از گرسنگ  رهناین   -از رهبران حزب کارگران برزیل

پژوهش  بنرزینل در   یافته است. آن ویعیت اکنون وارونه شده است. بنا بر گزارش شبکه
میییون برزیی  از گرسنگ  رنج  ۵۵/۱۲زمینه خوداستواری و امنیت غتای  و وغتیه، اکنون 

 وبیش دو برابر شده است. برند که نسبت به سال گتشته کم م 
سبب مدینرینت ننادرسنت  به ۱۳-گیری کووید هزار برزیی  در طول همه ۲۲۲نزدی  به 

دولت بولسونارو جان خود را از دست دادند. رویکرد بولسونارو انکار وجنود این  وینروس و 
طور مسیم ای  کشور را نتوانست برای رویاروی  با بحران سالمتن  و  گسترش آن بود که به

دلیل  های بهداشت  به محور و کاهش هزینه بهداشت  وجهیز کند. نف  دستاوردهای دانش
شد، بحران ایجاد شده از سوی  های نولیبرال  که از سوی دولت بولسونارو پیاده م  سیاست

خواری در وولید و عریه واکس ، مناهنینت یند  های رشوه گیری را وشدید کرد. اوها  همه
 انسان  دولت را آشکار کرد.

های اقییم  ننینز هسنت.  ونها ید خرد و دانش است، بیکه منکر دگرگون  بولسونارو نه
هنا   های او مبتن  بر پشتیبان  از  کسب منافع هرچه بیشتر  شرکت گیری ها و مویع دیدگاه

به وضعیف هنجارهای حفاظت از محیط زیست مننجنر شند و بنه سنوخنتن  گسنتنرده 
هنای  های گرمسیری یا استوای ( آمازون انجامید. منننطنقنه خیز )جنگل های باران جنگل

داران منحنینط زیسنت و  های آمازون با وجود مخالفت گسترده طنرف پهناوری از جنگل
ها سنپنس بنرای کشنت در  سازی شد. ای  زمی  محیط ، نابود و پاک گران زیست کنش

 داران بزرگ نهاده شد. های کشاورزی و زمی  اختیار شرکت
بولسونارو در سپهر سیاس ، به حقوق دموکراوی  یورش شرورانه برد. او حمایت خود را از 

پروای  از همدلن   کرد. او با  پرده ابراز م  های نظام  و دیکتاووری پیشی  در برزیل ب  رژیم
های کارگری، مردمان بوم ، زننان، و  بالید، به اوحادیه خود م  های فاشیست  به با اندیشه

کرد و صالحیت و عمیکردهای  شدت حمیه م  های جنس  به اقییت
 داشت. ید کمونیست  و ید چپ خود را نکو م 

سنتنینز، و  ستیز، خردستیز، اقینینت گیریهای دانش  دلیل مویع به
دسنت آورد کنه  ستیزش، پشتیبان  مسیحیان وندرو را بنه کمونیست

وری  پایگاه حمایت  او را وشکیل دادند. کشینشنان وننندرو کنه  مهم
کاران را در سیاسنت و جنامنعنه بنرزینل  نیروی  قدرومند از محافظه

های اخالق  بولسونارو شدند. این   دهند، پشتوانه دیدگاه وشکیل م 
گرای متهب  فعاالنه عییه چپ موعظنه و واننمنود  های راست گروه

ای  وروینب،   کردند که "لوال به بست  کییساها دست خواهد زد". به م 
گرا را در سراسر کشور بسیح و  پردازان راست بولسونارو ووانست نظریه

 ور کند. های اجتماع  را ژرف شکاف
وسنخنت  جدای از مسیحیان وندرو،هنواداران و پنینروان سنفنت

هنای  های اقتصاد بازار آزاد نولیبرال ، وابستگان به طنبنقنه سیاست
های  از بورژوازی بنزرگ پناینگناه  اجتماع  باال، سوداگران و بخش

هنای کشناورزی و  گرفت. شنرکنت پشتیبان  از بولسونارو را دربر م 
شنود  مالکان بزرگ نیز در کنار او ایستادند. بدی  ورویب مشاهده من 

گرای وندرو است که پشت بولسونارو ایستناده اسنت.  که جناد راست
های حاکم و ننینروهنای راسنت  بولسونارو با وکیه بر پشتیبان  طبقه

ها را بندسنت آورد و بنه  اغیب رسانه  وندرو، ووانست کنترل گسترده
 پردازی و انتشار خبرهای ساختگ  بپردازد. دروغ

ور جنامنعنه  دست های وه  در سوی دیگر، لوال از پشتیبای بخش
ای که لوال ونوانسنت  برخوردار شد. بولسونارو از ورس حمایت گسترده

دست آورد، والش ورزید وا آنان را از راه  های اجتماع  به از ای  الیه
کزیییو برازیل" درآمند  ای اجتماع  که برای شهروندان کنم برنامه-"آ

جیب کند. ای  برنامه همچون ودبنینری  -کند یارانه مال  پرداخت م 
در روی در روی  با انتنقناد  ۱۳-مدت در دوران همه گیری کوید کوواه

راه  گوی  به ناخشنننودی منرد  بنه گسترده از ناووان  دولت در پاس،
حال، با ووجه به محبوبیت و واکنش مثبنت منرد   انداخته شد. باای 

ای  طرد، بولسونارو دریافت کنه  به
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