
های منتشره، شمار  برپایه گزارش
هسا    بزرگی از کارگران، تکنیسیسیس 
هسسای  کسارمسسنسسسان رخسسمسسی بسس سس 

م تلف صنایع نفت   گاز در بسریسی 
ییز تجمع کرده   دخت  مناطق نفت

به اعتصاب زدنس. کارکنان صسنسایسع 
 ۰۱نفت   گاز یواختار اجرای ماده 

قانون  ظایف   ایستسیساراز  زارز 
عال ه افزای  مزد    نفت هیتنس. به

پاداش خنواز بازنشیتگی   بهبسود 
هسای  شرایط کاری از دیگر مطسابسبسه

 آنان اخت.
اعتصاب کارکنان رخمی صنعت ملی نفت در ا ضاع حیاس کنونی می توانس 

گشست ” مهیا امینی، در بازداشتگاه  -پس از کشته شسن ژینا
مسان بسر ضسس  ، ییزش خراخری اعتراض مردم میهس “ ارشاد

یسافست. بسا    ای گیترده های رژیم  الیت فقیه دامنه ددمنشی
ها   مسدسس د  ها   یبرهای مرتبط با اعتراض خانیور گزارش

نگاران شریف    خایت    فیلترینگ اینترنت در ارتباط با ر یسادهای ای  ییزش از خوی رژیم، یبرنگاران   ر زنامه
آمسیسز نسیسر هسای  مان ماننس هنرمنسان،  رزشکاران،   نویینسگان در مورد رفتارهای یشسونست د خت کشور میه 

گیری کردنس. آنان با  امنیتی رژیم  اکن  نشان دادنس   نیبت به آن موضع
هسا بسرای  گسیسری ها   موضع  جود دربر داشت  هزینٔه خنگی  ای   اکن 

آ ر  با افزای  خرخام
قیمت دالر   خقسوط 
ارزش پسسوم مسسلسسی 
درحابی که حذف ارز 

تومانی  ۰۰۱۱د بتی 
خبب افزای  بسگسام 
گیی تٔه نسر  تسورم 
کساالهسسای اخسساخسسی 
شسسسه اخسست، رژیسسم 
ضسمسردمسی  الیست 

کنس. مطابق مسعسمسوم،  عسسٔه د بست  فقیه با ترمیم مزد م ابفت می
اجرای طرح کاالبرگ جهت جبران اثراز  یرانگسر  رئییی   مجلس به

جسز  بسه -حذف ارز د بتی از کاالهای اخاخی در معیشت زحمتکشان 
ای بی  نبود.  درحسابسی کسه   عسه -تغییر دادن  اژٔه ُب  به کاالبرگ

بهانٔه نبوِد اعتبار ریسابسی از  به
بسهی کسالن بسیس  از د  

چرا رژیم والیت فقیه با ترمیم 
 کند؟ مزد مخالفت می

دهی اعتصاب  با سازمان
برای دستیابی به افزایش 

 عادالنٔه مزد پیکار کنیم
های خسران  گیری ریسادها   موضع

های جمهوری اخالمسی ایسران    مقام
دهسس کسه  در خه ماه اییر نشسان مسی

ز  حکومت  الیت فقیسه در ایس  مسس 
ای  کنسنسسه های خنگی    تعیی  ضربه

از جنب  اعتراضی اییر یورده اخت. 
ای    رغم ادعاهای عسلسی یسامسنسه به

ابراهیم رئییی   دختگاه تسبسلسیسغساز 
حکومتی دربارٔه اختسدسکسام انس،ساما، 
شکاف بی  انس،ساما دیسکستساتسوری   

تسر    اکثریت مردم دادیواه ایران ژرف
گیسستسسرده شسسسه اخسست   ایسس  ر نسسس 
همسنسنسان ادامسه دارد. از ایس  ر ، 
مسافعان جنایتکار جمهوری اخسالمسی 
برای زهرچشم گسرفستس  از مسردم   

 یژه جوانان   ایسجساد جسو  تسرس    به
هراس در میان معترضان، به احسکسام 

االرضا  مذهبی امداربها   اافیاد فی
  اعسام   قتل   ناپسیسخازی جسوانسان 

عال ه، نزدیک بسه  انس. به متوخل شسه
خام    هزار نوجوان   جوان   میان۰۱

  خابمنس را، از زن   مرد، در زیر خسایسهٔ 
شوم احکومت نماینسۀ یسا بر زمیس ا، 
زیر پوش  حکم مسذهسبسی ااخسیسرا، 

زنسسسانسسی 

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

 ۱۰۴۱آذر  ۸۲، ۱۱۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و نه

دربارٔه ضرورت پیوند 
های  دادن خواست

اقتصادی با -صنفی
مبارزات 

 خواهانه  آزادی

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

دربارٔه اختالف 
ها با  کمونیست

مادورو در  دولت
 ونزوئال

 ۱۸ص 

آذر، جنب  ملی، دمکراتیک،   ضسامپریابییتی  ۰۰به مناخبت خابگرد 
 ۳یلق آذربایجان                                                                              ص 

اختبساد دینی خس اخاخی حرکت جامعه به خمت آزادی   حکومتی 
 ۰مردمی!                                                                                          ص 

 ۵داران                                 ص  های راننسگان   کامیون پیرامون معضل
 ۱بییت   د می  کنگره شورای جهانی صلح در  یتنام                    ص  
  ۸همبیتگی با مبارزاز مردم ایران                                                   ص 

 ۳صفحۀ   ادامه  در 

اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت، نماد رویارویی زحمتکشان با 
های کارگران و  حزب توده ایران از خواسته –دیکتاتوری حاکم 

 کند کارکنان صنایع نفت حمایت می

 ۸صفحۀ   ادامه  در 

نگاران  سانسور، سرکوب، و بازداشت روزنامه
 را متوقف کنید!

 نگاران زندانی را آزاد کنید! روزنامه

 ۰صفحۀ   ادامه  در 



۱۰۴۱آذر  ۸۲دوشنبه    ۸   ۱۱۱۱شمارۀ    

هزار میلیارد تومسان  ۰۱تریلیون تومانی د بت به تامی  اجتماعی   یا ریابی از 
مساه  ۵بسرای پسردایست  ۰۰۱۰بسهی د بت تکلیف شسه در الیده بودجسه 

درصس میتمری ناچیز بازنشیتگسان کسارگسری  ۳۸ابتفا ز ده درصسی    مابه
هزار میلیار تومانی برای ااحستسمسام  ۱مدقق نشسه، اخت ا ائل آذرماه اعتبار 

ابعاده  یژه به کارمنسان تا مرز پنجاه درصسا در الیسدسه تسرمسیسم  پردایت فوق
ابتفا ز  حقوق مدقق شس. بییتم آذرماه تأمی  اجتماعی از پردایت فقط مابه

مساه  میتمری مسعسوقسه اردیسبسهسشست
بازنشیتگان کارگری بسا میستسمسری 
آذرماه آنان یبر داد. در دیسسار  زیسر 
کار با کمیییون اقتصادی مجلس در 
ا ائل آذرماه امیسام، در پساخسه بسه 
خؤام یبرنگساری کسه آیسا در مسورد 
ترمیم مزد کارگران صدبت کسردیسس، 
پاخه داده شس: ابب شیس  قت نشس!ا 

ر ز از تصویب الیده متناخب خازی حقسوق کسارکسنسان  ۰۱با گذشت بی  از 
درصسی حقسوق  ۰۱د بت   بازنشیتگان کشوری   بشکری مبنی بر افزای  

میلیون کارمنس   بازنشیته د بتی، ای  د بت همننان  ۰  میتمری بی  از 
 کنس. با حمایت مجلس با ترمیم مزد کارگران   زحمتکشان م ابفت می

 ۵۱٫۰بگیر هیتنس   بسا افسزایس   درصس کارگران کشور حساقل ۱۱بی  از 
میلیسون  ۰، حساقل دختمزد کارگران از ۰۰۱۱درصسی دختمزد در اخفنسماه 

هزار تومان افزای  یافت. دخستسمسزد  ۰۸۱میلیون    ۰هزار تومان به  ۵۵۵  
هزار تومان رخیس. با حسذف ارز  ۰۳۳میلیون    ۶کارگران با تمام مزایا نیز به  

تومانی   اجرای اجراحی اقتصادیا، بر اخاس مداخبه رئیسس  ۰۰۱۱د بتی 
کمیتٔه دختمزد کانون شوراهای اخالمی کار )تشکل زرد حکومتی( در ا ایسر 

 ۰۰۱میلیسون    ۰۸مهرماه خام جاری، یط فقر نیبی یانوارها در ایران به 
 ۰۱شهرها  هزار تومان رخیسه بود. همننی  یط فقر نیبی در تهران   کالن

مسیسلسیسون  ۰تسا  ۸حاضر یط فقر مطلق از  حام میلیون تومان برآ رد شس. در
هسای  درصس از جمعیست کشسور یسانسواده ۰۵تر نییت. درحابی که  تومان کم

چه کارگران مشموم قانون کار   چه کارگران غیرمشموم قانسون  -انس کارگران
میلسیسون تسومسان  ۰تا  ۸درصس از بازنشیتگان هم از  ۶۵   -کار یا غیررخمی

گیرنس. فقر در کشور هماننس بدران اجتماعی حام حاضر،  تر دختمزد می پایی 
ای کسه  به یک َاَبربدران تبسیل شسه اخت. چنسی پی  در نشسیست یسبسری

   ۳۱۱مناخبت هفتٔه د بت برگزار شس رئییی گفت: اما پردایست یسارانسه  به
هزار تومانی به مردم ارمغان دادیم که ای  ر یه فقر مطلق را تسا حسس د  ۰۱۱

شهریورماه مرتضی افقه، اخستساد  ۰۵زیادی رفع کرده اخت.ا در ای  مورد ر ز 
اقتصاد، گفت: ادر ای  چنس ماهی که به مردم یارانسه نسقسسی داده شسس، در 

ها   کاه  قسرز یریس جبسران  بهتری  شرایط فقط ده درصس افزای  قیمت
تومانی از خوی د بت، مجسلسس بسرای  ۰۰۱۱شسه اخت.ا با حذف ارز د بتی 

ای  جلوگیری از فقر غذایی   جبران کاخته شسن از مصسرف اقسالم اخساخسی
درآمسس  های کسم ماننس مواد پر تئینی، ببنی،   غالتی ماننس برنج در بی  دهک

اجرای طرح کاالبرگ ابکتر نیک کسرده  اصطالح موظف به د بت رئییی را به
بود. در ای  مورد خ نگوی کمیییون بودجه مسجسلسس حستسا گسفستسه بسود: 

مدض اجرایی شسن طرح کاالبرگ ابکتر نیک قیمت کاالهای ضسر ری  ابه
بسهسانسٔه آمساده نسبسودن  گردد.ا بسه بازمی ۰۰۱۱معیشتی به قیمت شهریورماه 

 ۰۱۱یا  ۳۱۱های الزم، کارگزاران رژیم تصمیم گرفتنس یارانٔه ناچیز  زیرخایت
هزار تومانی را پردایت کننس. اییرًا نیز صوبت مرتضوی،  زیر کار، از ایتیاری 
بودن اختفاده از کاالبرگ یبر داده   گفته اخت: اکارز ابکتر نیسکسی افسراد 

شود   افراد در یک بازٔه زمانی مش س  مس ستسار  معادم مبلغ یارانه شارژ می
هیتنس با ای  کارز، پر تئی  یریس کننس یا اینکه زمانی که یارانه بسه حیساب 

عبارز دیگر،  عسٔه بازگشتس   را برداشت کننس.ا به شود، پوم آن  افراد  اریز می
پسایسه بسود.  ی دیگر بسی  نیز چون  عسها ۰۰۱۱ها به قیمت شهریورماه  قیمت

خؤام ای  اخت که قسرز یریس مردم تا چه حس تضسعسیسف شسسه اخست  در 
گزارشی جسیستر از یط فقر، یک اقتصاددان یط فقر در تهسران بسرای یسک 

میلیون تومان ت می  زد   افز د: ابا ای  حیاب نیمی از  ۳۰یانوار د نفره را 
[. ۰۰۱۰آذرمساه  ۱جمعیت ایران زیر یط فقر مطلق هیتنسا ]تجارز نیوز، 

گیرنس زیر یسط  ای  ترتیب کارگران   زحمتکشان با دختمزدی که اکنون می به
 برنس. خر می ای بییار ناگوار به فقر   در  ضعیت معیشتی

 ۳٫۱درصس، میک   ۰ماه تورم ماهانه ابهساشت   درمانا  درحابی که در آبان
هسا  درصس،  حتا تورم یسوراکسی ۳٫۵ها  درصس، آب، برق، گاز،   دیگر خویت

درصس بود، هادی خبدانیان، معا ن  زیر اقستسصساد، در  ۰همننان صعودی   
خسازی  ، گفت: اپس از ت لیه آثار قسیسمستسی اجسرای مسردمسی۰۰۱۰آذرماه  ۰۰

ها ر نس رشس شتابان تورم کاخته شسها اخست. مسنس،سور خسبسدسانسیسان از  یارانه
تومانی بسود کسه بسه کساالهسای  ۰۰۱۱هاا حذِف ارز د بتی  خازی یارانه امردمی

هزار تومانی برای جسبسران  ۰۱۱یا  ۳۱۱گرفت   پردایت یارانه  اخاخی تعلق می
اثراز  یرانگر آن جایگزی  شس. خبدانیان همننی  افز د: امردم آثار کساهس  

بیننس.ا بایس پرخیسس، آیسا  ]من،ور خام آینسه[ می ۰۰۱۰تورم را از نیمٔه ا م خام 
های درمان   دار ، آموزش، آب، بسرق،  یانه، هزینه قیمت مواد یوراکی، کرایه

هزار تومان در خسام  ۰۱ها، کاه  یواهنس یافت  قیمت ارز از  گاز،   جز ای 
تر تا  هزار تومان یا بی  ۳۱گذشته به حس د 

کنون افزای  یافته اخت، یعنی افسزایشسی 
درصسی. ای  ر نس در تمام مسسز  ۳۵تقریبًا 

عمر ن،ام جمهوری اخالمی ادامه داشته   
 ۳۱با افزای  قیمت دالر از هفت تومان به 

ارزش شسسن پسوم  هزار تومان موجباز بی
های احتمابی  ارزش شسن انس یته ملی، بی

بگیران   زحمتکشان، افزای  بگسام  حقوق
گیی ته نر  تورم   گیترش فقر   فالکت در بی  زحمتکشان، افزای  قسرز 

 جود آ رده اخست.  داری انگلی را به تر شسن  خرمایه مابی نزدیکان ن،ام،   فربه
هایی م تلف نسهسادهسا   صساحسبسان  بهانه ارزش شسن پوم ملی به در حی  بی

های یصوصی را نیز در دخست دارنسس از  داری انگلی که کنترم بانک خرمایه
 انس.   پردایت مابیاز نیز معاف شسه

ها، مهسرداد بسذرپساش،  زیسر جسسیسس راه    آذرماه رخانه ۰۱بر اخاس گزارش 
میلیون  احس میکونی در چسهسار  ۰شهرخازی، در مورد  عسٔه رئییی به خایت 

 ۰در مجلس، منابع مابی الزم بسرای خسایست   خام، در ر ز گرفت  رأی اعتماد
 ۰۸۱۱میلیون  احس میکونی را نزدیک به اد  برابر بودجه عمرانی کشور یعنی 

ای  هزار میلیار تومانا برآ رد کرد. ا  عال ه بر موجود نبودن چنی  منابع مسابسی
تواننس  ناتوانی متقاضیان برای تأمی  آ رده )ندؤه تأمی  منابع ا بیه که مردم نمی

اصطالح انهسضست  آن را تأمی  کننس(   تأمی  زمی  را د  مشکل بزرگ دیگر به
ملی میک ا رئییی عنوان کرد. با تأکیس بر اینکه امتأخفانه از ابستسسای خسام 

 ۰۱درصس افزای  داشته اختا،  ۵۱جاری قیمت میک    اجاره بهای میک  
های مجلس بر نیاز به پسردایست  ماه خام جاری گزارش مشترک کمیییون آبان

هسا  هزار میلیارد تومانا تیهیالز از خسوی بسانسک ۳۶۱کردن احساقل خابی 
هزار مسیسلسیسار  ۰۸تنها  ۰۰۱۰تا شهریور  ۰۰۱۱تأکیس کرد   افز د: ااز شهریور 

تومان برای تیهیالز میک  پردایت شسه اخت که قابل قبوم نسیسیست.ا در 
هسا در اعسطسای  ها نیز گسزارش فسوق افسز د: ابسانسک ارتباط با عملکرد بانک

های یابی در  کننس چرا که بییاری از یانه تیهیالز به  ظایف یود عمل نمی
ها در ب   خوداگری میک  فعام هیتسنسس.ا در  ها اخت   بانک ایتیار بانک

مورد  عسٔه رئییی به خایت یک میلیون  احس میکسونسی در خسام، ر ز ا م 
ماه فرشاد مؤمنی به نشریٔه آرمان ملی گفت: ادر بهتری  حابت ممک  اخت  آذر

هزار  احس میک  جسیس اضافه شود که ای  یعنی عسم تدسقسق در  ۰۱۱امیام 
آذرمساه رئسیسیسی  ۰۶ها ر  داده اخت.ا با تمام ای  ا صاف، ر ز  یکی از  عسه

شودا ]![. بر اخاس قانون ابزام تسأمسیس   گفت: امشکل میک  هم یرطرف می
شسگسان    ، صفر تا صس هزینٔه دار    درمان بیمه۰۳۶۸اجتماعی مصوب خام 

های ملکی تأمی  اجتماعی بایس رایگسان بساشسس. در  بازنشیتگان در بیمارختان
کسنسس: اکسلسیسه  ها، قانون ابزام مسی رابطه با یسماز درمانی در دیگر بیمارختان

شسسگسان تسأمسیس    احسهای درمانی  ابیته به د بت، مکلف به پذیرش بسیسمسه
اجتماعی هیتنس   هزینه را بر اخاس تعرفه مصوب باییتی از تأمی  اجتماعسی 
دریافت کننس.ا عال ه بر کمبود دار ، گران شسن دار ها تا مسرز صسس درصسس   

 ۰شسگان به تهیه بییاری از دار ها از بازار آزاد، کیر شسسن  مجبور بودن بیمه
عنوان خهم درمان، اییرًا مبلغ قسرارداد بسیسمسه  درصس از حقوق بازنشیتگان به

شسگان هم بی  از د برابر افزای  داشته اخست.  تکمیلی تدمیل شسه به بیمه
های کشور، در قرارداد جسیس بیمٔه تکمسیسلسی  آذرماه رخانه ۰۰بر اخاس گزارش 

تومان پردایت کننسس.  ۵۱۱هزار    ۰۱۰بازنشیتگان برای هر تکلف، بایس مبلغ 
با اجرای خیاخت  یرانگر تعسیل خایتاری   پردایت نکردن بسهی کالن د بت 
به تأمی  اجتماعی، رژیم ضس مردمی   ضس زحمتکشان  الیت فسقسیسه بسیسمسه 

فرخا قرار داده اخت. م ابفت با ترمیم مزد در  شسگان را در ای   ضعیت طاقت
گیرد. برای دختسیسابسی بسه مسزدی  چارچوب خیاخت آزادخازی مزد صورز می

دهی اعتصاب با توجه به جنب  اعستسراضسی مسردمسی امسر ز  عادالنه خازمان
مراتب بی  از گذشته پیسا کرده اخت. راه دختیابی به مزد عسادالنسه  اهمیتی به

 کار بردن خالح کارآمس اعتصاب اخت. به

 کند؟ ادامۀ  چرا رژیم والیت فقیه با ترمیم مزد مخالفت می

دیه اعتصاب با توجه  برای دستیابی به مزدی عادالنه سازمان
اضی مردیم امروز اهمیتر به مراتب بیش از   به جنبش اعتر

کار بردن  گذشته پیدا کرده است. راه دستیابی به مزد عادالنه به
 سالح کارآمد اعتصاب است. 



۱۰۴۱آذر  ۸۲دوشنبه     ۳   ۱۱۱۱شمارۀ    

 ادامۀ اعتصاب کارکنان صنعت ملی  ... 

از اهمیت   اثرگذاری جسی بر تدوالز خیساخسی بسریسوردار بساشسس. ایس  
ییز ماننس عیلویسه، مساهشسهسر،  های اعتراضی در چنس منطقه نفت تجمع

ای از  گنیاران، جزیره یارک، منطقه عملیاتی تنگ بیجار   اهواز نشانسه
گاهی طبقاتی   هوشیاری طبقه کارگر   زحمتکشان   همننی  مسبسارزۀ  آ

رفاهسی بسا یصسلست   –های صنفی  ناپذیر آنها برای تدقق مطاببه ییتگی
 خیاخی اخت.

اعتصاب   اعتراض کارکنان رخمی صسنسعست نسفست بسا  جسود طسرح 
توان تاکیسس  اخت   می های صنفی   رفاهی دارای ماهیت خیاخی یواخته

کرد ای  اعتصاب دریور تدیی  نماد ر شنی از ادامۀ پیسکسار کسارگسران   
زحمتکشان علیه ادامه خیاخت های م رب نو بیبرابی   ضس مردمی رژیم 
 الیت فقیه اخت. در مقطع زمانی که حسکسومست جسمسهسوری اخسالمسی 

های نمایشی   صس ر    خرکوب، به راه انسایت  دادگاه  کوشس با تشسیس می
های ییزش مردمی را یاموش خسازد، حسرکست  اجرای احکام عسام شعله

اعتصابی کارگران   کارکنان رخمی صنعت نفت نشان ر شسنسی از ادامسۀ 
 مبارزه با دیکتاتوری حاکم اخت.

تجمع   اعتصاب کارگران، تکنیی  ها   کارمنسان رخمسی را بسایسس در 
امتساد جنب  اعتراضی خراخری مردم میه  مسان قسلسمسساد کسرد. ایس  

هسای  توان در راختای تسارک   خسازمسانسسهسی اعستسصساب اعتصاب را می
کارگری ارزیابی کرده   مورد پشتیبانی قرارداد. عال ه برای  بایس حسمسایست 

های صنعتی، توبیسی    کارگران   زحمتکشان فکری   یسی در دیگر رشته
ایس  تسرتسیسب  یسماتی را در همبیتگی باای  اقسام نفتگران جلب کرد. بسه

هسای کسارگسری    های گیترش اعتراض   خازمانسهی اعستسصساب زمینه
 امکان پیونس زدن آن با جنب  خراخری اعتراضی مردم فراهم خایت.

حزب طبقه کارگر ایران از مبسارزه کسارکسنسان رخسمسی   –حزب توده ایران 
صنعت نفت   همه کارگران   زحمتکشان در خسراخسر کشسور قساطسعسانسه 

خاز حضور داشستسه    حمایت کرده   همس ش آنان درای  پیکار خرنوشت
همه امکاناز یودرا برای تقویت ای  جنب  اعتصابی   تسامسیس  مسنسافسع 

 گیرد. کار می شکیت  دیکتاتوری حاکم به زحمتکشان در چارچوب درهم
 

 درود پرشور بر کارگران و کارکنان صنعت ملی نفت ایران!
پیروزباد مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشاشان در راه قش شقش  

 مطالبات صنفی و طبقاقی و برضد دیکتاقوری حاکم!
های کارگشری و  سوی قدارک و سازماندهی اعتصاب پیش به

 اعتصاب عمومی!
 ۱۰۴۱آذرماه  ۶۲حزب قوده ایران 

 ادامۀ دربارٔه ضرورت پیوند دادن ... 

فرصت ارزشمنسی برای ضربه زدن به حاکمیت مطلق  الیست فسقسیسه   
عقب نشانسن جمهوری اخالمی   خرانجام حذف دیکتاتوری حاکم ایجاد 

-یواهانه   صنفسی های مسنی آزادی یافتگی اعتراض شسه اخت. خازمان
هسای  اقتصادی، داشت  کارپایه یا برنامۀ حساقل مبارزاتی بر خر یسواخست

درنگ آنها در جامعه،   همیاری   هماهنگی در  مشترک   طرح کردن بی
انس. از  مبارزه، از عوامل بییار مهم   مدوری در موفقیت ای  پیکار ع،یم

توانسس شسامسل  دیسگاه حزب تودۀ ایران، کارپایٔه مبارزه در مرحلٔه کنونی می
 ها باشس: ای  هسف

* حذف کامل حاکمیت مطلق  الیت فقیه؛ جسسایسی کسامسل دیس  از 
   -گذاری،   قضایی اجرایی، قانون -شامل تمام ارکان د بتی -حکومت

 ریزی اجتماعی از تمام امور برنامه
های نوبیبرابییم اقتصادی در شسئسون اخساخسی  * توقف کامل برنامه

 اقتصاد کشور
ی   م ابفت با هرگونه مسایلٔه یارجی در امسور  * دفاع از حاکمیت مل 

 دایلی ایران
 * آزادی همٔه زنسانیان صنفی، خیاخی،   عقیستی.

آذر، جنبش ملی،  ۸۱به مناسبت سالگرد 
 دمکراتیک، و ضدامپریالیستی خلق آذربایجان

های ایران در راِه  تاریه معاصر میه  ما، از ر یسادها   مبارزاز قهرمانانٔه یلق
شان   نیز تأمی    تضمیِ  آزادی، اختقالم،   حسق  یابی به حقوق راختی  دخت

شان مملو اخت. مبارزۀ پرشور مردم آذربایجان در نود ر ز گسذشستسه   حاکمیت ملی
در اعتراض های گیتردۀ مردمی بر ضس رژیسم  الیست فسقسیسه در بیسیساری از 
شهرهای آذربایجان از جمله تبریز، نشان ر شنی از نق  برجیتۀ یسلسق هسای 

 ایران در پیکار بر ضس اختبساد برای برپایی ایرانی آزاد   دموکراتیک اخت. 
هوشیاری یلق های ایران در اعتراض های خه ماه گذشته بر ضس حسکسومست 
جمهوری اخالمی   تأکیس بر ضر رز همبیتگی   مبارزه  احس یلق های ایران، 
از جمله یلق بلوچ، کرد، آذری، عرب   ترکم  در مقابل حکومت اخستسبسسادی   
تأکیس بر حفظ یکپارچگی ایران از نقاط برجیته مبارزاز اییر توده هسا   یسلسق 
های ایران بر ضس رژیم  الیت فقیه اخت که تالش می کسرد بسا زدن بسرچیسب 
جسایی طلبانه به مبارزه یلق های میه  ما خرکوب یش    یونی  ای  مبسارزاز 

 حق طلبانه را توجیه کنس.
آذر، یکی از ر یسادهای  مهسم  ۰۰جنبِ  ملی، دمکراتیک،   ضسامپریابییتِی 

آیس. ای  جنبِ  عمیقًا یلسقسی، در  شمار می تاری ی مبارزۀ یلق های میه  ما به
ها   دختسا ردهسایسی دربسر  پیونس با مبارزاز خراخری   عمومی مردم ایران تجربه

آمسوزی در  ها، در خابگرِد ای  ریساد تاری ی، باهسف درس داشت که اشاره به آن
جهت تقویت   تجهیز جنب  مردمسی در مسبسارزه بسا دیسکستساتسوری حساکسم   

 جویانٔه امپریابییم، اهمیتی اخاخی دارد. های مسایله خیاخت
اش، از یصلتی دمکراتیک نیز بریوردار  آذر عال ه بر یصلت یلقی ۰۰جنب 

هسای  آذر دختگاه کهنه   ارتجاعی را درهم شکسیست، خسازمسان ۰۰بود. جنب  
دهسی کسرد،  د بتی   حکومتی را بر مبنای اصوم دمکراتیک تسجسسیسس خسازمسان

های حکسومستسی را بسا  گیری ها در تصمیم اختقالم قضایی را تأمی    نق  توده
های ده، شهر،    الیت تثبیت   تضسمسیس  کسرد. هسمسنسنسیس   تشکیل انجم 

هسای  های خنسیکایی   صنفی امکان فعابیت یافتنسس، حسقسوق   آزادی اتدادیه
 یژه از حق انستس ساب کسردن    به -دمکراتیک تأمی  شس، زنان از حقوق انیانی

   بریوردار گردیسنس. -انت اب شسن
ها   نسیسر ی  آذر، همننان که اشاره کردیم، عال ه بر اتکا به توده ۰۰جنب  

یواه   مترقی،   در رأس  مردم، در دایل کشور از حمایت تمامی نیر های آزادی
ها حزب تودٔه ایران، بریوردار بود. در آن زمان، حزب ایسران، در یسالم  همه آن

ای دریصوص جنب  ملی آذربایجان، در ر زنامسٔه جسبسهسٔه آزادی،  گیری موضع
ما نهضت دمکراتیک آذربایسجسان را بسرای ” ، اعالم کرده بود:۰۳۰۵شهریورماه 

خعادز ایران الزم دیسیم. درهمان موقع که دشمنان ایران حسزب دمسکسراتسیسک 
کردنس ما راه یود را گرفتیم   هرگز فریب ایس   طلب معرفی می آذربایجان را تجزیه

ها را ن وردیم   نهضت دمکراتیک آذربایجان را اخلده آزادی واهان ایسران  نغمه
ناپذیر جنب  خراخری ملی   دمکراتیک  آذر ب   جسایی ۰۰جنب  “ شنایتیم.

آن زمان ایران بود   حل میئلٔه ملی را در پیونس   در چارچوب مبارزاز خراخسری 
آذر نیز ر یکرد آن بسه  ۰۰بهاتری  درس جنب   دانیت. گران ضسدیکتاتوری می

 همی   اقعیت انکارناپذیر اخت. 
آمسیسز  های تبسعسیسض فقیه همنون خلف شاهنشاهی اش خیاخت رژیم  الیت

 ختم ملی را ادامه داد،   پس از شکیت انقالب بهم ، ای  خسیساخست جسامسٔه 
یود پوشانس. تبعیض  حشتنساک در  ن،ری   قشریت مذهبی نیز به تنگ  تعصب،

ای اخست کسه مسنسافسع  های قومی کشور، خیاخست یسائسنسانسه مرکزها   منطقه
داری انگلی، خرمایٔه بزرگ تجاری   متدس آن یعنی خرمایٔه بور کراتیک را  خرمایه

 کنس.  تأمی  می
بایس در دختورکار مبارزٔه جنب  مردمی   همٔه نیسر هسای  مبارزه با ختم ملی می

راختی  مسافع خربلنسی میه  قرار گیرد. نکتٔه بییار پراهمیت، ضر رز پسیسونسس 
من،ور دختیسابسی بسه بسرابسری حسقسوق  دادن مبارزه در راه بغو   رفع ختم ملی به

های ایران با پیکار خراخری بر ضس دیکتاتوری حاکم   مسایلٔه امپریابیسیسم  یلق
 اخت. 

 



  ۱۰۴۱آذر   ۸۲دوشنبه     ۰  ۱۱۱۱شمارۀ   

 تأملی رب رویداداهی اریان 

شان  ظیفه یود دانیستسنسس کسه از خسس  زنسگی   شغل   حتا حیاز
ها   نبایسها عبور کرده با ابراز ن،رهای یود   مسردم  خانیور   جعل

در صدنه   اعالم همبیتگی با معترضان   همنسنسیس  در مسیسان 
شان از ر یسادهای جاری در ایس  زمسیسنسه بسا  های گذاشت  مشاهسه

ای شفاف از خسوی  افکار عمومی، در غیاب همیشگی پوش  یبری
های رژیم، جامعه را از خیر حوادث  های  اقع در دایرٔه خیاخت رخانه

گاه خایته   می خرنوشت خازنس. با جود انجام  ظسیسفسٔه  خاز میه  آ
رخانی    نگاران در اطالع ای ای  یبرنگاران   ر زنامه انیانی   حرفه

گاه کردن مردم از  اقعیت هسای  های ر یسادها، بسا فسرمسان مسقسام آ
رتبه رژیم   با یورش  حشیانٔه عوامل خرکوب که نام خسربسازان  عابی

برانگیز آنان متوقسف  های تدیی  کشنس تالش امام زمان را یسک می
شان جلوگیری می شود. تعساد پرشسمساری از    از ادامه فعابیت های

های مس ستسلسف  ها   شهرختان نگاران در اختان یبرنگاران   ر زنامه
 انس. اتهام  تبانی علیه امنیت کشور زنسانی شسه بازداشت یا به
ها به پرخ    پیگسیسری  های قضائی   میئوالن زنسان پاخه مقام

ابسراز   شسان های  ضعیت عزیزان بازداشتی یا زنسانی از خوی یانواده
شان بسوده اخست. ایس   اطالعی از علت بازداشت یا مکان حبس بی
یبری از  ضعیت بازداشت شسگان، با توجه به خوابق جنایتکارانسٔه  بی

حق را بسرای  هایی به یواهان نگرانی رژیم در شکنجه   کشتار آزادی
  جود آ رده اخت. های ای  اخیران به یانواده

نگاران شسجساع بسازداشست شسسه  در بی  ای  یبرنگاران   ر زنامه
نگار که در حوزٔه میائل زنسان مسقسابسه  اخامی چنس ت  از زنان ر زنامه

نسگسار  یورد. تعسسادی از ایس  زنسان ر زنسامسه چشم می نویینس به می
شان   شان جسا مانسه   از  ضع فرزنسانی دارنس   مستی اخت از فرزنسان

ای هیتنس که به درمان   مسراقسبست  انس یا مبتال به بیماری اطالع بی
 پزشکی فوری احتیاج دارنس.   

هسای ضسس  رژیم  اپیگرای حاکم بر میه  ما در ادامٔه خسیساخست
کنس با قطع کردن ارتباطاز  مردمی   ضس ملی یود بیهوده گمان می

نگساران  اینترنتی، خانیور  کردن یبرها یا ایراج یبرنگاران   ر زنامه
  در بهتری  حابت گرفت  تعهس از آنان که یبر   گسزارش خسانیسور 

توانس فضای رعب    حشت را در جسامسعسه  نشسه را پ   نکننس می
 میتوبی کرده   از ای  طریق به حیاز ننگی  یود ادامه دهس.

رخسی بسه ایسبسار  آزادی انسیشه   بیان، آزادی پسوشس    دخست
خیاخی، اجتماعی،   فرهنگی بس ن خانیور، حق بسنسیسادی هسمسه 

ای خسابسم    نگاران   از ارکان جسامسعسه شهر نسان   ازجمله ر زنامه
تسریس   دموکراتیک اخت که در رژیم دیکتاتوری  الیت فقیه با یشس 

 شود.  ها نقض   خرکوب می شیوه
نسگساران بسازداشست شسسه کسه جسز  آزادی یبرنگاران   ر زنسامسه

رخانی   پوش  یبری دادن به ر یسادهای جاری   مهسم در  اطالع
انسس،  گناهی دیگر نسساشستسه  خاز هیچ ای  ا ضاع حیاس   خرنوشت

هسای  گونه قیس   شرطی یکی از یواخست بس ن اما   اگر   بس ن هیچ
بر حق جنب  ضس اختبسادی   ضس دیکتاتوری مسردم مسیسهس  مسا 

 اخت. 
 

استبداد دینی سد اساسی حرکت جامعه به سمت 
 آزادی و حکومتی مردمی! 

 
 ۰۳جسوان  -در ن یتی  ر زهای پس از اعسام مدی  شسکساری

در آختانۀ ر ز جهانی حقوق بشر، بریی  -خابٔه معترض خاک  تهران
هسا    زمسان بسا حسزب های خیاخی   عسقسیسستسی هسم از ش صیت

های خیاخی کشور برای ابراز همسردی با جامعه   یسانسوادٔه  خازمان
هسایسی گسونساگسون  شسکسل هایی منتشسر   بسه داغسار مدی ، بیانیه

هسسای ارتسسجسساعسسی    خسسیسساخسست
خرکوبگرانٔه جمهوری اخالمی   

بسار  همننی  ای  اعسام جسنسایست
اییر را مدسکسوم کسردنسس. بسرای 

هسا  نمونه به بریی ازای  اعتسراض
 شود: در دایل کشور اشاره می

میرحیی  موخوی که با حکم  
ای نزدیک به خیسزده  علی یامنه

خام در حصر یانگی اخست، در 
 ۰۰۱۰آذرمسساه  ۰۱پسسیسسامسسی در 

گسسویسسس: انسسه تسسیسسربسسارهسسا    مسسی
هسای دار،  ها   نه چسوبسه میلیل

جنسبس  مسردم بسرای آزادی   
حاکمیت بر خرنوشت یویس  را 
متوقف ن واهس کرد... مطسمسئس  

های ظابمانه    باشیس با ای  ر ش
آبود، طوم عمسر حسکسومست  یون

شما تضمسیس  نس سواهسس شسس... 
گونه حکمرانی بسه کشستسار    ای 

 یرانی   از دخست دادن هسمسٔه 
انجامس   الجسرم  خرمایه ملی می

 مردم نیز در مقابل آن یکپارچه مقا مت یواهنس کرد.ا 
، ابوابفضل قسیانی در یادداشست یسود عسلسی ۰۰۱۰آذرماه  ۰۸گزارش خایت کلمه ، به

قتل مدیس  شسکساری  ریز ایران نامیس   درباره  پرخت   یون ای را یودکامٔه قسرز یامنه
گران ن،ام فاخس جمهوری اخالمی شس... بسا  نوشت: اجوان معترضی که... اخیر شکنجه

زدگی تمام در یک مداکمٔه نمایشی فرمایشی با اتهسام ] اهسی   خسایستسگسی[...  شتاب
مسنس،سور  آ ری ای  حکم ننگی  ضس بشسری بسه خرعت حیرز مدکوم به اعسام گردیس   به

ای،  اجرا شس... علی یسامسنسه -یعنی ملت ایران -ایجاد رعب    حشت در میان معترضان
یواه ایران، بایس بسانس که ملت ایران را با اعسام   بگیر   ببنِس معترضان عزیسز  جبار تمامیت

بار یشم   انزجار ملت را بی  از پی  علسیسه  توانس مرعوب کنس... ای  اقساماز جنایت نمی
 نمایس.ا تر می انگیزد   عزم ملت را در خرنگونی ا    ن،ام  راخه ا  بر می

هسا   رفستسارهسای  زنسانی خیاخی گرفتار در ا ی  کسه تسوقسف خسیساخست ۰۳در بیانیه 
انس، آمسه اخت: ابسانسیسس   یژه صس ر   اجرای احکام اعسام را یواختار شسه آمیز به یشونت

کشیس    تان را یواهس گرفت. به بنس می ایس، دام  پا کرده های یشونت   نفرتی که به شعله
کسنسیسس چسوبسٔه دار  ُکشیس   گمان می کنس. می ایس که بنس، زنسانی را یاموش نمی نیامویته

تان   موجسب  صدنٔه اقتسار شماخت، اما اعسام هر معترض نمای  اختیصام   درمانسگی
یسردی    اییتادگی   قوام بیشتر معترضان اخت... اعسام مدی  شکاری نشانٔه ا ج بسی

که ییزش اعتراضی کنونی راه یود را در بیستسری از امسیسس،  تسبیری اخت. در حابی  بی
ها بسا  کنس، نبایس پاخه آن  جو می پرهیزی جیت زنسگی، صلح، د ختی، آرام    یشونت

بازداشت   زنسان   اعسام داده شود... ]با[ َتَوهم به ]ای [ که آت  فر زان اعتسراضساز را 
توان با تشسیس  توان با توخل به یشونت عریان یاموش کرد... حاکمان گمان نبرنس می می

یشونت   خیاخت مشت آهنی  به خاحل ام    آرام  رخیس   بر کرخی قسسرز بساقسی 
های متعسد پیشی    امر ز شسه کسه  مانس. مگر اعسام   حبس   مدر میت مانع از ییزش

ها را از ادامه تالش برای خایت  زنسسگسی  شود قتل   اعسام معترضان جوان آن تصور می
 بهتر   ایرانی آباد   آزاد باز یواهس داشت  ا 

ای  همفکری   ابراز همسردی مشترک در  اکن  به اعسام یک جوان ایرانی معترض   
های بیشتر، کوشس    پسویشسی ارزنسسه اخست. بسایسس  تالش برای متوقف کردن اعسام

ها را بیشتر کرد تا بتوان با قسرز در برابر دیکتاتوری حاکم اییتاد    ها   همیاری  همراهی
هایی بنیادی در  در راه ایجاد دگرگونی  عقب رانسن  اداشت. برای گیترش مبارزه آن را به

اقتصادی ایران   جامٔه عمل پوشانسن به شعارهای اخساخسی   عسمسلسی  زنسگی اجتماعی
های خه ماه اییر از خوی مردم معترض  ها در اعتراض که ب شی از آن ۵۱نشسٔه انقالب 

ای مشترک، بایسس  انس، متدس   هماهنگ   با برنامه خراخر کشور با صسای بلنس اعالم شسه
   -به هر نامی که باشس -پی گرفته شود. بایس کوشیس برای تشکیل جبهٔه ضس دیکتاتوری

تسوان  ای  ترتیب، مسی زمینه را فراهم آ رد. به ای مشترک پی  توافق بر خر برنامٔه مبارزاتی
اتکای نیر ی قسرتمنس تالشگران فساکار میهس  در  ای به جنب  مردمی داد   به جان تازه

راه پایان دادن به اختبساد دینی   خیاخی   برپایی جمهوری ملی   دمسوکسراتسیسک گسام 
ای پاخ گوی نیازهای مبرم امر ز جنسبس   با ر حزب تودۀ ایران، چنی  جبهه برداشت. به

اتفاق مسردم  به های اکثرقریب یواخت مردمی در کشور اخت. ای  جبهه در  اقعیت امر به
شسان  ایران برای گذار از جمهوری اخالمی   حرکت به جلو برای تأمی  زنسگی شساییستسه

 دهس.   قسرز الزم را می

 ادامۀ  سانسور، سرکوب، و بازداشت ...



 داران  های رانندگان و کامیون پیرامون معضل
 

، قرار بود با اجرای طسرح ۰۰۱۰آذرماه  ۰۱آرمان ملی،  گزارش ر زنامه  به 
هسای فسرخسوده   نسقسل بسار، دارنسسگسان کسامسیسون نوخازی در ب   حسمسل

شان را از رده یارج کننس   با حمایت د بست   پسردایست اقیساط  یودر های
های خه خام کارکرده ار پایی از نوع داف، رنو،    بسو  ) اف  ماهانه، کامیون

هسای  های ار پایی به جساده ( را مابک شونس. اما چر  ای  کامیون۵۱۱هاش 
 ایران نرخیس   در گمرک انبار شسنس.

نفوذ که از خسوی  هایی صاحب انگیزتر اینکه، دالالن همراه با شرکت تأمل
دخت یا همراه با بریی از صاحبسان  هایی ازای  خپاه    زارز اطالعاز   ارگان

های خرکوبگسر دارنسس حسمسایست    ها که خابقه عضویت در ارگان ای  شرکت
نسفسوذ    های صاحسب شونس  ارد میسان شسنس. ای  دالالن   شرکت تقویت می

شان امور مربوط به ثبت خفارش یودر های خنسگسیس ، تسریسیس   صاحبان
گمرکی، تعیی  تکلیف اخقاط یودر های کهنه،   دریافت پالک یودر ها را 

هسا  هایی گسونساگسون بسر مسیسزان هسزیسنسه بهانه انس   هرر ز به در ایتیار گرفته
افسزایسنسس. در حسقسیسقست،  های فرخوده می افزاینس   بر بهای ای  کامیون می

داران یرده پسا را در  حکومت اخالمی با ای  تصمیم یون راننسگان   کامیون
 شیشه کرده اخت! 

 ۰۱۱ای، نیمی از حسس د   نقل جاده طبق اعالم خازمان راهساری   حمل 
ای کشور فرخوده هیتنسس. عسمسر  هزار کامیون موجود   فعام در شبکه جاده

همی  دبیسل،  شان اخت. به ییلی از ای  یودر ها بیشتر از د  برابر خ  راننسه
هزینه خویت، اختهالک، آالینسگسی، ایسجساد تسرافسیسک،   تصسادف ایس  

یابنسس. بسرای رفسع ایس   ها تا چنس برابر افزای  یافته   می ها در جاده کامیون
مرحلٔه اجرا رخیسس.  به ۰۰آغاز شس   از خام  ۰۱مشکل، طرح نوخازی از خام 

هسای فسرخسوده،  هایی ر بر  شس. برای دارنسگان کسامسیسون اما در اجرا با مانع
اخقاط کامیون کهنه   یریس کامیون نو )دایلی یا یارجی( هزینٔه خنگسیسنسی 

دخت دارنسگان کارز بازرگانی، دالالن،    های  ارداتی نیز به . کامیون۰دارد
ا ج یود رخیس. درنهسایست،  فر شی به فر شی   گران انس. حوابه ها افتاده  اخطه

هسای نسو  کسام از کامیون ها، دخت راننسگان کامیون به هیچ با افزای  قیمت
جسان  های نیسمسه دایلی یا ار پایی نرخیس. با  جود ای ، راننسگانی که با ماشی 

کردنس، یودر  یود را فر یستسنسس   بسا  یود نان ب ور نمیر یانواده را تهیه می
شان را در معرض یطر قرار دادنسس.  ای خنگی ، هیتی های بانکی گرفت   ام

رئسیسس کسانسون  ، جسالم مسوخسوی، نسایسب۰۰۱۰آذرماه  ۰۱گزارش ایلنا،  به
داران، دربارٔه ر نس اجرای نامناخب طرح نوخسازی  های صنفی کامیون انجم 

نا گان کامیون   شرایطی که باعث شس بریی از راننسگان عطای نسوخسازی را 
به بقای  بب شنس   قیس کامیون نو را بزننس، اظهار داشت: امشکالتی باعسث 

اجرا نرخس   یکی از دالیلی که منسجسر بسه عسسم  درختی به شس که ای  طرح به
های  ارداتی شس بدث عسم ارائه گواهی اخقاط بسود. طسبسق  تریی  کامیون

قانون برای  ارداز هر دختگاه کامیون نو   خه خام کارکرده   کمتر ار پایسی 
شس. اما راننسگان امکان اخسقساط  بایس یک دختگاه کامیون فرخوده اخقاط می

دبیل افزای  قیمت کامیون از دخت دادنس.ا رانسنسسگسان بسارهسا اعسالم  را به
نسیسز د بست  ۰۳۰۱های حکومت اعتماد نسارنس. در خام  انس که به  عسه کرده

داران رخسیسسگسی بسه  حی  ر حانی در پی اعستسصساب خسراخسری کسامسیسون
های راننسگان را  عسه داده بود، اما ای   عسه عملسی نشسس.  یسامست  مشکل

داران  ها،   افزای  تورم  ضعیت کامیون  ضعیت اقتصادی، گیترش تدریم
 تر کرد،  ضعیتی که همننان ادامه دارد.  مراتب خ ت را به

دهسس کسه   نقل کشسور نشسان مسی اعتصاب راننسگان نا گان صنعت حمل
هسای کشسور تسنسهسا  بار بودن جاده اعتنایی حکومت به پرم اطره   فاجعه بی
انجامس، بلکه اتداد راننسگان ای  نا گان را نیسز مسوجسب  ها نمی مرگ انیان به

 یم که  انساز   پیچ عرض، پر از دخت های کم شود. شغل راننسگی در جاده می
ر زی،  فرخا، شبانسه  ٔه طاقت عال شود به قتلگاه راننسگان زحمتک  نامیسه می

ها قسرار داده  تری  شغل   د ر بودن میتمر از یانواده، آن را در ردیف خ ت
ها   بیماری های جیمی ازجمله  اخت. افیردگی، پیری ز درس، انواع بطمه

 نسقسل  های شایع بی  رانسنسسگسان حسمسل ها، از عارضه دییک کمر،   جز ای 
 ای اخت.   جاده
 

همسری، پیامدهای آن،  سخنی دربارٔه رواج فاجعٔه کودک
 و حمایت حاکمیت و ارقجاع از آن

  

۱۰۴۱آذر  ۸۲دوشنبه    ۵   ۱۱۱۱شمارۀ    

گسزارش  نقسل از مسرکسز آمسار ایسران،  ، به۰۰۱۰آذرماه  ۰۱یبرگزاری رکنا، 
خام در پسنسج خسام گسذشستسه ازد اج  ۰۵هزار کودک کمتر از ۰۳۰دهس: ا می

خابسه در بسهسار خسام  ۰۰تا  ۰۱انس. مطابق با آمار، تعساد ازد اج دیتران  کرده
درصس رشس در مقاییه با آمار مشابه یسود در بسهسار خسام  ۳۰با حس د  ۰۰۱۱

 ازد اج رخیسه اخت.ا  ۰۱۵۳[ به ۰۳۰۰گذشته ]
تسر  خنی کم کودک از مادرانی با  ۰۰۳بر اخاس گزارش مرکز آمار ایران، توبس 

خام نیز در بسهسار خسام  ۰۵خام   یک کودک از پسری با خنی کمتر از  ۰۵از 
کودک از مادران    ۳۵۵هزار   ۰۵به ثبت رخیسه اخت. همننی ، توبس  ۰۰۱۱

 خابه در همی  بازٔه زمانی ثبت شسه اخت.  ۰۰تا  ۰۵کودک نیز از پسران  ۶۱۰
خام  ۰۵آمارهایی که مراجع رخمی در یصوص ازد اج دیتران   پیران زیر 

شسود.  های ثبت   احوام را شامسل مسی کننس فقط آمار ثبت شسٔه اداره اعالم می
شود. ب شی  خام هرگز ثبت رخمی نمی ۰۵های دیتران زیر  بییاری از ازد اج

انسس صسورز  شان ابس ن شناخسنسامسها هایی که اهابی منطقه ها در از ای  ازد اج
ای بنابر فقه خنستسی انسجسام  صورز صیغه ها به گیرد. بییاری از ای  ازد اج می
 گیرنس. می

خسام در ایسران در  ۰۵ها،  ضعیت ازد اج کودکان زیر  طبق گزارش رخانه
خابه در بسهسار  ۰۰تا  ۰۱مورد طالق دیتربنه  ۰۱۰خام گذشته شامل   آذرماه
قها )طالق ۰۰۱۱خام  گرفته( اخت. طبق ارقام مرکز    بر ز پسیسٔه اکودک ُمَطل 

انس. ماننسس  خابه نیز طالق گرفته ۰۰تا  ۰۵پیر  ۰۰۱دیتر    ۳۱۰۰ آمار ایران، 
هسا مسنستسشسر  هسا   طسالق دیگر آمارهای حکومتی، آماری دقیقی از ازد اج

 شونس.  ها اصاًل ثبت نمی شود، چون بییاری از آن نمی
برای بهبود قوانی  مسنی به خود کودکان   نوجوانان، جامعه ما به نهادهسای 

منسس نسیساز دارد تسا  ای دغسغه ای قسرتمنس   کنشگران مسنی   اجتماعی مسنی
مان را به حسکسومست  خاز میه  های ای  ب   از جمعیت آینسه بتواننس یواخت

 خطایی   فئودابی کسودک  گیترش خنت قر ن تدمیل کننس   از فاجعٔه ر   به
 همیری جلوگیری کننس. 

پزشکان، پژ هشگران،   پزشکان حوزه زنسان   زایسمسان مسعستسقسسنسس  ر ان
ای کسه در  دبسیسل ضسربسه شونس به اکودکانی که مجبور به کودک همیری می

شونس.  انس، اغلب دچار ایتالالز ر انی جسی می ر  شسه ازد اج نارس با آن ر  به
ای  کودکان بس ن ای  که مراحل طبیعی رشس را طی کننس   از بداظ جیمی   
ر حی   فکری برای ازد اج آماده شونس، با ای  تغیسیسر نساگسهسانسی ]ازد اج در 

شونس.ا ازد اج کودکان نقض قوانی  حافظ حقوق بشر اخت  کودکی[ مواجه می
دنسبسام   یژه برای دیتران   کل جامعسه بسه ناپذیر به   پیامسهایی ناگوار   جبران

دهسس مسجسام  همیری در زنسگی کسودک ر ی مسی دارد.  قتی فاجعٔه کودک
دهس. کودکی که یود به تربیت    یادگیری در خنی  طالیی رشس را از دخت می

آموزش نیازمنس اخت، کودکی نورخیسه در آغوش دارد که ا  را بایس تربیت کنسس. 
هسایسی  طورمسام اخت   آخسیسب آزاری اما به همیری همان کودک پسیسٔه کودک

آ رد که تا پایان عمر با ا  همسراه اخست    کودک  ارد می  جسی بر جیم   ر ح
شسود. قسوانسیس   شان زد ده نسمسی آ ر ای  ختم از ذه    زنسگی یاطره   اثر رنج

 خطایی رژیم خرنوشتی تله برای زنان   دیتران میه  ما رقم  ختیز   قر ن زن
جز نزد مردم ما در دخستسورکسار  زده اخت. با ای  که ممانعت ازد اج کودکان به

ُک  اعتنایسی بسه  حقوق بشر   توخعه جهانی هم قرار گرفته اخت، رژیم آزادی
هایی که از ر ی جهل     رزد. دیتربنه ها یصومت می ها نسارد   حتا با آن آن

هسمسیسری  اجبار   تنگسختی یانواده   با حمایت قوانی  شرعی قربانی کسودک
تری  حقوق انیانی   اجتماعی مدر م  شونس درحقیقت در کودکی از ابتسایی می
 شونس. می

همیری گیتسرده اخست. زنسانسه شسسن فسقسر،  های کودک متأخفانه آخیب
گیترش یشونت، رابطٔه جنیی بیر ن از زناشویی، طالق، افیسردگسی، تسرک 

هسای ر انسی    تدصیل، انز ای اجتماعی،   فرار از یانه، از جسمسلسه آخسیسب
 همیری هیتنس.  جیمانی کودک

خستسیسزانسه در پسوشس   هایسی زن جمهوری اخالمی ایران با تصویب قانون
 خیسلسٔه نس،سارز انسواع  ها به همیری(   تر یج آن اشرعا )ازجمله ر اج کودک

اش در ختیز بسا  ها   نهی از منکرها خیاخت اصوبی نهادهای خرکوب   گشت
کنس. مدس د کردن زنان  دختا ردهای مبارزاز خابیان متمادی زنان را اجرا می

در چهاردیواری یانه   آشپزیانه   افز دن بر جمعیت   مدر م خایت  آنان از 
حضور   شرکت فعام در زنسگی اجتماعی، خیاخی،   اقتصادی کشسور هسسف 
رژیم از آغاز بوده اخت. در جمهوری اخالمی ایران هیچ نسهساد   قسانسونسی از 

کنس. اقسسام  همیری دفاع نمی  رطٔه کودک ها در برابر افتادن آنان به دیتربنه
ها در جمهوری اخالمسی بسا  تبهکارانٔه کاه  خ  ازد اج   زناشویی دیتربنه

 شود.  شرع   قانونا بر آن تأییس می زدن ُمهرا
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ی   بزرگی به توخعه   رشس همه آخیب  یژه به زنسسگسی  جانبٔه جامعٔه ایران، به های جس 
 طبقٔه کارگر   دیگر زحمتکشان، زده اخت.

گیری اندصارطلبان مذهبی بر گرد یمینی،   بسا  د م اینکه بالفاصله پس از قسرز
کسه ایسجساد  ۵۱هسای اصسلسی انسقسالب  داری تجاری، یکی از هسف حمایت خرمایه

های بنیادی   مترقی در اقتصاد ملی   حرکت به خوی عسابت اجستسمساعسی  دگرگونی
هسا،  شسسه کسنسار گسذاشستسه شسس. در هسمسان خسام ریسزی بود، ییلی خریع   برنامه

ها را با اتهام جاخوخی   به جسرم اُمسدساربسها زیسر   یژه کمونییت یواهان   به عسابت
  پایان یافت  جسنسگ  ۵۰۸ضربه گرفتنس   به زنجیر کشیسنس. پس از پذیرش قطعنامٔه 

یانمانیوز جمهوری اخالمی ایران با عراِق صسام حیی ، در تسالش بسرای حسذف 
یواه از صدنٔه خیاخی کشور، جنایت دهشتناک کشستسار  کامل نیر های چپ   ترقی

به دختور یمیسنسی ۰۳۶۱یواه در تابیتان خام  هزاران ت  از زنسانیان خیاخی عسابت
اصطالح اخازنسگیا رفینسجسانسی، اقستسصساد  صورز گرفت. خپس، در د رۀ د بت به

گام در مییر اجرای ابگوی اقتصادی نوبیبرابی برای باز گذاشت   به خیاخی کشور گام
های کالن   اختثمار یش  نیر ی کار   منابع طسبسیسعسی   تس سریسب  دخت خرمایه

زییت قرار گرفت. همننی ، قسرز اقتصادی ع،یمی بسه خسپساه پساخسساران  مدیط
س   فاخس شسسن  شکیت یورده در جنگ داده شس. حاصل آن خیاخت، تویابی   ناموب 

اقتصاد ملی،    ابیته شسن آن به دالر بود. همی  عامل ایسیسر بسود کسه اقستسصساد 
پسذیسر  داری آمریکا آخیب های یزانه  یژه در برابر تدریم بضاعت    یران ایران را به کم

های کالن به  ضعیت معیشت  گیری اقتصادی به خود خرمایه کرد. همننی ، خمت
بییار اخفناک کنونی اکثریت مردم، یعنی طبقٔه کارگر   دیگر زحمتکشسان، مسنسجسر 

تسریس     شس. به همی  دبیل اخت که امر زه زحمستسکسشسان ایسران در صسف قسوی
 انس. تری  معترضان به دیکتاتوری حاکم قرار گرفته یطرناک

قسرز خیاخی در دیکتاتوری حاکم بر ایران متکی به اقتصاد خیاخی بسر شسابسودٔه 
شود. در بی  از خه دهسٔه  منس می مابی اخت   از آن بهره-داری تجاری خرمایه کالن

ها   یسماز  گذشته، طبقۀ کارگر   طیف  خیع زحمتکشان کشور، از کارگران کاریانه
آمویتگان بیکار   بسازنشسیستسگسان،  گرفته تا کارمنسان، معلمان، کشا رزان،   دان 

هسای نسوبسیسبسرابسی،  های ُمهلسک خسیساخست های متفا ز زیر ضربه همگی به شکل
انسس. بسه دبسیسل  جسود  های اقتصادی،   اجراحیاهای اقتصادی قرار داشتسه شوک

تسریس  حسقسوق صسنسفسی    ک    ناعادالنٔه حاکم   نقض ابتسایسی دیکتاتوری آزادی
های اجتماعی   فردی جامعه، امر زه اکثریت مردم ایران، هسم بسه انسگسیسزٔه  آزادی

هسای  ای که دارنس   هم از بداظ مبارزه برای حقسوق   آزادی های اقتصادی یواخت
تواننس توازن قسرز را بسه  انس که در صورز اتداد عمل می دموکراتیک، نیر ی ع،یمی

های اعتراضی    نفع جنب  مردمی تغییر دهنس. به خ   دیگر، با پیونس دادن حرکت
چنان نسیسر ی  توان   بایس  های صنفی   اقتصادی می یواهانه با اعتراض مسنی آزادی

ی را شکل داد که به حرکتی جهشی   کیفی برای گذر از اختسبسساد حساکسم     ای ماد 
برپایی د بتی دموکراتیک توان دهس   بتوانس امکان الزم برای مبارزه در راه عسسابست 

 اجتماعی را فراهم آ رد.
تری از جامعه، با شسرکست جیستس  در  های هرچه  خیع در چنس خام اییر، ب  

ی   احسیسای ارزش ها   طرح یواخت اعتراض هسای اجستسمساعسی    های برحق ماد 
هسای گسونساگسون بساال  فرهنگی انیانی   دموکراتیک یود، پرچم مبارزه را در عرصسه

انس. در خه ماه اییر، جنب  اعتراضی جاری از بسریسی از ایسط قسرمسزاهسای  برده
دیکتاتوری حاکم نیز گذشته اخت   در  اقع، برچیسن کل حکومت را هسف یود قسرار 
داده اخت. در زیر شعار قسرتمنس   ُپرمدتوای ازن، زنسگی، آزادیا عرصۀ نسویسنسی از 

بسیسنسانسۀ  های بعسی، با طرح کردن شعسارهسای  اقسع مبارزه فراهم شسه اخت. در گام
توان   بایسس بسه  جویانه را می های اقتصادی   عسابت مکمل، مبارزٔه مبتنی بر یواخت

دیکتاتوری   آزادی  یواهانه پیونس زد. مبارزٔه اجتماعی عمومی ضس 
شکاف عمیق   گیتردۀ امر زی بیس  مسردم    

شسنسی نسیسیست. اکسنسون  دیکتاتوری حاکم ترمیم

 انس. کرده
د بت ابراهیم رئییی، ماننس چنس د بت پی  از آن، جز دادن شسعسار   

های تویابی کاری برای مردم نکرده اخت. ای  د بت نیز توان بهبسود   عسه
 یژه  ضعیت معیسشست اکسثسریست  بار اقتصادی کشور   به  ضعیت فالکت

را نسارد. مجمسوعسٔه  -  پی  از همه طبقٔه کارگر   دیگر زحمتکشان -مردم
کس     احکومت یکسختا جمهوری اخالمی، بسنسا بسه خسرشست آزادی

-های چنس جهی خیاخسی اش، توان   یواخت حل کردن بدران ناعادالنه
اجتماعی جامعٔه ایران را نسارد. تالش برای کشانسن توجه افکار -اقتصادی

عمومی از معضالز دایلی به خوی ادشم ا   عامل یسارجسی   تسبسلسیسغ 
های خیاخت یارجی ییابی اگردش به شرقا، نیز کسارخساز نسبسوده  مزی ت

اخت. ای  اخیاخت یارجی جسیسا که قرار بود در دایل کشور، در منطسقسٔه 
ابمللی راهگشای مشکالز گوناگون دایسلسی    یا رمیانه،   در پهنۀ بی 

یارجی جمهوری اخالمی ایران باشس، هر بار که با  اقعیت تدوالز کسالن 
خسرعست  شود، بسه ر  می های بزرگ ر به های قسرز گیری جهانی یا تصمیم

شود. بریالف تبلیغاز   ادعاهای هواداران ریز    ثمر می بازد   بی رنگ می
بنیاد، حاصل نسهسایسی آن در  گرانه   بی درشت ای  خیاخت یارجی معامله

انسسازی هسرچسه  تر شسن حاکمیت ملی ایران   امکان دخست عمل ضعیف
 بیشتر از یارج در تدوالز دایل کشور بوده اخت.

دانسنسس  ای یوب مسی خران جمهوری اخالمی   در رأس آنها علی یامنه
های مردمی برای حکومت اخالمی دارد دیسگسر  که یطری را که اعتراض

گری دینسی   ابسزارهسای  تواننس با توخل به ترفنسهای نمایشی   یسعه نمی
طسلسبسی  خیاخی دایلی، ماننس مهنسخی انت سابساز   گسفستسمسان اصسالح

حکومتی، مثل گذشته مهار   از خر یسود رد کسنسنسس. در حسام حساضسر، 
دیکتاتوری حاکم با اتکا به خرکوب، اعسام، ناپسیسخازی،   ایجاد جو  تسرس 

ی ب وابانسس،      هراس ممک  اخت بتوانس امواج بعسی اعتراض ها را تا حس 
در  اقع به تعویق انسازد. از ای  ر ، خران حکومت، بریالف ادعساهسایشسان، 

دانسنسس اگسر بسرای  حلی در یارج از کشورنس، زیسرا مسی  جوی راه در جیت
انسیشی نسکسنسنسس،  بار اقتصادی   معیشتی مردم ز دتر چاره  ضعیت فالکت

های اعتراضی بعسی در ابسعسادی بیسیسار  دیر یا ز د با امواج فزاینسۀ طغیان
ای   رئییی،  ر  یواهنس شس. بریالف ادعاهای فریبکارانٔه یامنه  خیع ر به

ی ت فیف نسسهسس،  تا زمانی که آمریکا تدریم های مابی را بغو نکنس یا تا حس 
رغم فیاد نهادینه شسه در حکومت، امکان بهبود نیبسی در  ضسعسیست  به

 ییم اقتصادی کنونی کشور پیسا ن واهس شس،   ا ضساع اجستسمساعسی   
 یصوص  ضعیت معیشتی اکثریت مردم بییار بستر یواهس شس. به

هفتۀ گذشته، زمانی که برنامۀ شوم جمهسوری اخسالمسی بسرای اعسسام 
 ۰۰معترضان با اتهام امداربی ا  آغاز شس، یبرگزاری ر یترز )پنجسشسنسبسه 

ابسمسلسلسی  آذر( نوشت: اجمهوری اخالمی ایران با خفر بازرخان آژانس بی 
هسای  انرژی اتمی موافقت کرده اخت.ا ای  یبرگزاری، به نقل از گسزارش

مدرمانٔه آژانس که در آختانٔه برگزاری نشیت آتی شورای حکام تهیه شسسه 
اخت، نوشت: اآژانس به ایران تأکیس کرد که انت،ار دارد در ایس  بسازدیسس، 
توضیداز فنی معتبری دربارٔه ای  میئله دریافت کنس، از جمله دخترخسی 

برداری در  های مکانی   مواد مورد ن،ر   همننی  انجام نمونه به موقعیت
شود که خران حکومت، پسس از  صورز نیاز.ا اکنون ای  خؤام مطرح می

تعلیق یسا   تلف کردن ش  ماه برای احیای برجام   امکان بابقؤه کاه  یا
دهسنسس کسه پسیس  از آغساز  ها، اکنون چرا به امسری تس  مسی بغو تدریم

های اییر    ر د میتقیم مردم به صدنه آن را مسدسام اعسالم  اعتراض
کردنس. چه چیزی عوض شسه اخت  به ن،ر ما، فشار جامعه اخست کسه  می

 انگیزد.  جویی برمی حتی حکومت دیکتاتوری را به چاره
در بی  از چهار دهٔه گذشته، د  ر نس ارتجاعی در حکسومست اخسالمسی 
ایران در جریان بوده اخت. یکی اینکه حقوق اجتمساعسی   فسردی مسردم 

یصوص حقوق زنان، زیر خایۀ حاکمیت مطلق  الیت فسقسیسه بسا  ایران، به
دیکستساتسوری  یشونت تمام پایمام شسه اخت. در همان ابتسای انقالب ضس 

م  گری آیت ، بنا بر یسعه۰۳۵۱بهم   ابله یمینی   نزدیکان ا ، ر نس تسدسو 
دموکراتیک   -جای حرکت به خوی برپایی حکومتی ملی خیاخی کشور به

اجتماعی   صنفی، به خوی برپایی حسکسومست -های خیاخی تثبیت آزادی
دیکتاتوری دیگری، ای  بار بر مدور ااخالم خیاخیا، حسرکست کسرد. ایس  

آزادی یود به مانعی بر خر راه تسرقسی جسامسعسه  حکومت یشک مغزان ضس 
های اخاخی دایلی   یارجی،  تبسیل شس که تا همی  امر ز، در تمام عرصه

-های صنفی ادامۀ دربارٔه ضرورت پیوند دادن خواست

 ۳ادامه  در صفحه  

در بیش از سه دهٔه گذشته، طبقۀ کارگر و طیف وسیع زحمتکاان 
ها و خدمات گرفته قا کارمندان، معلمان،  کاور، از کارگران کارخانه

آموختگان بیکار و بازناستگان، همگی به  کااورزان، و دانش
های نولیبرالی،  های ُمهلک سیاست های متفاوت زیر ضربه شکل

اند. به دلیل  های اقتصادی، و "جراحی"های اقتصادی قرار داشته شوک
قرین  کش و ناعادالنٔه حاکم و نقض ابتدایی وجود دیکتاقوری آزادی

های اجتماعی و فردی جامعه، امروزه اکثریت  حقوق صنفی و آزادی
ای که دارند و هم از  های اقتصادی مردم ایران، هم به انگیزٔه خواست

اند  های دموکراقیک، نیروی عظیمی ل اظ مبارزه برای حقوق و آزادی
قوانند قوازن قدرت را به نفع جنبش  که در صورت اق اد عمل می

 مردمی قغییر دهند. 
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پردازنس. افزای  قیمت غسالز  ار پا   جهان هزینٔه خنگینی برای ای  جنگ می
تر، بدران انرژی ناشی از ایس  جسنسگ،    دیگر کاالهای اخاخی،   از همه مهم

عال ه، با آغاز فصل زمیستسان،  موجب خ تی شسیس مردم منطقه شسه اخت. به
شونس. نشیت ایسیسر شسورا  مردم ار پا نیز دچار کمبود انرژی برای گرمای  می

یواختار پایان فوری ای  جنگ شس   از طرفی  جنگ یواخت که میئله را از راه 
های مستسعسسد   فصل کننس. همننی ، کنگرٔه شورا تدریم آمیز حل مذاکرٔه صلح

علیه ر خیه   یرابکاری در یط بوبٔه گازرخانی به ار پا را، که با همسختی بریسی 
 از نهادهای د بتی آمریکا   بریتانیا صورز گرفت، مدکوم کرد.

هسای  دبسیسل خسیساخست نشیت اییر اشورای جهانی صلحا د بت آمریکا را به
اش در منطقٔه آخیسا   اقسیسانسوخسیسه مسدسکسوم کسرد.  جویانه تهاجمی   مسایله

های ن،امی ارتجاعی تازه در آن مناطق، از  همننی ، م ابفت یود را با معاهسه
کسوس  (QUAD)جمله پیمان چهارجانبٔه امنیتی کواد    پسیسمسان امسنسیستسی آ

(AUKUS)انس که از قبل بی  آمریسکسا    هایی ، ابراز کرد. اینها عال ه بر پیمان
ژاپ ،   آمریکا   کره جنوبی، بیته شسه بود. نشیت اییسر شسورا هسمسنسنسیس  

آمیز آمریکا در اطراف تایوان   مسایله در امور دایلی چی  را  های تدریک اقسام
مدکوم   بار دیگر بر موضع اصوبی یود در مورد خیاخت اچی   احسسا تسأکسیسس 
کرد. در خنس خیاخی مجمع عمومی اییر شورا همننی  آمسه اخت کسه د بست 

جزیرٔه کره اخت. آمسریسکسا  آمریکا میئوم میتقیم  یامت ا ضاع در منطقٔه شبه
هزار خرباز   نیز خامانٔه دفاع موشکی اتادا را در کرٔه جنوبی میتسقسر ۰۸بی  از 

کرده اخت   مرتب در حام برگزاری مانورهای ن،امی در منطقسه اخست. ادامسٔه 
مداصرٔه اقتصادی جمهوری دموکراتیک یلق کره اکنون با تسهساجسم نس،سامسی 
مجسد همراه   تقویت شسه اخت. تشسیس مانورهای ن،امی مشتسرک آمسریسکسا   

ی بسرای صسلسح    متدسان  عامل تشسیس تن  ها در آن منطقه   تهسیسی جس 
 ثباز منطقه   جهان اخت.

اشورای جهانی صلحا همننی  یواختار یر ج فوری نا گان چهارم آمریکا از 
های جسیس ن،امی در آن مسنسطسقسه  منطقٔه آمریکای التی    توقف خایت پایگاه

جویانٔه آمریکا در امور دایلسی کشسورهسای  های مسایله اخت. ای  شورا خیاخت
ثسبساز کسردن  آمریکای التی ، تشویق به کودتا در منطقه،   تسالش بسرای بسی

کنس. نشسیست  های منت ب مردم در کشورهای ای  قاره را نیز مدکوم می د بت
اییر شورا بر همبیتگی قاطع یود با کوبا تأکیس کرد   یسواخستسار رفسع فسوری 
مداصرٔه جنایتکارانه   غیرانیانی د بت آمریکا بر آن کشور   حذف فوری کسوبسا 
از فهرخت کشورهای حامی تر رییم شس. شورا همننی  حمایت یود را از مردم 
پورتوریکو   آرژانتی  اعالم کرد که برای به دخت آ ردن اختقسالم خسیساخسی   

های یود   بیر ن آمسن از زیر خلطٔه امپسریسابسیسیسم پسیسکسار  کنترم بر خرزمی 
کننس. اشورای جهانی صلحا همبیتگی یود را با مسردم  نسز ئسال   خسایسر  می

 های منطقه نیز اعالم کرد. ملت
، (SIPRI)های صلح اختکهلسما  بر اخاس گزارش اانیتیتو جهانی پژ ه 

، ۰۱۰۰درصس از توبیس نایاب  دایلی کشورهای جهان در خسام ۰٫۰به انسازٔه 
های ن،امی   دفساعسی شسسه  میلیارد دالر، صرف هزینه۰۰۳تریلیون   ۰برابر با 

اخت. شصت درصس از ای  هزینه فقط به اناتوا ایستسصساص دارد! بسر اخساس 
برآ ردها، تنها با اختفاده از ب   کوچکی از ای  بودجٔه کسالن بسرای بسهسبسود 

توان به گرخنگی، کمبود آب آشامیسنی خسابسم،   بیسیساری از  زنسگی مردم می
شسنی در خسراخسر جسهسان پسایسان داد.  بسی کشسورهسای  های درمان بیماری

دهنس، زیرا بی  از آنکسه بسه  امپریابییتی، به رهبری آمریکا، ت  به ای  کار نمی
ها   بهبود شرایط زنسگی بشر توجه داشتسه بساشسنسس، نسگسران  نجاز جان انیان

انس. کنسگسرٔه اشسورای  خرکردگی   تیلط یود بر بازارهای جهانی   منابع طبیعی
جهانی صلحا با امیس اری بییار به نیر منستسر 
شسن آینسٔه ای  شورا، از راه اتداد نسیسر هسای 

از  (WPC)بییت   د می  کنگره )مجمع عمومی( اشورای جهانی صلحا 
( در شهر هانوی، پایت ت ۰۱۰۰نوامبر  ۰۰تا  ۰۰(   ۰۰۱۰تاریه یکم تا خوم آذر 

خازمان،  ۵۸جمهوری خوخیابییتی  یتنام، برگزار شس. صس   هشت نماینسه از 
کشور از هر پنج قارٔه جهان، در ای  نشیت شرکت کردنس. کمیتٔه صسلسح  ۵۳از 

 برای ن یتی  بار میزبان ای  همای  در  یتنام بود. (VPC) یتنام 
نسوامسبسر(  ۰۰آبسان ) ۳۱کمیتٔه اجرایی اشورای جهانی صلسحا در تساریسه 

نویس بیانیٔه خیاخی را برای ارائه به نشیت شورا نهسایسی کسرد. مسقسرراز  پی 
های گوناگون   معیارهای انت ساب رهسبسری  عمومی نشیت   تشکیل کمیته

شورا در آینسه نیز مورد بدث   بررخی   توافق قرار گرفت. ا نگ چو بو، رئسیسس 
کننسگان در نشیت یوشامس گفت. نشیت شسورا  کمیتٔه صلح  یتنام، به شرکت

با خ نرانی یانم خوکور  گومز، رئیس اشورای جهانی صسلسحا، آغساز شسس   
آتاناخیوس پافیلیس، دبیرکل ای  شورا، خنس خیاخی اصلی    ظسایسف پسیس  

 های نشیت بود، معرفی کرد. ر ی جنب  صلح را، که مبنای اصلی بدث
های یود بسر یسطسرهسا    خوکور  گومز   آتاناخیوس پافیلیس در خ نرانی

تهسیسهای جسیس علیه صلح جهانی تأکیس کردنس که نتیجٔه مسایله   تجا زهای 
های عسمسیسق اقستسصسادی،  فزاینسٔه امپریابییتی اخت. ای  تهسیسها بر بدران

ر  اخست، اثسر  اکنون با آنسهسا ر بسه مدیطی، که جهان هم اجتماعی،   زییت
گذارنس. خ نرانان همننی  یاطرنشان کردنس که اکنون زمسانسی میساعسس  می

د ختان جهان اخت، مبارزاتی که تسنسهسا راه  برای نیر منستر کردن مبارزٔه صلح
 طلبانه   متوقف کردن آنهاخت. های جنگ برای ر درر یی با گرای 

دبیل شیسوع  اگرچه برگزاری حضوری بییت   د می  مجمع عمومی شورا به
 یر س کر نا به تأییر افتاد، تردیسی نییت که د رٔه ش  خابه بی  د  نشیت 

جویانه در خراخر جسهسان بسوده  پیشی    کنونی خرشار از فعابیت   مبارزه صلح
های عضو شورا نیز گزارش دادنس که در ای  د ره در  اخت. بییاری از خازمان

هسا،    های ییابانی، ت،اهراز، خمسیسنسارهسا، مسنساظسره دهی اعتراض خازمان
های  یی با هسف پیکار با تهاجم های مدلی   منطقه ها   نشیت برگزاری کنگره

انس. در  ضعیت کنسونسی، امسپسریسابسیسیسم  امپریابییتی فعابیت   شرکت داشته
های تهاجمی تهسیس   تدریم   مداصرٔه یسود را شسسز داده اخست.  خیاخت

های د بت آمریسکسا  ها در آمریکای التی ، اعمام تدریم نمونٔه بارز ای  خیاخت
های اقتصادی عسلسیسه جسمسهسوری  عال ه، تدریم علیه کوبا    نز ئال اخت. به

من،سور  اخالمی ایران، جمهوری دموکراتیک یلق کره،   فسراخیون ر خیه، به
 ثباز کردن ای  کشورها، اعمام شسه اخت. تضعیف اقتصاد آنها   بی

در خنس خیاخی کنگرٔه اشورای جهانی صلحا به خرکوب فسزایسنسسٔه حسقسوق 
 ۰۱۱مردم فلیطی  نیز اشاره شسه اخت. در خام جاری میسالدی، بسیس  از 

انس. اخرائیل بسا  شهر نس فلیطینی به دخت نیر های میلح اخرائیل کشته شسه
های آمریکا   بریتانیا   همسختی اتدادیٔه ار پا، به خرکوب  حمایت آشکار د بت

دهس. از آن جمله اخت حملسٔه نس،سامسی بسه غسزه،  شسیس فلیطینیان ادامه می
نشی  در خراخر خرزمی  فلیسطسیس ،   اجسرای  های یهودی گیترش شهرک

قانون ملی یهود که حتی در مورد شهر نسان عرب اخرائیل نیز تبعیسض قسائسل 
شود. هیچ صلدی در غرب آخیا،   از ای  ر  در جهان، برقرار ن واهسس شسس  می

ها متوقف شود   کشور فلیطیس ،  های اخرائیل به فلیطینی مگر اینکه یورش
عنوان پایستس ست آن، بسه    ا رشلیم شرقی به ۰۰۶۱ژ ئ   ۰در در ن مرزهای 

عسال ه، حسق بسازگشست بسه خسرزمسیس  مسادری  رخمیت شنایتسه شسود. بسه
های میتمر اخرائیل مجبور به مسهساجسرز از  دبیل حمله هایی که به فلیطینی

خازمان ملل متدس پسذیسرفستسه  ۰۰۰انس، بایس بر اخاس قطعنامٔه  میه  یود شسه
شود. خنس مزبور همننی  به ا ضاع یسطسرنساک ا کسرایس    شسرق ار پسا در 

، اشساره کسرده ۰۱۰۰ یژه پس از کودتای امیسانا در خام  های اییر، به خام
های ارتجاعی که پس از کودتا در ا کرای  به قسسرز رخسیسسنسس،  اخت. در د بت

هسای هشست خسام گسذشستسٔه ایس   انس. حمله نازی شرکت داشته-نیر های نو
هزار نفر تا خسام  ۰۰ها به مناطق شرقی ا کرای  به کشته شسن بی  از  د بت

های آمریکا   بسریستسانسیسا  ها با حمایت آشکار د بت منجر شس. ای  حمله ۰۱۰۰
انجام شس. جنگ کنونی در ا کرای  پس از آن آغاز شس که ناتو گیترش قلسمسر  

 یود   مداصرٔه ر خیه را آغاز کرد.
کنس   در مورد تسا م ای   اشورای جهانی صلحا جنگ در ا کرای  را تأییس نمی

ی می جنگ   تلفاز جانی    یرانی کنس. مردم  های ناشی از آن ابراز نگرانی جس 

بیست و دومین کنگره شورای 
 جهانی صلح در ویتنام برگزار شد

 ۱۱ادامه  در صفحه  



 ۱۱۱۱شمارۀ     ۱۰۴۱آذر  ۸۲دوشنبه    ۲ 
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 ۱آذر ) ۰۶ای که در تساریسه  در بیانیه AIDWAخراخری زنان هنسا ))
دخامبر( منتشر کرد به زنان شجاع ایران   همٔه مردمی کسه در خسه مساه 

خابه در بازداشِت گشت ارشاد  ۰۰گذشته در اعتراض به قتل مهیا امینی 
فرختس. گشت ارشاد مهیا امینسی را  ها آمسنس صمیمانه در د می به ییابان

 به اتهام بسحجابی دختگیر کرده بود.
ها   چیسن موهای بلنس یود به ای  قتسل  زنان ایران با آت  زدن ر خری

اعتراض کردنس. همراه با آنان، بییاری از ر شسنسفسکسران، دانشسجسویسان، 
هنرمنسان،   شهر نسان مترقی ایران به ر یسار یسی بسا  یشسونست رژیسم 

 قسفسه    ر  شسنس. ای  مسبسارزٔه بسی خرکوبگر رفتنس که با باتوم   گلوبه ر به
متدس، در دفاع از حق زنان ]ایران[ در انستس ساب بسبساس یسود   آزادی 

های عمومی، د بت ایران را  ادار کرد که گشت ارشساد   آمس در مکان رفت
را تعطیل کنس. دادختان کل ایران اعالم کرد که گشت ارشاد بس سشسی از 

انس از آننه مبارزٔه  ن،ام قضایی آن کشور نییت. زنان ایران نمونٔه دریشانی
 توانس به بار آ رد. متدس در راه آزادی   برابری می

ای  پیر زی بزرگی برای زنان ایران   همننی  برای زنان خراخر جهسان 
گسرایسی مسذهسبسی مسقسا مست  انواع افسراط اخت که در برابر ظلم   ختم  

های یودکامه در خراخر جهسان کسه از  کننس. درخی اخت برای د بت می
 کننس. دی  برای خرکوب کردن حقوق زنان اختفاده می

اانجم  دموکراتیک خراخری زنان هنسا با معتسرضسان دربسنسس اعسالم  
کنس. در پی تعطیل شسن گشت ارشاد، اکنون ما از د بست  همبیتگی می

شسگان[ را ببنسد   هسمسٔه  ها]ی بازداشت رئییی توقع داریم که همٔه پر نسه
 انس آزاد کنس. ها زنسانی شسه آنهایی را که در جریان ای  اعتراض

ترین ساازماان  انجمن دموکراتیک سراسری زنان هند بزرگقوضیح: ] 
مستقل زنان با گرایش چپ در هناد اساک کار در راس دساتایاابا  بار 

کند. اعضای آن  دموکراس ، برابری، و رهای  زنان در آن کشور مبارزس م 
اک  از همٔر اقشار جامعر، فارغ از تعلق طبقات ، الیٔر اجتمااعا ، و قاومای 

میلیون عضو در حال حاارار در ۰هستند. این سازمان با داشتن بیش از 
ایالک هند فعالیک دارد. حدود دو سوم اعضای این سازماان از زناان  ۰۳

 .[اند فقیر روستای  و شهری
 
 

، ناریه جنبش “مورنینگ استار”روزنامۀ انگلیسی 
ایران اعدام زندانیان سیاسی را آغاز ”کارگری بریتانیا: 

 )نوشتۀ استیو بیااب(“ کرده است
 

از زمان قتل مهیا امینی توخط اپلیس ایالقا ]گشت ارشساد[ ایسران ” 
کسودک  ۵۱معترض از جملسه  ۰۱۱در ماه خپتامبر ]شهریور[، نزدیک به 

نفر نیز دختگیر شسسه انسس. در آیسریس   ۰۶۱۱۱کشته شسه انس   بی  از 
مراکز دانشگاهی    ۰۰۱شهر    ۰۰۶اعتراض جساگانه در  ۰۰۱شمارش، 

 کابج در خراخر ایران برگزار شسه اخت.
اعتراض ها با  جود هشسار فرمانسه خپاه پاخساران انسقسالب اخسالمسی 
مبنی بر توقف آنها به شسز ادامه یافته اخت. در مجلس شورای اخالمسی 

نماینسه در ماه نوامبر ]آبان[ یواهان مجازاز  ۰۰۱نماینسه مجلس از  ۰۰۱
اعسام برای معترضانی که به اتهام اجرایم خنگی ا علیه د بت بسه دادگساه 
معرفی می شونس، شسنس. اتهام ها علیه معترضان شامل اتهام مبهم قسیسام 

شسورش ”   “  فساخسس فسی االرض” ، “ دشمنی با یسا” ، “ علیه امنیت ملی
 “میلدانه اخت.

مجازاز همه ای  جرایم مبهم در ایران اعسام هیتنس. ر نس مداکمه بسا عسجسلسه 
انجام می شود   متهمان از داشت   کیل دب واه یود مدر منس که هیچ هم وانی 

 با اختانساردهای پذیرفته شسه بی  ابمللی نسارد.
  بسه “  مداربسه بسا یسسا” خابه را به اتهام  ۰۳رژیم در مشهس، مجیس رضا رهنورد 

اتهام کشت  د  مامور امنیتی   مجر ح کردن چهار ت  دیگر در مسال عسام اعسسام 
خابه را  بسه اتسهسام  ۰۳کرد. همننی  گزارش شسه اخت که رژیم مدی  شکاری 

هسا   امسنسیست  اختفاده از خالح خرد برای ایجاد رعب    حشت   نقسض آزادی” 
   مجر ح کردن یک بییجی رژیم اعسام کرده اخت.  “عمومی

خسام  ۰۱ها از ابگوی رفتاری ثابست رژیسم ایسران در  ها   اعسام ای  دختگیری
های متوابی در ایران که  گذشته اخت   میتقیمًا از یصلت ضس طبقه کارگری رژیم

 گیرد. گردد، نشاز می به د ران شاهان بازمی
یانسان پهلوی که در ب   مهمی از قرن بییتم بر ایران تیلط داشست، هسیسچ 

های کارگری را غیرقانونی اعالم کردنس،  م ابفتی را تدمل نکردنس، فعابیت اتدادیه
احزاب خیاخی م ابف را خرکوب کرد   م ابفان رژیم   مواضع خسیساخسی غسرب 
گرای آن را به زنسان انسایتنس. ای  امر که با فیاد بومی که از  یژگسی هسای رژیسم 
پهلوی بود، مرتبط بود، منجر به جنب  انقالبی شس که خرانجام به انقسالب مسلسی 

[   ر ی کار آمسن جمهوری اخسالمسی در ۰۳۵۱]بهم   ۰۰۱۰دموکراتیک فوریه 
 [ منجر گردیس.۰۳۵۸]فر ردی   ۰۰۱۰آ ریل 

در حابی که نیر های چپ   مترقی با حمایت گیترده تشکل های دانشجویی   
زنان از خرنگونی شاه حمایت می کردنس، ییلی ز د مش   شس که ر حانیست کسه 
در قابب آیت ابله یمینی به رهبری انقالب رخیس. قصس نساشتنس هیسچ دریسواخست 
ترقی یواهانه ای را برای تدقق فضای خیاخی دموکراتیک ارائسه دهسنسس، بسلسکسه 

 مصمم بودنس ایران را در مییر حکومت تئوکراتیک قر ن  خطایی ببرنس.
های شسیس علیه کیانی که م ابف اختقرار یک د بت تئوکسراتسیسک  در پاکیازی

های کلیسی چپ را دختگیر، شکنجه، اعسام   تبسعسیسس کسرد،    بودنس، رژیم ب  
 خاالری را  به شسز خرکوب کسرد.... عماًل هرگونه م ابفت با تدکیم حکومت دی 

رژیم در طوم حکومت  در برابر پذیرش حق فعابیت اتدادیسه هسای کسارگسری در 
خسازمسان  ۸۱   ۰۸های  کشور مقا مت کرده اخت. جمهوری اخالمی کنوانییون

های کسارگسری  ابمللی کار را که حقوق همه کارگران را برای عضویت در اتدادیه بی 
کنسس. در  کنس، نقض می های صنفی تضمی  می مورد ن،ر یود   شرکت در فعابیت

 ایران تنها فعابیت مجاز از طریق شوراهای اخالمی کار  ابیته به د بت اخت..
ای بسه  ، گر هی از کارشناخان حقوق بشر خازمان ملل در نامه۰۱۰۱در دخامبر 

هسای  عسام های گذشته   جاری مربوط به قستسل د بت ایران هشسار دادنس که نقض
ممک  اخت جنایت علیه بشریت باشس   در صورز تسا م ای   ۰۰۸۸زنسان در خام 

 ابمللی یواهنس شس... ها، آنها یواختار تدقیقاز بی  نقض
با  جود شعارهای ضسآمریکایی رژیم ایران، جمهوری اخالمی در تسمسام طسوم 

ها   منافع امپریابییتی باقی مانسه اخت.  از حمایت از  عمر یود متدس  فادار طرح
کنتراها در نیکاراگوئه،   ر ابط م فیانه با ایاالز متدسه   رژیم آپارتایسس آفسریسقسای 

ثباز کردن   خسرنسگسونسی  ، تا مشارکت فعام آن در بی۰۰۸۱جنوبی، در طوم دهه 
شسود.  جمهوری دموکراتیک یلق افغانیتان توخط ایاالز متدسه، را شسامسل مسی

جنگ دایلی در تاجیکیتان؛ تهاجماز   اشغام های بعسی افغانیتان   عسراق؛   
 حمایت میتمر آن از بریی از مرتجع تری  نیر های منطقه از جسمسلسه طسابسبسان. 
اینها اقساماز رژیمی نییت که نیر های چپ   مترقی بتواننس با آن معامله کننس یسا 
 بسسه عسسنسسوان مسستسسدسسس ضسسس امسسپسسریسسابسسیسسیسستسسی ر ی آنسسهسسا حیسساب کسسنسسنسسس...
حمایت از مطابباز مردم ایران برای صلح، دموکراخی   عسابت اجتمساعسی تسنسهسا 

 موضع مشر ع چپ ]در خطح جهان[ در رابطه با ایران امر ز اخت.
]اختیو بیشاپ عضو شورای اجرایی کمیته دفاع از حقوق مردم ایران )کودیر(    

 نماینسه کودیر در مذاکراز   گفتگو با اتدادیه های کارگری اخت.[
 
 . 



۱۰۴۱آذر  ۸۲دوشنبه   ۹    ۱۱۱۱شمارۀ    

 نوشتٔه پرابهات پاقنایک
نوبیبرابییم در فسرایسنسس تسوازن 
نیر های طبقاتی بایس به تغییرهای 

شسسسه    ریسسزی بسسس ن بسسرنسسامسسه
زیان طبقٔه کارگسر در  یودجوش به

همسه جسا تس  دردهسس. چسنسیس  
دهس. ن یت، ازآنجاکسه خسرمسایسه بسریسالف  ای به چنس دبیل ر ی می پسیسه

جسا  توانس در خراخر جهان متدرک باشس، پس برای خرمایٔه جابه نیر ی کار می
شود تا طبقٔه کارگر کشوری را در برابر طبقٔه کسارگسر  شونسه فرصتی فراهم می

اعستسصساب بسزنسنسس،  کشوری دیگر قرار دهس. اگر کارگران یک کشور دخت به
جا  خرمایه ای  گزینه را دارد که توبیسش را به یکی از کشورهای پیرامونی جابه

جویی کارگران در هر کشور به یکی از پیامسهسای تسهسسیسس  کنس. کاه  مبارزه
 شود.  جایی تبسیل می کننسٔه ای  جابه

طسوری کسه  دهی شسسه بسودنسس بسه اگر کارگران در خرتاخر جهان خازمان
افستسادنسس، بسلسکسه  راه نسمسی ها فقط در خطح ملی   در یک کشور به اعتصاب

زمان در چنسی  کشور   در همبیتگی با یکسیسگسر ر   طور هم توانیتنس به می
توانیت کارآمس باشس. امسا بسا  دهنس، آنگاه چنی  تهسیسی از خوی خرمایه نمی

جویانٔه طبقه کارگر در خطح جسهسان  افیوس بایس گفت چون پیکار جمعی حق
هنوز از هماهنگی    همیاری بریوردار نییت، چنی  تهسیسسهسایسی کسارخساز 

هنگی در پیکار کارگران در خطح جهان  هیتنس. درخت اخت که حتا اگر هما
جایی توبیس به مسکسانسی  توانیت در جابه داشت، خرمایه همننان می  جود می

تسوانیست  انسساز تسدسقسق آن مسی تهسیس بزنس، اما چشسم یکیر جسیس دخت به
های فسعسابسیست  ُپردردخرتر از ای  باشس. ای   اقعیت که کارگران حتا در مکان

تواننس در عرصٔه جهانی در هماهنگی با یسکسسیسگسر  توبیسی کنونی خرمایه نمی
جویی را در هسر   خود خرمایه عمل کرده   خطح مبارزه مبارزه بزننس، به دخت به

 دارد. مکان پایی  نگه می
ای ر ش  از ای   اقعیت شنایته شسسه اخست کسه تسمسرکسززایسی  ای  نمونه

شسود: ازآنسجساکسه  جویسی کسارگسران مسی خرمایه ابزاری برای خرکوب مبارزه
ای تسمسرکسزیسافستسه در  تمرکززایی خرمایه بیشتر با اختقرار چنسیس  خسرمسایسه

ای  های جسغسرافسیسایسی های پراکنسه یا در خراخر مکان ای از فعابیت مجموعه
ای  جویانٔه کارگران در هر مکان یا شایه پراکنسه همراه اخت، کنشگری مبارزه

یاص از کنشگری با یطر انتقام خرمایه به شعبه یا مکانی دیگر ر بر  اخت. 
خازی نوبیبرام میتلزم تمرکز خرمایه اما با پراکنسگی جهسانسی اخست،  جهانی

جویی کارگران تسدسمسیسل  ای کارخاز را بر مبارزه خانی ر ی مدس دیت هم ازای 
 کنس. می

ها    کنس ای  اخت که با تغییر فعابیت عامل د م که در همی  راختا کار می
داری پیشرفتٔه کسانسونسی بسه بسریسی از  جایی توبیس از کشورهای خرمایه جابه

زنسی   اعستسصساب  های قسرز چانسه یافتٔه پیرامونی، پایه توخعه کشورهای کم
هسای  شود.   از ذیسیسره داری کانونی خیت می کارگران در کشورهای خرمایه

طوری که کسارگسران  شود به ع،یم نیر ی کار کشورهای پیرامونی هم کم نمی
 ماننس. یابی به قسرز بیشتر بازمی در ای  کشورها از دخت

ای   اقعیتی پذیرفته شسه اخت که در د ران خلطٔه نوبیبرابییم در جسهسان 
یاطر  جود  داری کانونی پیوخته به قسرز کارگران کشورهای پیشرفتٔه خرمایه

شسود. یسکسی از  انبوه کارگران ذییره در کشورهای پیسرامسونسی تسهسسیسس مسی
داری در گذشته که اقتصاد جهانی بر اثر آن بسه د   های رشس خرمایه  یژگی

شس شکاف فزاینسه میان شرایط کسارگسران در کشسورهسای  ب   تقییم می
نیافته  داری   شرایط کارگران در کشورهای پیرامونی یا توخعه پیشرفته خرمایه

جسایسی  بود. در ای  د ره نه نیر ی کار   نه خرمایه توانسایسی تسدسرک   جسابسه
نساشتنس. چنی   ضعیتی دیگر  جود نسارد. افز ن بر ای ، نوبیبرابییم همیشه 

جایی خرمایه در کشورهای پیرامونسی    دهس که تدرک   جابه ای   عسه را می
پردازان نسوبسیسبسرام  های نیر ی کار در آن کشورها )ن،ریه کار گرفت  ذییره به

های نیر ی کسار بسازمسانسسه از د ران  پذیرنس که ای  ذییره ای   اقعیت را نمی
اختعمار   نیمه اختعمار هیتنس( به رشس شتابان اقتصادی یاری یواهس کسرد. 

ای به کاه  نیر ی کار در کشورهای پیرامونی دیگر کسارایسی  اما چنی   عسه
جای کساهس  حسجسم  مورد شسه اخت. در اقع، ن،ام نوبیبرام به نساشته   بی

دهسس. افسزایس   انبوه نیر ی کار در کشورهای پیرامونی آن را افسزایس  مسی

طبقٔه کارگر زیر 
 سلطٔه نولیبرالیسم

بیکاری در ای  کشورها با عملکرد نوبیبرابییم مرتبط   هسمسراه اخست   گساهسی 
جای کاه  تعساد کارگران شاغسل  صورز کاه  شمار ر زهای کار هر کارگر به به

 شود. نمایان می
هسا  شود. یکی از آن ای از د   یژگی نوبیبرابییم ناشی می چنی  افزای  بیکاری

من،ور باز کردن ایس   پس گرفت  حمایت د بت از توبیس ُیرد   کشا رزی دهقانی به
های بزرگ   تجارز کشسا رزی اخست. د مسیس   انسازی خرمایه ب   برای دخت

ر ی داد ختس آزادتر کاالها   یسماز فسرامسرزی اخست   یژگی، باز شسن اقتصاد به
من،ور حفظ خهم بسازار  های پیشرفته به  ری که هر توبیسکننسه را برای کاربیت فنا

دهسس   بسر شسسز آن  ناپذیر قرار مسی دایلی در برابر  ارداز زیر فشاری اجتناب
 ار اخت که با پیشسرفست  جویی در نیر ی کار امری نمونه افزایس. ازآنجاکه صرفه می
آیس، ای  به معنای افسزایس  نسر  رشسس  دخت می داری به در ن،ام خرمایه   ری فنا

طسور  خان، همسان ترتیب کاه  نر  رشس اشتغام اخت. بسی  ای   ری کار   به بهره
داری  که دهقانان   صنعتگران آ اره، شمار جوینسگان کار را در بس س  خسرمسایسه

یابس   خبسب  ها در آن ب   کاه  می دهنس، رشس شمار شغل اقتصاد افزای  می
ای موقعیت طبقه  شود. چنی  پسیسه های نیر ی کار می افزای  انسازٔه نیبی ذییره

 کنس. کارگر را در همه کشورها تضعیف می
کسنسس،  خومی  عاملی که مسوضسع کسارگسران را در هسمسه جسا تضسعسیسف مسی

خازی  احسهای ب   د بتی اخت. کارگران در  احسهای ب   د بتی  یصوصی
همواره بهتر از کارگران  احسهای ب   یصوصی در امور کارگری   خنسیسکسایسی 

های کارگری در هرکسام از  انس. ای   اقعیت از گیتردگی اتدادیه دهی شسه خازمان
درصسس از  ۱شود. برای نمونه، در ایاالز متدسه تنسهسا  ای  د  ب   فهمیسه می

کارکنان ب   یصوصی در قیاس با نزدیک به یک خوم کارمنسان ب   د بتسی 
انس. پس ای  نستسیسجسه حساصسل  )از جمله در حوزه آموزش( عضو اتدادیه کارگران

جویانٔه طبقٔه کارگر برای  های مبارزه خازی در خرکوب حرکت شود که یصوصی می
رفستسه از  هسم منسشان اثرگذار اخت.   ای  در جسای یسود ر ی های قانون یواخت

 کاهس. های اقتصادی می جویی کارگران در فعابیت مبارزه
جویانٔه طبقه کارگر هیتسیسم دبسیسلس   جسود  در فرانیه اگر شاهس پیکار مبارزه

ای  های نیر منس کارگری در ب   د بتی اخت. در هنس که ب   د بستسی اتدادیه
گیترده با پیشینٔه پیکارهایی ُپرافت سار   خسربسلسنسس داشستسه اخست اکسنسون بسا 

گام ادامه چنی  پیکارهایی بس ن تردیس دشوارتر گسردیسسه    خازی گام به یصوصی
 تر شود. های کارگری تنگ دهی اتدادیه خازمان  خبب شسه اخت که دامنه فعابیت

حام، آننه شایان توجه اخت نه ای   اقعیت اخت که نوبیبرابییم طسبسقسه  باای 
کنس، بلکه ای  اخست کسه بسا  داری تضعیف می کارگر را در مبارزه یود علیه خرمایه

جویی کارگران را شاهسس  حاضر افزای  مبارزه  جود ای  تضعیف نوبیبرابییم درحام
ازجسمسلسه در تسابیستسان  -آه  بریتانیا امیام چنسی  اعتصاب اخت. کارگران راه

راه انسایتسنسس. تسا امسر ز  های اییر را به تری  اعتصاب دهه در زمرٔه بزرگ -گذشته
انس   کسارفسرمسایسان را بسه  آه  پیشنهاد دختمزد کارفرمایان را رد کرده کارگران راه

کننس. کارگران راه آه  تنها  های دی   بهم  تهسیس می های بیشتر در ماه اعتصاب
تسر  ها،   جز اینان یسا پسیس  نییتنس. کارکنان پیت، پرختاران، کارکنان آمبوالنس

طسوری کسه رئسیسس حسزب  انس یا قرار اخت اعتصاب کننس به اعتصاب زده دخت به
صدبست کسرده  «یسماز ضر ری»کار از آ ردن ارت  برای اجرای  حاکم مداف،ه

 نقل عمومی، کسارگسران امسنسیست  اخت. در آبمان، کارگران بنسرها، کارگران حمل
آه ، هسمسگسی، یسا پسیس  از ایس   هوانوردی، کارگران خایتمانی،   کارگران راه

انس یا به ز دی اعتصاب یواهنس کرد. در مسورد دیسگسر کشسورهسای  اعتصاب کرده
خ نی دیگر، یموشی نیبی کارگران که تسا  طور اخت. به ار پایی هم  ضع همی 

 شود کنون مش صٔه د ران نوبیبرابییم بود به پایان یود نزدیک می
جویانٔه زحمتسکسشسان  بارٔه ای  ییزش مبارزه های غربی در  ار رخانه توضیح نمونه

 ار بر ای  بسا ر  نیبت دادن آن به اعتراض به تورم اخت. دیسگاه ای  توضیح نمونه
پساشسیسسن  هایی ماننس جنگ ا کرای  یا ازهسم اخت که تورم هم یود ناشی از عامل

گیری کر نا بوده اخت چنسان کسه گسویسی ایس  تسورم  چریٔه تأمی  در نتیجٔه همه
 داری نوبیبرام بیگانه اخت.  کمام با عملکرد خرمایه تمام
د  دبیل بسیهی ناکافی اخت: ن یت اینکه، نه ر یسساد  هرر ی، ای  توضیح به به

ارتسبساط  داری نوبیبرام بسیسگسانسه   بسی کر نا   نه جنگ ا کرای  با عملکرد خرمایه
نییتنس. در مورد جنگ ا کرای   اضح اخت که یاختگاه   پیسای  آن در راختسای 

بنسس  داری نوبیبرام پشت تالش برای حفظ برتری امپریابییم غرب بوده که خرمایه
ارتبساط نسیسیست:  داری نوبیبرام بیگانه   بی آمس کر نا هم با خرمایه آن اخت. پی 

میلی غرب برای از دخت دادن کنترب  بر فسنسا ری  گیترش   شسز آن پیامس بی
خایت   توبیس  اکی  اخت. افز ن بر ای ، اکنون بنا بر گزارش کمیتٔه مسنسصسوب 

از  ۰۰-رخس کسه  یسر س کسو یسس ن،ر می شسه از خوی نشریٔه پزشکی النیت به
آزمایشگاهی که در پژ هشی ن،امی  ابیته به امپریابییم دخت داشته اخست بسه 

بیر ن نشت کرده باشس. د م اینکه، چسرا تسورم 
 ۱۱ادامه  در صفحه  
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ها ممک  اخست  ها، در چنی  انت اباتی چپ پاربمانی شود. بر اخاس ن،رخنجی
گیری برای ابسراز اعستسمساد بسه  برنسه شونس. به همی  دبیل، پاربمان حتی از رأی

جمهور کاختیسو در تسالش بسرای جسلسوگسیسری از  د بت یودداری کرد. رئیس
پرخسی دربسارٔه قسانسون اخساخسی  های پاربمان، یواهان برگزاری همه کارشکنی

  پسایسان  ۰۳۰۳/۰۳۱۰موری در خام  تصویب شسه در د رٔه دیکتاتوری فوجی
ٔه اجرایی   قانون دادن به کشمک  گذاری شسه بود. پاربمان بسا  های میان د  قو 

جمهور م ابفت کرد. کاختیو همننی  یسواهسان  دادن چنی  ایتیاری به رئیس
اقتصادی ضایع شسٔه -یلقیا بود که در آن حقوق اجتماعی قانون اخاخی اهمه

تری   جسه  موری به یش  های پر  مدقق شود، حقوقی که در زمان فوجی بومی
 پایمام شسه بود.

آذر، تسالش کسرد  ۰۶پسر  کاختیو پی  از اختیضاح شسن   برکناری در ر ز 
تی کسه  ی  پاربمان را مندل کنس، که با اقسام متقابل پاربمان ر به ر  شس. در مس 

جمهور قانونی کشور بود، بارها به ا  اتهام فیاد اقتصادی یسا ایسالقسی    رئیس
های مافیایی زدنس تا از کار برکنارش کننس. همننسیس  د  بسار در  ارتباط با گر ه

بار مجبور به تغییر  زیران د بت شس،   حتسی  ۵۱پاربمان اختیضاح شس، بی  از 
دهسس  از احزب آزاد پر ا ایراج شس. ریسادهای یک خام   انسی اییر نشان مسی

که از زمان ر ی کار آمسن پسر  کاختیو، قشر مسمستساز کشسور مسبسارزه بسا ا    
گرا با خسابسقسٔه  جمهوری چپ انسازی در د بت ا  را آغاز کرد. تدمل رئیس خنگ

ز،  معلمی در ر ختاهای کشور، برای ای  قشر دشوار بوده اخت. طی ایس  مسس 
  گرایان ت  در دهسس، هایی در مقابل راخت نشینی پسر  کاختیو مجبور شس به عقب
 از جمله در تعیی   زیران د بت.

حزب کمونییت پر  کودتای اپاربمان نوفاشییتا را مدکوم کرد   آن را مانع 
اجرای ابرنامٔه اختقالم ملی، رشس   توزیع ثر ز، اصالح مابیاتی، تس ی  قانسون 
اخاخی نوی ، اصالحاز کشا رزیا دانیت که اهمگی برای مقابسلسه بسا فسقسر، 

 یورده اهمیت دارنس.ا فیاد،   اختثمار ابگوی نوبیبرابی شکیت
هسای  اییرًا  قایع مشابهی نیز در آرژانتی  ر  داد. پی  از ایس  نسیسز تسالش

گرا از جمله در بسرزیسل،  مشابهی برای کنار زدن نیر های خیاخی مترقی   چپ
 نز ئال، اکواد ر،   بوبیوی صورز گرفته بود. تالش زحمتسکسشسان آمسریسکسای 
التی  برای تأمی  زنسگی شاییته   بریورداری از ثر ز ملی همواره با مقسا مست 

هسای ایسیسر  رغسم پسیسر زی ر  شسه اخست. بسه داری جهانی   مدل ر به خرمایه
داری برای پسس  یواهان در کشورهایی مثل شیلی   برزیل، تالش خرمایه ترقی

امان ادامه دارد. در ای  نبسرد کسار    گرفت  مواضع از دخت رفته در ای  قاره بی
ها همواره در کنار زحمتکشان قرار دارنس   از حقوق   مبسارزٔه  خرمایه، کمونییت

 کننس.  آنها دفاع   حمایت می

 گردش به راست سیاسی در پرو
دهس کسه از زمسان ر ی کسار  ریسادهای یک خام   انسی اییر نشان می

انسازی در د بت ا  را  آمسن پسر  کاختیو، قشر ممتاز کشور مبارزه با ا    خنگ
گرا با خابقٔه معسلسمسی در ر خستساهسای  جمهوری چپ آغاز کرد. تدمل رئیس

 کشور، برای ای  قشر دشوار بوده اخت.
ها کشمک  خسیساخسی  دخامبر(،   پس از مسز ۱آذر ) ۰۶ر ز چهارشنبه 

گذاری کشسور پسر ، پساربسمسان آن کشسور کسه  میان قؤه اجرایی   قؤه قانون
های جهان  گرایان در آن اکثریت را دارنس، در اقسامی که بییار از رخانه راخت
تسالش »جمهور منت ب آن کشور را به اتهام  یوانسنس، رئیس «کودتایی»آن را 

عزم   از خمتی که در قؤه اجرایی داشت بسرکسنسار کسرد. پسسر   «برای کودتا
گرا بوده اخت، پس  جمهور پر  که معلم   فعام خنسیکایی چپ کاختیو، رئیس

 خیلٔه پلیس   نیر های دادختانی کل کشور بازداشت   بسه  از عزم شسن، به
اتهام شورش   بر هم زدن ن،م عمومی   نقض قانون زنسانی شسس. خسفسارز 
آمریکا در پر  نیز بالفاصله از عزم پسر  کاختیو اختقبام   حمایت کرد. گفتسه 

خام زنسان مدکوم شود. به گفتٔه  زیسر امسور  ۰۱شود که ممک  اخت به  می
یاطر نگرانی از ااذیت   آزارا   ایطر جسانسیا  یارجٔه مکزیک، پسر  کاختیو به

کنس، از مکزیک تقاضای پناهنسگی خیاخی کرده اخت. ا   که ا  را تهسیس می
همننی  از کمیییون حقوق بشر قارٔه آمریکا یواخست کسه بسرای ااحسقساق 

انسا دیابت کنس.  میهنان پر یی م  که یواهان عسابت حقوقا ا    احقوق هم
 جمهور پر  در ش  خام گذشته بود. پسر  کاختیو ششمی  رئیس

جمهوری که  همان ر ز چهارشنبه، یانم دینا بوالرته، معا ن پیشی  ریاخت
زمان با کاختیو در تابیتان خام گذشته انت اب شسسه بسود، بسه عسنسوان  هم

جمهور جسیس آن کشور خوگنس یاد کرد   ن یتی  رهبر زن در تاریه آن  رئیس
کشور شس. دینا بوالرته  کیل اخت   پی  از ای  نیز خسابسقسه تصسسی  زارز 
توخعه   شموم اجتماعی را در د بت پسر  کاختر  داشته اخت. معترضان بسه 
اقسام پاربمان در برکناری   بازداشت کردن پسر  کاختیو در بیمسا، پسایستس ست 

ها آمسنس. اجبهٔه کشا رزی   ر ختسایسی  کشور،   دیگر شهرهای پر  به ییابان
پر ا در اعتراض به اقسام پاربمان یسواخستسار اعستسصساب خسراخسری، آزادی 

فسقسط انستس سابساز    نسه -جمهور معز م،   برگزاری انت اباز پاربمانی رئیس
شسه اخت. بیشتری  حمایت از کساخستسیسو در شسهسرهسای  -جمهوری ریاخت

شود که بومیان در آنسهسا  های کوهیتانی،   مناطقی دیسه می مرکزی، اختان
 اکثریت دارنس.

یک هفته پس از برکناری پسر  کاختیو، در پی شسز گرفت  بدران خیاخی 
ها به کشته شسن هفت شهر نس، از  ها در پر ، که به گزارش رخانه   اعتراض

خابٔه پر  در یکی از مناطق د رافتادٔه آنسس،    ۰۸خابه    ۰۵جمله د  شهر نس 
ر زه در آن  ۳۱ابعاده  ها ت  منجر شس، د بت پر   ضعیت فوق زیمی شسن ده

پیمایی   تس،ساهسراز در حسام  کشور اعالم کرد. در نتیجه، حق تجمع   راه
حاضر تعلیق   دخت نیر های انت،امی برای مقابله با مردم باز گسذارده شسسه 

جمهور جسسیسس پسر ، زیسر فشسار  آذر، رئیس ۰۰اخت. همننی ، ر ز د شنبه 
ای را با هسف برگزاری ز دهنگام  های ییابانی، اعالم کرد که الیده اعتراض

(،   شایس حتی یسک ۰۰۱۳)بهار  ۰۱۰۰انت اباز عمومی خراخری در آ ریل 
تر کرده اخست،  خام ز دتر از آن، به پاربمان یواهس برد. آننه ا ضاع را  ییم

 ۳۳خابی گیترده در پر    افزای  شیوع کر نا در ایس  کشسور   قوع یشک
میلیونی اخت. گفتنی اخت که پر  د می  توبیسکننسٔه بزرگ مس در جسهسان 

 اخت.
یوزه پسر  کاختیو تر ِنس در انت اباز خراخری خام گذشتٔه پر  تسوانیست 

موری، دیکتاتور برکسنسار شسسٔه پسر ، را  موری، دیتر آببرتو فوجی ِکیکو فوجی
جمهور پر  آغاز  کار یود را به عنوان رئیس ۰۰۱۱مرداد  ۶شکیت دهس. ا  از 

ز ا  با دشواری های زیاد پاربمان آن کشسور  انسازی ها   خنگ کرد. در ای  مس 
ر  بوده اخت. از جمله، پاربمان چنس بار برای اختیضاح   برکناری کاختیو  ر به

ماه گذشته، ا  مجبور شس پنسج د بست   هسیسئست  ۰۳تالش کرده اخت. در 
آذر، پس از اینکه پاربمسان پسر  از  ۰ زیران پیاپی به پاربمان معرفی کنس. ر ز 

گیری برای رأی اعتماد دادن بسه آنسیسبسام تسورز، چسهسارمسیس   برگزاری رأی
 زیر د بت کاختیو، خر باز زد، آقای تورز اختعفا کرد،   یانسم بستسزی  ن یت
 زیر معرفی شس. طبق قانون پر ، اگر د بت د   عنوان پنجمی  ن یت چا ز به

توانس یواهسان بسرگسزاری انستس سابساز  جمهور می بار نتوانس رأی بگیرد، رئیس
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آمریکا   اتدادیٔه ار پا  ضعیت را بستر   به فر پاشی شرکت 
 ، کمک کرد.PDVSAنفت د بتی  نز ئال، 

بدران درازمسز خیاخی  نز ئال با ر یار یی حزب متدس 
خوخیابییت   متدسان  )از جمله در ارت ، دیوان عابی،   
مجلس مؤخیان جسیس( از یک خو،   مجلس ملی، گوایس    

. اش از خوی دیگر، شسز گرفت حامیان امپریابییتی
مادورو پس از کنار زدن گوایدو، روند "آشتی و 

گرا و  های راست صلح" ملی را با برخی از حزب
گذاران آغاز کرد که به "قواف  اجتماعی"  سرمایه

نوامبر سال جاری به میزبانی مکزیک،  ۶۲
خه میانجیگری نروژ، و قأیید آمریکا منجر شد. 

های  نز ئال را که آمریکا ضبط کرده  میلیارد دالر از خرمایه
بود توخط یک کمیییون خازمان ملل متدس برای رفع 
نیازهای اجتماعی مردم  نز ئال پس داده یواهس شس. 

داری آمریکا به شرکت نفتی ِشوران اجازه داد تا توبیس  یزانه
در  نز ئال را به مسز ش  ماه   فقط برای صادراز به 

 آمریکا از خر گیرد.
از نگاه حزب کمونیست ونزوئال، مادورو و 
بخای از نخبگان سیاسی او با سران مرقجع 

اند.  شان مت د شده اقتصادی و حامیان آمریکایی
ها معتقدند که هدف اصلی این اق اد،  کمونیست

سودآوری از راه حداکثر استثمار نیروی کار است. 
در ژ ییه گذشته قانون جسیسی برای تقویت امناطق  یژٔه 

گذاری  اقتصادیا همراه با معافیت از قوانی  مابیاز   قیمت
  تأمی  اجتماعی  ضع گردیس که فقط یک م ابف داشت: 

 اخکار فیگوئرا، دبیر کل حزب کمونییت.
های مترقی کارگری، دهقانان،   اعضای  حمله به اتدادیه

، د  ت  از ۰۱۰۸حزب کمونییت ادامه دارد. در خام 
دخت )که یکی از آنها عضو  رهبران کمونییت دهقانان تهی

کمیته مرکزی حزب بود( کشته شسنس. فیگوئرا آن تر ر را به 
یک بانس امافیاییا گارد ملی   افراد حزب متدس 

های دیگری، از جمله  خوخیابییت نیبت داد. انقالبی
بریی از اعضای حزب متدس خوخیابییت، نیز کشته شسنس 

گرا،  که نشان از دیابت قاتالنی دارد که خیاختمساران راخت
انس. اخکار فیگوئرا،  داران،   کارفرمایان اخت سام کرده زمی 

پس از انت اب مجسد در کنگرٔه اییر به خمت دبیرکل حزب 
کمونییت  نز ئال، گفت که در خه خام اییر حزب حاکم 

یی را زیر پا گذاشته  ماده ۰۸نامه  تقریبًا همٔه تعهسهای توافق
اخت. مذاکراز د جانبه برای پیشبرد همکاری در خام 

قطع شس. در نتیجه، اقطب بزرگ میهنیا در پی  ۰۱۰۰
پیر زی کامل حزب متدس خوخیابییت در انت اباز پاربمانی 

ر  شس   فیگوئرا    با یک انشعاب ر به ۰۱۰۱دخامبر 
تنها  "(APR)متدسان  در ائتالف اآبترناتیو انقالبی مردمی 

 مانسنس.
های چپ شرکت کننسه در  حزب کمونییت   دیگر حزب

هر د  انت اباز شکایت داشتنس که از پوش  یبری 
انس. در پاخه به ای  اتهام، ماد ر     ها بریوردار نبوده رخانه

 های چپ در ائتالف  معا ن  ی حزب کمونییت   حزب
APR  .را به همسختی با امپریابییم آمریکا متهم کردنس 

های ای  اتداد با حزب د بت را  اخکار فیگوئرا پینیسگی
دانس. در حابی که کنگره شانزدهم حزب در مورد پتانییل  می

گراییا ابراز شک   تردیس کرد، ا   انقالبی چنی  اپیشرفت
امپریابییتیا را مدکوم نکنس.  مراقب بود که ای  اجبهٔه ضس 

های کارگری،    ، اتدادیه بییاری از نیر های چپ
های دهقانی از موضع حزب کمونییت در ایتالف   جنب 

 کننس. با حزب متدس خوخیابییت دفاع می

 ادامۀ بیست و دومین کنگره شورای جهانی صلح ...  ها ... ادامۀ دربارٔه اختالف کمونیست

ایس  دبسیسل اخست کسه  ارتباط باشس بسه توانس بیگانه   بی داری نوبیبرام نمی کنونی با خرمایه
ها اغسلسب بسه  گشایی از آن داری ای   یژگی را دارنس که تالش برای گره های خرمایه بدران

دبسیسل  داری نوبیسبسرام بسه انجامنس. خرمایه هایی دیگر در شکلی متفا ز می پسیساری بدران
داری، بسه  تک کشورهای خرمایه افزای  خهم مازاد توبیس، هم در تمامیت یود   هم در تک
 یسژه ایساالز مستسدسسه،  داری به توبیس بی  از نیاز گرای  دارد. کشورهای پیشرفتٔه خرمایه

کننس نر  بهره را تا خسطسح نسزدیسک  ها اخت که برای غلبه بر ای  معضل کوش  می مسز
های مابسی از  صفر نگه دارنس   برای ای  کار بانک مرکزی ای  کشورها از راه یریس ابهابرگا

شود، مقسار هنگفتی نقسینسگسی  های یصوصی   تجارتی که اتیهیل ِکمیا نامیسه می بانک
گیری بسرای هسر اقسسامسی،  داران در تصمیم کننس.  اکنون خرمایه را  ارد چریٔه اقتصاد می

کننس. در دخترس بودن حجم ع،یمی از نقسینگی بسا  های مرتبط با آن را ارزیابی می رییک
هسا  های بییار پایی  بهره، یطرهای مرتبط با افزای  درصس خود فر ش را برای شرکت نر 

همی  دبیل اخت که چنسی  شرکت بزرگ آمریکایی در ن یتی  فرصت  دهس. به کاه  می
هایی دیگر  خاز تورم کنونی شسنس. بس ن تردیس عامل درصس خودشان را افزای  دادنس   خبب

هم در ای  امر نق  داشتنس، اما ای  عامل اخاخی تورم کنونی را نبایس فراموش کسرد. ایس  
یورش میتقیم به اختانساردهای زنسگی زحمتکشان اخت که در همه جا اعتراض شسیسشان 

بیست رخسیسسن  ای از به بس  را برانگی ته اخت. ای  جنب  زحمتکشان در جای یود نشانه
 نوبیبرابییم اخت.

 ادامۀ طبقٔه کارگر زیر سلطٔه نولیبرالیسم...

مبارز در راه صلح   همبیتگی با حقوق مردم، به پایان رخیس. بیانیٔه خیاخسی شسورا د  ر ز 
کامل مورد بدث   بررخی قرار گرفت   همراه با برنامٔه عملی شورا   اعضای آن به تصویسب 
اکثریت رخیس. جمشیس احمسی، معا ن دبیرکل کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایسران )کسودیسر( 

    نماینسگی از جنب  هواداران صلح، دموکراخی،   همبیستسگسی در ایسران در بسدسث به
نهایی نشیت اییر شورا، بر اهمبیتگی... بسا    گوهای کنگره شرکت داشت. در بیانیهٔ  گفت

مردم ایران   مبارزٔه آنها برای حقوق اجتماعی، خیاخی،   مسنی   عسابست اجستسمساعسیا   
مدکوم کردن قاطعانٔه ااقساماز خرکوبگرانٔه اییر دختگاه امنیتی ]حکومت[ علسیسه زنسان، 
جوانان،   زحمتکشانا تأکیس شس. همننی ، ابا هرگونه مسایلٔه یارجی در ایران، از جسمسلسه 

رخسانسسا  کننسٔه اقتصادی   بانکی که بی  از همه به مردم ایران آخیب مسی های فلج تدریم
کننسٔه کمیتٔه یا رمیانٔه شورا نیز به اهمبیتسگسی  قاطعانه م ابفت شس. در گزارش هماهنگ

با مبارزان راه صلح، کارگران،   نیر های مترقی ایران برای تدقق حسقسوق دمسوکسراتسیسک، 
های عمومیا اشاره شس   ااقساماز خرکوبگرانٔه دختگاه امنیستسی  اجتماعی، مسنی،   آزادی

نامشٔه  ۱۱۱۴شمارٔه  یژه زنانا قاطعانه مدکوم شس. ) رژیم ]ایران[ علیه ت،اهرکننسگان، به
های اشورای  .( در ادامٔه کار نشیت، برای پیشُبرد فعابیت، را ببینید۱۰۴۱آذر  ۰مردم، 

نفره انت اب شسنس. پاالپ خینگوپستسا،  ۰۳نفره   دبیریانٔه  ۰۱جهانی صلحا، شورای اجرایی 
دبیرکل خازمان صلح   همبیتگی هنس، با اکثریت آرا به ریاخت جسیسس اشسورای جسهسانسی 
صلحا انت اب شس. در نتیجه، خوکور  گومز، نماینسٔه مرکز برزیلی دفاع از هسمسبسیستسگسی   

های فرا ان یانسم گسومسز در  گیری کرد. به پاس کوش  صلح، از خمت ریاخت شورا کناره
تقویت جنب  صلح، از ا  خپاخگزاری شایانی شس. پافیلیس   ایرکلیس تیا داریسسیسس، از 

کل    های دبیر مجسدًا به ترتیب به خمت  زدایی جهانی   صلح، نماینسگان کمیتٔه یونانی تن 
یی نیز انستس ساب  های منطقه کننسٔه نشیت دبیر اجرایی انت اب شسنس. میئوالن هماهنگ

نسوامسبسر  ۰۰(   ۰۰۱۰شسنس. بییت   د می  نشیت اشورای جهانی صلحا در شب خوم آذر 
هسای د خستسی  یستسنسام  ( با خپاخگزاری از کمیتٔه صلح  یتنام   اتدادیسٔه خسازمسان۰۱۰۰

(VUFO)ریزی یوب در برگزاری موفق ای  نشیت، بسه پسایسان رخسیسس. ر ز  ، برای برنامه
نوامبر(، کنفرانس صلح هانوی برگزار شس که در آن پاالپ خینگوپتا، رئیسس  ۰۵چهارم آذر )

جسیس اشورای جهانی صلحا،   نماینسگان چنس خازمان جهانی هسمسبسیستسٔه دیسگسر مسانسنسس 
(، فسراخیون جهانی دموکراتسیسک زنسان  (WFTUهای کارگری  فسراخیون جهانی اتدادیه

(WIFD) فسراخیون جهانی جوانان دموکراز ،(WFDY)  در چهار گر ه مجزا خ نسرانسی
 کردنس.

هسای د خستسی  یستسنسام  میزبانان نشیت اییر، کمیتٔه صلح  یتنام،   اتدادیٔه خسازمسان
اختعماری  یتنام، ترتیب دادنس.  بازدیسهایی از آرامگاه هوشی می ، مبارز   انقالبی بزرگ ضس 

جمهور  یتنام،   نیز رئیس جبهٔه مسیسهسنسی  یستسنسام بسا  همننی ، نوی  ژ ان فوک، رئیس
 گو کردنس. در ر ز پایانی، همٔه مهمانان از یلیج ها بونسگ، یسکسی از  مهمانان دیسار   گفت

گانٔه امر زی در جهان، دیسار کردنس. کسمسیستسٔه صسلسح  یستسنسام   اتسدسادیسه  عجایب هفت
تنها بییت   د می  مجمع عمومی اشورای جهانی صلحا را  های د ختی  یتنام نه خازمان

 با موفقیت میزبانی کردنس، بلکه تدوالز انجام شسه در  یتنام   پیشرفت   تسوخسعسه در آن
 کشور به خوی خوخیابییم را نیز به نمای  گذاشتنس.
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ای از رابرت گریفیتز، دبیرکل  نوشته-بر اساس سفر
 حزب کمونیست بریتانیا

 
شود که رشس اقتصادی  نز ئال )توبیس نایاب   بینی می پی 

درصس  ۰۱تر از اقتصادهای دیگر قاره باشس   به  دایلی( در خام جاری   خام آینسه خریع
درصس بیشتر از ۰درصس اخت(، یعنی حس د  ۶ابمللی پوم  بینی صنس ق بی  برخس )پی 

درصس کاه  یابس.  بی هنوز راه زیادی در پی   ۸یا  ۱به  ۰۱۰۳،   در خام ۰۱۰۰خام 
برابر شود   به ارقام پی  از آغاز کاه  بهای نفت  ۳اخت تا میانگی  توبیس   درآمس خرانه 

در یک دهه پی  برخس. کاه  شسیس ارزش بوبیوار فوئرته، پوم  نز ئال، موجب شسه که 
 ها ترجیح دهنس از گردشگران یارجی دالر آمریکا بگیرنس. بییاری از فر شگاه

مشکالز دیگر نیز همننان ادامه دارد، از جمله 
های د بتی    گذاری در ب   کمبود خرمایه

های  علت تدریم یصوصی   تشسیس ای  کمبود به
د بت آمریکا   اتدادیٔه ار پا، رتبه اعتباری پایی  

های  یاطر ناتوانی در بازپردایت بسهی  نز ئال به
های گرفته شسه از چی (،     یژه  ام د بت )به

مهاجرز گیتردٔه کارگران   کارفرمایان. قطع شسن 
برق در شهرها امری متسا م شسه اخت. تأمی  آب 

آیس. جرایم ییابانی    در پایت ت هم گاهی پی  می
های یانگی نیز بر اثر فقر تشسیس شسه  یشونت

 اخت.
هاخت در  بهبود اقتصادی که  نز ئال مسز

انت،ار آن اخت، بیشتر از راه افزای  صادراز نفت 
هاخت که ای  کشور توبیسکننسٔه بزرگ نفت در جهان برای تأمی  نیازهای  اخت. مسز

دایلی   تجارز یارجی یود به ای  خویت فییلی  ابیته اخت. پس از انقالب بوبیواری 
جمهور هوگو چا ز ضم  مبارزه با فیاد، ب   بزرگی از درآمس  ، رئیس۰۰۰۸در خام 

حاصل از افزای  قیمت جهانی نفت را به بهساشت   درمان   آموزش ایتصاص داد. به 
در  نز ئال بییار بهتر از  ۰۰- میر ناشی از کو یس همی  علت، آمار ابتال، بهبود،   مرگ

های اقتصادی د بت  آمار کشورهای همیایه بوده اخت. با همٔه اینها، بریی از خیاخت
ی   مهمی دارد.   نز ئال منتقسان جس 

تری از  جر نیمو کاررا، دبیرکل فقیس حزب کمونییت  نز ئال، معتقس بود که ب   بزرگ
گذاری کرد تا طبقٔه  ها   درآمسهای نفتی را بایس در صنایع خنگی    متوخط خرمایه  ام

خرعت  کارگر صنعتی گیترش پیسا کنس. اصالحاز ارضی بایس تیریع شود   کشا رزی به
مکانیزه شود تا  ابیتگی بی  از حس   نز ئال به  ارداز مواد غذایی کاه  یابس. جر نیمو 
همننی  در برابر پیشنهاد د بت چا ز مبنی بر اندالم حزب کمونییت  نز ئال مقا مت 

 کرد.
، ر ابط بی  د  حزب تا مرز ۰۱۰۳پس از درگذشت ای  د  رهبر خیاخی در خام 

یی ا حسزا بی  آنها در  ماده ۰۸نامه  هایی ماننس توافق رغم تالش گییتگی تیره شس. علی
داری در  نز ئالا از طریق تعمیق فراینس انقالبی  ابرای مقابله با بدران خرمایه ۰۱۰۸فوریه 

جمهور نیکوالس ماد ر ، ای  تیرگی ادامه یافت.  تدت رهبری رئیس
ها از نامزدی ماد ر   در آن توافق، عال ه بر اعالم حمایت کمونییت

در انت اباز بعسی، بر عزم هر د  حزب برای مقابله با امپریابییم   
انماینسگان دایلیا آن ماننس یوان گوایس  تصریح شس. خام گذشته، 

های  در  ار پا از گوایس ، در پی شکیت خرانجام پشتیبانی اتدادیهٔ 
برای تغییر قانون اخاخی     تالش

پایان  شورش با حمایت آمریکا،
 گرفت.

در جبهٔه دایلی، اتوافق  حسزا 
رفت از  اعالم کرد که راه بر ن

بدران انبایس به خود بورژ ازی   
های فراملیتی، بلکه بایس به  شرکت

 جوی  خود منافع مردم   در جیت
یک ابگوی جسیس حکومتی   
غیر ابیته به درآمسهای نفتی 
باشس.ا طبق مفاد دیگر آن توافق، 
هر د  طرف متعهس به گیترش 
حقوق   مزد کارگران شسنس، از 

های کارگری    های کارگری   تشکل جمله با تقویت اتدادیه
های کارگری   مردمیا در نهادها    انسازی اکنترم انقالبی؛ راه

های دهقانی؛ بریورد با  موخیاز د بتی؛ حفاظت از تعا نی
دموکراتیک د بتی؛ از بی  بردن قسرز  مقام های فاخس   ضس 

اندصارهای یصوصی؛ کار مشترک برای پیشبرد   اجرای مفاد 
های ماهانه در  های توافق،   برگزاری جلیه توافق؛ گیترش دامنه

در شانزدهمین کنگرٔه حزب خطح ملی. با همٔه اینها، 
کمونیست در اوایل نوامبر سال جاری، انتقادهای حزب 
کمونیست از دولت حزب مت د سوسیالیست مادورو به 

 م کوم کردن آشکار دولت قبدیل شد.
دبیل پردایت  در شرایطی که ب   بزرگی از درآمس نفتی کشور، به

های غیرتوبیسی،  یارانه به ب   یصوصی، پردایت بهرٔه  ام
بها   اجاره زمی  به بزرگ مابکان،   تقلب   فیاد از  افزای  اجاره

یافت   حقوق کار تعلیق  رفت، مزد کارگران کاه  می بی  می
یافت.  های زنسگی،   بیکاری افزای  می ها، هزینه شس،   قیمت می

های نفتی   مابی   تجاری  تدریم

دربارٔه اختالف 
ها با  کمونیست

 ونزوئال  مادورو در دولت

  ۱۱ ادامه  در صفحه 

از نگاه حزب کمونیست ونزوئال، مادورو و بخای از نخبگان 
شان  سیاسی او با سران مرقجع اقتصادی و حامیان آمریکایی

ها معتقدند که هدف اصلی این  اند. کمونیست مت د شده
اق اد، سودآوری از راه حداکثر استثمار نیروی کار 

های چپ  است...مادورو و معاون وی حزب کمونیست و حزب
را به همدستی با امپریالیسم آمریکا متهم  APR در ائتالف 

 کردند. 


