
 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

سرانجام  گروه طالبان  در افغاغاناغ غان 

قدرت را تحویل گرفت. اینکه تصرف پغ  

درپ  شهرها ومناطق مخ لف افاانا ان و 

سپس پای خت آن کابل، ط  یک  دو هف ه 

از قدرت و محبوبیت طالبان  و یا نغفغرت 

مردم از نیروهای خارج  وآمریکا و ناتو و 

دس گاه دول   مافیائ  دست نشانده شان 

که در فااد و رانت خواری  و ق ل و غارت 

شهره عالمند ناش  میشود و یا تغوطغ غه 

آمریکا و ناتو برای  تحویل سالح و تالیم  

بدون مقاومت ارتش افاان به گروه طالبان، 

حرف و حدیث بایار است و امغا نغقغش 

امپریالیام آمریکا و کشورهای غغربغ  

درساخ ن وپرداخ ن طالبان و انغوا  و 

اقاام گروه های مرتجع جهادی  و تقویت 

مال  و تالیحات  آنها برای  اس فغاده در 

نقشه های راهبردی در منطقه غیرقغابغل 

انکار است . امپریالیام آمریکا اب غدا در 

مقابله با دولت سکوالر و مورد حغمغایغت 

اتحاد شوروی و سپس حضور دراز مغدت 

بمنظور مقابله با رقبای بین المغلغلغ  و 

منطقه ای خود وارد افاانا ان شد. اکنون 

در مخالفت با برنامه ها و طغرح هغای 

اق صادی چین و قدرت نظام  روسیه  از 

یکاو وگره خوردن آن با منافع  پاکا ان 

م حد آمریکا در مقابله با هند از سغوی 

دیگر زمینه بقدرت رسیدن دوباره طالبان 

 را فراهم کرده است  .

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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بیانیه  سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست درباره تحوالت 

 افغانستان

 2در صفحه  ادامه

عضو کمیته “ موسی باباخانی”ترور 

مرکزی حزب دمکرات کردستان را 

 محکوم میکنیم

مبارزه ای  مبارزه برای محیط زیستی سالم و زیست بومی پایدار
 است سرخ و سبز

ری واآ زر ِا ا  تا  ا اوش رنازت 
ت
ا اتاا ایلاوشت ناوشاتاآ ای ان ر اای اناور یلاون یلاا ا ای ااون

م
این نوشتار تاا

ری خالصۀ فهر ی گوناآ ای ا ای ان 
ت
 ایی اخبار رون انتشار یافتآ ا ی. نوشتۀ ر ای یلون تا

 هانی وآ زر یط زو نشسی ِا 
ر
ان  ماماهاوری خاواهااش  او ااااو زیلا ارا  و ”   ور

ت
همسانی یلاا

ان طرف ایشاش ارائآ شده وآ خوشب تاناآ زر اخاتاااار خاواناااداااش اخاباار رون  ارار  ”  الئاک ایراش 
 گرفتآ ا ی. 

 الآ ای زر حاب    ۵۲یلطالعۀ نوشتار یلورز ذور برای یلن وآ  اِقآ عضو ی و فعالای بی  ان
ر زانمارک را زارم و زر طوو این یلد  هم زر یلباحث نیسی یلحایط و هام زر  اتحاز رسخ و  و 

وی زاشتآ ام یلایآ بیس خوشحایل ا ای. ن ارا ِاآ نانار یلان ِاحاث و    فعالیتهای یل بوط ِآ رش رسر
ایلوش یلسائل یلحاط نیسی ایراش ان اهّمای فوق العازه ای برخورزار بوزه وآ ِاایسا    گفتگو  اون

زه تر ِآ رش ارزاختآ شوز.   00در صفحه  ادامه بیشو  و گسو 

 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:

دادگاه حمید نوری، آغازیست برای به محاکمه کشاندن همه 
 جنایتکاران جمهوری اسالمی!

 تبلیغ و ترویج 
 

بطوریکه میدانیم تبلیغ و ترویج یکی 

از عرصه های مهم عملی فعاعاتعیع  

کمونیستها محسوب معیعدعواگ ا عر 

وظیفه کمونیستها متدعکعک کعرا  

پروتتاریا و رهبری مبارزه طبقاتی آ  

اسعع چ  ععه ار عععرصععه مععبععارزه 

سوسیاتیستیچ یانی مبارزه با طبعقعه 

سرمایه اار جه  برقراری جعامعاعه 

سوسیاتیستی و  عه ار معبعارزه 

اموکراتیکچ یانی مبارزه ای که اهعم 

نیرو و توا  آ  مصعرو  بعدسع  

آورا  آزاایععهععای سععیععاسععی و 

اموکراتیزه کرا  رژیم سیاسی اس چ 

تبلیغ و ترویج نقش اسعاسعی بعازی 

 میکنندگ

هشدار به توده های زحمتکش کرد 
وترک نقده وکارگران وزحمتکشان 

 کردستان وآذربایجان
 01صفحه  

 1صفحه 

حاکمیت سیاه طالبان را 
 نباید تحمل کرد

اعالمیه شورای همکاری 
 نیروهای چپ و کمونیست

 

 در بارۀ کوبا“ black live matter” بیانیۀ حرکت بین المللی 

 01صفحه  

 7صفحه  

 8در صفحه  ادامه

 1صفحه  



 

 ااامه متن از صفحه اول

گگگ این واقایتی انکارناپذیر اس  که امپریاتعیعسعم 

آمریکا و متحدا  غربی و منطقه ای آ  باتغعیعیعر 

سیاس  راهبرای ار جها  و مقابله با طرح هعای 

اقتصاای  ین و قدرت نظامی روسیه از معدتعهعا 

قبک نقده راه بقدرت رساند  طاتبا   بمنظور نعا 

امن نگهداشتن منطقه  را ار استور قعرار ااا ه 

اس  آمعوز ”  ارتش ” بواند و امروز ا ر میبینیم  

ومسلح به سالح های امریکائی افغانستا  با بیعش 

هزار پرسنک  یکی پس از ایگری تسلعیعم  033از 

 روه  ند اه هزار نفری طاتبا  میدوند و روسای 

فاسد اوتتی و مافیای مورا حمای  آمریکا یعکعی 

پس از ایگری با االرهای باا آوراه  و اسعتعرنعج 

مرام رنجکدیدهچ افغانستا  را رها کراه و پا بفرار 

میگذارندچ نتیجه تغییر استراتژیک ار سعیعاسع  

های جهانی و منطقه ای آمریکا و محصول زا و 

بند قدرت هائی اس  که معنعافعو  عوا را ار 

 باز رااند  طاتبا  به قدرت میدانند گ

ترایدی نباید ااش  که عالوه براستگاه اوتعتعی 

وارتش افغانستا  که ساتها توسط سعازمعانعهعای 

جاسوسیچ امنیتی آمریکا و ناتو تالیم ایده انعد و 

اکنو  تحویک طاتبا  اااه شده اند افسعار  عروه 

مرتجو طاتبا  نیز بارشته های مختلع  معرععی 

ونامرعی اراستا  آمریکا و متحد همیدگعی آ  

پاکستا  اس  که کنترل کاملی بر رهبری طاتبا  

اارا و روهی که مدام بوسیله کدورهای مرتعجعو 

منطقه نظیر عربستا   ساوای امارات متحعده و 

سایر شیوخ  حاشیه  لیج فارس حمای  ماتعی و 

تدارکاتی و ایدئوتوژیک شده اند کدعورهعائعیعکعه  

تماما ار ید ا تیار آمریکا و ناتو میباشنعد و بعه 

استراتژی آنها ار منطقه  عدمع  معیعکعنعنعدچ 

کدورهائی که امیدوارند با تعحعویعک قعدرت بعه 

طاتبا  زمینه جنگ شیاه وسنی ار مرزهای ایرا  

را نیز اامن زاه و موقای   وا را ار منطقه و ار 

برابر جمهوری اسالمی تقوی  کننعدگ معتعقعابعال 

جمهوری اسالمی نیز ارکوتاه مدت با تعرسعانعد  

مرام بپا  استه ایرا چ این بار با توتوی طعاتعبعا چ 

جنبدهای اجتماعی بویژه جنبش کار ری  را کعه 

ار ساتهای ا یر امید تغییرات بنیاای را ار ایعرا   

و به تبو آ  ار منطقه روشن کراه اس  سرکعوب 

و به حاشیه براندگ بدین ترتیب تمام مرتجایعن و 

نیروهای ضد بدری جهانی ومنطقه ای ارپی بهره 

جوئی بمنظور پیدبرا سیاس  هعای اا علعی و 

منطقه ای  ویدند و اراین میا  مرام رنجدیعده 

افغانستا  همچنا  ار رااب ستم و استثعمعار و 

تبایض وسرکوب وقتعک وکدعتعار  عرفعتعار و 

 سرنوشتی نامالوم ار پیش روی اارندگ

 

زمینه های عین  واج ماع  وضعی غ  کغه 

 درافاانا ان شاهد آنیم

 

این واقای  را باید ار نظر عرفع  کعه ارکعنعار 

ا اتتگری نیروهای  ارجی چ زمینه های عیعنعی 

اجتماعی نقش اساسی ار تحعوالت کدعورهعا و 

جوامو مختل  انسانی بازی میکنندگ قدرت هعای 

 ارجی نیز ارس  با توجه به همین ععوامعک و 

زمینه های عینی اجتماعی و روبنائی و فرهنعگعی 

اس  که استراتژی هعای  عوا را تعدویعن و 

 تاکتیکهای متناسب با آنرا برمیگزینندگ 

عالوه برنقش سطح تکامک نیروهای توتیعدی  و 

مناسبات مترتب برآ  که این بیانیه  عنعجعایعش 

اما یکی از عوامک معهعم  -پراا تن به انها نیس 

اس  اندرکار وموثر ارتحوالت افغانستا  و اغلعب 

کدورهای  اورمیانه که ار یر جنگهای مختعلع  

اا لی و  ارجی ارطول ساتیا  متماای هستنعد 

و برغم کوشش نیروهای آزاایخواه وسوسیاتیسع  

و  پچ حتی روزنه ای برای ازاای و بعرابعری  و 

اموکراسی ارحد بورژوائی آ  نیز دعواه ندعده 

اس چ هما نا شیوه  ذاراین جوامو بعه معرحعلعه 

سرمایه ااری و سا تارهای متناقض اقعتعصعاایچ 

اجتماعیچ ملیچ مذهبی   ند وجهی آنها اس  که 

به نوبه  وا محصول اورا  استعاعمعاری ونع عو 

استاماری و ا اتتگری قدرتهای جهانی  ار رونعد 

 این  زارمیباشدگ

از نزایک به یک قر  پیش و از هعنعگعامعی کعه 

سرمایه ااری وارا مرحله امپریاتیستی  وا شعد 

روند طبیای رشد سرمایه ااری ار این کدعورهعا 

بلحاظ رشد عقب مانده  و از جمله ار افغانسعتعا  

که موضوع مورا بحث ما اس چ متعوقع  شعد و 

سا تارهای کهن ارکنار تحوالت نوین به حعیعات 

 وا ااامه اااند گ ترکیبی از جناح های مختعلع  

بورژوازی نوپا و سرا  ایالت وعدایرچ بزرگ ماتکا  

و رهبرا  مذاهب مختل  ار سازش باهم سا تعار 

اوتتهای استبداای فاسد و ازا و مافیائی را بعرپعا 
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بیانیه  سازمان اتحاد 

فدائیان کمونیست 

درباره تحوالت 

 افغانستان



 

کراندگ ار این کدورها برغم تالشهای  اه  عداری 

بورژوازی نوپا و طبقه متوسط و تحصیک کرا عا چ 

اما هر ز یک اوت  ملی بمعفعهعوم واقعاعی آ   

نتوانس  شکک بگیراگ به عبارت ایعگعر ار ایعن 

کدورها روند رشد سرمایه ااری  هعیعچعگعاه بعه 

ارتقاء نیاف  بلکه  همبوا هائی شکک “ اوت  مل ”

 رفتند که بدو  استبداا و ایکعتعاتعوری معورا 

حمای  یک یا  عنعد قعدرت بعرتعر  عارجعی 

نمیتوانستند به حیات  وا ااامه اهندگ هر اه کعه 

بنا بر سترش نارضایتی عمومی و جنبدهای تواه 

ای و یا ار نتیجه تحوالت بین اتمللی و منطقه ای 

این  همبوا ها ترک برااشتعه اسع  از ال آ  

ا تالفات ملی و مذهبیچ قومی و قعبعیعلعه ای 

سرکدیده و ار نتیجه این همبواها بعه اجعزای 

تدکیک اهنده  وا تقسیم شده اند و ارپعی آ  

هرج و مرج وجنگ های فرقه ای طوالنعی معدت 

جاماه را از پویائی و تحول باز ااشته اسع   واز 

طرفی حمای  اول  ارجی از این استه جات ار 

راستای منافو اقتصاای و سیاسی و ژئوپعلعتعیعک  

 وا جاماه را ار منجالب مذهب و رافات وفقر و 

اعتیاا و جنگ وکدتار  رفتار کراه اس گ ار ایعن 

میا  ماموال آ   روه هائی که با توسک به مذهب 

و یا قوم و عدیره ای قویتر انسجام الزم را بدسع  

ار موازنه قدرت اس  باال را پیدا میکنند  آوراه و

با حمای  قدرتهای   ارجی ذینفو ازتعاریعک  و 

و “   معلعی”  انه تاریخ سربرآوراه ومدعی منافعو 

ار این جوامو  وجوا این  . قدرت سیاسی  میدوند

سا تارهای  ند وجهی و  روه ها و استه جعات 

قومی قبیله ای و مذهی همواره بعه قعدرتعهعای 

امپریاتیستی این امکا  را میدهد تا با معبعارزات 

امکراتیک و سوسیاتیستی طبقه کار عر و تعواه 

های زحمتکش و نیروهای انقالبی  به معقعابعلعه 

بر یزند و به  ونین تعریعن وجعهعی تعحعوالت 

امکراتیک را متوق  کنندگ تعاریعخ کدعورهعای 

منطقه ازجمله افغانستا  مبین همین واقعاعیع  

اس  که بنظرما بدو  توجه  به آ  و ارس آموزی 

ازآ  و ارائه برنامه و راه حک معبعارزاتعی ارسع چ 

نیروهای  پ و اموکراتیک  افغانستا  قعاار بعه 

 تحوالت بنیااین اراین کدور نخواهند بواگ 

وضای  امروز افغانسعتعا  کعه تعرس وحدع  

برمراما  رنجدیده آ   سایه  سعتعراه اسع  گ 

محصول برنامه راهبرای  قدرتهای امپریاتیستی و 

عربستا  ساوای و پاکستا  اس   که  از  عهعار 

اهه قبک برای مقابله با تحوالت اموکراتیک  ار 

افغانستا    روه های جهاای و قومی و قبیله ای 

را سازما  اااه و با تامین ماتی وتسلیحاتی آنها را 

بجا  مرام اندا تند و سعرانعجعام بعا کعمعک 

تسلیحاتی و ماتی و انسانی سنگیعن آمعریعکعا و 

متحدین آ   از جمله کدورهای مرتجو منعطعقعه  

وارا کابک شدند و با اس  زا  بعه  1031ارسال 

جنایاتی فجیو از جمله کدتن  نعجعیعب ا  و 

براارش که ار افترسازما  ملک پناه  رفته بوانعد 

وترتیب ااا  اعدام های  یابانیچ سنگسار زنعا چ 

بستن مدارس و قتک و غارت واز بین بعرا  آثعار 

تاریخی و هرآنچه که ندانی از پیدرف  و تعمعد  

ااش چ تمام اس  آوراهای  ندین ساتعه معرام 

افغانستا  را نابوا کراندگ از آ  پس افعغعانسعتعا  

برزمینه سا تارهای متناقض اقتصاایچ فرهنگی و 

مذهبی و قومی و قبیله ای وارا جنعگ اا علعی 

 انمانسوز بین  رو های مرتجو زینفو شعد کعه 

هرکدام بربخدی ازاین کدور تسلعط پعیعداکعراه 

بواندگ سرنوشتی که  بعاعد هعا ارکدعورهعای 

ایگر اورمیانه نظیر عراق و سوریه و کدعورهعای 

افریقای نظیر تیبی و غیره نیز تکرار شدگ ارحاتیکه 

نیروهای مختل  مرتجو و اسالمی افغانستا  تح  

حمای  امپریاتیسم آمریکا و متحدین آ  با نقعض 

ابتدائی ترین مایارهای حقوق بدر تمامی اسع  

آوراهای اموکراتیک افغانستا  را نابوا کراند و از 

طریق  نگ اندا تن به ثروت هعای ععمعومعی 

 سترش کد   دخاش  و مدتقات آ   به منابو 

سرشار اس  یافتند اما  سترش نعارضعایعتعی از 

یکسو وا تال  برسر تصاحب ثروت از سوی ایگر 

آنها را از شکک ااا  به یک  شبه اوت  با ثعبعات 

نسبی نیز بازااش  وار نتیجه طعاتعبعا  کعه ار 

مدارس اینی پاکستا  تالیم ایده بواند  بانعوا  

نیروی جهنمی بنیاا  را زیر قانو  شریا  اسعالم 

با استفااه از هرج و معرج 1031متحد شده و ار

حاکم قدرت را بدس   رف  وبعرقعراری امعارت 

 اسالمی را اعالم کرا گ

سال حکوم  قرو  وسعطعائعی  1طی نزایک به 

طاتبا  مابقی اسع  آوراهعای  جعمعهعوری 

امکراتیک افغانستا  ار زمینه بهداش چ مسکعنچ 

آموزشچ برابری حقوق زنا   بکک ریده کن  راید 

و افغانستا  به مرکزی برای آموزش و تجهیز  روه 

های اسالمگرای مرتجو نظیر اتعقعاععدهچ ااععش  

وغیره تبدیک شد که هرکدام تح  حمای  معاتعی 

وتسلیحاتی قدرت های رقیب ارجنگهای نیابعتعی 

ارمنطقه بکار رفته شدند جنبدهای اجتعمعاععی 

 پیدرو و مترقی  را سرکوب و به محاق براندگ

زمانیکه امپریاتیسم آمریکا از تامین وحدت  عروه 

ها واسته جات بنیاا رای اسالمی که  وابوجعوا 

آوراه بوا عاجز شد ونتوانس  برزمینه جاماه  ند 

وجهی افغانستا  اوت  اس  ندانده و متمرکعزی 

را سازما  اهد و روه هائی نظیعراتعقعاععده سعاز 

سپتامبر و حعمعلعه بعه  11مخات  زاندچ واقاه  

برجهای اوقلو بهانه  ای بدس  ااا تا امپریاتیسعم 

آمریکا باتفاق کدورهای غربی و پیما  نعاتعو بعه 

اشغال افغانستا  اس  بعزنعنعدگ ایعن بعار زیعر 

 ترحضور ارتش آمریکا و ناتعو بعا بعه سعازش 

کداند   روه ها و استجات  مختل  مذهعبعی و 

قومی و قبیله ای اوت  اس  ندانده ای را سرهم 

جمهعوری اسعالمعی ” بندی کراند  وتح  عنوا  

کاریکاتوری از اوت   برمرام جعنعگ “  افغانستا 

زاه و ارفقر و نداری افغانسا  و انعیعا معاعرفعی 

کراند که برای سرپا نگهداشتن  نین اوت  فاسد 

و اس  ندانده ای که جز فسااچ ازایچ قعا عاق 

تریاک و هروئین و انباش  ثروت به قیم  فقعر و 

بدبختی تواه های مرام کار ایگری از آ  سا تعه 

نبوا ار طول بیس  سال  بیش از اوهزار میلیارا 

االر  رج کراند  ا ر این رقم راس  باشد ار واقو 

استرنج زحمتکدا  آمریکا و  پاول ثروت هعای 

کدورهای فقیر نصیب شرکتهای نظامی و امنیتی  

امپریاتیستی  و سرا   روه ها و استه جات قومی 

و قبیله ای و مذهبی  شده اس  کعه ار اوتع   

پوشاتی افغانستا  النه کراه بواندگ ار این معیعا  

آنچه که نصیب مرام شده اه هاهزار کدته و صد 

ها هزار مجروح و میلیونها آوارهچ ماتاا و بیکعار و 

  رسنه بواه اس  گ
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و ار نهای  با تغییر سیاس  راهبرای آمریعکعا و 

ارپی مذاکره وتوافق و سازش با  عروه طعاتعبعا  

جمهوری اسعالمعی ” واس  ندانده “  اوت  ملی” 

به سرکرا ی اشر  غنی به سرع  باا “  افغانستا 

ازهم پاشید واکنو   روه طاتبا   که ار این مدت 

کارش بمب  ذاری ارامکا  عمعومعیچ معدارسچ 

بیمارستانها و کدتن بزرگ وکو ک وسنگ سعار 

زنا  و به برا ی  رفتن کواکا  بعوا بعه یعاری 

قدرت را بدس   رفته اس  و تعمعام “  عمو سام” 

تجهیزات نظامی امنیتی و ارتش و استگاه اوتتعی 

اس  نخوراه را تصاحب نمواه اسع گ  قعدرت 

 یری مجدا طاتبا  که برپایه توافق اوت  ترامپ 

و ااامه این سیاس  توسط باید   ممعکعن شعده 

اس   فجایو بیدتری را بعرتعواه هعای معرام 

رنجدیده افغا  تحمیک  واهد کرا وبدو  تعرایعد 

برغم حمای  امپریاتیستها ارموقای  اقعتعصعاای 

“ امارات اسالمی” اجتماعی و جغرافیائی افغانستا  

طاتبا   نیز قاار به ااامه حاکمی  اش نعخعواهعد 

بوا جنگ برسرقدرت و ثروت چ سازشهای موقتعی  

و سا   و پا   بین  روه های مختل  مذهبیچ 

اتنیکی و قومی و قبیله ای را از هم  واهد پاشاند 

رقاب  های قبیله ای تددید  واهد شد و بعدو  

تراید تواه های مرام بویژه جوانا  نیز به مبعارزه 

روی  واهند آورا و ار اینده شاهد شعکعلعگعری 

اعتراضات عمومی تواه های مرام  واهیم بعوا و 

به تبو آ  زمینه رشد و  ستعرش سعازمعانعهعای 

انقالبی آزاایخواه وسوسیاتیس  نیز فراهم  واهعد 

 شدگ 

 چشم انداز آینده 
 

روشن اس  که نه امپریاتیسم آمریکا و نه هعیع  

قدرت  ارجی ایگری نگرا  حال وآیعنعده تعواه 

های مرام افغانستا  نیعسع  گ هعمعانعطعورکعه 

رئیس جمهورآمریکا ا یرا اعالم کعراچ “  جوباید ” 

آنها بخاطر منافو  واشا  افغانستا  را اشعغعال 

کراند و بیس  سال ارآنجا ماند ارشدند و اکنو  

نیز منافو شا  ایجاب میکند  تا آنجا را ترک کراه  

و تحویک طاتبا  بدهندگ اس  پرورا ا   و اس  

نداند ا  امپریاتیستها نیز هر ز نه  میخواهند و 

نه میتوانند به رشد و تکامک جاماه افعغعانسعتعا  

وتحوالت اقتصاای و سیاسی  بنیاای بعه نعفعو 

زحمتکدا  بیاندیدند آنها اشمنا  آزاایچ برابری 

وحق تایین سرنوش  مرام بعدسع   عواشعا  

هستند گ راه نجات تواه های زحمتعکعش معرام 

افغانستا  ار استا  نیعروهعای جعوا   عپ و 

سوسیاتیس  و اراستا  کار را چ زنا  جوانا  و 

زحمتکدا  این کدور اس  و باتوجه به سا عتعار 

اقتصاای و اجتماعی این کدور و سطح آ عاهعی 

تواه های مرام و ارجه تکامک نیروهای موتده که 

متاسفانه ار سطحی پائین نگهداشته شعده انعدچ 

نیروهای انقالبی و اموکراتیک افغانستا  میباید با 

ارس  یری از تمام تجارب یک صد سال ا یر و 

با اتکا به تحوالت مهم ار سطح جها  و منطقه  و 

نظر به  نقش وسائک ارتباط جمای  ار ارتعقعاء 

سطح آ اهی و مطاتبات کار را  و زحمتعکعدعا  

بویژه نسک جوا چ  وا را برای مبارزه ای طوالنعی 

تح  برنامه ای که  منافو زحمتعکعدعا چ زنعا چ 

کار را چ جوانا  و ملی  های  ونا و  ساکن این 

 سرزمین را نمایند ی کندچ آمااه کنندگ  

سرنوش  افغانستا  و نیز عراق و تیبعی وگگگبعایعد 

ارس عبرتی باشد بعرای هعمعه آنعهعائعی کعه 

ارکدورهای منطقه از جمله ایرا  و افغعانسعتعا   

ال ار  رو ا ات  قدرتهای  ارجی اارندگ اسع  

پرورا ا  قدرتهای  ارجی هر زحال روزی بهتراز 

حکوم   اشر  غنیچ طاتبا  افغانستا چ هعیع ع  

حاکمه عراق و تیبی و امثاتهم نخواهند ااشع  گ 

رهائی تواه های تح  ستم و استثمار افغانستعا  

از جنگ و کدتارچ آوار ی وسرکوب  و فعقعر و 

نداری  تنها با مبارزه علیه قدرت های ارتعجعاععی 

طاتبا  و “  امارات” فاسد نظیر جمهوری اسالمی چ 

امثاتهم و با سازماندهی مبارزه انعقعالبعی بعرای 

سرنگونی طبقات ارتجاعی حاکم و معبعارزه بعا 

ا ات   قدرتهای امپریاتیستی و استقرار جمهوری 

 فدراتیو شورائی قابک حصول  واهد بوا گ 
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تاریخ کلیه جوامع تا این  زمنان ”  

 ”تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است 

تاریخ مبارزه طبقاتی یعنی مبنارزه 

طبقات استثمارگر و استثمار شونده ، 

میان طبقات فرمانروا و طنبنقنات 

زحمتکش ، برده و آزاد ، رعنینت و 

مالک، کارگر و سرمناینه دار ، بنا 

یکدیگر که مهر و نشان خود را بنر 

تمامی وقایع تاریخ بشر و تنحنوو و 

 تکامل آن بر جای می گذارد .

اما تالش و مبارزه منحنرومنان و 

زحمتکشان در طوو تارینخ ، خنود 

انعکاسی از شیوه مسلط تنولنیند و 

مبادله اقتصادی و جناینگناه این  

طبقات در تولید اجتنمناعنی بنوده 

است . مبارزه بردگان علنینه بنرده 

داری ، از حد لغو برده داری و تلقی 

رعیت ، صنعتکار ، پیشه ور و .... از 

آزادی ، از چهارچوب رهائی از بنند 

نظام فئودالی و آزادی در مالکیت و 

کسب  و کار و .... فراتر نبوده است . 

هر چند که ای  مبارزات با آرزوها و 

تماینالت مسناوات طنلنبناننه و 

آزادیخواهانه توأم بوده اند . تنمنام 

طبقاتیکه در گذشته به حنکنومنت 

میرسیدند تالش منی کنردنند تنا 

مناسبات بهره کشانه منوجنود را 

تثبیت کنند و آنرا تنابنع خنوینش 

سازند . اما با ظهور طبقه کنارگنر 

بعنوان نیروی عظیم تولیدی رها از 

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ، 

معنی آزادی و برابری دگرگون شد ، 

طبقه کارگر نمی تواند آزاد شنود 

مگر کل جامعه را از منالنکنینت 

خصوصی بر وسایل تولید و تقسنینم 

  جامعه به طبقات آزاد کند .
 

 "از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست " 



 

ماه  حایا ا ار یس  اادست نان ا اه    ۰۲پس از
 ائداای رااااایاالاائا اا ن رااباااا   اا اااای  ائد   اا  
 حاه ا " 

ف
احههم "ق ل ر ی"یس "جنهیت جانا 

صاااهند راااان   ااا ااااااای  ااائد   اااهیااای ند مااا اااه ااال 
 اااا اا  ااه  ۰۲۰۰ایست  ۰۲نانگااهک راا  از دیسز 

ن  ایس  ۰۰۲۲مانان  ۰۱ آغهزماشادائنت قاااد .ااو
شاااهکااای رااا  ند  ۰۲شاااه  یس  ۰۲ندمااا اااه ااال 
ند ز اایا  .اائکااانشاات  اا     ۰۶حااهتااا ااه  

ن اایت  ااه یااایس اای  ا  قاا اائد از جاانااهیاات  ماا ااا،
دیس اااایس ااات یس  اااه اراااام  اااا.ااا اد  نانگاااه  از 
 ئ  نان  ه    ئدی زم ن   ادس     ایس 
یس مدهدرت اش ند ردا اهد ز ایا اااه   اااهس 

تاهال ماگانن    ای  ائد   ۰۶۰۶ند هل 
نانیاااااهد ز ااااایا  .ااااائکاااااا نشااااات رااااا  ت یااااا  
ازراهمابا و  ارایاماهاه  ن ا ا  جا ا  ز ایا اااه  

نداین ز یا   ئن  ایسر   ه ۰۶۰۶ اهس  هل 
 هم ما عهد   اای رایساهس شاناهلا ا  ماشادایت 
دیسا ط تااهد   نی   ه آماا  اصیل جناهیاهت 
 ااااهس ند ایاااا  "کاا ااماات مااا  "جاا ااهاائد  
ا اااا از جاا اااباا  ا اااااکاااااا  ددااشااا اات ددااشاااس 
 ااه اار قاائ  قوااهیااااا  یس ددااشااس جاا ااهاائد حااهز  
دژیاا  ت مفاا اام  یاائدماایاا اای  یسزیااا  ااه اار 
 ت راااایل حاااا اااااااااه  یسزیاااا یااااشااااداااا و  

نان.ااااان
 یسنیاااگاااا 

ن
ا  یسزادت اطااااراااهت ت  ااااو  یس ا ر

 یس قوه ی  کئمت نادن  
 م همهت امن  ن

ا ااهت  حاا ااهد  ماایااه اا اا   اا ااااای  اائد  یسارااان
ن   اااهد.اااا  یس ماااانا ند  یساراا ااافاااه ااهت .ااااان
تااااااااااااهد  از شاااااهااااااکاااااه  ایااااااا  لفااااائصاااااه 
لائز اا اه  یااااهم دیسشاا   ندآغاهز  ا ااهددداشاا اات 
 ااعااناائا  ددااشااس جاا ااهاائد دژیاا  ا اااا ایاااا  
ا اااات  ددااااشاااا اااات ددااااشااااس جاااا ااااهاااائد جااااییاااای 
 کئمت ا اا ر  ند کاهت ما  یسق بعاهم 
 ا   ز ایا اااه   اااهس مداهدرات ناشا ا  
ا ااتت ایااناان ند راانااهد اژ  ا  ددااشااس جااییاای 
قئ  قوهیاا  یس یا  از صاهندرانانایگاه  حا ائا  
قاا اابااهااه  ز اایاااو  ا   ااالناااناایگااه  یس حااعااه   
 اااااااهس یساز  اااه ااا اااه   ر   ااااااایانگاااهکاااهاااه  
ا ااااا ت آماااااا  رداااا ااااهدکااااه   ااااهااااهد نکاااا  
 ااکاائماات ا اااا  ااه یااایس اای    قاا اائد  از 

ایاات یس جاانااهیااهت  ا احااهااهم  اا  جاانااهیاات راابااااا  ت ر
 دیس اااایسیااانااای  نانگاااه   ااا ااااااای  ااائد  ند 

ف
جااانااا 

 ئدی ت آغهزنات  ا یاکا ا  اقایاماهت  ا و  
الاا ااباایل ند یاااااگااان جاانااهیاا اا ااهدا  ا اااا  ایاان 
آغاااهز ت  اااهصااال حاااااااشاااهاااه  یاااااااگااااو  اااشااا  از 
یسکااااه یسجاااا یااااه ااااهت   ااااهااااهدنکاااا  حااااعااااهلااااااااات  اااااو
ایئزنا ئ  حاقاخئا ت ز یا اااه  آزان شای  از 
ا ااهدحاااااهکااهااه   ااکاائماات ا اااا یس لااه اائان  
که  ق  ه ااه  ایان جاناهیاهت  اااهس صائدت 
ن  مایاه ا ا   ا ااای  ائد ت مایاه ا ا      ماگااو
 بات  ظهم  اه ا ت کا ا    آمااا  یسراهماا  
جنهیهت  اهس ند ایااا  ا ات  شا اهیاهت یس 
شئاکی شهکاه  یس شاهکایا  ت حاناهاه حفاالیاا.اا  
.ااائشااا    رااائ ااا  از جاااناااهیاااه ن ا ااات رااا  
 اااکااائمااات ا ااااا رااابااااااا   اااهد.ااااا ت ز اااه  ت 
حعه   اج  هیع یس  اهس یسمی   مخاهلاو یس 
مااانااا ااا ااای ا ااایاااهم نان  ا ااات  ایااان جاااناااهیاااهتت 
    ندازا  ر ا  نگ و  دژی  ج اهائد  

حهدیخ 
 ا اا انام  نادن  

یسکاااه   ااا  یس   ماااه ت شااائدا  کااا اااا اااهد   اااااو
 اا اائ ااشاااااتت  اا اان ا اا اا اایسااهل از ماایااه اا اا  
  ای  ائد   اعانائا  یا  از راهمابا و  قا اباعاهم 
ز یا اه   اهست  ااین  هیسدی  ر  این نانگه  
 هیی    ش یل ربا   یسراهن  ا ت حااصات ادادا  
کاااا اااا    شاااائاکاااایت .اااا ادشااااهتت حفااااالیاااااکااااه 
یسیسقهیع دا  اا  ک اااه  حاااکا  رانای حاه جاهاه  
یسماااااانمااااااه  آ  ت  ااااا  حفاااااائد  دیسشاااااان از 
ماائقااعااااات مااانم ایاااا  ند ماا ااه اال  ااکاائماات 
جنهیت ا اا ن ت یه انای  ندرا و   اهل  اه 
ماایااکاائم رااان  دژیاا  ا اااا یس کاا اا  آماااا  
ایااط دا  اااا   یسرااهمااا  جاانااهیااهت  اااااهست  ر
ا  یسماامائ    میه  ا  رابا   یسمایاهزات دکاا،
 یس قوه ی دژیا  حاااکا  رانای  

 اهس یس امن  ن
 اااهیااای جاااهاااه  ند مااا اااه ااال جاااناااهیااات یس رااائ  
 هیاا ای یس کاهیانا     رائ  یسقا اباعاهم ماانم 
یسکه  مخهلو یسمن ا ای دا  اناه   اه   اان   یس او
ر  ک چ دژییم   ئا ی  ر مانم دا از حاعا ا و  
  ئشت شه   اباک رانای   اهیای ایان نانگاه  
دا حاصا ن  ااا  د اه ای  یاااهم  رائ  شای   

گااه  نکاا  کااه  لاائ اا و   ااکاائماات ا اااات 
صاایا   ، صاایا   اایاد آیسیااخاا اا  شاای  گااه  
یسحااااااو اااااهدا  شااااای  کاااااهت صااااایا  یسحاااااهناد  یس 
شیهرت مهندا  یسلاه ائان  کاه  لاهیسدا   ا  
جهه اه  قااد نکااا  یسواکیساد صایا ی  اهشااا   
ر  م هیسمت جه یسهل اه  دا  آزان  یس ااا اا  
دا  ه شیهرتت یاگاو ت یسحهناد ت ص ا ات 
ن حااز ایا   ح یهن ران ی یس  گذاشتنی یا    ا،
یس لاائاکاااا  یس  ااااندا  یس واایدا  یس مااهندا  یس 
دح هی ه  زم و  اح ی  ن در و   هل  اهیای ماه اع 
ازحکااد زنیس نیکه   اهس نیسل هه  غا ،  ه 
 ااکاائماات ا اااا یس مااعااهمااباا  کااه  آ ااه  ند 
دا     اه ایان جاه اااه  شای  دیسشان ا ات را  
راایالاات  اا اا اا اائا اای  ااییس  ماایااهزات جااه اااااه  
یسحبه هدا  مع   ناش ا   اهشای  نانگاه   ائدای 
یس  ظهم  ه    ااین ردئد ند م ه ل اما ایاه  
جی  ا  قااد .اح   ا ی  امااای را   ا ااا ات 
ت  حاباو یس یس داتاناهد ردا اهدکاه  نکا  لائ اا و 
ماایااکاائمااااات دژیاا  ا اااا یس یاا  از رااهمااباا و  

 اصیل این جنهیت دا م کن رنی  
 

نانگه   ئد  دا    نانگهک ربا   باات  اظاهم 
 حیسییل رنا   

 
  ااگاائ   ااهن دژیاا   مااهیاا  ناد  جاا ااهاائد  

 ا اا! 
 

 ز ی   هن آزان ت ز ی   هن  ئ اهلشا ! 
 

 ۰۲۰۰ایست 
 

اموهکه:  هزمه  احیهن حیاداه   ا ائ اشاااتت 
 اا    اا اائ ااشااااات ایاااا ت  اا    اا اائ ااشااااات  

 ااا ااا ااا اااشاااااااتت  اااهزماااه  دا   اااهد.اااات - اااهد.اااا 
  هزمه  حیاداه  )اقبات( یس کا   اقبات
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 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:
 

 دادگاه حمید نوری، آغازیست برای به محاکمه کشاندن همه جنایتکاران جمهوری اسالمی!



 

جاائ    اااراات  اا و  الاا ااباایل  82ند حااهدیااااااو 
 "جه   اه  یئ  ه  اک ات نادن"  

black live matter 
راا  مااارااهیاات آ  ند ایااه ت ماا اایاای  اماا یاا ااه 
قااد نادن از ط یر منه ع لا،  مایاهز  یاااهم 
  ه رال ه ا تدهد نان یس ند 

ف
لئن دا ند کیس ا  

ایاان  اااااه ااااا   اااا  وااهیااه  نان   اا  ماایاااه   
 اق فهن  رال ه یاهم حا  هن                                                                                

 اااراات  اا و  الاا اابااایل "جاااه   ااااااه  یااائ اا اااه  
اکا ااات نادن" را  ند ه ماهکاااه یس  اهلاااه   
ن  ا  دا  .ذش   حعهل  اااه یس حاظاهکااات .ااان
ند لااااایل از رداائدکااه  ن اااااه  ااخاافاائ  ند 
ایه ت م یی   ا رباۀ ردا ن   اااهکاهائ ا اااه 
از طاااپ واابااشااست حاایسااعااااا   ااکان   ااا رااباااااۀ 
 اه  یئ  ه ت حاشاااه یس حاعاهلا ا اااه  لائن دا 
 ا رباۀ  اه  اه  دا شا ن یس حهششا ن  اا 
رااباااااۀ ایاان  ااخاا  از جااهمااعاا  دا  ااهزمااه اایک 

 نان  ا یت  اه ا  ا  دا منت ر ران! 
 

ر بااناآ:              یلت 
                                                                                  

ااااه   ایاه ت ما ایای   "مه را اباهاانکاه  غااو
ام ی ه دا  ا رباۀ رال ه ی که میکئم ا رانااا  
یس لاااائاکااااه  وااااهیااااه  نان  حاااائد  ماااایااااه   
اقااا ااافاااهن  راااال اااه کااااتااااااا   ایااان  اااااااه ااات 
 یس  ، د اا ااه اا  راا   ااهمااا کاایحاا  

اااااه   غاااو
ایاایاااهن  ااهتااااهماااه   رداائد  ااائن  یس ند حااااش 
 که دا ند  ر حع  و  رانانای  

ا ت  ر رال ه ی
  ئشات لائن  ا   اه ائن   اکاداه ایت راهمال 
اصاایل  ااات رااا   اااهرااا  احااا ایااا  یس اااعااااااات 
 اایاااا  حااعاایل ند رااال ااه شاای  ا اات! از  ااهل 

حهکنئ  ایه ت م یی  ام ی اه ماا اک  2698
ایااایاااهن ندن یس آزاد ماااانم راااال اااه  ااائن  ا اااتت 
ت مائان  طئد  ر  حااااا  یس حائزیاااااع مائان غاذا ی
 یس یسادنات مااائدن  اااااااهز 

ف
مااائدن ا ااا اااااااه  ز اااید

مااانم  اا   ااخاا ن حاااااااا  مااشااداائن یس ایاان امااا 
 اهراا  شاای  راا  ایاان جااهیاا  رائ اان ند ه 
این  هلاه   اخات یس مدا ات  اهد مایاه   

ماباهدن ن د لاهدت مهیل دا  231اق فهن  
 اااا  نیسش  ااااکااااداااای  ایاااان لاااااهدت مااااهیل یس 
اقاا اافااهن   ااهراا  شاای  ا اات راا  رااال ااه ند 
احاات اقاا اافااهن  لاائن ن ااهد مداا ااات  ا یااشاا ر
یسلااااایم شاائن  اماا ااه  یسادنات ن اا اااااهکاااااه  

یسد   ی ش      خا ن اما اه ا اذیاا  یسیک  یس   
ا اات  یسادنات مااهشاا و  آ ت مااخاافاائ  یس 
ق عهت  اا  حاا  یس حئلای مائانغاذا ی مائدن 
ماایااه   قااااد .اااحاا اا  ا اای   ااه یسجاائن ایاانااکاا  
دیسز ااایسز ماایااه   اقاا اافااهن   ااا رااباااااۀ ایاان  
ردئد  ، امه  حا یس  خت حا مشدئنت امه  اه 
یسجئن اینت این ردئد لایماهت یا شا  دا ند 
لیمت    جهمع  لئن از ن ت  ایان  یس  اه 
اماا ااه ااهت ماایااییسن  راا  ند ن اات نادن ند 
 ااهلااااااه یس ایسقاااهت .اااذشاا ااا  ند جاااااات  ااا ااان 
د ه   یس میسهدز  یس ندمه   ه امااا  ماخا اباوت 
 یس  
ف
ی ش ه  یس یا  هدا  لئن دا  اا  ک  ا  
 اا اان  اا  لااااایل از رداائدکااه  ن اااااه اد ااهل 

   ئن  ا ت!                                                                                    
لااباار رااال ااه از طاااپ ایااه ت ماا اایاای  اماا یاا ااه 
ن  ااا را  ایان   ا قااد ا .ااو مئدن ج ی   یس   
ردااااائداز ااااار حاااااعااااا ااااا و    ااااائشااااات یس  ااااار 
ا اااا اااا ااااال طااااباااایسااااه اااا  لاااائن نحااااه  ا رااااناااای  
 نمیادا  ایه ت م یی  ام ی اه نکاااه  اهل 
ا ت ر  حاش ران  ا ای ا ا اا  راال اه دا ند 
ک  شکننی   کئمت ایه ت ما ایای  اما یا اه 
 یه  اینک  دیسا ط نیس  ه ۀ   و  ال بیل دا  اه  
ام یس  رااال ااه ناشاا اا   ااهشاایت  اایااه  ایاانااکاا  ا ااان
لاائا ااا ااا  کاااه  ااااااه   دا ند یاااشااا  ناشااا ااا  
 ااهشاای حاا ااط د اار یس آزاد  اااا  یااهزن  ماااااباا اائ  
جا ااعاااات راال ااه دا مااا اک شای  ا اات راا  از 
این ماه   اهد ماب ئ   اااهکاهائ ات راال اه ی 

 او  زیا  هد این مد ت که یس آزاد قاااد .ااحا ا  
 ا ی                                                         
راال ااه  ااه لاابا اااااه   اا اا ااییای  ا  راا  اصاال یس 
اااااک آحااا یااا اااه ی دا نادا کااااتااانااایت کااا اااشااادااا  
 حاااهدیاااخ  دا از لااائن اداااه  نان  

ف
کااا ااا ااااااا ااا 

ا ااتت از  اا ااهیاات  اااااهکااهاائ اا ااه  ا اا ااا ، 
 ک چئ   

  Assata Shakur 
 نان  ا ات حاه 

ف
ر     یس  ند رال ه ینهکنای  د

  اهیات از مایساهدزیان آزانیایساخا  ند آ اگائ ت 
مئزامبانت . ن   شاااهدائ یس آحا یا اه  جانائ ، 
 از ک چ   هی ن ندیااااغ  کان  ا ت!        

 

ماااه کااا  اکااانااائ  از دداااشاااس جااا ااااااائد ایاااه ت 
ما ایای  اما یا اه ا لائاکااا  را   ا  مایاه   
اقاا اافااهن   ااا راابااااا  رااال ااه وااهیااه  نکاای یس  اا  
مااعااهکاایا ن راا  ند زمااه  ایس ااهمااه شاا اال .اااحاا اا  
ا ااااتت وااااه   ااااناااای  ااااهشاااای! ایاااان ماااایاااااه   
ا دا  اا   ا اقاا اافااهن  وااهیاا ااهل رااان   اا اائ  ت ر
 یئ حی ع آمااو    اا راباااۀ راال اه شا ال نان  

ا ت یس  هیا ن    وهیه   ا ی!"                                                               
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حاج   :  خ  ا ان ه ا ائ اهل  اهزماه  احایاهن 
 حیاداه    ئ شات                                   
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 در بارۀ کوبا“ black live matter” بیانیۀ حرکت بین المللی 

در جمهوری فدراتیو شورائی همه ملیتها حق دارند بدون قیند و شنر  

تصمیم بگیرند که در صورت تمایل در نهادهای فدراو شورائی شنرکنت 

کنند و یا جدا شوند . فدراتیو شورائی شکلی از اتحاد است که خلنقنهنای 

دارای حق تعیی  سرنوشت بطور دواطلبانه به آن می پیوندند . فندراتنینو 

شورائی درست نتیجه و برگردان درخواست ها و مطلبات و مبارزات طبقه 

کارگر و زحمتکشان ملیتهای مختلف است و آن قوانی  ، فرم ها و اشکالنی 

را ثبت میکند که خود کارگران و زحمتکشان در جریان مبارزه و انقنالب 

بوجود میاورند . نمونه هائی که اشکاو نطنفنه ای آن را در اننقنالب 

مشروطیت و تکامل یافته تر آن را در قیام بهم  شاهد بودیم و اگر در آن 

موقع سطح رشد و تکامل جامعه و صف بندیهای طبقاتی مانع از آن شد که 

ای  تالشها به استقرار اشکاو حکومتی طبقه کارگر منجر نگردد ، امروز با 

 طرح و حل ای  مسائل باید امکانات نظری و عملی آنرا فراهم نمائیم . 



 

بار ایگر افغانستا  به جعریعا  تعروریسعتعی 
طاتبا  وا ذارشدگ ار این شکی نیعسع  کعه 
آمریکا و ناتوچ و حمای  مسعتعقعیعم اوتع  
پاکستا  و جمهوری اسالمی و بند و بسع  
روسیه و  ین و بخدی از هی   حاکمه فاسد 
اسالمی افغانستا چ به توافقی بسیارکثعیع  و 
ضدانسانی ار مورا انتقال قدرت به طاتبا  و 
تحمیک اوباره یکی از سیاهترین جعریعانعات 
اسالمی به مرام ستمدیده افغانستا چ رسیعده 

سعا عتعاری  -اندگعالوه بر این عوامعک ارو 
سیاسی و  -نظیرسطح توساه و رشد اقتصاای

فرهنگی جاماه افعغعانسعتعا  هعم ار روی 
کارآمد  طاتبا  ا یک بواه اند و نمی تعوا  

  دم بر آنها فروبس گ

ار طی  ند روز  ذشته تلویزیو  و رسعانعه 
های بین اتمللی تصاویر هزارا  انسانی را کعه 
ا ار وحد  شده و ار حال فعرارنعدچ رصعد 
نمواندچ و ار یک  ر ش مزورانه به بلند وی 

پایا  جعنعگ و ” سرا  طاتبا  که  ویا پیام 
را به مرام وعده معی اهعنعدچ “  آورا  امنی 

تبدیک شده اند و می  واهند از این جانعوارا  
 از  ور بر استه امکرات بسازندگ

فرار اشر  غنی رئیس جمهور و تسلیم سعرا  
قوم و عدیره و ارتش پوشاتی بعه طعاتعبعا چ 
اس  به اس  شد  قدرت به امارت اسالمعی 
را تکمیک کراگ اکنو  باز د  طاتبا  با حمله 
به سطح ماید  مرام و تمام مظاهر زند عی 
که شکک امروزی اارا همعراه شعده و معی 
 واهند جاماه را ساتها بعه ععقعب بعبعرنعدگ 
حقیق  تلخی که ازهما  تعحعظعات اول بعا 
پوشاند  تصاویر زنا  ار ماابر عمومی اوتعیعن 
قدمهای  وا را برای حمله به استعاوراهعای 
تاکنونی زنا  ندا  می اهعدگ تعکعیعه زا  
طاتبا  به صندتی قدرت بدو  شک ار وهعلعه 
ی اول با هد  پایا  قدمهایی اس  که معرام 
ستمدیده و به ویژه زنا  ار افغانستعا  بعرای 
تامین حقوق مسلم  وا برااشته اندگ کواکا  
و زنا  قربانیا  بی افاع این جانیا   واهعنعد 

بوا و از هم اکنو  برای نابوای تمام مظعاهعر 
ترقیخواهانه و مدر  و امروزی ار افغانسعتعا  
نقده اارندگ تاریخ وجوا  نین جریاناتی ندا  
اااه اس  که از هی   دون  و جنایتی بعرای 

 اجرای اهدا   وا فرو ذار نیستندگ
 

ما قویا بر این اعتقاا هسعتعیعم کعه معرام 
زحمتکش و ستمدیده ی افغانستا  و به ویعژه 
زنا  و نسک جوا  زیر بار سعلعطعه ی ایعن 
جنایتکارا  نخواهند رف گ شروع اعتراضات ار 
جالل آباا و کابک و صداهای اععتعراضعی کعه 
روزانه شنیده و ایده می شواچ از معخعاتعفع  
ومقاومتی صحب  می کند که ار میا  معرام 
با سرکار آمد  این باندهای تبهکار ار آیعنعده 
 سترش می یابدگ مرام افغانستا  قطعاعا ار 
مقابک این اسیسه ها و حاکمی  تروریسعتعی 
طاتبا  به مقاوم   واهند پراا   و تنها راه 
به عقب راند  ارتجاع اسالمی شکک ااا  بعه 
مقاوم  و مبارزه تواه ای مسلحانه ار مقابعک 
تروریستهای طاتبانی تا اندا  مسلعح اسع گ 
این بار نسک جوا  و به ویعژه زنعا  جسعور 
افغانستا  پر مدار مقاومع  و معبعارزه ای 
 واهند بواچ نه تنها علیه جریا  تعروریسعتعی 
طاتبا چ بلکه اس  همه اار و اسعتعه هعای 
ارتجاعی اسالمی و جنگ ساالرچ اس  هعمعه 
قدرتهای بزرگ و اوتتهای مرتجو منطقعه را 

 ازسر زند ی مرام افغانستا  کوتاه کندگ
 

زنان و مردان و نال جوان آزادیغخغواه 
 افاانا ان!

 
با ایستاا ی و مبارزه نباید اجازه ااا جانعورا  
طاتبا  حاکمی   وا را بر شما تحمیک کنندگ 
به قتک عام مرام بپراازند و پراه ی سیاهی بر 
روی جاماه ی افغانستا  بکدندگ تنعهعا یعک 
مقاوم  همه جانبه می تواند آنها را به ععقعب 

 ندینی وااار کندگ

شورای همکاری نیروهای  پ و کمونعیعسع  
ار ایرا چ ضمن احساس همدرای عمعیعق و 

اعالم همبستگعی بعا معرام افعغعانسعتعا چ 
انزجار وا را از توط ه ی کثیفی که برععلعیعه 
مرام زحمتکش افغانستا  سازما  اااه شعده 
اس چ اعالم می کندگ ما همراه میلیونها ز  و 
کار ر و انسا  آزاایخواه ار ایرا   وا را ار 
کنارشما می اانیمگ این توط ه کثی  برعلعیعه 
شما ار شرایطی ار افغانستا  شکک می  یرا 
که مرام ایرا  برای سرنگعونعی جعمعهعوری 
اسالمی یکی از کانونهای اصعلعی ارتعجعاع و 
سلطه تبهکارا  اسالمی  ام بر ااشعتعه انعدگ 
طبقه کار ر و نیروهای  پ و کمونیسع  ار 
ایرا  از هم اکنو  ار تالشندچ با سعرنعگعونعی 
جمهوری اسالمی آتعتعرنعاتعیعو کعار عری و 
حاکمی  شورایی برآمده از ارااه کعار عرا  و 
مرام آزاایخواه سرنوش  جاماه ایرا  را بعه 
اس  بگیراگ  نین تحوتی بیدترین حمایع  
و همکاری با کار را  و مرام و زنا  آزاایخواه 
افغانستا  را ار مقابک کک ارتجاع و جعریعا  
 سیاه طاتبا  ار استور کار  وا می  ذاراگ

همینجا ازمعرام آزاایعخعواه ارایعرا  معی 
 واهیمچ مثک  ذشته ازهی  کمکی به آوار ا  
افغانستا  که اینروزها راهی ایرا  شعده انعدچ 
کوتاهی نکنندگ تفرقه افکنی و افغا  ستعیعزی 
 جمهوری اسالمی و عواملش را افداء کنندگ

 
سرنگو  باا رژیم سرمایه ااری جعمعهعوری 

 اسالمی 

 زنده باا آزاای چ زنده باا سوسیاتیسم

 
 ۱3۱1اوت  ۱1–مرااا  03شنبه 

 
امضاها : اتحاا فدائیا  کمعونعیعسع چ حعزب 
 -کمونیس  ایرا چ حزب کمونیس  کعار عری
حکمتیس چ سازما  راه کعار عرچ سعازمعا  

 فدائیا  ) اقلی  ( و هسته اقلی 

 
ShorayeHamkary@gmail.com 
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 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 حاکمیت سیاه طالبان را نباید تحمل کرد



 

 ااامه از صفحه اول

گگگ اساس کار سوسیاتیستی ار میا  طبقه کار ر 

عبارت اس  از ترویج آموزشهای سوسیاتعیعسعم 

علمیچ شناساند  جاماه طبقاتعی و تعکعامعک 

اقتصاای جاماهچ اشاعه سوسیاتیسم و ایده های 

مبارزه طبقاتیچ روابط متقابک طبقات اجتماععی 

و نقش طبقه کار ر و وز  آ  ار این مبعارزاتچ 

یافتن ارک روشن و مدخص از  ذشته و آینده 

نظام سرمایه ااری پیرامو  انترناسیونعاتعیعسعم 

پروتتری و وظیفه طبقه کار ر ایعرا چ آمعوزش 

 ماتریاتیسم تاریخی وگگگ

ار عرصه تبلیغ و شرک  ار اشکال معخعتعلع  

مبارزه  وابخوای طبقه کار عرچ شعرکع  ار 

مبارزاتی که کار را  بخاطر روز کارچ سعاععات 

کارچ بهداش  محیط کارچ استمعزاهعاچ اربعاره 

مسکنچ ایاب و ذهابچ طبقه بندی مداغکچ حق 

اوالاچ مر صی و غیره پیش می برندچ و تبلعیعغ 

برنامه ریزی شده و وسیو حول روشن نعمعوا  

ذهنی  آنها پیعرامعو  مسعایعک اقعتعصعاایچ 

همبستگی آنها ار رابطه با مصعاتعح ععمعومعی 

جنبش کار ریچ افدای سوءاستفااه معقعامعات 

کار انهچ رؤسای اوایر اوتتیچ تبلعیعغ وسعیعو 

سیاسی حول اینکه  گونه اوت  ار حمای  از 

طبقه سرمایه اار اقدام می کندچ ایجاا محعافعک 

بین کار را  برقراری روابط مستمر بین آنهعا و 

مراکز حزبیچ  اپ و انتدار بیانیه ها و ندریعات 

کار ری و اه ها مورا ایگر که می باید اقیعقعا 

تایین و ار ارتباط الینفک با امر ترویج پعیعش 

 براه شوندگ

اما این یک وجه قضیه اس گ برای تحقق اهدا  

تبلیغی و ترویجی و برنامه ناظر بر آ چ می بایعد 

ملزومات عملی آنرا فراهم کراگ سعپعرا  امعور 

بدس  جریا   وابخوایچ از منطعبعق شعد  

مضمو  تبلیغ و ترویج بر شرایط  اص معبعارزه 

ار زما  ماین جلو یری میکندگ ار این رابعطعه 

 اه تحظه ها تایین کننده هستندگ و  رنه تمام 

زحمات  اپ و توزیو اوراق تبلیغعی بعه هعدر 

 واهد رف  و تأثیری ماکوس برجای  عواهعد 

  ذاش گ

مثال ا ر قرار اس  پیرامو  افزایش استمعزاهعا 

اعتراضی صورت  یرا و روز ماینعی بعرای آ  

شده اس چ ا ر اوراق تبلیغی که ار این زمیعنعه 

تهیه شده که ار عین حال به کار را  رهنمعوا 

اهد و کمک کند تا آنها  واستهای  وا را از 

کارفرما اقیق تر و قابک حصول تر تنظیم کنندچ 

و ار این باره تمام جوانب کار برای بعاال بعرا  

ارصد پیروزی ار نظر  رفته شده اس چ آنعگعاه 

بموقو نرسید  این اوراق بعدسع  کعار عرا  

کار انه مفروض تأثیر آنرا بکلی از بین می بعراگ 

 را که ار تبلیغ مایعن ار هعمعا  شعرایعط 

مدخص اس  که کار را  حساسی  الزم را بعر 

اساس نیازمندیهای  وا به معنعظعور تعدویعن 

 واسته هایدا  از کارفرما ندا  می اهندچ بعا 

طرح و پیدنهعااات  عرایدعات ایعگعر ارو  

کار انه مقایسه می کنند و ار عمک ارستی و 

 می کنندگ ناارستی آنها را به عینه مداهده

پس ار این رابطه تربی  کعاارهعای معروج و  

مبلغ و ایجاا امکانات الزم و معراکعز معاعیعن 

نیمه مخفی و علنی( از یعکعسعو و  -)مخفی 

برقراری ارتباط صحیح با معراکعز و معحعافعک 

کار را  و استفااه از کلیه وسایک قدیم و جدید 

نیز به منظور  سترش اامنه تبلیغ و ترویعج از 

سوی ایگر باید مد نظر قرار  یرا و معلعزومعات 

عملی و تاکتیکی آنها فراهم  رااگ باد ار عیعن 

حال باید مدخص شوا که تمرکز نیروهای معا 

ار کجا باید صورت  یراگ ار کعار عانعجعات و 

مراکز توتید بزرگ و با کار اههای کعو عک و 

پراکنده؟ ار شهرها و یا ار روستاها؟ و یعا ار 

تمامی زمینه ها و به  ه صورت؟ باید ارتعبعاط 

الینفک تبلیغ و ترویج را هم مد نظر ااش گ این 

او مکمک یکدیگرندگ فراموش کرا  یکی و یعا 

کم بها ااا  به ایگری ار هر او جه  اامعنعه 

کار را محدوا و تأثیرات بلند مدتی بعه جعای 

نخواهد  ذاش گ اما عرصه تبلیغ و ترویج تنها به 

حوزه کار سوسیاتیستی محدوا نعمعی  عرااگ 

کمونیستها ار عرصه اموکراتیک نعیعز بعایعد 

الینفک بوا  این او وظیفه را مد نعظعر قعرار 

اهند و به موازات تبلیغ و تعرویعج اصعول و 

 اید اههای سوسیاتیسم

علمی ار میا  کار را چ مسایک اموکراتیعک و 

سیاسی را هم به موازات آ  ار استور ااشعتعه 

باشندگ روشن کرا  مفهوم حاکمی  سعرکعوبچ 

استبدااچ ایکتاتوری و مضمو  طعبعقعاتعی آ چ 

ضرورت مبارزه جه  سرنگونی آ چ معاهعیع  

ار انهای سرکوبچ بوروکراسیچ اینکه اوتع  ار 

 دم  کدام طبقه اجتماعی اس  و ار ععیعن 

حال تبلیغ ار زمینه  واستهای فوری سیاسعیچ 

ضد اس تگیریچ زندا چ شکعنعجعهچ پعلعیعسچ 

جاسوسا  وزارت اطالعات ار کار انه هاچ ضعد 

محدوای  حقوق کار را چ زنعا چ کعواکعا  و 

اهها مورا و زمینه ایگر که به بیداری ومبعارزه 

کار را  اامن می زندگ تبلعیعغعات اقعتعصعاای 

وسیاسی همزما  به رشد آ اهی سیاسی طبقعه 

کار ر و توانایی رهبرا  عملی آ  ار هدایع  و 

 رهبری مبارزه طبقاتی  دم  می کندگ

اما موازی بوا  تبلیغ و ترویج سوسیاتیستعی و 

اموکراتیک به این مانی نیس  کعه ایعن او 
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عرصه از مبارزه را یکسا  بپنداریمگ ار معبعارزه 

سوسیاتیستی و مبارزه اقتصاای طبقه کعار عر 

تنهاس  و همزما  ار برابر تمعام بعورژوازی و 

 راه بورژوازی صاحب ملک و کعار قعرار معی 

 یرا و ار آ  واحد باهمه اینها باید بجنگد ار 

این مقابله تنها از پدتیبانی عناصری از  عراه 

بورژوازی و بخدی از حقوق بگیرا  بعر عوراار 

  واهد بواگ

اما ار مبارزه سیاسی و اموکراتیعکچ ععنعاصعر 

مخات  حکوم  از اقدار مختل  اجتمعاععی ار 

مراحک مدخصی ار کنار وی قرار می  عیعرنعد: 

کسانیکه با صور مختل  و با اهدافی معتعفعاوت 

علیه قدرت مطلقه )شاهچ والی  فقیه حکعومع  

مذهبچ یا اشکعال ایعگعری از اسعتعبعداا و 

ایکتاتوری نظام سرمایه ااری( مبارزه می کنندگ 

از آ  جمله اند اقلی  های مذهعبعیچ قعومعیچ 

ملیتهاچ افراا و عناصر تحصیک کراه و روشنفکرچ 

هنرمند که برای تحقق  واستهای  وا مبعارزه 

می کنندگ  اه اتفاق می افتد که ایعن اقدعار و 

نمایند ا  و رهبرا  آنها ار عرصه سیاسعی ار 

سطح وسیای مطرح می  عرانعدچ  عواسعتعار 

رهبری طبقه کار ر و تمام اقدار و الیعه هعای 

 ایگر اجتماعی هستندگ

ار عرصه سازماندهی تبلیغ و ترویج مسأته مهم 

عبارت از این اس  که ار این مقاطو و معراحعک 

شیوه بر ورا ما نسب  بعه ایعن معبعارزات و 

 واس  و برنامه اقدار و عناصر فعوق اتعذکعر 

 یس ؟ آیا مضمو  تبلیغ و ترویج ما باید ناظر 

بر این اید اه باشد که طبقه کعار عر ار ایعن 

مبارزات عمومی وارا شده و به آ  بعپعیعونعدا؟ 

برای اینکه این اقدار رنجیده  اطر نگراند باید 

از مبارزه همزما  سوسیاتیستی و معبعارزه بعا 

برا ی سرمایه اس  کدید؟ و یا معوقعتعا ار 

تبلیغ و ترویج  وا  واستهای عمومی را ملکعه 

ذهن  ویش قرار ااا؟ اینها مراحک و معوارای 

هستند که حزب کار را  را با  طعر سعلعطعه 

کامک پوپوتیسمچ رفرمیسم و انعبعاتعه روی از 

جریا  روزمره و ااغام  واسع  هعای ععمعوم 

 لقی مواجه می سازاگ تبلیغ و ترویج ما بعایعد 

آنچنا  اقیق مبتنی بر برنامه پیروزی قعطعاعی 

مدعخعصعی  طبقه کار ر تدوین و برای مراحک

تایین شده باشد که از هر ونه امکا  تغزش ار 

 نین مراحلی مبرا باشدگ اینکه کمونیستهعا از 

هر جنبش انقالبی و مترقی علیه نظام ارتجاععی 

حمای  میکنندچ مانو از آ  نیس  که هر عونعه 

صلح و مصاتحعه بعا بعرنعامعه هعا و اصعول 

غیرسوسیاتیستی را مجاز ندانند و آنرا قاطاعانعه 

را کنندگ این ایده طبیاتا باید ار تبلعیعغعات و 

 ترویج سیستماتیک مد نظر قرار  یراگ

بطور مثال ا ر قرار اس  علیه سعتعمعگعری و  

تادیات پلیس نسب  به  واس  و حق و حقوق 

اقدار و عناصر مختل  اجتماعی اقدام کنیمچ ار 

عین حال می باید عداوت آنا  نسب  به آرمعا  

کار را  را ندا  اهیم و روشن کنیم کعه ایعن 

ستمگری و استبداا و ایکتاتوری اوت  ار بعاره 

کک مل چ یا فال  ملی  تعحع  سعتعمچ  عروه 

مذهبیچ قومیچ و صن  مدخص  گونه اععمعال 

می شوا و این ستمگری  ه تأثیری ار حعیعات 

جنبش کار ری اارا و قص علیهذا اما همانطور 

که می اانیم و از فااتی  های  ذشته جنعبعش 

کار ری و کمونیستی ایرا  کامال مدهوا اسع  

و هم اکنو  ار فااتی  های  روههای سیاسعی 

بویژه ار  ارج کدور نیز قابک مداهعده اسع چ 

تبلورات جنبش تمام  لقی ار برنامه و اهعدا  

اثرات مخرب  وا را بر فااتی  تعبعلعیعغعی و 

ترویجی نیز بر جای  واهد  عذاشع گ فعقعدا  

نقده ماین از پیش تایین شده برای پیدعبعرا 

سیستماتیک تبلیغ و ترویج فعراهعم نعکعرا  

ملزومات تاکتیکی و عملی تبلیغ و ترویج غعرق 

شد  ار جریا  مطاتبعات امعوکعراتعیعک بعه 

فراموشی سپراه شد  اسعتعقعالل طعبعقعاتعی 

کار را چ اهدا  و آرمانهای کار ریچ تهی کرا  

تبلیغ ترویج از مضمو  طبقاتی و تبدیک شعد  

به مبلغ و مروج بی جیره و مواجب آرمعانعهعا و 

اهدا  غیرسوسیاتیستیچ پراکند ی تبعلعیعغ و 

ترویجچ انباته روی از سیر حوااثچ ناتعوانعی ار 

تهیه نقده و برنامه از پیش تاعیعیعن شعده و 

سیستماتیک برای سراسر کدورچ القعیعدی ار 

تربی  مروج و مبلغ به مثابعه ابعزاری جعهع  

تربی  کار را  پیدرو و رهبرا  عملی جنعبعش 

کار ری با روح سوسیاتیسم علمعی وگگگ فعقعط 

نمونه های اندکی از حاکمی  انبوه انحعرافعاتعی 

اس  که فااتین جنبش کار ری و کمونیسعتعی 

ار عرصه تبلیغ و ترویج ایده و بعا  عوشع  و 

 پوس   وا آنرا احساس کراه اندگ

طبقه کار ر و بطریق اوتی کمونیستعهعا بعرای 

سرنگونی نظام سعرمعایعه ااری و بعرقعراری 

سوسیاتیسم و کمونیسم مبارزه می کنعنعدگ ار 

تبلیغ و ترویجچ اشکال و مضامین آ  ار هر حال 

و شرایطی هد  فوق و برنامه ناظر بر آ  را معد 

نظر قرار می اهندگ طرح و برنامه و نقده هعای 

 وا را ار این موارا نه بر اسعاس ایعده هعای 

مجرا بلکه بر اساس فااتی  طبقات اجتمعاععی 

ای که وجوا اارند و به حکم تاریخ ار مناسبات 

 ماینی با هم قرار  رفته اندچ بگذارندگ 

وقتی ار جاماه سرمایه ااری هنعوز ار بعنعد 

 یری و  عرفعتعار   »مرحله انقالب«مباحثات 

اعوجاجات  راه بورژوائی نظیر جمهوری هعای 

امعوکعراتعیعک «چ » اموکراتیک ملی«مختل  

و غیعره  »ضدامپریاتیستی اموکراتیک«چ » لق

و ذاتک هستیچ زمانیکه  وا را از تعمعایعالتچ 

احساسات و منافو  راه بورژوایی رها نمی کنی 

و هی  برنامه ماینی برای ا ات  ار معبعارزه 

طبقاتی نداری و یا این برنامه تماما آتعواه بعه 

بینش  راه بورژوایی و عموم  علعقعی اسع چ 

طبیای اس  که ار امر تبلیغ و تعرویعج نعیعز 

ارس  ار جه  عکس آرمانها و اهدا  جنبعش 

 کار ری و سوسیاتیستی  ام بر واهی ااش گ
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برای مبارزه سازمان یافته کارگران وزحمتکشان و برای 

وبرقراری سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی 

سیستم اقتصادی اجتماعی نوی  مبتنی برشوراها دریک 

 جبهه انقالبی متحد شویم .



 

علی رغم اینکه روزی صدبار  وا را کمونیسع  

و سوسیاتیس  بنامیچ الجرم تمعام اشعکعال و 

مضامین فااتی  و برنامه تبلیغ و ترویعجع  ار 

بوا  بخدی از  » انقالبی «نهای  از ثاب  کرا  

بورژوازی و بادها  راه بورژوازی برای کار را  

بعرنعامعه   «آغاز و ار نهای  به تبلیغ و ترویعج

امعام «و ایده های  » شکوفایی جمهوری اسالمی

و  مینی های ایگر ) ه مامم و  ه  »  مینی

مکالی آ (  تم می  رااگ وقتی از سوسیاتیسم 

و ایده مبارزه طبقاتی فاصله  رفته معی شعواچ 

پیروزی طبقه کار ر به روز محدر حواتعه معی 

شواچ تبلیغ و ترویج سوسیاتیستی و حاکمعیع  

اععراب نعخعواهعد   روح طبقاتی بر آ  محلی از

ایده ها   ااش گ ار شرایط رشد سرمایه ااری این

 هر ه بی پایه و اسعاس بعوا  »آتترناتیوها«و 

را بیدتر ندا  میدهندچ همانقدر هعم    واشا 

بوا  بیدتر قعانعو  »اپوزیسیو «به   هوااارانش

آماتدا  را غعرقعه شعد  ار   می شوند و کابه

می یابندگ امعروزه ار   ار واستهای عموم  لقی

 این عرصه تا آنجا پیش رفته اند که

مدروطه   مضامین و اشکال تبلیغ و ترویجدا  از

بورژوایی    واها چ احزاب و استجات اپوزیسیو 

 رژیم قابک تمیز نیس گ

این ااعاها احتیاجی به اثبات نداراگ نیم نگاهعی 

جنبش کمونیستی و کعار عری ایعرا   به اسناا

ندعا  معی اهعد کعه   طی او سه اهه ا یعر

مبلغین   » شکوفایی جمهوری اسالمی«مروجین 

سازش طبقاتیچ آتواه کنند ا  ذهنی  طبعقعه 

نسب  به هد  سوسیاتیسمچ مانو تراشا    کار ر

سوسیاتیسم علمی با جعنعبعش   ار جه  تلفیق

از ایعن آبدعخعور   کار ری ایرا چ همه و همعه

نداشتعن   نوشیده اندگ بدتیک  استگاه طبقاتی و

 پیوند با جنبش کار ری با وجوا سپری شعد 

 اهها سال از سلطه نظام سرمایه ااری و ار قر 

بیس  و یکمچ هنوز قاار ندده اند به یک بعرش 

 این مقوالت اس  یابندگ قطای از

 عمو اوغلی
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هشدار به توده های زحمتکش کرد وترک نقده وکارگران وزحمتکشان 

 کردستان وآذربایجان

 
ارشهر نقده اتفاق تاس  باری رخ اااه  اس  که ارنتیجه آ    1033 رااا  11امروزشنبه 

اوجوا  کرا کدته شده و یک نفرایگر ز می و نفرسوم نیز بدس  نیروهای سرکوبگررژیم به 

قتک رسیده و ارااامه منجربه شکلگیری تجماات اعتراصی ارشهر شده اس  که ازطر  مدیای 

وابسته به کدورهای  ارجی وعوامک رژیم سای میدوا این حااثه به اعوای تحریک آمیز کرا 

 وترک ساکن این شهر تفسیر شده و به  ورا مرام اااه شواگ

ما هنوز از کم و کی  واقای این حااثه و عل  تجمو اعتراضی مرام اطالع اقیق ومستندی ار 

اس  نداریم وتی آنچه که صدوراین بیانیه را ضروری سا    اوضاع  حساس کدور و  طری 

اس  که  جنبدهای اجتماعی انقالبی  ارسراسر کدوراز جمله جنبش انقالبی ارکراستا  

وآذربایجا  را تهدید میکندگ آنهم ا تال  افکند  بین  تواه های زحمتکش مرام  بواسطه 

تفاوت زبا چ ملی چ مذهب وغیره ارشرایطی اس  که طبقه کار ر و لقهای تح  ستم واستثمار 

ارسرتاسر کدور و ارهمبستگی باهم جنبش قدرتمندی را علیه ستم و استثمار و زور وسرکوب 

نظام حاکم براه اندا ته اند و رژیم ازهربهانه ای بویژه ایجاا و اامن زا  به ار یریهای ملیچ 

مذهبی  برآ  اس  تا این همبستگی را تضای  و آنرا به اشمنی مابین تواه های زحمتکش 

 بپا واسته تبدیک کندگ

 لق تح  ستم واستثمارکراستا  وآذربایجا  ار مبارزه مدترک برای کسب آزاایچ برابری و 

حق تایین سرنوش  اارای سابقه تاریخی طوالنی هستند وهر زما  که این مبارزات را متحدانه 

پیش براه اند به استآوراهای ار دانی رسیده اند وهر زما  که این اتحاا با اسیسه قدرتهای 

حاکم وا ات  کدورهای  ارجی وناسیوناتیستهای عهد بوقی ازهم  سسته اس چ باشکستهای 

سنگین روبرو  رایدهاند وتنها اتحاا مبارزاتی تواه های کار رو زحمتکش برای سرنگونی رژیم  

حاکم واستقرار سیستم اقتصاای واجتماعی نوین مبتنی برشوراها اس  که  لقهای تح  ستم 

واستثمار ازجمله  لقهای آذربایجا  وکراستا  میتوانند تایین سرنوش   وا را ار اس  

 یرند وبه ستم واستثمار و زور و سرکوب پایا  اهندگ اکنو  که  واس  های مدترک اقتصاای 

وسیاسی زمینه های عینی مبارزه متحد کار را  و زحمتکدا  سرتاسرایرا  را فراهم کراه اس  

اامن زا  به ا تالفات ملی ومذهبی  وقومی وقبیله ای تنها ار دم  منافو نظام حاکم و 

  قدرتهای  ارجی اس گ 

ما ضمن تسلی  به  انوااه جانبا اتگا  این حااثه  کار را  و تواه های زحمتکش  کراستا  

وآذربایجا چ بویژه تواه زحمتکش کرا وترک نقده را از افتاا  اراام تحریکات رژیم واوت  های 

 ارجی که ازبجا  هم اندا تن تواه های مرام انبال بهره برااری سیاسی و کسب منافو  وا 

هستندچ برحذر میداریم وآنها را به اتحاا ومبارزه مدترک برای تحقق  واستهایدا  فرا 

 میخوانیمگ  

 سرنگو  باا رژیم جمهوری اسالمی

 برقرارباا جمهوری فدراتیو شورائی 

 زنده بااسوسیاتیسم

 1033مراااماه11سازما  اتحاافدائیا  کمونیس  



 

 انام  م ن  از صیی  ایسل
 ر  دژی  ج اائد  

ف
    ک     نلال جنهیت   دد

ا ااا  اااطااباااااعات یس ماایاااااط زنااات ایااا  یسادن 
ایااط  ااهماا ااباائ   آیسدن  یس کاا   اانااه  اا  ن یاال یس  ر
جاااااااه   زناااات  ااائا ت  زم ا ااات رااا   ااایااا  
 یهظت از مایاااط زناات  اخافائ  ند ایااا  
   ین .ایا ا اه  را ائا حایساییال .اانن  ا  طائد   
رات   یت مانم ایااا  ند ایان  ایا  کاه  ر ر  اکار
.اذاد  اهشانای زیااا از کا  اکانائ   رااو

ی
ران  یس لائن حاه

 اهقائس  ا اائم دژیا  جا ااائد  ا اااا  اه ادان  
 مانم ایاا ت  گئش ماو ی  

یسد   نیااگااا  اکااناائ   ا اا ااا ،   جااناا اا   راا   ا اات    
 دژیا   از  دا  لائن  حائد   ندلائا ا اااه   ایاا   مانم

   ند   ا اا  ج ائد 
 
 مایاااط  از   یاهظات  زم ن 

 مایسایل  دا  ندلائا ا اااه  ایان  یس  رانای  حاعا یاو  زنات
 دژیااا   ایاان   ااه  ماایسااهدز   اصاایل   اا اائ اااااه   از  یاا    اا 

 یس  وااااااهد  کاااااائا   یس  لااااااهد  آ ت  ناشاااااا ن    ۲ ااااااکااااااناااااای
 دژیا   حایا ااو   مانا اظاا  حئا ی   یم  آ اه از  میهحظت
 ۲  ه ی

ند ه حااظاهکااااتک یااشااکاائ  مااانم لائز اا ااه  ند 
طاااائل کاااایاااا اااا  کااااه  .ااااذشاااا اااا  یس کاااا ااااچااااناااا و  ند 
آذد هییه ت ران  ه ت  شااا اه  یس  ابائ اا اه  یس 
اصیاه  یس  هیا منهطر مداهکای  .اانیای  ا ات  
راا   اایااهظاات از آ ت زماا و  یس طااباااااعاات یس  اار 
ناشااا ن  یااا اااهیااان آ اااااااه رااا  از  ااا ااائ  ایسلاااااااۀ کاااا 

 اا  یاان لاائا اات راا اائا   شاااااایس اای  ماا اایسااهشاای
حاایسااییاال .ااانیاای  یس  اا نی یساژ  کااه  یاااااچااااای  ا  

از طااپ ماانم راهن     ائ  " حائ اعاۀ  اهواهیایاد"
 م  ح شی  ا ت  

اماائ    اانااه  اا  اظاااااهدات حاائ   اایاا  یس .اایاا ااگاائ یاااو
  یهظت از میاط زنات یس  خفئ  

ف
 گئ  

ایاانااکاا   اا   ااال  حاائ ااعاا  ا  وااهیاایاد ا اات یس ایاان 
ن یس  حئ عا   ا   ا  شا ایل ا حائا  صائدت  اگااو
 ا یگه  یس  هز ایگاه  ایاناگائ ا  حائ اعا  ند جاهماعاۀ 

ت یسیک  ا   ایاا     راه   لئاکنی  ئنت ازاک ای
  الئدناد م یسهشی   

د   ا  ند ا ن ما ا ح  
ه
ا ا اه ک ه  ئد ر  آقاه  مااو

 ران  ا ایت کاا  ایا ر ند اهد  مااهدال یس مدا اات
زناات مایااااان ایاااا ت  اهیااا ن از  ااه اهل زنااات 
 ئا جاه   ربئد  هیای  اخافائ   ا  ایان نلااال  
ر  ایاا  لئن نادا  دحیسۀ نک  ند حئلاای گاهزکاه   

 گبخه   ا  ند جاه  م یسهشی  
اهد  ند ایان 

ی
ا ا   ر  آقه  مااو

    ظامن اطاره ن
 ند ت یس مایااای  ائن  

ً
مئادن اداد  نان  ا ی ر یحه

نادن راااا    یسیل از  ااااظاااااماااان  اااا ااااباااائنکااااه ی یسجاااائن
 اااااهزطاا ح آ اااااه دا ا اااهس ا  اا ااهیاا  راا   ااییاان 

مان ند   یس اب   ه لئا نایگاه  الایساهد دیسز را  ما ال
رااات  اااکاااان  ا ااای ند ماااااااه   ایااان ادااااااات کاااه  ر
ماگذادم     ا  ا اهل زیاهن حاعایان  از ایان مائادن 
ا  اه اداد  شای  ا ات یسیل ند ایان  ند لئن  خا 

 ۲ کای   اهمی  ا ت
 
  ند  کای  ر  ، ادات ایسل حعیان م عین  ۰

     ک ۀ آ ااه 
ی
از مد ات زنات میان یس الب 

ن  شی  ا ت ند صئد ن ر  ک چ .ئ   دن    هما،
 ااانااای  ا  رااا  رااایام یااان از ایااان مدااا اااات ند 
اااات  راااااو ااا د.ااااان  نادن یسازایسلااااالیی

ً
 ااا اااا  جاااااااااه   حااااه

 ه حا   الئدناد م یسهشیت ا یهم  گاح   ا ت   
 
ف
شاااناااهلااات ایااان دن   ااانااای  یس ناااااا ن   اااگااائ ااا 
 ادحیسهم آ اه  ه یکییگا ما  ا ت یس ایاناکا  حااش

راااو     اال   اااا 
ً
یاا  از ایاان مداا ااات ا حاائا اای حااه

مااناام   ااا مداا ااات نیااگاا  ااگااذادن یسکاا ااچ راایام از 
    حناه ی قه ل  ل  یم 

مد ات میاط زنا ن
 ااهشاای  ااهیااا ن ند  اا اا  راا اائم  جااااات آ ااهک 

 مانم اطا  د ه   شئن  
 

ند  ااهل  ااه   ماان آ  دن   ااناایک دا راا  ماااراا  
 Stockholm Resilienceا  کاب    م هیسمت
Center 

یاااان یس   ند ایاااان ماااائدن  اااعاااا اااال آیسدن  ا ااات  اااااااااان
.الیهح ین دن   نی  ا  ین  ر     حناه مد ات 
اصاااایل زنااااات  اااائا دا ادااااه  مااااااااایکاااای  اااابااااهاااا  
کااا اااچااانااا و  اداااه  مااااااایکااای رااا  کااا یااان از ایااان 
قااه اال  مدا ااات حااه  ا   ااییسن   اا  مااازکاه  غاااو
 ااا.داات  ااا نیاان شاای  یس یاااه از آ  راااباائد راااان  
ا    ا اات  ایاان ماایل راا   اا   ااهم مااازکااه   اااااهد 

Planetary Boundaries   ا اااااات ادااااااه
گااه اا  کاا اا   ااه کاا    ۱مااااایکاای راا  ایاان مااازکااه  

ادحاایسااهم ناشاا اا  یس ماااااناایس یس حاایاا اااو ند یاا  ایاان 
مااازکااه )  اا ن  ااه کاایپ حااامااااا  آ  ( ا حاائا اای 
اراااااتک ماااخاااا  یس مدااا اااات نیاااگاااا  دا  ند آ  

 مازکه  نیگا ناش    هشی  
یس ااا  لفااائ    ند ایااان مااایل از مااا ااایاد حاااایاااا 

یسژ  ند آ  کاه  دیسنلاه ا  کاه یس ندیاه ا  کاه     اان
رااا   اااتااااااایاااۀ ماااا ااا ااااااا  ا ااا ااایاااهن  از رااائنکاااه  
شا اه ی ند ردهیسدز  صنع ن ا ت یس ک اچانا و  
از ا ا ااا ا ا ائا   ا  نلااالک ایاناکا  ااااه  مایاااط 
 آ اه دا حفه ک ت حخ یک یس آلائن  ماااکانای 

ف
ز ید

 آ اه دا از   و  ا  ان یس یه   ئا هت 
 
یس منه ع حیذی 

  د  یس  ر دا    لاهطاا حایا    لائن یاه مااال  ا  
لئدن ک لئداد لذیذ یس لهصشت ناد دا ند     
 ااه  ی  اا  قاا اال ا د ااه اای  اا  رااناائا  آ  وااییاای  
که ی  هم  اان  شای  ا ات را  از مااز  ا ا اۀ غااو 

یسیااه   Point of No Returnقااه اال  ااا.داات ) 
Tipping Point   ذاش   ا ی   ییان ماعا   را. )

نیگا  ا   اظاا  ایم د ای را   ا  کا اچ یسجا  ایان 
 ااااا.ااااانا اااای    اشااااه   قاااایساااایل  شاااا اااال   اااا   نیس دا تداااائن

 ک .ذشت از این ماازکاه  ا   رات 
اتک مخای حأراو

 اااا  اااااه  ند  اااهل ک آشاا ااهد شاای  ماا اایسااهشااای  
ا   از  ماا ااه اایااه اا  ند  ااکااااای  راا اا ، از ایاان  ااخااا 
یسژ  یس حایا ند آ اه  دیسنله   که یس  مد ل   ان
ن  ادی  ا ت یس  منهطرک  ه یل ندیه   که  هما،
یاان حااخاا یااک   ا اا اااا ا ا اائا  راا   اا د.ااان

کاا ااچااناا و 
زنااات  اائا جااااااه   ا اات  اا   اااظااا  اایم د ااای 
ا    ااائن   نادا  ایسلاااالیااات لاااهس ند ایااان  اااخاااا 
ا    اشاداان   هشی  یسلاااکان گا اه  ا دیسن را   اخاا 
اااه  میئد  ئن  یس از مد ا ن ر  اااه   ه آ  

 ن ت    . ییسه  ا  هشیت  هم 
 ان  شی  ا ت حه ازمد ا ن ر    ااۀ جاه ایادا  

ک مه نادا م یسهشنی     ند زنات  ئمک مدان
ازاین میل مه قاهند  ا  ایان کااتااا  را  مداهکای  
ین ند     جاه    ا     هیا  ر  م یاد آ  شاو
لئن  لئن مد ل غااو قاه ال  ایل  اشااات یس از 
 زیااهن  نادن 

 
مااز حاعاا یااو شاای   اااا  آ  حااهصاباا 

یان ند  اشااا ا   اااهس یس  یتک آ  شااو یسیل میی ی
یاعا    اشااا ا     ا جاااه  رانائ      اق فهن   ه  ک 

ت    ند   ا   ا و    حئلای  مهی  ناد  یس دقه  ن 
الا ابایل یس  ا  ند  ا اا  ماناا ا ا  ا ت ردائد  یس 

 زم  ا  یاهنآیسد    مییل مد لک ا هس ما ایساهشای  
ا ت ر  مد ات رانائ    ا ابائن آ   ائشااای   
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 لاااهیسدماااااااه ااا  ماااه ااانااای تااااااااهد  نیاااگاااا از 
 
مااانااا ااا ااا 

مد ات این من    ر یحاأ  اااهس یس  ا  نلااال 
احاااا یاااان  لاااائا اااا اااا  کااااه  ایاااایداااائلاااائژیاااان یس ا ااااان
دژی اه  این من    یس  او  قیدحاه  جاااه    ائن  
ند   ا ت یس ک چن و   ا  نلااال  اهنا   ایان دژیا اااه

 شاااناااهلااات مااایاااااااط زناااات یس ماااییااا یااات 
 
 ااااااا ااا 

زنات میان  ئن  یس    طائد  ا اان   ا  نلااال 
جاه   زنات میان یس  ا  لفائ    مد ات

ات اقبایم یان ند ما اااهس   حیاو یه  ا ابائن آ  شااو
 .  ئن  ا ت جاه   

 
اااهد  یسمااان ۰

ی
اا ااا  ا    ااا  ا ااا ااا اااهل قااائ  آقاااه  مااااو

 هیا ن  ه ک  ک ع ای   هشاا  را  نیسدا  رانائ    
راا  از ماااااه اااۀ  اای   ااشاااااا اا  آغااهز شااای  ا اااتت 

یسواائ اان )نیسدا ک اااااه (
ا اات یااعاا     نیسدا  آ ااان

 ر ی  ح ین حهراو  
آ  نیسدا   ر  حعهل  اه  اااه  

اتک زناات  ائا یس ند  اتااایا   .ذاد  دا ند حایا ااو
ا   راا  زما و 

ند  اهکا ا حائا اه ی ماعا ائیل یس حاهکانائ  
 اااا   ااظاا   اااخاادااااای   اا  لاائن ناشاا اا  ا ااات  

 اااظااا   اااخااادااااااای   ااا  لااائن ناشااا ن    ایااان   اااتااااااایااا 
یااایس اا  کااه  ند  ااهل حااعااهنل ندایاان رااا   اائن  

حعهنل که ی ر     طااز شاگایات ا اگااو    .  ا ت
  اال  ااااه  ند ایان راا   ائن  یس 

ف
منه ک  ه ز ید

ایاان  اا اااا اات دا مااشااداائن    ایسااهیاای  اا  کاا   اخاائد اای  
 از یش  از آل یان .ا ادش واه ال  ا و  

 شدان یس  اان
ات اقاابااااایم  ااهزمااه  مااباال ماا اایاای )الاا ااباایل حاایاا اااو

IPCC(  ۰۲۰۰نیی ر  دیسز نیسشیس   ا  آگئ ت 
این . ادش حعهل اه  اقا افاهن  ند  ۲منت ر شی

ات اقبایم یس .ااماهیا   جاه  دا رهمل اصیل حی او
ات  ۲زم و  مایا ی  نه ا این  ی  داجع    حایا ااو

ات زناات  اائا از  اایاا   اقاباااایم یس نیااگاا حاایا اااو
کاااه  اقااا ااافاااهن  یس ند  اااتااااااایااا  از  ااایااا  کاااه  

 ۲ اهس جیا  شات
 

ک چن و   ا   اظاا ا د ای را  احا ایا  جا اعااات 
 اا   ااظاااکااا نیس مااه مداا اال ا ااهس ا اات یسیل ند 

ات یس   مئدن ات مدا الک احا ایا  جا اعاای
نلاال اکا اای

ا  ک چن و  دا   ال آ  مان الا ااپ  اناااهنیا    ا و 
اااااهد    یس  لااااائنم   ااااظااااااات

ی
اااا ااااا  ا  اااااظاااااات آقاااااه  ماااااو

یاااان  مدااااهکاااای  ا  اااا ااااهیاااا  راااا   ااااا   از مااااااااا ااااان
ح زیا م یسهشی    ال احهت ت ر

 
هد  اا ت    اینک  " 

ی
 الاپ  ظا آقه  ماو  

اااات یس کاااا ااااۀ  ااایی ا حااااناااااااااه  ااااهد   اااایااااهت زماااا و  یس ت ر
ل  اات از دا  رانااان ا ک جاا اعاای

مائجائنات  اهکا ا مااو 
ا ک زان یس یسلااای ا ااات " ) اااا.ااااحااا ااا  از 

شاااییااای مااااو 
 کای ( من این دا   هد  دا حئحهل  هد  یس غاباط یس 

 یس یااه اصاا   ، ارااا ا 
 
ایااط  ااه ااه  یاان  ر ند  اااااان

 . نا  
 
مان حاانااااه دا   ااهد   اایااهتک مائجاائناتک ز اای  رااا   

زما و  یس کاا ااچاناا و  اااااه  از حاایااهیا  را  آ ااااه  اا  
ت ا ای  شی  آ ک ندیهکاه یس 

نلالک .امهی ا زم و 
اقاه ئس که یس ا ا ااا ا ا ائا  حاااییای ماشادائ ای دا  
   .ذاد از  اشااا ا ک حائلااای یس مهاپ  ماهیا  ناد 

ند ح همک ردئدکه  جاه   اه ا    ر  اکنئ  ح  ییسأ
 ا  ین     ا ت

 
ن  شای    را  ند ایان  اکااای   اهماا،

ح هم مد اا ن
اات یاان  ااشااااا اا   ا اات حااأراااو مااا اا ااااا   ااه اا ااای
 مهی  ناد  ا ت ر   اا   ی ت آیسدن   ئن 
یس ا یسهشتک  مهی  را  ذاتک  اناااهن  ایان  اشااا ا  
ماا اایسااهشاای  اا  دشاای اقاا اافااهن  حفااهراای  یس ناداایم 
) ا اایاز  .اااحاا اا  شاای   ااه مااعاااااهد حاائلااااای  ااهلااهلاا  

(  اهز نادن را  ایان دشای اقا افاهن   GDPنالیل 
ااپ  اااه کاااه یس لااایماااه ن  دا از طااا یااارک تااااط مها
 ی ت ا آیسدن ر   اا  حئلای یس حائزیاااااع آ اااه  ا  
ماا اایاد زیااهن  ا اااژ  یس ماائان ا اا ااخاااا  شاای  از  
یان نلااالک  

را  زم و   اهز ا ت ر  این لئن   د.اان
ت ا اا اااا  ا اائا  یس ا اااای  شاای ک   .اامااهیاا  زماا و 

ندیااهکااه یس اقاااااه اائس کااه  اائن  یس کاا  ایاانااکاا  پااس 
ز اهلا  کاه  ایان مهاپ یس ایان حائلااایک   مه ی  که یس

 دا  ا  
ف
آ ت لهد یس کئا دا آلائن   اهلا ا  یس ز اید

حناه  اا   ا ائا اهت یس نیاگاا جاه ایادا  راا  زما و  
نشائاد راان   اباها   ااا  لائن ااااه  ماعاواات 

 رییی  ا   یسهد آیسدن  ا ت  
 

اات ند رااا  زماا و   اا  یاان حااهکاا اائد  احاا ایاا  جاا ااعااای
ل  به  حهک ئد  ا ت ر  ک شد  یساتا   

ی
ما  

   ش لک  ه   حائلااای ند جاااه   ائن  یس ند یساقاع 
یاا  از دیسشاااااه   ااشااااا اا  حاائلااااای  مااهیاا  ناد  
ا ت  اا  اح ای  مهپت اح ای  حئلایت دشی 

 اقاا اافااهن  ا اایاز  .اااو  شاای   ااه 
ت GDP ااشاادااان

 دشی  ئن یس ا یسهشتک کا     شدان  مهی   
 

اح ای ا حعیان مهپ رننی  که ی ر   هیی  ه که 
یس لاایمااهت ایاان  ااشااااا اا  حاائلااااای  مااهیاا  ناد  دا 
مهاپ راانااناای  اااا  ایاان  ااشااااا اا   زم یس یساجااک 
ا ت یسیل الب   حناااه دا   ااا  احا ایا  مهاپ یس 
حئلای  شات  حناه امای  ر  مه ا حائا ااا   ااا   
ت را  زم و  ناش    هشاا  ند یان   هک ا ج عای
 اظاهمک پااه  مااهیا  ناد  را  حاهکااای   اا   اااهز  اا  
دشی اق فاهن  نادایم یس حفاهرای  )یاعا   ایاناکا  
امایسز  هیی  نی ندصی   ش  از نیاایسز حائلااای یس 

مهپ رنا  یس حانا  هیی  نی ند صای   اشا  از 
اماایسز یس پاس حاانا  اانای ندصاای   ااشا  از حااانا( 

  یاش    هشی  
اات کاا     اهکاا ا جاا ااعااای

ند ایان  ااظااهم رااناائ    اا ن
اپ ا اااژ    اایم حاائا اای  اا ااه اات  اا ااهیاای راا  مها
 کاه ی  

اح ای  یایا  کنی یس ک چن و  مهپ زم و 
ر  م عبر      ئا هت م یسهشی زیاا کا اه ا ائد   
ر  حه     هل  ه دشی  ا   مهپ    لفئ  
احا ااۀ  ماهیاا  ناد  نیاای  ایاا   ند ردائدکااه  یاشاا ر
ن حاه  یس  لائن دا  ا   اهد ا .ااو این  ظاهم کا اۀ  ااو
ااااپ حااااان حااااان ااااااااه  کاااااه کااااا  احااااا ایااااا   مها

 حفهری  ناش    هشی  
 

 اا  طااائد ماا اااهل ند ایااه ت مااا اایاای  آماا یاا اااه ایااان 
 مدااهکاای  رااان

ف
 . یساقااعااااات دا ا شاائن  اا   ااهند

این ردائد  ا  لاهطاا دشای   دشی اق فهن  ۶۲۷
 دشای ند 

 
مهپ ند له ئان  که ما ایساهشای یس  ا ااا 

ااپک  قاااا اااتک  ماااهیااا  .ااا اد  یس کااا اااچااانااا و  مها
لاائرااس حااعاایان لااااایل راائ اا  از رااایسحاا ااناایا  ایاان  
ردئد ا ت ر  ند نیگا له ئان  که  اما یا اه ی 

 مهپ   شدئن  
 

 ۰۲۲۲طبر میه یسهتک آ گئ  مییائ  از  هلک 
ت جاااه   ۰۲۲۲ماان  حه  هلک  ماان   ج عای

مااااان   ۰۰۲۰ اااا اا شای  ا ات  ند  ااهلک  ۰۰
اات جاااااه   اا  یاان ماااااباااااهدن د ااااای   اائن یس  جاا ااعااای
حااخاا اا و  زن  مااشااداائن راا  اگااا  اااو دیس اای رااناائ   

ات ند  اهل   ۰۲۰۲ک چناه  اناما  یاه ایت جا اعاای
 ماباهدن  ا ی   ۱٫۰    ییسنک 
ماااان   ۰۲۲۲ماااان  حاه  اهلک  ۰۲۲۲از  هلک 

( حا ا یایساه GDPحئلای  هلهل  نالایل ند جاااه  )
 احا ایا ا  ۶۲۲

 ااا اا   ۰۶ اا ا شی  ا ت یعا  
 ناشاا اا  ا اات    حاائلااااای  ا اا  ند  اا اا  ماااااه ااگاا و  

 ۱یع      طئد ماه گ و  کا  ایا  ا  طائد حا ا یا ، 
ااپ ماااااااکاانااای ) اا ااااااا   ماااهیااا     .   اااا اااا  اااشااادااان مها

  .ذاد  شی  ا ت(
 

 اهلک .اذشا ا   ۶۲۲قا ات اراظا ک ایان دشای ند 
 از آغااهزا ااظااهمک حاائلااااای  مااهیاا  

 اائن  ا اات یااعاا  
 اا اائد ماا ااهلت اااا ااتک دشاای یساقاا   ا اا    ناد   
GDP   ند   ۰۱۱۰یس  ۰۱۰۲ ااااا و   اااااهلاااااااااااه

احاا ااۀ  مااهیاا  ناد   ا  اااا ااا  ۶٫۰رداائدکااه  یااشاا ر
(   ایااان ردااائدکااه  اااییسن ۶۰۲۲۷ اائن  ا اات )

ت جاااه   دا نادا ما ایساهشانای  الابا ا    ۰۲۷ از ج عای
ماباهدن  ۶ یسهیی حاامئش رنا  ر  ک  مه  ح  ییسه 
ن د  ۰ اایااا از مااانمک رااا  زماا و   ااه دیسز   اا ااان از 

 دیسزا ۀ لئن دا ماگذدا نی  
ف
 ز ید

 
ک چن و  حخ  و  زن  مشدئن ر  دا  ۀ  ا و  دشای 

یس دشی مهپ ا اژ  یس مئانک  GDPاق فهن  ند 
ا 
یس   ۲٫۰ا اا ااخاااا ، از طاااپک نیااگااا  اااو    اا و 
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دشاای راانااای  GDP  ۰۷ماا اایسااهشاای یااعاا   اگااا  ۰٫۲
ا  
دشاای لائاکاای     ۰۷یس ۲٫۰۷مهاپک ا ااژ   ا و 

دا ااا ن ماااا اااظاااه ن رااا  مااان ند ایااان   راااان   ااااا 
 ااائشااا ااا  نادم حاااخااا ااا و  ایاااناااکااا  دا ااا اااۀ  ااا و  دشااای 
ااپ ا اااژ  حااا اا یااایسااه   ۲٫۰اقاا ااافااهن  یس دشاایک مها

 ا آیاای  
 
ایاان  اایا  مااعاا     ماا اایسااهشاای  اا   ااظااا  ااه 

از (  ا ت ر  مهپک ا اژ  ند میت ذراا شای  
ماااااان  ۰۲۲۲ماااااان  حااه  ااهلک  ۰۲۲۲ ااهلک 

 ۰۰۲ ااا اا یس ند  ال  ۰۰ح  ییسه  ا  طائد  ا ا   ) 
 اا ا اح ای  یاایا راان  ا ات یس نیس اهد  یاهنآیسد  

 هلک   ۶۲۲ماکن  ر  قا تک ارظ ک این دشی ند 
یس   ظهمک حئلاای  ماهیا  ناد  

.ذش   یع   از  ر
 ند جاه   ئن  ا ت  

 
ااپ  ااا  طااائد  کااا اااچاااناااه  رااا  مااااااایا ااااااا  ایااان مها
یاکااااه   اا و  ماانمک جاااااه  حاائزیااااااع ادای  ا اات یس 

از   ۰۲۷از مانم جااه   اییسن   ۰۲۷ک  اکنئ  
اپ ا راانااناای یس  حاائلااااای اقاا اافااهن  جاااااه  دا مها

از این حئلایات  ۰۲۷  اۀ مانم جاه      ۰۲۷
 تانی  ماکننی  

یااان  ااای )زان یس یسلااای(  اااشاااداااان
ه
ل  ااا   حااائل ایااای  راااناااان

ی ند  ا و  ایان 
ه
ل     حئل  ۰۲۷حئجا  دا    رنان

از حاائلااااای   ۰۲۷مااانم ند جاااااه  نادن راا  حاا ااط 
اق فهن  جاه   دا مهپ ا رننای یس ند  اتااایا  
 ند صئدت    ر ل آمی ک این ایی  حأراو آ  

  نی
 ند مهپ رنئ   جاه      لئاکی  ئن  

 
اای  ااه کاایپک  

ه
ل  اا  ا حاائل

ند یساقااع  اااااه ک ایاای  راانااان
ات ایاای  ا  ا ات ماهلا ائس  اااا     اهکا ا جا اعاای

نحه  از مهاپک  اشا  از  اااهزا طایسا اهت  اه ا  را  
یس   مهدرس ند زمه ک لئن جئا  آ  دا نان  ا ات
ندایاان  اائشاا اا   اااااهز   اااا   اایاا  ند ایاان ماائدن 

 .  شات
 

 اا   ااظاااماان حااناااااه دا  ماا ااکاان یس نمااکااااحااااان  اااا  
ااتت  اا  ند  اا اا    جااباائ.اااو  از احاا ایاا  جاا ااعااای
 از طا یار دکاه ی 

ردئد  یس    ند  ا ا  جاااه  
ز  ام ه  وذیا م یسهشی  ز   اهیای دکاه یس قایدحا انای 
شااائن یس  اااشااااااا ااا  ماااان اااه د  ندحااا اااهم جااائاماااع 

حا اط  اائن   ۲جاااه    اهیاای ندکا  شاکاااا ا  شائن
ز ااه  دکااه یس قاایدحاا ااناای یس  ااییس  ناشاا ن  کاا ااچ  اااااهز 
اق فهن     مان م  ئا ی  ا اه ات رانای را   ا  ا 
 حائلااای ما ال  ااو  ا یسیل ند جاهماعا  یااایا ماااکاناای  
الب   این    معنه  .ذاش ن  ح هم این مامئلات 

ماامائلااات مایساهدز   ااا   ۲   .ان  ز ه   اشااات
ندکاا  شااکااااا ن  مااان ااه د  ند یاان جااهمااعاا  یس 
آزان یس دکااه رااان  ز ااه  آ  جااهماااعاا  مااامااائلاا ااا ن 

ا اات  ااا .ااان  حاا ااهم اروااه  جااهمااعاا  راا   اااا  
حی او آ  جهمع  ند مااو ناش ن  میااط زناا ن 

  هل  یس زنات  ئا وهییاد حاش ا رننی  
 

این یساقاعااات دا ا حائا  ند ردائدکاه ی را  ز اه  
ند آ اااااه  اا ائد اااا ،  اا  آزانیااااه یس  اا اائ ک ماای   
لائن د اااای  ا ای مدااهکای  رااان   ا اائد ما ااهل ند 

ای  ا اان از 
ه
حااز ای  ااا  کاا  ۰٫۶نا  هدک  ا   حائل

ا 
ز  ماا اایسااهشاای راا   اا ن  اااا  رااه اات  ااگاا  ناشاا ن 
ای 
ه
  اشااات )  ا  ا حائل

 
ت نا  هدک  اه   ۰٫۰ج عای

ت  زم م یسهشی(     اا  ره ت  گ  ناش ن  ج عای

 
اهد  ند ۶

ی
ا ا   که  آقاه  مااو

ا     ند کای   خا 

این  ئش ا  مان کا اچ جاه  ا   اه ااا اا  اقا افاهن  
( یس Global North)     و  جئامع ش هل جاه   

( یس ک چن و  ند Global Southجنئ  جاه   )
 ندیس  کا ین از این جئامعت  الئدن   کانم  

 
مامبۀ  ه اا ا  اق فهن  از مامبۀ  یهظات از 
میاط زنات یس ناشا ن  زناات  ائا واهیایادجایا 

از مانم جاه  را    ۰۲۷ شات   اهن  اهیسدی  ر  
 ا رانانای 

ف
احا ا  صاناعا ن ز اید ند ردائدکاه  یاشا ر

ااپ جاااااااه   دا مااااماااائل   ۰۲۷ از ندآمااای یس مها
اات کااه ی راا  جاا یس   کاااتااناای یس کاا ااچااناا و  آ 

اقاابااای
طیس ۀ  ه   یس الات ند ردئدکه  جنئ  جاه   
کاتنی  او   ا  کا ا و  ااا ات یس یاه شاهیای  اشا  از 

ااپ نالاایل کاااا رداائد دا ند الاا اااااااهد   ۰۲۷ مها
 ناد ی  

 
 از این  اه ااا اا  دا ا حائا  ند .ا ادش  .ئش  ا 
رااات ماااهیل راااانیااات  اااالناااس ۰۲۰۰ اااهل  )   ر

Credit Suisse۶٫۰  ( نیاای   اانااه ااا ایاان .اا ادش 
ماا اایاد   ماااابا اائ   اایااا از راایسحاا اانایحاا یان ماانم ن ااااه

از رایست ن اه دا ند ال اهد ناد ی یس الابا ا   ۰۰٫۰۷
 از راایست ند 

ف
ند   و  این حعیان  او  قا ت  ا دد

 ه  ی آ اه ا ت  این ند  هیل  ۲٫۰۷ن ت آ   
ماباهدن  یااز  هنادح ین مانمک  ۶٫۰ا ت ر   ا  

 ن اه )ک اد  اا ا حعیان رایسح نیح ین ماانم ن اااه (
رایست ن اااه کااتانای یس  ۶۷ح ط صه کک   ان از 

قا ت ارظ  این حعیان ک     حناه ک اچ راایس ن 
 یاد ی  اباها  نادا  قاا  کااتانای را  مایابائد ای 
م یاد  از ندآمی  ه او  لئن دا    ش ل  اااا   ا  
ناز اای  ایاان حاعاایان راظاااایم از  ایان رااایسحا اناایا   ااا
ت جاه      مهپ آ گئ ا  ا  ناد ای را   ج عای
   طاز قاه ال حائجا ی  ا  مایاااط زناات لا ا ا  
   ی یع   دن وه  اکئلائژیا  )زناات  ائا( آ اااه 
لاایل  ا  ا ات یس  ا  از دشای اقا افاهن  را  ایان  
ردئدکه ناد ی  ا  قه ل حئج ی    ن ت آ ااه 

 ا د ی  
 

 اهل قایسال از  ۰۲  ئد م هل ند آم ی ه ند میت 
کااا  )COVID-26)   ۰۱ -شاا ااال   ااااا ااهد  رااالیاای 

 ااااهلاااا  ایاااان رداااائد از دشاااای اقاااا اااافااااهن   ااااه  ی 
 الئدناد  ئن  ا ت  ند  هلاک  اکنئ   ه اا ا  

 ااهل   ۰۲ند آماا یاا ااه  اا   ااه حاا یاان  اا اا  آ  ند 
یس ک چن و  قیدت ماه گ و   .ذش   د ای  ا ت

ل یی مانم اا ات  ا   ا ائ  کاه کا  ند راا  
 ااهل .ااذشاا اا  دشاای   اایاشاا اا  ا اات  یااعاا    ۰۲

آ   اهرا     ۰۷اینک  این دشی اق فهن  ر  کا 
ند مهاپ از ا ااژ  یس مائان  ۲٫۰۷دشی ح  ی ، 

اات   ا اا ااخاااا ، ا شاائن کاا ااچ  اا اا   اا  یس ااعااای
 هد.اا  یس ز   کده  آم ی ه  اکاان  ا ات  دشای 
ااپ ا ااااژ  دا  ااا  ایااان حااااحاااشاااک ا شااائن  ااا   مها

 طیس هت  ه  ی آم ی ه اا ت نان   
 

ااپ جاااااااه   یس ند  قااا ااات ارااظااا  حااائلاااااای یس مها
 تایا  .ااماهیا  زما و  یس نیاگاا مدا اات زناات 
میان   ئد  یل ک چ ادحیسهه  ه طیس هتک وهی و   
ح اۀ صاناعا ن ند شا اهل جاااه   یس  ردئدکه  یش ر
  ا  جا  طایسا اهتک 

یت مانم ند جانائ  جاااه   اکار
یس طایسا اهت ماااه   را  غاهلایساأ    ه   ند این ردئدکه

ند این ردئدکه رئ ن کاتنی  یاش   یس  خن  
ت  ییس ک  هم  ان  

 از مد لک اح ای  ج عای
.ی ن 

از مد ل  ه اا ا  اق فهن ت    ند یئشاه ای ک 
 صئدت مامب  اصیل م یسهشی  

 
هد  ر  ا .االیای ۰

ی
   الاپ انره  آقه  ماو  

 اااهیااای  ااا  ا ااااژ  واااهد ماااه ااانااای ا ااااژ  کاااه  " …  
دیس  آیسدن "     ظاا …. لئدشای ت گهز  یس  هن 

ماانت گااهز )  اا  ا اا اا ااهل قاا یااک  اا  یاا اا و  ماانااظاائد 
هد  گهزکه  یایسواه  یس  ائحاه  ا ات ( 

ی
آقه  ماو  

   ک چ یسج  ا ااژ  واه   اشااات  ند ات ا ات  
ا  گهزکه  گبخه   ا  ر  از  ئزا ای ک ایان  

ر  ماو 
 گهزکه حئلای 
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ا شاائن اااا اات  اا  یسا اای ا اااژ  راا  حاائلااااای ا 
شاائن  اا ااان از  اایاات یس گااهزیسدااااال یس زغااهل  ااناا  
 ا ت یسیل آ  صیا  شات  یع   دشی اق فهن 
نادایم یس حفاهراای  یس ند  ااتااایا  دشای حفاهراای  
اپ ایاان گااهزکااه  اااو  ا حاائا ااناای ایاان  اااحااا   ند مها
اپ آ اااااه  اااا ، دا کاا   اا  نلااااال ماا اایاد زیااهن مها

 لن ر رنی  
 

حه زمه   ر  دشی اقا افاهن  یسجائن نادنت مهاپ 
ا ااژ  دشای لائاکای رااان یس ما اایاد ما اباار حائلاااای  
ا گاااهز 
گااهزکااه  گاابااخااه اا  ند آیااناای  راا  از  اائلاا ن 

حئلای ا شئن اح ای  لئاکای یاهحات .اا ا  ایان  
گاااهزکاااه  ااااحاااا  ااااا ، ااااا ااات  ااا   ااایااات یس زغاااهل 
 انا  ناد ای  کا  گاهز یس کا   ایات یاه گاهزیسدااال یاه 
زغهل  ن ت ک    ئل ااه  حاااایل کااتانای یس 
 ااهم  ااان  از گااهز  اا  رااناائا ک ا اااژ  وااهد  اا  حااناااااه 

 اشتیسه   به  ح یک نان ک مانم ا ت  
 

ند مئدن ا اژ  که  لئدشااای  یس  اهن  کا  ا 
یااان  شااائن .ااایااات رااا  آ اااااااه ند  اااهل  اااه    اااااااان
آلان هح ئ اااه   ااا  حائلااای ا ااژ  کااتانای یس  ا  
ااپ   اااظاااا مااان کااا   یاااعاااه  اااهیااای جاااهیاااگاااهیااان مها
 ئل اه  حاایلت احیم یس ک اچانا و   ائلا اااه  
 ا اائلاائژیان ) اائ ت غاات یس غاااو ( تداائ اای یسیل 
ات زناات  ائا  ، اراا  اشاااتانای   ندحایا ااو

آ اه  او 
زیااااا حاااأرااااو زیاااهن  ند حفاااه اااک زمااا ااا   رااا  ماااهل 
 اااا اااائا ااااهت ا اااات  اااااا  حاااائلااااااااای ا اااااژ  ناد اااای  
ا ااااا اااااخااااااا ا مااااائان  زم یس حااااائلااااااااااای  ااااابااااائلاااااااااااه  

 لئدشای  ) ح ئیسل هدان(
یس آ اه اه   هن  یس ک چن و   هح یاه  مئدن  اهز 
 اا  ا یسهد این ا اژ  که یس حئ عاۀ  اشااا ا  کاه  
 ا  د ه    اا   اا  حائلااای شای  از ایان نیس  اال  
اپ ماا اایاد  مااناابااع ا اااژ   اا  ظااهکااا وااهد  اا  مها
زیاهن  ا اااژ  یس حفااه اک زماا و  یس حااخا یااک زماا و  

 اهزنادن ر   هر  .ااماهیا ا   )از ط یر معی  که(
 یس آآلی ا آ ت لهدت کائا یس ا ا ااا  ا ائا  

زم و 
 ا .انن  

 
ند  تای   هک  ما ایاد حائلااای یس مهاپ جاااه    
ایاان    ااه  یس لاایمااهت یس کاا اا مااه  حاائزیااااااع رااهن  اا 

مهپ   و  ح هم مانم ن اه حناه دا  ما اکان  ااا   
 هک ر ر   ه   هک ا     .امهی ا زم و  م یسهشی  

ذات  مااهیاا  ناد  راا  دشاایت  اائن یس ا اایسااهشااتک 
یسدت     مااهیاا  ا ااتت حوااهن نادن   ایاان نلااااال   
 .ذاد از این  شا   ا ت  

 

کااا اااچاااناااه   زم  ااا  یاااهنآیسد  ا ااات رااا  آدزیس  
ایاانااکاا   اا اائا  دا اا ااۀ حااااا ااه اا و  دشاای اقاا اافااهن  یس 
دشی مهپ ا اژ  یس مهن  دا از ماه   ااناشات یس 

 ۰یس ۲٫۰یه  یاقال  ا  راان ) کا اه  ااا ات  ا و  
ت  اائ اااااهل  دا (  ااالاااپ آ ااچاا  راا  ا اا ا   ااا، 
نمکاات یس دا ت ند ادیسوه یس  ا اااۀ شا اهل جاااه   
یسکاا ااچااناا و   ااییاال ایاااا   آ اااااه رااناائا  ا راانااناایت 
ااپ ا ااااژ  یس زماا و  یس    اااشاااااات  دشااای مها

شاای  
ا اا ااخاااا ، از زماا و  دا  اایم حاائا  از دشاای   ماائان

 ۶۲اق فهن  جه ران  یس   ن  الاپ اینک  ند 
 اهل .اذشا ا   ایا  کاه  شاییای  ند دا ا ا   ااه  
ل ما ایاد حائلااای شای  گاهزکاه  گاباخاه ا  ا  یس   رناان
اح ای ا .امهی ا زم و  شی  ا ت دا  ۀ مهاپک 

(  GDPا اژ  یس اح ای ا حئلای  هلهل  ندیس   ) 
 اه  GDP ائن  ا ات یاعا   احا ایا     ۲٫۰ح  یایساه 

اح ای ا مهپک ا اژ  ک  مه   ائن  ا ات یس  ا  
ج  نیس نیسد  رائحاه   اعای از  ایااا ک ماهیل  اهلاااه  

یس  ۰۲۰۲) ۰۱ -یس  هلاه  رالیی  ۰۲۲۱حه  ۰۲۲۰
ااپ ا ااااژ  یس ۰۲۰۰ ااا ند ماااا ااایادا مها

(  ااااهک ر
ا تدهد گهزکه  گاباخاه ا  ا  ند جاااه  نیای   م یادا

 ادی  ا ت  
 

من    این مامبا  یساقاو کاا ا  را  آدزیس  ایان 
ا ا ا  انامااۀ دشای اقاا اافااهن  کاا اا مااه   ااه وااهیاا و  
آمی  دن وه  اکئلئژین این دشی ا ات یس ایاناکا  

 ماهیا  ناد    ک   من ظا کاتنی ر  حکنائلائژ 
  ئا ی این معی   دا    یسجئن  اهیسدن یسیل حهکنئ  
اا  ند ایاان  اا اات یس  اائ ند جاااااه   کاا ااچ .اااای ر

یس  دااا  ا ااایاز آ   ااااو    مداااهکااای  ادااای  ا ااات
 تااهد  عاو م یسهشی  

  اااااااهدم یس ا ااا ااایااهن  از کااائشا 
ا اا اااا  صاااناااعااا ن
( حاه  ایاهل حا ااط مهاپ ا ااژ  دا AIمفانائیع )

 اح ای  نان  ا ت  
 

 اا  یااهن  اااااهیسدیاا  راا  مااه  ااشاا  از یاان نکاا   اااا   
ا  یس    اااهکااا  شاااییااای ا اااتاااداااهد گاااهزکاااه  گاااباااخاااه ااا 

 ۲ خفئ  ن  اکاااایرا  ان نداحا ااایاا  ایادیا 
 ۰٫۰حاخا ا و  مااو  ای را    IPCCحهز  ح ین .ذادش 

ندج  اح ای  نمه  زم و  مه ند   ان از ین نک  
انام   ۲   یسقال  لئاکی ی ئ ت ۰۲۶۲یع   ند 

نان  یس عات مئجئن یع   حائلااای یس مهاپ  اه 
 ا ااتاادااهد ن  

 
دشاای حفااهراای  یس ند  ااتااااایاا  اناماا 

اکاای را  ان ند احا ااایاا  اه دشای حفاهرای    ا  
 ااهل نیاگااا یاان دا   اال  ۶۲یاه  ۰۲اماااای ایاانااکا  

حکنا  یایا ا شائن را  ند ایان یس اعات راظااا  
ا حاائا اای گااهزکااه  گاابااخااه اا  ا  دا از احاا ااااایااا  اا  
 یئ  لهد  رنی    حناه     اظاا مان یاه  ا   اظاا  

.ااحااه حاائیس ااا،   اابااها   ا   ااظاا آ  نیسناات یس ا اای 
دا  ائشا ا    IPCCنااد نی  ر  آل ین . ادش  
    ۲ا ی رهقا       ظا  یم د ی

 
 .ااحاه حائیس اا،  دا نیای  

اگا  ا هم  که  حبالیهیائ  
 هشای  هیای  ااا  شا اه آشا اهد شای   اهشای را  ماه 
کاا  اکااناائ  حاا ااهم آ  حااکااناائلاائژ  راا   اااا   اااا   
 هک  م یاد ا تدهد ر  ن    اح ایاا زم ا ات  

 او   ر  مئجئن  شات ادان    ااهس  ۲دا نادی 
ات  زم ا ات   حایاا ااو

ماان  ۲ ااا   ا  دا  ا ایالاا ن
ربا      هد .اح ن  دا   ال کاه  حاکانااا  ند ایان 

یسد   ۲دا اا اا   ااشااااا اا  دا   اال کااه  حااکاانااااا    
مان رابااا  ایان  ۲کاتنی یس  اهیای ا ا ایاهن  تدائ ای

 اهل مانا اظاا شاالیا    ۶۲حه  ۰۲کا   ر  مه  هیی 
ر  شهیی حکنئلئژ    ئا ی معی   ا   کنی یس ند 
ااپ یس ا اااتاااداااهد   ایااان مااایت ا ااا اااظاااهد حااائلااااااایت مها
گهزکه  گبخه   ا    ه ه  دشی حفهری  ناش   

 ۲ هشی
 

ند  ااا ااان اگاااا ند حااااازا اقااا ااافااهن   ااانااای ردااائد 
راا  کاا    شاا ااهل جاااااه    اانااه  مدااهکاای  مااشااداائن

اپک ا اااژ  یس ا  یس   گاابااخااه اا   گااهزکااه   ا ااتاادااهد  مها
 ند ایاان رداائدکاه  اااو 

ف
کا  حائلاااایک ز اهلاا  یس آلائند

 اییان نلااال ما ایساهشای    ر یحاأ    یسیل ناش   ا ت
ر  حئلای  ه که یس لیمهت مه   ند این ردئد 
کاهت  ا  ردائدکااه  نیااگاا جاناائ  جااااه   ماناا ا اال 
شی  ا ات  نالال راان ک دنواه  اکائلائژیان  اه  
کااه یس لاایمااهتک یسادنا ن ند  اااه اااااه  اقاا اافااهن  
این ردائدکاه ایان مائ اال  دا ا حائا ای  ا  دا ا ن 

 اده  نکی  
 

 اا  طاائدماا ااهل ا شاائن  اا  رداائد  اا یاا ااه اااااه  اااااه   
ند این ردائد  ا  طائد د ایم اراام شای   ۲ران

ایااان   ۰۲۰۰حااه  اااهل  ۰۱۱۰ا اات راا  از  ااهل 
۷ دا ند دن وه  اکئلئژین لئن  ۰۰ردئد هک  

یسیل حی ا هت یس میاه ایساهت  ۲حی    ران  ا ت
 ا ائا  دن واه  اکائلائژیان    اده  ا نکای را  اگاا

یس لیمه ن دا ر  ند ایان ردائد مهاپ ا    ه که
شئن یسیل ند لهد  از ایان ردائد حائلااای ا شائن 
   ایان آماهد ا اهحا  راان  دن واه  اکائلائژیان ایان  

۷  اهکا  یاهحا ا   ۰۰  ردئد ند ایان مایت حا اط
 ۲ا ت

 
 ک چن و  مدهکی  ا شئن ر  

ند م اهس جاه  
  ا   ا و  یاه  

 ه ا   هل حئلای  ه که از ش هل جاه  
 ر  قائا ا و   ا اهیات از 

ردئدکه  جنئ  جاه  
مااایاااااااط زناااات ااااا ااات  ااا  ردااائدکاااه  شااا اااهل 
جاه    عایان ا ت  اا  حئلااای کا اه   ایایم 
از  ه  م یاد  شدان  گهزکه  گباخاه ا  ا  ا اتاداهد 
ا یااااه اااای اااااا اااات  اااا  آ  زمااااه   راااا  ایاااان  ااااه  
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مبارزه ای  مبارزه برای محیط زیستی سالم و زیست بومی پایدار
 است سرخ و سبز



 

ا شاااای    ندرداااائدکااااه  شاااا ااااهل جاااااااااه   حاااائلااااااااای
 ۲ا ت

 
 ند  آ   آغاهز  ند  را   یا داه ی        ئش   این  ند
   مااائدن

 
 نان   ادادااا  راااانم واااه اااخ    واااهیااایاد  حااائ اااعااا 

   یسیل  ا ااااات  ادااااای 
 
 ندلااااائا ااااا اااااااااااه    ااااا و    دا ااااا ااااا 

 یس  اقاااا اااافااااهن   لاااائا اااا اااااااااه   یس  ماااایااااااااان  زنااااات
   یااعاا      اااااهس

ف
اا  ا اا اا ااهل   ااگاائ اا   حاائ ااعاا   ناشاا ن 

 صییست  ۲ا ت شی  نان  اده  وهییادا ید  ا 
 کااا   آ    اااا   ماایسااهدز   یس   ااهلاا   زنااا ن   ماایاااااط  از

 نلااال  کا ا و     ا   یس  ا ت اق فهن  ک  یس   اهس
 اقاااای  ند   اااایاااااندحااااظااااهکااااااحاااااااااه  کاااا ادا   راااا   ا اااات
ات   اا    اا ”  ماااو  ااناای  حاا یااهن  زماا و    رااا      اا ااهم  حاایاا اااو
ات    آد  اقبایمت   شا    ند حی او

 
یس آ      نا  اهدد را  مان روائش  من   ظا  

کا   یع   احیهن    یس  ا،  یس آ  تد ل ایاا    
راا  ماان رواائش کااا اا  یااعاا   احاایااهن حاایایاااااه   

 زنااااات  ندلاااائا ااا اااااااااه   ماااائدن  ند   ااا اااائ ااااشاااااااات 
 آ   یس  ر اااا  آ   ۲ا اااات   ااااهن    ااااهماااا   ماااایااااااااان
 یس  زناات  مایاااط  حاخا یاک  مامائل  ر    شا یم
 نیس  ند  اکاائلاائژیاان  رااظااااا   قااا   ایاان  آیسدن    ااه 
 یس  آ   حاامااا   ماخاهد    هیی  ا ت  .ذش   قا     

 ایااان  ۲ ااایکااای  دا  اکااائلااائژیااان  قاااا   ایااان  یاااانالااات
  اااااخااااافااااائ   یس  ماااااااااااه ااااا   طااااایسااااا اااااهت  شاااااهمااااال  .اااااایس 

 شاا ااهل  رداائدکااه    ااه    طاایساا ااهت  یس  رااایسحاا ااناایا 
  اااااه ااااا اااااه   یس  راااااایسحااااا ااااانااااایا   کااااا اااااچااااانااااا و    یس  جاااااااااااه   

 ۲ا ت جاه    جنئ  ردئدکه 
 
 حاامااا    ا   قاهند   اشااا ا   ایان  لائن  ایناکا        هیسد
 ا ااا ا    ااهیسد   اا   ایاانااکاا   یس  ا اات  لاااا اا ااهدیاااااه  ایاان
ت  ما ایاد   اهیای  دا ات    یس  نماکااات   ئ اااهل   ا، 

 شاااا اااال   اااا   رداااائد  یاااان  کااااه   نادا ی   از  رااااظااااااااایم
ر اه     .ذاد   مهی  یه یس اق فهن    ن   ر
  حاا
  اه   ا ائا انای  آ اااه  حاه  شائن  منا ا ال  حکنئلئژ   مب  ن 
ماا اه اا  یاایسژ  کااه ی    اا   حااکاناائلاائژیاان  کااه   ماعاایاا  
 مه نی

Carbon Capture and Storage   
  ال  دا  میااان زنات آینی    یس رنئ     مد ات
 مااااائدن  اقااااا ااااافاااااهن   دشااااای  رااااا   طااااائد    ااااا   رااااانااااانااااای
 انامااا   راااایسحااا ااانااایا   شااای   راااایسحااا اااناااان   یس   اااظااااشاااه 
 ۲ا ت لئ ه    هن  لایل  هشی ناش  

 
  ائا  زناات  یس   اهلا   زنا ن   میاط   اا   میسهدز 
 یاااعااا     ا اااتت  طااایسااا اااه ن   مااایساااهدز     از  شااا ااایل  واااهیااایاد
نداین مایساهدز  مان   ۲ ا،   یس    ا ت ا   میسهدز 

  اااها  حااایایاااااااه   ااا ااائ اااشااااااات  یس  اااهزماااه  احااایاااهن
 یس   اااااااهد.اااااااا   یاااااااعااااااا     جاااااااهماااااااعاااااا   وااااااهیااااااا و    طاااااایسااااااا اااااااهت
 ۲کاتا  ز   کده 

 

ند وهیه   هیی  گالی  ر  مان ایان  ائشا ا  دا حا اط 
جات اطا  لئا نیگه  .ااا یس  اا   هزحاراان   
.ی گئکه یسجااات تداالیار  ا  تااط .ایا اگائکاه یس 
 میاط زنات آمهن  راان  ام 

 
میسه   ند  ا  

یس  اا  ایاان نلااااال لااشااااات مااااجااع ند ایاان  اائشاا اا  
اگااا لاائا ااناای  ا   اااااهز  اا   ۲آیسدن  اداای  ا اات

دجاال   اا  ماااجاع یان یاه  اناای  از اطاارااه ن راا  
نداین  ائشا اهد آمای  ا ات ناشا ا   اهشای مان ا 
 حئا   این مااجع دا ند ال اهد ایده   گذادم  

 
   طئد ر ائا ا حائا ا   اگاالیا  را  مان ند ایان 
 ائشاا ااهد ازراا ااه اااااه یس ماا اائ   جااناا ا  حااا  از دشاای 

 
 
  (من  ) حاج  

 )Degrowth Movement(    یس کاااا ااااچااااناااا و
ر ه اه یس ما ائ  اکائ ائ اااهلاشااا  یس  ا  لفائ  
اکاائ اائ اااااهلااشااااا  زنااات  اائم ماایاائد راا  نرااان  
 ااهماااا   اااو  آ  دا حااعاا یااو رااان  ا اای ا اا اایااهن   

 ران  ام  
 

ر ، هوا و خاورا  ااا ، حاو اولاااآ هاماآ 
 انور یلون تاری –انساش ها ا ی 

 
 

https://www.degrowth.info 
 

http://
knayeri.blogspot.com/2021/07/

-ecocentric-for-case-the
socialism.html 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Red%E2%80%
93Green_Alliance_(Denmark) 

 
https://www.jstor.org/stable/
j.ctt9qfm89 

 
https://
www.stockholmresilience.org/

-research/planetary
boundaries.html 
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در جامعه ای که سود جویی ، ثروت اندوزی فردی و رقابت ، مبانی 

فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می دهد طبیعی است که از منابع طبیعی 

غیر قابل جایگزینی بشکل بی رویه بهره برداری می شود و محیط زیست 

 تابع مطامع سرمایه داران و ثروت اندوزان می شود .

نابودی محیط زیست ضایعه ایست که سرمایه داری به ارمغان آورده 

است . سوسیالیسم به آینده بشریت و سعادت نسلهای آینده نظر دارد . با 

اجتماعی شدن تولید و مبادله ، امکان سازماندهی تولید با کمترین 

 ضایعات زیست محیطی بوجود می آید .

تولید به شیوه ای که کمترین آسیب را به محیط زیست برساند ، یکی از 

جنبه های تولید سوسیالیستی است و کوشش برای حفظ محیط زیست و 

تغییر شیوه های تولید سازگاری آن با محیط زیست از اهداف تکامل 

 اقتصادی و اجتماعی در جمهوری فدراتیو شورایی جدایی ناپذیر است .

 ”از برنامه جمهوری فدراتیو شورایی ایران ” 

https://www.akhbar-rooz.com/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86/
https://www.akhbar-rooz.com/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86/
https://www.degrowth.info
http://knayeri.blogspot.com/2021/07/the-case-for-ecocentric-socialism.html
http://knayeri.blogspot.com/2021/07/the-case-for-ecocentric-socialism.html
http://knayeri.blogspot.com/2021/07/the-case-for-ecocentric-socialism.html
http://knayeri.blogspot.com/2021/07/the-case-for-ecocentric-socialism.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Red%E2%80%93Green_Alliance_(Denmark)
https://en.wikipedia.org/wiki/Red%E2%80%93Green_Alliance_(Denmark)
https://en.wikipedia.org/wiki/Red%E2%80%93Green_Alliance_(Denmark)
https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qfm89
https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qfm89
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
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وعضااو  ااماایااتااآ 
ر
تاارور ویلااوب ِاااِاااخااان

یلاارواابی حااب  زیلاا اارا  واارز ااتاااش را 
 یلح وم یلا اام

 
 ااا   نماااکااااات رااائدن ااا اااه  ) ااایک(ت دیسز 

ا  ارااام    ت ند  اااااه ااا ١۰٠٠مااانان ١۰شااناایساا  
  ماارا    روئ   ا ا ا ” مئس  ه هله   “ران 

 این     ند شها اد ال حایسد شی  ا ت  
   اااااا   نمااااااکاااااااات    ااااااا ا ااااااهس  اااااااااااااه ااااااااااااا 

ت دیسز یاانایااداناایساا   رائدن اا اه   مائس  اه ااهلاه  
د اائن  ”   نیس حااایسدنااات“ مااانانت حاائ ااط   ١۰

  زیاهن     ایس را  آراهد شاناکایا  شی  یس جنهز 
شئنت  اهمایان اماایسز شانایسا ت ند  ا   ا آ  نیی 
ند ”   اابااااا ااه     .اائیل“ کااه  کاا اال  یاا  از احااه 

 شها اد ال یایا شی  ا ت"  
 اااا   نمااااکاااااات رااااان اااا ااااه  راااا   نداقاااابااااااااا   
ران  ه  نادا  نحان د ایم ما ایساهشای ندمائدن 

 این "نیسحاایسدناات" اطاا    کالیت یس
ف
یساتا  

د ه    کاان  ا ات   اماه  اه حائجا   ا   ائا ار 
اماا  ااعااااای  ااشااااات راا  دژیاا  جاا ااهاائد  ا اااا  
ند ا تدییی  رئ  ندناللت  اه ت حایسد 
ا  یس حااعااهلاا و   ااهزمااه ااهااه یسا اا ا   اااااهس  دکااا،
ندلاااهد  ردااائد دا  ااااو  ندن ااا ااائددیسزقااااادنان  
 هشی ازاین دیس  هزمه هه یسا  ا   اهس   هیی  
اااااا اااات  اااا   اااایاااائذ  ااااهزمااااه ااااهااااه  امااااناااا اااا ن یس 
جاااااااه ااااااائس ند تداااااااکاااااااااااااااات کاااااااه  لااااااائن 

 کداهد هشنی  
 -ماااه ایااان رااا ااال حاااایسدناااا ن یسجاااناااهیااا ااا اااهدا ااا  دا
 -ازطاااپ کااار اا راا  صاائدت .اااحاا اا   ااهشاای
مااایاااکااائم ماااااااکااانااااااا  یسلااائاکاااه  دیسشااان شااای  
 کالیت آم ین یسرهمب و  این جنهیت  م یسهشا   

 
 رواِط عمویم

  هزمه  احیهن حیاداه    ئ شات 
  2011مانانمه  21 

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیئت  

سیاسی سازمان اتحاد فداییان کمونیست منتشر 

 می شود . 
.................. 

از طریق ایمیل ادرس زیر 

در میان  انتقادات خود را با و پیشنهادات نظرات،

 بگذارید .

 kar@fedayi.org  
 

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 کار ، مسک  ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

 اختصاصی برای رفقا در اتحاد فداییان کمونیست

 

” پیش از مرگ“ما به زندگی پس از مرگ اعتقادی نداریم ؛ ما به زندگی 

 معتقدیم.

ما میکوشیم به میلیونها نفر انسان که زندگیشان مترادف با مرگ است ، 

را برگردانیم.ما از مرگ هرروزه ، از مُردن قبل از مردن خسته ” حیات“

 ایم ؛ از آرزوی حداقل ها خسته ایم ، از جنگ برای بقا خسته ایم ...

ما سالح خلع سالح شدگانیم ، صدای بی صدایان ، توان ناتوانان ، ما امیدِ 

ناامیدانیم ، فریاد ِکودکان کار ، اعتراضِ زنان بی سرپرستیم ، غرش 

کارگران خسته ، نعره ی دهقانان بی چیز ، ما عظمت نیروی کاریم ، 

 کفان عدالت ، مبارزان راه آزادی ؛ آرمان خواهان تاریخیم ، جان بر

 ”...فداییان کمونیست“ 

 ”ستاره سرخ ” 


