
  ها ستیالیسم، استبداد و امپ  یونالیه جنگ، ناسیعل مقاومت دسته جمیع 

 خیدر مون ت  یه کنفرانس امنیعل

 "Stachus" 13:00 در ساعت  2023ه یفور  18تظاهرات شنبه 

و   نظایمی   گر(، متخصصی شده دی   عضو ناتو )به همراه چند کشور دستچ ی، رسان دولتها2023ه یفور  19تا  17 ی   نده بیهفته آ  
 یپردازند تا نقشه هاگر یمیکدیند و به تبادل نظر با یآگرد هم یم خیشهر مون در  اطالعات   یهاسیو رسو   ،، بانیک حات  یتسل یهایالب
که در چهارچوب   بخش  یازاد یجنبش ها  رسکوب  ند وی  بگ ت   یگر   ق جنگ و نظایمیا از طر کشور ها ر   یدشان در جهت قصدنابودیپل

ناس یهاجبهه یعیوس ائتالف بخش   ۰د کنندیست تمهیعالقه آنها ن ه "کنفرانس یدوباره عل یچپ در سال جار  یستهایونالیاز انی 
نایرانیما به عنوان ا ده شده، یخ تدارک دی" در مونت  یامن کت یکن  ت یمین فراخوان حمایست از ایونالیسان چپ انی  م و در آن رس 

 م کرد. یخواه
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 و نه به ناتو!   کشتار رسان نظایمی   نه به جنگ و ماش

 هاستیالیران از جانب امپ  یمردم ا یم اقتصادینه به تحر 

  

ن ها بیی  دوم و در طول جنگ رسد، درگ ل ناتو بعد از جنگ جهات  یاز زمان تشک
نده یفزا یگر یدر قالب نظام ست  یالیامی   یها قدرتی  

یس  از منابع جهان، خوایهم و سهمیه بر رس تقسی و روسی   کا، چیاز جمله آمر  ست  یالیامی   یهاان قدرتیم نفت ، گاز  یبه بازارها دسی 
ش یو منابع د  یان ایربانغرب قی  افت و زحمتکشان جهان غیگر گسی 

 
م که منازعاِت  یشاهد در حال حاض   ۰اند ن رقابت جنیک

به   و به بهانه "دفاع در برابر دشمن" مردم رسارس جهان را ست  یشوون با لفاظ     نیه و اوکرایکا، روسی، آمر ت  متخاصم اروپا یکشورها
ناتو و  یمن توسط کشورهایغانستان، عراق، و )اعم از اف در جهان  یافروز هرگونه جنگ  ما ۰کنندق یمیوحشتناک تشو  جنگ طلت  

 محکوم یمین( را عمیه و اشغال اوکرای جنگ تجاوزگرانه روسی   همچن
ً
 یهان جنگیم داد که آتشن ایم. ما اجازه نخواهیکنقا

ژه کارگران و زحمتکشان ی کند. ما به مردم جهان ، به و یی   مان را تعل رسنوشتی و ارسائی   ه، ناتو، چیان روسیها میی  ، و درگست  یالیامی  
گناه ها انسان ت  ونیلیها م یی  ن درگیان ایند. قربانی  قرار نگ ست  یشوون-غات میلی تبلی  م که تحت تأثیکن  ه یمین توصیه واوکرایدر روس

کنند. هر دو   یم یه که مردم را با دروغ مجبور به خدمت رسباز ی  کا و غیه، اروپا ، امر یحاکم بر روس یدار هیرسما یهاهستند و نه دولت
 .ون ها نفر نقش دارندیلیشت میمع یژه ناتو، در نابودیطرف، به و 

ندگان یخ از نمایبار درکنفرانس موننیران خواهد بود. ای، ات  ین کنفرانس امنین موضوع در دستور کار این، مهمی  یدر کنار جنگ اوکرا
، ن دو دولت جات  یا ت  یالسین دو کشور نه چهره ضدامی  یا علت عدم حضور رسان ۰ه دعوت نشده است یران و روسیا یهادولت

ست ینیطلِب شو سلطنت یرضا پهلو  ن رسان، یا یبجا ۰م جهان استیبر رس تقس ی دو قطب استعمار ی   ماب بلکه تنازعاِت ارتجایع
اد فعال دروغیح علیو مس رات  یا  دعوت شده اند.  ت  یبه کنفرانس امن  حقوق زنان ی   ی  

رد، مردم را به ی    و با الهام از تار « یان، آزادیژن، ژ »بخش ی، در قالب جنبش آزادی  ماه اخ 5ران در یدر ا یام رسارس یق
ُ
خ مبارزات مردم ک

اض   یبزرگ با صداها ک سمفوت  یام به ین قی رسنوشت خود را اعالم کنند. ایی   تا بتوانند در برابر استبداد، حق تع ها آورد ابانیخ  اعی 
ن است که یت ایکشته داشته است. واقع  700و  زندات   20000ش از یب  ن مقاومت تاکنونیل شد. ایتبد  نمختلف از جانب فرودستا

ا یا منافع کارگران ی ، دموکرایسیآزاد گر، خواهاِن ید یخود و چه در هر جا یران، چه در کشورهایهرگز چه در ا غرت   یست هایالیامی  
 یهاق جنگیو ناتو از طر  غرت   یم که کشورهاینگاه کن ست  یفاسد و فاش یم هایبه رژ   ستا زنان نبوده اند و نخواهند بود. کاف   ت  رها

 یکتاتور یک دی، ین متحدان آنها، مانند عربستان سعودیتر کیا به نزدیبر رس کار آورده اند،  خود در عراق و افغانستان و کوزوو 
م  یی  را در نظر بگ م ارتجایعین رژ یل، ایا ارسائیزند،  دامن یم و مذهت   یمقو  ت  م که همواره و در همه جا به فرقه گرایبنگر  مرتجع  مذهت  
 ۰دهدان ادامه یمینیانه و قتل عام فلسطیوسته به رسکوب وحشیکه پ
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اض  یا قرن ها رسکوب،  یجهینداشته است، بلکه نت مات  ینان همراه و همپیو کاخ نش چ زمان از سلطنت طلبان یه ن جنبش اعی 
دور تا به امروز  یهااز قرن نژادپرست  سم و یونالیران، ناسیدر ا ۰اد مذهب استیانق ، و یساز  دارانه، خصوضهیارسم یاستثمارگر 

ا، قدرت یتانیسم بر یالی، رضاشاه، با کمک امی  1925بوده است. در سال   یپهلو  عت  ین دودماِن آن یو آخر  سلطنت   یهاُسنِت سلسله
 عرب« ادپرستانهنژ  قویم یپاکساز »ق یخود را از طر 

ً
ت کرد و یها و ترکمن را هدف گرفته بود، قوم فارس را تثبها، کردها و بلوچکه عمدتا

" و با ت  ایخود را با "نژاد ارباب آر  قدرت خود را مستحکم کند. او  یهاهید تا پایکوش  ت  ایآر -رات  یبا فرهنگ ا ک دولِت میلیق یاز طر 
حبس و  یبرا  اسالیم  میار رژ ین را بنا کرد که اکنون در اختیمانند زندان او  وف و بدنایممخ یزندان ها کرد و   ات  یتیسم هو یفاش

  ِ یرضا پهلو   ران. یدر ا ایسیمخالفان س یبرا یپدرن رضا پهلو  ین است از جمله دستاوردهایرود. ا بکار یم شکنجه هزاران زندات  
  یهیدستما کا یده و در آمر یرش به او ارث رسون ها دالر از ثروت عموم زحمتکشان از پدیلیطلب که مسلطنت

 
و تجارت او قرار   زندگ

کند، بلکه برعکس، با افتخار تالش ست خود اشاره نیمیت پدر و پدربزرگ فاشیبه نقض فاحش حقوق بش  از حاکم گرفته است، حت  
   خی    ن تعفن مطرود تار یکند تا ایم

 
 ۰یو سعود غرت   یهادولت ایسیو س کمک مایل  گر از نو به بازار عرضه کند آنهم با ید را با رنیک

به  غرت   یاز کشورها یار یدر بس یاستمداران بورژواز یاز آن، س نایس   یهاشی   ران و خینا توسط دستگاه رسکوبگر ایپس از ترور ژ 
  ت  ید و بدبیمنافع خود، با ترد یسودا

 
ت از زنان یحما یبرا خ  که بر   ت  وستند تا جایپ« یان آزادی ژ ی   ج»با شعار  به تظاهرات همبستیک

ات   یموها رات  یا  کمپی  ه دادند. آنها اخیارا یااکارانهیر  یهاخود را کوتاه کرده و در مورد حقوق بش  سخی 
ً
را آغاز کرده اند،  یدی جدی   ا

ور جناح راست گر افراد مشهیو د ی، رضا پهلو ی  اخ یهام. در ماهیق وکالت، کفالت و تحر یاز طر « ایسیان سیت از زندانیحما» عت  ی
شت ِ کارگران یمع  ها سالهاست کهمین تحر یاند. اران شدهیه ایکا علیمانند کانادا، اروپا و آمر  غرت   یشی  کشورهایب یهامیخواستار تحر 

 کفالت ی   نرسانده است. کمپ م اسالیمیبه وضع نخبگان حاکم رژ  یکه گزند  ب کرده است در حایلیف و تخر یران را تضعیا یو فقرا
گر جهان نداشته است ید یچ جایا هیران یدر ا ایسیان سیدر رسنوشت زندان ییی  چ تغی هی   " نایسیان سیت از زندانی"حما در  یسایس

 یلیاز آن زمان تا کنون کف -برد  سال در زندان به رس یم 15فعال کرد که  -ان ینب_جاللیبوده است. ز  یش و ظاهرساز یک نمایو فقط 
 نداشته است.  ی کاربردی   ن مورد نیدر ا  الملیلی   ب ایسیغات سیتبل یبرا ل حت  ین کفیداشته است، اما ادر پارلمان آلمان  ایسیس

  

ون و یسیان، سلطنت طلبان اپوز یاستمداران، مانند راست گرایاز س د است که در آن برخ  یک مدل کسب و کار جدیکل ماجرا 
 یسوس

 
ن یا یفرودستان از سو  یبرا چ گاه راه حیلیبرند. ه کنند و از آنها سود یمیم یران کاالساز یمبارزان در ا ال دموکرات ها، از زندگ

ن و مدافعان دروغ ون دست راست  یسیاپوز 
ه و هر گوشه از جهان یران، ترکیوجود نخواهد داشت. برعکس: رسکوب در ا   حقوق بش  ی  

  در جنوب جهات  
 

 یهاست که جنبش آزاددارد. سال شمال جهات   یه دار یاوضاع در مراکز رسما« بودن یعاد»با حفظ  ارتباط تنگاتنیک
رسکوب  غرت   یر کشورهایآلمان و سا یهامدرن، از جمله سالح یهایها و فناور ک با استفاده از سالحیستماتیران با خشونت سیدر ا

 عت  یرا در آنجا رسکوب کنند،  یده است تا جنبش آزایران و ترکیم ایار رژ یدر اخت ا غرت  ی آلمات   یهان سالحیتر شده است. اگر مدرن
ل یها دخدر رسکوب غرت   یاروپا یرا کشورهاید، ز ی  گان یمیها جر ن قدرتیا یمربوط است و از سو   جهات   یدار هین رسکوب به رسمایا

 هستند. 

ئربوک منعکس شده ر امور خارجه آلمان آنالنا بایسم وز ینیدر شبه فم یغرب یها دولت یافروز جنگ و ینظام یهااستیس بار، نیا
ق یرا از طر  رات  یزنان ا  ین برقرار کند. و البد قصد دارد به زودی"صلح" را در اوکرا ات نظایمی   اردها تجهیلیخواهد با م است که یم

ح ل سال ی حال تحو ی   ن کشور در فقر رها شده اند و در عیبزرگ در ا ت  یو جمع کند. همزمان، زنان افغانستات  « آزاد» مداخالت نظایم
رد را قتل عام یمیک جمعیستماتیماناِن خود به طور سیه به کمک همپی حال ترکی   ابد، در همی ش یمیافزا یبه عربستان سعود

ُ
  ت ک

 ین، ایکند. بنابرا
 

ر خارجه آلمان، یمانند وز  ت  استمداران اروپایو س ت  یکنفرانس امن  یاز سو « یان آزادیژن ژ »با  یظاهر  ن همبستیک
 محض است.  یاکار یر 

 ی، هرگز نباالملیلی   ب یوندهایانداز و پان، با چشمیگراما  چپ  
 

م تا یخ بسپار یمون ت  یندگان کنفرانس امنیبه نما د صحنه را به سادگ
اکنون  حمالت  ۰اهه بکشانندی  را به ب ن جنبش برخاسته از اعماق مبارزاِت مردیمیان و سلطنت طلبان ایراستگرا یلهیبوس
و  فراهم آورده  که  جنبش مردیم م ارتجایعین رژ یا ین فرصت را برای،  ااسالیم یراست به جمهور  یهاونیسیها و اپوز ستیالیامی  

خود قرار  یهات و رسکوبیتداوم جنا یبرا یهین را توجیجلوه دهد و ا ی   نشخارج انغرب و مرفه یستهایالیامی   یمستقل را ساخته
  یرسکوبگر  دهد و حت  

 
و در افکار جهان تظاهر به  ه کند یتوجها در قبال قدرت نظاماستقالل و دفاع از  خود را در جهِت  و خودکامیک

مانه جهان را تقلیبدر جهان وجود دارد که  انات شب چت  یمتاسفانه  جر . ۰ست بودن کندیالیضد امی   دهند که در یم یلیبه تحل لیش 
ق  یه دار یدو قطب غرب رسما آن ضد » اصطالح مبارزات   بهچپانات شبهین جر یا ۰دمقابل هم قرار دارن« سمیالیسوس»و رس 
  واقیع یو فاقد هرگونه نقاد کنند یاشاره م اسالیم یدولت جمهور « سمیالیامی  

 
ف   یهامیو خشونت رژ  از خودکامیک ا و ب اند  استبداد رس 



  تیحما  خود،  مردیمی  ل غیاتکا به تحل
 
ف ستفاده سواه دولت غرب یعل یامرحله ت  یرا به صورت حما از بلوک استبداد و استعمار رس 

 ست  یالیامی   یهاه قدرتیم اسد( علیا رژ یران یم ای)مانند رژ  ت  ایمافکوچک و شبه  یدار هیرسما یهامی رژ ی   ب یهایی  درگ عت  یکنند. یم
 کنند. یم قلمداد  یدار هیبر ضد رسما یاکا را همچون مبارزهیمانند آمر  غرت  

  

اض در ا یکیتیژئوپل ات  ید از ارز یما با ک انباشت قدرت است و یتیرا ژئوپلیم، ز یکن  یگر خوددار ید به سود ِبرخ   و  ه برخ  یران علیاعی 
ح یو هم مس ید شد و نه متحد غرب و ناتو. هم رضا پهلو یبا یمی    و چی   ست. نه متحد پوتی سازگار نیی   از پا ت  و رها یهرگز با آزاد

اد، فعال مدیعیعل ایلینئول یه دار یابستگاِن نظام رسماحقوق زنان، متعلقان و و  ی     ما  یبرا نظام اسالیم اند. بدرقه و بدرود  ی 
 
 هرگز کاف

 یی   ان مردمان و از حق تعیده از میجوش یها، و از جنبش آزادها، در دانشگاهها، در کارخانهابانیست، چرا که ما از جنبش در خین
 ما، همب یم. برایکن  ت یمیحما  رسنوشت در همه امور

 
م و یها تصمنهیشود تا مردم بتوانند در همه زم اعمال یمیی   از پا الملیلی   ب ستیک

 ی غرت   یهاستیالیخود را اعمال کنند. ما با نفاق امی   یاراده
 
ف ایلیو با برنامه نئول ا رس  م که یهست م. ما در کنار مردیمیآنها مخالف ی 

کنند جان و جهاِن خود را به یم اندازند و سیعها به خطر یمابانید را در خات خو یجنگند، حو استثمار یم یه رسکوب، مردساالر یعل
 ین جنبش وظیت از این، حمایند. بنابرای  دست خود گ

 
 یه دار یرسما یاست. در برابر جنگ ها  الملیلی   ب فه همبستیک

 
 ، پاسخ ما جنیک

 "Stachusخ "یمون در 13:00ه یفور  18خ یدر مونحاکم بر جهان،  ی" کشورهات  یه "کنفرانس امنیاست عل اجتمایع

 

 !کارگران و زنان ییزنده باد رها !یستیونالیزنده باد انقالب انترناس 

 


