
های گذشته دستگاگا   در طول هفته
ویگه  لگلگی  تبلیغاتی رژیم والیی، و بگه

ای و حسگگر روحگگابگگی، بگگا  خگگاهگگ گگه
بگگ داری اه هگگ  یگگ  گگتگگی در  بگگهگگ  
هایشان هدلی پی وهی "بظام" بگ   رسابه

شدبد و بگا  ۹۱-واگی ی وی وس کووید
گفتر تب یک و تشک  ک دن  میمگابگه 

شدبد که یکی اه  اه خودشان حتا هدلی 
هگای هگدیگ یگن ایگر  ت یر شیو  هویق

بیماری واگی  در ای ان و با هداین آبگان 
هگای  کار ب د  شگد  اسگنر رسگابگه به

طگور  رسمی رژیم هم ه  چ د روه و بگه
شگگد  ابگگوار خگگبگگ هگگای  ریگگ ی بگگ بگگاهگگه

گویی دربارٔ   غی هوثق و س شار اه اغ اق
وسگگیگگلگگه  کشگگد دارو و واکسگگر بگگه

هتخصصان هتعهد به "بظام" و اسگمم 
 ک  در  ه تش  هی

های هجاه چه اه س گ   تماهی روهباهه
شد  در والین و چه اه بور هگوادار  ذوب
ا مح طلبی  -چاک التدالا ایی سی ه

چ یر وابگمگود  تا همیر چ د روه گذشته 
ک دبد که واگیگ ی ویگ وس کگ وبگا  هی

 هم رن،اننو   میهنان، ک
 زحمتکش،  یو  

آغاه تابستان اهسال هصادف بگا 
 دهیر سالا د ب یادگذاری ح ب 
کموبیسن ای ان اسنر در روههای 

 ۹۹۱۱اوایل تی  سگال -آخ  خ داد
خگگورشگگیگگدی، هگگبگگارهان حگگ ب 
سگگوسگگیگگال دهگگوکگگ ا  کگگارگگگ ی 

در ک ا ٔ  بگ گدر “ لدالن” ای ابیان 
گذاری ح ب کموبیسگن  اب لی پایه

ای ان را رسمًا المم ک دبدر حگ ب 
دهگگ گگدٔ  سگگاههگگان  لگگدالگگن اداهگگه

شگمگار  اجتمالیون و لاهگیگون بگه
آید که بگشگشگی بگ جسگتگه در  هی

ابشمب هش وطیگن ایگفگا کگ د و 
سپس در ی ای گدی تگاریگخگی، بگا 

گی ی ح ب کموبیسن ای ان تحّولی اجتمالی بگ رگگی  ب گ اری ک ا ٔ  اب لی به ح ب کموبیسن ای ان ی اروییدر شکل
 ساهی اه تاری  هعا   هیهر ها بودر در پاس  به بیاههای لی ی جاهعه در دورٔ  س بوشن

ح ب کموبیسن ای ان در اوضار جهابی و داخلی بسیار حّساسی پا بگه لگ  گٔه هگبگاره  گگذاشگنر اه یگک سگو 
رلیتی، تشگدیگد -اقتصادی هبت ی ب  روابط ارباب-هابدگی اجتمالی لشب

بح ان و ای ایش بابساهابی پس اه باکاهی ابشمب هش وطین هگمگ ا  بگا 

 

 با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى
 براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۰۹۱۱تیر  ۲، ۰۰۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هفت

ادامۀ بحران کرونا: 
اى و  جنایت خامنه

روحانى در حق مردم، 
و کارنامٔه مردودى 

 »اپوزیسیون«

 اعالمیٔه کمیتٔه مرکزى حزب تودٔه ایران به مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذارى حزب کمونیست ایران
درفِش پیكار براى استقالل مّلى، حكومِت متكى بر ارادٔه 

هاى دموکراتیک و  مردم، عدالت اجتماعى، آزادى
 سوسیالیسم با افتخار برافراشته است!

حزب تودٔه ایران 
از مبارزٔه حق 

طلبانٔه کارگران 
 کند حمایت مى

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

  ۱ادامه  در صفحه 

 ۱ادامه  در صفحه  

 ۸و  ۷ادامه  در صفحات   

نمونه هایى از پیام هاى  تبریک پرشور حزب هاى 
کارگرى و کمونیستى جهان به حزب تودٔه ایران به 

مناسبت صدمین سالگرد  تأسیس حزب کمونیست 
 ایران!

 از حزب کمونیست فدارسیون روسیه -
 حزب کمونیست پرتغال -
 ۲حزب مترقى زحمتكشان قبرس )آکل(           در ص  -

طی روههای اخی  کارگ ان هجتمع بیشک  هفن تپه بار دیاگ  دسگن بگه 
التصاب هدبدر کارگ ان خواستار پایان دادن به ب باهٔه خصو ی ساهی، خلع 
ید اه کاری ها، باهگشن ایر واحد تولیدی به پوشش بخش دولتی، پگ داخگن 

ها و باهگشن به کار کارگ ان اخگ اج شگد ،  های ه دی، توقد اخ اج هعوقه
هگای بگیگمگه  به   ه دی اه خدها  بیمه تاهیر اجتمالی، تمدید دیگتگ چگه

 ۹ادامه  در صفحه  های ض ور بهداشتی  خدها  درهابی، پوشش

به مناسبت صدمین سالگرد  »نامه مردم«ضمیمه  ویژه نامٔه 
 تأسیس حزب کمونیست ایران بزودى منتشر مى شود 



۰۹۱۱تیر ماه  ۲دوشنبه     ۲   ۰۰۱۱شمارۀ  

 حزبرمونیستفدا سیو ا سیهپی،م
 بهرمیتٔهمورزیحزبتودٔه یو  

 
 ریشای گ اهی،

کمیتٔه ه ک ی ح ب کموبگیگسگن یگدراسگیگون 
روسیه  دهیگر سگالگاگ د بگ گیگادگگذاری حگ ب 
کموبیسن ای ان، بخستیر ساههان هارکسگیگسگن 
در تاری  کشور شما را به گ هی به شما شگادبگا  

 گویدر هی
، و بعدها ۹۱۹۱گذاری در سال  ح ب کموبیسن ای ان اه همان ههان پایه

در قالب ح ب تودٔ  ای ان، را  دراهی اه هباره  را ب ای  لح، حشگوق بشگ  و 
حشوق دهوک اتیک، لدالن، و سوسیالیسم در ای ان پشگن سگ  گگذاشگتگه 

های پیکار در خط هشدم،  رغم همٔه دشواری های ای ان، به اسنر کموبیسن
ده د  های هبارهاتی طبشٔه کارگ  در ای ان را اداهه هی همچ ان بهت یر سّ ن

رغم ش ایط دشوار هوجود با ایتگخگار حگمگل  و پ چم س خ سوسیالیسم را به
هگای جگهگان اه  ک  در اه وه  همبستای و حماین ب ای کگمگوبگیگسگن هی

هگای  ای ب خوردار اسنر ها همگ ا  بگا حگ ب شگمگا و حگ ب اهمین ویه 
های هشت کگمگان  ها و آرهان کموبیسن و کارگ ی جهان ب ای پیشُب د هدف

 ایمر و رسیدن به سوسیالیسم آهاد 
ها، ح ب شمگا بگه تگشگویگن  ها اطمی ان داریم که با وجود همٔه دشواری

 فوف خود و ای ایش بفوذ  در کشور، و گام بگ داشگتگر در راهگی کگه 
 ری ی ک د  اسن اداهه خواهد دادر ب باهه

بی گی در هگبگاره   ب ای شما اداهٔه قاطعین ابشمبی، ل م راس ، و خو 
 ب ای تحشق حشوق کارگ ان آرهوه دیمر

 
 با درودهای رییشابه،

 کمیتٔه ه ک ی ح ب کموبیسن روسیه
 
 

صندمنین  پی،مش،دب،شحزبرمونیستپوتغ،لبهما،سبت
 س،لگودبای،دنذ ایحزبرمونیست یو  

  یو  بهحزبتودٔه
 
 

 افق،ینو میک
 

به ه اسبن  دهیر سالا د ب یادگذاری ح ب کموبیسن ایگ ان، حگ بگی 
ای ان اداهگه دهگ گدٔ    گذاری شد و ح ب تود ٔ  پایه ۹۱۹۱ژوئر  ۹۲که در روه 

شایستٔه را  آن اسن، ح ب کموبیسن پ تغال درودهای قلبگی خگود را بگه 
 ک در ح ب تودٔ  ای ان تشدیم هی

های ای ان تاریخی طوالبی و حماسی اسگنر یگعگالگیگن  تاری  کموبیسن
شگان  های آبها در بیشت  تاری   گد سگالگه های ای ان و ساههان کموبیسن
های دیکتاتوری ای ان هم ور بود  اسن و آبها هورد اذین و آهار  توسط رژیم
ابدر ه اران کموبیسن که اغلب هجبور به کار هخفی در شگ ایگط  ق ار داشته
ابد، به خاط  دیار اه حشوق هحمتکشان ای ان به هبدان ابداخگتگه  دشوار بود 

اید که چطور با ایر اذین  ابدر ولی شما آهوخته و شک جه و الدام و ت ور شد 
هگای  و آهارها هشابله ک ید، به هباره  اداهه دهید، به وظاید و هسگوگولگیگن

باپذیگ  اه  ها لمل ک ید، و اه خود به هثابه بخشی جدایی تاریخی کموبیسن
 جاهعٔه ای ان دیار ک یدر

ح ب شما تاری  تاب اکی در دیار اه حشوق سیاسی، اقتصگادی، و اجگتگمگالگی 
هگای  دهی طبشٔه کارگ ، هبان، دابشجویان، و دیا  بگخگش ه دم ای ان، در ساههان

جاهعه، و در دیار اه استشمل و حاکمین هّلی ای ان داردر ایر سگابگشگٔه تگاریگخگی 
اک ون یک بار دیا  به آههون گذاشته شد  اسن، چون شما در ش ایطی یعالگیگن 

های حشوق سیاسی  ههان باید در هشابل اذین و آهارها و هحدودین ک ید که هم هی
ویه  اهپ یالیسم آه یکا، و  و اجتمالی در ای ان، و تهدیدهای جّدی اهپ یالیسم، به

اس ائیل بسبن به هّلن ای ان، به هباره  اداهه دهیدر اه ههگان ابگشگمب تگاریگخگی 
وقفه، و تهدید به جگ گو و  [ ای ان تا ک ون، هحمتکشان هورد حملٔه بی۷۵]بهمر 

های غی قابوبی ق ار داربد که بیش و پیش اه ه  بخگش  تجاوه و هحا    و تح یم
 گذاردر دیا ی اه جاهعه، ب  هبدگی آبها اث  هی

های اهپ یالیستی و خاورهیابه، همیر  ویهگی س اسِ  تاری  ه اسبا  هیان قدر 
هگای ایگر  های هّلن ها و هصیبن ریتارهای تجاوهکارابه بود  اسنر س چشمٔه ربج

طور که در تاری  ای ان و بی  در وضعین اسف اک ه دم یگلگسگطگیگر  ه طشه، همان
شود، لطش اهپ یالیسم ب ای دستیابی به ث و  لظیم کل ایر  روش ی دید  هی به

شک ی للگیگه آن، بگا  ها سال پیمان ه طشه اسنر اه وه  هّلن یلسطیر پس اه د 
های ک ابٔه غگ بگی رود اردن بگه خگاک  سّوم س ههیر هسولٔه الحاق یکجای یک

 اس ائیل توسط دولن بتابیاهو، با حماین دوبالد ت اهپ، روب وسنر
خط  س شن تجاوهکارابه و غارتا ابٔه اهپ یالیسم اه وه بیشت  اه پگیگش اسگنر 

و هگم در  ۹۱۱۲که هگم در بگحگ ان  -داری بح ان لمیق و ساختاری س هایه
و بگیگ  هوال تگاریگخگی  -گی ی ک وبی کاهًم روشر بگود  اسگن پیاهدهای همه

ت یر قدر  اهپ یالیستی، ایاال  هتحد آه یکا، هگمگٔه بگور  ت یر و خط باک ب رگ
های بیگر  ای، رقابن ههی ه بش  را با خط  لظیمی روب و ک د  اسنر در چ یر پیش

ها، هاب د رقابن هیان آه یکا و اتحادیٔه اروپا، رو به ای ایش داردر البتگه  اهپ یالیسن
ای به حشگوق و سگطگح  رحمابه های اهپ یالیستی اتحادیٔه اروپا که یور  بی قدر 

خویگی  و دربد  -ابد هبدگی کارگ ان را در کشورهای لضو اتحادیٔه اروپا به پیش ب د 
شان بگا  در دشم ی طبشاتی -ابد آن را کارگ ان پ تغالی با تمام وجود احساس ک د 

هایشان، با هجمولٔه طبشٔه حاکم آه یکا هتحدبدر هم آه یکا و هم اتگحگادیگٔه  هّلن
هبگ گدر ایگر  های جداگابه س  باه هگی ها و خلق اروپا اه پذی یتر حق حاکمین هّلن

ریتار آبها را در تجاوهگ ی همیشای آبها به کشورهایی که را  استشمل را در پیگش 
گی بد، هثل سوریه، لیبی، وب وئمی بولیواری، و دیا ان، و بگیگ  در تشگدیگد  هی

خصوهن و تجاوهگ ی آبها بسبن به چیر و روسیه که داربد تغیی های کگیگفگی در 
توان  روش ی هی آوربد، به تواهن بی وهای اقتصادی و سیاسی در جهان به وجود هی

 دیدر
های بگ رگگی اه  شود حاکی اه آبکه بخش ای دید  هی های ی ای د  اه وه  بشابه

طبشا  حاکم اهپ یالیستی در  دد استفاد  اه هور و خشگوبگن در واکگ گش بگه 
وضعین هوجودبدر اه وه  تهدید یاشیسم و ج و جهابی بار دیا  ب  س  ک ٔ  ههیر 

تگوابگد  یگی، هگی سایه ایک د  اسن، تهدیدی که در دورٔ  وجود تسلیحگا  هسگتگه
 باپذی  به بار آوردر ای ب گشن یاجعه

 ریشای گ اهی،
ها به ه اسبن ایر سالا د ههم ح ب طبشٔه کارگ  ای ان، که اه هگ گایگع هگمگٔه 

 ی ستیمر طبشا  و قش های ه دهی کشور شما دیار ک د  اسن، به شما درود هی
ح ب کموبیسن پ تغال بار دیا  همبستای خود را با ح ب تودٔ  ای ان، با هگمگٔه 

ک در ها اهیدواریم که ه اسبگا  سگّ گتگی  ها و طبشٔه کارگ  ای ان اب اه هی کموبیسن
همکاری دو ح ب ها ب  پایٔه احت ام هتشابل، همبستای، و ه گایگع طگبگشگاتگی کگه 

 هاسن اداهه دارد، بیش اه پیش تحکیم و تشوین شودر سال
 ی خ د  باد  دهیر سالا د ب یادگذاری ح ب کموبیسن ای ان!

 پی وه باد هبارهٔ  هحمتکشان ای ان و ح ب آبها!
 پای د  باد ه اسبا  همبستای هیان ح ب تودٔ  ای ان و ح ب کموبیسن پ تغال!

 
 

منتنو نی حنزب منورنزی پی،مرمیتنه
حنزب بنه زحمتکش،  بوس)آرن( 
صندمنین  منان،سنبنت بنه توده یو  
رنمنوننینسنت س،لگودت،سیسحنزب

  یو  
 

 ریشای ل ی ،
به ه اسبن بسیار ههم  گدهگیگر سگالگاگ د 

تگگگسسگگگیگگگس 
 ۹ادامه  در صفحه  ح ب کموبیسن ای ان و وارث شایستٔه آن حگ ب 

نمونه هایى از پیام هاى  تبریک 
پرشور حزب هاى کارگرى و 

کمونیستى جهان به حزب تودٔه ایران 
به مناسبت صدمین سالگرد  تأسیس 

 حزب کمونیست ایران!



 ۰۰۱۱شمارۀ   ۰۹۱۱تیر ماه  ۲دوشنبه    ۹ 

کل گ م های ب ادرابه و ُپگ شگور  ت یر تب یک تودٔ  ای ان، کمیتٔه ه ک ی آ
داردر  خود را به رهب ی، کادرها، و الضای ح ب تودٔ  ای ان تگشگدیگم هگی

های ای ابی بیسن، بلکه  اهمین ب رگداشن ایر روه یشط ب ای کموبیسن
های س اس  جهان اسن که لگمگیگشگًا ایگر روه را  ب ای همٔه کموبیسن

های ای ابی تگسکگیگد  داربد و ب  همبستای با هبارها  کموبیسن گ اهی هی
 داربدر

 
هگای قگهگ هگابگابگه و سگتگ گ  ایر روه تگاریگخگی یگادآور یگداکگاری

های ای ان در  د سال گذشته اسنر ح ب کموبیسن و ح ب  کموبیسن
وقفه و شجالابه ب ای تحشق حگشگوق  تودٔ  ای ان در س اس  تاری  خود بی

هحمتکشان، توسعه و آهادی و استشمل کشور، و بگ ای دهگوکگ اسگی و 
ابگگکگگار  ابگگدرُهگگهگگ  و بشگگان غگگیگگ قگگابگگل سگگوسگگیگگالگگیگگسگگم تگگم  کگگ د 

بگه  ایگ ان هگای هگبگارهٔ  هگ دم لگ  گه هگمگهٔ  در ایگ ان هگای کموبیسن
خورد، اه جمله در هبارها  طبشٔه کارگ ، دهشابان، ی ه اگیگان،  هی چشم

 هبان و جوابانر ه  ه دان هت قی،
همٔه ایر هبارها  بشان ده دٔ  حشابین بام ح ب تگود  ایگ ان اسگن،  

هگا و  س کوب رغم همهٔ  هاسن،  به درستی ح ب ه دم و تود  ایر ح ب به
آهارهای شدیدی که للیه آن  ور  گ یته اسن، لمیشًا در قلب و ذهگر 

هگای ایگ ان  شماری اه کموبیسن هحمتکشان ای ان ریشه داردر تعداد بی
کگل، حگ ب س کوب، هبدابی، شک جه، و الگدام شگد  هگتگ قگی  ابگدر آ

هحمتکشان قب س، به شهیدان و قه هابان ح ب کموبگیگسگن ایگ ان و 
های خود و حشوق و  ح ب تودٔ  ای ان که جان خود را در را  دیار اه آرهان

 ک در ابد، ادای احت ام هی های ه دم ای ان یدا ک د  آرهان
های اهپ یالیسم با هگدف  ثبا  اسن و هداخله اوضار در خاورهیابه بی

تضمیر ک ت ل ه ابع طبیعی و هسی های ابتشال اب ژی اه ه طشگه اداهگه 
داردر اهپ یالیسم ب ای پیشُب د و تحمیل ه ایع خود اه ابگوار بگیگ وهگای 

ها همچ یگر بگا هگدف  ک در ایر هداخله ب یادگ ا و ارتجالی استفاد  هی
تضعید و جلوگی ی اه ه گوبه تغیی  و تحّول هت قی در همٔه کشگورهگای 

ابد کگه بگهگای آن را پگ داخگن  و همیشه ه دم گی در ه طشه  ور  هی
 ک  در هی

کل ب ای بشش ح ب تود ٔ  ای ان در هباره  ب ای ایجاد جبهٔه هشگتگ ک  آ
ها  آهی  ه اقشه ویصل هسالمن دیدٔ  ها با هدف حل هباره  در ه طشٔه ستم
کشگورهگا، و  المللی، لدم هداخله در اهور داخگلگی ب  اساس قوابیر بیر

 ارج بسیاری قائل اسنر ها، احت ام به حق حاکمین هلن
کل هجددًا آهادگی خود را بگ ای تگوسگعگٔه  به ه اسبن ایر سالا د، آ

چه روابط دوگابه هتشابل و چه روابط چ دجاببه بگا  ب دیک ها، بیشت  روابط
الگمگلگلگی الگمم  های دیا ، در چارچوب ج بش کموبیستی بگیگر ح ب
های هشتگ کگمگان، بگ ای  گلگح،  ک در ها به هبارهٔ  خود ب ای آرهان هی

های دو کشور و  ب ای آی دٔ  شکویای هّلن دهوک اسی، و سوسیالیسم، و
 های جهان اداهه خواهیم دادر همٔه هّلن

قیدوش ط و پیای ابٔه ح ب شما بگا هگبگارهٔ  هگ دم  ها اه همبستای بی
کل ب ای پگایگان دادن در گد اه جگ یگ ٔ  هگا 73اشگغگال  بگه قب س و آ

ت کیه، در را  وحد  دوبارٔ  کشور و اتحاد ه دم ها در چارچوب را   توسط
 ک یمر هی هّلتی قدردابی-یی و دو ه طشه-حل یدرالی دو

 
 ریشای ل ی ،

تگان را  بار دیا  درودها و آرهوهای ب ادرابٔه ها ب ای هویشین در هگبگاره 
کل در همٔه هبارها   شما دوشادو  شما ایستاد  اسنر بپذی یدر آ

 
و حگ ب تگودٔ   تاری  شکوهم د هبارها  ح ب کموبیسن ایگ ان ها به

 ک یمر ای ان ادای احت ام هی
 

کل(  کمیتٔه ه ک ی ح ب هت قی هحمتکشان )آ
 بیکوهیا، قب س

 ۹۱۹۱ژوئر  ۹۱

 ادامۀ نمونه هایى از پیام هاى تبریک ... 

ب ای حفط سمهن کگارگگ ان 
در هشابل همه گی ی ویگ وس 
ک وبا وتاهیر اه یگن شگغگلگی 
هست در ایر التصاب با اتحگاد 
کارگ ان ششمیر روه خگود را 

 گذاردر پشن س  هی
هم هان با آغاه دور جگدیگد 

هگگا و الگگتگگصگگاب  الگگتگگ ا 
کارگ ان هفن تپه، رژیم والین 
یشیه کوشید  اسن که هگبگارهٔ  

ای، هداخله و بفوذ ل ا   هشگکگوک، شگایگعگه  کارگ ان را با ط ح هسائل حاشیه
های هختلد هجتمع بیشک  و ب رگ بمایی بمایش ب پایی  پ اک ی، تعطیلی بخش

هگای  های کمن و همچ یر ولگد  دادگاهای رسیدگی به یساد هالی و اختمس
بی پشتوابٔه توام با تهدید هتوقد ک د  و به ابح اف بگکگشگابگدر در ایگر ههگیگ گه 

های اه یتی و قؤ  قضائیگه بگه ابگوار  های هرد حکوهتی همدسن با ارگان تشکل
ها هتوسل گ دید  و در  دد ایجاد تف قه و با اهید ساختر کارگ ان اه اداهگٔه  رو 

ابدر بخستیر و ههمت یر خواسن کارگ ان هجتمع بیشک  هفن تپگه  هباره  ب آهد 
هماب د کارگ ان دیا  واحدهای   عتی گ خدهاتی پایان دادن به ب باهٔه ضد هلگی 
خصو ی ساهی اسنر کارگ ان به حق اج ای ب باهٔه خصگو گی سگاهی و آهاد 

داب گدر الگتگصگاب  ساهی اقتصادی را در تشابل با اه ین شغلی خود دابسته و هی
های هپکو،  های کارگ ان در کارخابه کارگ ان هجتمع بیشک  هفن تپه و الت اض

ای اه  آذر آب و شمار دیا ی اه ه اک    عتی بشاط هگخگتگلگد کشگور، بشگابگه
گی ی هبارها  هحمتکشان در اوضگار کگ گوبگی  بارضایتی ژرف و ب  بست  آن اوج

ها و التصاب ت ی د رژیم بگ ای  اسنر در لیر حال بکتٔه ههم ای که ایر الت اض
های ج بش کارگ ی گ س دیکایی را با بگاکگاهگی هگواجگه  ی وکاستر سطح هطالبه

 ساهدر هی
گ اجتمالی و بی کفگایگتگی رژیگم در حگل   با توجه به ژریش بح ان اقتصادی

های تهیدسن جاهعه و طید گست دٔ  هحگمگتگکگشگان  های هتعدد که الیه هعضل
شاهل هعلمان، کاره دان، پ ستاران، باهبشستاان را درگی  خود ک د  و هبگدگگی 
آبها را به ورطٔه یش  کشابد  اسن، ساههابدهی ح کگا  الگتگصگابگی و جگ گبگش 

های   فگی و سگیگاسگی اه  الت اضی اه سوی طبشٔه کارگ  در چارچوب خواسته
توابد توابایی ج بش هماابی ضد دیکتاتگوری  اهمین اساسی ب خوردار بود  و هی

را استحکام بخشید  و تشوین بمایدر ههمت یر وظیفه در ایگر دور اه هگبگارها  
دوری جستر اه تف قه و تاکید ب  اتحاد لمل ی اگی  در ح کگا  سگ گدیگکگایگی و 

 های کارگ ی اسنر الت اض
ح ب تودٔ  ای ان گ ح ب طبشٔه کارگ  ای ان، اه هبارها  قه هابابه و حق طلبگابگٔه 
کارگ ان و هحمتکشان در س اس  کشور اه جمله دور تگاهٔ  الگتگصگاب کگارگگ ان 
هجتمع بیشک  هفن تپه ب ای تاهیر ه ایع خود قاطعابه پشتیبابی هی ک در بگایگد 
دسن در دسن هم با اتحاد لمل ی اگی ، هوشیاری و حفگ  اسگتگشگمل لگمگل 

های رژیم والین یشیه را خگ گثگی کگ د  و جگ گبگش الگتگ اضگی  طبشاتی توطوه
هحمتکشان را تشوین ک یمر حماین اه هبارها  کارگ ان وظیفٔه دربو با پذی  همٔه 
بی وهای هت قی، ابشمبی و آهادی خواِ  هیهر ها در ایر هشطگع ههگابگی حسگاس 

 تاریخی اسنر
 ب باهٔه خصو ی ساهی هتوقد باید گ دد

 دستم دهای هعوقه کارگ ان باید بی دربو پ داخن شود
 کارگ ان هبدابی را آهاد ک ید

پیش به سوی اتحاد لمل و ارتشاء سطح ساههابدهی و همبستاگی بگه هگدف 
های پ اک د  به یکدیا  در هباره  للگیگه دیگکگتگاتگوری  پیوبد الت اض و التصاب

 والیی
 بان هسکر آهادی
 ح ب تودٔ  ای ان

 ۹۲۱۱خ داد  ۲۹

 ایران ...   ادامۀ حزب تودٔه 

 ۹۳شمارٔه  »نامٔه مردم«ضمیمٔه کارگرى 
 منتشر شد!



 

 ۰۰۱۱شمارۀ 

بگگ آهگگد  اه روههگگای طگگوالبگگی 
پگولگی آبگهگا را بگه  بیکاری و بی

هگای    این استفاد  اه س هایه
کوچکشان ابداخته اسنر شگایگد 

ها ب ای روه هبادار  آخ یر س هایه
" 

 ۹۲گ ار  ساین ههگابگه،  به 
، یگگگک ۹۲۱۱خگگگ دادهگگگا  

طمی و  در باهار تگهگ ان، در 
تگگوضگگیگگح ایگگر وضگگعگگیگگن 

هگا  بگویسگد" "بگعگضگی هی چ یر
طگمهگای ٬یگا  ٬حلگشگه اهدواج٬

را بگ ای یگ و   ٬دخت هایشان
آوربدر او همیر چ د روه قبگل  هی

یک هوج هشگتگ ی داشگتگه کگه 
هگگای  بگگ ای یگگ و  حگگلگگشگگه٬

طگگمیشگگان آهگگد  بگگودبگگدر آقگگا 
گگگفگگن چگگهگگار سگگال اه  هگگی

اهدواجشگگان گگگذشگگتگگه و حگگاال 
هگگایشگگان را  بگگاچگگاربگگد حگگلگگشگگه

 "  ٬بف وش در
ها و باهتعادل بودن سطح دستم د و حشوق دریگایگتگی بگا  سی  شتاب اک ای ایش قیمن

ای ساد  و بخوربمی  را بگیگ   ت یر هواد الهم ب ای هعیشن و گذران هبدگی   آن، تهیه ض وری
ها در کشور ها بدل شگد   بسیار دشوارت  اه پیش ک د  اسن و اک ون به آرهوی اکث  خابواد 

اسنر کشوری هثل کشور ها، با داشتر ه ابع غ ی طبیعی و بی وهایی جوان و هستعد کگار 
اهور، ساک گابگش اه   های ضد ه دهی رژیم والین یشیه در ادار ٔ  دلیل سیاسن و تم ، به

 تسهیر یک هبدگی حداقل ب ای خود بی  هح وم هابد  ابدر
گگویگد" "بگیگکگاری در  الهام یخاری، لضو شورای شه  ته ان، در همیر ارتگبگاط هگی

بشگیگ گی و هسگائگل  های حاشگیگه ای جدی در ب رسی ویه  پایتخن هسوله شه ها به کمن
وکار ب ای شگهگ   های س تی کسب اجتمالی اسنر ای ایش بیکاری و اه هیان ریتر هبجی  

 هیلیون بف  جمعین و یش دگی اجتمالی هبو خط  جدی اسنر " ۹۱با حدود 
 ور  کاهل الاوی هص ف را تحن تسثی   اه باا  الهام یخاری، ه وه پیاهدهای ک وبا به

وکارهگا و درآهگدهگای  ق ار بداد  اها ایر الاوها "در آی د  ب دیک با چالش جدی در کسب
توابد به "ههاج   هعکوس به روستاها  شوبدر "و ایر وضعین هی رو هی ی دی و جمعی روبه

 "بی جاهدر
روایگن  بگه -خ وج اه شه ها و کوچ اجباری به حاشیٔه شهگ هگا اه آغگاه سگال جگدیگد

چشمای  بود  و در تابستان کگه یصگل جگابگجگایگی و پگایگان  -های داخل کشور رسابه
توابد بیشت  هم شودر خ وجی که به دلخوا  که اه سگ   ها اسن، هی خابه ق اردادهای اجار 

س لن هبدگی تهیدسگتگان را بشگابگه  ابد که به ای های قیمتی" اجبار و ب ای ی ار اه "حباب
 ک  در گی بد و ایر هبدگی را پ هخاط   هی هی

وله، حسر روحابی خود اذلان  ک د  اسگن کگه  ب  اساس گ ار  ساین یارسی دویچه
ک د باچی  اسن و دولگن او  ت  جاهعه هی های باتوان هایی که دولن به بخش هی ان کمک

توان بیش اه ایر را بداردر لملکگ د دولگن روحگابگی، در ابگتگهگای کگار، در چگارچگوب 
ها و طگبگشگه  ت  الیه سود ای ون ق ار دارد که  هموار  در جهن  های راهب دی رژیم  سیاسن

هگا و  تگ  هگ گایگع الیگه ک د، و به همان بسبن هگم ایگ ون ای هعیر خدهن هی  اجتمالی
کگ گدر بگدون درپگیگش گگ یگتگر را  رشگد  ای هختلد را پایمال هی های اجتمالی طبشه

هگا، بگدون ا گمحگا  ژرف، بگدون  سالم و در راستای تسهیر ه ایع تگود   ای اقتصادی
هد  اقتصادی، بدون گسگتگ   بگخگش تگعگاوبگی و  های دراههد  و کوتا  ری ی ب باهه

گذاری وسیع دولتی و پشتیبابی هادی و هع وی اه تولیدک  دگان کوچک و هتوسگط  س هایه
توان بیکاری را در جاهعه اه بیر ب د و ایر کار به اه حکوهن "والین یگشگیگه "  داخلی، بمی

 -اه بگاگا  حگ ب هگا -هگای آن آید که ب بگاهگه دهک اتیک ب هی -بلکه اه حکوهتی هلی
 روش ی در ب باهٔه ح ب تود  ای ان بیان شد  اسنر  به

ای خالی اه اهکابا  الهم ب ای هیستی سگالگم و درخگور شگسن و  ه دم هیهر ها هبدگی
رود، بگایگد  ک  در باهمٔه توان به دیع ستمی که ب  ه دم ها هگی ه  لن ابسابی را سپ ی هی
 چار  ب خی یمر دسن در دسن همدیا  به

  ۰۹۱۱تیر ماه  ۲دوشنبه     ۳ 

 تأملی رب رویداداهی اریان

سشوط اره  واحد پول هلی، رشد بجگوهگی قگیگمگن کگاالهگای 
هوردبیاه روهه   و خدها  ض وری ه دم سبب گگ دیگد  اسگن کگه 

هگ ار  ۹۱روه دشوارت  شودر دالر به آستابه  تسهیر ه ی ٔه هبدگی روه به
بها س  به یلک کشید ، طم و سکه بگا وجگود  توهان رسید ، اجار 

ببود تشاضا دو ه ار در د در یک دهه گذشته ای ایش داشته اسنر 
داب گد کگه  ها را "حباب" هی هسووالن حکوهتی همه ایر رشد قیمن

هگای  هگای هگ کگ  پگهوهگش ب  اساس ب رسگی ت کد"ر  هودی "هی به
سگال  ۹های چهاربف   در شه  ته ان ظ ف  هجلس، خط یش  خابوار

 ۲۱هیلیون توهان رسید  یع ی  ۲٫۷هیلیون توهان به  ۹٫۶اخی ، اه 
 در د ای ایش یایته اسنر

، هگحگمگد ۹۲۱۱خگ دادهگا   ۹۶گ ار  خب گ اری یگارس،  به 
های هجلس شورای اسمهی، در  قاسمی، س پ سن ه ک  پهوهش

 حر لل ی هجلس گ ارشی دربار  وضعین اقتگصگادی کشگور و 
راهکارهای ا مح آن به بمای دگان هجلس یاهدهم ارائگه دادر بگ  

هگای اخگیگ  بگه رشگد  اساس ایر گ ار ، ب خ تورم باال در سگال
توجه خط یش  در شه  ته ان و دیا  بشاط کشور ه ج  شگد  و  قابل

ایر در ک ار کاهش بسیار درآهد س ابه به رشد بگ خ یگشگ  در ایگر 
ها ابجاهید  اسنر شواهد هوجود هم اه روبد ی ای د  ایر هتغی   سال

وتگار  ابداه اقتصگادی تگیگ   بشان دارد، آن هم در ش ایطی که چشم
اسنر رشد ه فِی اقتصاد در سال جاری شدیدت  اه سال قبل خواهد 

هگا هشگکگم   بودر وجود هشکم  لظیم اقتصادی و در پگی آن
وه ج حاکم بگ  جگاهگعگه بگ   ابکارباپذی بدر ه ج اجتمالی در جاهعه

تگبگع  ت  و به ت  و لمیق کسی پوشید  بیسنر رکود اقتصادی گست د 
بشدبی گگ دیگد   تحمل ت ، و وضعین چ ان  آن شمار بیکاران ای ون

 هب در  که دو کارگ  در یک روه ب ای بجا  اه آن خود را دار هی
های یاجعه بار حکوهن والیی ه  روه بگ  هگیگ ان   در اث  سیاسن

ای کگه تگا  یش  و هح وهین در جاهعه ها ای ود  هی شودر در جاهعه
در د آن هی  خگط یگشگ   ۹۵آهار رسمی هوجود،   پیش اه ک وبا ب ا به

گذرابدبد، اک ون ک وبا ه ید ب  لگلگن شگد  تگا هگمگیگر  روهگار هی
هگای هگجگلگس شگورای  هاب د ه ک  پهوهگش -بهادهای حکوهتی

بسبن به ای ایش جمعین هی  خط یش  هشدار بده د و اه  -اسمهی
هیلیون بف ی جمعین بیکاران ابگ اه بگاگ ابگی  ۹/۶ای ایش حداقل 

 ک  د!
یایته، ببود اشتغگال پگایگدار، یگشگدان  های توسعه ببود هی ساخن

باگ یگتگر بگیگ وی ابسگابگی حگتگی   کار های تاه ، به گذاری س هایه
ک دگگان در ادارا  و هگعگدود واحگدهگای  هتخصصان و تحصیل

  یگه بگبگودن کشگاورهی و داهگداری    عتی، و اه آن سو هم به
خاط  هکابی   ببودن کشن و ببود حماین اه تولیدا  کشاورهی و  به

های باشی اه  ها و هح وهین داهداری سبب شد  اسن تا گست ٔ  ربج
ساهابی اهور کشور، و یساد هگالگی گسگتگ د   بیکاری و دربدری، بی

ت ها هبدگی و آی دٔ  هحمتکشان شه  و روستا بلکه اه وه   حکوهتی به
هستی قش های هیابی جاهعه را بی  دربگ گگ یگتگه اسگنر روهبگاهگه 

بشل اه طمی وشان باهار ته ان،  ، به۹۲۱۱خ دادها   ۹۱همشه ی، 
اه "حجم تشاضای باال ب ای ی و  طمی خابگاگی" خگبگ  داد  و 

هایی کگه  ک  دگان که در خ داد با کید بوشته اسن" "بیشت  ه اجعه
هب د و اه ایر هغاه  بگه  ابد در باهار پ سه هی سخن به سی ه چسبابد 

هگای  ابد کگه کگ وبگا و دشگواری گی بد، کسابی آن هغاه  قیمن هی

 بحران معیشت با افزایش خط فقر



۰۹۱۱تیر ماه  ۲دوشنبه    ۵   ۰۰۱۱شمارۀ  

ا   هگای بگابگخگ دابگه ه دهی، دولن والیی ضد ه دهی حسر روحابی به اقدام
گفتٔه هسگوگول آبگفگا ]شگ کگن آب و  دهدر در خ اسان شمالی، ب ا به اداهه هی

رساب در هگ دم روسگتگای  یاضمب استان[، به هشتادوسه روستا با تابک  آب هی
یکی اه روستاهای دهستان جاه ود، بخش هگ کگ ی شگهگ سگتگان  -بشی  آباد

 ۹۲۹کیلوهت ی ه ک  ایر شه ستان قگ ار دارد و دارای  ۹۵جام، که در  ت بن
ابگدر  کشی هح وم اه آب آشاهیدبی لوله -بف  اسن ۷۱۱خابوار و جمعیتی بالغ ب  

ستو  آورد  اسنر در ایر  هاسن که جان ه دم ربجدید  را به آبی سال هشکل بی
دهد" "هبان روسگتگا اه  ، گ ار  هی۹۲۱۱خ دادها   ۹۲ارتباط، خب گ اری ایل ا، 

هت  و یک و  ۵۱۱ت تیب  ای که یا له آن به س  باچاری آب را اه ق ا  یا چشمه
ک  د که بالث شد  اکگثگ  هبگان  بیم کیلوهت  اسن آب را ب  دوششان حمل هی

ج یگر پگ گج  روستا هبتم به دیسک کم  و آرت وه گ دن شوبد و حتی بالث سشط
جام ه روه یک  ادار  آب و یاضمب ت بن ۹۲۲۹هادر باردار شد  اسنر " اه سال 

ک در ایگر  ه ار لیت ی در هخ ن بت ی روستای بشی آباد آب  تخلیه هی ۹۱تابک  
دهدر ط   تل  قضگیگه  در د ه دم روستا را هم بمی ۷۱آب کفاف هص ف حتی 

در آن اسن که ش کن آب و یاضمب اه ابتدای اهسال بابگن هگ  تگابگکگ  آب 
درخواسن هبلغی حدود یک هیلیون ریال ک د  اسنر خب گ اری ایل ا در اداهگه 

جگام،  گ ارشش اه قول هحسر لبداللهی، رئیس ش کن آب و یاضگمب تگ بگن
بویسد" "]او[ للن دریاین ایر پگول را خصگو گی شگدن شگ کگن آب و  هی

جگ گیگر، و یگجگایگعگی اه ایگر  دابدر "حمل آب ب ای ش ب، سشط یاضمب هی
در هه ٔ  ر  اوردهای حاکمان اسمهی ب ای هبان هح وم هیهر ها بعد اه  دسن، 

 ا  ب  کشور اسنر سپ ی شدن چهاردهه اه سیط  
خگواهگد هگم  گوید و بگمگی جهابای ی، هعاون رئیس دولن والیی، ه گ  بمی 

ای سودجوی حگ یگب بگه  ه ظور تسهیر ه ایع لد  باوید که حاکمان لمدًا و به
آبی و داهر  هب در ای که هاییای دولتی هسوول تشدید کم آبی داهر هی بح ان کم

ت ها سخ ی گ اف بیسن، بلکه حشیشن  هدن به ایر بح ان در کشورهان اسن به
با ی در لملک د هسووالن در چهار گگوشگک کشگور  هحض اسنر تدقیق و ژرف

بهابٔه کگمگبگود  ک د! چ دی پیش و با آغاه یصل گ ها به ایر حشیشن را اثبا  هی
رود را بسگتگ گدر ایگر اهگ  هگوجگب  آب ش ب و کشاورهی خ وجی سد هایگ گد 

های ی اوابی اه سوی اهالی ه طگشگه گگ دیگدر در ایگر راسگتگا آقگای  الت اض
بگهگاد هگحگیگط  های ه دم الله ابتخابی، دبی  شورای هماه ای ساههان حشمن

رود  هایی که به رودخابه هایگ گد  ای به استابدار اه آسیب هیستی ا فهان، در باهه
و وی ابا ی آن ب  هحیط هیسن و هیستم دان اه گیا  و جابور در پگی دارد پگ د  

رود را رسابیدن آب به باغا  احگداث  ب داشته و هدف واقعی اه بستر سد های د 
شد  در باالدسن سد و   ایع در هسی  آن دابسگنر ایگر بگاهگه و تگجگمگع و 

های هک ر کشاورهان به بداشتر حشابه و اه بیگر ریگتگر هگحگصگوال   الت اض
شان، اه سوی هسووالن هورد الت ا واقع بشد  اسنر یاجعک بح ان آب  کشاورهی

 ی ات  اه   یًا کمبود آب اسنر
للن اثگ ا  تگخگ یگبگی  هعضل آلودگی آب ش ب و هحصوال  کشاورهی به 

ه ار بف  جمعگیگن اه هگ ه  ۲۱۱ها در شه ستان آهل با داشتر  هحل دیر هباله
کدام اه هسووالن هگ گطگشگه هیگ  بگار  هشدار گذشته اسن، اها با وجود ایر هیچ

روبدر آبان خود را به ی ایکگ گی هشگغگول کگ د  و جگان  هسوولین ایر اه  بمی
 دیار هم در ایر هیان در هع ض خط هایی جدی اسنر  های بی تود 
، حمید هاشمی، شه دار آهگل، ۹۲۱۱خ دادها   ۹۱ساالری،  گ ار  ه دم به 

ُتر هباله اه شه  آهگل و چگ گد شگهگ   ۲۷۱تا  ۲۱۱المم ک د" "روهابه بیش اه 
کیلوهتگ ی  ۲۱ی لمار ، واقع در  هاهبدران به هحل دیر س تی هباله در ه طشه

های باشی اه هباله به آب  شودر شی آبه ج وب شه  در هسی  جاد  ه اه حمل هی
بگاپگذیگ ی  های کشاورهی اط اف خسار  جب ان ی ه اه بفوذ و به ههیر رودخابه

لگلگن  توان بسبن به اث ا  سوء ب  تولیدا  کشگاورهی بگه وارد ک د  اسنر بمی
های خا  همچون سگ طگان  ها به ه ارر کشاورهی و ب وه بیماری بفوذ شی آبه

های باشی اه آلگودگگی آب آهگل اسگتگان  تفاو  بودر " با وجودی که لارضه بی
ت یر  ک د و خط ی در ابعاد هلی خواهد بود دریغ اه کوچک هاهبدران را تهدید هی

پشتوابه و ی یب د  اکتگفگا  اقدام لملی اه سوی هسووالن که   یًا به سخ ابی بی
 ک  در  هی

بح ان آب در هیهر ها به دلیل سیاسن های هخگ ب رژیگم والیگن یگشگیگه 
وضعین دشواری را ب ای کشاورهان و شمار هیادی اه شه وبدان  هگ گاطگق دور 
ایتاد  کشور پدید آورد  اسنر بح ان آب در ضمر بماد روش ی اه هگجگمگولگه 
سیاسن های خابمان ب ابداهی که س ان رژیم در ل  ه های هختلد به ه حله 

 اج اء گذاشته ابد و هیهر ها را با ایر چ یر یاجعه رو به رو ک د  ابدر  

ریته بهادهای هدبی و ط یداران حف  هحیط هیسگن  در کشورهای پیش
خاطگ   های ی اهلیتی به به اشکال هتفاو  با هدر دادن آب اه سوی ش کن

هگایشگان را هگکگلگد  ک  گد و دولگن سودجویی، هخالفن خود را بیان هی
ک  د با تدبی  للمی در را  ریع کمبود آب ب خورد ک  گدر در کشگور هگا،  هی

شگود  رویه لمل هی سودجویان هاییای حکوهتی در هدر دادن آب چ ان بی
و حتی آب   که بسیاری اه ه دم ه اطق هح وم کشور به آب هوردبیاه روهه  

ک  در یگاجگعگک تشگ گاگی در خگوهسگتگان و  شان دست سی پیدا بمی ٰش ب
ت یر خب هایی بودبد که در هفته هگای اخگیگ   وبلوچستان اه ههم سیستان

 ۹۹خود جلب ک د  بودبدر روهباهک شگ ق،  ها را به ها و رسابه بظ  خب گ اری
بگویسگد"  کگ گد و هگی ، ایر خب  را به هسووالن گوش د هی۹۲۱۱خ دادها  

گی  همه خواهد شگد  های آتی گ یبان که در سال  ها یشط اه بح ابی "بعضی
آبی را  ای در بشاطی اه کشور بی ابدر اها لد  بار آن ش ید  و پیاهدهای یاجعه

وبگلگوچسگتگان اه  ک  د؛ ه دم سیستگان با پوسن و گوشن خود احساس هی
همیر دسته هست در ]هسووالن[ باید تش ای ایر هگ دم را بگاور کگ گ گدر 

در گد  ۹۱وبلگوچسگتگان  دست سی به آب ش ب در ج وب استان سیستان
بگاری آبگیگاری   ور  سشایی و با سهمگیگه رقگن در د ه دم به ۲۹اسن و 

 شوبدر " هی
های شه  اهواه در استان خوهستان،  ت یر بخش بخش غی ابیه، اه ب رگ

روستا و در هسگیگ  جگاد  قگدیگم اهگواه بگه  ۲۲ه ار بف  جمعین و  ۹۷با 
هاهشه ، راهشی ، راهه ه ، و هفتال ق ار داردر ه طشه غی ابیه لگمو  بگ  

های داهی اه اهمیتی است اتهیک بگ ای  تولیدا  کشاورهی و   ایع ی اورد 
های بگفگن و گگاه کگارون و    ایع بفتی ای ان بی  ب خوردار اسنر ش کن

هارون، ش کن هلی حفاری ای ان، پت وشیمی هارون و پت وشیگمگی راهی و 
ای بگا  بی  هسی  ت اب ین ب ادر ای ان بی  در ایر بخش ق ار داربدر در ه طشگه

های آب آن هشکلی جدی  ایر اهمین ببود آب آشاهیدبی در شی های لوله
هگای  جگ  ولگد  ویک سال اسن کگه بگه ب ای ساک ابش شد  اسنر چهل

حا ل و سخ ان ی یب د  چی  دیا ی اه سوی هسووالن رژیم شگ گیگد    بی
 گی در                                                      ها  ور  بمی ت یر اقداهی در ابجام آن شود و کوچک بمی

کگ گ گد   استابدار خوهستان، در باهدید اه غی ابیه وضعین ه طشه را با ان
سال بخشی اه  ۲۱خوابد و گفن" "ب ای ها جای ش ه دگی دارد که پس اه 

استان که در اقتصاد کشور سهم بس ایی دارد در چ یر وضعیتی ق ار داردر 
و بعد هدلی شد که "در سه ها  آی د  باید آب ش ب و بهداشگتگی و کگایگی 

[ر در گذر ههگان ۹۲۱۱خ دادها   ۶ب ای بخش غی ابیه تسهیر شود " ]ای با، 
بگوتگه یگ اهگوشگی  های استابدار هطابق هعمول بگه پس اه ایر سه ها  ولد 

 سپ د  شدر
"هگ دم  دهد"  ، گ ار  هی۹۲۱۱خ دادها   ۹۱بیوه،  خب گ اری سمهن

ستو  آهد  اه تش ای با تجمع در جاد ، هفته قبل چ دسگالگتگی هسگیگ   به
جاد  را هسدود ک دبدر " گ هاان رژیم به سوی ه دم تش ه آتش گشودبد و 

ابای  ایگ گکگه،  ب  ک  دگان را با گلوله هخمی ک دبدر تعجب دو بف  اه الت اض
در ش ایطی که ه دم ایر خطه اه کشورهان تش ه هسگتگ گد و آبگی بگ ای 

یاب د، وهی  بی و آقای رضا اردکابیان اوایل خ دادها  اهسال اه  بوشیدن بمی
[ر ۹۲۱۱خگ دادهگا   ۹۹ دور هجوه کشن ب بج در استان خب  داد ]ایل ا، 

بار آهدن بیاه بگه آب یگ اوابگی داردر ایگر  ب بج هحصولی اسن که ب ای به
ا  هدی ین هص ف و تسهیر آب شگ ب  تصمیم وهار  بی و که اولوین کاری

الت ایی دولن حسر روحابی به هعضل حاد و بحگ ابگی  بی اسن، حکاین اه 
ت گهگا  هایی بس جید  و غی للمی به آب در کشورهان داردر حاکمان با اقدام

هایی به هشگکگل  ک  د، بلکه با چ یر تصمیم ای ب ای حل هشکل بمی چار 
 هب در  ب رگت ی داهر هی

، آقای هگهگدی قگمگشگی، رئگیگس ۹۲۱۱خ دادها   ۹۹گ ار  ایل ا،  به 
دابشکد  للوم آب دابشاا  چم ان، تصمگیگم وهار  بگیگ و را هگ گطگشگی 

کگ گ گد   توابد تسهیگر گوید" "خوهستان در حالن هتوسط بمی دابد، و هی بمی
هگای  هگا و الگتگ اض رغم ایر ارهیگابگی به های پ هص ف باشدر " آب کشن

 ادامه رویدادهاى ایران ...

 ها  هاى فراروى توده بحران آب در کشور و دشوارى
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بستاان و  ب ابای  ای که دل هیان بیاوربد و هوقتًا تغیی  شکل ده در توجه  حبن به
طلبی در  ا مح -هبلغان "یواشکی" حسر روحابی و هتصل به کاروان التدالا ایی

دار اسگن کگه  ابدر خ گد  خارج کشور باگهان هتوجه اهمین لدالن اجتمالی شد 
داری تغگیگیگ   هایی دوآتشه و ضد س هایه حتی ب خی اه آبان ظاه ًا به "استالی یسن"

ههان در داخگل کشگور بسگبگن بگه  که بخش دیا شان هم  ابد درحالی شکل داد 
 ک  د! ی سایی هی سوسیالیسم و خط  ح ب تودٔ  ای ان قلم

همچ یر با تسسد باید گفن که طیفی لمد  اه بی وهای اپوهیسیون بی  در حیطه 
رسابی، تسثی گذاری هثبن در ریع یا کاهش خط   ه ظور اطمر همکاری با یکدیا  به

دهی هشاوهن هگ دهگی در  واگی ی ک وبا و درپیش گ یتر اتحاد لمل ب ای ساههان
ای و لگمگلگکگ د دولگن  گ ایابه و خط باک للی خاه ه های واپس هشابله با تصمیم

ای پذی یت ی بداربدر روشر اسن که در ای گجگا بگظگ  هگا آن  حسر روحابی کارباهه
بهای درگی ی بظاهی هیان رژیم والیی و آه یکا یگا  بخش اه اپوهیسیون که حتی به

ابگد،  ی وپاشی اجتمالی کشور ب  اث  یشارهای اقتصادی هگتگ  گد کسگب قگدر 
های جابی و هالی وارد شگد  بگ   ها بی وها به ت ها با ابی دربار   دهه بیسنر ایر

ها بداربد، بلکه آن را ی  گتگی هگغگتگ گم  ه دم در اث  واگی ی وی وس ک وبا و تح یم
 ک  در  وسیله دولن ت اهپ ارهیابی هی ه ظور اج ای ب باهه "تغیی  رژیم" به به

هایی اه هخگالگفگان دیگکگتگاتگوری والیگی  بح ان واگی ی ک وبا ب ای آن بخش   
شان با رژیم اها بسبن بگه تگسثگیگ   سیاسی  ی  تی ههم بود تا با وجود تفاو  ابدیشه

یاجعه ابسابی ایر واگی ی و خط  اه هم پاشید  شدن تاروپود جگاهگعگه احسگاس و 
ها اه اپوهیسیون هتسسفابه در را  بگجگا  هگ دم اه  ک  در اها ایر بخش اب اه  با ابی 

ابگد  ایر بمی طبیعی و هشابله با لملک د خط باک و ضد ابسابی حاکمین بتوابستگه
های خطیگ  در هبگدگگی هگ دم  کاری هفید و همکر ابجام ده د و حتی ایر لحظه

های هؤثگ  را در  های همکاری و ح کن وجود آوردن ههی ه هوجب درک ض ور  به
ابدر گفت ی اسن که بگ خگمف ایگ ان، در بسگیگاری دیگاگ  اه  ها هوجب بشد  آن

هگای  کشورهای جهان بی وهای سیاسی و هدبی با وجود تفاو  در بظ  و دیگدگگا 
ابد با درپیش گ یگتگر هگبگارهٔ   آهی  توابسته هختلد سیاسی، با اتحاد لملی هویشین

ای هؤث  در جهن بجا  جان ه دم کشورشان در ب اب  واگی ی ک وبا وارد  اجتمالی
 هیدان شوبدر 

آور  حگا گل، و تگکگ ار هگمل های هشتگ ک هگتگ گاقگض، بگی ابتشار المهیه  
شگان اداهگٔه  ای که س  تیت شان "وی وس ک وبا" اها هحتگوای وگوهای ای ت بتی گفن

یایدٔ  سالیان پیگ اهگون  ای بی های شخصی وار باطل و رقابن های دای   همان بحث
جویگی  هسائلی غی ه تبط با ش ایط هشخب ک وبی جاهعه اسن و  ب ا ب  ایر اه چار 

 ابدر  های ی اروی ه دم تهی در ههی ٔه بح ان
بخشی اه اپوهیسیون هم پس اه یک دهه گ دهمایی و بگحگث دربگارٔ   قگالگب 

هدف تعییر بور حگکگوهگن پگس اه  ای کمن به خواهی" و   ف اب ژی "جمهوری
سشوط رژیم ک وبی هویشیتی کسب بک د  اسنر ایر طالبان قالب جمهوری حگتگی 

ای  بتوابست د در هورد ش کن ک دن یا ش کن بک دن در ابتخابا  بمایشی به هشگی
های سیاسی هی  تگابگلگوی  ت  ای که یک دهه بحث و یعالین هماه و ب س در ههم

ت ها در حل هشگکگم  و تگحگشگق  ا  به خواهی" ب خمف بمای بی وبی "جمهوری
های یوری ج بش ه دهی در ب اب  دیکتاتوری حاکم و "اقتصاد سیاسی" بسیار  هدف

تسثی  بود ، بلکه اهکان اتحاد لمل بی وهای سیاسی ب  سگ   ا  کاهًم بی بالادالبه
هایی حیاتی هاب د واگی ی وی وس ک وبا را  چالش

 هم بسیار هحدود ک د  اسنر

هگای  ی هان "رهب ی" و بی  بگ بگاهگه هوضولی تمام شد  اسن و کشور ب ا به
دولن روحابی در هسی  تحشق "جهش تولید" ق ار گ یتگه اسگنر تگوضگیگح 

های هجاه دو رژیم هعمواًل با بمایش کلیپی  ای که ایر بور تبلیغا  در رسابه
ک م جهش تولید" یا با چ د کلیپ  ای" "ب د  ل ض هی کوتا  اه سخر خاه ه

هاسن کگه  اه را  ایتادن دوبارٔ  چ د کارخابٔه اه کار ایتاد  هم ا  اسنر هد 
کمگک طگیگفگی وسگیگع اه  تم  شخب ولی یشیه و رییس جمهور  به

ها، به ض ور  بگیگ ون  جان ابسان توجه به حف   های هجاه رژیم، بی رسابه
ابداهی اقتصاد و همچ گیگر  ه ظور را  هایشان به کشید  شدن ه دم اه خابه

دلگیگل  های هذهبی هتم ک  شد  اسنر شگوربگخگتگابگه بگه باهگشایی هکان
  باپذی  هعیشن در ک ار خب رسابی گگیگج و گگمگ ا  بیاههای یوری و تعطیلی

خگطگ   هگدف بگی شد  بگه ک  د  هسووالن دولتی و بش  آهارهای دستکاری
ای اه ه دم بسبن بگه رلگایگن  بشان دادن واگی ی ک وبا توجه بخش لمد 
 ق بطی ه و حف  یا له بسیار کم شد  اسنر

ها و  کاری خیالی س ان "بظام" و ابوار پ هان گویی و خو  ب خمف دروغ
ت ها واگی ی وی وس کگ وبگا هگوضگولگی  شد ، به المم آهارهای دستکاری

باپذی ت  هم شگد  اسگنر  ک ت ل ت  و  شد  بیسن و ببود ، بلکه گست د  تمام
لحاظ ههابی، سگمهگن هگ دم را وارد  ت  شدن دوام ایر واگی ی به طوالبی
ت  ک د  اسن و شواهدی ابکارباپذی  اه وخاهن بگیگشگتگ   ای خط باک ه حله

حدی که هفته گذشته وهار  بهداشن المم ک د"  وضعین حکاین داربد به
"وی وس ک وبا تا سال آی د  با هاسن" و یادآور شد که "ویگ وس کگ وبگا بگه 
ضعید شد  و به اه بیر ریته اسنررر و همچ ان وجود دارد و بگا هگمگان 

هایی ک وبا ویگ وس  وجه قدر  بیماری هیچ ک در ررر  به قدر  کار خود را هی
 کم بشد  و وی وس همچ ان درحال گ د  اسن" ]![

ای و لگمگلگکگ د دولگن  یاجعٔه ابسابی ب آهد  اه دستورهای للی خاه ه
ای دیگاگ  در  حسر روحابی در هورد واگی ی ک وبا درحکم ج این تاریخی

ابد  شمار هیادی اه ه دم جابشان را اه دسن داد  حق ه دم کشورهان اسنر 
هگای  و در آی د  بی  اه دسن خواه د دادر واقعین اه  آن اسن کگه ضگ بگه

بسیار س ایر جابی و همچ یر هالی باشی اه بحؤ  هدی ین ایر واگگیگ ی 
 -هایی اه جاهعه بود  اسگن کگه بگه دالیگل اجگتگمگالگی هتوجه آن بخش

اقتصادی اهکان حف  سمهن و تحمل پیاهدهای س ایر هگادی آن بگ  
 ابد و همچ ان هم بخواه د داشنر شان را بداشته گذران هبدگی و  هعیشن

های هجاه داخلی شیفتٔه حسر روحگابگی  آن دسته اه تحلیلا ان و رسابه
روهایی کگه تگا هگمگیگر  شان در خارج کشور )دبباله روهای هم ا  دبباله به

خواهابه دوشادو  گگ ایگش  های آهادی چ دی پیش هدلی داشتر گ ایش
هیستی با حاکمین والین هطلشٔه یشیه بودبد و دربگارٔ   ورهی و هم به سیاسن

هجلس اسمهگی ]یگاهدهگم[  ۹۲۱۲ض ور  و اهمین ش کن در ابتخابا  
ابد( باید پگاسگ   هصلحن ساکن شد  ک دبد و حاال یعًم ب ا به سخ وری هی
جای توجه به یاجعٔه گست   وی وس ک وبا و خط های لظیگم  ده د چ ا به

ای و تحگویگل  باشی اه آن ب ای ه دم و جاهعه به بش  ابوار خب هایی حاشیه
آهگیگ   ابای ، و اغگ اق اهمین، هیجان هایی کم دربار  هوضور  هایی تحلیل

ک  د و حگتگی  بهاد" س شان را گ م ک د  و هی هاب د "خط  باهگشن احمدی
بویسی للیه بیگ وهگای چگپ کشگور  ها به تاری  شماری اه ایر دسته رسابه

 -هگای "الگتگدالگاگ ا ابدر شماری اه ایر تحلیلا ان و رسگابگه هشغول بود 
ی اهوشی سپ دن واگی ی ک وبا همچ گیگر بسگبگن بگه  ا مح طلب" با به

پیاهدهای ب باهه اقتصادی وی ابا ابه دولن هیگ  لگوای "جگهگش تگولگیگد" 
های باهار بورس که کشورهان را به سوی پ تاگا   ای ب  هحور یعالین خاه ه

 ابدر  کشابد هبان در کام کشید  و ساکن هابد  "اقتصاد کاهی ویی" هی
ا گمح  -های "التدالا ا های سیاسی، رسابه توان گفن ایر ج یان هی

بستاان و هبلغگان  شان، ه وه هم اه دل ای های اجار  بویس طلب"، و هشاله
های کمن اقگتگصگادی  ابد و به اداهه یایتر ب باهه "یواشکی" حسر روحابی

بولیب الی پس اه سه دهه  و "تداوم بظام" ب  هحور حاکمین والیگن یگشگیگه 
بگیگ گ گد تگا اه حسگر روحگابگی و  ابدر اها یعًم هصلحن چ ان هی باوره د

 ۰۹ادامه  در صفحه  طورهستشگیگم  ا مح طلبی" و اهمین بشش "کارآی ی ان" به -"التدالا ایی

 اى و ...  ادامۀ بحران کرونا: جنایت خامنه



۰۹۱۱تیر ماه  ۲دوشنبه    ۷   ۰۰۱۱شمارۀ  

هگای ُپگ یگ وغ تگ ویگج و  یایته اسنر یعاالن ح ب کموبیسن ای ان شعگلگه ساههان
ساه را در جاهعٔه ای ان روشر ک دبد و در هگطگبگولگاِ   بی ی دوران آهوه  ایر جهان

خود به تبلیغ و ت ویج سه بخش لمدٔ  آن یع ی سوسیالگیگسگم لگلگمگی، اقگتگصگاد 
سیاسی، و یلسفٔه هات یالیسم دیالکتیک پ داخت در ح ب کموبیسن ای ان در ایر را  

 گی ی دسن یاینر های چشم به کاهیابی
ل ی گیگسگم -همچ یر، یعالیِن بظ ی ح ب کموبیسن ای ان در ت ویج هارکسیسم

بست  تاریخی ه اسبی ی اهم آورد که چ دی بعد ح ب تگودٔ  ایگ ان بگ  بگ گیگاِد آن 
آهوهشی خود را به پیش بب د و تا همیر اه وه در تبلیغ -ت ویجی-توابسن کار تبلیغی
هگای ُپگ ثگمگ ی  بی ی و ابطباق خمق آن ب  جاهعٔه ای ان یعالیگن و ت ویج ایر جهان

 داشته باشدر
گگاهگی و سگاههگان دهگی جگ گبگش  ح ب کموبیسن ای ان در ههگیگ گٔه رشگد آ

کگ گ گد  ایگفگا کگ در  بدیل و تعییر یاب دٔ  کارگ ی و س دیکایی بی  بششی بی گست  
گاهی طبشاتی در هگیگان  هشارکن در تشکیل اتحادیه های کارگ ی، ایشابدن بذر آ

های کارگ ، و پ ورِ  گ وهی اه کادرهای ح بگی پگ تگم  و یگداکگار بگ ای  تود 
بشدبی و ب رگ ح ب  هشارکن در هبارها  کارگ ی و هداین آن، اه خدهاِ  ی اهو 

، التصگاب کگارگگ ان ۹۲۱۲کموبیسن ای ان اسنر التصاب کارگ ان بفن در سال 
 –  ۹۲۹۱هگای  آهر در سگال ، التصاب کارک ان را ۹۲۹۱بساجی ا فهان در سال 

، که ه  یک ی اههایی ههم اه تاری  ج بش کارگ ی ایگ ان بگودبگد، حگا گل ۹۲۹۹
باپذی  رهه دگان ح ب کموبیسن ایگ ان بگودر در درون هگمگیگر  یعالیِن خستای

ِکسو  ج بش کارگ ی هیهر هگا، هگابگ گد  های باهدار و پیش هبارها  بود که چه  
ریشای کارگ  هباره ه تضی حجاهی، للی اهید، هحمد ت هگا، اسگتگادلگلگی بگ گا، و 

 هحمدللی کاو  پ ور  یایت در
ح ب کموبیسن ای ان در ههی ٔه ب اب ی حشوق هبان و ه دان بی  در تاری  هعگا گ  
هیهر ها پیشاه و اسنر ایر ح ب هبارهٔ  ُپ شور و درخشابی را در در ایر ههی ه در 

ای لشب باه داشته شد  ساههان دادر ابدکی پس اه تشکیل بخستیر ک ا ٔ   جاهعه
، جمعیِن پیک سعاد  بسگوان ۹۲۱۱ح ب کموبیسن ای ان در شه  رشن در سال 

با ب باهٔه هشخب به دسن آوردن حشوق سیاسی و اجتمالی ب ای هبگان تشگکگیگل 
خوا  شکل گ ین کگه  شدر در همیر اّیام، در ته ان بی  جمعیِن ِبسوان ]هبان[ وطر

هدف آن ریع حجاب و هباره  با خ ایا  بودر ایر تشکل هجلٔه جهان هبان را ه تش  
 ۲ساخنر به کوشش هبان هباره ایر جمعین بود که ب ای بخستیر بگار در روه  هی

هارس، روه جهابی هن، بمایش دخت  ق بابی با هداین چه ٔ  ست گ ی ه ای کشگور 
یاد هی هادٔ  لششی به روی  ح ه رین و با استشبال ی اوان هگ دم روبگ و شگدر  هبد 

همچ یر، در شه  ا فهان اتحادیٔه   فی هبان، در شه  شی اه هگجگمگع ابگشگمب 
هگا و  دهی شدر در همٔه ایر تشگکگل هبان، و در شه  ق ویر ابجمر ِبسوان ساههان

ها الضا و یعاالن ح ب کموبیسن ای ان با یداکاری در را  دیار اه حگشگوق  ابجمر
هبان و هباره  با جهل و خ ایه حضور و یعالین داشگتگ گدر اه دل هگمگیگر هگبگارهٔ  

ِکسوتان ج بش هبان هاب د شگمگس کسگایگی، جگمگیگلگه  درخشان، شماری اه پیش
 دوسن، هحت م اسک دری، و سکی ه شب بو ب آهدبدر  دیشی، روش ک بور

باپذی  ح ب کموبیسن ای ان اه همان آغاه کی ٔه ارتگجگار ایگ ان و  هبارهٔ  خستای
دلیل ببود که دیگکگتگاتگوری  گ ا را ب ابایخنر بی پ سن و واپس همٔه بی وهای که ه

دابسگن و  های ای ان را دشگمگر ا گلگی خگود هگی ضدهّلی رضاخان کموبیسن
 های ای ان خالی ببودر های رضاخابی ه گ  اه کموبیسن هبدان

ای هباره  ک دبد کگه هگ  یگک  های ب جسته در ح ب کموبیسن ای ان شخصین
ای به هیهر و ج بش کارگ ی کموبیستی ای ان بودبگدر اه آن  هصدر خدهاِ  ارهبد 

توان اه شخصین باهدار ابشمب هش وطیگن حگیگدرخگان لگمگو اوغگلگو،  هیان هی
هاد (، اسگدالگلگه غگفگارهاد ، کگ یگم  سی وس به ام، آوتیس هیکائیلیان )سگلگطگان

وری، ذّر ، حسابی، الدُبگر  هاد ، جعف  پیشه بیر، کاه ان آقاهاد ، بص الله شی  بیک
اسف دیاری )ب ادر بیما یوشیج(، دکت  تشی ارابی، س ه و سیاهک، و لگبگدالصگمگد 
کاهبخش بام ب در کارگ ان پیش و و الضا و هواداران ح ب تودٔ  ای ان حق داربد بگه 

ل ی یسن جهان در -های ح بی هارکسیسن خود ببال د که یکی اه بخستیر گ دان
 سال ها تشکیل شد  اسنر هیهر کهر

هبان و ه دان آهاد ، کارگ ان، دهشابان، روش فک ان هت قی، و همٔه هگبگارهان را  
 آهادی و س بل دی هیهر

ب یادگذاری ح ب کموبیسن ای ان تحّولی ههم با اث هایی هابدگار در تاری  هعا   
هیهر ها بودر ح ب کموبیسن ای ان در س اس  حیا  کوتا  خود کوشید که در ک گار 

حل آن هسائل را بگیگ  ارائگه کگ گدر حگ ب  ط ح هسائل ب یادی و لمدٔ  جاهعه، را 
های هتعددی روب و بود  کموبیسن ای ان به دالیل لی ی و ذه ی در ایر را  با چالش

های جاهعٔه ایگ ان گگا  دچگار  و در آغاه یعالین خود، در تشخیب و ارهیابی ویهگی
هگگا بگگیگ  شگگدر بگگا وجگگود ایگگر،  بگ خگی اشگتگگبگا 

های ای ان بگا  گداقگن تگمگام لگمگل  کموبیسن

هگای  حشوقی و یمکِن تگود  استبداد و خودکاهای شا  و حکام هحلی، بی
هگای  هگایگی اه خگاک کشگور تگوسگط دولگن وسیع ه دم، اشغال بخگش

اهپ یالیستی در ج ِو جهابی اّول، و در پی آن جو  و خ و  هّلی للگیگه 
های وضعین داخلی هیهر ها بودر اه دیاگ   استبداد و استعمار، اه هشخصه

داری و ج گو  سو، در ل  ٔه جهابی، اه بطر بح ان لموهی جهان س هایه
های ابشمِب کبی  سوسیالیستی اکتب  در روسیه ای وخته  جهابی اّول، شعله

شد و تغیی  سیمای جهان و آغاه دورابی بویر را بوید دادر در هگمگسگایگاگی 
 هیهر ها، دولِن کارگ ان و دهشابان، حکوهن شوراها، پدیدار گشنر

پی وهی ابشمب اکتب  در روسیه سگبگب تگشگویگِن جگ گبگش کگارگگ ی و 
بخِش هّلی در چهارگوشٔه گیتی گ دیدر به ایگر تگ تگیگب،  های رهایی ج بش

بسیِم شورابای  ابشمب در روسیه، در هیهر ها بی  وهیدن گ ینر ایر رخداِد 
ساه تاریخی به لحاظ لی ی و ذه ی وضعیتی هسالد بگ ای رشگد و  دوران

گست ِ  هبارهاِ  هّلی، ضداهپ یالیستی، و خلشی در کشور ها پدید آوردر در 
چارچوب ایر اوضار هشخب تاریخی، ج بش ه دم ای ان لگلگیگه قگ ارداد 

 ( که هطابق آن اهپ یگالگیگسگم بگ یگتگابگیگا ۹۹۱۲)   ۹۱۹۱بار سال  اسار 
ا  را به دسِن وابستاان خود به کشور ها تحمیل کگ گد،  کوشید سلطه هی

در س اس  ای ان، اه جمله در بواحی شمالی، شمال ش قی و ج گوب کشگور 
 گست   یاینر

لاهیگون -ح ب کموبیسن ای ان همچون َسَلِد خود ساههان اجتمالیون
بمیا له پس اه ب یادگذاری و آغاه یعالین، خود را در بگ ابگ  یگک رشگتگه 

لاهیون در -های بغ بج و ُپ اهمین در هشیاس هّلی دیدر اجتمالیون تحّول
آغاه پیدایش، با جوشش و یعالین ست گ ابشمب هش وطین هواجه بود که 

ای به دو  گ ینر به همان  ب ابای  و ب جسته در آن بشش تاریخی ستایش
ت تیب، ح ب کموبیسن ای ان بی  در آغاه حیاِ  خویش با بهضن ابشگمبگی 
گیمن، تغیی  در سلسلٔه پادشاهی قاجار و هداخلٔه استعمار روبگ و شگدر در 
چ یر اوضالی خطی  و حّساس، ح ب کموبیسن ای ان به هگثگابگه گگ دان 

بی ی للمی، هتکی به ابت باسیگوبگالگیگسگم و  سیاسی بوی ی هجه  به جهان
ا ، بگا  المللی، و ب ا به س شن و سیمای ابشمبی و ه دهی همبستای بیر

ویگه  طگبگشگٔه  دسن شه  و روستا، به های تهی خدشه اه ه ایع تود  دیار بی
های هوجود، توابسن در لگ  گٔه  کارگ  بوپدیِد ای ان، با وجود همٔه دشواری

سیاسن و هبارهٔ  طبشاتی هیهر ها بشش و بفوذ اجتمالی هعتب ی به دسگن 
 آوردر

های ب یگادی و هگبگ م  ح ب کموبیسن ای ان در ط ح و پیشُب ِد هوضور
جاهعٔه آن روِه ای ان هاب د هسولٔه ارضی، هسوگلگٔه اسگتگشگمل سگیگاسگی و 

هگای  اقتصادی، بگ قگ اری لگدالگن اجگتگمگالگی، دهگوکگ اسگی و آهادی
دهوک اتیک، ب اب ی هبان و ه دان، هباره  ب ای پیش ین اجتگمگالگی، رشگِد 

ها س ِد تاریخی هعتب ،    عتی و کشاورهی، و تحّول ی ه ای، به گواهی د 
بظ ی هعا   بشِش -های یک ی های سیاسی و بحله بسبن به دیا  گ دان

هگایگی را بگه روشگی  پیشاه و داشن و ب ای بخستیر بار چ یر هوضگور
باپذی  هگبگاره   شکلی خستای ویصل و تحشق آبها به للمی ط ح و ب ای حل

را  بخواهدبود اگ  تسکید ک یم که ح ب کموبگیگسگن ایگ ان بگ ای  ک در بی
َورهی للمی سیاسی و شیؤ  تحلیگِل لگلگمگی هسگائگل  بخستیر بار ابدیشه

اجتمالی و سیاسی را در ای ان هط ح و هتداول ک د و اه آن پگس تگمگام 
حیاِ  سیاسی جاهعٔه ها تحن تسثی  همیر شیؤ  ابدیشه و اسلوِب تگحگلگیگل 
ق ار گ ین، و حتی ا طمحا  بوی ی که ح ب کموبیسن ایگ ان هگطگ ح 

 ای وارد ی ه و جاهعه شدر ک د، به طور گست د 
هطبولا  ح ب کموبیسن ای ان آغاهگ  تحگّولگی بگ رگ و هگتگ قگی در 

هایی همچون حشیشن، اقتگصگاد ایگ ان، کگار،  ی ه و هّلی بودبدر روهباهه
بظ ی ُپ باری هثگل -هایی بظی  خلق و ج قه، و بش یاِ  للمی پیکار، هجله

ابکار بشِش ستگ گ و اثگ گگذار  ستارٔ  س خ و دبیا، همه و همه گوا  غی قابل
ح ب کموبیسن ای ان در تحّول کیفی سیاسی، اجتمالی و ی ه ای ایگ ان 

گا  دلیل ببود که شماری اه خب   اسنر بی ت یر روش فک ان ایگ ابگی  ت یر و آ
های ح ب کموبیسن ایگ ان  هایی اه یعالیِن خود تحن تسثی  ابدیشه در دور 

های هگّلگی بگاهگداری  ویه  اه شخصین توان به ق ار داشت در اههیان آبها هی
 یار )دهگشگان( یگاد کگ در الشع ای بهار، و استاد بهمر هاب د دهخدا، هلک

های ههم یعالیِن ح ب کموبیسن ای ان در طول حیاِ  خود، ت ویج  اه ج به
ل ی یسم بگه شگکگل هگ گظگم و -بی ی للمی و خ دگ ای هارکسیسم جهان
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هگای خگود،  ابشمبی خود را بشد و ب رسی ک دبد و با تصگحگیگح سگیگاسگن
بی ابه در ل  ٔه سیاسن داخلگی ارائگه کگ گ گدر  هایی واقع کوشیدبد ارهیابی

دهوک اتیک ای ان که در ابشمب هشگ وطگیگن -تعییر خصلِن ابشمب هّلی
باتمام هابد، و تم  ب ای اتحاد لگمگل بگیگ وهگای هگّلگی، ابگشگمبگی، و 

بگظگ ی -های للمی ای هشت ک، اه هه   کوشش ضداستبداد ب  پایٔه ب باهه
 و لملی ح ب کموبیسن ای ان طی دوران حیا  آن بودر

با توجه به رویدادهای س بوشن ساِه آن هشطع تگاریگخگی هشگخگب و 
وظاید ح ب در ب اب  آن، ح ب کموبیسن ای ان چ د ها  پس اه کگ گاگ ٔ  

های تاریخی ههمی  اول، در ج یان پل وم )بشسن( کمیتٔه ه ک ی، تصمیم
گ ینر حیدر لمواغلو شخصین باهدار ابشمب هش وطین را به دبیگ کگلگی 

های ا ولی ه طبق با وضعین کشور و  ح ب ب گ ید و ب ای تعییر سیاسن
ای  هت اسب با تواهن قوا در ل  ٔه سیاسن داخلی، گام های لملی ساهبد 

ب داشنر در ایر ههی ه س دی با ل وان "ت هایی پی اهون وضعین اجتمالی
اقتصادی ای ان و تاکتیک ح ب کموبیسن ای ان" توسط رهگبگ ی وقگن -

ح ب ت ظیم شدر ایر س د که به ت های حیدرخان شه   یایگتگه، در هگا  
به تصویب کمیتٔه ه ک ی ح ب رسیدر ت های حیدرخان وظیفٔه  ۹۲۱۱دی 

های ای ان در آن دورٔ  هشگخگب تگاریگخگی را در چگارچگوب  کموبیسن
همکاری و اتحادلمل "همٔه طبشا  اه پ ولتاریا گ یته تا بورژواهی هتوسگط 

های بیاابه" تگعگیگیگر و یگادآوری  ب ای هباره  للیه قاجاریه و اهپ یالیسن
ک د که "ح ب کموبیسن ای ان )لدالن( خگواهگان آن اسگن کگه بگا  هی

خگان و  بخش هّلی هاب د هگیگ ها کگوچگک رهب ان س ش اس ج بش آهادی
اهثال او همکاری ک در" به ایر ت تیب، ب  اساس ت های حیدرخان، که در 

ت   های ح ب کموبیسن ای ان اث بخش واقع ب باهٔه لمل ح ب بود، یعالین
 بخش هّلی باهساهی شدر های ج بش آهادی شد و ه اسبا  با دیا  گ دان

هایگی بسگیگار  ایر دورٔ  حیا  ح ب کموبیسن ای ان در ب  گی بدٔ  تج به
خوا  هیهر هاسنر در همیر اّیگام  آهوهبد  و ههم ب ای همٔه بی وهای ت قی

و در کوران حوادث ُپ شتاب تاریخی، ح ب کموبیسن ایگ ان بگا هگوضگور 
بغ بج تشخیب هاهین طبشاتی و اجتمالی حکوهن رضاخان هواجه بگودر 
ح ب ب ای باهش اسی س شِن طبشاتی و چ دوچون حکوهن رضاخان کگار 

 للمی قابل توجهی ابجام دادر-بظ ی
در  ۹۲۱۶دّوهیر ک ا ٔ  ح ب کموبیسن ای ان، ک ا ٔ  اروهیه، در سال 

ها و به ه ظور بهبوِد هباهرٔ  ح بی ب گ ار شد و کوشگیگد  پاس  به ایر چالش
راهکارهای لملی سیاسی ه اسبگی ارائگه دهگدر کگ گاگ ٔ  دّوم حگ ب و 

ویه  دره گاطگق  های آن در التمی ج بش کارگ ی و س دیکایی به هصّوبه
 بفتی ج وب، در استان خوهستان بششی ب رگ داشنر

لمو  ب  ای ها، ح ب کموبیسن ای ان تج بٔه بسیار هگویگق حضگور در 
هگای  هگا و سگاههگان های ه دم و هشارکن در یعالین جمعیگن هیان تود 

اجتمالی هت قی را در کارباهٔه خود ثبن ک د  اسن که شایستٔه توجه جگّدی 
اسنر همکاری و یعالین در جمعین ی ه گو رشگن، ابگجگمگر پگ ور  

های دیا ، اه یگ اههگای بگه  ق ویر، جمعین ی هیخن ب در اب لی، و بموبه
یاد هابدبی یعالیِن ح ب کموبیسن ای ان در هیان روش فک ان و جوابگان و 

 دهشابان اسنر
 

هنمنٔه    ینو   تنودٔه  عض،کهو د ا  کد ستد ا  حنزب
 مب،از  ا ستی ا هاه،ییزحمتکش، 

هبدگی و هبارهٔ  ُپ ی اه و بشیب و در لیر حال ُپ ایتخار ح ب کموبیگسگن 
ها تهی ببود  اسن، اها هعیار و شاخب ا لگی  ها و لغ   ای ان، اه باکاهی

هگا  هگا و لگغگ   ب ای ارهیابی هبارهٔ  ح ب کموبیسن ای ان به ایر باکاهی
ای اسن کگه ایگر حگ ب در  بلکه تکان و تحّول بی وه ِد ساههابی و بظ ی

 جاهعٔه ها به سود به وهی و سعادِ  ه دم و س بل دی هیهر پدید آوردر
واسگطگٔه هگبگارهٔ  حگ ب  ده دٔ  هسگتگشگیگم و بگی ح ب تودٔ  ای ان اداهه

های آهادشگد  اه هبگدان رضگاخگان در  کموبیسن ای ان اسنر کموبیسن
روسن که حگ ب  ب یادگذاری ح ب تودٔ  ای ان سهمی اساسی داشت در اهایر

ده دٔ  هبارهٔ  ح ب کموبیسن ای ان و وارث  حق خود را اداهه تودٔ  ای ان به
دابدر ب خمف تگبگلگیگغگا  هگدیگمگ گد ارتگجگار و  های آن ح ب هی سّ ن

کوش د که در تاری  ح ب کموبیسن ایگ ان  ابد و هی اهپ یالیسم که کوشید 

های هت اقض  ای اه بی وها، ای اد، و ج یان سفسطه ک  د و ایر ح ب را هجموله
و باهماون جلو  ده د، ت دیدی بیسن که ح ب کموبیسن ای ان ح بی رههگ گد  

ها و بگیگاههگای  گی ی و یعالین آن باشی اه ض ور  در هبارهٔ  طبشاتی بود و شکل
 جاهعٔه آن روه ای ان بودر

ای ژرف در هسگتگی، تگاریگ ، و  به همیر ت تیب، ح ب تگودٔ  ایگ ان ریشگه
سال اخی  داردر تداوم هبگارهٔ  کگارگگ ی و  ۲۱های جاهعٔه ها در ق یب به  ض ور 

کگ گدر  کموبیستی ای ان در سه دورٔ  تاریخی خود تا اه وه، ایر واقعین را تسیید هگی
اداهٔه هبارهٔ  پیای  و بفوذ هع وی و التبار تاریخی ح ب ها در  حگ گٔه سگیگاسگی 

های ه گبار دو رژیم شاه شاهی و والین یشیه  ویه  پس اه ض به ای ان تا اه وه، به
های سیاسی ایگ ان بگا هگمگدسگتگی  به ح ب در تم  ب ای حذف آن اه هعادله

اهپ یالیسم، خود بهت یر گوا  ریشٔه ژرف تاریخی آن در جاهعٔه ای ان و حگشگابگیگن 
 های آن اسنر را ، ابدیشه، و ب باهه

هگا، وارثگان  ای در  دهیر سالا د ب یادگذاری ح ب کموبیسن ای ان، ها تگود 
های  د سالٔه تگاریگ   های ابشمبی ح ب کموبیسن ای ان، با اتکا به تج به سّ ن

ج بش کارگ ی و کموبیستی ای ان، پ چم اتحاد لمل و همکاری همٔه بیگ وهگای 
دهوک اتیک تگحگّول -راستیر هدایع ه ایع ه دم و هیهر ب ای گذار به ه حلٔه هّلی

اجتمالی در چارچوب جبهٔه واحد ضددیکتاتوری را همچ ان بگ ایگ اشگتگه بگاگه 
 دهیمر داریم و به هباره  در ایر را  اداهه هی هی

حیا  چهار دهه حکوهن جمهوری اسمهی گوا  آشکگار و روشگِر هگاهگیگِن 
هگا سگ کگوب و  داری حاکم ب  هیهر هاسگنر سگال ضده دهِی حکوهن س هایه

خفشان تسیید ک  دٔ  ایر واقعین اسن که ه شس یش  و یمکن و س کوب ک وبی در 
حاکم و بهادهای اه یتی اطملاتی آن هست در رژیم والین یشگیگه “ بظام“ای ان، 

سّد اساسی را  پیش ین کشور و ب ق اری حاکمیتی هتکی به ارادٔ  هگ دم اسگنر 
سال پس اه ابشمب بهمر، و به شکسن کشابگدن آن تگوسگط حگاکگمگیگن  ۲۹

گ ای ابحصارطلب، اک ون جاهعٔه ها به تحّولی ب یادی ب ای تسهیر هبگدگگی  اسمم
 ویه  کارگ ان و هحمتکشان شه  و روستا بیاه داردر شایسته ب ای اکث ین ه دم، به

رین اه اوضار  های ک ا ٔ  ششم خود ب ای ب ون ح ب تودٔ  ای ان ب  پایٔه هصوبه
بح ابی ک وبی و هباره  پی وهه دابه با دیکتاتوری هذهبی حاکم، اتحاد لمل همگٔه 

خوا  را که خواهان ب چید  شدن اسگتگبگداد  خوا  و ابشمبی و آهادی بی وهای ت قی
حاکم و ب پایی حکوهتی هتکی به ارادٔ  ه دم هست د، راهی هؤث  ب ای پی وهی در 

دابدر بدون رهب ی سیاسی هعتب  و هؤث  و اتحاد لمل ی اگی  بگ  پگایگٔه  هباره  هی
ای هشت ک، پی وهی در هباره  با استبداد هذهبی حاکم بسیار دشوار خواهد  ب باهه

های تاریخی هبگاره  در ایگ ان، تشگکگیگل  رو، ح ب ها به اتکای تج به بودر اهایر
دوسگن، و  ای گست د  و ی اگی  اه همٔه بی وهای ضگداسگتگبگداد، هگیگهگر جبهه
آهی  به ه حله هّلی و دهک اتیک تحّول اجتمالی  خوا  را ب ای گذار هویشین آهادی

 دابدر ه اسب و هؤث  هی
های ک وبی ح ب تودٔ  ای ان در لیر حال هبت ی بگ   یی و سیاسن ا ول ب باهه

تج بٔه  د سالٔه ج بش کارگ ی و کموبیگسگتگی 
ایگگ ان اسگگنر آبگگچگگه جگگ گگبگگش هگگ دهگگی و 
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، آهار ۱۱خ دادها   ۷[/۹۱۹۱پ جم ها  هه ] و در ییلیپیر تا تاری  بیسن
بف ، بهبودیایتاان  ۹۲۲۱۱وبیش  کم ۹۱ -گی  کووید هبتمیان به بیماری همه

 بف  ثبن شد  اسنر ۲۶۲باختاان  بف  و شمار جان ۲۹۱۱
های دولتی و خصو ی درگی  بب د ب ای  اک ون ه اران بف  در بیمارستان هم

ها  شد  س این هبد  هابدن هست د که بیشت  آبان ب ای رویارویی با ایر بیماری به
هجه  بیست در با توجه به تعداد ابدکی بیش اه ه ار دستاا  ت فس هص ولی در 

دید  کشور، ت ها بیماران ث وتم د شابس بهبودی و  های بیشت  آسیب ه طشه
 در ب دن داربدر جان به

ب خی اه واحدهای   فی ض وری، باهرگابی، و ت اب ی ب ا ب  درخواسن طبشه 
وکار به روال لادی" ب ای ابباشن دارایی  دار ب ای باهگشن به روبد "کسب س هایه

های بشدی و غذایی به  های دولن در ههی ه توهیع یارابه و پایان دادن به ب باهه
خابوارهای یشی  در ق بطی ه در آغاه ژوئر باهگشایی شدبدر اها ایر باهگشایی 

ویه  در  را  ایتادن هوج دوم واگی ی وی وس به وکار با خط  به های کسب ب اا 
شه های هابیل، سیبو، و شه  داوائو هم ا  خواهد  گی  کمن های همه کابون

بودر با وجود دادن هشدارها و تهدید ک دن هسای ان شه ی در ور  رلاین 
های ت اب ی هحدود  رود که وسیله گذاری اجتمالی"، ابتظار هی بک دن "یا له

 آوری روب و گ دبدر جایی هسای ان با اهدحام ستو  ب ای جابه
های پهوهشی دابشم دان در دابشاا  ب یاد هشاوهن ییلیپیر  ب رسی یایته

(UP-RI( در د هشاغل پایه در ییلیپیر، اه توابایی  ۶۷دهد که،  بشان هی
هوجب ایر پهوهش، اه  باالیی در گست   داه ه وی وس ک وبا ب خورداربدر به

ح یه ب ای حف  اقتصاد در شش ها  آی د   ۲۹۶ح یه در ییلیپیر،  ۱۲۵هیان 
شغل اساسی بیاهه د تماس ه ظم  ۲۹۶در د اه ایر  ۶۷ابدر اها  بسیار ض وری

آی یر اسنر در ایر هیان کارک ان بهداشن و  ب دیک با ه دم هست د که خط 
ده د که در چ یر  های شغلی پ خط  را تشکیل هی در د اه رد  ۲/۹۲درهان 

 دهدر هکابی باکایی بودن تجهی ا  هحایظن شخصی خط  را ای ایش هی
ها را کارگ ان بخش هواد غذایی، کشاورهی، تولیدی  در د دیا  شغل ۹/۷۹

شغل پ خط (ر در هیان ایر  ۷۱۷ده د )در هجمور  و بخش خدها  تشکیل هی
توان به کارگ ان ساختمابی، باهبابان، راب دگان، و دیا  کارگ ان  ها هی شغل

تواب د  سختی هی درآهد در ی آی دهای تولید اشار  ک د که به لادی کم
 گذاری اجتمالی" را رلاین ک  در "یا له

ه ار کارگ  قابوبی ییلیپی ی شاغل اه کشورهای  ۲۱باهگ دابدن در حدود 
ها )اروپا، خاورهیابه، و ایاال  هتحد (  دیا  که گست   ایر بیماری در آن

ک  د   توابد در گست   هبتمیان در کشور با ان طور جدی ی اگی  اسن هی به
ه ار بف  اه باهگشتاان، آههایش  ۹۲وبیش  باشدر در یک ها  گذشته در هیان کم

بف  اه آبان هثبن بود  که ب ای درهان در بیمارستان  ۶۱۱وی وس ک وبای 
تف یحی در ل ا گا  خلیج  -ابدر بیش اه دواهد  کشتی هسای تی بست ی شد 

های هسای ب ی ییلیپی ی  هابیل به هحوطه ق بطی ه ب ای ه اران خدهه کشتی
ابد تبدیل شد  اسن تا بدیر ت تیب تسهیم   که شغل خود را اه دسن داد 

هم  شه  هابیل هی  اببو  ایر هبتمیان به ق بطی ه و جداساهی دولن در کمن
ب ی در ای ون ب  ایر، ساههان بهداشن جهابی و ابجمر پ شکی ییلیپیر 

بادی  همچ یر دربار  هطمور بودن و ثم بخشی آههایش س یع پادتر یا آبتی
(RAT( که در حال حاض  رو  هتداول آههایش ک وبا در کشور اسن، چ دان ،

بادی  ادر شد  ب ای کسابی که به هحیط  های آبتی بیر بیست در گواهی خو 
ها را  باهه تواب د "هصوبین" اه بیماری داربدگان ایر گواهی گ دبد بمی کار باههی

گی د که یکی  تضمیر ک  در با ابی ابجمر پ شکی اه ایر واقعین س چشمه هی
در ییلیپیر یک پ شک اه خط هشدم ]هباره   ۹۱ -اه ه  پ ج بف  هبتم به کووید

های بیشت ی به خدها   با ک وبا[ اسنر با ه گ بسیاری اه پ شکان، بیمارستان
های بیمارستان هج ا و در  آوربد و پ شکان در اتاق آبمیر پ شکی روی هی

ها هست د و دربتیجه پ ستاران و دیا  کارک ان بخش بیمارستان  خارج اه بخش
 گذاربدر ت یر خط هشدم ه اقبن اه بیمار ت ها هی را در خط باک

جمهور دوت ته در ههابی که وضعین اضط اری ه وه پ خط  بود، به  رییس
وپاخن و شفاف خواهد بودر در  ه دم اطمی ان داد که پاس  دولن بدون ساخن

ابد  ها  هه او دوبار  قول داد کسابی که به اتهام یساد دستای  شد  ۹۲روه 
 ۲۲۱ه ار پ و )در حدود  ۲۱شوبد و ولد  خود را ب ای دادن پادا   هبدابی هی

اهای ه  پوبد است لی و( به ه کسی که  پ و ییلیپیر به ۶۹پوبد که با ب خ ک وبی 
های  اه دابستر یساد در جایی گ ار  دهد، تمدید ک در درواقع، ب خی اه هشام

شک ابه در  های قابون اک ون به اتهام یعالین دولتی رد  پاییر در روستاها هم
های غذا  های یارابه ههی ه اختمس در دریاین کمک هالی، و تهیه و توهیع بسته

 هیان خابوارهای تهیدسن هی  بظ  و رسیدگی ق ار داربدر
های ه اسبی ب ای یک  اها طبق هعمول، ش ایط اضط اری همیشه ههان

های دولتی و خصو ی ب ای ُپ  ک دن بیشت   وقن در بخش ب دار تمام کم 
جمهور دوت ته هجبور بیسن  ساهدر و در ایر رابطه رئیس هایش ی اهم هی جیب

که ب ای یایتر چ یر کسابی جای دوری ب ودر س اتورهای هخالد ]دولن[ با 
گوی د  تصویب دولن رسید  اسن هی که به ۹۱ -اشار  به بسته آههایشی کووید

ای اه یساد ی اگی  اسنر ایر  پوبد ب ای ه  آههایش، بموبه ب جسته ۹۲۱هبلغ 
و  )PhilHealth)هبلغ که با هوایشن و تسیید اب ش کن بیمه بهداشن ییلیپیر 

های  گی د، شاهل رو  یک ادار  دولتی هی  بظ  وهار  بهداشن ابجام هی
پ و،  ۶۱/۵۱۱پ و، تشخیب بیماری"  ۷۱۱هبلغ  غ بالا ی" به

پ و، و آههایش واک ش  ۹۲/۲۷۹پ و، ابتشال بموبه"  ۹۹/۱۲۵ب داری" بموبه
 شودر پ و هی ۲۹۷۱شان  پ و، که جمع ۲۹۹٫۱۹آر(  سی ای )پی هبجی  

روشر اسن که بیاهی به "غ بالا ی" و "کار تشخیصی" وجود بدارد، هی ا 
پ و هم  ۹۹/۱۲۵آههایش یشط شاهل بموبه گ یتر اه بی ی اسن که حتا بباید 

 حساب گذاشته شودر آوری بموبه" به بابن "جمع
ای ون ب  ایر، با توجه به ای که بیماران ب ای دادن آههایش باید خود به 

وبشل بموبه" )یا "خدها  پیک"(،  آههایشاا  ب وبد گ یتر پول بابن "حمل
 هسخ   اسنر

ه ار پ و ب ای کین  ۹۵۱۱آر هصوبه دولن شاهل  سی ه ی ه بسته آههایش پی
پ و ب ای وقن کاره دان )گفته  ۹۱۱ب داری؛  پ و ب ای کین بموبه ۲۲۱آههایش؛ 

پ و ب ای وسایل  ۷۲۱شود ب ای ه  آههایشی به هشن کاره د بیاه اسن(؛  هی
پ و ب ای  ۲۱۲پ و ب ای " تجهی ا  دیا "؛ و  ۶۲۱حفاظن شخصی؛ 

طور قطع تماهی  ابد که به شودر س اتورهای هعت ض گفته های س بار هی ه ی ه
های ی دی بیش اه ابداه  گ ان اسنر ای ون ب  ایر، هسخ   اسن که  ایر ه ی ه

 پ و ب ای وسایل حفاظن شخصی هطالبه شودر ۷۲۱ب ای ه  آههایش 
 ۹۱ -گی  کووید هایی لظیم همچون بیماری همه هست د کسابی که اه بح ان

ده د که  ساهی ی  ن را اه دسن بمی ب ای کسب اهتیاه و خود ب رگ
 ده د  اوج س ادلی و آهه دی اسنر بشان

ب ابای   های ب خی اه س اتورها در هورد خ ید پ سش ای اه ب رسی ایر یایته
هیلیون پ و ) ۲به هبلغ  "king fisher"وهار  بهداشن ب ای تجهی ا  آههایش 

ها ت ها یک  پوبد( ب ای ه کدام اسن در  ورتی که ب خی اه ه طشه ۶۲۱۱۱
طور  ه ار پوبد( بابن خ ید همیر تجهی ا  به ۹۲ه ار پ و ) ۵۷۱هیلیون و 

 ابدر در چیر پ داخن ک د  ''sunsureهستشیم اه تولیدک  د  ''
های آههایشااهی در دست س ساخن چیر )که  چ دیر س اتور ب  اساس کین

دارد( ب آوردهای  پ و ه ی ه ب هی ۹۷۱۱ت  اه  وبیش ب ای ه  آههایش کم کم
دهد ب ای ه   المم ک دبد که بشان هی ۹۱ -هتفاوتی را ب ای آههایش کووید

ه ار پ و  ۹ه ار پ و، حتی با دربظ  گ یتر  ۲آههایش ه ی ه کل بباید بیش اه 
پ ویی ی ات  رودر ب  اساس ب آورد آبان و با توجه به  ۷۱۱ه ی ه س بار و درآهد 

 ۹۹۲هیلیارد پ و )حدود  ۲هیلیون ییلیپی ی باید آههایش بده د حداقل  ۹ای که 
گذاری یاسد اب ش کن بیمه بهداشن ییلیپیر  هیلیون پوبد( اه ت ی د ط ح قیمن

هدر خواهد رینر با ایر حال، آهار بایاابی شد  اب ش کن بیمه بهداشن ییلیپیر 
هیلیون پوبد( در اختیار  ۹۱۵هیلیارد پ و ) ۹۲دهد که تا ک ون  بشان هی
ک  د گذاشته  داری هی باه ۹۱ -های هعتب ی که اه هبتمیان کووید بیمارستان

پ و ب ای ه  آههایش خواهد بودر ایر هبلغ  ۲۹۷۱شد  اسن که شاهل ه ی ه 
پ داخن بشدی هی  پوشش ط ح "کاروساه باهپ داخن  واگذاری شد  که یک پیش

توابد ب آی د  گی د، هی هوقن" اب ش کن بیمه بهداشن ییلیپیر ابجام هی
های پشن پ د  باشدر کارک د ایر ط ح تا ههابی که رسید یا هدرکی ب ای  توایق

ها  های آههایش، تجهی ا  حفاظن شخصی، ساهوب گ، و ج ایر خ ید کین
ارائه بشد  اسن ب چید  بخواهد شدر ی ابسیسکو دوکیو سوم، وهی  بهداشن، 

دیار اه اب ش کن بیمه بهداشن ییلیپیر ب خاسن و گفن اگ چه  بدون دربو به
های وهار   پ و ب ای ه کسی که در آههایشاا  ۲۹۷۱ایر اب ش کن بیمه، 

بهداشن یا خصو ی هورد آههایش ق ار گی د پ داخن خواهد ک د، اها ه ی ه 
یک آههایش کاهل که اب ش کن بیمه بهداشن ییلیپیر ب  دو  خواهد گ ین 

 پ و خواهد بودر ۲۹۷۱تا  ۹۵۱۱هبلغی بیر 
کارگی ی اه یک کین  او گفن اگ  آههایش اه سوی ساههان بهداشن با به

 ۹۵۱۱گی د، اب ش کن بیمه بهداشن ییلیپیر ت ها  آههایشی اهدا شد  ابجام هی
پ و پ داخن خواهد ک در اها اگ  ایر آههایش اه سوی یک آههایشاا  ب ون اه 
ساههان بهداشن با بکار ب دن کین آههایش اهدا شد  ابجام گی د، هبلغ 

اهای ه   پ و به ۷۲۷۱پ داختی اه سوی اب ش کن بیمه بهداشن ییلیپیر ت ها 
آههایش خواهد بودر اها چ ا باید اب ش کن بیمه 

ها را به  بهداشن ییلیپیر ه ی ه ابجام آههایش

 ۰۱ -فیلیپین در چنگال کووید
تشدید بحران ویروس کرونا در اثر فقر و فساد 

ترین کشورهاى  در یكى از پرجمعیت

 ۰۲ادامه  در صفحه  



۰۹۱۱تیر ماه  ۲دوشنبه    ۰۱   ۰۰۱۱شمارۀ  

هگای پگ شگکگیر اهگ وه   های غذا و چه ب ای تسهیر هسکر و ه اقگبگن بابک
 های لظیمی روب و هست در های خی یه در ب یتابیا و جهان با چالش ب اا 

های خی یه طی سه هاهی کگه  شد که درآهد ب اا  در ها  هارس، ب آورد هی
هیلیارد پوبگد کگاهگش یگابگدر ۲در ب یتابیا ق بطی ه ب ق ار خواهد بود، بیشت  اه 

در گد ۷۱روهباهٔه یای  شال تایم  هشدار داد که درآهدها هگمگکگر اسگن تگا 
شان هختل شود، و المم ک د که  ها هبدگی کاهش یابد و بالث شود که خیلی

های خی یه بششی حیاتی در باهساهی  پس اه لبور اه بح ان حاّد ک وبی، ب اا “
 «جاهعه خواه د داشنر

هگای  هیلیون پوبد بگه بگ گاگا ۵۷۱یکی دو هفته بعد، دولن المم ک د که 
هیلیارد پوبد کگمگکگی کگه در ۲۷۱خی یه کمک خواهد ک د، که در هشایسه با 

وکارها گذاشن، رقم باچی ی بودر همیر تفاو  بشابٔه  ها و کسب اختیار ش کن
وکگارهگای بگ رگ اسگنر  ایر بود که توجه ا لی دولن هثل همیشه به کسب

های خی یه اختصا  داد  شگد، در اخگتگیگار  تش یبًا بصد پولی که به ب اا 
ای کگمگک  های روابی ها و بیمارستان هایی گذاشته شد که به آهبوالبس ب اا 
ک  د که تحن پوشش بظام درهابی دولتی ق ار داربدر یکی اه بمگایگ گدگگان  هی

های خی یٔه ا لی هگا  ضاهر آن اسن که ب اا “گوید که ایر پول  هجلس هی
هگا  ها بف ی که در س اس  کشور به ایر الابه رسابی به هیلیون بتواب د به خدهن

 “بیاه داربد، اداهه ده در
بگ گد  های خی یه ای گجگا و آبگجگا بگه  گورتگی بگیگم روشر اسن که ب اا 

داری  های بولیب الی شالودٔ  سگ هگایگه هایی را که ب  اث  اج ای سیاسن کاستی
پگذیگ   ک  در ب خی اه بهادهای الابگه هالی ایجاد شد  اسن تا حّدی ب ط ف هی

هبگ گدر در  های خصو ی( به خدها  دولتی هماابی ض به هگی )هثل هدرسه
های خی یگه اه  توابد کمک پذی  )هؤسساتی که هی بظام بولیب الی، بخش الابه

گی د و ظگاهگ   ساهی ق ار هی ه دم بای بد( بیش اه پیش در خدهن خصو ی
 دهدر ای به اه  واگذاری خدها  دولتی به خدها  ابتفالی هی پس دید 

هگایگی هگثگل  ا گطگمح ابگدیشگکگد  ت ی هم داردر به ایر روبد وجه تاریک
کار خی یه و  دقه را هستشیمگًا بگ ای بگه چگالگش “ هؤسسٔه اهور اقتصادی“

، سگاههگان IEA)گگیگ بگد!  های سوسیالیستی بگه کگار هگی کشیدن ابدیشه
کاری در هورد کسگابگی  رغم پ هان گ ای ب یتابیایی اسن که به گ ی راسن البی

ک  د، به ل وان ساههان الابه در بخش آهگوه   که به ایر ساههان کمک هی
دربارٔ  “ هستشل“ها اه آن ب ای ارائٔه دیدگاهی  ثبن شد  اسن و اغلب در رسابه

 ک  در( اهور جاری دلو  هی
اسن که “ داری ابستیتو هملکن“های خی یٔه قمبی،  یکی دیا  اه ایر ب اا 

هگای  بهادی هستگشگل اسگن کگه خگود را وقگد بگوسگاهی شگیگو “ظاه ًا 
دولگن “ داری، بهبود ط ه حکوهن، و تشوین اه ین هّلی ک د  اسگنر هملکن

هگیگلگیگون پگوبگد در ۹٫۹کگ گد ) ها کمک هالی هگی ب یتابیا به ایر بور خی یه
و دیگاگ  هگ گابگع “ بگاتگو“هگا هگم اه  ؛ و بشیٔه کمک۹۱۹۲-۹۱۹۵های  سال
رسابی غلط و هگتگک آبگ وی  پ اک ی و اطمر رسد( تا با دروغ راستی هی دسن

 های دهوک اسی را وی ان ک  در دیا ان در ب یتابیا و جهان، پایه
خگوا ، ابگتگصگاب  هگای تگ قگی در ب یتابیا، تهدید ا لی بسبن بگه خگیگ یگه

هگای  اسن که هسوولین ثبن ب اا “ کمیسیون خی یه“های ت درو در  بولیب ال
 سیاسگی“پذی  را داردر یعالین  خی یه و الابه

 ۰۹ادامه  در صفحه  شّد  هگحگدود  بهاد را به های ه دم ساههان“

توان دنیا  آیا با صدقه مى
 را تغییر داد؟

در ههان هارکس، همبستای، ابسابین، و همیاری در هیان هحمتکگشگان را 
ک دبدر در آن ههان،  دقه دادن کاری بود کگه  و خی یه هحسوب بمی“  دقه“

ک د )و در هشگابگِل  ک دبدر  دقه دادن، وجدان پولدارها را راحن هی پولدارها هی
هگا هگم بگفگعگی  ک دبد(، و البته بگه بگعگضگی دوستابشان وجهٔه خوبی پیدا هی

تبار   عن یوالد آه یکا  رسابدر بام آبدرو کارِبای، غول آه یکایی اسکاتل دی هی
ده دگان هع وف[ را ه وه هگم بگ  روی  ]در اوایل ق ن بیستم، و یکی اه  دقه

 توان دیدر ها هی ها و هوه  خیلی اه کتابخابه
ساله ]ایس  سابق ارتش ب یتابیا[ هم هست د  ۱۱کسابی هثل س وان تام هور 

وب گشن در حگیگاط  بار قدم هدن رین ۹۱۱با  ۹۱-گی ی کووید که در ههان همه
ا  و حماین و تشویق شایان توجهی که ه دم اه او ک دبگد، تگوابسگن در  خابه

هیلیون پوبد است لی و کمک هالی ب ای بظام درهابی ب یتابیا جگمگع  ۲۲حدود 
و اه   هگا، آوری ک د به بجا  جگان ابسگان ک در پولی که او به ایر ط یق جمع

جمله کارک ان پ شکی و درهابی کمک خواهد ک د که هثگل دیگاگ  کگارکگ گان 
 کلیدی دولن در خط هشدم هباره  با بح ان سمهن ک وبی ق ار داربدر

ولی هثل همیشه، خی یه و  دقه دادن روی دیا ی هم داردر تگا هگمگیگر 
هگالگی  آوری الگابگه و کگمگک اواخ ، شبکٔه آبمی ی که س وان هور ب ای جمگع

های رسید  را بگ ای  در د اه همه کمک۷ک د،  ابتخاب ک د  بود و استفاد  هی
هیلگیگون پگوبگدی کگه سگ وان هگور ۲۲داشنر با ایر حساب، اه  خود  ب هی

داشگن کگه  هیلیون پوبد ب ای خود  ب هگی۹٫۷آوری ک د  بود، بیشت  اه  جمع
در د بگعگدًا بگه ۷شدر ولی آن  توجهی ب ای ش کتی بسبتًا کوچک هی رقم قابل

تگوجگهگی بگ ای  در د کاهش یاین که باه هم رقگم قگابگل۹٫۱ب خ استابدارد 
 شدر کمیسیون آن ش کن هی

ایگ اری  ش کن آه یکایی ب م )JustGivingهالک ایر ش کن آبمیر )به بام 
اسن که هدی  لاهل و رئیس آن  Blackbaudآوری دیجیتال الابه به بام  جمع

هیلیون پوبد است لی و حشوق گ ینر  ۱هایک جیوبابی در سال گذشته، هعادل 
بگیگ  در هگمگیگر ههگیگ گٔه  Virgin Money Givingش کن دیا ی به بام 

بگ د،  ک د که هدلی اسن سودی اه ایر کار بمگی آوری آبمیر الابه کار هی جمع
در گد ۹لگمؤ   پوبد حق لضوین اّولگیگه، بگه ۹۷۱های خی یه  ولی اه ساههان

گگیگ در  در د ه ی ٔه پ داه  ب ای ه  پگ داخگن هگی۹٫۷و “ ای ار پایه حق ب م“
 وکار ب رگی شد  اسنر کسب“   عن خی یه“اه وه  

ابگد،  ها ب ای دریاین الابه اه ه دم ایستگاد  بیشت  ای ادی که جلوی ی وشاا 
ک  در ولی آبهایی که در کوچگه  داوطلبابی هست د که بدون دریاین ه د کار هی

ک  د و آرم و بشگان سگاههگان خگیگ یگٔه  ها الابه جمع هی و خیابان و اه دِر خابه
گی بگد، ولگی  هایشان داربد، اغلب حشوق ابدکی هی هشخصی را هم روی لباس

به اه ساههان خی یهر بیشت  اوقا  ایر لد ، که ه د حداقل و شاید هختگصگ ی 
سالن ]یع ی کاری ها هیچ تگعگهگدی -گی بد، با ق اردادهای  ف  کمیسیون هی

هگای  توابد  ف  باشد[ در اسگتگخگدام شگ کگن در هشدار سالن کار بدارد؛ هی
 هست در -آوری الابه های هتخصب جمع ش کن -واسطٔه دیا ی

 One Sixtyک ی به بام  بموبٔه دیا ، یوبیسد اسن که با ش کن الابه جمع
پوبد اه یوبیسد پول گ یته اسن، به ایر اهیگد کگه  ۹٬۲۱۲٬۵۲۹ک د که  کار هی

هیلیون پوبد کمک هالی ب ای یوبیسد جگمگع کگ گدر بگه ۷٫۹طی چهار سال، 
حسگاب ایگر  های سال اّول در واقع   ف پ داخن  گور  لبار  دیا ، الابه

کر، اه جگیگب  َب ی ش کن الابه جمع شود! روشر اسن که ایر سهم ش کن هی
کجگی  خواهد به آبها کمک ک د و در واقع دهر رود که یوبیسد هی کودکابی هی

روبد، و بگایگد آهگوه   به ای ادی اسن که خابه به خابه ب ای دریاین الابه هی
ها ایر اسن که الابگه  ببی  د و اه کار خود هم خوش ود باش در جواب ایر ش کن

 جمع ک دن ه ی ه دارد و در هحیط رقابتی هوجود، آبها چارٔ  دیا ی بداربد!
، ب یتابیا شاهد ای ایش لظگیگم تگعگداد ۹۱ -گی ی کووید خیلی پیش اه همه

کسابی بود که ب ای گذران هبدگی به  دقه و خی یه هتکی بودبد، حاال چگه اه 
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گی بدر  دلیل ربو پوسن و "خارجی بودن" هدف حمله ق ار هی ابد، به ک د  هی
 داری کاهًم پاک بشد  اسنر های تاریخی ب د  ریشه

با وجود بح ان شدید اقتصادی در کشور و همه جهان، باب اب ی در جاهعه 
های  های کاری، گست   باب اب ی هستعد ای ایش اسنر کم شدن ی  ن

بفع طبشا   های روهای ون هغ ضابه اه سوی دولن به گی ی اقتصادی و هوضع
ک  در بهادپ ستی، تبعیض  ها را بیشت  هی ث وتم د و هتمول، ایر باب اب ی

ج سیتی و بف   ب  ضد ههاج ان، اب ار هورداستفاد  طبشا  حاکم ب ای 
همیر  شان ب  حاکمین دولتی هست در به ب داری و حف  سلطه اداهه به  

در درجه اول  -دلیل اسن که آبان سعی داربد تا بیر طبشا  استثمارشد 
اطالن وادارشان ک  در با ایر  ها را به تف قه ابداخته تا آن -طبشه کارگ 

ههی ه، بشش پلیس، در هشام باهوی هسلح دولن، ایر اسن که طبشه  پیش
ب داری کارگ ان باالت یر  کارگ  را به ه اس و تف قه ابداخته تا سهولن در به  

 سطح سود را همکر ساهدر
گی  ک وبا بح ان اقتصادی را شد   ههابی یعلی، بیماری همه در هشطع

پوستان  در د اه کل سیا  ۹۱بخشید  اسنر حتی قبل اه شیور ایر بیماری، 
پوستان در ه اطق بسیار  در د سیا  ۵۱ک دبدر حدود  در یش  شدید هبدگی هی

های  ک  د که یکی دیا  اه شاخب هحیطی هبدگی هی لحاظ هیسن آلود  به
کار  ابداه هشغول به درآهد و بدون چشم یش  آبان اسنر اکث  آبان در هشاغل کم

ک  د که به  های هسکوبی ت و و پ اهدحام هبدگی هی هست د و در هجتمع
های  پ جم خابه بسیاری اه اهکابا  شه وبدی دست سی بداربدر حدود یک

تبار تخصیب  های آی یشایی طور س تی ب ای اسکان آه یکایی هسکوبی که به
ا طمح توسعه اقتصادی اه بیر رین هی ا بسیاری اه  داشن در پی روبد به

شان اه دریاین  دلیل ربو پوسن و ش ایط اقتصادی و اشتغال پوستان به سیا 
 های بابکی هح وم شدبدر وام

های  تبار به ه اقبن های آی یشایی دربتیجه یش ، دست سی آه یکایی
در د اه آبان در ه اطشی هبدگی  ۵۱بهداشتی باکیفین کمت  شد  اسن و 

دلیل ش ایط اقتصادی و  ک  د که با کمبود پ شک لموهی روب و هست در به هی
های قلبی و ریوی هبتمی د که بالث  اجتمالی، بیشت  آبان به دیابن و بیماری

شود بیشت  اه دیا ان در هع ض حمله وی وس ک وبا ق ار گی بدر در س اس   هی
گی  تش یبًا دو ب اب   تبارها در اث  ایر بیماری همه وهی  آی یشایی کشور، ه گ

بیشت  اه هتوسط جمعین اسنر در چهار ایالن، ایر هی ان سه یا چ د ب اب  
های یعلی للیه  ها در ک ار هم ای ایش الت اض بیشت  اسنر همه ایر لاهل

 ابدر های بهادی در ایاال  هتحد  را بالث شد  باب اب ی
ها را با خشوبن س کوب  دولن ایاال  هتحد  قصد داشن ایر الت اض

ایالن س اس  کشور هستش   ۹۲ه ار بف  اه ای اد گارد هلی در  ۹۶ک در حدود 
هایی که  های پلیسی "بوآورابه" در س کوب استفاد  شد، رو  شدبدر اه رو 

پ ید و  شدبد، ایاال  هتحد  اه جا هی در ه  کشور دیا ی اگ  استفاد  هی
ک در در هی یاپولیس، یک کاهیون  ها را ی یاد هی بشض حشوق بش  اه سوی آن

را در بیر هعت ضان رابدبد تا  د تظاه ک  دگان را درهم بشک  در در یک 
هیان جمعین هعت ض رابدر  شه  دیا ، هسهور پلیس اتوهبیلش را با س لن به

هسهور دیا ی هاسک یک ه د را که ب ای هحایظن در هشابل ک وبا پوشید  
بود، اه  ور  او ب داشن تا رویش اسپ ی یلفل بپاشدر پلیس دیا ی با ض بٔه 

های هعمول  ها همه جدا اه رو  در اتوهبیلش ه د هعت ضی را کوبیدر ایر
گ یتر ه دم با تف و، تی ابداهی ک دن، وارد  پلیس بودبد، همچون" بشابه

هایی که  آور )حتی به درون خابه ک دن ض با  با باتوم، شلیک گاه اشک
ها آویخته بودبد(، شلیک آب  شان پمکاردهایی در حماین اه الت اض ساک ان

های  با یشار قوی، هجوم وحشیابه به  د

امواج خروشان خشم و اعتراض 
 بر ضد نژادپرستى در آمریكا

 لمللینوشتهآا  روم،اکعضورمیتهمورزی شعبها  بطبی 
 حزبرمونیستهاد)م،ارسیست 

 
دببال باهداشن جورج یلوید،  در هی یاپولیس، شه ی در ایاال  هتحد ، به

پایه استفاد  اه یک  اتهام بی ساله و غی هسلح که به ۲۶تباری  آی یشایی  آه یکایی
آبکه هشاوهتی ک د دستای  و دستب د هد  شد و  دالری جعلی بی ۹۱اسک اس 

ها  قتل رسید، الت اض دسن پلیس سفیدپوستی که او را دستای  ک د  بود به به
ب  ضد بهادپ ستی یوران ک در پلیس هی یاپولیس، که به ِالمال خشوبن شه   

آور، شلیک گلوله  ها، اه گاه اشک دارد، در هشابله با بخستیر الت اض
ک  دگان اه ایر واک ش پلیس  پمستیکی، و س کوب استفاد  ک در الت اض

ت  شدبد که به آتش هدن ادار  پلیس، آسیب رسابدن به  خشمایر و هصمم
ها ه ج  شدر  ها و پل ها و ه اک  تجاری دیا ، و هسدود ک دن خیابان ی وشاا 

ها در شه های هختلد در س اس  ایاال  هتحد   هوارد هیادی اه ایر الت اض
 گست   یاینر

وسیله پلیس  پوستان غی هسلح به در ایاال  هتحدٔ  بهادپ سن، قتل سیا 
ای پهوهشی ب  پایٔه  بار هتداول شد  اسنر ب ا ب   هطالعه ط هی یاجعه به

طور  دهد که به ای که چ د سال پیش ه تش  شد بشان هی های آهاری داد 
رسد! ایر  قتل هی پوسن غی هسلح اه سوی پلیس به هتوسط روهی یک سیا 

دالیل هختلد،  دهد که در بسیاری اه ه اطق کشور، به هطالعه بشان هی
شوبدر اگ  آهار ایر ه اطق دربظ  گ یته شود، بدون  ها گ ار  بمی گوبه قتل ایر

ده د  باب اب ی ب یادیر بهادی و  یابد که بشان ها ای ایش هی شک تعداد قتل
 بشض شدن حشوق بش  در ایاال  هتحد  اسنر

ابای  که هوجب ایشای تعصب بهادی در  های حی   یکی دیا  اه واقعین
شود، هی ان هحکوهین بسیار  هتحد  هی های قضایی ایاال  جاهعه و در دستاا 

رغم ثبن  شوبدر به پاییر ایس ان پلیسی اسن که ه تکب ایر ج ائم ج ایی هی
هدارکی  وتی و تصوی ی ب ای ابوار هختلد ایر "ج ایا  دولتی"، ت ها تعداد 

هثال، در هی یاپولیس، اه سال  ل وان ابدر به هحدودی هج م ش اخته شد 
های بهادپ ستابه پلیس به دلواهایی  ، ت ها یک در د اه حمله۹۱۹۹/۹۲۱۹

ابدر ایر اه  ت ها ایر بکته را ثابن  حشوقی حتا در حد ابضباطی ه ج  شد 
ابدر  ای بداشته های هختلد ب ای "ا مح پلیس" هیچ بتیجه ک د که تم  هی

توان ابتظار داشن که  ا ، بمی بدون هدودن کل جاهعه اه تعصبا  بهادپ ستابه
 پلیس "ا مح" شودر

وضوح هشاهد   هایی ب ای "ا مح" به اک ون باهویق بودن چ یر تم 
ریاسن ه ک  پلیس ایر شه  ابتخاب شد   پوستی که به شود، هی ا پلیس سیا  هی

ای اه ریتارهای بهادپ ستابه"  دلیل "هجموله ت  اه ایر اه ادار  پلیس به بود پیش
بار پلیس به  های خشوبن یادآور شد که بسیاری اه حمله شکاین ک د  بودر باید 

پوسن  جمهور سیا  پوستان ههابی که ایاال  هتحد  اه سوی بخستیر رئیس سیا 
جمهوری که بسیاری اه  ایتاد، رئیس شد اتفاق هی کشور باراک اوباها ادار  هی

های ههم ه صوب ک د  بودر اها ایر بشان  پوستان ب جسته را هم در پسن سیا 
های   ف در ا مح ایر  ساهی ها و شخصین دهد که یشط چ یر بمادگ ایی هی

 یساد بهادی ه کارآهد بیست در
های دیا  ادار   ای که ب  اساس "ب ت ی" لل ی ب  کشورها و هلن اه جاهعه

های هوجود را اه هیان ب داردر  توان ابتظار داشن که باب اب ی شود، بمی هی
های هختلد  هایشان، در ههان جمهورهای هختلد ایاال  هتحد  و کابی ه رئیس

ابد که ایاال  هتحد  حق بمباران، هداخله و حمله به  بارها و بارها تبلیغ ک د 
ت یر،  ت یر، پیش یته ت یر، هتمدن دیا  کشورها را دارد، هی ا "دهک ا 

جمهورها در  ت یر" کشور جهان اسنر ایر رئیس ت یر و هت قی یایته توسعه
گاهابه هوضع های ههابی هشطع ه اسی را  های ضد ههاج   و اسمم گی ی ای آ

های داخلی در کشور خودشان را ب جسته  ابد که طبعًا اختمف شد  بخشید 
ها در ک ار دیا  آه یکائیان هبدگی  تبار که ق ن های آی یشایی ک در آه یکایی هی

 ۰۲ادامه  در صفحه  
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ه دم، یش دن و هاالبدن وحشیابه  ور  و 
بدن و همچ ان گ دن هعت ضان به کد 

روها، دستای ی و باهداشن  ها یا پیاد  خیابان
 های "هعمول" پلیسر  هعت ضان، و دیا  رو 

ها  جمهور ت اهپ که اه ایر اقدام رئیس
ها قابع ببود، لل ًا هاهین  راضی و به آن

بهادپ ستش را ل یان ک در او ی هابداران 
ایاال  هختلد کشور را احمق خطاب ک د و 

ها ب  آبان "غلبه  هشدار داد هبادا الت اض
ک  د"ر و در سخ ابی دیا ، قول داد اه ارتش 

ها استفاد  خواهد ک د و  ب ای ههار الت اض
سال پیش   ۹۱۱تهدید ک د که به قابون که ه 

کار گ یته شد  اسن،  "شور " که ب در  به
ای لمدی  هتوسل خواهد شدر وی با یادآوری

ای را که یک ایس  پلیس هیاهی در ب اب   جمله
 ۹۱۶۱/۹۲۲۱هعت ضان حشوق هدبی در سال 

گفته بود باهگو ک د" "اگ  غار  ش ور شود، 
 شودر"  تی ابداهی ش ور هی

بمایش درآوردن  ه ظور به ت اهپ به
شجالتش، به کلیسای س ن جیم  در 

دسن گ یتر  ب دیکی کاخ سفید رین و با به
کتاب هشدس، آشکارا دیر را با سیاسن آه یکا 
درآهیخنر پس اه ابتشار خب ها هب ی ب  ای که 
او به "پ اهاا " ساخته شد  در کاخ سفید پ ا  

ه ظور پ هان  به  ب د  بود، ایر تمشی هذبوحابه
بظ  آهدر ب ای بخستیر  ا  به داشتر ب دلی

های هعمواًل روشر  بار در تاری ، تمام چ اغ
ط هی جالب  کاخ سفید خاهو  شد که به

توابد باشد  ای هی بشان ده دٔ  همان تاریکی
 که ب  ایاال  هتحد  هستولی شد  اسنر

ت اهپ تهدید ک د  بود که ساههان ضد 
دلیل رهب ی  یا" را به یاشیستی یا "آبتی

ها هم وله المم خواهد ک در ایر  الت اض
هد  ک د، هی ا چ یر "ساههان  بسیاری را شافن

یا  س اس ی آبتیفا"ئی اساسًا وجود بداردر آبتی
هع ای آبتی )ضد( یاشیسن  درحشیشن به

ه ظور هشابله با تهدید  اسنر اه ههان هیتل  به
های گست د  در  یاشیسم تعداد بسیاری گ و 
های  ابدر ایر گ و  ایاال  هتحد  تشکیل شد 

پ اک د  در هشابل گست   لشاید راسن 
های  ای اطی در جاهعه و الت اض به حمله

های یاشیستی،  ها و گ و  بووباهی
دهی شدبد و در هیچ ساختاری در  ساههان

هم هتصل بیست در ت اهپ "چپ  سطح کشور به
دلیل اب اه همبستای  ها را به ای اطی" و هت قی

ها هتهم ک د که لواهل "ت ور  با الت اض
 ابدر   داخلی"

هارك اسپ ، وهی  دیار، به ی هابداران تو یه 
های بب د هسلط شوبد"!  ک د که "ب  هیدان

ی هابدار هی یاپولیس، ب ای لشب بمابدن اه 
المثل "یا با ها هستید  قایله، با استفاد  اه ض ب

یا به" المم ک د که "اگ  اهشب به خیابان 
ب وید، کاهًم واضح اسن" شما با ها بیستیدر 

 های ها سهیم بیستیدر" شما در اره 

 ادامۀ امواج خروشان خشم  ... 

ضددیکتاتوری اه وه هیهر ها به آن بیاه دارد اتحاد لمِل اث گذار بیگ وهگای سگیگاسگی جگّدی دارای پگایگاگا  
یی خگود  روسن که ح ب ها هدف ه حله اجتمالی، حول ب باهٔه سیاسی و هبارهاتی ه دهی هشت ک اسنر اهایر

را تشکیل جبهٔه واحد ضددیکتاتوری و ط د رژیم والین یشیه و گذار اه جمهوری اسمهی به حکوهِن هگلگی و 
 ک در دابد و در ایر را  پیکار هی دهک اتیک هی

ح ب ها در  دهیر سالا د ب یادگذاری ح ب کموبیسن ای ان، در تدارک ب گ اری هفتمیگر کگ گاگ ٔ  خگود 
اسنر ب گ اری ایر ک ا   با حضور یعال الضا، هواداران، و دوستداران ح ب بشابه و ضاهر تداوم رهِم ُپگ شگور 

کموبیستی و تم  پیای  ح ب هدایع طبشٔه کارگ  ایگ ان، حگ ب تگود  ایگ ان، بگ ای ارائگٔه -ج بش کارگ ی
راهکارهای لملی هت اسب با ش ایط خا  لحظه با هدِف رسیدن به استشمل، لدالن اجتمالگی، حگشگوق و 

 های دهوک اتیک ی دی و اجتمالی، و در هم شکستر و ب چیدن استبداد هذهبی حاکم اسنر آهادی
کمیتٔه ه ک ی ح ب تودٔ  ای ان  دهیر سالا د ب یادگذاری ح ب کموبیگسگن ایگ ان را بگه هگمگٔه الضگا، 

گویدر  هواداران، و دوستداران ح ب و همٔه هدایعان حشوق ه دم و طبشٔه کارگ  و دیا  هحمتکشان شادبا  هی
در  دهیر سالا د ح ب کموبیسن ای ان، به خاط ٔ  تاب اِک همٔه هبارهان ج بش کارگ ی و کموبیستی ای ان و 

 ی ستیمر خواهابٔه هیهر و به تمام قه هابان ب ام و گم ام ج بش درود هی همٔه رهه دگان یداکار ج بش آهادی
 ی خ د  باد  دهیر سالا د ب یادگذاری ح ب کموبیسن ای ان!

 ده د  و وارث شایستٔه ح ب کموبیسن ای ان! هبد  باد ح ب تودٔ  ای ان، ح ب طبشه کارگ  ای ان، اداهه
 یشیه! پی وه باد هبارهٔ  ه دم ای ان ب ضد دیکتاتوری هذهبی و ب ای ط د رژیم والین

درود آتشیر به ج بش کارگ ی و س دیکایی ای ان که در اوضار دشوار ک وبی للیگه اسگتگبگداد و هگداخگلگٔه 
 اهپ یالیسم هباره  هی ک د!

های دهوک اتیگک و رهگایگی  درود ُپ شور به هبان، جوابان و دابشجویان هباره که ب ای کسب حشوق و آهادی
 رهه د! هیهر اه چ اال دیکتاتوری والیی هی

دوسِن ای ان کگه لگلگیگه  خوا ، و هیهر خوا ، ت قی درود و ایتخار ب  همٔه بی وهای راستیر چپ، هّلی، آهادی
 ک  د! های اهپ یالیستی، و هداخلٔه خارجی هباره  هی دیکتاتوری هذهبی حاکم، تح یم

خوا  ای ان در جبهٔه واحد ضد دیگکگتگاتگوری  خوا ، ابشمبی، و آهادی پیش به سوی اتحاد همٔه بی وهای ت قی
 یشیه! ب ای آهادی،  لح، استشمل، لدالن اجتمالی، و ط د رژیم والین

 
 رمیتٔهمورزیحزبتودٔه یو  

 ۱۹۱۱تیو۱

 کمیتٔه مرکزى حزب  ... ادامۀ  اعالمیٔه 

 ...۰۱ -ادامۀ  فیلیپین در چنگال کووید

های هالی ه دم پول دریاین  که ه  دو بهاد دولتی هست د و اه   دوق ساههان بهداشن ییلیپیر بپ داهد، وقتی
 توان یهمید که آیا کین آههایشی اهدا شد  اسن یا به؟ ک  د؟ ای ون ب  ایر، چاوبه هی هی

توان ابتظار داشن که یک آههایشاا  بیمارستان خصو ی )یا حتا آههایشاا  بیمارستابی هتعلق به  آیا هی
کار ریته اهدایی بود  اسن؟ پیشی ٔه اب ش کن  ب داری به وهار  بهداشن(  ادقابه المم ک د که اب ار بموبه

های هتشابل تبابی شد  با  ا  در رابطه با پ داخن های پیشیر ب داری خاط  کم  بیمه بهداشن ییلیپیر به
ه وارید و بی  دیا  ت ی دهای  های آب های بوبتی دیالی  ساختای و ج احی بهادهای پ شکی ب ای درهان

 ساختای در هورد بیماران غی واقعی ش اخته شد  اسنر
های خارج اه  خابم ژابن گاریر، بمای د  هجلس بمای دگان و وهی  بهداشن پیشیر، در یکی اه سخ  ابی

بوبن در هجلس بمای دگان یا  ک د که یک ش کن خصو ی دولن را در ت ا ا ق ار داد  اسن که دستاا  
ب داری کشن  های بموبه ( و کین۹۱-ب داری خودکار ب ای آههایش کووید اس'' )یک وسیله بموبه سی-''باچ

را اه ایر ش کن که هدلی بمای دگی پخش ابحصاری ایر  ۶۱۱۱-ای  بام ام های هبد  به داری باین باین یا باه
که س راسن با  جای آن های دولتی، به ها اه سوی کارخابه تولیدک  د  را دارد ی اهم ساهدر حتا ادار  ی آورد 

 ابدر تولیدک  دگان خارجی س وکار داشته باش د هجبور به خ ید اه ایر ش کن خصو ی شد 
ای  )آههایش اه را  واک ش هبجی   PCRگاریر همچ یر اه لملک د وهار  بهداشن در بخ یدن دستاا  

ها  داشتر ه ی ه آههایش طور هستشیم اه تولیدک  دگان خارجی ب ای پاییر باه ب داری به پلیم اه( یا اب ار بموبه
شد  اه  گ  هص یی( ی اهم های آههایشی )شاهل هواد ش اس ابتشاد ک در او گفن که ه ی ه واقعی کین

داردر او اه اب ش کن بیمه  پ و ب ای ه  هجموله کاهل ه ی ه ب هی ۱۱۱تا  ۲۱۱تولیدک  دگان خارجی ت ها 
ه د بود و  گله ۹۱ -شد  هتورم شد  ب ای آههایش کووید سبب بهای به بهداشن ییلیپیر و وهار  بهداشن به

 ا  ههار ک د  و آهوه  دهدر جمهور دوت ته خواسن تا "ی هبدابش" را در خابواد  دولتی اه رئیس
های کوچک و ساد  یا همان تکپار با یکدیا   * پلیم ی اسیون واک شی شیمیایی اسن که در آن هولکول

 آوربدر وجود هی پیوبد ب ق ار ک د  و هولکولی ب رگ با ج م هولکولی چ دیر ب اب  هولکول اولیه به
 ).PKP - ۹۱۲۱)پیش! بش یه هاهابه ح ب کموبیسن ییلیپیر  اه شمار  ها  ژوئر هاه اهٔه  به

 



۰۹۱۱تیر ماه  ۲دوشنبه    ۰۹   ۰۰۱۱شمارۀ  

 توان دنیا ...  ادامۀ آیا با صدقه مى

با خاط  آسگود  “ هؤسسٔه اهور اقتصادی“هایی هثل  ک  د، در حالی که ساههان هی
کگ گدر هگدف  ا  را هم آشکار بمگی ک  دگان ا لی ک د و هوین کمک کار  را هی

روشر ایر شیؤ  لمدی، هحدود ک دن حیطٔه لمل اجتمالی و سیگاسگی، تگبگدیگل 
های سوسیالیستی، و در لگیگر  ک دن یعالین هدبی به بی ویی ب ای هشابله با ابدیشه

ی اسن که ساختارهای هوجود طبشه و «هثبن“های  حال، تشویق و ت غیب یعالین
کش در ایر سیاستی اسن که در گگذار بگولگیگبگ الگی  قدر  حاکم را به چالش بمی

به بعد با هویشین در پیش گگ یگتگه  ۹۱۲۱اقتصادهای سوسیالیستی سابق اه سال 
 شدر

بوشتگ گد" “ هابیفسن کموبیسن“سال پیش، هارکس و ابالس در  ۹۷۱بیشت  اه 
های اجتمالی را اه هیان بب د تا جگاهگعگٔه  بخشی اه بورژواهی هیل دارد بابه جاری“

دوسگتگان،  پگ وران، ابسگان ابد" اقتصاددابان، بور بورژوایی استوار بمابدر اه ایر هه  
های خی یگه، الضگای  کوش دگان را  خی  و ریا  طبشا  هحمتکش، بابیان جمعین

طلبان قد  های حماین اه حیوابا ، هجاهع ه ع ُهسک ا ، و خم ه ا مح ابجمر
داران  گ گعگتگی  خصو  سگ هگایگه ابالس به“ قدی اه ه  قما  و ه  ربور و بیم

ابگد  ای را ب یاد گگذارد  های بیکوکاری چ ان هؤسسه“ک د که  ابالیسی را تحشی  هی
شگودررر ابگاگار کگه ایگر خگدهگن بگه  که در هیچ کشور دیا ی بظی   پیدا بمی

رضاه دابه و -دوستی خود پ ولتاریاسن که بخسن شی ٔ  جابش را بکشید و بعد بور
ق بابیان    دم اه آبچه به خودِ  ههدی وشابٔه خود را به رخ بکشید، و با پس دادن یک

شد  تعلق دارد، خود را در پیش دبیا به  ور  بابِی ب رگ خی  ب ای ابسابگیگن  غار 
 [۹۲۲۷]وضعین طبشٔه کارگ  در ابالستان، “ بشان دهید!

پ جا  سال پیش اه آن، ویلیام بِلیک، شال  و بشا  ابالیسی همیر هگطگلگب را 
 خیلی هوج  ایر طور بیان ک د  بود"

بود، و اگ  همه هثل  اگ  کسی یشی  ببود، دیا  جایی ب ای ت ّحم و دلسوهی بمی“
 «بودر بواهی بمی ها خوش ود و خوشحال بودبد، دیا  جایی ب ای هه بابی و هسکیر

ک  د و   حبن هی“ ک  دگان تلکه“و “ کوش دگان“ش ویم که اه  حّتی اه وه ، هی
شوبدر البته خیلی اه ه دم بگه  بیر هستم دان هستحق و غی هستحق تمای  قائل هی

تواب د بک  د، یا چون واقعگًا بگ  ایگر  ک  د چون کار دیا ی بمی ها کمک هی خی یه
 لح “ای هثل  های خی یه ک در هست د ب اا  باوربد که الابٔه آبها وضع را لوض هی

کسَفم یا “ سب  هگای  هگا و آرهگان که همای هتمایل به ابدیشه“ دوستان ههیر“یا آ
کم تا حّدی هتوجه سوسیالیسگم اسگن، سگ شگن ذاتگی  ابد که دسن خواهابه ت قی

های غالب در سطگح  ک  د، و ب ای تغیی  سیاسن داری را ایشا هی استثمارگ  س هایه
 آوربدر المللی یشار هی هّلی یا بیر

پگذیگ  بگ جسگتگه هگم هسگتگ گد کگه  های خی یٔه و الابگه و تعداد هیادی هؤسسه
هگدرسگٔه “توجه و ههمی داربد، هثل کتابخابٔه یادبود هگارکگس یگا  های قابل یعالین
 بودر ت  هی بدون یعالین ایر هؤسسا ، جاهعه یشی ت  و آی د  باروشر .«کارگ ان

ها و ب یادها هست د که هیچ توجه اسگاسگی بگه ریشگٔه  ولی خیلی اه ایر هؤسسه
هیسن بداربدر ایجاد لگمگدی  ا لی هسولٔه یش ، ربج و یمکن ه دم، و وی ابی هحیط

ب بگد، و  یش ، و لذتی که ایجادک  دگان ایر یش ، اه را  دادن الابه و ت ّحم ک دن هی
 ک  د، چه ٔ  جاهعٔه ها را هشن ک د  اسنر احساس تسکی ی که هی

داری  های سگ هگایگه های کار ش کن اه وه  پ داختر به اهور خی یه یکی اه  شاخه
ها اه هوقعین ساههان خی یه ب خورداربد که بگه  ها و بابک شد  اسنر بیشت  ش کن

ها چیگ ی بگیگش اه  ک در در بهاین، ایر یعالین های آبها کمک هی کاهش هالیا 
ها بیست گد، و هگدف  های باهاریابی ب ای بشان دادن تصوی ی بهت  اه ش کن ط ح

 بّین، و البته کسب سود، با کمت یر ه ی ه اسنر آبها بشان دادن حسر
توان دبیا را تغییگ  داد؟  گدقگه و  پس ب گ دیم به سؤال ا لی" آیا با  دقه هی

الابه همکر اسن هوقتًا هبدگی را ب ای لدٔ  بسبتًا ابدکی بهت  کگ گد، ولگی هگ گگ  
توابد دگ گوبی پایداری در جاهعه به وجود آورد که دیا  به  دقه و الابه بیگاهی  بمی

داری[  بباشدر حّتٰی در بعضی هوارد،  دقه و الابه بظام اقتصادی هوجود ]س هایگه
 ها و طبیعن ک ٔ  ههیر اسنر ک د که در ذاتش، استثمارک  دٔ  ابسان را تحکیم هی

 
شنده * زمق،التماتشوهداا بطهب،نت،یجبحثه،یس،زم،ندهی

 توسطرت،بخ،نهی،دبودم،ارسدالاد 
 

های شدید جابی و هالی واگی ی وی وس ک وبگا در کشگوری  ض به
هاب د کشور ها ای ان ، به هط ح شدن ه چه بگیگشگتگ  وجگود پگیگوبگد 
ارگابیک هیان هباره  ب ای "لگدالگن اجگتگمگالگی" بگا هگبگاره  بگ ای 

های دهوک اتیک و اهمین آن ه ج  شد  اسنر اها هتسسگفگابگه  آهادی
تگوابگ گد و بگایگد  ای کگه هگی بخشی اه بی وها و ک شا ان سگیگاسگی

شان در ه حله ک وبی هباره  و اتحاد لمل درهگورد هشگکگم   تم 
هگایگی  باپذی  بحگث هب م ه دم هاب د واگی ی ک وبا باشد، به بلیٔه لمج

هاب د "چپ چیسن؟" هبتمی در ابتمی دوبار  به ایر کسالگن هگ هگر 
ساهی هی   اهجمله پیاهدهای یک دهه اتمف وقن و اب ژی در را  ح ب

خواهی" اسنر ایر شق اه اپگوهیسگیگون کگه دربگارٔ   تابلوی "جمهوری
ش کن ک دن یا بک دن در ابتخاباتی هه دسگی شگد ، رد کگ دن یگا 

های بولیب الی جمهوری اسمهی، گگیگج و سگ درگگم  پذی یتر ب باهه
بودن دربار  واقعین داشتر یا واقعین بداشتر وجود اهپ یگالگیگسگم و 

پ سد "چگپ چگیگسگن و چگپ  های اهپ یالیستی، اک ون هی سیاسن
کیسن؟" و در پاس  آن خود را به احیای چپ و ایجاد "اتگحگاد چگپ" 

ک د!! ایر یع ی دور دیا ی اه گ یتار شگدن بگه بگحگ ان  هوظد هی
اث ، اتمف وقن و اب ژی، و  های ابت الی کم هوین، ابشابویسی، بحث

ای هگؤثگ  در  ای لملی و همکاری جای کار سیاسی ی  ن سوهی به
را  ایجاد جبهه وسیع ضد دیکتاتوری ب  هحور هطالبا   یوری هگ دم 

هایی که ب ای ه دم هلموس، حیاتگی، و بسگیگجگاگ   و ط ح خواسن
 باش در 

ریگ ی  اهید ایگ گکگه بگتگوان در را  پگی ه ظور کسب تج به و به به
همکاری و اتحادهای هؤث  بیر بی وهای هت قی و آهادی خوا  قدم به 

های اه دسن ریتگه  ایر ی  ن پیش گذاشن، هفید اسن که در هی  به
در چ دها  گذشته با دربظ  گ یتر یاجعه ک وبا در کشگورهگان تگوجگه 

 شود"
توابستیم با اتحگاد  اگ  به دهوک اسی و سکوالریسم باوره دیم، هی •

لمل شعارهای "جدایی دیر اه حکوهن" و "حگذف حگاکگمگیگن 
های واپسا ایابه و سیاسگی ههی ه تصمیم هطلق والیی" را در پیش

و “  اهاکگر هگشگدس” هوقع  لشیدتی و در رابطه با بسته بشدن به -
ها  را در سطح وسگیگع جگاهگعگه بگه  هخصو ًا شه  قم در بهمر

 شعارهای هحوری تبدیل ک یمر 
توابستگیگم بگا اتگحگاد  اگ  هعتشد به لدالن اجتمالی هستیم، هی •

های بولیب الیگسگم اقگتگصگادی  لمل و با هخالفن   یح با ب باهه
ساهی در ل  ه های گوباگون اه جگمگلگه  های خصو ی سیاسن

، “ در ل  ه  "طب هلی" و ت  ل "خدها  ریگاهگی و اجگتگمگالگی
هعضل بیکاری ، گ ابی ی ای د  و کم شکر و همگچگ گیگر بگبگود 
هسکر قابل دست س ب ای بسیاری هحمتکشان کشور را در هیان 

بگاگیگ  و  طبشه کارگ  و دیا  هحمتکشان هگ دبگاگیگ  و حگشگوق
 های ا لی تبدیل ک یمر ی ودستان به هوضور

هد ( بگیگر  ب پاداشتر اتحادهایی تاکتیکی و لملی )ه چ د کوتا 
طید وسیع بی وهای سیاسی و هدبی یع ی" بی وهایی کگه خگواهگان 

ها و  ابد و در سطح "هلی" ه ایع الیه حذف حاکمین هطلق والین یشیه
ک  د در گذار اه دیکگتگاتگوری بگه  گون را بمای دگی هی های گوبه طبشه

دهوک اسی ض ورتی لی ی و باگ ی  اسنر در ایر ارتبگاط اتگحگادهگای 
تاکتیکی ب گ د هسائل هشخب و ههم ب ای هثال" بجگا  کشگور اه 

بگار رژیگم والیگی  های یاجعگه یاجعه واگی ی ک وبا به واسطه سیاسن
ای اه بگیگ وهگا و  بشطه ش ولی ه اسب ب ای همکاری بخش لمگد 

توابد باشد، چگون دربگ داربگد  هگبگاره   ک شا ان سیاسی و هدبی هی
خواهی و در راسگتگای  های دهوک اتیک و لدالن ههان ب ای آهادی هم

 هطالبا  یوری اکث  ه دم اسنر
  

 اى و ...  ادامۀ بحران کرونا: جنایت خامنه
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دابگان  ه ار بف  اه شهگ وبگدان دبگیگا اه حگشگوق ۹۱در همیر راستا حدود 
ای للیه دولن چیر تشکیل ده در آبان پگ داخگن  ابد تا پ وبد  درخواسن ک د 

ابدر رییس جمهگور یگ ابسگه بگیگ  در  ها دالر غ اهن را خواستار شد  ت یلیون
ه ظور ت ویج همگکگاری و  چ دان دور اه ایر کارهار و در تم  به ای به یا له

المللی الهم در ایر ههی ه، بدون هیگچ اسگتگدالل ارهشگمگ گد  همبستای بیر
ای با یای  شال تایم ، گفن" "چی هایی در آبجا )چگیگر(  ای، در هصاحبه تاه 

طگور  ایر ت تیب چ یر اه ی را به روی داد  اسن که ش اختی اه آن بداریمر" به
 تلویحی تصدیق ک د و به ایر آتش داهر هدر

های بولیب ال دم به دم  ض ور  کشابدن چیر به جایاا  هتهم ب ای قدر 
یابدر ای ون ب  اتهام ب یادی پکر یع ی پی وی بگکگ دن چگیگر اه  ای ایش هی

شدن، اک گون ایگر بگیگمگاری  بسخه "توایق واش اتر" ب ای توسعه و جهابی
پیمابابش را  ه  لٔه لاهل دوهی که باخ س دی ایاال  هتحد  و هم گی  به همه

ها را با دستاوی ی دیا  در جهن هگتگهگم کگ دن چگیگر  ب ابایخته اسن آن
 تجهی  ک د  اسن 

دولن چیر پس اه دی ک دی جدی و پذی یته شد  در هدی ین و ههار ه حلٔه 
هگ گظگور  ا  بگه آغاهیر بح ان سمهن، بگ ای بگاهداری رشگد اقگتگصگادی

پاسخاویی به وضعین اضط اری بهداشتی با بسیجگی هگلگی در سگطگحگی 
قصگد کگمگک بگه  ها به دربو دسن به لمل هدر ایر تم  ی د بی ه حص به

ویگه   گی  ک وبا اه سوی ساههان بهگداشگن جگهگابگی و بگه ههار بیماری همه
 هاه اهه "سای س" ستود  شدبدر 

کگ گ گد  کگه چگیگر و سگپگس  های حیاتی و تعیگیگر اها در طول آن هفته
ت یر همسایاابش با وی وسی بگاشگ گاخگتگه روبگ و شگدبگد، واکگ گش  ب دیک

یایته به هشدارهای تدروس ادهابوم قگبگ یسگوس، ریگیگس  کشورهای توسعه
هگای هگ دم، ردیگابگی  ساههان جهابی بهداشن، ب ای آههایش گ یتر اه تود 

ساختر تجهی ا  حفاظتی، هتکبگ ابگه   بیماران، جدا ک دن بیماران، و ی اهم
یایته با ریتاری خودپس دابه، بیشت  تمایل داشت د بگاور  بودر کشورهای توسعه

هگا  گی د و آن رشد را هی گوبه بیماری ت ها گ یبان کشورهای روبه ک  د که ایر
 ابدر   ها هصون گوبه بیماری اه ابتم به ایر

شگود  ای که به ساههان جهابی بهداشن هد  هگی لملی و باکارایی اتهام بی
بار خود آن کشگورهگا  های بهداشتی هصیبن ای اسن اه سیاسن توجیه واروبه

شان در  های گذشنر کشورهایی که سیاسن در ههابی که وی وس اه ه هها هی
بگار  ای بگه رویارویی با ایر بیماری در اروپا و ایاال  هتحد  شکسن هفتضحابه

شان تضعید و هگتگ لگ ل گشگتگه اسگنر  آورد  اسن، ه تبه و جایاا  هسلط
بگخگش  چ دان اطمی ان ای به که چیر در آغاه دوران ههار و بهبودی ه ااهی

هگای  ا  را بگ ای رسگابگدن کگمگک خود اه بح ان ایر بیماری بود، آهادگی
پ شکی به بشیه جهان المم ک در کشورهای اتحادیه اروپا کگه تگا آن ههگان 

گذشن بشان بداد  بودبد و دولن تگ اهگپ  هیچ واک شی به آبچه در چیر هی
دربگو بگه ایگر  کگ د بگی هم ت ها اه دریچه اقتصادی به ایر بح ان باا  هی

های پ شکی چیر ابو "دیپلماسی بگا هگاسگک" و "شگاگ د  پیش هاد کمک
 تبلیغاتی" هدبدر

های پ شکی چیر به ایتالیگا، جگوهف بگورل، رئگیگس  در ههان ورود کمک
 ۱۱هگا   یگ وردیگر ۷هگارس/ ۹۲دیپلماسی اروپایی ]اتحادیه اروپا[ در روه 

ا  را اه ایر "سیگاسگن سگخگاوتگمگ گدابگه" ابگ اه کگ د و آهگلگی  باخش ودی
  ۱۱هگا   ی وردیگر ۹۱هارس/ ۹۱چالیر، وهی  اهور خارجه ی ابسه، در  دهوبک

ای ود" "کسی یا دولتی بباید اه همبستگاگی ]ابسگابگی[ بگ ای رسگیگدن بگه 
سگاهی" در  ب داری ک د" و سپس چیگر را بگه " گحگ گه های خود به   هدف
 ا  هتهم ساخنر های پ شکی پیش هاد شد  کمک

پخش ویدیویی اه سگوی یگک کگارهگ گد 
بگام سگوکگام در شگهگ   ش کتی ایتالیایی بگه

ایاالت متحده به سوى جنگ سرد 
دارد با چین گام برمى  

جگ گو   شگد  ریگ ی شکلی بگ بگاهگه های اخی  به جمهور آه یکا در هفته رئیس
س دی جدید را ایر بار ب  ضد دولن چیر داهر هد  اسنر ت اهپ هگدلگی اسگن 
که "اطمی ان هیادی" دارد که هگ گشگس ویگ وس کشگ گدٔ  کگوروبگای جگدیگد در 
آههایشااهی در شه  ووهان )چیر( بود  و اه آبجا بگیگ ون آهگد  اسگن، ولگی 

شگود  توابد ه بع اطملاتش را ایشا ک د! ایر ادلاها در ش ایطی هط ح هگی بمی
ت یر بظ یٔه توطؤه او را هضم ک  در  تواب د تاه  که حّتی ط یداران ت اهپ هم بمی

ای که دیت  ریچارد گ ِبل، هدی  اطملا  هگّلگی آهگ یگکگا،  ب ای هثال، در بیابیه
ه تش  ک د آهد  اسن" "]جاهعٔه[ اطملاتی بی  با ایر اجمار گسگتگ دٔ  لگلگمگی 

شگد   ساخن بش  یا اه لحاظ ژبتیکی ا مح ۹۱-بظ  اسن که وی وس کووید هم
 بیسنر"

گوید هتگشگالگد کگ دن شگ گوبگدگگان اه را   هایی که هی هدف ت اهپ اه دروغ
های خب ی به خگود   استدالل ه طشی بیسن، بلکه جلب توجه گست دٔ  رسابه

هایی هسخ   و هب د  اسنر ایر حّشٔه سگادٔ  تگ اهگپ در  اه را  هط ح ک دن اتهام
باهی با ایکارلموهی قبًم ب ای او کار ک د  و بتیجه داد  اسگن، ولگی ایگر بگار 

خگاطگ  سگوءهگدیگ یگن  ها بگه ای که آه یکایی ه ظور ابح اف اذهان اه ه ی ه به
ابد، سپ  بم ک دن چگیگر  پ داخته ۹۱-گی ی کووید بار او در هشابله با همه یاجعه

 دیا  کایی بخواهد بودر
در هشاله هی  که بوشتٔه دوهی یک باری، لضو کگمگیگسگیگون خگارجگی حگ ب 
کموبیسن ی ابسه و گ ارشا  پیشیر بش یه اوهابیته در اهور چگیگر، اسگن، بگه 

 شودر جمهور آه یکا پ داخته هی ابعاد خط باک است اتهی تبهکارابٔه رئیس
 ج و س د ت اهپ ب  ضد چیر

ه ظور درگی ی با چیر اه سوی ایاال  هتحد   ای به وی وس ک وبا ه شس بویایته
وری پیش یته  شد  اسنر ایر رویارویی که در جبهه باهرگابی و سپس در جبهه ی ا

قصد ابداختر خطاها به گ دن دیا ان اه سوی  توهی و به آغاه شد، اک ون با کی ه
کگه هگ دم ایگاال    شودر درحگالگی ت اهپ  به گست ٔ  ه ام و هسلک کشابد  هی

شگان پگی  گیگ  در سگ ههگیگر روه به گست دگی و تسثی  بیماری همه هتحد  روه به
ها للیه پکر دسن هد  و ایر کشور را  جمهور  به ای ودن اتهام ب بد، رئیس هی

های ساههان بهداشن جهابی" هتهگم  باهه ساهی" و "پایمال ک دن آییر به "پ هان
 ک در  هی

گی  را شاهدیم که ب ابایختر و  ساهی شدید ایر بیماری جهان ها روبد سیاسی
شود که اه ه ظ  ش ایط شک  د  کگ گوبگی  هایی را هوجب هی داهر هدن به بحث

پذی  اسن و ساختار یک ی ها را به الاوی دوران  با جهان و آی دٔ  ک   ههیر تحمل
 گ دابدر  "ج و س د" و دوقطبی شدن دبیا باه هی

هگ گظگور درهگم  کار گ یتر هرادخابه تبلیغا  ه فگی بگه ایاال  هتحد  که اه به
کگاری  ابداهی و خ اب ا  لاد  دارد و اه دسن شکستر همه دشم ان احتمالی

در اوضار سیاسی و اجتمالی ل اق و حمله بظاهی به ایر کشور یگا کگودتگا در 
توان ب ای بموبه یاد ک د، دوبار   به ایر هرادخگابگه  کشورهای آه یکای التیر هی

گگ دد، ایگر بگار هگدف  هتوسل شد  اسنر بظ یه توطوه بار دیا  ب جسته هگی
ای در شه  ووهان در چیر اسگن کگه ادلگا  ش اسی آههایشاا  پهوهشی هیسن

اه آبجا به بی ون دره ک د  اسنر باوجودای که جاهعه لگلگمگی  ۹۱شود کووید  هی
 ک د ولی شایعه همچ ان درحال گست   اسنر چ یر ادلایی را رد هی

بام ابجمر هگ گ ی جگکگسگون،  گ ای ب یتابیا به های واپس یکی اه ابدیشکد 
هگای  بار آورد  اسن بگه دادگگا  پیش هاد ک د که دولن چیر ب ای خسارتی که به

المللی ی اخوابد  شود و دولن ب یتابیا را تشویق کگ د کگه دادخگواسگتگی بگه  بیر
کگه  دادگا  الهه هب ی ب  تخلد چیر اه تعهدا  بهداشتی تسلیم ک در ه اگاهگی

گوید پکر "باید پاسخگاگو بگاشگد"،   دوهی یک راب، وهی  اهور خارجه ب یتابیا، هی
 های باال داردر اشار  به گفته

خوا  جا  هاولی و چ د لضو دیا  ک ا   آه یگکگا،  ابتکار س اتور جمهوری به
گی  اه سوی ح ب کموبیسن چگیگر "پگهوهشگی  دربارٔ  هدی ین ایر بیماری همه

کار ک د  اسنر ایالن هیسوری در ایاال  هتحد  للیه دولگن  المللی"  آغاه به بیر
دلیل "خودداری اه آشکارساهی اطملا  حیاتی" و "پاسخاگو بگودن در  چیر به

ای جگ گایگی  گی  جهابی و پیشای ی پذی " به ت ظیم پ وبگد  ای همه ب اب  بیماری
 ۰۵ادامه  در صفحه   اقدام ک د  اسنر
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 هعاهلٔه ق ن“هدیت ابه و رود اردن داشته باشد، و ایر خواسن اس ائیل در ط ح 
ت اهپ تسهیر شد  اسنر هسوله ایر اسن که تش یبًا هفن هیلیون یهودی و هفن “

خواهد که  ک  د، و اس ائیل بمی ها هبدگی هی هیلیون ل ب در س اس  ایر ههیر
های اشغال شد  و همٔه ه دهان آن را هصادر  ک در اس ائیل  همٔه س ههیر

های کمت ی را به  های بیشت  و یلسطی ی خواهد که تا حّد اهکان ههیر هی
 .«به حّتی یک یلسطی ی“اس ائیل هلحق ک د؛ به قول بتابیاهو" 
بظ  اه ای که دهدی و تصاحب آشکار ههیر  الحاق پیش هادی اس ائیل،   ف

ک د، و  آهی  هم اسنر ه  کس را که بخواهد جدا و ابتخاب هی اسن، تبعیض
اهتیاه، و هوقعین   ها حشوق، گذاردر به بعضی آبهایی را که یهودی بیست د، ک ار هی

 گی در ها را اه دیا ان هی دهد، در حالی که همیر ای هی ویه 
ای که به سفی  اس ائیل در ب یتابیا  گ وهی اه یهودیان ب جستٔه ب یتابیا در باهه

روشر اسن که ایر الحاق پیاهدهای بسیار باگواری ب ای “بوشت د، تسکید ک دبد" 
المللی اس ائیل بی  هی  ض به ق ار خواهد  ها خواهد داشنر هوقعین بیر یلسطی ی

گ ین، ضمر ای که چ یر کاری با ایر ادلا که اس ائیل کشوری اسن هم یهودی 
 «هم دهوک اتیک، باهمساه اسنر

های ساکر آن  وقتی که اورشلیم ش قی به اس ائیل ضمیمه شد، به یلسطی ی
حق شه وبدی داد  بشد، بلکه یشط ساک ان ایر ه طشه هحسوب شدبد؛ باید 
هالیا  بده د، ولی حق رأی بداربد! حاال هم ه وه روشر بیسن که وقتی ایر 

های ساکر آن داد  خواهد شدر  الحاق جدید  ور  بای د، چه حشی به یلسطی ی
به هثابه  -شود آن را دولتی دهوک اتیک دابسن که بمی -به ایر ت تیب، اس ائیل
 آهی  یک کشور، یک رژیم تبعیض“های حشوق بش  اس ائیل  آبچه یکی اه ساههان

یک “ک در به گفتٔه ایر ساههان،  خوابد، بیش اه پیش جای خود را هحکم هی هی“
وقتی اس ائیل الحاق “اشار  به ایر واقعین دارد که “ آهی  کشور، یک رژیم تبعیض

را المم ک د، در واقع ک ت لش ب  کل س ههیر هیان رود اردن و دریای هدیت ابه را 
 «المم ک د که ق ار اسن دائمی باشدر

تبعیض بهادی یشط به حشوق سیاسی و قابوبی ب یادی هحدود بخواهد بود، و 
های  ها را در ب  خواهد گ ینر یکی دیا  اه گ و  های هبدگی یلسطی ی همٔه ج به

هدایع حشوق بش  اس ائیل، ب خی دیا  اه پیاهدهای ههم و لمدٔ  الحاق را خیلی 
لالی تش یح ک د  اسنر ایر الحاق ب  دو ل  ٔه لمد  اث  خواهد گذاشن" آهادی 

جایی، و حشوق هالکینر طبق قوابیر اس ائیل، ساک ان ک ابٔه غ بی رود اردن  جابه
حق ورود به اس ائیل بداربد و ب ای ایر کار بیاه به جواه لبور داربد و باید اه ک ت ل 

 لبور هم ور“ای به بواحی  های تاه  ه هی رد شوبدر در بتیجٔه الحاق جدید، ه طشه
های ه هی و حصارها و هوابع دائمی  شود که ک ت ل ها اضایه هی ب ای یلسطی ی“

بشیر که  های یهودی های شه ک باید ب ای آبها ساخته شودر لمو  ب  شبکٔه را 
های جدید  ها اجاه  لبور اه آبها بداربد، الحاق س ههیر در حال حاض  یلسطی ی

ک در هثل  ها خارج هی هابد  را اه دست سی یلسطی ی های باقی بی  خیلی اه را 
ای هی  قوابیر  وضعین در اورشلیم ش قی و جاهای دیا ، وقتی که ه طشه

ها  های یلسطی ی ها و خابه اس ائیل ق ار بای د، را  ب ای سلب هالکین ههیر
ها  شود چون هالکان و ساک ان یلسطی ی دیا  در ایر ه طشه توسط دولن باه هی

 بخواه د بود!
های کشاورهی  ها دیا  دست سی به ههیر در بتیجٔه ایر الحاق، یلسطی ی

آید، و  بشیر بیشت  ی اهم هی های یهودی بخواه د داشن، ههی ٔه ساختر شه ک
های آبها، پاکساهی بهادی  ب  اث  اخ اج ساک ان یلسطی ی و خ اب ک دن خابه

ها بیش  لمو ، ک ت ل ب  ه ابع طبیعی هثل آب و بفن و کابی ک در به اداهه پیدا هی
 اه پیش در اختیار اس ائیل ق ار خواهد گ ینر

اس ائیل بیشت  اه د  سال اسن که کارهار دراههّدتی را به را  ابداخته اسن تا بام 
بایکو ، “بهادی(، یا ج بش  )تبعیض“ دولن آپارتاید“ب دن اه اس ائیل به ل وان 

اس ائیل را کارهارهایی ضدیهودی هع یی و هحکوم “ گذاری، و تح یم لدم س هایه
هایی که هعمواًل پشتیبان  ای اه اشخا  و دولن ک در با ابی شمار ی ای د 

های جدید به خاک اس ائیل، به ایر دو  ابد ایر اسن که الحاق س ههیر اس ائیل
ک  د که  بخشدر آپارتاید را بظام جدایی بهادی قابوبی تع ید هی کارهار حشابین هی

ا  هح وم  در آن یک گ و  بهادی ]هطابق قابون[ اه حشوق سیاسی و هدبی
های پی اهون ک ابٔه غ بی به خاک اس ائیل دقیشًا ِالمال  شودر الحاق س ههیر هی

همیر آپارتاید را در هشابل ه دم دبیا به طور روشر و شفایی بشان خواهد داد که 

در آن  ور ، بدید  گ یتر آن غی همکر خواهد بودر اه دید دیوان کیف ی  هاى جنگى  ... ادامۀ  باید جلوى جنایت
 المللی، آپارتاید ج م للیه بش ین اسنر بیر

ههی ه، یک   ک دن کشورهای جهان در ایر هورد که چه  با ایر پیش
هایی را به خاط  ایر الحاق للیه اس ائیل به کار خواه د بسن،  تح یم

یشط کاری پس دید ، بلکه اه ی ض وری اسنر جاهعٔه هدبِی  اک ون به
به ه ظور هتوقد ک دن “ های هؤث  اقدام“یلسطیر ی اخوابی جهابی ب ای 

ها هؤث   های دولن ایر الحاق ه تش  ک د  اسنر اگ  ق ار اسن که اقدام
کم اه اآلن باید سیاستی ه اسب در ارتباط با  باشد، دولتی هثل ب یتابیا دسن

المللی در  ویه  با کاربسن قوابیر بیر تجار  با اس ائیل در پیش بای د، به
ها و  شدٔ  یلسطی ی های اشغال های یهودی بشیر در س ههیر شه ک

هتوقد ک دن خ ید و ی و  ه  گوبه تسلیحا  با اس ائیل که در بشض 
 گی در ها هورد استفاد  ق ار هی حشوق بش  یلسطی ی
، هبارهٔ  ا لی ایر اسن که با هط ح ۹۱-گی ی کووید در بحبوحٔه همه

ک دن الحاق به هثابه هوضور روه در  ح ٔه سیاسی ک وبی، به ی اخوان 
های  ها پاس  داد  شودر اس ائیل در دد اسن که ههیر یلسطی ی

یلسطی ی را ه چه هودت  و با حماین ت اهپ به خاک خود الحاق ک د، و ایر 
شود تعلل و  ب  ک در هتوقد ک دن الحاق باید  بدان هع اسن که دیا  بمی

 در دستور کار باشدر 
های هؤث ، خواستی هعشول اسنر پیش  ها ب ای اقدام ی اخوان یلسطی ی

ابدر ایر بار  المللی روب و بود  های بیر های دیا  با تح یم اه ایر بی ، الحاق
یکی اه “ تح یم، همیر اآلن“شود ک ار ایستاد و کاری بک در  بمی

های کارهار ضد آپارتاید ]در آی یشای ج وبی[ بود، و در ش ایط  خواسن
 ک وبی هم شعار درستی اسنر

 

 ادامۀ  ایاالت متحده به سمت ...

اشت اک گذاشته شگد،  های اجتمالی به کوچک هوبتچیو هاژور که در رسابه
ههی گه  جای پ چم اتحادیه اروپا در پس سبب ب ای اشته بودن پ چم چیر به به

هیاهو، پگیگشگ گهگاد  ایر ویدئو خشم بسیاری را ب ابایخن، اها در هیان ایر 
  کار همکاری دهی را  ب ای ساههان ۹۱دولن چیر به کشورهای لضو گ و  

ریگتگی  ا  در تم  ب ای یایتر را  بگ ون ای جهابی و پیشااهی بهداشتی
 هشت ک اه ایر ش ایط ب ای همه جهان، بدون پاس  هابدر

بگس  درخواسن آبتوبیو گوت  ، دبی کل ساههان هلل، ب ای ب ق ای "آتش
دشگمگر هشگتگ ک،  ۹۱ه ظور ب خورد با کووید  یوری در س اس  جهان"  به

ها، هیاهو و س و دای  الت ایی پاس  هابدر بدت  اه ایر بی همیر ه وال بی به
ت اهپ ضد ساههان بهداشن جهابی و هدن اتهام تبابی با پکر به رییس آن 

ای شد  اسن ب ای توقد پ داخن سهم هالی ایاال  هتحد  بگه ایگر  بهابه
ی ات  اه هدف قگ ار دادن هگمگتگای بگ رگ  -ای س راسن ساههان و حمله

کگ گ گد   به همه بهادهای جهابی ساههان هلل یع ی تضگمگیگر -ا  آسیایی
گوبه تگمگایگلگی بگه  ه اسبا  لادالبه چ دجاببه با جهان که کاخ سفید هیچ

 بوایی با آن بداردر هم
کگاری  ابداه و خگ اب المللی باید یکی شود، دسن در ههابی که جاهعه بیر

سیاسی ت اهپیسم چی ی بیسن که جهان به آن بیاه داشته باشگدر بگحگ ان 
روی هگا قگ ار  های جهابی در هجمور پیش گی  و چالش لظیم بیماری همه

طلب د، یع ی دیدگاهی که چیر اه آن حگمگایگن  داربد و پاسخی جمعی هی
ک در چیر که اه بظ  بهداشن هماابی، اقتصگادی، و غگذایگی بسگیگار  هی
داری و  ب یه اسن و اه سوی دیا  هی  س ای ی سیط   بگظگم سگ هگایگه کم

ساهی هالی جای گ یته اسن، با پشتیبابی اه چ یر دیگدگگاهگی ایگر  جهابی
 بمایابدر کشور را "قطبی گی ا" در دبیایی تکویر یاب د  هی

خواهد  دایش ش ید  شودر آبچه در چ د هفته پگیگش در  و ایر دبیا هی
ای کگه اه  هجمع لموهی ساههان هلل روی داد شایان توجه اسنر قطع اهه

های آیگ گد " را  سوی هک یک هط ح شد و "دست سی لادالبه" به "واکسر
داد و با اتفاق آراء اه بشش حیاتی ساههان بگهگداشگن جگهگابگی  پیش هاد هی
گی ی در ایر هگجگمگع تگغگیگیگ   های رأی ک د، اه آبجا که قابون حماین هی

بگاهگه  هتحد  در تم  خود در باهداری اه تصویب ایر قگطگع ابد ایاال  یایته
باکام هابدر ایر توده ی ب ای ت اهپ، شاید گاهی به پیش بگ ای ابسگابگیگن 

 باشدر
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ایاگکاهبونوشتهٔ
َ
 ”ر،ز اهمبستگیب،فلسطی ”هیول

دولن ائتمیی جدید ب یاهیر بتابیاهو و ب ی گابت  در اس ائیل تهدید ک د  اسن که 
غ بی شاهل دّرٔ  اردن را اه ها  ژوییه ]اوایل تی [ به   های ک ابهٔ  های ب رگی اه س ههیر بخش

خاک اس ائیل ضمیمه خواهد ک در اک ون ههان آن اسن که ایکار لموهی و بی وهای ابسان 
های  دوسن و دهوک اتیک  دای الت اض خود را بل د ک  د و جلوی ایر الحاق ههیر

 به ای که بعد اه وقور واقعه، شکو  و باله ک  در  یلسطی ی به خاک اس ائیل را بای بد،
های س اس  جهان خواسته اسن که  جاهعٔه هدبی یلسطیر بی  خیلی روشر اه همٔه دولن

ب ای هتوقد ک دن ایر الحاق ابجام ده در ت ها را  جلوگی ی اه ایر کار  »های هؤث ی اقدام«
باید ه تظ    ها هوضع روش ی بای بد که اگ  اس ائیل چ یر اقداهی بک د، آن اسن که دولن

ط یابه و  شود اباار که اقداهی اداری، هعمولی، بی تح یم باشدر  حبن اه الحاق که هی
آویو  طور که رهب ان ل ب در تظاه ا  چ د وقن پیش در تل خط  اسنر ولی همان بی

شود و  هحسوب هی“ ج این ج ای“ایر اقدام   درستی تش یح ک دبد، ]پایتخن اس ائیل[ به
در ایر هورد اس ائیل -المللی غی قابوبی اسنر الحاق یع ی ای که یک دولن طبق قوابیر بیر

ط یه و قه ی  ای بدارد، به طور یک رسمین ش اخته شد  س ههی ی را که حاکمین به -
 تصاحب و بخشی اه کشور خود ک در

س ههی ی که اس ائیل قصد دارد به خاک خود ضمیمه ک د در بخشی اه ک ابٔه غ بی رود 
، اشغال شد  اسنر ایر ۹۱۶۵اردن واقع اسن که پیشت ، در تجاوه بظاهی اس ائیل در سال 

خابمان ک دن قه ی  ها تصاحب ههیر توسط اس ائیل اه را  بی الحاق در واقع بهایِن سال
بشیر، و ضمیمه ک دن اورشلیم ش قی در سال  های یهودی ها، ساختر شه ک یلسطی ی

بودر ضمیمه ک دن اورشلیم ش قی در س اس  جهان هحکوم شد، ولی در بهاین همه  ۹۱۲۱
 با آن ک ار آهدبدر

در “ هبدگی سیاهان ههم اسن“بهادی  طور که در تظاه ا  الت اضی ضدتبعیض همان
شودر ایر هی اث اه  روش ی دید  هی آه یکا و ب یتابیا دیدیم، هی اث استعماری ب یتابیا ه وه به

های دراهی تحن قیموهین ب یتابیا بود تا  شود که سال همه بیشت  در یلسطیر دید  هی
]ههاج   “ بکبن“اه آن دسن کشید و ههی ٔه وقور یاجعٔه  ۹۱۲۵ای که ب یتابیا در سال 

[ را ی اهم ک د و کشور اه وهی اس ائیل ۹۱۲۲ها در سال  جمعی قه ی یلسطی ی دسته
ه ار ۵۱۱بیشت  اه “ بکبن“توسط ساههان هلل هتحد رسمًا به وجود آهدر در ج یان یاجعٔه 

هور اه خابه و کاشابٔه خود بی ون ک دبدر ایر لد  دیا  هیه ی بداشت د و ]در  یلسطی ی را به
های یلسطی ی در لمل  کشورهای گوباگون[ پ اه د  شدبدر اه وه  بی  الحاق س ههیر

ها  ها را اه س ههی ی که بسل دّوهی خواهد بود که یلسطی ی“ بکبن“
 ک در هال آبها بود  اسن، هح وم هی

هایی که اس ائیل در آن ج و اشغال  ، س ههیر۹۱۶۵اه سال 
ک د، به طور لمد  هی  حکوهن بظاهی ی هابدهان بظاهی بود  

المللی در هورد اشغال بظاهی،  ها طبق قوابیر بیر اسن و یلسطی ی
ابدر ایر قوابیر ب ای حفاظن و  های خا ی ب خوردار بود  اه حماین

ابد و ی ض  حماین اه جمعین غی بظاهی در دورٔ  اشغال وضع شد 
های  ای هوقتی اسنر اگ چه همٔه س ههیر ب  ایر اسن که ایر دور 

بیر دریای هدیت ابه و رود اردن اه ههان اشغال هی  ک ت ل و سلطٔه 
اس ائیل بود ، ولی به طور هستشیم تحن قوابیر اس ائیل و کِ سن 

 ]هجلس اس ائیل[ ببود  اسنر
اس ائیل اه را  ساختر دیوار حایل و قوابی ی که وضع ک د  اسن، 

های یهودی  هایی که در شه ک اه جمله دادن شه وبدی به خارجی
ساکر شوبد، سعی ک د  اسن ه هها را هخدو  ک د، ولی تمای  
هیان اس ائیل و ههی ی که اس ائیل اشغال ک د ، تا اه وه به طور 

ای طبق قابون حف  شد  اسنر ایر تمای  در واقع شالودٔ   گست د 
های اسلو بود که هدف اه آبها ایجاد بششٔه راهی ب ای شکل  توایق

 بودر“ راهکار دو کشور“دادن کشور یلسطیر به هثابه ج ئی اه 
های یلسطی ی همیشه در دستور کار  اگ چه الحاق س ههیر

های ت دروت  در درون اس ائیل بود  اسن، ولی بتابیاهو   هیوبیسن
بود که در تم  ب ای باقی هابدن در قدر  دولتی، ایر هوضور را 
در اولوین خود ق ار دادر ایر الحاق به تح یک دوبالد ت اهپ و بششٔه 
داهاد  َجِ د کوشِ   در دستور کار ق ار گ یته اسنر پیش هادهای 
هط ح شد  ]توسط ت اهپ و داهاد  و بتابیاهو[ در ط ح قمبی 

ای اسن ب ای تحمیل ط حی  جاببه تم  یک“ هعاهلٔه ق ن“
ویه  حق آبها در تعییر  به  ها، بالادالبه که حشوق ب یادی یلسطی ی

های ت اهپ در  ک در ایر بششه و اقدام س بوشن خود را پایمال هی
ایر ههی ه، بخشی اه رؤیای تحشق یایتٔه ت دروها در ک سن بود که 

های یلسطی ی  اک ون اکث ین بمای دگان آن آشکارا اه الحاق ههیر
ک  در ولی وقن ب ای آبها هحدود اسن  به خاک اس ائیل حماین هی

جمهوری آه یکا و  خواه د تا پیش اه ابتخابا  اهسال ریاسن و هی
جمهور اسن، الحاق را به س ابجام ب ساب د، چون  تا ت اهپ رئیس

که با ان هی اثی  -شاید او دوبار  ابتخاب بشود! ب ای بتابیاهو بی 
وقن کم اسن و هایل  -اسن که اه خود  باقی خواهد گذاشن

وهی  اسن، و تا پیش اه پایان یایتر  اسن که تا ه وه بخسن
ا  ]به خاط  یساد هالی و کمهب داری[، ایر الحاق را  هحاکمه

لملی ک در ب ای ت اهپ، ابجام ایر الحاق در ضمر بولی دلجویی 
ا  اسن که حاهی اس ائیل  اه پایاا  هسیحیان ابجیلی

 هایی هتفاو ر ابد، ولو به لّلن ت ی ب رگ
هدف ا لی و اساسی الحاق تاه  آن اسن که هی  آخ  را به 

ب بدر ایر الحاق دیا  هیچ اهکان واقعی “ راهکار دو کشور“تابو  
گذاردر توجه به  ب ای ایجاد یک کشور یلسطی ی پایدار باقی بمی

های اس ائیل در ایر اقدام و درک ایر هوضور ههم اسن که  ابای  
ای به ایجاد کشور هستشل یلسطیر بدارد و  اس ائیل هیچ لمقه

خواهد که  خواهد شاهد تحشق چ یر چی ی باشدر اس ائیل هی بمی
ک ت ل کاهلی ب  همٔه 

های هیان دریای  س ههیر

هاى جنگى  باید جلوى جنایت
 در فلسطین را گرفت

 ۰۵ادامه  در صفحه  


