کارگران همه کشوراه متحد شوید!

ٔ
ٔ
کمیته مرکزى حزب ٔ
توده ایران به مناسبت هفتاد و نهمین سالگرد بنیادگذارى حزب
اعالمیه

درفش پیكار مردمى بر ضد ظلم و بىعدالتى و دیكتاتورى حاکم ،و پرچم رزم
ٔ
ٔ
حزب توده ایران ،حزب طبقه کارگر و زحمتكشان ،حزب مبارزان راه آزادى،
استقالل ،صلح و عدالت اجتماعى ،همچنان برافراشته است!

شمارۀ  ۷ ،۱۱۱۱مهر ۱۱۱۱
ٔ
دوره هشتم ،سال سى و هفت

تالش دیكتاتورى والیى
براى تغییرهاى شكلى و
باطل »اعتمادسازى
دور
ِ
ِ
با حاکمیت«
ذ ازسرکوبهایخونیاوسنگیا
سههال  ،۸۸۱۱ت ه ش بههرای  ههذب
ریانهایگوناگونسیاسیدر داخهل

وخارجکشورزیرعنوانانهچه درهدرت
نرمدنامید مهیشهد ،در دسهتهور کهار
دستگا امنیتی-ترلیغهاتهی  هتهههوری
اس میررارگرفد.درانتخابات سهال
۸۸۳۱تها  ۸۸۳۱نهیهروهها و فه ها ن
سیاسیمجتوع ایاز فه هالهیهدههای
ُ
ترلیغاتیذرسروصدارادرداخلو خهارج
کشور بهرای گهرم کهردن کهارزارههای
انههتههخههابههاتههی و ا ههرای دبههاشههکههو د
هایانتخاباتمهههنهدسهیشهد 


نتایش
واردصحن کردند.
انچ علیخامن ایزیرش ار د هذب
حداکثهرید مهطهرر کهرد اسهد ،بها
واکههنههش و اسههتههقههرههال  ههریههانههها و
شخدیدهایسیاسیگهونهاگهون -از

طیفاص رطلرانحکومتیتها حهتهی
هاییازسازمانهاوف ا نچه


بخش
موا شد.انانتاکنون بها تهو هیه داعتتادسازیباحاکتیددو دانهتهخهاب
بیابدوبدتردبرایکشاندن مهردم به 
ذایصندومهایرأیت شو نهیهروی

فراوانیصر کرد اند،ودرایامسهیهر
تتامسرمای خهود را بهر روی کهاروان
اعتدالگرایی-اص رطلرهی ،شهخه 

حساروحانی،وددولدتدبیر و امهیهدد
هههزیههن ه 

ادامه در صفحه ۶

هممیهنانگرامی!

ُ
بافرارسیدندهممهر،هفتادو نه 
سالازحیاتوتاریخسراسهر مهرهارز 
حزبتود هایکارو زحهتهد در را 
مهحهرومهان  هامه ه 
تحقق حهقهوم
ُ
میگذرد.تاریخهفتادون سال حهزب

تود ایران،بخشی هدایهینهاذهذیهر از
تاریخمرارز مردم مهیههها مها بهرای
دستیابهی به ازادی ،اسهتهقه ل ،و
عدالدا تتاعیاسد.تاریخحزبمها
ُ
تاریخیذرفرازونشیبازدستاوردهای
چشتگیروشکسدهای دردنها ،،و

تاریخیفراموشناشدنیازنزدیکبه 

هشدده ذیکارمهرهارزان را ّ ازادی
اسدک برایرهاییمیهاوملهد از
بندهایاست تارواسترهداد از ههیه 
فداکاریوازخودگذشتگیای دریه 

نورزیدند.
تیرما امسالهتچنهیها مدهاد 
بودبایکصدمیاسالگهرد تهیسهیه 

حزبکتونیسدایران،ک حزبتهود 
ایرانادام دهند راستیارا ومرارز 
اناسد.حزبتود ایراندرذهی ازاد
شدنزندانیاندموکراتوکتونیهسهد
از زنههدانهههای رمیههم سههرسه ههرد و
اسههتههرههدادی ردههاشهها در حههالههی
ذای گذاریشدوذاب عرص ف هالهیهد
ّ
هانیدوم
سیاسیگذاشدک  نگ
دنیاراب اتشکشید بودوکشورهای
منطق خاورمیان ،از تل ایران،درزیریوغاست تارواستردادمحلیاسیربودند.ف الیدسازمانیافهته حهزبهی و
سیاسیب شیو امروزیونویااندر ام ما،باشکلگیریحزب تهود 
ایرانوف الیدهایانگر خورد اسد.کارزارهایروشنگران مطروعهاتهی
ادامه در صفحه ۷

نقض منافع زحمتكشان:
از قراردادهاى موقت
گرفته تا نبود ایمنى در
محیط کار

افزایشامارسوانحوحوادثکاردرم دنهاوواحهدههای
صن تی،ابت یشتارزیادیازذرستارانب بیتاریکهوویهد-
۸۳درهنگامانجاموظیف دربهیهتهارسهتهانهها ،تهفهاوت و
تر یضدرمحیطهایکارونرودمزد یهکهسهان بهرای کهار
یکسان،ا رایینشدنطررمترریطرق بنهدی مشهاغهل و
لطت هایاساسیب امنیدشغلیکارگرانب دلهیهل ا هرای
بههرنههام ه خدههوصههیسههازی،
ب موازاتمرفششکا مزدو ادامه در صفحه ۲

خان ازذایبسدویراناسدص۴
ام ورزشیایرانسکوتنخواهدکرد!ص۵
هایغولذیکرنفتیمو برنجوف کددرخاورمیان ص۱


حاکتیدشرکد
برایساختایکشیلینوب یکرراردادا تتاعینونیازاسدص۸۱
طلی نرردهایشدیددراستان سالگردخیزشمردمعرامص۸۱
ب یادفیلی کوارد،مرارزحقومزناندرگرناداص۸۸
رونقبازارسهامدرمیانۀبحرانارتدادوار یص۸۴
ِ

بدون فلسطین در
خاورمیانه صلحى
وجود نخواهد
داشت
در ص ۱۶

با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى

براى آزادى ،صلح ،استقالل ،عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۲دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱
ادامۀ منافع زحمتكشان :از قراردادهاى موقت ...
هایزندگیازمودوعهایمهمدرما هایگذشت بود اسد.عللایا

هزین 
ود یدناگواررادرکجاباید ستجوکرد؟درا رایبرنام ت دیلسهاخهتهاری
هایاصلهیاش یه هنهی خدهوصهیسهازی

نولیررالیدرس ده اخیربامؤلف 
ب منظورتاراجمنابعملیوواگذاریمؤسس های تهولهیهدی و صهنه هتهی به 
وابستگاننظامو ی هایانگلیطرق سرمای دارایران و مهقهرراتزدایهی در
محیطوروابطکاربرایاستثتارحداکثرینیرویکارباید ستجوکرد.ب رغم
هاواعتدابهایکارگرانوزحتتهکهشهان در رشهته ههای


گسترشاعتراض
گوناگونماننددرمان،اموزش ،و ههتهچهنهیها بهازنشهسهتهگهان کشهور به 
سازیومقرراتزدایی،رمیمو ییبرایادام غارتمنهابهع مهلهی و


خدوصی
کسبسودهایبیشترونیزتحتیلحالدتداف هی به  هنهرهش کهارگهری و
سازیهاوب کارگیریوحتا گسهتهرش د ن
سندیکایی،ب انجامخدوصی 
نیرویکاراصراردارد.ع و براثرهایویرانگرایاسیاسدههای ارهتهدهادی
رویم یشدوامنیدشغلیزحتتکشان،ا رایسیاسدت دیلساختاری به 
هاییمهلکواردمیاورد.

ایتنیزحتتکشاندرمحیطکارنیزدرب 
دراغازدولداولحساروحانی،کارگرانوزحتهتهکهشهان در رشهته ههای
مختلفتولید،اموزش،ودرمانب نتایجویرانگرخدهوصهیسهازی ذهی بهرد 
کارگیریاتهامههای

بودند.دولدروحانیدرت شیب فریبزحتتکشانوباب 
هایاعتهراضهها

خارجکردنخدوصیسازیاززیردرب 

فکرخود،ت شب 
خدوصاعتراضهایکارگریاردامکرد.روحانی ،هانگیری،ونخستیها

ب
وزیرارتداددولداولروحانیی نیعلیطیبنیا،با نسهرهد دادن عهوارهب
ویرانگرخدوصیسازیب نوعدغیروار یدان-یاب گفت روحانیوم اوناول

اواسحام هانگیریب نوعدخدولتیدان-تهرویهج واگهذاری نهوع دکهامه 
عرارتدیگر،دخدولتیدوام سهاخهته 

وار یدخدوصیسازیرااغازکردند.ب 
شد روحانیو هانگیریبود.ب عنواننتون ،طیبنیاباشرکد در ا ه 
دمجل خررگانرهرریددر۸۵اسفندما ،۸۸۳۱برنسردفقطد۸۸درصد از
هایسالیانررلدراب دبخشخدوصیوار یدتیکیدکرد.اما در ۵


واگذاری
سالاخیر،کارگرانوزحتتکشانب ماههیهد واره هی واگهذاری به بهخهش
خدوصیدوار یدونیزدغیروار یدانذیبرد اند.درما هایاخیروباتشدید
سازی،بنیادهایانگلیایهتچوندبنیاد

مخالفدزحتتکشانعلی خدوصی
مستض فاند،دستادا راییفرمانختینهید ،و درهرارگها خهاتهما نهرهیهاد ،و
ب خدوصرئی رو رضائی ،ب حراسدازایاسیاسدویرانگروادام توزیهع
راندت شکرد اند.درذوی ایتاز ازفریبزحتهتهکهشهان ،رهادهی  ه د،
ابراهیمرئیسی،وکارگزاراناودررو رضائی میکوشندخهودشهان را نها هی
امنیدشغلیکارگرانوحامیمنافعانهانشاندهند.باتو ب رشداگهاههی

طرقاتیکارگرانک دراعتراضهایاخیرعلی خدهوصهیسهازی شهاههدش
بود ایم،ایات شرو رضایی تاکنونناکامماند اسد.
ُ
دونتون تاز ،ورودرو رضائی درامرخدوصیسازیکارخان مهاههی تها
بندرعرا وشرکدنسا یایرانذوذلیارشداسد.روز۱۳شهریورما سهال
اریدادستانعتومیوانق بمرکزاستانمزاید برایفروشکارخان تها
بندرعرا رالغوکرد.اکثر۸۱۱کارگرکارخان ماهیتابنهدرعهرها را زنهان
سرذرسدخانوارتشکیلمیدهند،وکارخان دزمیا ،تهجهههیهزات و امه ،د

زیادیدارد.کارگزارانرمیمو یی عه و بهر تشهدیهد سهرکهوب فه ها ن و
تشکلهایمستقلزحتتکشهان ،بهرای بهههر کشهی بهیهشهتهر بها ذهرداخهد

دستتزدهاییناچیز،بدونبیت ومزایایشغلیب نیرویکاریکهوچهکتهر و
تحتیلساعدهایکارطو نیتر،ب حفظ ی هایهی از واسهطه ههای د ل

نیرویکارت شداشت ودارند.رمیمباب کارگیری ی هاییازد ننیهروی
انسانی،ع و برکاهشتتا ودرگیریکارگزارانشبازحتتکهشهان  ،هتهع
کثیریازواسط هارانیزباادام ذوی مو ودب خودوابست میکند.کارگهزاران
رمیمدرستدوزیر،مدیراندولتییااعضایهیئدمدیر بنگا هایتهولهیهدی

بزرگیابیتارستانها،برایکسببیشتریاسهمازسهودههای که ن ،خهود

شخداباتشکیلشرکدهایذیتانکاری بهرنهد شهدنشهان در مهزایهد بها
بود ایهنگفدبرایتیمیانیرویکاروب عنوانذیتهانهکهار دسهد اول را
تضتیامیکنند.کارگزارانارشددنظامدوخودیهابدونانجامکاری،تیمیا

نیرویکاربرایساخدذروم یاتیمیانیرویانسانیبرایخدمات درمهانهی و
کنند.دراعتراضهایگسهتهرد 

اموزشیراب ذیتانکاراندسددومواگذارمی
،یکیازخواسهدههای اصهلهی

صنایعنفد،گاز،وذتروشیتیدرمردادما ۳۳
کارگرانحذ د ننیرویکاربود.درایاموردوزیرنفدبیژن زنهگهنه به 
روزنام ارمانملی۱۲،مردادما ،گفد:دبرخیازایااعترادات مهربهوب به 
ذیتانکاراندست دومبود ک ب ضاربطیب نفدنداشت اسهد.د در چهنهیها
ساختاریبرایتیمیانیرویکار،بخش اعهظهتهی از سهودههای که ن به 

شمارۀ ۱۱۱۱
کارگزارانارشدرمیمت لقمیگیرد.باب کارگیرید ندسددوم،دسد سهوم،
ودسدچندمهایدیگربرایتیمیانیرویکار،هزین تکتیلذروم برای کشهور

یابد.ذیتانکاراندسددوم،دسدسوم،و زاینان،برایدستیابهی


نیزافزایشمی
ب سودهایبیشترباب کارگرفتانیهروی کهاری کهوچهکتهر ،بها رهراردادههایهی
کوتا مدت،دستتزدهاییاند،،بدونمزایایشهغهلهی ،و سهاعهدههای کهاری
تریاوردمتکاتکتیلمیکنند .در دهتها ،ههتهیها

طو نی،ذروم رادرکم
ذیتانکاراندرمحیطکاریایبدوننظارتبرایدستیابیب سودیبهیهشهتهر از

تهی وسایلایتنیبرایمحیطکاریاارائ لرا یاوسایلایتنیب کارگهران نهیهز
خودداریمیکنند.ایاذوی درتتامرشت هایتولیددرکارخان ها،صنایع نهفهد،

گاز،وذتروشیتی،م ادنکشورودرعرص درمانواموزشب ذیشبرد میشود.
عرارتدیگر،بارانتیک دراختیاردخودیدررارمیگیرد،افزایهش حهداکهثهری

ب
سازیوبهینهواسهازی نهیهروی کهار،

ناامنیشغلیوس متینیرویکار،بی 
ثرات
دغدغ هتیشگیزحتتکشان،فقروف کدانانراهترا باغارتبیشتربود ه 
کشوروانهداممراکزتولیدملی،م ادن،ومحیطزیسدراشاهدیمبود ایم.
گزارش۱۱مردادما سال اریایلنها نهتهونه ای از سهاخهتهار شهرکهدههای
ذیتانکاریدربخشدرمانوطریق شکلگیریوعواربفا بارانراتوصیهف
کند.باگسترشذویۀبرونس اریخدماتدرمان یه هنهی خدهوصهیسهازی-


می
ب ویژ برونس اریخدمدذرستاریب شرکدهایذیتانکاریدر سهال -۸۸۳۱
وزارتبهداشدازبررراریرابط حقوریباذرستاراندشان خالیدکرد.در ههفهد
سالاخیراستخدامذرستارانصهرفها بها رهراردادههایهی مهورهد کهوتها مهدت و
دستتزدهاییبسیاراند،صورتگرفت وت دادذرستارانشاغلشدیهدا کهاههش
یافت اسد.برخیازمسئو نوزارتبهداشددردمقاماعضایهیئهدمهدیهر یها
مسئو نهتیاشرکدهایتیمیانیرویانسانیذرستاردمنهابهع مهالهی که نهی
دسدمیاورند.براسا گزارشایلنا،برخیازمسئو نوزارتبهداشد  هزو

ب
هها
اعضایهیئدمدیر دشرکداصلیتیمیاذرستارانبرایبرخی بهیهتهارسهتهان 

هستنددک د۱هزارنیرویذرستاردراختیاردارد.د
براسا گزارشیازسویخررگزاریایلنا ۸۲،شهههریهورمها  ،۳۳تهره هیهض
درامدیبیاذرستاراندنیروهایرستی،طرحی،ذیتانیرراردادی و تهرهدهر ای
)دانچنانزیاداسدک شایدافزایشد۵۱درصدیامتیازاتفدهل
(تردر ۸و ۴
هشتماییانام اداریاستخدامیکارکنانغیرهییتعلتی چهنهدان مهحهلهی از

اعرابنداشت باشد.دبرایتغییردود یداستخدامیخودد،ذرستارانشرکتی بها
"۸۱تا۸۵سالسابق دکاربایددرازمونوزارتبهداشدشرکدکنند.بسیاری از
ذرستاراننیرویشرکتیب علدفشارکاربامتوسطماهیان د۸۱تا۸۱شیفدشب
وهرهفت یکشیفد۸۸ساعت دکاردب فکررهاکردنکارخودوخانه نشهیهنهی
هستند.ددرشرایطیک بیشاز۸۱هزارذرستارب بیتاریکرونامرت شهد انهد و
ایابیتاری انخودراازدسدداد اندو۱۴اسهتهان
د هاذرستارب علدابت ب  
کشورروزاولمهرما ۳۳درود یدررمزو۵استاندیگردرود هیهد هشهدار
ررارداشتند،رمیمددمردمیو یدفقی ب ذیشبهرد خشها بهرنهامه ته هدیهل
ساختاریدرعرص درمانهتچناناصرارمیورزد.
درما هایاخیرمرگت دادزیادیازکارگرانم دنراشاهدبود ایم.ربیه هی،
وزیرکاردولداولروحانیوهفد تام اونمورداعتتادصندومبیاالتللیذهول
اردیرهشدما ،۸۸۳۴ب ذیاد سازیدمدلخودبازرسی درون کهارگهاههید

او۱۱،
برایذرهیزازدسیاسدواکنشیوغرامدمحوریداغازکهردنهد .به گهزارش ۸۱
شهریورما ۳۳ایلنا،بادشروعنهضد"،ITوزارتکاردولددومروحانی،دانهجهام
بازرسیکارگاهی...غیرحضوریدرااغازکرد اسد،ودرشدخدماتغیهرحضهوری
نسردب سالگذشت حدودا۱۱درصد بهود اسهد.د بهر اسها گهزارش ۸۵
مردادما ایلنا:ددرزمین امارکشهته و مدهدوم شهدگهان حهوادث کهار دچهار
کمشتاریهستیمدودباشیوعکروناتقریرابحث امهوزش نهیهروی کهار اعهم از

اموزشایتنیت طیلشد اسد.ددرمدتیکهفت م دنهجد،درکرماندو
بارریزشداشد،وروز۱۸شهریورما ،۳۳ایلناازمهرگ چهههار کهارگهر مه هدن
هجد،خرردادود یلایاداتفاراتمکرردرادواگذاریلجامگسیخت م ادنبه 
بخشخدوصی،برونس اریاستخراجم ادنونیروهایانسانیب شرکدههای

ذیتانکاری،عدمت هدکارفرمایانوذیتانکارانب تیمیاتجهیزاتایتنیفردی و
محیطیبرایکارگرانوهتچنیاردیتیومستهلکبودنتجههیهزات ایهتهنهی
فردیو ت یدعنوانکرد.مطابقگزارش فهوم ،وده هیهد مه هدن ازلهحها 
دتجهیزاتایتنیفردیو ت یدرحدتقریراصفربوددودشرکد ذهیهتهانهکهاری
خدوصی،تقریراازتجهیزات۵۱سالذیشبرایکارگراناستفاد کرد اسهد.د
روز۸۱شهریورما سال اری،ایلناازکشت شدندونهفهر از کهارگهران مه هدن
امدربندسرخ ب علدانفجاردرم دندرروزذنجمشهریورمها گهزارش داد 

ایام دنمت لقب استانرد ردویاسدوکارگرانم دن د ۳مها حهقهوم
م ور طلبدداشتند.روزاولمهرما سال اریکارگرانذهیهتهانهکهاری مه هادن
زغالسنگسوادکو ع و برانتقادازدا رانشدنکهامهل طهرر طهرهقه بهنهدی

کاریهاوحذ مزایهایهی
مشاغلد،دکاهشاداف  
کاریهاد،داشتامشکل در زمهیهنه  ادامه در صفحه ۱
هتانندشب 


شمارۀ ۱۱۱۱

 ۱دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱
ادامۀ منافع زحمتكشان :از قراردادهاى موقت ...

ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى ...

ددریافدحقسروی ایابوذهابویکوعد غذایگرمد،داصلیتریا مشهکهل ایها واحهد
م دنیدرادکترودامکاناتایتنیورعایدنشدنبهداشدمحیطکاردعنوانکردند.
سازیدربخشهایدرمان،اموزش،مه هادن ،و

اعتراضهایزحتتکشانعلی خدوصی

بنگا هایتولیدیوصنایعنفد،گاز،وذتروشیتیهترا بامخالفدانانباد لهاینهیهروی
دهیوعدمامکانایجادتشکلهایمستقلکارگری به دلهیهل

کاربود اسد.نرودسازمان
سرکوبخشاحکومتیعتد تریاعاملعدمموفقیهد اعهتهراضههای زحهتهتهکهشهان در
مرارز شانبرایوادارکردنرمیمدیکتاتوریو یدفقی ب تغییرسیهاسهدههای ارهتهدهادی
اسد.بااستفاد ازتتامامکاناتوروزن هایمو ود،بایدب سازماندهیزحهتهتهکهشهان در
سیاسیزحتتکشانسازمهاندههی،

سندیکاهایمستقلیاریرساند.را تیمیامنافعصنفی-
اتحادمرارزاتی،وهترستگیاسد.

ّ
تحو تمثردب سود نرشمردمیوغلر بهر بهرنهامه ههای
ارتجاعباشد.

ادامۀ تالش دیكتاتورى والیى براى تغییرهاى شكلى ...
بشری،عدالدا تتاعی،وبرنام هایتوس ا تتاعی-ارتدادیک هی ربطیب دصدره د
ّ
ازسردلسوزیوترحمندارد.
ب هرحالمشخ اسدک ارایحجاریانوگردانندگاناندا نیوز به زبهان خهار هی
تسلطانچنانیندارندواینک چرااصراردارندایاچنیامزخر هاییرابیانکنندب خودشان

مربوباسد.اماانچ حجاریانباکجوم وجبیانکردنمودوعهای درفها ا هتهتهاعهید و
کندنشانازوفاداریاووهتفکراناشب نولیررالیسمارتدهادی اسهد.

ددولدرفا دبیانمی
اوت شمیکندس ده  ِاعتالت دیلهایساختاریباحتایدولیفقی با ههد ِ انهرهاشهد
حاصلچنهیها
سرمای هایک نب نفع ی هایبا ییبورموازیراتو ی کند.درصورتیک ّ
سیاسدهاییتحتیلود یدم یشتیف کدباربراکثرمردموویرانیارتدادملیبهود که 

اندازیهایام ریالیسمدرمور یتیبسیارده هیهف رهرار


ایاچنیاکشورمانرادربرابردسد
داد اسد.
ّ
نتون دیگر،گفت هایددونقیضومغشوشمدطفیتا زاد درروزنام ارمان مهلهی 5
مهر۳۳اسدک اننیزنشانگرمیزانشدیهد درمهانهدگهی ،و بهابسهد نهظهری و عهتهلهی
اص رطلرانحکومتیاسد.کام مشخ ّ اسدک ایا ریاننیزمانندسرانحکومتی از
ورودمردمب صحن ّ
تحولا تتاعیب شدتاحسا خطرونگرانیمیکند.تا زاد درمورد
میگوید:دمتکااسد ام ب خاطرتنگناهایارتدادیب مرحل انهفهجهار
انتخابات ۸۴۱۱
برسد.ولیاگرمردماحسا کنندچشماندازامیدبخشهی و هود دارد ،اعهتهراض رادیهکهال
نخههههواهندکرد.دم لوماسدک تا زاد هممثلحجاریان،براسا تفکر شهرهان و رمه ،
هنوزفکرمیکندک بااص حاتازبا میتوانود یدبحرانیرامدیریدکرد.اومیگویهد:

دیکیازمهمتریارا ههههای لباعتتادوردایدومشارکدمردمبرذاییانتخاباتررابتهی و

ازاداسد.ددرادام ،اومودوعیراعنوانمیکندک نشانازدر،برخهی از واره هیهدههای
انکارناذذیردارد:ددرحالحادررریبمادر ام اصولگرایاننیستند شهروندانی هسهتهنهد
ک میگویندانهااص رذذیرنیستند.انهاب ایادلیلک  تهوریاس میرااصه رنهاذهذیهر
میبینند،ازاص رطلرانفاصل گرفت اند.دولیتا زاد درتنارضباایاوار ید،وب دلهیهل

بسدنظریووابستگیاشب داس مسیاسیدحاکم،ب فاصل برایدحفظنظامددسدب 


با
شودومیگوید:دذیامماب مسئو نذی ربطایااسهد که اگهر بها

داماندستگا و یدمی
طلرانهستید،دسدکمخودتاناصه حهات  زم را انهجهام

روشهاییدرصددحذ اص ر

دهید.د(!!)
حکومتیدلبست ب داسه م سهیهاسهید مهانهنهد تها هزاد ،
طلران
چشماسفندیاراص ر ِ
ِ
حجاریان،وموسویخوئینیهااینجاسدک اناناصو ب ذیوندتنگاتنگ و نهههادیها بهیها

دگرگونیهایبنیادیاسیاسیب ستدازادیودموکراسیودگرگونیههای واره هی و مهؤثهر

ا تتاعی-ارتدادیوساختاریباورواعتقادندارند.ازایارو،انان-ودنظامداس میایکه 
ب انوابست اند-هی گا اعترارنظریواعتتادمردمراب دسدنخواهداورد،ودر مهقهابهل،
باطلداعتتادسازیباحاکتیدددر اخواهندزد.
طلران
اص ر ِ
مطیعرهرریهتچناندردور ِ
ِ
وار یداناسدک بخشت ییاکنند ایازمردمکشورماب حکومد و یهی  هتهههوری
اندوخواسدهایارتدادیوسهیهاسهی و صهدای

اس میو نارهایدرونانذشدکرد 
ها،بیتارستانها،مدرس هاودانشگا هاهرچ رسهاتهر و

اعترادشانرادرخیابانها،کارخان 

گوشحاکتانمیرسانند.درایاشرایط،وظیف نیروهایسهیهاسهی ازادیخهوا و

صریحترب 
 
عدالد وروشنگریوبسیجکردنمردمذیرامونش ارهایمحوریو مشهتهرکهی اسهد که 

میتواند ام راب سویدگرگونیهایبنیادیدموکراتیکوذایداروبهرودی زنهدگهی مهردم

هدایدکند.
هرد
حزبتود ایرانم تقداسدک میتوانوبایدبرایبسیجکردنطیفوسیعمردم بهر ِگ ِ
ایاهد هادر ره متحددددیکتاتوریباش ارمحوریحذ حاکتیدو یدفقی  ،دایی
دیاازحکومد،وتورفکاملبرنام هاینولیررالیسمارتدادیکوشیدوموفقشد.

رزمندگانتود ای!اعضاوهوادارانحزب!
هایخستگهینهاذهذیهر شهتها بهرای

یکسالدیگرازت ش
برافراشت نگا داشتاذرچمحزبطرق کارگهر ایهران و ههته 
زحتتکشانمیهاگذشد.درچهارده گذشت ،رمیهم و یهد
فقی ودستگا هایامنهیهتهی  هتهههوری اسه مهی ایهران و
کشورهایام ریالیستیهت امکاناتگسهتهرد خهود را بهرای
ُمختلکردنمرارز وایجادگسسدوتفرر و ذهراکهنهدگهی در
حزبماوبیاعترارکردنرهرریانب کاربرد اندوایات ش

ههوشهیهاری و
دارد.
ادامه
انانباهتانگستردگیهتچنهان
ّ
اگاهیتحسیابرانگیزشتا اعضها و ههواداران حهزب سهدی

اساسیدربرابرموفقیدبرنام هایرمیماس مگهرای ایهران و
ام ریالیسمبود اسدوخواهدبود.
دراستان هفتادونهتیاسالگردبنهیهادگهذاری حهزب تهود 
ایران،ماباردیگراعتقادعتیقوخللناذذیرخودراب رسهالهد

تاریخیحزبمدافعمنافعتود هایکاروزحتد،برایرههایهی
ایرانازچنگالاستردادواستقرارازادی،استق ل واره هی ،و
ّ
کنیم.ماهتچنیادرسیودومیا
تتاعی،اع ممی
عدالدا
ّ
سالگردفا ملیکشتارهزارانزندانیسهیهاسهی به دسهد
مزدوران نایتکار تهوریاس می،از تل کشتارصدهاتها
ازرهرران،کادرها،ف ا ن،وهوادارانحزبتهود ایهران ،بهار
دیگرباکاروانانرو شهیدانحزبوهت شهیدانرا ازادی و
رهاییمیهاتجدیدعهدمهیکهنهیهم .مها تهردیهد نهداریهم که 

هایسترگرزمندانرا ازادی بهیثهتهر

هاوفداکاری

انرازی
ِ
نخواهدماندوزمین سازرهایینهاییمیههها مها از چهنهگهال
استردادوارتجاعخواهدبود.
دروداتشیاب خاطر تابنا،هت  انباختگهان تهود ای و
هت  انباختگانرا ازادی!
درودب زندانیانسیاسیوهت خهانهواد ههای شهههیهدان و
زندانیانسیاسی!
ذیروزبادمرارز مشتر،نیروهایمیهادوسد و ازادیخهوا 
ایرانبرایطردرمیمو یدفقی !
کتیت مرکزیحزبتود ایران
۵مهر۸۸۳۳
ادامۀ رونق بازار سهام در ...
بودنب بازارارزخار یدرصورتخروجسرمای مالهی ،شهامهل
بازارسهامنیزخواهدگردید.
چیزیک میتوانداز اگیرشدنچنیا سهیهاسهتهی چه در
امریکاچ درهرنقطۀدیگر هانهتچونهند لوگیریکنهد،
مقاومدوایستادگیزحتتکشاناسد.زحتتهکهشهان در بهرابهر
ود یتیمقاومدخواهندکردک درانسیاسدذولیصرفها به 
تیمیامنافعسرمایۀمالیبزرگاختداصدارد،انهمهنگامی
ک زحتتکشانازبیکاریفزایند و تهنهگهدسهتهی شهدیهد رنهج
میبرند .درخواسدبرایدخالدکردندولدازرا ههای مهالهی،

ب ویژ ازرا افزایشبود هایدولتیاموررفاههی به مهنهظهور
افزایشتقادایکل،ودرنتیج اشتغال،شدیدترو فهراگهیهرتهر
خواهدشد.درامریکاو اهایدیگر،مردمهتیاحا ههم به 
خیابانهاامد وخواستاربرابریشد اند.دیریازوددرهند ههم

زحتتکشانب خیابانهاخواهندامد .دولدکنهونهی ههنهد اگهر
ّ
تواندمنافعشرکدهاوسرمایۀمهالهی را به 

تدورمیکندک می ّ
هزین مردمبرایدرازمدتحفظکند،بایدگفد که در خهواب
خرگوشیفرورفت اسد.

 ۴دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱

تأملی رب رویداداهی اریان
خانه از پاى بست ویران است
ایاروزهارمیم تهوریاس میدرواکنشب اعهتهراضههای
هایمخرب،گرانیسرساماور،فساد ،در تهتهام

مردمب سیاسد
سطور،محدودیدها درزندگی فهردی و ا هتهتهاعهی ،سهرکهوب

هایدمکراتیک،دستگیریهاوزندانوشکنهجه و اعهدام


ازادی
میهادوستانسخدنگهران شهد و بها دسهته هاچهگهی بهرخهی
گشایدتابتواندعوامفریران ازگسهتهرش


هایاطتینانرامی
دریچ 
دامنۀاعتراضهابکاهد.درچنیاراستاییاسهد که غه مهردها

مدراحیمقدم،اصولگراوعضومجتع تشهخهیه مدهلهحهد
نظام،درنام ایخطابب نتایندگانمجل شورایاس مهی ،از
دولدحساروحانیوسیاسدهایارتدادیانانهتهقهاد کهرد و

هاوبیدادگریها نهوشهته 


سامانی
نگرانازبازتابا تتاعیایابی
اسد:ددولدب  ایاینک ارتدادکشوررامدیریدکند،ارداماتهی
تروبدترمیکند.دمدرارمهقهدم،

انجاممیدهدک ودعراخراب

مزوران ب دولدهشدارمیدهد،درصورتیک ب خوبی مهیدانهد
دولدروحانیهتاننددولدهایذیشیادر تهوریاس مهی ،به 

خودا از سرذیچیازداحکامدوحتها دمهنهویهاتد ولهی فهقهیه را
نتیدهد.

درایاارتراب۸۱،شهریورما ،۸۸۳۳سایدبهارنهیهوز نهوشهته 
اسد:دکاردیگرازسک وط ،زمیاوخان و خهودرو گهذشهته 
اسد.سطحبحثدربار گرانیب کر وتخممرغو...تنزلکهرد 
وشاهدیمک بخشعتد ایاز ام برایتیمیها مه هاش خهود
مشکلدارند.درایامیان،اماهی نشان ایمرنیبرت شدولهد
در هدمدیریدود یدمشاهد نتیشود.دالرت بهار نهیهوز به 
دلیلاصلیایابیدت شیددولدک هتاناا رای نسهخه ههای
نولیررالیصادرشد ازسویصندومبیاالتللیذولدر ارهتهدهاد
اینتیکند.

کشوراسد،اشار 
مدراحیمقدمک سابق ریاسدبرکتیسیونارتدادیمجل 
دو ییددردور هایذیشیارادرذروند خوددارددربخشدیگری
ازایانام دربار ذیامدهایا تتاعیوسیاسی،گرانیو افهزایهش
ریتدهاهشدارداد ونوشت اسد :دوارعاناسدک مانهگهران

بازتابهایا تتاعیمسیل هستم،چونب گون ایررمخورد که 

تحتلانبرایمردمسهخهد اسهد .عهتهد مشهکهل بهیهکهاری
ب خدوصبیکارینسل واناسد.مسیل مهمدیگرههم عهدم
تیمیاحدارلنیازهابرایعام مردماسد“.
ازمشک ت دیدیگرافزایششدیدنرختورموافزایشریتد
کا هایدروری،ب ویژ موادغذایی،اسد.دولدک در اراد اش
ب کنترلریتدهاتردید دیو وددارد،ب هررویازان نهاتهوان
ماند وتنهارویکاغذبرایافزایشریتدکا هها حهد ندهاب و
سقفت ییامیکند.تنهادریکهفت گذشت ریتدتخم مهرغ و
کر تادوبرابرگرانترشد اسد.
ارایمدراحیمقدمدربخشدیگرنامه خهود به بهیثهرهاتهی
ارتدادیدرحکومدداس میدوبهحهران شهدیهد ارهتهدهادی و
بیعدالتیا تتاعی-ارتدادی،مرفشفزایند شکا طرقاتهی ،و

نحو برخورددستگا حکومتیباانها،اشار کرد و مهینهویسهد:
هابیثرات[دربازار]...وریتدارز
درصدی...ریتد 

دتورم۴۱،۸۱
با ...ک مو بافزایشریتدکا هایوارداتیوب ترعانسهایهر
کا هاشد اسد،درنهاید،مردمفقهیهرتهر و سهفهر ههای انهها
کوچکترشد اسد.ایاود یدبسیهار نهگهران کهنهنهد اسهد.

دمدراحیمقدمدرذاسخب اینک دولدبایدچ میکرد و نهکهرد؟

شمارۀ ۱۱۱۱
گفهد :دبهایهد کهار را
بهه دسههد اهههل ان
میس ردند.اگرکاردر

دسهد اهههل ان بههود
مسههائههل ایههنههطههور
نتیشد“.

هت شواهدبر ایها
د لهد دارنهد که بها
اعتال تهحهریهمههای
ارههتههدههادی ،بههحههران
هت  انر ارتدادی-
سیاسیرمیمعتیقتهر

شد اسد.به گهزارش
تابنا،،ب نقلازنامه 
نیوز۸۱،شههریهورمها 
  ،۸۸۳۳ابهههراههههیهههم
رزاری ،ارهتهدهاددان،
مههیگههویههد :داکههنههون
مهمتریاتهدیدایهران

فقرشدیهد ،بهیهکهاری
گسترد ،عدمتوانهایهی
بسیهاری از مهردم در
ذرداخدکرای خان وذولدارترشدنذولدارهاسد.
ب گزارشروزنام ستار صرح ۸۸،شهریورما ،۸۸۳۳مرتضیافق ،عضوهیئدعلتی
گوید:د[رمیم]بیشازایانتیتواند بهرای حهل مشهکه ت

دانشگا شهیدچتران،می
کنونیواردعتلشود.نقشدولددرارتدادحدود۸۱درصداسد.دبحرانارهتهدهادی
درکشورب در ایازوخامدرسید اسد،ک  اینکحتیسرانرمیم ومسئو نامهور
دولتیرادرب کتتاناننیستند.
لس روزیکشنر ۸۱،شهریورما ،۸۸۳۳هیئددولدب ریاسداسحام هانگیری،
م اوناولحساروحانی،تیمارتدادیدولدراموظفکرددتابررسیسهمهریهک
هایبرونرفدازود یدکنونهی و

ازمتغیرهایخار یوداخلیتیثیرگذاربرارتداد،را 
سناریوهایمتفاوتومتناسبباشرایطگوناگونرابررسیوب هیئدوزیرانارائ دهند.
درهتیاارتراب،ارایمرتضیافق ،میگوید:دود یدکنونییکشرایطعادینیسهد
ک بتوانیمبافرمولهایرایجارتدادیمشک تراحلکنیم.دربار متغیرهایخار هی
تاثیرگذاربرارتدادکشورمیتوانگفدحدود۳۱درصدارتدادایرانب صورتمستقیهم

وغیرمستقیمب صادراتوب ویژ صادراتنفتیوابست اسد.بنابرایابه دلهیهل رهطهع
درامدصادراتنفد،ردرتمانورچندانینداریم.دکسانیک اندکیباارتدهاد اشهنهایهی
خوبیمیدانندک چنیاعدمتناسریبیارشت هایمختهلهف ارهتهدهاد مهلهی

دارند،ب 
ن تنها بیانگرواذ ماندگیعتیقارتدادی،بلک درعیاحالمویدو هود بهحهران مر 
ارتدادیدر ام اسد.درایاراستا،ارایمرتضیافق میگوید:یکتحقیق سهریهع
اولی برایشناساییمشک تاصلیتولیدکنندگانداخلی زماسد .شهایهد حهدود ۸۱
درصدمسائلانهاب تحریمهاوابست باشدوبقی انداخلیاسد.باریارداماتمربوب

هادرسطحیذاییهاتهر از ظهرفهیهد

ب بخشهایحاکتیداسد.تولیدبسیاریازبنگا 
هاانجامشد ،ذولهاب بخشتولید امهد  ،امها حهدود  ۲۱درصهد


گذاری
اسد.سرمای 
ظرفیدبنگا هایکوچکومتوسطخالیاسد.موانعداخلیک در۴۱سهال گهذشهته 
خودراب انهاگرفتارکرد ایم،ا از رشدتولیدرانتیدهد[روزنام سهتهار صهرهح۸۸ ،
شهریورما .]۸۸۳۳ذیکر هائیک ارایافق ارائ دادمرفایورشکستگیارتدادیرمیم
رابیشازذیشاشکارمیکند.وار ید امرایااسدک اکثریدتود هایزحتتکهش به 

ماهیدددمردمی  تهوریاس میک کشوررادرسراشیبسقوبسوم داد اسهد
ذیبرد اند.تود هایمیلیونیمردمتوانتحتلرمیمددمردمیراندارندومهرهارز انهان
کتکارگهانههای سهرکهوبهگهر از

ب اشکالگوناگونادام دارد.گرچ رمیممیکوشدب 
اعت ی نرشمردمی لوگیریکند،اماهمتجربۀکشهور مها و ههم تهجهربهۀ دیهگهر
کشورهایدیکتاتورینشانگراناسدک باتکی برسرنیز نتیتوانبرایمدتیطو نی
برمردمحکومدکرد.

 ۵دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱

شمارۀ ۱۱۱۱

ادامه رویدادهاى ایران ...
دشوارى هاى روز افزون جامعه ورزشى و سیاست هاى
مخرب رژیم
اعدامنویدافکاری،ورزشکارمردمیکشورمان،ع و بربازتاب گسهتهرد 
داخلیوخار یانوخیزشمو یتاز ازخشموتنفر عهتهومهی از رمیهم
و یدفقی ،مودوعمهمبودنو ودورزشکارانوم یشدانان نهیهز را در
اندیش هایهتگانیب بحثیا تتاعیتردیلکرد.ورزشو ام ه ورزشهی
ایدسهدبه گهریهرهان

کشورماسالهااسدک بام ضلهاییمت ددوریش 

اسد.برخ ترلیغاترستیایمشتئزکنند ک تدویریدلوک داز ام 
ورزشیایرانارائ میکندوازایاطریقودرذیونهد بها د لههای عهرصه 
ورزشکشورمرالغیهنگفدب  یهب ارهازاد هها ،فهرمهانهدههان سه ها  ،و
هایخدوصیسرازیرمیکند،ود یدورزشکارانب لحا درامهد و


شرکد
هاوزورگوییهاازسوینهادهای

گذرانزندگیبسیارناگواراسدوباتر یض
امنیتیوحکومتیتوأماسد.
باو ودمسئو نوکارگزارانیفاسددررأ امورورزش کشهور که  هز
حفظردرتبازبانزوروهترا انچ اولکردنثروتکشهور که به دسهد
هایکاروزحتدحاصلمیشود،هدفیدیگرندارنهد ،انهتهظهار

توانایتود 
ذا،دستیازمسئو نریزودرشدنهادهایمهخهتهلهف ورزشهی حهکهومهد

تهوریاس میانتظاریاسدب بیهود .فسادساختاریدرتتامنهادها
از تل نهادهایوابست ب رمیمک برعرص هایگونهاگهون ورزش کشهور
دسدانداخت انددشواریهایزیادیبرایذیشرهرد امهر ورزش در کشهور
ایجادکرد اسد.
گرو بزرگیازمسئو نورزشرمیمو یدفقی باذیشهیهنه عضهویهد در
س ا وبسیجباایاد لهاارترابتنگاتنگدارند.وزیرورزشدولدروحانی،
بالدودرعیاحالحلق ذهیهونهد

مس ودسلطانیفر،ب بسیجیبودنخودمی
د لهایعتد بافدراسیونهایورزشیکشوراسد.
ورزشکارانومربیانورزشکشورمابارهانسرهد به گسهتهرش فسهاد و
هاییگوناگونانتقادواعتراضشانرابیهان

تر یضدرورزشکشورب  
شکل
هایایااعتراضهازبان کشهیهد اسهد ،ا هرای

کرد اندوهرگا ک ش ل 
نتایشهایمضحکمرارز بافسادازطر رمیمب رویصحن اورد شهد 

اسد.ب طورمثال،ایلنا۸۱،خردادما ،۳۳نوشت بهود:دسهران فهدراسهیهون
فوترالدرسالهایاخیرب دنرالذرکردن یبخودبودندتااینک فوترالرا

درایرانتوس دهند....عیبرط اازتوپفوترالومستطیلسرزنیهسهد.
مشکلافرادیهستندک باکتالوراحددرفدراسهیهون فهوتهرهال حهادهر
شوندومیخواهنددوبار ب ردرتبازگردندتاازصندلیفدراسیونفوترال


می
سوءاستفاد کنند.صندلیریاسدفدراسیوندیگرصندلیخدمدب فوترال
نیسد،صندلیایاسدبرایتجارتکردنوسوءاستفاد برخیاز افهراد از

ایا ایگا .درفوترالمیگوینددرستیوصداردازدفتررئی به زمهیها
فوترالمنتقلمیشود.دب عرارتی،ابازسرچشت گلالوداسدو مه هضهل

یادشد فقطمخت ب فدراسیونفوترالنیسد.درهرگوش ایازفوتهرهال
هایورزشیکشورمانک نظرافکند میشود،نامیازسرداران

ودیگررشت 
س ا ذاسدارانودخالدهایاناندید میشود.میلهیهاردهها تهومهان درامهد
فوترالایراناز تل تجارتذرسودذخشتلویزیونیمسابقاتواگهههیههای
انتحدنظرسردارعزیزمحتدیمدیریهد مهیشهود ،یه هنهی فهردی که 
هم اکنونرئی سازمانلیگایراناسدومسابقاتلیگبرترایران تهحهد

شود.هنگامیک رسواییررارداد بها ویهلهتهوته 


نظرومدیریداوبرگزارمی
بلژیکیدررسان هایهتگانیدرزذیداکرد،روزنهامه شهههرونهد درایهابهار 
نوشد:دهنوزبسیاریازاهالیفوترالنتوانست اندعتقایافا ه را در،
کنند...امااگرفکرمیکنیددررمار،ویلتوت برایفوترالایرانههتهیها

۱٫۵میلیونیورواسد،سخددراشترا هستند.د
هایارتدادیایکه به 


کشیدرورزشواسیب
تر یض نسیتیوحق
ورزشکارانوب ویژ ورزشکارانزنرواداشت میشود،درمدیریهد ههتهیها
سردارانفاسدومتحجرس ا ذاسدارانانجامشد اند.هی ک نهتهیتهوانهد

منکرو ودتر یض نسیتیدرورزششود،دارند سهتی تیراندازیالت یه 
ریومیگوید:دورتیب عنوانی زنایرانیتوانستمبا تریارنکیهنهگ

۱۱۸۱
هانیدرتیراندازیراکسبکنم،متیسفان هی عک ال تلییاواکنشهی از
سویمسئو نیامدیرانورزشیباایاموفقیدندیدم.دهتچهنهیها حهتهیهد 
عراس لی،کارات کاروزنب اداف ۱۱کیلوگرمکشورمان،یاداورشد :دنهتهایهج
خوبزناندرمسابقاتمختلفحکایدازایاداردک اگهر ورزش زنهان به 
هتانانداز ک ورزشمردانموردتو وحتایدررارمیگیرد،حتایدشهود،
انانمیتوانندهت ایمردانوحتیبیشترازانانموفهقهیهد کسهب کهنهنهد.

متیسفان حامیانمالیگرو هایورزشیمردانحادهر نهیهسهتهنهد رهراردادی
همسطحمردانبرایورزشزنانامضاکنندایادرحالیاسدک حتیبرخهی

اززنانورزشکاردارای ایگاهیبا ترازمرداندر سهطهح اسهیها و  هههان
هستندد.برخوردامنیتیواعتالتر یضدرحقخواههران مهنهدهوریهان ،از
ایدیگرازبیعدالتیو تهره هیهض در

ستار هایورزشووشویایران،نشان 
ام ۀورزشیایراناسد.روزنام شرم۱۱،مردادمها امسهال ،مهینهویسهد:
دمودوعتاز ایک باعثب حاشی بهردن فهدراسهیهون ووشهو شهد  ،حهکهم
محرومیتیاسدک کتیت انضراطیایافدراسیونبرایخواهرانذرافهتهخهار
مندوریانصادرکرد اسد....حا نزدیهک به یهک سهال از مسهابهقهات
رهرمانی هانیشانگهایگذشت وبامثردشدننتهونه دوذهیهنهگ مهریهم
هاشتیداغدلخواهرانمندوریانتاز شد تاب گفت خودشاندنرال حهق
شانباشند....خررمیرسدک مریمهاشتیازایادوخواهر که 

ازدسدرفت 

هاهمتیتیبود ،ب کتیت انضراطیفدراسیونووشو شهکهایهد


هاباان

سال
برد اسد.فدراسیونیک تاز رویکارامد وشایعشد در تدهتهیهمگهیهری
چندانمستقلنیستند....ایاکتیت دوروزذیشباانتشاربیانهیه ای بهاعهث
غافلگیریوت جبخیلیهاشد،ازاهالیورزشگرفت تاعتوم ام .بیانیه 
کتیت انضراطیب ردریتندبودک حتیدرمتاانازعرارت٬اردامات دهد
منافعملی٬استفاد شد اسد.اعضایکتیت انضراطیب استنادبند ٤مهاد 
اییانام انضراطیمسابقاتورزشی،شهربانومندوریانراب مدت٠٢ما و
 ٨
سهی مندوریانرا...ب مدتهشدما محرومید از حضهور در مهیهادیها
ورزشیمحکومکردند.سؤالاینجاسد...چرابایددرمتها حهکهم صهادر از
عرارت٬ارداماتددمنافعملی٬استفاد شود؟حکممحهرومهیهد خهواههران
نظرمیرسدک تاکنونمشهابه 

ذرافتخارووشوکارستیرمیب ردریعجیبب 
اندرهی رشت ایدید نشد اسد.دشایانذکراسدک مهریهم ههاشهتهی،
ولیفقیه ههدیه داد بهود درحهالهیکه 
ورزشکاردوذینگی،مدالخودراب  
خواهرانرهرمانمندوریانحادرب ایاکارنشدند.باایاافهتهضهار ایهنهک
ب دلیلدوذینگورزشکاربسیجی،ی نیمهریهم ههاشهتهی ،مهدال از سهوی
مهیشهود .مهودهوع خهواههران
فدراسیون هانیازولیفقی بازذ گرفته   
مندوریانتنهاموردینیسدک بااعتالنفوذدرفدراسیون به تهره هیهض و
کشیمنجرمیشود.نتون دیگر،تر یضدرحقزنانتیمملی ههنهدبهال


حق
اسد.فدراسیونهندبالازچهارمتیرما رراراسداسامیکادرفنیتیمملهی
زنانراک مشخ شد اع مکند،ولیب دلیلشهیهوع کهرونها امهور اداری
زمانبرشد اسد.الرت ایااردامیحسابشد ب هد ساکدکردنصدای

اعتراضزنانهندبالیسداسدوکرونافقطبهان اعتالایاتر یهض اسهد.
دلنتیزند،تا اییکه حهتهی

ود یدشطرنجبازانکشورمانهمچنگیب 

ادامه در صفحه ۱۵

 ۶دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱
ادامۀ تالش دیكتاتورى والیى براى تغییرهاى شكلى ...
ّ
اند.امادرروندتحو تس سالاخیر،هت ایا سهرمهایه و ههزیهنه 
کرد 
سوخدشدوب هوارفدوب رولم رو اکنهون دعهلهی مهانهد اسهد و
حودشد!وار یدایااسدک هشدسالریاسد هتهههوری روحهانهی و
سخنوریهایاوواطرافیانشچیزی زب نتایشگذاشتها تهغهیهیهرههای

صوریوشکلیبرنام ریزیشد درمجتوع حکومدو یینرهود اسهد.
ایاتغییرهان فقطتغییریدرماهیددیکتاتوریدیهنهی حهاکهم به و هود
نیاورد ،بلک ود یدرابرایطرق کارگروزحتتکشانبسیهار بهدتهر کهرد 
اسدوسرکوبخشاحکومتیبرایمهههار کهردن اعهتهراضههای مهردم
هتچنانادام دارد.
رمیمو یدفقی اکنونباردیگرمانندسال،۸۸۳۸دراستان انتخهابهاتهی
دیگر،ازنظرسیاسیوارتدادینامت ادلشد وبام ضلخودداریمهردم
ازشرکددرانتخاباتریاسد تهوریدرسال۸۴۱۱روبرواسد .شهواههد

گویایایاوار یداسدک ازیکسودستگا امنیتی-ترلیغاتی هتهههوری
اس میباشیو ب کارگیریدردرتنرمدبراید ذبحداکثریدوارد عهتهل
شد اسدوازسویدیگر،شتاریازهتان ریانهاوفه ها ن سهیهاسهی
دلبست ب دنظامدو یی،بااشتیامبراید ذبشدندوکتک کهردن به 

دیکتاتوریحاکمب شکلهایگوناگوناع مامادگیمیکنند.
روشااسدک سرانحکومدو ییودررأ انهاعلهی خهامهنه ای بها
چالشهایعظیتیروبرویندوهرگون اعترارنظریرادر چشهم مهردم از

دسدداد اند.انانب خطراعتراضهایمردمیبرایدنظامدشاناگا انهد،
چونانرادراعتراضهایگسترد دی۳۱وچهنهدی به هد در ابهان ۳۱

ب ودوردید وب خوبیاحسا کرد اند.براسا تجرب میتهوان گهفهد
ک ماباحکومتهی روبهرو هسهتهیهم که در کهنهار سهرشهد واذه گهرا و
اندر رواموسازماندهیدسدیافت اسدکه بهرای

استردادیاش،ب ّ
مدیریدتهدیدهای دی،ب ویژ از انبمردم،گزین هایگهونهاگهونهی را
برایدحفظنظامدمیتوانددرنظربگیرد.

برایمثال،درسال،۸۸۳۸خطررئی  تهورشدنس ید  هلهیهلهی در
حکمنامزداصلیبرایدیکدسدشدنحکومددب طوروسی یاز را ههای
گوناگونوبرایهرا افکنهی در مهورد تهداوم نهوع ریهاسهد هتهههوری
احتدینژادوادام فشارتحریمهایبانکی-ارتدادیامریهکها به افهکهار

عتومیتزریقمیشد.ایادرحالیبودک درهتانمورع،نتایندگان ویهژ 

علیخامن ایدرعتانبانتایندگانارشددولدامریکادرمهورد تهخهفهیهف
فشارهایکترشکاتحریمهاسرگرممذاکر محرمان بهر مهحهور مسهئهله 

هست ییبودند.درانباز زمانی،ی نیچندهفت ررلاز انهتهخهابهات ،۳۱
خوبیمیدانستندک عندریمانند لیلیوکارنهامه او در

سراندنظامدب 
مذاکراتبیاالتللیب هی و نتیتوانسددرب نتیج رساندنمهذاکهرات

هست ییباامریکاوهتوارشدنمسیرامضایبر امعتلکند.از ایها رو،
ُ
تیتیبسیارم ّ
جربتر و مهورد اعهتهتهاد
درانمقطعزمانیدروریبودک
درهرریدعهد دارادار دستگا ا راییووزارتامورخار یشهود و بهرای
کاهشدادنفشارتحریمها،ک ب دهاب بر امونرمشرهرمانان منتهههی

شد،وهتچنیابرایکاستاازفشاربرامد ازموجاعتراضهایمردمی و
دفعخطربااستفاد ازدردرتنرمد،واردمیدانشود.بدیاسانبهود که در
ناراعتدالگرا-اص رطلببرمحور رههرهری رفسهنهجهانهی-

خرداد۳۱
روحانیا از یافددرحکمدبهتریاگزین دازمیان ریانهایحهکهومهتهی
ک خواهانذیوندهرچ بیشترارتدادایرانباسرمای داری  هههانهی اسهد
برایدحفظنظامدواردمیدانشود.
اکنوننیزاصحابردرتحکومتیوهتهچهنهیها انهواع انهدیشهکهد هها
هایگوناگونیرابرایدحفظنظامدازمایشمیکنند.برایمثال،بهار

گزین 
دیگرشاهددامن گرفتاروشهایشناخت شد ررلیبرایازمودنافهکهار
عتومیوایجادد ّومناسبدهستیم.ایابار،ب ریاسد تههوری رسهیهدن
یکنظامیرادرافکارعتومیازمایشمیکنند.الرت رئی  تههور شهدن

یکیازگزین هایموردنظر
حتتا
یکنظامی-وب احتتالروی،س اهی-
ّ
درانتخابات۸۴۱۱خواهدبودک مای نگهرانهی  هدی اسهد .ایها روزهها
رسان هاییمانندداندا نیوزدبسیارف الشد اندودرحکماندیشکد هایی
الیدوورودمحتاطان ب برخهی از عهرصه هها را
عتلمیکنندک ا از ف

ِ
دارند.برایمثال،هفت گذشت اندا نیوزباردیگرایامودوعرابا اب و
تابمطررکردک دسرداردهقانوسردارع ییدرانتخهابهات  ۸۴۱۱به 
عنوانکاندیدا[مطرراند]… سردار دههقهان حضهورش رهطه هی بهود و

ّ
مدتهاسدب برگزاری لساتیباافرادوگرو هایمت ددمیذردازد.د

شمارۀ ۱۱۱۱
درحالیک دستگا هایامنیتی-ترلیغاتی تهوریاسه مهی و انهدیشهکهد ههای
تغییرهایصوریوظاهری بهههیهنه 
ییا
ِ
حکومتیگزین هایگوناگونیرادرفرایندت ِ
برایحفظدیکتاتوریدینیباتیثیرگذاریبرافکارعتومیوهدایهد کهردن نهتهیهجه 
زمانطیفرابلتو هیازنیروهها و چهههر ههای

انتخاباتاتیازمایشمیکنند -
هم

سیاسیازاص رطلرانحکومتیگرفت تابرخیازف ا نوگرایشهایسیهاسهی بها
دتابلویچ دنیزبادر،درورتلحظ ب صورتبرنام ریزیشد برایکتک کهردن
ب ایاتغییرشکلدردیکتاتوریو ییوامکاندستیابیب راندسیاسیدرزیرسهایه 
حکومدو ییدرداخلوخارجکشور،ودرارتراببایکدیگر،واردمیدانشد اند.
برایمثال،بانزدیکترشدنب موعدانتخاباتریاسد تههوری ،مسهئهله خهطهر

دبیاعتتادیمردمدنسردب حکومداس میوامکهان شهرکهد نهکهردن مهردم در

انتخاباتاتی،فکرطیفیاز ریانهایخواهانحفظو ادامه دنهظهامد را به خهود
مشغولکرد اسد.شرکدنکردنمردمدرانتخابات۸۴۱۱ب م نایازدسد رفهتها
فرصدبازگشداص رطلرانحکومتیوب خدمدگرفت شدنانها و ههوادارانشهان
برایدحفظنظامددرزیرش ارد ذبحداکثریدولیفقی خواهدبود.
بندیهاوچهر هایشاخ اص رطلرانحکومتیوبخشی از
ازهماکنونگرو  
چهر هایسیاسیدرداخلوخارجکشوروذادوهایریزودرشدانهاک ورود مهردم
ب صحن ّ
تحولکشورراتهدیدیبرایدنظامدمیداننددسدب کارشد اند.درهتیا
ارتراب،انتشارنام ُ
دمدلحان ددیگریاز انبایدالل موسویخوئینیهاخطهاب به 
اص رطلران،وهتچنیامداحر اندا نیوزباس یدحجاریاندرهفت ررل رهابهل
تو اسد.
موسویخوئینیها،دبیرکلمجتعروحانیونمرارز،در حهدود سه مها ذهیهش در

نام ایسرگشاد خطابب خامن ایوسرانحکومداس میهشدار داد بهود که 
رابلدوامداسد.او
اعتتادیوبیاعتقادیمردمنسردب مدیریدک نکشوردغیر 


بی
ّ
هایمادیوا تتاعیبیاعتتادیمردمبه 
هفت گذشت باردیگربدونتو ب ریش 
عدالتیعتیقووسیعنهادین شهد در دارهتهدهاد سهیهاسهید

دیکتاتوریحاکموبی
ِ
حکومددینیکنونی،بازهمهتانانشایکهن شد اص رطلرانحکومتیراتهکهرار
هایسیاسیوارتدادی ناحیدرچارچوب

هاحفظراند

خوئینی
کرد.هد موسوی
ِ
حفظحاکتیدداس مسیاسیداسدک ب بهان دفاعازانچ انرادنتاد تهههوریهد
نظامدمینامد،حکومدو یدفقی رابادسایر تهوریهایدنیاددریککاسه رهرار

هاخوبمیدانندک بهرای حهفهظ مهنهافهع و


دهد!کسانیمانندموسویخوئینی

می
راندهای ناحیباحفظرابط بارأ حکومد،ی نیباولیفقی ،بایدبناب خواسهد

اوعتلکنند.ازایارو،درشرایطبحرانیکنونیفرارویحکومداس می ،ایهدالهله 
موسویخوئینیهاب هترا بیانانتقادهاییبیاثر-ی نیتودیحوادحات-مهوظهف

اسدک برایکتکب دنتایند خدارویزمیادواردمیدانشود.ایا یه هنهی بسهیهج
اص رطلرانحکومتیو ذبدیگرنیروهاب مهنهظهور کشهانهدن مهردم به سهوی
هامیگوید:
صندومهایرأیانتخاباتخرداد.۸۴۱۱چنیااسدک موسویخوئینی 

دزماناناسدک تتاماحزابوگرو هاوف ا نسیاسیازهررشر و  هنهاحهی در
انتخاباتحضوریف الداشت باشند.د
سخنانحجاریاندرمقامدتئوریسیااص حاتد(دروارعاص رکردندیکتاتهوری
و ییوحفظان)نیزدرذیبسیجکردناص رطلرانحکومتیودحفظنظهامد از را 
هتهول اصه رطهلهرهان
ذبنیروازمیان ریانهایسیاسیاسد.طرهق روال مه
ِ
ّ
خارجکردنکلیددنظامدب  ایذرداختها به رابهطه 
حکومتی،اوبرایاززیردرب
میانرأ هرمردرترمیمو ییباسرمای هاوثروتعظیمانراشت شد ب برکدسه 
ده برنام هایارتدادینولیررالی،مسئل دعدماعتتادمردمد به حهکهومهد را به 
هایرریبدتقلیلمیدهد.

دروغگویی،مدیریدنامطلوب،وحضوردارازاد های نار

یدایااسدک اص رطلرانحکومتیمانندحجاریانب خطربهیاعهتهتهادی
وار ّ
مردموعلدان،ک ود یدارتدادیفا بارکنونیاسد،ذیبهرد انهد .امها انهان
ن فقطهنوزهتانتفکرشرانورم رادرموردرسیدگیب ود یدنابسامهان طهرهقه 
بسدنظریایروبروشد اندک 

کارگر،زحتتکشانوفرودستاندارند،بلک باچنانبا
وارنظرهاینولیررالی،ان ههم بها وام ههای خهار هی مهادراوردی و
ب  زتکرارای  ّ
تودیحاتیب شدتمغشوش،حر دیگریبرایگفتاب مردمندارند .بهرای مهثهال،
حجاریاندربار اینک ایاهنوزراهیبرایاعتتادسازیباحاکتیدو وددارد،چهنهیها
سخنانمغشوشیرابیانمیکند:دمام تقدمرا اعتتادسازیدرکشوریبا شهرایهط

ما،هتانمقول مرارردیا careکردناسد.ماموافقدولدصدره ای نهیهسهتهم و
َ
ُ
دانم،منتهادرایرانب ضیانرا بها

رانادرسدمی
اساسادولدخ ّیر )(charity state
دولدرفا یکیمیدانند.د
بایدگفدک اص رطلریحکومتیونظری ذردازانب اخر خهط رسهیهد انهد .او 
عرارتیدرادبیاتسیاسیمانندcharity stateو ودنداردوایاسرهمبندیچیهزی
هایمادراوردیوتقلیدمرتذلازنظری ذردازاننولیهرهرال

نیسد زاستفاد ازعرارت
هانینهخنهتها شهد 

راستیانگلیسیزبانک الرت انهانیزنظریاتشاندرذهن 


ودسد
ّ
اسد.دوماینک مربوبکردنوام دصدر دک باروم نایمشخ مذهرهی دارد بها
خدماتدرفا ا تتاعیدوددولدرفا دنشانگرتفهکهر
عقبماند ایاسدنسردب  ام نویاو امهروزی ادامه در صفحه ۱


 ۷دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱
ادامۀ اعالمیۀ کمیته مرکزى...
هایازادیخواهان ودداستردادی،ادبی،وفرهنهگهی

وترلیغاتی،ف الید
ها،وهتچنیاسازماندهینیروهایا تتاعیومرارز مهدنهی و

تود  
ای
صنفیکارگران ،وانانودانشجویان،وزناندررا ایهجهاد تهغهیهیهرههای
ّ
دموکراتیک،تحولا تتاعیشگرفیدرمیهاماذدیداورد اسد.ایهجهاد
هاوسندیکاهایکارگری،سازماندهیکشاورزانکشهور ،ایهجهاد

اتحادی 
نخستیااتحادی سراسریمتحدکارگرانوزحتتکهشهان کشهور ،ایهجهاد
سازمانهایصنفی وانانودانشجویان،وایجادانجتاهایصنهفهی و

مدنیزناناز تل ابتکارهاودستاوردهایف الیدحزب تهود ای مها در
ایراناسدک حتیمخالفانودشتنانحزبمانیزنتیتوانندانراانکهار
کنند.
ایها،ازهتان
ام ریالیسموارتجاع،هراسنا،ازتیثیرف الیدهایتود  
هاینخسدحیاتحزبماطرروا رایتوطهئه ههای ذهیدرذهی و

سال
ِ
مرارز باحزبمابرایریش کاکردناناز ُام راسازماندهیکهردنهد.
بقاوادام ف الیدحزبتود ایراندرهفتادون سالگذشت ،درحالیک 
بخشعتد ایازحیاتحزبدرشرایط دشهوار حهتهله ههای وسهیهع و
وحشیان ام ریالیسموارتجاعوف الیددغیررانونیدوغیرعهلهنهی سه هری
شد اسد،خودگوا نیرومندیازاصالدا تتاعهی حهزب و ریشه ههای
اسد.درتتامایادوراننزدیکب هشدده ،
عتیقاندردرون ام
ِ
ایهاراهد وحشیان تریها
نیروهایارتجاعیب بهان هایگوناگونتود  
یورشهاررارداد اند.ازدستگا هایسرکوبرمیموابست ذهلوی گهرفهته 

ک شتاربزرگیازانسانهایوا ورزمندگانرهرمانتود ای ههتهچهون
روزب ،سیامک،مرشری،وکیوان...راب  وخ هایاعدام سه هردنهد ،تها
مزدورانرمیمو یدفقی ک دربزرگتریاکشتارسیاسیتاریخمیها مها
هزارانزندانیسیاسیراب خاطرذایرندیب ارمانهایطهرهقه کهارگهر و
ازادیمیهادرشکنج گا های تهوریاس میرتلعامکردند،ت ش
بیورف ام ریالیسموارتجاعداخلیهتوار متو  لوگیری از فه هالهیهد

سیاسیوتشکی تیحزبتود ایرانبود اسدک هتچنهان نهیهز ادامه 
اندازیکارزاروسیعوبیورف ترلیهغهاتهی بهر

دارد.بخشیازایات ش،را 
ددتشکی توسیاسدهایحزبتود ایرانوتاریخانبود اسد .ایها
کارزارامروز ب کتکبود عظیمدستگا هایامنیتیرمیمو یدفقیه 
هتچنانادام دارد.
 اگرچ درطولهفتادون سالگذشت ازچ و راسهد بهر حهزب مها
تاخت اند،واگرچ دستگا هایترلیهغهاتهی حهکهومهدههای ارتهجهاعهی و
تهحهریهف رویهدادههای
بلندگوهایام ریالیسم هانیت شکرد اندتابا
ِ
تاریخی،ماهیدانق بیورزمند حزبمدافعمنافعطرق کارگر و ههته 
زحتتکشانکشورراوامگون نشاندهندوحزبماراازمیدانمرارز ب در
کنند،ولیحزبماذیگیران وباسربلندیب مرارز هت  انر خهود ادامه 
داد اسدومیدهد.هد ارتجاعوام ریالیسمدرسراسرحیاتطو نهی
حزب،حتل ب شالود هایفکریوسیاسیحزبومحرومکردن امه ه 
ماازتجرب وتوانحزبدراگاهیرسانیب زحتتکشانوسازماندههی و
هدایدکارگرانوتود هایمحرومدرمرارز شاندررا رسیدنب حهقهوم
خودبود اسد.
هممیهنانگرامی!

هفتادونهتیاسالگردحزبتود ایراندرشرایطی فهرا مهیرسهد که 
میهامادربحرانعتیقارتدادی-ا تتاعیوبحرانبیتاریهته گهیهر
خاطرسیاسدههای

هاهزارتاازهممیهنانماب 

کووید۸۳-فرورفت ود 
غیرمسئو ن وفا بار تهوریاس می انوزندگیخودرا از دسهد
داد اند.براسا اخریااماررستیحکومدایران،تها کهنهون بهیهش از
۴۱۱هزارموردتیییدشد ازابت ب ویرو کرونادرایرانگزارششد که 
ایاررمذ ازامارمرت یاندرکشورهند-با بهیهش از یهک مهیهلهیهارد
ت ید-با تریاررمابت ب کرونادراسیااسد.م اونوزیربهههداشهد
ایرانروز۱۱شهریوراع مکردک اگر تهوریاسه مهی نهتهوانهد رونهد
شیوعکروناراب سرعدمتورفکند،احتتالاینک ت داد انباختگان بهر
اثرهت گیریب ۴۵٬۱۱۱نفربرسدو وددارد.بیشتریارربانیهان شهیهوع
کرونادرایرانازمیانمحرومانوزحتتکشان و از  هتهله شهتهاری از
ذزشکانوذرستارانودیگرکادرهایدرمانیزحتتکشبود اسد.
سیاسدهایفا بار تهوریاس میدرمقابل باهت گیریکرونا و

بیتاریکووید،۸۳-درکنار ِاعتالسیاسدهایارتهدهادی نهولهیهرهرالهی،
میلیونهاایرانیراب لشکربیکاراناشکاروذنهانکشهور افهزود اسهد.


شمارۀ ۱۱۱۱
اماررستیخود تهوریاس مهی ،بهیهش از ۱۵درصهد از
امروز ،حتیبراسا
ِ
ت یدکشوردرفقرب سرمیبرندوحتیازتیمیازندگهی حهدارهل بهرای خهود و
خانواد محروماند.باتو ب اینک درامدنفتیحکومهد ایهران در سهال گهذشهته 
خاطرتحریمهایددانسانیام ریالیسمامریکابیشاز۳۱درصدکاهشداشت و
ّ 
ب
یکشورب میزانیبیسابق تنزلذیداکرد اسد،ردرتخرید مهردم و
ارزشذولمل
ّ
زحتتکشانب شدتکاهشیافت وناردایتیهاب هتانانداز افزایشیافت اسهد.
درچنیاشرایطی،سرمای دارانک نحاکمورهرریرمیمو یدفقی ،بیتو به 
هایکترشکامردم،سیاسدهایسرکوبگران وایجادفضای اخهتهنهام را


دشواری
تشدیدکرد اند.برگتاریفرد نایتکاریهتچونابراههیهم رئهیهسهی تهوسهط عهلهی
ّخامن ایدرسالگذشت ب ریاسدرو رضاییکشور،فردیک در ریهان فها ه ه 
ملیکشتار ت ِیزندانیانسیاسیدرسال ۱۲ههزاران انسهان ازادیخهوا را به 
ذیامروشارمیمدرموردهد هاوبرنام هایش
اسد،حامل
وخ هایمرگس رد
ِ
ِ
درانتخاباتریاسد تهوری سهال  ،۸۴۱۱و
هایدشوارذیشرو،از تل

درسال
ِ
ادام حکومدباتکی براختناموسرکوباسد.بیسربنیسدک درما هایاخیر
شاهدصدوراحکامظالتان اعدامبرایشتاریاز وانانم ترضدرتظاهراتسهال
۳۱واعدامکسانیمانندنویدافکاریبود ایم.هتچنیا،ود یدزندانیانسیاسی-
چالهای تهوریاس می،درحالیک شتاریازانها،از  هتهله 
عقیدتیدرسیا  
هایحکومدورفتار
سیاسد

بیگی،دراعتراضب
احتدخان

وردوان
نسریاستود
ّ
ّ
بادگراندیشاندسدب اعتدابغذایطو نیمدتزد بودند،ب شدتوخیم شهد 
اسد.
باو ودهت ایاسیاسدهایسرکوبگران ،درسالگذشت هتچنانشاهدادامه 
اعتراضهاومرارز دلیران کارگرانوزحتتکشهان کشهور بهر دهد سهیهاسهدههای

تهوریاس میوبرایگرفتاحقخودبود ایم.اعهتهدهاب دامهنه دار کهارگهران
طلبهفدت باو ودهت تهدیدهاودستگیریها ،و در ذهی ان،

ستمدید وحق

اعتدابگسترد کارگرانذروم ییشرکدنفددر نوبکشور،وهتچهنهیها ادامه 
اعتراضهایکارگرانه کوودیگرمراکزصن تی کشهور ،در کهنهار حهرکهدههای

اعترادیم لتان،ذرستاران،وبازنشستگانکشور،هتگینشانگرادام مهرهارز در
بطا ام مابرایتیمیازندگیانسانیاسد.
افزایششدیدبیکاری،ب خدوصدرمیان وانان،تشدیداهنگورشهکهسهتهگهی
ّ
واحدهایتولیدی،گرانیوتورمفزایند ّ،گسترشبیسابق ناهنجاریهایا تتاعی
ماننداعتیادوفحشاودزدی،درکنارشدتیافتا ّواختهنهام و یهورش فهزایهنهد 
گزمگانامنیتی تهوریاس میب نیروهای دگهرانهدیهش ،فه ها ن کهارگهری و
سندیکایی،دانشجویانوزنانازادیخوا ،وف ا نمحیطزیسد،سیهتهای واره هی

ام بحرانزد مارادرشرایطادام حاکتیدو یدفقی ترسیممیکند.
هممیهنانگرامی!

ُ
تربگوییم،بابسدسهیهاسهی کشهور -نهتهیهجه مسهتهقهیهم

واگردریق
بحران-
سیاسدهایدیکت شد توسطولیفقی ّوانحدارخفقاناورهت نهادهایردرتو

ُ
گیریدردسدمشتیعناصرب شدتارتجاعی،وب طورعتد نتهایهنهدگهان

تدتیم
داریبزرگتجاریوراندخوارکشورونیروهایسرکوبگر و وابسهتهگهان به 

سرمای 
انهاسد.نقشروزافزوننیروهایانتظامیوسرکوبگر-ب ویژ سه ها ذهاسهداران و
فرماندهانان-درف الیدهایارتدادی-سیاسیکشور،ودورخیزانهابرایررضه 
کردننهادریاسد تهوری(ذ ازررض کردن بهخهش بهزرگهی ّ از کهرسهیههای

مجل )ذدید ایبسیارخطرنا،اسدک میتواندخطرهایهی  هدی بهرای ایهنهد 
ّ
تحو تکشوردرذیداشت باشد.
تشدیدوخامداوداعارتدادی-سیاسیکشوروترلهیه 
اخیر،روند
تجرب دوده
ِ
ِ
سیاسدهایفریرکاران اص رطلرانحکومتیبرایتشویق کهردن مهردم به دل

بستاب نتایشهایانتخاباتیک نامزدهایشرکدکهنهنهد در ان و بهرنهدگهان و
بازندگانانراولیفقی ت ییامیکند،نشانداد اسهد که رمیهم و یهد فهقهیه 
حهاکهتهیهد
استحال ذذیرنیسدوهرگون ّتوهمذراکنیدربار اینک میتهوان از دل
ِ
ُمشتیتاریکاندیش،حکومتیمردمیبیروناورد،فقطخدمدمستقیمواشکار به 
حیاتانبرایمیهامابیشازذیشفا بارخواهدبود.
رمیتیاسدک ادام
ُ
حزبمادرسراسرهفتادون سالحیاتشهتوار مرتکروخواستار ههتهکهاری و
اتحادعتلنیروهایازادیخوا ،استق لطلب،ودداستردادکشوربود و در ایها

را ت شهایفراوانیکرد اسد.امروز نیزدربسترهت دشواریهاوخهطهرههایهی
کند،اتحادعتلازادیخواهانبیشازذیشدهروری

ک منافعمیهاماراتهدیدمی
ونیازفوری نرشمردمیاسد.کامیابیارتجاعدرادام سیاسدهای فها ه ه بهار
اشدرشرایطیامکانذذیرشد اسدک نیروههای ا هتهتهاعهی و سهیهاسهی


کنونی
ُ
ّ
طلبدچارذراکندگیمزماوعدمهتاهنگیاندونتوانست انددرحسا تهریها
تحول
ُبره هابرسرش ارهایواحددرمرارز ایمشتر،ب توافقبرسند.ت ش بهیهش از
ذیشدررا سازماندهیمرارز مشتر،نیروهایا تهتهاعهی ،به ویهژ کهارگهران و
زحتتکشان،درکنار نرشدانشجوییو وانانوزنانکشور،مهیتهوانهد را گشهای

شمارۀ ۱۱۱۱
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حاکمیت شرکتهاى غولپیكر
نفتى موجب رنج و فالکت در
خاورمیانه مىشود

بهقلم :کان هالینان

دردورانذادشاهیام راتورموستی ِن َیانخسد( ۵۱۲تها  ۵۱۵مهیه دی)
طاعونیمرموزازدر نیلتارسطنطنیه را فهراگهرفهد و مهو هب سهقهوب
ام راتوریرومشد.ایاطاعونیادمرگسیا دک نخستیها بهار از چهیها و
شتالهندوستانشروعشدوب نواحیمدیتران واروذایشتالیسرایدکرد.
ب تختیا،ایابیتاریمرگحدود۵۱میلیوننفری نی نهزدیهک به ندهف
ت یدانزمانکر زمیارامو بگردید.
کووید۸۳-بادطاعونسیا دریا ذذیرنیسد،امامتکااسدک بهر کهل
تتدن هانتیثیربگذارد.ردرتهایبزرگراد یف،ردرتهایکوچهک را
بندیهایردرتدر هانراتغییردهد.خاورمیان نتونۀبارزی
تقوید،وصف 

نشهیهاههای

ازایاگرایشاسد.ازذایان نگ هههانهی دوم ثهروت شهیهخ
خلیجفار -ی نیعربستانس ودی،اماراتمتحد عربی،کوید،ورهطهر-

کانونهایسنتیهزارانسالۀردرتی نیترکی ،مدر،و ایهران را که بهر

منطق تسلطداشتندسرنگونکردند.درحالیک ایاتهتهدنهها بهر مهرهنهای
کشاورزی،صن د،وتجارتبنا شهد بهودنهد ،امها ثهروت افسهانه ای ایها
نشیاهاناشیازدریاینفتیبودک درزیرذایشانو ودداشد.
شیخ 

ایاکشورهایذادشا نشیا،ب ویژ ذادشاهیعربستهان سه هودی ،ثهروت
خودرادررا سرنگونیدولدها،خف کردنمخالفانداخلیب کارگرفتهنهد و
ب رشدوتوس برداشتی(ررائتی)ازاس میاریرساندندک ذرورشتروریسم
ازرفقازتافیلی یارامو بشد.
و اکنون خود در دردسر افتادهاند
درس ما اخیردرامدشرکدنفدس ودیها-ارامکو-از ۲۲۱۴مهیهلهیهارد
د رب ۱۲۱میلیاردد رکاهشیافت ،ک نشانگرکاهشیبیشاز۲۸درصهد
نسردب یکسالذیشاسد.
وهتۀایاتنزلکردنناگهاندرامدب سربشیوعویرو کرونانهیهسهد.
درعرضهشدسالگذشت ،درامدسالیانۀتولیدکنند های نهفهد عهرب از
میزانیکتریلیوند رب ۸۱۱میلیاردد رکاهشذیهدا کهرد اسهد .ایها
کاهشبازتابگذارازسوخدفسیلیب انرمیهایتجدیدذذیراسدک الرته 
شیوعکووید۸۳-ب انشتابداد اسد.ایامشکهل بهرای کشهوری چهون
عربستانس ودیچالشیحیاتیاسد.کشوریبا ت یتیدرحالرشد،اکثر
هازیرسیسالسادارند.تاکنونخانهدان

وانوبیکار۲۱-درصدس ودی
هاینقدیوایجادشغلهایکاذب،ود ید

سلطنتیتوانست باذخشیاران 
رازیرکنترلداشت باشد.اماسقوبدرامدنفداوداعرا دشهوارتهر سهاخهته 
اسد.ذادشاهیس ودیوهتچنیااماراتمتحد ،ذخیر مالیایهنگهفهد
هانیزبیانتهانیسد.

دارند،اماایاذخیر 
در مورد عربستان ،یک سری اشتباهات اقتصادی و سیایاسی ،
بحران را وخامتر کرده است
ریاضدربابسدیکدرگیرینظامیبسیارذرهزین دریتاگرفتهار شهد 

حالس یدرایجادتنوعدرارتدادکشوردارد.ولی هد،محتهد

اسدودرعیا
َ
باسلتان،برانجاما َبرذروم ذانددمیلیاردد ریدریایسرخ بهرای بهنهای
ذافشاریمیکندک بنابرفرضصن د ،فهنهاوری ،و

یکشهر دید-نئوم-
سرمای گذاریراب ایاکشور ذبمیکند.ولی،ایاطررنتوانست اسدک 
سرمای گذاریچندانیراازخارج لبکند،زیراسیاسدخار ی تههها هتهی
ولی هدورتل تالخاشقچیروزنام نگارنداشتااطتینانوتردیددرو هود
التللیباعثمیشود.س ودیهها


گذارانبیا
ثراتسیاسیکشوررادرسرمای 
فقطبرایذرداخدسود۲۵میلیاردد ریارامکودرسالتا۸۱میلهیهارد د ر
واممیگیرند.

بحراننفدب برخیکشورهایخاورمیان ک برایسرمای گذاری،دریافهد
کتکخار ی،وایجاداشتغالبرای ت هیهد  هوانشهان به ذهادشهاههان
کشورهایحاشی  نوبیخلیجفار متکیهستند ،سهرایهد کهرد اسهد.
راهر حدود۱٫۵میلیونمدریرابرایکارب کشورهایحوز خلیجفهار 

میفرستدوکشورهایی مهانهنهد

لرنانخدماتمالیوکها ههای
نشهیهاههای


مدرفیبرایشیخ
حهاشهیه خهلهیهج فهار ارائه 
میدهند.

امالرناناکنونباانهفهجهاری
ا تهتهاعهی روبهروسهد ،مدهر
بدهیهایی سهنهگهیها دارد ،و

عرامهمنتیتهوانهد از عهههد 

ته هههههدات مههالههیاش بههرایههد و
صههورتحسههابهههای خههود را
ذرداخدکند،زیراریتدنفددر
هربشک در ۴۱د ر مهتهورهف
شد اسد.عربستان سه هودی
برایتیمیانیازهایبود ه اش
و وابب اشتهایسیریناذذیر
خاندانذرت دادسلطنتیاش به 
ریتدنفدحدارلبشک ای۳۵
د رنیازدارد.
ایادرسداسدک با ذهایهان
نظرمیرسدک به 

هت گیریکروناریتدنفدافزایشخواهدیافد،اماب یدب 
هایاوایلررنبیسدویکمبامیانگیارهیهتهد  ۸۱۱د ر در ههر


سطحریتد
بشک برسند.ریتدنفددر هاناززمانت شنابخردان عربستان سه هودی
برایبیرونراندنرررایکوچکتروبازذ گیریسهمررلیخوددربازارنفهد،

ایازخطاهایارتدادی-سیاسیبحرانرادرارتهرهاب بها

ذاییابود اسد.ذار 
عربستانس ودیشدتبیشتریبخشید اسد.ریاضدر نگبایتاب بها
سلتانمیکوشدتادرارتداد

بسدرسید اسد.درهتانحالولی هدمحتدبا
کشورتنوعبو ودبیاورد،تتاممساعیخودراصهر ا هرای طهرر عهظهیهم و
بلندذروازان باهزینۀ۵۱۱میلیارد ر،کرد اسد.ایاطرربرایذدیداوردنشهر
دیدیب نامدنیومددرکنار دریایسرخمیباشدک رراراسدکانهونهی بهرای
لبصنایع،فااوریذیشرفت وسرمای گذاریباشد.

درسال،۱۱۸۴دولدعربستانب عتدبهاینفدراکاهشدادتابه ررهرهای
ترشاسیببرساندوطررهایذرهزین ُحفاریدرمنطق شتالگانرا از


کوچک
رونقبیندازد.امازمانیک حرکدارتدادچیاکندشد،تقاداینفد کهاههش
یافد،وریتدنفدهرگزبهرودنیافد.
نیتیاز۸۱تولیدکنند نفددر هاندرخاورمیان اند :عهربسهتهانسه هودی،
عرام،ایران،اماراتمتحد عربی،وکوید.هت انهادرشرایطوخیتی به سهر

میبرند،هرچندک درموردایرانایامسئل باتحریمهایایها ت مهتهحهد رو

ب شدتدارد.بیشترایاکشورها،ب  زعرامکه تهظهاههرات گسهتهرد در ان
رهرریکشورراناذایدارکرد اسد،ازنظرسیاسی در داخهل مهورد تهههدیهدی
ردرتتندنرود اند.الرت درموردحکومدذادشاهیعربستانوامهارات مهتهحهد 
عربی،داوریدربار میزانناردایتیدشواراسهد ،زیهرا ایها کشهورهها و هود
دگراندیشانرابرنتیتابند.

اما خانوادههای سلطنت تا چی ممیانی خیواهینید تیوانسیت بیر
ناخشنودی مردم سرپوش بگذارند؟
ذاتریککاکرورن،کارشنا خاورمیان ،میگوید:دایاتحولهی اسهد که بها
فا ویرو کروناشتابگرفت وروالوبرنام هایسیاسیدرخهاورمهیهانه را
ب طوربنیادیدگرگونخواهدساخد.دهی مهنهطهقه ای از بهحهران کهنهونهی
دسدنخورد بارینتاند اسد.بیشتررهرران هان،ب  زرئی  هتهههورههای

دوکشوربرزیلوایا تمتحد ،ب ایا تعبندیرسید اندک دگرگونیارلیتهی
هایفسیلیمقدراصلیاند.حتی ههنهگهامهی که 

یکوار یداسدوسوخد
بیتاریهت گیرفروکشکند،مدر نفدهتهچهنهان رو به کهاههش خهواههد
گذاشد.
ایاویرو گسلهاوشکا هارادرمیانردرتتنداننشانداد اسد.ایا ت
متحد بزرگتریاردرتارتدادیونظامیدر هانرا دارد و بها ایها و هود
ب سادگیدربرابرکووید۸۳-ازذایدرامد اسد.با۴درصداز ت ید هههان،
ایا تمتحد ۱۱درصداز انراختگانایابیتاریهت گیرراب خوداختداص
داد اسد.وایا تمتحد تنهانیسد.ذادشاهیانگلستانبیهش از  ۴۱ههزار
انراخت داردوارتدادان۳درصدکاهشیافت اسد.درمقابل ،بهنهگه دش،
ُذرازدحامتریاکشور هانوبا ت یتیدوبرابر ت یدبریتانیایکریر،حدود۴
هزار انباخت داشت وارتدادانتنههها ۳۲۸

ادامه در صفحه ۱
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ادامۀ حاکمیت شرکتهاى

ادامۀ به یاد فیلیس کوارد ...

درصدکوچکشد اسد.ستیونفریدما،مدیر
مرکزذژوهش دمهوکهراسهی در موههانسهرهورگ
افریقای نوبی،میگوید:دکووید ۸۳-افسهانه 
مربوبب شایستگیوکارایی هان٬اول٬نسرد
ب  هان٬سوم٬راازبیابرد اسهد.د تهرکهیه ،
ویتنام،کوبا،ونیجری هتگیکارنام بهههتهری
نسردب بریتانیاواتحادی اروذها در مهرهارز بها
ویرو دارند.تاانداز ایایاناهتسانیب دلیل
مساتربودن ت یددراروذااسد.میهانهگهیها

سنیدراروذا۴۸سالاسد در حهالهی که در
افریقا۸۳سالاسهد .افهراد  هوان الهود به 
همرفهته بهرونداد بهههتهری
ویرو کروناروی 
نسردب  ت هیهد مسهاتهر دارنهد .امها سها
نتیتواندذاسخگویهت ناهتسانیهابرایایا

بیتاریهت گیرباشد.
درحالیک ترکی روشهایذیشرفت ردیهابهی
رابراینظارتبربیتاریسرخکایجادکهرد ،و
نیجری نیزهتیاکارراباویرو ابهو انهجهام
طورروشمندبه 

داد،ایا تمتحد وبریتانیاب 
برنام هایبهداشدعتومیتو نتیکردند یها
هاراازکارمیانداختند.اروذاوایا تمتحد 


ان
ب  ایذخیر تجهیزاتبرایرویارویی بها یهک
بیتاریهت گیر،ب کشورهاییمانندچیاتکیه 
کردندتاب سرعدچیهزههایهی مهانهنهد وسهائهل
حفاظدشخدیرادبرحسبنیازدفراهمسازند،
زیراتولیدویاذرداخدهزین انرهار و نهگه داری
ایاوسائلدرکشورخهودشهان گهرانتهر تهتهام
میشود.

اماتیمیادبرحسبنیازددردورانهت گهیهری
یکبیتاریچار سازنیسد.چیادر مهدیهریهد
بحرانبهداشتیباگرفتاریهایخهود سهرگهرم

بود.تردیدینیسدکه دیهرکهرد زمهانهی بهیها
ذیدایشویرو و به دسهد اوردن ابهزارههای
مرارز باان،وب ویهژ واکسها مهؤثهر ،عهامهل
مستقیمموجمرگو انباخهتهگهی در مهیهان
کارکنانبخشذزشکیونخستیها امهدادگهران
اسد.واکنونک رونقارهتهدهادی در چهیها
بازگشت اسدوانداز ان تها حهدی اسهد که 
میتوانداثریبسیارناچیزرویافزایهش بهههای

نفدداشت باشد،ایا تمتحد ،بهریهتهانهیها ،و
اتحادی اروذادربات ریدسدوذامیزنندک از
رکودارتدادیایذهرمشهقهد در ایهنهد خهرهر

میدهد.

الگویسیاسدهاینولیررالیمانند گهرفهتها

مالیاتکمازثروتتندان،خدوصیسازیمنابهع

کفایتیاش

عتومی،واتکاب بازارازاداکنونبی
رادربرابریکفا طری ینشانداد اسهد.
رابط بیاثروتوبروندادهایمطلهوب تهنههها
زمانیکارامدیدارد که ان ثهروت در مهیهان
بیشتریات دادمهردم ،و نه شهتهاری انهد،،
سرمای گذاریوهزین شود.
طاعونموستینیاام راتوری روم را به زانهو
ِ
دراورد.بیتاریهت گیرکروناب احتتالزیهاد از
ذ چنیاکاریدرایا تمتحد بهرنهخهواههد
مشیههای غهلهط و
گیریخط 

امد.اماایاهت 
ایراب نتایهش گهذاشهته 
هایساختاری 

د ف
اسد که ثهروت روی انهها کهاغهذ دیهواری
میچسراند-تازمانیک چیزیمثل کهوویهد-

۸۳ذیداشودوزرموبرمسیستمراعقببزند.

درکنگر افتتارایاسازمانک در۱دسامرر۸۳۱۱برگزارشد،ب عنواناولیارئی ایاسازمهان انهتهخهاب
شد.
فیلی ذ ازانق بمار ّ ۸۳۲۳اولیامقامامورزنانکشوردروزارتاموزشوامورا تتاعهی شهد که 
بخشیمخت زناندرانایجادشد بود.نقشاوبا بردنسطحزندگیوتضتیاحقومزنانیبودک تها ان
زماندرم رضاستثتارشدیدررارداشتند:استثتار نسیمیشدند،سهمناعاد ن ایازبارکارهایخان و
مرارردازکودکانب عهد انهابودبدوناینک دسترسیب امکاناتاولی زندگیبرایسرککهردن ایها بهار
داشت باشند،دسترسیاندکیب اموزش،کاراموزی،واشتغالداشتند،ازامهکهانهات بهههداشهد و درمهان و
میگرفتند ،از حهقهوم
مراررددور زایتانمناسریبرخوردارنرودند،مزدهاینابرابربامردان-تا۱۱۶کتتر -
دور زایتانومرخدیاست یمحرومبودند،وهی نقشیدرمدیریدکشور نهداشهتهنهد .اگهرچه مهردان
میتوانستنددر۱۸سالگیعضوهیئدمندف دادگا بشوند،امازنانراتا۸۱سالگیدرهیئهد مهنهدهفه هها

نتیذذیرفتند.بسیاریاززنان،بدونبرخورداریازحتایدرانون،درم رضخشوندخانگینیزررارداشتهنهد.

ذ ازانق ب،شوراهایمحلیومنطق ییتشکیلشدک وظیف شانتحققدموکراسیمشارکتیب منهظهور
توانتندسازیشهرونداندرمشارکدا تتاعیبود.درایاشوراها،ودربرگزاری رویهدادههای ههتهرهسهتهگهی
التللی،انروهیاززنانازهررشروگروهیمشارکدمیکردند .اگاهیسیاسیزناندرحالافزایشبود و


بیا
زندگیانهادرحالتغییرب سویبهترشدنبود.مهارتهایفیلی ،همب عنوانمددکارا تتهاعهی و ههم
م لم،واشتیاماوب تحققحقومزنان،باعثشدک اوتوانسداستراتژیتغییررامهطهرر و ا هرا کهنهد .او
ُ
مسئولذیشرردبسیاریازبرنام هاییبودک ب نفعزنانبود،از تل :اموزشرایگانمتوسط ودانشگهاههی،
روانیامرخدیزایتان،ایجادت اونیهایزنان،مزدبرابربامردان،وغربالگریبهداشتی.اوکهار خهود را بها
مرکزاموزشمردمیوباهد با بردنسطحسوادعتومیدرسراسرکشورهتسوکردوزنانراتشویق کهرد
ک درتوس کلیکشورشرکدکنند.چنیابودک میشدزنانیرادیدک یکروزدر تهعاوری کهتهکههای
مالیبرایساختتانفرودگا بیاالتللیف الیدمیکردندوروزدیگرب طورگروهیدرت تیریاساختاخان بها
کردند.بحثهایزیادیدرایاموردشد اسدک ایاکاردرامورزناندرگرناداوار افتینهیهسهتهی


همکارمی
بود ؟چراچنیاسؤالیذیشمیاید؟زیرامسائلیمانندخشوند نسی،گرایش نسی،وحهقهوم َ
بهاروری از
ّ
ببررویزندگیروزمر وسطحزندگیزنانبودک تها
دستورکارغایببود اسد.درسداسدک تترکزانق
ّ
ّ
نفعمردانبود،امااشترا اسداگرفکرکنیمک برنام هاییک ب زنانردرتمیداد،ک زندگهی
حدزیادیب
هامیذرداخد،ماهیدفتینیهسهتهی
انهارابهرودمیبخشیدوب ایجادروانینیمنجرمیشدک ب رفعنابرابری 

نداشد.ن فقط نرشزناندرگرنادادرحالرشدبودتاب هت مسائلیب ردازدک برزندگیزنانتیثیرداشهد،
نتایندگاناندرکنارزنانکشورهایدیگربرایگنجاندنمودوعهایگسترد تروگسترشحقومزنهان
بلک
ّ
کارزارمیکردند.سازمانملیزناندرت شبرایرسیدنب اهدا خوددرهشتتهیها کهنهگهر فهدراسهیهون

دموکراتیک هانیزناندر  ۸۴اکترر۸۳۱۸درذراگدرخواسدعضویددرایافدراسیونکرد،ک ذهذیهرفهته 
شد.درانزمان،فدراسیونباداشتا۱۱۱میلیونعضودر۸۱۸کشوروظیف دفاعازحقومزنانوکهارزار در
را صلحودموکراسیراب  لومیبرد.فیلی کارخودرااز نرشزنان گهرنهادا به عهرصه سهازمهاندههی
بیاالتللیزنانوهترستگیوترادلاموزشوتجرب منتقلکرد.

فیلی دردور زندانذ ازیورشنیروهایامریکاییرنجزیادیمتحتلشد.دررفسیکوچکدرسلولهی
کوچکحر بود.ازداشتاوسایلبهداشتیاساسیمثلحول وصابونمحرومبود.دائمدرم رضکهتهک،
گرسنگی،وانزوابود.زمانهاییبودک اوتنهازندانیزندرتتامگرنادابود.اودرکتهابههایهش به نهام

نیت 
د نگامریکابایکزن:شرایطزندانیشدنمادرگرنادا()۸۳۱۱ودرهااززنجهیهر :سهرگهذشهد یهک زن
کارائیریدردور تها م،حر ،ورهایی()۱۱۸۳انچ راک ذشدسرگذاشت اسد،وحشیان و ههراسهنها،
توصیفمیکند.دراعتراضب ود یدزندان،اودسدب اعتدابغذای۳۱روز فرسایند ایزد .بها ههته 

اینها،هنگامیک ۸۲زندانیگرنادابرنام هایا تتاعیواموزشیرادرزنداناغازکهردنهد ،او ورهد زیهادی
برایاموزشسوادذای وانگلیسیب زنانزندانیگذاشد.
نامفیلی کواردمتراد باظهوروسقوبانق بگرنادااسدوهتیش ب میانمیاید.ورایعذیشازکشت 
شدنموری بیشاپودیگران،ب بحرانسیاسیورانونیبزرگیکشید شد.درهتانزمانشهایهع بهود که 
فیلی یکیازافرادیاسدک موری بیشاپراد یفمیداندوم تقداسدک اوبایدبارهرهری مشهتهر،
دولدبابرناردکوارد(هتسرفیلی )موافقدکند.هتچنیاشایعشد بودک اووبرناردرددکشتا مهوریه 
راداشتند.فیلی وبرناردهردوایاشای اتراک ب گفت انهابرایبیثراتکردنانق بساخت شهد بهود،
ّ
ب شدتتکذیبکرد اند.شواهدیو ودداردک نشانمیدهدبرناردوفیلی مدتهاذیشازبحراندرمهورد
تر،گرناداوتدری در زایردیگرصحردباهمکرد بودند.تردیدینیسدک اخت هایهی بهیها انههها و
رهرراندولد(موری بیشاپودیگران)و ودداشت ّ
،اماشای اتمذکورکام بیاسا ب نظرمیاید.
بیشترانتقادهاییک ازفیلی میشودیاناشیازاط عاتغلطیاسدک نیروهایامریکایی مههها هم و
رشرمتتازگرناداذخشمیکردندک ذ ازتها مب ردرترسیدند،یاب خاطرایا واره هیهد اسهد که او

ّ
ّ
زندگیروزمهر 
اماییکا)بود.اماخیلیازایاانتقادهانیزب خاطرشخدیدرویاووشیو
غیرگرنادایی(متولد
کرد،موهایارایهشنشهد اش ،و از

اوبود،مثللرا هایم تولیک میذوشید،دم ایی انگشتیک ذامی
هت مهمتر،ب خاطرت شیک برایبا بردنسطحزندگیگرناداییهاوب ویژ زنانمیکرد.اخ مکاری و
اورابرایب ضیهاناگواربود.ت شهایاوب شکلگیریذ زمین  ام ایخواهانبرابری
صراحدلهج
ّ
شدک امروز زنانتاحدزیادیازانبرخوردارند.فیلی دردوراندرمانبیتاریدر اماییکا،هنهگهامهی که 
هنوزود ید ستانیخوبیداشد،میتوانسدبنویسدوسخنرانیکندوب تشریحذدید انقه ب گهرنهادا و
ب ویژ نقشیک خودشدرانداشدب ردازد.برنارددرما س تامرر۱۱۱۳اززندانازادشدودر اماییهکها به 
هتسرشفیلی ذیوسدک سرانجامدرروز۱س تامرردرگذشد.اودردورانبیتاریفیلی از او مهرارهرهد
میکردوورتيک فیلی ازدنیارفد،درکنارشبود.


 ۱۱دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱

شمارۀ ۱۱۱۱

براى ساختن یک شیلى نو به
یک قرارداد اجتماعى نو نیاز
است
مصاحب با "دانال جادو" ،عضو برجست حزب کموناست شال
درسالهایاخیر،شیلیصحن مرارز ایبسیارنتهایهان  بهرای مسهدود

کردنرا نولیررالیسمارتدادیوب دورانداختاارثهیه شهوم کهودتهای ۸۸
س تامرر۱۱ /۸۳۲۸شهریور-۸۸۵۱کودتایهی که به به رهدرت رسهیهدن
نظامیانب رهرریاگوستوذینوش درشیلیمنجرشد-درایها کشهور بهود 
اسد.نیروهایچ ایاکشور،ب ویژ حزبکتونیسدشیهلهی ،در مهرهارز 
ذرشور وانان،دانشجویان،وسندیکاهایکارگریبهرای زدودن زخهمههای
ناشیازدیکتاتورینظامیونولیررالهاییک سهیهاسهدههای ارهتهدهادی-

ا تتاعیذینوش راادام دادندازچهر سیاسهی کشهور ،نهقهشهی فه هال و
مرتکران داشت اند.ایانیروهابرایاباورندک گرچ عتررمیهم کهودتها  در
ظاهردراواخر۸۳۳۱می دیخاتت یافت اسد،ولیمیراثرمیمکهودتها در
هت  او وددارد:درخاطراتشخدیو ت ی،درنههادههای خدهوصهی
شد کشورماننداموزشوذرورش،ودررانوناساسیعتیقانولهیهرهرالهی ان
کشورک سیستمسیاسیشیلیرادرگذشت ظالتان دیکتاتوریاشمحدور
میکندوبرسررا سیاسدهایچ مانعهاییبسهیهار دشهوار گهذر ایهجهاد

میکند.

باایاو ود،میراثمرارز انق بیحزبهایکتونیسدوچ شهیهلهی و
دور س سال دولدسوسیالیسدسالوادورالند نهیهز و هود دارنهد .به رغهم
مخالفدرهرراننظامیددرانوناساسیو ی الیگارشیشیلی،مهقهاومهد
مجددمردمهرگزازبیانرفدوتسلیمکودتاچیانوحامیانامریکهایهیشهان

نشد.ب طورعتد رشرهایزحتتکشومردمشیلیازمرارز نیروههای چه 
برایتغییررانوناساسیشیلیحتایدمیکنند.سرخوردگیاززندگیکهردن

درلواینولیررالیسمطغیانیگسترد درخیابانهایشیلهی به را انهداخهته 
اسد.امااگر ایگزینیبرایسیاسدهایشکسدخورد نولیهرهرالهی ذهیهدا
نشود،فرصدتاریخیب دسدامد ازدسدخواهدرفد.
ایرادرخیهابهانهها از

شیلیدرسالهایاخیرخیزشا تتاعیبیسابق 

سرمیگذراندک نتودارشدتسرخوردگیمردمازشرایطدشوار زنهدگهی بهر

اسا الگوینولیررالیاسد.اگرچ بسیاریازمردمشیلیرهرراندستهگها 
حاکت ازهتۀطیفهایشرامسربشرایطنابرابریوفسادحاکمبهر کشهور
میدانند،اماشتاراندکیازانانهمبود اندک دربرابرگرفتاریهایوار هی

هاثابدردمبود اند.دانیل  هادو ،عضهو

مردمزحتتکشوذاسخگوییب ان
حزبکتونیسدشیلیوشهردارناحیۀرکولتایسانتیاگو،یکیازسرکهردگهان
ِ
اناناسد.
موفقیدکاندیداهایحزبکتونیسددر انهتهخهابهات ذهارلهتهانهی و نهیهز
هایکشوردرسالهایاخیرب نیروهایچ و طهرفهدار طهرهقه 


شهرداری
کارگردرب چالشکشیدننیروهاینولیررالیستیحاکمروترلبداد اسد.
درانتخاباتریاسد تهوریایند کشور،دانهیهل  هادو کهانهدیهدای حهزب

کتونیسدشیلیخواهدبود.
ذابلوویوانکو،مورنالیسدمجل ماکوبیا،بادانیل ادو ذهیهرامهون شهرایهط
کنونیشیلیواینک ش ل خیزششورانگیزذائیزگذشت ک  رر شروع ان
باافزایشریتدبلیطمتروزد شدوهفت هاادام داشد چه مسهیهری را
دنرالخواهدکرد،گفتگوکرد اسد.درادام تر ت ایها مدهاحهره بهرای
اط عخوانندگاندنام مردمدمنتشرمیشود:
ویوانکو :ایاشتاهی ازانهرهوههی ،دوام ،و دامهنه ایها حهرکهدههای
سازمانیافت شگفدزد شدید؟

دانال جادو :ب هی و .برخ کسانیک بیورف تکرارمیکنند ایها
رویدادهادرشیلینامنتظر بودوامدنانراذیهشبهیهنهی نهتهیکهردنهد ،مها
کتونیسدهابیشازسیسالاسدک ایها شهرایهط را افشها و مهحهکهوم

ایم!بیشازسیسالذیشترک برخیمیثامگذار از دیهکهتهاتهوری را

کرد 
ذذیرفت بودندماخواهانانتخاباتازادورانوناساسی دیدبودیم.امابیشتر
دستگا سیاسیدرانبره اززمانبطورب صراحد بهر تهحهکهیهم الهگهوی

سیاسیمو ودوهترا انبخشودگیمسئو نیک درزماندیکتاتوریذهیهنهوشه 
مرتکب نایدعلی بشریدشد بودندتوافقداشتند .فکرشرابکنیدک مها سهی
گیریایداشتیم!
سالذیشچنیامودع 

هنگامیک ذینیرا،رئی  تهورکنونی،انجاماص حاتدررانونکارراذهیهش
کشیدواص حاتدرحقومبازنشستگیراذیاد کرد،مامخالفدمهان را بها ایها
ب اصط راص حاتاع مکردیمچونمیدانستیمحاصلشدستتزدهایناچیز
باربود.ماسالهادربار لزومانجهام اصه حهات واره هی در امهوزش و

وف کد
ذرورش،بهداشد،وحقمسکاوچندذارگیا تتاعیسخاراند ایم .اماانانیک 
ذیاد کردنالگویارتدادیراذذیرفتندگوششنواییبرایایاسخناننداشتنهد.
سالهای۱۱۸۱و۸۸۳۲/ ۱۱۸۳و۸۸۳۱بنگرید،حزبکتونهیهسهد،

اگرشتاب
هایخدوصیوسازمهانههای

اتحادی مرکزیکارگران،ب کارزاربرددمستتری
دیگرهشدحرکداعترادیدرمحکومیدایااردامهارافراخواندادند.

اندانانیاندک درحرابزندگیمیکنهنهد،

بنابرایا،تنهاکسانیک غافلگیرشد 
هتانانانیک باورمیکردندایاکشوریکابادیسرسرزوخرمدرمهیهان کهویهر

اسد،وهرگزنیزمتو نشدندچیزیراک میدیدندسرابیبیشنرود اسد.
ویوانکو:درموردرویکرددولدذینیراوگردانندگانکشورب ایها اعهتهراضهها
چطور؟ایاایارویکردشتاراغافلگیرکرد؟
یادمانمیاورنهد

دانال جادو :خیر،برایماغیرمنتظر نرود.متیسفان انانب 
گرایانیاندک دسددردسددیکتاتوریبهر شهیهلهی حهکهومهد

ک هتتایراسد
مایاداوریمیکنندک اختیارنیروهایانتظامیمسهلهحهی را در

میکردند .انانب 

دسددارندک درذایتالیحقومبشرکارداناند .بنابرایاهنگهامهی که تدهتهیهم
میگیرندارتشراب خیابانهابیاورندتاداتشرابابنزیاخاموشکننددباایا کهار

یادمردمشیلیمیاورندک سگهاینگهران،مهدافه هان ،و مهحهافهظهان

تنهاب 
الگوییاندک ب دسددیکتاتوریساخت ذرداخت شد اسدواماد اندتابهار دیهگهر

منظورانجامدگرگونیهایدروریدسدب کشتهار

برایسرکوبهرگون حرکتیب 
بزنند .ایاهتانچیزیاسدک میخواستند.
چیزیک انهادر،نتیکننداناسدک ازهتانروزاغهاز فهرایهنهد گهذار به 
دمکراسی،ذیوستانیروهایا تتاعیدرایافرایندهمب تدریجافزایشذیداکهرد
ک تاب امروزادام داشت اسد.اکنون ام شیلیدریافته اسهد که الهگهوی
نولیررالیسمدیگرذایدارنیسد.
ویوانکو :ذ مسیرذیشارویایا نرشدرکوتا مدتکداماسد؟
دانال جادو :مسیریک بایددنرالشود،دررانوناساسیدورانذینوشه که 
گرایان)ازاندفاعمیکنند،مشخ شد اسد.هنگامیک دولهد


ها(راسد

ان
شدتزیرذامیگذارد،هنهگهامهی

شکنیمیزندورانوناساسیراب 

دسدب رانون
خطرمیاندازدوتا اییذهیهش مهیرود که در

ک امنیدکشوروشهروندانراب 
کشتاروشکنج هتدسدمیشودیاب طورمستقیمب کشتاروشهکهنهجه دسهد
میزند،درایامرحل میتوانازطریقرانوناساسیامکاناستیضاروبرکهنهاری

رئی  تهوررافراهمساخدوایارانوناساسیدسدشتارابهاز مهیگهذارد تها
بحرانرادرچارچوبرانونتندشمهارکنیدوب ادام رونهد دمهوکهراتهیهک یهاری
رسانید.
ایاب چ م نااسد؟ اگرانانب انداز کافیرأیبیاورندایاامر [بهدون و هود
زمین  زم]بدوندرنگمیتوانداتفامبیفهتهد و
ب استیضاررئی  تهوربینجهامهد  .تها زمهان ادامه در صفحه ۱۱

 ۱۱دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱
ادامۀ براى ساختن یک شیلى نو به ...
انتخابات دید،م اونرئی  تهوریارئی مجل سناهستندک ادار کشوررا
گیرندوازنظررانونیمیتواننددولدرادرتغییرمسیرازادبگذارند.


دسدمی
ب
ویوانکو :چگون ب کن گرفتاریهاییک ب چنیاابرازناخشنودیگسهتهرد و
توانذیبرد؟یکمجل مؤسسانبرایبازنویسیرانهون

مردمیانجامید اسدمی
اساسی؟
دانال جادو :نخستیانکت ایک بایدب انذهی بهرد ایها اسهد که تهتهام
اردامهاییک ایادولدمیتواندازذ انهابهرایهد بهایهد در مهحهدود الهگهوی

سیاسدهاینولیررالیباشد،زیرارانوناساسهی شهیهلهی بهر ذهایه بهرنهامه ههای

نولیررالیستیتدویاشد اسد .بنابرایااگرتغییرالگویارتدادیچیزیاسدکه 
مردممیخواهند،بناچاربایدب رانوناساسیودادگا رانوناساسهی روی اورنهد،

ابزاریک انان(نیروهایراسد)هرباربرای لوگیریازتغییرب کارگرفت اند.ذ 
چنیاابزاریبرایتغییر،نقشیبازدارند خواهندداشد.
ازایا هدتدویایکرانوناساسینویاگامدروریواساسیب دیاسدک 
امیدورایمازمجل مؤسسانسربراورد،ولیدراصلایامردماندک انراتدویها
خواهندکرد.توافقهایازبا دیگرکاراییشانراازدسدداد اند،را برونرفداز

اییک سرچشتۀبیتاریاسدفراهمنخواهدشد.ازایاروی،تشکیل مهجهله 
مؤسسانتنهارا برونرفداسد.
ویوانکو :درمهرما گذشت ()۸۸۳۱خیزشگسترد ایعلیه سهیهاسهدههای
ریادتیصورتگرفد.مردمکشوربولیویِ ،اوومورال را بهار دیهگهر به ریهاسهد
تهوریبرگزیدندودرانتخاباتارمانتهیها ،مهاکهری -رئهیه  هتهههور طهرفهدار
سیاسدهاینولیررالیذیشیا-برایباردومنتوانسدرأیکافیبیاورد.ایابه نهظهر

شتارار امریکای نوبیباردیگردربرابرموجددنولیررالیبرخاست اسد؟
برینید،مایکیازکسانیامک هی گا ب برگشد تسلطنیروهای

دانال جادو:
راسدباورنداشت ام.حتاهنگامیک رئی  تهورذینیراذیروزشد،ماایادیدگا 
رامطررکردمک دریک ام دمکراتیک،ذیاد کردنسیاسدهاینهولهیهرهرالهی
ب ویژ درمرحل کنونیاششدنینیسد.مارراربودفرصتیبسیارمناسبداشته 
باشیم،زیراذینیرادرنخستیها دور ریهاسهد  هتهههوریاش  ،هنهار راسهد را
نابودیاشهدایدکرد.ازایا هدایاباراوبدونتردیدبها عهتهلهکهردههایهش

ب
ناکامیهایبیشتریراب بارخواهداوردوکشوررادرشرایطنامساعدیرهاخواههد

ترازیکسالونیمذیشانجام داد 

ساخدک دروارعهتانکاریاسدک درکم
اسد.
مابرایاباورمک چ امریکای تیابایدب انتقادازخودب ردازدوب بازنگری
سیاسدهاییب ردازدک درگذشت ناکارامدبودند.ب  زموردبولیویک به خهاطهر

اشودرعیاحالت شدر

فراینددگرگونیهایبنیادیاستواروسازگاریا تتاعی

بررراریحقوما تتاعیویک ارچگیکشوردرامریکای تیاسرامداسد.ازدید
ماایامسیریاسدک چ امریکای تیابایدبیازماید،برایاینک دچارهتان
لغزشهایذیشیانشودبایددوبار باخودذیتانبرنددک برنام هاینولیررالیسمو

سرمای داریراب منزل یکنظاما تتاعیازبیابررد.
ویوانکو :ایام تقدیدک شیلیدراستانۀیکانق ب،چیزیمانندبهارشیلیایی
رراردارد؟
دانال جادو :بگذاریدیکنکت راروشاکنیم،تاب امروزشهیهلهی ههیه گهونه 
دستاوردینداشت اسد.
بنابرایاهنوزبسیارزوداسدک ازاغازچیزیسخابگوییم.برایساختایهک
شیلینوب رراردادا تتاعیاینونیازاسد.ساختارهایسیاسیوا تهتهاعهی تها
امروزازبا ب دسدطرق حاکمب ماتحتیلشد اندوایابایدخاتت یابد.
ازایاروی،امیدمااناسدک ایاتظاهراتا تتاعیادام داشت بهاشهنهد و
امیدوارمک مردمشیلیازتحر،وشورانق بیدسدنکشندوب شرایهط عهادی،
ب هفت هایگذشت برنگردند،زیرااگر زایاباشدبدتریاذیامدمتکها را بهرای
مردمدرذیخواهدداشد.ماازنظرتاریخی،فرصدداشتاچنیا شهرایهطهی که 
امروزازنظرتاریخیدراختیارماررارگرفت اسهد در ایهنهد را که امهروز از ان
برخورداریم
نتون فرصتیک ازنظرتاریخیامروزدراختیارماررارگرفته اسهد در ایهنهد 
نخواهیمداشدازایاروی،امروزانزمانیاسدک بایدب دگرگونیهایبنیهادی
ام عتلب وشانیم.

شمارۀ ۱۱۱۱
ٔ
ادامۀ طلیعه نبردهاى شدید در ...
ّ
شر نظامیانوگرو هایمسلحیک ارتداردولدراد یف مهیکهنهنهد،
عتلشود.
باو ودت هدهاییک کاظتیبرایتیمیاامنیدم تردانوف ا ن و
تضتیاازادیبیانوتظاهراتمسالتدامیزداد بود،مقامهای دولهتهی

برایمتورفکردنکشتارهاکارچندانینکرد اند.روز ۸۴اوت [ ۱۱۱۱
۱۴مرداد]۸۸۳۳دربدر دو وانم ترضکشت وچههار نهفهر دیهگهر
ّ
ُ
تحدام ترداندربغدادو
زختیشدند.ربودنف ا نمدنیوحتل ب
دیگراستانهایکشورنیزادام داشت اسد.

هایاخیرمیزاناعتراضهادرزمیهنه مسهائهل گهونهاگهون

طیهفت 
افزایشیافت اسد،ک تظاهراتصدهافارغالتحدیلومهند بیهکهار
ّ
بود.کترودحادومداومبرم در دمهای سهوزان در
دربغدادازان تل
طولتابستاننیزباعثادام اعتراضهابود.
ّ
یکیدیگرازعلدهایاصلیافزایشخشممردم،وخهامهد خهدمهات
بهداشتیونگرانیشدیدازایااسدک باافزایشت دادمواردابهته به 
ویرو کورونا،کنترلازدسدبیتارستانهاخارجشهود .طهرهق اعه م
وزارتبهداشد،درروز۱۸س تامرر[۱مهر]۵٬۱۵۵،موردتاز ابته به 
ویرو ثردشد اسد.
انتخاباتزودهنگام
نخسدوزیرکاظتیاع مکردک انتخاباتزودهنگامدرروز ۱موئها
۸۱[ ۱۱۱۸خرداد]۸۴۱۱برگزارخواهدشهد .انهتهخهابهات زودههنهگهام،
انتخاباتیک عاد ن وم تررباشد،یکیازخواسدهایاصلهی خهیهزش
اکترروم تردانبود.برگزاریچنیاانتخاباتییکیازرا هایاصلی در
نظرگرفت شد دررانوناساسیبرایانجامتغهیهیهرههای دمهوکهراتهیهک
مسالتدامیزاسد.ولیایاامرمستلزماص رکلنهظهام انهتهخهابهاتهی

اسد.یکیازذیشنیازها،داشتارانونانتخاباتعاد ن وکتهیهسهیهون

انتخاباتیمندفیاسدک وار امستقلباشد.کارزارهایانتخاباتیبهایهد
کام مطابقبامقرراتبرگزارشود،ونظارتدرسدودریقیبهر مهیهزان
ذولهایخرجشد توسطگرو هاونامزدهایانتخاباتی ِاعتالشود.ههر

سازمانونهادسیاسیک تشکلمسلحان یانیرویشر نظامیداردبایهد
ازشرکددرانتخاباتمنعشود.ع و برایا،سازمانمللمتحهد بهایهد
نظارتمؤثریبرانتخاباتداشت باشد.
بندیهایسیاسیونتایندگانذارلتاندرابتدافراخهوان
برخیازدست  
کاظتیبرایانتخاباتدر۱موئا ۱۱۱۸را بهرخه رهانهون اسهاسهی
دانستندوردکردند.ولیب دتردیدهاییرادر مهورد احهتهتهال بهرگهزاری
انتخاباتزودهنگاممطررکردندزیرانسخ نهاییرانونانتخاباتههنهوز
بنهدیههای غهالهب در
تدویبنشد اسد.اخت نظرهادرمیاندست  
ذارلتاندرمورد زئیاترانونوت ییاانداز حوز هایانتخاباتهی ادامه 
دارد.عاملدیگر،ایاوار یداسدک «رانوندادگا فدرال »بایدب طور
بهنهدیههای

رستیمنتشرشودوترکیبدادگا بایدتکتیلشهود .دسهته 
سیاسیغالبدرحاکتیدباردیگرت شدارندتانظامانتخابهاتهی را به 
سودخوددستکاریکنندوتداومسلط شانراتضتیاکنند.بهنهابهرایها،
انتخاباتزودهنگامعرص دیگریازمرارز شدیدسیاسیاسد.
سالگردخیزشاکترر
بانزدیکشدنب ّاولیاسالگردخیزشمردمی،عواملیک ب بروزان
ّ
خیزشدراولاکترر۳[ ۱۱۸۳مهر]۸۸۳۱دامازد،هتهچهنهان و هود
داردوب ّ
روتخودباریاسد.بنابرایا،احتتالوامکانبسهیهار واره هی
شروعدوبار اعتراضهاو وددارد.دستیابهی به ههد ههای  هنهرهش
اموزینیازداردتابتوانکاستیهارا

اعترادیب ارزیابیمسئو ن ودر 
برطر وهتاهنگیمیانم تردانبرررارکرد.برایمقابل باچالشهای
ذیشروی نرشاعترادیوحفظوادام نیرویان،تدویا مهوادهع و
ِ
خواسدهایمشتر،ودستیابیب شکلان طا ذذیریازرهرری ت ی

دروریاسد.
ب ویژ درحالحادرمهماسدک بتوانخواسدهایفوریمهردم و
افزایشناردایتیوخشمگسترد درمیانمردمراب  نرش اعهتهرادهی
ییمسالتدامیزیتردیلکرد.ایاامربرایرسیدنب خواسهدههای

تود 
عدالدخواهان خیزشاکترر،شکسددادنوبرچیدننظامسهتی بندی

فرر ییردرتدولتیومرارز بافساد،وب و وداوردنتغییرهایبنیادیا
وخواسدمردموحرکدب ستددولدمدنیدموکراتیک،
بااتکابراراد
ِ
برشالود حقومشهروندیوعدالدا تتاعی،دروریاسد.

 ۱۲دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱

شمارۀ ۱۱۱۱

ٔ
ٔ
طلیعه نبردهاى شدید در آستانه
سالگرد خیزش مردم عراق
بحرانساختاریهت  انر ایک درعرص هایسیاسی ،ارهتهدهادی ،و
ههته گهیهری
ا تتاعیگریرانگیرعرامبود اسد،درما هایاخیربهر اثهر ّ
کوروناوبحرانمالیناشیازسقوبریتد هانینفدشدتیهافهته 
ویرو
ّ
اسد.عرامب شدتمتکیب درامدهاینفتیاسدک بهیهش از ۳۱درصهد
بود کشورراتشکیلمیدهد.
بندیهایسیاسی
ترشدنبحراندرسیاسدهایدست  

عتیق

اصلی
ریش
ِ
حاکمنهفت اسدک هتچنانتداومنظامسهتی بندیفرر یی-رومیردرت
ُ
دولتی(م َحدداطائفی )رادنرالمیکنند نظامیک ذ ازتها مامریکا و
اشغالعرامدرسال۱۱۱۸برررارشد.فسادگسترد وغارتثروتعتومیاز
ویژگیهایسرشتیوهتیشگیایانظامسیاسیبود اسد.

ّ
هایبزرگدیگرمیتوانب نقشفزایند تشکلهایمسلح

از تل چالش
ازنوعشر نظامیو رایمسازمانیافت اشار کردک مو بده هیهف شهدن
حاکتیددولدوناتوانیاندراعتالرانونشد اسد.رابط دولدفدرال و
ُ
ییکردستاننیزهتچنانذرتنشاسد.داعشتروریستهی ،که 
دولدمنطق 
سرذلیهد خهود را در
س سالذیششکسدنظامیبزرگیخورد بود،دوبار
ِ
برخیازمناطقبلندکرد اسد.
بسیاریازنیروهایسیاسیهتچنانب حتایدخار یتکی میکهنهنهد و
درهایکشورراب سودطررهاومنافعخار ی،برایدخالدهایمنطق یهی
یدخطرنا،میتوانهد


وبیا
التللیدرامورداخلیعرامبازمیکنند.ایاود ِ
عرامراب میدان نگبرایتدفی حسابگرو هابایکدیهگهر به ههزیهنه 
استق ل،حاکتیدملی،ومنافعمردمکشور،تردیلکند.
ُ
بسدسیاسیوتهنهشههای

تروشدیدترشدنبا
هت ایاعواملب عتیق
ا تتاعیورطریشدن ام کتککرد اسد.شکا بیارفا بیانهداز و
حدومرزوسیعترشد اسد.میزانبیکاریبسیاربا سد،ب ویهژ در


فقربی
بندیهایحهاکهم در ارائه 
میان وانانیک اطتینانخودراب تواناییدست  
ُ
هایمزماواسیبرسانب  ام از دسهد
را حلبرایمشک توبحران
داد اند.
درنتیج ،عرامدرطولسالهایگذشت ،ب ویژ ازفوری ۱۱۸۸ب به هد،
شاهد نرشهایاعترادیمت ددیبود اسهد .خشهم مهردم در شهورش
رهرمانان ّاولاکترر،۱۱۸۳درمقیاسیک درچندده گذشت درتاریخنویا
ّ
بود،فورانکرد.تظاهراتوتحداهایتود یهی عهظهیهم بها
کشوربیسابق

سرکوبخونیاموا شدک ب کشت شدنبیشاز۲۱۱م ترضو زخهتهی
شدنهزاراننفرمنجرشد.انخیزشبیانگرخواسدمررممهردم و به ویهژ 
ِ
وانانبرایتغییرورهاییازنظامسیاسیفاسدوفرره یهی مهو هود ،بهرای
ساختازندگیبهتر،وبرایتیمیاایند ایاماومرف بود.
دولدررلیب رهرریعادلعردالتهههدی نهتهوانسهد به خهواسهدههای
هایمسالتدامیزذاسخدهد و به  های ان به 


کنندگاندراعتراض

شرکد
سرکوبوحشیان متوسلشدودسدشر نظامیانرابرایکشتا،ربهودن ،و
شکنج کردنم تردان وانوف ا نمدنیبازگذاشد.ذ ازرتهل عهام
هولناکیک نیروهایامنیتیدرشهرناصری در نوبعراممرتکبشهدنهد،
عردالتهدیدراواخرنوامرر[۱۱۸۳اذر]۸۸۳۱بتجرورب است فاشد،امابه 
عنوانسرذرسددولدب کارخودادام داد .ذه از  ۱مها نهاروشهنهی و
بیتکلیفی،اخت هایشدید،ودرگیری در داخهل گهرو هها و در مهیهان

بندیهایسیاسیحاکم،سرانجامذارلتهان کشهور دولهد مهورهد به 
دست  
ریاسدمدطفیالکاظتینخسدوزیر دیدراتیییدوبرنام ان را در روز ۱

موئا۸۲[ ۱۱۱۱خرداد]۳۳تدویبکرد.
دولت موقت
دربحروح چالشهایعظیممو ود،دولد دیدکاظتیتشکیلشهد تها
درذاسخب خواسدهایم تردانواکثریدمردموظایفمت ددمشخدیرا
انجامدهد.برنام اندولدشاملچنیاوظایفیبود:بررسیورسیهدگهی به 
مسئل کشتارم تردانوب دسدعهدالهد سه هردن ُمهجهرمهان ،بهرگهزاری
انتخاباتزودهنگام،بررسیورسیدگیب ذهرونهد ههای فسهاد ،مهقهابهله بها
هت گیریکووید،۸۳-ومقابل بامسائلفوریومررمارتدادیوا تتهاعهی
ب منظورکاستاازدردورنجروزان مردم .عه و بهر ایها ،دولهد مهورهد
اردامهایمت دددیگرینیزدردستورکارداردک انجامانههها بهرای ایهجهاد


تغییرهایبنیادیدرکلنظامسیاسی،اص ردولد،وذا،سازی نهههادههای
دولتیازعناصرفاسددروریاسد.دستگا نظامیوامنیتیکشورنهیهز بهایهد
اص روبازسازیشودتابتواندوظایفخودرامطابقانچ دررهانهون اسهاسهی
ت ییاشد اسدانجامدهد.نیروهاینظامیوامنیتینراید در درگهیهریههای
داخلیسیاسیونظامسهتی بندیفرر ییردرتواردشوند.شر نهظهامهیهان و
ّ
تشکلهایمسلحیک کارکرددولدراد یفمیکنند،بایدمنحلشوند.

دولدبرایموا ه باایاچالشهابایدعزمواراد سیاسی داشهته بهاشهد،
اولویدهارات ییاکند،راط ان درکنارمردمبایستدوخواسدهایانهاراتیمیا

کند،وازت للدربراوردنایاخواسدهادسدبردارد.
اجماع آمریکا و ایران
بایدگفدک تدویبنامزدیکاظتیحاصل ا هتهاع امهریهکها و ایهران ،و
مدالح ایدرمیانگرو هایسیاسیشی بود.ب نظرمیرسدک اورا بهرای
ایفاینقشمیانجیب میاناورد اند ب عرارتدیگر،استفاد ازرابهطه اش بها
امریکاییهابرایکتکب  لوگیریازهد رراردادنشر نظامهیهان طهرفهدار

توسطامریکاییها،ک نتون اشکشت شدنراسم

ایرانیا«نیروهایمقاومد »
سلیتانیوابومهدیالتهند -فرماند نیروهایبسیج مهردمهی عهرام -در
حتل ذه ادهایامریکادربغداددراوایلمانوی [۱۱۱۱دی]۸۸۳۱بود.
ازسویدیگر،گرو هایسیاسیشی میخواهنهد که کهاظهتهی  هنهرهش
اعترادیراارامومتورفوخشممردمرامهارکندوبخواباند
ازایالحا ،ایراننتیتواندهتاننقشیراک درزماندولدهایررلیایفها
کردبازیکندوبرروندتدتیمگیریدرکابین کاظتیتیثیربگذارد.ب نهظهر


می
میرسدک تهرانمجروراسدب ذیردک نقشش،درازای تهیمهیها دو ههد ،

نسردب گذشت کاهشمییابد.نخسد،درسطحارتدادی،برایاطتینان از
اینک تجارتایرانباعرامادام یابد،وتاانجاکه به ایها تهجهارت مهربهوب
ّ
ذوشیکند.دوماینک 

هایخودبرایرانچشم

شود،امریکاازبرخیازتحریم

می
کاظتیبرایکاهشرویاروییبیاامریکاوایرانت شکندورابطبیها ان دو
باشد.ایام ادل ظاهرافضایکارکاظتیرا-ک موردتیییدنیروهایسیهاسهی
شی اسد-م ّیاکرد اسد.درمقابل،امریکاییهاامیدوارنهد که کهاظهتهی
بتواندبرایکاهشدخالدمستقیمایراندرعراماردامهاییبهکهنهد تها عهرام

امکانیابدک درهایشراب رویهتسایگاندیگرش-عربستهان سه هودی و
اردنومدر-بازکندوتوازنوت ادل دیدیدرروابطخار یعرامبه و هود
اید.ع و برایا،کاظتیبرایکاهشاتکایعرامب واردات گهاز و بهرم از
ایرانعتلخواهدکرد.
ایام امل وم ادل ُسسدونامطتئا،ک درانهت طر هایدرگیر ،چه 
داخلیوچ خار یِ ،اعتالفشارمیکنندتامطتئاشوندک دولدکاظتیدر
خدمدبرنام هایانهاسدیاازتهدیدشدنمنافعانها لوگیریمیکند،مسلتا
هایدولدمنجرمیشود.ذیشازسفراخیرکاظتیب امریکا و

ب تزلزلاردام
درطیانسفرودیداربامقامهایامریکایی،وهتچنیاطیسفرچندیذیش

اوب تهران،ایاود یدکام مشهودبود.
افزایش اعتراضها
درکنارایافشارهایسیاسیبازیگرانردرت ،دولهد مهورهد در مه هرض
ِ
فشارهایمردمیدرروندافزایشاعتراضهانهیهز رهرار دارد .مهردم از دولهد

کاظتیمیخواهندک برایانجامت هدهاییک دربرنام دولتشمنظهور شهد 

اسد،گامهایمشخ وملتوسیبردارد.درصدرایها خهواسهدهها ،روشها

شدنهویدامرانوعام نکشتارم تردانوس ردنانهاب دسهد عهدالهد
اسد.باذروند هایبزرگفسادبایدراط ان برخوردشودوگامهایمؤثریبرای
کنترلاسلح بهرداشهته شهود .بهایهد عهلهیه 

ادامه در صفحه ۱۱

 ۱۱دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱

شمارۀ ۱۱۱۱

به یاد فیلیس کوارد ،مبارز
حقوق زنان در گرنادا
فیلی کوارد،مرارزگرناداییحقومزنان،در۲۱سالگیدرگذشد.او تهنههها
زندرمیان۸۲عضوارتشانق بیخلقگرناداودولدانکشوربهود که به 
اتهامرتلموری بیشاپنخسدوزیرو۸۸نفردیگردراکترر  ،۸۳۱۸تهوسهط
نیروهایمها مامریکایی(ذ ازسرنگونیبیشاپ)بازداشدودرسال۸۳۱۱
ب اعدامباحلقاویزکردنمحکومشد.ایاحکمس ب حر ابدتخهفهیهف
یافد.اودرذینرردیطو نیباسرطانوبیتاریهایدیگر،سرانجام در روز
۱س تامرر۸۱) ۱۱۱۱شهریور)۳۳دربیتارستاندانشگا کهیهنهگهسهتهون در
اززندانریچتوندهیلگرناداازادشهد تها
اماییکافوتکرد.اودرسال۱۱۱۱
ِ
در اماییکاب درمانیبرایسرطانشادام دهدک درگرنادامو ودنرود ،امها
هرگزب زندانبازگرداند نشد.
تهوروردامریکا،ب فاصل فقط شهش روز ذه از
رونالدریگان،رئی 
ِ
درگیریهایداخلیدولدموریشبیشاپوکشت شهدن او و ههتهراههانهش،

دستوردعتلیاتخشمدب گرناداراصادرکرد.درایاتها م۸۱٬۱۱۱تفهنهگهدار
دریاییامریکاب کشوریبا ت یدکتتراز۸۱۱٬۱۱۱نفریورشبردندتها اثهار
دولدانق بیگرناداراکام ذا،کنند .بیشترتفنگداراندریاییامریکا تها ان
ّ
مورعحتینامایا زیر کارائیبانگلیسیزبانراهمنشنید بودنهد .بهیهشهتهر
رهرران هانتها موتجاوزامریکاب گرنادارامحکهوم کهردنهد .ریهگهان در
ریانتتاسیتلفنیبامارگارتتاچردرروز ۱۱اکترر۸۳۱۱به خهاطهر ایهنهکه 
دستورانتها مبدوناط عاویاتیییدکشورهایمشتر،التنافع داد شهد 
بود،ازتاچرعذرخواهیکرد .تا ررر ب ریگاندرموردانجامهرگون اردامی
علی ّدولدگرناداهشدارداد بودوگفت بودک ازدیداوچشماندازایاعهتهل
دب شدتناراحدکنند اسد.د
گفتنیاسدک گرنادادرروز۲فوری ۸۱) ۸۳۲۴بهتا)۸۸۵۱استق لهش
راازبریتانیاب دسداورد بودوکشوریمستقلبود.بنابرایابحثهایریگان
وتاچرانحرافیوبیموردبود.شورایامنیدسازمانملل در روز   ۱۱اکهتهرهر

ایراتدویبکردوتها مب گرنادارادنقضاشهکهار رهوانهیها
۸۳۱۸رط نام 
ّ
بیاالتللیدخواندوانرادب شدتمذمومددانسد.ریگهان از بهههانه نهجهات

دانشجویانامریکاییک دردانشگا ذزشکیفراساحلیدرگهرنهادا تهحهدهیهل
میکردندبرایتها مب انکشوراستفاد کرد بود،امابیشترنظهریه ذهردازان

سیاسیبرایاامرتوافقدارندک رابط نزدیکدولدانق بیخلق گهرنهادا بها
کوبا،بااتحادشورویانزمان،وبادیگرکشورهایاروذایشرری،وهتچنیها
ِ
برنام هایمترریانق بک درگرناداومنطق بااستقرالخوبیموا ه شهد 
بود،ریش انتها موتجاوزامریکاب گرنادابود تر ازایابودک کتونیسم
خلوتانگلیسیزبهان خهود تهوصهیهف

ب سرزمینیبرسدک امریکاانراحیاب
سردانسالهارربانیشد،وفیلیه کهوارد در ایها

نگ ِ
میکرد.گرنادادر ِ
تاریخچ نقشیمرکزیداشد.
محاکت کیفریایک منجرب محکومیدفیلی شد،کتهتهر از تههها هم
برانگیزنرود.سازمانعفوبیاالتللانتقادگسترد ای از ان کهرد.


امریکابحث
ایاسازماندراکترر۱۱۱۸گزارشیمنتشرکردوچنیانتیج گیری کهرد که 
محاکت ان۸۲نفرنتایشاشکارسقوبوشکسدعدالدبهود اسهد .در ان
گزارشامد اسدک دسازمانعفوبیاالتهلهل مه هتهقهد اسهد که دگهرنهادا
۸۲د[گرو ۸۲نفریمحکومانگرناداک فیلی تنهازندرمیانانانبهود] را
نتیتوانب دلیلمحکومیتیک ازطریقفرایندیحاصلشد اسدک نقهض

فاحشم یارهایبیاالتللیحاکمبررعایدعدلواندا درمحاکت هاسد،
هتچناندرزنداننگ داشد.دریچاردهارتفقید،تاریخنگارووکیلکارائیری،
درسال۸۳۳۸درنوشت ایباعنوانددادگا گرنادا:مضحکه عهدالهدد نهقهد
ام یازفرایندهایمحاکت ارائ دادک دراناز تله ورهتهی از یهکهی از
شاهدهاخواست شدک فیلی رادردادگا شناساییکند،اوبادسدبه یهک
روزنام نگارسفیدذوسدحادردرمحلدادگا اشار کرد.
نفربرایحکمهایمحکومیدخودتهقهادهای تهجهدیهد رسهیهدگهی

ایا۸۲
(استینا )کردندواگرچ رسیدگیب ایاتقادادرسال۸۳۳۱ب ذایانرسیهد،
امابناب گزارشهایمو ود،ب دلیلاخت برسرو وهیک دولدامریکها
ذرداخدانراب رضاتدادگا وعد داد بود،ههرگهز داوری کهتهرهی دادگها 
،سرفردریکاستیدک ریهاسهد دادگها 
استینا دید نشد.درما م ِ ۸۳۱۱
ُ
دگرناداوی دتیییدکردکه 
استینا رابرعهد داشد،درگفدوگوییباروزنام
رضاتدادگا دروارعبرایدریافدذولبیشتر(ازامریکا)ازانتهشهار تدهتهیهم
نهاییخودداریکرد اند.ارایاستیدک هنوزو و ادافیرادریافدنکهرد 

بود،درروز۸۱مویی ۸۳۳۸باخواندنحکتیشفاهیک بیسددریق به طهول
انجامید،تتامدرخواسدهایتجدیدنظرراردکرد.

خانمفیلی کوارددرروز۱نوامرر۸۳۴۸در هامهایهیهکها در خهانهواد ای که 
ییمیدانهنهد ،به دنهیها امهد.

اماییکاییهاانراازرشرهایمیانیذوسدرهو 

ذدرشحسابدارومادرشخان داربود.درانروزها ،داییبراسا رنگذوسهد
و ایگا طرقاتیمشخد ایبارزدر اماییکابود،وبسیاریازکسانیک ذوسد
روشاترداشتند ،ایگا برتریدر ام داشتند.ایاود یدریش دربرد داری

واست تارداشد.بسیاریازحاکتانورشرهایمتتازذ ازاستق لکشور،از
نوادگانم امل گرانبرد واست تارگرانبودند.اگرچ درایاود یهد فهیهلهیه 
میتوانسدازمزیدخانوادگیک داشدبرخوردارباشد،و عهتهویهی داشهد که 

بنیانگذارشرکدمشهورتیاماری(سازند مشروبهایالکلیباط مرهو )بهود،
گفت میشودک درامدخانواد نسرتاکمبود.یکیازدوستهانهش مهیگهویهد که 
فیلی راازبازیباکودکانیک ذوسدتیر تریداشتندمنعکرد بودنهد .زنهدگهی
خانوادگیاوبایدمتلوازتنارضهاییبود باشدک گاهیذاتی ایها  هدایهی به 

لحا امتیازا تتاعی،طرق ،ونژاداسد.چنیاود یهتهی بهیتهردیهد در رشهد
اگاهیاوومخالفتشدرتتامعتربانژادذرستیواست هتهار و ته هشهش بهرای
ارتقایکرامدوبهرودزندگیگرو هایمحروم ام نقشداشت اسهد .او در
سال۸۳۱۸دور دبیرستانراتتامکردودرسال۸۳۱۱برایتحدیلدر رشهته 
فلسف وزبانانگلیسیوارددانشگا شدوب دازانتحدهیهلهش را در مهقهطهع
کارشناسیارشددردانشگا هندغربیودانشکد ارتدادلهنهدن ادامه داد .او
مدتیدربریتانیادرشغلمددکاری-روانشناسیکودکانکارکرد.
فیلی دربریتانیابابرناردکوارد،دانشجویگرناداییرشهته ارهتهدهاد که در
ساسک تحدیلمیکرداشناشد.انهادرسال۸۳۱۱درلنهدن ازدواج
دانشگا ِ
کردند.برناردک دردورانانق بدرمقامم اوننهخهسهدوزیهر و وزیهر دارایهی
خدمدمیکردنیزدردادگا دگرنادا۸۲دب اتهامرتلب اعداممحکهوم شهد که 

بدیعتهریها اثهرش (
ذ ازتخفیف،ب حر ابدتردیلشد.فیلی اورادرتهی  
)۸۳۲۸دربار نژادذرستیدراموزشوذرورشبریتانیها کهتهک کهرد که تهیثهیهر
چشتگیریدرمرارز باتر یضنژادیدربریتانیاداشد.
فیلی وبرناردچندیب دبریتانیاراتر،کردندوررلازاشتغالب تدریه در
دانشگا هندغربیدرهردوکشورترینیدادوتوباگوو هامهایهیهکها ،به سهراسهر
امریکای تیاوکارائیبسفرکردند فیلی دردانشگا  ام شناسیتهدریه 
میکرد.حاصلازدواجایازوجدودخترویکذسربود.انهادرسهال  ۸۳۲۱به 

گرنادانقلمکانکردندک درانجافیلی دردبیرستاندختران زباناس انهیهایهی
تدری میکردوهترا بابرنارد،درمرارزاتسیاسیبرایذایاندادنب حکومهد
َ
ّ
یری(اولیانخسدوزیرگرناداذ از اسهتهقه ل از  ۸۳۲۴تها
تیوگ
ِسر ِاریکم ِ
ازرهرمانفقرابهودن شهروع شهد 
)۸۳۲۳شرکدکرد.دور ایانخسدوزیرک
ِ
ایازنقضحقوممردم،افرابگریوظلموستمشهدیهد به مهردم

بود،ب دور 
تردیلشد.بیشترساکنانکشورفقیر،بدونحقوما تتاعیومحرومازخدمهات
اساسیبودندوزنانشهرونداندر دومحسوبمیشدند.
فیلی وبرناردهردوب حزبمارکسیسد-لنینیسدد نرهش  هدیهد ته ش
مشتر،برایبهروزی،اموزش،ورهایید( وئل)ذیوستندک انق ب ۸۸مهار 
۱۱) ۸۳۲۳اسفند)۸۸۵۲گرنادارارهرریکرد،ب ذیروزیرساند،ودولدانق بی
رگیهری در ان تهقهلهب
خلقراتشکیلداد.برنارددرانتخاباتسال۸۳۲۱ک ِس ِ
فیازاحزابراب دسداوردک شامل
کرد بود،توانست بودکرسیذارلتانیائت
ّ
حزب وئلنیزبود.فیلی یکیازبنیانگذارانکتیت ملیزنانحزب  هوئهل در
۸۳۲۲بود.دوسالذ ازذیروزیانق ب،۸۳۲۳کتیت زنهان تهوانسهد
دسامرر ّ
دسازمانملیزناندرارا اندازیکندک ب سرعدرشدکردوب  نهرهش تهود یهی
ایانگشدشهتهار

بزرگوذرردرتیتردیلشد،ب طوریک ت داداعضایشازعد 
ب بیشاز۸۱٬۱۱۱درسراسرکشوررسید.تقریرانیتیاز ت یدزنانبهزرگسهال
کشوردرایاسازمانمشارکدداشتند.فیلیه 

ادامه در صفحه ۱
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بحران اقتصاد
رونق بازار سهام در میانۀ
ِ
واقعى
نوشت  :پرابهات پاتنایک
ایاروزهاذدید عجیریدرامریکادر ریاناسد.تلفاتناشهی از ویهرو 
کروناروب افزایشاسدبدوناینک چشماندازیازذایانشدید شود.ارتدهاد
کشورکتابیشازهمفروذاشید وبیشاز۴۱میلیوننفرتقادایدریافدبیت 
بیکاریکرد اند.هزاراننفردراعتراضب نژادذرستیافسارگسهیهخهته ای به 
خیابانهاامد اندک مشخد ایا ام اسد.مناسراتباچیاب ذاییاتریها

کهورنهل ِوسهد
امریکهایهی
فیلسو
ک
،چنان

رفت

هم

روی
اسد.
سطحرسید
ِ
هاییکدتجربۀشکسدخورد ا تتاعیددیهد 

میگوید،درامریکاهتۀنشان 

شود.باو ودایا،دربازارسهامامریکارونقیوار یدید میشود .شاخ 

می
َ
بازارسهامدن َزد،د )(Nasdaqازاغازبهارتاکنونبهیهش از ۴۱درصهد رشهد
داشت اسدوب گفت یکیازمفسران،اکنونددراستانۀرسیدنب بها تهریها
سطحدرتاریخخودداسد.
یارسنجشیبرایارتدادوار ی اسهد
نادرستیایاافسان ک بازارسهامم
ِ
اسد.ولیبرخیهاباایاگزار موافقنیستند و

اکنوندیگرکام روشاشد
استد لمیکنندک ناهتگراییکنونی[بیابازاربور و ارهتهدهاد واره هی]
مورتیوگذرااسد،ودرصورتبهرودارتدادوار هی دحهرهابد بهازار بهور 
ّ
خواهدترکید.اماایااستد لانهاویژگیارتدادنولیررالیرادرنظرنتیگهیهرد
ک مشخد محوریانبرتریوسلط سرمایۀمالیاسد.
ومالیاتبردرامدسرمای دارانمحدود و
درچنیاارتدادی،کسریبود
ِ
ّ
هایذیشیامالیاتشرکهدههای بهزرگ

ذاییانگا داشت میشود،وحتینرخ
حلاستفاد ازسیاسدمالیب مثابه 
نیزکاهشداد میشود.بدیاترتیب،را  ِ
ابزاریبرایغلر بررکودازدستورکارخارجاسد،وبنابرایاتتامباربر دوش
سیاسدذولیمیافتد .والرت سیاسدذولینیزب شیو ایکام نویا به کهار
ِ
گرفت میشود.
مفهوممرسوموتودیهح درسهنهامه یهی سهیهاسهد ذهولهی ایها اسهد که 
ِ
گیریشرکدها[کاههش نهرخ

ابزارهای متفاوتان،باکاهشدادنهزین وام
بهر وام]،درنهایدمؤثروارعمیشود.ب ایاترتیبکه سهرمهایه گهذاری در
طررهاییراب صرف میکندک درغیرایاصورتسوداورنتیبودند.بنابرایا،

گذاریراافزایشمیدهد ،که شهامهل [سهرمهایه گهذاری در]

میزانسرمای 
تجهیزاتوساختتان[وسایلتولید]اسد.ب هتیاترتیب،کهاههش ههزیهنه 
وامگیری[کاهشنرخبهر ]خریدومدر کا هایمدرفی بهادوام تهوسهط

همرفت ایاسیاسدبه 
کنندگانعادیرانیزافزایشمیدهد.ذ روی 

مدر 
با بردنسطحتقادایکلوبنابرایاب افزایشتولیدواشتغالمهیانهجهامهد.
تولانها،درسرمای دارینولیررالکارایی چهنهدانهی نهدارد.
اماایامجرایم ِ
ّ
حتیدردورانذیشازانهممیتوانبحثکردک هرچنددردستر بهودن
اعتراربرگسترشکلتولیدذ ازافزایشاولیۀتقادا تهیثهیهر رهابهلتهو هههی
ّ
شود)،اما در به و هود
میگذاشد(چیزیک داثرافزایشدهند دخواند می

افزایشاولیۀخودتقادا،ی نیکند ورهاشدنازچنگ رکهود ،نهقهش
اوردن
ِ
ِ
چندانینداشد.ایابدیاخاطراسدک سرمای گذاریدردر ّاولبراسا 
دریافداعترهار یها نهرخ
رشدموردانتظاربازاردرایند صورتمیگیردوهزین
ِ
ِ
تسهی تاعتراریتیثیرکتتریدراندارد.ازسویدیگر،دربحروح بیکهاری
لگامگسیخت ،هنگامیک مردمازدرامدهایاتیخودبسیارنهامهطهتهئهاانهد،
ّ 
یذولخرجکردنمدر کنندگان[برایخریدکا هایمدرفهی] در ذهی
حت
ِ
کاهشهزین دریافداعترار[نرخبهر بانکیوکارتاعتراری]نیهز افهزایشهی
ییسیاسدذولیبیمحتوا مهیشهود .در

نتییابد.بدیاترتیب،تودیحدرسنام 

دوراننولیررالی،ن فقطسیاسدذولیکام متفاوتعتلمیکنهد -تهاز اگهر
بتواندکاریبکند-بلک ایاروزهابانکهایمرکزیخودشانهمانتظاردارنهد
ک طوردیگریعتلکند.وایاکارازطریقتحریهک حهرهابههای رهیهتهد
هاصورتمیگیرد.ب سخنیدیگر،سیاسدذولین باتیثیرمستقیم بهر


دارایی
هامیگویند-بلک باتیثیربرریتدسهام ،و از
چنانک درسنام  
گردشذول -
انطریق،درصورتامکان،تیثیربرحجمگردشذولعتلمیکند.

هنگامیک الاگریااس َ ارئی هیئدمدیر فهدرال رزرو [به اصهطه ر
بانکمرکزی]امریکابود،ذ ازترکیدندحرابداتکامدنرخبهر را ذهایهیها
شکلگیری''حرابمسکها'' را به 
اوردواثرایااردام-خواست یاناخواست  -
را انداخدودور رونقدیگریرااغازکرد.ازهتانمورعتاکنون،توسهل به 
کاهشنرخبهر ب شیو ایمت ار بدلگشت اسد.اکنونسیاسدذولی به 
طورمستقیمواگاهان ،ب شیو هاییگوناگونبرایبرذانگ داشهتها و داغ
کردنبازارسهامدخالدداد میشود.الرت روشااسدک ایاابهزاری اسهد
ُ
برایذیشرردوتیمیامنافعسرمایۀمالی از را  هداسهازی سهوداوری ان از

شمارۀ ۱۱۱۱
ید ارتهدهاد واره هی ،و
ود ِ
لوگیری کهردن از سهقهوب
بههازارهههای مههالههی به خههاطههر
کسادیارتدادوار ی.افزون
ِ
برایا،درزمانیک ابزارمالی
دیگررابلاستفهاد نهیهسهد،
ایاتنهاابزارمو ودبرای به 
حرکددراوردن[احتهتهالهی]
ارههتههدههاد واره ههی در نههظههام
نولیررالیاسد.
ب سخادیگر،چنیاراهکاریذیروزیبر ست سرمایۀمالیرانشانمیدههد.
ّ
محر،مالی،اتکایمحضبرسهیهاسهد
[کاهشنرخبهر ]باردکردنهرگون
ذولیراب منظور انبخشیدندوبار ب ارتدادب ذیشمیبرد.تنها راههی که 
سیاسدذولیمیتوانددرچنیاارتدادیمؤثرباشد،ازرا ایهجهاد حهرهابههای

دارایی[بهایسهامومسکاوغیر ]اسدک ازطریقسیراب کهردن عهطهش
سرمایۀمالیب سود،ب هروسیل متکا،عتلیمیشود.
سیاسدرستیفدرالرزروامریکابدلشد اسدکه نهرخ
ایاروشاکنونب
ِ
رددخودرابرایخریدن فقطاورامبهههادار
اسد
صفررساند
بهر رانزدیکب
ِ
دولتیبلک تتامیبدهیهایخدوصینشانداد اسد(ب اصط ر دتسهههیهل
ّ
کتیدنامحدود)[سیاسدنامت ار ذولیبرایب گردشدراوردنذولدرارتداد،
ّ
حتینامحدود،ک ُ بانکهایمرکزیب هنگامنامؤثربودنسیاسدمت ار ذولی
برای لوگیریازافدعرد ذولاستفاد میکنند]،وانهمن فقهط خهریهد از
هتچنیاازبازارهایبور تتایلخودراب اعطایواممستقیمب 
بانکهابلک

ّ
شرکدهایبزرگحتیبرایبازذرداخدبدهیهایشاننشهان داد اسهد و در

عتلتتایلخودراب دخالددربازاربور ب منظور لوگیریکهردن از سهقهوب
ریتدسهاماع مکرد اسد.ب سخادیهگهر ،فهدرال رزرو امهریهکها اکهنهون
میخواهدرونقکنونیبازاربور رابرایهتیش حفظکند.اگرهرک بتواندبا

بهر نزدیکب صفر،سهامیرابخردک بهایانهاکموبیشتضتیاشد اسهد
ک ازحدم ّینیذاییاترنخواهدرفد،چراایاشخ نرایدچنیا کهاری کهنهد؟
سیاسدفدرالرزروامریکاب م ّ نای داسازیکاملبهای سهههام از ارهتهدهاد
وار یاسد.ب عرارتدیگر،حتیاگرارتدادوار یازرونقبیفتد،ایاب م نای
سقوببهایسهامنخواهدبود،چونسیاسدفدرالرزروکفیراته هیهیها کهرد 
اسدک بهایسهامازانذاییاترنخواهدرفد.
ایاسیاسدذیامدهایمته هددی دارد .نهخهسهد انهکه مهههنهدسهی کهردن
ّ
دربرهۀکنونیکتتریاتیثیریدرتحر ،بخشیدن به 
رونقبخشیب بازاربور

ارتدادوار ینخواهدداشد.چنانک میدانیم،سرمای گذاریب خاطرکهتهرهود
تقادایکللنگمیزندوذولارزانوتقریرارایگهان انهگهیهز چهنهدانهی بهرای

هابرایافزایشظرفیدتولیدشانایجادنتیکند .افهزون بهر ایها ،اگهر


شرکد
هابرایبازذرداخدبدهیهایخودوامبگیرندوبدیاترتیب بهدههیههای


شرکد
هاییبابدهیهایسنگیا،تتایلی


خودرازیادکنند،درایاصورت،چنیاشرکد
برایگرفتاوامبیشترب منظورسرمای گذارینخواهندداشد.
ب هتیاترتیب،احتتالخیلیکتیداردک خانوارهاییک وامدار هسهتهنهد،
بخواهندباگرفتاوامهای دیدذولبیشتریخرجکنند.با نگا داشتاریتهد

سهامدربهتریاحالدمیتواندمیزانبا یمدر را،به رغهم مهیهزان بها ی

ّ
دارد،اماب مدر بیشتروبیشترنخواهدانجهامهیهد.
بیکاری،درحدم قولینگ
بنابرایاارتدادوار یباو ودریتدهایبا یسهامهتچنانکمرونهق بهارهی
خواهدماند.
ب سخادیگر،برایمهارکردننرخبا یبیکاری،هی را دیهگهری بهرای
سیاسدرونقبخشیب تقادایکلازرا ب کارگیریابزارهایمالیو ود نهدارد

ّ
بهیهکهاری از مهیهزان
هیهد
وبهرودوده

۸۳
ازگذرازاثرهایکووید
(حتیذ
ّ
گیریکنونیتاحدیرشهد مهالهی
اسفنا،کنونی).درسداسدک ب خاطرهت 
ّ
صورتگرفت اسد،امابرایاحیایارتدادی،ایارشدحتیذ از ذشهد سهر
گذاشتاهت گیرینیزبایدادام یابد.
م،درذیشگرفتاچنیاسیاستی،ی نیحفظریتدهایبها ی سهههام از
ّدو
ّ
عتالسیاسدذولیحتیدرزمانیک ارتدادوار یدر کسهادی اسهد،
طریق ِا
ِ
اکنونب سیاستیعتومیدرسراسر هانسرمای داریبدلخواهدشد .ازانجها
مهاههیهد رمیهم
ک ایاسیاسدخاصفدرالرزروامریکانیسد،بلک درذات و
ِ
سلط سرمایۀمالیاسد،دیگربانکهایمرکزی هاننیزب منظور لهوگهیهری
کردنازسقوبریتدهادربازاربور ب دنرال رویازههتهیها سهیهاسهد روی

ّ
هانسوممانندهندزیرفشارخواهندبودک ازچهنهیها
خواهنداورد.کشورهای
اردامیذیرویکنندزیراهرگون فروذاشیدربازارسهامهندبه خهروج سهرمهایهۀ
مالیمنجرخواهدشدک مدیریدترازذرداخدهارابسیاردشوارترازانچه اسهد
خواهدکرد.ب دیگرسخا،حتیدر کشهورههایهی
مانندهند،دخالدبانکمرکزیب  ای مهحهدود ادامه در صفحه ۱
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ادامۀ بدون فلسطین در خاورمیانه ...
خواهدبود.دراواسطفوری سال،۱۱۸۳بنیامیانتانیاهوبرایشرکددریک
کنفران بسیار غیرم تول ب ورشو ذرواز کرد .وی در ایا کنفران  ،ک با
تهورامریکابرگزارمیشد،باوزیرانامور

حتایدمایکذن م اونرئی 
خار عربستانس ودی،اماراتمتحدعربی،ودوکشوردیگرحوز خلیج
فار ک رابط دی لتاتیک با اسرائیل ندارند ،دیدار کرد .مودوع اصلی ان
لس ،مهارکردنایرانبود.درایاگفدوگوهامسئل فلسطیااص مطرر
نرود.
الباینک گرچ تاانزمانبیشترروابطمو ودبیااسرائیلوکشورهای
ماند،درانگفدوگوهاچنیا

عربیحاشی خلیجفار ذنهانیومحرمان می
برخوردینشد.دروارع،دفترنتانیاهوویدیوییازان لس دغیرعلنیدرامنتشر
وفاشکرد،وشرکدکنندگانعربراشرمند کرد!ایارفتاربیسابق ب طور

عتد ناشیازسیاسدهای دیدمخربدونالدترام ونیزخدومدمشتر،
ایاکشورهاباایرانارزیابیشد اسد.
ٔ
ٔ
آینده صلح در خاورماان
درباره
گفتوگوی کموناستها
روزشنر ۱۳شهریور،ب ابتکارش ر بیاالتللیحزبتود ایران،ستیناری
َ
طورمجازیبا
باشرکدنتایندگان ۸۱حزبکتونیسدوکارگری هانب
موفقید برگزار شد .شرکدکنندگان از کشورهای ایران ،بریتانیا ،بنگ دش،
ررر ،یونان،اسرائیل،فلسطیا،عرام،سودان،واس انیابرایبحثوترادل
نظردرموردبحرانخاورمیان وتنشافرینیامریکاباهد ِ ایجادموازن نیروی
دیدیدرخاورمیان حولمحوراسرائیلودولدهایارتجاعیحاشی  نوبی
خلیجفار ،گردهمامدند.ب دعوتحزبتود ایران،رفیقدکترعارلتغز،
دبیر ش ر روابط بیاالتللیحزب مردم فلسطیا ،و رفیق ایدا توما سلیتان،
عضوهیئدسیاسیوسردبیرنشری ارگانحزبکتونیسداسرائیلدالاتحادد
وعضوذارلتاناسرائیل،درایا لس دربار اردامتوطئ گران دولداسرائیلو
کشورهایارتجاعیعربسخنرانیکردند.دراغازنشسد،رفیقنتایند حزب
تود ایراندتاسخنانکوتاهیب مودوعایانشسداشار کرد:مراسم
امضای توافقنام توطئ امیز بیا اسرائیل و امریکا از یک سو و بحریا و
اماراتمتحدعربیازسویدیگردرواشنگتا،انهمدریقا درذنجاهتیا
سالگرددس تامررسیا دک یاداور نگفا بار ۸۸روز ایاسدک دران
نیروهایارتشاردنهاشتی(ب رهرریملکحسیا)،ب نیروهایسازمان
ازادیبخشفلسطیا(ب رهررییاسرعرفات)حتل کردندک ذ ازشکسد

ارتشهایعربیدر نگششروز درموئا ۸۳۱۲دراردنارامدداشتند.

ایا نگک در ۸۱س تامرر ۸۳۲۱اغازشد،ب مرارز عدالدخواهان خلق
فلسطیابرایایجادکشورمستقلفلسطینیدرب بزرگیزد .الباسدک 
درمیان سال ۸۳۲۱ب تشویقومیانجیگریامریکا،دولدهایاردنومدر
روابط دی لتاتیک خود با اسرائیل را دوبار بر ررار کردند و در ذی ان ،ملک
حسیاتدتیمب اخراجنیروهاینظامیفلسطینیازاردنگرفد.
در ادام  لس  ،دو سخنران اصلی صحرد کردند .انها تیکید کردند ک 
توافقنام هایامضاشد بامیانجیگریامریکاهی ارتراطیباصلحندارد.ن 

بحریاون اماراتهرگزدر نگبااسرائیلنرود اند.رفیقایداتوماسلیتان
گفد :داسرائیل و امارات و بحریا دشتا یکدیگر نیستند ،بلک متحدان
دیرین اند .ایا توافقنام کام تشریفاتی اسد .ایا توافقنام  ،هتکاری
تجاریبیاایاکشورهاراگسترشمیدهدوب تحکیمبرنام ام ریالیستی

امریکابرایهتسوییمنطق بااهدا ومقاصدانکتکخواهدکرد.درفیق
اسرائیلیتدریحکردک توافقنام امضاشد درواشنگتادروارعدرمخالفد
با توافق وار ی برای صلح اسد ،زیرا هد ان از بیا بردن فشارهای
بیاالتللیبرایذایاندادنب اشغالوایجادکشورمستقلفلسطینیاسد.د

رفیقعارلتغزنیزدرسخنانخودمتذکرشدک توافقنام امضاشد در
ّ
التللیومدوب هایسازمانمللمتحددر

هایبیا

وارعنقضاشکارتوافق
مورد فلسطیا اسد .رفیق فلسطینی اداف کرد ک ایا توافقها دبرخ 
رط نام های سازمان ملل ،تدتیمهای اتحادی عرب ،و ابتکارهای عربی
اسدک 'عادیسازی'روابطبااسرائیلرامنوبب حلمسئل فلسطیاوایجاد
کشورودولدفلسطینیمیداند.د


شمارۀ ۱۱۱۱
رفیقاسرائیلیایداتومادرذاسخب سؤالیکیازرفقایحادرگفدک 
دروری اسد ک نیروهای دداشغالگری اسرائیل ،و ب ویژ  نرش
کتونیستیدرسراسر هان،بافلسطینیهادررسیدنب اهدا خود-حق
ت ییا سرنوشد و تیسی کشور فلسطیا در کنار اسرائیل -هتچنان
هترستگی داشت باشند .سخنرانان اشار کردند ک توافقهای چند انر 
اخیربخشیازت شهتاهنگبرایتغییرتوازننیروهادرمنطق ،تقوید
مور یداسرائیلب عنوانردرتاصلیمتحدامریکادرمنطق ،وکاهشیا
رطعنفوذوتسلطایراندرمنطق اسد.ایاب امریکاا از میدهدک با
خاطریاسود هد هایسیاسیخودرادرحاشی اریانو ارامدربرابر
رریببزرگارتدادیخود-چیا-دنرالکند.
نتایند حزب تود ایران دتا  تعبندی بحثهای ستینار و ابراز
هترستگیبامرارز مردمونیروهایترریخوا فلسطیاوب ویژ حزبمردم
فلسطیا و حزب کتونیسد اسرائیل در را حل مسئل فلسطیا و خاتت 
دادنب  نگونظامیگری،بردرورتتداومذیکاربرایصلحوهترستگی
تیکیدکرد.رفیقحزبیبااشار ب همزمانبودن04میاسالگرداغاز نگ
ایرانوعرامونتایجفا امیزانبرایمردمایرانوخاورمیان ،درمورد
اهتیدمرارز برایحفظصلحدرخاورمیان گفد:هرگون  نگیادرگیری
در منطق در شرایط کنونی فرصتی ب امریکا و متحدان ان میدهد تا
هایخودرادررا تقویدسرکردگیشانب زیانصلح،دموکراسی،و
برنام 
ّ
حاکتید ملی کشورهای منطق تو ی کنند .وی دتا حتاید از
کوششهایی ک برای هترستگی با خلقهای تحد ستم و مورد تها م

نیروهایارتجاعیصورتمیگیرد،خواستارت شبرایتقوید نرشهای

صلحدرکشورهایمنطق ب منظورمقابل با نگومداخل هایخار ی
زیرهرذوششوباهربهان ایشد.
ادامۀ جامعه ورزشى ایران ...
عضوکتیسیونشوراهاوامورداخلی مهجهله نهیهز اعهتهرا مهیکهنهد:
دانتخاباتفدراسیونشطرنجباحاشی هاییهترا بود .د
عضوذیشیاکتیسیونورزشکاراندرکتیت ملیالت یکدرگفدوگو بها
ایسنا۱،مردادما سال اری،دربار اینک ایاکتیسیوننتوانسداهدا و
برنام هایخودرادنرالکند،گفد:دزمانیک انتخاباتکتیسیون بهرگهزار
نحواحساذیشنهتهیرود.

شد...مدتیزمان لورفد،متو شدیمکارب 
صورتشخدیوبرایخودفردانجاممیشد.درچنیاشهرایهطهی

بیشترب 
نیزاعضارغردخودراازدسددادند...ورتیایامواردرامیبینیمهتهو ه 

میشویمودوعسلیق ایبود اسد.دشیو بحثبرانگیهز انهتهخهابهات یها

ب عرارتیانتداباتدرکتیت ملیالت یکنیزبااعتراضاعضایان روبهرو
شد....نکت درخورتو وباورنشدنیانتخاباتکتیسیونورزشکهاران ایها
بودک فریدفتاحیان،مسئولاموربیاالتللیکتیت ملیالته هیهک ،وسهط
مجتعیکبار اع مکردک ازسوی٬ای.او.ث٬ذیامیدریافد کهرد که 

اییانام  دیدموردتیییدررارگرفت ،ذ برگزاریانتخاباتب مانع اسهد.

سرانجامباتهدیدوفریبووعد هاییدروغیاایاانتخاباتذرشره برگهزار
شد.درحقیقدانتخاباتدرکتیت ملیالت یکوسهایهر فهدراسهیهونههای
ورزشیکام مهندسیشد و در راسهتهای مهنهافهع د لهها و مهقهامهات
ریزودرشدرمیمب ویژ س ا ذاسدارانانجامگرفت ومیگیرد.
هاوچالشهاییک ازطر رمیمبرسررا ورزشکهاران

باتو ب م ضل
زنومردمیهاماررارداد شد وم یشدوس متیانانرا به مهخهاطهر 
انداخت اسد،میتوانیقیاداشدک  ام ورزشهی کشهور به شهدت از
شرایطمو ودنارادیاسد.ورزشکارانازمیانمردمومت لقبه ههتهیها
مردمهستند.منافعانها داازخواسدهاومنافعمردمنرود و نهیهسهد.

سندهایمردمیورزشکارانمردمیمیهامامانندغ مردا تهخهتهیهها،
ها،ناصرحجازیها،و زاینان،درمیانورزشکهاران ذهایهدار


حسیافکری
اسد.نتون کشتیگیررهرماننویدافکاریگوا ایاحقیقدبود و نشهان
میدهدک  ام ورزشیایرانسکوتنخواهدکردوهترا مردمودرکنار

مردمباستمواستردادوفقرمیستیزد.


شمارۀ ۱۱۱۱

 ۱۶دوشنبه  ۷مهر ماه ۱۱۱۱

بدون فلسطین در خاورمیانه صلحى
وجود نخواهد داشت
تغاار
*
آمریکا در خاورماان ب دنبال تثبات سلط و سرکردگ خود ام طریق ّ
ٔ
ّموامن ناروها ب سود اسرائال و ب میان صلح ،دموکراس  ،و حاکمات مل
ملتهای منطق است.
ٔ
درباره پاامدهای طرحهای امپریالاسم
* نشست حزبهای کموناست
ٔ
مبارمه خلق فلسطان برای داشتن کشور
هدف ب حاشا راندن
آمریکا با
ِ
مستقل خود ،ام مواضع حزب مردم فلسطان و حزب کموناست اسرائال
حمایت کرد.
*پاام نشست حزبهای کموناست در روم شنب  ۹۱سپتامبر :۰۲۰۲
"نم توان ب صلح و ثبات در خاورماان دسترس پادا کرد ،مگر اینک ب علت
اصل مناقش های ده های گذشت  ،یعن عدم دستااب فلسطان ها ب
عدالت ،بپردامید".
ُ
شهریوردرمراسمتشریفاتیذرسروصداییدرکاخسفیددرواشنگتاب 
روزس شنر  55
میزبانیدونالدترام ،رئی  تهورامریکا،ک دراننخسدوزیراسرائیلبنیامیانتانیاهو،
وزیرامورخار اماراتمتحدعربیعردالل بازاید،ووزیرامورخار بحریاعرداللطیف
ایدرموردعادیسازیروابطدی لتاتیکایاس کشور

الزیانیشرکدداشتند،توافقنام 

خاورمیان ب امضارسید.اگرچ دولدامریکاس یداشت اسدک ایاتوافقراردمیمهم
درمسیرذیشرفدصلحدرخاورمیان م رفیکند،بسیاریازتحلیلگرانوصاحبنظرانبا
اشار ب اینک بحریا و امارات هی گا نقشی در مرارز مردم فلسطیا نداشت اند ،ایا
مراسم تشریفاتی را در وارع بیشتر در خدمد کارزار انتخاباتی دونالد ترام دانست اند.
دتوافقنام ررندنیزک سالگذشت باترلیغاتوسیعامریکاب مثاب را حلمسئل فلسطیا

درکنفرانسیویژ باحضورمقامهایامریکاییوسرانکشورهایمرتجععربدرمنام ،
ذایتخدبحریا،وبدونمشارکدوحضورفلسطینیهامطررشد،ب دلیلاینک حقوم

اساسیمردمفلسطیارانادید گرفت بودب طوروسی یازطر نیروهایفلسطینیرد
شد.
رهرران فلسطینی توافقنام اخیر را ،ک دونالد ترام با اشار ب ریش های تاریخی
مشتر،اروامعربوکلیتیانرادتوافقابراهیمدخواند،خیانداعرابب مرارزاتخلق
فلسطیاعلی اشغالخا،سرزمینشانتوسطاسرائیلدانستندومحکومکردند.ترام با
ّادعایدطلوعخاورمیان  دیددگفد:دایاروزیبسیارمهمبرای هاناسد روزیبسیار
مهمبرایصلحاسد.د
نتانیاهونیزباستایشمکررازترام گفد:اسرائیلازترام بابدمتکاکردنتوافق
عادیسازیدعتیقا ردردانیدمیکند.اوهتچنیاگفد:دشتابدونهی ّ
اماواگریدر

کنار اسرائیل ایستاد اید .شتا با  سارت با حاکتان ظالم تهران مقابل کرد اید .شتا
چشمانداز وارعبینان ای را برای صلح بیا اسرائیل و فلسطینیان ارائ کرد اید و با

میانجیگری موفق خود واسط رسیدن ب صلحی تاریخی شد اید ک امروز ان را امضا
میکنیم.د

ٔ
حل مسئل فلسطان ناست! مقابل با ایران است!
هدفِ ،
نتانیاهو در سخنان خود در واشنگتا تیکید کرد ک صلح فقط از طریق یک اسرائیل
ردرتتندحاصلخواهدشد.نخسدوزیراسرائیلاداف کرد:دمازندگیخودراورفتیمیا

ایگا اسرائیل درمیانملدهاکرد ام تا ایند ایا تنهاکشور یهودی را تضتیا کنم...
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برایتحققایاهد ،مات شمیکنمتااسرائیلراروی،بسیار
ردرتتندکنم،زیراتاریخب مااموخت اسدک ردرت،امنیدراب 
ارمغانمیاورد ردرت،متحدانراب ارمغانمیاورد...درنهاید،

ردرتاسدک صلحب ارمغانمیاورد.د
از اینک متا توافقنام امضا شد و ُمفاد ان چیسد اط ع
زیادی در دسد نیسد .گزارش شد اسد ک دو طر توافق
کرد اندک ب دلیلدحساسیدمتادهت  زئیاترافاشنکنند.
وگوهایسالهای

گفت میشودک عربستانس ودینیزدرگفد
اخیرخودبادولدترام درامرعادیکردنمناسراتبااسرائیل،
با راهکردهایی برای تغییر موازن نیروها در خاورمیان  ،با هد 
منزویکردنرمیمو ییایران،ب طوردتنیتوافقکرد اسد.
امارات را باید شروع روندی برای
در اسا  ،اردام بحریا و ّ
شکلگیریائت فیردرتتندمرکبازاسرائیلوکشورهایعربی

ارتجاعیدانسد.درچندما گذشت وررلازاغازروندعادیسازی
رابط ایا کشورهای عربی با اسرائیل ،رهرران کشورهای عربی
عضو  دشورای هتکاری خلیج فار د مشغول رایزنی و بررسی
دربار منطقی بودن طرر مشتر ،محتد باسلتان ،ولی هد
س ودی ،و  ِارد کوشنر ،داماد صهیونیسد دونالد ترام  ،برای
شکلگیریذیتانیبود اندک بتواندموازن نیرویمنطق ییرادر

برابریکیازحریفانردرتتندعربستانواسرائیلدرده هایاخیر
تغییر دهد .در ایا صورت ،امکان دسترسی کشورهای عربی ب 
هواذیتاهای نگند ذیشرفت ساخداسرائیلوهتچنیاکا های
ّ
تیمدرنوفناوریذیشرفت تسهیلمیشود.
صن
انگیز دیگری نیز و ود دارد :در صورتی ک ابتدا متحدان
عربستان س ودی با اسرائیل توافق کنند ،زمین مناسب برای
ّ
ذیوستاعربستانس ودی-ک مدعیرهرری ام اس میاسد
ب ایاائت فراهممیشود.چنیااردامینشانگرتغییریمهمّ
درنقش  غرافیایسیاسیمنطق ،درحداهتیدتوافقاسرائیلبا
مدر در  ۸۳۲۱و با اردن در
ّ
 ،۸۳۳۴یا حتی مهمتر از ان ،ادامه در صفحه ۱۵

کمک مالى رسیده

خاطر سرخرفقامحجوبیان،محروبوحساذورشیرازی
اودانباد!  ۵۱۱یورو
۸۵۱۱کرون
ب مناسرد٩٧سالگیحزبازگوتنررگسوئد
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