
اردیبهشت  ۸۱روز شنبه 
امساااهم یااا اااهیشااا  

ال للا  باه وانا ا   بین
برگزار شد که لیدیه ث ربخش سخنرا  پهیهن  آ  “  زنه  و ک    پهریس” 

ب د. لیدیه ث ربخش وض  ک یتٔه اجرای  مرکزی حزب ک  نیست فرانسه 
خا انایاد   ال لل  این حزب است. آنچه در ادامه ما  و مسئ م بخش بین

 گفته است. ترج ٔه فهرس  سخنران  این رفیق فرانس ی در ی هیش پیش
***** 

  ۷۱۸۲در ساهم    (MeToo#)“ من یم” از زمه  پیدایش جنبش 
یهی  مثل خش نت والایاه  م ج  چش گیر و اثرگذار از مخهلفت به پدیده

آور شکل گرفته است کاه  زنه   نهبرابری جنسیت   و مردسهالری خفقه 
دارناد. ایان ماباهرزٔه  ور نگه م  داری را شعله کش  سرمهیه چیرگ  و بهره

ای ضروری در مبهرزه برای ریهی  از ستم  و بخشا   کننده جنبه دگرگ  
یهی کهرگری و  از تهریخ ط الن  جنبش

 مردم  است.

واقعیت امر این است که در وضعیت 
اقتصهدی کش رمه  پس از -اجت هو 

و انجهم انتخهباه   ۸۰۱۱خردادمهه  ۷۲
فرمهیش   فهرغ از ناتایاجاه از قابال 

اش  تاه آناجاه کاه باه  مهندس  شده
شا د  زندگ  اکثر ماردم ماربا ی ما 

تغییری مشخص رخ نخ اید داد و این 
ویژه در ما رد زنادگا   واقعیت مسلم به

یااهی  طاابااقااه کااهرگاار و دیااگاار الیااه
زح تکشه  مزدبگیر و حقا   باگایار 
صهد  خ اید ب د. ش ربختهنه گسست 

یاه  و  روابط اجت هوا   تاخاریا  آ 
دار شد  مشکات  ماعانا ی و  دامنه

دلیل شد  یهفتن  فقر و  مهدی مردم به
نهامید ب د  از باهابا د اوضاها اداماه 
خ اید یهفت. مسهیل اشهره شده در بهال 
در حهم حهضر سردی فضهی جهماعاه  

انگیزه ب د  آ   و برخا رد آشاکاهر  ب 
و دتًه منافا  در رویاکارد ماردم باه 
انتخهبه  و بارگازار کانانادگاه  ایان 
 فریبکهری مکرر دیه یهی اخیر است. 

البته آنچه پس از انجهم اناتاخاهباه  
ویاژه والا   م رد نظر سرا  ناظاهم باه

ت اند تغییر  ای و اوتم نتیجه م  خهمنه
کاااانااااد 

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

 ۳۰۱۱خرداد  ۱،  ۳۳۱۱شمارۀ 
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

و ضرورت  »تحریم فعال«
تدوین برنامه حداقل 

مبارزه براى تلفیق 
هاى دموکراتیک و  خواست

 عدالت اجتماعى 

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۲بحران کرونا و عواقب اجتماعى آن براى جوانان             ص 
 ۰ص                                                          ۳۰۱۱نمایش انتخاباتى 

 ۷انزجار جهانى از جنایات دولت نژاد پرست اسرائیل       ص 
 شیلى: مردمى که مصمم هستند که سرنوشت خود را 

 ۳۶در دست بگیرند                                                                     ص 

ضمیمۀ کارگرى 
، شمارۀ »نامۀ مردم«

 منتشر شد! ۰۶

صدایى با  اطالعیۀ حزب تودۀ ایران: باز هم دربارۀ ضرورت همكارى و هم
 مبارزۀ مردم ایران، در نفى استبداد و نمایش انتخاباتى رژیم!

  ۳۳ادامه  در صفحه 

 ها نوآفریناِن ناشناخته

 طل  ضد استبداد والی  به ی ۀ نیرویهی اصتح 
  به نیرویهی مل  و مذیب 
  به جبهۀ مل  ایرا 
  به نهضت آزادی ایرا 
 )به حزب چپ ایرا  )فدائیه  خلق 
 )به سهزمه  فدائیه  خلق ایرا  )اکثریت 
  به سهزمه  اتحهد فداییه  خلق ایرا 
  به اتحهد ج ه ری خ ایه  ایرا 
 خ ایه  ایرا  به ی بستگ  ج ه ری 
  به حزب دم کرا  کردسته  ایرا 
  به حزب دم کرا  کردسته 
  به فرقۀ دم کرا  آذربهیجه 
 )به سهزمه  کهرگرا  انقتب  ایرا  )راه کهرگر 

 
 دوسته  و مبهرزا  راه آزادی!

اشهره  ۸۰۱۱فروردین  ۷۷ط ر که مه در بیهنیٔه  ی ه 
ن یس   فقیه به نهم کردیم  ن هیش انتخهبهت  رژیم والیت

فقیه از سر رح ت و رئ فات باه او اجاهز   ش هری از کهرگزارا  حک مت  و افرادی مهنند تهجزاده که امیدوار است ول 
شرکت در انتخهبه  را بدید  آغهز شده است. تتش نهمزدیهی انتخهبهت  برای داغ کرد  تن ر انتخهبه   در ماقاهبال 

نژاد ته روحهن  یا اه در اناتاهاه    که از اح دی“ بد و بدتر” اوتنهی  اکثریت جهمعه به ن هیش تکراری انتخهب میه   ب 
ی و  الام باه  تر شد  دستگهه اش تشدید بدبخت   فقر و محرومیت مردم  و گستهخ نتیجه یهی حهک یات در تاعادو

ٰ  رسهنه ی روبرو شده است ته آنجه که در روزیهی اخیر حتو یهی گروی  حک ماتا   شهروندا  ب ده است  به نهکهم  جدو
 یم نهچهر به اوتراف از استقبهم نکرد  مردم از این دور ن هیش انتخهبهت  رژیم شدند.

طالا  و  یاهی اصاتح خ اه کش ر و ش هری از شخصیت گیری بسیهری از نیرویهی سیهس  و آزادی بررس  م ضع
ٰ  زندانیه  سیهس  در یفته کرد  ج و تبلیغهت  کاهذب  یهی اخیر  حهک  از ادامۀ اشتراک نظر و تتش برای خنثٰ   حتو

فقیه و بارگا اهردگاه  او در  کرد  ت سط مردم در روندی است که نهمزدیهی آ  را ول “  انتخهب”دربهر  امکه  واقع  
 کنند. ش رای نگهبه  تعیین م 

 ۳۵ادامه  در صفحه  

 



یهی درس رو به  است. دانشج یه  به مشکت  جدی در تهیه منهبع برای کتس
رو یستند. در حهل  که در زمه  حض ر در دانشگهه امکه  استفهده از کتهباخاهناه 

یه یه از دسات  وج د داشت  اکن   دانشج یه  میه  پرداخت یزینه تهیه کتهب
 داد  ن را  بهیست  دست به انتخهب بزنند.

پرسش مه این است که در نزدیک به یک سهم از تعطیالا  وا اده خادماه  
یه چرا ییچ اوتبهری بارای ایاناتارنات  یه و ذخیره این ب دجه رفهی  در دانشگهه

رایگه  و ح هیت از دانشج یه  ص ر  نگرفته است؟ چرا در این مایاه  اخاباهر 
یاهی آ   یهی مجهزی بهوث تغییار سایاهسات محرومیت دانشج یه  از آم زش

وزار  خهنه نشده است؟ در این حدود یک سهم دانشج یه  در میاه  دردیاه و 
اند و مه به خبریهی خ دکش  یه مرگ یاه فاروپاهشا   یهیشه  ریه شده محرومیت

 ش یم." پ ش م  دوستهن ه  سیهه
بهوج د ت هم  این م ارد  در ص ر  ادامه تحصیل دانشگهی  دانشاجا یاه   

ای بیشتر نسبت به قبل بهید متح ل ش ند. آنه  به افازایاش  آنه  فشهر اقتصهدی
یهی وجی  صنادو  رفاهه  اندازی یهی و دتًه خهل  و سنگ بههی خ ابگهه اجهره

یهی نهچیز تخصیص یهفته در ایان دوره باحارا  روبارو  دانشج ی  در قبهم وام
یهی دانشج ی  و حرکت به س ت ماقاروک کارد   یستند. افزایش نیهز به وام

یهی رفاهیا  و آما زشا   دانشج یه  که در نتیجه افزایش بیش از پیش یزینه
یهی ریهضت  نا لایابارالا   آیاناده  افتد  نیز در نتیجه او هم سیهست اتفه  م 

 دانشج یه  را بیش از پیش تهر و نگرا  کننده کرده است.
الاتاحاصایال  التحصیل شده و یه آنهن  که  در ُشُرف فهرغ دانشج یه  تهزه فهرغ

شد  یستند نیز شهنس زیهدی را برای یهفتن کهر بر اسهس تخاصاص و رشاتاه 
بینند و این نیز وهمل  دیگر برای تشدید نهامیادی باه آیاناده  شه  ن   تحصیل 

درج انه  است. بسته شد  اکثر واحدیهی تا لایادی و اقاتاصاهدی در دورا  
یاهی خصا صا  ساهزی و  پسهکرونه و نیز تحریم اقتصهدی و ادامه سایاهسات

یهی مرکز  یهی گسترش بیکهری ج انه  است. مطهبق گزارش ن لیبرال  از وهمل
التحصایال آما زش واهلا  از کال    سهم ج عیت بیکهر فهرغ ۲۲آمهر در پهییز 

درصد است. این سهم در بین زنه  نسبت باه ماردا  و ناقاهی  ۰۱٫۷بیکهرا  
سهم ج عیات شاهغال  ۲۲شهری نسبت به نقهی روستهی  بیشتر است. در پهییز 

درصد اسات بباهشاگاهه  ۷۲التحصیت  آم زش وهل  از کل شهغت  فقط  فهرغ
 خبرنگهرا  ج ا [.

یاهی شادیاد  ولت محادودیات خص ص به نکته دیگری که در دورا  کرونه به
اجت هو  دخترا  ن ج ا  و ج ا  در رژیم والی  بهید درنظر داشت تأثیار شادیاد 

آما ز و  گذاری اجت هو  بر زندگ  آنه  است. بسیهری از دخاتارا  داناش فهصله
کنند تنهه اماکاه  ارتاباهی  یه زندگ  م  دانشج  خص صًه آنهن  که در شهرسته 

یهی آم زش  ب ده است. از ایان  شه  در محیط مدرسه و یه مکه  خهرج از منزم
شاه  ماقادور با ده  یهی اجت هو  بارای طریق امکه  شرکت در برخ  فعهلیت

انادیاش و خارافا   است. این واقعیت  بسیهر تلخ است ول  در سهیه رژیم تهریک
والیت فقیه این سرن شت بسیهری از ن ج انه  و ج انه  دختر در میهن ماهسات. 

یه از طریق مجهزی و به مشاکات  و مساهئال  در دورا  کرونه و ده این ارتبهی
 اند.   خهص خ د ی راه ب ده

یاهی  ای از قبیل شرکت در تایام یهی اجت هو  ن ج انه  مدرسه سهیر فعهلیت
یهی گروی  ت رین دروس  ک ینا ردی  یهی تئهتر  کتس ورزش  مدرسه  گروه

ص ر  ماجاهزی  اند یه به یه  ی ه یه کهمًت حذف شده ج ع   م سیق   و جز این
ای جادی  ش ند. مسل ًه ت هم  این مسهئل مشکت  روحا  و روانا  برگزار م 

خص صًه برای ج انه  ایجهد کرده است. بنه بر گزارش  سهزمه  بهزیست  کش ر  
درصد استرس  اضطراب  و افساردگا   ۸۸ته  ۲مهه اوم شی ا کرونه  ۶در ط م 

درصد افزایش یهفاتاه  ۸۶شدید و مت سط گزارش شده است و اکن   این رقم به 
برابر افزایش یهفتاه و درماجا ا ا  ۸۱ته  ۱است. میزا  تقهضهی مشهوره تلفن  

برابر شده است. متأسفهنه نب د  ۷یهی پیش از شی ا کرونه  حدود  نسبت به سهم
یهی روح   و روان  در جهمعه و نابا د  برخ رد ول   به واقعیت گسترش بی هری

ولت دورا  کرونه از  آم زش ی گهن  در این زمینه از یک طرف و گسترش آ   به
 طرف دیگر این معضل مهم اجت هو  را بسیهر پرچهلش کرده است.  

گیری ویاروس کاروناه  و لکرد ضد مردم  رژیم والیت فقیه در برخ رد به ی ه
بهری است کاه کشا ر و  یهی فهجعه درمج  ا ادامه و بخش  از ی ه  سیهست

افزو  م اجه کارده  یهی روز یه میلی   ایران  را به فقر و محرومیت و دش اری ده
ای ول   برای حل مسهئل اقتصهدی و  است. حل این بحرا  اجت هو  به برنهمه

اجت هو  نیهز دارد که تحقق آ  به ادامه این حهک یت فاهساد و ضاد ماردما  
 م کن نیست.  

 

۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه     ۲   ۳۳۱۱شمارۀ   

ط ر وا اده  ای وسیع به گیری کرونه مشکت  اقتصهدی ادامٔه بحرا  ی ه
داری اوم از در حاهم  برای زح تکشه  و در تقریبًه ت هم  کش ریهی سرمهیه

تر شد  فهصله طبقهت  در ایان  رشد و یه پیشرفته را م ج  شده است و و یق
ایم. این مشکت  اقاتاصاهدی مسالا اًه وا اقا   کش ریه را یم شهید ب ده

ای شدید برای قشریهی بینهبین  و زح تکشه  در پ  داشته اسات   اجت هو 
دلیل روبنهی وق  مهنده رژیم والی  فشهریهیا   ول  شرایط خهص میهن مه به

کند که مقهله حهضار قصاد  مه  وارد م  خص ص بر ج انه  میهن مضهوف به
 یهئ  از آ  را بهزتهب دید.  دارد بخش

گیری کرونه بسیهر شدیدتر  واسطه ی ه یک  از مشکت  جدی ج انه  که به
ریزی ک تهه  از گذشته شده است نهامیدی کهمل به آینده و م کن نب د  برنهمه

ون ا  ماثاهم   شه  است. به مد  یه میه  مد  ج انه  و ن ج انه  برای آینده
اخیرًا از طرف آقهی ولیرضه پهکبهز دبیر سهبق ش رای صنف  دانشج یه  مرکز 

ای منتشر شده که در آ  تص یم وزار  ول م باه  آم زش وهل  استهبه  مقهله
لغ  مج ز و ت قف پذیرش دانشج  در رشته مهندس  وا ارا  را باه اطاتا  
مرکز آم زش وهل  استهبه  رسهنده شده است: "متأسفهنه چند یفته پیاش و 

دلیل وضعیت  در بحب حه امتحهنه  میه  ترم دانشج یه  و در شرایط  که به
کاردناد   قرمز کرونه  دانشج یه  و اسهتید فشهر روح  سنگین  را تح ل ما 

ای از وزار  ول م به مرکز آم زش وهل  استهبه  به مض    لغ  مج ز و  نهمه
ت قف پذیرش دانشج  در رشته مهندس  وا ارا  ارساهم شاده اسات کاه 
م ض ا ف   فشهر روح  مضهوف  به دانشج یه  و اسهتایاد مارکاز آما زش 
وهل  استهبه  وارد ن  ده است. از آنجهی  که شهرسته  اساتاهاباه  قاطا  
رشته مهندس  و را  در شر  استه  فهرس ب ده و تجهیزا  آزمهیشگهی  و 

ناظار مایارساد ایان  روز است  باه کهرگهی  رشته و را  این مرکز کهمل و به
یاهی  تص یم چندا  کهرشنهس  شده نبهشد؛ ی چنین سطح ول   و فعهلیات

کس پا شایاده نابا ده و   پژویش  اوضهی ییأ  ول   رشته مذک ر بر ییچ
مقهال  چهپ شده ایشه  در مجت  معتبر بیهنگر این ماهام مایاباهشاد. از 
آنجهی  که رشته و را  بیشترین تعداد ورودی و استقبهم شدید دانشجا یاه  

دنبهم داشته  این خبر بسیهر نگرا  کننده است؛  مرکز را در سهم یهی اخیر به
ای برای  زمینه زیرا به کهیش چش گیر تعداد دانشج یه  در آینده میت اند پیش

تعطیل  دائم و یه ادغهم این مرکز بهشد!!)احت هال یدف ی ین است(" بکهنهم 
 تلگرام ش رایهی صنف  دانشج یه  کش ر[.

م رد دیگر که در ایجهد نهامیدی به آینده ج انه  تأثیر زیهدی داشته است را 
یاهی  بهید در شرایط آم زش مجاهزی پاس از دورا  کاروناه و زیارساهخات

الکترونیک م ردنیهز این ن ا آم زش دید. ج انهن  که بر اثر شرایط اقتصاهدی 
پس از کرونه که تحریم اقتصهدی آ  را تشدید کرده اسات شادیادًا در فشاهر 

اند یه کیفایات  ط رکل  از امکه  آم زش محروم شده اقتصهدی قرار دارند یه به
گایاری کاروناه تاجارباه  ای بسیهر پهئین را در این مد  پس از یا اه آم زش 

از طرف ش رایهی صنافا   ۸۹۲۲مهه   به ن ۲تهریخ   ای که به اند. در نهمه کرده
روشانا  اشاهره  یهی کش ر به وزیر ول م فرستهده شده به این م رد به دانشگهه

گیری کرونه و در پا  آ  آما زش ماجاهزی  شده است: "تداوم بحرا  ی ه
آم ز و دانشج  را از دسترس  به آم زش  به کیفیات و بارابار  یه دانش میلی  

محروم کرده است. بنه بر اوتم یک  از معهونیان وزار  آما زش و پارورش 
آم ز به زیرسهخت یه وسیله الکترونیک مناهسا  بارای  میلی   دانش ۲حدود 

یهی مجهزی دسترس  ندارند. ی چنه  مه آمهر دقیاقا  از  استفهده از آم زش
ج عیت دانشج ی  محروم از آم زش مجهزی در اختیهر نداریم اماه مشاهیاده 

یه و مشکت  و ده در  میدان  فعهلین و ش رایهی صنف  نشه  از محرومیت
دسترس  دانشج یه  به آم زش مجهزی دارد. ی چنه  بعد از یک سهم ییچ 

یهی رایگه  دانشجا یا  وجا د نادارد.  برنهمه مشخص  در جهت ارائه بسته
یاه باعاضاًه دچاهر  بستریهی الکترونیک در نظر گرفته شده از س ت دانشگهه

کند. تعاداد  اشکهال  اسهس  یستند که استفهده از این بستریه را نهم کن م 
یه و کهریهی والا ا   یه  پژویش قهبل ت جه  از دانشج یه  نهگزیرند کتس

آور پا  باگایارناد. ایان  یهی سارساهم خ د را بیرو  از این بستریه و به یزینه
یاهی ایاناتارناتا  تا ساط  درحهلیست که در زمه  آم زش حض ری نیز بسته

یه برای کهریهی پژویش  در دانشگهه در اختیهر دانشاجا یاه  با ده  دانشگهه

بحران کرونا و عواقب اجتماعى آن 
 براى جوانان



 ۳۳۱۱شمارۀ    ۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه    ۱ 

باه  یه نیز یزینه خرید یک ساباد مایا    "نه تنهه در تهرا  که در شهرسته  ن یسد:  م 
بگیارا   حق   کیفیت از درآمد یک یفته یک کهرگر بیشتر است. طبعًه خهن اده کهرگرا  و

و کسهن  که درآمد ثهبت  دارند در حسر  خ رد  می ه خ ایند مهند. "کش ری مثل کش ر 
مه به رویکرد سیهست  در جهت انتفها مردم و به مدیریت  صحیح  و ولا ا   و داشاتان 

ت اند بهاتاریان  تنهه م  یهی  منهس  کشت و  رفیت به آورد  بهغهت  پرمحص م نه زمین
ت اند به سهیر کش ریه نایاز  بهر آورد بلکه وتوه بر اشبها بهزار داخل  حت  م  یه را به می ه
یهی ویرانگرانه رژیم یار  ولت سیهست یهی مرغ ب ایران  را یم صهدر کند. ول  به می ه

ق م معروف محصا لا   به -ای مرفه منههی الیه -ن ا می ه برای مردم کش ر بتدیده مه
ت انناد  یه م  فروش  یه را در می ه یهی  نج م  شده است که مردم آ  الکچری به قی ت

 ت هشه بهیستند. فقط به
گا  باه روزناهماه آفاتاهب یازد   و دکتر ابارایایام رزاقا   اقاتاصاهد دا   در گافات

رفات از     دربهره شرایط وخیم اقتصهدی کش رمه  و راه بارو ۸۰۱۱  مهه اردیبهشت  ۷۱
گ ید: " اقتصهد کش ر زمهن  به رشد پهیادار و اساهسا  خا د  بهر مردم م  اوضها فتکت

یهی حهکم بر اقتصهد کش ر مت رکز بر تا لایاد داخالا  و  خ اید رسید که ت هم سیهست
یه به س ت تحقیق و ت ساعاه  تش یق بهزار به استفهده از ت لیدا  داخل  و یدایت سرمهیه

بهشد. "رایکهر ارائه شده از س ی دکتر رزاق  در چهرچ ب رژیم ج ها ری اساتما  کاه 
دارا  و دالال  حریص است یرگز و ل  نیست. زیرا در کشا ر  سرمهیه خدمتگزار کت 

یاهی  یاهی سارماهیاه وجهرو کرد  زیر قادم بههنه آب مه و زیر سهیه حک مت "استم " به
یه سهم است که از جهمعه سل  ماهلاکایات  یه  ده ی ای جذب و پذیرای  از آ  خهرج  به

یهی مالا  و اجاتا اهوا  باه ناهم خصا صا  ساهزی باه جایا   شده  ی ه سرمهیه
پرست و دیگر غهرتگرا  سرازیر شده  حق   اجت هو  طاباقاه   دارا  پ م سرمهیه کت 

وجا د آماده  یهی محروم جهمعه به فرسه در زندگ  ت ده زح تکش پهی هم و شرایط  ت ا 
ای ی لنهک شده است که یک س ی آ  تهیدستا  تاه  است. شکهف طبقهت  بدم به دره

اصاطاتح  مرز گسترٔه سیهه گرسنگ  ادامه یاهفاتاه و در سا ی دیاگارش زنادگا  باه
بینناد بار   و ف   تج ل  مشت  غهرتگر که دیگر نیهزی به ریهکهری یم ن   "الکچری"

رح اهناه و  ل  رسیده جز سرک ب ب  زند. حک مت مدو  " قسط" برای مردم جه  به م 
 زندا  و شکنجه و سرب داغ قسط دیگری ندارد. 

اجت هو  رژیام -یهی اقتصهدی دولت  و به ط ر کل  س ت گیری اقتصهدی سیهست
والیت فقیه  در جهت مخهلف منهفع اکثر مردم  از کهرگرا   زح تکشه  شهر و روساتاه 

ویژه بارناهماه  یه  به دارا  ُخرد و مت سط است. این سیهست گرفته ته صنعتگرا  و سرمهیه
تاحالایال  یهی زح تکشه  را به اصطتح یهرانه آزادسهزی اقتصهدی  از س ی  حق   و به

برده است و از س ی دیگر به رشد واردا  به نهب دی ت لید داخل  دست زده که خا د باه 
لشکر بیکهرا  افزوده است و ُش  م اجت هو  آ  گسترش پیدا کارده و تاغایایاریاهیا  

یهی سن   جنس  و تخصص  آ  پدید آورده  چش گیر در تحرک نیروی کهر و مشخصه
التحصیل آم زش وهلا  از  است. بر اسهس گزارش مرکز آمهر  سهم ج عیت بیکهر فهرغ

تاریان آماهر  یهی غرب  کش ر بهال درصد ب ده است. ی چنین استه  ۹۱٫۲کل بیکهرا  
  ۸۰۱۱ماهه  اردیباهاشات ۷۷گزارش اقتصهد آنتین   اند. به بیکهری  ت رم و فقر را داشته

درصد از فاعاهال  ایان  ٢٫٫٢سهله حهک  از آ  است که  ٢۰ته  ١۲نرخ بیکهری ج انه  
 اند.  بیکهر ب ده ١٫١١گروه سن  در سهم 

یهی آنه  را گرفتهر کرده اسات.  یه ی  طن و خهن اده بیکهری آشکهر و پنهه   میلی  
درصاد از  ۸۶٫۲سهله حکهیت از آ  دارد کاه  ۸۱-۹۲بررس  نرخ بیکهری گروه سن  

اند. این شهخص در بین زنه  نسبت به ماردا  و  ج عیت فعهم این گروه سن  بیکهر ب ده
در نقهی شهری نسبت به نقهی روستهی  بیشتر ب ده است. دش اری زندگ  ج انه   نبا د 
امکه  و ملزومه  تحصیل  نب د امکه  تفریح سهلم و ورزش  نب د افق روشن برای کاهر 

یاهی اداری   که خ د ثا اره انا اا تاباعایا   و زندگ   وج د اختتف طبقهت  گَزنده
یه و دیگر جرایم در  یه و آدمکش  اقتصهدی و مهل  است  ولل و ده افزایش خ دکش 

فقر بهوث افزایش سرقات  جهمعه است. نهت ان  و وجز در تأمین معهش و شی ا گسترد  
که برای رفع نیهز ف ری خ د یاه  -دزد" یه بهتر است بگ ییم "َدله -برای سهر  شده است.

ش د  فرق  میه  اثر ینری و گهردریل کنهر خایاهباه  یاه  دزدی کشیده م  اش به خهن اده
یهی فهضتب معهبر شهری نیست. سرقت سردیس برنزی استهد رحایام یا دی  دریچه

یه در مقهبل تهالر حهفظ شیراز نصا  با د و  پیشکس   تئهتر و سین هی ایرا  که مد 
یهست بنگهه کنید به: روزنهمه ت سعه ایران    دزدی ای از ی ین دله سرقت رفت  ن  نه به

نشایانا    دید افزایش ج عیت  حهشیه یه نشه  م  [. بررس ۸۰۱۱ مهه  اردیبهشت  ۷۲
یاهی  نرخ بهالی بیکهری  نداشتن درآمد کهف  برای یک زندگ  وهدی و افزایش یزیاناه

در جاهماعاه   یهی اجت هو  و بزیاکاهری گیری برخ  آسی  زندگ  ازج له و امل شکل
یهست. نب د مسکن منهس  برای زح تکشه  شهر و روستاه   است که سرقت یک  از آ 

گران  مسکن و اجهره بهه  دش اری ترافیک شهری  مشاکات  آب و بار  ازجا الاه 
یاه   برند. تأثیریهی مخرب این دشا اری یهی  است که بیشتر مردم از آ  رنج م  نهرسهی 

ت ا  نهدیده گرفت. مایاهان ماه در حاهکا ایات والیا   بر رفتهر و ُخلقیه  جهمعه را ن  
پی هید. برای ختص  از این وضاعایات پارمشاقات و  سراشیب  انحطهی و سق ی را م 

 ای جز اتحهد برای طرد رژیم ضد مردم  والیت فقیه نیست.  بهر  چهره فتکت
 

 جانبٔه فزاینده و تأثیر آن بر زندگى مردم!  بحران همه

یهی مخرب  نهسنجیده  و ضادماردما   مردم کش ر مه بر اثر سیهست
گاذراناناد. تاهزش  رژیم "والی " روزگهری سخت و دش ار را از سار ما 

تر شد  یار روزه سافار   کند. به ک چک شتهبنهک ت رم و گران  بیداد م 
مردم  فقر دامن بخش وسیع  از زح تکشه  میهن را فرا گرفته اسات. 

ل  رسیده از  الام و ساتام  ست ه آمده و جه  به پهسخ اوتراک مردم به
 اندیش و واپسگرا  شت  و زندا  و سرب داغ است .  رژیم تهریک

استاه   ۸۰دید که نرخ ت رم سهالنٔه  گزارش مرکز آمهر ایرا  نشه  م 
ایرا  از نرخ ت رم کل کش ر در سهم گذشته بیشتر شده است. بر اساهس 

 ۰۱٫۸باه  ۲۲این گزارش  بهالترین نرخ ت رم خهن اریهی کش ر در سهم 
درصاد  ۹۹٫۹تریان نارخ باه  درصد مرب ی به استه  کرمهنشهه و پهیین

مرب ی به استه  مرکزی ب ده است. تضعیف ارزش پ م مل  در ماقاهبال 
ثبهت  اقتصهد کت   رک د تا رما   بایاکاهری  ارزیهی معتبر جههن   ب 

اجاتا اهوا    -یهی اقتصهدی سهبقه در زمینه یهی ب  گسترده  نهبرابری
یهی نج م  انبهشته شده در چنگ کهرگزارا  حاکا ماتا   فساهد  ثرو 

یهی اداری  فرینگ  و اجت هو   تضاعایاف  و یق و سهختهری در بهفت
مست ر قدر  خرید مردم و بحرا  معیشت  ج عیت کثیری از جاهماعاه  

یهی اجت هو  ازج له: رشد جارم و جاناهیات  گساتارش  ان اا آسی 
خش نت و خ دکش   پدیدٔه زنه  خیهبهن   گسترش کهر ک دکاه    فارار 

سیهس  را  -یهی تهدید کننده امنیت اجت هو  یه  گسل مغزیه و سرمهیه
یه و دخاهنایاه "  یه  آشهمیدن  اند. رشد قی ت بیشتر "خ راک  سب  شده

درصاد  و  ٫٫٫٢درصد  منهطق شهاری  ٫١در کل کش ر  ۲۲در سهم 
درصد و نارخ تا رم گاروه وا اده "کاهالیاهی  ٫١٫١منهطق روستهی  

درصد   ٫۲٫٢زمهن  مشهبه در کل کش ر  غیرخ راک  و خدمه " در مد 
درصاد اواتم  ۹۲٫۱درصد و منهطق روستهیا   ۹۲٫۸منهطق شهری 

یهی انتشهر یهفته  فشهر اقتصهدی در میاهان  شده ب د. بر اسهس گزارش
شد  پهیین آورده  حدی است که کیفیت زندگ  و خ راک مردم را به مه به

ماهه  زاده  رئیس مرکز آمهر ایارا   اوم اردیاباهاشات است. ج اد حسین
دیم درصاد  تا رم  ۷٫۲مهه به  امسهم گفته ب د ت رم مهیهنه در فروردین

درصاد رسایاده  ۹۱٫۲درصد و ت رم سهالنه به  ۰۲٫۲به نقطه به   نقطه
 است. 

  درباهره افازایاش  ۸۰۱۱  اردیبهشت مهه ۸۰سهیت شهروند آنتین  
ناقال از دبایار اناجا ان  قی ت برنج و ت ا  خرید مردم در مطلابا  باه

واردکنندگه  برنج  ن شت:  "افزایش قی ت برنج بهوث شده است کاه از 
بخرند   میلی   نفر بت انند برنج ۸۲  میلی   نفری مردم فقط ۱۷ج عیت 

 و از امکه  مصرف این محص م برخ ردار بهشند. 
 -   "ناه  یام ۸۰۱۱  ماهه اردیباهاشات ۷۹ گزارش سهیت زمهنه  به

شا د کاه  در وضعیت خ ب  نیست. گفتاه ما  -ون ا  جهیگزین برنج به
درصد یم افزایش یهباد.  ۸۱۱ص ر  رس   م کن است ته  قی ت نه  به

ین ز ییچ نرخ رس   در م رد قی ت آینده نه  اوتم نشده اسات ولا  
میلی   ایارانا   ۹۱گفته وزیر کهر حدود  افزایش قی ت در شرایط  که به

کنند سب  خ اید شد ته فقر کهلری و س ءتغذیاه  در فقر مطلق زندگ  م 
ترین مهده غذای  ایرانیه  است کاه  مصرف تر بیهید. " نه  پر ابعهد گسترده

رویه سهیر ارزا  و نهت انا  ماردم از  در سفره مردم جهی دارد. به گران  ب 
یه  مصرف نه  بیشتر شده است  ول  نهبخردی مسئ ال  رژیام  تهیه آ 

ومرج بر قی ت نه  حاهکام گاردد. یایاچ  بهوث شده ته آشفتگ  و یرج
مسئ ل  یم ته کن   پهسخگ ی این آشفتگ  نب ده است. آنه  از اوضها 

ای که بر قی ت نه  حهکم شاده اسات خا د را کاًت  نه  و وضع آشفته
والات  دیند. به وج دی که نهن ایه  بخت بارگشاتاه باه خبر نشه  م  ب 

ن و  قربهن  این اوضها ناهبساهماه   گران  آرد و یزینه  پخت آ  خ د به
یستند  مجب رند نه  را حت  ته دو برابر قی ت رس   گرا  کنند. طباعاًه 

اطاتا  مسؤولیت دولت  ن   ت انند از این وضع با  مسئ ال  درواقع ب 
زاده   مادیارکال دفاتار  گزارش خبرگزاری مهر  صدیف بیاک بهشند. به

   گافات:   ۸۰۱۱ ماهه اردیباهاشات ۷۲خدمه  بهزرگهن  وزار  ص ت  
"افزایش  در قی ت نه  ابتغ نشده اگر ناهنا ایا  تاخالاف کاناد ماردم 

اطتا دیند ته به متاخالاف  ۸۷۰ت انند این تخلف را به ش هره ت هس  م 
گارد  ماردم  زاده به بهزی به کل ه  تقصیر گران  را به برخ رد ش د. "بیک

اندازد و تخلف  یم اگر شده از س ی نهن ا ب ده اسات و ناه از زمارٔه  م 
یهی مسئ ال  حک مت والی . قی ت کاهالیاه   کفهیت  یه و ب  تدبیری ب 

اتفه  مردم کش رمه  باه  فلک کشیده شده که اکثر قری  به چنه  سر به
  ۸۰۱۱مهه  اردیبهشت ۷۶شه  ت ا  خرید می ه را ندارند. ایلنه   درآمد نهزم



 

 ۳۳۱۱شمارۀ  

اند؟  مهشین سر ک ب نب ده
آیه وزار  ج اد  ریف 
ت انست اثری در مسیر 
سیهست نهم جه خهرج  ایرا  
بگذارد و آیه به تصریح خ د در 
مصهحبٔه اخیرش کهری جز 

بری   اطهوت و اجرای  فرمه 
فرامیِن خ دکهمٔه ایرا  داشته 

ت اند ادوه  است؟ آیه کس  م 
بد و »کند به انتخهب بین 

از فجهیع اقتصهدی که  «بدتر
ک ر مردم را شکسته است 

است؟ ...  جل گیری شده
تحریم فعهم انتخهبه  و 
پی ستن به جنبش 

خ ای  و  دمکراس 
طلب  مردم ایرا  از  ودالت

جهت دیگری نیز در 
انتخهبه  پیش رو ای یت 
ویژه دارد؛ از آ  جهت که یر 
روز مسٔیله جهنشین  ول  

ش د.  تر م  ای پررنگ خهمنه
دیند  کسهن  آدرس غلط م 

و  «انتخهبه »که به شرکت در 
م روث /نظهم /»ت ا  در نقشه  کس  خهرج از اردوگهه اقتدارگرایه  م  «انتخهِب »

کرد  تهم و ت هم نههد والیت فقیه خلل فکند که زی  خیهم بهطل... مدت  است  «امنیت 
گهیهنه کهرزار تحریم انتخهبه  فرمهیش  ن هیش  را آغهز -که اکثریت قهطع ملت ایرا  آ

خ اه و ودالت طل  در داخل و خهرج از  کرده اند و کثیری از فعهال  سیهس  دم کراس 
اند و انتظهر م  رود که ت هم  منتقدا    معترضه     کش ر به این کهرزار ارزش ند پی سته

 “مخهلفه  و تح م خ ایه  از این کهرزار تحریم ح هیت کنند...
 

  ابوالفضل قدیانی
 

تحریم فعال «جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور(: به کارزار 
 می پیوندیم  »انتخابات فرمایشی
 

سیزدی ین دوره انتخهبه  ریهست ج ه ری استم  در شرایط  ته یک مهه دیگر ”
یهی نظهم که اوتقهد  ی خ دی ش د که اقدامه  گزینش  نهمزدیه حت  در دایره برگزار م 

یهی گذشته  اند  شدیدتر از دوره و وفهداری خ د به مبهن  حک مت استم  را اوتم کرده
م ج  افزایش ”ای مشهرکت پرش ر مردم در انتخهبه  را  ول  خهمنه ش د... او هم م 

سهزی  کند و ی ه دستگهیهه را به زمینه ارزیهب  م “ آبرو  امنیت و قدر  بهزدارندگ  کش ر
خ اند؛ نظهمیه  و سردارا  سپهه  برای حض ر پرش ر مردم در پهی صندوقههی رای فرا م 

امنیت  -پرواتر از گذشته برای تسخیر صندل  پهست ر و تک یل پهزم حهک یت نظهم  ب 
غربهم  دارند؛ ش رای نگهبه  به تشدید شرایط انتخهب ش ندگ  در صدد پیش خیز بر م 

ی  یهی امنیت  و اختق  از گردونه سهزی نهمزدیهست؛ تعدادی از داوطلبین به پرونده
نظهم را بحرا    گیرد که ش ند؛ و ت هم اینهه در شرایط  ص ر  م  رقهبت خهرج م 

سهختهری در ی ه ابعهد سیهس   اقتصهدی  اجت هو   اختق  و ایدئ ل ژیک فرا گرفته 
ی طیف  مشخصه دیگر این دوره از انتخهبه   ی گرای  و اتحهد سیهس  نهن شته   است...

وسیع  از نیرویهی اپ زیسی   و ب یژه نیرویهی ترقیخ اه چپ در برخ رد به سیزدی ین 
بهشد.  دوره انتخهبه  ریهست ج ه ری استم  و تحریم فعهم این ن هیش انتخهبهت  م 

رو اوتم  تقریبه اکثر جریهنه  چپ به رویکرد یکسهن  نسبت به تحریم انتخهبه  پیش
م ضع کرده و از دیگر نیرویه برای ی کهریههی سیهس  در این م رد دو   بع ل 

اند. این امر بیهنگر آ  است که ت افق و ی کهریههی سیهس  روی م ض وه  و وج ه  آورده
ت اند زمینه بسیهر منهسب  برای حض ر نیرومند چپ در صحنه سیهس  کش ر  مشترک م 

به  «ایرا   حزب ت ده»را ی  ار سهزد. در این راسته پیهم “ جبهه چپ”بهشد و رایههی تحقق 
  فعهلیتههی مست ر و چندین ۸۰۱۱خ اه کش ر برای تحریم انتخهبه   نیرویهی آزادی

تحریم فعهم انتخهبه  ”حزب چپ ایرا )فدائیه  خلق( در تبیین و ترویج م ض ا »مهیه 
ش رای ی کهری نیرویهی چپ ”  ی چنین م اضع “برگزاری انتخهبه  آزاد”و “ فرمهیش 

بهشد. در شرایط  از ج له نکه  قهبل ت جه و مثبت در راستهی این رویکرد م  “و ک  نیست
یهی  امروزین کش ر  اتحهد گسترده نیرویهی چپ در صف  واحد به نیهز مبرم جنبش

طلبهنه و آزادیخ ای  کهرگرا  و زح تکشه  کش ر تبدیل شده است. جریهنهت  که به  ودالت
مشهرکت در ن هیش انتخهبه  فرمهیش  نظهم 

فقیه  به ت یم اصتح حک مت استم  از طریق  والیت

  ۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه     ۰ 

 تأملی رب رویداداهی اریان

از فراخوان حزب تودۀ ایران به نیروهای ملی، 
 خواه  مترقی و آزادی

 
 دوسته  و مبهرزا  راه آزادی«

یهی اخیر طیف وسیع  از  گیری نگهی  گذرا به م ضع
خ اه کش ر نشهنۀ روشن  از این  نیرویهی مترق  و آزادی

واقعیت است که اکثریت مه م افق تحریم و مخهلف نظرا  
مدافعه  شرکت در ن هیش انتخهبهت  رژیم و سیهست "انتخهب 

ایم که مدو   فریبهنه میه  بد و بدتر" و این نظر سهختگ  و و ام
ت یکدست خ اید  است اگر در انتخهبه  شرکت نکنیم حهک یو

 ش د.  شد و وضع بدتر م 
تجربۀ شرکت در انتخهبه  گ نهگ   و مهندس  شده رژیم 

یه ک ک به ادامۀ  دید که ث ره ی گ  این ن هیش نشه  م 
ت به شد  وخیم زندگ  ده رژیم والیت یه  فقیه  و ادامۀ وضعیو

میلی   ایران  است که از  لم و ج ر این رژیم جهنشه  به ل  
مه به این نظر م افقیم که تحریم فعهم رسیده است. ... 
ج ه ری  فرصت مسهودی برای برآمد  انتخهبه  ریهست

خ اه و دم کرا  برای  مشترک و گستردٔه ی ۀ نیرویهی آزادی
 تق یت جنبش دم کراتیک در ایرا  است. 

خ اه و دم کرا  بت انند در  مه امیدواریم که نیرویهی آزادی
این لحظه  حسهس میهن این امر مهم مل  را به ی یهری 
یکدیگر تحقق ببخشند. مه ض ن استقبهم از یرگ نه 
پیشنههدی که بت اند به تحقق این امر مهم یهری رسهند 

ت ا  به نشست تدارکهت  مشترک  از ی ه  معتقدیم که م 
خ اه کش ر راه را برای  ن هیندگه  نیرویهی مترق  و آزادی
)از فراخ ا  حزب ت د  “ تنظیم فراخ ان  مشترک ی  ار کرد.

 ۷۷خ اه کش ر   ایرا  به نیرویهی مل   مترق  و آزادی
 )۸۰۱۱فروردین 

 
 ؛ باالتر از سیاهی رنگی نیست۰۰۱۱انتخابات 

 
ایم و در  نزدیک شده ۸۰۱۱ج ه ری خرداد  به انتخهبه  ریهست”

کش ر اثری از فضهی انتخهبهت  نیست. به گ ه  من این امر را بهید 
ت ایرا  نیک دریهفته اند  به فهم نیک گرفت. گ ی  ملو

یهی رأی بهوث تح م قهبل اوتنهی  در حهم و روز این  صندو  که
تر در  رییس دفتِر معق م“ انتخهِب ”ش ند. ... خیر قلیِل  مرز و ب م ن  

بخش  به نظهم استبداِد دین  و شخص  مقهبل شرو کثیِر مشروویت
ای دیگر به ییچ منطق  قهبل دفها نیست. چه کس   ول  خهمنه

یهی اخیر به قهقرا نرفته است؟  ت اند ادوه کند که کش ر در سهم م 
)اگر فرِک  “جنهح اقتدارگرا”آیه رییس ج ه ر شد  فردی از 

 ۲۷کنیم که حسن روحهن  اقتدارگرا نیست( در سهم“ روا چندا  نه”
آورد؟ آیه رییس  در مسیر حرکت کش ر  تفهو  بنیهدین پدید م 

و آبه   ۲۶ج ه ر شد  حسن روحهن  ت انست از فجهیع  مهنند دی 
  ۵ادامه  در صفحه جل گیری کند؟ آیه دولت روحهن  و وزار  کش رش بخش  از  ۲۱



۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه    ۵   ۳۳۱۱شمارۀ   

کنیم. مه معتقدیم که  حک مت برای برگزاری یک انتخهبه  فرمهیش  دو   م  ... ۳۰۱۱ادامۀ انتخابات 
تحریم فعهم انتخهبه  فرمهیش  ریهست ج ه ری   تتش حک مت برای بهره 

گیری از رأی مردم را  در مشروویت بخشید  به سیهست یهی خ د به شکست 
به تحریم انتخهبه  فرمهیش   اوتراک خ د ولیه ودم کهرآئ    سهزد. م اجه م 

فسهد  رک د اقتصهدی  ت رم  بیکهری  فقر فزاینده  اختنه  و سرک ب را اوتم 
گیری  مبهرزه ولیه ج ه ری استم  را  یهی رأی کنید و به خهل  گذاشتن ح زه

 “تر کنید...  پرت ا 
های سیاسی اجرائی:اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب  هیئت 

 چپ ایران )فدائیان خلق( و همبستگی جمهوریخواهان ایران
 

 موسم نمایش انتخاباتی 
یهی گذشته   م سم ن هیش انتخهبهت  رسیده است و رژیم بهید  ی چ   سهم”

یهی رای بکشهند ته چنه  بن هید که حک مت   به طریق  مردم را به پهی صندو 
است م رد اوت هد مردم و مشروویتش را نه از ل له تفنگ که از پشتیبهن  مردم 

یهی  مشکل اینجه است که پس از چهل و دوسهم  چیزی در انبه  ووده  دارد.
یهی زندگ   دروغین بهق  ن هنده است. و از س ی دیگر فقر و بیکهری و دش اری

چنه  گسترده شده که از حد و ت ا  جهمعه در گذشته است و کس  دیگر 
حک مت استم  در ایرا  در   یهی دروغین حکهم استم  را بهور ندارد. ووده

گیرد... نظهم حک مت  ج ه ری  یرروز شتهب بیشتری م   سراشیب  سق ی
یه از س ی نیرویهی  نهپذیر است. حقیقت  است که سهم استم  اصتح

گفته شده است و اکن   به یک واقعیت  اپ زیسی   چپ و دمکرا  به کرا  
اصتح طل   اص لگرا  دیگه ”بدیه  تبدیل شده است. به ق م مردم معترک: 

نظهم حک مت استم  بر پهیه ول  فقیه ا  یم از ن ا مطلق آ   ”…ت  مه مهجرا
به ون ا    ت ا  بین والیت فقیه این ت ی   بیش نیست که م   بنه شده است.

بهالترین مرجع قدر  در حک مت استم  و نههدیهی انتخهب  و اسهسه به حق 
یه  زاده حهک یت مردم   تعهدل  از تقسیم قدر  ایجهد کرد... نقش تهجزاده و تهج

و   تقریبه در ایرا  به پهیه  رسیده است. اینه  یه بهید بپذیرند که تلفیق دین و دولت
حک مت مذیب  خروج  جز آنچه امروز شهید آنیم ندارد  یه در حهشیه حک مت 

یهی مل  بهشند و یه در  و درپ  کس  سه   از تهراج ثرو   جیره خ اری کرده
خیهلبهف  کنند و نقش خ د را در لبهس “ مردم سهالری دین ”رویهی حک مت 

نجه  دیندگه  حک مت استم  ببینند. جهمعه پیش خ اید رفت و دیگر جهئ  
 ...“یه نخ اید گذاشت.  برای این گ نه ت یم پراکن 

 
  از سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 

 
 از انتخاب بین بد و بدتر عبور کرده است ملت ایران

 
وقت  حک مت تحت ون ا  نظهر  استص اب  ت سط ش رای  انتصهب  باه ناهم ” 

رد   ش رای نگهبه   ت هم شخصیت یهی سیهس  م رد وث   مردم را به زوم خا د
را گزینش ن  ده و به نهم کهندیدا  صتحیت کرده و فقط افرادی از بین و امل خ د 

در مقهبل مردم قرار م  دید و از مردم م  خ اید که به پهی صنادو  یاهی رای 
بروند و به یک  از این ح اری   حک مت رای بدیند  آیه به این حارکات  کاه جاز 
ایهنت به شع ر مردم و نه بهلغ و نهقص العقل تصا ر کارد  آناه  چایاز دیاگاری 

م  ت ا  انتخهبه  نهم نههد؟ و آیه این ترفند آل ده به فری  و ریه را م  تا ا   نیست 
دانست؟ آیه یک چنین شکل  از انتخهبه  در ییچ کش ری در جاهاه  “  انتخهبه ” 

سهبقه دارد؟ افزو  بر شکل برگزاری انتخهبه  که از فلسفاه و چاگا ناگا  یاک 
انتخهبه  واقع  به دور است  مه در حک مت ج ها ری اساتما  باه ساهخاتاهری 
م اجهیم که نه مجلس ش را  مجلس  است که دارای اختیهر ب ده و بت اند و یافاه 
ن هیندگ  مردم را ایفهء ن هید و نه رئیس ج ه ری آ   ی ه  ط ر که به کرا  دیده 
ایم  نقش  در تعیین خط مش  سیهس  کش ر و روابط بین ال لالا  دارد و یاه در 
سیهست داخل  ت ان  در حفظ وصیهنت از حق   ملت را داراست  و وتوه بار با  
اختیهری در مسهئل سیهس   در مسهئل امنیت  و تص ی ه  کات  اقاتاصاهدی و 

 اجت هو  یم محل  از اوراب ندارد. ...
جبهه مل  ایرا  اوتقهد دارد که بدو  تحقق شرایط ف    شرکت در انتاخاهباه  
جز مهر تهیید زد  بر انتخهبهت  نه صحیح و فریبکهرانه کاه از اساهس از شارایاط 
انتخهبه  سهلم و آزاد به دور است  نتیجه دیگری ندارد و لذا اوضاهء و یا ادارا  
جبهه مل  ایرا  در انتخهبهت  این چنین   که به وض ح از م ازین انتخهبه  واقاعا  
به دور است شرکت نخ ایند ن  د. مه از انتخهب بین بد و بد تر وب ر کارده ایام و 

 “برای میهن ه  م  بهشیم. خ ایه  انتخهب خ ب و خ ب ترین یه 
 

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

زنند و ت در راستهی تشتت و پراکندگ  نیرویهی  صندوقههی رای دامن م 
کنند... تغییر در نظهم  ترقیخ اه و ب یژه نیروی چپ کش ر و ل م 

فقیه  نه از میدا  اختتف ستیق جنهحین حک مت   بلکه در میدا   والیت
ی مردم  گ نه «آبه »تع یق شکهف بین مردم و حهک یت و تعیین تکلیف 

ایرا  در کف خیهبهنهه ص ر  خ اید گرفت. سیهست رس ای انتخهب بین بد و 
است که مدافعین آ  ته استحهله در رژیم مستبد دین  حهکم   بدتر دور بهطل 

زاده دم بسته و  سق ی خ ایند کرد. امروز کسهن  که به پروپهگهندای تهج
ت جیهه  نظری تش یق مردم به حهضر شد  در پهی صندوقههی رای را 

گیرند که در شرایط رد صتحیت  کنند و از آ  اینط ر نتیجه م  تئ ریزه م 
گهیهنه به  «کهندیدای بد»زاده حداقل به  تهج گهیهنه و یه نهآ بهید رای داد  آ

استراتژی انتخهبهت  نظهم  تثبیت و تداوم استبداد دین  و تضعیف م قعیت 
 “دیند. سیهس  مردم ایرا  در مبهرزه ولیه کلیت حک مت استم  رای م 

 
 نه به مشارکت در انتخابات فرمایشی

 
و لکرد حک مت استم  و به ویژه اقدام ختف قهن   اسهس  آ  در ”

او هم نظهر  استص اب  بر انتخهبه   بهوث کنهره گیری و دلزدگ  اکثریت 
مردم از انتخهبه  شده است. یک  از نتهیج این دلزدگ   ایجهد حسهسیت 

  ۸۰۱۱شدید نسبت به حت  لغه  و وبهرات  نظیر انتخهبه   رای گیری 
 صندو  آراء  فرآیند انتخهبهت   انتخهبه  سهلم و ان اا این ترکیبه  است.

انزجهر از پدیده اتتخهبه  در ج ه ری استم  بهوث شد یهدداشت دو روز 
پیش نگهرنده که در نقد انتخهبه  فرمهیش  و تهیید رویکرد مطهلبه مح ر ب د 
از آنجه که شهمل لغه  ف   است  بعضًه گ ه  شده که در تهیید رای گیری 

 ن هیش  حک مت ن شته شده است.
این یهدداشت  حض ر مردم در میدا  ی راه به طرح مطهلبهتشه  به منظ ر 
برچید  انتخهبه  فرمهیش  و جهیگزین کرد  انتخهبه  آزاد برای حض ر 

 ت هم  جریه  یهی سیهس  را مطرح کرده است.
فشهر خیهبهن  ول  بدو  خش نت  م ثرترین ایرم به منظ ر تح م 
سهختهری و تغییر قهن   اسهس  خ اید ب د. بهید ت جه کرد که مشهرکت در 
فرآیند انتخهبه  از طریق پیگیری مطهلبه  زح تکشه  و محذوفه  به 
مشهرکت در خ د انتخهبه  از طریق رای داد  به کهندیدایهی گزینش شده  
تفهوت  اسهس  دارد. یهدداشت ک تهه نگهرنده تنهه راه نجه  ایرا  را نه 
مشهرکت مردم در انتخهبه  ن هیش  که حض ر در جنبش اجت هو  مست ر و 
مسهل ت آمیز و در یک کل ه  گسترش گفت ه  مطهلبه مح ر معرف  کرده 

 “است.
 زندان اوین ۸کیوان صمیمی بند 
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ش د  ی ریهست ج ه ری در شرایط  برگزار م  انتخهبه  سیزدی ین دوره” 
که ج ه ری استم  حق انتخهب ش ه را محدودتر از پیش  کنترم بر 

تر  یهی رای را تشدید و انتخهبه  را از محت ای واقع  آ  خهل  صندو 
یهی  است. حت  امکه  مشهرکت و انتخهب شد  در درو  جنهح کرده

یهی  است. از طرف دیگر  کش ر مه به بحرا  تر کرده  حک مت را سخت
متعددی دست به گریبه  است و نیهزمند گشهیش در این وضعیت بحران  و 

سهختهر قدر    برو  رفت از بن بست  است که وهمل اصل  و بنیهدی آ 
دیه یهی گذشته و تتش بخش بزرگ   ی ج ه ری استم  است....تجربه

از ش ه مردم ایرا  برای تهثیرگذاری بر و لکرد حک مت و تح یل تغییرات  از 
درو  و از طریق انتخهب  متفهو  از آ  چه که کهن   اصل  قدر  در پ  آ  

  است که کهن   قدر  در ج ه ری استم  و در راس آ  ب د  نشه  داده
ول  فقیه  ولیرغم رای مردم  یر تتش  در جهت اصتح و تغییر را در نطفه 

کند. در وین س ء استفهده از رای ش ه و ادوهی مشروویت   خفه م 
یهی ش ه ندارد  حک مت تغییر ت از  به نفع  ترین ت جه  به خ است ک چک

و در ص ر  احسهس خطر دست به  مردم و جهمعه مدن  را تح ل نکرده
سرک ب خشن و قهری نیز م  زند... مه سه حزب و سهزمه  ج ه ریخ اه 

فعهم انتخهبه   ی ایرا  را به تحریم سک الر دمکرا   ش ه مردم آزاده
ی نیرویهی سیهس   خ انیم. مه ی ه فرام  ١٠١١ریهست ج ه ری  فرمهیش 
ی  و دم کرا  را به برآمد مشترک و متحد در مقهبله به نقشه  آزادیخ اه
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سا یأه  وری یاک یهی  بر ماباناهی باهاره سیهس  دولت یهی این کش ریه و محهسبه
 اقتصهدی است. 

بنهبراین نقطه آغهز و پهیه  یرگ نه تحلیل و ارائه بارناهماه سایاهسا  و اقاتاصاهدی 
خا رد در  ای که کش رمه در  آ  غا طاه ما  منظ ر برو  رفت از وضعیت بحران  به

دی  "مبهرز  فعهم" و مساتاقایام بارای واقا  نشاهناد   داخل کش ر است. سهزمه 
منظ ر بارپاهیا   نههدیهی دیکتهت ری و سرانجهم حذف حهک یت مطلق والیت فقیه به

یهی اوم و بعدی این مبهرزه بهید بهشناد. ایان  ترتی  گهم دم کراتیک به-حک مت  مل 
ای در اطاراف  یاهی رساهناه مه  به برخیزاند  ت فاه  امر مهم و حیهت  مردم و میهن

یاه و  تکراری آمیختاه باه تاحالایال  ط الن   یهی انگیز یه سخنران  خبریهی  ییجه 
یهی برو  مرزی یه انبهشتن فضهی مجهزی به انا اا  یه در صفحه تل یزی   بهف  تئ ری

برد و ناخا ایاد  جهی  ن   اصطتح ضد رژیم یه  ضد استم راه به ویدی یهی مبتذم به
یاهی فا قاهنا   برد. دیکتهت ری حهکم به سرک ب و اتکه بر منهبع وظیم اقتصهدی الیاه

-ب رژوازی متصل به یرم قدر  ی راه به کهربرد "قدر  نرم" و ترفنادیاهی امانایاتا 
یهی  که گریبهنگیرش یستند ت انستاه اسات  ای حسهب شده به وج د بحرا  تبلیغهت 

اش را حفظ کند. از این رو مقهبله به دیکتهت ری والی  بهید به  سیهس  و اقتصهدی  سلطهٔ 
منظ ر بسیج نیرویهی اجت هو  درصدد  یهفتان  کهر سیهس  دائم و وسیع بین مردم به

یهی  انجهم ش د که به وق  راند  گهم  راه برو  شد از بحرا  ب د. این امر بهید به شی ه
یاهی ماردم نایاز  انداز  تحقق خا اسات به گهم حک مت ته آنجه که م کن است چشم

 گر ش ند.     جل ه
یاهی تالا یازیا نا  کاه  انتقهم داد  مبهرزه ضد رژیم به فضهی مجهزی و بارناهماه

یهی  فرد مح ر و تهریخ ن یس  است درو ل ایجهد ارتبهی ماؤثار   شه  بحث محت ای
ناهپاذیار  ای مترقا  را اماکاه  یهی حزب  نظر  و ی کهری در چهرچ ب فعهلیت تبهدم

ای بهتجارباه  کنند. بخش راستگرای اپ زیسی   به اینکه ت ا  مهل  و کهدر تبلیغهت  م 
نگهیش فقط به گذشته دوخته شده است و  -امه بدو  داشتن پهیگهی  مردم  -دارد

خ ایهنه نسبت به ام ر مردم و جهمعه ندارد و بناهبارایان تا ا   دیدگهه و رویکردی ترق 
یهی زحا اتاکاشاه  را نادارد. ماردم  یه و الیه برآورده کرد  انتظهریهی واقع  طبقه

یهی راساتاگارا  یهی تبلیغهت  متن ا رژیم و ی چنین جریه  کش رمه از س ی دستگهه
یهی تبلیغهت  ش ونیسم استم  و در  ای شدید قرار دارند. سیهست زیر فشهر تبلیغهت 

اند که مبهرزٔه سهزمه  یهفته  مقهبل آ  ییهی ی ش ونیسم نهسی نهلیستِ  ک ر بهوث شده
 ضد دیکتهت ری ُکند و مختل ش د. 

یاهی  راه به جل  برای بسیج مردم تنهه از طریق تلفیق دقیاق و وا الا  خا اسات
خ ایهنه  بنه بر شرایط وین  و ذین  م ج د امکه  پذیار اسات.  دم کراتیک و ودالت

تار  تار و گساتارده یهی مردم  خ د به تغییر شرایط وین  و ذین  و یاق این خ است
خ ای  در جهمعه مه به نهمه ن شتان  بخش ترق  خ ایند شد. این حرکت جدی و نتیجه

زاده  آغاهز  یاهی مصاطافا  تاهج به "ریبری" و نصیحت کرد  دیکتهت ر  مهنند حرف
زاده خاطاهب  یهی  از س ی تهج نخ اید شد. مثًت بهید پرسید آیه پیهم ت ئیتری و یشتگ

ای واقعًه یدِف "اصتح کرد " دیکتهت ری متک  بر "استم سیهسا " را  به ول  خهمنه
خا ایاد باگا یاد ولا  فاقایاه بار اساهس دساتا ریاهی  کند یه اینکه م  دنبهم م 

ت اند رایگشهی بحرا  بهشد؟ پس یعن  "دیاکاتاهتا ر مصالاح"  اش م  الخطهب  فصل
کانام  زاده: "به #ریبار تا صایاه ما  ت اند م ج د و مفید و الزم بهشد؟ ت ئیتر تهج م 

قهن   اسهس  بهزدارد ته  ۲فقههی منص ب خ د را در ش رای نگهبه  از تجهوز به اصل 
قهن   اسهسا   مشاهرکات  ۸۸۲به پرییز از ردصتحیت نهمزدیهی واجد شرایط اصل 

حداکثری م کن ش د. ریبر به #رفع_م اناع_مشاهرکات ماردم یا ات گا اهرد تاه 
 #رفع_م انع_ت لید معنه یهبد." 

انتقهم سکه  قدر  اجرای  از یک جنهح به جنهح دیاگار رژیام یاه شایا   
ی اراه بارخا   ج ه ر بعدی به یر حهم  رئیس ی کهری بین آنه  است. به

تغییریهی شکل  حک مت   درمج  ا  در راستهی مقاهبالاه باه گساتارش 
دیگر سخن  َدر  گسترش در جهمعه و ل خ اید کرد. به یهی رو به اوتراک

بر ی ه  پهشنه خ اید چرخید  زیرا مح ر قدر  در روبنهی سیهس  یاعانا  
اش اداماه خا ایاد  حهک یت مطلق والی  ی راه به ت ا  بهالی سرک بگری

ای نهواهدالناه  تبع آ  تغییری اسهس  در سهختهر "اقتصهد سیهس " یهفت و به
کاناد  یهی ف قهن  ب رژوازی متصل به یرم قدر  و ال ما  نفع الیه که به

 م کن نخ اید شد.   
یاه  یه دربهرٔه محت ا و مقصد تهکتیاک گ ی  یه و پیش زن  روی  گ هنه ازاین
ث ر خ اید ب د. چ   ناهمازدیاهی  یهی آت  نهمزدیهی انتخهبهت  ب  و برنهمه

انتخهبهت  برای داغ کرد  فضهی سرد انتخهبه  اجهزه دارند و حت  تش یاق 
ش ند ته شعهریهی  تند و تیز و برختف ینجهریهی مع  م و م نا ا  یم م 

شه  فریهد کنند ته شهید بت انند افکهر و  م  را  اصطتح تبلیغه  رژیم در به
برانگیز این که حت  در داخل کشا ر  خ د جل  کنند. ت جه تکهن  داده و به
تا اناناد در  ای که در واقعیت امر در حهشیه قرار دارند ما  فعهال  سیهس 

یهی معهند" خهرج از کش ر چیزیهی  بگ یناد کاه در  اصطتح "تل یزی   به
شه  برای دستگهه امنیت  رژیم  م اقع  غیر از م قع ن هیش انتخهبه  گفتن

شا د. در ایان  نهپذیر  و به ضرب و شتم و بهزداشت گ ینده منجر م  تح ل
اش ملتفت یستند  کاه  تبلیغهت  -رابطه رژیم والیت فقیه و دستگهه امنیت 

یاهی ضاد  ای یاه گافاتاه نهمزدیهی انتخهبهتا “  رادیکهم” شعهریهی داغ و 
برند  سر م  حک مت  از جهن  کسهن  که در حهشیه صحنه سیهس  کش ر به

یهی  جناجاهلا  در اطاراف نا اهیاش  تهدیدی جدی در بر ندارند. منه ره
ت انناد تا جاه  یهی  مهنند "ایرا  اینترنشنهم" م  انتخهبه  حت  در تل یزی  

بخش  از افکهرو  م  را به س ت شرکت در انتخهبه  جالا  کاناناد. در 
این تل یزی   ضاد جا اها ری اساتما    ۸۰۱۱مهه  اردیبهشت ۷۱برنهمٔه 
یاهیا  درباهره نا اهیاش اناتاخاهباه  آ  یام بایان  زن  یه و گ هنه بحث

 -شاه  یاهی ماقاهبال اوتبهر شد  مقیم خهرج به طارف یهی ب  طل  اصتح
ای از دولت آمریکه خا اساتاناد  یعن  کسهن  که چندی پیش به ن شتن نهمه

درگارفات. ایان قابایال شا یاهی  -یه را بر ضد ایرا  ادامه دیناد تحریم
یهی مختلف  امکهنا  بارای گارم  نظر از طرح مسئله تل یزی ن  یم صرف

 ت انند فرایم کنند.  کرد  تن ر انتخهبه  م 
یهی ارائه شده در ایان گا ناه  یه و صحبت روشن است که فرم م بندی

وت "  "ب  ب  س  فهرسا "  یهی  مهنند "من یهی تکراری در تل یزی   منه ره
یاه  و  یه "ایرا  اینترنشنهم" که ت رکزشه  تناهاه بار ناظاریاه  اساتاناباهی

دی  ماردم در  یهی "شخص " یک فرد است  ت ا  بسیج و سهزمه  تحلیل
روی  تاغایایاری در تا از    ای دمکراتیک را ندارند و ازایان چهرچ ب جبهه

کناد  نفع دیکتهت ری حهکم سنگین  م  قدر  که درحهم حهضر بتمنهزا به
زمه   یهی آنهن  که یم بندی یه و فرم م اند و نخ ایند داشت. بحث نداشته

دانیم حهک یت استبدادی است" ول  بهید به آ  مذاکره کرد و  گ یند "م  م 
وبهرت  مردم را به انتخهب "بین باد  به -"فهصله مردم و حک مت" را کم کرد 

اناد از  یهی  دوپهل  مادوا  یه آنهن  که در صحبت -کنند و بدتر" دو   م 
کنناد   گ یند و تتش م  خهطر حفظ حق   زنه  سخن م  جهن  مردم و به

مآب ترامپ )مهیک پا اپائا (  امه در کنهر وزیر خهرجه سهبق دولت فهشیست
یهی ترامپ را ادامه دیاد  خ ایند تحریم گیرند یه از ج  بهید  م  وکس م 

شه  ت هم شده است. زیرا تضهد اصل  در کشا ر  یه پیش تهریخ مصرف مد 
اش است. ته آناجاه  تضهد میه  مردم و دیکتهت ری مذیب  و اقتصهد سیهس 

شا د   یهی خهرج  مربا ی ما  که به تأثیرگذاری از خهرج و از جهن  وهمل
یاهیا  دوگاهناه ماهناناد  یهی  به یدف یهست مهییت  شعهریه و ارزش مد 

ادوه بشردوستهنه امه یدف ند  یهی  بنه به یهی بشردوستهنه" و دخهلت "ک ک
خهطر محهفظت از "دم کراس  و آزادی" افشاه  و مخرب آمریکه در منطقه به

اند. ی چنین مشخص شده اسات کاه ناقاش و وا الاکارد دیاگار  شده
یهی جههن  در قبهم منطقه و کش ریهی آ  از جا الاه کاناش و  قدر 

یاهی  شه  نسبت به ج ه ری استم  صرفًه برآمده از یادف یهی واکنش

 انتخابات ... »تحریم فعال«ادامۀ 

  ۳۱ادامه  در صفحه 
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انزجار جهانى از جنایات دولت 
 نژاد پرست اسرائیل
ریزی و  بیانیٔه حزب تودٔه ایران در محکومیت خون

 اشغالگری اسرائیل
 

یهی اخیر شهید بهال گرفتن تشنج و  افکهر و  م  جهه  بهر دیگر در یفته
ای از سرک ب خلاق فالاساطایان   گیری م ج تهزه یهی نظهم  و اوج درگیری

یاهی ضادانساهنا  دولات  گنهه  و تشدید سیهسات یه فلسطین  ب  کشتهر ده
الاعا ا د )دروازٔه  راست افراط  و نژادپرست اسرائیل ب ده است. بستان باهب

منظ ر جل گایاری از  دمشق( ت سط نیرویهی انتظهم  اسرائیل در اورشلیم به
ع مردم در اوایل مهه رمضه  امسهم  آغهز اوتراک یاه و  یهی فلسطینا  تج و

یهی ی ای  گسترده ته کنا   باه  یهی خ نین  ب د که پس از ب بهرا  درگیری
کا دک  و تاعادادی شاهاروناد  ۸۰یه فلسطین   از ج لاه  کشته شد  ده

اح در شار   اسرائیل  منجر شده است. کهن   اوتراک بعدی  محلٔه شیخ جرو
اورشلیم ب د که برای چههر خهن ادٔه فلسطین  سهکن ایان ماحالاه از ساهم 

یاه  جاهی آ  بارای اسارائایالا    حکم تخلیه صهدر شده ب د  تاه باه۸۲۲۶
یه این حکم م قتًه تعلیق شاد. در  سهزی ش د. بر اثر اوتراک فلسطین  خهنه

اردیبهشت  نیرویهی اسرائیل  در ح هیت از  ۷۱اقدام  دیگر در روز دوشنبه 
روز »یهی فلسطین  به ماناهسابات  گرایه  اسرائیل  در محله پی هی  راست راه

یاهی  آور و گل له (  به گهز اشک۸۲۶۲)روز اشغهم اورشلیم در جنگ  «اورشلیم
ع فلسطینا  یاه در مساجاداالقصاٰ  در  فلزی به پ شش پتستیک  به تج و
ت  پیش  از ج لاه در  بخش قدی   اورشلیم ی رش بردند. فلسطین  یه از مدو

ن و اوتراک به اقدام یهی قابالا  اسارائایال در  این مسجد  دست به تحصو
اح زده ب دند. این ح له صدیه مجروح به جه گاذاشات.  بهب الع  د و شیخ جرو

غروب ی ه  روز شلیک م شک از ن ار غزه به س ی خهک اسرائیل و ب بهرا  
 ۷۱ی ای  غزه ت سط نیرویهی اسرائیل  آغهز شد که به کشته شد  حداقال 

 فلسطین  منجر شده است.
برخ ردیهی نظهم  از دو طرف ی چنه  ادامه دارد که بهوث ناگارانا  در 

یهی فلسطین  و دیگر کش ریهی جهه  شاده اسات. در  اسرائیل و سرزمین
یهی اخیر  از دوشاناباه شا  تاظاهیارا  اواتاراضا   اوتراک به درگیری

یهی فلسطین  و در شهریهی سراسر اسرائایال آغاهز  ای در سرزمین گسترده
دوسات و  شده است. حزب ت دٔه ایرا   در کاناهر دیاگار نایارویاهی صالاح

خ اه جهه   ض ن محک م کرد  تههجم خ نین نایارویاهی ناظاهما   ودالت
یه از ج له در ن ار غزه  خ ایه  ت قف این  دولت آپهرتهید اسرائیل به فلسطین 

از  «مسئلٔه فالاساطایان»حل  کهرزار نظهم  است. حزب مه معتقد است که راه
یهی سهزمه  ملال  مسیر احقه  حق قهن ن  مردم فلسطین به اتکه به قطعنهمه

آمیز در انطباه  باه  وفصل مسئله از راه مسهل ت متحد و ش رای امنیت و حل
منش ر سهزمه  ملل است. افکهر و  م  جهه  چنین راه حل  را از طاریاق 
ایجهد کش ر مستقل فلسطین  در محدودٔه مرز یهی پیش از جاناگ ژوئان 

ال قدس شرق  و بهزگشت پنهیندگه  فلسطیانا  باه    به پهیتخت  بیت۸۲۶۲
 دانند. وطن خ د م کن و و ل  م 

یهی فلسطایانا  تا ساط  واقعیت این است که تصهح  و اشغهم سرزمین
یهی گذشته یرگز مت قف نشده است و ی چنه  ادامه دارد.  اسرائیل در دیه

ی در داخال  این بهر نیز دولت راست گرای اسرائیل که به بحرا  سیهس  حهدو
ج یهنٔه خ د در منطقه را بادو   یهی سلطه کش ر روبروست  و ی چنه  طرح

برد  به ت سل به ِاشاغاهم و راه  ال لل  به پیش م  ییچ اوتنهی  به ق انین بین
هم خ   در سرزمین یهی فالاساطایانا  ساعا  در پا شاهناد   انداختن ح و

تار  سهزی برای تجهوزیهی نظهم  گستارده یهی داخل  و احت هاًل زمینه بحرا 
یهی نظهم  اخیر اسرائیل در ب باهرا  کارد   وتوه  اقدام در منطقه دارد. به

یهی گ نهگ   ساهزماه   یهی غیرنظهم  در غزه  نق  فهحش قطعنهمه یدف
یه  ملل متحد دربهرٔه حفظ جه  غیرنظهمیه   از ج له خبرنگهرا  و امدادرسه 

یهی سرک بگرانه و اشغهلگرانٔه دولت اسرائیل  است. حزب مه قهطعهنه سیهست
کند و ض ن اوتم ی بستگ  به مردم فلسطین و نایارویاهی  را محک م م 

یه مطهباق  ملو   دم کراتیک و مترق  آ   بهر دیگر بر تحقق حق   فلسطین 
 کند. یهی سهزمه  ملل متحد تأکید م  به قطعنهمه

  ۰۰۱۱اردیبهشت ۲۲حزب تودٔه ایران، 
 

های کمونیست و کارگری در  بیانیٔه مشترک حزب
 ریزی و اشغال توسط اسرائیل محکوم کردن ادامٔه خون

 
یهی ک  نیست و کهرگری امضهکنندٔه این بیهنیه  تجهوز اسرائیل  مه حزب

ولیه فلسطینیه  در اورشلیم  و نیز ادامٔه ب بهرا  نظهم  غازه را کاه باه 
کشته شد  تعداد زیهدی غیرنظهم  فلسطین  و مجروح شاد  و ناقاص 

شادو  و  وض  صدیه نفر دیگر  از ج له ک دکه   منجر شاده اسات  باه
ال الالا  و  کنیم. نق  آشکهر ق انین بشردوستهنٔه بین قهطعهنه محک م م 

ال لل  ت سط اسرائیل چندین دیه است که ادامه دارد  و  دیگر ق انین بین
یه و ی دست  و ح هیت کهمل قدر  یهی امپریهلیست  بارخا ردار  از ک ک

ی و مؤثری تا ساط ناهاهدیاهی  ب ده است  و ته امروز ییچ گ نه مداخلٔه جدو
ال لل  برای پهیه  داد  به این م ارد نق  قهن   یه ماحاکا م کارد   بین

 آشکهر آنهه ص ر  نگرفته است.
 مه خ ایه :

 ت قف ف ری ب بهرا  و محهصرٔه غزه؛
یه و نق  حق آنهه برای حضا ر در  پهیه  داد  به ح له ولیه فلسطین 

س دیگر؛ و مسجد االقصٰ  و اطراف آ  و ی ٔه مکه   یهی مقدو
امه  و اروهب سهکاناه  فالاساطایانا  در اورشالایام  یه ب  ت قف ح له

نشینه  اسرائیالا    یهی دولت  و شهرک ال قدس( شرق  ت سط مقهم )بیت
اح  که  از ج له ت قف بیرو  کرد  خهن اده یهی فلسطین  از محلٔه شیخ جرو

ات فالاساطایان[  بخش  از کهرزار مداوم اسرائیل برای پهکسهزی ق م  بملو
 است؛ یستیم.

دریغ خ د را به مبهرزٔه وهدالنٔه مردم فلسطین باه  مه ی بستگ  کهمل و ب 
یهیشه  و در راه تاأسایاس کشا ری  منظ ر پهیه  داد  به اشغهم سرزمین

  باه ۸۲۶۲ژوئن  ۰مستقل  در درو  مرزیهی به رس یت شنهخته شده در 
ال قدس( شرق  به ون ا  پهیتخت آ   و حق بهزگشت بارای  اورشلیم )بیت

یهی سهزمه  ملل متحاد در  ی ٔه پنهیندگه  فلسطین  بر اسهس قطعنهمه
خ ایایام  ج  م  خ اه و صلح کنیم. مه از ی ٔه مردم ترق  این م رد  ابراز م 

 که صدای خ د را بلند کنند و به این فراخ ا  بپی ندند.
 . حزب ک  نیست آلبهن ۸ 

 . حزب ک  نیست استرالیه۷
 . حزب کهر اتریش۹
 . تریب   مترق  دم کراتیک  بحرین۰
 . حزب ک  نیست بنگتدش۲
 . حزب کهرگرا  بلژیک۶
 . حزب ک  نیست بلژیک۲
 . حزب ک  نیست در برزیل۱
 . حزب ک  نیست برزیل۲ 

 . حزب ک  نیست بریتهنیه۸۱
 . حزب ک  نیست جدید بریتهنیه۸۸
 . حزب ک  نیست کهنهدا۸۷
 . حزب کهرگرا  س سیهلیست کرواس ۸۹
 . حزب ک  نیست ک به۸۰
 . حزب ک  نیست شیل ۸۲
کل  قبرس۸۶  . آ
 . حزب ک  نیست ب یم و م راوی۸۲
 . حزب ک  نیست در دان هرک۸۱
 . حزب ک  نیست مصر۸۲
 . حزب ک  نیست فرانسه۷۱
 . حزب ک  نیست آل ه ۷۸
  ۸ادامه  در صفحه  . حزب ک  نیست ی نه ۷۷



۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه    ۸   ۳۳۱۱شمارۀ   

 . حزب کهرگرا  مجهرسته ۷۹
 . حزب ک  نیست یند )مهرکسیست(۷۰
 . حزب ک  نیست یند۷۲
 . حزب ک  نیست ورا ۷۶
 . حزب ت دٔه ایرا ۷۲
 . حزب ک  نیست ایرلند۷۱
 . حزب کهرگرا  ایرلند۷۲
 . حزب ک  نیست اسرائیل۹۱
 . حزب ک  نیست  رف نداسی   )احیه( ایتهلیه۹۸
 . حزب ک  نیست ارد ۹۷
 . جنبش س سیهلیست  قزاقسته ۹۹
 . حزب ک  نیست ل کزامب رگ۹۰
 . حزب ک  نیست مهلت۹۲
 . حزب ک  نیست مکزیک۹۶
 . حزب ک  نیست نروژ۹۲
 . حزب ک  نیست پهکسته ۹۱
 . حزب مردم فلسطین ۹۲
 . حزب ک  نیست فلسطین۰۱
 (PKP 1930). حزب ک  نیست فیلیپین ۰۸
 . حزب ک  نیست لهسته ۰۷
 . حزب ک  نیست پرتغهم۰۹
 CPSU  -. حزب ک  نیست کهرگری روسیه۰۰
 . حزب ک  نیست ن ین ی گستوی۰۲
 . حزب ک  نیست صربسته ۰۶
 . حزب ک  نیست آفریقهی جن ب ۰۲
 . حزب ک  نیست اسپهنیه۰۱
 (PCPE). حزب ک  نیست مردم اسپهنیه ۰۲
 (PCTE). حزب ک  نیست مردم اسپهنیه ۲۱
 . ک  نیست یهی کهتهل نیه۲۸
 النکه . حزب ک  نیست سری۲۷
 . حزب ک  نیست س دا ۲۹
 . حزب ک  نیست س ریه۲۰
 . حزب ک  نیست س ریه )متحد(۲۲
 . حزب ک  نیست س ازیلند۲۶
 . حزب ک  نیست ترکیه ۲۲
 . حزب ک  نیست اوکراین۲۱
 . اتحهدیه ک  نیست یهی اوکراین۲۲

 .حزب ک  نیست آمریکه ۶.
 . حزب ک  نیست یهی آمریکه۶۸
 . اتحهدیه خلق  گهلیسیه۶۷
 . جبهه ک  نیست یهی ایتهلیه۶۹

 
بیانیٔه تشکیالت دموکراتیک زنان ایران؛ نه به جنگ و 

 خونریزی و کشتار مردم بی گناه فلسطین
 

س ز اسرائیل به فلسطین و  تشکیت  دم کراتیک زنه  ایرا  جنگ خهن ه 
اردیبهشت ) ۷۱گنهه فلسطین را که بهر دیگر از دوشنبه  کشتهر مکرر مردم ب 

کاناد و  شدو  محکا م ما  مه( آغهز شد و ته امروز ی چنه  ادامه دارد به ۸۱
ویژه زناه  شاجاها و  ی بستگ  خ د را به مبهرزا  وهدالنٔه مردم فلسطین  به

قهرمه  آ  که برای حق زندگ  در خهنه و کهشهنٔه خ د مبهرزه م  کنند  اوتم 
لین قربهنیه  این جنگ نیز مثل ی یشه ک دکه  و غیارناظاهمایاه   م  دارد. اوو

غایارناظاهما   ۸۷۶کا دک و  ۹۲یه  ته کن    یستند. مطهبق برخ  گزارش
اند. بناه  ز   در ب بهرا  شهریهی فلسطین کشته شده ۷۷فلسطین   از ج له 

نفر کشته شده در جباهأه اسارائایال  یشات نافار  ۲یه  از  به گزارش رسهنه
 اند. غیرنظهم  ب ده

دفاها در یار دو  س ز جهری و کشته شد  غیرنظهمیه  با  جنگ خهن ه 
طرف  زمهن  آغهز شد که افکهر و  م  جهه  نهبهورانه و به اندوه زیاهد شاهیاد 

آم ز در کهبل ت سط اساتم گارایاه   کشتهر وحشیهنٔه دخترا  خردسهم دانش
پروردگه  امپریهلیسم در  مرتجع )طهلبه  یه داوش( افغهنسته  ب د که از دست

یهی کهبل  وتوه بر صدیه ک دک زخ    خا    گذاری منطقه یستند. در ب  
آم ز خیهبه  منته  به مادرساه را رناگایان کارد.  دختر دانش ۹۰پهک بیش از 

یهی خ نین این دخترکه  معص م  افکهر و  م  جههنیه  را  یهی کتهبچه وکس
 ساااخااات ماااتاااأثااار و انااادویاااگااایااان و خشااا اااگااایااان کااارد.

ناظاهما  و   و اکن   بیش از شش روز است که جهه  شهید تشنج و درگایاری
ای از سرک ب خالاق قاهارماه  فالاساطایان در اورشالایام  گیری م ج تهزه اوج

یاهی ضادبشاری  ریزی حهصل سایاهسات ال قدس( وغزه است. این خ   )بیت
اش از جا الاه  راست  و نژادپرست اسرائیل و حهمیه  امپریهلیساتا  دولت دست

دیدٔه فلسطین تح یل شده اسات.  امپریهلیسم آمریکه و نهت  است که به مردم رنج
خش نت خ نین  که به بستن دروازٔه دمشق به منظ ر جل گیری از تاجا اع ماردم 
فلسطین در اوایل مهه رمضه  امسهم آغهز شد  و به حکم تخلیٔه اجبهری و اخاراج 

اح در بیت ال اقادس شادو  یاهفات و  چههر خهن ادٔه فلسطین  در محلٔه شیخ جرو
نشین به منهسابات روز  یهی فلسطین سپس به ح لٔه نیرویهی اسرائیل  در محله

یاهی  یه ساهلأه اشاغاهم سارزمایان اورشلیم به اوج خ د رسید  ادامٔه سیهست ده
یهی خ د  و ودم پهیبندی رژیم اشاغاهلاگار  یه از خهنه فلسطین و راند  فلسطین 

یهی سهزمه  ملل متحد است. سهزمه  ملل متحد روز شنبه  اسرائیل به قطعنهمه
یهی اخیر رژیم صهی نیستا   مه( اوتم کرد که در پ  ح له ۸۲اردیبهشت ) ۷۲

یاه  یزار فلسطین  سهکن این منطقه آواره و در مدرساه۸۱به ن ار غزه  نزدیک به 
اند. از این تعداد  فقط ودٔه کا ا  از  و مسجدیهی این منطقه مسکن داده شده

 سهکنه  غزه به آب  غذا  و خدمه  بهداشت  و ناظاهفاتا  دساتارسا  دارناد.
دوسات و  یاهی صالاح تشکیت  دم کراتیک زنه  ایرا  در کنهر ی ٔه ساهزماه 

خ اه جهه   از ج له فدراسی   دم کراتیک جههن  زنه   و افکهر وا ا ما   ترق 
افروزی و جنهیت ضدبشری دولت اسرائایال را قاهطاعاهناه  بشریت مترق   جنگ

ویژه زناه   دیده و قهرمه  فلسطین  به محک م  و ی بستگ  خ د را به مردم ستم
کند. مه از خ است برحق فلسطینیاه  بارای ایاجاهد  مبهرز و شجها آ  اوتم م 

یهی سهزمه  مالال ماتاحاد و شا رای  کش ر مستقل فلسطین بر پهیٔه قطعنهمه
آمیز و در انطبه  به ماناشا ر  وفصل مسئلٔه فلسطین از راه مسهل ت امنیت  و حل

یهی ساهزماه  مالال  کنیم. بر اسهس قطعنهمه سهزمه  ملل متحد  پشتیبهن  م 
حل مسئلٔه فلسطین در ایجهد کش ر مستقل فلساطایان در ماحادودٔه  متحد  راه

ال قدس شرق  و باهزگشات    به پهیتخت  بیت۸۲۶۲مرزیهی پیش از جنگ ژوئن 
پنهیندگه  فلسطین  به وطن خ د است. دولت خ دگردا  فلسطین و نیارویاهی 

 اند. حل  بیه  کرده ملو  و دم کراتیک فلسطین بهریه ح هیت خ د را از چنین راه
یاهی بارحاق و  تشکیت  دم کراتیک زنه  ایرا  ض ن ح هیت از خا اسات

گا یاد: جاناگ  دوسته  جهه  ما  صدا به ی ٔه صلح انسهن  خلق فلسطین  یم
ت فلسطین و از ج له ک دکه  و غیرنظهمیه   دیگر بس است! کشتهر وحشیهنٔه ملو

 یهیشه  بهزگردند! دفها بهید مت قف ش د! آوارگه  فلسطین  بهید به خهنه ب 
 تشکیت  دم کراتیک زنه  ایرا 

 )۷۱۷۸مه  ۸۲( ۸۰۱۱ اردیبهشت  ۷۲
 رون شت به :

 فدراسی   دم کراتیک جههن  زنه 
 دبیرکل سهزمه  ملل متحد

 
های وحشیانه به  آفریقای جنوبی به اسرائیل: حمله دولت

 فلسطینیان را متوقف کنید!
 

 “ آفااریااقااه باارای فاالااسااطاایاان” بااه گاازارش سااهزمااه  حااقاا   بشااری 
(Africa4Palestine) دولت آفریقهی جن ب  در نشاسات اخایارش در روز  

ج ه ر   ج ه ر و معهو  رئیس اردیبهشت( به حض ر رئیس ۷۷مه ) ۸۷چههرشنبه 
یهی وحشیهنه به فلسطینایاه  را  ح له»به رژیم اسرائیل یشدار شدیدی داد که 

اند  در ب بهرا  غازه  یهی جهه  گزارش داده ط ر که رسهنه ی ه  «مت قف کند!
 ۸۱۹کام  یهی نظهم  اسرائیل در چند روز گذشته  ته کن   دست ت سط جنگنده

اند. از جا الاه در روز  اسرائیل  کشته شده ۲ک دک  و  ۷۹فلسطین   از ج له 
مارد )رأفات  -یهی اسرائیل ت هم اوضهی یاک خاهنا اده پنجشنبه  در ب بهرا 

فارزنادشاه   ۰سهلاه(  و  ۹۶سهله(  ی سر بهردارش )رؤیه التنهن    ۹۲التنهن   
کشاتاه  -ساهلاه( ۰سهله  و مح اد  ۲سهله؛ امیر  ۶سهله؛ ادیم   ۲)اس هویل  

 شدند.
اش منتشر  ای که پس از برگزاری جلسه ییئت دولت آفریقهی جن ب  در بیهنیه

 کرد  گفت:
یهی ص ر  گرفته به معترضه  فلسطین  در مسجاد االقصا  و  "بمه[ ح له

یه  قبةالصخره بگنبد بر روی صخرٔه مقدس[ و بیرو  کرد  غیرقهن ن  فلسطین 
اح در اورشالایام  از خهنه یهیشه  در شیخ جارو

یاهی  شرق  اشغهل  به منظ ر ایجاهد شاهارک

 ادامۀ انزجار جهانى از جنایات دولت ...

  ۹ادامه  در صفحه 



یاهی  ای که حهصل مذاکاره و تا افاق دولات یهی تض ین شده پرداخت
یهی اسرائیل است و دولت آمریکه متعهد به پرداخت آ  باه  آمریکه به دولت

اسرائیل است  به این دلیل نیست که اسرائیل به این پ م نیهز دارد. کالا اه 
 است. «بهج داد »یهی   دقیق و منهس  برای چنین پرداخت

بدر جریه  جنگ شش روزه[ به ناهو  ۸۲۶۲از زمهن  که اسرائیل در سهم 
س   34آمریکه ح له کارد  کاه باه کشاتاه شاد   USS Liberty تجسو

نفر دیگر و در نههیت از سرویس خهرج شاد   ۸۲۸آمریکهی  و زخ   شد  
ج ها ر وقاِت آماریاکاه  این نهو منجر شد  و سپس سرپ ش گذاشتن رئیس

منزلٔه تسلیم ب د  دولت آمریکه  به  لیندو  جهنس   بر این م ض ا  که اسهسهً 
این بهج داد  به اسرائیل را شروا کرد. در واقع  این ن ا رابطٔه آماریاکاه باه 

خص ص وقت  که کش ریهیا  را  اوتبهری آمریکهست  به اسرائیل م ج  ب 
ال لل ماتاهام  که دِم خ ش  از آنهه ندارد  به نق  حق   بشر یه حق   بین

 کند. م 
یهی مردم در آمریکه را تغییر داد ته مت جاه  یه و گفت ه  اگر بت ا  برداشت

ش ند که تعهد دولت آمریکه به پرداخت پ م به اسرائیل  بهج داد  به قدرتا  
ت  نیهزمند  آنگهه شهید امایادی باه ناقاش “  ک ک” گر است نه  سلطه به ملو

 تر آمریکه در جهه  وج د داشته بهشد. تر و شرافت ندانه سهزنده
 

سّوم مردم  »انتفاضه«آیا اقدام جنایتکارانٔه نتانیاهو 
 فلسطین را به دنبال خواهد داشت؟ 

در دو یفتٔه گذشته بهر دیگر افکهر و  م  جهه  به حیر  و تنفار شاهیاد 
ح اسرائیل به فالاساطایانایاه  و  ب بهرا  و ح لٔه نظهمیه  ته بن دندا  مسلو

ال قدس(  و کرانٔه غرب   یهی فلسطین  در ن ار غزه  اورشلیم )بیت سرزمین
 ۷۱ناهپاذیاری کاه از روز دوشاناباه  یهی گسترده و ت جایاه ب دند. ب بهرا 

وزیر م قت اسرائیل آغهز شاد اردیبهشت به فرمه  بنجهمین نتهنیهی   نخست
س ای اینکه ادامٔه اشاغاهم  -حق جنهیتکهر جنگ  خ انده شده است که به -

یه ت سط دولات آپاهرتاهیاد  وقفٔه فلسطین  یه سهله و آزار و اذیت ب  خشن ده
سرانجهم مهند   اسرائیل است  در خدمِت وب ر از بحرا  سیهس  نهش  از ب 

چههرمین انتخهبه  پهرل هن  اسرائیل در دو سهم اخیر نیز است. نتهنیهی  کاه 
برای ائتتف به متحدا  تندرو و مهورای افراط  مذیب  )ارتادوکاس( خا د 
ت فیق  نداشته است  تتش دارد از این وضع برای از میدا  باه در کارد  

گرا برای پی ستن به ائاتاتفا   رقی  و تحت فشهر قرار داد  نیرویهی راست
به ریبری خ ِد او بهره گیرد. مسئ لیت وزار  دفها و مدیریت ب باهرا  غازه 
بر وهدٔه یک  از رقبهی نتهنیهی  و مؤتلف سهبق او  بن  گهنتز  است. یار دو 

یهی اخایار  این سیهست دارا  خ استهر نهب دی ح هس یستند  ول  ب بهرا 
یه و نایارویاهی  یهی گهنتز در جل  ح هیت حزب م کن است که بر تتش

 ورب اسرائیل به منظ ر کنهر زد  نتهنیهی  از قدر   تأثیر منف  بگذارد.
روز بهرش ب   و م شک و راکت بر سر شهروندان  که ییچ نقش   ۸۸در 

شاهمال  -غیرنظهما  فالاساطایانا  ۷۹۷در این درگیری نداشتند  حداقل 
شهروند اسرائیل  کشته و صدیه نفر زخ   و دچاهر  ۸۹و  -ک دک و ز ۶۲

یاهی  نقص وض  شدند. بیشتر قربهنیه  فلسطین  بر اثر ب بهرا  جاناگاناده
افکن اسرائیل  بر روی منهطق مسک ن  غزه کشته شادناد. اسارائایال  ب  

یهی شلیک شده ت سط  یهی ی ای  به تتف  م شک گ ید که این ح له م 
گرای ح هس ص ر  گرفته اسات. و از دیادگاهه  نظهمیه  گروه استم شبه

ح هس  آغهز شلیاک ما شاک باه سا ی 
یاهی پالایاس  اسرائیل پهسخ  باه حا الاه

۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه    ۹   ۳۳۱۱شمارۀ   

کنیم. این اقدامه  اسرائیل نق  آشکهر ق انیان  شدو  محک م م  اسرائیل  را به
یهی ش رای امانایات ساهزماه  مالال  اوتنهی  کهمل به قطعنهمه ال لل  و ب  بین

( اسات کاه ۷۱۸۶(   ۷۹۹۰( و ۸۲۲۲(   ۰۰۶یاهی  متحد  از ج له قطاعاناهماه
صراحت خ استهر پهیه  داد  به اشغهلگری اسرائیل و احاقاه  حاقا   ماردم  به

فلسطین  از ج له حق تعیین سرن شت و استقتم است. دولت آفریقهی جن با  
یهی وحشیهنه به فلسطینیه  را مت قف کند و باه  خ اید که ح له از اسرائیل م 

ال لل  به یدف احیهی روند سیهس  متعهد باهشاد کاه باهیاد باه  یهی بین تتش
آمیز باه اسارائایال  در  تأسیس کش ر فلسطین  در کنهر و در ی زیست  مسهل ت

ژوئان  ۰ال لل   بر اسهس مرزیهی م جا د در  داخل مرزیهی شنهخته شدٔه بین
  «ال قدس( شرق  به ون ا  پهیتخت  منجر ش د.   به اورشلیم )بیت۸۲۶۲

سه سهم پیش آفریقهی جن ب  سفیر آ  کش ر را از اسرائیل فراخ اند و ته کن   
این کهیش  “ آفریقه برای فلسطین“از جهیگزین  او خ دداری کرده است. سهزمه  

بهکهنٔه دولت آفریقهی جانا با  در  گیری ب  روابط دیپل هتیک به اسرائیل و م ضع
گرای  را بهزن هیا  واقاعا  از  ال لل  به مردم فلسطین و چندجهنبه ی بستگ  بین

یاه نشاه   داند که ی  اره ح هیت خ د را از فلسطیانا  مردم آفریقهی جن ب  م 
ی ه  مردم  که زمهن  در جریه  مبهرزٔه مردم آفریقهی جن ب  به آپهرتهید  -اند داده

  سایاریال راماهفا ساه  “ آفریقه برای فلسطیان” از آنهه ح هیت کردند. به گزارش 
ته زمهن  که آ  ” ج ه ر آفریقهی جن ب   پیش از این ت ضیح داده ب د که:  رئیس

یه خ اییم ب د...  مبهرزه بمردم فلسطین[ ادامه داشته بهشد  مه در کنهر فلسطین 
گذرد؛ در آنجاه  دانیم آنجه چه م  مه ی یشه در طرف حق خ اییم ب د  زیرا مه م 

ت انیم از وضعیت  کاه تاکارار یاه  آور در جریه  است. مه ن   آپهرتهید خشن و شرم
م  مبهرزه ای است که مه کردیم  وحهضر نیستیم به خهطر آ  وذرخ ای   نسخٔه دوو

 “کنیم  ح هیت نکنیم.
یاهی حاقا   بشاری  ی راه به دیگر سهزماه  “ آفریقه برای فلسطین” سهزمه  

یاهی  و اواتاراک «یهی وحشیهنه به فلسطین ح له»آفریقهی جن ب   به ت جه به 
گیرد  در تا اهس باه دولات  ج ع  که در سراسر این کش ر آفریقهی  ص ر  م 

یهی و ل  بیشتری در یا اباساتاگا   خ اید ب د ته اط ینه  حهصل کند که گهم
 یه برداشته ش د. دولت به مبهرزٔه فلسطین 

یهی غاربا   در روزیاهی  یهی برخ  از دولت یه و مخهلفت رغم محدودیت به
یه و در اوتراک به  یهی مردم  در ی بستگ  به مبهرزٔه فلسطین  اخیر گردی هی 

یاه در  یهی فالاساطایانا  یهی وسیع نیرویهی نظهم  اسرائیل به سرزمین ح له
صدیه شهر از کش ریهی جهه  چه به ص ر  حض ری و چه به ص ر  ماجاهزی 

 برگزار شده است و ی چنه  ادامه دارد.
 africa4palestineمنبع ترج ه: 

 
 آمریکا به اسرائیل نیست. این باج دادن است “ کمک”این 

 ن شتٔه جه  ویتِبک
 counterpunch  ۸۷ختصه و ترج ه شده از: 

 )۸۰۱۱اردیبهشت  ۷۷( ۷۱۷۸مه  
 

به  حق   بشر در م رد آپهرتهید و آزار و اذیت در  در پ  انتشهر گزارش اخیر دیده
وقفٔه اسرائیل بنسبت به فلسطینیه [ در اورشالایام   یهی ب  اسرائیل و سرک ب

اناد  ش هری از سیهست دارا  شجها آمریکهی  جسهر  به خرج داده تعداد انگشت
اش[ را باه  ج ه ر بهید  بدر جریه  کهرزاریهی انتخهبهت  و این تأکید ولن  رئیس

آمریکه به اسرائیل را به  «یهی ک ک»اند که گفته ب د: اینکه اصًت  چهلش کشیده
ی «کا اک»گ یند داد  چانایان  رفتهریهی اسرائیل مشروی کنیم  و اینکه م 

ی بهید مشروی به ودم نقا  حاقا   بشار و ناقا  قا انایان  دست کم ته حدو
ال لل  ت سط اسرائیل  و نیز روهیت ق انین خ ِد آمریکه در م رد اساتافاهده از  بین

 است.“ آمیز مطلقًه ت یین”دید   یهی  بهشد که آمریکه به اسرائیل م  ستح
ش هری سیهست دار آمریاکاهیا  از  گرچه این رونِد ح هیِت اص ل  تعداد انگشت

تر آ  است که این  ال لل را بهید امیدبخش دید  ول  مهم حق   بشر و حق   بین
یهی دولت آمریکه به اسرائیل را نایاز باهیاد ما رد  دانستن پرداخت“  ک ک” رسِم 

میلایاهرد  ۹٫۱کم   یه دست سؤام قرار داد. در حهم حهضر میزا  پهیٔه این پرداخت
ج ه ر پیشین اوبهمه برای یک  دالر در سهم است  که در مذاکره و ت افق به رئیس

 دورٔه پرداخت ده سهله تعیین شده ب د  و البته بهریه نیز به آ  افزوده شده است.
بندی اخیر سهزمه  ملل ماتاحاد  سارانأه  اسرائیل کش ر فقیری نیست. در رده

 ۸۲۹دالر اوتم شد که در میه   ۰۶۳۹۲۶سهالنه ت لید نهخهلص داخل  این کش ر 
م و جل تر از آل ه  )در ردٔه ۸۲کش ر وض  سهزمه  ملل متحد  اسرائیل را در رتبٔه 

 دید. م( قرار م ۰۸م( و وربسته  سع دی )۷۶م(  فرانسه )۷۰م(  بریتهنیه )۷۱

 ادامۀ انزجار جهانى از جنایات دولت ...

  ۳۱ادامه  در صفحه 



۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه    ۳۱   ۳۳۱۱شمارۀ   

 ادامۀ انزجار جهانى از جنایات دولت ...

یاه در ماحا طأه  پی هی  صهی نایاسات اسرائیل به فلسطینیه  معترک به راه
مسجد االقص  در اورشلیم )به بههنه سهلروز تسخیر این شهر در جنگ اوراب 

یاهیشاه   یه از خهنه ( و سپس بیرو  کرد  فلسطین ۸۲۶۲و اسرائیل در سهم 
اح در اورشلیم شرق   و تصرف به زوِر امتک فلساطایانا  و  در محلٔه شیخ جرو

نشینه  یه دی اسرائیل  به منهطق فلسطیانا   در پا   انتقهم دائ   شهرک
حکم قضهی   هل هنٔه حک مت اسرائیل است. در مسجد االقص  و پایاراما   

کاناناده و  حاس یهی ب  آور  نهرنجک آ   نیرویهی پلیس اسرائیل به گهز اشک
یهی  نایاز  یهی معترک ح له کردند. شلیک یهی الستیک  به فلسطین  گل له

به داخل مسجد  مکهن  که مردم مشغ م وبهد  و دوه ب دند  ص ر  گرفات. 
یه سهم اسات اداماه دارد  باخاشا  از روناد  یهی اسرائیل که ده این اقدام

اشغهلگری اسرائیل و سلطٔه کهمل بر اورشلیم و جل گیری از تشاکایال کشا ر 
یهی سهزماه   مستقل فلسطین  به پهیتخت  اورشلیم شرق   مطهبق به قطعنهمه

 ملل متحد است.
ناظاهمایاه   کند که در ب بهرا  شهر غزه فقاط شاباه ارتش اسرائیل ادوه م 

یاهی  گرا را یدف قرار داده است. ول  وزار  باهاداشات غازه گازارش استم
یهی چندطبقه  داده  ویژه در آپهرت ه  متعددی از تلفه  شدید غیرنظهمیه   به

گ ی این وزارتخهنه  به آس شیتدپرس )که ماحال  است. اشرف الکیدرا  سخن
سهوته ب بهرا  و ویارا  شاد( گافات کاه  دفتر آ  نیز پس از یک فرصت یک

امه " اسرائیل  به صدمه زد  به تأسیسه  درماهنا   خادماه   یهی ب  "ح له
 ۸۲ -گیری کا ویاد درمهن  منطقٔه غزه را  که پیش از آ  نیز در مبهرزه به ی ه

 شدو  مختل کرده است. تحت فشهر قرار داشته  به
یهی فلسطین  فعًت به تص یم دادگهه وهل  اسرائیل باه  اخراج اخیر خهن اده

یهی اصل  در اسرائیل و کش ریاهی ماتاحاد  تع یق افتهده است. بیشتر رسهنه
یاه و  وزیر بنیهمین نتهنیهی   سارقات زمایان گرای افراط  نخست دولت راست

یهی فلسطینیه  ت سط اشغهلگرا  غیرقهن ن  را "اخراج" مطاهباق حاکام  خهنه
حاق  ال لل  حق   بشار باه یهی بین خ انند  ول  فلسطینیه  و گروه قهن   م 

گ یند که این روند بخش  از برنهمٔه درازمد  دولت آپهرتهید اسرائایال بارای  م 
یه از اورشلیم  سهزی ق م  است که یدِف آ  بیرو  راند  کهمل فلسطین  پهک

یهی فالاساطایانا   شرق  و سلطٔه کهمل اسرائیل بر این شهر و دیگر سرزمین
قاهنا نا   1391تایار  82ش د که مجلس اسرائیل در روز   است. یهدآوری م 

 «کش ری یه دی»جنجهل  را تص ی  کرد که مطهبق به آ   اسرائیل منحصرًا 
ش د. این قهن   اسرائیل را "میاهان ماردم یاها دی" و گساتارش  تعریف م 

نشین در منهطق اشغهل  را به نفع منهفع مالا  اسارائایال  یهی یه دی شهرک
داند. طبق این قهن    وبری تنهه زباه  رسا ا  اسارائایال و اورشالایام  م 

ال قدس؛ شهمل یر دو بخش شرق  و غرب ( پهیتخت این کش ر اسات.  )بیت
یهی سهزمه  ملل متحد و شا رای  کنندٔه قطعنهمه این قهن   در اسهس نق 

 امنیت این سهزمه  در م رد مسئلٔه فلسطین است.
اح از سهم  بیشتر خهن اده در این محالاه ساهکان  ۸۲۲۶یهی سهکن شیخ جرو

یهیشه  در دیگر منهطق فلسطین  که زمیناه  اند. آنهه پس از سرقت زمین ب ده
یاهی خا د  فرایم کرد  از خهناه ۸۲۰۱را برای تأسیس دولت اسرائیل در سهم 

رانده شدند و به این منطقه نقل مکه  کردند. در آ  رویاداد تاهریاخا   کاه 
یزار فلسطین  از ج عیت ۲۲۱خ انند  در حدود  یه آ  را "نکبت" م  فلسطین 

یهی اجدادی خ د رانده شادناد و ماهاهجارا   میلی   نفری  از سرزمین ۸٫۲
 یه دی از سراسر جهه  جهی آنهه را گرفتند.

ای والایاه اقادام  یهی گستارده بهر اخیر  اوتراک در پ  رخدادیهی فهجعه 
یه در سراسر جهاه  باه  نظهم  دولِت نتهنیهی  و محک میت ب بهرا  فلسطین 

یهی فلسطین  نیز ما جا   راه افتهد. ی چنین  در شهریهی اسرائیل و منطقه
صادا باه  یهی سهکن ن ار غزه و کارانأه غاربا  یام از اوتراک بلند شد. ورب

خ اه اسرائیل در کنهر آنهه  خ ایاه  پاهیاه   یکدیگر  و ج انه  و نیرویهی ترق 
یهی سهزمه  ملل ماتاحاد  یه و اجرای قطعنهمه داد  به آزار و اذیت فلسطین 

شدند. در برخ  از شهریه  نژادپرسته  صهی نیست به ح هیت نیرویهی پلیاس 
وکهر شهروندا  ورب ح له کاردناد. ماحا اد  و ارتش به محل زندگ  و کس 

براکه  وض  حزب ک  نیست و رئیس ک یتٔه شهارونادا  وارب اسارائایال و 
یهی مردم  در شاهاریاه والایاه  پیشین مجلس اسرائیل  از اوتراک  ن هیندهٔ 

درصد از ۷۸"وحشت اشغهم اورشلیم" پشتیبهن  کرد. گفتن  است که در حدود 
یاهی خشان اخایار  ج عیت اسرائیل  فلسطین  یستند. اوتراک به یا رش

خ اه در درو   اسرائیل  ی چنین بهوث نزدیک  نیرویهی گ نهگ   چپ و ترق 
بخش فلسطین و خ است آنهه برای اتحهد و ال اساتاراتاژیاک  سهزمه  آزادی

 شده است.

روزیهی پنجشنبه و ج عٔه یفتٔه گذشته  در مج ع و  م  سهزمه  ملل متحد  
یه ن هینده از کش ریهی سراسر جهه  صحبت کاردناد و  دبیرکل این سهزمه  و ده

به وج د  «برای ک دکه  جهن   بر روی زمین»یه شدند که  خ ایه  ت قف ب بهرا 
یهی ساهزماه  مالال  آورده است. محک م کرد  اسرائیل در نق  مداوم قطعنهمه

یه از دیاگار  متحد و ضرور  فشهر بر اسرائیل برای متعهد مهند  به این قطعنهمه
یهی سخنرانه  ب د. در این میه   دولت بهید  در آمریکه  به تعلل خا د در  بخش

یاهیاش  واکنش نشه  داد  به ی رش گستردٔه اسرائیل  نشه  داد کاه سایاهسات
یهی خشن دولت ترامپ ندارد. در واقع  دولت بهیاد  باه  تفهوت  بنیهدی به سیهست

یهی خا ناباهرش باهز گاذاشات.  تعلل خ د  دست اسرائیل را برای اجرای ی رش
میلیهرد دالری آمریکه به اسرائایال  ۹٫۱ش د که ک ک نظهم  سهالنٔه  یهدآوری م 

پنجم کل یزینٔه نظهم  اسرائیل است  ی چنه  ادامه دارد و در بحبا حأه  که یک
میلیهرد دالر تسلایاحاه  و تاجاهایازا  ۲۲۱یهی اخیر نیز آمریکه فروش  ب بهرا 

اردیاباهاشات باه  ۷۰وتوه  دولت آمریکه روز  نظهم  به اسرائیل را تص ی  کرد. به
یهی اخیر ماخاهلافات کارده و  صدور بیهنیه ت سط ش رای امنیت در م رد ب بهرا 

روز ادامأه  ۸۸تتش چین و ت نس در این م رد را وقیم گذاشتاه با د. پاس از 
باس در روز  درگیری و چند بهر تتش کش ریهی وض   و پس از بارقاراری آتاش

یهی مصر و قطر  سرانجهم غاروب روز  اردیبهشت به میهنجیگری دولت ۹۸ج عه 
م خرداد  پهنزده وض  ش رای امنیت بیهنیه ای صهدر کاردناد و در آ  از  شنبه اوو

بس نشه  دیند و  یه خ استند "پهیبندی کهمل" خ د را به آتش اسرائیل و فلسطین 
 در ض ن خ استهر ک ک اوضهی این سهزمه  به مردم فلسطین شدند.

اردیبهشت خ استهر تشاکایال  ۷۰ای در روز  حزب مردم فلسطین به صدور بیهنیه
اح  "بزرگ ترین جنبش و بسیج مردم  م کن برای ح هیت از مردم منطقٔه شیخ جرو

یهی فهشیست  نیرویهی اشغهلگر و بهندیهی متجهوز" اسرائیل  شاد.  در برابر ح له
الا الالا  بارای  یاهی بایان یهی فلسطین  خ است ته از ک اک این حزب از مقهم

سهزی ق م " در اورشلیم شرق  استفهده کنند. بایاهنایأه  "جل گیری از کشتهر و پهک
حزب مردم فلسطین که در ی هینگ  باه ما اضاع نشاسات ریابارا  ساهزماه  

بخش فلسطین در اردیبهشت سهم گذشتاه تادویان شاده اسات  اواتم  آزادی
ت مه درگیر ح هسه م  ای دلیرانه و فراگیر ولیه اشاغاهلاگاری   کند: "اکن   که ملو

آپهرتهید  و فهشیسم است  گسترش جنبش و تحکیم آ  به مشهرکت سیهس  و مل  
ی گهن  نیهز دارد. این یدف  وهجل برای ت هم خلق و جنبش میهنا  ماهسات... 

پذیر مقهومت بارضاد  حزب مردم  ی گه  را به گسترش ی بستگ  در ابعهد امکه 
یهی وحشیهنٔه ضدمردما  در قادس   اشغهم... و برای رویهروی  به تجهوز و جنهیت

یه ماهیایات  خ اند. این جنهیت کرانٔه غرب   غزه  لد  حیفه  و دیگر منهطق فرا م 
نژادپرستهنه  و اشغهلگرانٔه فهشیست  و صهی نیست  دارد. حزب مه یا أه رفاقاه و 
یهرا  را به پی ستن به این بسیج مردم  و ی گهن  و ی بستاگا  باه آ  دوا   

 کند و خ ایه  جنبش ملو  ت هم ویهری است." م 
بیهنیٔه حزب مردم فلسطین نشه  از دگرگ ن  کیف  در روند مبهرزه ماردم دارد: 

دارد و بر ای یت تجهیز و تق یت آ   "حزب این خیزش قهرمهنهنٔه مردم را پهس م 
و  «ش رای وهل  ملا »یهی  تأکید دارد. مه بهر دیگر خ ایه  اجرای صریح مص به

[ یستیم که به یا أه ۸۹۲۲اردیبهشت  ۹۱]   ۷۱۷۱مهه مه  ۸۲بهزگشت به مص بٔه 
دید. حزب مه خ استهر ف ری ایاجاهد  قراردادیهی گذشته به رژیم اشغهلگر پهیه  م 

یک ستهد مشترک برای جنبش است ته پیکهر به اشغهلگر را مطهبق به اص م مص بٔه 
شاهاریا ر  ۸۹]   ۷۱۷۱سپتهمبر  ۹اخیر ک یتٔه اجرای  و ییئت دبیرا  کل به تهریخ 

 [ به پیش برد."۸۹۲۲
در ادامٔه این بیهنیه آمده است: "یدف اسهس  مطل ب  پذیرش مسؤلیت ج ع  
در مقهبله به تجهوز دائ   رژیم اشغهلگر ولیه ملت مه در قدس  نا ار غازه  کارانأه 

یهی فلسطین... و نیز  ی هینگ  سیهس  و ی اکاهری باه  غرب   و ی ٔه سرزمین
بس و غایاره اسات کاه ایان خا د  ال لل  برای آتش ی  و بین یهی منطقه تتش

یهی مشترک و سهزوکهری یاکاپاهرچاه و یا اسا  باه آ   مستلزم تعیین م ض ا
یهست  ته راه برای کهمیهب  این جنبش ی گهن  گش ده ش د  و ی اسا  باه  تتش

صا ر   -آمریکه -اش یهی  بهشد که در برابر استراتژی اشغهلگر و حهم  فداکهری
سهزی در قدس و کارانأه  گیرد... انتفهضه بهید ادامه یهبد ته از تجهوز و مستع ره م 

بندی مشخص و باه  غرب  جل گیری ش د و به محهصرٔه غزه و اشغهم  طبق زمه 
ال لل   پهیه  داده ش د... ک ایاتأه اجارایا  ساهزماه   دخهلت و نظهر  فعهم بین

یهی فلسطین  وض  آ   در ی گهم  به  یهی گروه بخش فلسطین و دبیرکل آزادی
واساطاه دارناد   اش  مسؤلیت ب  یهی اسهس  جنبش خلق برای رسید  به یدف

 مسؤلیت  ی گهن  که نبهید در اجرای آ  ای هم کرد."
یاهی آیاناده  آنچه در این دو یفته رخ داد  نشه  از آ  دارد که فلسطین در مهه

 یهی مه   است. آبستن تح م
 
 



۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه    ۳۳   ۳۳۱۱شمارۀ   

اندازی اتحهدیٔه زنه  اوتم کردند: "نهبرابری و خص مت بین ز  و  آنهه در زمه  راه
یهی قدر  طبقه  حهکم است." زنه  بیش از ماردا  از ناناگ  مرد یک  از شهل ده

ط ر است. ب رژوازی و طبقه   بردند  و امروزه یم ین ز ی ین تحقیر طبقهت  رنج م 
تر بارای  تر و تهدیدکننده را خطرنهک -ویژه از میه  طبقٔه کهرگر به -غهل   زنه  مبهرز

کردند. به ی ین دلیل است که این زنه  مبهرز چاناه   نظم و قدر  م ج د تلق  م 
ای که در ک    پهریس داشتاناد  پارداخات  کننده بههی زیهدی را برای نقش تعیین

 کردند.
یهی سرک ِب پس از آ    [ و در سراسر سهم۸۱۲۸در ط م یفتٔه خ نین بمهه مه 

زنه  نیز مثل مردا  قربهن  خش نت  شدند که ولیه ک    پهریس راه افتهد. در ایان 
یر دو بریه  ش هر زیهدی از زنه  زخ   و کشته شدند  به آنهه تجهوز شد  یه زندان   

 اودام  و تبعیدشه  کردند.
گهی  کهمل از م انع  که پیِش رو داشتند  مبهرزٔه سیهسا  را باه  زنه  ک  نهر  به آ

به نهم واقع  لئ دم ش پا  -انرژی زیهدی به پیش بردند. یک  از این زنه   آندره لئ 
را ریاباری کاردناد و  ۸۱۲۸سپتهمبار  ۱ب د که ی راه به ل ی  میشل تظهیرا   -

ااح شااد  باارای ماابااهرزه بااه پااروساا   یااه شاادنااد. خاا اسااتااهر مساالو
سهم اسات کاه  20ت انیم بدو  زنه  انقتب کنیم؟  او ن شت: "آیه معتقدیم که م 

ایم. چرا این ط ر است؟ به این دلیل کاه بسایاهری از  کنیم و م فق نشده تتش م 
خ ایه   امپرات ر و خدا را از تخت و ورش خلع کردند ته خا دشاه  جاهی  ج ه ری

 کنندگه  نیهز دارند." آنهه را بگیرند: آنهه به اطهوت
ای باه  ژا  ژور  بنیهدگذار و سردبیر نشریٔه س سیهلیست  اوماهنایاتاه  در ماقاهلاه

منهسبت س  و پنج ین سهلگرد ک    پهریس بر این نکته تأکید کرد: "بک   [ یر 
کاناد... کا ا    ندر  خ د را تکرار ما  چه در قدر  خ د داشت کرد  ول  تهریخ به

حهصل شرایط  استثنهی  ب د که دقیقًه به ی ه  شکل تکرار نخا ایاد شاد؛ نابا غ 
اش  برداری ک رک رانه از گذشاتاه آید و انقتب به نسخه انقتب  به تقل  به دست ن  

 ش د." م فق ن  
روز اساتاثاناهیا   ۲۷به ی ین دلیل است که مطهلعٔه و یق و تحلیل انتقهدی آ  

ک    پهریس و نقش سیهس  ک  نهریه در ک    پهریس حاتا اًه ناباهیاد باه ارائأه 
یهی اجرای  مطالاق و ابادی ماناجار شا د.  یهی  برای یهدگیری" یه فرم م "درس

ط ر که ماهرکاس گافات:  یه' ت رکز کرد. ی ه  بروکس  بهید بر 'ن آفرین  نهشنهخته
داناناد کاه بارای تاحاقاق  "طبقٔه کهرگر انتظهر معجزه از ک    نداشت... آنهه ما 

تری که جهمعٔه حهضار  بخشید  به ریهی  خ د  و ی راه به آ   ایجهِد آ  شکل وهل 
نهپذیری به س ی آ  میل  اش به ط ر مقهومت خهطر مهییت سهختهریهی اقتصهدی به

ای از فرایندیهی تهریخ  وب ر کنناد  کند  بهید از مسیر مبهرزات  ط الن   از رشته م 
م م  که اوضها و شرایط بجهمعه[ و انسه  کند. آنهه ییچ آرمه  دیاگاری  یه را متح و

برای تحقق ندارند جز زایهند  و آزاد کرد  ونهصر جهمعٔه جدید که جهمعٔه با رژوایا  
 قدی ِ  در حهم فروپهش  آبستِن آنههست."

باه ماناظا ر  -و زنه  در قر  کن ن  -به ی ین دلیل است که بسیج زنه  ک  نهر
ای  یهی سلطه و استث هر  از 'ونهصر جهمعٔه جدید' است  جهمعاه مبهرزه به ی ٔه شکل

شا د. آناهاه در  گیری آ  قطعًه به ریهی  نیرویهی کهر و ختقیت آغهز ما  که شکل
 داری را شکست خ ایند داد.  نههیت نظهم سرمهیه

 ها ... ادامۀ نوآفریناِن ناشناخته

یهی دیقهن  و پیشاهصاناعاتا   از زماه   در فرانسه  این مبهرزه در ش رش
یهی مت ال  بعد از آ  ریشه دارد  یعنا  زماهنا  کاه  ن زای  )رنسهنس( و قر 

فاقاط  رژیم کهنه در حهم فرسهیش ب د. ایان در زماهنا  با د کاه زناه  ناه
یهی گ نهگ   ب دند. در ما رد  کننده در جنبش  بلکه از ریبرا  ش رش شرکت

 ط ر ب د. ک    پهریس یم ی ین
  زنه  "ک  ناهر" صارفاًه ۸۱۲۸از نخستین روز ته آخرین روز ک    در مهه مه 

ی  را تشکیل دادناد.  بخش  از جنبش  مردم  نب دند  بلکه خ د جنبش  ت ده
نقش و سه   که زنه  در این جنبش داشاتاناد  گارچاه خا دجا ش و در 

 البدایه ب د  ول  بسیهر مهم ب د. یهی  ف  زمه 
هم ب دند  اغل  خا د  یهی  که ص ر  م  فقط در اقدام ک  نهریه نه گرفت فعو

 ۸۲۱۲کننده ب دند. آنهه از مبهرزٔه زنهن  الههم گرفتند که در انقتب کبیر  شروا
م ض ا سیهس  لغ  امتیهز باشراف و غیره[ را مطرح کردند. زنه  از ی ه  آغهز 

در آ  شرکت داشتند  و ش هری از آنهه  ۸۲۲۲و  ۸۲۲۹یهی  یهی سهم خیزش
 نیز شرکت کرده با دناد. ۸۱۰۱و  ۸۱۹۱یهی  پیش از ک    پهریس در انقتب

مثهباه باهزیاگارا    در یر مرحله از این روند انقتب  ط الن  و تدریج   زنه  به
سیهس  جهی خ د را در جنبش بهز کردند  اگرچه حقا   سایاهسا  آناهاه باه 

ٰ  ت سط رفقهی خ دشه . مسئلأه آناهاه  رس یت شنهخته ن   شد  از ج له حتو
این ب د که اجهزه ندیند که در قهل  تنگ و بهزدارندٔه ایدئ ل ژیاک  در ناقاش 
وهمل 'ت لید مثل' محدود و محص ر ش ند  و به ص ر  ت هشهگارا  مانافاعال 
وقهیع  که آنهه را احهطه کرده ب د در کنج خهنه بهق  ب هنند. اگرچه آناهاه حاق 

باه  -ت انستند انتخاهب شا ناد چ   ن   -رأی داد  و ن هینده شد  نداشتند
یهی استراتژیک مه   را به آناهاه واگاذار  وج د این  ک    پهریس مسئ لیت

 کرد.
یاهی  یازار ز  در ماحالاه۶۷  ۸۱۲۸-۸۱۲۱در پهریس  در سهم یاهی 

یازار ۸۸۰کردند که بیش از نی   از نایاروی کاهر  نشین زندگ  م  زح تکش
دادند. اکثریت زنهن  که بدر ک    پاهریاس[ بسایاج  نفری شهر را تشکیل م 

شده ب دند  از این ج عیت ب دند. آنهه در آرزوی بهب د وضعیت خ د ب دند و در 
م اجت هو  جهمعٔه م ج د و شکل گیری جاهماعأه  ض ن مهیل به ک ک به تح و

 جدیدی ب دند کاه جاناباش اناقاتبا  در پا  باه وجا د آورد  آ  با د.
این زنه   که به دنبهم از بین برد  سلطٔه کهرفرمهیه  در محل کهر و سالاطأه 
مردا  در روابط خهن ادگ  و اجت هو  ب دند  جنبٔه کهمل انقتب   و ماهیایات 

خ اه و انترنهسی نهلایاساتا  باه  واقع  دم کراتیک  اجت هو   سک الر  برابری
 ک    پهریس دادند.

اندازی "اتحهدیٔه زنه  برای دفاها  نهتهل  ل  ِمل و الیزابت دمیتریف که در راه
یهی انقتب  خا د را  از پهریس" و "مراقبت از مجروحه " نقش داشتند  یدف

خ اییم ته بت انیم س د را برای خ دماه  ناگاه  چنین اوتم کردند: "مه کهر م 
 خ اییم." داریم. مه دیگر ییچ استث هرگر یه اربهب  ن  

ک  نهریهی ز  در نبردیهی سنگر به سنگر شرکت داشتند و در پشت جبهه 
یه[ و تاأمایان تادارکاه  الزم  روز برای ک ک به مراقبت باز زخ   نیز شبهنه

یاه  ماراسام گا ناهگا     پایا اهیا  زح ت کشیدند. حض ر آنهه در صف ف راه
یهی مردم  چش گیر ب د  و در ی ایان جاهیاه با د کاه  یه  و ی هیش جلسه
 وگاا یااه شاارکاات داشااتاانااد. یااه و گاافاات پااهی مااردا  در بااحااث پااهبااه

  قصد داشتند که شهروندان  ۸۲۲۹این زنه  نیز مهنند پیشینیه  خ د در سهم 
یاهی  ای که ته امروز نیز شهل دٔه خا اسات به حق   کهمل بهشند؛ حق   اسهس 

اجت هو  زنه  و مردا  زح تکش است. آنهه خ ایه  استقتم اجتا اهوا  و 
اقتصهدی کهمل ب دند؛ در آ  زمه   مزد آنهه نصف مزدی ب د که باه ماردا  

 شد. پرداخت م 
آنهه برای حق طت  و به رس یت شنهختن زندگ  مشترک ت افق  به ماردا  
ببدو  تشریفه  ثبت  ازدواج[  جدای  کلیسه بدین[ و دولت  جهیگزین کارد  

یه  ایجهد مدرسأه  یه و مدرسه یه ببه پرستهرا  و آم زگهرا [ در بی هرسته  رایبه
ش ا م  مثهبه حق  ی ه دخترانه  و تأمین و تض ین دسترس  آنهه به آم زش به

م اجت هو  و آزادی و باهز کارد  راه  و بنیهدی  ک شیدند. این زنه  برای تح و
یهی گ نهگ   مبهرزه کردند: از  طبقه در ورصه برای حرکت به س ی جهمعٔه ب 

بهب د سطح زندگ  و شرایط کهر گرفته ته به رس یت شنهختن م قعیت زنه  در 
 جهمعه.
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ها، و  حزب سبز، واکسن 
 هاى نظامى رزمایش

خواه آلمانی،  در این نوشته، ویکتور گروسمن، تحلیلگر ترقی
طور فزاینده  کشوری که به -های حزب سبز در آلمان پیشرفت

های واقعی را بررسی  و واکنش چپ -شود نظامی و تهاجمی می
 کند.  می

  غلیظ  کننده شده است  امه این ِمه یهی اخیر خفه ی ا در آل ه  در مهه
ترین ِمه  ک وید ب د.  مثل لند  قدیم  مرط ب نب د  بلکه سیهس  ب د.  غلیظ

ت انند بیرو  بروند  در  یه؟ چه کسهن  م  چند م رد جدید؟ تعداد ف   شده
یه در کدام  یهی  چند نفره و ته چه سهوت ؟ محدودیت چه زمهن   در گروه

یه بهید از س ی  تر است؟ آیه تص یم تر و در کدام منطقه کم منطقه سخت
یهی  ایهلت ؟ کدام واکسن صد  دولت فدرام گرفته ش ند یه پهرل ه  یه مقهم

درصد ای ن است و کدام م کن است ای ن نبهشد و چرا؟ پزشکه  خهن اده 
کنند  ت انند واکسن تزریق کنند و ک  واکسن کهف  دریهفت م  چه زمهن  م 
 یهی  سن  و کدام بی هرا  تزریق کنند؟ و به چه گروه

ریبری حزب اتحهدیه دم کرا   دو سیهست دار برای انتخهب شد  به
 ۰/ ۷۱۷۸سپتهمبر  ۷۶"مسیح " و جهنشین  آنگت مرکل در انتخهبه  

سهله  از نخبگه   ۶۱شد  درگیر شدند. آرمین الِشت     به۸۰۱۱ مهرمهه 
سیهس  در پرج عیت ترین ایهلت آل ه  یعن  وستفهلن )واقع در ش هم رود 
راین( و  ریبر جدید منتخ  حزب دم کرا  مسیح  )ِس ِد او(  بهید 

شد ته این که مهرک س س ئدر   خ دی خ د پیروز و جهنشین آنگت مرکل م  به
ترین ایهلت آل ه  یعن  بهواریه ی راه به حزب  سهله  شخص اوم بزرگ ۲۰

اتحهدیه س سیهم مسیح  )ِس َاس او( پرید وسط  -"مسیح " این ایهلت
میدا . این حزب از شرکهی حزب دم کرا  مسیح  است و اغل  به 

تر از  کند امه گهی  نیز مستقل و حت  راستگرایهنه یهی آ  م افقت م  تص یم
 کند. آ  و ل م 

رسید که ی ه چیز بر وفق مراد حزب س سیهم مسیح  بهشد که  نظر م   به
کرد. س ئدر  تر ی س ی  م  ی چ   بیشتر م اقع و نه ی یشه به حزب بزرگ

یه  بهواریهی  ول  خ ایه  این ب د که نهمزد یر دو حزب بهشد زیرا نظرسنج 
دادند که وی محب بیت بیشتری در سراسر آل ه  دارد. گرچه کهر به  نشه  م 

یهی  از "خیهنتکهر ب د " او به حزب  رویهروی  مستقیم نکشید امه زمزمه
 تر یم مطرح شد بزرگ

زمهن  که ابریه کنهر رفتند  س ئدر که به طعنه از شیطه  داسته  فهوست 
کرد  در مقهبل کهرزار پرقدر  الِشت شکست خ رد. او پس از لبخندی  یهد م 

رسید که این دو  نظر ن   ای رفت. به و "تبریک"ی تصنع   غ گین به گ شه
شه  ییچ اختتف  داشته بهشند.  یهی یه یه سیهست نفر در م رد برنهمه

ای بسیهر سنگین برای  چندا  متحد  یزینه اتحهدیه دم کرا  مسیحِ  نه
یه  تعداد آرای آ  که از سهم  این نبرد پرداخت کرده ب د. طبق نظرسنج 

 درصد شده است. ۷۹درصد ب د   ۹۱ی یشه بیش از  ۸۹۷۱/ ۸۲۰۲
کهرا  راست آل ه  یعن   ول  این بهر خطری از جهن  رقی  سنت  محهفظه

کهرا  راست در ائتتف   یه )ِاس ِپ ِد( که ین ز به محهفظه دم کرا  س سیهم
یه را تهدید ن ٔیکند. چههر سهم ائتتف و در  متزلزم و متضهد قرار دارند آ 

دم کرا  که رأی دیندگهن  از  م ضع  غیرمخهلف ب د  برای حزب س سیهم
یه  آرای احت هل   طبقه کهرگر نیز دارد یزینه داشته است. طبق نظرسنج 

 درصِد کل آرا است. ۸۰دم کرا   تنهه  حزب س سیهم
یه  برای معهونت  مسیح  یه در مقهبل دم کرا  دم کرا  نهمزد س سیهم

صدراوظم و وزار  دارای   اوالف ش لز است. ینگهم  که یک شرکت 
ای وظیم امه به دفتریهی  تنگ و  السهؤه مهل  به سهخت ه  مرکزی خلق

میلیهرد ی رو نهپدید شد  او در  ۷مهنند در جن ب آسیه نهگهه  به ی راه  س راخ
مقهم معهو  وزیر مسئ م و نه ر بر و لیه  این شرکت  درحهم چر  زد  

 غهفلگیر شد.  
دم کرا  یه  حزب  برای نخستین بهر در آل ه   رقی  اصل  س سیهم

ک دک را  ۷دم کرا  مسیح  نیست بلکه حزب سبز است که زن  ج ا  و مهدر 
دلیل  ش د که انتخهب او بیشتر به اند. گفته م  ریبری انتخهب کرده به

رسد که  نظر م  ی ه  به اش. بهاین یهی سیهس  گیری اش ب ده ته م ضع شهداب 
 تر بهشد. یهیش تروتهزه  هیر این رقی  یعن  آنهلینه بهورب ک از دیدگهه

حزب سبز در ابتدا گروه چپ  سهختهرشکن و حت  تندرو ب د. ن هیندگهنش 
اغل  زنهن  ب دند که درحهم بهفتن ژاکت  پش   و به لبهس  پش ین بر تن در 

شدند. این  کهرا  را م ج  م  شدند و یراس محهفظه برابر پهرل ه   هیر م 
حزب  ض ن تأکید بر حفظ محیط زیست  در م رد حق   زنه   

کرد. ول  تندرویه پیر شدند و  ستح نیز فعهلیت م  ی جنسگرایه   و خلع
در ائتتف  فدرام به حزب  ۸۹۲۲/ ۸۲۲۱ینگهم  که حزب سبز در سهم 

دم کرا  پی ست ی راه به ی شکه فیشر "رئهلیست"  در مقهم معهو  صدر  س سیهم
اوظم و وزیر ام ر خهرجه  در کهیش ک ک به بیکهرا   افزایش سن 
بهزنشستگ   کهیش مهلیه  بر ثروت ندا   و مشهرکت کهمل در ب بهرا  نهت  در 
صربسته   ت افق کرد. بدین ترتی   آل هِ  سرانجهم متحد در دورا  خروج 
آل ه  دم کراتیک )شرق ( از صحنه  بدو  ییچ مهنع  آزاد مهند ته دوبهره 

 افروزی کند. جنگ
حهشیه رفتن سبزیه از آ  زمه  ادامه داشته است. وزیرا   وق  نشین  و به

پهیتخت  ویسبهد . فرانکف ر  از شهریهی  کهبینه سبزیه در ایهلت ِیِسن ببه
مهم این ایهلت است[ در ائتتف  به مسیحیه  دم کرا  مسیح  )ِس ِد او( /و 

ا  ولیه قطع درخته   یهی  که شهروند در مخهلفت/ رو در روی ی ه اوتراک
بر په کرده ب دند  -خهطر گسترش یک ات به  به -بخش  از یک جنگل محب ب

وزیر  ایستهدند و به خ است مردم مخهلفت کردند. وینفرد کرچ ن  تنهه نخست
ووت برگ   -اش مهئ ئیست ب د  در بهد  سبز آل ه  که در دورا  دانشج ی 

اش به رؤسهی  ائتتفش به حزب اتحهدیه دم کرا  مسیح )ِس ِد او(  و دوست 
اوظم  ت اند صدر کند. آنهلینه بهورب ک م  بنز در اشت تگهر  را حفظ م  -دی لر

ترین مسئلٔه پیِش رو در جهه  چه نظری  بعدی آل ه  ش د. او در م رد ف ری
یهی نظهم  چه  دنبهم مقهبله بیشتر یه ک تر است؟ او دربهرٔه یزینه دارد؟ آیه او به

 نظری دارد؟
ت اند این امر را نهدیده بگیرد که بیشتر اوضهی حزب سبز نیز  بهورب ک ن  

اند. بنهبراین   س ی جنگ مخهلف یه به یرگ نه گهم برداشتن به مهنند اکثر آل هن 
یهی  نظهم  نبهشد امه در جهت "تشکیل  م کن است او در فکر تهیه پهبهد

ج ه ر فرانسه   ارتش اروپهی " گهم بردارد. ینگهم  که امهن ئل مکرو   رئیس
"پر قدر " اروپهی  را خ استهر شد  پهسخ بهورب ک این ب د:   یهی نظهم   اقدام

معنهی اوزام و استقرار نیرو به خهرج است که امر  "ف ری پهسخ داده ش د. این به
 ت انیم از این گزینه چشم پ ش  کنیم." ای  نخ اید ب د.  ول  مه ن   سهده

بهورب ک در م رد مشهرکت آل ه  در جنگ افغهنسته  چه نظری دارد؟ در 
رأی  ۷۱رأی م افق   ۸۲گیری  سبزیه دوبهره منشع  شدند:   آخرین رأی

یه  رأی م تنع  و نظر بهورب ک چه ب د؟ این ب د: "در ت هم این سهم ۸۷مخهلف و 
ام. سیهست دقیقًه ی ین دوس گرای  است. سیهست  من ی یشه م تنع ب ده

 بسیهر پیچیده است. ... یرچه بهشد  زندگ  فقط سیهه یه سفید نیست."
ای  گیری ط ر وهجل به م ضع امه او در یک م رد بتتکلیف نیست: "آل ه  به

اش در برابر رژیم روسیه نیهزمند است." این  شفهف در سیهست خهرج 
پهیه   یهی  شدیدتر بر ضد "سیستم پ تین" و به شفهف تحریم  گیری م ضع

روسیه از  -نرسهند  خط ل له انتقهم گهز آل ه 
  ۳۱ادامه  در صفحه( را شهمل ۷راه منطقه بهلتیک )ن رد استریم 
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دیند نیرویهی متارقا   ش اید بسیهر نشه  م 
یاهیا   چپ بهوج د داشتن ناظاریاه و بارداشات

مختلف دربهره بسیهری مسهئل  امه درحهم حهضار 
ای  ت انند برناهماه سایاهسا  اند که م  تنهه نیروی 

حداقل  منطبق برشرایط مشخص وین  و ذین  
یاهیا  دما کاراتایاک و  داشته بهشند  و خ اسات

خ ایهنه را در سطح مل  به یکدیگر نزدیک  ودالت
گ نه برنهمه اسات کاه  و ی خ ا  کنند. تنهه این

ت اند به بسیج نیرو تا از  قادر  را بار ضاد  م 
 پذیر کند.  دیکتهت ری حهکم امکه 

دید  یهی اخیر نشه  م  جههن  در سهم  تجربه
یهی حسهس مبهرزه برای ترق  جهمعاه   در مرحله

ی کهری تنگهتنگ نیارویاهی چاپ و جاناباش 
یهی  کهرگری نقش  کلیدی در بسیج نیرویه و الیه
ضاد  اجت هو  در جهت تاغایایار تا از  قا ا باه

ت انند داشاتاه باهشاناد. جاناباش  دیکتهت ری م 
یاهی  کهرگری و ی چنیان حارکات دیاگار الیاه

گهی  سیاهسا  و  زح تکشه  کش رمه  از نظر آ
اند و در ایان  یهفتگ  درحهم رشد و تکهمل سهزمه 

یهی  بسیهر ماهام  مسیر در چند سهم اخیر تح م
است. پس از اجرای ن هیش اناتاخاهباه    رخ داده

یاه و باه  دلیل اداماه باحارا  و طبیعتًه به ۸۰۱۱
گسترش شارایاط وخایام اقاتاصاهدی و اداماۀ 

یهی ن لیبرال  خشن حک متا   جاناباش  برنهمه
کهرگری و نیرویهی چپ در قاباهم ایان شارایاط 
نقش  کلیدی و حسهس خ ایند داشت. در ایان 
مسیر و در رابطه به نیهزیهی این مرحله از ماباهرزه 

 یهی  اسهس  برداشته ش ند.  درنگ گهم بهید ب  م 
در شرایط کن ن  کشا رماه  کاه باحارا  در 
روبنهی سیهس  رژیم به بحرا  در اقتصهد سیهس  

یم متاصال شاده و  اش تنگهتنگ به ضد مردم 
درگیرند  مبهرزه سیهس  به دیکتهت ری حاهکام در 

یه بهیست  به مبهرزه برای ماحاقاق  راستهی آزادی
یهی ف ری اقاتاصاهدی  گهِم خ است شد  گهم به
ت ا  به زح تکشه  و  زمه  بهشند. ن   ت ده یه یم

منهسبت  طبقه کهرگر کش رمه  ی دردی کرد و به
حاهم  روز کهرگر آنه  را ستهیش کارد اماه دروایان

دربهرٔه اجرای برنهمه ن لیبرالیسم اقتصهدی ناظار 
 نداد یه آ  را "ی اشک " تأیید کرد! 

زح تکشه  شهر و روسته  و طاباقاه کاهرگار  
اتفه  جاهماعاه ماه را تشاکایال  به اکثریت قری 

دیند. بنهبراین یر ن ا دگرگ ن  بانایاهدی در  م 
کش رمه  و ازج له گهم نخست آ  یعنا  حاذف 
کهمل حهک یت مطلق والیت فقیه  فقط م  ت اند 

اتافاه  جاهماعاه در  به به اتحهد این اکثریت قری 
انجهم رسد. این فرایندی وینا   ای وسیع به جبهه

و گریزنهپذیر است. بنهبراین باهیاد فاعاهالناه و باه 
یهی انتزاو  و درس گرفاتان از  اجتنهب از بحث

ویاژه در  یهی گذشاتاه و باه یه و اشتبهه م فقیت
دی  جبهاه    در سهزمه ۲۲مقطع زمهن  انقتب 

 پیش برد. وسیع بر ضد دیکتهت ری مبهرزه را به
 

 انتخابات ...  »تحریم فعال«ادامۀ 

(  به "منهفع ژئ استراتژیک ۷این دلیل که این پروژه )ن رد استریم  محیط   بلکه به دلیل  زیست ش د. نه به م 
ص ر  غیرقهن ن ( در  یهی ات   )به اتحهدیه اروپه" در تقهبل است. این منهفع چیستند؟ او وتقه ندارد ب  

ت انیم  افزاید: "مه ن   حهم یم م  س ت شر  بهشند. امه دروین آل ه  نگهداری ش ند و آمهدٔه پرواز به
ترین امر  یم اکن     گردانیم. ... مهم یهی ات   را به ایهال  متحده بهزم  سهدگ  بگ ییم که ستح به

 افزایش فشهر بر ضد روسیه است."
طلبهنه )"پهسیفیست "( پیشین  ریبرا  برجسته سبزیه پرسروصداترین  رغم ت هم  ت هیت  صلح به

یهی و ده در یر دو  اند. آنه  ی راه به ریبرا  دیگر حزب طلبهنه یهی  جنگ طرفدارا  آل هن  چنین دیدگهه
-نرتراپ -نرخ روز خ رد  ج ع پنتهگ   س اری و نه  به س ی اقیهن س اطلس  ی سفرا  مشته  در م ج

 وظیم و قدرت ند یستند.  ۸راین متهم -ریتیه 
" نهم گ راه کنندٔه طیف  گسترده از مهن ریهی  ۷۸این وسیله و طریق  بسیهر خطرنهک شده است. "مدافع 

کش ر دیگر ته پهیه   ۷۲گیرد که س  یزار سربهز ایهال  متحده ی راه به نیرویهی نظهم   نظهم  را در بر م 
ویژه در است ن    کش ر به ۸۷شه  را در  یهی جنگ  در آ  شرکت دارند ته ت رین ۸۰۱۱تیرمهه  ۲مهه ژوئن/ 

رومهن   و بلغهرسته  انجهم دیند. آل ه  در مقهم میزبه  اصل   مأم ر تدارکه  و تهیه  مسیریه و تق یت 
تن  خ اید ب د. ژنرام کریست فر ج  کهوول   فرمهنده  ۱۱ته  ۶۱یهی  یه برای وب ر قطهریهی حهمل تهنک پل

ارتش آمریکه در اروپه  به تشریح این رزمهیش  تأکید کرد که دلیل انجهم آ  "ن هیش قدر   اتفه   اتحهد  و 
یهی ط الن " است.  یهی مختلف نیرو به مسهفت آمهدگ  شرکه در یر زمه  برای انتقهم سریع و ای ن بخش

حهم   خص ص  نیست." بهاین او البته به منتقدا  احت هل  اط ینه  داد: "البته این رزمهیش ولیه کش ر به
یه در منهطق نزدیک به  یهی نظهم  از س ت غرب به س ت شر  و ت هم  ت رین اینکه ی ٔه این تحرک

 ت انند بهشند. گیرند تصهدف  ن   روسیه انجهم م 
یهی نظهم   و  یه  درگیری "حزب چپ" )دی لینکه( در پهرل ه  آل ه  تنهه حزب  است که به این رزمهیش

یه  تسلیحه   چه برای ارتش آل ه  و چه برای کش ریهی  نظیر وربسته  سع دی  رأی منف  داده و به آ 
یهی اسهس  انجهم گرفته که در  گیری منظ ر تغییر داد  این م ضع یهی  که به مخهلفت ورزیده است. تتش

اند و  یهی  در آخرین کنفرانس مل  حزب چپ ب ده است  ی یشه مردود شنهخته شده یه تتش زمرٔه آ 
 انتخهبه  جهنشین  آنگت ۸۰۱۱ مهرمهه  ۰اند. حزب چپ امه پس از انتخهبه  مهه سپتهمبر ب محک م گردیده
ت اند روبرو ش د که برای برخ  امیدوارکننده و برای برخ  دیگر  برانگیز م  یهی  بسیهر بحث مرکل[ به گزینه

بهوج د  -یه یه و سبزیه که در نظرسنج  ت اند بهشد. به کهیش شدید آرای دم کرا  مسیح  پروای ه م 
آرائ  از س ی  درصد( دارند  دستیهب  به اکثریت ۷۹بیشترین آرای اخیر را ) -یه یه و ابههم ی ه سهزش

مهنند آنچه در سطح  -یه و حزب چپ برای تشکیل دولت آینده دم کرا  ائتتف  از سبزیه و س سیهم
 پذیر شده است.  امکه  -یه در برلین و ایهلت ت رینگن اتفه  افتهد ایهلت

یه به  این ائتتف احت هل  برای پیروز شد   به آرای حزب چپ نیهز دارد. آرای حزب چپ طبق نظرسنج 
ترین حزب بین این سه حزب است. در سطح فدرام  سبزیه و  اکن   ضعیف درصد رسیده است و یم ۱یه  ۲

ورزند که حزب چپ مخهلفتش به استقرار نیروی خهرج  و نهت  را کنهر بگذارد.  یه اصرار م  دم کرا  س سیهم
کرس  در پهرل ه  و مشهغل مرب ی به  ۹یه  ۷تر شده و  خ ایند ته حزب چپ بت اند گسترده برخ  چنین م 

یه و دلیل  منزله از دست داد  آرمه  یه را صهح  گردد. برای برخ  دیگر این وق  نشین  به این کرس 
طلِ  آل ه  خ اید ب د. این مسئله واقعًه پیچیده و واقعًه تفرقه  م ج دیت حزب چپ یعن  تنهه حزب صلح

فرک پس از  ای و حت  به افکنهنه است. ول  تجربه ی چنین نشه  داده است که به چنین وق  نشین 
تر از گذشته برای این حزب  معن  بلکه دستهوردی کم فقط  ب  ای نه   چنین پیروزی دست یهفتن به پیروزی

 خ اید داشت.
--------------------------------------    

 یهی صنعت . آمیز به وزار  جنگ آمریکه و غ م اشهره کنهیه  .۸

 ها، و ... حزب سبز، واکسن ادامۀ 



۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه    ۳۰   ۳۳۱۱شمارۀ   

هاى بازماندٔه استعمار، به  ، یا قدرت»۷جى«گروه 
 کنند که چگونه  باید عمل کند!   جهان حكم مى

" ۲وزیرا  کش ریهی وض  گروه "جا  ۸۰۱۱مهه  اردیبهشت ۸۲ته  ۸۹در فهصله 
ای مشترک روسیه را بهزیگری بدخ اه و چایان  در لند  گرد آمدند و به صدور بیهنیه

نظر از ارضه و اناجاهم  تص یر کشیدند. صرف را بهزیگری زورگ  در ورصٔه جههن  به
شه  ب د مهناناد:  یرچیزی که در کهرزار ضد چین  و روس  الزم  داشتند و دلخ اه

کنگ  کری ه  و اوکراین  مهیٔه اندک  از واقعیت در این بیهنیه  اویغ ر  تهی ا   ینگ
جاهناباه   ب د. در پهیه  نیز ن هیندگه  ایان گاروه باه ادواهیا  ناهباهاجاه و یاک

مند جههن "  برتر  و مت هیز از نظام جاهاهنا   شه  را ن  نۀ "نظم قهن   کش ریهی
مند واقع  یعن  سهزمه  ملل متحد و ش رای امنایات دانساتاناد. چارایا   قهن  

یه  ازج له یند  و در کنهر استرالیه و کرٔه جن ب  و آفاریاقاهی  اشتیه  برخ  دولت
یاهی  انتظهر نشستن آ  برای "دو   شد "  در یناگاهما  کاه قادر  جن ب  به

گایاری درباهره  اندرکهر تصا ایام " در تهالر گردی هی  دست۲امپرات ری گروه "ج 
کند کاه  خ د حکم م  اند  دش ار و پیچیده است. احترام به ترین ام ر جههن  مهم

جهی اینکه بایارو  َدر   بینید به ته  ن   اگر در این گردی هی  جهی  برای مشهرکت
انتظهر بنشینید بهتر است اصًت به آنجه نروید.  حض ر کش ر یاناد حاقاهنایاتا   به

یهی استاعا اهری  بین  قدر  بخشد. چرا جهه  م  ۲ فریبنده به سی هی گروه ج 
پیشین و مههجِر مقیم برای مردم کش ری مهنند یند یه برای جهه  بهید ایا ایات 

اش از جاناگ  داشته بهشد؟ چرا حق بریتهنیه به آ  پیشینٔه ددمنشهنٔه استاعا اهری
رس یت بشاناهسایام؟   مهئ  در کنیه گرفته ته خشکسهل  بنگهم را بهید به داخل  مهئ 

میلی   نفر را گرفات. دو  ۹جه  حدود ۸۹۷۷/    ۸۲۰۹خشکسهل  بنگهم در سهم 
وض  ییئت ن هیندگ  یند ازج له جهیشکهنکهر وزیر ام ر خهرجه در این گردی هی  

اش دور از  نیز به مثبت نشه  داد  آزمهیش کرونهیش و قرنطینه شد  خ دخ استه
محل گردی هی  ی ه اوضهی ییئت ن هیندگ  یند مهیۀ شرمندگا  ایان کشا ر 

 شد. 
دیند و مشروویت آنه  بارای  را چه کش ریهی  تشکیل م  ۲ اوضهی گروه ج 

 ۲ گیرد؟ گروه جا  یهی گ نهگ   از کجه سرچش ه م  سخن گفتن دربهره م ض ا
داری قدرت ند و دتًه غاربا  یاعانا  ایاهال   که از ن هیندگه  چند کش ر سرمهیه

متحده  بریتهنیه  فرانسه  آل ه   ژاپن  ایتهلیه  و کهنهدا تشکیل شده بر این وقایاده 
است که کش ریهی وض  این گروه صهح  واالترین "فرینگ و روش زندگا "اناد 

یه را در بقیه جهه  دارند. اتحهدیۀ اروپه از طاریاق  و حق سرپرست  و گسترش آ 
رئیس ک یسی   این اتحهدیه و رئیس ش رای آ  زیر نهم مایاها اه  دائا ا  در 

جدا از درازگ ی  و لفه ا     ۲کند. اوضهی گروه ج   شرکت م  ۲گردی هی  ج  
اند که ی گ  در سهزمه  نهت  یم وض یات دارناد.  غیر از ژاپن ن هیند  کش ریهی 

رفتۀ  یهی دیٔه یفتهد میتدی زیر نهم گردی هی  پنج کش ر پیش این گروه در سهم
صنعت  تشکیل گردید و سپس به یفت کش ر گسترش یهفات. روسایاه یام در 

از آ   ۸۹۲۹/    ۷۱۸۰یه افزوده شد و سپس در سهم  دورا  یلتسین به ج ع آ 
اش  در ش هیل سایاهسا   به نقش اصل  ۲ بیرو  رانده شد. بدین ترتی   گروه ج 

اوتم کرد "گاروه  ۸۹۲۱/    ۷۱۸۲که مجلۀ اسپکتیت ر  او   نهت  بهزگشت  یه چنه 
کا شاد  ما   رسد به تتشا  ماذبا حاهناه نظر م  وسیله بزک و آرایش  به به ۲ ج 

 سرکردگ  قدر  سفیدپ سته  را حفظ کند."
ساهزی  منظ ر آمهده " در لند  نشست  ب د به۲نشست وزیرا  خهرجه گروه "ج  

در خردادمهه امسهم در منطقه جن ب غرب  بریتاهنایاه  ۲ گردی هی  ریبرا  گروه ج
 ۲ای وزیرا  ام ر خهرجه جا   نهم ک رن ام. بیهنیۀ دوازده یزار و چههرصد کل ه به

سهزد: چیان و  را مشخص م  ۸۰۱۱دست رکهر نشست آت  این گروه در خردادمهه 
  تار نازدیاک روسیه را منزوی کنید  اتحهدیۀ اروپه را به آغ ش ایهال  متحده تناگ

کنیم  و برترپنداری غرب نسبت به بقیۀ جهه  را تصریح کنیم. ایان دساتا رکاهر 
ج ها ر شاد  اواتم کارد  ج ه ر بهید  است. بهید  پس از رئیس دولِت رییس

وگا [  ایهال  متحده به مشهرکت در ام ر جههن  بهزگشته است و سر مایاز بگافات
جهی گرفته است. جهیگهی  که ترامپ به اوتم "سیهست ایهال  متحده نخاسات" 

خ است ته میلیهردیه دالر باه ایاهال   پی هنه  خ د م  آ  را ترک کرده ب د و از یم
اش در اروپاه  ژاپان و کار  جانا با   داری نیرویهی نظهم  متحده به خهطر نگه

اند کاه  اش برای روسیه روشن سهخته پی هنه  نهت ی  بپردازند.  ایهال  متحده و یم
این کش ر جز بهزنده جنگ سرد نقش دیگری در ام ر جهه  نخ اید داشت و بهیاد 

روی سرمهیاۀ غاربا   برداری را بپذیرد. روسیه بهید دریهی اقتصهد خ د را به فرمه 
یهی طبیع  و صنعت  خ دش را به  بگشهید و ی چ   یلتسین اجهز  غهر  ذخیره

یهیا  چانادباهره بارای  ی ین دلیل است که پ تین به وج د تتش یه بدید. به آ 
یهفتن جهی  برای خ د در اروپه نهکهم مهنده است. سهزمه  نهت  نه تنهه به تض یانا  
که به اتحهد ش روی داد که فراتر از مرزیهی آل ه  گسترش نخ اید یهفت وا ال 

َروی نهت  به س ت شر  ی  اره و ی چنه  ادامه داشاتاه  نکرده است  بلکه پیش
یهیش را در کش ریهی ح زٔه بهلتیک و لهساتاه  نصا   است. نهت  اکن   م شک

مرزی روسیه را نک یش و ماحاکا م  یهی درو  کرده است و درحهل  که رزمهیش
یهی  در نزدیک  مرزیاهی روسایاه  در  ط رمرت  رزمهیش کند  امه خ دش  به م 

منزله  دید. بهز ه ر روسیه به کش ریهی بهلتیک  رومهن   و لهسته   انجهم م 
یاهیا   قدرت  نظهم  در اروپه  آسیهی مرکزی  و آسیهی غرب   نهت  را به چاهلاش

ای   افازاریاهی یساتاه روبرو سهخته است. روسیه به نیرویهی نظهم  و جاناگ
ش د. کش ریهی اروپاهیا  باه  ی چنه  تهدیدی رایبردی برای نهت  شنهخته م 

یهسات نایاهزمانادناد.  آ  ترین منهبع ییدروکربن به نفت و گهز روسیه که نزدیک
خ اید اتحهدیۀ اروپه  روسیه را تحریم کند و حته آلا اه  کاه  ایهال  متحده م 

خهطر ی کهری به روسیه در احداث خاط لا لاۀ  پی ه  خ د آمریکهست را به یم
" به تحاریام تاهادیاد کارد.  ۷نهم "ن رد استریم  انتقهم گهز طبیع  در زیر آب به

برای کشهنیاد  کشا ریاهی اتاحاهدیاۀ اروپاه باه  ۲ ایهال  متحده از گروه ج 
کند. گ ه  ایهال  متحده مابانا  بار اداماۀ  ج ی  م  رودرروی  به روسیه بهره

داد  ناهدرسات از  فروپهش  روسیه چنهنکه در دور  دزدسهالری یلتسین روی م 
آب درآمده است. دولت روسیه خ د را یم از نظر اقتصهدی و یم از نظر نظهم  

ن هیش گاذاشاتاه اسات.  استحکهم بخشیده است و حته قدرتش را در س ریه به
روسیه به اسد یهری رسهند ته از ح لۀ سه گهنٔه القهوده داوش  ترکیه  و اسرائیال 

 یه  جه  سهلم بدر برد. اضهفٔه ح هیت کش ریهی وض  نهت  از این ح له به
مح ر دوم ح لۀ نهت  بر ضد چین است.  کش کش در آسیه بر سار جانا ب  

ک شد از طریق تسلطش بار  شر  آسیه و شر  آسیه است که ایهال  متحده م 
دریهیه چین را مههر کند. بنهبراین  آنچه اوبهمه چرخش ایهال  متحده به سا ی 

بینا   آسیه خ اند اکن   این یدف به یند و اقیهن س آرام تغییر یهفته است. پیش
از نظر اقتصهدی از ایهال  متحده پیاشا   ۸۰۱۲/    ۷۱۷۱ش د چین ته سهم  م 

ترین قدر  اقتصهدی جهه  گردد. ایهال  متحده به اواتاقاهد بار  بگیرد و بزرگ
یاهی  ت اند از پیشرفت چین جل گیری کند به تحریم ش هری از شرکت اینکه م 

اش در  فنهوری چین دست زده است. ایهال  متحده ی چنین از نیروی دریهی 
تهزگا  در  مشهبه آنچه به -دریهی چین جن ب  زیر نهم و لیه  آزادی کشتیران 

 اقدام کرده است. -منطقه انحصهری اقتصهدی یند  در الکشهدویپ انجهم داد
دو یفته پیش در لند  و نشست آیاناده سارا   ۲ نشست وزیرا  خهرجۀ ج 

ضد چیان را قا ام خا ایاد  -یه در خردادمهه  مح ر ضد روسیه یهی آ  دولت
یاهیا   یهی  اقتصهدی و ضد چین تحریام یهی ضد روسیه تحریم بخشید. ایرم

فنهورانه خ ایند ب د. ایهال  متحده برای منزوی سهختن روسایاه و چایان در 
گیرد و امیدوار اسات  اقتصهد جههن  از تسلط خ د بر نظهم مهل  جهه  بهره م 

روی به س ی کس  مقهم قدر  برتر در اقتصهد جاهاه  باهز  که چین را از پیش
 پذیر سهزد. دارد  یه این پیشرفت را برگشت

پهسخ روسیه و چین دو الیه ب ده است: نخست  از آنجه که یرکدام ماکا ال 
سهزد. روسیه ی چنه  قادر   تر م  دیگری است این دو کش ر را به یم نزدیک

ش د. چایان  ای و ده است و به تهدیدیهی ایهال  متحده یراسهنده ن   نظهم 
یم اکن   یک  از ت لیدکنندگه  صنعت  جهه  است و پهیگهیا  صاناعاتا  و 

"یاهی  فنهورانه قدرت ندی پدید آورده است. تنهه ضعف چین در سهخت "تاراشاه
سهم پشت سر ایهال  متحده قرار دارد.  ۰ته  ۹کهمپی تر است که در حهم حهضر 

و ت لید ونصریهی ک یاهب بارای  ۲ یه مهنند شبکه ج  امه در بسیهری از ورصه
 یه از ایهال  متحده پیش  گرفته است.  بهتری

نهت ان  ایهال  متحده در رقهبت رایبردی در آ  است که قدرت  دریهی  است 
ی ین دلیل است که ابتکاهر  اند. به یهی  زمین  در حهل  که روسیه و چین قدر 

ای دوباهره  گیری جهد " چین اقتصهد منطقه اروآسیه را در آستهنه شکل-"ک ربند
قرار داده است. داشتن امکه  تجهر  زمین   بهلنادگا  کشا ریاهی آسایاهی 

انگیزد و ادامۀ این ک ربند تجهری به آلا اه  و  مرکزی و اروپهی شرق  را برم 
یهی اقتصهدی برای کشا ریاهی ماناطاقاه  اروپهی غرب   جهیگزین  سیهست

سهزد. یرچند بریتهنیه یکسر در دایر  نگرش ایهال  متاحاده  اروآسیه را فرایم م 
ای ی اچا     برای منطقه یند و اقیهن س آرام قرار دارد  امه کش ریهی اروپهی 

اند. به نگهه به نقش اتحهدیۀ اروپه  آل ه  و فرانسه نیز در بهزار ن پهی اروآسیه سهیم
در بحرا  اوکرائین که از بیهنیۀ زلنسک   رئیس ج ها ر اوکارائایان  در ما رد 

ناظار  آمیز ح هیت کاردناد چانایان باه بهزپس گرفتن دوبهره کری ه به شی ه قهر
سا د  یهی ایهال  متحده حته اگر باه یه ت هیل  ندارند به خ است رسد که آ  م 

شه  یم نبهشد پشت په زنند. سئ ام اینست که چرا دولات یاناد باه  اقتصهدی
راستاه شاده اسات؟ چارا از  طرح یند و اقیهن س ایهال  متحده و بریتهنیه یم

ران  ایهال  متحده و ادوهیش مبن  بر ایان کاه دریاهی  و لیه  آزادی کشت 
کند؟  یند بار  ال لل  برای ی گه  است ح هیت م  ای بین چین جن ب  منطقه

یهی  دارد  امه این نبهید کش ری به پاهاناه و  سر مرز ش هلیهش به چین اختتف
روی از  جهیگهه یند را از داشتن خ دمختهری رایبردی بهز دارد. یند به دناباهلاه

یهی استرالیه  کره جن ب   و آفریاقاهی جانا با  از  " در کنهر دولت۲ گروه "ج 
اش در جنبش ودم تعهد و جهیگهیش در صحنه جاهاهنا   کننده و یفه یدایت

ای در ما رد  بسیهر دور افتهده است. دولت "نهرندرا م دی" ییچ نگرش رایبردی
اش باه  سیهست خهرج  مستقل و منهفع یند ندارد. بهجهی آ   اسیر شیفتگ 

منزله یک زیردست  چشم به روزی دارد که ایاهال  ماتاحاده  آمریکه است و به
 برای او در اجتس جهی  بهز کند  حته اگر آ  روز در آینده بهشد.

 
 ن شته: پرابیر پ رکهیهستهه   منتشر شده در نشریه "دم کراس  مردم"



۳۰۱۱خرداد  ۱دوشنبه    ۳۵   ۳۳۱۱شمارۀ   

ای جز شنید  این فریهد ندارند: آنهه اکن   نه مهه فرصت  اسهس  چهره
که قهن   اسهس  جدیدی مطهبق  -ت اند ته سه مهه ت دید ش د که م  -دارند

یهی رأی بیه  شده  یه و در  صندو  یهی مردم  که در خیهبه  به آرمه 
 است  بن یسند. 

اکن   امکه  حرکت به س ت ت افق بر سر پی ه  اجت هو  ن ین  فرایم 
سهم  ۰۲رفت از  ت اند راه را برای برو  آمده است. قهن   اسهس  جدید م 

ودالت  اجت هو  بگشهید. ایجهد سهزوکهریهی   ن لیبرالیسم  هل هنه و ب 
برای مشهرکت شهروندا  از درو  جهمعه در جریه  کهر این مجلس نیز امر 

یهی آغهز کهر این مجلس   مه   است که امید است در روزیه و یفته
 ن هیندگه  مترق  بت انند چنین سهزوکهری را نیز پدید آورند.

مجلس تدوین قهن   اسهس  جدید کهرش را چند مهه پیش از انتخهبه  
م در  ریهست کند. بر پهیٔه نتهیج انتخهبه   آبه ( آغهز م  ۹۱ج ه ری )دور اوو

گیری و حفظ اتحهد  اخیر  نیرویهی مترق  بهید ت هم ت ا  خ د را برای شکل
ج ه ری به کهر بندند ته از پراکندگ  سیهس   و در  در انتخهبه  ریهست

ض ن از احت هم اختتم در کهر مجلس تدوین قهن   اسهس   جل گیری 
ویژه پیروزی ایراچ  یهسلر در  یهی حزب ک  نیست  به ش د. پیروزی

ج ه ری آت  را تق یت  سهنتیهگ   نهمزدی دانیل خهدو در انتخهبه  ریهست
په خ استه و ی شیهر شیل   قهن   اسهس  پین شه را مردود  کند. مردم به م 

ا آرا و برابری  اند و خ استهر دور ریختن آ  شده شنهخته اند. وج د تن و
ای  یه در روند تدوین تهریخ  قهن   اسهس  جدید دستهورد ارزنده فرصت

اردیبهشت  تغییری محس س در  ۷۶برای مردم شیل  است. به انتخهبه  
 شیل  پدید آمده است.

 
 انتخابات در سانتیاگو پایتخت شیلی

سهله  در انتخهبه   30خهنم ایراچ  یهسلر  ک  نیست و اقتصهددا  
درصد آرای  ۹۱٫۲۹اردیبهشت  به کس   ۷۶یهی در روز  شهرداری

شده به ِسَ ِت شهردار پهیتخت انتخهب شد. او مدافع الگ ی ن ین در  ریخته
سهزمه   ۲۱ت سعٔه محل  است. او را مج ع  متشکل از بیش از 

اجت هو   سیهس   و حق   زنه  به ون ا  نهمزد خ د در این انتخهبه  
معرف  کرده ب د. الگ یهی م رد ستهیش شهردار ک  نیست جدید 
سهنتیهگ   زنهن  مهنند رفیق گتدیس مهرین  ریبر فقید حزب ک  نیست 
شیل   و آنجت دی یس مبهرز آمریکهی  یستند. ن هیندگه  ج ا  ک  نیست 

سهزی آم زش در  پهرل ه  شیل  و فعهال  جنبش دانشج ی  ولیه کهالی 
  از نخستین راین هیهی ایراچ  یهسلر به س ت سیهست ۷۱۸۸سهم 

ب دند. پس از آ  مبهرزٔه جنبش دانشج ی  ب د که این اقتصهددا  ج ا  در 
 به حزب ک  نیست پی ست. ۷۱۸۱سهم 

م بنیهدی و مداوم  شهردار ک  نیست سهنتیهگ  طرفدار تغییریهی تح و
است. یدف او بهب د اقتصهدی به ص رت  است که پیهمدیهی بحرا  
ستمت کن ن  برای مردم را کهیش دید. وی مدافع ت سعٔه محل   

زیست است. م فقیت  یهی جنسیت   و حفه ت از محیط کهیش نهبرابری
ای تهریخ  برای حزب ک  نیست شیل  است که  او در این رقهبت  پیروزی

گ ست  پین شه در سهم  یک از  یرگز ییچ ۸۲۲۱از زمه  پهیه  دیکتهت ری آ
اوضهیش در شهرداری سهنتیهگ  س ت  به دست نیهورده ب د. او ی چنین 

مین زن  است که از سهم   در این س ت خدمت خ اید کرد. ۷۱۸۷دوو
افتد   امیدواریم آنچه امروز در سهنتیهگ  اتفه  م »گ ید:  خهنم یهسلر م 

مه »وی افزود:  «ای بهشد برای آنچه در سطح کش ر رخ خ اید داد. مقدمه
ل  بنیهدی در  قهن   اسهس  جدیدی خ اییم داشت  و شهید تح و

یهی سهنتیهگ  خ اییم ب د ته وز  خ د را به دست آوریم و زندگ   محله
 «خ ب  داشته بهشیم.

به  «امروز ک  نیست ب د  چیست؟»او در پهسخ به این سؤام که 
فعهلیِت یر روزه برای معک س کرد  روند »دید:  صراحت چنین پهسخ م 

انبهشت ثرو  و امتیهز  به یهری کهر و تتش اکثریت مردم  در دنیهی  که 
امکه  زندگ  خ ب برای ی ٔه مه در آ  وج د دارد... ک  نیست ب د  

ای است که در آ  ی ٔه مه کهمًت  آزادانه  به ت هم  مبهرزه برای جهمعه
 «یهی خ د  به وقهر و حق   برابر رشد کنیم. قهبلیت

 

 ادامۀ شیلى: مردمى که مصمم هستند...

مه ض ن استقبهم از این روند  در وین حهم متأسفیم که ین ز گهم  اسهس  در 
گیری حرکت  مشترک و فراگیر در دفها از مردم زیر ساتام مایاهانا اه   راه شکل

یهی سایاهسا  کشا ر یار کادام  یه و حزب برداشته نشده است و ین ز سهزمه 
روند  اگرچه  هیرًا بر ای یت اتحهد و ل و تتش مشتارک  جداگهنه راه خ د را م 

 کنند.  خ اه تأکید م  ی ٔه نیرویهی آزادی
حزب  کاه -ایم از حصهریهی تنگ سهزمهن  رسد که مه ین ز نت انسته به نظر م 

کند و ی کهری را در واقاع مشاروی باه پاذیارش  برای دیگرا  تعیین تکلیف م 
کند  ریه ش یم. مه در بیهنیٔه قبل  نیز اشاهره  یهی طرف مقهبل م  دیدگهه و ارزیهب 

ل  رسیده  کهرگرا  و زح تکشه   زنه   ج انه   معل اه    به کردیم که مردم جه 
یهی متعدد و گ نهگ   اوتراض  بر ضاد  و بهزنشستگه  مبهرز کش ر که در حرکت

پرسند از کدام سهزمه  یه حزب  آیند  از یکدیگر ن   م   برکف به خیهبه  رژیم  جه 
یر کدام در م رد این یه آ  رخداد چه ب ده است. به گا اه  ماه    یستند یه ارزیهب 

یهی نهدرسات  تابالایاغاه  نایارویاهی  این مرزیهی مصن و  حهصل پیشداوری
ضدمردم   و افرادی است که در انتهه از چنددستگ  و پاراکانادگا  نایارویاهی 

 برند. خ اه کش ر س د م  مترق  و آزادی
خ اه کش ر  طیف  گسترده  مه معتقدیم که ج ع وسیع نیرویهی سیهس  و آزادی

یاهی گا ناهگا     سیهس  است که یر کادام  در زمایاناه-یهی نظری از دیدگهه
یهی متفهوت  از شرایط ایرا  و جهه  دارد و بار ایان اساهس بارناهماه و  برداشت

یاهیا  کاه خاطا ی  کند. اتحهد و ل در زمیناه شعهریهی مشخص  را ورضه م 
-ت اند من ی به تغییر سایاهسا  مبهرزات  در آنهه وج د دارد  ن  -مشترک سیهس 

یهیا   دیدگهی  این یه آ  سهزمه  یه حزب سیهس  بهشد. بدیه  است که در ورصه
ت ا  اتحهد و ل و کاهر  یهی گ نهگ   ی خ ان  و اشتراک  ندارند  ن   که دیدگهه

 مشترک  را سهزمه  داد.
ط ر که در بیهنیۀ پیشین اشهره کردیم  تنهه راه ریهی  میهان از گازناد  مه ی ه 

سیهست خاهرجا  را اساتاقارار -فرینگ -اجت هو -یهی کت  اقتصهدی آسی 
ت ارضا   و  حک مت  مردم  م  دانیم که بر آرای دم کراتیک مردم  حفظ ت همیو

 تک شهروندا  ایرا  متک  بهشد. تأمین منهفع مل  و حق   تک
خ اه و اکثریت مردم کش ر به تاجارباه باه ایان درک  نیرویهی مترق  و آزادی

اند که سهختهر سیهس  کت  حهکم بر ایارا  کاه ماه آ  را رژیام  مشترک رسیده
نهپذیر است  و چشم امید داشتن به آناکاه  نهمیم  سهختهری اصتح فقیه م  والیت

ای  روحاهنایات  کهرگردا  اصل  این نظهم سیهس   یعن  ول  فقیه کن ن  خهماناه
نزدیک به او  و ریبری سپهه حهضر خ ایند شد بر اسهس نصایاحات نایارویاهی 

خهطر اوتقهد به آیند  ایرا  و مردم از ابزاریهی قدر  و سرک ب  یه به «خیراندیش»
دست بکشند و تن به اصتح رژیم یه تحقق آزادی و اساتاقارار اراد  ماردم بار 
سرن شت کش ر بدیند  سراب  است که فقط به ادامۀ حک مت استبدادی کن نا  

در رژیام اساتابادادی “  انتخهبه  آزاد” رسهند. از این رو  انتظهر برگزاری  یهری م 
یهی اخیر نشاه  داده اسات  باه ماهیایات و  ط ر که تجربٔه سهم کن ن   ی ه 

 و لکرد این رژیم ی خ ان  ندارد. 
گفتن به استبداد فقط از طریق سار باهز زد  از “  نه” در شرایط کن ن  میهن  

پذیر است  نه از طریاق  ج ه ری کن ن  امکه  شرکت در ن هیش انتخهبهت  ریهست
انتخهب میه  رئیس  و یه نهمزدیهی دیگری که از غربهم تعیین صتحیت شا رای 

 اند. نگهبه  حک مت استم  رد شده
 

 دوسته  و مبهرزا  راه آزادی!
بیهیید به احترام به برخ  تفهو  یهی نظری  و ض ن حفظ استقتم سهزمهن  و 
حزب   صدای مشترک مردم مظل م و تحت ستم میهن ه  بهشیم. فرصت کا تاهه 

یهی مشترک ماه در رد  یه و برنهمه است و تنظیم فراخ ان  مشترک بر پهیٔه دیدگهه
ن هیش انتخهبهت  جهری  کهر دش اری نیست  و فقط به جسهر  سیاهسا  و درک 
شرایط حسهس تهریخ  میهن مه در شرایط کن ن  و در نظر داشتن رنج  است که 

کشند نیهز دارد. حزب ت ده ایرا  بهر دیگر بار  زح تکشه  و اکثریت مردم ایرا  م 
خ اه برای "تحریم  این نکته تهکید م  کند که اتحهد و ل نیرویهی مترق  و آزادی

فعهم" انتخهبه  فرمهیش  فرصت مغتن   است برای ی رای  به مردم میهن مه  
و در وین حهم رایگشهی  برای گهم یهی مشترک بعدی در راستهی وق  نشهند  

 دیکتهت ری حهکم و نههیته گذار از رژیم والیت فقیه.
 

 حزب تودۀ ایران
 ۰۰۱۱خرداد  ۲

 ادامۀ اطالعیۀ حزب تودۀ ایران ...
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مردم و زح تکشه  در شیل   مثل ی ٔه کش ریهی دیگر  یرگز از پیکهر برای زندگ  
یهی اخیر  دو سهم پیش دانشج یه  ج ا  ولیه افزایش  شهیسته دست نکشیدند. در سهم

وآمد و  م  تظهیرا  کردند  و پهییز پهرسهم نیز مردم شیل  به مشهرکت  نرخ وسهیل رفت
پرس  در م رد تغییر قهن    ای به ی ه گسترده «آری»خ اه رأی  نیرویهی چپ و ترق 

ای دادند که میراث دیکتهت ری نظهم  پین شه است. ک تر از  یک سهم بعد  اکن    اسهس 
خ ایه  در چند انتخهبه  یستیم. امسهم  شهید پیروزی تهریخ  دیگر مردم شیل  و ترق 

وض   ۸۲۲استهندار  و  ۸۶ن هیندٔه ش رای شهر   ۷۷۲۷شهردار   ۹۰۲یه به انتخهب  شیلیهی 
مجلس تدوین قهن   اسهس  خ استشه  را به صدای بلند اوتم کردند. نتیجٔه انتخهبه  

ای ب د که در آ  کش ر به  مجلس تدوین قهن   اسهس  جدید برآمد کهرزار اجت هو  گسترده
یهی  خ ایه  در مهه رغم سرک ب خ نین تظهیرکنندگه  و دگرگ ن  راه افتهده ب د. ول 

گذشته  قدر  و استقهمت مردم پیروز میدا  ب د ته آنهه بت انند سرن شت خ دشه  را آ  ط ر 
خ ایند تغییر دیند  و خ د را از میراث ننگین دیکتهت ری پین شه ریه کنند و قهن    که م 

 اسهس  دم کراتیک  برای کش ر تدوین کنند.
در انتخهبه  مجلس تدوین قهن   اسهس  جدید  نیرویهی چپ اکثریت چش گیری به 

تردید  خ اه ب  یهی اجت هو  و نیرویهی چپ و ترق  دست آوردند. این پیروزی جنبش
یرا است. در این انتخهبه  ائتتف  گرای سبهستین پین  شکست سنگین  برای دولت راست

م  کرس  را به دست آورد  یعن  ک تر از یک ۸۲۲کرس  از  ۹۲گرایه  فقط  راست س و
کرد  و جل گیری کرد  از  «وت »یهی مجلس  که ک تر از حداقل الزم برای  کرس 

گردان  مردم از  تغییریهی بنیهدی است. نتیجٔه انتخهبه  اخیر در شیل  بیشتر نشه  از روی
درصد کهندیدایه  وض  ییچ حزب  ۰۱یهی سیهس  و ده و غهل  دارد. نزدیک به  حزب

یهی نیرویهی چپ میهنه صهد  ب د که از  ویژه در م رد ائتتف سیهس  نب دند. این امر به
اند  ول  در این انتخهبه  فقط  ته کن   چند بهر قدر  دولت  را در دست گرفته ۸۲۲۱سهم 

متشکل از حزب ک  نیست  «چپ آلترنهتی »کرس  به دست آوردند. ائتتف نسبتًه ک چک  ۷۲
ه برندگه  بزرگ این  ۷۰تنههی   شیل  و فرنته آمپلی  )جبهٔه چپ(  به کرس  به دست آورد. امو

 42یهی مترق  ب دند که در مج  ا  انتخهبه   نهمزدیهی مستقل در چند ائتتف به گرایش
کرس  به دست آوردند. به  ۲۷کرس  را تصهح  کردند. نیرویهی چپ و مترق  در مج  ا 

کرس  این مجلس به  ۸۲۲یهی چپ و مترق  ت انستند اکثریت  این ترتی   در مج  ا حزب
ا ملو  نیز در این انتخهبه  وهمل برجسته ای ب د. در  دست آورند. برابری جنسیت  و تن و

کرس  به اق ام گ نهگ   ب م  شیل  اختصهص داده شده  ۸۲مجلس تدوین قهن   اسهس   
اند. از س ی دیگر  خ اسِت برابری امکه   یه قرار داشته ب د که ی  اره م رد اذیت و آزار دولت

انتخهب شد  بین ز  و مرد و برانداختن نظهم مردسهالری  م ج  افزایش چش گیر 
 نهمزدیهی ز  شد.

 

 تحریم بنیادگرایی نولیبرالی
یه نیز  یه و استهنداری نبرد قدر  خ د را در انتخهبه  شهرداری

دیندگه  به تحریم کرد  جریه  ن لیبرام بنیهدگرا  نشه  داد. رأی
یهی اجت هو  و  اش در برابر خ است خهطر رفتهر سرک بگرانه به

  مخهلفت خ د را به این ۸۲-گیری ک وید بهر ی ه مدیریت فهجعه
جریه  نشه  دادند. چهرٔه جدیدی مهنند ایراچ  یهسلر  فعهم 

گرا از حزب ن سهزی  ف ینیست و ک  نیست  فیلیپه آلسهندری راست
که از سرک ب جنبش اجت هو  دو سهم پیش طرفداری  -مل  را

ش د. در  دید و شهردار منتخ  سهنتیهگ  م  شکست م  -کرده ب د
شهر مجهور رک لته نیز دانیل خهدو  نهمزد انتخهبه  از حزب 

 درصد آرا پیروز شد. ۶۲ک  نیست  به نزدیک به 
در سطح استهن   در نهحیٔه سهنتیهگ   نهمزد ف ینیست نزدیک به 

چههرم آرا را به دست آورد. در استه  والپهرایس   رودریگ   یک
سهزی آب  پیروزی  م نداکه  شخصیت مبهرز ولیه خص ص 

م انتخهبه  به کس   چش گیری به دست آورد: او در ی ه  دور اوو
درصد آرا به مقهم استهندار انتخهب شد. دانیل خهدو به ابراز  ۰۹٫۱

یه خ استهر تح م  نهمزدیهی  که در استه »گ ید:  خشن دی م 
اند. این امر نیهز به قهن   اسهس  کهمًت  کش رند  پیروز شده

کند.  دم کراتیک به مشهرکت مردم  از پهیین به بهال را تأیید م 
ی چنین  در آیندٔه نزدیک  به دولت  مردم  برای اجرای قهن   

 «اسهس  ن ین  و پیشُبرد تغییریه در وحدت  نهمحدود نیهز داریم.
 

 شیلی به سوی گذاری واقعی
داری است  و  امروزه در شیل   که مهد ن لیبرالیسم سرمهیه

یهی پین شه و کشتهر  یهی معهصر بر پهیٔه جنهیت حک مت در دیه
مخهلفهنش بنه شده ب د؛ در کش ری که از دورا  دیکتهت ری پین شه 

دولت  را  از آم زش و بهداشت و درمه  گرفته ته -خدمه  و  م 
سهزی از  و خص ص  «آزادسهزی»بهزنشستگ  و تأمین اجت هو   به 

ای در حهم  ه ر است. چند انتخهبه   یهی تهزه یم پهشهندند  افق
اخیر ن هیهنگر فضهی  کهمًت سیهس  در کش ر ب د. سبهستین 

ج ه ر کن ن   شش مهه قبل از انتخهبه   یرا  رئیس پین 
ج ه ری  مجلس ن هیندگه   و مجلس سنهی بعدی  چنین  ریهست

شهروندا  پیهم  واضح و روشن به دولت و »کند:  اوتراف م 
ت  دادند: مه به اندازٔه کهف   ی چنین به ت هم نیرویهی سیهس  سنو

یهی شهروندا  ی خ ا  نیستیم  و این وضع جدید  مه  به خ است
 «را به  چهلش کشیده است.

یهی سهختهری کن ن  اجت هو   اقتصهدی  و  در بستر بحرا 
سیهس  در شیل   سهختهریهی  که منهفع و  م  را فدای 

کند  امروزه جنبش  و یق در حهم  امتیهزیهی قدرت ندا  بهنف ذ م 
گیری مجدد در کش ری است که نسل ج ا  آ   گذار واقع   شکل

یهی نظهم نهبرابر و  از وضع م ج د و ریهی  از شرو دیکتهت ری و سدو
یهی دو  پی هی  اقتدارگرای حهکم را یدف خ د قرار داده است. در راه

آوری که به تظهیرکنندگه   سهم پیش  از میه  مه غلیط گهز اشک
زده شده ب د  فریهد ن یدبخش  از آینده پیچید: "شیل  

دسپرت !" )شیل  بیدار شده!(. 
ن هیندگه  مجلِس تدوین قهن   

شیلى: ادامٔه پیكار مردمى براى 
 هاى چپ زندگى شایسته؛ و پیروزى

 مالى رسیده   کمک
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