کارگران همه کشوراه متحد شوید!

اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزى حزب تودۀ ایران درباره
ٔ
انتشار نامه محمد على عمویى به رفیق على خاورى

شمارۀ  ۴۱ ،۴۴۱۱آبان ۴۱۱۱
ٔ
دوره هشتم ،سال سى و هشت

دامن زدن به
بحثهایى انحرافى و
نامربوط در شرایط
خطرناک کنونى
کشورمان!
بحرانهاییچندوجهیهی  هژ م یه 

والیتفقیژدم شوم ما بها نن موبهرو
ردهاستهر موز بها چها ه ههایهی
عمیقتردو توالییابراهی مئیسیما

باخودموبرومی نند.ایندو هت یهیه 

ماینددو تقبلی ژ مهنهبهول و هی
فقیهژ بهود ماهحهلهی اسهاسهی بهرا 
بحرانها  نویی شومیدامد.

دمحا ی  ژوضهیهیهت مهیهیهشه هی
ثریتقریببژاتفها مهردی یهیهنهی

ا
امگرانوالیژها دیگرزحم کشانو

فرودس انبژوخامتبیش رمیگهرایهد 
نبان۰۰۱۱
ابراهی مئیسی یکشنبژ ۹
دموا ن بژسقهو دهدیهد امز 
سیایدمبازامبومس تهیهران و فشهام
سرمایژدامان گفت “:تدبیر دود تها

یوسایاتبومسباعثیهگهرایهی مهردی
یشود".موزبیده محهسهن مضهایهی 
میاوناق باد مئیسی اعالی  هرد:
"بژاح مالزیاددمنذم[ماه]خبهرهها 

خوبیبژمردیخواهدمسید"[!] .ایهن
خا یبند ها فهریهبهکهامایهژ یهادنوم
ادعاها دموغینحسنموحاییاسهت
ژدمدرایطاوجگیر واگیر  هرویها


ادامه در صفحه ۶

ً
اخیرامحمدعلیعموییدمپیامیصوتی ژبژ”منهاسهبهت هشه هادمهیهن
سا گردبنیایگذام ح ل“ دمتامیما ”۰۱میر“ من شرددازیامژا  ژ بهژ
زیدهیادمفیقعلیخاوم دمتیر۰۹۹۱یود ژبودیاد ردوم نننیهامهژ ما
یی برا ای شامدماخ یامهمینتامیماقرامداد.
اینکژاینیامۀدخبیبژمفیقخاوم پسازسژسالوبیدازدمگذدهت
مفیقخاوم بژاینصومتای شامبیروییوعمومیپیدامی نهد خهود جها 
پرس ها بسیامدامد ژپرداخ نبژننمابژوقتدیگر واگذاممی نیه .
ازنیجا ژدمطولهف ژها اخیر سؤاالتیبژح لمسیدهاستتوضیهحهی
مخ بردماینزمینژضروم است.
یازمحمدعلیعموییمادمجلسژهیئتسیاسی
مفیقخاوم یامۀدمیاف
ٔ
ردوازبقیژاعضا هیئتسیاسیخواست ژ دم
دمدیریوم۰۹۹۱مطرح
اینبامهیظربدهند.مفیقخاوم دمتبادلیظرباهیئتسیاسیاعالی ردیهد
ژاینیامژماادامۀهمانتوطئژها وزامتاطالعاتواطالعات سهاهاه و
تال هاییمایندیامژ"ن.ک"برا منحرفومخ ل ردنمبامزۀح ل تهودۀ

ادامه در صفحه ۳

حل مشكالت محیط زیستى به
اراده و عمل مشترک منطقهاى
و جهانى وابسته است
دمحا ی ژماهف ژدوی نفرایساقلیمی
جیاییگالسکو( وپ  )٦٢ما پشهت سهر
میگذامدی ٔ  ژازننبژعنواننخرینامکان

عبامت دیهگهر بهرا 

برا ادامژزیستیابژ
بازگشت ٔپذیرساخ نتغییراتعمدهاقلیهمهی

سازدیایمیبرید یگاهیبژمبوباتاو یژسازمهان

ژادامژزیستماغیرممکنمی
مللم حددممومداهمیتهمکام جیاییویی منطقژا برا مبامزهباتغیهیهرات

ادامه در صفحه ۱

بیانیه مشترک :ما با مقاومت مردم و
کمونیستهاى سودان در برابر کودتاى
نظامى ابراز همبستگى مىکنیم!
ٔ
لها  موییستو امگر امضا ٔ
اینبیاییژ
ننده
ح 
مش رکهمبس گی خهود ما بها مهردی سهودان ابهراز
می نند  ودتا یظامیموزدودنبژ ۵۲ا بر[ ۵۱۵۰

]ماقاطیایژمحکویمی نند وخواسه هام

۹نبان۰۰۱۱
بازگشتفوم یظ سیاسیمب نیبرقهایهون اسهاسهی
پی از ودتا موزدودنبژهس ند.ح ل مویهیهسهت
سودانتحوالتاخیرپسازموزدودنبژما ودتا  املامت دایس ژاست هژ بها
ص۵
افزایش تكان دهندۀ فقر در ایران
انقالب اکتبر ،شعلۀ ماندگار امید به آزادى ،برابرى ،عدالت
ص۸
اجتماعى ،صلح و سوسیالیسم
کامیال والیو :چپها هم مثل راستها باید هوشیارى
ص۹
طبقاتىشان را حفظ کنند
ٔ
نجات کره زمین مستلزم پایان دادن به سرمایهدارى است ص ۴۱

ادامه در صفحه ۳

ضمیمۀ کارگرى
»نامۀ مردم«،
شمارۀ ۵۱
منتشر شد!

با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى

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

 ۱دوشنبه  ۴۱آبان ۴۱۱۱
ادامۀ حل مشكالت محیط زیستى به ...
اقلیمیبسیاماهمیتدامد .نفرایسسازمانمللم حدپیرامون مهحهیهط
زیستوتوسیژدممیودو اییرودم وئنسال۰۹۹۵دمبیاییژمبوبهژ خهود
هدفماهمکام جدیدوبرابرجیاییازطریقایجادسهطه ههایهی یهو از
هاوملتها بها

تشریکمساعیمیاندو تها بخ ها  لید وجامیژ
تال جیتییلبژتوافقها بینا مللی ژمنافعهمهگهان ما مهحه هری
دمردهوازیکاامچگیمحیطزیستجیانحمایتبژعملبیهاومد اعهالی

رد.اصلها اولودویوهف اینمبوبژتأ یدمشخبیبراههمهیهت

حفظمحیطزیستوهمکام دو تهابرا حفظمحیطزیستدامد.
اصلاول:ایسان دم ایونهدفها توسیژپایدامقرامدامد.ایسانهها
مس حقبرخومدام اززیدگیا سا وخال دمهماهنگیباطبییتاید.
اصلدوی:بنابر"منشومسازمانمللم حد"واصولقوایینبینا مللی 
شومهاازحقحا میتبرا بیرهبردام از مهنهابهع خهود دم ماسه ها 
سیاستها توسیژا ومحیطزیس یخودبرخومدامید ومسئولایدیقین

حاصل نندازاینگویژفیا یتها ژدمقلمرویازیریظامتایشانصهومت
میگیردبژمحیطزیستدیگر شومهایامناطقخامجازقلمروملهیدهان

صدمژا وامدیمیدود.

اصلهف  :لیژدو تهادمحفظویگیدام وبازیهافهت سهالمهت و
ایسجایا وسیس ها  رهزمینوبها موحهیهژا ن هنهده از مشهام هت
بینا مللیبایدبایکدیگرهمکام  نند.بها تهوجهژ بهژ سهیه مه هفهاوت

شومها جیاندمتخریبمحیطزیست دو تها مخ لفمسئو هیهت
مش رکامام فاوتدامید .شومها توسیژیاف ژباتوجژبژفشامهایی هژ
جامیژها ننهابرمحیطزیستجیاییوامد ردهو یهیه بها تهوجهژ بهژ

تکنو و هاومنابعما یا  ژدماخ یامدامیدمسئو یهت خهویه ما دم
مابطژباتال جیاییبرا توسیژپایدام اذعانوتأییدمی نند.
ازتامیختبویبننبیاییژی دیکبژسیسالمیگذمد و یم هأسهفهایهژ
محیطییژتنیا اه ییاف ژاستبلکژبسیاموخیه تهر هه 


بحرانزیست ً
ددهاست.مسلماحلاینبحرانجیاییبژتشریکمساعهی جهیهایهی و
منطقژا یی ییازدامدوازاینجیتاست ژباتوجژبهژ دهرایهط بسهیهام

وخی محیطزیست شوممانازیکطرفودرایطجغرافیها سهیهاسهی
ٔ
پیچیدهننازطرفدیگر پیشرفتدرایطاقلهیهمهی دم بهرخهی از یهقها 
میینمانبدونهمکام ها منطقژا امکانپذیرییست.

دمدمالمیینماندمیا خ مبژعنوانب مگتریندمیاچژجهیهان بهژ

یکیازمی ترینمناطقاس راتژیکجیاندمسالها اخیرتبدیل دهده
است.اف ای مداخلژایسانوددتبیرهبردام بیمویژازمنابع دمیهایهی
ٔ
ازجملژگویژها گیاهی و ایهواع

ژدمبردامیدهتنوعزیس ی
دمیاچژخ م
جایومانونب یانوذخایروسیعگازویفتاست  مهوجهب پهدیهدام دهدن
مشکالتجد زیستمحیهطهی دم نن دهدهایهد .ا هنهون بسهیهام از
در تها چندملی یوعظی یف یدماس خراج ذخیرهساز ای قهال و
فهرو یفتوگازدمیا مازیدماندمبازامهها جیهاییفیا یههت دامیهد و
بی از۰۵میلیونیفردمحادهیژخه م دم پهنهش  شهوم حهادهیهژا نن
سا ناید.ن ودگیها وسیعیف ییادیازاس خراجویی حملویقلمهواد
طرفوومودپسالها صنی یبژدمیامرگومیرنب یانو

یف یوگازازیک
هاییجبرانیاپذیربژاقلی منطقژمامهوجهب دهدهایهد .ازایهنمو 


صدمژ
شومها منطقژباتبویب نوایسیوییدممومدمحیطزیستدمیا خه م
دمصددپاسخدادنبژمشکالتعدیدهاقلیمیمنطقژبرنمدیهد .دم مههاده
نومطرفها  نوایسیهون

چیهامیقهسمتدویاینتوافقنامژ وظهایفا ای
بردمردهددهاسهت هژبهراسهاسنن هریکازم ییدانبژ نوایسیون
ایدجداگایژیهابژصومتمهش ركدمخبوصپیهشگیر  هاهه 


موظف
و ن رلن هودگیدمیها حفاظهتواحیها محهیطزیهسهت اسه هفهاده از
گویژ ا  هژبهرا محهیطزیههسهت دمیهایهی مضهر یهبهادهد
منابعدمیهابژ 

همکهام بهایکدیگروسازمانها بینا مللیمربوطژبرا تحققاهداف
نوایسیوناقهداماتالزیماایجایدهند.واقهیهیهت ایهن اسهت  هژ ایهن
نوایسیونو نوایسیونها دیگرمنطقژا وبینا مللیبژتنیایی بهرا 
هامابژدیبالیخواهددادت.من یا امپهایهژ ًو


هاتییداجرائیمبوبژ
دو ت
مبوباتایناجالسهابژ ودندگانوفیاالنمحیط زیسهت خبهوصها

افراد  ژدماینمناطقزیدگیمی ننداینفرصهت ما مهیدههد تها بها
دهیا مؤثر اع هرا هها و خهواسهتهها دهان ما از طهریهق
سازمان 

ایالها مخ لففیا یتعلنیمطرح  هرده و سهازمهانهها دو ه هی

هازیرفشامقرامدهند .امزاممنطقژا 
مربوطژمابرا اجرا اینخواس ژ
ً
فیاالندفاعازمحیطزیستدماینماهمسلمامیتوایدماهمابرا اجهرا 

شمارۀ ۴۴۱۱
ٔ
ند.یکمنطقژدیگرازمیینمان  هژ دچهام
اینمبوبژهادم نوایسیونهموام

مشکالتعدیدهزیستمحیطیاستوج باهمکام منطقژا امکانبهازیهابهی

درایطمحیطزیستدمننوجودیدامد منطقژخلیشفامساست.وجهود مهنهابهع
عظی گازویفت جنگهها مه هیهدد  شه هیهرایهی وسهیهع ومود فهاضهالل
تو ید نندگانموادصنی ی شومها حوزهخلیشفامسبژنن وجودپایهگهاههها 
ونمدیاوگانها عظی جنهگهی دم نن و یهیه ومود پسهال تهلهخ


یظامیومفت
نها جهیهان ما دم ایهن
دیرین 

نها ژبی از۹۱دمصد لنل
دیرین 


نل
منطقژداملمیدویدبژخلیشفامس باعثوخی ددنموزبژموزوضییتمحیط

زیستدماینمنطقژددهاید.

بژد یلدرایطویژهزیستمحیطیخلیشفامس دف ربریامهژ مهحهیهط زیسهت

سازمانملل(یویپ)دمسال۰۹۱۰اعالی رد ژامکایاتعلمیوفنی خهود ما
دماخ یام شومها ساحلیخلیشفامسمیگذامد.او ینیشهسهت  هنهوایسهیهون
منطقژا پسازفراه ددنمقدماتنن دمسال۰۹۱۱برگ امددوبا عهنهوان

سازمانمنطقژا حفاظتازمحیطزیستدمیایییا نهوایسهیهون  هویهت مهومد

دناساییقرامگرفت.این نوایسیون سند قایوییاست ژ  شهومهها حهوزه
خلیشفامسودمیا عمانداملایران عرا  ویت عمان قطر عهربسه هان
سیود بحرین واماماتم حدهعربیدمننم یهیهد دهدهایهد  هوده هها 
مش ر شانمابرا حفاظتازمحیطزیستدمیاییبژ امببندید.این نوایسهیهون
سیمادهدامدوباهدفتییینوظایفاعضابرا حفاظتوحمایهت از مهحهیهط
عمانتدوینددهاید ژهمهوامه دم مهیهر 

زیستدمیاییخلیشفامسودمیا
ویقلدمیاییاید.دماین نوایسیوناز شومها 

تیدیدن ودگییادیازدمیاوحمل
دمسهرزمهیهنهها دهان ما

عضوخواس ژددهفیا یتها اق باد واج ماعی
طوم تنظی  نند ژموجباتن ودگیمحیطزیستدمیاییحوزهمافراه یکنند.
پنشمنبعن ودگی ژمومددناسایی نوایسیون ویتقرامگرف ژعهبهامتهنهد از:
ن ودگییادیازتردد ش یها ن ودگییادیازتخلیهژ مهواد زائهد از  شه هی و
هواپیما ن ودگیواقعدمخشکی ن ودگییادیازا شافوبیرهبردام ازمنهابهع
بس روزیربس ردمیاوسرایجاین ودگییادیازسایرفیا یتها ایسان.تأ یدبر
اینمنابعن ودگیازجملژویژگیها  نوایسیون هویهت دم مهقهایسهژ بها دیهگهر
نوایسیونهاییاست ژتا نونبرا حراستازدمیاها منطقژا تنظی دده

است.ن ودگیا  ژبیش رمدیظراستن ودگییادیازبیرهبردام ازدنوماسژ
برا دیرساز ودیگرفیا یتها صنیه هی ازجهمهلهژ ایهجهاد  هامخهایهژهها 
دیرین ناست بژطوم  ژاینفیا یتهابژمخ ل ردنتو یهد مهیهگهو دم


نل
خلیش ویتونلها مجاومبحرینمنجرددهاست.برا مقابلژبااین مهنهابهع
دویدتنیایابژصومتمش رك لیژ

ن ودگی دو تها عضو نوایسیونم ییدمی
اقدایها الزیمادمپی بگیریدوبایکدیگرهمکام  نند .نوایسهیهون  هویهت

برا حفاظتازمحیطزیستخلیشفامسهدفهاییمامدیهظهر قهرام داده  هژ
ترینننهاعبامتنداز:

می 
• جلوگیر و اه ن ودگیمحیطزیستدمیاییومبامزهبان ودگیدممنطقژ
دمیاییخلیشفامسودمیا عمان.
• همکام دمزمینژحمایتازمحیطزیستدمیاییدمبرابرن ودگی یهفه هی و
دیگرموادمضریادیازفیا یتها ایساندمخشکییادمیا.
هیچوجژبژ مهحهیهط
حبولاطمینانازاینکژجریانها توسیژصنی یبژ 

•
زیستدمیاییمنطقژنسیبیرسایندومنابعزیدهننو سهالمهت ایسهایهی ما
بژخطرییندازید.

• ویدمپی گرف نمو مدیری یجامعدماس فادهازمحیطزیستدمیایهی
ویاحیژها ساحلی.

• توسیژهمکام ها منطقژا باهدفحمایتازمحیهط زیسهت دمیهایهی.
دو تها عضو نوایسیون ویتم ییدمیدوید ژدممحدودۀدمیائی ژ
دمدمولجغرافیائی نوایسیوناستبژجلوگیر ویا اسه هن از ن هودگهی
محیطزیستاقدای نند.
اینپیمانمنطقژا بی ازچیلسالمیگذمد بها وجهود

اگرچژازامضا
اینم أسفایژوخی ترددناوضاعمحیطزیستدماینمنطقژمی میینمان ما
داهدی .همانطوم ژدمباالگف ژدد وجوداینپیمانها  هنهوایسهیهونهها و
قرامدادها بینا مللیبژخود خودعملیددنموامدتییدددهازسو دو تها
اینمبوباتحضومجنب اج ماعهیا 
ماموجبیمیگردد.تنیاتضمیناجرا

ٔ
أسفایژفاجیژتغییراتاقلیمی ٔرهزمین
قدمتمنددمدفاعازمحیطزیستاست.م
گریبایگیرهمژیوعبشرخواهدددوبژاینیانن شومجداگایژمحدودیهخهواههد
ً
ماید.مسلماتبمی ها  نفرایساقلیمیجیاییگالسکو( وپ)٦٢ییه بهدون
وجودجنب قدمتمنداج ماعیا جیاییبرا ایهجهاد تهغهیهیهرات بهنهیهادیهن و
سیس ماتیک ژب وایددرایطاقلیمیسیامهمامابیبودبخشد تضمینیبرا اجرا
یدامد.
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ادامۀ بیانیه مشترک :ما با مقاومت مردم ...
یقضسندقایوناساسی بژطومیکجایبژبرا ایحاللییادها دو تای قها هی
عمل ردهاست.مهبران ودتا۱بندمی سندقایوناساسیمازیرپاگذاد ژاید.
نییاهمچنیناتحادیژها  امگر وسازمانها مردمیمامنحل  هردهایهد.

مهبرانسیاسیواعضا هیئتدو تویکعضوغیریظامیدوما عا ی یهیه 
بازدادتددهاید.

ٔ
خواهندسودانمابژبرهژپی ازایقاللدسامبهر ( هژ از ۰۹

ودتاچیانمی
]نغازدد)بازگردایند.ایناقدامیبیثمراست  هژ

دسامبر۵۱[ ۵۱۰۱نذم۰۹۹۱
وسختترددنزیدگیمردیسودانخواهددد.

باعثخونمی

ٔ
ح لها امضا ٔ
ژمردیسوداناجازهموفقیت
نندهاینبیاییژاطمیناندامید
بژ ودتاوضدایقاللیخواهندداد.جوایانواقشاممردمی"ایقاللدسامبهر" بهژ
تال خودبرا ساخ نسودانبی ر  ژاز"نزاد صل وعدا ت »برخهومدام
بادد( ژدیامایقاللودیام ٔ
نگرهدش ح ل موییستسودان بهود  هژ دم
سال]۰۹۹۲[ ۵۱۰۲برگ امدد) ادامژخواهندداد.
ٔ
نیهنهده خهود ما
مردیسودانحقدامیدحا میتدمو راتیکداد ژبادند و
نزادایژ مسا متنمی وبژطوممس قلتییین نند.
ماازع یمردیسودانبرا م حدددندماع را بژ ش امامت حهمهایهت
می نی .اقدایامت یشایژا ازمیراثسالهاحیاتنندمم ی دیک اتهوم و

سرچشمژگرف ژازتامیخجنایتهاییاست ژبادخا تفیا علهیهژ مهردی دم
دومانم ی دیک اتوم بیمح بژمهبر عمرا بشیرمرتکبددهاست.
ماهمبس گیخودمابامردیسودانوح ل موییستسوداندممبهامزهدهان
دمماهوحدت دمو راسی ومهاییاج ماعیابرازمی نی .
حزب های امضاء کننده
ح ل موییستاممنس ان
ح ل موییستنم ای ین
ح ل موییستاس را یا
تریبونم رقی-بحرین
ح ل امگرانبلژیک
ح ل موییستبری اییا
ح ل موییست ایادا
ح ل امگرانسوسیا یست رواسی
ح ل موییست وبا
ن ل(ح لم رقیزحم کشانقبرس)
ح ل موییستمبر
ح ل موییستفنالید
ح ل موییستفرایسژ
ح ل موییستم حدگرجس ان
ح ل موییستن مان
ح ل امگرانمجامس ان
ح ل موییستهند
ح ل موییستهند(مام سیست)
ٔ
لتودهایران
ح
ح ل موییستعرا
ح ل موییستایر ند
ح ل امگرانایر ند
ح ل موییستاسرائیل
ح ل موییستامدن
جنب سوسیا یس یق اقس ان
ح ل موییستیرو
ح ل موییستپا س ان
ح لمردیفلسطین
ح ل موییستفیلیاین[[PKP 1930
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ح ل موییستپرتغال
ح لسوسیا یستمومایی
موییستها صربس ان

ح ل موییستنفریقا جنوبی
ح ل موییستاسااییا
ح ل موییستسریالیکا
ح ل موییستسودان
ح ل موییستسومیژ[م حد]
ح ل موییستایاالتم حدنمریکا
ح ل موییستوی وئال
ح ل موییستاو راین
اتحادیژمردمیگا یسیا

ادامۀ اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزى...
ایرانمیداید.بژیظرمفیقخاوم اینیامژتالدیدمپردهبودبرا ساردن
تشکیالتومفقا ح بیدمدمون شومبژ سی ژبژگف ژخود تهحهت
یظامتدایمیوزامتاطالعاتم ی قرامدامدودمیامژا ذ رمی ند هژ:
"وزامتاطالعاتیژتنیامنوخایۀمرازیریظرو ن رلدامد  هژ ههرچهنهد

وقتمرابژوزامتاحضاموهمراهباتیدیدها مرسوی یسبتبژ امتهبها و
گفتوگوهای بامفقاودیگردوس انجریایاتسیاسیاع را می نند .هام

بژجاییمسیده ژبرا بژای وا شایدنمندمام ازمفقایی ژبیش ریه د
منمینیندیی احضاموتحتبازجوییقرامدادهاید"...

ٔ
ٔ
اینیامژامسا یتأ یهد  هرد :هژ
دمبامه
مفیقخاوم دمادامژابرازیظر
یویسندهیامژمیخواهد ژدما(یینیمفیقخاوم ) امتانهمانتماس بها

اح البرادمدمخامجباددومن(یینیمحمدعلیعمویی) هه ایهنهجها بها
همراهیدیگرانتشکیالتایرانمابرای انخواهی گرداید".یامژدهخهبهی"
بژمفیقخاوم یژصحب یازییادها ح بی ازجملژ می ۀمر حه ل
بژمیانمینومدویژازمفیقمیخواهدتادماینزمینژازییادها حه بهی
یظرخواهی ند.بژعبامتمودنتریویسندهیامۀ بهر ایهن بهاوم اسهت  هژ
ٔ
ٔ
شومباسابقژهش ادسا ژ
لسیاسیطبقژ امگروزحم کشان
سریودتح
مامیتواندمیکیامژدخبیوباتبمی دویفرحلوفبل رد.
ن
مهدون 
یک ۀمی دیگراینکژدمسراسریامژیژادامها بژسیاستها
ایقالبی ومبامزهجویایژح ل  ژبرنمدیظراتوخردجمییمفقادمپلنویها
و نگرههاستددهاست ویژبژتال هاییادامهددهاست ژ دم ایهن
سا یاازطرف"ماهتوده"وزامتاطالعات(وتازگیهاتامیما ۰۱مهیهر) و بها
ن
مبهول حه ل
تأییدمحمدعلیعموییبرا خددژدام ردنسیاستها
صومتگرف ژاست.گویااینیایژتوطئژ بلکژ"خودزیی"ها ”قویپرا نهده“
تودها هابودهاست!وا ب ژمشخصیی ییست ژچگویژمیتوان بهیهن
سایی ژسیاستویظردان"دفاعازحکومت اسهالمهی" و سهردامایه 
ادامۀ"دفاعازخطامای" "یفیدیک اتوم "دمایرانوادامژسیاست”اتحادو
ای قاد“ دمچامچول"مبامزه ژبر ژ"دمدمون حهکهومهت والیهی اسهت بها
سیاستایقالبی ضددیک اتوم ومردمیح لبرا طردم ی والیتفقیهژ
واس قرامنزاد اس قاللوعدا تاج ماعیدمایران"وحدت"یظر پهدیهد
نومد.
مفیقخاوم خواس ند ژیامژدماخ یاماعضا  می ۀمر قرامگیردو
ضمنمطلع ردننییاازیظراتمفیق ازمفقادممومدبرخومدبا ایهن یهامهژ
یظرخواهیدود.یامۀمحمدعلیعموییدممیر۰۹۹۱برا یظرخواهیدم
اخ یامهمۀمفقا  می ۀمر قرامگرفت.مفقا  می ۀمر ه ضهمهن
تأییدامزیابیمفیقخاوم ازاینیامژواهدافپشتنن وتوطئژدایس ناین
ٔ
لتودهایران برضرومتبرخومدقاطعح لبااینتوطئژها
حر تبرضدح
تأ ید ردید.دمضمن بژپیشنیادمفیق خهاوم دم مشهومت بها ههئهیهت
سیاسی مهبر ح لبژاینی یجژمسید ژپاسخبژاینیامژتاهنگامی ژ
ای شامبیروییپیدایکردهاستضروم ییست.
دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
 ۵۱آبان ۵۰۱۱
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تأملی رب رویداداهی اریان
باید توطئههاى رژیم را خنثى و شكنجهگران
را به عقبنشینى وادار کرد!
زیداناوینطییهامهژا دم ۹

دمام اززیداییانسیاسیبند۱
ٔ
بژمئیسقوهمجریهژ  هژ وزامت اطهالعهات ما دم
نبانماه ۰۰۱۱

ٔ
ٔ
زیرمجموعژخوددامد وهمچنینبژمئیسقوهقضاییژ ژقضهات 
دادس ایی وسازمانزیهدانهها جهمهیهوم اسهالمهی ایهران ما
سرپرس یمی ند هشدامدادیددمصومتتوجژیکردنبژمومدها 
اساسیا  ژبژاخ بامبژننهاادامهددهتوجژیکنند بایدمن ظر

وا ن هاوحر تهاییپره ینژدمزیدانهابادند.
امضا نندگاناینیامژبرمومدها اساسیا یظیر":بیتوجیی
مس مرمسئوالنبژخواستها برحقزیداییان ژبرموانزیهدایهی
ٔ
ضربژزدهوبژدکنجژسفیدتبدیهل دهده اسهت ...خهامج  هردن
ٔ
هاازسیطرهپرفشامضابطانوییروها امنهیه هی 

هاوزیدان

دادگاه
تفکیکمحلحبسزیداییانسیاسیازسایرمحکومان وتهجهدیهد
مژمحکومینسیاسیدمدادگاهها صا ٔ
محا ٔ
حژ عهلهنهی [اگهر]
صومتیاذیرد میبایستمن ظروا ن هاوحر تهاییپرهه یهنهژ
دمزیدانهابود....اگرچژبیدازخودسوز میهد دامیهنهی اقهدای

سریعمراقبینزیدانودوزیداییداهدحادثژ ژبژایجادسوخ گی
دمبیضیازنیانمنجردد باعثمفعخطرازایشانگردیداما ایهن
توایستبژفاجیژا دماوینوح یمات ملیتبدیلدود"

اتفا می
تأ ید ردهاید.
دمبخشیدیگرازاینیامژ ژامضا نندگان نن عهبهامتهنهد از:
"بک ا نب ین" "سیدافخ ابراهیمی" "پیمهان پهومداد" "مهیهیهن
حاجیزاده" "حمیدحاججیفر ادایی" "مج بیخسرو بابهاد " 

"مههیههران مئههوف" "سههجههاد دههکههر " "خسههرو صههادقههی
بروجنی" "غالمرضاصفر " " یوانصمیمی" "صاد عهبهاسهی" 
ن
فضلغسا ی" "سیروسقهرچهژ" "حسهیهن
"محمودعلینقی" "ابوا
ییایی" "مید محمد " "امیرحسینمیرخلیلی" و "مهجه هبهی
یایر " نمدهاست":وق یضابطانامنی یبااینزیدایهی [مهیهد 
دامینی]وبسیام دیگربرخومدها تندوتحقیرنمهیه مهی هنهنهد 
وق یاینییروها اطالعاتیومسئوالنقضایی حقو مه هیه و
ٔ
ییماینده دادسه هان
محکویمابژطومساخ ام ضایعمی نند وق

دمزیدانبژجا س ایدنداد خاصی ی بهژجه تهحهریهک زیهدایهی

ٔ
یمئیسقوهقضاییژفقطدم حهرف
سیاسیوایجادتشنشیدامد وق
ازگس ردگیاخ یاماتامنی یهاای قادمی ندو یدمعمل زیدایهی
هرموزمیبیند ژتمایتکلیفزیدگی او و حه هی یهک مهرخبهی

چندموزهماهمینبازجویانتییینمی نند وق یزیداییانسهیهاسهی

داهداجرا حک خودسرایژنیین ٔ
یامژاجراییخودسازمانزیدانها
هس ندوباالخرهوق یبسیام اززیدایبایانوح یا ثرمدیرانمدهٔ
باال ننمجبومیدفرامینعناصرامنی یمااجرا نند نیا بهژسه هوه
نمدنووا ن اع راضیامر دومازای ظاماست؟دومبخ ایهژ دم
سژموزاخیریی ومقاماتامنی یویکیازمیاویانتنهدمو زیهدان
بژجا توجژبژخواس ژها قایوییو [مید دامینی]اوماتیدید

بژایفراد وای قالبژزیداییدیگر ردید".
ایس ادگیدمزیدانها جمیوم اسالمهی ایهران اوج تهازها 
یاف ژاستوبژهمانیسبتبرمی انددمنشیم ی و دهکهنهجهژ
جسمیومواییزیداییانسیاسی-عقهیهدتهی افه وده دهده اسهت.
تازهترینخبرهابیایگرنناست هژ سهران م یه "والیهت فهقهیهژ"

حر تها اسیرانگرف امدمبندمازیر ن رلددیدقرامدادهایهد و
می ودندازدمزاخباممقاومتزیداییانبژ خهامج از
دماینامتبا  
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زیدانها جلهوگهیهر 

نند.
دبکژحقو بشهر
هههردسههه هههان ۰۱
نبههههانمههههاه  ۰۰۱۱
گه امدههی مههفههبههل
دمبه ٔ
هامه زیههدانههها 
"مخفی" زیهر یهظهر
وزامتاطهالعهات و
اطالعاتسهاهاه دم
دیرهها امومهیهژ 
سنندج و رمایشهاه
من شر ردهوازمایش
بودن دکنجهژهها 
ددیدوتجاوزدماین
زیدانها خهبهر داده

اسهههت .دم ایهههن
گ ام بهژیهقهل از
داهدانعیهنهی از
وجود بهازداده هگهاه
"مشیوم بهژ سهلهول
قبر"دمزیدانامومیژ
خبرداده دهده  هژ
ً
"صههرفهها دم زمههان
دکنجژبژ امگرف ژ

میدود"وگف ژددهاست ژبرخیاززیداییانبژعلتددتضرلو ده ه "بهیهیهو 

ددهاید".دمبخ دیگر ازاینگ ام بژپرویدهچندزیداییدمزیدانهها امومهیهژ و

سنندجادامهددهونمدهاست":یاصرعیسیزاده دیرویداهلسلماس سهال  ۱۹دم

زیدانامومیژتحت"دکنجژددید" ش ژددهاست ".دماینگ ُام همهچهنهیهن نمهده
است":دمزیدانسنندج ابراهی  طفا لیی فیالدایشجویی  هرد دم سهال  ۱۲دم
زیدانجانخودماازدستدادوبژخایوادهاینزیداییگف ژاید ژاوبژعهلهت دهکهنهجهژ
 ۹۲جهان بهاخهت 
ش ژددهاست....دماینگ ام بژپرویدهساموقیرمایی ژسال  ً
ادامهددهونمدهاست ژ"نثامضرلوجرحبربدن"اینزیدایهی  هامهال مشهیهود بهوده
است".جسدساموقیرماییموز۵۰د ماه۰۹۹۲دمحا ی ژ  ۰۰موز از بهازدادهت او
میگذدت بژخایوادها تحویلدادهددومسئوالنحکومت"اسالمی" دم نن زمهان

گف ند ژساموقیرماییدمجریان"دمگیر مسلحایژ" ش ژددهاست.زینبجال هیهان 
ُ
دیگرزیداییسیاسی رد یی دماینگ ام بژموایتتجربژخودازدکنجژ پهرداخه هژ و
گف ژاست ژبازجویانبرا گرف ن"اع رافاتساخ گی"بامهااومادکنجژدادهودال 
هابژحد بودهاست ژبامهابژصومت بهیهیهو بهژ داخهل
زدهایدو"ددتایندال  

سلولبازگردایدهددهاست".زینبجال یانم و د۰۹۲۰استوازنذمماه۰۹۱۲باحکه 
حبسابد سنگینترینحک دممیانزیداییانسیاسیزن دمزیدانم ی گرف ام اسهت.
اوبژعضویتدمگروهپژاکم ی است.باتمایایندکنجژها هیس ریکد خهیهمهان
دود.مابژمغه تهفهاوتههایهی


هادیدهمی
م ی هرموزیمود تازهازایس ادگیدمزیدان
یظر بابرخیازیک ژهادمم نیامژای شامیاف ژازدمونبند ۱زیداناوین وهمچنیهن
بایویسندگانوگ امدگراندمدبکژحقو بشر ردس ان اینه وطناند سوز یسهبهت
ٔ
"والیتفقیژ"ونیندهخهلهقهها 
بژسریودتفرزیدانخلقها اسیردمدوزخها م ی

تواندستبژدسته دادودمجبیژضددیک اتهوم ا 

شوممان براینباومی  ژمی
وسیعیبرد سختوددوامدمجامیژماتاپیروز براس بدادبژپی برد.تردید ییسهت
ژدماینمبامزهپیروز ییاییازننتودهها میلیوییزحم کشانمیینماخواهدبود.
بایدجنایتها م ی ماافشاودمهمکام بادیگرییروها تهودههها ما بهرا یهجهات

زیداییانسیاسیوعقیدتی بسیشووامدمیدان رد.مبامزههماهنگوم حدیهیهروهها 
م رقیونزاد خواه اینتوایاییمادامید ژم ی ماموزبژموزبژعقبیشینیوادامسازید و
دمییایتدس ماازجنایتقطع نند.
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دم مههیههان مشههکههالت
افزایش تكان
بیدماماج ماعیا  هژ

میینما ایهنهک بها نن
دهندۀ فقر در ایران موبروست پدیدهفهقهر و
گس ردگیا دمابیاد 
بسیامیگران نندهبی ازدیگرمسائلخودیمهایهی مهی هنهد .دم
امتبا باپدیدهفقرنیچژنمامها  مسمیجمیوم اسالمهی ایهران
یشانمیدهندحا یازاینواقییتاست ژطبقاتزحهمه هکه 

گریبهانایهد.

جامیژبیش رازسایرگروهها اج ماعیبافقردست 
بژ
چند پی محمدجیفر بیر میاویتمفهاه اجه همهاعهی وزامت
تیاون  امومفاهاج ماعی دمگ امدیاعهالی  هرد" :حهدود ۰۱
میلیونخایوامزیرخطفقرزیدگیمی نند".

ماعیوزامتتیاونوبا
یاتمفاهاج
براساسگ ام ”دف رمطا
ِ
همکام مر پژوه ها مجلسدوما اسالمی“ خطفقهر دم
سههال۰۹۹۹یسههبتبژسههال۰۹۹۱مدد۹۱دمصد داد ژوبژ
عدد۰میلیونو۵۲۰ه امتومانسههرایژدمماهمسههیده ژبرایهن
اسههاسخطفقریکخایوامسههژوچیامیفرهبژترتیب۵میلهیهون و
۱۲۱و۹میلیونو۹۱۲ه امتومانخواهدبود.بامددددیدخطفقرطهی  ۰۹۹۱و
 ۰۹۹۱یرخفقراز۵۵دمصددمسال۰۹۹۲بژ۹۵دمصددمسال۰۹۹۱مسیهده بهژ
اینمینا ژدمسال۹۵ ۰۹۹۱دمصدازجمییت شوممیادل۵۲۶۲میلیهون یهفهر
زیرخطفقرقرامدامید.
نبانماه"۰۰۱۱هرچژتومیازدیهگهر فها ه هومهها 
بژگ ام موزیامژهمد ی  ۱

اق باد سبقتمیگیرد گ ام هاازاف ای [بیش ر]دکافطبقهاتهی حهکهایهت
می ند دهک ها دمنمد پایین فشاممییشتمابیش رحس ردهو بهژ ههمهان

دود".دمسالها اخیرموضوع

ایدازهه برامز داماییها قشرمرفژاف ودهمی
اخ الفبینسط دمنمدهاجد ترددهوچا ها برنمدهازفهاصهلهژ طهبهقهاتهی
ددتبیش ر بژخودگرف ژاست.یکمقای امگر باادامهبژ افه ایه دهکهاف
ترین
ننسالمایکیازسخت 

طبقاتیو اه قدمتخرید امگراندمسال۰۹۹۱
سالهابرا  امگرانتوصیف رد.اوگفتننموزهاتومیفقط ۹۲دمصد بهود امها

حاالگ ام ها مسمیازعبومتومیاز۰۱دمصدخبردادهومصدبازام یهیه یشهان
دمصدگرانتهر

میدهد ژقیمتبسیام از االها مبرفیگاهیتابی از ۵۱۱

ددهاید.ضریبجینی ازداخصها یشاندهندهوضییتدمنمد وتوزیع ثروت

ٔ
تردودیشاندهنده افه ایه 
ژبینصفرویکتیریفددهوهرچژبژیکی دیک

یابرابر دمتوزیعثروتاست ا نونبژاوجیبیسابقژمسهیهده اسهت [بهژیهقهل از
نبانماه.[۰۰۱۱
گ ام موزیامژهمد ی  ۱
بیکام گراییسرساینوم تومیف اینده فقرما ی بیداد ی فرهنگی و دهدت
یاف نمسئلژمسکنازجملژمهنومدها حا میتچیامدهژا حکومتجمهیهوم 
اسالمیایرانبرا مردیس مدیدهوبال شیدهمیینماست.دماینامتبا "پایگاه
دادهبازایران" )(IODگ ام ساالیژمی اندمنمدوه ینژخهایهوامهها ایهران ما
نبانماه۰۰۱۱وباعنوان":اف ای اخ هالف
من شر ردهاست.اینگ ام  ژدم ۱
طبقاتیدمایران:جبرجغرافیایایظاییا امنمدتوزیعدمنمد" ژدمسایتایهن مهر ه 
من شرددهیشانمیدهد ژاخ الفمیایگیندمنمدساالیژدم مهنهاطهق دهیهر 
اس انها تیرانوسیس انوبلوچس اندمسال۰۹۹۹بژ۲۵میلیونتومانمسیده
است.دمحا ی ژم وسطدمنمدخایوامها دیر اس انتیهران دم سهال ۰۹۹۹
بی از۰۱۹میلیونتومانبوده اینمبلغبرا اس انسیس انوبلوچس ان فهقهط
۰۱میلیونتومانبودهاست .م ریندمنمدساالیژخایهوامهها دهیهر دم سهال
۰۹۹۹م یلقبژاس انسیس انوبلوچس انبادمنمدسا یایژحدود۰۱مهیهلهیهون و
۱۱۱ه امتومانبودهاست.پسازسیس انوبلوچس ان اس انخراساندما یبها
دمنمدم وسطاید یبیش راز۰۱میلیونتوماندممتبژدویودممتبژسهوی اسه هان
رمایشاهبادمنمداید یبیش راز۲۱میلیونتومانقرامدامد.
بیش ریندمنمدساالیژخایوامها موس اییدمسال۰۹۹۹م یلقبژاس انا برزبا
بی از۲۱میلیونو۲۱۱ه امتومانو م ریندمنمدیی م یلقبژاس انسیس ان
وبلوچس انبادمنمداید یبیش راز۰۱میلیونتومانبودهاست.
هابرابرییست.بژعنوانمثالم وسطه ینژسهاالیهژ

ه ینژخایوامهاه دماس ان
یکخایوادهدممناطقدیر اس انتیراندمسالگذد ژبی از  ۹۲مهیهلهیهون
تومانبودهدمحا ی ژخایوامها خراساندما یطییکسالحدود۹۲میلیهون
تومانبرا گذمانزیدگیه ینژ ردهاید.
ٔ
شوممانمایبایداحساسیبلکژبرپایژمنطقوباتکیژبرواقییتها 
مویدادها 
جامیژبایدبرمسی رد.زیدگیومییشتمیلیونهاایسانزجر شیدهو مهحهروی از
اب داییترینحقو زیدگیا دمدأنیکایسانهمراهبافقرمها هی بهیهداده هی 
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فرهنگی واخ الفه ینژودمنمددمبینخایهوامهها موسه هایهی یهیه 
چشمگیراست.دمحا ی ژم وسطدمنمدیکخایوامموس اییدماس ان
ا برزبی از۲۱میلیونتوماندمسالبوده اینمق برا خهایهوامهها 
موس اییسیس انوبلوچس انتنیا میبیش راز۰۱میلیونتومانبوده
است.بااینوجودتییژ نندگاناینگ ام ی یجژگرف ژاید":اخ هالف
میایگیندمنمدوه ینژخایواممیاناس انها ایران تبویر گهویها از
اخ الفطبقاتیویظاییا امنمدتوزیعدمنمددم[جهمهیهوم اسهالمهی]
یظرازصحتودقتنمامودادههایی ژ دم


ند".صرف
ایرانترسی می
سیاسهیدهان از ایه هشهام ایهن

گ ام ها گویاگوننمدهاستیاییت
گ ام هاوبدوننیکژبخواهی تأثیرتحری ها  مردکن بهر حهیهات
اق باد  شومومییشتمردیمایادیدهبگیری .باوجوداین بایدگفت
نیچژدمننتردید ییستایناست ژبحراندماق باد شومی هیهجهۀ
بی فای یگردایندگانننوحا میتاست.یبودبریامژ  هامدهنهاسهیا 

دقیقوحسالددهبژسودمنافععمویمهردی اسهت ادامهژ دادن بهژ

خامجیا ماجراجویایژوبرخالفمنافعملیپره ینژاسهت و

سیاست

ازهمژمی تر عملکردیظایسرمایژدام وابس ژوفاسدجام دم شوم
است.اینعاملهااق بادایرانما ههمهچهنهان دم چهنهگهال فسهاد و

هاالیهیا ما حهفهظ


مویژقبضژوخبلتتک
مایتخوام ووامداتبی

ردهاست.
باز بانماموامقایوباالوپایینبردندمصددمنمدهاو هه یهنهژهها 
زیدگیهیچتغییر دمبحرانساخ ام اقه هبهاد و مها هی  هنهویهی
وجودبیاومد.میینماسالهها مدهد


توایدبژ
جمیوم اسالمیایرانیمی
اق باد منفی تومیباال وبیکام گسه هرده ما دهاههد بهوده اسهت.
واقییتنناست ژاخ الفه ینهژ و دمنمهد دم مهیهان خهایهوامهها 
محروی ومیجدیدهباماهمددویظایاق باد -اج ماعیسرمهایهژدام 
حا پیوید یاگسس نیدامید.یکیازپیامهدهها یهاگه یهر مدهد ایهن
سرمایژدام فاسدتشدیددکافطبقاتیواق بادوابس ژبژاماریا یس 

است.دمچیامدهژگذد ژاعمالا گو یو یبرا هیهسه و ”نزاد سهاز 
یظایسرمایژدام خواهدمسط جیهان و خهواه دم سهطه 

اق باد “
شوم بژخاطرماهی توایاییحلمیضلها اق باد -اج ماعهی
وازجملژمیضلاخ الفه ینژودمنمدبینافرادیکجامیژمایداد ژو
یخواهددادت.بدوندمپی گرف نماهکاماق باد ا دم ماسه ها 
تأمینمنافعتودهها  امو زحهمهت بهدون اصهالحهات  مف بهدون

بریامژمی ها دمازمدتو وتاهمدتاق باد بدونگس ر بخه 

تیاوییوسرمایژگذام وسیعدو یوپش یباییماد ومینو ازتو هیهد

توانبژدکاففاجیژبامطبقهاتهی

نندگان وچکوم وسطداخلییمی
دمجامیژپایاندادیاالاقلازنن ٔاست.
تردید ییست ژدمدرایطادامژم ی "والیتفقیژ"تنهگهدسه هیهها 
یخواهندیافتومردیمییهن مها مو 
بیکام ها ودمبژدم ها اه
زیدگیا ح ادمسط میمولودایس ٔژدأنایساییدانمایهخهواههنهد

دید.حکومتجمیوم اسالمیایرانحکومتغامتگرانگهنهش ایهدوز و
ددمنانزحم کشاناست.
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ادامۀ دامن زدن به بحثهایى انحرافى ...
دمهماهنگیبادس ومها و یفقیهژ "عهاد دهدن دهرایهط ما از موز
«دنبژ"»ا موهویوعدهمیداد.
ً
اینقبیلوعدهها پوچو امالبیمبطبژوضییهت
طبقموالمیمول
ٔ
ژباادامژافتددیدسط زیدگی مهردی و دم
واقییاق بادملی شوم
نامننگس ر بدونوقفژواگیر  رویاهمراههس نهد بها میشهخهنهد
تمسخروبیاع ناییمردیموبرو مهیدهویهد .زیهرا مهردی حهس  هرده و

دمیاف ژاید ژ"یظای"مشکلمیشژا دامد و ًتها  هنهون یه هوایسه هژ بهژ
تجربژداناصوالاصالحپذیرییست.بازتو ید
وعدههای عمل ندوبنابژ 

دیامهاوقولها بیپایۀدو ت"تدبیروامید"بامدیگرباوا ههاوگف مایی

م فاوتازدهانابراهی مئیسیودیگر امگ امان"یظای"بیرونمهینیهنهد.
ا نوندیگرمشخصددهاست ژدمحا میتمطلقوالیتفقیژتفاوتی
چندانبین"بدوبدتر"وجودیداد ژوهمۀ امگ امان"یظهای" دممهجهمهوع
اب ام بیامادهومطیعدمدستو یفقیژهس ند.ازایهنمو دم عهمهل
هرموزوضییت شومبژسو بدترددنسیرخواهد رد.
مددبیسابقژبازامبومستیرانوسقو ددیدودالیلنن یهمهاد از

ردگیفسادمها هیا 
ویژهیشایگرگس
شوموبژ

بادسیاسی"
"اق
سردت
ِ
ِ
ژوبیایگرنناست ژدمدئهون
است ژتمامیتاموپود"یظای"مادمبرگرف
گراییوایبادتسرمایژها ما ی غهولنسها ِ 

اساسیاق بادفرایندما ی
یامو دتاچژحج عظیمیجایگ ینفیا یتها تو ید ددهاید.تشهویهق
فیا یتدمبازامبومستیرانومددسریعنندمچندسال اخهیهر بها "دا 
ددن"بریامژ می یابی راستگف ژدوددس کام داخصبومستیران

بژمنظومعملیددن"جی تو ید ِ "مومدیظرخامنژا بامویکرد"اق باد

ازینویی"دو تحسنموحاییبژاجرادمنمدهاست.بریامژ الن م یه بها
ِ
حمایتوهدایتمس قی "مهبر " ایبادتوگس هر "بهازام سهرمهایهژ"
صومتبریامژمی دده برا جبران سر بودجژدو تو دم جهیهت


بژ
سبسودهایییجومیوثروتنفرینیخبوصیبرا "خود هها" بهوده
است.بایدیادنومدد ژ"نزادساز سیایعدا ت"برا "جی تهو هیهد "
خامنژا وامباحک مس قی و یفقیژ دمامدیبیشت  ۰۹۹۹بهرا دا 

ددنبازامبومساجرادد.دمایننزادساز بژجا جیه تهو هیهد امز 
سیایعدا ت"جی " ۰۲۱۱دمصد  رد!
اینیوعگرتژبردام مب ذلازبازامها سیای شومها سهرمهایهژدام 

پیشرف ژباهدفجاایداخ ناینذهنیتدمجامیژاست ژاق بادمابهایهد
"نزاد رد"و“بژمردیسارد” تاخودمردیدم“ثهروت نفهریهنهی” دم  شهوم
دریکدوید.دمسژدهژگذد ژدمتمایعرصژها سیاسی اق باد و
فرهنگی شومماناینذهنیتترویشددهوهمچنانترویشمیدود.
دس کام دمبازامسیایبرا جبران سر بهودجهژ و بهژجهیهب زدن
دمحالحاضریی بژوسیلۀجناحدیگر"یهظهای" از سهو 
سودهاییعظی
ٔ
عهرضهژ اوما بهیهادام دو ه هی دم جهریهان اسهت.
دو تمئیسی و بها
سرمایژدامانم بلبژهریقدمتسیاسهی و ا هنهون بهخهشهی از


الن
مایتخواماناصو گرا-طبقموالمیمول -سهود بهریهده از دسهت هام 

یوسانها مبنوعیداخصامز سیایهس ند.امانیچژدمچندهف هژ

گذد ژافشاددهاستدمجۀباال بیرهگیر ازایواعدیوههاو ازجهمهلهژ
فناوم پیشرف ژدمایجادیهوسهانهها مبهنهوعهی از طهریهق "تهبهایهی
ا گومی می"دممیامالتبومساست.ایندمحا ی اسهت  هژ یهیهادهها 
بژاصطالحیاظرمایند"دوما عا یبومس"و"سازمانبومس" ژ دمواقهع

محفلها دمبس ۀخود ها "یظای"ودمعینحاله محلدمگیهر و

ی اعها جناحیوسی خواهیهس ند مطابقمیمهول و بهرا حهفهظ
”یظای“ دمبرابرجامیژ عامدایژسا تمایدهاید.
واقییتایناست ژدمسایۀسیاهحا میتمطلقوالیتفقیژدم سهژ
دهۀگذد ژفام ازاینکژ دایجناحوچژسنخیازدو تومئیسجمیوم
"بدیابدتر"-امومم ی ماگردایدهاید دمای یا دومانگمهاده هگهیدهانسودبریدۀاصلیهمیشژالیژها فوقاییبهوم واز مها هی -تهجهام و

امگ امانم بلبژهریقدمتبودهاید.ایناستوضییت شومما ژ دم
ننازهر دهیهوها دم ماه سهوداگهر و ثهروتایهدوز خبهوصهی و
خبوصیبیرهبردام میدود.سردتنیامدیس ییظایسرمایهژدام 


دبژ
نومبژخود گهرفه هژ
دمحکومتوالییابیاد جایگسیخ ژا وسیعوحیرت 
است.نیایی ژدماینزمینژهوادام"اسالیسیاسهی" بهودهایهد و از دومۀ
سازیدگیهادمیمفسنجاییوساسدمصفاصالحطلبانحکومه هی و

اع دا گراییدمنمدهاید دکلگیر اق بادبرپایۀا گهو یهو هیهبهرا هی و
برپاییبژاصطالح"بازامنزاد"مادمحک یوددامو تمایمشکهالت  شهوم
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تجوی می ردیدوپدیدامددن"نزاد ودمو راسی"ماازی ایشننمیدایس هنهد .ایهن
سینژچا انبازامنزاددماق بادایرانحاالضروم استپاسخدهندچرا سهرایهجهای

جامیژا زمساالموزیرسلطۀمالایدوزاندمزیربنای ومئیسجمیوم از جهنهس

ابراهی مئیسیواطرافیای دمموبنا سیاسیا حاصلننبودهاست؟
پرواض است ژاجرا یسخژهایی ژمدداق باد مابرمحومسوداگر بهرا 
"ثروتنفرینیخبوصی"وبرخالفمنافعملیوا ثریهت مهردی قهرام داده اسهت 
سرایجای شوممانماباچنینوضیی یبحرایی موبهرو سهاخه هژ و نن ما دم بهرابهر
دستایداز قدمتها اماریا یس یدمموضییضییفونسیبپذیرقرامدادهاست.

ا گو یو یبرا یس اق باد ه دمپینۀجیاییوه دمایرانبژبنبستیظهر 
وعملیمسیدهاستوپیامدها ویرایگروضدایساییننوتضاد باادامۀطبییی
دوید.اماتوجژبرایگی وخندهدام ایهنهکهژ

حیاتبر رهزمین هرچژبیش رندکاممی
پردازانماستگرا مخا فعدا تاج همهاعهی  هژ بهژ


هاویظریژ
نندس ژازمسایژ
عملیاتیددنبریامژها یو یبرا یس اق باد واصالحطلبیدمدیک اتوم  نویی

هنوزه دلبس ژباقیمایدهاید-ازجملژ ساییمایندغنییژادهها و قهوچهایهیهها-
مدعیایدوضییتاق باد موجود شوممانبرنمدهازتداوی"تأثیریظهرهها حه ل

ٔ
تودهایران"دمسالها اولایقاللاست!نیاندمسژدهژگذد ژدممقایمشاومان
ٔ
و امدناسها تنظی سیاستها "تیدیلها ساخ ام "دو تها برگمامدهو ی
هاوابرازیظرهایشهان

فقیژیق نفرینی ردهایدومرتبوبژطر گویاگوندمتحلیل
هاادامژمیدهند.ایهکهام

بژح لتودۀایرانوبریامژهای حملژ ردهوبژاینحملژ
واقییتها  ً شومماندمامتبا باپیامدها ویرایگربریامژها یهو هیهبهرا هی م یه 

باپی  شیدن"یق حه ل تهودۀ
هاازیظایسرمایژدام  -

والییواصوالدفاعنن
دمخامج شومودممسایژهاییمایندبیبیسیفامسی و
ایراندمایقالل-"۰۹۲۱
یشئتگرف ِ
ژازاینتحلیلهاوابرازیظرهاست.
ایراناین ریشنالیی
اینقبیلبرخومدها پرازتناقض مغرضایژ وغهیهرواقهیهی دمبهامۀ عهلهتهها 
یابیبحرانها  نویی شومباحوا ژدادنهمژچی بهژ


ومیشژ
دکستایقالل۲۱
گذد ژوبازخواستازح لتودۀایراندممومد"اد هبهاههاته " ننهه بهر اسهاس
یویسیها یادقیقیاازمو احساساتوخواس هام پهاسهخهگهو بهودن و حه ها


تامیخ
پوز خواهیازسو ح لبرا اد باهات فقطبژجریهانهها و یهظهریهژپهردازان
ماستگراوضد موییستها دونتشژمحدودیمیدود.طیفزیاد ازجریانها و

یظریژپردازان شومماندمبرابرواقییتها  نوییجیهان و بهژویهژه مویهدادهها 

پروابهژسهو تهامیهخ

شوممانبژبنبس ییظر وعملیبرخومدهاید ازاینمو بی

جنب ها مردمی ییروها چپ وبژویژهح لتودهایرانتیغبر شیدهوبژننها
دوید.عامدایژوبیاع نابژاسناد تحلیلها وبریامژها  نویهی حه ل

حملژ 
وممی

ً
ٔ
هامابژهرطریق ژب وایندبژگذد ژها مهی شهایهنهد زیهرا

تودهایران عمومابحث
هاوبریامژها  نوییح لمابژخواستها عاجلتودهها زحم هکه و


دیدگاه
همراهباننمبامزهبرا گذامازمرحلۀدیک اتوم بژ مهرحهلهۀ مهلهی-دمهو هراتهیهک
پاسخگواست.
هایشانبژجه تهخهطهئهژ

ازییروهاویظریژپردازانماستوضد موییستومسایژ

ردنوحملژبژییروها م رقیای ظامدیگر یمیتواندادت.امها جهریهانهها و
ساییتوجژبرایگی ید ژابنا وقتواموبنابرمبلحتخوی وبژقولموالیاچهون

دویدومشمیدوید گاهیچپمام سیست گاهدیگهر چهپ

ش یبی نگر شمی
غیرمام سیست زماییسوسیالدمو رات وهنگامیدیگر یبرالمیدوید وا نون
دممسیریوسایاتوتغییرهویتویامشانبابنبستیهظهر ا یهاگشهودیهی موبهرو

هاییماللایگی وبرخومد ییییلیس یبژتامیهخ حه ل تهودۀ


اید.نیاندمبحث

دده
ایرانح ینیجاه  ژاگرب وایندباای قادسازیدهبژامرهمگراییییروها م رقی و
ایدوعملمی نند!

چپیام مسایند دمجیتخالفاینامرعمل رده
لماوبریامۀنندمبرهۀایقالل  ۲۱مهربهو مهیدهود 
تانیجا ژبژمهبر ح ٔ
پاسخمااینبودهاست:بریامژاق باد -اج ماعیح لبها ههدف ایهجهاد و مدهد
ٔ
ٔ
ایسایی"وتوسیژاق باد  شوممطرحددیدویهژ بهر اسهاس "ایهبهادهت
"سرمایژ
ٔ
سرمایژما ی-تجام "وثروتایدوز الیژها فوقاییجامیژ الیژهایی ژ یهقهشهی
نندهدمبحرانهاووضییت نویی شومه دمگذد ژوه دمحالحهاضهر


تییین
داد ژودامید.می اینکژح لماباتوجژ بهژ یهقهطهژهها قهوت و ضهیهف و بها
هنوزه دمبریامژهای برتهوسهیهژ بهر مهحهوم

نموز ازتجربژها گذد ژ ٔ
دمس ٔ
ایسایی"ومددبرمحومتوسیژموزوندمسط ملیتأ یدمی ٔند.
"سرمایژ
دمعینحالح لمابامهاتأ ید ردهاستهیچییرو سیاسیوطبقژاج مهاعهی

دممرحلۀمشخص نوییبژتنیاییتوانگذام ٔاز م یه والیهت فهقهیهژ ما یهدامد و
بدینسانیخس ینگایدماینماهبرپاییجبیژواحدضددیک اتوم بهرا تهغهیهیهر

توازنییرواست.دماینماس اح لتودۀایرانبریامژا مابژمنظهوم تهبهادلیهظهر و
همکام مؤثرییروها م رقیونزاد خواهامائژ ردهاستواینبریامهژ ما دیهبهال
می ند.


 ۱دوشنبه  ۴۱آبان ۴۱۱۱

ٔ
سرمایه مالى و اقتصاد جهان
پرابهات پاتنایک
ٔ
دمدومهیو یبرا یس مازاداق باد دمهر شومجداگایژوهمچهنهیهن دم
لجیان اف ای مییابد.اینامربژایند یلاست ژ "گشهودن" دمهها 
اق نبادبژمو تجامتنزادتر االوخدماتبژوقوعسریعتغییرها ساخ ام
ژچونبنابژسرد جا ییرو  اممامیگهیهرد 
فناومایژمنجرمیدودن
یرخمدداد غالماح یدمحد  م رازیرخطبیییمددییرو  ام پهایهیهن
ٔ
ٔ
شکرذخیرهییرو  امپدیدمینیهد 
ژدمایدازهیسبی
یگژمیدامد.اف ایشی

جامحدودمی ند ح یوق ی ژبیرهوم ییرو 

سط م دواقییمادمهمژ
امبژطومچشمگیر اف ای مییابد وموجباف ایه مهازاد اقه هبهاد 
میدود.صومتگرف نچنینتغییر ازم دبژمازاد سط تقاضا مبرفهی

بهحهران
سهو
بهژ
ما
بهاد
واق
دهد
می

اه
لما

یجژتقاضا
ودمی
ٔ
سهرمهایهژ
"اضافژتو ید"پی میماید.ازنیجا ژمحافظژ ام ما یبااصهرام
یمایعازجبراناینگرای ازطریقصرفبودجژها دو ه هی مهیدهود 
ما
ٔ
ماهمقابلژاح ما یبانندماق بادیو یبرا ی اف ای حهبهابهی قهیهمهت
تنیا
داماییهااست ژموجباف ای تقاضایی میدود.و یح هی اگهر چهنهیهن

حبابیایجاددود ژبرا مدتیب وایدازبروزبحراناضافژتو یدجهلهوگهیهر 
ند تر یدناینحبالدوبامهاق بادمابژبحرانخواهد شاید.
تر یدنحبالمسکندمنمریکادمسال۵۱۱۱همینتأثیرمابراق باداین
شوموجیاندادت.دمواقع دهسال ۵۱۱۹تا ۵۱۰۹یینیح ی قهبهل از
دروعهمژگیر  نویی بابحراییطوالییهمراهبود.اق بادجیانطیاین

ٔ
ژدمتمایدومهپساز جهنهگ
سالهاداهد م رینیرخمیایگینمدددهسا

ن
جیاییدویبود.
همژگیر ومحدودیتها مفتونمدمرتبطبانن بژسقو مطلقتو هیهد
 
دمجیانمنجردد ژب مگییسبینندم شومها گویاگون بسه هگهی بهژ
امدادویجاتدو تهادادت.دمنمریکا  هژ ایهن  همهک
می انبس ژها ً
غبرتقریبا۰۱دمصدتو یدیاخا صداخلیبود  اه تو یدیاخا ص
دو یبا ً
داخلییسب اایدکبود(۹۶۲دمصددمسال )۵۱۵۱دمحا ی ژدمهند  هژ
بس ٔژامدادویجاتدو ی م راز۵دمصدتو یدیاخا صداخلیبود  هاهه 
هی
تو یدیاخا صداخلیدمسالها ۵۱۵۰ - ۵۱۵۱بژ۱۶۹
دمصدمسیهد .و ٔ
دههژ
دمبیش ر شومها پیشرف ژ تداویاجرا سیاستها یو یبرا یچیام
مالحظژا دم سر بودجژبژوجود

گذد ژمخ لدد:اف ٔ ای عمد قابل
ژاتحادیژاموپاح یسقفاجبام  سر بودجژیسبتبژتو یهد
نمد تانیجا
موقتازمیانبردادت.
صداخلیمابژطوم
یاخا
ن
سؤا ی ژا نونمطرحاستایناست ژبا اه ددتهمژگیر وبژ
فر اینکژدوبامهسربلندیکند نیادوبامهبژاجرا سیاستها یو یبرا یباز
خواهی گشت؟دو تجدیدنمریکاتحتمهبر جوبایدن حداقلتانیجا هژ
بژنن شوممربو میدود ندکاماباچنینبازگش یمهخها هف اسهت( .ایهن
شومهیچگویژاظیامیظر لیدممومداینکژدییاچژبهایهد بهکهنهد و ههیهچ

یبایو یبرا یس یهکهرده اسهت ).افه ون بهر
فتاصو
لیدممخا
اظیامیظر
تخبیصوتأمین۵تریلیوندالمبس ٔژامداد مجدددمپی۵تریلیهون دالم 
ً
ژقبالدویا دترامپاعالی ردهبود دو تبایدنمبا غمشابییبرا ه ینهژ
ردندو تدمپرو هها زیرساخ یدمچندسالنینده بهریهامهژمیه  هرده
است .جداازاتخاذسیاس یمبنیبرمدصری وفراگیریو یبرا یس ( ژبایدن
مامیتوانتبهوم  هرد.
هنوزبژطوم املتأییدیکردهاست) دوموضعدیگر 
ژبژمینا سیهاسهتهها 
یکیسیاستبازگشت املبژیو یبرا یس است
ً
ما یسن ی(امتودو س) پیگیر سیاستیرخ ٔ
بیرهتقریباصفربرا ترغیهب
سرمایژگذام ها بخ خبوصی تضییفوبرچیدنبخ دو ی وفشام

امگراناست.چنینمهوضهیهی 

بژحقو
دهاازطریقیوم
م
اه
برا  ً
ٔ
ازحمایتدماتحادیهژ اموپها بهرخهومدام
گرچژفیالدمنمریکااعمالیمیدود
است.
ن
موضعدوی موضعصندو بینا مللیپولاست ژاگرچژیهژ بهژ  هحها 
یظر دست دمعملازمویکرد م فاوت پهیهرو مهی هنهد .صهنهدو 
بینا مللیپولدمحا ی ژظاهرابا" یبرا یس "ما یبرا  شومها پیشرف ژ

موافقاست و یدم مهومد  شهومهها جهیهان ن
سهوی اصهرام بهر اجهرا ً 
ن
یسن یدامد.برا مثال دممدتهمژگیر  نویی تقریهبها
سیاستها ما

ن
دمتمایموامد  ژاینصندو برا بازپرداختوای شومها جیانسویبژ
نییا مک ردهاست اجرا "میاضت"ما ییکیاز دهر هها الزی بهرا 
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دمیافتاین مکهابودهاست.
اس راتژ صندو بینا مللیپولبادیدگاهاماریا یس یمطابقت امل دامد.
تأثیراجرا "میاضت"ما یدم شومها جیان ن
سوی پایینیگژداد نتقاضا 
ٔ
شومهاوعرضژ االها او یژبژ شومها پیشرف ژاست بهدون
لدماین
ن
ن
ژوقوعتومییکهی
ایجادتومیداد ژبادد.ازنیجا
اینکژهیچگویژتیدید ٔبرا 

ازاس داللها سرمایژما یعلیژ" یبرا یس "ما یدم شومها پهیهشهرفه هژ
مویکردم مای صندو بینا مللیپولترسویگراییما ناممیگهذامد و
است 
ً
حلیظاهرا"ایدهنل"برا  شومها م ُ
روپلپیشرف ژامائژمیدهد ژیهادنوم

ماه
عبراس یماماست.هرچنددمننعبر  شومها اس یمامگر االها اصلی
ن
ن
بلکژدمواقعبژمایگانوبهژ عهنهوان

تنیابدونخطرایجادتومی
واو ٔیژخودمایژ
هامیگرف ند.
میادل االیی"تخلیژ"مازاد ازمس یمره 
گ ام  نفرایستجامتوتوسیژسازمهان مهلهل ( )UNCTADدم سهال
سیاستها یو یبرا ی ادامهژ

محاسبژمی ند ژاگرپسازهمژگیر 

۵۱۵۰
یابد اق بادجیانچگویژخواهدبود.فر ها اینمحاسهبهژ عهبهامتهنهد از:
دمصدتو یدیاخا ص داخهلهی یهگهژ داده هژ دهود 
سر بودجژها م
رازامٔ ۹
میقیقدینگیتوسطبایکها مهر ه و
ادامژت
"مقرماتزدایی"دمبازام
ٔ 
ً
از
هاییاید ژپهیه
ادامژ"مهاساز "بازامها سرمایژ.اینیادقیقاهماناقدای 
ً
اثرگذام همژگیر  رویا دمم ی ٔیو یبرا یمایشبودید.اگرایناقدایهامجهددا
ٔ
بادجیاندمبازه زمهایهی
صومتبگیرد نیگاه(طبقمحاسبژاویک اد)مدداق
ٔ
ندترازدومه۵۱۰۱تا۵۱۰۹خواهدبود.دمحا ی ژمدد
۵۱۵۹تا۵۱۹۱ح ی
اق بادجیاندمسالها ۵۱۰۱تا ۵۱۰۹سا یایژ۹۶۰۹دمصدبود یرخمدد
دمسالها ۵۱۵۹تا۵۱۹۱بااجرا فهرضهی سهیهاسهتهها یهو هیهبهرا هی 

دمصدخواهدبود.نماممشابژدمجنولنسیا(نمامجداگایژا برا ههنهد

۵۶۰۲
یشدهاست)بژترتیب۲۶۱۹و۹۶۲۰دمصداست.

امائژ
ح یدمصومت اه یرخمددتو یدیاخا صداخلی مددبیرهوم ییهرو 
امبژخاطرمقابتبین شومها تحت م ی یو یبرا یبرا تسیهیهل بهیهشه هر

االهاوخدماتهمچنانباال خهواههد مهایهد زیهرا ههر  هدای
ت
جریانحر
ن
امهاوفناوم ها مومداس فادهایجادمی نند هژ مهوجهب
تغییرهاییدمساخ
صرفژجوییدماس فادهازییرو  اماست.اینامربدینمیناست ژیرخ مدهد

اد غال  ژهمانیرخمددتو یدیاخا صداخلیمنیا یرخ مدهد بهیهرهوم 
ٔ
لدومهقبلیه  م رخواهدبود.دمحا ی هژ یهرخ
ییرو  اماست ح یاز
ن
مددبیرهوم یهیهرو 

مددتو یدیاخا صداخلیبژددت اه مییابدویرخ
امثابتمیماید مدداد غالبسیام م رازقبل ودمواقعمنفیخواهدبود.

ح یپی ازاینکژیو یبرا یس دچامبحراندود زمایی ژاق بهاد جهیهان
دمپیقیمتداماییهادمنمریکا(یکحبهال دات های  و
م حملدوحبالپی
ِ
دیگرحبالمسکن)دد می انمدداد غالدمهندبسیام م رازیرخطبییهی
مددییرو  امددهبود.دمی یجژ جمییتداغلداهداف ای فقهر مهطهلهق
دد زیرابخ ف ایندها ازاینجمییتح یقدمتخریدمقدامغذاییما هه 
نندهداخصفقر اسهت 
موزایژا ما ژتییین
یدادت ژب وایدحداقل ا ر  
ن
تأمین ند.اینیاهمژقبلازدیوعهمژگیر بود ژبرددتو مهیه ان فهقهر
سیاستها یو یبرا ی  ژبرخالف شومها پیشرفه هژ ههنهد

اف ود.باادامژ
هرگ نییامامهایکرد چش ایدازبازگشتح یبژسط فقهر دم ٔ
دومه قهبهل از
ٔ
باهمژاینیا دو تیخستوزیرمود مبرایژخواسه هام
همژگیر وجودیدامد.

پیگیر سیاستها یو یبرا یاست.ایندو تهمانطوم ژفاقدهرگویهژ ماه
حلاق ٔ باد است  یگرانوضییت امگرانه ییست وفقطازدس هومهها 
سرمایژما یبینا مللیبرا خبوصیساز بخ دو ی پایبند بژمیاضهت
ما ی  حملژبژحقو  امگرانباهدف اه سط مه دهها و اسه هفهاده از
سیاستها پو یبژعنواناب ام برا ترغیبسرمایهژدامان ایهحهبهام بهژ

ند.دمماهها نینده اینامرخسامتها سنگیهنهی

سرمایژگذام پیرو می

بر امگرانوامدخواهد رد.
ٔ
مدددمدومهپسازهمژگیر اسهت 
نیچژییازفوم است تدویناس راتژ
راتژ ا  ژمحومنن اف ای سرمایژگذام دمبخ دو هی و افه ایه 
اس ٔ
بودجژه ینژها عمومیدمطیفگس ردها ازخدماتضروم پی وبی 
ازهمژدمنموز ومراقبها پ دکی است  ژبایدازطریهق مها هیهات بهر
ثروتواف ای ما یاتدر تهاتأمیندود.اف ای  سر بودجژیمهیتهوایهد
یباددتازمایی ژ
توایدماهحلیموق

جایگ ینچنینما یاتهاییدود و یمی
ً
اینما یاتهاوضعوگرف ژدود.اف ای  سر بهودجهژ قهطهیها بهر اعهمهال
"میاضت"ما یترجی دامد.
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انقالب اکتبر ،شعلۀ ماندگار امید به آزادى،
برابرى ،عدالت اجتماعى ،صلح و سوسیالیسم
نبانماه۵۲) ۰۰۱۱ا برتقوی  و یاییو۱یوامبهر  )۵۱۵۰
بافرامسیدن ۰۲
یکصدوچیامسالازپیروز ایقالل بیرسوسیا یس یا بر سار دد.

امسالیی مایندسالها گهذده هژ یهیهروهها مهیه هقهد بهژ نیهنهده ا 
سوسیا یس ی ییروها می قدبژحقاییتتامیخیطبقژ امگر و نممهان هها 
ایسایینندمماهتحققنزاد برابر عدا تاج ماعی صل وسوسیا یهسه 
نامجیاناینواقیژتامیخیما  ژبژقولجانمیهد خهبهریهگهام و
دمگودژو
یویسندهبرجس ٔژنمریکایی”جیانما رزاید“ جشنمیگیرید.
ٔ
مابژاینمناسبتفرخندهگودژهاییازت ها  می ۀمر حه ل تهودۀ
ایرانما ژبژمناسبتصدمینسا گردایقاللا یرتنظی ودمدمامۀ ۰۱۹۱
ژبوددمزیردمجمی نی .
”یامۀمردی“ ای شامیاف
ٔ
دمدومانسلطژ شومها سرمایژدام برجیان مو داد 
”ایقاللا بر 
دومانجنگفاجیژبامجیاییاولبین شومها اماریا یس یبرسرتقسیه 

دم

جیان دومانسر ولایدیشژها م رقیوهنگامی ژ"دب  موییس " -بهنها
خوالمهبرانجیانسرمایژدام ما مهخه هل

بژسخن"ماییفست موییست"-
بهدون
یهی
جهامهیهژ

ماهبشربژسمهت
هدفگشودن
ردهبود ایقاللا بربژ
ِ
ِ
مایدهتریهن
حالعقب 


ترینودمعین
جنگ خشویتوسر ولودمیکیازب مگ
مسید.پیروز ایقاللا بر بژمهبهر 
شومها سرمایژدام اموپابژپیروز
ٔ
وبلشویکها
دمموسیژت ام پایاییتامیخیبر یهظهرگهاه

والدیمیرایلیچ نین
دمجیانیشهان داد
بودنجیانسرمایژدام بودوبژخلقها زیرس
ابد
ِ
ٔ
ژجیاییدیگرممکناست.پیروز ایقاللا بربراینایدیشژ املمام س
جامژحقیقتپودایید ژمیگفت:فالسفژتا نونجیانماتوصیفمی ردید
و یاینکبایددستبژ امتغییرننزد.
ایقاللا بر مخداد تبادفیدمطولتامیخطوالییتکاملبشر یهبهود 
اینایقالل زیجیرها ازحر تها قایویمندتامیخبژسو تکامل تهرقهی و
هاوامز ها 
یابیایسانبژنزاد واقییبودوازاینمو تأ یدبرایدیشژ
دس
ٔ
ٔ
جهنهبهژ عهای و
نیهجها  هژ
خاصژ
یک
و
وایدئو
یظر
ویژهدمعرصژ

بژ

نن
ٔ
نوییبینجبیژ" هام" و "سهرمهایهژ" از
دمیبردددوام

یابد

دمولمی

جیان
ِ
دود.باایقاللا بر بشردومهیییومانغاز ردو
یبنیادینبرخومداممی
اهمی
ٔ
بژسمتیقطژپایانییادنبرجبراج ماعیگامیبلندبژپی بردادت.بژقول
جبهر دهنهاخه هژدهده
ایگلس دماثرامزدمند بژیای"نی یدومینگ" اخ یام
ِ
شفودمیافتقوایینجامیژوتامیخ درایطغلبژ بهر
است.بنابراین ایسانبا
جبراج ماعیمافراه می َنو َ
د.
م
ٔ
ایدیشهژ مهام سهیهسه -

ِپیروز ایقاللا بریمی
توایدجداازمهنمون َها
ٔ
نینیس قلمداددود .نین دممقایادامژدهندهخال ومبه هکهر مهام هس و
"مدهد
ایگلس با شفماهیتاق باد -سیاسیاماریا یهسه بهژ قهایهون
ِ
یاموزون" شومها سرمایژدام دمدوماناماریا یس مسید .ایهن قهایهون از
می ترین شفها  نیناست ژدمتکاملمام سیس یقشیاساسیدادت.
فیا یتیظر خال  نینعرصژهاییم نوعمادمبرمیگیهرد و تهجهربهژهها و
دس اومدها ایقاللا بربااینفیا یتجودانوپهردهوم یهظهر  هنهیهن و
بژطوم ٔ لیبامام سیس  -نینیس امتباطیسازیدهداد ژاید .نینیسه پهرچه 

ایدیشژایقاللا بربود.برخالفادعاها  سایی ژبادس اوی قهرام دادن
خواهندومی ودند

فروپادیسوسیا یس دماتحاددومو واموپا درقیمی
ٔ
زائیدهمام سیسه و
نینیس مادمیقطژمقابلمام سیس قرامدهند  نینیس
سوایگلسواز نن جهدایهادهدیهی اسهت.
ام دادعلمیواصو ییظراتمام
طومعمده ی ٔ
نینوبرمسی او

یتفکر
فیا
یجژ
صحی است ژ نینیس بژ
ٔ
تهئهوم  ِهها 
خال
امبرد
و
بیس
اوایلسده
ازاوضاعخاصموسیژواموپا
ِ
ٔ
امااینامرازجنبژعهای و
مام سیس یباایناوضاعخاصبژوجودنمدهاست
دمولبژخودگرف ناصول نینیس وپیویدننبامام سیس مایهع یشهده


جیان
است.برجس گییظرات نینوویژگیداندمنناست ژباتوجهژ بهژ اوضهاع
تامیخیجدیدجیانوبرمسیننها ضمنبسطیظراتمهام هس و ایهگهلهس 

هاماتکاملدادوبنیانها علمیدانمااس حکای بهخهشهیهد .ازایهنمو 


نن
مام سیس  -نینیس پرچ ایدیشژونممانایقالل ا ه هبهر دم عهایتهریهن و
ٔ
دمبهامه :مهاههیهت
ترینمشخبژها ننازجملژدمتیریفوتوضیحه

می 
یاموزوییمدداق بهاد 
دام
یظایسرمایژ

باد
اق
ها
بحران

یس
اماریا
دمدوماناماریا یس وتئوم ایقاللسوسیا یس ی اهمیت ِعلهمهی بهودن و
دماینزمینژهاماحفظ ردهاست ...ایهقهالل ا ه هبهر دم

موضوعیتداد ن

شمارۀ ۴۴۱۱

همسایگی شوممانایرانمو دادوبژجا موسیژت ام  شومدهوماهها ما
پدیدنومد.باپیروز ایقاللا بر ایرانازخطرتجه یهژ دهدن و بهژصهومت
مس یمرهدمنمدن ودمی یجژ اضمحاللحا میتمهلهی و از دسهت دادن
ٔ
قاللمهایییافتومردیایراندموجودزادها بربی رین پشه هیهبهان و
اس
مدافعنزاد واس قال مامشاهده رد.دو تدوماها بالفاصهلهژ پهس از
بهژ دو

ایقاللا بر۰۹۰۱
قرامداداسامتبام۰۹۱۱مبنیبرتقسهیه ایهران ً
ٔ
یفوذایگلس انوموسیژت ام مابیاع باماعالی رد .نیندخبها دم
منطقژ ِ
هشهر
ییدم۰۰دسامبر۵۹) ۰۹۰۱نذمماه)۰۵۹۲

ژبژامضا اومنه ٔ
اعالمیژ ٔ
انوموسیژدایربرتقسی
ایگلس
عیدیامژ
دد
ایرانبژدومنطقهژ

۰۹۱۱
اوت
ٔ
ٔ
محرمایژننماباطلدایسهت .او

بی
یکمنطقژ 
طرفوضمیمژها
زیریفوذ
تا ید رد:هرگویژقرامداد  ژبااس قاللملی تمامهیهت امضهی و نزاد 
عململتایرانمغایرتداد ژبادندازاین حظژبیاع باماستو ههمهژ ما
ردتادیگروجودخامجییداد ژبادندوی وانبژننهااس ناد  هرد.
بایدپامه
تایقالبیدوماها ٔ
همژحقو مطا بژها ما یوام یازها اس یمهام 
دو
ٔ
تواتباعموسیژت ٔام دمایرانوهمچنین اپی والسیوندمامومحقوقهی
دو
وقضاییازسو موسیژت ام دمایرانمایی بیاع بامدایست.بدینمنهظهوم 
ازجایبدو تدومو اعالمیژییدم ۵۲وئهن   ۲) ۰۹۰۹تهیهرمهاه ۰۵۹۱
خومدید ) من شردد ژضمنبردمردنعنوانها تمامیام یازهایی  هژ
ٔ
موسیژت ام ازایرانگرف ژوملغیدایس نننها باجملژها زیهر بهژپهایهان
ُ
میمسد":مردیموسیژایماندامید ژخلق۰۲میلیوییایرانیخواهدمردزیرا

داما سابقژا بساف خامنمی وپرازقیرماییاستوبرصحایهف تهامیهخ و
فرهنگ یایهائیثبتاست ژجیانم مدنبژحقدمبرابرننسرتهکهریه 
فرودمینومد.چنینخلقیبایییبیییرومندازخوالقرونبرخواهدخاسهت و

زیجیرس ِ دمیدگانپلیدماازه خواهددمیدودمصفوفبرادمایژملل نزاد و
بافرهنگبرا خالقی ییوینویوماییبژخیروسیادتسراسربشریهت پها 
خواهدگذادت....مادییا بی ر مامیخواهی .سوسیا یس ههدف بهلهنهد
مدت موییستهاست.ح لها  موییستدممبامزهدهان دم ماه تهحهقهق
ٔ
تهوده مهردی بها تهوجهژ بهژ
سوسیا یس برا تقویتموقییتداندممیان
ُ
ٔ
ودند.مامبامزهددواموپرمایییمابژپی 
ویژگیها هر شومجداگایژ می

میبری .سرمایژدام هرگ بژدستخود تضادها سرد یا ماازمیهان

یخواهدبرد.اماریا یس دمزمانبحرانبی ازپی تجاوزگرمیدهود .حه هی
جیم پ راس ایدیشمندنمریکایی باتحلیلایدیشژها مهام هس و  هنهیهن 
وچراوبیتردیدثابت ردهاست ژبژبهیها 

یویسد":سرمایژدام بی 
چون


می
یابود دههامیلیونتناز امگراناست  هژ مویهق مهییهابهد ًو دم بهرابهر
اصالحویظ ومعایتمقرمات مطلقایادنواسهت.
خواستها بیپایانبرا

ً
توایدویمیخواهدسط زیدگهی

اینسرمایژدام  ژاآلنواقیاوجوددامدیمی

وزیدگیدایسه هژا ما
مردیعاد ماباالببرد اد غالننهاماتضمین ند
ٔ
دمیقطهژ مهقهابهل
بدونترسوسرافکندگیبرایشانتأمین ند.سرمایژدام
نزاد برابر تبمی گیر دمو راتیک وسیادتهمگاییقرامدامد".
فقطدوماهپی پا ُبشرقرامدامد:یاسوسیا یس یها ادامهژ و افه ایه 
تباهی جنگ بیثباتی افتاخالقیجامیژ وویراییمحیهطزیسهت .فهقهط
قدمتزحم کشان ما کیتهمگاییبروسایلتو ید وبریامژمی مهنهطهقهی
توایدیوعبشرمادممسیرتوسیژومددهمهژجهایهبهژ قهرام

اق باداست ژمی
بیر دم نهام ا هثهریهت قهاطهع
بر
هاونممانا
وفادامبژایدیشژ

دهد...ما
ٔ
ٔ
یینیجامیژ یهو سهوسهیها هیهسه هی بها
جامیژبشر برا برپاییاینیظای 
فراگیر ازتجربژها گذد ژودمکدقیقضرومتها عینیوذهنیقهرن
مانادامژمیدهی “.

بیستویک همچنانبژمبامزه
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کامیال والیو :چپها هم مثل راستها
باید هوشیارى طبقاتىشان را حفظ کنند
مجلستدوینقایوناساسیدیلیوعدهمهیدههد  هژ تهوازن قهدمت ما دم

ن
ٔ
ایدیشیها یو یهبهرا هی بهوده اسهت 

تیطوالییطیمژج ی
جامیژا  ژبژمد

ٔ
موییستدمپام ماندیلی مهیگهویهد  هژ

یماینده
یو
امیالوا
تغییردهد.اما
ٔ
ماستگرایاندیلیبرا
دفاعازمنافعطبقژحا ازایجایهیچ ام  وتهاههی

یخواهند رد.
ٔ
ٔ
ٔ
نماینده کمونیست
مصاحبه نشریه ژاکوبن با خانم کامیال والیو،
پارلمان شیلی
مقدمژ:هنگامی ژ امیالوا یودمسال۵۱۰۵اعالی  هرد  هژ قبهد دامد
برا ای خالددندمپام ماندیلییام ددود بسیام ازچپهااومابژپشهت
سهال پهیه از نن او دم مهقهای سهخهنگهو 
ردنبژاصولم ی  ردید.
ِ
ترینچیرهها دم


یکیازیمایان
نفدماسیوندایشجویاندیلی )(CONFECH
اع را ها دایشجوییددهبود ژخواس امنموز مایگانوبا یفیتبود.دم
ها بینا مللیبژاو چنانزیادبود هژ دم ا ه هبهر سهال
ننزمان توجژمسایژ ٔ
خوایندگانیشریژگامدیناوما«فردسال »ای خال ردید.
۵۱۰۰
امابرا خیلیهادمدیلی تبمی اوبرا وامدددنبژپام مان خیایهت بهژ
ضهد دسه هگهاه
احساساتوموضعگیر اع را ها

دایشجوییننزمانبهر ٔ
فاجیژ یهو هیهبهرا هی
حا بود.بیستسالپسازبازگشتدمو راسیبژدیلی
تحمیلددهتوسطدیک اتوم نگوس وپینودژهمچنانادامژیافت وبسیهام 
ازجملژدخبیتهاییدمچپ سیاستپام ماییماموید میدیدید ژوعده و

ییستمیدود.

وعیدهادمنن ش ژوسربژ

ٔ
نونبژپایاندومه ن
دوییمایندگی خهود دم پهام همهان یه دیهک
امیالوا یوا
ٔ
دومه ن
سهوی
میدود.و دمماهاوت[دیریوم]امسالاعهالی  هرد  هژ بهرا

بها
خهبهر
ایهن
بهژ
هها

هنه
وا
دهد.
دیخهواههد
مانیام
دمپام
ا

یمایندگی
ً
ُ
وا ن هایی ژبژیخس ینیام د اودمیژسالپی یشاندادهدهد  هامهال
م فاوتبود.اینبام موجیازحمایتودمیغیسبتبژخروج ایهن قهایهونگهذام
موییستازپام ماندممسایژها اج ماعیبژماهاف اد.امااینه واقهیهیه هی
است ژ امپام ماییخای وا یو مبامزها ددوامبودهاست یژفقهط بهژ د هیهل
دفاعسرسختماستگرایانازیظاییو یبرا ی بلکژبژایند یل ژ«چپمیایژ »

جوجوخیرهسر خودمااسیرسیاست« ن
ماهسوی »دکستخومده رد.

تردید ییست ژوا یوودیگرهمکامانقایونگذام ازح ل موییسهت از
ٔ
ُ
پیشب ٔردتغییرها عمدهدمدیلیاسه هفهاده
امپایژسیاسیخوددمپام مانبرا
ردهاید.نییابرا پاییننومدنسقفهف ژ ام ازچیلوپنشساعتبژچیهل

دهرایهط
دم
گهویهاگهون
امهداد
هها
اقهدای

هام
وخواس
ردید
ساعتمبامزه
َ
ٔ
پهایهژ
همژگیر  نویی مایندما یاتبس نبرا َبرثروتمنهدان و تهأمهیهن دمنمهد

همژدمول ددید.دمپیاع را ها مردمیگس ردهدمپایی  ۵۱۰۹/۰۹۹۱

هنگامی ژ مجلسبازیویسیقایوناساسیمیراث ٔ
دومهپینودژ فراخوایده دهد 
ِ
ن
حهد یبهال دو -ن
سهوی بهرا 
وا یوازجملژ ساییبود ژ دم بهرابهر تهیهیهیهن
تبمی گیر دماینمجلس-مایییییرومنددمبرابرهرگویژتغییر ژاز قهدیه 
تحمیلددهبود-مقاومت رد.
واقییتایناست ژگرچژاینحر تهاهمژازحمهایهت حهدا هثهر مهردی
برخومدامبود و یبامخا فتها عمدها دمپام مانمواجژدد.بیش رنییابهژ
ی یجژا یرسید یادست هنوزچنینیشدهاست.امابرخیازنییا ماههی بهژ
تازگیمجلستدوینقایوناساسیجدیهد مهوافهقهت  هرد  هژ
جلوباز ردید.بژ
ن
ژحدیبالدو -ن
سوی ما یهدامد امها دسهت ه 
تبمی گیر دمموضوعهایی
دمصدیمایندگانازنییاحمایتمی نند ازطریقهمژپرسیایجهای خهواههد

۲۱
ٔ
ٔ
یوودیگرزیانیماینهده
الیحژ ُجریزداییازسقطجنین ژوا
دد.عالوهبراین
پام مانپی بردهبودید بژتازگیدمپام مانتبویبدد وا نونقراماسهت دم
سنامومدبحثقرامگیرد.
موییستائ الفچهپ دم حهمهایهت از یهامه د 
وا یودمحالحاضرجناح
ِٔ
میاستجمیوم گابریلبومیک یماینده نوییپام مان مامهبر مهی هنهد .دم

این امزام فیاالندایشجوییپیشینبامدیگردم نامه قرامدامید:گهیهومگهیهو
جکسون هم ا خای وا یودمجناحمیایژمو امزام  ژه زمهان بها فهیها هیهت
دایشجویی امیالوا یو مئیسفدماسیوندایشجوییدایشگاه اتو یک دهیهلهی
)(FEUCبود وگابریلبومیک  ژجایشیناودممهقهای مئهیهس فهدماسهیهون
دایشجوییدایشگاهدیلی )(FECHبود.امادماین امزامتفاوتهاییدم دمون
چپیی دیدهمیدود بژویژهدممومدماهیتتغییرهایی ژدمدرایط هنهویهی-
ژمویدتدوینقایوناساسیوای خهابهات میهاسهتجهمهیهوم دهیهلهی ما دم
امکانپذیراست.
یقطژعطفیتامیخیقرامدادهاست -


شمارۀ ۴۴۱۱
ً
خای وا یواخیرا
دممومد تبهمهیه 
خودبژ نامهگیر 
ازای خالمهجهدد
بههژ یههمههایههنههدگههی
پام مان تهر هیهب
اع ه ههقههاد ا از
مههام سههیههسهه و
فههمههیههنههیههس ه و
امههیههدهههای ه بههژ
جههههوانتههههریههههن

بها
جمییتدیلی
ٔ
ٔ
رد.ترجمژفامسی نن مبهاحهبهژ ما دم ایهنهجها
خبریگامیشریژ ا وبنصحبت
میخوایید.

*****
شما قبال گفته بودید که الزم است یک پا در دولتت و یتک پتا در
خیابانها داشته باشیم .منظورتان از حضور در خیابانهای چیست؟
یینی ژسازمانما-چژح ل موییستیااتحادگس ردهتربادیگر یهیهروهها 
بایددمسازمانها اج ماعی دمتمایبخ ها گویهاگهون

سیاسیواج ماعی-
جامیژ ژامروزهباپیامدها ا گوییتبییضنمی بیدادگر ویاعادالیژ دسهت بهژ
گریباناید حضومداد ژبادد.ماوق یازیکپادمپام مانیادمدو ت ویهک پها

هاسخنمیگویی منظوممانایناست ژتال جمییمابژمفقهایهی


دمخیابان
ن
امموزمر ٔهمردیحضومدامید.یی اینکژ ام مها و
ژدمواقییتزیدگیو
ییازدامد
ِ
اممندمپام مانمایمیتوان۵۰ساعه هژ و ههفهت موز ههفه هژ دم دمون ایهن
چیامدیوام محدودومحبوم رد.اینتال جمییمابهژ تهمهر ه واقهیهی بهر
برقرام امتبا باسازمانها اج ماعی همکام بایکدیگر گو دادن مهداوی
هاازماهقایونگهذام یهیهاز

بژیگراییهاویظرها مردی ومسیدگیبژننیگرایی

دامد.
بدیییاست ژوق یپاماازخیابانها ًنامبکشی وق ی از گهو دادن بهژ
ٔ
هنهنهده سهیهاسهتهها 
مردیو امباسازمانهادستبردامی صرفا
بژبازتهو هیهد ٔ
ٔ
منافعطبقژاقلیتاستیژمنافع
ژیماینده
یو یبرا یوساخ ام دو یمیدوی 
ا ثری یب مگ.
انتخاب مجدد نامزد نمیشوید؟
چرا برای
ً
اینموضوعصرفادخبیییست.ماییروییسیهاسهی مه هشهکهل از مهبهامزان
اج ماعیب مگدمسنگرها م یددهس ی .بژاع قادمن می اسهت  هژ فضها
برا در تمفقا دیگردمپام مانبازدود.همچنین برا منمی است ژبژ
یادگیر ومددخودیدمفضاها دیگرنموز وتییدسیاسی ادامهژ دهه  .بهژ
ن
خودیمامقیدبژچیامسالدیگهر دم پهام همهان
همیند یلاست ژیمیتوایس
ببین .زمایی ژهمیام خوبیبینییروهاوجوددامد بدوندکامکایاتزیاد 
برا تغییروجوددامد امااینتنیافضاییییست ژدمننمیتوانبرا تهغهیهیهر
مبامزه رد.ماییروییزیدهوپویاهس ی وح لفهقهط مهحهدود بهژ چهیهرههها 
دناخ ژ ٔ
ددهننییست.مفقا زیاددیگر ه هس ند ژبایدنیجابهادهنهد و یهاد
بگیرید ژمبامزهدمننفضابژچژمیناست چوندمنیجا تضهادهها طهبهقهاتهی
ب مگیمامیبینید.دخبی ژبژجا منبرا یمایندگیپام مانیهامه د خهواههد
السرایوخواههد بهود
مفیقدیگر ازسازمانجوایان موییستبژاس داییژ ِ
دد ٔ
ژسابقژمبامزاتیبامز دامد.اویی ازدییا فیا یتدایشجوییمینید.
برخالف دیگر رهبران دانشجویی مانند گابریل بوریک و گتیتورگتیتو
جکسون که از ابتدا حزبهای سابقهدار همیشگی ٔ را رد متیکتردنتد،
شما همیشه عضو حزب کمونیست بودهاید .سابقته شتمتا در حتزب
کمونیست چیست؟
مندمسال ۵۱۱۱/۰۹۱۲پهیه از خهیه جهنهبه دایشهجهویهی سهال
 ۵۱۰۰/۰۹۹۱عضوح ل موییستددی.سازمانجوایان موییستبرا مهن
حک مدمسژمادادت.دمنیجابود ژبنیادها اع قاد مندکلگرفت.باایهن
جوییسیاسیای وامدجنب دایشجویی

اع قادهایی ژبژدستنومدی وبامبامزه
ٔ
ردییمایندهاینجنب باد  ژبیش ر بژعنهوان سهخهنگهو 
ددیوسیی
جنب بود.قرامییست ژفقطبرا اینکژوامدپام ماندوی نناع قادهاما مهها
ن .
ٔ
ٔ
خانواده شما هم سابقه حزبی دارند؟
آیا
ٔ
ن
لخایوادهمن موییست بهودیهد امها یهقه نیهیها دم
دمجژاو
بیش راعضا
دکلدهیدخبی یواع قاد منبیش راز حا امز ها همبس گیبود تها

ٔ
مبامزهسیاسی.منبژد یلتجربژا  ژدمدایشگاهدیلیداد تبمی گرفه ه 
بژح ل موییستبایویدی.منفیاالیژبژدیبالفضا فیا یتوحهر هت بهودی 
چونمطمئنبودی ژیمیخواه فهقهط بهرا 

دمسخوایدنوامددایشگاهبشوی.میخواسه ه  ادامه در صفحه ۴۱

 ۴۱دوشنبه  ۴۱آبان ۴۱۱۱
ادامۀ کامیال والیو :چپها هم مثل راستها ...
ٔ
سیمهی داده هژ
دمعرصژدمو راسی عدا ت وبرابر بیش ر
دمایجادتغییر
ن
باد .سازمانجوایان موییستسازماییبهود  هژ مهن نن ما جهد تهریهن و
مسئولترینییادیاف  ژننه محبولتامیخوبریامژها ننبود.

چپبودندال تضمنیبرپذیر حقایقیسختدامد:یابرابر اق هبهاد 
تغییرها نلوهوایی مردساالم ...من[خبریگام ا وبن]بژعنوان سهی  هژ
قراماستتاچندماهدیگرپدمدود ازدمامیپرس :چگویژ بهژ پهرسه هها 
تانپاسخمیدهید؟

ددوامدخ رهفتسا ژ
دگفتایگی است ژبچژها امروزچقدمهشیامو بهیهدامیهد .ههو نیهیها

تحسینبرایگی ودگفتنوماست.دخ رمنمیدایهد  ًهژ مهن چهژ مهی هنه .

یمیدای  ژ اممنایدهنلاوستیایژ و یمیتوای بیدا بها او دم ایهن مهومد

صحبت ن وازاوبارس  ژوق یبچژبودمراچگویژمهیدیهد .امها دم حهال
حاضر اومیفیمد ژچی هاییاست ژبایدتغییر ند  ژافراد هس ند  هژ
ازگرسنگیمیشمیبرید .ود انامروز بسیاممراقبحیوایاتهس نهد -حه هی

مگسهاالن ما بسهیهام زیهر
ودممومدحفاظتازمحیطزیست مف امب 

حشرات-
عالمتسؤالمیبرید.پس ام  ژمنمی ن ایناست ژبااوحرفمیزی .

یژازباالوازدیدگاهندیب مگ بلکژبژمثابژدوایسانبرابر.برا توضی اینکهژ
ِ
چرامادممحیط زیستخودمشکلدامی چرامنابعطبیییونلندامیدیی مها

.دممومدمردیبها او
ن
فادهمی

سادهاس
ها
ه

ازوا
شیدناست
دمحالتژ
ً
ن
صحبتمی ن :افراد هس ند ژبژددتازمنابعطبییی مثالجهنهگهلهها 

نندوبیدچولننمامیفرودندوپو ی ٔژازفرو چهول بهژ

بیرهبردام می

دستمینید فقطبژجیبچندیفرمیدودمیمود یژهمژ سایی هژ دم ایهن

بیرهبردام ازمنبعطبییی ام ردهاید.

منبژاوتوضی میده  ژماهی ژماا نونبرا سهازمهاندههی و ٔ
ادامه
جامیژدامی م أسفایژبژیفعچندیفراست ژدمخ انماقطعمی نندیامسو
فقطا ثریتمهردی 
موادمیدییمااز شوممااس خراجمی نند ودمی یجژ یژ ً
دماینمویدنسیبمیبیند .و او  هامهال مهیفهیهمهد و

بلکژمحیط زیستیی

پرس ها بیش روبیش ر می ند.
ٔ
شما گفتهاید که بیشتر با فرنته آمپلیو « ،[Frente Amplioجبتهته
وسیع »متشکل از حزبهای ترقیخواه] هماهنت هستتتیتد تتا بتا
کنسرتاسیون ّ[ائتالف چپ میانه متشکل از حتزبهتای ستیتاستی
تفاوتی دارد؟
سابقهدار و سنتی کشور] .روش کار این
رکبیشدورچهبا« ٔ
جبیژوسیهع »دامیه .
بدیییاست ژمامییامهاواصولمش
ُ
ٔ
ٔ
خنهدد]
ژ[می

گذد
بیکدهژ
خ

ژ
ماعیچندسالگذد
یسلمادممبامزهاج
ٔ
ٔ
جهبهیهژ
طرحوبریامژ ام اسهت« .
ژاست.امامی ترینموضوع
دکلگرفً
وسیع »ائ الفییسب اجدیداست اماموفقددهاستطرحوبریامژا مودنتر
ازپی برا غلبژ ردنبریو یبرا یس تدوین ند.ماتهوافهقهها بهریهامهژیهی
ُ
پیشبرددگرگوییهها مهومد
ب مگیدامی .همچنین ع یوامادها واقییبرا
یظردامی .منمی قدیاتفاقی ژبرا  نسرتاسیوناف اداینبود ژبسیام از
یمایندگانننبی ازبیست سی چیلسالدمسیاستحکوم یبهودهایهد و
ژعالیقومنافعنییابیش ردممسیرحفظ ا هگهو 
فیا یتها نییایشانداد
فیلیبودتاغلبژبرننوگذمازنن.دممومد« ٔ
جبیژوسیع »چنیهن یهیهسهت .مها
ژبهادهیه امها دم
ممکناست ژگاهیبرخیتفاوتها یظر
یافرعیداد ن
ن
ن
ُ
ردطرحتحولمیانمدتوبلندمدتمامام حهد
پیشب
ییایت ییازبژتال برا
می ند.موید  ژبااع را ها  ۰۱ا بر۵۲[ ۵۱۰۹میر]۰۹۹۱نغازدهد 

شومماتغییرمهیدههد .پهس

ا نونازطریقمجلستدوینقایوناساسیدامد
مهیگهویهیه 
چرابژجا اینکژبگویی «ایقاللدیلی »یا«ایقالل ا ه هبهر مها » 

«ایفجاماج ماعی»؟
برمخدادبژاد باه«ایفجاماج ماعی»

ناولازهمژ بژیظرمننیچژدم ۰۱ا
طغیانصرفیبود-خی دیاج ماعیومردمی
یامیدهددهاست.نیچژمخداد
ِ
ژبازیرعالمتسؤالبردناساسیسیاست َومز ن
سن ی با زیهر عهالمهت
بود
ن
ٔ
سؤالبردنجد ا گویی
ژبرپایژس وزومگوییاس واماست سیی ردوضع
موجودمابژه ب یدوازننبگسلد.گذد ژازاین نیچژمخداد«ایفجام »یبهود 
زیراحاصلفرایندطوالییجمعددنسازماییومبامزاتیبود.اینطومیبود  هژ

ازهیچزاییدهدود.حر تها تودهییوخی ها  وچکبسیام پهیه از
صحبتیمی ن  ژ دم نن مها

ننمخدادهبود.فقطازمخدادها سال۵۱۰۰
ندکامادمپیدمه دکس ندا ودهها ٔا گو یو یبرا ی زیرعالمهت سهؤال
َ
بردنسودومز دمنموز وپروم وامائژپیشنیادهاییدم مهومد اصهالحهات
ما یاتیوج ننبودی .ماح یازسالها  ۵۱۱۰ ۵۱۱۲ ۵۱۱۲از ضهرومت
ن
.موضوعدویاین اسهت  هژ ایهن
تدوینقایوناساسیجدیدصحبتمی ردی

یامضای یازطریقتوافقیسیاسیبژمجرا ییادها حکوم یایداخ ژدد هژ
بژهمژپرسیبرا تبمی گیر دممومدضرومتداد نیایداد نتدوینقایون


شمارۀ ۴۴۱۱
اساسیجدیدوساستشکیلمجلسبازبینیوتدوینقایوناساسیجدیدمنهجهر
دد.منمی قدی ژبرا اینکژببینی نیچژدمجریاناست«ایقالل »استیایهژ 
ژسرایجایپیشنیادتدوینقایوناساسیجدیدچژخواههد بهود .اگهر
بایدببینی 
ِ
تغییر واقییوملموسدمماهیتدو تدیلیمخیدهد یمیتواناز فهرایهنهد 
ایقالبیصحبت رد.اگرماچی دبیژبژدو یتابعووابس ژما ادامهژ دههیه 
[مب نیبرا گو  نوییحکمراییدمدیلی ژطبق نن از بهازیهگهران بهخه 
خبوصیخواس ژمیدود ژهرجا ژممکناست ام هردهها دو ه هی ما دم
ماتضمینیمی ند ییادهاییمنطبقبا
دستبگیرید] ژحقو اج ماعیبنیاد
ٔ
وبرپایژا گو جدید ازتوسیژییسهت
منافعخایوادهها داغلایجادیمی ند

زیستهم یس هی
ژامز  اممادممر توجژقرامبدهدودمهماهنگیبامحیط
ٔ
دمننصومتاینفرایندچندانمادیکالیخواهدبود.یظریژایقهالبهی
داد ژبادد
ٔ
قبلیوزمینژتامیخیننتهال هها بهژ صهومت
دمجریانیادگیر ازتال ها
زیدهوپویادکلمیگیرد.سی جنب فمینیس یدیلیدماینمیهان چهژ بهوده

است؟
بژگمانمنجنب فمینیس یدممباحثژها سیاسی چژدمخیابانهها چهژ
دمداخلخایژها چژدممجلستدوینقایوناساسی وچژدمپهام همهان یهقه 

وود[جامیژدناسفمینیستدیهلهیهایهی 

فو ا یادها داد ژاست.جو یژتا ِ رک
]دممومداهمیتاینمباحثژها واینکهژ ایهقهالل بهژ خهایهژهها و

۰۹۱۲–۰۹۹۲
ً
بس رها خواله ماهدامد  امالحقدادت.
مادیگرفقطازغلبژبریو یبرا یس یازیرعالمتسهؤال بهردن سهرمهایهژدام 
ژدود:پیویهد
سخنیمیگویی بلکژازپیوید یی

سخنمیگویی  ژبایدگسس ٔ
یبراساسایندکلازسلطژجنسی ی
یو یبرا یس بامردساالم .ا گو یو یبرا
یدفرایندها ایبادتسرمایژیی اس فادهمی ند.
قرامدامدوازننبژسودبازتو
ِ
ً
شما گفته ًاید که فمینیسم ذاتا ضدسرمایهداری است.
یمیدای عیناباهمین لمژهااینمطلبماگف ژاییایژ و یبژایهن مهوضهوع

باومدامی.منیکمام سیست-فمینیسهت هسه ه  .اگهر فهمهیهنهیهسه دیهدگهاه
مام سیس ییداد ژباددیادمماهغلبژبریو یبرا ًیس تال ً یکند ٔیاقصاست و
بژفمینیس  یبرا یتقلیلخواهدیافت  ژتقریبامنحبرابژمسئلژیابهرابهر دم
پردازدوننماهدفقراممیدهد یژتغییردما گو ساخ هام 

ییادها دو یمی
ٔ
یدمهمژییادها دو یهس امااگرفقطبژایهن
ما.منمدافعبرابر جنسی
موضوعبسنده نی وا گو تو ید ا گو ایبادت تو یدثروت توزیع ثهروت و
امز  ام ما ژدمحالحاضرپرداختیمیدودزیرعالمتسؤالیبری نیگهاه
بژترویشهمینا گو بیعدا یویابرابر ادامژخواهی داد.
گرایانبژوضوح

دمماهتوافقباماست
شا بینتال دمماهعدا توتال
ٔ
تهجهربهژ  هودتها ۰۹۱۹/۰۹۲۵
دممجلستدوینقایوناساسیدیدهمیدود.

ماستگرایاندیلیوق یاحساس

[پینودژعلیژسا وادومن نده]یشانمیدهد ژ
خش  ننندچژمیتوایندبکنند.بژ سایی ژمیگویندتال برا اجماعوتوافق
دمبلندمدتمطمئنتراست چژمیگویید؟
می تریناجماعوتوافق دممیانا ثریتب مگمردیدیلیاسهت :گهرد هه 
نمدنییروها طبقاتمردمیوبخ ها م رقی.چپگرایاندیلیخیلینسهان
هاوتفاوتها میانخودمادممیر ن دیدهمگانمیگذامید.دمهمهیهن

اخ الف
حال ماستگرایاندیلی ژدممسایژهاتاحدمرگباخوددانمیجنگند وقه هی
دانمیدود بژسرعهت دم یهک صهف قهرام

صحبتازدفاعازمنافعاق باد 
میگیرید.م أسفایژبایدگفت ژنگاهیوهودیام طبقاتینییاخیلیبیش هر [از

چپ]است.منمی قدی ژگفتوگوهمیشژگ ینژا ممکناسهت .مهن هشهت
هسه هنهد  هژ
سالدمپام مانبودهایوباوم نید ژسییایما ردهای.اما سایی ن
بژسادگیتسلی یمیدوید و سایی ژیمیخواهندتسلی دوید تاحد مهرگ از

ن
مابکنید.مئیسجهمهیهوم یهکهی از
رد.تبوم
جیبخودمحافظتخواهند
َ َِ
ب مگترینمیلیامدمها جیان هرگ بژوضعما یاتبرابرثروتمنهدان -مها هیهاتهی
ساده موقت وحداقلی-ح یفکره یکرد.اوپی ازاینکژبهژ فهکهر مهنهافهع
مش رکمردیوحمایتازخایوادهها  امگر بادد ژدم اوضهاع ههمهژگهیهر 
نوییوضیی یبسیاموخی دامید بژتأمینوتضمینمنافعاق باد وطبهقهاتهی
خوداو ویتداد.بنابراین وق ی ژاینبخ سیاسیدمدیلی  ژاقلی یبهیه 
ییستو یقدمتزیاد دامد خواس امتوافقواجماع مهیدهود دم اسهاس بهژ
مینا الپودایی ردنوگذد ناز ناماخ الفهاست.دمدیلیتنیاچی  هژ
سیاستاجماعبرای خولبوده اینگرای است ژهمژچی همین طهوم  هژ
هستبماید فقطتوافقها ظاهر صومتبگیردوتغییرها صهوم اعهمهال
دود امادمییایت بدوناینکژپایژها ساخ ام ا گو بهیعهدا ه هی عهمهیهق
اج ماعی نوییزیرعالمتسؤالبردهدودیاتغییردادهدود.
خیلی ممنون ،خانم والیو .در کارزار مبارزاتی خود متوفتب بتاشتیتد.
برای شما آرزوی آسایش و استراحتی خوب دارم ،اگتر ایتن چتیتزی
است که شما در واقع میخواهید ،نه وزارت در دولت رئیت جتمتهتور
آینده گابریل بوریک.
خندد].ددواممیدوداس راحت رد.

[می

 ۴۴دوشنبه  ۴۱آبان ۴۱۱۱
ٔ
ادامۀ نجات کره زمین مستلزم پایان ...
ً
ٔ
اتحادیژ اموپا ه  ژ ظاهرا سازو ام فرادو ی دامد و
این ترتیب ح ی
ب مگترینمدعیاقدایجمییاست بژخاطراخ الفمشیاعضای  ژمیشژ
دماو ویتدادنبژسودسرمایژدامد دماینگویژتبمی گیر هافلشاست.
ٔ
بری اییاه  ژدیگر ن
اتحادیژ اموپاییست زیر قدمت
مقیدبژتییدها پیمان
دو ی محافظژ امان (توم ها) ادامه میدود  ژ هیچ عالقژا بژ ما کیت
جمییمنابعوتو یدایر یدامید.
ٔ
گذد ٔژ از ٔ
میشژ بحران ایر و اف ای قیمت ایر برا 
همژ اینیا
ٔ
مبرف ننده دم ام ردبییظ وبیبریامژ بازامسرمایژدام است ژدمتامیخ

ن
عاملداخبیدمتخریبسیامهزمینبودهاست.
تو یدایر
ٔ
ژازییمژ ن
دویقرنهجده نغازددودم
دممویدایقاللصنی یدماموپا 
ٔ
ییمژ ناول قرن یوزده بژ اوج مسید مبرف زغالسنگ دم مادینها و
فرایندها صنی ی دمخطو ماهنهن ودم امخایژها ذولفل  ژبژسرعت
مددمییاف ند ودمی یجژمی انای شامگازها  ربنی ژاثرگلخایژییوبژ

ن
خومدیددمجوزمیندامید سالبژسالاف ای یافت.این
دایایداخ نگرما
مدد ژدمچامچولمناسباتسرمایژدام صومتمیگرفت بژدگرگونددن
ایسانها و دم نام نییابژ دگرسایییظای اق باد و

طبییت محیطزیست
ساخ امطبقاتیجامیژمنجردد.
بری اییا ژپیش ازایقاللصنی یبود یخس ین-وبرا دهژها ب مگترین-
ن وده ٔ
نندهجیانبود و یبژزود ن مانوایاالتم حدنمریکایی دمموقیی ی
مشابژ دم تخریب محیط زیست قرام گرف ند( .دم اینجا از پیامدها مس قی 
ٔ
ایساییتوسیژ  شومهاییمثلنمریکاو ایادا ازجملژدمیابود ردنجوامع
بومیانسخنییمیگویی ).

یشست اپ ۵۲دمگالسکو -دیر  ژداهدویراییاق باد ش یساز 
ٔ
یددمبازهزماییدویسلبودهاست-جاییاست ژدمننداهد
میندسی وتو
ٔ
یمای ب مگی از دومویی دو تها اس یمام هس ی  .دم حوزه سیاسی و
خاص دییا بسیام
اظیامات مهبران از زبان فنی و اصطالحات  امدناسی ِ
تخببی عل تغییرها نلوهوایی برا پنیان  ردن این حقیقت بنیادین
اس فادهمیدود  ژ ٔ
برهژ  نوییبحران تغییرها نلوهوایی حاصل قرنها
ٔ
بیره شیاس یمام است ژطینن بخ عمدها ازجیانوظیفژ تأمین

مواداو ٔیژمومدییاز شومها ب مگسرمایژدام بژعیدها بودَ .
امبردهوامو

اس خراج زغالسنگ پایژ و اساس ثروت و قدمت سرمایژدام بری اییایی -و
بودهاست.دست اززمانهمای میودمسال۰۹۹۵/۰۹۱۰بژاین

دیگران-
سو اصل «مسئو یت مش رک اما م مای »بازتالاین موایت تامیخی است  ژ
پیشرفت اق باد دم دییا  نویی بژ این میناست  ژ  شومها دم حال
ٔ
شامدهندگانعمده گازها  ربنیدامید
توسیژمسئو یت م ر یسبتبژای
ژتامیخشانیشانمیدهد ژبایدبیش رینمسئو یتمابرا  ربنزداییاز

باددانبرعیدهبگیرید.
اق
ُ
پیشرفتاو ٔیژبری اییادم اه دادنای شام ربنخودتا۱۶۰تند  ا سید
ن
تاحدزیاد بژمینا بره زدندا ٔ
ودهتو ید اق باد
ربن بژازا هریفر
ن
و اه ددیددمتو یدزغالسنگاست.ه ینژها ایساییوماد اینفرایند
ٔ
نگنجینژ عظی میامتها ایسایی -ازعوامل
 یابود مشاغل ازبینمفاساسی بحران اج ماعی ف ٔ
اینده نن  شوم و پایژ و اساس یابرابر ها 
ییطبقاتیدمعرصژهاییمایندمیایگینطولعمر اد غال بیدادتو


منطقژ
ٔ
برپایژ  امبرد
دممان ونموز وپروم بودهاست.مدد«اق باد ازینویی »
اب امها ما یمثلبومسوقماممو قیمتنتیاموالوداماییها یمیتواید
ٔ
طبقژ
جایگ ین دهژها تخریب دم اق باد تو ید دود .دم اق باد  ازینویی
امگرداهدیاپدیدددندا ٔ
وده تو ید دماق بادها محلی بژخطراف ادن
امکان برخومدام فرزیدان خایوادهها  امگر از زیدگی دایس ژ و تیمیق
بحراناج ماعیبودهاست.بژاینیک ژه بایدادامه رد ژاینیظر  ژدم
ٔ
طبقژ  امگر"سن ی"یاپدیدددهاست -یظر  ژ
مویدمدداق باد ازینویی
سوسیالدمو راسیبرا توجیژپذیر یو یبرا یس اس فادهمی ند-واینیظر
ٔ
ژطبقژ  امگرقابلی مابژعنوانعاملتغییرها عمیقوبنیاد دیگراز
دست داده است چون تو ید سرمایژدام ساخ ام اق باد جیان سرمایژدام 

شمارۀ ۴۴۱۱
پیشرف ژمادگرسان ردهاست دمواقعاساسهمانتفکرسیاسیاست
پذیردوتبلیغمی ند.

ژتغییریاپذیربودنیظ سرمایژدام مامی
و یصرفیظرازاینکژاینتفکربژعنوانحک پیروز خیا یاینعدهو
با این هدف مطرح دود  ژ تردید ضربژ خومدگان از بحران ما ی سال
یسبتبژسرمایژدام ماباوداید یایردباییبرا سر ول نندگان

 ۵۱۱۱
ایدیشژها سوسیا یس یوماهیاف ننییابژقدمتدو یبادد واقییت

ٔ
ٔ
طبقژ  امگرحاالبیش ر
ژطبقژ  امگریاپدیدیشدهاست.تمر
ایناست
دم شومها یوظیوم وازهمژمی تردمچیناست ژاق باد ا نون
دم حال گذام از ا گو " امگاه تو ید جیان" بژ ا گویی پیشرف ژتر از
حا ن
فناوم است وگرای بیش ر بژبرنومده  ردن تقاضا داخلی
دامد .دم پی بیرون نمدن صدها میلیون یفر از جمییت چین از فقر و
ٔ
دمبازه زمایییکیدو
برخومدامددننییاازسط زیدگیمیقول ننه
یسل تقاضا داخلیدمنن شوممدد ردهاست.
ٔ
ژسرایژ ای شامگازها  ربنینییا
امروزهسییمیدودمردیچینما 

دمجیاندممتبژ33یاست-دم۲۶۰تند  ا سید ربنبژازا هریفر-
ٔ
رینسرایژ
ُمجریاصلیدمگرمای زمینیشاندهند دمصومتی ژبیش
ای شامگازها  ربنیمانمریکابا ۰۱۶۲تند  ا سید ربنبژازا هر
یفر دامد و  ایادا  اس را یا  و ساس مرا تو ید سرمایژدام  ره
ٔ
فاصلژ اید ی از نمریکا دم مدهها بید قرام
جنوبی  اپن و ن مان با
دامید.
سؤا ی  ژ دم  اپ ً ۵۲دم گالسکو بیپاسخ مایده است و دم یشست
گروهُ  ۵۱
دممییی طبیا بژننتوجیییشد ایناست ژچگویژمیتوان
بدون بریامژمی مشخص با پش ٔ
وایژ سازو امها یظامتی مؤثر  -ژ
ٔ
بلندپروازایژ
میتواید مایع  سب سودها  الن دود -بژ هدفها

ن
میانمدتیمسید ژسیاس مدامانبژاینماح یازننسخنمیگویند؟

ن
محرکدماس راتژ بقا اتحاد
عبرساخ مانسوسیا یس  ژییرو
جماهیردومو بود دمصومت وی ه ٔ
ینژزیستمحیطیاج نالیاپذیر 
یی بژ همراه دادت .و ی همین عناصر سوسیا یس ی دم اس راتژ 
اق باد چیناست ژدمپی گرف نمویکرد بریامژییدمنن شومما
برا اجرا ه زمان  ربنزدایی تو ید و  امبرد بر و حفاظت از
پذیرمی ند .نینقدمتدومو مابابر مساییوبرقی

زیستامکان


محیط
ردنمرتبطمیدایست.اینفکردمننزماندمستبود وامروزهح ی

دمستتره است.مامیتوایی می اناثرگرمای  ٔرهزمینمادمتخریب

بویهایی  ژ عامل بقا جیان طبییی و موجودیت
توقفیاپذیر زیست 

ن
.تبومیابود حیاتبرمو  ٔرهزمین
ایسانایدبادقتعلمیتییین نی

ٔ
ن
داوطلبایژقدمتاق باد وسیاسیا  ژ

نسان
تراستتاتجس واگذام
ٔ
یامطبقژسرمایژدام است بژمردی.برا اینواگذام بایدفیاالیژ
دماخ
ودید .دم زمایی  ژ ایقالل صنی ی گایها یخست ما دم ماه تخریب
برمیدادت  امل مام س دم سال  ۰۱۰۰یودت" :ما باید
محیطزیست 

پیویدذاتی میان ما کیتخبوصی حرص و نز جدایی  ام سرمایژ و
ما کیتامضی پیویدمباد ژومقابت پیویدامز و اه امز ایسان 
پیوید ایحبام و مقابت و غیره یینی پیوید بین یظای پو ی و  ل این
بیگایگی ما دمک  نی  ( ".امل مام س دستیود ژها اق باد و
فلسفی  ۰۱۰۰فبل« ِامبیگایژدده )»دمدرایطامروز مایی بایداین
واقییت ما دمک  نی  ژ یجات  ٔره زمین مس ل ی پایان دادن بژ یظای
سرمایژدام است.


تصحیح و پوزش
ٔ
یامژمردی« دممقا ٔژ»ح لتودۀایرانازمشیسیاسی
دمدمامهٔ » ۰۰۰۰
تشکیالتیاصو یومبامزۀایقالبیخودمنحرفیخواهددد!« بژاد باهنمده بود»:ویراس ام علی دیباز  ادم سابق ح ل و همکام امروز 
سااه « ...ژدمستنن»ویراس ام عبدا لژدیباز  ادمسابقح لو
همکامامروز سااه« ...میبادد  ژبدینوسیلژوباپوز تبحی می
دود .زیده یاد مفیق علی دیباز از دالومان توده ا بود  ژ دم زیدان
بدستد خیمانم ی جانباخت.

شمارۀ ۴۴۱۱

 ۴۱دوشنبه  ۴۱آبان ۴۱۱۱

ٔ
نجات کره زمین مستلزم پایان دادن به
سرمایهدارى است

ٔ
فاجعه آبوهوایی جلوگیری کرد .و ُ
پیشبرد
بدون برنامهریزی نمیتوان از
َ
چنین برنامهای ،مستلزم متوقف کردن سودورزی سرمایهداری است.

اپ (COP26) ۵۲یا ً ۵۲مین یشست سران  شومها دم همای نلوهوایی سازمان
ملل م حد دم گالسکو ظاهرا جایی است  ژ مهبران جیان و فیاالن زیستمحیطی و
تغییرها نلوهوایی  امدناسانوپژوهشگرانعل وفن ومسایژهادمفضاییدوس ایژبا
وگومی نند.


یکدیگردیداموگفت
اما این ن
توهمی بی ییست .اگر جو بایدن و بومیس ًجایسون مئیسجمیوم نمریکا و
َ
یخستوزیربری اییا گش یدمم روگالسکوب یند اح ماال لیم لکوبدوبیراهازمردمی

خواهند دنید  ژ از این موضوع یاماحتاید  ژ در ت نندگان دم همای  امت بلیت
ٔ
تواینددمسراسردبکژ حملویقل
ویژها دمیافت ردهاید ژبااس فادهازننبژماح یمی

دیر گالسکووح یدمبخ ها خبوصی ٔ
دده ننمفتونمد نندو یاها یعاد 
گالسکومجبومیدباخریدبلیتها م یددوگرانقیمتبژمحلمومدیظرخودبروید.

ٔ
یمویژ گویایی از یا امنمد هایی است  ژ هرجومرج یظای بازاممحوم
این وضع
سرمایژدام بژزیدگیمردیتحمیلمی ند .اموانتشریفاتیبایدن ژدامل ۰۱۱خودمو

بن ینسوزبامبرفباالبود ه یماد ازیابرابر ها جیاییاست ژقراماستموضوع
ٔ
یشاندهنده تمای ها طبقاتیغا بدمجیان امروز 
بحثهادم اپ ۵۲بادد و ه

است.
دم نس ٔ
ایژ گردهمایی گالسکو و بژمنظوم نماده ددن برا در ت دم این گردهمایی 
دممیدمجلسژا خبوصیباه دیدامو

غولها ب مگبوم واز دم نفرایسگروه ۵۱

گفتوگو ردید.موضوعتغییرها نلوهواییدمصدمدس وم اممسمیاینجلسژبود دم

حا ی  ژ اقدای برا  مر ماست  ردن و بیرون نمدن از بحران اق باد  نویی
ن
سرمایژدام  ژ با یگراییهایی جد دم مومد اثر همژگیر  نویی  ووید ۰۹-و

همژگیر  ها اح ما ینیندهدمبحراناق باد همراهاست فکرنییاماسختمشغول

ردهاست.
ن
دماطرافمحلجلسژ  ژبژددتتحتمراقبتپلیسبود فیاالنزیستمحیطیو
نلوهواییو امگراناع بابیواعضا سندیکاها  امگر می ر ازدر تهاییمثل

ویرپول ن ی ا یا و ِف ِد س با یکدیگر گپ میزیند .فیاالن سندیکایی ای ا یا دم صفوف
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پیام گیر ما

009400
30734232

م حد دم همبس گی با " نفدماسیون سراسر  ام ای ا یا"
ن
ژبژطومسن یگرای بژچپدامدوساخ مانمر 
)(CGIL
نن هف ژ قبل مومد حملژ جوخژها فادیس ی قرام گرفت 
ماهپیمایی  ردید .نیچژ دم فرهنگ سیاسی ای ا یا م مای است 

تبادلیظر و امتبا گیر ماحت بین فیاالن زیستمحیطی با

ٔ
چپوطبقژ امگروجنب  امگر است.
دخبیتهاوییروها

ٔ
ُ
دمزمینژضرومتاتخاذتا یکهایی ژمایعوم ِخلجلبحمایت
تودهها از سیاستها ترقیخواهایژ یبادد دمسها زیاد 

میتوانازاینفیاالننموخت.

جنب  امگر باید بیش ر بژ جنب ً زیستمحیطی ی دیک
دود وفیاالننلوهوایی  -ژمیموال پیویدتنگاتنگیبا امگران
ٔ
دمیقطژ تو ید
م شکلیدامید -بایدم وجژبادند ژاقدایمس قی
یااقدامیتودهیی ژبژطوممشخصصاحبانصنایعوفرایندها 

ن وده ننده ما هدف قرام میدهد اثربخشی ویژها دامد.
ه وطنانمیمو یماددمنانماییس ند ومایباید ام  نی  ژ
نییافیاالنزیستمحیطیماددمنخودببینند.

برگردی بژ همای فرایسژ .ضمن سفر از ای ا یا و عبوم از
دیرها فرایسژ بژخوبی میتوان دید  ژ فرایسژ چقدم دم تو ید
پذیرسرمایژگذام  ردهاست.م امععظی گندیدم

ایر تجدید
هاییطوالییازتومبینها باد پودیدهدده

مر فرایسژبامد ژ
است.دو تفرایسژقبددامدمی انتو یدایر تجدیدپذیرمااز
زیر۵۱دمصد نویی تاسال ۵۱۹۱بژ۹۵دمصد لتو یدایر 
شوماف ای دهد.دمحالحاضر00دمصدایر  شومازایر 
ییتأمینمیدود.

هس ژ
ٔ
اتحادیژ اموپا تفاوتها بسیام گس ردها دم
اما دم  ل
سیاستگذام دماینزمینژوجوددامد.همیناخ الفهاازعوامل

اصلی یا امنمد و بیی یجژ بودن بحثها برا هدفگذام دم
اه می ان ای شام د  ا سید  ربن بوده است« .دوما 
ٔ
(اتحادیژ) اموپایی »دم اواخر ا بر (اوایل نبان) امسال بحث
مفبلی ما دم یشست وزیران محیط زیست دم  و امبومگ پی 
شید .شومهاییمثلن مان سوئد هلند ودایمامکدمدمال
اموپا ژاز حا صنی یتوسیژیاف ژتریدوتو یدصادماتمحومدامید
ٔ
رمنطقژیوموبیرهمیبرید-
نییایی ژخیلیبیش رازبقیژ ازچمایعایجایاقدایها الزیبرا ای قالبیدمدسرتربژایر پاک

هس ند.
فرایسژ خواهان ایر هس ژیی چشمگیرتر است و ن مان
طرفدامگازاست ومیاملژا باموسیژبرا دمیافتگازازطریق
خط  و ژ یومد اس ری  ۵دم مر اخ الفها اساسی دم میان
شومها عضو یاتو است .اسااییا  ژ پیشگای  شومها جنول
اموپااست طرفداماقدایجمییبرا خریدوایبادتمنابعایر 
است دم حا ی  ژ بحران زمس ایی بسیام از  شومها فاقد
ذخایر  افی ما تیدید می ند .بژ

ادامه در صفحه ۴۴

کمک مالى رسیده

بژمناسبت۱۱مینسا گردح لازتومی و۲۱دالم
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