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گهرایهد وخامتبیش رمیفرودس انبژ

۰۰۱۱نبان۹ابراهی مئیسی یکشنبژ
امز  دهدیهد  دموا ن بژسقهو 
فشهام و تهیهران سیایدمبازامبومس

تها“ دامان گفت:سرمایژ تدبیر دود
مهردی یوسایاتبومسباعثیهگهرایهی
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 هرد:میاوناق باد مئیسی  اعالی
اح مالزیاددمنذم]ماه[خبهرهها "بژ

ایهن خوبیبژمردیخواهدمسید"]![.
یهادنومبند خا ی فهریهبهکهامایهژ ها 

ادعاها دموغینحسنموحاییاسهت
گیر واگیر  هرویها ژدمدرایطاوج

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

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

دامن زدن به  
هایى انحرافى و  بحث

نامربوط در شرایط 
خطرناک کنونى 

 کشورمان! 

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۵افزایش تكان دهندۀ فقر در ایران                                           ص 
انقالب اکتبر، شعلۀ ماندگار امید به آزادى، برابرى، عدالت 

 ۸اجتماعى، صلح و سوسیالیسم                                                      ص 
 ها باید هوشیارى  ها هم مثل راست کامیال والیو: چپ

 ۹شان را حفظ کنند                                                            ص  طبقاتى
 ۴۱دارى است ص  نجات کرٔه زمین مستلزم پایان دادن به سرمایه

ضمیمۀ کارگرى 
، »نامۀ مردم«

  ۵۱شمارۀ 
 منتشر شد!

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

هشه هادمهیهن” اخیرًامحمدعلیعموییدمپیامیصوتی ژبژ منهاسهبهت
بهژ“ میر۰۱”دمتامیما “ سا گردبنیایگذام ح ل من شرددازیامژا  ژ

ما۰۹۹۱زیدهیادمفیقعلیخاوم دمتیر یود ژبودیاد ردوم نننیهامهژ
 یی برا ای شامدماخ یامهمینتامیماقرامداد.

اینکژاینیامۀدخبیبژمفیقخاوم پسازسژسالوبیدازدمگذدهت
جها مفیقخاوم بژاینصومتای شامبیروییوعمومیپیدامی خهود  نهد

ها بسیامدامد ژپرداخ نبژننمابژوقتدیگر واگذاممی نیه .پرس 
سؤاالتیبژح لمسیدهاستتوضیهحهی  ازنیجا ژدمطولهف ژها اخیر

 مخ بردماینزمینژضروم است.
مفیقخاوم یامۀدمیاف یازمحمدعلیعموییمادمجلسژهیئتسیاسی

دم۰۹۹۱دمدیریوم مطرح ردوازبقیٔژاعضا هیئتسیاسیخواست ژ
اینبامهیظربدهند.مفیقخاوم دمتبادلیظرباهیئتسیاسیاعالی ردیهد
و سهاهاه  ژاینیامژماادامۀهمانتوطئژها وزامتاطالعاتواطالعات
تهودۀ   ۳ادامه  در صفحه تال هاییمایندیامژ"ن.ک"برا منحرفومخ ل ردنمبامزۀح ل

اینبیاییٔژها  موییستو امگر امضا نندهٔلح 
ابهراز سهودان مهردی بها ما خهود مش رکهمبس گی

]  ۵۱۵۰ا  بر۵۲ نند  ودتا یظامیموزدودنبژمی
 نند وخواسه هام[ماقاطیایژمحکویمی۰۰۱۱نبان۹

اسهاسهی بازگشتفوم یظ سیاسیمب نیبرقهایهون
پی از ودتا موزدودنبژهس ند.ح ل مویهیهسهت

بها سودانتحوالتاخیرپسازموزدودنبژما ودتا  املامت دایس ژاست هژ

بیانیه مشترک: ما با مقاومت مردم و 
هاى سودان در برابر کودتاى  کمونیست

 کنیم! نظامى ابراز همبستگى مى

  ۳ادامه  در صفحه 

 ژماهف ژدوی نفرایساقلیمیدمحا ی
 سهر٦٢جیاییگالسکو) وپ پشهت ما )

عنواننخرینامکانگذامدی  ژازننبژمی
بهرا عبامتبرا ادامٔژزیستیابژ دیهگهر

پذیرساخ نتغییراتعمدهاقلیهمهیبازگشت
برید یگاهیبژمبوباتاو یژسازمهانسازدیایمی ژادامٔژزیستماغیرممکنمی

ا برا مبامزهباتغیهیهراتمللم حددممومداهمیتهمکام جیاییویی منطقژ

حل مشكالت محیط زیستى به 
اى  اراده و عمل مشترک منطقه

 و جهانى وابسته است

  ۱ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱آبان  ۴۱دوشنبه     ۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

مهحهیهطاقلیمیبسیاماهمیتدامد. نفرایسسازمانملل م حدپیرامون
خهود۰۹۹۵زیستوتوسیژدممیودو اییرودم وئنسال دمبیاییژمبوبهژ

ازهدفماهمکام جدیدوبرابرجیاییازطریقایجادسهطه  یهو ههایهی
بهاهاوملتها  لید وجامیژها بخ تشریکمساعیمیاندو ت ها

مهحه هریها بینتال جیتییلبژتوافق ما ا مللی ژمنافعهمهگهان
اعهالیدمردهوازیکاامچگیمحیطزیستجیانحمایتبژ عملبیهاومد 

ها اولودویوهف  اینمبوبژتأ یدمشخبیبراههمهیهت رد.اصل
 هابرا حفظمحیطزیستدامد.حفظمحیطزیستوهمکام دو ت
ههاها توسیژپایدامقرامدامد.ایساناصلاول:ایسان دم ایونهدف

 اید.ا سا  وخال دمهماهنگیباطبییتمس حقبرخومدام اززیدگی
ا مللی اصلدوی:بنابر"منشومسازمانمللم حد"واصولقوایینبین

ماسه ها  شومهاازحقحا میتبرا بیره دم خهود مهنهابهع از بردام 
ایدیقینا ومحیطزیس یخودبرخومدامید ومسئولها توسیژسیاست

ها ژدمقلمرویازیریظامتایشانصهومتگویژفیا یتحاصل نندازاین
دهانگیردبژمحیطزیستدیگر شومهایامناطقخامجازقلمروملهیمی

 دود.ا وامدیمیصدمژ
واصلهف  : لیژدو ت سهالمهت هادمحفظویگیدام وبازیهافهت

موحهیهژایسجایا وسیس   مشهام هتها  رهزمینوبها از ن هنهده ا 
مه هفهاوتبین سهیه  بهژ تهوجهژ ا مللیبایدبایکدیگرهمکام  نند.بها

ها مخ لفمسئو هیهت شومها جیاندمتخریبمحیطزیست دو ت
مش رکامام فاوتدامید. شومها توسیژیاف ژباتوجژبژفشامهایی هژ

بهژها ننجامیژ تهوجهژ بها یهیه  هابرمحیطزیستجیاییوامد ردهو
دمهاومنابعما یتکنو و   ما خهویه  ا  ژدماخ یامدامیدمسئو یهت

  نند.مابطژباتال جیاییبرا توسیژپایدام اذعانوتأییدمی
گذمد و یم هأسهفهایهژازتامیختبویبننبیاییژی دیکبژسیسالمی

هه تنیا اه ییاف ژاستبلکژبسیاموخیه محیطییژبحرانزیست تهر
و جهیهایهی ددهاست.مسلمًاحلاینبحرانجیاییبژتشریکمساعهی

بسهیهاممنطقژ دهرایهط ا یی ییازدامدوازاینجیتاست ژباتوجژبهژ
سهیهاسهی وخی محیطزیست شوممانازیکطرفودرایطجغرافیها 
یهقها  از بهرخهی دم پیچیدٔهننازطرفدیگر پیشرفتدرایطاقلهیهمهی

 پذیرییست.ا امکانها منطقژمانبدونهمکام میین
بهژعنوانب مگماندمیا خ مبژدمدمالمیین تریندمیاچژجهیهان 

دهدهترینمناطقاس راتژیکجیاندمسالیکیازمی  ها اخیرتبدیل
دمیهایهیبردام بیاست.اف ای مداخلژایسانوددتبیره مویژازمنابع

ایهواعازجملژگویژتنوعزیس یدمیاچژخ م ژدمبردامیدٔه و ها گیاهی
دهدن پهدیهدام مهوجهب  جایومانونب یانوذخایروسیعگازویفتاست

دهدهمشکالتجد زیست نن دم ازمحیهطهی بسهیهام  ا هنهون ایهد.
وها چندملی یوعظی یف یدماس خراج ذخیرهدر ت ساز  ای قهال

و دامیهد فهرو یفتوگازدمیا مازیدماندمبازامهها جیهاییفیا یههت
حهادهیهژ۰۵بی از  شهوم پهنهش دم ننمیلیونیفردمحادهیژخه م ا 

ویقلمهوادها وسیعیف ییادیازاس خراجویی حملاید.ن ودگیسا ن
ومیرنب یانوها صنی یبژدمیامرگطرفوومودپسالیف یوگازازیک

دهدههاییجبرانصدمژ ازایهنیاپذیربژاقلی منطقژمامهوجهب مو  ایهد.
 شومها منطقژباتبویب نوایسیوییدممومدمحیطزیستدمیا خه م
مههاده دم دمصددپاسخدادنبژمشکالتعدیدهاقلیمیمنطقژبرنمدیهد.

ها  نوایسیهوننومطرفچیهامیقهسمتدویاینتوافقنامژ وظهایفا  ای
بردمردهددهاسهت هژبهراسهاسنن هریکازم ییدانبژ نوایسیون

صومتمهش ركدمخبوصپیهشگیر   هاهه  ایدجداگایژیهابژموظف
از اسه هفهاده و ن رلن هودگیدمیها حفاظهتواحیها محهیطزیهسهت 

یهبهادهدگویژمنابعدمیهابژ مضهر دمیهایهی ا  هژبهرا محهیطزیههسهت
ا مللیمربوطژبرا تحققاهدافها بینهمکهام بهایکدیگروسازمان

ایهن  هژ اسهت ایهن  نوایسیوناقهداماتالزیماایجایدهند.واقهیهیهت
بهرا ا مللیبژا وبینها دیگرمنطقژ نوایسیونو نوایسیون تنیایی

وهامابژهاتییداجرائیمبوبژدو ت دیبالیخواهددادت.من یا امپهایهژ
خبهوصهًامبوباتایناجالس زیسهت هابژ ودندگانوفیاالنمحیط

مهیافراد  ژدماینمناطقزیدگیمی ما بها ننداینفرصهت تها دههد
خهواسهتا مؤثر اع هرا دهیسازمان و طهریهقهها هها از ما دهان

سهازمهان ایال و  هرده دو ه هیها مخ لففیا یتعلنیمطرح هها 
ا هازیرفشامقرامدهند. امزاممنطقژمربوطژمابرا اجرا اینخواس ژ

اجهرا فیاالندفاعازمحیطزیستدماینماهمسلمًامی توایدماهمابرا 

دچهامهادم نوایسیونهموام ند.یکمنطقٔژدیگرازمییناینمبوبژ  هژ مان
ا امکانبهازیهابهیمحیطیاستوج باهمکام منطقژمشکالتعدیدهزیست

مهنهابهع درایطمحیطزیستدمننوجودیدامد منطقژخلیشفامساست.وجهود
فهاضهاللعظی گازویفت جنگ ومود وسهیهع   شه هیهرایهی مه هیهدد  هها 

هها تو ید نندگانموادصنی ی شومها حوزهخلیشفامسبژنن وجودپایهگهاه
تهلهخونمدیاوگانیظامیومفت پسهال ومود یهیه  و نن دم ها عظی جنهگهی

ایهن ندیریندمصد لنل۹۱ها ژبی از ندیریننل دم ما جهیهان ها 
موزوضییتمحیطدویدبژخلیشفامس باعثوخی ددنموزبژمنطقژداملمی

 اید.زیستدماینمنطقژدده
زیسهتد یلدرایطویژهزیستبژ مهحهیهط محیطیخلیشفامس دف ربریامهژ

ما۰۹۱۰سازمانملل)یویپ(دمسال خهود اعالی رد ژامکایاتعلمیوفنی
 هنهوایسهیهوندماخ یام شومها ساحلیخلیشفامسمی گذامد.او ینیشهسهت

عهنهوان۰۹۱۱ا پسازفراه ددنمقدماتنن دمسالمنطقژ برگ امددوبا
مهومدسازمانمنطقژ  هویهت ا حفاظتازمحیطزیستدمیایییا نهوایسهیهون

حهوزه  شهومهها  دناساییقرامگرفت.این نوایسیون سند قایوییاست ژ
عهربسه هان خلیشفامسودمیا عمانداملایران عرا   ویت عمان قطر 

دهده  هوده سیود  بحرین واماماتم حدهعربیدمننم یهیهد هها ایهد
 امببندید.این نوایسهیهونمش ر شانمابرا حفاظتازمحیطزیستدمیاییبژ

مهحهیهط از سیمادهدامدوباهدفتییینوظایفاعضابرا حفاظتوحمایهت
مهیهر زیستدمیاییخلیشفامسودمیا عمانتدویندده دم اید ژهمهوامه

اید.دماین نوایسیوناز شومها ویقلدمیاییتیدیدن ودگییادیازدمیاوحمل
ماهها دمسهرزمهیهنها اق باد واج ماعیعضوخواس ژددهفیا یت دهان

 طوم تنظی  نند ژموجباتن ودگیمحیطزیستدمیاییحوزهمافراه یکنند.
از: پنشمنبعن ودگی ژمومددناسایی نوایسیون ویتقرامگرف ژعهبهامتهنهد

ون ودگییادیازتردد ش ی  شه هی از زائهد مهواد ها ن ودگییادیازتخلیهژ
بردام ازمنهابهعهواپیما ن ودگیواقعدمخشکی ن ودگییادیازا  شافوبیره

ها ایسان.تأ یدبربس روزیربس ردمیاوسرایجاین ودگییادیازسایرفیا یت
دیهگهراینمنابعن ودگیازجملژویژگی بها مهقهایسهژ دم ها  نوایسیون هویهت

ا تنظی ددههاییاست ژتا نونبرا حراستازدمیاها منطقژ نوایسیون
بردام ازدنوماسژا  ژبیش رمدیظراستن ودگییادیازبیرهاست.ن ودگی

 هامخهایهژبرا دیرساز ودیگرفیا یت ایهجهاد ازجهمهلهژ هها ها صنیه هی
دمطوم  ژاینفیا یت ناست بژدیریننل مهیهگهو هابژمخ ل ردنتو یهد

مهنهابهعخلیش ویتونل ها مجاومبحرینمنجرددهاست.برا مقابلژبااین
صومتمش رك لیژدویدتنیایابژها عضو نوایسیونم ییدمین ودگی دو ت

 هویهتاقدای ها الزیمادمپی بگیریدوبایکدیگرهمکام  نند. نوایسهیهون
 هژبرا حفاظتازمحیطزیستخلیشفامسهدف داده قهرام هاییمامدیهظهر

 هاعبامتنداز:ترینننمی 
جلوگیر و اه ن ودگیمحیطزیستدمیاییومبامزهبان ودگیدممنطقژ •

 دمیاییخلیشفامسودمیا عمان.
و • یهفه هی همکام دمزمینژحمایتازمحیطزیستدمیاییدمبرابرن ودگی

 ها ایساندمخشکییادمیا.دیگرموادمضریادیازفیا یت
مهحهیهطهیچها توسیژصنی یبژحبولاطمینانازاینکژجریان • وجژبژ

ما ایسهایهی سهالمهت زیستدمیاییمنطقژنسیبیرسایندومنابعزیدهننو
 خطرییندازید.بژ

  ویدمپی گرف نمو مدیری یجامعدماس فادهازمحیطزیستدمیایهی •
 ها ساحلی.ویاحیژ

دمیهایهی.ها منطقژتوسیژهمکام  • زیسهت ا باهدفحمایتازمحیهط
دوید ژدممحدودۀدمیائی ژها عضو نوایسیون ویتم ییدمیدو ت

ن هودگهی از دمدمولجغرافیائی نوایسیوناستبژجلوگیر ویا اسه هن
 محیطزیستاقدای نند.

وجهودا بی ازچیلسالمیاگرچژازامضا اینپیمانمنطقژ بها گذمد 
ماترددناوضاعمحیطزیستدماینمنطقژمی مییناینم أسفایژوخی  مان

وها  هنهوایسهیهونطوم ژدمباالگف ژدد وجوداینپیمانداهدی .همان هها 
هاخودعملیددنموامدتییدددهازسو دو تخود ا مللیبژقرامدادها بین

ا گردد.تنیاتضمیناجرا اینمبوباتحضومجنب اج ماعهیماموجبیمی
قدمتمنددمدفاعازمحیطزیستاست.م أسفایژفاجیٔژتغییراتاقلیمی رٔهزمین
گریبایگیرهمژیوعبشرخواهدددوبژاینیانن شومجداگایژمحدودیهخهواههد

بهدون٦٢ها  نفرایساقلیمیجیاییگالسکو) وپماید.مسلمًاتبمی  (ییه 
ووجودجنب قدمتمنداج ماعی بهنهیهادیهن تهغهیهیهرات ا جیاییبرا ایهجهاد

سیس ماتیک ژب وایددرایطاقلیمیسیامهمامابیبودبخشد تضمینیبرا اجرا
 یدامد.

 ادامۀ حل مشكالت محیط زیستى به  ...



 ۴۴۱۱شمارۀ     ۴۱۱۱آبان  ۴۱دوشنبه    ۳ 

 ادامۀ بیانیه مشترک: ما با مقاومت مردم ...

.بژیظرمفیقخاوم اینیامژتالدیدمپردهبودبرا ساردندایدایرانمی
تشکیالتومفقا ح بیدمدمون شومبژ سی ژبژگف ژخود تهحهت

ا ذ رمی ند هژ:یظامتدایمیوزامتاطالعاتم ی قرامدامدودمیامژ
ههرچهنهد"وزامتاطالعاتیژ  هژ تنیامنوخایۀمرازیریظرو ن رلدامد 

و امتهبها  وقتمرابژوزامتاحضاموهمراهباتیدیدها مرسوی یسبتبژ
 نند. هاموگوهای بامفقاودیگردوس انجریایاتسیاسیاع را میگفت

بژجاییمسیده ژبرا بژای وا شایدنمندمام ازمفقایی ژبیش ریه د
 اید..."نیندیی احضاموتحتبازجوییقرامدادهمنمی

 هرد: هژ مفیقخاوم دمادامژابرازیظر دمبامٔهاینیامٔژامسا یتأ یهد
بهایویسندهیامژمی خواهد ژدما)یینیمفیقخاوم ( امتانهمانتماس

بها ایهنهجها هه  اح البرادمدمخامجباددومن)یینیمحمدعلیعمویی(
همراهیدیگرانتشکیالتایرانمابرای انخواهی گرداید."یامژدهخهبهی"
بژمفیقخاوم یژصحب یازییادها ح بی ازجملژ می ۀمر   حه ل
حه بهی بژمیانمینومدویژازمفیقمیخواهدتادماینزمینژازییادها 
 هژ اسهت بهاوم ایهن بهر یظرخواهی ند.بژعبامتمودنتریویسندهیامۀ
سریودتح لسیاسیطبقٔژ امگروزحم کشان شومباسابقٔژهش ادسا ژ

 مامیتواندمیکیامژدخبیوباتبمی دویفرحلوفبل رد.
ن یک ۀمی دیگراینکژدمسراسریامژیژادامها بژسیاست مهدون ها 

ایقالبی ومبامزهجویایژح ل  ژبرنمدیظراتوخردجمییمفقادمپلنویها
ایهن دم و نگرههاستددهاست ویژبژتال هاییادامهددهاست ژ

بها۰۱هاتامیما سا یاازطرف"ماهتوده"وزامتاطالعات)وتازگی و مهیهر(
حه لتأییدمحمدعلیعموییبرا خددژدام ردنسیاست ل ها مبهون

“ قویپرا نهده” صومتگرف ژاست.گویااینیایژتوطئژ بلکژ"خودزیی"ها 
بهیهن تودها هابودهاست!وا ب ژمشخصیی ییست ژچگویژمیتوان
سهردامایه   و اسهالمهی"  سایی ژسیاستویظردان"دفاعازحکومت

اتحادو” ادامۀ"دفاعازخطامای" "یفیدیک اتوم "دمایرانوادامژسیاست
بها“  ای قاد اسهت والیهی حهکهومهت دمچامچول"مبامزه ژبر ژ"دمدمون

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
یهامهژ ایهن ضمنمطلع ردننییاازیظراتمفیق ازمفقادممومدبرخومدبا

برا یظرخواهیدم۰۹۹۱یظرخواهیدود.یامۀمحمدعلیعموییدممیر
ضهمهن اخ یامهمۀمفقا  می ۀمر   قرامگرفت.مفقا  می ۀمر ه  
تأییدامزیابیمفیقخاوم ازاینیامژواهدافپشتنن وتوطئژدایس ناین

هاحر تبرضدح لتودٔهایران برضرومتبرخومدقاطعح لبااینتوطئژ
ههئهیهت بها مشهومت دم خهاوم  تأ ید ردید.دمضمن بژپیشنیادمفیق
سیاسی مهبر ح لبژاینی یجژمسید ژپاسخبژاینیامژتاهنگامی ژ

 ای شامبیروییپیدایکردهاستضروم ییست.
 

 دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
  ۵۰۱۱آبان  ۵۱

یقضسندقایوناساسی بژطومیکجایبژبرا ایحاللییادها دو تای قها هی
 اید.بندمی سندقایوناساسیمازیرپاگذاد ژ۱عمل ردهاست.مهبران ودتا

 هردهها  امگر وسازماننییاهمچنیناتحادیژ ایهد.ها مردمیمامنحل
یهیه  مهبرانسیاسیواعضا هیئتدو تویکعضوغیریظامیدوما عا ی

 اید.بازدادتدده
 ودتاچیانمی از ) هژ ۰۹خواهندسودانمابژبرهٔژپی ازایقاللدسامبهر

 هژ[نغازدد(بازگردایند.ایناقدامیبی۰۹۹۱نذم۵۱] ۵۱۰۱دسامبر ثمراست
 ترددنزیدگیمردیسودانخواهددد.می  وسختباعثخون

ها امضا نندٔهاینبیاییژاطمیناندامید ژمردیسوداناجازٔهموفقیتح ل
بهژ بژ ودتاوضدایقاللیخواهندداد.جوایانواقشاممردمی"ایقاللدسامبهر"

برخهومدام «تال خودبرا ساخ نسودانبی ر  ژاز"نزاد  صل  وعدا ت
دم  هژ بهود بادد) ژدیامایقاللودیام نگرٔهدش ح ل موییستسودان

 [برگ امدد( ادامژخواهندداد.۰۹۹۲] ۵۱۰۲سال
ما خهود نیهنهدٔه و مردیسودانحقدامیدحا میتدمو راتیکداد ژبادند 

 نمی  وبژطوممس قلتییین نند.نزادایژ مسا مت
ماازع یمردیسودانبرا م حدددندماع را بژ ش امامت حهمهایهت

وا ازمیراثسال نی .اقدایامت یشایژمی هاحیاتنندمم ی دیک اتهوم  
دمسرچشمژگرف ژازتامیخجنایت مهردی هاییاست ژبادخا تفیا  علهیهژ

 مح بژمهبر عمرا بشیرمرتکبددهاست.دومانم ی دیک اتوم بی
دهانماهمبس گیخودمابامردیسودانوح ل موییستسوداندممبهامزه

   نی .دمماهوحدت دمو راسی ومهاییاج ماعیابرازمی
 

 حزب های امضاء کننده
 

 ح ل موییستاممنس ان
 ح ل موییستنم ای ین
 ح ل موییستاس را یا

 بحرین-تریبونم رقی
 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(
 ح لتودٔهایران

 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
 ]PKP 1930]ح ل موییستفیلیاین

 ادامۀ اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزى...

 ح ل موییستپرتغال
 ح لسوسیا یستمومایی

 ها صربس ان موییست
 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

 



 

 ۴۴۱۱شمارۀ   

جلهوگهیهر زیدان ها
  نند.

دبکژحقو بشهر
 ۰۱ هههردسههه هههان 

 ۰۰۱۱ مههههاهنبههههان
مههفههبههل گهه امدههی

زیههدان ههها دمبههامٔه
یهظهر زیهر "مخفی"
و وزامتاطهالعهات
دم اطالعاتسهاهاه
امومهیهژ  دیرهها 
سنندج و رمایشهاه
من شر ردهوازمایش

دکنجهژ هها بودن
ددیدوتجاوزدماین

دادهزیدان خهبهر ها
ایهههن دم اسهههت.

بهژ ازگ ام   یهقهل
از داهدانعیهنهی 
بهازداده هگهاه وجود
سهلهول بهژ "مشیوم
قبر"دمزیدانامومیژ
 هژ دهده خبرداده
زمههان دم "صههرفههًا

 امگرف ژدکنجژبژ
"بهیهیهو دود"وگف ژددهاست ژبرخیاززیداییانبژمی ده ه  علتددتضرلو

واید."دمبخ دیگر ازاینگ ام بژپرویدهچندزیداییدمزیداندده امومهیهژ هها 
سنندجادامهددهونمدهاست:"یاصرعیسی سهال دم۱۹زاده دیرویداهلسلماس 

نمهده زیدانامومیژتحت"دکنجژددید" ش ژددهاست." دماینگ ام همهچهنهیهن
است:"دمزیدانسنندج ابراهی  طف سهال دم ُ هرد  دم۱۲ا لیی فیالدایشجویی

دهکهنهجهژاید ژاوبژزیدانجانخودماازدستدادوبژخایوادهاینزیداییگف ژ عهلهت
 بهاخهت ۹۲ ش ژددهاست....دماینگ ام بژپرویدهساموقیرمایی ژسال جهان

بهودهادامهددهونمدهاست ژ"نثامضرل مشهیهود  هامهاًل وجرحبربدن"اینزیدایهی
۰۹۹۲ماهد ۵۰است."جسدساموقیرماییموز او۰۰دمحا ی ژ بهازدادهت از موز

زمهانگذدت بژخایوادهمی نن دم ا تحویلدادهددومسئوالنحکومت"اسالمی"
گف ند ژساموقیرماییدمجریان"دمگیر مسلحایژ" ش ژددهاست.زینبجال هیهان 

ودیگرزیداییسیاسیُ رد یی دماینگ ام بژ پهرداخه هژ موایتتجربژخودازدکنجژ
گف ژاست ژبازجویانبرا گرف ن"اع رافاتساخ گی"بامهااومادکنجژدادهودال 

داخهلحد بودهاست ژبامهابژهابژایدو"ددتایندال زده بهژ بهیهیهو  صومت
باحکه ۰۹۱۲استوازنذمماه۰۹۲۰سلولبازگردایدهددهاست."زینبجال یانم و د

اسهت.حبسابد سنگین ترینحک دممیانزیداییانسیاسیزن دمزیدانم ی گرف ام
ها هیس ریکد خهیهمهاناوبژعضویتدمگروهپژاکم ی است.باتمایایندکنجژ

تهفهاوتدود.مابژهادیدهمیم ی  هرموزیمود تازهازایس ادگیدمزیدان ههایهیمغه 
زیداناوین وهمچنیهن ۱هادمم نیامژای شامیاف ژازدمونبندیظر بابرخیازیک ژ

یسهبهت وطناند سوزبایویسندگانوگ امدگراندمدبکژحقو بشر ردس ان اینه 
هها ها م ی "والیتفقیژ"ونیندٔهخهلهقها اسیردمدوزخبژسریودتفرزیدانخلق

ا دسته دادودمجبیژضددیک اتهوم تواندستبژ شوممان براینباومی  ژمی
پی برد.تردید ییسهتوسیعیبرد سختوددوامدمجامیژماتاپیروز براس بدادبژ

 ها میلیوییزحم کشانمیینماخواهدبود. ژدماینمبامزهپیروز ییاییازننتوده
تهودهبایدجنایت یهجهاتها م ی ماافشاودمهمکام بادیگرییروها  بهرا  ما هها

بسیشووامدمیدان رد.مبامزههماهنگوم حدیهیهروهها  زیداییانسیاسیوعقیدتی
واینتوایاییمادامید ژم ی ماموزبژ خواهم رقیونزاد  موزبژعقبیشینیوادامسازید

 دمییایتدس  ماازجنایتقطع نند.

  ۴۱۱۱آبان  ۴۱دوشنبه     ۱ 

 تأملی رب رویداداهی اریان

زیداناوینطییهامهژ۱دمام اززیداییانسیاسیبند دم ۹ا 
دم۰۰۱۱ ماهنبان ما اطهالعهات وزامت  هژ بژمئیسقؤهمجریهژ

زیرمجموعٔژخوددامد وهمچنینبژمئیسقؤهقضاییژ ژقضهات 
مادادس ایی وسازمانزیهدان ایهران اسهالمهی جهمهیهوم  هها 

 ند هشدامدادیددمصومتتوجژیکردنبژمومدها سرپرس یمی
هاادامهددهتوجژیکنند بایدمن ظراخ بامبژننا  ژبژاساسی
 هابادند.هاییپره ینژدمزیدانهاوحر توا ن 

توجییا یظیر:"بیامضا نندگاناینیامژبرمومدها اساسی
ها برحقزیداییان ژبرموانزیهدایهیمس مرمسئوالنبژخواست

 هردن خهامج اسهت... دهده ضربژزدهوبژدکنجٔژسفیدتبدیهل
هاازسیطرٔهپرفشامضابطانوییروها امنهیه هی هاوزیداندادگاه

تفکیکمحلحبسزیداییانسیاسیازسایرمحکومان وتهجهدیهد
]اگهر[محا مٔژمحکومینسیاسیدمدادگاه عهلهنهی ها صا حٔژ

هاییپرهه یهنهژهاوحر تبایستمن ظروا ن صومتیاذیرد می
اقهدایدمزیدان دامیهنهی هابود....اگرچژبیدازخودسوز میهد 

سریعمراقبینزیدانودوزیداییداهدحادثژ ژبژایجادسوخ گی
ایهن دمبیضیازنیانمنجردد باعثمفعخطرازایشانگردیداما

ا دماوینوح یمات ملیتبدیلدود"توایستبژفاجیژاتفا می
 اید.تأ ید رده

از: عهبهامتهنهد نن دمبخشیدیگرازاینیامژ ژامضا نندگان
"مهیهیهن پهومداد"  "بک ا نب ین" "سیدافخ ابراهیمی" "پیمهان

زاده" "حمیدحاججیفر ادایی" "مج بیخسرو بابهاد " حاجی
صههادقههی "خسههرو دههکههر "  "سههجههاد مئههوف"  "مههیههران

"غالمرضاصفر " " یوانصمیمی" "صاد عهبهاسهی"  بروجنی" 
"حسهیهن ا ی" "سیروسقهرچهژ"  "محمودعلینقی" "ابوا فضلغسن
"مهجه هبهی و  ییایی" "مید محمد " "امیرحسینمیرخلیلی" 
]مهیهد  یایر " نمدهاست:"وق یضابطانامنی یبااینزیدایهی

مهیدامینی[وبسیام دیگربرخومدها تندوتحقیر  هنهنهد نمهیه 
و وق یاینییروها اطالعاتیومسئوالنقضایی حقو مه هیه 

دادسه هانطومساخ ام ضایعمیمحکویمابژ  نند وق ییمایندٔه
بهژدمزیدانبژ زیهدایهیجا س ایدنداد خاصی ی تهحهریهک جه 

حهرف سیاسیوایجادتشنشیدامد وق یمئیسقؤهقضاییژفقطدم
 ندو یدمعمل زیدایهیهاای قادمیازگس ردگیاخ یاماتامنی ی

مهرخبهیهرموزمی یهک حه هی و او بیند ژتمایتکلیفزیدگی
 نند وق یزیداییانسهیهاسهیچندموزهماهمینبازجویانتییینمی

هایامٔژاجراییخودسازمانزیدانداهداجرا حک خودسرایژنیین
هس ندوباالخرهوق یبسیام اززیدایبایانوح یا ثرمدیرانمدٔه

بهژباال ننمجبومیدفرامین سه هوهعناصرامنی یمااجرا نند نیا
دم نمدنووا ن اع راضیامر دومازای ظاماست؟دومبخ ایهژ
زیهدان سژموزاخیریی ومقاماتامنی یویکیازمیاویانتنهدمو 

ها قایوییو ]مید دامینی[اوماتیدیدجا توجژبژخواس ژبژ
  بژایفراد وای قالبژزیداییدیگر ردید."

ایهرانایس ادگیدمزیدان تهازه ها جمیوم اسالمهی ا اوج
دهکهنهجهژ و یاف ژاستوبژهمانیسبتبرمی انددمنشیم ی 

اسهت.-جسمیومواییزیداییانسیاسی دهده افه وده عقهیهدتهی
فهقهیهژ"تازه "والیهت م یه  سهران ترینخبرهابیایگرنناست هژ

وها اسیرانگرف امدمبندمازیر ن رلددیدقرامدادهحر ت ایهد
ازمی دماینامتبا  خهامج  ودندازدمزاخباممقاومتزیداییانبژ

گران  هاى رژیم را خنثى و شكنجه باید توطئه
 نشینى وادار کرد! را به عقب



مشههکههالت مههیههان دم
ا  هژدماماج ماعیبی

نن بها ایهنهک میینما
و موبروست پدیدهفهقهر

ابیاد گس ردگی ا دم
مهی دمبسیامیگران نندهبی ازدیگرمسائلخودیمهایهی  هنهد.

ایهران امتبا باپدیدهفقرنیچژنمامها  مسمیجمیوم اسالمهی
دهندحا یازاینواقییتاست ژطبقاتزحهمه هکه یشانمی

ایهد.گریبهانبژها اج ماعیبافقردستجامیژبیش رازسایرگروه
وزامت اجه همهاعهی چند پی محمدجیفر بیر  میاویتمفهاه

 "حهدود  هرد: ۰۱تیاون  امومفاهاج ماعی دمگ امدیاعهالی
  نند."میلیونخایوامزیرخطفقرزیدگیمی

دف رمطا یاتمفاهاج ماعِیوزامتتیاونوبا” براساسگ ام 
دم“  ها مجلسدوما اسالمیهمکام مر  پژوه  خطفقهر

دمصد داد ژوبژ۹۱مدد۰۹۹۱یسههبتبژسههال۰۹۹۹سههال
ه امتومانسههرایژدمماهمسههیده ژبرایهن۵۲۰میلیونو۰عدد

و۵اسههاسخطفقریکخایوامسههژوچیامیفرهبژترتیب میلهیهون
۹۱۲میلیونو۹و۱۲۱ و۰۹۹۱ه امتومانخواهدبود.بامددددیدخطفقرطهی

بهژ۰۹۹۱دمصددمسال۹۵بژ۰۹۹۲دمصددمسال۵۵ یرخفقراز۰۹۹۱ مسیهده
یهفهر۵۲۶۲دمصدازجمییت شوممیادل۹۵ ۰۹۹۱اینمینا ژدمسال میلیهون

 زیرخطفقرقرامدامید.
فها ه هومهها ۰۰۱۱ماهنبان۱گ ام موزیامژهمد ی بژ "هرچژتومیازدیهگهر

حهکهایهتگیرد گ ام اق باد سبقتمی هاازاف ای ]بیش ر[دکافطبقهاتهی
ههمهان ند دهکمی بهژ ها دمنمد پایین فشاممییشتمابیش رحس ردهو

ها اخیرموضوعدود."دمسالها قشرمرفژاف ودهمیایدازهه برامز دامایی
طهبهقهاتهیترددهوچا  اخ الفبینسط دمنمدهاجد  ها برنمدهازفهاصهلهژ

دهکهاف افه ایه  ددتبیش ر بژخودگرف ژاست.یکمقای امگر باادامهبژ
ترین ننسالمایکیازسخت۰۹۹۱طبقاتیو اه قدمتخرید امگراندمسال

امها ۹۲هابرا  امگرانتوصیف رد.اوگفتننموزهاتومیفقطسال بهود  دمصد
یشهان۰۱ها مسمیازعبومتومیازحاالگ ام  یهیه  دمصدخبردادهومصدبازام

تهردمصدگران۵۱۱ دهد ژقیمتبسیام از االها مبرفیگاهیتابی ازمی
ثروت دهندهوضییتدمنمد وتوزیعها یشاناید.ضریبجینی ازداخصدده

افه ایه ددهوهرچژبژیکی دیک ژبینصفرویکتیریف تردودیشاندهندٔه
]بهژیابرابر دمتوزیعثروتاست ا نونبژاوجیبی اسهت ازسابقژمسهیهده یهقهل

 ].۰۰۱۱ماهنبان۱گ ام موزیامژهمد ی 
دهدتبیکام  گراییسرسای و نوم تومیف اینده فقرما ی بیداد ی فرهنگی 

نومدها حا میتچیامدهژا حکومتجمهیهوم یاف نمسئلژمسکنازجملژمه
اسالمیایرانبرا مردیس مدیدهوبال شیدهمیینماست.دماینامتبا  "پایگاه

ما  (IOD) دادهبازایران" ایهران گ ام ساالیژمی اندمنمدوه ینژخهایهوامهها 
وباعنوان:"اف ای اخ هالف۰۰۱۱ماهنبان۱من شر ردهاست.اینگ ام  ژدم

مهر ه  طبقاتیدمایران:جبرجغرافیایایظاییا امنمدتوزیعدمنمد" ژدمسایتایهن
دهیهر من شرددهیشانمی مهنهاطهق دهد ژاخ الفمیایگیندمنمدساالیژدم

میلیونتومانمسیده۲۵بژ۰۹۹۹ها تیرانوسیس انوبلوچس اندمسالاس ان
 سهال دم ۰۹۹۹است.دمحا ی ژم وسطدمنمدخایوامها دیر اس انتیهران

فهقهط۰۱۹بی از میلیونتومانبوده اینمبلغبرا اس انسیس انوبلوچس ان
سهال۰۱ دم دهیهر  میلیونتومانبودهاست. م ریندمنمدساالیژخایهوامهها 

و۰۱م یلقبژاس انسیس انوبلوچس انبادمنمدسا یایژحدود۰۹۹۹ مهیهلهیهون
ه امتومانبودهاست.پسازسیس انوبلوچس ان اس انخراساندما یبها۱۱۱

اسه هان۰۱دمنمدم وسطاید یبیش راز میلیونتوماندممتبژدویودممتبژسهوی
 میلیونتومانقرامدامد.۲۱ رمایشاهبادمنمداید یبیش راز

م یلقبژاس انا برزبا۰۹۹۹بیش ریندمنمدساالیژخایوامها موس اییدمسال
ه امتومانو م ریندمنمدیی م یلقبژاس انسیس ان۲۱۱میلیونو۲۱بی از

 میلیونتومانبودهاست.۰۱وبلوچس انبادمنمداید یبیش راز
عنوانمثالم وسطه ینژسهاالیهژهابرابرییست.بژه ینژخایوامهاه دماس ان

 مهیهلهیهون۹۲یکخایوادهدممناطقدیر اس انتیراندمسالگذد ژبی از
میلیهون۹۲تومانبودهدمحا ی ژخایوامها خراساندما یطییکسالحدود

 اید.تومانبرا گذمانزیدگیه ینژ رده
ها مویدادها  شوممانمایبایداحساسیبلکژبرپایٔژمنطقوباتکیژبرواقییت

ازجامیژبایدبرمسی رد.زیدگیومییشتمیلیون مهحهروی هاایسانزجر شیدهو
بهیهداده هی ترینحقو زیدگیاب دایی ا دمدأنیکایسانهمراهبافقرمها هی 
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افزایش تكان 
 دهندۀ فقر در ایران

یهیه  موسه هایهی فرهنگی واخ الفه ینژودمنمددمبینخایهوامهها 
چشمگیراست.دمحا ی ژم وسطدمنمدیکخایوامموس اییدماس ان

میلیونتوماندمسالبوده اینمق برا خهایهوامهها ۲۱ا برزبی از
میلیونتومانبوده۰۱موس اییسیس انوبلوچس انتنیا میبیش راز

اید:"اخ هالفاست.بااینوجودتییژ نندگاناینگ ام ی یجژگرف ژ
ازمیایگیندمنمدوه ینژخایواممیاناس ان ها ایران تبویر گهویها

اسهالمهی[ اخ الفطبقاتیویظاییا امنمدتوزیعدمنمددم]جهمهیهوم 
دمیظرازصحتودقتنماموداده ند."صرفایرانترسی می هایی ژ

ایهنسیاسهیها گویاگوننمدهاستیاییتگ ام  ایه هشهام از دهان
حهیهاتهاوبدوننیکژبخواهی تأثیرتحری گ ام  بهر ها  مردکن

اق باد  شومومییشتمردیمایادیدهبگیری .باوجوداین بایدگفت
نیچژدمننتردید ییستایناست ژبحراندماق باد شومی هیهجهۀ

 هامدهنهاسهیبی ا  فای یگردایندگانننوحا میتاست.یبودبریامژ
بهژدقیقوحسالددهبژ دادن ادامهژ اسهت  سودمنافععمویمهردی

وخامجیسیاست ا ماجراجویایژوبرخالفمنافعملیپره ینژاسهت 
دام وابس ژوفاسدجام دم شومتر عملکردیظایسرمایژازهمژمی 

واست.اینعامل فسهاد چهنهگهال دم ههمهچهنهان هااق بادایرانما
حهفهظ هاالیهیمویژقبضژوخبلتتکخوام ووامداتبیمایت ما ا 

  ردهاست.
هه یهنهژ هها باز بانماموامقایوباالوپایینبردندمصددمنمدهاو

 هنهویهی مها هی و زیدگیهیچتغییر دمبحرانساخ ام اقه هبهاد 
مدهدوجودبیاومد.میینماسالتوایدبژجمیوم اسالمیایرانیمی هها

اسهت. بهوده دهاههد ما اق باد منفی تومیباال وبیکام گسه هرده
خهایهوامهها  مهیهان دم دمنمهد و واقییتنناست ژاخ الفه ینهژ

دام اج ماعیسرمهایهژ-ومیجدیدهباماهمددویظایاق باد  محروی
ایهن مدهد یهاگه یهر حا  پیوید یاگسس نیدامید.یکیازپیامهدهها 

دام فاسدتشدیددکافطبقاتیواق بادوابس ژبژاماریا یس سرمایژ
 و سهاز ” است.دمچیامدهژگذد ژاعمالا گو یو یبرا هیهسه  نزاد

سهطه یظایسرمایژ“ اق باد  دم خهواه و دام خواهدمسط جیهان
اج ماعهی-ها اق باد خاطرماهی   توایاییحلمیضل شوم بژ

وازجملژمیضلاخ الفه ینژودمنمدبینافرادیکجامیژمایداد ژو
ماسه ها یخواهددادت.بدوندمپی گرف نماهکاماق باد  دم ا 

بهدونتأمینمنافعتوده  مف  اصهالحهات بهدون زحهمهت  ها  امو
مدتاق باد  بدونگس ر بخه ها دمازمدتو وتاهمی  بریامژ

گذام وسیعدو  یوپش یباییماد ومینو ازتو هیهدتیاوییوسرمایژ
بامطبقهاتهیتوانبژدکاففاجیژ نندگان وچکوم وسطداخلییمی

 دمجامیژپایاندادیاالاقلازنن است.
هها تردید ییست ژدمدرایطادامٔژم ی "والیتفقیژ"تنهگهدسه هی

مو دم ها ودمبژبیکام  مها ها اه یخواهندیافتومردیمییهن
دانمایهخهواههنهدا ح ادمسط میمولودایس ٔژدأنایساییزیدگی
وحکومتدید. ایهدوز جمیوم اسالمیایرانحکومتغامتگرانگهنهش

 ددمنانزحم کشاناست.
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ایهن ردیدوپدیدامددن"نزاد ودمو راسی"ماازی ایشننمیتجوی می دایس هنهد.
سهرایهجهایسینژ چا انبازامنزاددماق بادایرانحاالضروم استپاسخدهندچرا

جهنهسایدوزاندمزیربنای ومئیسا زمساالموزیرسلطۀمالجامیژ از جمیوم 
 ا حاصلننبودهاست؟ابراهی مئیسیواطرافیای دمموبنا سیاسی

هایی ژمدداق باد مابرمحومسوداگر بهرا پرواض است ژاجرا یسخژ
اسهت  داده قهرام مهردی "ثروتنفرینیخبوصی"وبرخالفمنافعملیوا ثریهت
بهرابهر دم ما نن و سهاخه هژ موبهرو سرایجای شوممانماباچنینوضیی یبحرایی

 پذیرقرامدادهاست.ها اماریا یس یدمموضییضییفونسیبایداز قدمتدست
بستیظهر ا گو یو یبرا یس اق باد ه دمپینۀجیاییوه دمایرانبژبن

وعملیمسیدهاستوپیامدها ویرایگروضدایساییننوتضاد باادامۀطبییی
ایهنهکهژبرایگی وخندهدوید.اماتوجژحیاتبر رهزمین هرچژبیش رندکاممی دام

بهژپردازانماستهاویظریژنندس ژازمسایژ  هژ گرا مخا فعدا تاج همهاعهی
طلبیدمدیک اتوم  نوییها یو یبرا یس اق باد واصالحعملیاتیددنبریامژ

قهوچهایهیازجملژ ساییمایندغنی-ایدبس ژباقیمایدههنوزه دل و -ههایژادهها
حه لمدعی ایدوضییتاق باد موجود شوممانبرنمدهازتداوی"تأثیریظهرهها 

ها اولایقاللاست!نیاندمسژدهژگذد ژدممقایمشاومانتودٔهایران"دمسال
ها برگمامدٔهو یها ساخ ام "دو تها "تیدیلها تنظی سیاستو امدناس
هایشهانهاوابرازیظرایدومرتبوبژطر گویاگوندمتحلیلنفرینی ردهفقیژیق 

دهند.ایهکهامهاادامژمیهای حملژ ردهوبژاینحملژبژح لتودۀایرانوبریامژ
م یه ها  شومماندمامتبا باپیامدها ویرایگربریامژواقییت ها یهو هیهبهرا هی

تهودۀبا-دام هاازیظایسرمایژوالییواصواًلدفاعنن حه ل پی  شیدن"یق 
ودمخامِج شومودممسایژ-"۰۹۲۱ایراندمایقالل هاییمایندبیبیسیفامسی

 هاوابرازیظرهاست.ایراناین ریشنالیی یشئتگرف ژازاینتحلیل
عهلهت دمبهامۀ هها اینقبیلبرخومدها پرازتناقض مغرضایژ وغهیهرواقهیهی

بهژها  نویی شومباحوا ژدادنهمژیابیبحرانومیشژ۲۱دکستایقالل چی 
نن اسهاسگذد ژوبازخواستازح لتودۀایراندممومد"اد هبهاههاته " بهر هه 

حه هایویسیتامیخ و بهودن پهاسهخهگهو ها یادقیقیاازمو احساساتوخواس هام
یهظهریهژخواهیازسو ح لبرا اد باهات فقطبژجریهانپوز  و پهردازانهها
ودود.طیفزیاد ازجریانها دونتشژمحدودیمیگراوضد موییستماست ها
بهژپردازان شومماندمبرابرواقییتیظریژ و مویهدادهها ها  نوییجیهان ویهژه

تهامیهخپروابهژمو  بیاید ازاینبس ییظر وعملیبرخومده شوممانبژبن سهو 
هاویژهح لتودهایرانتیغبر شیدهوبژننها مردمی ییروها چپ وبژجنب 
حه لها وبریامژاع نابژاسناد تحلیلدوید.عامدایژوبیوممیحملژ ها  نویهی

مهیهرطریق ژب وایندبژگذد ژهامابژتودٔهایران عمومًابحث زیهراها  شهایهنهد
وها عاجلتودهها  نوییح لمابژخواستهاوبریامژدیدگاه ها زحم هکه 

مهلهی مهرحهلهۀ دمهو هراتهیهک-همراهباننمبامزهبرا گذامازمرحلۀدیک اتوم بژ
 پاسخگواست.

تهخهطهئهژهایشانبژپردازانماستوضد موییستومسایژازییروهاویظریژ جه 
جهریهان ردنوحملژبژییروها م رقیای ظامدیگر یمی وتواندادت.امها هها

قولموالیاچهونواموبنابرمبلحتخوی  وبژا وقتبرایگی ید ژابن ساییتوجژ
چهپدویدومشمی نگر شمی ش یبی دوید گاهیچپمام سیست گاهدیگهر

دوید وا نوندمو رات وهنگامیدیگر یبرالمیغیرمام سیست زماییسوسیال
موبهروبستیهظهر دممسیریوسایاتوتغییرهویتویامشانبابن یهاگشهودیهی ا 

تهودۀهاییماللاید.نیاندمبحثدده حه ل ایگی وبرخومد ییییلیس یبژتامیهخ
وایرانح ینیجاه  ژاگر ب وایندباای قادسازیدهبژامرهمگراییییروها م رقی

  نند!ایدوعملمیچپیام مسایند دمجیتخالفاینامرعمل رده
تانیجا ژبژ مهی۲۱مهبر ح لماوبریامۀنندمبرهۀایقالل دهود مهربهو 

مدهد-پاسخمااینبودهاست:بریامٔژاق باد  و ایهجهاد ههدف اج ماعیح لبها
"ایهبهادهت اسهاس بهر "سرمایٔژایسایی"وتوسیٔژاق باد  شوممطرحددیدویهژ

یهقهشهیها فوقاییجامیژ الیژایدوز الیژتجام "وثروت-سرمایٔژما ی هایی ژ
هاووضییت نویی شومه دمگذد ژوه دمحالحهاضهر نندهدمبحرانتییین

یهقهطهژ بهژ بهاداد ژودامید.می اینکژح لماباتوجژ و ضهیهف و قهوت هها 
مهحهومها گذد ژ هنوزه دمبریامژنموز ازتجربژدمس بهر های برتهوسهیهژ

  ند."سرمایٔژایسایی"ومددبرمحومتوسیٔژموزوندمسط ملیتأ یدمی
حالح لمابامهاتأ ید ردهاستهیچییرو سیاسیوطبقٔژاج مهاعهیدمعین

ودممرحلۀمشخص نوییبژ یهدامد ما فهقهیهژ والیهت م یه  از تنیاییتوانگذام
تهغهیهیهربدین بهرا  سانیخس ینگایدماینماهبرپاییجبیٔژواحدضددیک اتوم 

تهبهادلا مابژتوازنییرواست.دماینماس اح لتودۀایرانبریامژ ومنظهوم یهظهر
دیهبهالهمکام مؤثرییروها م رقیونزاد  ما خواهامائژ ردهاستواینبریامهژ

  ند.می

موز از ما دهرایهط دهدن "عهاد  دمهماهنگیبادس ومها و یفقیهژ
 داد.ا موهویوعدهمی"«دنبژ»

مبطبژوضییهتها پوچو اماًلبیطبقموالمیمول اینقبیلوعده
دم و مهردی واقییاق بادملی شوم ژباادامٔژافتددیدسط زیدگی
میشهخهنهد بها  نامننگس ر بدونوقفژواگیر  رویاهمراههس نهد 

مهیتمسخروبی واع ناییمردیموبرو  هرده حهس مهردی زیهرا دهویهد.
بهژاید ژ"یظای"مشکلمیشژدمیاف ژ یه هوایسه هژ  هنهون تها و دامد ا 

پذیرییست.بازتو یدداناصواًلاصالحتجربژهای عمل ندوبنابژوعده
هاوگف ماییپایۀدو ت"تدبیروامید"بامدیگرباوا هها بیدیامهاوقول

نیهنهد.م فاوتازدهانابراهی مئیسیودیگر امگ امان"یظای"بیرونمهی
ا نوندیگرمشخصددهاست ژدمحا میتمطلقوالیتفقیژتفاوتی
دممهجهمهوع چندانبین"بدوبدتر"وجودیداد ژوهمۀ امگ امان"یظهای"

عهمهلامادهومطیعدمدستو یفقیژهس ند.ازایهناب ام بی دم مو  
 سو بدترددنسیرخواهد رد.هرموزوضییت شومبژ

ازمددبی یهمهاد  سابقژبازامبومستیرانوسقو ددیدودالیلنن 
ا ویژهیشایگرگس ردگِیفسادمها هیسردِت"اق بادسیاسی" شوموبژ

است ژتمامیتاموپود"یظای"مادمبرگرف ژوبیایگرنناست ژدمدئهون
غهولگراییوایبادتسرمایژاساسیاق بادفرایندما ی نسهاِ ها ما ی

اید.تشهویهقها تو ید ددهیامو دتاچژحج عظیمیجایگ ینفیا یت
"دا  بها اخهیهر فیا یتدمبازامبومستیرانومددسریعنندمچندسال

می  یابی راستگف ژدوددس کام داخصبومستیرانددن"بریامژ
ا بامویکرد"اق بادمنظومعملیددن"جی تو یدِ "مومدیظرخامنژبژ

بها ازینویِی"دو تحسنموحاییبژ م یه  اجرادمنمدهاست.بریامژ الن
سهرمهایهژ" "بهازام حمایتوهدایتمس قی "مهبر " ایبادتوگس هر 

جهیهتمی  صومتبریامژبژ دم دده برا جبران سر بودجژدو تو
بهوده سبسودهایییجومیوثروتنفرینیخبوصیبرا "خود  هها"

است.بایدیادنومدد ژ"نزادساز سیایعدا ت"برا "جی تهو هیهد "
دا ۰۹۹۹وامباحک مس قی و یفقیژ دمامدیبیشتا خامنژ بهرا   

امز ددنبازامبومساجرادد.دمایننزادساز بژ تهو هیهد جا جیه 
 دمصد  رد!۰۲۱۱سیایعدا ت"جی " 

دام بردام مب ذلازبازامها سیای شومها سهرمهایهژاینیوعگرتژ
پیشرف ژباهدفجاایداخ ناینذهنیتدمجامیژاست ژاق بادمابهایهد

نفهریهنهی“ تاخودمردیدم”  بژمردیسارد“ "نزاد رد"و  شهوم”  ثهروت دم
ها سیاسی اق باد ودریکدوید.دمسژدهژگذد ژدمتمایعرصژ

 دود.فرهنگی شومماناینذهنیتترویشددهوهمچنانترویشمی
بهژ و زدندس کام دمبازامسیایبرا جبران سر بهودجهژ جهیهب

سهو سودهاییعظی دمحالحاضریی بژ از وسیلۀجناحدیگر"یهظهای"
اسهت. جهریهان دم دو ه هی بهیهادام اوما  عهرضهٔژ بها و دو تمئیسی

ازسرمایژ الن بهخهشهی ا هنهون و دامانم بلبژهریقدمتسیاسهی
دسهت-طبقموالمیمول-خواماناصو گرامایت از بهریهده  هام سهود

ها مبنوعیداخصامز سیایهس ند.امانیچژدمچندهف هژیوسان
ازجهمهلهژگیر ازایواعدیوهگذد ژافشاددهاستدمجۀباال بیره هاو

"تهبهایهیفناوم پیشرف ژدمایجادیهوسهان طهریهق از مبهنهوعهی هها 
یهیهادهها   هژ اسهت ا گومی می"دممیامالتبومساست.ایندمحا ی

دمواقهعبژ اصطالحیاظرمایند"دوما عا یبومس"و"سازمانبومس" ژ
وها "یظای"ودمعینها دمبس ۀخود محفل حاله محلدمگیهر 

حهفهظی اع بهرا  و ها جناحیوسی خواهیهس ند مطابقمیمهول
 اید.دمبرابرجامیژ عامدایژسا تمایده“ یظای”

سهژ واقییتایناست ژدمسایۀسیاهحا میتمطلقوالیتفقیژدم
جمیومدهۀگذد ژفام ازاینکژ دایجناحوچژسنخیازدو تومئیس

دهاناید دمای یا دومانگمهاده هگهیامومم ی ماگردایده-"بدیابدتر"-
مها هیسودبریدۀاصلیهمیشژالیژ و-ها فوقاییبهوم واز  تهجهام 

دم امگ امانم بلبژهریقدمتبوده اید.ایناستوضییت شومما ژ
دهیهوه ثهروتننازهر و سهوداگهر  ماه دم وا  خبهوصهی ایهدوز 

دام دود.سردتنیامدیس ییظایسرمایهژبردام میخبوصیبیرهدبژ
گهرفه هژنومبژا وسیعوحیرتگسیخ ژدمحکومتوالییابیاد جای خود

بهوده دومۀاست.نیایی ژدماینزمینژهوادام"اسالیسیاسهی" از و ایهد
وسازیدگیهادمیمفسنجاییوساسدمصفاصالح طلبانحکومه هی

واید دکلاع دا گراییدمنمده یهو هیهبهرا هی گیر اق بادبرپایۀا گهو 
 شهومبرپاییبژ اصطالح"بازامنزاد"مادمحک یوددامو تمایمشکهالت

 هایى انحرافى ... ادامۀ  دامن زدن به بحث



۴۱۱۱آبان  ۴۱دوشنبه    ۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

 سرمایٔه مالى و اقتصاد جهان
 پرابهات پاتنایک

  
دم دمدومٔهیو یبرا یس  مازاداق باد دمهر شومجداگایژوهمچهنهیهن

 لجیان اف ای می دمهها    یابد.اینامربژایند یلاست ژ "گشهودن"
اق بادبژمو تجامتنزادتر االوخدماتبژوقوعسریعتغییرها ساخ ام 

اومایژمنجرمی- گهیهرد دود ژچونبنابژسرد  جا ییرو  اممامیفنن
پهایهیهن یرخمدداد غالماح یدمحدن  م رازیرخطبیییمددییرو  ام

نیهد  شکرذخیرٔهییرو  امپدیدمی  دامد.اف ایشی ژدمایدازٔهیسبییگژمی
وم ییرو  ند ح یوق ی ژبیرهجامحدودمیسط م دواقییمادمهمژ

 امبژطومچشمگیر اف ای می اقه هبهاد   یابد وموجباف ایه  مهازاد
چنینتغییر ازم دبژمازاد سط تقاضا مبرفهی  صومتگرف ن  دود.می

بهحهرانودمی یجژتقاضا  لما اه می سهو  بهژ ما دهد واق بهاد
سهرمهایهٔژماید.ازنیجا ژمحافظژتو ید"پی می  "اضافژ  ام ما یبااصهرام

مهیما یمایعازجبراناینگرای ازطریقصرفبودجژ دهود ها دو ه هی
قهیهمهت  تنیا حهبهابهی ماهمقابلٔژاح ما یبانندماق بادیو یبرا ی اف ای 

چهنهیهنهااست ژموجباف ای تقاضایی میدامایی اگهر دود.و یح هی 
حبابیایجاددود ژبرا مدتیب وایدازبروزبحراناضافژتو یدجهلهوگهیهر   

   ند تر یدناینحبالدوبامهاق بادمابژبحرانخواهد شاید.
همینتأثیرمابراق باداین۵۱۱۱تر یدنحبالمسکندمنمریکادمسال

از۵۱۰۹تا    ۵۱۱۹ شوموجیاندادت.دمواقع دهسال قهبهل  یینیح ی 
گیر  نویی بابحراییطوالییهمراهبود.اق بادجیانطیایندروعهمژ

جهنهگسال هاداهد م رینیرخمیایگینمدددهسا ژدمتمایدومٔهپساز
یبود.   جیاییدون

ونمدمرتبطبانن بژسقو مطلقتو هیهدها مفتگیر ومحدودیتهمژ  
 بهژ  دمجیانمنجردد ژب مگییسبینندم شومها گویاگون بسه هگهی

 همهکها امدادویجاتدو تمی انبس ژ ایهن  هژ هادادت.دمنمریکا 
یاخا صداخلیبود  اه تو یدیاخا ص دمصدتو ید۰۱دو  یبا غبرتقریبًا

( دمحا ی ژدمهند  هژ۵۱۵۱دمصددمسال۹۶۲داخلییسب ًاایدکبود)
دمصدتو یدیاخا صداخلیبود  هاهه ۵دو  ی م راز  بس ٔژامدادویجات

و هی۱۶۹بژ۵۱۵۰ - ۵۱۵۱ها تو یدیاخا صداخلیدمسال دمصدمسیهد.
دههٔژپیشرف ژ تداویاجرا سیاست دمبیش ر شومها  ها یو یبرا یچیام

ا دم سر بودجژبژوجودمالحظژگذد ژمخ لدد:اف ای عمد قابل
نمد تانیجا ژاتحادیٔژاموپاح یسقفاجبام  سر بودجژیسبتبژتو یهد

  موقتازمیانبردادت. یاخا صداخلیمابژطوم
تهمژ گیر  وبژسؤا ی ژا نونمطرحاستایناست ژبا اه ددن

یو یبرا یباز ها فر اینکژدوبامهسربلندیکند نیادوبامهبژاجرا سیاست
خواهی گشت؟دو تجدیدنمریکاتحتمهبر جوبایدن حداقلتانیجا هژ

)ایهن  دود ندکامابابژنن شوممربو می اسهت. چنینبازگش یمهخها هف
ههیهچ شومهیچ و بهکهنهد  گویژاظیامیظر لیدممومداینکژدییاچژبهایهد

بهر افه ون اسهت.( اظیامیظر لیدممخا فتاصو یبایو یبرا یس یهکهرده
دالم   ۵تریلیوندالمبس ٔژامداد مجدددمپی۵تخبیصوتأمین تریلیهون

 ژقباًلدویا دترامپاعالی ردهبود دو تبایدنمبا غمشابییبرا ه ینهژ
بهریهامهژ ردندو تدمپرو ه ها زیرساخ یدمچندسالنینده  هرده  میه  

جداازاتخاذسیاس یمبنیبرمدصری وفراگیریو یبرا یس ) ژبایدن      است.
 هرد.مامی  هنوزبژطوم املتأییدیکردهاست( دوموضعدیگر توانتبهوم

هها یکیسیاستبازگشت املبژیو یبرا یس است ژبژمینا سیهاسهت
بیرٔهتقریبًاصفربرا ترغیهب  ما یسن ی)امتودو س( پیگیر سیاستیرخ

ها بخ خبوصی تضییفوبرچیدنبخ دو  ی وفشامگذام سرمایژ
برا  اه م دهاازطریقیوم بژحقو  امگراناست.چنینمهوضهیهی 

بهرخهومدامگرچژفیاًلدمنمریکااعمالیمی اموپها دود ازحمایتدماتحادیهٔژ
  است.

ی موضعصندو بین  هحها موضعدون بهژ ا مللیپولاست ژاگرچژیهژ
مهییظر  دست پهیهرو    دمعملازمویکرد م فاوت صهنهدو    هنهد.

ا مللیپولدمحا ی ژظاهرابا" یبرا یس "ما یبرا  شومها پیشرف ژبین
 بهر اصهرام ی  سهون جهیهان  شهومهها  مهومد اجهرا   موافقاست و یدم

گیر  نویی تقریهبهًاها ما یسنن یدامد.برا مثال دممدتهمژسیاست
یبژ  دمتمایموامد  ژاینصندو برا بازپرداختوای شومها  جیانسون

دهر  بهرا نییا مک ردهاست اجرا "میاضت"ما ییکیاز الزی هها 

  هابودهاست.دمیافتاین مک
دامد.اس راتژ صندو بین ا مللیپولبادیدگاهاماریا یس یمطابقت امل

ی پایینیگژداد نتقاضا   تأثیراجرا "میاضت"ما یدم شومها جیان سون
بهدون  لدماین شومهاوعرضٔژ االها او یژبژ شومها پیشرف ژاست 

ییکهی گویژتیدید برا اینکژهیچ یداد ژبادد.ازنیجا ژوقوعتومن ایجادتومن
پهیهشهرفه هژازاس دالل ها سرمایٔژما یعلیژ" یبرا یس "ما یدم شومها 

وا مللیپولترسویگراییما ناممیمویکردم مای صندو بین  است  گهذامد
دهد ژیهادنومها م روُپلپیشرف ژامائژمینل"برا  شومحلیظاهرًا"ایدهماه

عبراس یماماست.هرچنددمننعبر  شومها اس یمامگر االها اصلی  
یواون یٔژخودمایژ عهنهوانبلکژدمواقعبژ  تنیابدونخطرایجادتومن مایگانوبهژ

  گرف ند.هامیمیادل االیی"تخلیژ"مازاد ازمس یمره
  ( مهلهل سهال   (UNCTAD  گ ام  نفرایستجامتوتوسیژسازمهان دم

ادامهژسیاست  گیر   ند ژاگرپسازهمژمحاسبژمی۵۱۵۰ ها یو یبرا ی
از:یابد اق بادجیانچگویژخواهدبود.فر  عهبهامتهنهد ها اینمحاسهبهژ

دهود ۹ها م راز سر بودجژ داده هژ یهگهژ داخهلهی دمصدتو یدیاخا ص
وزدایی"دمبازام ام ادامٔژت میقیقدینگیتوسطبایک"مقرمات مهر ه    ها 

ازهاییادامٔژ"مهاساز "بازامها سرمایژ.اینیادقیقًاهماناقدای اید ژپهیه 
مجهددًا هاگیر  رویا دمم ی یو یبرا یمایشبودید.اگرایناقدایاثرگذام همژ

زمهایهی صومتبگیرد نیگاه)طبقمحاسبٔژاویک اد(مدداق بادجیاندمبازٔه
 ندترازدومٔه۵۱۹۱تا۵۱۵۹ بود.دمحا ی ژمدد  خواهد۵۱۰۹تا۵۱۰۱ح ی 

دمصدبود یرخمدد۹۶۰۹ سا یایژ۵۱۰۹تا۵۱۰۱ها اق بادجیاندمسال
سهیهاسهت۵۱۹۱  تا۵۱۵۹ها دمسال فهرضهی یهو هیهبهرا هی بااجرا  هها 
ههنهددمصدخواهدبود.نماممشابژدمجنولنسیا)نمامجداگایژ۵۶۰۲ ا برا 

  دمصداست.۹۶۲۰و۲۶۱۹ترتیبیشدهاست(بژ امائژ
وم ییهرو ح یدمصومت اه یرخمددتو یدیاخا صداخلی مددبیره

بهیهشه هر  خاطرمقابتبین شومها تحت امبژ م ی یو یبرا یبرا تسیهیهل
 هدای ههر زیهرا مهایهد  خهواههد جریانحر ت االهاوخدماتهمچنانباال

اوم    مهوجهبها مومداس فادهایجادمیتغییرهاییدمساخ امهاوفنن  نند هژ
مدهدصرفژ جوییدماس فادهازییرو  اماست.اینامربدینمیناست ژیرخ

 بهیهره  اد غال  ژهمانیرخمددتو یدیاخا صداخلیمنیا یرخ وم مدهد
یهرخ ییرو  اماست ح یاز لدومٔهقبلیه  م رخواهدبود.دمحا ی هژ

ت اه میمددتو یدیاخا صداخلیبژ یهیهرو مددبیره  یابدویرخددن وم 
  ماید مدداد غالبسیام م رازقبل ودمواقعمنفیخواهدبود. امثابتمی

جهیهان   پی ازاینکژیو یبرا یس دچامبحراندود زمایی ژاق بهاد ح ی 
داتدمپیقیمِتداماییم حملدوحبالپی وهادمنمریکا)یکحبهال   های

دیگرحبالمسکن(دد می انمدداد غالدمهندبسیام م رازیرخطبییهی
مهطهلهق  مددییرو  امددهبود.دمی یجژ جمییتداغل داهداف ای فقهر

هه دد زیرابخ ف اینده قدمتخریدمقدامغذاییما ا ازاینجمییتح ی 
اسهت ا ما ژتییینموزایژ  یدادت ژب وایدحداقل ا ر   نندهداخصفقر

فهقهرتأمین ند.اینیاهمژقبلازدیوعهمژ مهیه ان تو گیر بود ژبرددن
ههنهدسیاست  اف ود.باادامژ ها یو یبرا ی  ژبرخالف شومها پیشرفه هژ 

هرگ نییامامهایکرد چش  قهبهل دومٔه دم بژسط فقهر از  ایدازبازگشتح ی 
وزیرمود مبرایژخواسه هامباهمٔژاینیا دو تیخست       گیر وجودیدامد.همژ

ماهها یو یبرا یاست.ایندو تهمانپیگیر سیاست طوم ژفاقدهرگویهژ
یگرانوضییت امگرانه ییست وفقطازدس هومهها   حلاق باد است 

ساز بخ دو  ی پایبند بژمیاضهتا مللیبرا خبوصیسرمایٔژما یبین
از  ما ی  اسه هفهاده و مه دهها  حملژبژحقو  امگرانباهدف اه سط 

ها پو یبژعنواناب ام برا ترغیبسرمایهژسیاست بهژ  دامان ایهحهبهام 
ها سنگیهنهیها نینده اینامرخسامت ند.دمماهگذام پیرو میسرمایژ

  بر امگرانوامدخواهد رد.
گیر اسهت نیچژییازفوم است تدویناس راتژ مدددمدومٔهپسازهمژ

افه ایه   گذام دما  ژمحومنن اف ای سرمایژاس راتژ  و بخ دو  هی
ا ازخدماتضروم  پی وبی ها عمومیدمطیفگس ردهبودجٔژه ینژ

بهر  ها پ دکی است  ژبایدازازهمژدمنموز ومراقب مها هیهات طریهق
تهوایهدهاتأمیندود.اف ای  سر بودجژیمهیثروتواف ای ما یاتدر ت

حلیموق یباددتازمایی ژتوایدماه  هاییدود و یمیجایگ ینچنینما یات
اعهمهالاینما یات بهر قهطهیهًا هاوضعوگرف ژدود.اف ای  سر بهودجهژ

  "میاضت"ما یترجی دامد.
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انقالب اکتبر، شعلۀ ماندگار امید به آزادى، 
 برابرى، عدالت اجتماعى، صلح و سوسیالیسم 

ماهمسایگی شوممانایرانمو دادوبژ جا موسیژت ام   شومدهوماهها
بهژ و دهدن صهومتپدیدنومد.باپیروز ایقاللا  بر ایرانازخطرتجه یهژ

دادن دسهت از و مس یمرهدمنمدن ودمی یجژ اضمحاللحا میتمهلهی
و پشه هیهبهان اس قاللمهایییافتومردیایراندموجودزادٔها  بربی رین
از پهس مدافعنزاد واس قال  مامشاهده رد.دو تدوماها بالفاصهلهژ

دو۰۹۱۱بام قرامداداسامت۰۹۰۱ایقاللا  بر بهژ ایهران مبنیبرتقسهیه 
دممنطقٔژیفوِذایگلس انوموسیژت ام مابی اع باماعالی رد. نیندخبهًا

امضا اومنه هشهر( ژبژ۰۵۹۲نذمماه۵۹( ۰۹۰۱دسامبر۰۰ییدماعالمیژ
ایگلس انوموسیژدایربرتقسی ایرانبژدومنطقهٔژ۰۹۱۱دد عیدیامٔژاوت

اوطرفوضمیمژزیریفوذ یکمنطقٔژبی ها محرمایٔژننماباطلدایسهت.
نزاد  و امضهی تا ید رد:هرگویژقرامداد  ژبااس قاللملی تمامهیهت

ماعململتایرانمغایرتداد ژبادندازاین حظژبی ههمهژ اع باماستو
 هرد.بایدپامه ردتادیگروجودخامجییداد ژبادندوی وانبژنن هااس ناد

ها ما یوام یازها اس یمهام دو تایقالبیدوماها همٔژحقو  مطا بژ
دو تواتباعموسیٔژت ام دمایرانوهمچنین اپی والسیوندمامومحقوقهی

اع بامدایست.بدینمنهظهوم وقضاییازسو موسیٔژت ام دمایرانمایی بی
۵۲ییدمازجایبدو تدومو اعالمیژ  ۲(   ۰۹۰۹ وئهن ۰۵۹۱تهیهرمهاه

 هژمن شردد ژضمنبردمردنعنوان خومدید ( ها تمامیام یازهایی
دایس ننن بهژها باجملژموسیٔژت ام ازایرانگرف ژوملغی  پهایهانها زیهر

میلیوییایرانیخواهدُمردزیرا۰۲مسد:"مردیموسیژایماندامید ژخلقمی
وداما سابقژ تهامیهخ ا بساف خامنمی وپرازقیرماییاستوبرصحایهف

حقدمبرابرننسرتهکهریه هائیثبتاست ژجیانم مدنبژفرهنگ یای
وفرودمی نومد.چنینخلقیبایییبیییرومندازخوالقرونبرخواهدخاسهت

و نزاد زیجیرس ِ دمیدگانپلیدماازه خواهددمیدودمصفوفبرادمایژملل
پها  بافرهنگبرا خالقی ییوینویوماییبژخیروسیادتسراسربشریهت

بهلهنهدخواهدگذادت....مادییا بی ر مامی ههدف خواهی .سوسیا یس 
تهحهقهقها  موییستدممبامزههاست.ح لمدت موییست ماه دم دهان

بهژسوسیا یس  برا تقویتموقییت تهوجهژ بها مهردی  تهودٔه داندممیان
پی  ودند.مامبامزٔهددواموُپرمایییمابژها هر شومجداگایژ میویژگی

ا ماازمیهاندستخود تضادها سرد یدام هرگ بژبری .سرمایژمی
حه هیازپی تجاوزگرمییخواهدبرد.اماریا یس دمزمانبحرانبی  دهود.

 هنهیهن جیم پ راس ایدیشمندنمریکایی باتحلیلایدیشژ و ها مهام هس
بهیها تردیدثابت ردهاست ژبژوچراوبیچوندام بییویسد:"سرمایژمی

مهییابود ده مویهق  هژ بهرابهرهامیلیونتناز امگراناست دم و یهابهد 
پایانبرا اصالحویظ ومعایتمقرمات مطلقًایادنواسهت.ها بیخواست

خواهدسط زیدگهیتوایدویمیدام  ژاآلنواقیًاوجوددامدیمیاینسرمایژ
ماهاماتضمین ند وزیدگیدایسه هژمردیعاد ماباالببرد اد غالنن ا 

مهقهابهلبدونترسوسرافکندگیبرایشانتأمین ند.سرمایژ دام دمیقطهٔژ
گیر دمو راتیک وسیادتهمگاییقرامدامد."نزاد  برابر  تبمی 

افه ایه  و ادامهژ یها فقطدوماهپی پا بشرقرامدامد:یاسوسیا یس 
فهقهطثباتی ُافتاخالقیجامیژ وویراییمحیهطتباهی جنگ بی زیسهت.

می  مهنهطهقهیقدمتزحم کشان ما کیتهمگاییبروسایلتو ید وبریامژ
قهرامتوایدیوعبشرمادممسیرتوسیژومددهمهژاق باداست ژمی جهایهبهژ

قهاطهعدهد...ما وفادامبژایدیشژ ا هثهریهت هاونممانا  بر بیر دم نهام
بهاجامیٔژبشر  برا برپاییاینیظای  سهوسهیها هیهسه هی  یهو یینیجامیٔژ

ها عینیوذهنیقهرنها گذد ژودمکدقیقضرومتفراگیر ازتجربژ
 “دهی .مانادامژمییک  همچنانبژمبامزهوبیست

۱ا  برتقوی  و یاییو۵۲( ۰۰۱۱ماهنبان۰۲بافرامسیدن ( ۵۱۵۰یوامبهر
 صدوچیامسالازپیروز ایقالل بیرسوسیا یس یا  بر سار دد.یک

ا  نیهنهده بهژ مهیه هقهد یهیهروهها  گهذده هژ امسالیی مایندسالها 
هها  ن ممهان و سوسیا یس ی ییروها می قدبژحقاییتتامیخیطبقژ امگر

برابر  عدا تاج ماعی صل وسوسیا یهسه ایسایینندمماهتحققنزاد  
و خهبهریهگهام دمگودژو نامجیاناینواقیژتامیخیما  ژبژقولجانمیهد

  جشنمیگیرید.“جیانما رزاید”نمریکاییبرجس ژٔیویسندهٔ
تهودۀ حه ل مابژاینمناسبتفرخندهگودژهاییازت ها  می ۀمر   

  ۰۱۹۱ایرانما ژبژمناسبتصدمینسا گردایقاللا  یرتنظی ودمدمامۀ
 ای شامیاف ژبوددمزیردمجمی نی .“ یامۀمردی”

داد دمدومانسلطٔژ شومها سرمایژایقاللا  بر ”  دام برجیان مو 
بامجیاییاولبین شومها اماریا یس یبرسرتقسیه دومانجنگفاجیژدم

بهنها- ژ"دب  موییس "ها م رقیوهنگامیجیان دومانسر ولایدیشژ
مهخه هلخوالمهبرانجیانسرمایژ-بژسخن"ماییفست موییست" دام ما

جهامهیهژ ردهبود ایقاللا  بربژ بهدوِنهدفگشودِنماهبشربژسمهت یهی
تریهنمایدهحالعقبترینودمعیندمیکیازب مگجنگ خشویتوسر ولو

مهبهر  شومها سرمایژدام اموپابژپیروز مسید.پیروز ایقاللا  بر بژ
یهظهروبلشویکوالدیمیرایلیچ نین گهاهها دمموسیٔژت ام  پایاییتامیخیبر

داددام بودوبژخلقابد بودِنجیانسرمایژ ها زیرس  دمجیانیشهان
 ژجیاییدیگرممکناست.پیروز ایقاللا  بربراینایدیشٔژ املمام س

 ردیدگفت:فالسفژتا نونجیانماتوصیفمیجامژحقیقتپودایید ژمی
  امتغییرننزد.و یاینکبایددستبژ

یهبهود  ایقاللا  بر مخداد تبادفیدمطولتامیخطوالییتکاملبشر 
وا ازحر تاینایقالل زیجیره تهرقهی ها قایویمندتامیخبژسو تکامل 

ها هاوامز مو  تأ یدبرایدیشژدس یابیایسانبژنزاد واقییبودوازاین
وبژ-نن عهای جهنهبهٔژ  هژ نیهجها ویژهدمعرصٔژیظر وایدئو و یک خاصژ

از-یابددمولمیجیان "سهرمهایهژ"  و دمیبردددواِم نوییبینجبیٔژ" هام"
یییومانغاز ردودود.باایقاللا  بر بشردومهاهمی یبنیادینبرخومداممی

قولبژسمتیقطٔژپایانییادنبرجبراج ماعیگامیبلندبژپی بردادت.بژ
دهنهاخه هژایگلس دماثرامزدمند بژ دهدهیای"نی یدومینگ" اخ یام جبهِر

بهر است.بنابراین ایسانبا شفودمیافتقوایینجامیژوتامیخ درایطغلبژ
 نَوَمد.جبِراج ماعیمافراه می

مهام سهیهسه توایدجداازمهنمونپیروز ایقاللا  بریمی -ها ایدیشهٔژ
و نینیس قلمداددود. نین دممقایادامژ مهام هس دهندٔهَخال ومبه هکهر

"مدهِد-ایگلس با شفماهیتاق باد  قهایهون بهژ سیاسیاماریا یهسه  
ازیاموزون" شومها سرمایژ قهایهون  ایهن دام دمدوماناماریا یس مسید.

ها  نیناست ژدمتکاملمام سیس یقشیاساسیدادت.ترین شفمی 
تهجهربهژهاییم نوعمادمبرمیفیا یتیظر خال  نینعرصژ و وگیهرد هها

و  هنهیهن یهظهر  دس اومدها ایقاللا  بربااینفیا یتجودانوپهردهوم
پهرچه  نینیس امتباطیسازیدهداد ژ-طوم لیبامام سیس بژ اید. نینیسه  

دادن قهرام ایدیشٔژایقاللا  بربود.برخالفادعاها  سایی ژبادس اوی 
 ودندخواهندومیفروپادیسوسیا یس دماتحاددومو واموپا درقیمی

و  نینیس مادمیقطژمقابلمام سیس قرامدهند  نینیس زائیدٔهمام سیسه 
جهدا نن اسهت.ام دادعلمیواصو ییظراتمام سوایگلسواز یهادهدیهی

اوصحی است ژ نینیس  بژ طومعمده ی یجٔژفیا یتفکر  نینوبرمسِی
هها ازاوضاعخاصموسیژواموپا اوایلسدٔهبیس  و امبرِدخال تهئهوم 

ومام سیس یباایناوضاعخاصبژ وجودنمدهاست امااینامرازجنبٔژعهای
یشهدهدمولبژجیان خودگرف ناصول نینیس وپیویدننبامام سیس مایهع

اوضهاعاست.برجس گییظرات نینوویژگی بهژ داندمنناست ژباتوجهژ
ایهگهلهس تامیخیجدیدجیانوبرمسینن و ها ضمنبسطیظراتمهام هس

ازایهنها علمیهاماتکاملدادوبنیاننن بهخهشهیهد. مو  دانمااس حکای
عهای-مام سیس  دم ا ه هبهر و نینیس  پرچ ایدیشژونممانایقالل تهریهن

مهاههیهتترینمشخبژمی  دمبهامٔه: ها ننازجملژدمتیریفوتوضیحه 
دام  یاموزویِیمدداق بهاد ها اق باد یظایسرمایژاماریا یس  بحران

و بهودن دمدوماناماریا یس وتئوم ایقاللسوسیا یس ی اهمیت علهمهی
دمدماینزمینژموضوعیتداد ن ا ه هبهر ایهقهالل هاماحفظ ردهاست...
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دممجلستدوینقایوناساسیدیلیوعدهمهی ما قهدمت تهوازن  هژ دههد
تیطوالییطیمٔژج یجامیژ اسهت ایدیشیا  ژبژمدن بهوده ها یو یهبهرا هی

 هژیمایندٔه موییستدمپام ماندیلی مهی تغییردهد.اما امیالوا یو  گهویهد
گرایاندیلیبرا دفاعازمنافعطبقٔژحا  ازایجایهیچ ام  وتهاههیماست

 یخواهند رد.
 

مصاحبٔه نشریٔه ژاکوبن با خانم کامیال والیو، نمایندٔه کمونیست 
 پارلمان شیلی

دامد۵۱۰۵مقدمژ:هنگامی ژ امیالوا یودمسال قبهد  هژ  هرد اعالی
هااومابژپشهتبرا ای خالددندمپام ماندیلییام ددود بسیام ازچپ

سهخهن مهقهای دم او نن  از پهیه  سهاِل گهو  ردنبژاصولم ی  ردید.
دمترینچیرهیکیازیمایان (CONFECH) نفدماسیوندایشجویاندیلی ها

ها دایشجوییددهبود ژخواس امنموز مایگانوبا یفیتبود.دماع را 
سهال ا مللیبژاوها بینننزمان توجژمسایژ ا ه هبهر دم چنانزیادبود هژ

 ای خال ردید. «فردسال»خوایندگانیشریٔژگامدیناوما۵۱۰۰
بهژامابرا خیلی هادمدیلی تبمی اوبرا وامدددنبژپام مان خیایهت

دسه هگهاهگیر اع را احساساتوموضع ضهد ها دایشجوییننزمانبهر
یهو هیهبهرا هی حا  بود.بیستسالپسازبازگشتدمو راسیبژدیلی فاجیٔژ
گوس وپینودژهمچنانادامژیافت وبسیهام   تحمیلددهتوسطدیک اتوم ن

وهاییدمچپ سیاستپام ماییماموید میازجملژدخبیت دیدید ژوعده
 دود.ییستمیهادمنن ش ژوسربژوعید

یه دیهک پهام همهان دم خهود ییمایندگی  امیالوا یوا نونبژپایاندومٔهدون
یمی سهون دومٔه بهرا   هژ  هرد دود.و دمماهاوت]دیریوم[امسالاعهالی

وا هنه یمایندگی دهد. بهاا دمپام مانیام دیخهواههد خهبهر  ایهن بهژ هها
 هامهاًلوا ن  هایی ژبژیخس ینیام د اودمُیژسالپی یشاندادهدهد

قهایهون ایهن گهذامم فاوتبود.اینبام موجیازحمایتودمیغیسبتبژخروج
واقهیهیه هی موییستازپام ماندممسایژ ها اج ماعیبژماهاف اد.امااینه 

د هیهلا ددوامبودهاست یژاست ژ امپام ماییخای وا یو مبامزه بهژ فقهط
 «چپمیایژ»گرایانازیظاییو یبرا ی بلکژبژایند یل ژدفاعسرسختماست

ی»سر خودمااسیرسیاست جوجوخیره  دکستخومده رد. «ماهسون
ازتردید ییست ژوا یوودیگرهمکامانقایون گذام ازح ل موییسهت 

 امپایٔژسیاسیخوددمپام مانبرا پیشُبردتغییرها عمدهدمدیلیاسه هفهاده
اید.نییابرا پاییننومدنسقفهف ٔژ ام ازچیلوپنشساعتبژچیهل رده

اقهدای دهرایهطساعتمبامزه ردید وخواس هام دم گهویهاگهون امهداد  هها 
پهایهٔژهمژ دمنمهد تهأمهیهن و گیر  نویی مایندما یاتبس نبرَاَبرثروتمنهدان
دمول ددید.دمپیاع را همژ  ۵۱۰۹/۰۹۹۱ها مردمیگس ردهدمپایی 

دهد  مجلسبازیویسیقایوناساسیمیراِثدومٔهپینودژ هنگامی ژ فراخوایده
دو یبهال حهدن تهیهیهیهن بهرابهر دم بهرا -وا یوازجملژ ساییبود ژ ی سهون

قهدیه -گیر دماینمجلستبمی  مایییییرومنددمبرابرهرگویژتغییر ژاز
 مقاومت رد.-تحمیلددهبود

مهردیواقییتایناست ژگرچژاینحر ت حهدا هثهر  هاهمژازحمهایهت
ا دمپام مانمواجژدد.بیش رنییابهژها عمدهبرخومدامبود و یبامخا فت

بهژا یرسید یادستی یجژ ماههی   هنوزچنینیشدهاست.امابرخیازنییا
 هژجلوباز ردید.بژ  هرد مهوافهقهت تازگیمجلستدوینقایوناساسیجدیهد

یبالدوگیر دمموضوعتبمی  دسهت-هایی ژحدن امها یهدامد  ما ی  ه سون
خهواههد نند ازطریقهمژدمصدیمایندگانازنییاحمایتمی۲۱ پرسیایجهای

زداییازسقطجنین ژوا یوودیگرزیانیماینهدٔهدد.عالوهبراین الیحٔژُجری
دمپام مانپی بردهبودید بژ تازگیدمپام مانتبویبدد وا نونقراماسهت

 سنامومدبحثقرامگیرد.
یهامه د  از حهمهایهت دم وا یودمحالحاضرجناح موییسِتائ الفچهپ

دمجمیوم گابریلبومیک یمایندٔه نوییپام مان مامهبر مهیمیاست  هنهد.
این امزام فیاالندایشجوییپیشینبامدیگردم نامه قرامدامید:گهیهومگهیهو

فهیها هیهتمو امزام  ژه جکسون هم ا خای وا یودمجناحمیایژ بها زمهان
دهیهلهی دایشجویی امیالوا یو مئیسفدماسیوندایشجوییدایشگاه اتو یک

(FEUC) فهدماسهیهون مئهیهس بود وگابریلبومیک  ژجایشیناودممهقهای
دمونبود.امادماین امزامتفاوت (FECH)دایشجوییدایشگاهدیلی هاییدم

-ویژهدممومدماهیتتغییرهایی ژدمدرایط هنهویهیدود بژچپیی دیدهمی
میهاسهت دم ژمویدتدوینقایوناساسیوای خهابهات ما دهیهلهی جهمهیهوم  

 پذیراست.امکان-عطفیتامیخیقرامدادهاستیقطژ

خای وا یواخیرًا
تبهمهیه  دممومد

گیر خودبژ نامه
ازای خالمهجهدد
یههمههایههنههدگههی بههژ
تهر هیهب پام مان 

ازاعهه ههقههاد  ا 
و مههام سههیههسهه 
و فههمههیههنههیههسهه  
بههژ امههیههدهههایهه 

تههههریههههنجههههوان
بها جمییتدیلی 

ایهنهجهاخبریگامیشریٔژ ا وبنصحبت رد.ترجمژٔ دم ما مبهاحهبهژ نن فامسی
 خوایید.می

***** 
شما قبال گفته بودید که الزم است یک پا در دولتت و یتک پتا در 

 های چیست؟ ها داشته باشیم. منظورتان از حضور در خیابان خیابان
یهیهروهها چژح ل موییستیااتحادگس رده-یینی ژسازمانما تربادیگر

ها گویهاگهونها اج ماعی دمتمایبخ بایددمسازمان-سیاسیواج ماعی
بهژجامیژ ژامروزهباپیامدها ا گوییتبییض دسهت نمی  بیدادگر ویاعادالیژ

پهاگریبان اید حضومداد ژبادد.ماوق یازیکپادمپام مانیادمدو ت ویهک
گویی  منظوممانایناست ژتال جمییمابژمفقهایهیهاسخنمیدمخیابان

و مها  ٔهمردیحضومدامید.یی اینکژ ام ییازدامد ژدمواقییِتزیدگیو امموزمرن
ایهن۵۰توان اممندمپام مانمایمی دمون دم ههفه هژ موز ههفهت و ساعه هژ

بهر واقهیهی تهمهر ه  چیامدیوام محدودومحبوم رد.اینتال جمییمابهژ
مهداویبرقرام امتبا باسازمان ها اج ماعی همکام بایکدیگر گو دادن

یهیهازهاازماهقایونهاویظرها مردی ومسیدگیبژننیگراییبژیگرایی گهذام 
 دامد.

بهژبدیییاست ژوق یپاماازخیابان دادن گهو  از ها نامبکشی  وق ی
سهیهاسهتمردیو امباسازمان هها هادستبردامی  صرفًابژبازتهو هیهد هنهنهدٔه

دوی  ژیمایندٔهمنافعطبقٔژاقلیتاستیژمنافعیو یبرا یوساخ ام دو  یمی
 ا ثری یب مگ.

 شوید؟ چرا برای انتخاب مجدد نامزد نمی
مهبهامزان از مه هشهکهل اینموضوعصرفًادخبیییست.ماییروییسیهاسهی
فضها  هژ اج ماعیب مگدمسنگرها م یددهس ی .بژاع قادمن می اسهت
برا در تمفقا دیگردمپام مانبازدود.همچنین برا منمی است ژبژ
بهژ دهه . ادامهژ یادگیر ومددخودیدمفضاها دیگرنموز وتییدسیاسی

پهام همهانهمیند یلاست ژیمی دم دبژچیامسالدیگهر توایس  خودیمامقین
ببین .زمایی ژهمیام خوبیبینییروهاوجوددامد بدوندکامکایاتزیاد 

تهغهیهیهربرا تغییروجوددامد امااینتنیافضاییییست ژدمننمی توانبرا 
چهیهره بهژ مهحهدود هها مبامزه رد.ماییروییزیدهوپویاهس ی وح لفهقهط

یهاددناخ ژ و ددٔهننییست.مفقا زیاددیگر ه هس ند ژبایدنیجابهادهنهد
طهبهقهاتهی تضهادهها  بگیرید ژمبامزهدمننفضابژچژمیناست چوندمنیجا

خهواههدبینید.دخبی ژبژب مگیمامی جا منبرا یمایندگیپام مانیهامه د
بهوددد مفیقدیگر ازسازمانجوایان موییستبژاس داییژ الِسرایوخواههد

 نید. ژسابقٔژمبامزاتیبامز دامد.اویی ازدییا فیا یتدایشجوییمی
برخالف دیگر رهبران دانشجویی مانند گابریل بوریک و گتیتورگتیتو 

کتردنتد،  دار همیشگی را رد متی های سابقه جکسون که از ابتدا حزب
اید. سابقتٔه شتمتا در حتزب  شما همیشه عضو حزب کمونیست بوده

 کمونیست چیست؟
سهال۵۱۱۱/۰۹۱۲مندمسال دایشهجهویهی جهنهبه  خهیه   از  پهیه 
مهن۵۱۰۰/۰۹۹۱  عضوح ل موییستددی.سازمانجوایان موییستبرا 

حک مدمسژمادادت.دمنیجابود ژبنیادها اع قاد مندکلگرفت.باایهن
ای وامدجنب دایشجوییجوییسیاسیاع قادهایی ژبژدستنومدی وبامبامزه

سهخهن گهو ددیوسیی ردییمایندٔهاینجنب باد   ژبیش ر بژعنهوان
مهها جنب بود.قرامییست ژفقطبرا اینکژوامدپام ماندوی نناع قادهاما

  ن .
 آیا خانوادٔه شما هم سابقٔه حزبی دارند؟

دم نیهیها یهقه  امها بهودیهد  لخایوادٔهمن موییست بیش راعضا دمجژاون
تهادهیدخبی یواع قاد منبیش راز حا امز دکل ها همبس گیبود

ا  ژدمدایشگاهدیلیداد  تبمی گرفه ه مبامزٔهسیاسی.منبژد یلتجربژ
بهودی  بژح ل موییستبایویدی.منفیاالیژبژدیبالفضا فیا یتوحهر هت

بهرا چونمطمئنبودی ژیمی خواه فهقهط
خواسه ه دمسخوایدنوامددایشگاهبشوی.می

ها  ها هم مثل راست کامیال والیو: چپ
 شان را حفظ کنند باید هوشیارى طبقاتى

 ۴۱ادامه  در صفحه  



۴۱۱۱آبان  ۴۱دوشنبه    ۴۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

داده هژ دمایجادتغییر دمعرصٔژدمو راسی عدا ت وبرابر بیش ر سیمهی
جهدن  ما نن مهن  هژ وباد .سازمانجوایان موییستسازماییبهود تهریهن

 ها ننبود.ترینییادیاف    ژننه محبولتامیخوبریامژمسئول
چپبودندال تضمنیبرپذیر حقایقیسختدامد:یابرابر اق هبهاد  

 هژتغییرها نل وهوایی مردساالم ...من]خبریگام ا وبن[بژعنوان سهی
پهرسه قراماستتاچندماهدیگرپدمدود ازدمامی بهژ هها پرس :چگویژ

 دهید؟تانپاسخمیددوامدخ رهفتسا ژ
نیهیهاایگی است ژبچژدگفت ههو  بهیهدامیهد. ها امروزچقدمهشیامو

مهینوماست.دخ رمنمیبرایگی ودگفتتحسین چهژ مهن  هژ  هنه .دایهد
مهومدنلاوستیایژ و یمیدای  ژ اممنایدهیمی ایهن دم او بها توای بیدًا

حهالصحبت ن وازاوبارس  ژوق یبچژبودمراچگویژمهی دم امها دیهد.
 هژحاضر اومی فیمد ژچی هاییاست ژبایدتغییر ند  ژافراد هس ند

-برید. ود انامروز بسیاممراقبحیوایاتهس نهدازگرسنگیمیشمی حه هی 
زیهرزیست مف امب مگودممومدحفاظتازمحیط-حشرات بسهیهام ما سهاالن

زی . ن ایناست ژبااوحرفمیبرید.پس ام  ژمنمیعالمتسؤالمی
یژازباالوازدیدگاِهندیب مگ بلکژبژمثابژدوایسانبرابر.برا توضی اینکهژ

مهاچرامادممحیط زیستخودمشکلدامی  چرامنابعطبیییونلندامیدیی
اوها سادهاس فادهمیدمحالتژ شیدناست ازوا ه  ن .دممومدمردیبها

تازمنابعطبییی مثاًلجهنهگهل ن :افراد هس ند ژبژصحبتمی هها ددن
بهژ نندوبیدچولننمامیبردام میبیره فرودندوپو ی ژازفرو چهول

ایهننید فقطبژجیبچندیفرمیدودمیدستمی دم مود یژهمٔژ سایی هژ
 اید.بردام ازمنبعطبییی ام ردهبیره

سهازمهانمنبژاوتوضی می ادامٔهده  ژماهی ژماا نونبرا  و دههی
 نندیامسوجامیژدامی  م أسفایژبژیفعچندیفراست ژدمخ انماقطعمی

فقطا ثریتمهردی  نند ودمی یجژ یژموادمیدییمااز شوممااس خراجمی
مهیزیستیی دماینمویدنسیبمیبلکژمحیط  هامهاًل او و وبیند. فهیهمهد 

  ند.ها بیش روبیش ر میپرس 
جبتهتٔه » ،Frente Amplio] اید که بیشتر با فرنته آمپلیو شما گفته

خواه[ هماهنت  هستتتیتد تتا بتا  های ترقی متشکل از حزب «وسیع
هتای ستیتاستی  کنسرتاسیون ]ائتالف چپ میانه متشکل از حتزب

 دار و سّنتی کشور[. روش کار این دو چه تفاوتی دارد؟ سابقه
دامیه . «جبیٔژوسیهع»بدیییاست ژمامییامهاواصولمش رکبیش ر با

خنهدد[ُخبیکدهٔژگذد ژ]می-یسلمادممبامزٔهاج ماعیچندسالگذد ژ
دکلگرف ژاست.امامی - اسهت. جهبهیهٔژ»ترینموضوع طرحوبریامٔژ ام

ترا مودنائ الفییسب ًاجدیداست اماموفقددهاستطرحوبریامژ «وسیع
بهریهامهژازپی برا غلبژ ردنبریو یبرا یس تدوین ند.ماتهوافهق یهیهها 

مهومدا واقییبرا پیشُبرددگرگوییب مگیدامی .همچنین ع یواماده هها 
از یظردامی .منمی قدیاتفاقی ژبرا  نسرتاسیوناف اداینبود ژبسیام 

ویمایندگانننبی ازبیست سی چیلسالدمسیاستحکوم یبهوده ایهد 
ا هگهو فیا یت ها نییایشانداد ژعالیقومنافعنییابیش ردممسیرحفظ

مها «جبیٔژوسیع»فیلیبودتاغلبژبرننوگذمازنن.دممومد یهیهسهت. چنیهن
دمممکناست ژگاهیبرخیتفاوت امها ها یظر یافرعیداد ژبهادهیه  

لمیان تمامام حهدییایت ییازبژتال برا پیشُبردطرحتحون توبلندمدن مدن
[نغازدهد ۰۹۹۱میر۵۲]   ۵۱۰۹ا  بر۰۱ها  ند.موید  ژبااع را می

پهسا نونازطریقمجلستدوینقایوناساسیدامد شومماتغییرمهی دههد.
مها»یا «ایقاللدیلی»جا اینکژبگویی چرابژ ا ه هبهر گهویهیه مهی «ایقالل

 ؟«ایفجاماج ماعی»
لازهمژ بژیظرمننیچژدم  «ایفجاماج ماعی»اد باها  برمخدادبژ۰۱اون

خی دیاج ماعیومردمی-یامیدهددهاست.نیچژمخداد طغیانِصرفیبود
عهالمهتبود ژبازیرعالمتسؤالبردناساسیسیاست زیهر َومز سنن ی با

سؤالبردنجدن ا گویی ژبرپایٔژس  وزومگوییاس واماست سیی ردوضع
یبهود  «ایفجام»موجودمابژه ب یدوازننبگسلد.گذد ژازاین نیچژمخداد

 هژزیراحاصلفرایندطوالییجمع ددنسازماییومبامزاتیبود.اینطومیبود
ازییوخی  ها تودهازهیچزاییدهدود.حر ت ها  وچکبسیام پهیه 

مهاصحبتیمی۵۱۰۰ننمخدادهبود.فقطازمخدادها سال نن دم  ن  ژ
سهؤالندکامادمپیدمه دکس ندا وده ها ا گو یو یبرا ی زیرعالمهت

اصهالحهات مهومد بردنسودَومز دمنموز وپروم  وامائٔژپیشنیادهاییدم
ازسال ضهرومت۵۱۱۰ ۵۱۱۲ ۵۱۱۲ها ما یاتیوج ننبودی .ماح ی  از
ایهنتدوینقایوناساسیجدیدصحبتمی  هژ اسهت یاین  ردی .موضوعدون

یامضای یازطریقتوافقیسیاسیبژمجرا ییادها حکوم یایداخ ژدد هژ
گیر دممومدضرومتداد نیایداد نتدوینقایونپرسیبرا تبمی بژهمژ

اساسیجدیدوساستشکیلمجلسبازبینیوتدوینقایوناساسیجدیدمنهجهر
استیایهژ  «ایقالل»دد.منمی قدی ژبرا اینکژببینی نیچژدمجریاناست

اگهر بهود. بایدببینی  ژسرایجاِیپیشنیادتدوینقایوناساسیجدیدچژخواههد
فهرایهنهد تغییر واقییوملموسدمماهیتدو تدیلیمخیدهد یمی تواناز

دههیه  ادامهژ ایقالبیصحبت رد.اگرماچی  دبیژبژدو  یتابعووابس ژما
بهخه  بهازیهگهران از نن  ]مب نیبرا گو  نوییحکمراییدمدیلی ژطبق

دمخبوصیخواس ژمی ما دو ه هی دود ژهرجا ژممکناست ام هردهها 
 ند ییادهاییمنطبقبادستبگیرید[ ژحقو اج ماعیبنیاد ماتضمینیمی

 ند وبرپایٔژا گو جدید ازتوسیژییسهتها داغلایجادیمیمنافعخایواده
زیستهم یس هی ژامز  اممادممر  توجژقرامبدهدودمهماهنگیبامحیط

داد ژبادد دمننصومتاینفرایندچندانمادیکالیخواهدبود.یظریٔژایقهالبهی
صهومتها قبلیوزمینٔژتامیخیننتهال دمجریانیادگیر ازتال  بهژ هها 

بهودهزیدهوپویادکلمی چهژ گیرد.سی جنب فمینیس یدیلیدماینمیهان
 است؟

چهژها سیاسی چژدمخیابانبژگمانمنجنب فمینیس یدممباحثژ هها 
یهقه دمداخلخایژ ها چژدممجلستدوینقایوناساسی وچژدمپهام همهان 

دناسفمینیستدیهلهیهایهی وود]جامیژتاِ رکا داد ژاست.جو یژا یادهفو 
خهایهژ[دممومداهمیتاینمباحثژ۰۹۱۲–۰۹۹۲ بهژ ایهقهالل وها واینکهژ هها

 بس رها خواله ماهدامد  اماًلحقدادت.
سهرمهایهژ بهردن دام مادیگرفقطازغلبژبریو یبرا یس یازیرعالمتسهؤال

گویی  ژبایدگسس ژدود:پیویهدگویی  بلکژازپیوید یی سخنمیسخنیمی
یو یبرا یس بامردساالم .ا گو یو یبرا یبراساسایندکلازسلطٔژجنسی ی

  ند.قرامدامدوازننبژسوِدبازتو یدفرایندها ایبادتسرمایژیی اس فادهمی
 ضدسرمایه شما گفته

ً
 داری است. اید که فمینیسم ذاتا

مهوضهوعهااینمطلبماگف ژدای عینًاباهمین لمژیمی اییایژ و یبژایهن
دیهدگهاه-باومدامی.منیکمام سیست فهمهیهنهیهسه  اگهر هسه ه . فمینیسهت

مام سیس ییداد ژباددیادمماهغلبژبریو یبرا یس تال یکند یاقصاست و
دم بژفمینیس  یبرا یتقلیلخواهدیافت  ژتقریبًامنحبرًابژمسئلٔژیابهرابهر 

دهد یژتغییردما گو ساخ هام پردازدوننماهدفقراممیییادها دو  یمی
ما.منمدافعبرابر جنسی یدمهمٔژییادها دو  یهس   امااگرفقطبژایهن
و ثهروت  موضوعبسنده نی وا گو تو ید ا گو ایبادت تو یدثروت توزیع

دودزیرعالمتسؤالیبری  نیگهاهامز  ام ما ژدمحالحاضرپرداختیمی
 عدا  یویابرابر ادامژخواهی داد.بژترویشهمینا گو بی

وضوحگرایانبژ شا  بینتال دمماهعدا توتال دمماهتوافقباماست
دممجلستدوینقایوناساسیدیدهمی  هودتها  تهجهربهٔژ ۰۹۱۹/۰۹۲۵دود.
گرایاندیلیوق یاحساسماست دهد ژ]پینودژعلیژسا وادومن نده[یشانمی

گویندتال برا اجماعوتوافقتوایندبکنند.بژ سایی ژمیخش  نندچژمی
تمطمئن  گویید؟تراست چژمیدمبلندمدن

هه می  گهرد تریناجماعوتوافق دممیانا ثریتب مگمردیدیلیاسهت:
گرایاندیلیخیلینسهانها م رقی.چپنمدنییروها طبقاتمردمیوبخ 

گذامید.دمهمهیهنها میانخودمادممیر دیدهمگانمیهاوتفاوتاخ الف
مرگباخوددانمیگرایاندیلی ژدممسایژحال ماست جنگند وقه هیهاتاحدن

قهرامدود بژدانمیصحبتازدفاعازمنافعاق باد  صهف یهک دم سرعهت
]ازمی گاهیوهودیام طبقاتینییاخیلیبیش هر گیرید.م أسفایژبایدگفت ژن

هشهتوگوهمیشژگ ینژچپ[است.منمی قدی ژگفت مهن ا ممکناسهت.
 هژایما ردهایوباوم نید ژسییسالدمپام مانبوده هسه هنهد ای.اما سایی

ازدوید و سایی ژیمیسادگیتسلی یمیبژ مهرگ خواهندتسلی دوید تاحدن
از یهکهی م مابکنید.مئیِسجهمهیهوم   جیبخودمحافظتخواهند رد.تبون

مها هیهاتهی-ترینمیلیامدمها جیان هرگ بژوضعما یاتبرَاَبرثروتمنهدانب مگ
مهنهافهع-ساده موقت وحداقلی فهکهر فکره یکرد.اوپی ازاینکژبهژ ح ی 

ههمهژمش رکمردیوحمایتازخایواده اوضهاع گهیهر ها  امگر بادد ژدم
 نوییوضیی یبسیاموخی دامید بژتأمینوتضمینمنافعاق باد وطبهقهاتهی
خوداو ویتداد.بنابراین وق ی ژاینبخ سیاسیدمدیلی  ژاقلی یبهیه 

مهی بهژییستو یقدمتزیاد دامد خواس امتوافقواجماع اسهاس دم دهود 
 هژمینا الپودایی ردنوگذد ناز ناماخ الف هاست.دمدیلیتنیاچی  

 هژسیاستاجماعبرای خولبوده اینگرای است ژهمژ طهوم چی همین
اعهمهالهستبماید فقطتوافق صهوم  ها ظاهر صومتبگیردوتغییرها 

بهیدود امادمییایت بدوناینکژپایژ عهمهیهقها ساخ ام ا گو  عهدا ه هی
 اج ماعی نوییزیرعالمتسؤالبردهدودیاتغییردادهدود.

خیلی ممنون، خانم والیو. در کارزار مبارزاتی خود متوفتب بتاشتیتد. 
برای شما آرزوی آسایش و استراحتی خوب دارم، اگتر ایتن چتیتزی 

جتمتهتور  خواهید، نه وزارت در دولت رئیت  است که شما در واقع می
 آینده گابریل بوریک.

 دوداس راحت رد.خندد[.ددواممی ]می

 ها ... ها هم مثل راست ادامۀ کامیال والیو: چپ
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و دامد فرادو  ی سازو ام  ظاهرًا  ژ ه  اموپا اتحادیٔژ ح ی ترتیب  این
خاطراخ الفمشیاعضای   ژمیشژترینمدعیاقدایجمییاست بژب مگ

اینگویژتبمی  دم او ویتدادنبژسودسرمایژدامد  فلشاست.گیر دم ها
قدمت زیر ییست  اموپا تییدها پیماناتحادیٔژ بژ د مقین دیگر ه  ژ بری اییا

محافظژ )توم دو  ی می امان ادامه عالقژها( هیچ  ژ ما کیتدود بژ ا 
 جمییمنابعوتو یدایر  یدامید.

برا  ایر   قیمت اف ای  و ایر   بحران میشٔژ اینیا  همٔژ از گذد ٔژ
دام است ژدمتامیخبریامٔژبازامسرمایژیظ وبی ننده دم ام ردبیمبرف

امهزمینبودهاست.  تو یدایر   عاملداخبیدمتخریبسین
یقرنهجده نغازددودم دممویدایقاللصنی یدماموپا  ژازییمٔژدون

زغال مبرف مسید  اوج بژ یوزده  قرن ل اون مادینییمٔژ دم وسنگ ها
سرعتها ذولفل  ژبژنهن ودم امخایژفرایندها صنی ی دمخطو ماه

ییوبژیاف ند ودمی یجژمی انای شامگازها  ربنی ژاثرگلخایژمددمی
زمیندامید سالبژسالاف ای یافت.این دایایداخ نگرما خومدیددمجون

گرفت بژدگرگونددندام صومتمیمدد ژدمچامچولمناسباتسرمایژ
محیط اق باد وزیستایسانطبییت  دگرسایییظای بژ نییا  نام دم و ها 

 ساخ امطبقاتیجامیژمنجردد.
-ترینها ب مگوبرا دهژ-بری اییا ژپیش ازایقاللصنی یبود یخس ین

زود ن مانوایاالتم حدنمریکایی دمموقیی ی نندٔهجیانبود و یبژن وده
محیط تخریب دم مس قی مشابژ پیامدها  از اینجا )دم گرف ند. قرام زیست

 ردنجوامع یابود جملژدم از  ایادا  و  شومهاییمثلنمریکا ایساییتوسیٔژ
 گویی .(بومیانسخنییمی

ساز  دیر  ژداهدویراییاق باد ش ی-دمگالسکو۵۲یشست اپ
جاییاست ژدمننداهد-میندسی وتو یددمبازٔهزماییدویسلبودهاست

دو ت دومویی از ب مگی ویمای  سیاسی حوزٔه دم هس ی . اس یمام  ها 
بسیام دییا  خاِص اصطالحات امدناسی و زبانفنی از اظیاماتمهبران 

نل تغییرها  عل  بنیادینتخببی حقیقت این  ردن پنیان برا  وهوایی
می  نوییبحرانتغییرها نلاس فاده برهٔژ  ژ حاصلقرندود هاوهوایی 

تأمین شیاس یمام است ژطینن بخ عمدهبیره ا ازجیانوظیفٔژ
واموا بود. امَبردهدام بژعیدهمواداو یٔژمومدییاز شومها ب مگسرمایژ

زغال سرمایژاس خراج قدمت و ثروت اساس و پایژ بری اییاییسنگ و-دام 
بژاین۰۹۹۵/۰۹۱۰  اززمانهمای میودمسالبودهاست.دست-دیگران

اصل م مای »سو  بازتالاینموایتتامیخیاست ژ «مسئو یتمش رکاما
حال دم  شومها   ژ میناست این بژ  نویی  دییا  دم اق باد  پیشرفت
گازها  ربنیدامید توسیژمسئو یت م ر یسبتبژای شامدهندگانعمدٔه

برا  ربن ژتامیخشانیشانمی زداییازدهد ژبایدبیش رینمسئو یتما
 اق باددانبرعیدهبگیرید.

ا سیدُتند ۱۶۰پیشرفتاو یٔژبری اییادم اه دادنای شام ربنخودتا
زیاد بژمینا بره زدندا ودٔهتو ید اق باد  ربن بژازا هریفر تاحدن

ها ایساییومادن اینفرایندسنگاست.ه ینژو اه ددیددمتو یدزغال
عظی میامت- بینمف نگنجینٔژ از ازعوامل-ها ایسایییابود مشاغل 

یابرابر  اساس و پایژ و  شوم نن ف ایندٔه اج ماعی بحران ها اساسی
هاییمایندمیایگینطولعمر اد غال بیدادتوییطبقاتیدمعرصژمنطقژ

مدد است. نموز وپروم بوده و  امبرد «اق باد ازینویی»دممان  پایٔژ بر
مو قیمتنتیاموالودامایی یمیاب امها ما یمثلبومسوقمام توایدها 

طبقٔژجایگ یندهژ  ازینویی  اق باد دم تو ید دود. اق باد تخریبدم ها
 امگرداهدیاپدیدددندا ودٔهتو ید دماق بادها محلی بژخطراف ادن

خایواده فرزیدان برخومدام  تیمیقامکان و دایس ژ  زیدگی از  امگر  ها 
بحراناج ماعیبودهاست.بژاینیک ژه بایدادامه رد ژاینیظر  ژدم

است یاپدیددده "سن ی"  امگر طبقٔژ اق باد ازینویی  یظر  ژ-مویدمدد
واینیظر- ندسوسیالدمو راسیبرا توجیژپذیر یو یبرا یس اس فادهمی

بژعنوانعاملتغییرها عمیقوبنیاد دیگراز  امگرقابلی  ما  ژطبقٔژ
سرمایژ تو ید چون است داده سرمایژدست جیان اق باد دام دام ساخ ام

پیشرف ژمادگرسان ردهاست دمواقعاساسهمانتفکرسیاسیاست
  ند.پذیردوتبلیغمیدام مامی ژتغییریاپذیربودنیظ سرمایژ

یظرازاینکژاینتفکربژعنوانحک پیروز خیا یاینعدهوو یصرف
سال ما ی بحران از خومدگان ضربژ تردید  ژ دود مطرح هدف این با

یایردباییبرا سر ولیسبتبژسرمایژ۵۱۱۱ باوداید   نندگاندام ما
واقییتایدیشژ بژقدمتدو  یبادد  یاف ننییا ماه ها سوسیا یس یو

ایناست ژطبقٔژ امگریاپدیدیشدهاست.تمر  طبقٔژ امگرحاالبیش ر
تردمچیناست ژاق باد ا نوندم شومها یوظیوم وازهمژمی 

پیشرف ژ ا گویی بژ جیان"  تو ید  " امگاه ا گو  از گذام حال ازدم تر
 ردنتقاضا داخلی برنومده گرای بیش ر بژ و اوم است   حا فنن
و فقر  از چین جمییت از یفر میلیون صدها نمدن بیرون پی دم دامد.
زمایییکیدو بازٔه ازسط زیدگیمیقول ننه دم برخومدامددننییا

 یسل تقاضا داخلیدمنن شوممدد ردهاست.
دودمردیچینما  ژسرایٔژای شامگازها  ربنینییاامروزهسییمی
-ا سید ربنبژازا هریفرتند ۲۶۰دم-یاست33دمجیاندممتبژ

ُمجریاصلیدمگرمای زمینیشاندهند دمصومتی ژبیش رینسرایٔژ
 با نمریکا ا سید ربنبژازا هرتند ۰۱۶۲ای شامگازها  ربنیما

سرمایژ تو ید  مرا   ساس و   اس را یا    ایادا و دامد   رهیفر دام 
مده دم نمریکا اید یاز فاصلٔژ ن مانبا و  اپن  ها بید قرامجنوبی 

 دامید.
 اپ دم  ژ بی۵۲سؤا ی گالسکو یشستدم دم و است  مایده پاسخ

ایناست ژچگویژمی۵۱گروه بژننتوجیییشد  ُمییی طبیًا تواندم
بریامژ مؤثربدون یظامتی سازو امها  پش وایٔژ با مشخص   ژ-می  

دودمی  الن سودها   سب مایع هدف-تواید بلندپروازایٔژبژ ها 
تیمسید ژسیاس مدامانبژاینماح یازننسخنمیمیان  گویند؟مدن

کدماس راتژ بقا اتحاد عبرساخ مانسوسیا یس   ژییرو محرن
یاپذیر محیطیاج نالجماهیردومو بود دمصومت  وی ه ینٔژزیست

اس راتژ  دم سوسیا یس ی عناصر همین و ی دادت. همراه بژ یی 
ییدمنن شوممااق باد چیناست ژدمپی گرف نمویکرد بریامژ

ه  اجرا   ربنبرا  اززمان حفاظت و بر    امبرد و تو ید زدایی 
مساییوبرقی ند. نینقدمتدومو مابابر پذیرمیزیستامکانمحیط

 ردنمرتبطمی وامروزهح ی  دمننزماندمستبود  اینفکر دایست.
توایی می اناثرگرمای  رٔهزمینمادمتخریبتره است.مامیدمست
زیستتوقف موجودیتبوییاپذیر و طبییی جیان بقا  عامل  ژ هایی
میابود حیاتبرمو  رٔهزمینایسان ایدبادقتعلمیتییین نی .تبون
ا  ژتراستتاتجسن واگذام داوطلبایٔژقدمتاق باد وسیاسینسان

دام است بژمردی.برا اینواگذام بایدفیاالیژدماخ یامطبقٔژسرمایژ
صنی یگای ایقالل  ژ زمایی دم تخریب ودید. ماه دم ما یخست ها 

زیستبرمیمحیط سال دم مام س  امل باید۰۱۰۰دادت  "ما یودت:
و سرمایژ  جدایی ام  نز  حرصو ذاتیمیانما کیتخبوصی  پیوید
ما کیتامضی پیویدمباد ژومقابت پیویدامز و اه امز ایسان 
این  ل و پو ی یظای بین پیوید یینی غیره  و مقابت  و ایحبام پیوید

دست مام س  ) امل  نی ." دمک ما ویود ژبیگایگی اق باد  ها 
دمدرایطامروز  مایی بایداین («دده اِمبیگایژ» فبل۰۱۰۰فلسفی 

یظای بژ دادن پایان مس ل ی زمین  رٔه یجات  ژ  نی  دمک ما واقییت
 دام است.سرمایژ

 ادامۀ نجات کرٔه زمین مستلزم پایان ...

 تصحیح و پوزش
 

ح لتودۀایرانازمشیسیاسی« دممقا ٔژ»مردییامژٔ« ۰۰۰۰دمدمامٔه
 بژاد باه»تشکیالتیاصو یومبامزۀایقالبیخودمنحرفیخواهددد!-

بود: امروز «نمده همکام و سابقح ل  ادم ویراس ام علیدیباز  
 ادمسابقح لو« ژدمستنن »سااه... ویراس ام عبدا لژدیباز  

امروز سااه... پوز تبحی می  »همکام با و  ژبدینوسیلژ میبادد 
زیدان دم  ژ بود ا  توده دالومان از مفیقعلیدیباز  یاد زیده دود.
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وهوایی جلوگیری کرد. و پیشُبرد  توان از فاجعٔه آب ریزی نمی بدون برنامه
 داری است. ای، مستلزم متوقف کردن سودَورزی سرمایه چنین برنامه

 
(COP26) ۵۲ اپ یا همای نل۵۲  دم  شومها یشستسران سازمانمین وهوایی

فیاالنزیست جیانو مهبران  ژ جاییاست ظاهرًا گالسکو  دم ومللم حد محیطی
هادمفضاییدوس ایژباوهوایی  امدناسانوپژوهشگرانعل وفن ومسایژتغییرها نل

  نند.وگومییکدیگردیداموگفت
مئیس جایسون  بومیس و بایدن جو اگر ییست. بی  می توهن این واما نمریکا جمیوم

وزیربری اییا گش یدمم روگالسکوب یند اح مااًل لیم لکوَبدوبیراهازمردمییخست
یاماحت موضوع این از  ژ دنید در تخواهند  ژ بلیتاید  امت همای  دم  نندگان

ویقلتواینددمسراسردبکٔژحملماح یمیاید ژبااس فادهازننبژا دمیافت ردهویژه
ننمفتها خبوصیدیر گالسکووح یدمبخ  ونمد نندو یاها یعاد ددٔه

 قیمتبژمحلمومدیظرخودبروید.ها م یددوگرانگالسکومجبومیدباخریدبلیت
یا امنمد  از گویایی یمویٔژ وضع هرجاین  ژ است بازاممحومهایی یظای ومرج

خودمو۰۱۱ ند. اموانتشریفاتیبایدن ژداملدام بژزیدگیمردیتحمیلمیسرمایژ
ها جیاییاست ژقراماستموضوعسوزبامبرفباالبود ه یماد ازیابرابر بن ین
 اپبحث دم ۵۲ها جیانامروز بادد  تمای ها طبقاتیغا بدم ه یشاندهندٔه و
 است.

بژ و گالسکو گردهمایی نس ایٔژ گردهمایی دم این دم در ت برا  ددن نماده منظوم
ا خبوصیباه دیدامودممیدمجلسژ۵۱ها ب مگبوم واز دم نفرایسگروهغول
وهواییدمصدمدس وم اممسمیاینجلسژبود دموگو ردید.موضوعتغییرها نلگفت

 نویی اق باد  بحران از نمدن بیرون و  ردن ماست  مر برا  اقدای  ژ حا ی
یگراییسرمایژ با  ژ همژدام   اثر مومد دم جدن   وویدهایی  نویی و۰۹-گیر 

ها اح ما ینیندهدمبحراناق باد همراهاست فکرنییاماسختمشغولگیر همژ
  ردهاست.

بژ  ژ اطرافمحلجلسژ  فیاالنزیستدم تتحتمراقبتپلیسبود  محیطیوددن
هاییمثلوهواییو امگراناع بابیواعضا سندیکاها  امگر می ر ازدر تنل

می گپ یکدیگر با ِفِد س  و ن ی ا یا  صفوفویرپول  دم ای ا یا سندیکایی فیاالن زیند.

ای ا یا"  ام سراسر  " نفدماسیون با همبس گی دم م حد 
(CGIL)    ژبژطومسنن یگرای بژچپدامدوساخ مانمر 

جوخژ حملژ مومد قبل هف ژ گرفت نن قرام فادیس ی ها 
است ماه م مای  ای ا یا سیاسی فرهنگ دم نیچژ  ردید. پیمایی

امتبا تبادل و زیستیظر فیاالن بین ماحت باگیر  محیطی
هاوییروها چپوطبقٔژ امگروجنب  امگر است.دخبیت

هایی ژمایعوُمِخلجلبحمایتدمزمینٔژضرومتاتخاذتا  یک
سیاستتوده از ترقیها دمسها  یبادد  زیاد خواهایژ ها 
 توانازاینفیاالننموخت.می

زیست جنب  بژ بیش ر باید  امگر  ی دیکجنب  محیطی
 امگران-وهواییدود وفیاالننل پیویدتنگاتنگیبا  ژمیمواًل

بایدم وجژبادند ژاقدایمس قی دمیقطٔژتو ید-م شکلیدامید
ها یی ژبژطوممشخصصاحبانصنایعوفرایندیااقدامیتوده

مین وده قرام هدف ما ویژه ننده اثربخشی دامد.دهد  ا 
وطنانمیمو یماددمنانماییس ند ومایباید ام  نی  ژه 

 محیطیماددمنخودببینند.نییافیاالنزیست
از عبوم و ای ا یا از سفر ضمن فرایسژ. همای  بژ برگردی 

بژ فرایسژ میدیرها  تو یدخوبی دم چقدم فرایسژ  ژ دید توان
گذام  ردهاست.م امععظی گندیدمپذیرسرمایژایر  تجدید

ها باد پودیدهددههاییطوالییازتومبینمر  فرایسژبامد ژ
از ما دو تفرایسژقبددامدمی انتو یدایر  تجدیدپذیر است.

 سال۵۱زیر تا ایر  ۹۵بژ۵۱۹۱دمصد نویی  دمصد لتو ید
دمصدایر   شومازایر  00 شوماف ای دهد.دمحالحاضر

 دود.ییتأمینمیهس ژ
تفاوت اموپا  اتحادیٔژ  ل دم گس ردهاما بسیام دمها  ا 

هاازعواملگذام دماینزمینژوجوددامد.همیناخ الفسیاست
بی و یا امنمد  بحثاصلی بودن هدفی یجژ برا  دمها گذام 

د  ای شام می ان  اه  است. بوده  ربن دوما »ا سید
اموپایی بحث «)اتحادیٔژ( امسال نبان( )اوایل ا  بر اواخر دم

محیط وزیران یشست دم ما پی مفبلی  و  امبومگ دم زیست
دمال دایمامکدم و هلند  سوئد   شومهاییمثلن مان   شید.

محومدامیدتریدوتو یدصادماتیاف ژاموپا ژاز حا صنی یتوسیژ
-بریدنییایی ژخیلیبیش رازبقیژ ازچ رمنطقٔژیوموبیرهمی-

ایر  پاکها الزیبرا ای قالبیمایعایجایاقدای بژ دمدسرتر
 هس ند.

هس ژ ایر   خواهان ن مانفرایسژ و است  چشمگیرتر  یی
ا باموسیژبرا دمیافتگازازطریقطرفدامگازاست ومیاملژ

اس ری  یومد  و ژ اخ الف۵ خط مر   میاندم دم اساسی ها 
جنول  شومها  پیشگای  ژ اسااییا است. یاتو عضو  شومها 
اموپااست طرفداماقدایجمییبرا خریدوایبادتمنابعایر  
فاقد  شومها  از بسیام  زمس ایی بحران  ژ حا ی دم است 

می تیدید ما  افی بژذخایر  ند.

نجات کرٔه زمین مستلزم پایان دادن به 
 دارى است سرمایه

 مالى رسیده   کمک
 دالم۲۱مینسا گردح لازتومی و۱۱بژمناسبت

 ۴۴ادامه  در صفحه  


