
، هفتاد و شش  سشاا ا  ۲۰۱۱آذر ماه  ۱۲با فرارسیدن 
جنب  ملی، ضد امپریالیستی، و دمکراتیک آذربایجان، 
به رهبری فرقه دموکرات آذربایجشان، مشی رش.ردی ایش  
جنب  اصیل مردمی بر پایه خواست تامی  حقوق بشرابشر 
خلق های ایران، مبار ه با دیکتاتوری، و دفاع ا  استقالا 
و تمامیت ارضی کشور، طی یک ساا حیات خود منشاء 

 یششی درصششرصششه هششای رششووششارششون  وششدرششی مششرد  بششودی خششدمششات ار وششده و فششرامششو  وشششدوششی
آذر پس ا  هفتاد و ش  ساا، اهمیت مبار ه بشرای رفشس سشتش   ۱۲بررسی جنب  

هشای  های اخیر به دوبشاا فشراخشوان در ماه
های صنفی فرهنگیان، ما شاهد مبار ه  تشکل

براوگیز، متحد و رستردۀ آمو رشاران و  تحسی 
هشا  فرهنگیان کشورمان هستی ی ای  اصتراض

سشا ی  ها شهر کشور صلشیشه خصشوصشی در ده
آمو  ، برای تحصیل رایگان، بشرای آ ادی 
همکاران و یاران دربندشان، بشرای تشحشقشق 

بندی شاغالن با اختصاص اصتشبشار  کامل رتبه
 ۶۷حششداقششل 

های کمونیست و  برگزاری همایش نوبتی حزب
 کارگری جهان

وگاهی ر.را به الیحۀ بودجٔه سشاا  
ارائه ششده ا  جشاوش   -۲۰۱۲ -آینده

تشنشهشا  دهد وشه دولت رئیسی، وشان می
امکان صملیاتی شدن آن بسیار بشیشیشد 

هشایشی صشمشیشق و  است، بلکه تناقض
های بی پایۀ فراواوی در آن  خوشبینی
شوودی برای وشمشووشه، دولشت  دیده می

ای بسشیشار  بشیشنشی رئیشسشی بشا پشیش 
خوشبیناوه امکان فرو  یک میلیشون 

دالری در  ۷۱هزار بشکه وفت  ۱۱۱و 
 ۸ای  با ارهای جهاوی و رشد اقتصادی

درصدی را در وشرشر رشرفشتشه اسشتی 
تر، ای   بودجۀ اوقباضی با هشد   مه 

تحمیل اقتصاد ریاضتشی بشر جشامشیشه 
سره  بندی شده است، در حالی کشه 

 ده اکثر مشرد  دیشگشر  وضییت فالکت
جشویشی  ظرفیتی اضافه بشرای صشرفشه

 ودارودی 
تششرششاهششرات سششراسششری صششرششیشش  

های صنفی فرهنگیشان در رو   تشکل
آذرماه و سشرهش  بشنشدی  ۱۱دوشنبه 

بشنشدی مششاغشل و  الیحٔه واکامل رتبه
 ۱۰تصوی  سریس آن در رو  چهارشنبه 

آذرماه و 

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

 ۴۱۱۱آذر  ۹۲، ۴۴۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

بودجٔه نمایشى، 
دلواپسِى ظاهرى، و 

ژسِت دیپلماتیِک رژیم 
براى الپوشانِى ضعف در 

 مذاکرات وین

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۳زایى با اصالح قانون کار؟!                                                      ص  اشتغال
 ۱سازى محیط زیست و رژیم والیت فقیه        ص  هاى بنیادى  سالم مانع

 ۱رکود تورمى کمرشكن و مزمن                                                             ص 
 ۴۱اى                    ص  هایى از پیكار توده پیروزى کشاورزان هند: آموزه

پیروزى تاریخى 
ائتالف چپ در 
 انتخابات شیلى

 ۴۹ص 

اعتراض هاى فرهنگیان کشور نمونه قابل تحسینى از مبارزۀ 
 هماهنگ اجتماعى بر ضد سیاست هاى ضد مردمى رژیم والیت فقیه

  ۹ادامه  در صفحه 

  ۳ادامه  در صفحه 

نمایندگان حزب تودٔه ایرران بر  
هرای گرتهرتر  در ایر   روال سال

همایش هرکت داهتند و ارزیرابری 
حزب ما از اوضاع ایران و جهان را 

 ب  اختصار ارائ  دادند.
 

رووه کشه در رشزار  وششسشت  همان
دهشی و رسشیشدرشی بشه  کاررروه سا مشان

الشمشلشلشی  هشمشایش  بشیش »پیشرفت امور 
در آبشان  «های کموویست و کاررری حزب

ماه اشاره شده بشود، ایش  هشمشایش  در 
 ۲۱تشا  ۲۱) ۲۰۱۱آذر  ۱۲تا  ۲۱رو های 
هشای  دلیل محشدودیشت ( به۱۱۱۲دسامبر 

ریری کرووا به صشورت آوشالیش ، بشا  همه
  ۷ادامه  در صفحه ها در بی  ا  دو دهٔه  حزب بررزار شدی ای  همای  ۶۷های ومایندری  شرکت هیئت

در گرامى داشت هفتاد و 
ششمین سالگرد تشكیل حكومت 

 ملى آذربایجان



۴۱۱۱آذر  ۹۲دوشنبه     ۹   ۴۴۱۱شمارۀ    

 ادامۀ  در گرامى داشت هفتاد و ششمین ...

ملی، تامی  حقوق برابر خلق های ایران، و مه  تر ا  همه پیوود جشدایشی 
واپ.یر میان مبار ه با استبداد و استیمار و پیکار در راه لغو ست  ملی، را بشه 

توان مشاهده کردی ا  وقطه ورر تاریخی و مشخص، مسئله ملی  وضوح می
در میه  ما دارای ویژری های بار ی استی به بیان دقیق تر، پیشدایش  و 
اصماا ست  ملی در ایران محصوا دوران رشد مناسبات سرمایه داری و 

بودی ست  ملی بشا رییش  “  سرمایه داری وابسته“ بخشی ا  سیاست رسمی 
سرمشایشه داری بشزر  “ والیت فقیه ادامه یافت، و ای  بار سیاست رسمی 

، استی به “سرمایه داری بوروکراتیک وو“و متحد آن در حاکمیت، “ تجاری
صالوه، ست  ملی در کشور ما در ارتباط تنگاتنگ بشا وشفشوذ اسشتشیشمشار و 

 امپریالیس  قرار داردی
بر خال  تبلیغات مسمو  ویروهای راست و واسیووالیس  و مشدافشیشان 

آذرماه، به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، وه تنشهشا  ۱۲سلطنت جنب  
داوست و میرفی  خود را بخ  جدایی واپ.یر وهضت اوقالبی وقت ایران می

داشت که، حکومت ملی و  کرد، بلکه با شهامت و هوشیاری اصال  می می
جنب  ملی آذربایجان متکی به مبار ه همه خشلشق هشای ایشران اسشتی 

آذرماه، هد  خود را استقالا واقیی ایران و تامی  دمکراسشی  ۱۲جنب  
در سراسر کشور اصال  می داشتی خدمات حکومت ملی در صمشر کشوتشاه 

ا  جمله بسط شبکه مدارس و آمو   رایگان، تشاسشیشس   –یک ساله خود 
رو وامه و مشجشلشه،  ۰۱کتابخاوه ها، افتتاح داوشگاه تبریز، اوتشار بی  ا  

به صشالوه   –ایجاد چاپخاوه، ارکستر و ُاپرای ملی، و تأسیس ایستگاه رادیو 
 مشیش ،  ها بی  دهقاوان فقیر و بشی ها و تقسی  آن مصادره امالک فئوداا

یی در  مینه کار و بیمه اجتماصی، به رسمیت  تدوی  و اجرای قاوون مترقی
شناخت  حق  وان وحق رای آوان، و مواردی ا  ایش  دسشت، فشرامشو  

های درخشان تشاریشم مشبشار ه  ها بی تردید ا  صفحه وشدوی اودی ای  اقدا 
 مرد  ایران به شمار می آیندی

حزب توده ایران ا  همان بدو پیدای  و فیالیت، حل مسئله ملی به سود 
تامی  حق برابر خلق ها را  در چارچوب ایران واحد و دمکراتیک، مطرح و 

در “  برای آن مبار ه کردی در بروامه مصوب "کنگره اوا حزب تشوده ایشران
، در خصوص حقوق خلق های ایران، چنشیش  آمشده اسشت  ۲۷۱۷ساا 

تساوی کامل حقوق اجتماصی بی  کلیه افراد ملت ایران قشطشس وشرشر ا  ” 
م.ه  و وژاد، آ ادی کامل برای افراد اقلیت در امور فرهنگی و مش.هشبشی 

 (۷۷اسناد و دیدراه ها، صفحه “) خودی
همی  محتوی در سراسر اسناد هشتاد ساا تاریم حزب ما به روشنی به 

حشزب تشوده ”چش  می خوردی ا  جمله در کنگره چهار  حزب می خواوی   
 -ایران طرفدار کامل حقوق کلیه خلق های ایران و اقلشیشت هشای مشلشی

ها در چارچوب میه  واحد و بر پایشه  م.هبی و خواهان اتحاد داوطلباوه آن
)اسناد چهارمی  کشنشگشره حشزب تشوده “  حفظ تمامیت ارضی ایران استی

در بروامه های مصوب کنگره پنج  و شش  حزب در (ی و ۰۷ایران، صفحه 
برابری کامل حقوق ”ویز در بخ  مسئله ملی،  ۲۷۱۲و  ۲۷۸۱ساا های 

 مورد تاکید  قرار ررفته استی“ کلیه خلق های ایران
مبار ه برای الغای ست  ملی و تامی  حقوق خلق های ساک  ایشران در 
چارچوب یک ایران واحد و دموکراتیک، سیاست اصولی حزب مشا بشوده، 

مشلشی،  هست، و خواهد بودی به رمان حزب تودۀ ایران مبار ه برضد سشتش 
سود ویل به آ ادی، صدالت اجشتشمشاصشی،  تابیی ا  مبار ۀ سراسری خلق به

ملی بشا  استی میان مبار ه در راه الغای ست  استقالا و حق حاکمیت ملی 
کشه  یشر  -های ویروهای مشکوک و وابسته به ارتجاع و امپریالیس  اقدا 

تفاوت و تمایز ماهوی وجود -کنند فیالیت می“ مسئلة ملی”پوش  و وقاب 
 ده و  ملی در همۀ ابیاد آن دامش  داردی سیاست ریی  والیت فقیه به ست 

استی اصدا    های ساک  میه  ما را باصث رردیده شدن حقوق خلق پایماا 
حیدر قرباوی  وداوی سیاسی کرد، در رو های اخیر که بشا اصشتشرض هشای 
رستردۀ مرد  کامیاران رو به رو شد وشاوۀ روشنی ا  ماهیت ضد مردمی و 
ووع برخورد ریی  والیت فقیه با مسئله ملی و حقوق خلشق هشای مشیشهش  

 ماستی 

مبار ۀ برای تحقق حقوق خلق های تحت ست  میه  ما بخ  جدایی واپ.یر و 
مهمی ا  مبار ۀ بزر  ضد استبدادی در میه  ماستی تال  برای برپایی ایشراوشی 
مستقل، آ اد و دموکراتیک بدون حرکت به سمت تحقق خواست ها و حقوق خلق 
های میه  ما ممک  وخواهد بودی حزب تودۀ ایران در هفتاد و ششمی  سشالشگشرد 
جنب  ملی، ضد امپریالیستی، و دمکراتیک آذربایجان، به رهبری فرقه دموکرات 
آذربایجان، ضم  ررامی داشت ای  واقیه تاریخی مه  همبستگی خلشل وشاپش.یشر 
خود را با مبار ۀ مرد  دلیر آذربایجان برای دست یابی به حقوق ملی شان و فشرقشۀ 
دموکرات آذربایجان ایران که هفتاد و ش  ساا پیگیراوه در ای  راه ر میده اسشت 

 اصال  می کندی

خود مختارى آذربایجان را ۴۳۹۱تصویرى از مجلس ملى آذربایجان که در سال 
 اعالم کرد

وژاد و طرح "کارور ی" روحاوی قاوس ویستی  وسیلٔه طرح "استادشارردی" احمدی به
بیشگشاری  مقا   استاودار مقصود  به رئیسی با اوتصاب سرداران سپاه پاسداران به

آذرمشاه  ۲۱مفهو  واقیی کلمه استی مطابق رزار   ررفت  رایگان ویروی کار به
ای با صنوان  "دستورالیمل اجرایی  مهرماه و ارت کار بخشنامه ۲۷ایلنا، رو   ۲۰۱۱

آمو ی در محیط کار واقیی" خطاب به استاوداران سراسر کشور صادر  طرح مهارت
ساا تما  و بدون هیچ سقش   ۲۰کرده استی در ای  طرح کاررران با حداقل س  

دیشگشر،  صشبشارت رایگان" برای کارفرما کار کشنشنشدی بشه سنی باید "یک ساا کامل به
یا باالتر را وشیشز در  ۰۱یا  ۷۱تواوند حتی کاررران متخصص با س   کارفرمایان می

آمشو   ساصت است و "مشهشارت ۲۱۱ای  طرح بکار ریرودی هر دوره آمو شی حداقل 
ساصت باید کار کندی" بر اسشاس ایش  طشرح،  ۸ساصت و حداکثر  ۰هررو  حداقل 

"طرفی  ای  قرارداد آمو شی هیچ حقی برای مطالبه وجه ودارود" و "اوشیشقشاد ایش  
 ٬هیچ حشقشی٬آمو  در کارراه،  صنوان مهارت قرارداد آمو شی و ر.راودن یک ساا به

دیگر، بشدون پشرداخشت ریشالشی،  صبارت کندی" به برای ج.ب یا استخدا  ایجاد ومی
کار ریرد و بشیشد ا   آمو  را به مدت یک ساا به اصطالح مهارت تواود به کارفرما می

کار ریردی در ای  طرح  آمو  دیگری را به یک ساا به خدمت او خاتمه داده و مهارت
آمو ان با هر سطحی ا  تخصص یا مدرک داوشگاهی، "بیمه ویستند و در  مهارت

آمو ان در طی دوره  ریرودیییی مهارت لیست بیمه تأمی  اجتماصی کارفرما قرار ومی
آمو ی، تحت پوش  بیمه مسئولیت مدوی قرار خشواهشنشد رشرفشتی" یشک  مهارت

وماینده کاررران در شورای صالی حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد ایش  طشرح 
 ٬قاوون حمایت ا  اطفاا و وشوجشواوشان٬"بیمه مسئولیت مدوی"  رفت  "ای  طرح با 

ای ]است[ کشه  ویز تیارض داردی" و در توصی  بیمه مسئولیت مدوی افزود  "بیمه
اودا دی" واقییت امر ای  است که ریی   مخاطره می طورجدی به ایمنی کاررران را به

ای برای ایجاد اشتغاا دارد و وه اوجام  در توان ای  ریی  اسشتی  والیی وه بروامه
جز ادامه بروامه رایج رییش   رئیسی ه  به ۲۰۱۲طرح جدید مجلس و الیحه بودجه 

 برای آ ادسا ی مزد و اقتصاد چیز دیگری ویستی

 زایى با اصالح قانون کار... ادامۀ  اشتغال



 ۴۴۱۱شمارۀ     ۴۱۱۱آذر  ۹۲دوشنبه    ۳ 

هزار میلیار تومان و افزای  حقوق حداقل تا هشتاد درصد هشیشات صشلشمشی 
سشا ی حشقشوق  میلیون توماوشی درمشاه، هشمشسشان ۲۱داوشگاه و تا خط فقر 

با وشستگان مبتنی بر قاوون مدیریت خدمات کشوری، و همچنی  در حمایت 
التدریسی و پیماوی، مشیشلشمشان خشریشد  دبستاوی، حق ا  مبار ه ویروهای پی 

خدمات آمو شی، وهضت سوادآمو ی وغیره برای تبدیل وضییت شغلی اوجا  
آمو ان  استی اصتراض دو رو ه و سراسری فرهنگیان و همراهی داو  پ.یرفته

ساا  02تری  واکن  صنفی فرهنگیان طی  شان رسترده با اصتصاب میلمان
استی پس ا ای  اصتصاب دو رو ه رو وامٌه جوان وابسته به سشپشاه  ر.شته بوده

های صنفی فرهشنشگشیشان و فشیشاالن  تهدید تشکل پاسداران در یادداشتی به
شده و در  صنفی میلمان پرداختی صالوه برای  مجلس ویز در اقدامی حساب

هشای  بندی را که مغشایشر بشا خشواسشتشه بند رتبه هراس ا  فرهنگیان الیحٌه وی 
بشنشد  تصوی  رساودی باید یادآوری کنی  تصوی  الیحٌه وشیش  فرهنگیان است به

بندی در مجلس و مقالٌه تهدیدآمیز رو وامه وابسته به سپاه پاسداران بدون  رتبه
استی هد  ای  اقدا  هماهنگ که تهدید و تطمیس  هماهنگی صورت وگرفته

بندی در مجلشس درپشی ایشجشاد  را درخود دارد، ا سویی با تصوی  الیحٌه رتبه
های فرهنگیان است و ا دیگرسو با اوتشار یشادداششت  شکا  و تفرقه در ص 

ها با سرکوب و خشووشت  کند ادامٌه اصتصاب و اصتراض تهدیدآمیز، اصال  می
ویروهای امنیتی و اوترامی همراه خواهدبودی باید با اتحادصمل و حمشایشت ا  

 فقیه درای   مینه را خنثی کنی ی مبار ٌه برحق فرهنگیان توطئه ریی  والیت
های اخیر فرهنگیان ما شاهد حضور رستردٌه آمو راران و طرح  در اصتراض

، ” همشراه ششو صشزیشز“ های صحیح بودی ی صالوه بر همخواوی سرود  خواسته
اجشرای “ ، ” میل  بپا خیز برای رفس تشبشیشیشض“ ، ” میل   وداوی آ اد باید رردد“ 

، ا جمله شیارهشای آمشو رشاران کششورمشان در ” بندی بدون قید و بندی رتبه
های جامشیشه و  مبار ات خود بوده استی شیارهای میلمان منطبق با واقییت

مبار ه  حمتکشان صلیه سیاست ویراوگر تیدیل ساختاری ریی  والیی استی بر 
اود، امرو  بزررتریش   های میلمان  آوان که قواوی  را وضس کرده اساس ووشته

سشاا اسشت  41رویند  بی  ا   قاوون شکنان هستندی میلمان همچنی  می
که فرهنگیان شاغل و با وشسته، به امید اجرای قاوون مشدیشریشت خشدمشات 

ر.راوندی فرهنگیان مبار  پیرو ی  کشوری و رشایشی در  ودری خود رو رار می
داوشنشد، و  و تحقق مطالبات را در ررو همبستگی و اتحاد سراسری خود مشی

تحص  و اصتصاب بخشی ا  مبار ات اخیر فرهنگیان بوده استی در قطینامه 
های صنشفشی  پایاوی تجمس سراسری میلمان ایران، شورای هماهنگی تشکل

فرهنگیان ایران ا  تما  فرهنگیان کشور خواست که آ ادی فیالیت صنفی و 
میلمان دربند را به یک مطالبه جدی و صمومی تبدیل ومایند و تاکید کرد کشه 

 ارر امرو  اصتراض وکنی  فردا فرصتی برای جبران ویستی
حشق آمشو رشاران  هشای بشه حزب توده ایران قاطیاوه ا  مبار ه و خشواسشتشه

کند و اصماا خشووت و بشا داششت فشیشاالن صشنشفشی  کشورمان حمایت می
 کندی شدت محکو  می فرهنگیان را به

 
 حزب تودۀ ایران

 ۲۰۱۱آذر  ۱۰

 زایى با اصالح قانون کار؟!  اشتغال ادامۀ اعتراض هاى فرهنگیان کشور ...

ایجاد اششتشغشاا 
هشای  یکی ا  بهاوشه

وماینده مجلس  ۷۸
و رییشش  در ارائششۀ 
طشرح خشود بشرای 
توافقی کردن مزد و 
اصالح قاوون کشار 
استی به تغیشیشرات 
در سیاست ایشجشاد 
اشتغشاا ا  سشوی 
کنی ی تا  ای کوتاه می  ماه ریاست جمهوری رئیسی اشاره ۷ریی  فقط در مدت 

کششی وحششیشاوشه ا   ماه ساا جاری سیاست ریی  بشرای بشهشره مهر یا آبان
کردران داوشگاهی که بخشی چشمگیر ا  بیکاران کشور را تشکیشل  تحصیل

دهند، پیروی کردن ا  پیشنهاد اتاق با رراوی و اجرای سیاست "کارور ی"  می
بشودی  -وژاد کشی "استادشارردی" احمدی وا  تا ٔه همان شیوۀ بهره -روحاوی

در حالی ا  سیاست "کارور ی" قرار است پیشروی ششود  کشه خشط فشقشر در 
میلیون تومان در ماه استی در اجرای طشرح "کشارور ی"  ۲۷کشورمان حدود 

هزار  ۰۱۱پرداخت ماهیاوه  -مهرماه ایسنا ۲۷بر اساس رزار   -هد  ریی 
هزار تومان برای مقشطشس  ۷۱۱التحصیالن مقطس کارشناسی،  تومان به فارغ

هزار تومان در ماه برای مقطس دکترا بودی مشطشابشق  ۶۱۱کارشناسی ارشد، و 
ماه ایسنا، در ای  طرح مزایای بیمه اجتماصشی بشرای کشارور   آبان ۱رزارِ  

بینی وشده بود، اما در صورت ج.ب کارور ، کارفرمایان تشا دو سشاا ا   پی 
پرداخت حق بیمه سه  کارفرما میا  بودودی اولی  جلسه ششورای اششتشغشاا 

ریاست رئیسی بررزار شدی در ای  جلسه و یر کار، صبدالملکی، وصدۀ ایجشاد  به
هشزار  یک میلیون شغل در ساا رئیسی را به یک میلیون و هشتصد و پنشجشاه

ماه افزای  داد که میاون کارآفرینی او با اصشال   ۲۶فرصت شغلی در مدت 
های فیلی اقتصادی کشور ایجشاد ایش  مشیشزان ا   اینکه "با توجه به ظرفیت

ریشری کشردی در ایش   پ.یر ویست" ا  سمت میاووت خود کناره اشتغاا امکان
ماه یک کارشناس مسائل اقتصادی رفت  "ایشنشکشه دولشت  آبان ۲۲مورد رو  

التحصیالن داوشگاه امشا  صشادق  آقای رئیسی اختصاص پیدا کرده به فارغ
تواوند ایشجشاد اششتشغشاا  پدیده مناسبی ویستی ییی مشاغل خاوگی جزئی ومی

 های غیرصملی شدیدًا رواج پیدا کرده استی"  کنندی ییی با اِر دادن وصده
های تیدیل ساختاری و حش.  حشداقشل  در حی  اصرار به اجرای سیاست

دستمزد و بیمه شاغالن کنووی، صبدالملکی حتا اخیرًا پا را فراتر ر.اشته و با 
بو  ملی اشتغاا" خود، ایجاد اشتغاا برای بیکاران و  روومایی ا  طرح " یست

میلیون  ۱۲بهبود وضییت اشتغاا ا  ورر دستمزد، بیمه و بهداشت برای کاًل 
 وفر را درورر دارد!

اصطالح "ستاد اشتغاا قشراررشاه رفشاه  بید ا  بررزاری چهارمی  وشست به
ا  اظهارورر و یِر کار صبدالملشکشی  تری  خروجی آذرماه که مه  ۸مرد " در 

ای در کشور داری  کهییی بشایشد  هزار کارآفری  حرفه ۰۱۱بود که رفت  "حدود 
آذرماه تیدادی ا  ومایندران مشجشلشس بشه  ۱دار شوودی"  شناسایی و شناسنامه

آمار ارائه شده و ایجاد اشتغاا در دولت رئیسی اوتقادهای شدیدی داششتشنشدی 
 ۲۰۱۱اصطالح "رفس مشکل بیکاری" در بودجه ساا  رسد برای به ورر می به

هزار میلیارد تومان اصتبار در ورر ررفته شده بودی یکی ا  ومایندراِن  ۷۱مبلغ 
مجلس با بیان اینکه "در حاا حاضر با باالتری  ورخ بیکاری مواجه هستی "، 

رشد اقتصادی منفی و تولید کاه  پیدا کرده  ۱۱و  ۱۸های  رفت  "در ساا
ای  چرا که در بشهشار  بودییی با ای  حاا در آمار شاهد تناقض و واسا راری بوده

رسشیشد و در  ۱٫۸ای  ورخ به  ۱۱بود، در بهار ۲۱٫۱۸ورخ بیکاری  ۱۸ساا 
واِ  اشتغاا و  ای یییی درواقس منابس به بوده  ۸٫۸شاهد ورخ بیکاری  ۲۰۱۱ساِا 

کا  صد  شفافیت هزینه شدی"  یکی دیگر ا  ومایندران مجلس ویز  با اشاره  به
های وجومی"، رفت  "الباقی مبالغ کجا هزینه ششده اسشتی"  به "منشأ حقوق

کشی ا   رسد دولت رئیسی به بهره ورر می به
  ۹ادامه  در صفحه کرده داوشگاهی و کشاررشران  جواوان تحصیل



 

 ۴۴۱۱شمارۀ   

به محیط  یست را به هشمشراه 
تشوان بشا  داردی چشگشووشه مشی

تفاوتی وسبت بشه جشان و  بی
ها وسشبشت بشه   ودری اوسان

ها حسشاس  محیط  یست آن
بود؟ در بی  ا  چشهشار دهشه 
حکمشروائشی رهشبشران ایشران 

تشفشاوتشی  هایی بار  ا  بی ومووه
وسبت به  وشدرشی مشرد   را 

ای ی جشنشگشی کشه  شاهد بوده
پایان دادن به آن در مشدتشی 

پش.یشر  تر ا  دو ساا امکشان ک 
بود بشه مشدت هششت سشاا 

ا  دادوششدی در ایشش   ادامششه
 مان درحشالشی کشه بشا  مدت

تحریک احساسات مش.هشبشی 
جواوان رفت  به بهشت را بشه 

شمار  دادود، بی می  آوان وصده
محابا به رفت  روی  ا  آوان بی

هشای مشیش  تششویشق  میدان
شدودی آوان را به هشجشو  در 
برابر ررشبشار آتش  دششمش  

دست وادار کردود،  مسلسل به
و هر دو طر  جنگ بارهشا و 

هشا سشپشردوشد یشا بشا  شان  را به هجو  سیالب بندها و سدها، جواوان بارها با شکست  آب
حاا خود رها کردودی بید ا  جنگ ویز  ها وفرات طر  مقابل را در تشنگی به خشکاودن تاالب

حدوحصر در امور ورامی )در کنار فساد آ منداوه در امور اقتشصشادی و  ر.اری بی با سرمایه
های غیر صلمی و بشدون تشوجشه بشه  مخرب سدسا یها و  مالی کشور و همچنی  با اقدا 

وضوح  ر.راودود به (، در  ماوی که مرد  با فقر و تنگدستی  ودری میمسایل  یست محیطی
شان را وشان دادودی بدون شک چنی  برخوردهایی  اصتنایی وسبت به کیفیت  ودری مرد  بی

همراه  تواوست به با امور حیاتی مرد  تأثیرها و وتایجی مخرب  برای محیط  یست را ه  می
ای که امرو  در  مینه محیط  یست در کشورمان شاهد آن هسشتشیش ،  داشته باشدی فاجیه
 ها و کیفیت  ودری آوان استی تفاوتی وسبت به اوسان وتیجه مستقی  بی

تشواوشد مشر هشای مشلشی را  ها در بسیاری موارد مشی مسائل محیط  یستی و برخورد با آن
یا حتی جهان داشته باشدی امرو  ایران با مسائل   درووردیده و تأثیرهایی مشخص بر  منطقه

ها و ریزرردها روبروست که بدون وگاهی فشرامشلشی و  ای ماوند آب رودخاوه محیط  یستی
ها وجود وداردی اکشنشون  حلی استوار و دائمی برای آن دهی و یافت  راه صلمی امکان سامان

ایران مسائلی جدی با افغاوستان، ترکیه، و صراق در  مینه آب شیشریش  داردی سشرچششمشه 
رودهای بسیاری در کشورهای مجاور قرار دارد که بدون برقشراری روابشطشی دوسشتشاوشه و 

آمیز امکان ای  هست که ای  کشورها بدون در ورر ررفت  مصالح طر  ایراوشی بشه  مودت
 ها بپردا ودی  سدسا ی و یا تغییر مسیر ای  رودخاوه

حساب آیا ویشا هشا و  های بی حاا روش  ویست که ایران ویز در هنگامه سدسا ی درصی 
منافس کشورهای همسایه را در ورر ررفته باشدی در  مینه مسئله ریزرردها ه  مسائلشی بشا 

فارس  صراق، صربستان سیودی، کویت، پاکستان، و احتمااًل  دیگر کشورهای حاشیٔه خلیج
مشدت  حلی جامس و طشوالوشی ها امکان دستیابی به راه وجود دارد که بدون پرداخت  به آن

وجود وداردی ورر به بین  حاکمان ایران مبتنی بر صدور اوقالب اسالمی و حشمشایشت ا  
هایی مورد حمایت حاکمیت ایران  منرور کمک به چهره اقلیت شییه در دیگر کشورها، و به

یابی به قدرت سیاسی، و ادامه دادن بشه ایش  سشیشاسشت بشدون  ا  ای  اقلیت برای دست
صشورت  جشواری بشه شکلی روش  و رسمًا اصال  شده، مسئله حس  ه  تجدیدورر در آن به

 ای الینحل درخواهد آمدی  مسئله
غشایشت مشنشفشیشل  مسائل محیط  یستی جهاوی ویز ا  همی  ووع هستندی سشیشاسشت بشه

اکسیدکرب  که ا   ا اودا ه را  دی دیکتاتوری دینی در  مینه ررمای   می  و آ ادسا ی بی 
موجبات آن است و همچنی   ا  بی  رفت  الیه او ون، ا  ووع مسائلی هستند که تحت تأثیر 

های خصماوه ایران صلیه دیگر کشورها قرار دارودی تنها با تأکید بر دوستی  مستقی  سیاست
 ها وجود داردی المللی امکان برخورد با ای  مسائل و حل آن و ارتباطات دوستاوه بی 

های محیط  یستی،  ویژه با مسائل و پدیده ها، به بدون شک بدون برخورد صلمی با پدیده
بدون برخورد دمکراتیک با مرد  خود و قائل شدن ار   برای جان و کیفیت  ودری آوان و 

طورکلی با مجموصه  همچنی  بدون تال  برای برقراری روابط دوستاوه با همسایگان و به
کشورها بر ای  کره خاکی، ریی  والیت فقیه  تنها بر مشکالت مرد  کششورمشان خشواهشد 

در ایران وشیشا  های کشورداری  تغییرات بنیادی در شیوهافزودی برای برقراری ای  اصوا به 
رشد و رستر  یابنده مرد  ایران ایش  قشدرت را خشواهشد داششت تشا  استی جنب  رو به

دیکتاتوری "والیت فقیه" را ا  قدرت برکنار و حکومتی  متکی بر صقل، تشدبشیشر، صشلش ، و 
 خدمت مرد  و کشور ما بگماردی  دوستی و هواداری ا  صلح جهاوی را به همچنی  مرد 

 

  ۴۱۱۱آذر  ۹۲دوشنبه     ۱ 

 تأملی رب رویداداهی اریان

پس ا  ر.شت بی  ا  چهل ساا ا  حاکمیت و تسلط ریی  والیت 
بار موجود در مشحشیشط  های اوضاع فاجیه فقیه بر ایران، بررسی ریشه

تواود روشنگر  تنها برای ویروهای ملی و دمکراتیک می  یست ایران وه
تواود برای روش  ساخت  مسیر پیِ  رو در ای    مینه  باشد، بلکه می

برای ساکنان ای  مر وبو  کمکی باشدی مسئله خشکی و کمبود آب 
آمیشزی در حشاا  های جنوبی و مرکزی به شکل فاجیه که در استان

ومایی است، مسئله ریزرردهشا در خشو سشتشان و سشیشسشتشان و  رخ
 دایی وسیس در غرب و شماا کشور یینی در  بلوچستان، مسئله جنگل

های  اررس و البر ، مسئله هوای واسال  شهرهای بزر  و  رشته کوه
اکسیدکرب ، تنها چند مسشئشلشه ا  مشجشمشوع  سطح باالی تولید دی

فشارد  مسائلی است که محیط  یست مرد  ایران را در چنبره خود می
و هررو  بیشتر ا  ر.شته  بر مصائ  و مشکالتی که در برابر مرد  قرار 

شان وسبت  افزایدی آوچه در مورد سران ریی  و درماودری ریرود، می می
به مسائل محیط  یستی و درمجموع تمشامشی مسشائشل مشربشوط بشه 

طور  مدیریت و اداره کشور مطرح است،  ای  است که ای  حاکمان به
اوشدی  بنیاوی  با برخورد صلمی و شیوه صلمی در مورد حل مسائل بیگاوه

هشا در  ای ا جمله به دصا و دسشتشورصشمشل دروتیجه آوان به هر وسیله
ششووشدی بششریشت  های صهد صتیق و اوواع خرافات متوسل مشی کتاب

های صلمی، در دوران جدیشد در بشرخشورد بشا  مترقی با توسل به داده
ها و صلل ای   ها ا جمله با مسائل محیط  یستی، در کش  ریشه پدیده
هایی بزر  دست یافته اسشت و در بشیشضشی ا   ها به پیشرفت پدیده

های مخرب در محیط  کشورها ا جمله در چی  در  مینه کنترا پدیده
سا ی آن و همچنشیش  مشیشکشوس   یست و همچنی  کمک به سال 

ها  بشه  اودی ا جمله ای  پیشرفت های مخرب موفق شده سا ی پدیده
هشای خششک در  ها و حتی تبدیل بیابشان جلوریری ا  وابودی جنگل

توان اشاره کشردی در  ابیادی وسیس به مناطقی جنگلی و کشاور ی می
ای  پروسه، ا  ترکی  جدیدی ا  خاک که حامل مواد ال   برای رششد 

شودی همچنشیش  بشه  ها و دیگر ریاهان ال   است استفاده می درخت
سا ی منابس آب شیری  و همچنی  استفاده ا   با یافت و احیا و سال 

منابس اوریی تجدیدپ.یر ا جمله استفاده ا  اوریی خورششیشد و بشاد و 
های فسیلی در مقیاسی  وسیشس وشیشز  محدودسا ی استفاده ا  اوریی

های فسیلی و در وتیجشه  توان اشاره کردی کاه  استفاده ا  اوریی می
اکسیدکرب  تا حد  یادی به بشهشتشر  آن کاست  ا  میزان تولید را  دی

شدن کیفیت هوا در شهرهای بزر  ا جمله در پک  کشمشک کشرده 
اوشد  ها در کجاست و چگووه آوان تواوستشه استی اما ریشه ای  موفقیت

ها دست پیدا کنند؟ در ای   چندان طوالوی به ای  پیشرفت در مدتی وه
ها جز خشواسشت و  ها و پیشرفت مورد باید رفت که ریشه ای  موفقیت

تصمی  قاطس حاکمیت ای  کشور برای برخورد با مسائل و مشکشالت 
کارریری فکر سال  و صلمی در جشهشت  محیط  یستی و همچنی  به

راه اوشد کشه چشیش   حل ای  مشکالت چیزی دیگر ویستی همگان آ
هزارساله و غنی دارد ولی برخال  سران رییش  والیشی  تاریخی هفت

اقتصشادی -آوان به منابس کهنه و باستاوی برای حل مسائل اجتماصی
 کنووی شان رجوع ومی کنندی 

آوچه بین  سیاستمداران چینی  را ا  حاکمان ریی  والئشی ایشران 
وگشری آوشان در  جلو و آینده سا د، خصوصیت حرکت رو به متمایز می

ماوده و برخوردهای خشرافشی حشاکشمشان  برابر بین  ارتجاصی و واپس
دیشگشر  صبارت ایران استی آوچه در بین  و باورهای رهبران ریی  یا به

"اسال  سیاسی" مینایی واقیی ودارد پیشرفت است، مگر در  مشیشنشه 
ها که برای برقراری تسلشط ایش  رهشبشران  ورامی و یا در دیگر  مینه

 ضروری باشدی
مورد دیگری که جای خالی آن در باورهای حاکمشان و رهشبشران 

اصتنایی آوان به وضس بهزیستی آحاد مرد    ایران ومود روشنی دارد بی
تشفشاوتشی  حدی است که حتی جان آوان برایشان اهمیتی وداردی بشی به

تفاوتی وسبشت  طور طبییی بی وسبت به جان و کیفیت  ودری مرد  به

سازى محیط زیست و  هاى بنیادى  سالم مانع
 رژیم والیت فقیه 



جامیٔه استبداد دٔه ما هر رو  
هشا و رویشدادهشایشی  مسئشلشه

پ.یر را شاهد  رووارون و تأمل
استی تراهرات اصتراضی و 

ومودار خش  و  ها،  اصتصاب
های ضشد مشردمشی جشمشهشوری  وارضائی  حمتکشان و اکثر مرد  ا  ادامه سیاست

های پوشیده در احکا  "والیی" در شرایط اختناق اجتماصی و  اسالمی استی سیاست
و رراوی رو افزون، فقشر رسشتشرده، افشزایش   با فساد، بیکاری فزایندهست  طبقاتی 

آبی و آلشودرشی  آبی و بی های اجتماصی، تخری  محیط  یست، بحران ک  واهنجاری
هوا همراه استی بررسی بحران صمیق و فزاینده اقتصادی کشور و پیامدهای مخرب 

های راهبردی اقشتشصشادی  سیاست  اجتماصی آن آشکار کننده ای  حقیقت است که
داری تجاری و مالی راوشتشی و  سرمایه ریی  والیت فقیه در راستای تأمی  منافس کالن

هشای رییش   یابندی با صوض شدن دولت اوگلی در تمامی وهادهای حکومتی ادامه می
تر شدن درٔه صرشیش   والیی تغییری اساسی در وضییت اقتصادی کشور و روود صمیق

ا پی  مشرد  بشه  ترتی  و کشاوده شدن بی  آیدی بدی  وجود ومی میان فقر و ثروت به
 یابدی   ورطٔه فقر و محرومیت همچنان ادامه می

 ۲۶، چهشارششنشبشه ۱۰احسان سلطاوی، کارشناس اقتصادی، در رفتگو با اقتصاد 
کندی او بشا  اشاره می های بررماردٔه "والیت فقیه" ، به وق  مخرب دولت۲۰۱۱آذرماه 

هشا  روید  "ایش  رو  تأکید بر دخالت باوک مرکزی در خصوص باال بردن ورخ ار  می
سشاا  ۰بردی باید توجه داشت کشه طشی  باوک مرکزی صامداوه قیمت ار  را باال می

ر.شته افزای  قیمت ار  ا  افزای  ورخ تور  کلی و کاالها در کشور و همچنیش  ا  
مرات  باالتر ا  قدرت خشریشد  افزای  وقدینگی جلوتر حرکت کرده استی همچنی  به

ها، افزای  مزد و افزای  بودجه دولت بوده استی" او در پاسم به ای  پرسش   خاووار
رشویشد   اوشد، مشی های بیشتر بشه تشکشاپشو افشتشاده ها برای ج.ب سپرده که چرا باوک

های مرد  را اتال  کردوشد یشا بشا آن فسشاد کشرده و  های خصوصی سپرده "باوک
ار    هشا را بشی اود و به ای  طریق صماًل سشپشرده ه ر.اری راوتی یا بیهوده کرد سرمایه

کردود و  های خصوصی در با ار ملک و امالک مداخله می باوک ۱۱اودی ا  ساا  کرده
دادود، اما بیشد  درصد سود می ۲۸ررفتند،  رفتی سپرده می هررو  قیمت ملک باال می

شدی وتیجه ای  ششد کشه ا   ا  یک ساا و دو ساا قیمت امالک در با ار دو برابر می
های سپرده بودی ی بید ا  آن وارد با ار دالر و طال و  شاهد جنگ سود ۱۷تا  ۱۱ساا 

بست  ها به ب  سها  شدود و در آوجا ه  رراوی و تور  به بار آوردودی اآلن ه  ای  با ار
رسیده استی مؤسسات مالی ماهیت مولد ودارود و به دوباا کار مولد ه  ویستندی باید 

اودی قطیشًا ایش   های خصوصی چقدر برای تولید تسهیالت داده بررسی کرد که باوک
افتد، دولت به دوباا راهکار ایجاد تور   مقدار بسیار ک  استی وقتی چنی  اتفاقی می

اود به دوباا ج.ب  بست خورده رود تا مشکالت اقتصاد را حل کندی اآلن که به ب  می
 سپرده هستندی"

شمار ا جمله تور  فزاینده  هایی بی ررفتاریمتغیر بودن ورخ ار  در اقتصاد میه  ما 
یابد و مشکالت اقتصادی  ها افزای  می شودی دروتیجه، قیمت همه کاال را باصث می

شودی بر پایه آمار و ارت صنیت، مشیشدن و تشجشارت  تر ا  پی  می واشدوی کشور حل
درصشد  ۶۰٫۸تشا  ۲۶)صمت(، قیمت بروج، شکر و روشت در مهرماه امساا بی  

افزای  یافته استی بیشتری  افزای  مربوط به شکر، بروج ایراوی و روشت روسشالشه 
باره کافی است به رزار  رسمی و ارت تیاون، کار و رفاه اجتماصی  بوده استی درای 

ا  ا  روود متوسط قیمت اقال  خوراکی منتخ  در مناطشق ششهشری در  در بررسی
درصد اقشال   ۸۷٫۷ماه امساا اشاره کردی در ای  رزار ، متوسط قیمت حدود  آبان

، ۲۰۱۱آذرمشاه  ۲۲رزار  ایسنا،  منتخ  فراتر ا  حد بحران اصال  شده استی به
  در صد افزای  یافته استی"  ۷۱"قیمت کاالهای اساسی در مهرماه امساا 

افزاید  "برخی صلت رشد ورخ  می ۱۰وروی  با اقتصاد  آقای سلطاوی در ادامٔه رفت
که دولت مسئشوا  داوندی درحالی ار  را سیگناا برآمده ا  م.اکرات ]دربارٔه برجا [ می

آن استی در دورٔه ]دولت حس [ روحاوی هر اتفاق کوچکی منجر به رران ششدن ار  
وشرشر  ششدی بشه کرد، ار  رران می شدی در دولت ]حس [ روحاوی ترامپ صطسه می می
رووه صمل کندی سیاسشت دولشت هشیشچ  رسد که دولت جدید ه  قرار است همی  می

اود تا هر اتشفشاقشی  ای دودان تیز کرده ربطی به سیگناا م.اکرات ]برجا [ وداردی صده
میلیارد دالر طی  ۲۱کند  بیفتد، ار  رران شودی چطور است که باوک مرکزی ادصا می

 ۱۱های اساسی هزینه کرده است؟ چطور اسشت کشه  ماه وخست ساا بابت کاال ۷
مشاه  ۷میلشیشارد دالر در  ۷۱اود؟ بنابرای   میلیارد دالر صادرکنندران صادرات داشته

وخست امساا ار  در کشور هزینه شده است، پس چطور دولت ار  ودارد تشا فضشای 
آشوبناک ار ی را آرا  کند؟ مگر کل مصر  ار  کشور چقدر است؟ سیاست رشد ورخ 

ها ]در ار [ و منتفیی  برای کس  منفیت بیشتر اسشتی بشرای  کاری دولت ار ، دست
شود، اما به دالر درآمد دارود،  ها به ریاا تما  می های راوتی که هزینه آن اینکه بنگاه

ها ویز در ای  شرایط پوا  یادی ا  مرد  تحت صنوان سپرده  سود بیشتری ببرودی باوک
هشزار  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۱اود، اما ای  پوا دیگر موجود ویستی ای  رق  وزدیک به  ررفته

ها اخ. شده، اما در مقابل تسهیالتی در ا ای آن داده  میلیارد تومان استی ای  سپرده
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رکود تورمى کمرشكن و 
 مزمن

های وابسته به  ها تسهیالت  یادی به بنگاه وشده استی درحالی که باوک
 اودی" خودشان داده

 ۀ، بشه ویشژه ا  ششروع دور۰۶شکست کشاودن اوشقشالب  پس ا  به
جمهوری رفسنجاوی با تال  مشتی ا  شیفتگان و وابستگان بشه  ریاست

ستیز وولیبرالی، و لگدماا شدن با ماودٔه ششیشارهشای  های مرد  سیاست
خواهاؤه مرد  در اوقالب که در قاوون اساسشی مشنشیشکشس ششد،  صدالت

های خصوصی ا  سوی حاکمان بر کشور تحمیل شدودی امرو  بشر  باوک
هشا مصشداق مشثشل  حاصل کار ای  باوشک همگان آشکار شده است که 

مان وشد، بلکه قاتل" جان مشرد  ششد،  تنها قاتق وان میرو  است که "وه
شود همچنان بشه تشوسشیشٔه داللشی و  ها اجا ه داده می  یرا به ای  باوک
 یان تولید در صرصٔه اقتصاد کشور ادامه دهشنشدی  ای و به اقتصاد قمارخاوه

هشای  رواا میمشوا کشاررشزار بشاوشک باوک مرکزی ویز که مسئوالو  به
های وولیبرالی سشرمشایشه مشالشی  اود، در خدمت همی  سیاست خصوصی

کشورودی وضییت اقتصادی کشور، برخال  هیاهوهای تبلیغاتشی دولشت 
دهد که در دولت او ویز َدر بشر  ابراهی  رئیسی، روود امور کشور وشان می

هشایشی  آور همه خسشارت های سرسا  چرخدی هزینه  همان پاشنه سابق می
امپریالیس  و تشهشدیشد هشای وشرشامشی تحری  های مخرب که ا  واحیه 

های وشاکشارآمشدی  شود، هزینه ای آن بر کشور وارد می وابستگان منطقه
کشاری کشاررشزاران اسشالمشی،  هشای وشداوش  لیاقت، هشزیشنشه مدیران بی

هشا  هشا و د دی ها و اختشالس استفاده ها، سوءِ  ها، خرابکاری کاری دوباره
پولی حکومتی بر دو  طشبشقشات  حشمشتشکش   -های مالی همه با اهر 

اسشاسشی در  رشرددی بشدون چشرخش  افتد و تور  بر تور  افزوده مشی می
های کالن اقتصادی هیچ دردی ا  مرد  درمان وخواهد ششد و  سیاست

هشا و  همان روود تخری  بیشتر بنیٔه تولیدی کشور، تشدید مشحشرومشیشت
 افزای  بیکاری ادامه خواهد یافتی 

روید  "یک دهه است که اقتصشاد  درستی می آقای احسان سلطاوی به
 ۲۱ایران درجا  ده است و هیچ شاخصی مثبت وشده است، اما در ایش  

رشویشد کشه  های رسمی ویز می برابر شده استی  آمار ۱۱ساا قیمت دالر 
برابر ششده اسشتی وقشتشی  ۲۲ها و خدمات در ای  یک دهه  قیمت کاال

ای  مینا  دهد، به کند و مرتبًا افزای  ورخ تور  رخ می اقتصادی رشد ومی
 است که ای  اقتصاد دچار رکود تورمی بسیار شدید و مزم  استی"

چشه ا  وشوع ششیشارهشای "مشبشار ه بشا فسشاد" و   شیارهای توخشالشی
های دروغی  دولت ابراهی  رئیسی و چه ا  ووع "اقتشصشاد  پروری" "صدالت

کند، ا  تششدیشد  ای مطرح می مقاومتی" که چند سالی است صلی خامنه
اوشد و  فشارهای اقتصادی، فقر و محشرومشیشت بشر مشرد  مشاوشس وششده

خوردٔه مشکالت اقتصادی و اجتشمشاصشی  رره های دره  اود رشته وتواوسته
کشور را بگشایند و ا  قرار درآینده ه  وخواهند تواوستی  فرشاد مؤمشنشی، 

، رفشت  ۲۰۱۱آذرماه  ۲۷ورو با رو وامه آرمان ملی،  اقتصاددان، در رفت
وفصل مشکشالت کشنشووشی کششور  ای قادر به حل "هیچ اقدا  غیربروامه

ای است که در دولت حس  روحاوی ویز وجود داشت و  ویستی ای  مسئله
تا آخر دولت وفهمیدود یا وخواستند بفهمندی دولت سیزده  ویز در همی  

هایی مبنشی بشر حشرکشت مشبشتشنشی بشر  مسیر قرار ررفته و تا امرو  وشاوه
شودییی دروتیجه ارر یک بروامه وجشود  ریزی در دولت مشاهده ومی بروامه

را …  های پولی، تجاری، صنشیشتشی و وداشته باشد که پیوود بی  سیاست
ششکشسشت  بشه مشخص کند روی هرکدا  که دست بگش.اریشد مشحشکشو  

 هستیدی"
سیاسی کنووی و حشاکشمشیشت  -مرد  میه  ما ا  ادامٔه ورا  اقتصادی

تجاری در سشیشاسشت -سرمایه داران و الیه های فوقاو  بوریوا ی مالی
اودی  و ارران های ورامی و امنیشتشی  ر.اری و سیطرۀ  روحاویت تاریک

منزجرودی مرد  شیارها و ادصاهای سران کشور را در پرتو ر.ران   سرکوبگر
ای تیشره در  سنجند و بر آن اساس جز آینده شان می واقیی  ودری رو مره

واپ.یر  حمتکشششان را  های خاموشی اصتراض  ریشه بینندی اودا  ومی چش 
های میلیووی  حق توده ویز باید ا  ای  منرر ار یابی کردی فریاد اصتراض به

برای آ ادی، صلح، پیشرفت و صدالت اجشتشمشاصشی را  در تاریم میه  ما 
تجربه دریافت و به آن رو  دادی روی سخ   حمتکشان که رشاه  به باید

رسند اما توفاوی سهمشگشیش  در  ورر می چون دریایی صمیق و خامو  به
ای مشترک در شرایط  ا  اتحاد برای مبار ه دا دارد با ویروهایی است که 

کشیده وتایج تفشرقشه و جشدایشی را  کنندی مرد  روج کنووی شاوه خالی می
توان به اصالحاتی ساختاری و دموکراتیشک ا   اودی ومی چش  خود دیده به

درون حکومت ضد مردمی و ضد ملی کنووی چش  امید داشتی تغییرات 
یشافشتشه  ای سشا مشان تردید باید با اهر  ویرومند جنب  تشوده ساختاری بی

     حمتکشان ِاصماا ررددی 
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المللی را بارها ششاهشد  ومای  ر.اشت  ماوورهای بی ثمر ریی  والیی در صرصه بی  به
هشمشراه  رسان بشه مشرد  و کششور را بشه اود که کاذب و پیامدهایی بسیار آسی  بوده

ها را  های شورای امنیت در مورد تحری  وژاد قطینامه اودی برای ومووه، احمدی داشته
"کاغ. پاره" خواود و حس  روحاوی دویا را به "بسته شدن تنگه هرمز" تهدید کشرد کشه 
بالفاصله افزای  حضور ویروهای کشورهای امپریالیستی در حو ۀ خلیشج فشارس را 

 موج  شدی 
ریی  والیی درحالی به م.اکرات مستقی  یا غیرمستقی  با آمریکا وارد شده یا خواهد 

کشورمان ا  سوی آمریکا و به دلیل سیاست های مخرب ریی  والیت فشقشیشه شد که 
بار در تنگنا قشرار داده ششده  ای فالکت و در شرایط اقتصادی  بسیار تضیی  رردیده

استی روش  است که ریی  برای ادامۀ م.اکرات با کشورهشای اروپشایشی، چشیش ، و 
وشویشس  ها در مجتمس "تسا" و همچنی  پ.یر  پیش  روسیه، به پ.یر  وص  دوربی 

همچون پایٔه اصلی مش.اکشرات آتشی  ۲۰۱۱وامه ش  دورۀ  قبل ا  اوتخابات  موافقت
طر  مقابل  خواهد دادی در  مجبور شده و امتیا هایی دیگر ه  در وهان و آشکار به 

در امشتشیشا ی ای  وضییت بیید است ریی  در ا ای دادن ای  امتیا ها بتواود درمقابل 
های ولی فشقشیشه بشه  راستای منافس ملی و مرد  بگیردی  یرا هد  و مأموریت فرستاده

هد  "حفظ  های خارجی به بست سیاست شد ا  ب  وی  همچنان فقط یافت  راه برون
 ورا " بوده و خواهد بودی 

ماوند سل  آن یینی برجا ، توافقی دائمی در جهِت  توافق وهایی م.اکرات وی  ویز 
ای پایدار در کششورمشان وشخشواهشد بشودی  ایجاد ثبات، امکان توسیه و رشد اقتصادی

کشنشنشده بشود،  اود توافق برجا  یک "پیرو ی تاریخی" تیشیشیش  برخال  آوان که مدصی
وسیلۀ حکومتی مشاوشنشد رییش  والیشی بشا  رووه قراردادی به واقییت آن است که هیچ

هشای  امپریالیس  آمریکا در مورد آیندۀ کشورمان پایدار وخواهد بودی  یشرا سشیشاسشت
های مرد  و منافس ملی فقشط بشر  المللی ریی  والیی بدون در ورر ررفت  خواست بی 

تجشاری درپشیش   -داران مالی سرمایه اساس شووویس  اسالمی و حفظ منافس کالن
اصتدالگرایشان، بشا "پشیشرو ی -شوودی بنابرای  برخال  تصوِر اصالح طلبان ررفته می

تواوست ایجاد شود و  تاریخی برجا "، استحاله و تغییری بنیادی در ماهیت ریی  ومی
ها و مشاهشیشت درووشی  ایجاد ه  وخواهد شدی  یرا سیاست خارجی ریی  تابس سیاست

هشای "اسشال  سشیشاسشی" اسشتی ایش   حاکمیت مطلق والیت فقیه بر اساس ورریه
استدالا که ظهور دووالد ترامپ موج  بره  خوردن برجا  شده است، اسشتشداللشی 

های امپریالیستی آمریکا را  ای بی  ویستی ای  استدالا سیاست لوحاوه و بهاوه ساده
های درووی و بیرووی  دهد  و به کن  و واکن  به امیاا و رفتارهای یک فرد تنزا می

 هیئت حاکمه برای حفظ هژمووی جهاوی آمریکا توجه وداردی  
ویژه روسیه در م.اکرات  بنا بر مشاهدات موجود، در ظاهر امر فیاًل وق  چی  و به

کشدا  ا  ایش  دو  ها" محدود شده است و هیچ وی  به میاوجیگری و "رفس سوءتفاه 
اودی باید توجه داششت کشه  ای ارائه وداده کشور هنو  اصالمیه یا طرح مشخص یا ویژه

ها بشا  های مختل  درصدد رفس یا تخفی  تن  روسیه و چی  در حاا حاضر به شکل
آمریکا و متحداو  هستندی برای مثاا، روسیه جمیه ر.شته بشرای جشلشورشیشری ا  

ای را به آمریشکشا و  سوی مر های  ا  طریق اوکرای  طرح پیشنهادی پیشروی واتو به
اتحادیه اروپا ارائه کردی چی  ویز در سطوِح مختل  دیپلماتیک درصدد کاه  تن  با 

و های ورامی در دریای جنوب چی  استی بنابرای  چیش   آمریکا و ک  کردن واوران
شان در بشرابشر  روسیه در حک  همسایه شمالی کشورمان روابط و موقییت استراتژیک

های خارجی ورشکسته رییش  والیشی   خاطر سیاست تهدیدهای رو افزون آمریکا را به
خاطر بشرجشا  یشا  دیگر سخ ، توا ن ویروی موجود در جهان به اودا ودی به خطر ومی به

 آیندۀ  ریی  والیی تغییر وخواهد کردی   
ها را ا  طریق م.اکرات خشواهشان اسشت،  حزب تودۀ ایران ضم  آوکه رفس تحری  

های سران "ورا " به م.اکرات وی   فرستاده  حاا میتقد است خواست اساسی درصی 
با منافس ملی میه  ما مطابقت ودارد و در مسیر آن ویست، بلکه در راستای تشأمشیش  

ا  تنرشیش  ششده  منافس ریی  و ادامٔه حیات آن در توافق با آمریکا و متحدان اروپایی
دوست  استی بر ای  اساس، حزب تودٔه ایران میتقد است که ویروهای مترقی و میه 

در همکاری با یکدیگر در راستای افشای ترفندهای ریی  والیی پیرامون مش.اکشرات 
ای ضرورت صلنی شدن کامل م.اکرات وی  را در حک  "خواست و هدفی ملی"  هسته

 باید مطرح کنندی  می
 
 

های رووارون  حمتکشان مؤید ای   رستر  فزایندٔه سطح اصتراض طی 
ای  واقییت است که دولت ریی  والیی با اقتصشادی ریشاضشتشی و بشودجشه

 دروگ مرد  را وخواهد داشتی  اوقباضی است توان مدیریت مطالبات بی
خشواهشنشد بشه  می ۲۰۱۲خیاا خودشان ا  طریق بودجۀ  سران "ورا " به

طر  مقابل و مرد  وشان دهند مستقل ا  وشتشیشجشٔه مش.اکشرات در ویش  
ا  را مدیریت کنندی اما در برابر  تواوند کشور و بحران های چند وجهی می

جویی  منرور صرفه به ۲۰۱۲توماوی در بودجٔه   ۰۱۱۱آن به ح.  ار  ]دالر[
توان اشاره کردی در ای  صورت به هشمشراه سشقشوط  های دولت می در هزینه

هایی شدید به اقتصاد کالن وارد خواهد شد که اثشرهشای  ار   ریاا شوک
توماوی هشمشچشنشیش   ۰۱۱۱همراه خواهد داشتی ار   ای رسترده  به تورمی

های مالی متشصشل بشه  هایی ا  سرمایه یکی ا  منابس مه  سودآوری بخ 
تشومشاوشی در صشورتشی  ۰۱۱۱بنابرای  ح.   ار  هر  قدرت بوده استی 

هشا  دلیل رفس یا تخفی  تحری  تواوست مد ورر باشد که قیمت ار  آ اد به می
رووه ه  در بودجه رواوه شدن ار  حاصشل ا  فشرو   همی   پایی  می آمدی

 های مالی آمریکا فرض شده است!  وفت به خزاؤه دولت مستقل ا  تحری 
های  ارائه ای  بودجۀ تخیلی ا  جاو  ابراهی  رئیسی در کنار دیگر حرکت

تاثیر ر.اری بر رووشد   منرور  فایده صرفًا ومای  کاذب قدرت به ومایشی بی
هشای  م.اکرات وی  استی برای مثاا، به باال ررفشتش  صشدای بشوقشچشی

ای در کشیشهشان(  "دلواپسان" ماوند حسی  شرییتمداری )بررماردٔه خامشنشه
های آیاوس اتمی در  توان اشاره کرد که وسبت به پ.یر  وص  دوربی  می

تشردیشد  شدت وگران شده استی درحشالشی کشه بشی مجتمس "تسا"ی کرج به
ای بشوده،  دستور یا با موافقت صلی خامشنشه به هاپ.یر  وص  ای  دوربی  

ششد و  صورت مش.اکشرات مشتشوقش  مشی شد در ای   یرا چناوکه وص  ومی
رششتشنشد و پشرووشده  تهران بشرمشی های "رهبری" با دست خالی  به فرستاده

تر ا  ر.ششتشه بشه ششورای امشنشیشت  ای همراه با تبیاتی بسیار وخی  هسته
شدی بنابرای ، تیتر مقالۀ پنجشنبۀ ر.شتۀ کیهان بشا  سا مان ملل ارجاع می

براوگیز با آیاوس قبل ا  پیشرفت در م.اکرات ویش "،  صنوان  "توافق سؤاا
های درون جشنشاح اصشولشگشرایشان و ذوب  رری یا با تاب وزاع جز خدصه به

خواهی و منتفس شدن بشیشششتشر ا  وشتشیشجشه  شدران در والیت برای سه 
رزار  سایشت  م.اکرات وی  چیزی دیگر وبوده استی جال  توجه اینکه به

آذرماه، در سفشر بشه قش ، بشا  ۲۸و ارت خارجه، حسی  امیر صبداللهیان،  
مراجس تقلید آیات صافی رلپایگاوی، مکار  شیرا ی، جوادی آملشی، وشوری 
همداوی، و سبحاوی دیدار و درمورد روابط و سیاست خارجی با آوان رفتگشو 

الله جوادی آملشی وشتشیشجشه ایش   کرده استی همان رو  در ای  ارتباط آیت
ای  صورت بیان کرد  "م.اکره بشا  ها با حسی  امیر صبداللهیان را به رایزوی

جهان، یک فکر جهاوی ال   دارد! ما ا  جهان جدا ویستی ، چه بخواهی  و 
چه وخواهی  باید با آوها م.اکره کنی  و با آوها دست بدهی  اما بشیشد ا  آن 

 حتمًا باید اوگشتان خود را بشماری "]![ی
رغش   ای رییش  والیشی بشه مختصات اصلی سیاست خارجی و منشطشقشه

های آن در سه دهۀ ر.شته، درمجموع تابس و برآمده ا  ماهیت  وقوس ک 
های کالن کشور را بر مبشنشای "اسشال   درووی حاکمیتی است که سیاست

ها و  دهد در ای  فرایند همۀ دولت کندی تجربه وشان می سیاسی" تنری  می
های رقی  در ای  ریی  سراوجا  بر محور حک  ولی فقیه بررشرد  تما  جناح

شده ا  جاو  ولی فشقشیشه،  ای تییی  جمله بروامه هسته سیاست خارجی و ا 
برای "حفظ ورا " وحدت داشته و خواهند داشتی در ای  ارتباط اوج تشواِن 

ای در حشکش   سا ی هسته برداری ریی  والیی ا  اجرای سیاست غنی بهره
ترفندی برای م.اکره و بده بستان با آمریکا در دورۀ ریشاسشت جشمشهشوری 

آن صورت قابل حصشوا  رون دیگر به هایی رووه دلیل باراک اوباما بود که به
بست روبرو شده است و با هدر دادن  ویستی ای  سیاست اکنون کاماًل با ب 

های ملی در حد چند میلیارد دالری حتا همان حق مسل  استفشاده  سرمایه
های  ای را مستقیمًا به اراده و سیاست آمیز کشورمان ا  صنیت هسته صلح

 دخالت جویاوۀ آمریکا در کشورمان متصل کرده استی
های سیاسی و ورامی سران حشکشومشت بشرای  ها و یست مرد  بندبا ی

 ادامۀ راهكرد رژیم والیى: بودجٔه عبور از تحریم ...



۴۱۱۱آذر  ۹۲دوشنبه    ۷   ۴۴۱۱شمارۀ    

ریری جهاوی  که به دلیل همه ۱۱۱۱اخیر در پاییز هر ساا )به غیر ا  ساا 
بررزار وشد( به طور حضوری در یکی ا  کشورهای جهان بررزار  ۲۱-کووید

های اخیر صضو فیاا کاررروه تدارک و بررزاری  شده استی حزب ما در ساا
ها بوده است و همواره تال  کرده است که بحث و بشررسشی  ای  همای 

مبار ٔه مرد  ایران و خاورمیاوه در راه دموکراسی، صلح، صدالت، و ترقشی را 
های خود را در اخشتشیشار  ها و ار یابی ها، و تحلیل در دستور کار ای  همای 

 های برادر بگ.اردی حزب
ها توافق شده بود که مسئولشیشت  در وشست اخیر کاررروه تدارک همای 

بررزاری همای  آوالی  امساا به دو حزب کموویست یووان و ترکیه محوا 
شود که داوطل  ای  کار شده بودودی تدارک ای  همای  در چهشار هشفشتشٔه 

هشای  های صضو کشاررشروه بشا حشزب ر.شته با همکاری و هماهنگی حزب
های اصلی همای  امساا  کموویست یووان و ترکیه صورت ررفتی موضوع

المشلشلشیی تشجشربشٔه  تحوالت اقتصادی، سیاسی، و ورامی بی »چنی  بود  
های همبستگی با کوبا، با مرد   های کموویست و کاررری و مّلت مبار ٔه حزب

هشا، و تشجشاو هشای  ها، توطشئشه هایی که با تحری  فلسطی ، و با همٔه مّلت
کاررروه تدارک هشمشایش  پشس ا  بشررسشی  «کنندی امپریالیستی مبار ه می

های  های صمدٔه رو ، پیشنهادهایی را دربارٔه مسائل ورری و صرصه موضوع
های کموویست و کاررری جهان در سشاا  کار ار مشخص و مشترک حزب

کننده  ، به صورت طرحی اولیه برای بحث و مداقه ومایندران شرکت۱۱۱۱
در همای  امساا تدوی  و تنری  کرد و به آوها ارائه داد، تا پس ا  بررسشی 

 ودی منتشر خواهد  جمیی، به تصوی  وهایی برسدی مت  وهایی ای  سند به
 شدی

های کموویست و کاررری جهان  در جلسٔه رشای  همای  آوالی  حزب
آذر، وخست رفیق دیمیتریس کوتسومپاس، دبیرکل حزب  ۲۱در رو  جمیه 

کموویست یووان، و سپس رفیق کماا اوکویان، دبیرکل حزب کمووشیشسشت 
های ومایندری حاضر خوشامد رفشتشنشدی  ترکیه، سخنراوی کردود و به هیئت

رفیق کوتسومپاس در سخنان خود وضییت کنووی جشهشان را، وضشیشیشت 
امپریالیستی توصی  کردی  او  تشدید درریری اوحصارها و رقابت و تضاد بی 

 در بخشی ا  سخنان خود رفت 
داری و  "ای  دوران، دوران حتمی سروگووی وهایی وحشیگری سشرمشایشه

هشا و  کموویستی، فارغ ا  کشاسشتشی-ساختمان جامیٔه جدید سوسیالیستی
های واشی ا   های ر.شته استی ای  بدان مینا ویست که ما دشواری اشتباه

امپریالیستی مشهش   توا ن وامطلوب ویروها در سطح جهان و تضادهای بی 
 المللی را وادیده بگیری ی" در منطقٔه خودمان و در سطح بی 

رفیق کماا اوکویان، بر پایٔه ار یابی حزب کموویست ترکشیشه ا  اوضشاع 
های حزب کموویست یووان همخوان است،  جهان که در مجموع با ار یابی

در سخنراوی جلسٔه رشای  موضیی مشابه با رفیق یوواوی ررفت، امشا بشر 
ویا  به حضور جنب  کموویستی تجدید قوا شدٔه مؤثشری کشه اوشقشالبشی و 
ضدامپریالیستی باشد تأکید کرد و رفت که وبود چنی  جنبششی، مشاوشس ا  

های اخیر ششده اسشتی وی  ها در ساا صمل مشترک و اثرر.ار کموویست
افزود  "ا  ای  دورٔه تاریخی بحران و تناقض خوب استفاده وکردی ی جنب  

اودا  اوقالبی، استراتژیک، و منشسشجشمشی  المللی کموویستی باید چش  بی 
داشته باشدییی موضیی ماوند ای  داشته باشی  که 'دصوت به دمشوکشراسشی 

پرسند  آیا ای  خطی ماجراجویاوه است؟  باید در اولویت دو  قرار ریردی' می
مان پشایشان  های سوسیالیستی وهی ما باید به دورٔه سرپو  ر.اشت  بر هد 

 دهی ی باید خواستار تحّوا ورری و سیاسی شوی ی"
های حاضر صحبت کردود و بشه  در ادامٔه کار همای ، ومایندران حزب

های مشخص و محوری مورد وشرشر خشود پشرداخشتشنشد و دربشارٔه  موضوع
هشای مشفشیشدی  رسشاوشی محورهای اصلی مبار ه در کشورهای خود اطشالع

تری  محورهای مورد تشوجشه وشمشایشنشدرشان صشبشارت بشود ا    کردودی مه 
های اقتصادی استراتژیک جمهوری خلق چی  و تشأثشیشر آن بشر  پیشرفت

و  41-ریری کشوویشد مبار ٔه جهاوی در راه صلح و پیشرفت در جهان، همه
ضرورت مبار ه برای واکسیناسیون سریس  همٔه مرد  جهان ا  راه تولشیشد و 

، "رادیشکشاا ششدن" 41-قشیشمشت کشوویشد های کارآ و ار ان تو یس رستردٔه واکس 
سابقٔه ورامیگری و وقشوع  ویروهای راست افراطی در جهان، و خطر رستر  بی

ششودی وشمشایشنشدٔه  تر مشی ریری راست افراطی جّدی های مهی  که با قدرت جنگ
های خصماوشٔه  رهبری حزب کموویست کوبا در سخنراوی خود خواستار توق  اقدا 

المللی و  شد که وقض خش  قواوی  بی  -ا  جمله محاصرٔه اقتصادی کوبا -آمریکا
روی کمیتٔه مشرکشزی  منشور سا مان ملل متحد استی رفیق محمد امیدوار، سخ 

حزب تودٔه ایران، ا  طر  حزب ما در ای  همای  صحبت کردی مت  کامل سخنان 
 خواویدی رفیق امیدوار را در ادامه می

 
 

 سخنرانی نمایندٔه حزب تودٔه ایران
 

 رفقای ررامی،
های  مایل  ا  ای  فرصت استفاده کن  و به ومایندری ا  حزب تودٔه ایران، ا  حزب

خاطر تدارک مشترک ای   برادر، حزب کموویست یووان و حزب کموویست ترکیه، به
های کموویست و کاررری در بشحشبشوحشه اوضشاع  الیادٔه حزب همای  آوالی  فوق

 براوگیز کنووی تشکر کن ی چال 
ریرد که ور   ای صورت می المللی در مقطس پیچیده ای  تبادا ورر و تحلیل بی 

داری اوحصاری، ویروهای صلح و پیشرفت در سراسر جهان را بشا  که  و سرمایه
ای مواجه کرده استی امرو ه، در حشالشی کشه یشور  سشرمشایشٔه  های صمده چال 

ا  ادامه دارد،  حمتکششان  اوحصاری و تالش  برای حفظ سرکردری امپراتوری
فقط وارزیرود برای تأمی  حقوق بنیادی و مییشت خود پیکار کنند، بلکشه  جهان وه

و تغییرهای جدی و ۲۱-ریری کووید های واشی ا  همه مجبورود با تباهی و آسی 
 واپ.یری که در جامیه پدید آورده است، دست و پنجه ور  کنندی بررشت

 رفقای صزیز،
ومرج اقتصادی و فقر، مهاجرت  ، رستر  هرج۲۱-های واشی ا  کووید آسی 

 یسشت،   ده، و بحران جهاوی مشحشیشط اوبوه و وابسامان ا  کشورهای فقیر و جنگ
وضوح بر ای  واقییت تأکید دارد که الگوی اقتصادی وولیبرالی شکست خشورده  به

راه »استی ویروهای سیاسی لیبراا و سوسیاا دموکرات که برای وولیبرالیسش  و 
های  های واقیی و صملی برای چال  حل اود راه اود، وتواوسته ررمی کرده با ار «سو 

صمدٔه پی  روی مرد  ارائه دهندی  واا چشمگیر ای  ویروها راه را بشرای ظشهشور 
ررای افراطی در اروپا، آمریکای شمالی، و آمریکشای  ویروهای ووفاشیست و راست

جنوبی با  کرده استی وخی  شدن اوضاع اجتماصی و اقتصادی و یور  ویروهای 
خشواه وشیشز بشه ظشهشور و  های کاررری، و ویروهای ترقی وولیبراا به چپ، جنب 

 ریری راست افراطی کمک کرده استی قدرت
 ۶۰۱ک   با دست -ریری کنووی بار همه در آمریکا و اتحادیٔه اروپا، مدیریت فاجیه

میلیون قرباوی در اروپا، که همچنان رو  ۲٫۰هزار  مورد مر  در آمریکا و بی  ا  
داری و ساختارهای وهادی  آن را وشان  بار دیگر شکست سرمایه -به افزای  است

 دادی
ای کشه  در همی  حاا، کشور ایران ویز در  یر حکومت دیکتاتشوری وحششیشاوشه

های وولیبرالی تجویز ششده تشوسشط صشنشدوق  درماوی داری و شوک شیفتٔه سرمایه
اسشتی  ۲۱-بار کووید المللی پوا و باوک جهاوی است، درریر پیامدهای فاجیه بی 

حتی بر اساس آمار رسمی بسیار تردیدآمیز خوِد حکومت ایران، تا کنون بشیش  ا  
هزار وفر بر اثشر  ۲۷۱اود و بی  ا   ش  میلیون ایراوی به ویروس کرووا مبتال شده

هشای   یست، سیاست اودی در صرصٔه محیط ابتال به کووید جان خود را ا  دست داده
فقط به  واا و ویراوی بسیاری ا  منابس طبشیشیشی کششور  بار حکومت ایران وه فاجیه

منجر شده، بلکه موج  کمبود شدید آب در مناطقی ا  ایران و آلودری خطشروشاک 
هوا در بسیاری ا  وواحی ایران ویز شده استی ای  وضس، ابرا  مداو  و مکرر خشش  
مرد  را به دوباا داشته است که ا  جمله در تراهرات صری  اخشیشر کششاور ان و 
مرد  اصفهان در اصتراض به کمبود آب شاهد آن بودی ی ای  رشته ترشاهشرات بشا 

 سرکوب وحشیاوه ]ویروهای سرکوبگر حکومت[ مواجه شدی
 

 توازن نیروها در سطح جهان
 رفقا،

همی  چندی پی ، ما صد و چهارمی  سشالشگشرد 

 هاى کمونیست ... ادامۀ برگزارى همایش نوبتى حزب

 ۸ادامه  در صفحه  



۴۱۱۱آذر  ۹۲دوشنبه    ۸   ۴۴۱۱شمارۀ    

ریشری  های ارتجاصی صرب، و بهره دارد، که مشوق همدستی شماری ا  دولت
هشا در راه  ا  آوها، در تال  برای منکوب کردن مبار ٔه شرافتمنداؤه فلسطینی

 کس  آ ادی استی
 رفقای صزیز،

اود کشه  در چهار دهٔه ر.شته، ویروهای رووارووی در خاورمیاوه به وجود آمده
-ررایاوه بر   ودرشی سشیشاسشی و اقشتشصشادی شّدت مخّرب و واپس تأثیری به

توان  یر پشرچش  سشیشاه  اودی همٔه ای  ویروها را می اجتماصی ای  منطقه داشته
 «ضد امپریالیس »بندی کردی آوها  یر پوش  دروغی   دسته «اسال  سیاسی»

 اودی بودن، در پی استقرار و تقویت موقییت خود در منطقه
ای  ویروها با سکوالریس ، حقوق بشر و دموکراتیک، و برابری جشنشسشیشتشی 

اوگیزی دارودی آوها با تما   ررایاؤه هراس های واپس اود و دیدراه شدت مخال  به
هشای  کنندی ررایش  ای ا  سوسیالیس  مخالفت می تری  وشاوه وجود با کوچک

و اوباشت ثروت رستشردٔه  «با ار آ اد»داری  اجتماصی آوها به سرمایه-اقتصادی
طور که ما در جمهشوری  شده و راوتی است؛ همان خصوصی ا  راه اقتصاد مالی

اسالمی ایران شاهد آن، و پیامدهای دردواک ، هسشتشیش ی در چشهشار دهشٔه 
رشرا در کششورهشایشی کشه  ر.شته، یکی ا  تأثیرهای ویراوگر ویروهای اسشال 

اود به قدرت برسند، ا  بی  بردن وزدیک به کامل هر فرصت و امکاوی  تواوسته
های مردمی در راه کس  آ ادی و صشدالشت  دهی و بسیج جنب  برای سا مان

اجتماصی بوده استی پیامد دیگر حضور ای  ویروها، فراه  شدن  مینٔه مداخله 
امپریالیستی یا تغییر توا ن ویروهای محلی به سود امپریالیس  بوده است، کشه 

 خاورمیاوه را بر فرا  منطقه افکنده استی «بالکاویزه شدن»سایٔه دهشتناک 
] ۲۷۶۱در ایران، اودک مدتی پس ا  پیرو ی اوقالب دموکراتیک ملی ساا 

بودی  کشه در مشدت  «والیت فقیه»ریری ریی   [، شاهد ظهور و قدرت۲۷۰۶
کوتاهی همٔه وهادهای دولت ووپا را به تصشر  خشود درآوردی قشوه اجشرایشی، 

اصطالح ومایندٔه  ر.اری، و قضایی به تصر  رییمی درآمد که در مقا  به قاوون
خدا، هر جریان غیرخودی یا قاوون مخال ، حتی در مفاد قاوون اساسی کشور 
را  یر چکمه و فرمان خود ررفتی ای  امر، آغا  تحمیل دیشکشتشاتشوری قشرون 

ای بود که ا  آن  مان تا کنون، ایران را کاماًل ویشران کشرده  وسطایی وحشیاوه
 استی

داری آمریکا، همراه با تهدید مداو   های تبهکاراؤه و ارت خزاوه بر اثر تحری 
آن کشور به حمله ورامی به ایران، مبار ٔه مرد  ایران در راه حفظ صلح و تأمی  

ها و حقوق بشر و دموکراتیک، و برقراری صدالت اجتمشاصشی، دششوارتشر  آ ادی
شده استی در ای  مورد هیچ توّهمی وباید داشت که تال  امپریالیس  آمریکا 
برای تأمی  و حفظ منافس خود  ا  راه اصماا فشارهای شدید اقتصشادی بشر 
اقتصاد ضیی  ایران، پی  و بی  ا  همه بشه مشرد  صشادی ایشران آسشیش  

واپ.یر، هر رووه تال  فیشاالن  رساودی در شرایط وجود ای  فشارهای تحمل می
دهشی و اصشتشراض، بشا  حقوق مدوی یا فیاالن جنب  کاررری برای سا مشان

های اخشیشر،  شودی در ساا بار ریی  والیی مواجه می خشووت شدید و حتی مر 
های اصتراضی رووارون در داخشل کششور مشا،  موا ات ظهور و رشد جنب  به

های دموکراتیک، صلشیشه  مرد  در مبار ٔه خود به پیوود درووی پیکار در راه آ ادی
 اودی  یست پی برده صدالتی اقتصادی، و برای حفاظت ا  محیط بی

در چند ساا اخیر در ایران، کاررران بخ  وشفشت و رشا ، خشودروسشا ان، 
های آمو   و بهداشت و درمان بشا  فوالدکاران، میدوچیان، و کارکنان بخ 

هشای  کند، دست به تراهرات و اصتصشاب وجود خطرهایی که آوها را تهدید می
هشای مشکشرر و  اود، تا جایی که امرو ه اصتصاب یکی ا  ویژری چشمگیری  ده

متناوب صحنٔه مبار ٔه کنووی در داخل ایران شده استی همٔه ایشنشهشا وشمشودار 
راهی، هوشیاری، سا مان دهی، و پیکارجشویشی در کششور  افزای  مشخص آ

 استی
 رفقای ررامی،

داوید، حزب ما در ماه اکتبر امساا هشتادمی  سشالشگشرد  طور که می همان
تأسیس خود را جش  ررفتی جال  توجه است که حتی منتقشدان سشرسشخشت 
حزب به تأثیر رسترده و صمیقی که حزب ما بر کشور و تاریم و تحوالت میاصر 

لنینیس  به مثابه -آن داشته است، اذصان دارودی حزب ما با تکیه بر مارکسیس 
ررایی در ار یابشی مشرحشلشٔه  ابزار و سالحی در مبار ٔه پیچیدٔه پی  رو، و با واقس

اجشتشمشاصشی، تشوا ن -کنووی توسیه اقشتشصشادی

پیرو ی اوقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر را جش  ررفتی  که جهان را تغییر داد 
داری وجشود  و برای وخستی  بار در صمل ثابت کرد که جایگزینی برای سرمایشه

هشای  داردی در پی فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سشوسشیشالشیشسشتشی و دولشت
پشایشان »داری آن را  پردا ان سرمایه سوسیالیستی در اروپای شرقی، که ورریه

هشایشی  وشیشنشی تفسیر کردود، جنب  کموویستی و کاررری متحمل صق  «تاریم
های مارکس، اوگلس، و  شدی با وجود ای ، سی ساا پس ا  آن فروریزی، آرمان

ویشکش   لنی  برای ایجاد دویایی بهتر و صاری ا  استثمار بار دیگر در قرن بیسشت
های امپریالیستی را به وحششت اوشداخشتشه  آشکار و  وده است، و بار دیگر قدرت

 استی
یقی  بر ضد سرکردری  آرامی اما به به ورر ما، توا ن ویروها در سطح جهان به

وشرش  »آمریکا در حاا تغییر است،  یرا آمریکا دیگر قادر به حفظ و تشحشکشیش  
به سود خود ویستی ای  تغییر تدریجی همچنی  واشی ا  تشوسشیشٔه  «المللی بی 

اقتصادی، رشد، و پیشرفت چشمگیر چی  در صرصٔه فناوری استی آمشریشکشا و 
ا  برای مقابله با ای  تغییر وضس، جهان را بشه سشمشت  متحدان اروپایی اصلی

دهند که چی  را هد  قرار داده است؛ حتی در  جنگ سرد خطرواکی سوق می
کندی آمشریشکشا،  ریری تهاجمی پرهیز می حالی که چی  فیاالوه ا  هررووه موضس

بریتاویا، و استرالیا با شتاب به سمت تقابل صمدٔه دیگری در منطقٔه اقشیشاوشوس 
)متشکل ا  آمشریشکشا،  «کواد»های فراملی ماوند  دارود، و ائتال  آرا  را  برمی

آمیزودی ارر در صشمشل  اود که آشکارا تحریک هند، یاپ ، و استرالیا( تشکیل شده
جنگ »اصطالح  سرصت ا  به تواود به ها می جویی احتیاط جّدی وشود، ای  مقابله

 بار خواهد بودی به جنگ رر  واقیی فراروید، که کاماًل فاجیه «سرد
 همبستگی با کوبا ضروری است!

هشای  خاطر پشیشگشیشری مشنشافشس و سشیشاسشت آمریکا ثابت کرده است که به
امپریالیستی خود حاضر است ا  استیالی مالی جهاوی خود به صشنشوان سشالح 

استشفشاده کشنشدی فشقشط  -ویژه صلیه کوبا، و ویز ایران به -صلیه هر کشور یا ملتی
های رذیالوه و غیراوساوشی مشخشالشفشت  اود که با چنی  تاکتیک ویروهای مترقی

 یشر سشلشطشٔه لشیشبشراا  «المللشی جامیه بی »اصطالح  کنند، در حالی که به می
های شرکتشی،  ها در آمریکا و اروپا، و ویز رساوه ها و سوسیاا دموکرات دموکرات

 کنندی کنند یا حتی ا  آن حمایت ضمنی می در قباا آن یا سکوت می
هشا و دسشتشاوردهشایش  را تشهشدیشدی  آمریکا همچنان اوقالب کوبا و آرمان

ها و محشاصشرٔه غشیشراوسشاوشی  ومایاودی هد  تحری  بدخواهاوه در قاره آمریکا می
[ آغا  شد و تشا امشرو  ادامشه دارد، ۲۷۰۱] ۲۱۷۱آمریکا صلیه کوبا که ا  دهٔه 

های کوبا برای ادامٔه ساخت  سوسیالشیشسش  در آن کششور  خنثی کردن تال 
استی دولت ترامپ آشکارا صلیه حق کوبا در تییی  آیندٔه خود  موضس ررفشتی 

فقط هیچ تغییر ملموسی در ای  موضس خصماؤه آمریکا وداده،  دولت بایدن ویز وه
بلکه تال  کرده است با هد  سروگون کردن دولت سوسیالیستی، به واآرامشی 
در داخل کوبا دام  بزودی حزب تودٔه ایران همواره حامی سرسخت اوقالب کوبشا 

های واالی آن برای ساخت  سوسیالیس  بوده است، و هشمشچشنشان در  و هد 
 کنار مرد  کوبا و حزب کموویست کوبا خواهد ایستادی

 رفقای ررامی،
آذر[، ما رو  جهاوی همبستگی با مرد  فلسطی  در  ۸ووامبر ] ۱۱رو  دوشنبه 
وقفه تجاو ، سرکوب وحشیاوه، و وقض آشکار حشاکشمشیشت مشلشی  برابر کار ار بی

و  -ها را بررزار کردی ؛ کار اری تهاجمی که اسرائیل و ششریشکشاوش  فلسطینی
 اودی به فلسطینیان تحمیل کرده -پی  ا  همه آمریکا

درپی آمریکا با وجود اینکه مدصی به رسمیت شناخت  حشقشوق  دولت های پی
اود، برای واداشت  دولت اسرائیل به صمل کردن  ملی قاوووی ملت فلسطی  بوده

یینشی احشتشرا   -های سا مان ملل متحد های  بر اساس قطینامه به مسئولیت
ر.اشت  به حق مرد  فلسطی  برای داشت  کشور مستقل فلسطیش  در درون 

، با اورشلی  شرقی به صنوان پایتخت آن، و حق با رشت ۲۱۷۶یوئ   ۰مر های 
اوشدی پشس ا   هیچ تشال  جشّدی وشکشرده -همٔه پناهندران فلسطینی به وط 

 شت دووالد ترامپ و همدستاو  برای تحکی  سلطٔه اسرائیل بر ملت  «ابتکار»
جمهور بایدن ویز ثابت کرده است که  فلسطی  و قاوووی کردن آن، اکنون رئیس

دریغ آمریکا ا  اسرائیل همچشنشان ادامشه  او ه  رفتار متفاوتی ودارد؛ حمایت بی

 هاى کمونیست ... ادامۀ برگزارى همایش نوبتى حزب

 ۲ادامه  در صفحه  
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ها و  ی همبستگی با کموویست۲۱۱۱دسامبر  ۷۱ماوند تأسیس اتحاد شوروی در 
اود؛ پشیشکشار  مبار اوی که در میرض آ ار و اذیت قرار دارود و با منس فیالیت مواجه

های دیکتاتوری، سرکوب، محدودیت، و تبییض در  مینٔه حشقشوق و  صلیه ریی 
منرور پایشان دادن بشه رووشد مشردود اذیشت و آ ار  های دموکراتیک، به آ ادی

 های کموویستی ها و ممنوع کردن فیالیت حزب کموویست
 یسشت وشاششی ا   همبستگی با بسیج مرد  در برابر ویراوی و وابودی محشیشط

 ها برای کس  سودی داری و مسابقٔه شرکت ومرج تولید سرمایه هرج
هایی برای ترویج ضرورت، بهنگا  بشودن، و سشرششت  تدوی  و اجرای بروامه

داری، به سود کاررران و  ررایاؤه سوسیالیس  به مثابه تنها جایگزی  سرمایه واقس
 ها، در وضییت میاصری ملت

هشای  حمایت ا  کوبا، مرد  آن، و حزب کموویست کشوبشا در بشرابشر وشقشششه
 وندٔه امپریالیس ی تال  در راه پایان دادن بشه مشحشاصشرٔه  رراوه و آسی  مداخله

 غیرقابل قبوا آمریکا صلیه کوبای
ایستادن در کنار مرد  فلسطی  برای پایان دادن به اشغاا و تشحشقشق حشق 
تییی  سرووشت خود، برای برقراری کشور ملی و مستقل خشود، بشا اورششلشیش  

المقدس( شرقی اشغالی به صنوان پایتخت آن، و برای با رشت پناهندران،  )بیت
مجمس صمومی  ۲۱۰های سا مان ملل متحد، ماوند قطینامٔه  مطابق با قطینامه

سا مان ملل متحد؛ حمایت ا  مقاومت مرد  فلسطی ، محکو  کردن سیاسشت 
، و تشال  «میاملٔه قرن»اصطالح  جنایتکاراؤه اسرائیل و طرح امپریالیستی به

 برای آ ادی همٔه  وداویان سیاسیی
هایی که صلیه اشغاا خارجی، محاصره، تشحشریش ، و  ملت  همبستگی با همهٔ 

 کنندی توطئه و تجاو  امپریالیستی مبار ه می
های هوادار صلح و ضدامپریالشیشسشتشی بشرای  های جنب  حمایت ا  کوش 

هشای  حفظ صلح و حاکمیت ملی، صلیه وشرشامشیشگشری، جشنشگ، و مشداخشلشه
هشای  امپریالیستی، و صلیه واتو و دیگر اتحادهای ورامی امپریالیستی و پشایشگشاه

 ورامی خارجیی
های جدید امپریالیستی، ماوند آوچشه  ها و جنگ محکو  کردن تدارِک مداخله

ریرد، که در آن ا   در تمرکز ویروهای ورامی صری  واتو در مر  روسیه صورت می
آمیز ریی  ارتجاصی اوکرای  صلیه مرد  دووباس ویز اسشتشفشاده  های تحریک طرح

 شودی می
یشی را  های دوجاوبه و منطقه های کموویست و کاررری تقویت همکاری حزب

ریری، بشر تشال  خشود  داوند، و با در ورر ررفت  وضییت آتی همه ضروری می
خواهند  ۱۱۱۱ها در ساا  المللی حزب و دومی  وشست بی   برای بررزاری بیست

 .افزود

ویژه درجٔه رشد مبار ٔه طبقاتی در کشور مشا،  ویروها، و به
ا  برای ر.ار ا  دیشکشتشاتشوری بشه مشرحشلشٔه  به مبار ه

دهدی هد  ما تحقق تحشولشی  دموکراتیک ملی ادامه می
بنیادی است که در درا مدت به جامیٔه ما و وشیشروهشای 

دهشد کشه راه تشحشوا بشه سشوی  پیشرو آن امکان مشی
 سوسیالیس  را به سود طبقٔه کاررر هموار کندی

تری  وظیفٔه ما در وضییت پیچیشده و  وخستی  و مه 
ساالر حاک  و  خطرواک کنووی، مقابله با دیکتاتوری دی 

فارغ ا  هررووه مداخلٔه خارجی -اصتالی جنب  مردمی
هشای دمشوکشراتشیشک، صشدالشت  در مبار ه برای آ ادی -

  یست استی اجتماصی، و حفاظت ا  محیط
الشمشلشلشی  در ای  تال ، ما جویای همبستگشی بشیش 

های کموویست و کاررری و همٔه ویروهای پیشششرو  حزب
خواهیش   سراسر جهان هستی ی ما ا  همٔه ای  ویروها می

که ا  پیکار مرد  ایران در راه تأمی  حقوق مدوی، حقوق 
های امپریالیستی غیراوساوی  بشر، و حقوق دموکراتیک دفاع کنند، و تحری 

تحمیل شده بر مرد  ایران را با صدای بلند رد و محکو  کنندی صالوه بر ای ، 
خواهی  که صلیه تهدیدها و تجاو هشای امشپشریشالشیشسش   ما ا  رفقای خود می

هشای رشووشارشون  براوگیخته در خاورمیاوه موضس قاطس بگیرود، و بشا تشال 
 «ضدامپریالیستی»که  یر پوش  دروغی  پیکار  «اسال  سیاسی»ویروهای 

خواهند ای  پیکار آرماوی و برحق را لوث و ا  آِن خود کنشنشد، قشاطشیشاوشه  می
 مخالفت کنندی

 
سند مصوب همایش حزب های 

کمونیست و کارگری جهان در رابط  با 
 های مشترک و همگرایی اقدام

 
های کموویست و کاررری هشمشچشون سشاا هشای  همای  امساا حزب

های کموویسشت و  ر.شته مت  سند وهایی را در رابطه با کار ارهای که حزب
 خواویدی در اینجا می  کننده در ای  همای  بر آن توافق کردود، کاررری شرکت

 
***** 
هشای مششتشرک و  اقشدا  ۱۱۱۱های کموویست و کاررری در ساا  حزب

 های اصلی  یر اوجا  خواهند داد  همگرایی را حوا موضوع
حمایت ا  مبار ات طبقٔه کاررر برای تحقق حشقشوق کشاررشران و حشقشوق 

ریری ا  مناسبت اوا ماه مشه  ها کاررر مهاجری بهره ها، ا  جمله میلیون ملت
های  حمتکشان بشرای  ]رو  جهاوی کاررر[ به منرور طرح و ترویج خواست

برخورداری ا  حق کار، بهداشت، آمو  ، فرهنگ؛ برای حمایت ا  بیکاران؛ 
برای مزد و حقوق با وشستگی مناس  و شایستهی همبستگی با مهاجران و 
پناهندران در احقاق حق آوها برای برخورداری ا   ودری و کشار در ششرایشط 

 هراسیی برابر، و صلیه وژادپرستی و بیگاوه
رشیشری کشنشووشی و  های حمایتی در برابر همه کوش  برای اجرای اقدا 

های بهداشت و درمان صمومیی کوش  برای ح.  حق ثشبشت  تقویت ورا 
اوشدی  ها و داروهایی که در حاا مصر  یا در دست تهشیشه اختراع همٔه واکس 

ویژه فقیرتری  کشورها و قشرهای مردمی  ها، به تال  برای اینکه همٔه ملت
ها و داروها دسترسی داشته باشندی اقشدا  بشرای  دست، به ای  واکس  تهی

ریشری،  برجسته کردن مدیریت ضدمردمی و واکارآمد سرمایه در جریان همه
که آن را به فرصتی برای استثمار بیشتر کشاررشران و سشودور ی بشیشششتشر 

 اوحصارها تبدیل کرده استی
اقدا  صلیه جریان ضدکموویس  و تحری  سه  تاریخی اتحاد جشمشاهشیشر 

ریری ا  سالگردهای مشهشمشی  شوروی سوسیالیستی و سوسیالیس ، با بهره

هاى  ادامۀ برگزارى همایش نوبتى حزب
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ویژه وق   وان روستایی در ای   رسیدری خواهد شدی ا  دیدراه اجتماصی ویز به
رسمیت شناخته  جنب  بااهمیت استی ای  جنب  تواوست مبار ه  وان برای به

اود که در  های سبزی ها جواوه تر کندی ای  شدن حقوق  وان کشاور  را ُپرتوان
اودی ای  جنب  حتا در واحیه و  ای ریشه دواوده خاک کنشگری پیکار توده

ها )مجمس  مناطقی که تا آن  مان بیرون ا  محدوده فیالیت ماوند پاوچایات
ها  هایی ا  شماا هند( بودود راه یافته استی اما آن بزرران جامیه رایج در بخ 

شکوفا شوودی  ها به شرایط مطلوبی ویا  دارود تا  های سبز هستندی آن هنو  جواوه
 تواود فرارسدی ای می ای  ویز تنها با تقویت کنشگری پیکار توده

 
گویی  هوده گری و بی وزیر پس از هکست ب  پرخاش نخست

 روی آورد. 
در سخنراوی مؤدی که در آن پس ررفت  سه قاوون اصالحات اصال  شد به 

کشاور  در ای  مبار ه هیچ  ۶۱۱پشیماوی و تأس  ا  شهید شدن بی  ا  
های ساختگی  ریری پرووده ای وشدی هیچ تضمینی برای اوصرا  ا  پی اشاره

ای مبنی بر ص.رخواهی برای به کار بردن  صلیه کشاور ان وشدی هیچ اشاره
 سخنان واروا و  ونده در آن وبودی

کننده را به  پی کشاور ان و  حمتکشان اصتراض جی رهبران حزب بی
بردار مته  کردودی یکی ا   رو، و کاله رر، دروغ رر، اخالا تروریست، خائ ، غارت

داد هولناک الخیمپور ِخری دست داشت هنو  در هئیت دولت  آوان که در روی
خرا  ادامه  باره به سکوتی رو  مرکزی در سمت خود باقی استی مؤدی درای 

ا  هنگا  دفاع ا  سه قاوون، با مخدو  کردن  راوی و یر در سخ  دادی وخست
حقیقت رفت متأس  است که وتواوسته '"برخی" ا  کشاور ان را مجاب کندی ای  

اود، و ارر تنها برخی ا  کشاور ان با  ها خوب آید  ارر ای  قاوون پرس  پی  می
 شوود؟ ها پس ررفته می اود، پس چرا ای  قاوون آن مخالفت کرده

برای سردرآوردن ا  پاسم به ای  پرس  ویا ی به یک داوشمند صلو  سیاسی 
کیسان"ها در “ویستی دلیل  را در پیامدهای سیاسی صری  ادامه مبار ه 

های قدرت ای   های اوتارپراد  و پنجاب، پایگاه ویژه در استان اوتخابات آتی به
و یر در دفاع ا  قاوون، حتا در هنگا   جنب  اصتراضی، باید یافتی پیا  وخست

ها، ا  سوی کشاور ان رسا و شفا  شنیده شد  ارر فرصت پی   پس ررفت  آن
تصوی  رساودن ای  قاوون تقال خواهد کرد، ای  تقال در  آید، دولت دوباره برای به

 صورت پیرو ی در اوتخابات دولت مرکزی بیشتر ه  خواهد شدی
پی برای پیرو  شدن در استان  جی اکنون یکی ا  رقیبان اصلی حزب بی ه 

ها  اوتارپراد ، ا  حزب ساماجوادی، ای  شیار را مطرح کرده است  "ویت آن
ها قاوون]سه قاوون[ را پس ا  اوتخابات با خواهند  شرافتمنداوه ویست، آن

 ررداودی"
دهد  بیاویه "جبهه کشاور ان متحد" وشان می

  ۴۴ادامه  در صفحه که میترضان تا  ماوی که دولت برای حداقل 

پیروزى کشاورزان هند: 
 اى هایى از پیكار توده آموزه

کیسان" ) حمتکشان و کاررران کشاور ی، “پیرو ی تاریخی مبار ه 
ررای هندو به  کاران( در وادار ساخت  دولت راست دهقاوان، و کشت

های بزر ،  داران ُخرد و طرفدار شرکت ررفت  سه قاوون ضد مزرصه با پس
 کندی ای را برجسته می کارهای پیکار توده اهمیت راه

های متحد کشاور ان  یر رهبری "جبهه کشاور ان متحد"  قدرت جنب 
)SKM(  را در موضیی دفاصی قرار داد و مبار ه را  «وارودرا مؤدی»دولت

ای صلیه حزب حاک  "بهاراتیا  خودی و پراکنده به پیکاری توده طور خود به به
ا  در  های محلی پی( در دولت مرکزی و دولت جی جاواتا پارتی" )بی

 های دیگر فرارویاودی استان
راهی و آموخته ها در  کیسان"“های  ودری واقیی خود  ای  درررووی برآمِد آ

رراوه صملکرد سودور اوه  پی  بردن خودپسنداوه و سرکوب ای   مینه استی به
ای  های دولت روج و مصیبت رسترده های بزر  هنگامی که سیاست شرکت

طور مستقی  و خوداوگیخته در برابر  کیسان"ها به“را پدید آورده بود، باصث شد 
پی به روستاهای هاریاوا و اوتارپراد  غربی  جی سرکشی سردمداران حزب بی

پا خیزودی صمل وحشیاوه در الخیمپور خری )حمله با خودرو به میترضان که  به
به کشته شدن هشت وفر و خشووت پس ا  آن منجر شد( وماد هر دو واقییت 

 پیی جی دهی و ایستادری  حمتکشان و واکن  وحشیاوه بی بود  سا مان
سا   ای همچون تلنگری درررون کارهای پیکار توده ای  توان وهفته در راه

برای بره   دن و تغییر وضییت موجود، با توجه به پیوود کنووی ویروهای 
کند و  های بزر  صمل می های شرکت سیاسی و طبقاتی که به سود خواسته

 یابدی برد، اهمیت بیشتری می های سیاست وولیبرالی را پی  می چارچوب
در  ]CPI-M]ویژه حزب کموویست هند )مارکسیست(  ویروهای چپ و به

های  حمتکشان و دهقاوان با میضالت موجود  حمایت ا  مبار ه و چال 
پایبند و استوار بوده و تشکیالت حزبی در رابطه با فشارهای رواوی و مییشتی 

اودیشی و یافت   واشی ا  وابساماوی کشاور ان و کشاور ی ا  هررووه چاره
 اودی  رفت کوتاهی وور یده های برون راه

های پیشی   های سیاسی مخال  ]اپو یسیون[ بدون توجه به موضس حزب
های کشاور ان ت   وشینی و حمایت ا  مبار ه و خواسته خود واچار شدود به پس

ای برای  کارهای پیکار توده داد همچنی  توان وهفته در راه دردهندی ای  روی
 دهدی های مردمی را وشان می برد هد  پی 

شان یکدست  های طبقاتی کیسان"ها در وابستگی“ای  ویز درست است که 
راهاوه بخ  ویستندی مشارکت سا مان کیسان"ها “تر  دست های تهی یافته و آ

کیسان سبها"ی سراسر هند )جبهه کشاور ان “هایی ماوند  با هدایت سا مان
های  های کاررری و اتحادیه کموویست( و همچنی  همبستگی اتحادیه

راهه رفت  ای  جنب  اصتراضی و  کاررران کشاور ی باصث رردید که ا  بی
های بخ  داراتر کشاور ان را در ورر دارد تبدیل به جنبشی که تنها ررفتاری

 جلوریری کندی -رووه که دولت مؤدی بر آن چنی  اوگی  ده بود آن -
دست پس ا  فرو   وارفته پیدا است که بخ  وسییی ا  دهقاوان تهی

ماودی  فراورده هایشان اضافه محصوا چنداوی برای فرو  برایشان باقی ومی
وا  'قیمت حمایت  ای دولت به رفته ا  مزایای قاوون یاراوه ه  ترتی  روی ای  به

اودی دولت  های تدارکاتی کنار ر.اشته شده حداقلی' و چرخه خرید و تأمی 
های بهتری را  های بزر  قیمت مایه که شرکت مؤدی با ای  تدبیر چرود و بی

کنند تال  کرد مرد  را بفریبد، اما   های فقیرتر پیشنهاد می کیسان" “برای 
کیسان"ها به شکستی “منرور ایجاد چنددستگی در میان  ای  تال  به

های ای  بخ  بزر  کشاور ان و  رمان خواست وامنترره اوجامیدی بی
دهقاوان با مرحله جدید مبار ه اصال  شده ا  سوی "جبهه کشاور ان متحد" که 

تری  شامل داشت  حق حداقل قیمت حمایتی در سراسر هند و طی  رسترده
ای جامس  شیوه ها  است به های کشاور ی در کنار سایر ررفتاری ا  فراورده
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تری  موضوع در بط  ای  پیکار، تضمینی  های حمایتی یینی مه  قیمت
های دیگری  قاوووی وداده است، ا  مبار ه دست وخواهند کشیدی خواست

ها وسبت به ای   شده که بسیاری ا  آن کیسان" مطرح“ویز ا  سوی رهبران 
اصتمادی به دولت بسیار باالستی بنابرای   اودی بی اصالمیه ابرا  تردید کرده

های  تواود با ای  حرکت خواست کرد که می پی فکر می جی ارر حزب بی
کیسان" را ا  کار ار اوتخاباتی ح.  کند، ممک  است با واکنشی “

 واخوشایند روبرو شودی
پی وجود داردی در  جی دلیل دیگری برای بدبینی وسبت به حرکت بی

ویژه اوتارپراد  غربی، درست پی  ا  آخری   استان اوتارپراد ، به
های جمیی محلی بر پا شد که فایده اوتخاباتی  اوتخابات مجلس، شور 

 ارمغان آوردی پی به جی بسیاری برای حزب بی
شماری برای اوتخابات ا  ه  اکنون آغا  شده  ا  آوجایی که لحره

ای حاوی  پی مصم  است با استفاده ا   رادخاوه جی است، حزب بی
بهاوه "جهاد  ها را به افکناوه، کار ارهایی که اقلیت شیارهایی مسمو  و تفرقه

صشق" )ادصاهایی مبنی بر اینکه مسلماوان وهضتی برای ا دواج با  وان 
آمیز ضد سالخی  خشووت  اود(، کار ارهای راه اوداخته هندو و دررکیشی به

راو، و دادن مجو  به پلیس برای دستگیری جواوان مسلمان به میل خود، 
 های محلی واسا راری و جدایی پدید آوردی در میان توده

های محلی سست و واکارآمد بوده استی  کار ار هد  قرار دادن توده
بندی  ها همچون راه های م.هبی و کاست کیسان"ها در میان رروه“اتحاد 

پی صمل کرده استی  جی بیناوه اوتخاباتی حزب بی برد غیرواقس در برابر راه
کیسان" در شرایط “های  ای  حزب امیدوار است که با پ.یر  خواسته

کنووی، بتواوند ای  موضوع را ا  سر راه بردارود و شاوس بیشتری برای 
هایی را که  اوگیز خود داشته باشندی ارر دولت آموخته برد بروامه تفرقه پی 

اود به کار ریرد، برای هند مفید خواهد  "کیسان"ها در اختیارشان ر.اشته
 بودی

یک   وررویی و تهدید با تکیه بر قدرت اکثریت ومایندران در مجلس 
فرستاد،  ها را به کمیته دائمی می بر باشدی ارر دولت الیجه تواود هزینه می

ریری صادالوه را پاس  کرد، ارر روود رأی ارر ا  کشاور ان وررخواهی می
ها در شکل کنووی خود  آمدی الیحه داشت، ای  وضییت پی  ومی می

 شدودی تبدیل به قاوون ومی
اصتنایی و اهاوت به صداهای مخال  برآمدی وارووه داردی ای   دو  بی

دولت ا  همان ابتدا تما  توان خود را برای بدوا  کردن کشاور ان و 
ها )ایل و تبارهای بومی هند(  دیگران ماوند مدافیان صدالت برای آدیواسی

ای آیی  هندو( و  شده ا  ورا  کاستی یا طبقه ها )بومیان راوده و دالیت
های شهری" )شورشیان مائوئیست( وامیده  هایی که "وکسالیت اقلیت

افتند و رهبران کشاور ان ویز که صنصرهای ضد  شوود و به  ودان می می
 شدود به کار ررفتی ملی شناخته می

های  حمتک  هند،  سه  ویا ی به توضیح ودارد که  طبقه
اود که دیکتاتوری کارایی  کیسان"ها، و کاررران با شهامت خود وشان داده“

 توان شکست دادی ودارد، دیکتاتوری را می
تری دارد و به خودایستایی  پیرو ی جنب  "کیسان" پیامدهای رسترده

های دموکراسی و سکوالریس  ومود  همه آواوی که طرفدار صدالت و ار  
 مان هستند، میدان فراخی خواهد دادی یافته در قاوون اساسی

کنی ی  ا  است، مبار ه می هایمانی ما با هر آوچه خو ه کاست وماینده مادربزر 
ما جواوان باید ای  امر را محقق کنی ی م  به بوریک اصتماد و امید دار ی به 

روید   ساله داروخاوه می ۰۰یک کارمند  « ود اصتقاد دار ی هایی که می حر 
اشک شوق ریخت ی فاشیس  را شکست دادی ی مثل اینکه دوباره متولد شدی ی »

یک  «خواه  برو  خاوه، و فر وداو  را در آغو  بگیر  و آبجو بخور ی می
جواوان متوجه شدود که اوضاع باید »روید   ساله رشته حقوق می ۲۱داوشجوی 

ها آمدود  تغییر کند و وامزدی مثل خو ه کاست خطرواک استی جواوان به خیابان
 «هایی دارود که باید برآورده شودی و وشان دادود که خواست

جمهور پیشی  بر یل و وامزد اوتخابات  لوییز لوال داسیلوا، رئیس
( ا  حزب کاررران بر یل، که ۱۱۱۱جمهوری ساا آیندٔه میالدی ) ریاست

جمهور کنووی و ومایندٔه ویروهای راست  احتمااًل باید با یاییر بولسووارو، رئیس
ا  »افراطی در بر یل رقابت کند، در واکن  به پیرو ی رابریل بوریک رفت  

خواه دیگری در آمریکای التی  ما به پیرو ی رسید،  اینکه وامزد دموکرات و ترقی
 «و آیندٔه بهتری برای همه ساخته خواهد شد، خوشحال ی

به رابریل »خو ه کاست پس ا  شکست در اوتخابات رو  یکشنبه رفت  
روی ی او شایستٔه احترا  ماستی او در پیکاری خوب، پیرو   بوریک تبریک می

ها به او اصتماد کردود و امیدواری  که دولت خیلی خوبی  شدی بسیاری ا  شیلیایی
ررایان  ای  در حالی است که در جریان کار ار اوتخاباتی، راست «داشته باشدی

ها و  ها و کموویست هوادار خو ه کاست تبلیغات منفی وسییی صلیه سوسیالیست
خواهد  شخص بوریک به راه اوداخته بودود و مدصی بودود که ائتال  چپ می

ررایان همیشه ا  ای   شیلی را به سوی دیکتاتوری ووع کوبا و ووزوئال براودی راست
های قبل، در ای  مورد  های دوره تاکتیک برای اوحرا  اذهان ا  جنایت

 اودی های دورٔه پینوشه، استفاده کرده جنایت
جمهور کنووی شیلی سباستیان  پس ا  اصال  پیرو ی رابریل بوریک، رئیس

های  باصث وارضایتی رسترده در کشور شده است، در  یرا ویز که سیاست پینی
تاریم به ما آموخته است که »تماسی ویدئویی به بوریک تبریک رفت و افزود  

شودی شیلی  شوی ، اوضاع همیشه بسیار بد می وقتی دچار تفرقه و برادرکشی می
ها امیدوارود که ]دولت شما[ دولت بسیار خوبی برای آوها خواهد  و شیلیایی

جمهوری شیلی  اسفند کار خود را در مقا  ریاست ۱۱رابریل بوریک رو   «بودی
های مردمی ر.شته در آمریکای التی ، ا   آغا  خواهد کردی در ادامٔه تال 

جمله در بولیوی، آریاوتی ، ویکاراروئه، هندوراس، مکزیک، و پرو، پیرو ی 
ومایندٔه ائتال  چپ در شیلی، را  دیگری در آمریکای التی  در راه رهایی ا  

های مستقل و مردمی  سلطٔه آمریکا و امپریالیس  و در پی  ررفت  سیاست
 استی

بوریک اررچه با حمایت ائتال  چپ و حزب کموویست شیلی در اوتخابات 
ها  ها و کموویست ها مواضس یکساوی با سوسیالیست پیرو  شد، در همٔه صرصه

خواه شیلی و جهان بسیار امیدوارود که تحوالت آیندٔه شیلی  وداردی ویروهای ترقی
در دولت رابریل بوریک، تقویت کننده روود دموکراتیک در راه تحقق صدالت 

 اجتماصی و تأمی  منافس ملی در آن کشور باشدی

 ادامۀ پیروزى تاریخى ائتالف چپ ... ادامۀ پیروزى کشاورزان هند: ...
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های صمدٔه آمریکا، به رهبری ویویورک تایمز و ششبشکشٔه تشلشویشزیشووشی  رساوه
تواود به اقدا  ورشامشی وشاتشو و  اود که می سی، کار اری راه اوداخته بی ان اس ا 

هشای  خواهند در کشنشار حشمشلشه آمریکا صلیه روسیه منجر شودی آوها ظاهرًا می
هشای  شان به چی ، کار ار صلیه روسیه را ویز به پی  ببرودی ارر رزار  وقفه بی

های بزر  را باور کنی ، "تجمس ارت " روسیه در داخل مر های خود  ای  رساوه
ها چشیشزی در  روسیه با اوکرای ، باید دلیلی بر وجود خطر باشدی ولی ای  رساوه

رویند که ویروهای آمریکایی  یر چتر واتشو، در واقشس در  مورد ای  واقییت ومی
ررای اوکرای  را برای جشنشگ بشا  داخل اوکرای  هستند و در آوجا ارت  راست

دسشامشبشر وشوششت کشه  ۷دهندی ویویورک تایمز رو  دوشنبه  روسیه آمو   می
"برکشنشار کشردوشد" و  ۱۱۲۰جمهور طرفدار روسیه را در ساا  ها رئیس اوکراینی

 اودی "بی  ا  پی  خواهان پیوست  کشورشان" به وهادهای غربی
البته، آوچه واقیًا رخ داد ای  بود که آمریکا وا  استپان باودرا، رهبر مشیشرو  

ها اوداخت تا پیروان وی را  فاشیست دوران جنگ جهاوی دو ، را بر سر  بان
جمهور "طرفدار روسیشه"، کشه قشبشاًل  برای کودتا صلیه ویکتور یاووکوویچ، رئیس

مرد  اوکرای  اوتخاب کرده بودود، وارد صحنه کندی جر  یاووکوویچ ای  بود که 
هشای  المللی پوا برای اجرای سیاسشت با تقاضای اتحادیه اروپا و صندوق بی 

ریاضت اقتصادی در اوکرای  مخال  بود، و در صوض، ا  روسیشه درخشواسشت 
کمک اقتصادی کرده بودی ای  امر منجر به کودتای فاشیستی و برپایی دولشت 

های سیاسی مخال ، ا  جمله حزب کموویست را  جدیدی شد که فیالیت حزب
ای برخوردار بود، ممنوع کردی ای  دولت کودتایی  که ا  حمایت مردمی رسترده

درصد مرد  اوکرای  ۰۱حتی استفاده ا   بان روسی،  بان اوا و اصلی بی  ا  
را ویز ممنوع کردی همچنی ، در ا ای حمایت ویروهای فاشیست ا  کودتا، بشه 

های مشهور پادا  داد و آوها را به ریاست پلیس و ارت  مشنشصشوب  فاشیست
شدودی سرکوب کردن  بان روسی و ترویج واسیووالیس  افراطی در اوکرایش  ا  
صناصر ال   در کار ار ضدروسی در اوکرایش  اسشتی ولشودیشمشیشر  لشنشسشکشی، 

 بان در  های  یادی به صنوان کمدی  روسی جمهور کنووی، با اینکه ساا رئیس
اوکرای  شهرت داشت، ای  رو ها در مجامس صمومی به  بان اوکراینی صحبت 

ررای اوکرای ، صدهشا  کندی اودکی پس ا  روی کار آمدن دولت جدید راست می
های کاررری توسط صوامل ای  دولت به قشتشل  ت  ا  رهبران و فیاالن اتحادیه

رسیدودی ای  دولت فاشیستی، که اکنون آمریکا آن راهشگشششای دمشوکشراسشی 
های متیدد خود، فشرو  و  کند، در میان جنایت خواود و ا  آن تمجید می می

کشتشور هسشتشه یشی  استفاده ا  محصوالت غ.ایی مناطق آلوده در وشزدیشکشی رآ
منهد  شد، آ اد کردی دولشت "طشرفشدار  ۲۱۸۷/۲۷۷۰چرووبیل را که در ساا 

ها آن را سروگون کردود، فرو  و استفاده ا  محصشوالت  روسیه" که فاشیست
 غ.ایی ای  مناطق آلوده به رادیواکتیو را ممنوع کرده بودی

وجه به ای  موضوع اشاره وکرده است  هیچ رفتٔه ویویورک تایمز به مقالٔه پی 
که هنگا  فروریزی اتحاد شوروی، واتو توافق کرده بود که قدمشی بشه سشمشت 
شرق رستر  ویابد، ولی تقریبًا بالفاصله پس ا  فروریزی اتحاد ششوروی آن 
صهد را وقض کرد و ویروهای خود و آمریکا را به کشورهایی ماوند لشهشسشتشان، 
جمهوری چک، مجارستان، و کشورهای دیگر، که همگی بخشی ا  پشیشمشان 
ورشو اتحاد شوروی بودود، بردی بدتر ا  همه اینکه واتو ویشروهشای خشود را بشه 
کشورهایی مثل لتووی و لیتواوی منتقل کرد که بخشی ا  اتشحشاد جشمشاهشیشر 

هشای ششوروی سشابشق، مشاوشنشد  شوروی سوسیالیستی سابق بودودی جمهوری
هشای  کنند، در وهایت با تحشریش  بالروس، که با کنترا یا تهاج  واتو مقابله می

طور که رفته شد، اکنون واتو و آمشریشکشا  شوودی و همان رو می شدید غرب روبه
 دهندی آشکارا ویروهای ورامی را در داخل خاک اوکرای  آمو   می

اود که ا  لحشا   یی در آلمان مستقر شده های هسته های با کالهک موشک
 ماوی فقط ده دقیقه با مسکو فاصله دارودی ای  ویز یکی دیگر ا  موارد وشقشض 

های دارای  های پایان جنگ سرد در سی ساا پی  استی ارر موشک توافق
یی به اوکرای  منتقل شوود، مرد  مسکو فقط کشمشتشر ا  پشنشج  کالهک هسته

دقیقه فرصت خواهند داشت تا واکن  وشان دهند و پناه بگیرودی تصور کنشیشد 
های ورامی روسیه در کاوادا، مکزیک، دریای کارایی ، یا مشنشاطشق  ارر پایگاه

پایگاه ورامی  ۶۱۱دادی آمریکا بی  ا   دیگر بود، آمریکا چه واکنشی وشان می
اوشدی  در سراسر جهان دارد که بسیاری ا  آوها روسیه را ا  هر طر  احاطه کرده

 -در سوریشه -در برابر، روسیه فقط یک پایگاه ورامی در خارج ا  مر های خود

رشویشی بشه  داردی بخشی ا  اوگیزٔه تهاج  احتمالشی غشرب بشه روسشیشه، پشاسشم
های اوحصارهای وفتی و را ی برای کنترا کردن با ار جهاوشی اوشریی  خواست

های مالی و اقتصادی، توسیٔه خط لولٔه اوتقاا را   استی آمریکا با اصماا تحری 
طبییی ا  روسیه به آلمان و اروپا را در صمل متوق  کشرده اسشتی دلشیشل ایش  

محیطی ویست، بلکه وادار کردن اروپا بشه خشریشد رشا   کارشکنی، مسائل  یست
های حشاوی وشفشت بشا فششار آب  یا شکست صخره  حاصل ا  فرایند "فَرکینگ"

)fracking( کنندی است که اوحصارهای وفتی/را ی آمریکا تولید می 
ا  ابرا   هراسی کنووی های" صجیبی که آمریکا در کار ار روس یکی ا  "وگراوی

کند، موضوع کنترا روسیه بر منطقٔه کریمشه روسشیشه اسشت کشه ا  سشاا  می
جمهوری سوسیالیستی اوکرای  و سپس جمهوری اوکرای  کنووی  ۲۱۰۰/۲۷۷۷

اودی هنگا  فروریزی اتحاد شوروی، همٔه کشورها  با توافق مسکو آن را اداره کرده
و ا  جمله آمریکا، ا  ادامٔه کنترا روسیه بر روی پایگاه دریایی با قابلیشت حشمشل 

خواستند چنی  پایگاهشی  یی در کریمه حمایت کردود،  یرا ومی های هسته سالح
به دست افراد غیرمسئوا بیفتد؛ امری که ارر دولت فاشیستی کنووی در قشدرت 

دهند،  های کریمه که اکثریت جمییت را تشکیل می دادی روس بود، حتمًا رخ می
هشای  با مشاهدٔه سیاست دولت فاشیستی اوکرای  در پیگرد و اذیت و آ ار روس

رأی به با رشت ادارٔه  ۱۱۲۰ساک  در سراسر ای  جمهوری خودمختار، در ساا 
هشا بشر  منطقه خود به روسیه دادودی بدی  ترتی ، خطر احتمالی کنترا فاشیست

پایگاه دریایی مزبور کاه  یافتی ورا  سرمایه داری غرب برای مهار اقتصادی 
کند تا اوکرای  را به پایگاهی صلیه روسیه تشبشدیشل  روسیه، تما  تال  خود را می

ها، قواوی  منس استفاده ا   بان روسی در اوکشرایش  و دصشوت  کندی ا  دید روس
دولت آن کشور ا  کشورهای غربی برای اجرای ماوورهای ورشامشی مششتشرک، 

جمهور روسیشه، اخشیشرًا در  هایی در همی  مسیرودی والدیمیر پوتی ، رئیس اقدا 
واکن  به احساسات بخ  بزرری ا  مشرد  روسشیشه، ا  جشمشلشه مشخشالشفشان 

سشا ی  رووشد هشمشگشون ا ، ووشت  "اغراق وخواهد بود ارر پیامدهای سیاسی
وژادی اجباری کشور اوکشرایش  صشلشیشه روسشیشه را بشا وشتشیشجشٔه اسشتشفشاده ا  

 کشتار جمیی مقایسه کنی ی"  های سالح
اوشدی در واقشس،  اوکرای  و روسیه صدها ساا رابطٔه وزدیکی با یکدیگر داششتشه

مکان تاریخی تأسیس کشور روسیه در قشرون  ی ، پایتخت کنووی اوکرای ، کی
بسیاری ا  وویسندران محبوب روسی، اهل اوکرای  هسشتشنشدی  وسطا بوده استی

بر سر کشار  ۲۱۸۱تا  ۲۱۷۰لئووید بریو ، رهبر سابق اتحاد شوروی، که ا  ساا 
ها وفر اوکراینی و روس با ه  پیوود خاوشوادرشی داروشدی  بود، اوکراینی بودی میلیون

ررای اوکرای  وشان داده است کشه  های منتشر شده در دولت راست وررسنجی
تیداد طرفداران و مخالفان صضویت اوکرای  در واتو برابر استی بشا ایش  حشاا، 

درصد  ۲۱تا  ۲۱وشان داد که فقط  ۱۱۲۱های مستقل در ساا  وررسنجی رروه
کنندی به همی  دلشیشل اسشت کشه  مرد  آن کشور ا  صضویت در واتو حمایت می

ا  را با شّدت بیشتشری بشه  های ضدروسی ررای اوکرای ، سیاست دولت راست
تواود ساکت بماود و به واتو و آمریکا فرصشت دهشد کشه  بردی جهان ومی پی  می

کار ار خطرواک خودشان را صلیه روسیه به پی  ببرودی جهان مسائل  یادی دارد 
شدوی استی دشمنی آمریکشا و وشاتشو بشا  المللی حل که فقط ا  راه همکاری بی 

روسیه فقط به سود ورامیان و اوحصارهای بزر  اوریی است که خود به وجشود 
 اودی آورودٔه بسیاری ا  مشکالت کنووی جهان

اوشد، هشمشان  افرو اوی که خواهان دررشیشری بشا روسشیشه طلبان و جنگ جنگ
های اقتصادی بایدن برای حل مسائل داخلی مخشالشفشت  اود که با بروامه افرادی

 کنندی می

بازى آمریكا و ناتو با آتش در 
 کارزار علیه روسیه

فروردین  ۰۲) ۰۲۰۲آوریل  ۹جمهور اوکراین، در تاریخ  ولودیمیر زلنسکی، رئیس
(، در منطقه دونباس، در شرق اوکراین، با پوشیدن لباس نظامی، قیافٔه ۲۰۲۲

گرای اوکراین شده  زبان که حاال سیاستمدار ملی گیرد. این کمدین روسی سربازی می
منظور گسترش حیطٔه عمل ناتو در  های آمریکا به است، خودش را ابزار اجرای برنامه

 کشورش، و تأمین منافع انحصارهای نفتی/گازی غرب کرده است.



۴۱۱۱آذر  ۹۲دوشنبه    ۴۳   ۴۴۱۱شمارۀ    

در ماه ر.شته کنشگری و پیکار دموکراتیک در سراسر آمشریشکشای التشیش  
متحده را وق  بر آب سا دی  تواوست بسیاری ا  ترفندهای سیاسی دولت ایاالت

جمهوری در دو کشور ویکاراروئه و هندوراس ویروهشای  در دو اوتخابات ریاست
شکست کشاودوشدی  های جناح راست دلخواه واشنگت  دی سی را به چپ حزب

ای و محلی در ووزوئال، حزب حاک  سوسیالیسشت  سپس، در اوتخابات منطقه
 ۱۷ها شکست داد و ا   اپو یسیون متحد را در اکثر استان )PSUV(متحد 

تای آن را ا  آِن خود کردی در همان حاا، در کشوبشا وشیشروهشای  ۲۱فرماوداری 
اثشر  مشتشحشده را بشی شده برای تغییر ریی  ایشاالت ریزی اوقالبی صملیات بروامه

ششمشار  مندی ویروهای چپ به ساختندی ای  دستاوردها ُپرشورتری  ومووه ا  بهره
ها ویستندی در بخ  مخروطی شکل وقشٔه جغشرافشیشایشی  روود، اما تنها ای  می

رشرا در پشای  آمریکای جنوبی، در کشورهای شیلی و آریاوتی ، ویروهای چشپ
ای را با ی کردودی در شیلی، در دور وشخشسشت  های رأی وق  برجسته صندوق

جمهوری، رابریل بوریک، وامزد ویشروهشای چشپ، ائشتشال   اوتخابات ریاست
Apruebo Dignidad  تأیید کرامت( را به مقا  دو  در دور اوا پس ا  حو ه(

مدار چشپ  آوتوویو کاست، وامزد فاشیست راست، رساودی بوریک، یک سیاست
ششودی درحشالشی کشه  میاوه و ا  سوی حزب کموویست شیشلشی حشمشایشت مشی

دسامبر )  ۲۱دهندران خود را در برابر ویروهای فاشیست برای دور دو  در  رأی
های اوتشخشابشاتشی در  کنند، بوریک در وررسنجی ( آماده می۲۰۱۱آذرماه  ۱۸

میان دیگران پیشتا  استی در کشور همسایه، آریاوتی ، ائتال  چشپ مشیشاوشه 
جمشهشور آلشبشرتشو  رهبری رئیس وا  فروته د تودوس )جبهه همگان( به حاک  به

آیرس و الپامپا، ایش   فرواود ، دچار شکست سنگینی شدی در شهرهای بوئنوس
ساا مجلس سنشا را ا  دسشت داد، امشا  ۰۱جبهه برای وخستی  بار پس ا  

المللی  همه و باوجود واامیدی  یاد ای  جبهه در م.اکرات  با صندوق بی  باای 
پوا تواوست اکثریت خود را در مجلس ومایندران حفظ کندی پیرو ی بوریشک، 
در  ادراه وئولیبرالیس  یینی شیلی، برای قشر ممتا  و ثشروتشمشنشدان بشاوشفشوذ 

 وجود خواهد آوردی   )الیگارشی( آمریکای جنوبی آشفتگی فراواوی به
یشابشی  دلیل دسشت در هر یک ا  ای  موردها، ا  هندوراس ررفته تا شیلی، به

هشای راسشت و  هشای حشزب ریشر، پشایشه ویروهای چپ به دستاوردهایی چش 
در  )FSLN(ها  بخ  ملی ساودویست لر ه درآمدودی جبهٔه آ ادی واشنگت  به

 ۲۰ها در بشرابشر  درصد ا  رأی ۶۷رهبری داویل اورتگا با دریافت  ویکاراروئه به
تری  رقی  خود را شکست دادی باوجود مته  ساخت  دولشت بشه  درصد وزدیک

رغش   هشا بشه بخ  ملی ساوشدوشیشسشت اصماا سرکوب، ا  مدیریت جبهٔه آ ادی
ای وجود داشته استی در اوتخابشات کششور  ریری حمایت رسترده بحران همه

همسایه، هندوراس، ویروهای چپ، با اتشحشاد در ائشتشال  آ ادی و اتشحشاد 
)  ۱۱۱۱های طشرفشدار کشودتشای  رهبری سیومارا کاسترو تواوستند بر حزب به

هشای  ( پیرو  شوودی ای  دومی  شکست و طرد کودتای آمریکایی ا  رأی۲۷۸۸
کس  شده در آمریکای التی  استی شکست کودتای وخست در اوایل امساا 

( را رد ۲۷۱۸)   ۱۱۲۱دهندران ریی  برآمده ا  کودتای  در بولیوی بود که رأی
 کردود و پیرو منداوه دولت جنب  به سوسیالیس  را با ررداودودی

جشمشهشور  ( جشو بشایشدن، رئشیشس۲۰۱۱خردادماه  ۱۷)   ۱۱۱۲یوئ   ۲۷در 
دیشد کشه  متحده را کشوری مشی متحده، رفت  " ارر بقیه جهان ایاالت ایاالت

کنشد و هشمشه ا  آن  طور مستقی  در اوتخابات کشورهای دیگر مداخله می به
متحده یک  شد؟" آیاوس اطالصات مرکزی )سیا( ایاالت باخبر بودود چگووه می

تواود به اسنادی دسترسی یابد که بدون  کتابخاوه دیجیتاا دارد که هرکسی می
متحده در روود دموکراتیک ا جمله اوتخابشات  دهنده دخالت ایاالت شک وشان

در سراسر جهان ا   مان پایان جنگ جهاوی دو  استی در وشیشمشکشرٔه غشربشی 
مشتشحشده در  دهی شده ا  سوی ایاالت های بار  کودتای سا مان آمریکا، ومووه

( ۲۷۰۱/  ۲۱۶۷( و شیلی )۲۷۰۷/  ۲۱۷۰(، بر یل )۲۷۷۷/  ۲۱۰۰رواتماال )
(، ویکاراروئه )۲۷۰۷/  ۲۱۷۰هایی که در اوتخابات در شیلی ) و همچنی  پوا

به بید( در اختیار وشیشروهشای ۲۷۷۲/  ۲۱۸۱( و السالوادور )ا  ۲۷۷۱/  ۲۱۱۱
راسشتشی ا  سشوی  راست ر.اشته شده استی کمک مالی به ویروهشای دسشت

مشتشحشده  الملشلشی ایشاالت متحده ماوند آیاوس توسیه بی  وهادهای دولتی ایاالت
)USAID(   و بنیاد ملی دموکراسی به ای  ویروها باصث رردیده اسشت کشه ایش

بوک ای در فیس ویروها در صرصٔه سیاسی جایگاه برتری داشته باشندی افشارری
به ای  موضوع اشاره کرد که  یرساخت ای  رسشاوشه  -چندان دور  ماوی وه مدت -

ای است  رووه به  ])USAID(متحده  المللی ایاالت اجتماصی ]آیاوس توسیه بی 
ویابت ا  ویروهای  رران در فضای مجا ی را به آفرینان و اخالا که فیالیت تشنج

متحده جای دارود  راست در بولیوی، بر یل، و هندوراس و ویز آواوی که در ایاالت
مشتشحشده بشه  ریردی در چند ساا ر.شته، وهشادهشای دولشتشی ایشاالت وادیده می

هشایشی  اوشداخشتش  اقشدا  های ال   بشرای بشه راه دهی و پرداخت هزینه سا مان
آمیز در ویکاراروئه و ووزوئال دست  دود، درهمان حاا ه  به الیگارشی  خشووت

هائیتی چراغ سبز وشان دادود تا به تخری  روودهای دموکراتیک خشود در ایش  
هایی مخفیاوه، امکان دستشرسشی  کشور ادامه دهدی در ای  رابطه جدای ا  اقدا 

 متحده برای همگان وجود داردی به بایگاوی سندهای دخالت آشکار ایاالت
جمهوری ویکاراروئه، قاوون   مان با اوتخابات ریاست متحده، ه  دولت ایاالت

)تقویت پایبندی ویشکشارارشوئشه بشه ششرایشط اصشالحشات  RENACERتحری  
تصوی  رساودی ساا ر.شته، یک سشنشد  اوتخاباتی( را برای مجا ات ای  کشور به

متحشده  متحده وشان داد که ایاالت المللی ایاالت فا  شده ا  آیاوس توسیه بی 
، و  ۱۱۱۲برای تضیی  دولت ویکاراروئه، مداخله در اوتخابات ریاست جمهوری 

ای وارهاوی" به ویروهای سیاسی مختل  ا جمشلشه بشروشامشه  ایجاد "ر.ار سیاسی
کندی ویروهای مختل   کمک مالی می )RAIN('"امداد پاسخگو به ویکاراروئه" 

متحده که در پشی تضشیشیش  قشاوشووشی اوشتشخشابشات  در حاکمیت سیاسی ایاالت
کاررشیشری  وامندی شیوه به با ی[ اوتخاباتی" می اود آن را "پاوتومی  ]الا ویکاراروئه

 دایی ا  اوتخابات و سپس استفاده ا  طیش   ای  ترفندها ساده است  مشروصیت
وسییی ا  ابزارهای تحریمی برای در چنگ ررفت  کنترا کشور تا  مشاوشی کشه 

های واشنگت  ت  دردهشنشدی ایش   ویروهای سیاسی در رهبری کشور به خواست
دلیلی در تیری  بایدن ا   دهد و به همان چیزی است که صلیه ویکاراروئه رخ می

 رنجدی دخالت در اوتخابات ومی
های شدید صلیه ای  کششور کشه  مداخله در ووزوئال حتا شدیدتر استی تحری 

متحده دووالد ترامپ تشدید شد و ا  سشوی  جمهور پیشی  ایاالت دست رئیس به
های مهمی را در برابر  ودری مرد  ووزوئال پدیشد آورده  بایدن حفظ شده، چال 

استی در ای  کشور وسبت به سایر کشورهای جهان اوتشخشابشات دمشوکشراتشیشک 
جمهور ویکوالس مادورو، طی فشرایشنشدی  بیشتری بررزار شده استی دولت رئیس

رفتگو وشست تا  آوان را دوباره به کار ار اوتخابشات  درا مدت، با تما  مخالفان به
های مخال  دوره  جمس شدود و باه  در اوشتشخشابشات  ها و رروه برررداودی حزب

شرکت کردودی با ه  در ای  اوتخابات وتواوستند موج قوی چشاویسش  و آرمشان 
های ووزوئالیشی مشوردصشالقشه  اوقالب بولیواری را شکست دهندی حتا شخصیت

واشنگت  ماوند خوان روایدو برآمد اوتخابات را پ.یرفت و رفت که مخالفان بایشد 
وجود، آوتووی بلینشکش ، و یشر امشور  متحد شوود و در آینده دوباره بجنگندی باای 

هشا، و  متحده، ادصا کرد که "آ ار و آسی  مخالفان، ساوسور رساوشه خارجه ایاالت
های غیردموکراتیک" روی داده است و اینکه که ای  اوتخشابشات "وشه  دیگر شیوه

 آ اد و وه صادالوه" بودی
 -اصتبار دایی ا  برآمد اوتخابات در آمریکای التشیش  ا  سشوی واششنشگشتش 

 به امری صادی تبدیل شده استی -یابد سود چپ پایان می اوتخاباتی که به
 کار ارهای اصماا فشار

تواود ا  پس شکشسشتشی بشرآیشد، مشاوشنشد  متحده هنگامی که ومی دولت ایاالت
تشیشرمشاه سشاا جشاری، بشه  -اوتخابات ریاست جمهوری پرو در یوئ  / خرداد

پیوودد تا دولت چپ را تضیی  و واتوان سشا دی پشدرو کشاسشتشیشلشو،  الیگارشی می
اکنون هد  ای  کار ار فشار شدید قرار ررفت و واچار  جمهور جدید پرو، ه  رئیس

ها  سب  خودداری ا  حمایت ا  تحری  شد هکتور بژار، و یر امور خارجه خود را به
رو" شامل پدرو فراوکه، و یشر  ریری وادار کند و تیمی "میاوه صلیه ووزوئال، به کناره

اقتصاد و یکی ا  کاررزاران پیشی  باوک جهاوی را جایگزی  هکتور بشژار کشنشدی 
رهبری لیزا کنا، مأمور پیشیش  سشیشا،  متحده به های پنهان سفارت ایاالت دست

ویژه رهبر آن والدیشمشیشر سشرون،  تواوسته است بی  پدرو کاستیلو و حزب ، به
شکا  ایجاد کندی کاستیلو هنو  در سمت خود باقی ماوده، اما جنب  چپ کشه 

وشارشزیشر  جمهوری رساود به جایگاه ریاست او را به
های خشود   یر سنگینی چنی  فشاری ا  خواست

آمریكاى التین علیه امپریالیسم 
 دهد متحده رأى مى ایاالت

  ۴۱ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱آذر  ۹۲دوشنبه    ۴۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

در حالی ک  حاکمان جمهوری اسالمی ایران با هتاب هرچ  
برند،  داری نولیبرالی را ب  پیش می های سرمای  تر سیاست تمام

های نولیبرالی و در  ها عزم خود را برای زدودن سیاست هیلیایی
ساالر، و دموکراتیک اعالم  پیش گرفت  راه توسعٔ  مردمی، جامع 

 کردند.
 

جمهوری شیلی  سور، در دور دّو  اوتخابات ریاست به رزار  خبررزاری تله
آذر بررزار شد، رابریل بوریک، وامزد ائتال  چپ با کس   ۱۸که رو  یکشنبه 

ها بر خو ه آوتوویو کاست، ومایندٔه  درصد آرای ریخته شده به صندوق۰۰٫۱
ویروهای راست افراطی، پیرو  شدی خو ه کاست، که ا  هواداران سرسخت 

های راست افراطی و وولیبرالی است، در ای  دور ا  اوتخابات  پینوشه و سیاست
آبان بررزار شد،  ۷۱درصد آرا را به دست آوردی در اوتخاباتی که در رو  ۰۰٫۲

درصد( وشد و کار به دور دّو  و ۰۱هیچ وامزدی حائز اکثریت آرا )بیشتر ا  
به ترتی   -رقابت بی  بوریک و کاست کشید که در دور اّوا بیشتری  رأی را

به دست آورده بودودی در اوتخابات رو  یکشنبه بی   -درصد۱۶٫۱۲و  ۱۰٫۸۷
های رأی رفتند که در ده ساا  درصد واجدان رأی دادن به پای صندوق۰۰ا  

ر.شته که رأی دادن دیگر اجباری ویست، بیشتری  میزان مشارکت در هر 
 اوتخاباتی بودی

ای مهاجر ا  کرواسی و  سالٔه شیلی که فر ود خاوواده ۷۰جمهور جدید  رئیس
های داوشجویی ضد فساد و  کاتالووی اسپاویاست، ا  رهبران اصتراض

های وولیبرالی ده ساا پی  در شیلی استی پس ا   صدالتی و سیاست بی
پیرو ی ویروهای مردمی در اوتخابات مجلس مؤسسان در اواخر اردیبهشت 

جای قاوون اساسی مصّوب دورٔه دیکتاتوری  برای تدوی  قاوون اساسی جدید به
روستو پینوشه، بروده شدن رو  یکشنبه رابریل بوریک در اوتخابات  ورامی آ

ررا پس ا   ریاست جمهوری، پیرو ی مه  دیگری برای ویروهای چپ و مرد 
( و با رشت روود ۲۱۱۱)مارس  ۲۷۷۸ساقط شدن دولت پینوشه در اسفند 

هایی مثل  را حزب «در راه کرامت»دموکراتیک به شیلی استی ائتال  چپ 
ررای سوسیاا سبز، اقدا    حزب کموویست شیلی، فدراسیون منطقه

ررایاوه، چپ مسیحی شیلی، اوقالب دموکراتیک، همگرایی اجتماصی،  اوسان
و چند حزب دیگر در یاوویه ساا جاری میالدی تشکیل دادودی ای  ائتال  در 

 درصد آرا را به دست آوردی ۲۸٫۶۰اوتخابات مجلس مؤسسان در ماه مه ویز 
ا  بر  رابریل بوریک، وامزد ائتال  چپ، در جریان کار ارهای اوتخابی

پاکسا ی صرصٔه سیاست شیلی ا  میراث دیکتاتوری ورامی پینوشه تأکید کردی 
تابستان ر.شته،  ماوی که ائتال  چپ در اوتخاب بی  بوریک و داویل یادو 

جمهوری بررزید، او رفت   کموویست، بوریک را به وامزدی اوتخابات ریاست
، شیاری که در «ارر شیلی رهواره وولیبرالیس  بود، رور آن ویز خواهد شد»

مطرح شدی بهبود ورا  بهداشت و درمان و  ۲۷۱۸جنب  مردمی صری  ساا 
آمو   که امرو ه به طور صمده خصوصی است، برقراری ورا  با وشستگی 

جای ورا  کاماًل خصوصی کنووی، احقاق حقوق مهاجران و بومیان،  دولتی به
 یست، و در مجموع،  اصالح مالیاتی به سود  حمتکشان، حفاظت ا  محیط

جمهور تاریم شیلی  تری  رئیس های جوان بهبود خدمات اجتماصی جزو بروامه
دهندران  خواهاوه تواوست اکثریت رأی های ترقی استی بوریک با اصال  بروامه

ویژه جواوان،  وان، و  حمتکشان را متقاصد کند که در برابر خو ه  شیلی، به
های راست افراطی دارد، به ومایندٔه ائتال  چپ رأی دهندی  کاست، که دیدراه

های وولیبرالی، ستایشگر دووالد ترامپ و  خو ه کاسِت هوادار پینوشه و سیاست
یاییر بولسووارو، و مخال  سرسخت سقط جنی ، که پسر یک افسر فاشیست 
صضو حزب وا ی آلمان و برادر و یر کار و رئیس باوک مرکزی شیلی )میگل 

ر حکومت دیکتاتوری پینوشه است، در کار ار د «های شیکارو بچه»کاست، ا  
ها را کاه  دهد، ورود مهاجران را  ا  قوا داده بود که مالیات اوتخاباتی

محدود کند، و برای مقابله با جرای ، ویروهای اوترامی و پلیس را تقویت کندی 

  ،۲۷۱۷او در ساا 
 ماوی که وخستی  
بار برای 

جمهوری  ریاست
وامزد شده بود، با 
افتخار رفته بود  

ارر پینوشه  وده »
بود، به م  رأی 

 «دادی می
ا  سوی دیگر، 
ریکاردو الروس و 
میشل باشله، دو 

جمهور پیشی   رئیس
شیلی، در رو های 
پی  ا  دور دّو  
اوتخابات، حمایت 
خود را ا  بوریک 
اصال  کردودی خاو  
میشل باشله، صدر 
کنووی کمیساریای 
صالی حقوق بشر 

تواود  کس ومی هیچ»سا مان ملل متحد، با پشیباوی ا  رابریل بوریک رفت  
جمهوری باشد که ادامٔه واقیی راه کشور ما به سوی  اصتنا به اوتخاب رئیس بی

پیشرفت همگاوی، تأمی  آ ادی و برابری، رصایت حقوق بشر، حفاظت ا  
 « یست، و تدوی  قاوون اساسی جدید را تضمی  کندی محیط

به رزار  رو وامٔه اوماویته، وخستی  حرفی که رابریل بوریک پس ا  
پ.یری ا  لحا   مسئولیت»در صی   «حقوق اجتماصی بیشتر»ا   د،  پیرو ی

سور، وی در سخنراوی یکشنبه ش  به مناسبت  بودی به رزار  تله «مالی
هایی که دولت در راه بررزاری اوتخابات پی   ا ، با اشاره به دشواری پیرو ی

خاطر  ا  همٔه کساوی که سیی کردود بروود رأی بدهند و به»آورده بود، رفت  
کن ی دیگر هررز وباید چنی   وآمد صمومی وتواوستند، تشکر می وبود وسیلٔه رفت

کن  که در سراسر  م  ا   وان کشورمان تشکر می»او در ادامه رفت    «شودی
اود، دفاع  کشور متشکل شدود تا ا  حقوق خود که با تال  بسیار به دست آورده

جمهور همٔه  وان و مردان شیلی خواه  بودیییی م  تیهد قاطس  کنندییی م  رئیس
 «جا دار ی به حقوق بشر در همه

های دموکراتیک در شیلی ا  ای  لحا  مه  است که  اودا  درررووی چش 
روستو پینوشه  شیلی در واقس وخستی  کشوری بود که پس ا  کودتای ورامی آ

-های اقتصادی ، سیاست۲۷۰۱صلیه سالوادور آلنده سوسیالیست در ساا 
های مردمی، کاررری، و  اجتماصی وولیبرالی در آن به کار بسته شدی اصتراض

های وولیبرالی را  داوشجویی پس ا  سقوط پینوشه، به طور صمده همی  سیاست
هد  ررفت و خواهان  دودن آوها و تغییر مسیر جامیه به سوی برقراری ورا  

اقتصادی دموکراتیک و مردمی شدی رفتنی است که بر اساس -اجتماصی
، که اصضای آن )OECD(های سا مان همکاری و توسیٔه اقتصادی  رزار 

فاصلٔه   هستند، شیلی ا  لحا  برخورداری ا  ثروت ملی، «اقتصاد آ اد»متیهد به 
طبقاتی، و اختال  درآمدها، وابرابرتری  کشور جهان استی به رزار  سا مان 

درصد ثروت ملی ۱۰ملل متحد، فقط یک درصد ا  جمییت شیلی، صاح  
 استی

در پی اصال  پیرو ی رابریل بوریک، مرد  در شهر ساوتیارو، پایتخت شیلی، 
ها آمدود و پیرو ی وامزد مردمی را جش   و دیگر شهرهای آن کشور به خیابان

ساله، به خبروگار خبررزاری  ۰۸ررفتندی لوییس آستوررا، کاررر ساختماوی 
م  خوشحال ، چون تغییرهای  یادی خواهد شد که به »روید   فراوس پرس می

فراوس پرس ا  یک کارشناس صلو   «مرد  و طبقٔه کاررر کمک خواهد کردی
رابریل بوریک تواوست جواوان را بسیج کند، »روید   کند که می سیاسی وقل می

داویال، پیشخدمت  «قشری اجتماصی که بسیج کردن آوها ا  همه دشوارتر استی
ای که برای جش  ررفت  پیرو ی بوریک به خیابان آمده بود، رفت   ساله ۱۶

هاست جریان  ای است که ساا ای  مبار ه»
ها و  دارد؛ ا   مان پدران و مادران و پدربزر 

پیروزى تاریخى ائتالف چپ در 
 انتخابات شیلى

 ۴۴ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱آذر  ۹۲دوشنبه    ۴۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

 ور اسلحه  تواود محبوبیت داشته باشد ارر وجود  به "دموکراسی" آمریکایی تا چه اودا ه می
یا حداقل اجرای سیاستی خاص باشد؟ چند کشور در جهان در صورت چنی  اوتخابی باکماا 

ها ساا  یر سلطه استیماری و  کشورها را ده  شوود، ورمی که ای  میل تسلی  چنی  ورمی می
متحده در مقا   وواستیماری خود وگه داشته است؟ ا  آوجا که اکثر مرد  جهان ا  ایاالت

 برود پاسم دادن به سؤاا باال دشوار ویستی تری  تهدید و خطر برای صلح جهاوی وا  می بزر 
تری وجود دارد که  های رو مره تنها ظاهر امر هستندی موضوع بسیار صمیق ولی ای  ریاکاری

ها  متحده و تما  تضادهای آن است، موضوصی که مارکسیست  یربنای "دموکراسی" ایاالت
راهی دارودی همان مدت طور که والدیمیر لنی  در کتاب "دولت و اوقالب"  ها است که ا  آن آ

دهند تا تصمی  بگیرود که ا  میان طبقه  بیان کرد  "هرچند ساا یک بار به ستمکشان اجا ه می
ها را سرکوب کندی" لنی  سخنان کارا مارکس را  ستمگر، کدا  وماینده طبقه سرکوب کننده، آن

ووشتی ای  سخنان درباره آینده، همچون  کرد و در صد ساا پی  آن را با می تفسیر می
 کنندی  همان اودا ه صدق می ر.شته، به

هر شکلی که باشد، چیزی بی  ا  یک ومای  پاوتومی   داری به دموکراسی در ورا  سرمایه
ای کارآمدتری  منرور فراه  آوردن استثماررری با ی( ویستی ابزار حاکمیتی طبقاتی است به )الا

داوند حتی  توان پنهان کرد و مرد  آمریکا ویز تا حدودی آن را می ولی ای  واقییت اساسی را ومی
 ارر با ای  صبارات بیاو  وکنندی

آیا دروهایت اینکه  ودری در فقر حقی دموکراتیک است؟ کار کردن بسیار فقط برای  وده 
  ریر؟ آیا تصمی  ای همه ها وفر، در بحبوحه بیماری خاوماوی، ماوند میلیون ماودن؟ وگراوی ا  بی

خطر اوداخت  جان خود در محل کار یا ت  دادن به وحشت ا  بیکاری و بدهی  ررفت  میان به
 اوتخابی دموکراتیک است؟

[ سل  ۲۱-باختگان کووید هزار وفر ]جان ۸۱۱متحده حتی آن "حقوق" واچیز ا   در ایاالت
شان تصمی  ررفته است بگ.ارد آوان بمیرودی ای  همان چیزی  شده است  یرا دولت دموکراتیک

اتفاق  به فهمند  ارر اوضاع برای اکثر قری  است که منتقدان کشورهایی چون چی  ومی
  حمتکشان بهبود ویابد، حتی بررزاری هررو ٔه اوتخابات ویز امری بیهوده استی

قوا لنی   "دموکراسی برای یک اقلیت واچیز،  دوباره به مطل  ا  ای  قرار بوده استی
تر به سیست   داری استی ارر دقیق دموکراسی برای ثروتمندانییی ای  دموکراسی جامیه سرمایه

هایی را خواهی  دید ]که[ تهیدستان را ا   داری توجه کنی ، محدودیت دموکراسی سرمایه
متحده  کندی" در ایاالت سا د و بیرون می سیاست و ا  مشارکت فیاا در دموکراسی محرو  می

های  ها آشکارا ا  طریق محدود کردن رأی دهندران و وادیده ررفت  آرای رروه ای  محدودیت
ای پوسیده بنا شده استی برخال   شوود، ولی خود سیست  سیاسی بر پایه اقلیت پدیدار می

وسیلٔه مرد ،  سخنراوی آبراها  لینکل  در سخنراوی رتیزبور ، دموکراسی "حکومت مرد ، به
داران  داران، برای سرمایه وسیلٔه سرمایه داران، به برای مرد " ویست، بلکه حکومت سرمایه

 استی مرد  وقشی در آن ودارود مگر همچون منبیی برای استخراج ثروتی
تری  وهاد سیاسی ای  کشور  دهدی حزب کموویست چی  مه  ولی چی  ای  رابطه را تغییر می

ررچه پایگاه آن اتحاد کاررران و دهقاوان شکل ررفته اما اصضای آن ا  کل جامیه چی  بودی 
قوت خود باقی است تا اطمینان حاصل شود که کاررران در کاوون اصلی  ای  اتحاد همچنان به

 و تخصیص منابس قرار دارودی  ر.اری سیاست
هایی  متحده افراد مرفه برای محافرت و رستر  سودشان رروه در کشورهایی ماوند ایاالت

اودی ارر در چی  یا سایر کشورهایی  ها مرد  دهندی تنها رروه ذینفس کموویست ذینفس تشکیل می
شوود اقدامی اوجا  شود، سود و  یان آن خیلی  های کموویست اداره می وسیلٔه حزب که به
شود، چون بوریواها در اکثریت ویستند و ارر  تر ا  وررخواهی ا  بوریوا ی بررسی می پی 
رأی ر.اشته شود شکست خواهند خورد،  یرا ای  کشورها جایی برای سودارری  هایشان به ایده

توان  وامد وجود دارود که می هایی دیگر ا  آوچه چی  "دموکراسی کل فرایند"  می جنبه  ویستی
آن پرداختی مشارکت کل جامیه در فرایند سیاسی ا  طریق ورارت،  و باید با جزئیات بیشتری به

ای  های دیگر، چی  را به جامیه مشاوره، بررسی صمومی، حکومت مردمی، و بسیاری رو 
 متحده و وابستگاو  رای   کند تا ایاالت تر تبدیل می بسیار دموکراتیک

آور   "ارر مرد   قوا را برای شما می ولی ای  مقوله دیگری استی در حاا حاضر آخری  وقل
فقط برای رأی دادن بیدار شوود، و سپس منفیل بماوند، ارر در طوا مبار ات اوتخاباتی به آوان 

های  بها داده شود ولی پس ا  اوتخابات حرفی برای رفت  وداشته باشند یا ارر در طوا رقابت
ای  اوتخاباتی ا  آوان حمایت شود و پس ا  اوتخابات فرامو  رردود، چنی  دموکراسی

جمهور چی   قوا ا  مارکس یا لنی  ویستی ای  سخنان رئیس دموکراسی واقیی ویستی" ای  وقل
روید که ارر مارکس و لنی  امرو   وده بودود  پینگ است که دقیقًا همان چیزی را می شی جی 

 رفتندی می

...امۀ آمریكاى التین علیه امپریالیسم اد ...امپریالیسم  »اجالس دموکراسى«ادامۀ   

کاسته استی چنی  سا وکارهایی صلیه دولت سیومارا کاسترو 
کشوری که در آمریکای مرکزی پایگاه اصلی  -در هندوراس
 اصماا خواهد شدی -متحده بود قدرت ایاالت

ششان  ای ویروهای چپ به ادغا  خود در وهادهای منطشقشه
ماوند جامیه کششورهشای آمشریشکشای التشیش  و کشارائشیش  

)CELAC( اودی ای  بلوکی ا  کشورهایی است که  روی آورده
آرامی در حاا ایجاد  تشکیل شد و به ۲۷۸۱/  ۱۱۲۱در ساا 

وحدت سیاسی است و رهبران آن که ا جملٔه آوشان آوشدرس 
جشمشهشور مشکشزیشک، اسشت در  ماووئل لوپز اوبرادور، رئیس

سخناوی به جایگزینی ای  وهاد در برابر سا مان کششورهشای 
مشتشحشده اششاره کشرده   یِر ورارت ایاالت )OAS(آمریکایی 

استی پیشرفت جامیه کشورهای آمریکای التی  و کارائیش  
ایالتی و همچنی  رستر  "ائتال  بشولشیشواری  در سطح بی 

که بشه ابشتشکشار  " )ALBA-TCP(برای ملل آمریکای ما 
 ۱۱۱۰فیدا کاسترو ا  کوبا و هورو چاو  ا  ووزوئال در ساا 

برپا شد، بسیار چشمگیر استی ای  احتمشاا وجشود ۲۷۸۷/ 
طور که  ای  ائتال  بپیوودد همان دارد که هندوراس دوباره به

بولیوی پس ا  شکست دادن کودتا بشه آن پشیشوسشتی ایش  
بسترهای بنیادی به کشورهای آمشریشکشای التشیش  اجشا ه 

ای را که در واشنگت  دی سی تنشرشیش   مشی دهد تا خط می
پیش  بشروشدی درواقشس، سشیشومشارا کشاسشتشرو،  وشده است به

تنهشا کششور  را بشه "ائشتشال   جمهور هندوراس، وه رئیس
بولیواری برای ملل آمریکای ما " با  خواهد ررداود، بلکه ای  
احتماا وجود دارد که اولی  سفر خارجی او به پشکش  و وشه 
واشنگت  باشدی رهبران حزب آ ادی و اتشحشاد هشنشدوراس 

جای اتکا به روابط تشاریشخشی  اود که به صراحت اصال  کرده به
تری را بشا  اود روابط تجاری وزدیک متحده، مایل آن با ایاالت

های  چی  و سایر کشورهای آسیایی برقرار کنندی ای  پیرو ی
اود، و پس ا  اوتخابات بر یل و کلمبیا  دموکراتیک بسیار مه 

بسیار قدرتمندتر خواهند شدی در هر  ۲۰۱۲/    ۱۱۱۱در ساا 
دو کشور بر یل و کلمبیا  که اکنون سنگرهای جناح راسشت 
تندرو هستند، قرار است چپ به دستاوردهایشی چششمشگشیشر 

جمهور قهرمشان  رئیس -دست یابندی در بر یل، با رشت لوال 
ها وششان  وبی  تضمی  شده استی وررسنجی ک  -پیشی 

دهند که او بسیار جلوتر ا  هر ترکیبی ا  رقشبشای جشنشاح  می
 ۱۱۲۸راست استی پیرو ی یایر بولسووارو در اوتخابات ساا 

با طرح یک پرووده جنایی ساختگی صلشیشه لشوال و  ۲۷۱۶/  
جلوریری ا  حضور او در اوتخابات تضشمشیش  ششدی چشنشیش  

کاری و کاربرد وادرست ا  قاوون دیگر کارایی وخشواهشد  دست
داشتی در همی  حاا، در کلمبیا، روستاوو پشِرتشو، ششهشردار 

ررای پیشی  شهر بوروتا، پایتخت کلمبیا، وامزد پیششتشا   چپ
جمهوری استی او باخش  کامل الیگارشی کلمبیایشی  ریاست

روبرو خواهد شد،  یرا هررز اجا ه وداده است حتا یک لیبراا 
به ای  مقا  دست یابدی پِرتو، چریک پیشی ، در اوشتشخشابشات 

که بشتشواوشد  ر.شته مقا  دو  را کس  کرد و ای  بار درصورتی
ها صلشیشه  کل چپ را متحد کند و ا   وجیره رسترده اصتراض

ریری کنشد قشرار اسشت   جمهور ایوان دوک بهره دولت رئیس
دستاوردهایی مه  کس  کندی ارر لوال در بر یل و پشِرتشو در 

های صمده فرساینشده و ویشراوشگشر  کلمبیا پیرو  شوود، پایگاه
متحده در آمریکای جشنشوبشی  دوده  وابسته به قدرت ایاالت

 خواهند شدی
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های سیاه و تار  متحده در حمایت ا  دموکراسی در کشورهای دیگر، وقطه پیشینٔه ایاالت
متحده  دهد که در پی تهاج  ایاالت فراواوی داردی ای  صکس دو سربا  آمریکایی را وشان می

سه  )M-62(  ۷۱ -در سایه یک تاوک آمریکایی ا  ۲۷۷۱/  ۲۱۸۷به رراوادا در اکتبر 
 اودی  اسارت ررفته رراوادایی را در سنت جورج به

بتوان تصور کرد کاخ سفید   تر ا  آن شده است که متحده کودکاوه سطح رفتمان در ایاالت
در ای  هفته در حاا بررزاری وشست اوجمنی است که ظاهرًا به مسائل یئوپلیتیکی 

ای  پردا د، البته با وا  رسمی "اجالس دموکراسی" که یادآور ومای  سریاا طنز کودکاوه می
 ۲۲۱متحده و  جمهور ایاالت الیاده سری، جو بایدن، رئیس قدیمی استی  در ای  وشست فوق

آیند تا در مورد بهتری  بودن خودشان صحبت  تری  دوستاو ، ررده  می وفر ا  وزدیک
های  کنند ای  وشست با آن ومای  کمدی کودکاوه ساا کنندی ولی با همه کوششی که می

 چندان تفاوتی وداردی  ۲۷۱۱/  ۲۱۰۱دهه 
ورر  وامه" ویز همچون همیشه خود را به مقا  صاح  متحده در تدوی  "وایه دولت ایاالت

های "آ ادی" و "حقوق بشر"، پس ا   کل منصوب کرده استی "دموکراسی" ه  ماوند وایه
دهد مینای  را ا   تری  اهمیتی به آن ومی ها وادیده ررفته شدن ا  سوی کشوری که ک  ساا

ها و  اود که ثروتمندتری  هایی دست داده است،  یرا بهتری  فرایندهای دموکراتیک همان

 کنندی صاحبان صنایس تسلیحاتی دیکته می
وفری که ظاهرًا متمایل به شرکت  ۲۲۱ای  تنها ویمی ا  یک شوخی با دمکراسی استی ا  

اودی  متحده ها و ویروهای ورامی ایاالت شان میزبان پایگاه اود بسیاری در "اجالس دموکراسی"
باور بسیاری اشغاا ورامی  مقاومت بومیان و ساکنان محلی در برابر حضور یا به

های سرسپرده و مزدور آمریکا  وسیلٔه دولت متحده، اغل  به ایاالت
خوار سخاوتمندی آمریکا  ها جیره شودی ای  دولت سرکوب می

هستندی ای  واقییت واخوشایند همراه با بسیاری موارد دیگر جدی 
صنوان مثاا، ارر  کندی به ررفت  شیار اجالس ای  هفته را دشوار می

سا مان سیا ترور سالوادور آلنده در شیلی یا پاتریس لومومبا در 
ها  جمهوری دموکراتیک کنگو را طراحی و اجرا وکرده بود، ا  آن

متحده با رهبران منتخبی که دلیراوه  تواوستی  بپرسی  که ایاالت می
کنند چگووه  مسیری متفاوت را در خدمت به مردمشان اوتخاب می

متحده پیروی  کند؟ حتی  ماوی که کشوری ا  اوامر ایاالت رفتار می
متحده وباشد، همان افراد  سود ایاالت کند اما وتیجٔه ای  پیروی به

رووه اخیر ممک  است  شوود یا به بردار ا  میان برداشته می فرمان
های آورده شده در ر.شته روی  برخی اصتراض کنند که مثاا

شوودی ولی ح.   اود و به اوج دوران جنگ سرد مربوط می داده
وسیلٔه  رهبران "واخوشایند" که اکثر آوان سوسیالیست بودود به

اطالصاتی آمریکا پس ا  فروپاشی اتحاد جماهیر -مجموصه ورامی
ه  متوق  وشد و باور وداشت  ای   ۲۷۶۱/  ۲۱۱۲شوروی در ساا 
لوحی استی بولیوی، ووزوئال، و ویکاراروئه در  حقیقت ا  ساده

لیست مقدس شرکت کنندران در "اجالس دموکراسی" ویستندی ای  
صورت مرت  اوتخابات چندحزبی بر پا  سه کشور آمریکای التی  به

هایی چپ که با  ها دولت اود اما ا  آوجا که ای  اوتخابات داشته
رساوند وامشروع و  اود را به قدرت می متحده مخال  هژمووی ایاالت

شوودی جای تیج  ویست که  شان دیکتاتور وامیده می رهبران
منرور  پایان به های بی برخورد وشریات غرب با ای  کشورها با تال 

ها همراه بوده استی تنها دو مثاا را یادآور  سروگووی رهبری آن
جمهور سابق ووزوئال، ا  برکناری در  شوی ی هورو چاو ، رئیس می

در برد، و ِاوو مورالس در بولیوی  جان سال  به ۲۷۸۲/  ۱۱۱۱ساا 
سروگون شد تا اینکه  ۲۷۱۸/  ۱۱۲۱در کودتایی فاشیستی در ساا 

جمهوری را  در ساا بید یکی ا  اصضای حزب  مقا  ریاست
های  های ضد دموکراسی درست ماوند اقدا  دست آوردی ای  اقدا  به

هایی که اکنون  مشابه در دوران جنگ سرد، ا  سوی همان رساوه
ها، دموکراسی، و حقوق بشرود، ترغی  و  مدصی دفاع ا  آ ادی

سبک  اودی اینجا تنها بحث اوتزاصی دربارٔه دموکراسی به شده تشویق 
متحده مطرح ویست، بلکه بحث بر سر ای  مسئله است که  ایاالت

وفس  ای میی  که به ا  ورر اقتصادی و سیاسی آیا "دموکراسی"
برای   وامه متحده باشد وجود دارد یا وه؟ ما در ارساا دصوت ایاالت

شرکت در "اجالس دمکراسی" به اسرائیل، کشوری که رییمی 
ها در آن در قدرت  ضد فلسطینی طر  وحشیاوه وژادپرست به به

چینی قضایی رهبران  است، به بر یل، کشوری که با فساد و توطئه
کند، و به هند،  ررا را ح.  یا ا  وامزدی آوان جلوریری می چپ

هد  اطمینان یافت   جایی که سرکوب مسلماوان با حمایت دولت به
رهبری  های ورامی به ا  پ.یرفته شدن به مشارکت در ائتال 

ریری ی  شود، پاسم سئواا باال را می متحده وادیده ررفته می ایاالت
متحده هستند  هماوند بسیاری ا  موارد که در ارتباط با ایاالت

مصالح یئوپلیتیکی بر هر تیهدی خیالی به اصوا اوساوی ارجحیت 
 دارودی

امپریالیسم  »اجالس دموکراسى«
آموزشگاهى تخصصى  -آمریكا 

 »ریاکارى«در 

  ۴۱ادامه  در صفحه 

سالوادور آلنده در هیلی و پاتریس لومومبا در جمهوری دموکراتیک کنگو 
 قربانیان "دموکراسی" آمریکایی


