
همبستگی بین المللی با 
مبارزۀ پرشور فرهنگیان 

با فراخوان شورای هماماهم م م  
های ص میم  فمرهم م م مان  تشکل

هما همرار  مما  د  دی ۳۲ایران، روز 
معلم شاغل و بازنشسته چهارمم م  
تجاع سراسمری خمود در دو مما  

تموهمهم   گذشته و در واک ش به ب 
کارگراران رژیم والیم  فمهم مه بمه 

های برحق فرهم م م مان را  خواسته
رغم حضور گستردۀ  برگرار کردند. به

ن روهای سرکوب و ام  ت  رژیمم و 
بازداش  و ممامانمعم  از شمرکم  

قراقستان در اول   روزهای سال نو م الدی شاهد تظاهرات اعتراض  وس ع  در سراسر کشور و به ویژ  در م طهمه  
بود که نظم حاکم و قدرت دول  مرکری را به چالش کش مد.   -آلاات  -ص عت  غرب کشور و هاچ     پایتخ  سابق

های پل س و ن روهای نظام  در شمهمرهمای غمرب  های  در ساختارهای قدرت و خودداری ی ان پدیدار شدن شکاف
ویژ  در شهر ص عت  هانائوزن در استان مان  ستاو و به دنبال آن در کل م طهه  معمدنم  غمرب  کشمور از  کشور و به

همامهمور قمراقسمتمان،  مهابله با مردم، دول  حاکم و متحدان آن را به وحش  انداخ . قاسم هومارت توقایف، رئ س
انمد  هرار تروریس  و ههادی در پوشش تظاهرات اعتراض ، ثبات و ام    کشور را به خطر انداختمه  ۰۱مدع  شد که 

درخواس  کاک نمظمامم  بمرای “ سازمان پ اان ام    هاع  در حوز   آس ای م انه و قیهاز”پ اانان خود در  و از هم
 مهابله با تظاهرات اعتراض  مردم کرد.

های آن با آنچه در م ه  ما در زیر حاکا   رژیم والی  در همریمان  از آنجا که تحوالت حاضر در قراقستان و زم  ه
فمروشم ، حماکمام م   محصول  و خام ویژ  از نظر ماه   اقتصاد وابسته به صادرات تک به -های  دارد اس   شباه 

رشدیاب د  نول برال سم، وسع  ه بش مطالبات  زحاتکشان، پای ا  اهتااع  محدود رژیم س اس ، موقع   حسما  
های س دیمکمایم  و  های سرکوب رانه  حاکم، ما وع   فعال   تشکل ای  کشور در هاسای   چ   و روس ه، س اس 

و با تموهمه بمه ضمرورت اهمتم ماب از کماربسم   -ما وع   حرب کاون س ، و...
های م اسب، ته ه مطلمب حماضمر و  حل ی  برای دست اب  به را  های کل شه فرمول

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران در سوگ بکتاش آبتین، شاعر، 
هنرمند مردمی، و عضو برجستۀ کانون نویسندگان ایران! 

 فقیه را حدومرزی نیست! پیشگی رژیم والیت  جنایت
  ۹ادامه  در صفحه 

هما سمکموت در ممورد  پس از مدت
مذاکرات وی ، سرانجام ول  فهم مه در 
روز یکش به هیتۀ گذشتمه بمه بمهمانمۀ 

 ۰۲۳۱دی  ۰۱"سال رد ق ام تاریخ  
قم" و با شعار "حیظ وحدت و انسمجمام 
ممملمم " و ضممرورت "اسممتممیمماد  از 

های مردم " وارد صح ه شمد  مشارک 
و در ای  بمار  صمحمبم  کمرد. عملم  

همای  ای در مم مان سمخم موری خام ه
همای  معاول و برشاردن مری   مایه   ب 

حکوم  اسالم  بمر اسما  "عمامق 
اعتهاد دی   و غم مرت دیم م " در را  

سازی افکار عاوم  برای پذیرش  آماد 
شرایط "طرف مهابل" در مذاکرات وی ، 
اعالم کرد: "...تسل مم نمبمایمد شمد و 

های دشا  را نبایمد تمحمامل  زورگوی 
کرد". اما ول  فه ه در ضام  گموشمرد 
کرد که اگر "در مهمطمعم  بما دشمام  
مذاکر ، صحب ، و تعاممل شمود، بمه 
مع ای تسل م شمدن در ممهمابمل آن 

 ن س ".
رغمم  سران حکومم  اسمالمم  بمه

دان د که دیم مر  هایشان م  رهرخوان 

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۴۱۱۱دی   ۷۱، ۴۴۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هشت

منافع ملی و 
زحمتکشان، تحوالت 

المللی و  بین
های نیروهای  اولویت

 چپ و ملی کشور

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

های زحمتکشان در  یورش گستردۀ رژیم والیت فقیه به اندوخته
 ۷سازمان تأمین اجتماعی                                                                        ص 

 ۱های اجتماعی                                      ص  بحرانهای اقتصادی و خیزش
 ۵در سوگ رفیقی ارزشمند                                                                      ص 

 ۴۴چرخد               ص  عقربٔه سیاسی در آمریکای التین به سمت چپ می

 دولت و دین در هند
، »د. راجا«نوشتٔه: 

دبیرکل حزب 
 کمونیست هند

 ۴۶ص 

مبارزۀ دلیرانه 
 فرهنگیان ادامه دارد

  ۳ادامه  در صفحه 

مبارزۀ زحمتکشان 
قزاقستان برای عدالت 

 و بر ضد ظلم و فساد!

  ۱ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱دی  ۷۱دوشنبه     ۷   ۴۴۱۱شمارۀ    

یورش گستردۀ رژیم والیت فقیه به 
های زحمتکشان در سازمان  اندوخته

 تأمین اجتماعی
همای شمرکم   م ابع مال  موهود در سازمان تأم   اهتااع  و بم م ما 

گذاری تأم   اهتااع  زیر نام "شستا"، حاصل پرداخ  م ظم حمق  سرمایه
شان بود  اس  و متعلق به  ها کارگر در دوران اشتغال از سوی م ل ون  ب اه

وس له  خود کارگران و بازنشست ان مدیری   کارگران اس . ای  م ابع باید به
ای شایسته  شأن و نم ماز کمارگمران در  شود تا عالو  بر پرداخ  مستاری

حال صیر تا صد هری ه درمان کارگران در ح م   دوران بازنشست   درع  
همای  شان را تضا   ک  د. افرون بر غارت اندوختمه اشتغال و بازنشست  

وس له  مدیران تحا ل شد  به سازمان تأم   اهتااع  در ب ش  کارگران به
های  مانم مد  های ه  ی  طرح از سه دهه اخ ر و هاچ    تحا ل هری ه

هما و  "طرح تحول نظام سالم " به تأم   اهمتماماعم  از سموی دولم 
های مختلف، رژیم بده  ه  یت  ن ر به تأم   اهتااعم  دارد و  مجلس

اش به تأم   اهتاماعم  را  موظف بود  اس  در برنامه ششم توسعه بده 
مما   دی ۰۰آذرما ، و  ۳۲ما، و  آبان ۲۱های  پرداخ  ک د. مطابق گرارش

ایل ا، بر اسا  دادنامه ه ئ  عاوم  دیوان عدال  اداری، بمدهم   ۰۲۱۱
دول  به سازمان تأم   اهتااع  نه بر مب ای "ربح ساد "، بلکه بمایمد بمر 
اسا  "ربح مرکب"، یع   موضوع "قانون ساختار نظام هامع رفا  و تأم م  
اهتااع " محاسبه شود. با محاسبه بر اسا  ربح مرکب، بده  دول  بمه 

ترت ب عبارت مد از: "یمک  های یاد شد ، به تأم   اهتااع  مطابق گرارش
هرار مم ملم مارد  ۰۱۱و "یک تریل ون و   هرار م ل ارد تومان" ۲۳۱تریل ون و 

تومان". در ضا ، در حال حاضر مطالبات مال  انبماشمتمه شمد   تمأمم م  
هرار  ۰۱های پرداخ  نشد  کارفرمایان، حدود  اهتااع  از باب  حق ب اه

م ل ارد تومان اس . ای  مطالبات برخمالف "قمانمون" مصموب در طمرح 
وس له  مجلس، "مطالبات ماتاز" و "اسم ماد  ما وع   پلاب کارخانجات به

االهرا" هست د و مأموران اهرای  سازمان تأم   اهتااع  بمایمد تموان  الزم
ها را داشته باش د. اما با تصویب طرح دوفوریت  مجلس، تالش  وصول آن

به وصول بده  توسط مأموری  اهرای  سازمان تأم   اهمتماماعم  همرم 
محسوب خواهد شد. در حال حاضر کسمری مصمارف سمازممان تمأمم م  

همای  قشر خاص و گمرو  ۳۱های هاری دول  ) اهتااع  از ناح ه بده 
شان را به تأم   اهتااع  تحا ل کمرد   فاقد کارفرما که رژیم هری ه ب اه

هرار م ل ارد تومان اس . رژیم حت  تصا م نمدارد  ۱۱تا  ۳۲اس ( حدود 
های هاری خود را هم پرداخ  ک د. سازمان مجبور اس  برای ارائه  بده 

   های  بما بمهمر  های فاقد کارفرما وام قشر خاص و گرو  ۳۱خدمات به ای  
درصد" ب  رد. در ضا  م ران مصارف سازمان در حوز  مستاری در  ۲۳" 

هرار م ل ارد تومان ب ش  ۲هرار م ل ارد تومان، یع   حدود  ۰۰سال هاری 
رئم مس  مما ، نمایمب دی ۰۱ها اس . روز  از م ابع ناش  از وصول حق ب اه

ها و  مدیر  سازمان تأم   اهتااع  تصویب "طرح حاای  از کارخانه ه ئ 
ای دانسم .  واحدهای تول دی" را صدور مجوز قانون  برای فرارهای ب اه

ای را به سه دسته تهس م کرد  اس : فمرار  او در حال حاضر فرارهای ب اه
ای و ارائه ل س  حمق  ای کارگاه  )که کارفرما از تشک ل پروند  ب اه ب اه

ای تعدادی )که کارفرما ل سم   ک د(؛ فرار ب اه طور کل  امت اع م  ب اه به
دهد، ول  اسام  واقع  کارگرانش را در ل مسم  در   حق ب اه را ارائه م 

دهمد، امما در  ای ریال  )که کارفرما ل س  ارائه م  ک د(؛ و فرار ب اه نا 
ستون دستارد مب ای کسر حق ب اه، مهدار واقع  پرداخمتم  بمه کمارگمر 

تری را بمه سمازممان تمأمم م   ک د و حق ب اه کم طبق قانون را در  نا 
 پردازد(. اهتااع  م 
های بازنشست ان تأم   اهتااع  بمه مسمتمامری  ها اعتراض بعد از ما 

همرار  ۰۰، رژیم در نهایم  ۰۲۱۱چهارم خط فهرشان در خالل سال  یک
اصمطمالح  م ظور اهمرای بمه م ل ارد تومان اعتبار در مردادما  آن سال به

سازی" در اخت ار سازمان تأم   اهتااع  گذاش . پمس  مت اسب -سازی  "هاسان
های بعد، مجلس در الیحه بودهمه  های بازنشست ان در طول ما  از ادامه اعتراض

ور تماز  ۹۱مبلغ  ۰۲۱۱ ای از  هرار مم ملم مارد تموممان اعمتمبمار بمرای اهمرای د 
سازی را تصویب کرد. اما پس از گذش  د  ما  از سال، تا ک ون ریالم  از  مت اسب

ور تاز  ۹۱ای   ای نم مر از  هرار م ل ارد تومان به تأم   اهتااع  پرداخ  نشد  و د 
سازی" هم اهرا نشد  اس . اگر ای  اعتبار تا پایان سمال  مت اسب -سازی  "هاسان

های اخ ر بازنشستم مان  شود." در ما  پرداخ  نشود، بعد از پایان سال "سوخ  م 
انمد.  سازی بر گرار کمرد  ای فراوان برای دائا  شدن هاسان های اعتراض  تجاع

همرار  ۳۱۱رغم در نظر گرفت  "حدود  برای ایجاد شکاف در صف زحاتکشان و به
سازی و پرداخ  حهوق  برای اهرای هاسان ۰۲۱۰م ل ارد تومان" اعتبار در بودهه 

های کشوری و لش ری، دول  رئ س  ریال  اعتبار بمابم   بازنشست ان در ص دوق
سمازی  بده  ه  ی  دول  به تأم   اهتااع  یا باب  ادامه و اهمرای همامسمان

مستاری بازنشست ان تأم   اهتااع  در الیحه بودهه قرار نداد  اس . هاچ    
سازی مستاری بازنشست ان کارگری در مجلس نم مر  الیحه دائا  شدن هاسان

معطل ماند  اس . اخ رًا رئ س فراکس ون کارگری مجلس در واک ش به تمجمامع 
همرار مم ملم مارد  ۳۱۱تا  ۳۳۱اعتراض  بازنشست ان در مهابل مجلس، "پرداخ  

تومان از محل حسابرس  شد  سازمان از محل تسع ر نرخ ارز" را وعد  داد. یمک 
ای بدون پشتموانمه کمه "هم م   کارش ا  رفا  و تأم   اهتااع  ای  وعد  را وعد 

ام دی به تحهق آن ن س " دانس . کارگراران رژیم در شرایط  کمه دولم  قصمد 
ک  مد کمه بمرای اهمرای  اش به تأم   اهتااع  را ندارد، تأک د م  پرداخ  بده 

سازی مستاری بازنشست ان، تأم   اهتااع  اول باید طلبش از دول  را  هاسان
سازی را با م ابع مالم  خمود سمازممان اهمرا کم مد.  دریاف  ک د و سپس هاسان

سازی حهموق بمازنشمسمتم مان  پ ش هاد اخ ر کارگراران رژیم برای اهرای هاسان
کارگری چ    اس : "سازمان تأم   اهتااع  اموالش را بیروشد و بمرای اهمرای 

های قبل  و ک ونم  سمازممان تمأمم م   سازی مصرف ک د" ]!![. مدیرکل هاسان
همای  رغم نبود ساختار ضروری، در یک سال اخ ر بر حذف دفمتمرچمه اهتااع ، به

انمد.  کاغذی ب اه شدگان و ارسال نسخه الکترون ک  از سوی پرشکان اصرار کرد 
ما  رئم مس  دی ۰۳های کاغذی در یک سال اخ ر، روز  اک ون بعد از حذف دفترچه

تری  مشکالت ب اه شدگمان تمأمم م   کا ته ب اه و درمان خانه کارگر یک  از مهم
ها بعد از نوشت  نسخه الکترون ک " و بعمضمًا پمرداخم   اهتااع  را "سردرگا  آن

 ها به صورت "آزاد" ع وان کرد! هری ه
دول  با ترف د "پایدارسازی" سازمان تأم   اهتماماعم ، دو  ۰۲۱۰الیحه بودهه 

همای  سال به س  و س وات بازنشست   زحاتکشمان افمرود. پمس از اعمتمراض
مما   دی ۰۹زحاتکشان به ای  افرایش، رئ س کا س ون اهتااع  مجلمس روز 

سال س  بازنشست م  را افمرایمش  ۳که  ۰۲۱۰گی : "ب د اضافه شد  در بودهه 
داد  بود حذف کردیم. ... افرایش س  بازنشست   احکام قانون  اس ، از مم مظمر 

توان در بودهه س وات  آورد." گمرچمه افمرایمش سم   قانون ، احکام دائا  را نا 
بازنشست   در کا س ون اهتااع  مجلس رد شد  اس ، اما برای قطع   رد آن 

 گ ری دربار  بودهه در صح  عل   مجلس بود. باید م تظر رأی
گوی  با روزنامه  ما  رئ س کا ته دستارد شورای عال  کار در گی  آبان ۲۱روز   

ناای د  مجلمس امضما  ۲۹اعتااد در مورد طرح مجلس برای اصالح قانون کار و 
ک  د، گیم :  ک  د  طرح که با ب  ا  خ ریه "نذر اشتغال امام حس  " هاراه  م 
همای بسم مار  "در سال گذشته چ د م ل ون یورو یا چ د م ل ون دالر برای شمرکم 

شمان تم مهما بمه دنمبمال  فریمب دیدند پش  آن نهاب عوام اند، م  شان گرفته بررگ
های کارگری و کارفرممایم  نمیموذ  کش  هست د... در بدنه تشکل سودهوی  و بهر 

انمد." یمورش رژیمم بمه  اند، حت  در وزارت ههاد کشاورزی هم رخمتمه کمرد  کرد 
دستارد کارگران و مستاری بازنشست ان و به م ابع مال  تأم م  اهمتماماعم  در 

های رژیم برای اصالح قانون کار و طرح حمامایم  از  و طرح ۰۲۱۰الیحه بودهه 
آید که باید با آن قاطعانه  شاار م  م افع مردب  ران به ها، یورش گسترد  به کارخانه

های مستهل س دیکمایم ،  ده  تشکل ای متحد برای سازمان مهابله کرد. با مبارز 
 باید به یورش رژیم به مع ش  کارگران و بازنشست ان و آی د  کشورمان پایان داد.

 



 ۴۴۱۱شمارۀ     ۴۱۱۱دی  ۷۱دوشنبه    ۳ 

 پرورش و حیظ آموزش عاوم  رای ان اس .
سمال اسم  در  ۲۱کا ته  دفاع از حهوق مردم ایران "کودیر" که در حدود 

همای اخم مر بمرای  ک د، در هیته زبان ههان فعال   م  کشورهای ان ل س 
های ص ی  زحاتکشان ههان از مبارز   فمرهم م م مان  هلب پشت بان  تشکل

ایران در احهاق حهوق ص ی  خود، و هابست   بما "شمورای هماماهم م م  
ها،  های  کرد. در نت جه  ای  تالش های ص ی  فره   ان ایران" تالش تشکل

همای  کمانمادا پم مام-رهبری س دیکاهای معلاان در بریتان ا و ایال  اونتماریمو
رشوری خطاب به معلاان و فره   ان ایران م تشر کمردنمد کمه  هابست   پ 

 خوان د. ترهاه  فارس  مت  آنها را در ادامه م 
 
 بیانیه فدراسیون معلمان مدارس متوسطه انتاریو )کانادا(   

 های سراسری فرهنگیان ایران دربارٔه اعتراض

 
 های ص ی  فره   ان ایران به شورای هااه    تشکل

 [۰۲۱۱دی  ۳۲] ۳۱۳۳ژانویه  ۰۲
 

هرار ۱۱ (OSSTF/FEESOفدراس ون معلاان مدار  متوسطه انتاریو)
ک د. سمازممان مما  معلم و فره    را در استان انتاریو در کانادا ناای دگ  م 

گ رد و بر ها   اسا ، ما  موضوع حهوق بشر و دموکراس  را بس ار هّدی م 
های ص ی   ای  نامه را برای ابراز هابست   خود با شورای هااه    تشکل

نمویسم مم. از  تر کارگری در ایران به شاا مم  و فره   ان ایران و هامعه  بررگ
یاب  و حق آزادی ب ان و تجاع، از  دیدگا  ما، معلاان و فره   ان حق تشکل

همای  آمم مر دارنمد. اقمدام همای مسمالمام  هاله حق برگراری گردهمامایم 
ضدکارگری، ضدس دیکای ، و ضدکارگری مستار دول  ایران غ رقابل قمبمول 

، فمدراسم مون ممعملمامان (EI)الالل  اس . هاان د رفهایاان در آموزش ب  
ویژ   مدار  متوسطه انتاریو ن ر هابست   خود را با هاه  کارگران ایران، و به

ک د. فدراس ون معلاان مدار  متوسطه  شاغالن در حوز   آموزش، اعالم م 
انتاریو از خواس  شاا برای افرایش حهوق، آزادی رهبران کارگری زندان ، از 
هاله اسااع ل عبدی، دب ر کانون ص ی  ممعملمامان )تمهمران(، بم مامه و 
بازنشست   مهرر، پایان دادن به تبع ض در نظام آموزش  و پمایمان دادن بمه 

سازی، تأم   آموزش ها ان  و رای ان، و تمعمام مر و نم مهمداری  خصوص 
 ک  م. های مدار  پشت بان  م  ساختاان

کمردی و دیم مر   ما هاچ    حاای  خود را از خواستاران آمموزش زبمان
ک  م. تاایل دولم  ایمران در حمل  های غ رفارس  در ایران اعالم م  زبان

های ایران ]در هاع   فار [ و فارس  کمردن همامه   کردن هاه  غ رفار 
های هدید پذیمرفمتم م   آنها، و زدودن زبان و تاریخ آنها از حافظه  هاع  نسل

ویژ ، ما هابست   خود را با زهرا محادی، معلم زبمان کمردی، و  ن س . به
های غم مرفمارسم  در  خاطر فعال   در را  حیاظ  از زبان دی ر کسان  که به
 ک  م. شوند اعالم م  رو م  ایران با زندان روبه

صدا در ک ار متحدان خمود  فدراس ون معلاان مدار  متوسطه انتاریو، هم
ایسمتمد. مما  های ص ی  فره   مان ایمران مم  در شورای هااه    تشکل

آم مر  خواستار پایان دادن به خشون  دولت  عل ه تظاهرات اعتراض  مسالا 
خواه م که با ناای دگان شورای هااه    دیدار  هست م، و از دول  ایران م 

های مربوط به س اس  آموزش ، معلاان، و فره  م مان  ک د و دربار   موضوع
 وگوی هّدی شود. با آنها وارد گی 

 
 با هابست  

 وود کارن ل تل

خوان  سرود یار دبستان  و فمریماد  های اعتراض ، با هم فره   ان در تجاع
معلم به پا خم مر، بمرای رفمع “ ، ” معلم زندان  آزاد باید گردد“ شعارهای  مان د 

ها شهر کشورمان  ، فره   ان مبارز در مهابل مجلس در تهران و د ” تبع ض
سازی حهوق و آزادی معملمامان زنمدانم   ب دی و هاسان بر اهرای کامل رتبه

اصرار کردند. با محکوم کردن قتل عاد بکتاش آبت  ، فرهم م م مان ممبمارز 
هابست   پر اها   خود با کانون نویس دگان ایران را اعالم کردند. شمورای 

را برای هم م  شمخمصم  قمابمل … ای اعم از تحریم و هااه    ه   بهانه
چرا که دس  غارت ران و متجاوزان به حهوق ملم  بمرای “ پذیرش ندانس ، 

 ”آحاد هامعه به ویژ  فره   ان کامال رو شد  اس .
های ص ی  فره   ان ایران در قطع امه پایمانم   شورای هااه    تشکل

ب دی فره   ان از بدو اسمتمخمدام  ب دی خود بر اهرای اصول  و کامل رتبه ۹
بر مب ای حداقل هشتاد درصد حهوق مت اظر اعضای ه ات علا ، اهمرای 

قانون مدیری  خمدممات  ۱۲سازی بازنشست ان بر مب ای ماد   کامل هاسان
همای ممخمتملمف  کشوری، ایجاد ام    شغل  و استخدام رسا  تاام بخش

ن روی کار آموزش ، آزادی معلاان درب د و مختومه شدن پمرونمد  فمعماالن 
هما و نمهمادهمای  ص ی  و توقف احضار و بازهوی  معلاان توسط حمراسم 

همای بمازنشمسمتم م ،  های غارت شد  ص مدوق ام  ت ، بازگرداندن سرمایه
پرداخ  حق م طهه ه    مصوب به بازنشست ان، بمرخمورداری از بم مامه 
تکا ل  یکسان، و پرداخ  پاداش پایان خدم  بازنشست ان تماکم مد کمرد. 

و   شورای هااه    روی پافشاری خود بر آموزش ک ی  و رای ان تماکم مد،
 کرد.” طبهات  شدن آموزش را به شدت محکوم“

طمبمهماتم  کمردن اممر آمموزش و “ شورای هااه    به پم ماممدهمای 
را تعرض بمه ”  کاالی  کردن آموزش“هشدار داد، و ” سازی آموزش خصوص 

حرب تود  ایران بار دی ر قاطعانه از ممبمارز  و   سیر  زحاتکشان ع وان کرد.
ک د و اعاال خشون  و  حق فره   ان کشورمان حاای  م  های به خواسته

 ک د. شدت محکوم م  بازداش  فعاالن ص ی  فره   ان را به
  

 حزب تودۀ ایران
 ۰۰۱۱دی  ۳۲

 
همبستگی بین المللی با مبارزات پرشور 

 فرهنگیان کشور
 

همبستگی سندیکا های معلمان جهان با مبارزات حق طلبانه 
 معلمان و فرهنگیان ایران

 
طلبانه معلاان ایران در آذر ما  هماری  با شروع مرحله  دی ری از کارزار حق

دهم  و  های ص ی  فره   ان ایران سمازممان که شورای هااه    تشکل
رهبری آن را به عهد  دارد، مو  قدرتا دی از هابست   ههان  با ای  کارزار 

کم میمدراسم مون -آی(  الالمل )ای فره   ان ایران به را  افتاد. آموزش ب  
در کانون ای  مو  هابست   قرار دارد.  -ههان  س دیکاهای معلاان ههان

های گذشته بار دی ر از دول  هاهوری اسمالمم   ای  ک یدراس ون در هیته
الماململ و  ایران خواس  که طبمق درخمواسم  و فمراخموان آمموزش بم م 

های عضو آن در سراسر ههان، به معلاان اهاز  دهد که بدون تر   سازمان
از خشون  و پ  رد یا دست  ری خودسرانه، از حق خود برای مطالبه  حمهموق 

شان استیاد  ک م مد. از  ص ی  عادالنه  خود و دفاع از آزادی هاکاران زندان 
های فره   ان ایران، دریاف  حهوق م صیانه ممتم ماسمب بما  هاله خواس 

همای  ب دی مشاغل و توّرم، آزادی رهبران زنمدانم  تشمکمل ب دی یا طبهه رتبه
ص ی  معلاان، برخورداری از ب اه  درمان  هامع و مرایای بازنشست  ، پایان 

سمازی در آمموزش و  دادن به تبع ض در نظام آموزش ، و مهار خصموصم 

 ادامۀ مبارزه دلیرانه فرهنگیان ادامه دارد...

  ۴۱ادامه  در صفحه 



 

 ۴۴۱۱شمارۀ   

"بسمم مماری از طممالبمم  کممه 
خمواهم مد بمه بمازار بمرونمد،  م 

خریدی دارند، یا کاری دارنمد یما 
ای بمرونمد،  خواه د به مغماز  م 

ک  د با لبا  روحان    سع  م 
نروند، برای ای که مردم متلک یا 

دهمم ممد. امممروز   فممحممش ممم 
روحان   کاتر با لبا  روحمانم  
در ممجماممع عمامومم  ظماهمر 

شود که معذب نشود. ممردم  م 
گران  و تامام مشمکمالت را از 

ب م م مد، لمذا  چشم روحان   م 
تموان آن  ای  سمادگم  نمام  به

ای را که سمابمق بمر ایم   رابطه
م ان روحان   و ممردم بمود و 

 دار شد، اصالح کرد."  خدشه
طبق گرارش پای ما  خمبمری 

مما ،   دی ۰۲تحل ل  سالم نو، 
"شاخص فالک  در تمابسمتمان 

واحمد  ۳۳۵۲بمه  ۰۲۱۱سال 
درصد رس د  اس . ای  مهدار از 
شاخص فالک  در یمک دهمه 

سمابمهمه بمود  اسم .  اخ ر بم 
های مهمم در اقمتمصماد همر  شاخص فالک  در ک ار نرخ تورم و نرخ ب کاری از شاخص

توان از طریق آن سطح مع ش  افراد هامعه را موردبررس  قرار داد."  کشوری اس  که م 
خورشم مدی(  ۰۲۲۱م الدی ) ۰۱۰۱های  میهوم شاخص فالک  برای اول   بار در سال

م ظور نشان دادن م ران سالم  یک اقتصاد از سوی "آرتور اوکمان" ممطمرح گمردیمد.  به
ای  مع   اس  که یا تورم افرایش زیادی یافمتمه یما  هرگا  شاخص فالک  افرایش یابد به

اند. اما در هر حال  سطمح بماالی ایم   ها با هم افرایش یافته نرخ ب کاری یا هر دوی آن
شاخص ناایان ر وضع   نامطلوب سالم  اقتصاد در کشور اس . طبق ها   گرارش، 

درصد بود  اس  و در تابسمتمان سمال هماری بمه  ۳۱۵۱تهریبًا  ۰۲۱۰"نرخ تورم در سال 
درصد رس د  اس ." از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پمدیمدۀ تمورم آلمود   ۲۳۵۹حدود 

دار و دستیروش یا آن بهال و دالل و واسمطمه  فروش  ای  دکه اس ، بدیه  اس  که گران
ت های  عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور ن ست د، بلکه م شأ اصل  ای  ممعمضمل  به

 در نظام نول برال  حاکم بر اقتصاد کشور و روا  فره گ نول برال  زرساالر در کشور اس . 
ای و  زای م طهمه های کالن" رژیم، از س اس  ت ش های پردام ه به "س اس  اعتراض

گ ری کرونا، نابودی مح ط زیس  گرفمتمه  اش با بحران هاه اش و نحو   مهابله الالل  ب  
های ص ی  معلامان، کمارگمران، پمرسمتماران،  تا حل معضل حهوق بازنشست  ، مطالبه
اند  ها، هشدارهای  هدی ویژ  هوانان، و هر ای  مع ش  مردم، بحران مسک  و ب کاری به

توان دریاف  که ساختار حکوم  "والی  مطلهه فه ه" آشمکمارا از  ها م  کاوی آن که با پ 
سوی هامعه زیر سؤال رفته اس  و م  توان گی  که در صمورت اداممۀ وضمع مموهمود  

های اهتااع  فرای د  ای رو بمه  تردید پوسته  هامعه ترک خورد  و رژیم والی  با خ رش ب 
 رو خواهد شد. 

همای  طبهماتم  نم مسم . نم مر   موضوع س اس  چ ری هر م اسبات تول دی و مبارز 
وهمود  های س اس  و دولتاردان درمجاوع روب ای س اس  هماممعمه را بمه س اس ، نهاد

آورند که در خدم  م اسبات اقتصادی و شکل مالک ت  مع   قرار دارد. حمرب تمود   م 
اهتااع  سالم، مستهل و -گ ری عادالنه اقتصادی  ایران بر ای  باور اس  که برای سا 

تمریم ،  پویای کل اقتصاد کشور الزم اس  بخش دولت  برنامه ریری و نمظمارت کملم مدی
های اقتصاد مل  را در دس  داشته باشد. ای  ی انمه را   تری  عرصه تری  و اساس  ح ات 

دس  گم مرد   داری اس . مهام دوم را باید بخش تعاون  به ک ترل نظام غ ر عادالنۀ سرمایه
گ ری از وسایل تول د را در مه ما   های غارت ر را کوتا  کرد ، شرایط بهر  تا دس  واسطه

گسترد  و با مراعات موازی  علا  و اقتصادی فراهم ک د و امکان شرک  وس مع ممردم، 
وهود آورد. امروز بمخمش خصموصم  بما  ها به های زحاتکش را در کل ه زم  ه یع   تود 

دسم   داشت  آزادی عال از سوی رژیم والی  فه ه در لوای شعار "سپردن کار ممردم بمه
شعاری که قباًل در دوران رژیم ضد مردم  شا  ن ر امتحان خود را پس داد  بمود  -مردم" 

ای وابسته بود که پ امدهای مخرب آن تا امروز نم مر  داری و حاصلش استهرار نظام سرمایه
 ک د.  ها مردم ما س      م  بر دوش م ل ون

تغ  ر شرایط اسی اک ک ون  بدون تغ  رات ب  ادی  در ش و  و ساختار حکومت  و پایمان 
دادن و طرد رژیم والی  فه ه در م ه  ما ماک  ن س . ما اعتهاد راسخ داشته و داریمم 
که ای  امر مهم ن ازم د هاکاری هاه ن روهای مترق  و آزادی خوا  کشمور و سمازممان 

 ده  ه بش وس ع اهتااع  بر ضد ادامه حاکا   استبدادی ک ون  اس .

  ۴۱۱۱دی   ۷۱دوشنبه     ۱ 

 تأملی رب رویداداهی اریان

های رژیم والیم   ک ون  کشور که از س اس  های فرای د    بحران
اند. رویکرد اقمتمصمادی  او  خود رس د  گ رند به فه ه  سرچشاه م 

های نول برال ، محاصر   اقتصادی ایمران از سموی  رژیم به س اس 
ای  انمداز آیم مد  امپریال سم، و حاکا   فاسد و ضد مردمم  چشمم

تورم، سم مر صمعمودی   ده د. روش  برای مردم و م ه  را نوید نا 
سابهۀ ب کاری، ورشمکمسمتم م   آور هری ۀ زندگ ، افرایش ب  سرسام

گرو  بررگ  از ص ایع تول دی، ها  ، حکای  تعا ق بحران رژیم و 
او  گ ری فرای دۀ اعتراض های ممردمم  اسم . نماتموانم  سمران 
هاهوری اسالم  در حل بحران فراگ مر، تمکم مه بمه سمرنم مر  و 
خودکام   قرون وسطائ ، تشدید تضادهای درون هامعه، و انروای 

بمه   فرای د  حکام مرتجع در نت جه  فاصله گرفمتم  ممردم از آنمان
دهد تا  خوا  مبارز بر ضد دیکتاتوری حق م  ن روهای مترق  و آزادی

بم م م  نم ما   مان با خموش به امکان تحوالت  مثب  در آی د  م ه 
سازد که از صح مه  ک  د. تجربه تاریخ  ای  واقع   را ن ر روش  م 

های ممردمم   ب رون راندن ارتجاع داخل  و تحهق بخش دن به آما 
بدون مبارز  پ   ر و هاکاری مستار هاه ن روهای مل  و ممتمرقم  

های بغرنج موهود در برابر هماممعمه و  پذیر ن س . حل معضل امکان
مردم ما دشوارند. مسئله بر سر فهر و ثروت، استعاار و اسمتمهمالل، 
برابری و تبع ض، دشا   یا هاکاری با ن روهای ضد امپریال سمتم  

های  که حاکا   ارتجماعم  بمرای  حل در مه ا  ههان  اس . را 
همر مشمتم   دهمد، کمارا نمبمود  بمه های گوناگون ارائه مم  معضل
کم مد و  محتوا که یک  دی ری را نی  مم  های مت اقض و ب  لیاظ 

 رود چ ر دی ری ن ست د.  ه وز پدید نشد  از ب   م 
، غالممحمسم م  ۰۲۱۱ما   دی  ۰۱گرارش باش ا  خبرن اران،  به

رئ س کا س ون برنامه بودهه و محاسبات ممجملمس  رضوان ، نایب
شورای اسالم ، در صح  عل   مجلس گی : "یمکم  از عمواممل 

ها باعث  ایجاد تورم، کسری اعتبارات دول  اس . ... افرایش حهوق
ها هم بمایمد افمرایمش پم مدا کم مد.  شود، ول  حهوق ایجاد تورم م 

ها داریم، ول  بمه  رغم ای که تأک د بر انسجام در پرداخ  حهوق عل 
ک  م. در بمودهمه سمال آیم مد   ای ن ا  م  ها هریر  پرداخ  حهوق

درصد افرایش حهوق درنظر گرفته شمد ، ولم  ایم   ۰۱دول  گیته 
افرایش پاسخ وی تورم ن س ، باید برای م افع کشور یک  الم  دو 

زمان بما  سال مشکالت را تحال ک  م تا مشکل تورم حل شود." هم
سابق مجلس "والیم "،  ای  اظهارنظر رضوان ، احاد توکل ، ناای د 

گوید: "متأسیانه گرس    و فهر در ایران مع ادار شمد  و تمعمداد  م 
درصد همامعم م  کشمور  ۱۱کسان  که زیر خط فهر فرض  هست د 

 ۱۱اس . مجلس وقت  تصا م گرف  یارانه بدهد اعمالم کمرد بمه 
درصد همامعم م   ۰۳گ رد که ای  م ران حدود  م ل ون نیر تعلق م 
درصد ممردم ایمران  ۰۳پذیریم  شود، یع   ما م  کشور را شامل م 

گوید: "مما نمبمایمد  مستحق اعانه هست د." او در ادامه سخ انش م 
سال گذشته اعتااد مردم به حکوم  مما  ۲۱خود را فریب ده م، در 

 ]اس [."   تر نبود  گا  از ای  م ران فعل  پای   ه  
واقع   زند   امروز م ه  ما عبارت اس  از تشدید نارضای  عا مق 
مردم ستادید  از هاهوری اسالم  اس ، یع   نیمرت از رژیمام  

رحا  تاام خون مردم را در شم مشمه کمرد  اسم ،  اس  که با ب 
شان  مردم  که ی انه "گ اهشان" خواس  دست اب  به حهوق انسان 

اس . برای اثبات ای  واقع   به بازگو کردن رویمدادهمای کشمور از 
زبان ن روهای مترق  لروم  ن س ، زیرا واقمعم م  انمرهمار ممردم 

دید  از حاکا   و عرمشان به رزم عل ه حمکمومم  "اسمالمم "  رنج
رغم تمالش بمرای  چ ان ع ان اس  که حت  سردمداران رژیم ن ر به

گرارش سای  زمانه،  پوش  ک د. به تواند آن را پرد  کتاان حهایق نا 
ما ،  فاضل م بدی، عضو مجاع محهه   و مدرس   حموز   دی ۰۱

دار شدن رابطه  روزنامه "هادل "، از خدشه علا ه قم، در مصاحبه با 
گوید:  دهد و م  ها خبر م  مردم با "روحان  " و ب راری مردم از طلبه

 های اجتماعی های اقتصادی و خیزشبحران



 ۳۱/    ۳۱۳۰دسماممبمر  ۲۰خبر درگذش  رف ق فریدون شایان در 
در ب اارستان  در شهر استکهلم )سوئد( دوسمتمداران و  ۰۲۱۱ما   دی

 و و ط ی  از رفهای چپ را در اندوه  عا ق فروبرد.  رفهای ا
( از پمدری ۰۱۲۳)ما  مه  ۰۲۳۰فریدون شایان در خردادما  سال 

ایران  و مادری فرانسوی زاد  شد. دوران تحصم مل ممتموسمطمه را در 
پایان رساند. او سپس به مطالعه و تحصم مل در  دب رستان دارالی ون به

رشته فلسیه در تهران و در فرانسه ادامه داد. فریدون شمایمان بمخمش 
ای  اش را با ههد و پم م م مری زیادی از دانش ژرف و اطالعات پردام ه

گا  از آموخت  و بمعمدهما  ش و   خودآموزی کسب کرد و ه   ش ی  به
آموزاندن فارغ نبود. دوستان  که در ایران ن ر در خار  بما او دممخمور 

یاد دارند که او ح   قدم زدن در خ ابان با دوستان یا گمردهمامایم  در  بودند خوب به
داش  و با لح   آرام  های  طوالن  سر برم  م رل دوست  یا مهاان  پس از سکوت

ممانمد و  گی  که در ذه  دوسمتمان مم  ای م  و نافذ و فروت انه چ د هاله یا خاطر 
تردید هرو خاطرات امروز آنان از ای  رف ق فره خته اس  که ه وز هم چ دتای  از  ب 
ای از دوران  ها خاطر  شوند. ازهاله آن ها با ه جان و تحس   هاچ ان بازگو م  آن

هما آخمونمد بمود و همرگما  از  گی  یک  از معلمم تحص ل در دارالی ون اس . او م 
هاه وقاحم ! "  شد تک ه کالمش ای  بود: "چ  ب م به ای  راح  م  آموزی نا دانش

مل  کرد و م  او روزی در مورد خله  انسان صحب  م  گی : "خمدا انسمان را از گ 
شود که نظر داروی  چ ر دی ری اس . او برافروخمتمه  آفرید... " شایان به او یادآور م 

گوید: "آن ملعون که آتش به قبرش ببارد... " فریدون در هوابش بمر نمظمر  شد  و م 
دهد: " چرا؟ چون نون شاما را آهمر کمرد . ممعملمم  ورزد و هواب م  خود اصرار م 

 اندازد ب رون. گوید: "چه ب م به ای  هاه وقاح  " و او را از کال  م  م 
هما از بمازخموانم  اشمعماری از  های کوتا  و پربار فریدون در هاه  زم  ه ای  هاله

ای یا حکایت  از گلستان سعدی  م اسب  وضع   موهود یا تکه شاعران کالس ک به
همای دهمه  پم مجما   شدت مطرح تاریخ  و س اس  در سمال های به گرفته تا مهوله

های تاریخ  ضد شوروی را  های رایج و تحریف ست ری ای خورش دی و پاسخ به تود 
های مختملمف ممبمارز  بما  های داغ آن دور  دربار   ش و  گرف . او در بحث در بر م 

زد و با صراح   م خ نا  دیکتاتوری شا ، برخالف برخ  از بحث ک  دگان به نعل و به
تاایلش را بمه سم ماسم  همای مخالی  خود را با مبارزۀ مسلحانه اعالم م  کرد و 

و در مورد مسمائمل سم ماسم  در همهمان از داد  مبارزات  حرب تود  ایران نشان م 
کرد ول  ه چ ا  به حرب تودۀ ایران نپ موسم .  های اتحاد شوروی دفاع م  س اس 

ای ناتوان در برابر م طق و دانش فلمسمیم  و تماریمخم  و  شد که عد  ای  باعث م 
کردند به  های ادامه بحث شروع م  شدند و به ش اخت  او مجبور به سکوت م  هامعه

توه  . فریدون انسان  درس  کردار، شوخ طبع، مهربان، و با ها ان حس  سلوک 
ادعما و  داش  و در بحث و معاشرت اهتااع  و س اس  مؤدب بود. او دانشا دی ب 

 استادی در کار خود بود.
نظر از تأل ف و ترهاه  آثاری ارزشا د که به ابهامات و تصورات غ رعلام   او صرف 

داد در شرایط  قرار ن رفم  کمه  ویژ  هوانان هویا و تش ه  دانست  پاسخ م  هامعه به
گونه که بایسته بود م مسمر  گ ری هرچه ب شتر از دانش و نبوغش برای عاوم آن بهر 

گردد و ای  شرایط نه ت ها برای فریدون شایان بلکه برای بس اری از فرهم مخمتم مان 
دوستدار مردم و زحاتکشان در دیکتاتوری شا  و سپس در همانشم م  آن یمعم م  

های دوست  نردیمک بما او  شود. خاطر  سال حاکا   فه هان ن ر م سر نشد و نا 
برای بس اری از رفها ارزشا د و فراموش نشدن  اس . ب مان شمجماعمانمه او دربمار  
مسائل س اس  روز و تاریخ ایران و ههان در آن شرایط حاکا   پل س  بس اری را به 

 ساخ . مان عالقا د م  سرنوش  هامعه و م ه 
فریدون انسان  با فره گ و به تاریخ و متون که  و کالس ک ایران تسلط داش . 

انمد. فمروریمری  ای که عا هًا به آن اعتهاد داش  ن اشته شد  ب شتر آثارش در زم  ه
اتحاد شوروی و کشورهای سوس ال ست  اروپای شرق  که با درگذش  مادرش مهارن 

شدت افسرد  کرد چ دان که در وضع مراه  او تمأثم مر  شد  بود، فریدون شایان را به
 ها گذاش . ای ماندگار به م ی 

همای  نام "ضد هم مسمتمری"، از ممحمیمل  بل دی به فریدون شایان در داستان ن اه
م د بودن برابر پمرشمکمان و  شان از بهر  ست ر ایران  در مهاهرت و ابراز نیرت شوروی
ها از نعاات مادی و اهتااع  با زحاتکشان و در یک بلوک آپارتاان  مسمکم   ژنرال

ک د. شمرح دهم مد   کردند تصویری زند  و ه رم دانه ارائه م  داشت  آنان انتهاد م 
گمویمد: "...  داستان که فریدون اس  پس از ش  دن خبر فروریری اتحاد شوروی م 
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 در سوگ رفیقی ارزشمند

در ای  چ د روز  که آن کشور سهوط کرد ، هر موش  از سموراخ بم مرون 
ک  د؟ ایم  را  آمد  و مدع  شد . ... اما چرا هااعت  هلهله و شادی م 

دی ر ندید  بودم که آدم  شکس  خود را هش  ب  رد. ... " او از دفاع از 
ای  رغم ب ااری دستاوردهای سوس ال سم دس  برنداش . در ک ار آن، به

اش هامچم مان در  های زندگ  که زم    رش کرد  بود، تا آخری  لحظه
های تماریمخم  و فملمسمیم  از  هه  تبل غ و نشر آثاری در زم  ه  مهوله

دید مارکس سم ل    سم کوش د. او دوستدار زحاتکشان و همواخموا   زاویه
 پرشور عدال  اهتااع  در م ه  ما و برای مردم ما بود.

 یادش گرام  باد.
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نهش و وزن اتحاد شوروی سابق در مهابله با امپریال سم و پشت بان  از کشورهای در 
 حال توسعه فرض شود. 

واقع   آن اس  که در شرایط مشخص ک ون  ههان، دی ر قمدرتم  همامسم مگ 
اتحاد هااه ر شوروی سوس ال ست  سابق و س اس  ضمداممپمریمالم مسمتم  آن، و 

اش با ن روهای مترق  و مل  ههان  وهمود نمدارد. امما  هابست   انترناس ونال ست 
همای بماالیم   های امپریال ست  آمریکا و متحدان آن در تضا   م افع الیمه س اس 
بانک ( آمریکا و ناتو در -داری ههان  و حیظ سلطه و هژمون  نظام  )و مال  سرمایه

کمدام از  تر همم شمد  اسم . بمرای ممثمال، هم م  مجاوع پابرها ماند  و خطرناک
ها و تهابل آنها  رغم ک ش های سابق اتحاد شوروی و از هاله روس ه را، عل  هاهوری

توان نهطۀ مهابل اممپمریمالم مسمم آممریمکما یما در سم م مر ممهماومم   با غرب، نا 
های ای  کشورها با آمریکا یما اروپما،  ضدامپریال ست  دانس . ت ش، برخورد، و ک ش

 ارتباط مسته ا  با مبارز   ضدامپریال ست  نداشته اس  و ندارند. 
کاماًل روش  اس  که نظام س اس  ب شتر کشورهای برآمد  از فمروریمری اتمحماد 

شان به سا  نول برال سم، در کل دچار نوع   شوروی با گرایش کامل اقتصاد س اس 
دگردیس  اساس  شد  و نسل هدیدی از رهبران و کارگراران س اس  کاماًل متمیماوت 

اس . هاۀ شواهد موهود، برای ناونه تحوالت اخم مر   با گذشته  شوروی پرورش یافته
دهد که در ای  کشورها، سرمایه خصوص  و ال  ارش  ثروتا مد  قراقستان، نشان م 

تشک ل ده دۀ زیرب ای اقتصادی اس  که م افعش نه با م افع زحاتکشان، بلکه بما 
های کشورهای امپریال ستم   داری ههان  و حت  در مواردی با تصا م م افع سرمایه

گر  خورد  و هاسو بود  اس  و خواهد بود. بدی  سان، از ن ا  مارکس ست ، ممحمرز 
های تع    ک  د  در روب ای س اس  ای  کشورها، برخالف  اس  که گرایش و تصا م

اند نخواهد بمود. در  ها بر آنها متک  های  که ای  حکوم  ها و سرمایه م افع ال  ارش
پ کر خصوصم  و  های غول سرمایه مورد ماه   و عالکرد "اقتصاد س اس " و  کالن

خصوص  و تأث ر تع    ک  دۀ آنها بر نظام س اس  ایران ن ر همام م  دیمدگما  و  شبه
روش تحل ل مارکس ست  صادق اس . بدی  سبب، توهه به ای  نوع روش تحل ل از 

ها و مواضع رژیم والیم   مثابه مع ار ارزیاب  و ش اخ  س اس  م ظر م افع طبهات ، به
داری ههان  و پردازش آن در درک رونمد ممذاکمرات  در قبال امپریال سم و سرمایه

ت ها برای ه بش چپ، بلکه برای ن روهای غ رچپ کشور و اتمحماد عمامل  برهام، نه
 تواند می د واقع شود. عل ه دیکتاتوری والی  م 

هدف و اولوی  اصل  برنامۀ حرب تود   ایران در برهه  کم مونم ، ممتموهمه ممبمارزۀ 
خواه ، دفاع پم م م مر از مم مافمع مملم ، و  ضددیکتاتوری والی  در راستای آزادی

هوی  به نیع طبهه  کارگر و هاه  زحاتکشان ایمران اسم . بمه مموازات ایم   عدال 
های اصل ، حرب ما تمأکم مد بمر ضمرورت حمیمظ و تمهمویم  پم مونمدهمای  اولوی 

خموا  در  های کاون س  و کارگری و دی ر ن روهای تمرقم  انترناس ونال ست  با حرب
های کارگری و مردم ،  سطح ههان را در را  دفاع از صلح ههان ، حاای  از ه بش

 زیس  در دستور کار دارد.  ها و حهوق دموکرات ک و حیظ مح ط دفاع از آزادی
بدی  سان، در مورد مذاکرات وی ، حرب ما بار دی ر بر ای  نکتۀ کملم مدی در اممر 

کشوری مان د روس ه و یما ک د:  الالل  تأک د م  ها در روابط ب   توازن قدرت و ک ش
توان د، و ه   تضا    ن س  که روابط و موقع   استراتژیک  نا ه   کشور دی ری 

خاطر م افع مردم ایران یا هر کشور  خودشان را در برابر تهدیدهای روزافرون آمریکا به
خماطمر  دی ری به خطر اندازند. به دی ر سخ ، توازن ن روی موهود در ههان صرفًا به

همای کمالن  برهام یا آی دۀ رژیم والی  تغ  ر نخواهد کرد، م ر ای که اوضاع و معادله
آمم مر کم مونم   های خصوم  های بررگ، با ادامه  س اس  ژئوپل ت ک ب   ای  قدرت

همای نم مابمتم  یما بمرخمورد  الالل  را به سوی ه گ سرد یا ه گ آمریکا، روابط ب  
تمر  مسته م نظام  سوق دهد. در ای  صورت، ما با ههان  دی ر و بس مار خمطمرنماک

رو خواه م بود که موضوع اصل  در آن برای کل  روبه

بار اقتصادی کشور و ممردم  های ع    و وضع   فالک  توان واقع   نا 
همای بماالیم  بمورژوازی  خاطر "حیظ نظام" و تأم   م افع عظ م الیه را به

سمان،  متصل به هرم قدرت نادید  گرف  و از کم مار آن گمذشم . بمدیم 
شد، موقع   هاهموری اسمالمم  ایمران در  ب    م  طور که پ ش هاان

مذاکرات وی ، یع   ضرورت تسل م شدن از موضع ضعف، کاممال آشمکمار 
شد  اس . پس از روزها رهرخوان  تبل غات  کاماًل پوچ در ممورد "انمتمهمام 
خون سردار سل اان " و مانورهای دیپملماماتم مک، مشمخمص اسم  کمه 

های کشورهای هاسمایمه و  عبدالله ان، وزیر امور خارهه، در دیدار با مهام
در اظهارات خود خطاب به پ ج عضو دائا  شمورای امم م م ، پمذیمرش 

ویژ  عربستان، تمرکم مه، و  ضرورت ترم م م اسبات با کشورهای م طهه به
دهد که  تما  مصر را تصریح کرد  اس . ای  تغ  ر یکبار   راهکرد نشان م 

الالل  و م طهه خالم  شمد   چه حد دس  سران رژیم والی  در عرصه ب  
 اس . 

های اقتصمادی  بس  رس دن کالن برنامه در امور داخل  کشور ن ر به ب 
فایدۀ رئم مسم  دیمد.  شاار و ب  ها و شعارهای ب  توان در وعد  رژیم را م 

های  هدید برای تمکمرار همامان  ب دی های او چ ری ن س  هر هاله وعد 
ن افت   هش  سال گذشتۀ دورۀ حس  روحانم  کمه  های پوچ و دس  قول

رئ س  مثاًل برای حل بحران مع شت  مردم، حاال آنها را ای  گمونمه بم مان 
مکلف هست د که به طور قماطمع ممانمع همرگمونمه …  ها ک د: "دست ا  م 

های تأم م  ممالم   های اهرای  زیرساخ  افرایش ق ا  شوند" و "دست ا 
 ای را فراهم ک  د." زنج ر 

های چ دوهه  و شرایط بس ار وخم مم  ب ابرای ، با در نظر داشت  بحران
ب   د، بع مد اسم  کمه  رو م  کشور که سران رژیم والی  خود را با آن روبه

خصوص با آمریکا( تصادف  بماشمد.  ای به موضوع مذاکرات )به ورود خام ه
تجربه نشان داد  اس  که در لحظات نهای  و پس از وارد شمدن آسم مب 
عظ م به مصالح کشور و م افع مردم، ناای دۀ خدا بر زم   در نمهمایم  بما 
"نوش دن هام زهر" یا "نرمش قهرمانانه" صرفًا برای "حیظ نظمام" تسملم مم 

توان  پایه م  های ب  گوی  شود. به هر صورت، به دور از پ ش ها م  واقع  
دهمد کمه  گی  که تجریه و تحل ل شرایط مشخص درون کشور نشان مم 

های خطرناک ک ون ،  سران هاهوری اسالم  برای مدیری  فوری بحران
 داری آمریکا" ندارند.  های مال  "خرانه راه  هر رفع یا تخی ف تحریم

برخالف ه اهوهای برخ  از محافل س اس  کشمور در ممورد "خمطمر 
تم مهما ایم   چرخش به شرق" از هانب رژیم والی ، واقع   آن اس  که نمه

های مال  فوری فراروی رژیمم والیم  را  تواند بحران پدیدۀ "چرخش" نا 
های نول برال  در ساختار اقمتمصمادی  حل ک د، بلکه اهرای سه دهه برنامه

تجاری وابسته به دالر که نمظمام -های مال  ویژ  م افع سرمایه کشور، و به
کمم  س اس  به آنها متک  اس ، فعال "چرخش به شرق" را ناماک  یا دس 

 بس ار دشوار کرد  اس !
الماململم  در ارتمبماط بما  های ب   اما از م ظر شرایط و ک ش و واک ش

مذاکرات وی  و نهش نهای  و تع    ک  دۀ آمریکا، صح ه بسم مار بمغمرنمج 
های قالب  در مورد  گرای  اس ، و از هرگونه تحل ل سطح  بر اسا  ذه 

توان و نهش کشورهای دی ر باید پره ر کرد. برای مثمال، در حمالم  کمه 
دار شمد   روس ه نهش واسطه ب   هاهوری اسالم  ایران و آمریکا را عهد 

اش در مرزهای اوکرای ، با آمریکا و  اس ، در ع   حال ب ا بر م افع کل دی
ان ارانه خواهد بود اگر تصمور  تهدید نظام  ناتو درگ ر اس . ب ابرای ، ساد 

 -شود در ای  شکل از مذاکرات ن ابت  ب   دو قدرت ههان  در مورد برهام
شوند یع   مذاکرات  که کاماًل غ رشیاف و در پش  درهای بسته برگرار م 

ضرورت تأم   م افع مل  و بهبود وضع   ممردم کشمور در فمهمرسم   -
های مورد بحث باشد. ای  نوع مذاکرات نم مابمتم  بمدون حضمور  موضوع
ای از ایران، از ضعف شدید هاهوری اسالم  حمکمایم  دارد کمه  ناای د 

عاال م افع مل  را به  مذاکرۀ دو کشور دی ر در پش  درهای بسته واگمذار 
کرد  اس . هاچ   ، در فرای د تجریه و تحل ل عوامل خاره  تأث رگذار بر 
آی د  کشورمان، خطا خواهد بود که اگر از یک سو تصور شود که بمرخمورد 

های امپریال ست  آن اس ، و از سوی  آمریکا به آی دۀ ایران هدا از س اس 
تمراز بما  الالل  همم دی ر، نهش و توان ک ون  دول  روس ه در معادالت ب  

 المللی و  ... ادامۀ منافع ملی و زحمتکشان، تحوالت بین

  ۹ادامه  در صفحه 

ای از ایران، از  این نوع مذاکرات نیابتی بدون حضور نماینده 
ضعف شدید جمهوری اسالمی حکایت دارد که عمال منافع ملی را 

به  مذاکرۀ دو کشور دیگر در پشت درهای بسته واگذار کرده 
است. همچنین، در فرایند تجزیه و تحلیل عوامل خارجی تأثیرگذار 
بر آینده کشورمان، خطا خواهد بود که اگر از یک سو تصور شود 

های امپریالیستی  که برخورد آمریکا به آیندۀ ایران جدا از سیاست
آن است، و از سوی دیگر، نقش و توان کنونی دولت روسیه در 

تراز با نقش و وزن اتحاد شوروی سابق در  المللی هم معادالت بین
مقابله با امپریالیسم و پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه فرض 

 شود. 



۴۱۱۱دی  ۷۱دوشنبه    ۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

زودی به کل م طهه  معدنم  غمرب ممانم م مسمتماو  ص عت  هانائوزن آغاز شد و به
گسترش یاف . ب ابرای  ویژگ  کارگری و طبهات  روش  و آشکاری دارد و نسمبم  

های اخ ر به ن روهای ههادی، در شرایط ک ون  پایه در واقمعم م   دادن اعتراض
ه بش سوس الم مسمتم  ”ندارد، بلکه ب شتر برای توه ه سرکوب مطرح شد  اس .

های اصل  ه بش کاون ست  در قراقستمان اسم ،  که یک  از هریان“ قراقستان
های کاون س  و کارگری همهمان  ای که در اخت ار حرب ژانویه در ب ان ه ۰۱در روز 

 دهد:  گ ری ه بش مردم  در آن کشور را چ    توض ح م  قرار گرف ، شکل
"اک ون در قراقستان یک خ رش مردم  واقع  در هریان اس . از هاان آغماز، 

ها ماه   طبهات  و اهتااع  داشته اس . دو برابر شدن ق ا  گاز مایع  اعتراض
در بازار بور ، تل  ر نهای  بود که کاسه  صبر مردم را لبریر کرد. باید توهه داشم  
که خ رش اخ ر، از تظاهرات  به ابتکار کارگران نی  در هانائوزن آغاز شد، کمه در 

 عال، ستاد س اس  کل ه بش اعتراض  شد.
ه بمش چگونگی تحّول این جنبش نشان دهندٔه سرشت آن است: 

ابتدا به صورت اعتراض  اهتااع  آغاز شد، سپس گسترش یمافم ، و ممجماممع 
افرایش صددرصدی مردها، لمغمو   -های خود کارگری برای مطرح کردن خواس 

ها ]کاهش ن روی کار و مردها و مرایا[، بهبود شرایمط کمار، و آزادی  سازی به  ه
 ۲پ اای  زدند. در نمتم مجمه، در روز  دس  به گردهاای  و را  -فعال   س دیکای 

قشالق[ در اعتصاب عمامومم  فمرو  دی[ کل م طهه مان  ستاو ]م   ۰۲ژانویه ]
ن ر گسترش یاف . قابل تموهمه اسم  کمه از  -آت رائو -مجاور  رف  که به م طهه  

یمل ]کم مسمرسم مومم  بما  ۲هاان روز  مور  ژانویه، کارگران نی  در شرک  ت   مرش 
کسون موب ل آمریکای ، یک شرک  قمراق، و یمک شمرکم   وران و ا  مشارک  ش 

درصد اس ، دس  به اعتمصماب ۰۳های آمریکای  در آن  رو [، که سهم شرک 
و هرار کارگر را ب رون کردنمد ۲۱زدند. در ها   شرک  بود که در دسامبر گذشته 

ژانمویمه[، کمارگمران  ۲. در هاان روز ]های بیشتری نیز در برنامه بود اخراج
کتوبه و قراقستان غرب  و قرل اوردا از آن اعتصاب حاای  کمردنمد.  م اطق نیت  آ

لورم تال تا رتماو  هاچ   ، عصر هاان روز، اعتصاب های معدنچ ان شرک  آرس 
مس  در م طهه  قراغ دی، و کارگران ذوب مس و معدنچ ان مس در شرک  قمراق م 

توان آن حرک  را اعتصاب  عاوم  در کل ص معم   آغاز شد، که در ها   حد م 
های  برای مرد ب شتر، س  بازنشست م   معدن کشور دانس . در ای جا ن ر خواس 

کاتر، حق داشت  س دیکا و حق اعتصاب مطرح بمود. در عم م  حمال، در روز 
های نامحمدود در آتم مرائمو، اورالسمک،  پ اای  ها و را  ژانویه[ تجاع ۲ش به ] سه

کتوبه، قرل تموز، در  بما  کورگان، ترکستان، چ امکم مد، اکم  اوردا، تاراز، تالدی آ
ها م جر بمه  شهرهای م طهه  آلاات  و در خود  آلاات  آغاز شد. بسته شدن خ ابان

ژانویه شد، که در نت مجمه   ۳به  ۲درگ ری رودرروی تظاهرک  دگان با پل س در شب 
 آن، ساختاان شهرداری برای مدت  به تصرف درآمد."

همای  های غرب قراقستان اعتصاب در تابستان گذشته ن ر کارگران مبارز استان
آم ری را سازمان داد  بودند که در نهای  به افرایش دو برابمری  اقتصادی موفه  

مردها م جر شد. اما افرایش دو برابری ق ا  گاز مایع در روز اول ژانویه سمال نمو 
واقمع دسمتماورد  همای انمرژی، بمه م الدی، به دنبال آزادسازی کل  ق ا  حامل

 ص ی  و مردی مبارز   کارگران را در یک روز از ب   برد.
 سلب کامل اعتماد مردم از دولت

های اعتراض  در شهر ص عت  هانائوزن با خمواسم  لمغمو  پس از شروع حرک 
سرع  مورد حاای  مردم م ماطمق کمارگمری قمرار  افرایش ق ا  گاز مایع، که به

گرف ، دول  قراقستان واک ش  به ای  بحران اهتااع  نشان داد که خشم مردم 
توانمد  ژانویه اعالم کرد که نه وزارتخانه  او م  ۳را دوچ دان کرد. وزیر انرژی در روز 

ی ، چمون بمازار اسم  کمه  های م طهه در تع    ق ا  گاز دخال  ک د و نه مهام
ک د. بدی  ترت ب، او در واقع از خود سلب مسئول   کرد.  آی مور  ق ا  را تع    م 

گوید: "ای  ه بش ]اعتراضم [  کورمانوف، یک فعال کاون س  در اورالسک، م 
های  اس  که کارم مدان، ممعمدنمچم مان، و  توهه  اس . در ادامه اعتصاب قابل

ها، و شرایط بد ]کمار  ران دگان کام ون که زیر فشار مردهای ناچ ر، افرایش ق ا 
های دول  مب   بمر  اند. با وهود وعد  ها برگرار کرد  و زندگ [ قرار دارند، در هاه

تعل ق افرایش ق ا  گاز مایع، یا افرایش مردها، مردم دی ر بمه دولم  اعمتماماد 
ندارند. ای  بروز خشم ادامه خواهد داش  و احتاااًل سرکوب ن ر گسترش خمواهمد 

هاهور قراقستان بما درک وسمعم   یاف ." در روز سوم تظاهرات اعتراض ، رئ س
ه بش مردم ، ابتدا تالش کرد که ه بش اهتااع  را کمه در سمراسمر کشمور 
گسترش یافته بود، مهار ک د. در اول   گمام، دولم  را بمرکم مار کمرد و ممعماون 

وزیری م صوب کرد. امما  وزیر عل خان اساایلوف را موقتًا به سا  نخس  نخس 
ای  مانور، مو  باال روند   ه بش اعتراض  را که در آغاز  فهط در ممخمالمیم  بما 

ژانویه، جنبش اعتتترا تی  ۵از روز افرایش ق ا  گاز مایع بود، آرام نکرد. 
هتای ستیتاستی  زحمتکشان عالوه بر مطالبات اقتتاتادی ختواستت

ها حاکم  از  ژانویه، هاه  نشانه ۳.  روز چهارش به مشخای را نیز مطرح کرد
گم مری هم مبمش  آن بود که مردم واقع   شمکمل

اند، و دیم مر نمه از سمرکموب  مردم  را باور کرد 

 انتشار آن در نامه  مردم را  به مثابه کوشش  اول ه ضرور دانست م.
 های کارگری اخیر در قزاقستان های عینی اعتراض زمینه

برای دست اب  به تحل ل  روش  در مورد تحوالت اخ ر قراقستان، قبمل از همر 
های اهتااع  و اقمتمصمادی  چ ر باید تصویر دق ه  از اوضاع آن کشور، س اس 

دول ، و در نهای  نظرگا  زحاتکشان و ن روهای س اس  مترقم  آن کشمور در 
گتنتادی گ ری کل  ن روهای حاکم داش . به ب ان  قبال تحوالت هاری و هه 

، زیوگانوف، صدر کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روستیته
یو   های توده  امروز... سراسر قزاقستان را اعتراضای  تصویر به قرار زیر اس : "

ای است که س  سوا   فراگرفته است... وضعیت قزاقستان پیامد مستقیم فاجعه
پیش ]هر پ [ فروریزی اتحاه جماهیر شدروی سدسیالیست ، هست کشویودن از 

هاری وحش ، که  نظام سدسیالیست  و قدرت شدروی، ]صدرت گرفت[... سرمایه
اند، مرهم را به فقر و محرومویوت  های پس از شدروی هر آن گرفتار آمد  جمهدری

های  که خبرگان  ناگزیر راند، و نابرابری وحشتناک  به وجده آوره. برخالف وعد 
لیبرا  هاه  بدهند، کشدرهای جدید ]پس از فروریزی اتحاه شدروی[ به اعضوای 

هاری جهان  نوقوش آنوهوا را بوه  اند. سرمایه کامل "جهان متمدن" تبدیل نشد 
قیوموت، و  ها و بازارهای ]تأمین[ مداه اولیه، ]تأمین[ منابع نیروی کار ارزان زائد 
های امپریالیست  کواهوش هاه   های ژئدپلیتیک قدرت نظام هر ماجراجدی  پیاه 

است. قزاقستان نیز هر این مسیر لغزان افتواه. صونوایوع مودرن هر مونو وال  
سازی از بین رفت. بخش کاال ]مداه اولیه[ به سرمایٔه خوارجو  واگو ار  خصدص 

شد. بخش نفت به زیر سلطه ِشدران و ِاکسدن مدبیل )آمریکا(، تدتا  )فرانسوه(، 
رویا  هاچ شل )بریتانیا و هلند( هرآمد، و شرکت فرامل  آرسلدرمیتا  اربا  جدید 
صنعت فداله آن کشدر شد. بدرژوازی ندپای قزاقستان که متحد نزهیک سرموایؤه 

بوره.  خارج  است، از استثمار نیروی کار و منابع طبیع  آن جمهدری سوده مو 
درست مانند روسیه یا اوکراین، این بورژوازی در قزاقستان نتیتز در 

. بسویواری از راه "انباشت سرمایٔه اولیه" از هیچ اقدامی فروگذار نکرد
اند. هر قزاقسوتوان نویوز،  ثروتمندترین افراه هر واقع بخش  از هستگا  حاکم شد 

گرفته پس از فروریزی اتحاه شودروی، نوظوام  مانند تقریباً همٔه کشدرهای شکل
هاری وحش  ای اه شد  است. نوابورابوری  کمپراهور معمد  هر سرمایه-الیگارش 

هر آن جمهدری پیدسته رو به افزایش بده  است. مرهم سهم ناچویوزی از هرآمود 
های اجتماعی رو به افتزایتش بتوده  نابرابری ثروت و تنشمل  هارند. 

های  من ر شود  به هرگیری ۱۱۲۲. اعتصا  نفتگران هر جانائدزن هر سا  است
نفر جان خده را از هست هاهند. برخدره مسئدالن کشدر هر موقوابول  ۲۱که هر آنها 

سالگ  برای مرهان و زنوان بوده.  ۱۶این حرکت، باال برهن سن بازنشستگ  به 
گیری ویروس کرونا سران ام افسانٔه "صلح اجتماع " هر قزاقستان را باطول  همه

هالر  ۵٫۵کره. حت  آمار رسم  فقر هم باال رفت. هر حال  که خط فقر جهوانو  
هر روز است، هر قزاقستان از هر هفت شهروند، یک نفر زیر خوط فوقور زنودگو  

تتوانتنتد  درصد خانوارهایی که حتی نتمتیها،  کند. بر اساس نظرسن   م 
 ۰۰درصد افزایش یافتتته استت   ۰۲تا  ۲غذای کافی تهیه کنند، از 

گویند فقط بترای ختریتد غتذا  تول  درصد دیگر از خانوارها هم می
دارند  در همین حال، تعداد میلیاردرهای دالری ]افزایتش یتافتت  و 

هر سوراسور هو سوا  مجموع ثروت آنها تقریباً دو برابر شتده استت  
توریون  های قزاقستان متدقو  نشود  اسوت. بوزر  گ شته، اعتصا  هر شرکت

ها هر مناطق غرب  کشدر بده  است. این مناطوق هر عویون حوا  کوه  اعتراض
هستونود، بواالتوریون سوطوح  -نفت و گاز -تدلیدکنندٔ  اصل  کاالهای صاهرات 

افوتواه  و  خواطور موزههوای عوقو  نابرابری هر کشدر را نیز هارند. هزاران نفر به
ها خشمگین، و خداستار مزههای باالتر بورای جوبوران افوزایوش موداوم  اخراج
ها بدهند. حت  بر اساس آمار رسم ، تدّرم بهای مداه غ ای  هر آن کشودر  قیمت

هوای بورحوق  های کشدر خداست هرصد بده  است... مقام ۱۱هر هو سا  گ شته 
" ]به نهل از ب ان ه گ ادی زیوگانوف، صدر کا ته  ممرکمری مرهم را ناهید  گرفتند.

حرب کاون س  فدراس ون روس ه، با ت تر: "صدای مردم زحاتکش قمراقسمتمان 
 [۳۱۳۳ژانویه  ۰۱باید ش  د  شود" به تاریخ 

ای  تصویر ع    اوضاع قراقستان، در واقع زم  ه مشخص تحوالت اخم مر در 
 توان شرایط را تحل ل کرد.    گذارد که بر پایه  آن م  آن کشور را به ناایش م 

اند که دل ل اصل  و  های م تشر شد  اذعان داشته اکثر قریب به اتیاق گرارش
های اخ ر، دو برابر شدن ق ا  گاز مایع بود که در قراقستمان  اول ه آغاز اعتراض

درصد وسایل نهل ه اس . ای  افرایش ق ا  فشمار  ۹۱سوخ  مصرف  اصل   و 
آورد. مو  وس ع تظاهمرات  درآمد و زحاتکشان آن کشور م  زیادی روی اقشار کم

اعتراض  اخ ر در شهرهای قراقستان، که تموقمایمف دامم  زدن بمه آن را بمه 
نمام و نشمان و  بم “ همای خمارهم  قدرت”مردور و زیر هدای  “ های تروریس ”

ژانویه و با اعتراض کمارگمران شمهمر  ۳دهد، در واقع در روز  نامشخص نسب  م 

 ادامۀ مبارزۀ زحمتکشان قزاقستان برای ...

  ۸ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱دی  ۷۱دوشنبه    ۸   ۴۴۱۱شمارۀ    

ژانویه، پس از آنکه تموقمایمف دسمتمور  ۰به گرارش خبرگراری ها، در روز هاعه 
ت راندازی به قصد کشت  تظاهرک  دگان را داد، درگ ری ها در آلماماتم  کماهمش 

های  عادتًا بما همدف هملموگم مری از  ژانویه، در آلاات ، شل ک ۹یاف . روز ش به 
 نردیک شدن هاع   به م دان مرکری شهر انجام گرف .

اما خطر اصل  در ای  خ رش مردم ، استیاد   ابراری از باف  مت وع قومم  در 
قراقستان اس . ترک ب هاع   قراقستان، که نها   کشور بررگ ههان از لحاظ 

 ۰۵۳درصمد ازبمک،  ۲درصد رو ،  ۳۱ها، شامل  وسع  اس ، در ک ار قراق
هما،  ها، آذری ها، بالرو  درصد اوکرای  ، و ن ر اویغورها، تاتارها، چچ  ها، ارم  

هاس . در م ان کشمورهمای آسم مای  ها، و آلاان  ها، ل توان ای  کردها، لهستان 
م انه، قراقستان ب شتری  ت وع قوم  را دارد. یک ن روی خاره  ممانم مد نم مروی 
پ اان ام    هاع  )که روس ه، ارم ستان، قراقستان، قرق رستان، تاه کستان و 

تواند به ضد خمود  بان  در عال م  بالرو  عضو آن د(، حت  زیر نام عال ات صلح
های گوناگون اس . گیمتم م   بدل شود، زیرا ای  ن رو شامل سربازان  از ای  مل  

ب    شد  اس  کمه آن کشمور از همان و  اس  که در قانون اساس  روس ه پ ش
کم مد.  تمظماهمرات بمه  ح ث   شهروندان روس ه در هر کجا که هست د دفاع م 

آم ر و بر اسا  مطالبات اهتااع  مان د کاهش ق ا  گاز مایع  ای مسالا  ش و 
گم مری  آغاز شد، ول  پس از آن با شّدت و حّدت قابل توهه  ادامه یاف . ای  او 

تظاهرات در ظاهر مهار شد  اس . اما یک خواس  هاچ ان با قمّوت در مم مان 
هاهور باید به تمامایمل ممردم  وزیر هدید و رئ س هاع   باق  ماند  اس : نخس 

 برای انجام تغ  رهای ب  ادی پاسخ ده د.  
ژانویه در پارلاان قراقستان بخش  از استمراتمژی خمود  ۰۰ش به  توقایف روز سه

وزیمر  برای به دس  گ ری ک ترل شرایط را اعالم کرد. او عالو  بر انتصاب نخس 
های قبل  نم مر شمرکم  داشمتمه  ساله، که در دول  ۲۱هدید عل خان اساایلوف 

تما  ۰۱۱۱اس ، نورسلطان نظربایف، رهبر بالم ازع پ ش   قراقستمان از سمال 
را متهم کرد که با حاای  از ظهور "یک کاس " که ثروت کشور را تصاحمب  ۳۱۰۱

ها بود  اس . بازداش   های اهتااع  در ای  سال کرد  اس ، مسئول نابرابری م 
ژانمویمه، بمه اتمهمام  ۹کریم ماس اوف، رئ س سابق سرویس ممخمیم ، در روز 

توقایف سعی دارد از این بتحتران ک د که  های نابخشودن ، تأی د م  خ ان 
. مماسم ماموف از برای تحکیم  ایه های قدرت خود سوءاستفاده کتنتد

 وزیر بود  اس .   نردیکان نظربایف اس  و دو بار در دوران حکوم  او نخس 
وگوی  با ب  ا  خبری قمراقسمتمان از  ش ا ، در گی  سریک ب سابایف، هامعه

آید: نم ماز بمه  سابهه ب رون م  گوید که "دو اولوی  از ای  چالش ب  ای  سخ  م 
های اهتااع  اساس  )در زم  ه  مرد، شرایط کمار، تموّرم( و انمجمام  انجام اقدام

سمال  ۲۱تما  ۳۱اصالحات س اس . ن روی محرک اصل  معترضان، مردان ب   
تری  قشر اهتااع  در قراقسمتمان هسمتم مد. ایم  گمرو  همای  هست د که بررگ

خواه د در زندگ  س اس  شرک  ک  د، زیرا از آنچه در  اهتااع  هوان و فعال م 
ده دگان  اس  که در سال  گذرد راض  ن ست د. ای  گرو  نردیک به رأی کشور م 

هامهموری(  به ام رهان کوسانوف )رق ب اصل  توقایف در انتخابات ریاس  ۳۱۰۱
 رأی دادند. "

  رورت همبستگی با زحمتکشان و نیروهای مترقی قزاقستان
تواند تأث ر مها  بر شرایمط  با توهه به شرایط ملتهب م طهه آس ای م انه که م 

بم مدی  س اس  در کشورهای م طهه و از هاله در کشور ما داشته باشد، ارائه هامع
همای  حمل های اخ ر در قراقستمان و را  های س اس  هیته ای از روند تحول اول ه

ویژ  از آن نظر اها   دارد که در رابمطمه بما  محتال آن ضرورت دارد. ای  امر به
های  از تحوالت اهتااع ، وضع   رژیم حاکم و رابطه نردیک آن با چم م   عرصه

قمبمول نشمان دادن  و روس ه، و هاچ    مطرح شدن برخ  توه هات برای قابل
ای آن،  پ اانان مم مطمهمه سرکوب ه بش اعتراض  کارگران به دس  دول  و هم

 توهه  ب   شرایط ایران و قراقستان وهود دارد.  های قابل مشابه 
های م تشر شمد  ممعمتمهمد اسم   حرب تود   ایران بر پایه ارزیاب  ها و گرارش

تظاهرات کارگران و زحاتکشان قراقستان پایه  ع م م  و طمبمهماتم  و ریشمه در 
های آنها داشته اس ، و ه بمش اعمتمراضم  اخم مر نم مر در خمطموط  نارضایت 
طلبانه بود  اس  و هاه  ن روهای مترق  ههمان و  خواهانه و حق اش ترق  اساس 

اقتمصمادی هم مبمش -س اس -های اهتااع  ها باید از خواس  ویژ  کاون س  به
های کارگری در م اطق ص معمتم  و   مردم  حاای  ک  د. دس  زدن به اعتصاب

گمردد.  مملم  کمردن  معدن  در مان  ستاو به ب ش از یک دهمه پم مش بمازمم 
های اصل  زحاتکشان و ن روهمای ممتمرقم   های نیت  ها شه از خواس  شرک 

های  از قمبم مل  توان هاسان ناونه دار را نا  بود  اس . ای  ه بش کارگری ریشه
های اوکرای  یا حت  بالرو  انهمالب رنم م  دانسم ، گمرچمه هماموار   شورش
گم مرد. الم م مارشم  حماکمم و  های  برای ایجاد چ    انحراف  صورت م  تالش

کمم آن را  ن روهای خاره  سع  خواه د کرد ای  ه بش را تصاحب ک  د یا دس 
فمهمط  های نول برال  نه های خود بکشان د. به باور ما، اهرای س اس  به سود هدف

شدت وخ م کرد ، بلکه بمه  شرایط کار و مع ش  کارگران را در سه دهه گذشته به
از ب   رفت  خدمات اهتااع  ها ان  ضرور ن مر 

گ ری هم مبمشم   هراس  دارند و نه از دست  ر شدن. هاه  شواهد نشان از شکل
آم ر داش  که مصّام به ایجاد تغ  رهای ب  ادی  در نظم حاکم و نهطمه   مسالا 

 آور مستول  بر کشور بود.  پایان گذاردن بر نظام حکومت  خیهان
در سه دهه  گذشته، پس فروریری اتحاد هااه ر شوروی سوس مالم مسمتم  در 

، نورسلطان نظربایف حکومت  دیکتاتوری در قراقستان مستهمر کمرد ۰۱۱۰سال 
سازی ص ایع، حرا  مم مابمع سمرشمار کشمور، و  که پرچادار استبداد، خصوص 

عدالت  در آس ای م انه شد. نظربایف برای حمیمظ و تمداوم نمظمام  تبع ض و ب 
س اس   با باز گذاشت  دس  ال  ارش  وابسته به قشر ممامتماز حماکمم، شمرایمط 

خواری دامم   انیجار اهتااع  ناگریری را به وهود آورد و به افرایش فساد و ران 
داری  قزاقستان در این سه دهه به طور عمده التگتوی سترمتایتهزد.  

درصد نی  قراقستمان بمه ۰۱. تا فروش مواد خام را در  یش گرفته است
های نیت  به ه ب ممالمکمان  شود، و ب شتر سود شرک  بازارهای غرب  صادر م 

همای حماکمم همای  همای دولم  رود و توسعه  ص عت  در برنماممه خاره  آنها م 
های نول برال  به از بم م  رفمتم  خمدممات  چ دان  نداشته اس . اهرای س اس 

همای نمولم مبمرالم ،  اهتااع  ها ان  م جر شد  اس . به عل  اهرای س اس 
ویژ  در م طهه غرب کشور تعط ل شدند که م جمر  وکارها به بخش بررگ  از کسب

ک م مد  های نیت  در ای  م طهه ه وز کار م  به  ب کاری گسترد  شد. فهط شرک 
اند. در م طهه  آتم مرائمو، شمرکم   های خاره  که به طور عاد  در مالک   شرک 

هرار نیر را اخمرا  کمرد. ۲۱نی  ت   ر بدون ه   ماانعت  از سوی دول  یکبار  
های اقتصادی رژیم حاکم برای ب ش از ن ا  از هاع   کشور فمهمر بمه  س اس 

همای  های اقتصادی رژیم س اس  حماکمم در سمال ارمغان آورد  اس . س اس 
سابهه تورم و ق ا  اقالم اساس  مورد ن از زحاتکشان برای  اخ ر به باال رفت  ب 

گذران زندگ  م جر شد  اس .   در حال  که خانواد  نظربمایمف مم ملم ماردرهمای 
آمم مر  ها کارگر و زحاتکش به زندگ  در شرایط حمهمارت شدند، م ل ون نوک سه م 

و ممنوع کردن فعالیت حزب کمونیتستت قتزاقستتتان محکوم شدند. 
انحالل س دیکاهای کارگری مستهل و واقمعم  و همایم مریم  کمردن آنمهما بما 

کمارنماممه  حمکمومم  “ افتمخمارات”آموز و زیر ک ترل دول ، از  س دیکاهای دس 
توقایمف را  ۳۱۰۱نظربایف فهط در یک دهه گذشته بود  اس . نظربایف در سال 

که از معتادان وفادار به وی بود، به های خود نشاند، و خود در مهام دب ر شورای 
 عال  ام    کشور به حکاروای  ادامه داد.  

 
  “تروریسم”مبارزه با “  رده دود”و  دولت قزاقستان

هما و  با گسترش ه بش اعتراض ، که دی ر محدود به آلاات  نبود. گردهاای 
تظاهرات اعتراض  بس اری ن ر در پایتخ  کشور، نورسلطان )آستانه سمابمق(، و 

کتوبه، هانائوزن، آق تاو، تاراز، اورالسک برگرار شمد. در  در شهرهای دی ر، مثل آ
داد. قماسمم “ قاطعانه”مواههه با ای  خ رش مردم ، رئ س دول  ابتدا قول پاسخ 

های ارتباط   هومارت توقایف با صدور مجوز برای مسدود کردن ای ترن  و شبکه
های هارا ، گی : "در مهام رئ س هاهوری، م  ممجمبمورم از امم م م  و  تلی 

 آرامش شهروندان خود محافظ  ک م و ن ران یکپارچ   قراقستان باشم."
هاهور با درخواس  کاک از مسکو و متحدانمش بمرای  اما در پایان روز، رئ س

همای گسمتمرد  در خمار  از کشمور  مواههه با "باندهای تروریست " که "آموزش
اعمالم   اند"، فشار را افرایش داد. او در سخ ان  که از تلویریون پخمش شمد، دید 
امروز ]چهارش به[ با سران کشورهای سازمان پ اان ام    مم مطمهمه ای ”کرد: 

 تاا  گرفتم."
هما، و ورود  العاد ، استمهمرار ارتمش در خم مابمان با وهود اعالم وضع   فوق

ای از روس مه و  آسم مای مم مانمه بمه  ن روهای نظام   کشورهای پ اان م طهه
قراقستان، اعتراض در کشور ادامه یاف . در آلاات ، پایتخ  سابمق، عماملم مات 

هما  اصطالح ضدتروریست  به دستور قاسم هومارت توقایف آغاز شد. ت رانمدازی به
کم مد،  ژانویه  ادامه داش . ناز کل که در آلاماتم  زنمدگم  مم  ۱در روز پ جش به 

نشم م م  کم مد. اکم مون عمد    تواند ما را مجبور به عهب چ ر نا  گوید: "ه   م 
آی د تا به فسماد و ایم  رژیمم پمایمان  ها م  ب شتری، بدون ه   ترس  به خ ابان

دلم مل  ن ار محل  گی : "استراتژی رئ س هامهمور نم مر بم  ده د." یک روزنامه
ن س . او دی ر به ارتش خود اعتااد ندارد و از ن روهای خاره  برای نجات رژیمم 

ترسد. چ م م  چم مری در روز  ک د و از پ وست  سربازان به ه بش م  دعوت م 
 چهارش به در سراسر قراقستان از هانب ن روهای ام  ت  رخ داد  اس ."

نمیمر در  ۳۱۱۱روز پ جش به، وزارت کشمور قمراقسمتمان بمازداشم  حمدود 
زخا  از ن روهای ام  ت  را تمأیم مد  ۰۳۱کشته و  ۳۱های آلاات ، و حدود  خ ابان

اند و هراران نیر در  شود صدها نیر از تظاهرک  دگان ن ر هان باخته کرد. گیته م 
 های ویژ  هست د.  ب اارستان بستری هست د، که  برخ  از آنها تح  مراقب 

 تنش اجتماعی در قزاقستان همچنان ادامه دارد 

 ادامۀ مبارزۀ زحمتکشان قزاقستان برای ...

  ۴۷ادامه  در صفحه 
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هامچم م م  بما دومم م   ۰۲۱۱ما   دی ۰۹قتل عاد بکتاش آبت   در 
سال رد سرن ون  هواپ اای مسافری اوکرای   کمه در آسمامان تمهمران 

های پداف دی سپا  پاسداران سرن ون و به کشته شمدن  وس له  موشک به
گ ا  که اکثر آنان شهروندان ایران  مه م اروپا و آمریمکمای  انسان ب  ۰۰۱

شاال  بودند مصادف شد. آنان در را  بازگشم  بمه کشمور بمرای دیمدار 
 شان هان باخت د. های خانواد 

سرن ون  ه ایتکارانه و عامدانۀ هواپ اای مسافربری اوکرای   و قمتمل 
همایم    نیر و هاچ    قتل عاد بکتاش آبت   در ب اارستان نشمانمه ۰۰۱

پ شه بمودن آن  روش  از ماه   ضد مردم  حکومت  اس  که در ه ای 
 حدومرزی متصور ن س .

حرب تودۀ ایران ضا  ابراز تسملم م  و همامبمسمتم م  بما خمانمواد ، 
بازماندگان، یاران، و هاراهان بکتاش آبت   و هاچ    خمانموادۀ بمررگ 

فه ه در  دوستان کشور، ه ای  هول اک رژیم والی   ه رم دان و فره گ
ک د. ما آزادی فوری و بدون ق د  شدت محکوم م  قتل عامدانۀ آبت   را به

عه دت  ازهالمه زنمدانم مان عضمو کمانمون  و شرط هاه زندان ان س اس 
نویس دگان ایران را خواهان م. را  هلوگ ری از تکمرار چم م م  هم مایمتم ، 

خموا  کشمور بمرای  هادل  و اتحاد عال هاه ن روهای مترق  و آزادی
کاری اس  که ادامۀ حم ماتمش  اندیش و تبه تشدید مبارز  بر ضد رژیم س ه

 بار اس . برای کشور ما و آی دۀ مردم ایران فاهعه
  

 ۰۰۱۱ماه  دی ۰۱حزب تودۀ ایران، 

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران در سوگ بکتاش 
آبتین، شاعر، هنرمند مردمی، و عضو برجستۀ 

پیشگی رژیم  کانون نویسندگان ایران! جنایت
 فقیه را حدومرزی نیست! والیت 

بکتاش آبت  ، شاعر، ه رم د مردمم ، و عضمو بمرهسمتمۀ کمانمون 
های عامدانۀ ممردوران امم م متم   توهه  نویس دگان ایران در نت جه  ب 

فه ه به وضع   مراه  بحران  و خمطمرنماک او، بمر اثمر  رژیم والی  
همان  ۰۲۱۱ما   دی ۰۹های ناش  از آن در روز  ب ااری کرونا و عارضه

باخ . مرگ تدریج  و دردناک آبت  ، دس  و پا بسته در زنمجم مرهمای 
فه ه، قتل عاد ای  ه رمم مد از  ست ر والی   مأموران ام  ت  رژیم مردم

پم مشمه  ای رسوا از ه مایم  شود و ناونه سوی سران حکوم  دانسته م 
بودن نظام س اس  حاکم بر م ه  ما را بار دیم مر در ممعمرض داوری 

 دهد. افکارعاوم  ایران و ههان قرار م 
، تا ک ون از بمکمتماش آبمتم م  شماعمر، ” زاویه“ نوشتۀ مجلۀ ادب   به
و پای “ های  در شهرری، کتاب ۰۲۳۲ساز، و کارگردان، متولد سال  ف لم

، ” انمد هایم را بخ ه کرد  ها، چشم مژ “ ، ” م  که قلم شد نوش  برگردیم
م تشمر شمد  ”  در م اون خودم پدربررگم“ ، ”پ تک“، ”ش اس امه  خلوت“ 

شما   ع وان مست دساز ن ر ف لمام  دربمار   عملم  اس . بکتاش آبت   به
گماهم  عماموم“ نام  مولوی به را در کم مار ”  کاماًل خصموصم  بمرای آ

دربار   لوریس چک ماوریمان ”  ۰۱۲۰اکتبر  ۰۲“ مست دهای  دی ر ازهاله 
 ۰۲۱۲اش دارد. بکتاش آبت   در شهمریمورمما   سازی در کارنامه  مست د

 عضوی  ه ئ  دب ران کانون نویس دگان انتخاب شد. به
بمکمتماش “ بار  آمد  اس :  در اطالع ۀ کانون نویس دگان ایران درای 

آذرما  با عالیم آشکار کرونا به بهداری زندان اوی  مراهعه  ۰۳آبت   روز 
کرد و تا سه روز بعد از آن بدون دریاف  ه   درمان  در مسم مر مم مان 

آبت   به تخم  “ بر اسا  ها   اطالع ه ”  بهداری و ب د سرگردان بود.
ه   خبمری از بم مرون.  ب اارستان زنج ر شد  بود؛ بدون مالقات و ب 

گونه، د  روز ح ات  ابتدای ب ااری در زندان و در ب اارستان طمرف  بدی 
 ۳۳قرارداد زندان زیر فشار ن روهای ام  ت  عاممدانمه تملمف شمد. روز 

هان آبت   به ب اارستان دی ری م تهمل شمد و رونمد  آذرما ، بدن ن اه
درمان در شرایط  وخ م آغاز شد. ب ااری، عوارض آن و فشار روان  د  

ما ، پرشکمان  دی ۰۰ذر  هسم آبت   را تحل ل برد. روز  روز نخس ، ذر 
ناچار او را به خواب مص وع  فروبردند تا شاید بتوان د او را از ممرگ  به

ما ، قلب پرشور بکتاش  دی ۰۹شد  نجات ده د. ظهر  تدریج  تحا ل
 ”آبت   ایستاد.

هارا  دو نویس د  دی ر، ک وان باژن و رضما خم مدان  بکتاش آبت   به
با شکای  وزارت اطالعات هاهوری اسالم   ۰۲۱۲مهابادی، در سال 

در ب دادگا  قموۀ قضمائم مه رژیمم  ۰۲۱۹ما  سال  دست  ر شد و در دی
به شش سال زنمدان ”  اقدام عل ه ام    مل  و تبل غ عل ه نظام“ اتهام  به

محکوم شد که ای  حکم در دادگا  تجدیدنظر ن ر تأی د شمد. آبمتم م  و 
های رژیم والیم   رزمانش در دو سال گذشته در شرایط دشوار زندان هم

گمران نم مر  های شک جه شدن به خواس  زیر انواع فشارها برای تسل م 
قرار داشت د. در اطالع ۀ کانون نویس دگان ایران همامچم م م  نسمبم  

سالم  سه عضو دی ر زندان  کانون یع   رضا خ دان مهابادی کمه  به
ک د، ک وان باژن، و  وپ جه نرم م  اک ون او ن ر با ب ااری کرونا دس  هم

انمد شمدیمدًا  آرش گ ج  که ها   در زمر   زندان ان س اس  و عه دتم 
 ابراز ن ران  کرد  اس .

بشر و ن روهای مترق ، مشخصًا دفاع از صلح ههان  خمواهمد بمود. بمحمث و 
هانبه در مورد ای  موضوع مهم و ن ران ک  د  خار  از ح طه  ایم   تحل ل هاه

نوشتار خاص اس ، اما کاف  اس  اشار  ک  م که باید تالش ورزید و امم مدوار 
بود که آمریکا برای حیظ سلطه و هژمون  در حال افولش نتواند همهمان را بمه 
ورطۀ ای  پرت ا  دهشت اک سوق دهد. در حال حاضر، با گذش  هر روز، خطمر 

شممود. آمممریممکمما و  تممر ممم  عمم ممار مممتممأسممیممانممه هممدی همم ممگ سممردی تمماممام
های بس ار خطرناک  را در تهابل با چ   و روسم مه در پم مش  س اس  بریتان ا 
بم م م   اند. در ای  شرایط، ن روهای چپ و مل  ایران باید با دق  و واقمع گرفته

ویژ  م ران تأث رشان بر مبارز   مردم  در کشور ما را  تحوالت کل دی ههان و به
 هارا  با دفاع از "صلح ههان " مورد نظر داشته باش د. 

ها و رخدادهای فرعم  در ایم  یما آن کشمور  بدون سردرگم شدن در پدید 
توان در قبال مسمائمل حم ماتم  کشمورممان بمه اهماماع نمظمری  ههان، م 

های عال  مؤثر دس  یاف . هاچ  م ،  ای در را  پ شبرد هاکاری گرایانه واقع
ای  خطر بررگ در برابر ن روهای چپ و مل  ایران وهود دارد کمه در صمورت 

گ مری هم مگ سمرد  پ وند زدن مبارزۀ ضددیکتاتوری والی  به گیتاان و سا 
همای  گم مری ها و سا  هدید به نیع امپریال سم، ای  ن روها در باتالق  از بحث

گمرا و  ثار فرو خواه د رف  و اوضاع کشورمان به نمیمع نم مروهمای راسم  ب 
 طلب داخل  و خاره  رقم خواهد خورد. ه گ

 المللی و  ... ادامۀ منافع ملی و زحمتکشان، تحوالت بین
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به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب 
 تودۀ ایران منتشر شد

یابد: طبهه کارگر پر عد  و پر س م   سرع  تحول م  هامعه  معاصر ایران به
آور امپریال مسمم  پذیرد، تأث ر تباه  شود، سطح مدن  و فره    تکامل م  م 

گاهانه  وهدان اهتااع  مم سم ماسم  هماممعمه روبمرو  ب ش ازپ ش با مهابله  آ
های پ دایش تشکل انهالب ، انضبماط، اداممه  گردد. در یک کلاه محال م 

کاری، پ   ری، پایداری، تحل ل درس  وضع، یافت  وسایل ممؤثمر پم مکمار، 
گردد. در ایم   تر م  یافت  شعارهای درس  مبارز  و غ ر  و غ ر  دم بدم آماد 

ک د. ما ایم  تماریمخ را  شرایط بررس  تاریخ گذشته اها ت  ش رف کسب م 
ک  م که ت ها قهرمانان را بستای م و خائ ان و ممرتمدان و یماران  مطالعه نا 

را  را ب کوه م. ای  امری احساس  و تاحدی، عل رغم ضرورت آن، فرع   ن اه
ک  م برای آنکه از آن عبرت اندوزی کم م مم.  اس . ما ای  تاریخ را مطالعه م 

ها با دق  بررس  شود و روش  گردد تا معلوم  ها و شکس  باید دالیل موفه  
شود از چه باید احتراز کرد، به چه چ ر باید توهه داش . در اثر ک ون  ممؤلمف 

نماممه و  آن کوش د  اس  تا ای  اسلوب را مراعات ک د و تماریمخ را بمه در 
 اندرزنامه  انهالب  بدل سازد.

 ادامۀ مبارزه دلیرانه فرهنگیان ادامه دارد...

  (OSSTF/FEESO)رئ س فدراس ون معلاان مدار  متوسطه انتاریو 
 کانادا( -رونوش : کا ته دفاع از حهوق مردم ایران )کودیر 

   codir-canada@gmail.com 
 
 

  یام اتحادیٔه سراسری آموزش و  رورش بریتانیا
های صنفی  انگلستان به شورای هماهنگی تشکل  لندن،

 فرهنگیان ایران، 
 

 رفهای گرام ،
همای  ما در مهام دب رکمل

مشترک اتحادیه  سراسمری 
 (NEU)آموزش و پرورش 

در بریتان ا هابست   ایم  
اتحادیه را بما ممعملمامان و 
کارک ان آموزش و پمرورش 
در سممراسممر ایممران ابممراز 

ک  م که هراران تم  از  م 
همای  آنها در روزها و هیتمه

اخ ر، دس  بمه اعمتمراض 
 اند. زد 

ما حاایم  کماممل ایم  

اتحادیه را از اعتراض کارک ان آموزش  به بودهه  ناکاف  آمموزش و پمرورش، 
سازی مم ماسمب   ب دی معلاان، و سر باز زدن از یکسان اهرا نکردن طرح رتبه

 ک  م.  حهوق بازنشست   معلاان بازنشسته اعالم م 
همای صم میم   هاچ   ، ما هابست   کامل خود را با رهبران اتمحمادیمه

اند، از هالمه  های ایران آنها را به زندان انداخته ک  م که مهام معلاان ابرار م 
[ در شرایط سخمتم  در ۰۲۱۲]  ۳۱۰۳دان م از سال  اسااع ل عبدی، که م 

زندان اس  و سالمتش هاچ ان مایه  ن ران  اس ؛ و رسول بمداغم ، عضمو 
شهر، که طبق خمبمرهما، در  اسالم-ه ئ  مدیر  کانون ص ی  معلاان ایران

 های روز ش به دست  ر شد  اس . هریان اعتراض
حق اعتراض، حق تشک ل اتحادیه  ص ی  و پ وست  به آن، و حمق اقمدام 

ی ، هرو حهوق ب  ادی بشر اس . اتمحمادیمه  هاع  به ع وان فعاالن اتحادیه
ی  و  سراسری آموزش و پرورش بریتان ا، که سازمان  متعهد به حهوق اتحادیه

حهوق بشر اس ، خواستار آزادی اسااع ل عبدی، رسول بمداغم ، و همامه  
 های ص ی  دست  ر شد  در ایران اس . رهبران اتحادیه

خواه م که حق ممعملمامان و کمارکم مان  ها و مسئوالن ایران م  ما از مهام
ده ، آزادی تشکل، و آزادی ب ان، از هماملمه حمق  آموزش  را برای سازمان

آم ر، بدون تر  از مداخله، تضا   ک  د. همامچم م م ، مما  تجاع مسالا 
همای رهمبمران  خواهان پایان دادن به اذی  و آزار، و اهمحماف بمه خمانمواد 

 های ص ی  دست  ر شد  هست م. اتحادیه
 

 با هابست  ،
     

د، دب رکل مشترک ری بوست      م 
وی  کورت  ، دب رکل مشترک   ک 
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اند: شم ملم  ) طور شایان توهه  وارونه شد  چهار کودتای ناادی  اک ون به
( و بول وی )۰۲۹۹/ ۳۱۱۱(، ه دورا  )۰۲۰۰/  ۰۱۱۳(، پرو )۰۲۳۳/  ۰۱۰۲
دس  ن روهای س اس  ه اح افراط   (. هر یک از ای  کودتاها به۰۲۱۹/  ۳۱۰۱

دهم  و همدایم  شمدنمد.  متحد  سازمان راس  با حاای  ارتش و دول  ایاالت
/  ۳۱۳۳که "گابریل بوریک" از ائتالف "در را  کمرامم " در ممار   ه  ام 
هاهور ش ل  سموگم مد یماد کم مد تما آن زممان  در مهام رئ س ۰۲۱۰فروردی  

 ۳۱۳۳گرای دی ری هم در قدرت خمواهم مد بمود. در ژانمویمه  های چپ دول 
هاهور ه دورا  خواهمد بمود و در بمولم موی و پمرو،  "ش ومارا کاسترو" رئ س

اک ون قدرت را در  هاهور "پدرو کاست و" هم هاهور "لوئ س آر " و رئ س رئ س
شان به مبارز   دس  دارند. آر ، کاست لو، کاسترو، و بوریک در کارزار انتخابات 

با ن روهای س اس  زن د  و نابکار با گرایش فاش ست  و داشت  پ وند نردیک بما 
متحد  روی آوردند. آشکار بود که واش م متم  قصمد داشم  ایم   دول  ایاالت

تم م م ما  م ظور در  گرا را در های ا  قدرت ب شاند تا هدفش به ن روهای فاش س 
انداخت  ن روهای چپ در سراسر آمریکای الت   تحمهمق بمخمشمد. امما آر ، 

های گسترد  کارگران و دهمهمانمان،  کاست و، کاسترو، و بوریک با تک ه بر ائتالف
زوال  ثبات و موق  شهری، و طبهه متوسط رو به های ب  نوا در شغل شاغالن ب 

های مردم در مبارزات  یاب  تود  توانست د پ روزم دانه سر برآورند. بس ج و سازمان
همای کمارائم مب  انتخابات  ای  کشورها از فالت مرتیع بول وی گرفته تما دشم 

 ک  د  بود. ه دورا  تع    
 شکستن نولیبرالیسم  درهم

گوستو پ  وشه واز ب   رفت  طرح های سوس ال مسمتم   پس از کودتای ژنرال آ
، ش ل  آزمایشم ما  پم ماد  ۰۲۳۳/    ۰۱۰۲هاهور سالوادور آل د  در سال  رئ س

های نول برال  گردید. سپس پ  وشه با آوردن مکتب اقمتمصمادی  کردن س اس 
های چم مدمملم متم   ها را برای شرک  ش کاگو یا پسران ش کاگو، بهتری  معامله

ویژ  در ص ع  مس شم ملم  را ممامکم  سماخم ،  متحد  به مستهر در ایاالت
همای  ال  ارش  ش ل  را از دادن مال ات آسود  کرد، و ب شتر خدمات و بمرنماممه

عاوم  ضروری مان د مدیری  حهوق بازنشست   را به بخش خصوص  سمپمرد. 
دوام ب اورد، فشمار  ۰۲۱۱/    ۰۱۱۱آنچه باعث شد رژیم کودتای  پ  وشه تا سال 

های سوس ال ست  و همامچم م م   یافته و گرو  ددم شانه عل ه کارگران سازمان
داشت  نرخ باال برای مس بود. چرخش به سوی دموکراسم  پمس از سمال  ن ه

هما  ها یا ائمتمالف حمرب نام ک سرتاس ون ب   ل برال با توافه  به ۰۲۱۱/    ۰۱۱۱
های نول برال  بلکه ت هما بمرای  قصد از ب   بردن س اس  برای دمکراس ، نه به

 ها صورت گرف . برگرداندن ارتش به پادگان
ای فهط ش لم مایم   های دوران پ  وشه پدید  ها به س اس  تسل م شدن ل برال

و فمروپماشم   ۰۲۳۱/  ۰۱۹۱های دهه  نبود. بحران بده  ههان سوم در سال
حتا توانای  نم مروهمای چمپ را  ۰۲۰۱/    ۰۱۱۰اتحاد هااه ر شوروی در سال 

برای پ ش هاد هر برنامه سوس ال ست  هدید در نطیه خیه کرد. در ای  دور  بمود 
گذاری آمریکمای التم م   الالل  پول به عامل  مهم در س اس  که ص دوق ب  

آوری کماهمش خمدممات در بمخمش  های  که توانای  تاب تبدیل شد و به هامعه
های ریاضت  را تحا ل کمرد. زممانم  کمه صم مدوق  عاوم  را نداشت د، رژیم

خواستار ریاض  اقتصادی در پمرو شمد،  ۰۲۰۰/  ۰۱۱۳الالل  پول در سال  ب  
گرای پرو، دس  به کودتا زد تا کم م مر  و  هاهور راس  آلبرتو فوه اوری، رئ س

دس  گ رد. در کشمورهمای دیم مر چم م م   قو  قضائ ه را برچ د  و قدرت را به
ممدار آن کشمورهما در بمرابمر  های س ماسم  کودتای  ضروری نبود، زیرا ل برال

الالل  پول تسل م شدند. چ د ما  پ مش از کمودتمای  های ص دوق ب   س اس 
هاهور وق  ونروئال بسته  نیع خودش، کارلو  آندر  پرز، رئ س فوه اوری به
همای سموخم  تصمویمب کمرد.  الالل  پول را با کاهش بس ار یارانه ص دوق ب  

نمام شمورش  ای بمه ای به خم مرشم  تمود  اهرا درآوردن چ    بسته  ریاضت  به
ای هموان  بخش افسر نظامم  "کاراکازو" در ونروئال م جر شد. ای  خ رش الهام

مش  انضباط   های ناش  از خط دنبال آن خشون  اسم هوگو چاوز گردید و به به
فرمان صم مدوق  های ریاضت  به م ظور پ اد  کردن س اس  هاهور پرز به رئ س
ای شد تا چاوز به عرصه  زندگ  س ماسم  کشمانمد  شمود.  الالل  پول ان  ر  ب  

/   ۰۱۱۹که چاوز تصا م گرف  برای انتخابمات ریماسم  همامهموری  ه  ام 
زبان مردم ونروئال سخ  گی ، بلکه صدای  ت ها به ونروئال نامرد شود، نه ۰۲۰۰

تری  م طهه آمریمکمای التم م  و بمه ممرز ممکمریمک و  او به پاتاگون ا، ه وب 
متحد  رس د. او با ب ان  رسا و ش وا با دیدگاه  پرصالب  بمه افشماگمری  ایاالت

ای  نول برال سم پرداخ . چاوز برای  عه د  بود که چ    ش و  اقتصاد سم ماسم 

ای ضمد  چ ری هر گرس    کش دن هاع  ممردم نم مسم . چماوز بما بمرنماممه
نول برال سم و دورناای  از انهالب بول واری در هاه قار ، انهالب  که از نام س اون 

بخش و بررگ دوران تسلط اسپان ا در قمار  آممریمکمای  هوی رهای  بول وار، مبارز 
الت   گرفته شد  اس ، در انتخابات به پم مروزی دسم  یمافم . ایم  پم مروزی 

بخش ط ی  از ن روهای س اس  در سراسر آمریکمای التم م  و کمارائم مب  الهام
بران  ر ای که کشورهای ای  قار  از آن پس با شتاب  بس ار ناای دگمان  گردید. توهه

(، آرژانت   )۰۲۹۱/  ۳۱۱۰رهبری برگریدند: هائ ت  ) س اس  ن روهای چپ را به
(، بمولم موی )۰۲۹۲/   ۳۱۱۳(، اروگوئه )۳۱۱۲/۰۲۹۳(، برزیل )۰۲۹۳/ ۳۱۱۲
(، ۰۲۹۱/   ۳۱۱۰(، اکمموادور )۰۲۹۳/   ۳۱۱۱(، همم ممدورا  )۰۲۹۳/   ۳۱۱۱

/  ۳۱۱۹(، پماراگموئمه )۰۲۹۰/   ۳۱۱۹(، گواتماماال )۰۲۹۱/   ۳۱۱۰ن کاراگوئه )
(. ماک  اس  گرایش بمه چمپ همامه ایم  ۰۲۹۹/ ۳۱۱۱( و السالوادور )۰۲۹۰
طورقطع گشایش  برای یمافمتم   انداز  چاوز و انهالب کوبا نباشد، اما به ها به تشکل

ممتمحمد   رف  از نول برال سم شد. تلی ه  از ه گ غ رقانون  ایماالت های برون را 
 -۳۱۱۹/۰۲۹۱  -۳۱۱۰(، بحران ممالم  همهمانم  )۰۲۹۳/   ۳۱۱۲عل ه عراق )

متحد  در سطح ههان، زم  ه را بمرای  (، و شک  دگ  عاوم  قدرت ایاالت۰۲۹۰
شمد فمراهمم  سوی چپ" نمامم مد  مم  سربرآوردن آنچه "مو  س اس  چرخش به

 ساخ .
 های چندالیه و ترکیبی فالی از جنگ

همایم   ای  مع   ن س  که در سرزم   متحد  به گری ایاالت پذیری سلطه آس ب
خلوت خمودش  ح اط ۰۳۱۳/  ۰۹۳۲متحد  بر اسا  دکتری  مونرو در  که ایاالت
گرا اهماز  خمواهمد داشم  بمدون  ک د هر ه بش سوس ال ست  یا چپ قلاداد م 

را  افمتمادن ممو  سم ماسم   وتازی که پس از بمه چالش پا ب  رد. نخست   تاخ 
همامهمورش، ژان  چرخش به چپ انجام گرف  در هائ ت  بود، کشوری که رئ مس

برک ار شد )او پ ش از  ۰۲۹۲/  ۳۱۱۲برتراند آریست د، با کودتای  شریرانه در سال 
آزممود   ۰۲۰۱/    ۰۱۱۰متحد  در سال  ای ، کودتای دی ری را با حاای  ایاالت

بار دی ر به قدرت بازگردد(. در حمهم مهم ،  ۰۲۰۲/ ۰۱۱۲بود اما توانس  در سال 
متحد  و فرانسه ربود  و به آفریهای ه وب  فرستاد  شد و  آریست د از سوی ایاالت

ممتمحمد   را  افتاد. کودتای ایاالت سازی متحدان س اس  او به در هاان موقع پاک
عل ه آریست د در کشور هائ ت  پ ج سال بعد با کودتای  در کشور ه دورا  عملم مه 

آم ر او و فرستادنمش  هاهور م تخب ل برال و برک اری خشون  مانوئل زالیا، رئ س
سمروصمداتمر و  به هاهوری دوم   ک  ادامه یاف . ای  کودتاها در ک ار راهبرد ب 

متمحمد  و الم م مارشم   های  چ دالیه و ترک ب  با هادست  ایاالت تر ه گ خش 
های  اقتصمادی،  کارگ ری ه گ عال درآمد تا با به راست  آمریکای الت   به دس 

ای دی مر، ممخمالمیمانشمان را  های خصاانه دیپلاات ک، تبل غات ، و سلسله اقدام
 انروا کشاند  و به آنان آس ب برسان د. به

همای  های چ دالیه و ترک ب  پ ش از ایم  از سمال ش ردها و ترف دهای ه گ
تموان از تمالش  اند که مم  اندازی و بسط یافته عل ه کوبا را  ۰۲۲۱/    ۰۱۱۱دهه 

برای م روی کردن کوبا از را  نپذیرفت  آن در سازمان کشورهای آممریمکمایم  در 
همان کمردن  )مکریک در موضع مخالف قرار داشم (، بم  ۰۲۲۰/    ۰۱۱۳سال 

الالل  بما  ها و محاصر  )اتحاد شوروی در هابست   ب   اقتصاد کوبا از را  تحریم
های تبل غات ، شامل بدگوی  از  اثر ساخ (، ه گ ها و محاصر  را ب  کوبا تحریم

آم ر ازهاله تمهماهمم  رهبری حرب کاون س  و خوارشااری آن، و اعاال خشون 
ممورد اقمدام  ۱۲۹( و ۰۲۲۱/    ۰۱۱۰ها در سال  نظام  و تروریست  )خل ج خوک

های چ دالیمه  ترور س اس  اما ناموفق عل ه هان کاسترو نام برد. ای  ال وی ه گ
های  هدید از قانمون  و ترک ب  عل ه بول وی، ن کاراگوئه، و ونروئال با تصویب شکل

همرم  های چپ در پاراگوئه )اعمالم م رله سالح( عل ه گرایش کارگ ری قانون به )به
همامهمور  هرم عل ه رئ مس ( و در برزیل )با اعالم۰۲۱۰/  ۳۱۰۳عل ه لوگو در سال 

و دست  ری غ رقانون  لوئ س ای اس مو  ۰۲۱۳/  ۳۱۰۱خانم دیلاا روسف در سال 
اهرا درآممد. کمودتمای  ( به۰۲۱۰/ ۳۱۰۹هاهور پ ش   برزیل در سال  لوال، رئ س

در اکوادور بما  ۰۲۱۳/    ۳۱۰۱هاهور ل    مورنو در سال  نیع خود از سوی رئ س به
بار هارا  شد: دس  کش دن از اداممه رونمد قمانمونم  عملم مه  زدوب دی مص ب 

متحد  و تسل مم همولم مان آسمانمژ، یمکم  از  های نیت  چ دمل ت  ایاالت شرک 
همای  ل کس )پ اه د  شد  به سیارت اکوادور در ل دن( به مهام گذاران ویک  ب  ان

الالل  پول. برپا ساخت   بریتان ا بهازای دریاف  اعتبار مال  با پشتوانه  ص دوق ب  
متحد  و کانادا عل ه انهالب بول واری در ونمروئمال در  گرو  ل اا با مه دس  ایاالت

هاهمور بمرای  و با دستبرد به م ابع ونروئال و تراش دن رئ س ۰۲۱۱/  ۳۱۰۰سال 
چالش کش دن مشروع   روند س اس  ونروئال هارا  شمد.  م ظور به ای  کشور به
همای "حمهموق بشمر"ی و  متحد  بما پم مهمان شمدن پشم  ارزش دول  ایاالت

وتازی شدید را عل ه مردم کشورهای آمریکای الت م   "دمکراس "خواه  را  تاخ 
 و م طهه  دریای کارائ ب گشود.

 بازگشت چپ
گما   پدید   چپ در آممریمکمای التم م  هم م 

ای یکپارچه نبود  اس . ن روهای چمپ در  پدید 

عقربٔه سیاسی در آمریکای التین به 
 چرخد سمت چپ می

  ۴۷ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱دی  ۷۱دوشنبه    ۴۷   ۴۴۱۱شمارۀ    

 ۰۲۱۱/  ۰۱۹۱و  ۰۲۳۱/  ۰۱۰۱های  های دهه های سال گذشته از دیکتاتوری
آس ب زیادی دید  بودند، هراران ت  از اعضا و هوادارانشان کشمتمه شمدنمد، و 

های هدید چمپ از دسم  رفم .  ای و عال  برای نسل های اندیشه هاه آی  
از پدید   چپ در آمریکای الت   بازیمابم   ۰۲۰۱/ ۰۱۱۱های دهه  آنچه در سال

همای  های دوراندیشانه چاوز، و ه بمش شد تبلور سرسخت  انهالب کوبا، رهبری
ای تاز  بود که عبارت بودند از: مخالیم  بما ریماضم  اقمتمصمادی و  اهتااع 

همایم  بما  های بوم  ن اکر ( و هاچ    ه بمش ویژ  ضد هامعه نژادپرست  )به
همای  ویژ  حهوق زنان و حمهموق اقملم م  خواس  گسترش حهوق اهتااع  )به

همای  های  ممتمیماوت از آیم م  ه س ( و پویش و پ وند سازگار با طب ع . آی  
گذشته در اندیشه چپ پدید آمد، ازهاله ن روهای  که خوانش و تعریی  هدید از 

ک  د )مان د هریان  ن روم د که از ال وی "زاپات سمتما"هما در  چپ را ناای دگ  م 
 الهام گرفته اس (.  ۰۲۰۲/  ۰۱۱۲ها در سال  مکریک و پ دایش آن

همای ممخمتملمف را  اها   هوگو چاوز در ای  اس  که او توانس  ای  هریان
همای سم ماسم  را  های س اس  ب   کسان  که حمرب گردهم آورد و بر بدگاان 

دان د و آنان  که ممبمارز  را از مسم مر  هاوار ک  د  فعال   و مبارز  س اس  م 
وهود آورد.  ب   د غالب شد و پ وند و اتحاد ب   آنان به های اهتااع  م  ه بش

در پ  پ شرف  س اس  سترگ چاوز در ونروئال و در ایم  قمار  بمود کمه دیم مر 
 تشک الت اهتااع  چپ ناود یافت د.

/  ۳۱۰۲و مرگ چاوز در سمال  ۰۲۹۱/    ۳۱۰۱اما سهوط نرخ کاالها از سال 
متحد  تاام شد. کودتا بمر ضمد اوو  سود دستورکار امپریال ست  ایاالت به ۰۲۱۳

طرزی عج ب از سموی  زیر نام "دموکراس " به ۰۲۱۹/    ۳۱۰۱مورالس در سال 
هما و  ها خودشان را در ک ار نمژادپمرسم  شد. ل برال ن روهای ل برال حاای  م 

همای" بمولم موی  متحد  آنان را زیر نام "دموکرات های  که دول  ایاالت فاش س 
تصمویمر کشم مدن  متحد  بما بمه کردند. ایاالت پذیرفته بود احسا  آسودگ  م 

رهبران کوبا، ن کاراگوئه، و ونروئال هاچون "گرو  سه مستبد" مموفمق شمد در 
های  از چپ را که حاال از اتحماد بما فمرایم مدهمای  چپ شکاف  ب  دازد و بخش

انهالب  در ای  کشورها مشوش بودند، توانس  هدا ک د. پ روزی ه گ چ دالیمه 
ها و رشد آن، در بس اری از کشورهما تمأخم مر  و ترک ب  در کاشت  تخم ای  تیرقه

های  مان د بمولسمونمارو در بمرزیمل  بازگش  چپ را سبب شد و برای نوفاش س 
ها هم موز  شرایط  فراهم آورد تا قدرت را در دس  گ رند. تأث رگذاری ای  شکاف

باق  اس  و ن روهای مترق  در ش ل ، کلاب ا، و پرو زبان و ادب ات تبملم مغماتم  
م ظور ادامه دوری کردن از کوبا، ن کاراگوئه، و  متحد  به وپرداخته ایاالت ساخته

ناپذیر بودن ادامه یمافمتم   وهود، امکان برند. باای  ونروئال را با اشت اق به کار م 
های ریاضت  توانس  ن روهای چمپ را  بار س اس  دائا  شرایط ع    هالک 

سوی سوس الم مسمم  آورد و به حاله متهابل دس  برن د. ه بش به دوبار  گردهم 
مورالس در بول وی از هم نپاش د و باشهام  در برابر رژیم کودتا ایستادگ  کرد و 

گ ری کرونا هم از پای ن شمسم  و  سپس برای برگراری انتخابات در زمان هاه
دسم  گمرفم .  با کسب اکثر آرا قمدرت را دوبمار  بمه ۰۲۱۱/   ۳۱۳۱در سال 

های متاایل به چپ در ه دورا  درحالم  کمه پمس از  ن روهای چپ و ل برال
/  ۳۱۰۰و  ۳۱۰۲سرکوب شدند، در انتمخمابمات  ۰۲۹۹/ ۳۱۱۱کودتای سال 

ای سخ  روی آوردند )به گیته کمارشم ماسمان تمهملمب  به مبارز  ۰۲۱۰و   ۰۲۱۳
شان هلوگ مری کمرد(. شم موممارا کماسمتمرو در  گسترد  در انتخابات از پ روزی

/  ۳۱۳۰شکس  خورد، درنهای  در سال  ۰۲۱۳/   ۳۱۰۲ه دورا  که در سال 
تری  رأی به پ روزی رس د. در پرو ائتالف  بس ار شمکم م مد   با کسب ب ش ۰۲۱۱

پ رامون نامردی یک  از رهبران اتحادیه معلاان پرو یع   پدرو کاست لمو شمکمل 
گرف  که با تیاوت  اندک در برابر نامرد ه اح راس  )دختر آلبرتو فموهم ماموری، 

نیع خود دسم  زد  بمود( در  هاهور پ ش   که در دوران خود به کودتا به رئ س
سموی  هاهوری پ روز شد. درحال  که در بول موی هم مبمش بمه انتخابات ریاس 

سوس ال سم ریشه دواند  و با دستاوردهای چهارد  سال رهبمری اوو ممورالمس 
ریشمه   ن روم دتر شد  اس ، سوس ال سم در ه دورا  و پرو در عاه  بس ار کم

همایم    بمردن سم ماسم  سمبمب پم مش  اک ون به دارند.  پدرو کاست لو در پرو هم
 روانه تا حد زیادی از ه بش خود به ک ار زد  شد  اس . م انه

سموی چمپ را  نرخ کاالها که ب س  سال پ ش مو  س ماسم  چمرخمش بمه
بران  خ  هاچ ان پای   اس . اما اک ون با حضور و مشارک  چ   در سراسمر 

وهود آمد  اس . حضور فعال چم م  بمرای  آمریکای الت   شرایط  متیاوت به
ای  مع   اسم  کمه  گسترش طرح کارب د و هاد  در سراسر آمریکای الت   به

ای هدید برای توسعه در م طهه فراهمم  های مال  گذاری چ   سرچشاه سرمایه
طور فراگ ر پذیرفته شد  اس  که طرح کارب د و  ک د. در آمریکای الت   به م 

الالل  پمول  های ص دوق ب   هاد  پادزهری اس  در شیا یافت  از ساوم برنامه
انمد.  اعتبار هم شمد  و نسخه ریاض  اقتصادی نول برال  که تا م ران زیادی ب 

گذاری اندک  که در آمریمکمای التم م  کمرد  اسم ، در  متحد  با سرمایه ایاالت
تواند بر قدرت نظام  و دیپلاماتم مک خمود  گذاری چ   ت ها م  رویاروی  با سرمایه

تک ه ک د. ب ابرای ، آمریکای الت   به هبهه اصل  در ه گ سرد تحا ل  آمریکما 
های تاز  به چپ، چ   نهمش  بر ضد چ   تبدیل شد  اس . در هر یک از چرخش

هاهور آی مد   ها   دل ل اس  که ش ومارا کاسترو، رئ س مها  خواهد داش . به
اش به پک  خمواهمد بمود،  دانم مل  ه دورا ، گیته اس  نخست   سیر خاره 

هاهور ن کاراگوئه، تصا م گرف  هاهوری خلق چ   را در ممهمام  اورت ا، رئ س
رسا   بش اسد. از مکریک تا شم ملم   ت ها ناای د  قانون  چ   در سازمان ملل به

همای  بسا ای  امر گمرو  هم زد  و چه تردید به گذاری چ   توازن ن روها را ب  سرمایه
متحد   تاب د گردهم خواهد آورد. ایاالت ای که هاکاری با یکدی ر را برنا  س اس 

همایم  از  در تالش اس  تا چ   را حاکا ت  "دیکتاتوری" ب اایاند تما آن بمخمش
های انهالب  کوبا و  ن روهای مترق  که پ ش از ای  برای بدگاان  نسب  به برنامه

 اند، در ک ار خود ن ه دارد.  ن ر انهالب بول واری آموزش دید 
انتخابات بس ار مها  در برزیل و کلاب ا برگرار خمواهمد  ۳۱۳۳/۰۲۱۰در سال 

ها پم مشمتماز اسم  و اگمر راهمبمردهمای  شد. در برزیل، لوال در هاه نظرس ج 
های چ دالیه و ترک ب  نتوان د او را از ای  پ شتازی بازدارند، بازگشم  او بمه  ه گ

همایم  کمه بمه لموال شمد  او را در  ریاس  هاهوری نویدبخش اسم . حماملمه
همای  رود که از سازش با ال  مارشم  هایش ت دروتر ساخته اس  و گاان م  دیدگا 
شد  در برزیل بپره رد و در پشت بان  از فرای دهای انهالبم  در بمولم موی،  نهادی ه

های چپ در هاهای دی ر در نمهمش  کوبا، ن کاراگوئه، و ونروئال و هاچ    دول 
دهمد کمه  های لوال و دیلاا روسف نشان مم  متحدی پایدارتر درآید. تیس ر دیدگا 

آنان روابط نردیک  با چ   برقرار خواه د کرد تا تأث ر فشارهمای ویمرانم مر قمدرت 
ممتمحمد  کمه در آن  متحد دیری مه ایماالت -اثر سازند. کلاب ا متحد  را ب  ایاالت

گم مرد م ظور حیظ قدرتش از خشون  بهر  م  ای غ رل برال به حاکا   ال  ارش 
ماک  اس  پ روزی گوستاوو پترو، نامرد محبوب ن روهای چپ را شاهد باشمد.  -

های اعتراض  ضد ریاض  اقتصادی در کلاب ا، س اس  ای  کشمور را از  حرک 
ک م مد  بمرآممد کمارزار  گ ری کرونا مشخص کرد  اس  و شاید تع    پ ش از هاه

انتخابات  آی د  هم باشد. اگر لوال در برزیل و پتمرو در کملمامبم ما پم مروز شمونمد، 
تر خمواهمد  ای هدید را نوید داد  و به آن نردیک انداز آمریکای الت   م طهه چشم

متحد  و هاچ م م   اندازی که با ریاض  اقتصادی و چپاول ری ایاالت شد، چشم
 خوان  نخواهد داش . تسل م س اس  به آن هم

 ادامۀ عقربٔه سیاسی در آمریکای التین  ...

ها و عماملمکمردهمای رژیمم  م جر شد  اس . گسترش نارضایت  مردم از س اس 
گو نبودن رژیم س اس  حاکم به مطالبات طب ع  و قانون  کارگران،  حاکم و پاسخ

ها انجام د  اس . هم مبمش  به تظاهرات اعتراض  و آمدن زحاتکشان به خ ابان
همای خمارهم  در قمراقسمتمان، ممؤلمیمه   اخ ر به عل  حضور چشا  ر شمرکم 

ضدامپریال ست  هم دارد. کارگران به چشم خمودشمان نمتم مجمه  -ضداستعااری
 ب   د. داری خاره  را م  ها و مالک   سرمایه سازی خصوص 

اش با ایم   هاسای   قراقستان با چ   و فدراس ون روس ه، و مرزهای طوالن 
های ای  دو کشور هامسمایمه  های  در م ان حکوم  تردید حساس   دو کشور، ب 

بسا  های مشخص و چه در رابطه با تحوالت دو هیته گذشته ایجاد کرد  و واک ش
قمبمولم   خواهانه و قابل ای را باعث شد  اس  که به باور ما وهاه  ترق  عجوالنه

ای بما  ندارد. رس دگ  نکردن رژیم س اس  قراقستان )که روابط نردیک و دوستانه
های مردم زحاتکش، زم  ه را بالهو  برای دخال   روس ه و چ   دارد( به خواس 

ویژ  کمه  به  آورد، خاره  )به هر شکل( در ای  کشور بررگ آس ای م انه فراهم م 
س دیکاها اهاز   فعال   در قراقسمتمان نمدارنمد تما   خوا  و چپ، و های ترق  حرب

ده  ک  د. بر اسا  اطالعات م تشر شد ، شمامار  بتوان د زحاتکشان را سازمان
نهاد یا غ ردولت ( در قراقستان وهود دارنمد کمه  های مردم زیادی سا  )سازمان

همای نماسم مونمالم مسمتم  یما  در هواداری از رژیم حاکم در آن کشمور، هم مبمش
های غرب  را ترویج و در سایه  حاای  حکوم ، عل مه چم م  و روسم مه  س اس 

ک  د. حرب تود   ایران با دخال  خاره ، چه به صورت مستمهم مم و  تظاهرات م 
های وابسته برای بمه انمحمراف کشمانمدن  چه به صورت حاای  از افراد و هریان

کم مد.  شّدت محکموم مم  های مردم ، قاطعانه مخالف اس  و آن را به اعتراض
همای  های اطالعات  کشورهای امپریال ست  از را  ایم  نموع دخمالم  سازمان

همایم  بمرای  مسته م و غ رمسته م مترصد ایجاد فرصت  برای ایمجماد پمایم ما 
های ایذای  عل ه فدراس ون روس ه و هاچ    چ   با هدف  ده  فعال   سازمان

 اند. گسترش هژمون  امپریال سم در ای  م طهه  حسا 
حرب تود   ایران هابست   خود را با زحاتکمشمان قمراقسمتمان و نم مروهمای 

خوا  آن کشور در مبارز  برای تحهق عدالم  اهمتماماعم  و  سوس ال س  و ترق 
 ک د. ها و حهوق دموکرات ک ابرار م  آزادی

 ادامۀ مبارزۀ زحمتکشان قزاقستان برای ...



۴۱۱۱دی  ۷۱دوشنبه    ۴۳   ۴۴۱۱شمارۀ    

 نوشتۀ چیپ گیبونز
دیک چ    ، دشا  دموکراس  در آمریکا و ه ایتکار ه    اس . استهبمال 

ژانویمه بمه  ۱ها از او در صح  ک  ر ، در مراسم سال رد شورش  گرم دموکرات
 ان  ر بود. آور و نیرت ک  ر ، شرم

، یمک سمال از یمورش ۰۲۱۱مما   دی ۰۱ژانویه /  ۱پ جش به گذشته، 
گذرد. آنان با ای  بماور  طرفداران متعصب ترامپ به ساختاان ک  ر  آمریکا م 

هاهوری را عوض ک م مد و  توان د نت جه شاارش آرای انتخابات ریاس  که م 
هاهوری م صوب ک  د به ای  یورش دسم  زدنمد.  ریاس  بازند  انتخابات را به

ها از رویداد حاله به ساختاان ک  ر  با ع وان "حاله به دموکمراسم "  دموکرات
وغریب از بازی ران ناایش امه همام ملمتمون،  ای عج ب یاد کردند که با موس ه 

خواهان برای  متحد ، هارا  بود. اشت اق هاهوری نخست   وزیر دارای  ایاالت
خوا  در  های هاهوری ها بود و ت ها دو ت  از ناای د  تر از دمکرات ای  برنامه کم

ای  مراسم شرک  داشت د. یک  از آنان "ل ر چ    " بود کمه در حمال حماضمر 
ناای د  وایوم  گ اس ، دی ری هم پدر او یع   دیک چ     بود که در ممهمام 

العار برخوردار اسم . بم ما بمر  و مادام  ناای د  پ ش   ک  ر  از امت ازهای  ویژ 
سوی دیک چ    رفته و بمه او ادای  ها به ها، تعداد زیادی از دموکرات گرارش

هما  سخت  بما واژ  آور بودن ستایش از دیک چ     را به احترام کردند.  م  شرم
اصطالح چپ مرا  ویژ  که چ    احترام  از طرف حرب  به توانم ب ان ک م، به م 

"حاملمه بمه  اش را به  ای ای  حه ه  که چ     زندگ  حرفه هم باشد. با توهه به
دموکراس " یع   دق هًا هاان چ ری که ای  مراسم ظاهرًا در مخالیم  بما آن 

ده مد  بمود.   در  خصوص تکان برگرار شد صرف کرد  اس ، ای  ستودن به
یادآور شویم.  چ     را   ای های  از تاریخ دور   زندگ  حرفه ای جا الزم اس  بخش

متحد  بود و بم مشمتمر  هاهور در تاریخ ایاالت چ    ، قدرتا دتری  معاون رئ س
دل ل نهش او در برپای  ه گ عراق که ه    بود تجاوزکارانه و غ رقانون  و  به

سوی "فضای تاریک  مبت   بر دروغ، و هاچ    هه  دادن اذهان عاوم  به
کرد( و شک جه، بازداش   هایش ع وان م  سپتامبر" )که در مصاحبه ۰۰پس از 

متحد (، هاسوس  بدون مجوز،  بدون محاکاه افراد )ازهاله شهروندان ایاالت
های معاول دموکراس ، نام او در یمادهما  های فاحش از آزادی و دی ر انحراف

 ماند  اس .
ای تکمان دهم مد  اسم  کمه بمه  فرض حهوق  ها بر اسا  پ ش هاه ای 

دهد که نمه کم م مر  و نمه  در زمان ه گ م   هاهور اخت ارات  گسترد  رئ س
توان د بپردازند. از  های ناش  از ای  اخت ارها نا  مراهع قضای  به بررس  اقدام

ای بدون مرز بود حت  شمهمرونمدان  متحد  سرگرم ه گ ههان  آنجا که ایاالت
هاهور زمان ه مگ،  های رئ س آمریکای  ساک  ای  کشور ن ر از غوغاساالری

هور  دبل و بوش، در امان نبودند. ای  امر در مورد خوز  پادیال که بموش او را 
دشا  نام د و در فرودگا  ش کاگو دست  ر شد و سه سال و نم مم در زنمدانم  

 اثبات رس د. نظام  حبس شد، به
زند، بلکمه از کسم   ها از یک فرد "مدافع دموکراس " سرنا  ای  گونه اقدام

شود و آن را تضعم مف کمرد  و  ور م  زند که پ وسته به دموکراس  حاله سرم 
های دیک چ     در خمالل "هم مگ  گ رد. اگرچه بدتری  خالفکاری نادید  م 

ریمری بمر ضمد  ها سمال در بمرنماممه عل ه تروریسم" رخ داد، اما او در طول د 
اندرکار بود  اس . تجربه س اس  طوالن  چ     بمه  دموکراس  آمریکای  دس 

ور زدن و نادید  گرفت  ه جارهای دمموکمراتم مک بمر اسما  صمالحمدیمد  د 
 اش م حصر بود  اس . شخص 

 
 جمهوری امپراتوری در خدمت مقام ریاست

همامهموری  دولت  را نخست   بار در دوران ریماسم   ای چ     اشتغال حرفه
ن     ریچارد ن کسون آغاز کرد و سپس در کاب  ه هرالد فورد اداممه داد. بما 

استیاد  از قدرت مهام ریاس  هاهموری اممپمراتموری  ای که نام ن کسون با سوء 
تمر  مترادف اس ، چ     بر ای  باور بود که با ن کسون ناعادالنه رفتار شد. مهمم

هاهوری بس ار کاهش یافته اس . او  ای که، چ     معتهد بود که قدرت ریاس 
عاال محدودی  بر سازمان از تالش های اطالعات ، ممهمار  های ک  ر  برای ا 

تمر کمردن  هاهور در آغاز به ه گ بدون رضای  ک  ر ، و شمیماف کردن رئ س
 نهادهای اهرای ، ناراض  بود.

همای  اشت اق چ     برای ک ترل نهادهای اهرای  و نادید  گرفت  دسمتم ما 
که بما  اش در ک  ر  ادامه داش . ه  ام  هم  قانون ذاری در دوران ناای دگ 

کرد،  رژیم نژادپرس  آفریهای ه وب  مخالی  نا   آزادی نلسون ماندال یا تحریم
کرد تا نمظمراتمش  ک ترا استیاد  م -از های اهش در کا ته کاوش ماهرای ایران

هاهوری را پ ش ببرد. چ     مدیری   تر کردن دام ه قدرت ریاس  در مورد وس ع
 ک ترا را بر عهد  گرفته بود.-ن ارش گرارش ماهرای ایران

درست  بحمرانم  در بمرابمر  ک ترا را به-ها ماهرای ایران در آن زمان، دموکرات
هاه،  قانون اساس  و حاله به حاکا   قانون و دموکراس  توص ف کردند. باای 

استیاد  از قدرت نه از سوی قو  مجریه، بلمکمه از سموی قمو   به نظر چ     سوء 
 هاهور را غصب کرد  بود.  گرف  که اخت ارات رئ س مه  ه صورت م 
ریشمه داشم ،  ۰۱۰۱/۰۲۳۹ک ترا در اوضاع و احوال سمال -ماهرای ایران

زمان  که انهالب ساندن ست  ن کاراگوئه رژیم دیکتاتوری فاسد سوموزا را که زیمر 
ای همدیمد را بمرپما  متحد  بود سرن ون کرد و دول  سوس ال ست  حاای  ایاالت

همای  متحد  ن ران بودند که دولم  گذاران ایاالت کرد. در هاان زمان، س اس 
ها حمامایم   متحد  از آن نظام  سرکوب ر در السالوادور و گواتااال ن ر که ایاالت

 کرد، از ن روهای چپ شکس  بخورند و سرن ون شوند. م 
تازگ  به ریاس  هاهوری انتخاب  ، رونالد ری ان که به۰۲۱۱/  ۰۱۹۰در سال 

شد  بود به سازمان س ا دستور داد تا از ک تمراهما )ممخمیمف ضمد انمهمالبم مون 
شان بر ضد دول  سوس ال ست  نم مکماراگموئمه  های نظام  ن کاراگوئه( در اقدام

حاای  ک د. ک تراها، با هر تعریی ، سازمان  تروریست  بود. ک تراها با ایم  بماور 
شان در بمهمبمودی  شان بر توانای  گرای که مشروع   و محبوب   مخالیان چپ

هما،  بخش دن به زندگ  مردم ن کاراگوئه متک  اسم ، عمامدًا بمه کمودکسمتمان
ها، کارک ان مرکرهای درمان  و مرکرهای سوادآموزی بررگساالن حاله  درمان ا 

های غم مرنمظمامم ،  های عادی به زیرساخ  کردند. ک تراها عالو  بر حاله م 
کردند و از تجاوز و شمکم مجمه همامچمون  ربودند و اعدام م  مردم عادی را م 

های ک تراها، سمازممان  کردند. برای کاک به ه ای  سالح  ه    استیاد  م 
 گذاری کرد. س ا ب درهای ن کاراگوئه را م  

های ک ترا و ایم  واقمعم م  کمه بما  متحد  با ن ران  از ه ای  ک  ر  ایاالت
مع ای واقع  کلاه به ه گ عل ه یک کشمور  گذاری ب درها، سازمان س ا به م  

های مالم  از کم متمرا  های  را برای حاای  مستهل اقدام کرد  اس ، محدودی 
داد.  های بشردوستانه" به ک متمرا را اداممه مم  حال "کاک اعاال کرد و درع  

همای دولم   ک ترا زمان  باال گرف  که فاش شمد ممهمام-رسوای  ماهرای ایران
اند و درآمدهما و  متحد ، تسل حات فروخته ری ان به ایران، دشا  رسا  ایاالت

سود ای  معامله را برای ک تراها اسلحه خرید  اس . شک  وهمود نمداشم  کمه 
چ    حرکت  قانون را نهض کرد  اس . ت ها سؤال ای  بود که در ایم  تموطمئمه 

 اند.  های   دخ ل بود  کارانه چه مهام ه ای 
ک ترا، گرارشم  کمه بما -حال، طبق گرارش کا ته کاوش ماهرای ایران باای 

همامهمور صمرفمًا ممرتمکمب  مدیری  چ     در مورد ای  رسوای  ته ه شد، رئ مس
های  شد  بود، ول  قانون را زیر پا ن ذاشته بود. ای  گرارش ت ها در یمک    اشتبا

مم مظمور  مورد به ری ان انتهاد کرد و آن استیاد  نکردن ری ان از قدرت اهرای  به
هاهور  رئ س نظر چ    ، ای   یاب ک  ر  بود. به هاکاری نکردن با کا ته حه ه 

م م م ،  اس  و نه ک  ر  که قدرت اهرای س اس  خاره  را دارد. بمه گمیمتمه  چ 
عال ات  سری مان د آنچه سازمان س ا در ن کماراگموئمه انمجمام داد  بمود همرو 

همامهمور داد  بمود و  ق دوشرط بودند که قانون اساس  به رئ س اخت ارهای  ب 
م م م   توانس  ای  اخت ارها را غصب کم مد. بم مابمرایم ، بمه ک  ر  نا  نمظمر چ 

شود، بلکه از  شک   عادی دول  ری ان ناش  نا  سوءاستیاد  از قدرت از قانون
های ک  ر  برای محدود کردن دول  در  تالش

بر ضمد   نشد  و مخی انه  اندازی ه    اعالم را 

باید در زندان باشد نه  »دیک ِچینی«
ها در مقام یک  اینکه از سوی دموکرات

 قهرمان ستوده شود

  ۴۵ادامه  در صفحه 
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پس از شکست غرب در افغانستان،  
رویکرد بلندپایگان نظامی و سیاسی 

 بریتانیا با طالبان چگونه است؟

سرلشکر ه ار کوان که عال ات ارتش بریتان ا در افغانستان را زیمر عم موان 
کمرد  رهمبمری مم  ۳۱۰۰  -۳۱۱۱همای  سرپرس  گرو  ویژ  هلا د در سال

گوید بریتان ا برای هلوگ ری از یک "مص ب ، فاهعمه انسمانم ، و هم مگ  م 
 رو طالبان حاای  ک د."  داخل  باید از غرور خود دس  بکشد و از ه اح م انه

م ملمو" را ادار   سرلشکر کوان اک ون سازمان ن کوکاری م   زدای  "ب  اد ه 
هرار کارم د دارد و ه وز در افغانستان سمرگمرم از بم م   ۳ک د که ب ش از  م 

ساز کار گذاشته در طول چم مدیم   های مرگبار و مواد م یجر  دس  بردن م  
دهه ه گ اس . ای  فرد که ارتش بریتان ا را در ه گ مرگ و زندگم  عملم مه 

دهد که بریتان ا از کم مار  طالبان رهبری کرد، اک ون با ای  استدالل نشان م 
تواند طیر  رود. پرسش ای  اس  که بریتان ا چمه زممانم   آمدن با طالبان نا 

نظر سرلشکر کوان هرچه زودتر اقدام ک د بمهمتمر  ای  کار دس  خواهد زد. به به
کار بریمتمانم ما در  اس . کوان ای  استدالل را در ک یرانس اخ ر حرب محافظه

کار افغانستان" مطرح کرد کمه دربمار   آن  نشست  ه ب  با "دوستان محافظه
خواهم  م  چ د هیته پ ش در نشریه مورن  گ استار )ستار  صبح( نوشتم. م 

ک د تأک د ک م، زیمرا  های  که کوان مطرح م  های او برگردم و بر نکته به گیته
زبان آورد. او گی : "مما  پرد  به اند. او سخ انش را ب  روش  و صریح ب ان شد 

باید با شرایط موهود" در افغانستان روبرو شویم و اسمتمدالل کمرد کمه "سمه 
راهکار" ماک  اس ؛ نخس  "گروه  مخالف با گرایش  ل برال در م ان ب ش 

اند شمکمل گمرفمتمه اسم . بما  هرار افغان  که افغانستان را ترک کرد  ۰۱۱از 
ای از زممان  توان در برهه شد  م  گ ری از ای  گرو  مخالف از م ه  راند  بهر 

رو و ل برال در افغانستان برپا ساخ . با ای که چ    دورنامایم  از  دولت  م انه
نظر م  بهتری  اس  ول  متأسیانه باید ب ویم غرب تامایمل چم مدانم  بمرای 

 تحهق آن ندارد."
تواند بدتری  راهکار ماک  بماشمد، ایم  اسم  کمه مما  گری ه دوم "که م 

افغانستان را نادید  ب  ریم، از ارسال کاک خودداری ک  مم و بم م  هم ماح 
ها، شکاف ایجاد ک  مم و  رو طالبان، طالبان ق دهاری و ت دروها، حهان  م انه

را  اندازیم. با ای  راهکار افغانستان را به مص بت  دچار  سپس ه گ داخل  به
 ک  م که درنهای  هر فاهعه چ ر دی ری به هارا  نخواهد آورد."  م 

در عوض، او را  سوم  را مطرح کرد و گی : "ب ابرای  م  بر ای  باورم کمه 
باید وهود داشته باشد تا با انتخاب آن بمایمد  ای م  گرایانه روانه  واقع راه  م انه

الاللم   رو طالبان که به تروریسم ب   غرور خود را ک ار ب ذاریم و از ه اح م انه
همای غمرب نم مر  کار کمه بما ارزش پایب د ن س  و خواهان کشوری محافظه

گرای طالبان بهتر خواهد بود حاای  ک  م.  خوان  ندارد اما از بخش افراط هم
همای خمود  روی، اک ون فرص  بس ار کوتاه  داریم تا بر اسا  تصا م ازای 

رو طمالمبمان  الالل  و م اسبات  که با آن ه اح م انه های ب   در رابطه با کاک
 ک  م، موفه   ای  راهکار را تحهق بخش م." برقرار م 

کار که با سکوت  ناش  از ح مرت بمه سمخم مانمش  او به ناای دگان محافظه
واک ش نشان دادند گی : "ای  خوب ن س ، مطلوب ن س ، اما با تأسف باید 

 ب  انه ما اس ." ب ویم ای  ت ها فرص  واقع
ها برای افمغمانسمتمان چمهمدر  دهد که شاار گری ه استدالل کوان نشان م 

گاان م   محدود اس . طالبان از نظر نظام  پ روز شد  اس . پ روزی آنان به
ای  سبب بود که اشغال نظام  از آوردن "دمموکمراسم " یما "آزادی" بمرای  به

های" اشغال ب ش از حمد بمرآورد شمد  بمود.  م دی افغانستان بازماند. "بهر 
ای فراگ ر را  ای سالم وهود نداش  تا بتواند شرایط آزادی درحه ه  دموکراس 

فراهم سازد، دولت  فاسد و وابسته وهود داش  که در ازای انمجمام دسمتمور 
رحاانمه  بهای ه    ب  کش د، و ای  به های اشغال ر پول نهد ب رون م  قدرت

 گ ا  را در آن گرفتار کرد. های ب  انجام د، ه    که افغان
کار اهماز  داد تما پمس از خمرو   گرای فرامحافظه ای  امر به طالبان مل 

 های غرب  پ روز شوند. ن روهای عظ م ارتش
شان بر افغانستان پایان یافته اسم ،  پذیرند که تسلط حام ان اشغال ن ر م 

حت  اگر توض ح ناها ون  برای شکس  داشته باش د، ب ابرای  مما بمایمد بما 
گونه که اس  برخورد ک  م. اشغال ب س  ساله افغانستان بر  شرایط موهود آن

اقتصاد ای  کشور اثر گذاش . برخالف کشورهای مستهل، بخش عظ ا  از 
 شود. داشته م  های دول  افغانستان در خار  از کشور ن ه ذخ ر 

 ها وابسته اس .  شدت به کاک مل  افغانستان هاچ    به
متحد  و سایمر کشمورهمای غمربم   دس  گرف  ایاالت طالبان قدرت را به 

م ل اردها پوند از پول بانک مرکری افغانستان را که در خار  از افمغمانسمتمان 
 شان را متوقف کردند. های شود مسدود و هاچ    کاک ن هداری م 

هما یما  بدون ای  پول، افغانستان از پرداخ  حهوق به کارک ان ب امارسمتمان
های غذای  را دریاف  و تموزیمع  ک  د یا کاک کسان  که آب شهر را تأم   م 

خواهد پمول در اخمتم مار  ک د که نا  ک  د ناتوان اس . غرب استدالل م  م 
همایم  دلمخموا  را  کم تا زمان  که از دول  هدید وعد  طالبان ب ذارد یا دس 

اند که از آنچه سرلشکر کوان آن را "مصم مبم "  ن  رد. اما ای  مردم افغانستان
نامد رنج خواه د برد. استدالل کوان، به اعتراف خودش، بس ار تلخ بود. او  م 

روی  تواند "برقراری یک رژیم م انه گی  که تعامل به  ام در بهتری  حال  م 
شان،  طالبان را موهب شود، رژیا  که از عربستان سعودی، یک  از متحدان

بسا در رژیم برآمد  دولت  تشک ل خواهد شد کمه در  ک د." و چه بهتر حکوم  
آن "زنان اهاز  خواه د یاف  ب رون از خانه، هرچ د هدا از ممردان، بمه کمار 
مشغول شوند، دختران اهاز  خواه د یمافم ، همرچم مد همدا از پسمران، در 

ثبات کردن م طهه  های در  حضور یاب د، و از صدور تروریسم و از ب  کال 
 هم دس  خواهد کش د."

نماپمذیمر  وب ش اهتم ماب های غرب  و طالبان کم نظر م  توافق ب   قدرت به
گیته، ه ار ه پ ، وزیر ن روهای مسلح، گی  که  اس . در هاان هلسه پ ش

بسا بریتان ا باید با طالبان ک ار ب اید و دم نرند. البته سخ ان وزیر ن مروهمای  چه
زد.  مسلح ب شتر پ رامون رقاب  برای نیوذ کشورهای رق ب مان د چ   دور م 

ت ها پرسش ای  اس  که آنان تا چه زمان  برای رس دن به چم م م  تموافمهم  
دیرکرد خواه د داش  و آیا دیرکردشان پدید آمدن بحران  انسان  یا حتا ه گ 

 داخل  در افغانستان باعث خواهد شد؟
هاه خون ریخته شمد  و  سال اشغال ناموفق در افغانستان و آن ۳۱پس از 

های  باارزش، کار به حکومت  پوشال  انجامم مد کمه در  هری ه کردن اندوخته
پموش  برابر طالبان، یا به قول ژنرال کوان در برابر گروه  از ممردان دممپمایم 

های کالش  کف نتوانس  تاب آورد و ای  گرو  توانس  یمکم   مسلح به تی گ
دهمد  ها را شکس  دهمد نشمان مم  تری  ارتش تری  و کارآزمود  رفته از پ ش

 شود. برای افغانستان دید  نا   دورناای  روش  و ام دوارک  د 
ده د  اس  که ای  گیتاان بس ار مأیوسانه در کانمون  هاچ    بس ار تکان

کار ان ل س و افسران بل دپایه  کاران، در م ان وزرای محافظه هاایش محافظه
ب م مانمه دربمار  ایم   های  غ رواقع نظام  روی داد. چ    گیتاان  با گرارش

هما  های گیت  واقع   ها به ها تضادی هدی دارد. ای  رسانه شکس  در رسانه
مردامم مه  و برای پره ر از گیت و دربار  س      ای  شکس  و ناکامم  همای پ 

ممتمحمد   آمم مر ایماالت حاصل از ادامه اشغال ری، ب شتر بر عالکرد خم مانم 
 گذارند. ان ش  م 

 
قلم سلومون ه وز، ژورنال س  مترق ، م تشر شمد  در روزنماممه چمپ  ]به

 اش متأثر از حرب کاون س  اس [. بریتان ا که خط س اس 
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بخش قرار  ای ه بش آزادی ها در مرحله آت  و تود  گرای  را در هسته مرکری بحث انسان
م ظور پ شرف   ای به ایدئولوژیک -طلبان به بستر اهتااع  داد. زندگ  و کار ای  اصالح

 بخش ما در ح   مبارز  با استعاار بریتان ا تبدیل گردید.  رهبران مبارزات آزادی
ها شد، ول   بخش ما صرف ب رون راندن بریتان ای  ن روی فراوان  از ه بش آزادی

گا  بودند که ه د به درع   ع وان یک کشور تا چه انداز  مستهل خواهد  حال، رهبران ما آ
های  ک  د  به ههان نشان خواهد داد. سکوالریسم یک  از نشانه های  تع    بود و چه ارزش

بخش بود. گاندی درحال  که خود را ه دو معرف   شخص   مبارزان اصل  در ه بش آزادی
م  کرد، هرگر تبع ض مذهب  را تحال نا  کرد. هواهر لعل نهرو، سوبهاش چاندرا بوز، 
سردار پاتل، موالنا آزاد، و دی ر مشاه ر، بر تعهدشان به دولت  سکوالر در آی د  کشور 

ها داد، شاید  قدم بودند. دکتر ب.ر. امبدکار، با فراخوان رسای  که برای نابودی کاس  ثاب 
تری  اصالحات اهتااع  را در ای  سرزم   آغاز کرد. ای.و. راماسوام  پریار عهالن    بررگ

های سری نارایانا گورو برای پایان دادن به  را در هسته قوم تام ل ایجاد کرد و فراخوان
َدر گرفته تا انهالب ون چپ را تبع ض قوم  بازتاب

َ
به   های  فراوان یاف . از رهبران حرب ق

رهبری باگات س  گ، در مورد نهش مذهب در دول  مستهل ه د اتیاق نظر کامل وهود 
گونه که: توافق بر ای  شد مذهب امری شخص  باشد و م ران تعامل دول  با  داش ، بدی 

یافته برابر باشد. در مان یس  ارتش هاهوری سوس ال ست  ه دوستان  هاه ادیان سازمان
آمد  اس : "در رابطه با مسئله قوم  ، حرب انهالب  در نظر دارد که حهوق  را که 

های دی ر  ها اعطا ک د مشروط به ای که با م افع هامعه های مختلف خواستارند به آن هامعه
ها  ای صا اانه ب   ای  هامعه یافته در تضاد نباش د و در نهای  و در آی د  به اتحاد سازمان

های مذهب  مختلف،  آم ر هامعه م جر شود. ای  روح ه هااه    و هاریست  مسالا 
ها داشته باشد، بعدها در قانون اساس   ای مساوی با آن هارا  با دولت  سکوالر که فاصله

ما تجل  یاف . ه  ام  که از دول  هدیدالتأس س خواسته شد پ رو مذهب اکثری  مردم 
باشد، دکتر امبدکار پاسخ داد: "ای  یک مص ب  برای مردم خواهد بود." هاهوری هدید 

ای سکوالر و دموکرات ک بود  با حهوق ب  ادی   که اصل عدم تبع ض ب    هاهوری
ای برای  کرد. اقل   هوادار بریتان ا که خواهان تع    مذهب رسا  ها را تضا   م  مذهب

دول  یا حکومت  دی   بودند، در ب   مردم هواداران  اندک داش . در ای جا باید تأک د کرد 
چ رشان را فدای آرمان  تری  مبارزان را  آزادی در کشور ما، مبارزان  که هاه که برهسته

 مل  کردند، ها   طرفدار دولت  سکوالر بودند.
های پس از  در سال ( BJPو حرب خلق ه د )  ( RSSما ظهور سازمان مل  داوطلبان ) 

ها سوار بر ارابه فاش سم  را ه  ام  که آن۰۲۹۹ -۰۲۹۰/  ۳۱۱۱ – ۳۱۱۹بحران مال  
نحوی که اهرا  نژادپرستانه ه دوتوا بودند در ه د شاهد بودیم. نهادهای دی  ه دو، به

شد، ه   مشابهت  با مس ح   نداشت د و عااًل در هاان ح طه محل  خود فعال   م   م 
اش بر یکپارچه کردن ه دوها، موهب  و پافشاری ( RSSکردند. سازمان مل  داوطلبان ) 

سویه از متون برهاای  بر هامعه  بس ار  ها و تیس رهای  خاص و یک شد  اس  که قرائ 
ت ها برای هااه    و آرامش هاع  خطرناک  مت وع ه دو تحا ل شوند. ای  طرزتیکر نه

عهب براند.  اس ، بلکه م  تواند با م حرف کردن ما از مسائل ع    ما را صدها سال به
اند. اخ رًا تعدادی اندک از  های زمان حاضر در ای  زم  ه ن ران ک  د  بود  برخ  از تحول

های گجرات، کارزار غ رقانون  کردن فروش مواد خوراک  غ رگ اه  برای عاوم  شهرداری
گجرات در پارلاان، به قبایل  ( BJPاند. یک  از ناای دگان حرب خلق ه د )  را آغاز کرد 

اولت ااتوم داد که در صورت ن رویدن به ه دوئ سم تا دو ما  دی ر، تسه الت محل  از 
های سکوالر مان د  طورفرای د  حت  در حوز  ها سلب خواهد شد. دام ه عال دی  به آن

یابد. در ای  زم  ه، اعتالی دی    ها گسترش م  س اس  خاره  و وظایف شهرداری
تواند  شود که بالهو  م  ع وان دی  رسا  دول ، به تهدیدی واقع  تبدیل م  اکثری  به

های ب  ادی  قانون اساس  ما را خ ث  ک د. ما باید هاله معروف ولتر، متیکر  ارزش
یاد داشته باش م که گی : "هر کس  که بتواند تو را وادار به باور کردن  فرانسوی، را به

ارتکاب ه ای  هم  وادار ک د." ت ها با تارکر بر مسائل واقع   مهاالت ک د، م  تواند تو را به
توان افکار مذهب  را  و ملاو  مربوط به کرام ، مع ش ، بهداش ، اشتغال، و مسک  م 

چالش طلب د و طردشان کرد. سؤال مهم پ ش روی ما ای  اس  که آیا باید اهاز  ده م  به
گری  مذهب در کار دولت  سکوالر دخال  ک د یا بر آن سلطه یابد یا در برابر ای  ح له

ه دوهای راست را باید مهاوم  ک  م؟ آیا ای  اس  سرنوش  مردم ما؟ آیا راه  وهود دارد؟ 
خواهان ت ها یک هه  را  شاار آزادی های ب  طلب  و فداکاری های نهض  استهالل در 

 به ما نشان م  ده د که حد  زدن آن کار دشواری ن س .
--------------------------------------------- 

 ۰۳۳۰/ ۰۰۰۳طلب بررگ ه د، متولد  راها راموهون روی، نخست   اصالح  .۰
های  رسم سات ، آی    مذهب  ب   هامعه  .۳خورش دی، پ ش از انهالب کب ر فرانسه.     

تازگ  از دس  داد  بود در مراسم ختم  ه دی که در خالل آن زن  که شوهرش را به
 زد. شوهرش خودش را آتش م 

 
 

 ادامۀ  دولت و دین در هند ...

هما  شود. ن ازی به گیت  ندارد کمه ایم  دول  ن کاراگوئه ناش  م 
 تواند باشد. های یک مدافع دموکراس  آمریکای  نا  اقدام
 

 در خدمت ارتجاع
ها بعد، هور  دبل و بوش، دیک چ     را بمرای انمتمخماب  سال

هاهور مأمور کرد. او خودش را انتخاب کرد. چ  م م   معاون رئ س
اسا  از سوی دیوان عمالم  کشمور کمه  ت ها پس از تصا ا  ب 

های  ساخت   متوقف کمرد،  دل ل بازشااری انتخابات فلوریدا را به
دس  گ رد و بدی  ترت ب ریاس  هامهموری را  توانس  قدرت را به

به بوش هون ور سپرد. اگر دونالد ترامپ رؤیای دزدیمدن نمتم مجمه 
پروراند  اس ، بوش و چ   م  ایم  رؤیما را  انتخابات را در سر م 

 واقع   تبدیل کردند. به
زد   سپتامبر که مردم را حم مرت ۰۰های تروریست   پس از حاله

اش بمرای  سمالمه د  دس  آورد تما بمرنماممه کرد، چ     فرصت  به
بازگرداندن ریاس  هاهوری امپراتوری را سرانجام به اهرا ب ذارد. 

دهد، چ     نهش  ممهمم  طور که مست د ه    مایر نشان م  هاان
های  های درون دول  بوش داش . ای  دو محدودی  در باندبازی

هاهوری را هابجا کرد  و برخ  از بدتری  موردهای  اهرای  ریاس 
متحد  را انجام دادند. یمکم  از  نهض حهوق بشر در تاریخ ایاالت

های چ     و رهروانش اختراع گروه  هدید از  تری  اقدام ناایش 
نام "دشا ان ه  جو" بود و با ای  استدالل کمه ممیماد  اس ران به

ک وانس ون ژنو که در ح   ه گ حماکمم اسم ، در ممورد ایم  
حهوق  چ     از طمرح  شود. در دفاع ات ه  جویان اعاال نا 

غ رقانون  "ش ود" که او از آن در حکم طرح  قمانمونم  دفماع بما 
کرد، م عکس ک  د   نظریات چ     دربار   اممور دولم   حرارت م 

اهماز  داد تما بما  (NSA)بود. دول  بوش به آژانس ام    مل  
مرزی را  های تلی   شهروندان آمریکای  برون شک   تاا  قانون

ت ها نهض ک  د  اصل چهارم ممتمامم  ش ود ک د. چ    اقدام  نه
قانون اساس  بود، بلکه مت  قانون نظارت بر اطالعات خمارهم  

استیاد  که مصالحه از ش ود افراد طم  هم مگ   ای در مهابل سوء 
صمراحم  نمهمض  بود را ن ر بمه۰۲۳۱/  ۰۱۰۱های دهه  سرد سال

کرد که مجوز استیاد  از ن مروی  کرد. دول  بوش استدالل م  م 
ک د و  های قانون  را نهض م  نظام  مصوب ک  ر  ای  ما وع  

دهمد. مموضموع  هما را مم  به بوش حق هاسوس  از آمریمکمایم 
تر استدالل دول  بوش بود مبت   بر ای مکمه چم م م   ک  د  ن ران

ش ودهای بدون مجوزی طبق قدرت قانون  نهادهای اهرای  اهرا 
شوند. ب ا بر ای  استدالل، ش ودهای بدون مجوز خالف قانون  م 

ها بود کمه  بودند، بلکه ای  تالش ک  ر  برای م ع آن اساس  نا 
 داش ! با قانون اساس  مغایرت م 

البته ای  م طق، م عکس ک  د  گرارش چ     از ماهرای ایران
های حمهموقم  دوران بموش را  ک ترا اس . م تهدان، استدالل-

اح ای "دکتری  ن کسون" نام دند. بدون شک احم مای دکمتمریم  
العار چ     بود و ای  ت ها شم مود بمدون  ن کسون مأموری  مادام

کرد. او مدافع زندان گوانتانماممو و  مجوز نبود که چ     تشویق م 
 برنامه شک جه  سازمان س ا بود.

 
 اهانت به دموکراسی

اهمام م  هملمو   های دونالد ترامپ را کم کس نباید ه ای  ه  
فمریمبمانمه  او در طمول بمحمران  مرا  و عموام دهد. رفتار دمدم 

ها به قتل هور  فلوید، تشویق پلم مس  گ ری کرونا و اعتراض هاه
گرای  ، و عالقه او بمه  خشون  افک   و سی دپوستان به به هرا 

س  دل  کردن و ظلم حت  به کودکان مهاهر، او را به تمهمدیمدی 
م م م  در  واقع  تبدیل کرد. ول  در مهایسه با ه ای  های دیک چ 

حق دموکراس ، ترامپ یک آماتور اس . چ     چ د کشور را ویرانه 
همای شم مود،  تمکمه کمرد و طمرح کرد، م شور حهوق بشر را تکه

اهرا درآورد کمه بمه تمروریسمم  ربای ، بازداش  و شک جه را به آدم
های نظام  ب شتر شب ه بودند تا هم مجمارهمای  دولت  دیکتاتوری

هما  گونه که دموکمرات ل برال دموکراس . ستایش کردن چ    ، آن
 در ک  ر  کردند، اهان  کامل به دموکراس  اس .

 باید در زندان باشد... »دیک ِچینی«ادامۀ 
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وس له  نخس  وزیر ه د،  گشایش راهرو معبد باستان  "کش  ویشوانات" در مراسا  به
های ش  ع رژیم حاکم  نارندرا مودی، مراسا  که از تلویریون پخش سراسری شد، طرح

ناایش گذاش . توسل نخس  وزیر به ناادها و تشرییات  برای ای  کشور را آشکارا به
گ ری حکومت  دول  در مورد دی  اکثری  مردم  ه دوها در مراسا  رسا ، به موضع

های  ای  چ    در کشور، اساسًا دربار   دی ، دام ه و  ه د عااًل رسا   بخش د. تحول
ویژ  در  تر از هاه، رابطه م ان دول  و دی  به تأث ر آن، دول  و نهش و کارکرد آن، و مهم
 ان  رد.   های  متعدد را برم  کشوری چ دمذهب  و چ دفره   ، پرسش

ای  طور قاطع اعالم داشته اس  ای  کشور هاهوری با ای که قانون اساس  ه د به
مستهل سوس ال ست  سکوالر دموکرات ک اس  که بر اصول عدال ، آزادی، برابری، و 

طور گسترد  نادید   برادری استوار اس ، رژیم حاکم فعل  قانون اساس  را تعادًا و به
با وفادار  گ رد. رژیم راست رای برهاای  ک ون  در ه د تصا م خود را گرفته اس  تا م 

ماندن به دیدگاه  که در "ناگپور" ساخته شد، تحال نکردن دی ر ادیان را در صدر 
عاال خشون  هایش قرار دهد. هاان برنامه های ف ریک  بالواسطه از سوی ای   طور که ا 

ن روها برای ما آشکار و مشهود اس ، ن ر مراقب خشونت  عا ق که در گیتار آنان هم 
ای چ دفره   ، چ دزبانه، و چ دمذهب ، در  شود باید باش م. ما اعضای هامعه اعاال م 

زدای  و حذف کامل قرار داریم. ای  هاه در راستای هاان پروژ  س اس   معرض تاریخ
توسعه دادن ناس ونال سم ه دوها اس  که از سوی ب  ان ذاران آن یع   "گولواکر" و 

 "سوارکار" ساخته و پرداخته شد. 
ای حاکم در اهرای وظایف دولت ، اغلب  سکوالریسم در حکم اید  و اصل اساس 

اش بر گستر   دی  متارکر  ای که افق فکری شود. برای حاکا   س اس  نادید  گرفته م 
قار   ه د ناخوشای د اس . کشورهای مدرن  بودن شبه  شد  اس ، واقع   چ دفره   

اند.  ها پ ش درگ ر ای  مهوله بود  گرچه تعریی  واحد از سکوالریسم ندارند، ول  از مدت
گ ری  بران  ر بود  اس . از زمان شکل نهش دی  در هامعه موضوع  هاوار  بس ار بحث

کشورها در عصر یونان باستان تا دوران شهرهای ص عت  مدرن، ف لسوفان، 
پردازان، و س استاداران دربار   چ ون   درک مذهب و تعامل با آن، به ویژ  در  نظریه

ها، تثب   هوی  و هاچ    حاکا  ،  ها و تأث رش در آن گ ری هامعه ارتباط با شکل
اند. شروع انهالب ص عت  و مدرن ته، هارا  با تأس س کشورها، دسترس  به  اندیش د 

توافه  درخصوص رابطه م ان دی  و دول  را امری عاهل کرد. یک  از نخست   
رویکردهای درپ ش گرفته شد  از سوی کشورها، س اس  هدای  دول  از دی  بود. چ    

صورت  که دول  ه    مهدر شد که دی  به حوز   خصوص  و شخص  افراد واگذار شود به
ای در آن نداشته باشد. هوهر دول  که محصول قراردادی اهتااع  اس ،  نهش یا مداخله

در بهتری  حال ، ت ها با حکوم  کردن  مدن  هارا  با رعای  اصول عدال ، آزادی، 
 برادری، و برابری سروکار دارد.

ویژ  زمان  که دول  مایل اس  احتاال  سان بودن نحو   تعامل م صیانه با دی ، به چه
برقراری استبداد یک اکثری  را  از م ان بردارد، برای کشورهای مدرن چالش بران  ر بود  

ق د و شرط بود. ظهور   اس . در سرآغاز، طرز برخورد با امر هدای  دول  از دی  ب 
ده  دول   گرای  ارض  )یا ناس ونال سم سرزم   ( در کاهش اها   دی  در سازمان مل 

یافته بر دول   نهش  مهم داش . دی داری در هامعه باق  ماند، ول  چ  ال مذهب سازمان
و عالکرد سکوالر آن درحال سس  شدن بود. تأث ر انهالب کب ر فرانسه و ه گ استهالل 

های  پرشاار از  ها بود. بخش آمریکا بر ای  گسس ، ب ش از دی ر رویدادهای پ ش از آن
ورزیدند. نخست    ، و نیوذ روحان ون، مخالی  م  مردم در فرانسه  انهالب  با تسلط، دارای 

متام قانون اساس  ایاالت متحد  به رابطه م ان دول  سکوالر دموکرات ك و مذهب 
ساختاری مشخص داد و اعالم کرد: "ک  ر  ه   قانون  در مورد برپای  دی  یا ماانع  از 

انجام آزادانه دستورات دی  ، یا در هه  محدود کردن آزادی ب ان 
آم ر و درخواس  از  یا مطبوعات یا حق مردم برای تجاع مسالا 

شان وضع نخواهد کرد".  های دول  برای رس دگ  به اعتراض
هاهور ایاالت متحد ، از "دیوار هدای   توما  هیرسون، رئ س

 کرد. شدت حاای  م  م ان کل سا و دول " به
کرد که دی   سوس ال سم علا  از بدو پ دایشش چ    درک م 

گونه که مارکس در  ای استثاارگر و نابرابر نهش دارد، آن در هامعه
هاله معروفش ب ان کرد: "دی ، آ   مخلوق ستادید  اس ، قلب 

روح اس ." ل     واحوال  ب  قلب اس ، و روح اوضاع ههان ب 
یافته بر یک دول ، به ماه   نابرابر  های سازمان دربار   تأث ر دی 

هامعه اشار  کرد و گی : "در ای  مبارزۀ واقعًا انهالب   طبهۀ 
تر از  ستادید  برای برپای  بهشت  بر زم   اتحاد برای ما مهم

ها اس ." زمان  که  نظر پرولتاریا دربار   بهش  در آساان وحدت
ها تبدیل  صورت ناونه  غالب در هامعه سرع  به ها به دول  -مل 
ها  شدند، شخص  بودن دی  و هدا بودن آن از عالکرد دول  م 

 شد. در ب شتر نهاط ههان هرچه ب شتر آشکار م 
شدت کوش د تا با استیاد  از ابرارهای  اندیشه س اس  مدرن به

یافته  های سازمان س اس ، اهتااع ، و حهوق ، دول  را از دی 
کردند  طلبان دائاًا تالش م  هدا ک د. در ه د ن ر اصالح

و سع    گرای  و تعصب در زیر نام دی  را از م ان بردارند هرم
های دموکرات ک مدرن تطب ق ده د.  کردند هامعه ما را با ارزش م 

مبارز  کرد  ۳های "سات " ب  وقیه عل ه س   ۰"راها راموهون روی"
و با است اد به متون مهد  باستان  و دستاوردهای نوآورانه برای 

اش در برابر مخالی  شدید بخش متعصب هامعه  حاای  از برنامه
کرد. بس اری دی ر، مان د  که شامل مادرش ن ر م  شد تالش م 

"ایشوار چاندرا ویدیاساگار"، "م.  . راناد "، و "س د احاد خان"، 
زندگ  خود را وقف اصالحات اهتااع  کردند. تأک د ای  

طلبان بر ن ا  عهالن  به متون دی   و تارکر بر آموزش، در  اصالح
تر مان د "مهاتاا  طلبان رادیکال ب   آنان عامل  مشترک بود. اصالح

ه وت رائو فوله"، "ساویتری فوله"، و "فاط اا ش خ"، برنامه 
های  از اهتااع که قباًل نادید  گرفته و  شان را در بخش اصالحات

تر اهرا کردند. اثرگذاری ای   طرزی عا ق حاش ه راند  شد  بود به به
گرای  را بر هامعه  طلبان، سلطه تعصب، خرافه، و هرم اصالح

سس  کرد و عهالن   و 
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