
شواهد نشان دهندٔه این  ااعنتن ن  
اس  که پای دال  ابراه م رئ سی در 

شدت در گنل  حل مشکالت کشور به
جمهنور  مانده اس  ا اا ن ز مانند رئ س

عبلی عنادر بنه این ناد رنان ن نرهنای 
محسوس با هدف بنهنبنود اتنتن ن  
مت شتی مردم ا اعتصاد ملی ناعادالنه 

زدۀ ایران نن نسن ر بنر نالف  ا غارت
های ربل ااری سنران ریینم  گویی گزافه

بنر منواتن    االیی در مورد ایستادگی
رییم در مذاکرات بر سر بنازگشن  بنه 
برجام که در یک سال گذشته در این  
در جریان بوده اس ، ااعت   آن اس  
که از نگاه جمهوری اسنالمنی اینران 

رف  از بنحنران دا نلنی  رنها راه بران
مندت،  کنم در کنورناه کنوننی، دسن 

-هنای منالنی رخف ف یافت  رنحنرینم
بانکی، امکان صادرات ا فراش ننفن  
ا گاز، ا آزاد شدن ذ اینر ارزی اینران 
اس ، که در حنال حناتنر بسنتنگنی 

های دال   مستق م به پذیرش  واس 
 آمریکا پ دا کرده اس ر

جمهور کنوننی ریینم االین   رئ س
رغنم یینکندسن  شندن  فق ه ن نز بنه

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

 ۵۱۴۵اردیبهشت  ۱، ۵۵۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

تعیین آیندۀ سیاسى ایران 
در پشت پردۀ مذاکرات 

غیرشفاف و 
هاى  دروغگویى

دیكتاتورى والیى و دولت 
 آمریكا

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۱پایان کشاورزان میهن ما                                               ص   دردهاى بى
 ۱نابودى در کشورمان                                           ص  محیط زیسِت رو به

 ۵۵اکنون زمان جنبش عدم جانبدارى و صلح است                             ص 
 ۵۱اسلحه بیشتر براى اوکراین،                         ص فراموش شدن صلح: 

 ۵۱کنگرٔه وحدت، عزم، و اراده                                                             ص 

ضمیمۀ کارگرى 
، »نامۀ مردم«

 ۱۵شمارۀ 
 منتشر شد!

باگذش  ب ش از هش  هفته از حملنه 
بنار  نظامی راس ه به ااکرای ، ابتاد فاجتنه

گن نری امنانرینالن نسنم  ای  جنگ ا بهره
هدف  جهانی ا پ مان ر اازگر نارو از آن به

گنری در  رر کردن دامنٔه ننظنامنی گسترده
دادن   منننهنقنه ا جننهنان ا سنازمنان

رر بر تد جننبنش  کارزارهایی هرچه اس  
داسن  در جنهنان هنر راز  کارگری ا کمون ستی ا ن راهای مترعی ا صلن 

های کارگری ا کمون ستنی  ها ا جنبش شودر بخش بزرگی از حزب آشکاررر می

 بیانیٔه تشكیالت دموکراتیک زنان ایران به مناسبت اول ماه مه ، 
 ۷ص روز جهانى همبستگى کارگران و زحمتكشان جهان    

 ۹صفحۀ  ادامه  در 

 فرخنده باد  اول ماه مه، روز جهانی کارگر
 مناسبت اول ماه مه، روز جهانى کارگر! اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى حزب تودۀ ایران، به

هاى  دهى سراسرى و منسجم اعتراض سوى سازمان پیش به
 کارگرى و زحمتكشان جامعه بر ضد رژیم استبدادى حاکم

 کارگران ا زحمتکشان م ه !
کم تۀ مرکزی حزب رنودۀ اینران 

مناه ااال  اردیبهش  ۱۱فرا رس دن 
ماه مه(، راز جهانی کارگر، را به شما 
رزمندگان راه عدالن ، بنهنرازی، ا 
آزادی کشور که در اتت   دشنوار  
زننندگننی، فشننارهننای کننمننرشننکنن  
اعتصادی، ا ادامنه حن نات ریینم 
استبدادی ا کارگرست ز االی  فق نه 
برای دست ابی به حقنو  صنننفنی، 
سربلندی کشنور، ا رهناینی آن از 
ستمگران همچنان بنه پن نکناررنان 

ده د، صم مانه شنادبناش  ادامه می
گنویند ا بنرای شنمنا ا منردم  می

 مان در مبارزه پ ِش را بر تد رییم ظالم ا تد مردمی االی  فق ه پ رازی آرزامند اس ر م ه 
سالی که گذش  برای همٔه کارگران ا زحمتکشان جهان، سالی پرحادثه ا دشوار بودر در آستانۀ برگزاری راز اال 

طلبانه امانرینالن نسنم  های بررری سوز در اراپا که حاصل س اس  ماه مه ب ش از هش  هفته جنگ  ون   ا  انمان
اینمر سنال گنذشنتنه  آمریکا، رحریکات پ مان ر اازکار نارو، ا حملۀ نظامی راس ه به ااکرای  اس  را شناهند بنوده

اپن ه نرم کردن بشری  با ایراس کرانا بود، ایراسی که حتی بر اساس آمارهای رسمی  همچن   سال ادامۀ دس 
هم که از سوی کشورهای مختلف منتشر شده به نابنودی بن نش از شنش 

 ۱صفحۀ  ادامه  در ها ا عشرهای زحمتکش ا  ارفا  آنان از طبقه م ل ون انسان که اکثر عریب به

کوبیدن بر طبل جنگ تنها 
نفع امپریالیسم جهانى و  به

 پیمان تجاوزگر ناتو است!



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه    ۱  ۵۵۱۱شمارۀ    

اند ا  واهند بود، مصائب پرشمار اجتنمناعنی، ا فشنارهنای  محرام بوده
کمرشک  اعتصادی ب شتر بر زندگی ا مت ش  کارگران ا زحمتکشنان در 

 ناطنر  ها م ل ون انسان به سراسر جهان من ر شده اس ر در ای  سال ده
ا اتت   بحراننی اعنتنصناد جنهنان  ۱۱-گ ری ایراس کوید ادامۀ همه

شان را از دس  دادند ا به صف عظ م ب کاران رانده شدند درحنالنی  شال
هنا من نلن نارد دالر بنه  داری جنهنان ده پ کر سرمایه های غول که شرک 

)  ۰۲۰۲شان افزادندر بر اساس آمارهای منتشر شده رنها در سنال  ثرات
من نلن نون ننفنر بنه صنف  ۱۰۲گ ری کرانا ب ش از  دل ل همه ( به۱۹۱۱

محرامان زیر  ط فقر در جهان افزاده شدر فقنر منهنلند ا دسنتنرسنی 
نداشت  صدها م ل ون انسان به کار، مسک ، بهداش ، آموزش، ا در کنار 

داری  زیس ، حاصل حاکم ن  سنرمناینه  آم ز مح ط ها نابودی فاجته ای 
گنرا ا  ها رالش دارند ای  حاکم   ااپس انحصاری جهانی اس  که بر ی

گرایانٔه رحول جامتٔه بشری نشنان  ارسم ااع  تد انسانی را یگانه نظام ا راه
دهندر بزرگداش  راز جهانی کارگر در چن   اتت تی مستلزم رنککن ند بنر 
ترارت ادامٔه مبارزٔه کارگران ا زحنمنتنکنشنان جنهنان بنر تند ننظنام 

داری انحصاری اس  کنه بنا اجنود  ایژه سرمایه داری جهانی ا به سرمایه
گذرد که بر جهان منا حناکنم  هایش ب ش از یک سده می همٔه فرازانش ب

 اس ر
  

 کارگران و زحمتکشان ایران!
رنرین   ایران سال پرحادثه ا رحولی را پش  سر گذاش ر سالی که منهنم

های گستردٔه کارگری ا مردمی بنر تند  اش ادامۀ مبارزه ا اعتراض ایژگی
برانداز حکوم  جمهوری اسنالمنی بنودر در زمنرٔه  های  انمان س اس 

طنور  های رییم بنه مبارزۀ دالارانه کارگران بر تد س اس   های مهم عرصه
 های گوناگون زیر بودند:  الصه عرصه

 سازی ا رتدیل ن رای انسانی کنار امنبنارزات  مبارزه بر تد  صوصی
راه ا شرک  هاکو اراک  پرشور ا پ گ ر کارگران م تم  ن شکر هف 

 رغم سرکوب  ش  کارگران از سوی ن راهای مزدار رییم(، به
  صنای  نف  ا م تم  پتراش منی پرایه ای در مبارزٔه گستردۀ کارگران

هنای رنولن ندی بنرای حنذف  ها، ا بنگناه جنوب، متادن، شهرداری
 دالالن ن رای کار،

 آه  ا ررابری در اعتراض به اتتن ن  شنانلنی ا  مبارزٔه کارگران راه
 شان،   حقوعی

   مبارزٔه کارگران بر  ا مخابرات برای دست ابی به امن   شالی ا رفن
 ربت ض ا برای مزد یکسان برای کار یکسان،

   مبارزٔه آموزگاران ا فرهنگ ان کشور برای آموزش رایگنان ا حنقنو
 باالی  ط فقر برای رمام متلمان ا بازنشستگان،

 رنوجنهنی  مبارزۀ بازنشستگان کشور بر تد فشارهای اعتصادی ا بنی
رییم به حقو  بازنشستگی، ازجمله دسترسی به بهداش  ا زنندگنی 
حداعل انسانی متناسب با بحران اعتصادی، اعتراض به غارت منابن  
مالی ا صندا  سازمان رکم   اجتماعی بنازنشنسنتنگنان از سنوی 

ها ا ای  دال ، بخش  صوصی، ا نهادهای اعتصادی اابسته  دال 
 به سااه

  مبارزٔه پرستاران برای دست ابی به امن   شالی، حقو  راسنتن ن ، ا
 مزایای کاری انسانیر

های جدی چالش پ ِش رای کارگران ا زحنمنتنکنشنان ا  یکی از عرصه
بار افزایش ب کاری در سنهن  کشنور،  ها  انواده ایرانی راند فاجته م ل ون

هنا افنزاده شندن بنر دامنننٔه  رشدید فقر ا محرام   ا هنمنراه بنا آن
النلنه  هایی گوناگون بوده اس ر ح   های اجتماعی ا در شکل ناهن اری

مناه  آبنان ۱۱شننبنه  عبدالملکی، ازیر رتاان، کار ا رفاه اجتماعی راز سه
ها ازجمله گفن : یبنر اسناس آمنارهنای  اگو با  برگزاری در گف  ۱۰۲۲

م ل ون نفر دارای اشنتنانال  ۰٫۰م ل ون نفر ب کار ا   ۰٫۰رسمی حداد 
م ل ون نفر ناام د از یافت  کار در کشنور دارینم  ۰ناعص یا ناپایدار ا حداد 

م ل ون نفر ن ز بنا   ۱٫۷که جزا جمت   فتال ن ستندر ررر همچن   در حال حاتر 
م ل ون نفر دارای اشتاال غ ررسمی بوده ا  ۰٫۵درآمد رابرا هستند ا  اشتاال کم

 ۱۰۲۲ب مه ندارندری بر اساس نتایج طرح آمارگ ری ن رای کار کنه در رنابسنتنان 
درصد  ۰۵٫۷ساله حاکی از آن اس  که  ۰۰را  ۱۵منتشر شد، نرخ ب کاری جوانان 

 ۱۱اند ا در گراه سنی  ب کار بوده ۱۰۲۲از فتاالن ای  گراه سنی در رابستان سال 
 اندر درصد از جمت   فتال ای  گراه سنی ب کار بوده ۱۷٫۶ساله ن ز  ۹۵را 

رنر از کنارگنران ا   هایی اس ن  ب کاری ا یا اشتاال ناعص ا ناپایدار هرراز بخش
گفتٔه محنمندرتنا  راندر به زحمتکشان کشور را به سم  فقر ا محرام   مهلد می

پورابراه می، رئ س کم س ون اعتصادی م لس شورای اسالمی، ننرخ فنقنر در 
سوم از جمت   کشور با شنراینط  درصد افزایش یافته اس  ا متادل یک ۱۲ایران 

ای رابرا هستندری همچن   متاانن  رفناه اجنتنمناعنی ازارت  کننده بس ار نگران
در گزارشی اعالم کرد کنه رنا سنال  ۱۰۲۲رتاان، کار ا رفاه اجتماعی در مهرماه 

 کردندر م ل ون نفر از جمت   کشور در یفقر مهلدی زندگی می ۰۶حداد  ۱۹۱۱
ینافنتنٔه  امراز برای طبقٔه کارگر ایران ا زحمتکشان از مبارزٔه مشترک ا سنازمنان

برانداز رییم االی  فق ه ه چ امری  های  انمان سراسری بر تد م موعۀ س اس 
کنارگنری، -های مستقل سنندینکناینی رر اجود نداردر ای  امر ن ز بدان رشکل مهم

را  هاینی جندی را بنه بدان هماهنگی ا ارحاد عمل ن راهای اجتماعی با چالش
هنای  های امن تی رییم االی  فق ه در  نالل سنال  واهد شدر عملکرد دستگاه

های راست   کارگران ا بر محنور سنرکنوب ا  های ا  ر همواره بر تد رشکل دهه
یافتگی ا همبستگی فتاالن کارگری متمنرکنز  مختل کردن کار گرایش به سازمان

سناز از جناننب حنکنومن  در زمنرٔه   های زرد ا دسن  بوده اس ر ای اد سازمان
های رییم برای رضت ف جنبش کارگری کشنور در چنارچنوب شنتنارهنا ا  برنامه

عبول در نزد حکومتگران بوده اس  ا در آینده هم  واهند بنودر  های عابل  واس 
یافته ا سراسری متلمان، فرهنگ ان، ا بنازنشنسنتنگنان کشنور ا  مبارزه سازمان

هنای ا ن نر  های مشترک در ب ش از صد شهر کشور در مناه دهی حرک  سازمان
های دینگنر  را به بخش  روان آن اند که باید دید چگونه می هایی ارزنده ازجمله ر ربه

 مبارزات کارگران ا زحمتکشان کشور گسترش دادر
 

 کارگران و زحمتکشان میهن!
هنای  داری حاکم بر م ه  ما با شمایل یاسالمیی در طول سنال حکوم  سرمایه

هنای شنمنا ا  چهار دهٔه گذشته نشان داده اس  که سد اساسی رحقد  نواسن 
حرک  کشور به سم  عدال  اجتماعی اس ر سا تار عم قًا فاسد ا ظالمی که بنر 

کند، یتنی نظام س اسنی ریینم یاالین  منهنلند فنقن نهی،  م ه  ما حکوم  می
ها را  رهناینی  دنبال راهکارهایی که هدف آن ناپذیر اس ر بنابرای ، رفت  به اصالح

همراه نخواهد داشن ،  رنها موفق تی به بر رای سه  نظام س اسی کنونی اس  نه
 رر شدن عمر استبداد در م ه  ما من ر  واهد شدر بلکه به ادامه یافت  ا طوالنی

هنا ا  ابتکار کمنونن نسن  از نخست   گردهمایی راز جهانی کارگر در ایران که به
 ورش دی  ۱۹۲۲در سال ” شورای مرکزی فدراس ون سندیکای کارگری“فرا وان 

گذردر با بن ان حزب رودٔه ایران مبنارزٔه طنبنقنٔه  صد سال می برگزار شد ب ش از یک
کارگر ا زحمتکشان در ایران ک ف تی نو  پ دا کردر برگزاری راز جهاننی کنارگنر در 

ابتکار حزب رودۀ ایران ا شورای سندیکاهنای  به ۱۹۰۵ماه  اردیبهش  ۱۱ایران در 
هزار کارگر در سراسر اینران،  ۷۲۲کارگری ا شرک  

 ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى حزب ...

 ۳ادامه  در صفحه  



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه   ۳  ۵۵۱۱شمارۀ    

یافتٔه کارگران ا زحمتکشان ایران در مبارزه برای  نقهۀ عهفی در حضور سازمان
رنها در آن  یافته فضای س اسی کشور ما را نه شان بودر ای  حضور سازمان حقو 

کلی دگرگون کردر امراز ن ز حنزب  های بتد هم به های دهه داران بلکه در سال
یافتٔه طبقٔه کنارگنر در  رودۀ ایران متتقد اس  که بدان حضور ن رامند ا سازمان

رنوان  عرصٔه مبارزٔه عمومی بر تد حکوم  استبدادی ا تد مردمی حاکم نمنی
های جنبش مردمی در راستای حاکم شدن منردم اینران بنر  به رحّقد  واس 

ب   بودر راز جهانی کارگر، راز ر دید عهد بنرای ادامنٔه  سرنوش   ویش  وش
داری  بنراننداز سنرمناینه های  انمان مبارزۀ مشترک ا هماهنگ بر تد س اس 

حاکم بر م ه  ما، راز ر دید عهد برای مبارزه با چااالگری ا سرکوبگری ریینم 
حاکم، ا راز ر دید عهد برای رالش در راه رس دن به ارحاد عمنل کنارگنران ا 
ط ف گستردۀ زحمتکشان کشور از متلمان ا فرهنگ ان رنا بنازنشنسنتنگنان ا 

 پرستاران کشور اس ر
ها برای رهایی همه کارگران ا زحمتکشان  راز جهانی کارگر، راز رشدید رالش

 عق دری کشور اس ر -زندانی ا همه زندان ان س اسی
جویانٔه کارگران ا  فر نده باد اّال ماه مه، راز جهانی کارگر، راز همبستگی رزم

 زحمتکشان سراسر جهان!
با تنگنان  با تگان جنبش کارگری ا همٔه جان ماندگار باد  اطرٔه رابناک جان

 راه آزادی م ه !
پ راز باد مبارزۀ کارگران ا زحمتکشان ایران برای رکم   منننافن  صنننفنی ا 

 شان ا بر تد استبداد مذهبی حاکم! س اسی
 

 ۱۰۴۱ماه  اردیبهشت ۵
 کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى حزب ...

برخى شعارهاى حزب تودۀ 
 ایران براى روز جهانى کارگر!

 
  داشت  سندیکاهای مستنقنل کنارگنری حند کنارگنران ا

 زحمتکشان اس ر
 سازی را رشدید کن م! مبارزه با س اس   صوصی 
 یافتٔه سراسری کارگران ا زحمتکشان تنامن   مبارزۀ سازمان

 عدالتی ا سرکوب حقو  صنفی اس ! غلبه بر ظلم، بی
 ! چارۀ کارگران ا زحمتکشان احدت ا رشک الت اس 
 ارحاد ا رشکل، تام  پ رازی کارگران ا زحمتکشان اس ر 
 سنازی، رنتندینل  مبارزه با نول برال سم اعتصادی،  صوصنی

 ن رای کار، یک  واس  ملی اس !
 ،مسک ، آزادی!  نان، کار 
 ! اعتصاب حد کارگران ا زحمتکشان اس 
  مزد عادالنه ا متناسب با هزینٔه زندگنی، حند کنارگنران ا

 زحمتکشان اس !
 های مختلنف کنار، حنذف   واس  مشترک کارگران عرصه

 دالالن ن رای کار اس !
 ایژه در زمن نننٔه  الاای هر نوع ربت ض در حد زنان کارگر به

حقو  بازنشستگی، انتخاب شال، حد بن نمنه، ا منزاینای 
 شالی!

 ناخواسته »جدائى«به یک  »پایانى«

به  وانندگان نشریه ا اعضا ا هواداران حزب  «نامٔه مردم»  ۱۱۰۷در شمارٔه 
 «نظری به جنبش کارگری ا کمون ستی در ایران»بازنشر بخش اال کتاب 

اثر مهم رف د فق د عبدالصمد کامبخش را مژده دادیمر آنچه که باعث شند 
را ای  کتاب در چاپ اال ه  ود، عبل از انقالب، در دا جلد منتشر شنود آن 

 ۱۹۵۲بود که رف د کامبخش پ ش از ره ه مت  کامل کتاب، ا در آبان ماه 
بر اثر سکته علبی درگذش ر مهالب دیگری که رف ند کنامنبنخنش بنرای 

ای بود  نامه هائی از پایان اتافه کردن به ای  کتاب مدنظر گرفته بود عسم 
کنادمنی عنلنوم «در  »راریخ نوی «که ای در پایان دارٔه رحص ل در رشتٔه  آ

 مسکو ا به زبان راسی ره ه ا ارائه کرده بودر»اجتماعی
با روجه به اهم   مهالب مندرج در مقاالت کامل شدٔه ای  کتناب، حنزب 

های آماده شده روسط رف د کامبخش را در ینک  رصم م گرف  که عسم 
یناد  منتشنر شندر رفن ند زننده ۱۹۵۱جلد منتشر نمایدر ای  کتاب در سال 

های موردننظنر از  مستود ا گر ارفت  محمدزاده( مسئول   ررجمٔه بخش
نامه رف د کامبخش را بر عهده گرف  ا در نهای  ای  مهالب با عنوان  پایان

، ا در »نظری به جنبش کارگری ا کمون ستی در ایران«بخش دام کتاب 
انتشار یاف ر ای  چن   بود که ای  کتاب، نا واسته در دا جلند  ۱۹۵۰سال 

به چاپ رس در دا ماه پس از اعالم بازنشر جلد اال ای  کتاب ارزشمننند در 
، جلد دام ای  کتاب برای انتشار آماده شندر در پنی اعنالم ۱۰۲۲ماه  دی

انتشار جلد اال کتاب جمتی از رفقا ا داستان حزب تم  استقبال از چاپ 
نا واسته کتناب بنه دا ”  جدائی“ جدید ای  کتاب پ شنهاد دادند که به ای  

جلد یک بار ا برای هم شه  ارمه داده شودر شنتنبنٔه اننتنشنارات از این  
 پ شنهاد استقبال کردر

رسنانند کنه  شتبٔه انتشارات حزب روده ایران اکنون با مسرت به اطالع منی
، اثر گرانقدر رف ند »نظری به جنبش کارگری ا کمون ستی در ایران«کتاب 

فق د عبدالصمد کامبخش در یک جلد ا شامل رمامی مهالب مننندرج در 
های اال ا دام چاپ نخس  ای  کتاب، انتشار یافته اس ر  نوانندن  بخش

 واهننند  ای  کتاب ارزشمند را به رمامی رفقا ا داستان حزب ا آنانی که می
از زاایای مختلف فتال   حزب ما در راریخ متناصنر اینران اطنالع ینابننند 

  کن مر پ شنهاد می



۵۱۴۵اردیبهشت   ۱دوشنبه    ۱ ۵۵۱۱شمارۀ     

 تأملی رب رویداداهی اریان 
 پایان کشاورزان میهن ما  دردهاى بى

گنویند:  احد اظ فه، رئ س مرکز ملی اعل م سازمان هواشنناسنی، منی
زادی  یکشور دچار رنش آبی شده اس ، ررر ]ا[ کشاارزی در ایران بنه

 ۱۵۲۲افزاید: یزمناننی کنه ذ ن نره آب از  اا می شودری  رته ل می
متنای رنش آبی اسن ر  مترمکتب در سال برای هر نفر کمتر شود، به

دهنده همن ن   ررر عضایایی که در اصفهان ا  وزستان پ ش آمد، نشان
[ر در  برهنا ۱۰۲۱ماه  فراردی  ۰۱موتوع اس ی ]همشهری آنالی ، 

ماه سنال جناری، عندٔه کنثن نری از  فراردی  ۰۱بود که راز یکشنبه 
ابنخنتن ناری بنا در دسن  داشنتن   شهراندان استان چنهنارمنحنال

عدالتی  ها نوشته شده بود: ی ای  همه بی هایی که ازجمله بر آن پالکارد
هرگز ندیده ملتی ی ا ی مرگ بر ماف ای در اعتراض به طرح انتنقنال آب، 

هناینی از  ماه ف لنم در شهرُکرد ر م  کردندر در رازهای پایانی فراردی 
  منتشر گردید ا پ ش از آن ن ز ننامنهٔ  ۰آبگ ری طرح انتقال آب گالب 

مخالف  سازمان مح ط زیس  با ای  طرح منتشر شنده بنودر طنرح 
راد در اسنتنان  هنای زاینننده رونل گالب عرار اسن  آب سنرشنا نه

های انتقال آب از  ابخت اری را به کاشان منتقل کندر طرح چهارمحال
ابخت اری به اصفهان ا همچنن ن   های  وزستان ا چهارمحال استان
  هایی گسنتنرده های انتقال آب از استان اصفهان به یزد اعتراض پرایه

ها بدان مشنورت  دنبال داشته اس ، زیرا ای  انتقال از سوی مردم را به
آب اابسته اسن ر  شان به شود که مت ش  ا زندگی با کسانی ان ام می

حد مثل هم شه  های به ای  گونه اعتراض جمهوری اسالمی به پاسخ 
ها ا سرکوب بوده اس ر باید یادآار شند کنه  ددمنشانه به ر م   یورش 

شنان  گناه جان ها انسان بی ها را کنون ده ها ا سرکوب در اثر ای  یورش
اند، ا صندهنا رن  از این   اند، عدٔه زیادی ز می شده را از دس  داده

 اندر شده  شهراندان متترض هم بازداش  ا زندانی
های اعنتنصنادی ا  حل متضل ش ؤه حاکمان جمهوری اسالمی برای 

اجتماعی ا س اسی در درجٔه اّال سرکوب بوده اسن  ا ننه در ننظنر 
 -گرفت  مناف  ملی ا طبقات زحمتکش بر شالودٔه کارشناسی عنلنمنی

 فنی ا د ال  دادن مردم در رت    سرنوش   ودر 
االنب نا  سناناه  هفته گذشته اعالم شد که در پی شکای  عرارگاه  ارم

نفر از متترتان به پرایه انتقال آب سبزکوه  ۰۰پاسداران ا ازارت ن را، 
سنال  ۱۶۲ابخت اری ، درم موع بنه  به براج  در استان چهارمحال

تربه شال ، ا جریمه نقدی محکوم شدندر متهمان ا  ۱۰۱۲زندان، 
ای  پرایه  محکومان ای  پرانده ازجمله کسانی بودند که در اعتراض به

با ر م  در اطراف یچشمه آلوعرهی که در اثر  ۱۹۱۰انتقال آب، در سال 
صورت نمادی  مراسنم  حفر رونل انتقال آب سبزکوه  شک شده بود به

 عزاداری بخت اری برگزار کرده بودندر
بر اساس آمارهایی که جمهوری اسالمی منتشر کرده اس ، ن منی از 

ابختن ناری بنرای رنکمن ن  آب آشنامن ندننی  مردم استان چهارمحال
گنفنتنه اسنتنانندار این   شان دچار مشکل هستندر همچن  ، به رازانه

صنورت سن نار  راستا با رانکر ا بنه ۰۲۲  استان، آب آشام دنی ب ش از
های صنتتی ای  استان ن ز در رکم ن  آب  شودر همٔه شهرک روزی  می

شنهنرک  ۶ای که آب  گونه آشام دنی ساکنان مشکلی جدی دارند؛ به
 شودر صنتتی بزرگ ای  استان با رانکر روزی  می

رنازه شنده ا مشنکنالت عنظن نم  ای بحران آب در ایران اارد مرحله
 اط  کشاارز در ای  عرصه ن ز داچندان شده اس ر ها هم م ل ون

برای پی بردن به عمد فاجتٔه بحران آب کافی اس  به ذ  ره سندهنا 
نگاهی ب ندازیمر طبد آ ری  آمار رسمی شرک  مدیری  منننابن  آب 

، م موع ذ  ره آب در پش  سدهای کشور ۱۰۲۲ر رماه  ۰۵ایران در 
عنبنارت  م ل ون مترمکنتنب رسن نده اسن ر بنه ۱۵۲م ل ارد ا  ۰۰به 

سد ایران جمن   ۶۲۲رر، متادل رقریبًا رمام آبی که در پش  حداد  ساده
م ل ون ایرانی ا ن از کشناارزی  ۱۹ا عرار اس  ن از آب آشام دنی   شده

شود کنه  های فوالد مصرف می ا صنت  ایران را رکم   کند در کار انه
ریزی علمی بر اساس مننابن   پذیری ا برنامه اغلب بدان مهالتٔه امکان

 نواران ا  موجود محلی ا مناف  ملی ا  فقط برای پر کردن ج ب ران 
پ مانکاران در سراسر کشور ای اد شده اس ر افزان بر ای ، بس اری از 

هایی ا تصاصی برای  ود دارند کنه در کنننار  های فوالد چاه کار انه

هزار حلقه چاه دیگر در کشور شب ا راز  ۱۲۲
بنلنتننندر منردم  های زیرزم نی آب را منی سفره

درستی انگنشن   محرام ا ستمدیده م ه  ما به
رانند ا  سوی رییم االیی نشناننه منی ارهام را به

هننای اجننتننمنناعننی  پننرسننننند کنندام گننراه مننی
برندگان اصلی از رول د ا روزی  ا احنتنمنااًل  بهره

انند  اتنتن ن   صادرات فوالد ای  منمنلنکن 
عمومی زندگی ا مت ش  مردم اینران آشنکنارا 

برنندگنان اصنلنی منردم  دهد که بهره نشان می
متمولی ا کوچه ا بازار ا زحمتکشان ن سنتننند، 

اند کنه  بلکه باندهای ماف ایی حکوم  اسالمی
کنند ا  نون منردم را  آب ا زم   را غارت می

 مکندر می
عالاه بر موارد گفته شده، بحران آب در کشنور 

ها ا حتی مناطد  ما موجب شده اس  که دش 
مسکونی کشور به نشس  گسترده ا رازافنزان 

های اننتنشنار  زم   دچار گردندر بر پایۀ گزارش
 ۵۷۲م  های زیرزم نی در حهنرم آبسطح  یافته، 

اس  تم  اینکنه بن نش از فته  ی   رمتر پا ۹۲۲ا در شهریار  متر  ۰۵۲متر، در رفسن ان 
را شدن با  شکسالی ا کمبود آب ،  نالنی از  دل ل را به راستا در  راسان جنوبی به ۱۷۲۲

سنال  ۹۲سال پن نش اارد داره  ۱از م  اندر طبد نظر بر ی کارشناسان، ایران سکنه شده
د نابو کل  بهم  حدی اس  که کشاارزی  شکسالی شده اس  ا شدت  شکسالی در ایران به

 شد. محصوالت زراعی ربدیل  واهد محض ااردکننده به ا ایران 
منتنر  من نلنی ۰۵۲عادی حالت  متر ا در ایران در  م لی ۱۲۲م انگ   بارش ساالنه در جهان 

م انگ   سرع  ربخ ر آب در دن اس ر ا برابر  ۰ام یراربخ ر آب در سرعت که  اس  درحالی 
اس ر بنننابنراین ، جهانی  برابر م انگ    ۰ینکه م انگ   مصرف آب  انگی در ایران ا جالب 

گفته کارشنناسنان اینران از کشنور  کار برده نشوند به ریزی شده به رداب ر علمی ا برنامهاگر  
ها، م ه  ما سوم   کشنور  یل  واهد شدر با اجود همٔه ای خشک تبد کشور به  شک  ن مه

های ا  نر مشناهنده  سد ساز در دن ا اس ر البته اگر کاهش بارندگی در ایران را که در سال
غ رعلمی ا نادرس  اس ر  شکسالی امری طنبن نتنی  شده اس   شکسالی رتریف کن م،

دهدر گرچه  شکسالنی در  ای رخ می صورت داره اس  که هزاران سال در طب ت  ایران به
ای اعل می اس ، اما افنزاینش جنمنتن ن ، رنان ن نرات  ایران مثل هر جای دیگر دن ا پدیده

اهوایی ا کاهش بارندگی، روسته نامنوزان صنننتنتنی، کشناارزی ننادرسن  ا کشن   آب
عصد صادرات ا سایر عوامل نظ ر روسته ناپایدار شنهنرهنا  بر مثل هنداانه به محصوالت آب

ای بنه  های رشدید کنندٔه  شکسالی در ایران هستندر انتقال آب از منننهنقنه ازجمله دل ل
هنای  رغم هشدار کارشناسان در مورد پ امدهای مخرب آن ازجمله س ناسن  منهقه دیگر به

بنارشنان را  غ رمسئوالنه ا تد مردمی مسئوالن حکومتی اس  که اکنون نت  نه فناجنتنه
ایژه در استان  وزستنان  های م ه  ما به در بر ی از استان که  کن مر  درحالی  مشاهده می

هستند، زحمتکنشنان در   مردم حتا برای رکم   آب آشام دنی ن ز در مض قه ا دچار مشکل
بنارشنان ادامنه  رنوانننند بنه زنندگنی مشنقن  های کوچک چگونه می راستاها ا شهرستان

سنالنه  ریشه در سوِ مدیری  ا در بحران اعتصادی ا اجتماعی چند ده گره کور یآبی دهند  
هدر رفت  آب ا نبود برنامه برای رقس م عادالنه آب از  کشور دارد که پ شگ ری نکردن از به

رنرین  این   های آبی ازجمله تند منردمنی های موجود ا رقوی  ا افزایش ای  ذ  ره ذ  ره
 ۱۱گزارش گنراه اجنتنمناعنی  نبنرگنزاری دانشن نو،  اندر  به های حکومتی سوِ مدیری 

، محمد ام د، متاان روسته راستایی ا مناطد محرام، با ب ان ای  کنه ۱۹۱۱ماه  اردیبهش 
 ۱۹حنداد  ۱۵الی  ۶۵کنند گف : یاز سال  ها زندگی می درصد جمت   کشور در راستا ۰۶

را کنون با رشند جنمنتن ن  جنوان در  ۱۶اند، اما از سال  هزار راستا  الی از جمت   شده
درصند از  ۰۶گفتٔه مسئوالن حکومتنی ی  ایمری بر اساس آمارها ا بنا به ها مواجه بوده راستا

 ناننوار  ۰۲هزار راسنتنا بناالی  ۹۱هزار آبادی ا راستا ساکنند که  ۶۰جمت   کشور در 
باشدری باف  اجتماعنی   انوار می ۰۲هزار راستا دارای جمت تی کمتر از  ۰۹جمت   دارند ا 
زم   ینا  زم  ، ا دهقانان بی متشکل از کشاارزان زم ندار، کشاارزان کم  راستائ ان عمدراً 

شان درصدی از جمت    های همان کارگران کشاارزی اس ر هر سه گراه، به همراه  انواده
در مورد ات  حال ا آینده آنان نگنران   روان دهند که نمی راستائ ان م ه  ما را رشک ل می

 نبودر
مناهن ن   اند که رییم االین  فنقن نه بنننا بنه دهقانان محرام ا ستمدیده م ه  ما دریافته

اش، با اصول ا مت ارهای علمی برای حل متضل آب ا امور مرربط با کشناارزی  مانده ااپس
دل ل فساد گسترده ا غارت ثرات ملی، حتی به کارشناسان فنی ا  در کشور ب گانه اس  ا به
دهد، ا ارزشی برای د ال  دادن دهنقناننان ا  رر م دان عمل می دانشگاهی کشور هم کم

دهقانان در   رسد که راستای ان در رت    سرنوش   ود عائل ن س ر دیر یا زاد، زمانی فرامی
صف ااحد با طبقه کارگر ا دیگر زحمتکشان جامته در شهرها به مبنارزه سنراسنری در راه 

ا پایان دادن به مناسبات غ رعادالنه ا غ رانسانی بر  زند، ا بنا  دست ابی به حقو   ویش
برچ دن بساط حکوم   تد مردمی کنونی، راه را برای حل مشکالت عظ م کنونی  ود باز 

 کنندر
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 نابودى در کشورمان محیط زیسِت رو به

های نابخردانه حاکم   کنونی در نابودی مح ط  مبارزه با س اس 
هنا ا  هنا، رنخنرینب دریناچنه زیس  در کشور، مانند نابودی جنگل

انند  مان را موجنب شنده ها که را  رهای جدی جوی در م ه  راالب
  واه کشور اس ر اظ فٔه مهم ا فوری همه ن راهای مترعی ا آزادی

اهوایی در  سوز را  رهای دهشتناک ا مه ب آب آییر  هر هستی
صندا درآمنده اسن ر ریشنٔه اصنلنی این   جهان مدری اس  که بنه

ای در جّو زم ن  بنر  بار نشر ا انباش  گازهای گلخانه را  رهای زیان
اکس د کرب  یا همان گاز کربن ک که  های بشر اس ر دی اثر فتال  

های استخراج متادن نفن  ا گناز ا رنولن ند  عل  فتال   شرک  به
کم یک را دا سده ا بخشی  یابد، دس  ها انتشار می  س مان ا جز ای 

از آن حتا ممک  اس  را هزار سال یا ب شتر در جنو زمن ن  بناعنی 
 رایه گرمایش جّو زم   رکث ری جدی داردر  ماند ا بر افزایش بی می
امان از  برداری بی داری  بهره ازآن ا که  صل  ذاری نظام سرمایه 

های فس لی باعث  اعفٔه رول د ا مصرف سو   طب ت  ا گسترش بی
بوم  ها ا ا تالل در چر ه زیس  زیس  ا زندگی انسان نابودی مح ط

اعفه ا رصاعدی اعتصاد بنر اسناس  شودر روسته ا رشد بی جهان می
 داری امری ح اری اس ر  مناف  سوداگران در نظام سرمایه

های زیادی به مح ط زیسن   های ا  ر آس ب در م ه  ما در دهه
اارد آمده اس  که م زان گسترش ا یرفش آن را در سنراسنر کشنور 

روان مشاهده کردر ماف ای ثرات ا عندرت در هنرم حنکنومن   می
جمهوری اسالمی ایران ا پ رامون آن به شنکنل گسنتنرده ای بنه 

 رسانندر  مح ط زیس  آس ب می
، حسن ن  اکنبنری، منتناان ۱۰۲۱ماه  فراردی  ۰گزارش ایرنا،  به

مح ط زیس  طب تی، تم  اذعان بنه ابنتناد گسنتنرده رنخنرینب 
های برجسنتنه  درصد جمت   گونه ۷۲مح هی ا از ب   رفت   زیس 

جانوری در ن م عرن گذشته مانند کل، بز، عوچ، م ش، آهو ا گور نر 
 وارانی مانند پلنگ ا یوزپلننگ کنه از  که پ امدش بر ح ات گوش 
کنند رکث ر گذاشته اس  مسلمًا عوارتنی  ای  زن  ره غذایی راذیه می

ناپذیر  واهند داش ر ای  مقام درباره نام مسببان ای  فاجنتنه  جبران
از سر ررس سکوت ا ت ار کرده ا با اشاره بنه آزادی عنمنل ا بنی 

عل  نبنود ابنزارهنای عناننوننی  گوید: یبه ها در ای  زم نه می نظارری
 ها باز واس  کردری روان از ای  دستگاه نمی

در پی لهمه ا آس ب زدن به هر بخشی از کرٔه زم   که آن را ننه 
روان نام د، زیس  جناننداران بنا  بخشی از زندگی که  ود زندگی می

های رنقنرینبنًا  ها از یئوپالنکتون شودر راالب چالشی جدی مواجه می
نامرئی ا نوزادهای ریزی که سران ام به م گو،  نرچنننگ، مناهنی 

های  شوند ماالمال هستندر علف دار، ا صدف  وراکی ربدیل می باله
دهننند ا از  راالب ن ز مواد ماذی را در ا ت ار ای  نوزادان عنرار منی

دارندر اگر ه چ عامل دینگنری  شان در امان نگاه می دس  دشمنان
هنا رخ  در ای  فرایند د ال  نکند همۀ زاداالدها در همن ن  رناالب

هنای  داران، بلکه ماهی رنها صدف ها نه دهدر بر اثر آلودگی راالب می
هنا، ا  های گرمس ر، سر وها، شنمنشن نرمناهنی آبی، ماهی ُر  باله

 راندر  ها همگی از ب   می ماهی ن زه
بار سران جمهوری اسالمی ایران  عل  عملکرد نابخردانه ا زیان به

اند یا در  هر از ب   رفت  کامل هستندر بنا  ها یا نابود شده اکثر راالب
ها هستند عمند  شان راالب درنظر داشت  ح ات آبزیانی که زیستگاه
عننوان  شودر به ها آشکار می فاجته نابودی چر ۀ زیس  ا هستی آن

مش  نمونٔه  راار، راالب م انکاله را درنظر بگ ریمر این  رناالب در 
آباِد شهرستان بهشهر ا در استان مازندران عرار دارد  راستای حس  

در دایرٔه مدیری  سازمان منحن نط زیسن  درآمنده  ۱۹۰۱ا از سال 
به اسنتنان  ۱۰۲۲اس ر ابراه م رئ سی در مسافرری که در اسفندماه 

مازندران داش ، فرمان نابودی راالب م انکاله را با کوب دن کنلنننگ 
هنزار من نلن نارد  ۱۲گذاری  احداث یک م تم  پتراش می با سرمایه

صنادر  رومانی بخش  صوصی در حریم اشش متری( این  رناالب 
[ر ننابنودی ۱۰۲۱ماه  فراردی  ۱۹کرد ]نگاه کن د به: گزارش ایرنا، 

هنا، رنننهنا  ها، نابودی کشاارزی، ا جز این  ها ا چرای آن مرار  دام
بخشی از عواعب احداث م تم  پتراش می در ای  منهقه اس ر بنر 

آید که ای  پرایٔه صنننتنتنی هنم  نظر می اساس اطالعات موجود، به
های کارشناساننه  های مشابه، بدان هماهنگی مثل بس اری از پرایه

ا بدان داشت  برنامٔه روستٔه کالن در  دم  مناف  ا ن ازهای ملی کشور، ا هنمنراه بنا 
پن نش بنرده   نواران بنه د ال  ماف ای عدرت ا ثرات در اساس در  دم  مناف  رانن 

ر  از دانشگاه ان ا فتاالن محن نط زیسن  بنا  ۹۲۵ها،  گزارش  برگزاری شودر به می
ای  واستار روعف طرح پتراش می م اننکنالنه  ای سرگشاده  هاب به  امنه امضای نامه

پنرایه پنتنراشن نمنی  ۱۲اندر در بخشی از ای  نامه آمده اس : یدرحالی که ب ش از  شده
مورد از م وزهای احداث آن به دال  عنبنل  ۰۲حال  ود رها شده ا  نارمام در کشور به

گردد، متکسفانه در ااپس   رازهای اسفند سال گذشته در اعدامی ع نوالننه ا بنا     برمی
ای فاعد م وزهای الزم رح  عننوان    کلنگ پرایه ۱۰۲۱استفاده از سکوت  بری نوراز 

کره م انکاله بنر  گاه جهانی زیس  آباد ااع  در ذ  ره پتراش می مازندران در مرر  حس  
منظور رول د پراپ ل  در ااحدهای دیگنر  به GTPزم   زده شدر هدف پرایه احداث ااحد 

اکنون در انبارهای کشور بالاستفاده  اس  درحالی که ح م انبوهی از ای  ماده اال ه هم
 باعی مانده اس ری

بوم ااکوس ستم( هستند ا نقشی مهم ا رکث نرگنذار  ها بخشی اساسی از زیس  جنگل 
هنای گن ناهنی ا  درصد از گنوننه ۱۲بر زندگی بشر دارند ا از نظر رنوع زیستی پناهگاه 

درصد از جنمنتن ن  جنهنان بنه  ۰۵جانوری کره زم   هستندر از سوی دیگر، مت ش  
ها بر سالم  ا امن   غنذاینی  بوم جنگلی اابسته اس ر آس ب رساندن به جنگل زیس 

 ۶/۱گذارد، زیرا حداد  های بشری مستق م ا غ رمستق م رکث ر می بخش بزرگی از جامته
هنا ا در  م ل ارد نفر در سراسر جهان برای غذا، سرپناه، انریی، دارا، ا درآمد به جنگنل

 اندر   ها اابسته ها از آس ب امان بودن آن
مترمنربن  از  ۹۶۲ردب ری مسئوالن حکوم  ایران در هر ثان ه  عل  سودجویی ا بی به

مناه  فنراردین  ۱۶شود ]سناین  زمناننه،  ها ا مرار  کشورمان رخریب می سه  جنگل
کرٔه زم   منشک زندگی ا هستی جانداران ا گ اهان اس ر باید جهان پ نرامنون  [ر ۱۰۲۱

ریناسن    ود را نگریس  ا چر ٔه طب تی منشک ح ات را پاس داش ر دال  برگمارده بنه
رنوانند  کند، ننمنی داران را نمایندگی می سرمایه ابراه م رئ سی که در اساس مناف  کالن

های مختلف ازجمله مح ط زیس  حفظ کننندر سناین   نبنری  مناف  ملی را در حوزه
اعنالم کنرد: یکناجسنتنان  ۱۰۲۱مناه  فنراردین  ۱۰، در گنزارش ۰۰رحل لی رایداد 

 ۷۲  هکتاری جنگل کاشمر که بالغ بر دا الی سه هزار اصله در   کاج با عدمنتنی  ۵۲
هنای تند  اعندام هنای آبنی  شنک شنده اسن ری  ساله اس  بر اثر گرما ا رنننش

دل ل  احتضار ای  مرزابوم به اند که طب تِ  را به مح هی در کشور چنان ااج گرفته زیس 
هنا،  آبی، ه وم ریزگردها، به راراج رفت  در تان، را  ر کاربری اراتی، ا جنز این  کم

های ب شتر را نداردر  شکسالنی سنبنب کنمنبنود آب،  اروان پذیرش نارسایی دیگر راب
شودر این  پندینده  های سهحی، ا  اک مرطوب می نابودی گ اهان، کاهش عمد آب

دهد که ربخ ر سهحی آب ا ربخ ر آب از گ اهان از حد متمول در مندت  زمانی رخ می
ناپذیر  شکسالنی را  مت   ب شتر شودر مدیری  غلط مناب  آبی در کشور، اثرهای جبران

افنزاینش  های کشور را به کندر  شکسالی ا کمبود آب در بس اری از استان رر می عم د
ها اارد کرده اس ر بنر نی از  ناپذیر بر اکوس ستم ای  استان هایی جبران اس  ا  سارت

عل  کاهش باران از یک سو ا سوِ مدیری  آب از سوی دیگنر،  ها ا مناب  آبی به راد انه
هایی کنه از  اند یا در آستانٔه از  شک شدن هستندر شماری از راالب کاماًل  شک شده

ای در اکوس ستم، مح ط زیس ، ا رکم   زندگی افراد ساک  منهقه دارنند،  جایگاه ایژه
راینه،  های غ رکارشناسانه ا بنی عق ده بر ی از کارشناسان، سدسازی اندر به  شک شده

آبنی،  های کنونی کشاارزان ا دامداران منهقه در ارربناط بنی های اصلی مشق  از دل ل
اکبر محراب ان، ازیر نن نرا در دالن   ها، اس ر علی آبی، ه وم ریزگردها، ا جز ای  کم

شهر، ازجمله بر ی از شنهنرهنای بنزرگ ا  ۹۲۲س زدهم، با اعالم ای   بر که حداد 
ها، در اتت   رنش آبی عرار دارند، مدعی شد: یبرای کاهش مشکل رنش  مراکز استان

ها ا استنفناده از   انه های جدیدی را ازجمله  هوط انتقال آب، سا   رصف ه آبی طرح
رری  زمان به حنداعنل منمنکن  آن  ایم را ای  متضل را در کم مناب  آب جدید آغاز کرده

بناره کنه  نهنوط  [ر محراب ان درای ۱۰۲۱ماه  فراردی  ۱۱ برسان می ] برگزاری هرانا، 
که مناب  جدید آب چنگنوننه  انتقال آب عرار اس  آب را از ک ا به ک ا منتقل کنند یا ای 

داند که سخنانش صرفنًا  اجود  واهند آمد، روت حی نداده اس ، زیرا  ودش هم می به
 هایش هرگز عملی نخواهند شدر برای  الی نبودن عریضه اس  ا اعده

 صوص رهران ن ز متضلی جدی اس ر ا  رًا رنهنران  شهرها به آلودگی هوای کالن 
رری  شهر جهان دانسته شدر گنردا ناک آسنمنان بن نشنتنر  برای چند راز متوالی آلوده

ها ا از  شهرهای کشور را پوشاند که ب ماری عده کث ری را ن ز سبب شدر نابودی جنگل
حسناب ا  هنای بنی سنازی ها ا جاده سازی عل   انه ها به ب   رفت  پوشش گ اهی کوه

های آالیننندٔه هنوا در   وار، ا استفاده از سو   عصد پر کردن ج ب پ مانکاران ران  به
های هوای کشور دارندر برای مقنابنلنه بنا  ها رکث ری جدی در آلودگی ها ا ن راگاه کار انه

کند، جز جنبش اس   ا سراسری برای   هرهای مه بی که زندگی همگان را رهدید می
اجود آارنده ای  اتت  ، چارٔه دیگری ن سن ر بنرای  دفاع از حد ح ات ا عل ه نظام به

ا  های  رابکارانه ای  رییم را افشا ا با آن مقنابنلنه کنرد حفظ مح ط زیس  باید س اس 
اسنوی  جلو هرگونه رخریب را گرف ر فراموش نکن م که سرنوش  م ه  منا بنا سنمن 

 جنبش مردمی گره  ورده اس ر
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یرهبری جمهوری اسالمی ایران کنار آمده اس ، ا باز هم چن    واهد کنردر از این  
آار نخواهد بود اگر در شرایط کنونی بحرانی جهان، برآمده از جنگ راس ه را، رت ب

های اماریال سم آمریکا بار دیگر کنننار  ااکرای ، دال  بایدن ن ز برای پ شبرد هدف-
آمدن با جمهوری اسالمی ایران را در نظر بگ ردر در شرایط کنونی، برای رییم االینی 

پوشی ا دراغگویی بنه منننظنور  ایران از یک سو، ا دال  آمریکا از سوی دیگر، پرده
ای پنذینرفنتنننی ا  های از رای است صاِل یرع بانی س اسی، ش وه  نثی کردن رالش

گران، جان ا زندگی ا مت ش   حتی تراری اس ر  برای ای  غاصبان عدرت ا سلهه
ها ا نظر آنها در رت    آیندٔه س اسی ایران ارزشی نداردر آننهنا بنرای رنحنقند  انسان
طور که در گنذشنتنه  کنند، همان هایشان، اگر الزم باشد با یکدیگر همکاری می هدف
 اندر  کرده

ااعت   ای  اس  که اتت   حال ا آیندٔه نزدیک کشور ا مردم اینران رنا حنّدی 
های اماریال سنتنی  کننده شده اس ر در شرایهی که س اس  ناپذیر ا نگران ب نی پ ش 

گرایی، ا  زایی، نظامی آمریکا در راه دام  زدن به یجنگ سرد جدیدی با روسل به بحران
رواند رح  رنکثن نر  شود، آیندۀ س اسی ایران می سرع  پ ش برده می افرازی به جنگ

 های دا لی ا  ارجی تدملی ا مخربی شکل گ ردر ها ا اعدام رصم م
رواننند اعنتنصناد  اش، از جمله دال ، نمی حکوم  االی  فق ه ا نهادهای اجرایی

رر شدن اتت   اعتنصناد  ملی را به سوی ثبات ا روانمندی هدای  کنندر در پی ا  م
های متتدد، سران جمهوری اسالمی ایران بار دینگنر  ایران ایران بر اثر اعمال رحریم

انندر در  بر سر داراهی انتخاب م ان دا گزینٔه سازش یا رادررایی با آمریکا عرار گرفته
ب ش از سه دهٔه گذشته، سران حکوم  ایران که از پشتوانٔه مردمی بر وردار ن ستند، 

ها ا در پس پنردٔه  گری اند با انواع  دعه برای بقای ینظامیشان هرگاه تراری دانسته
نش نی کنرده  شتارهای پرطمهرا  الی رو الی، در نهای  در برابر فشار  ارجی عقب

هنای  انندر بنلننندپنراازی های اماریال سنتنی گنردن ننهناده های عدرت ا به  واس 
ماجراجویانٔه حکوم  االی  فق ه بر محور یشوان سم اسالمنیی ا یصندار اننقنالب 

مرزی ن رای عدس سااه پاسداران ا حمای  از  های بران اسالمیی، به ارکای فتال  
گرای ن ابتی در منهقه، در اساس شکس   ورده اسن ر این   دیگر ن راهای اسالم

س اس   ارجی تدملی در زیر لوای یمبارزۀ تداستکباریی در ب ش از چنهنار دهنۀ 
الله  نمن نننی در  گذشته ا در پی مسلط شدن یاسالم س اسیی بر محور رهبری آی 

حکوم  ایران، راابط  ارجی ایران را در م موع در مس ری مخالف با مناف  ملنی ا 
جویانه هدای  کرده اس ر حناصنل این  سن ناسن   آم ز ا صل  همزیستی مسالم 

دهی شدٔه بنر نی از  ارشکسته اکنون کاماًل مشخص شده اس ر فشارهای سازمان
ایژه اسرائ ل در کنار آنها، بر سر مهار کردن ننقنش سناناه در  کشورهای عربی، ا به

ای را در مذاکرات جناری این  بنا  منهقه، سران حکوم  ایران ا در رأس آنها  امنه
داری آمریکا بنا رنوسنل بنه  رر آنکه  زانه را کرده اس ر ا مهم بالرکل فی جّدی رابه

 های مالی، اعتصاد نامولد ا ناروان کشور را به گراگان گرفته اس ر  رحریم
گرای ایران در پی رحوالت چند سنال  ریزش اس   پایگاه اجتماعی حکوم  اسالم

اعتبار شدن جایگاه الی فق ه ا همٔه نهادهای حکومتنی از جنمنلنه  ا  ر، موجب بی
م لس ا دال  ا دستگاه عضایی شده اس ر کل   ینظامی  ود را با  هر بنزرگنی از 

بن ننند، ا راشن  اسن  کنه  را منی جانب مردم جان به لب رس ده ا مستکصل رابه
کارگزاران حکومتی نه روان رف  مشکالت سا تاری در اعتصاد ا بنهنبنود اتنتن ن  

ها را دارند ا نه ارادٔه آن رار رظاهرات اعتراتی ا سراسری منتنلنمنان ا  مت ش  روده
دهنی  فرهنگ ان بازنشسته در راز یکشنبه اال اردیبهش ، که با فرا وان ا سنازمنان

های صنفی فرهنگ ان کشور در  جویانٔه شورای هماهنگی رشکل دموکرار ک ا مبارزه
ها ا سایر منهنالنبنات  سازی حقو  بندی ا همسان اعتراض به اجرا نشدن کامل رربه

هنای  ها شهر دیگر با موفق   برگزار شند، از نشناننه زمان در رهران ا ده متلمان هم
طنور  رهدیدهایی جّدی اس  که حکوم  را به احش  اندا ته اس ، ا باید هم هم  

های نول برال سم اعتصادی بنر اسناس رهنننمنودهنای  باشدر سه دهه اجرای برنامه
صندا  جهانی پول، یتنی همگام شدن اعتصاد ایران با یاجماع ااشنگت ی، همراه بنا 

های تدملی جمهوری اسالمی در عرصٔه راابط  ارجی، سران ام آمریکا را  س اس 
اندازی در رحوالت دا لی ا اثرگذاری بنر رانند  در موعت تی عرار داده که امکان دس 

 رت    سرنوش  کشورمان را به دس  آارده اس ر
ای  طور که متلوم اس ، دال  آمریکا با روجه به اتتن ن  بنحنراننی اینران، راه 

رف  مشخصی را در برابر سران حکوم  اسالمی ایران عرار داده اس : سناناه  بران
های مالی آمرینکنا بنه اظن نفنۀ  رواند بدان فشار رحریم پاسداران در دا ل ایران می

 -یتنی عامل سرکوب برای پاسداری از حاکم   مهلد االی  فنقن نه -پاسداری  ود
اپای سااه عدس باید از منهقه برچ ده شودر ای  ینتنننی شنمنا  ادامه دهد، اما دس 

اجمهوری اسالمی( با ما ااماریال سم آمنرینکنا( راه بن ناین ند، منا هنم کناری بنه 
های تدمردمی ا سرکوب دا لی شما نداریمر سااه پاسداران از همان اااینل  س اس 

، همواره اظ فٔه سنرکنوب ۱۹۵۱گ ری در سال  شکل
 واه را به عهده گرفنتنه  ن راهای ملی ا چپ ا آزادی

مایه بنه یمسنئنوالنی، ا  گویی، صدار دستورهای بی جز کلی حکوم ی، به
های جمنهنوری اسنالمنی، کناری  های پوچ هم شگی دال  گفتاردرمانی

اینژه  اساسی در راه رکم   مناف  ا ن ازهنای اصنلنی عنمنوم منردم ا بنه
های یداه انۀی  رری  گفته زحمتکشان نتوانسته ان ام دهدر برای مثال، مهم

ابراه م رئ سی در جلسۀ ه ئ  دال  در راز چهارشنبه هفته پ ش، بندین  
های دا لی بازراب یاف : یمشکالت فقط با دستنور حنل  صورت در رسانه

انضبناط …  شود، بلکه دستورات باید من ر به اعدام ا عمل جدی شود نمی
کن مری راش  اسن  کنه این  عنبن نل  زنی ا سفارش می را جایگزی  چانه

اثر سران حکومتی ه نچ اثنر  سخنان رکراری ا غ رمسئوالنه، ا ررهات بی
های چنداجهی ا عنمن ند  ای بر اتت   زندگی مردم ا حل بحران سازنده

کشورمان نداردر ماه   کل دستگاه حکومتی جمهوری اسنالمنی اینران 
طوری اس  که برای حفاظ  از مناف  ا مت ش  زحمتکشان رنظ م نشنده 

های م موعٔه حکوم  االیی ایران در  دمن  غناررنگنران  اس ر س اس 
ثرات ملی اس ر ا درس  به هم   دل نل، سنرکنوب ننهنادینننه شنده ا 

 نواهنان  های مدنی، صنفی، ا کارگری ا آزادی دستگ ری فتاالن جنبش
 همچنان با جدی  ادامه داردر

گویی متصل به دستگاه االی  فق ه بنا  دال  رئ سی ا بلندگوهای گزافه
های یتداستکبناریی ا  اند که یس  را شده ای رابه چنان اتت   بحرانی

های آنها ن ز دیگر سر ا ره نداردر راز  بافی های پوچ ا دراغ ربل اات ا اعده
فراردی ، علی بهادری جهرمی، سخنننگنوی دالن ،  ۹۲شنبه گذشته  سه

ها گف  که مشنکنل رنورم ا  برای روج ه کردن ادامۀ راند افزایش ع م 
ها از دال  حس  راحانی به یارثی رس ده اس ر در تم ، ابنراهن نم  بدهی

رغم متوعف شدن مذاکرات در  اند که به رئ سی ا سخنگوی دال  اا مدعی
هنای منالنی آمنرینکنا آزاد  ای ، مناب  مالی چشمگ ری را از ع د رحنرینم

اند! اینکه منظور کدام مناب  اس  ا چه مبلانی آزاد شنده اسن ، ا  کرده
شنودر  اند، البته گنفنتنه ننمنی ها چگونه عابل اصول اینکه آیا عماًل ای  پول

عصد رعاب  با کارنامۀ دال  راحانی، هفتٔه پن نش  سخنگوی دال  فقط به
… شده یکی از اعدامات دالن  اسن  گف : یآزادسازی بر ی مناب  بلوکه 

های گذشته که بنرای دالن  بنه ارث  مناب  آزاد شده صرف رسویٔه بدهی
هزار م ل ارد رومان بدهی از دال  گذشته ۱۲شودر ماهانه  رس ده اس ، می

شودری به عبارت دیگر، دال  رئ سی مدعی اس   در ای  دال  پردا   می
های مالی آمریکا موفد بوده اس  ا فنتناًل بنایند بنا آن  که در رف  رحریم

 جا مانده از دال  راحانی را جبران کندر های به های آزاد شده، زیان پول
جالب اینکه رازنامٔه یک هانی شریتتمنداری در رنالنشنی مضنحنک ا 
مذبوحانه، کرۀ جنوبی را رهدید کرد که صدار نف  از  ل ج فارس به مقصد 
آن کشور عه   واهد شد، زیرا جمهوری کره مناب  مالی ایران را آزاد نکرده 

فراردی  ای  رازنامه آمنده اسن : یمندینر  ۹۱اس ر در صفحٔه اال شمارٔه 
مسئول  هاب به کرۀ جنوبی: اگر آمریکا پرس د چرا رنگٔه هرمز را به رای 

ی د چون ایران  واسته اس ری ااعت   آن اس  که حتنی  اند، بگو شما بسته
م ل ون دالر( بدهی بریتان ا به ایران بدان  ۵۶۲م ل ون پوند ا ۰۹۲پردا   

روانس  عملی شود، ا این  امنر در  اجه نمی ه چ اجازٔه مستق م آمریکا به
های کشورهای دیگری مانند کرۀ جنوبی ا عرا   مورد اجازٔه پردا   بدهی

 ن ز صاد  اس ر 
دال  جمهوری اسالمی ایران در مورد چنداچون مذاکرات ای  ا حنل 

آار  شمار دا لی مانند روّرم، کمبود کاال، ا گرانی سرسام شدن مشکالت بی
کننند ا بنا  پوشی می در سه  کشور با مصرف مناب  مالی یآزاد شدهی، پرده

شود ا سخنگوینان  ها بازراب داده می گویدر آنچه در رسانه اعاح  دراغ می
هنا ا  کننننند، بنا ااعنتن ن  رسمی دال  ا حکوم  در ظاهر بن نان منی

های پش  پرده در مورد آیندۀ کشنور رنفناات داردر شناینان  گ ری رصم م
نژاد ن ز منذاکنرات بسن نار  یادآاری اس  که در یک سال آ ر دارۀ احمدی

ای ا دال  ااباما در عمان صورت  های ایژۀ  امنه ای ب   نماینده محرمانه
گرف  که در مرحلۀ بتدی، حصول روافد برجنام ا ننرمنش عنهنرمنانناننۀ 

 را م ّسر کردر ۱۹۱۰یرهبریی در سال 
ای برای حفنظ منوعنتن ن   سران رییم االی  فق ه ا در رأس آنها  امنه

گری دراغگویی به مردم در منورد  حکوم  دینی ا غاررگر  ود از راه ح له
اندر دال  آمریکا نن نز بنرای پن نشنبنرد  مسائل  ارجی بس ار بار ربه شده

اش هر زمان که تراری دانسته اسن  بنا  های کالن ا راهبردی س اس 

 ادامۀ تعیین آیندۀ سیاسى ایران در پشت پردۀ  ...

 ۵۱ادامه  در صفحه 



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه   ۷  ۵۵۱۱شمارۀ    

شدن ربت ض جنس تنی 
های گوناگنون  در عرصه

حننقننو  اجننتننمنناعننی، 
س اسی، اعتنصنادی، ا 
عضننایننی ایننران، اثننر 
ناگواری بر اتت   زنان 

ایژه بنر  طور کلی ا به به
زندگی ا مت شن  زننان 
کارگر ا زحمنتنکنش بنر 

 جای گذاشته اس ر 
-بحران اعنتنصنادی

اجتماعی کنه منتنلنول 
هنای  اجرای سن ناسن 

اعتصادی نول برالنی در 
های اسن ن  منردم بناعنی  هایی  الی برای روده های ا  ر اس ، سفره دهه

سوم جمنتن ن   گذارده اس ، را جایی که براساس آمارهای دالتی، امرازه یک
برندر بسنتن  عنراردادهنای منوعن  ا  ایران در زیر  ط فقر مهلد به سر می

ها به رانندی عنادی  ها ا کارگاه ها ا رته لی کار انه سف دامضا ا راند ا راج
اند، اغلب با متضل مزدها ا  مبدل شده اس ، ا کارگرانی هم که ا راج نشده

 را هستندر نشده رابه های پردا   حد ب مه
انند ا  زنان ا کودکان مثل هم شه نخست   عربان ان ای  راند فقرزایی بوده

ها عرار دارندر ب نکنار کنردن بنه اننواع  زنان شاغل اغلب در صف اال ا راج
چه در صنای  ا کشناارزی ا  -ها، در م ان اعشار گوناگون زنان مزدبگ ر بهانه

در حال افزایش اس ر بنه طنوری  -چه در م ان کارمندان ا پرستاران ا غ ره
درصند بنه  ۱۱٫۰بنا  ۱۷که سهم زنان از رتداد کل شاغل   کشور در سال 

رس ده اس ر امرکز آمار  ۱۱درصد در سال  ۱۵٫۷ا  ۱۱درصد در سال  ۱۷٫۱
 (۱۰۲۱اردیبهش   ۱۶ایران/ ایسنا 

هزار زن از جنرگنٔه  ۱۷۷، ب ش از ۱۰۲۲در برآاردی دیگر، فقط در رابستان 
در مقایسه با  ۱۰۲۲اندر ای  در حالی اس  که در رابستان  شاغالن  ارج شده

، به رتداد شاغالن مرد افزاده شده اس ر بر اسناس هنمن ن  ۱۹۱۱رابستان 
ساله که در سه ماهٔه ننخنسن   ۹۵را  ۱۱آمارها، م زان ب کاری در م ان زنان 

 درصد رس ده اس ر۹۱درصد بود، اکنون به 72٫8امسال 
های جنس تنی راینج در جنامنتنٔه  زنان کارگر ا زحمتکش به دل ل ربت ض

سنتن نزاننٔه حنکنومن   های عران اسهاینی ا زن ایران، که حاصل س اس 
گرای ایران اس ، ب شتر از برادران کارگر  ود متحنمنل منحنرامن ن   اسالم

شوندر ربت ض جنس تی در کنار استثمار طبقاری، زننان را از بنازارهنای  می
اینژه  ا بنه -رسمی کار به بازارهای غ ررسمی سو  داده اس ر ن از مبرم زنان

به کار برای رکم   ن ازهای اال ه زنندگنی، در ننبنود  -زنان سرپرس   انواده
عوان   ا مقرراری که حقو  اجتماعی آنها را رکم   کند، سبب شده اس  کنه 

رر، ا محرام از حقو  ا مزایای عناننوننی  رر، مه   کارفرمایان به ن رای ارزان
ای که  نارج از هنر گنوننه  دسترسی پ دا کنند، یتنی به بازارهای غ ررسمی

های عانونی عرار دارند ا دس  کارفرمایان را در اسنتنثنمنار بن نشنتنر  حمای 
منتشنر شند  ۱۹۱۱گذاردر گزارش مرکز آمار ایران که در سال  کارگران باز می

هنزار ننفنری زننان  ۵۶۷درصد از جمت   سه م ل ون ا ۶۹داد که  نشان می
زمان، گزارش ننهنادهنای  اشتاال دارندر هم «غ ررسمی»شاغل، در مشاغل 

دهد که کارکنان مشناغنل غن نررسنمنی بن نشنتنرین   حکومتی ن ز نشان می
 اندر  پذیری از کرانا را داشته آس ب

ای از شاغالن دیراز را که از  در بازارهای غ ررسمی کار، که ط ف گسترده
گن نرد، منزدبنگن نران از  کار ا راج شدند را دستفراشان ا غ ره را در بر منی

مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، دفترچنه بن نمنٔه درمناننی، ا دینگنر 
روان به کار زنان در ای  بنازار  یی محرام هستندر از جمله می های ب مه حمای 

 غ ررسمی اشاره کرد: 
هنای  های زیرزم نی، در بخش ها ا رول دی زنان مشاول به کار در کارگاه -

ها، ا کنار در  رفک ک زباله، نگهداری از سالمندان، منش گرِی، نظاف   انه
اند که در مشاغل منحنرام از عنراردادهنای  رستورانر در م موع، اینها زنانی

کنند که  های مختلف  دماری کار می مشمول عانون کار ا حد ب مه در بخش
شنودر بنر  راز ن ز بر رتداد آنها اتافه می رازبه

 های زنان کارگر و زحمتکش ایران معضالت و خواست
رری  رازهای سنال بنرای ابنراز  اال ماه مه، راز جهانی کارگر، یکی از مهم

همبستگی کارگران ا زحمتکشان در سراسر جهان اس ر رازی راریخی اسن  
هنای    زند را  واسن  که در آن کارگران ا زحمتکشان سراسر جهان به پا می

داری، بر تد استبداد ا نابرابری جنس نتنی  حد  ود را عل ه استثمار سرمایه به
مهرح کنند ا برای دست ابی به جهانی بهتر بر پایٔه عدال  اجتماعی ا برابنری 

 شوندر  پ مان  زیس  ا برعراری صلحی پایدار هم ا حفظ مح ط
کارگران ا زحمتکشان جهان ب ش از یک عرن اس  که ای  راز فر ننده را 

اینژه بنا  های گونناگنون، بنه بنا به اتت   س اسی کشورهای  ود، به شکل
حند  نود  های پرشکوه همراه با طرح مهالبات بنه پ مایی ها ا راه گردهمایی
راد  دارندر اما جهان امسال در شرایهی به استقبال اال ماه مه منی گرامی می
ای  بار در شر  اراپا،  -داری غاررگر فاجتٔه جنگ ایرانگر دیگری را که سرمایه
دام  زده اس ر اگر در دا سال گنذشنتنه بنحنران سنالمن  ا  -در ااکرای 

اجتمناعنی -های نول برالی اعتصادی گ ری کواید در کنار اجرای س اس  همه
ها را بر اتت   اعتصادی کارگران ا زحمتکشان اارد آارد ا به  ب شتری  آس ب

سنوز، عنالاه  رشدید ب کاری ا فقر رازافزان دام  زد، حاال ای  جنگ  انمان
بنارش منانننند  گناه، ا پ امدهنای زینان های بی بر کشتار ا آااره کردن انسان

های نظامی کشنورهنا از سنوی  ها از یک سو ا افزایش بودجه افزایش ع م 
دیگر، مثل هم شه بار سنگ نش بر داش زحمتکشان افتاده اس  ا شنکناف 

 رر شدن فقر را رشدید کرده اس ر  رر ا زنانه طبقاری را گسترده
های آغازی  جنگ، سازمان  واربار ا کشاارزی ملل متحد افنائنو(  در هفته

حال هشندار  ای رس ده اس ، ا درع   سابقه اعالم کرد که گرانی به سه  بی
شدت رح  رکث ر پ امندهنای  داد که کشورهای ااع  در شمال ا غرب آفریقا به

اند ا بحران غذایی ا حتی عنحنهنی  ناگوار جنگ راس ه در ااکرای  عرار گرفته
کنند اسنازمنان منلنل  ها را رهدید می در بر ی از مناطد جهان زندگی انسان

ا ن م درصدی ع م  مواد غذاینی در  ۱۰متحد در ماه مارس امسال، افزایش 
رری  گزارش سازمنان منلنل منتنحند،  سه  جهانی را ثب  کرده بود(ر در رازه

تم  اشاره به جنگ ااکرای  ا پ امدهای اعتصادی آن، از جنمنلنه افنزاینش 
این  »های انریی ا ای اد ا تالل در زن  رٔه رکم  ، آمنده اسن  کنه  ع م 

جنگ اتت   مالی کشورهای در حال روسته را بدرر کرده اسن  ا اکنننون 
 منواد  ٔم ل ون نفر در سراسر جهان با افزایش هنزینننه ۷۲۲م ل ارد ا  ۱حداد 

  .«اند را شده غذایی ا سو   رابه
سوز برای بس اری  بار ای  جنگ  انمان به ای  ررر ب، یکی دیگر از آثار زیان

از کشورهای جهان، فربه سا ت  نهادهای اماریال ستی ا صنای  رسل حنارنی 
هنا انسنان  از یک سو، ا بحران مت شتی فرادستان ا فقر ب شنتنر من نلن نون

درآمد  واهد بنود، ا بنا  های کم پذیر از جمله زنان ا کودکان ا  انواده آس ب
مانده ا مردساالر عنلن نه  های جنس تی موجود در جوام  عقب روجه به ربت ض

کندر از ای  را، در شرایط کنونی، مبارزه با  رر شدن فقر کمک می زنان، به زنانه
اینژه زننان کنارگنر ا  جنگ ا استقرار صل  پایدار  واس  مبرم کارگران، بنه

 زحمتکش در سراسر جهان اس ر
ها عل ه زنان  ها ا ربت ض جمهوری اسالمی ایران نمونٔه بارز ِاعمال نابرابری

ای بنر آننان، ا  گرا، ستم چندگانه اس  که در حکوم  عران اسهایی اسالم
 شودر   صوص بر زنان کارگر ا زحمتکش رحم ل می به

 بر ی مصائب زنان کارگر ا شاغل ایران؛ نگاهی به آمارها
طور کلی فراهم نکردن شرایط الزم برای پ شرف  مناسب زنان داش بنه  به

هنای  آم ز سرشنتنی حنکنومن  های ربت ض داش مردان، بخشی از س اس 
داری مردساالر اس  را از ای  طرید زنان به صورت بردگان  ارر اعی ا سرمایه

رر در ا ت ار نظام استثمارگر سرمایه عرار گن نرنندر از   انگی یا ن رای کار ارزان
ای  را، اال ماه مه، راز جهانی همبستگی کارگران ا زحمتنکنشنان جنهنان، 

آم ز جنس تی بر زندگی ا کنار  های ربت ض فرصتی اس  را با مرار اثر س اس 
هنای  زنان کارگر ا زحمتکش ا مواردی از عب ل ننابنرابنری منزدهنا، سناعن 

های جسمی ا راانی ا آزارهای جنسی در مح ط کنار  طوالنی کار، ا  شون 
ها بار دینگنر  که بخشی از متضالت پ ش رای زنان شاغل اس ، ای  س اس 

 به چالش کش ده شودر
ست ز حکومن  االینی،  آم ز ا زن های ربت ض در ایران ن ز به دل ل س اس 

زنان از حد انتخاب شال مناسب ا شایسته، مزد مساای با مردان در شنراینط 
های کار بر وردار ن ستندر عناننوننی  های برابر در مح ط کار مساای، ا فرص 

 بیانیٔه تشكیالت دموکراتیک زنان ایران به مناسبت اول ماه مه، 
 روز جهانى همبستگى کارگران و زحمتكشان جهان

 ۵ادامه  در صفحه 



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه   ۵  ۵۵۱۱شمارۀ    

 ۱۹٫۷درصد، زن ان با  ۱۹٫۱درصد، رهران با  ۱۱٫۱س ستان ا بلوچستان با 
درصد اس ر طبد آمار های دالنتنی، شنمنار زننان  ۱۹٫۶درصد، ا کرمان با 

هزار نفر از آننان  ۱۹۵م ل ون نفر اس  که  ۹سرپرس   انوار در ایران ب ش از 
 اندر  زیر پوشش ب مٔه رکم   اجتماعی

 
 زنان معلم و پرستار 

های جمهوری اسالمی ایران همواره بازار اعده ا اع دها بنه  در همٔه دال 
فرهنگ ان رااج داشته اس ، اما مشکالت صنفی ا متن نشنتنی منتنلنمنان ا 

گاه حل نشده اس ، ا با روجه به رنوّرم ا  پرستاران مانند سایر زحمتکشان ه چ
شودر رنها پاسخ حاکمان جمهوری اسالمنی  راز رشدید می گرانی فزاینده، رازبه

دستگ ری ا سرکوب فتاالن صنفی ای  عشرهای زحمتکنش اسن ر شناینان 
های ا  ر متلمان ا  های اعتراتی سال ها ا ر م  روجه اس  که در اعتصاب

هنا، ا  های اعتراتی، در سخنرانی دهی ای  اعدام فرهنگ ان، زنان در سازمان
ها در شهرهای سراسر ایران حضور ا مشارکتنی  ها ا عهتنامه در  واندن ب ان ه

اند، ا البته هزینٔه ای  کنشگری را هم بنا بنازداشن  ا  فتال ا راث رگذار داشته
 اندر  زندان پردا ته

حکوم  االیی به زنان منتنلنم،   ست زانه از موارد ربت ض جنس تی ا نگاه زن
های مدیریتی اس ر با اینکه بنا به آمار رسمی شص  درصند  ربت ض در عرصه

از کل متلمان کشور زن هستند، الی در عرصٔه مدیریتی، ربت ض فرااانی عل ه 
درصند زننان در حنوزٔه 2دهد که فنقنط  آمار نشان می»شودر  آنان اعمال می

مدیریتی هستندر ای  نابرابری از پس  ازارت ا متاان  ازارت ا مدیرکلی گرفته 
اگناهنننامنٔه  «را سهوح مدیری  ادارات آموزش ا پرارش مناطد حاکم اسن ر

 ( ٣آموزشی فره زش، شمارٔه -فرهنگی
رغم کمبود شدید پرستار در منراکنز  در اررباط با زنان پرستار باید گف  که به

النتنحنصن نالن  درمانی کشور، جمهوری اسالمی با استخندام ننکنردن فنارغ
پرستاری که آمادٔه کارند، عماًل لشکر بزرگی از پرستاران ب کار این ناد کنرده ا 

 شن  از   کشنی سازی ن رای کار پرسنتناری، بنه بنهنره روانسته اس  با ارزان
که بخش  -رازه با پرستاران ۱۱پرستاران کشور دس  بزندر بست  عراردادهای 

بخشی از رالش حکومن  اسنالمنی  -دهند اس تی از آنان را زنان رشک ل می
ایران برای ارزان سازی ن رای کار اس ، که به ب کاری ا فقر ب شتر ا درعن ن  

 حال دست ابی کمتر مردم به  دمات درمانی ا بهداشتی من ر شده اس ر
 رحم ل ح اب ا متضل آزار جنسی؛ عوامل محداد کنندٔه اشتاال زنان

هایی که به عصد ای اد محندادین   آم ز یا بخشنامه عالاه بر عوان   ربت ض
شود ا در کنننار منحنداد کنردن  ب شتر برای اشتاال زنان رصویب ا صادر می

کند، یکی دیگنر   دمات عمومی مثل مهد کودک که اشتاال زنان را دشوار می
های جدی که در ب ش از چهار دهٔه ا  ر امن   شالی، منتن نشن ، ا  از مان 

را پایمال کرده اس ، رحمن نل  حقو  صنفی زنان شاغل اعم از کارگر ا کارمند 
های فرااان آزاردهنده بر پوشش ا رفتار زننان اسن ر  ح اب اجباری ا نظارت

رحم ل ح اب، عالاه بر نقض ایمنی مح ط کار انمنوننه: منرگ دلنخنراش 
مرت ه طاهریان، زن جوان کارگر کار انه نساجی سمنان، که به دل ل ح اب 

در ب   سل ندرها، جانش را از دس  دادر ننقنل از   اجباری ا گ ر کردن مقنته
( ۱۰٫۱۱٫۰۱، در ساین  زمناننه، «چگونه رینگ مرت ه را کش  »گزارش 

مثابه حد بن ادی هر انسنان  شال مناسب را به  ود دسترسی زنان به   ودی به
کندر به ای  ررر ب، ط ف گستردٔه زنان شاغل، مانند زنان کنارگنر در  نقض می

ااحدهای رول دی،  دماری، ا صنتتی، آموزگاران ا فرهنگن نان، پنرسنتناران، 
های  صوصی ا دالتی، ا غن نره، از حند آزادی  ها ا اداره کارمندان شرک 

گرایانٔه حاکم در جمهنوری  اند ا طبد عوان   ااپس انتخاب پوشش محرام بوده
اسالمی، در صورت رعای  نکردن ح اب اجباری، از حد کار ا زندگی محرام 

 شوندر می
هنای گسنتنردٔه  عالاه بر اعمال رنبنتن نض

درصد از ۱۲های عالی سازمان رکم   اجتماعی،  اساس اطالعات مرکز پژاهش
بخش صنتن  ا  ندمنات را زننان رشنکن نل  «بدان ب مه»جمت   شاغالِن 

 دهندر  می
زنانی که در رول د صنای  دستی در منزل، آشازی ا پخ  غذا برای فنراش،  -

کنند؛ یا م موع مشاغلی کنه امنرازه منحنصنوالت    اطی، یا بافندگی کار می
رسانند؛ در کنننار کنارگنران  رول دی  ود را از طرید فضای م ازی به فراش می

دهننندر این  بنخنش  مشاغل اینترنتی که اغلب شاغالن آن را زنان رشک ل می
هنای  ع متی اس  که به عل  ب کاری اس   در سنال شامل جمت   فتال ارزان

ایژه بتد از ش وع کرانا، هرچه ب شتر ناچار جنذب بنازار کنار آننالین   ا  ر ا به
ها ا مترا اررر  اندر در کنار اینها، پدیدٔه رازافزان دستفراشی زنان در   ابان شده

را شاهدیمر طبد آمارهای موجود، پنج را هف  درصد ای  زنان به دل ل ربتن نض 
شود، ناچار به شال  ها اعمال می جنس تی که در استخدام ن رای کار در سازمان

درصد زننان ۱۱ها، فقط در شهر رهران  آارندر بنا به گزارش دستفراشی رای می
اند که اغلب بار رکم   متاش  ناننواده  به کار دستفراشی در سه  شهر مشاول

  آنان اس ر ٔن ز بر عهده
از موارد بس ار مهم دیگر، اتت   اسفبار زنان شاغل در صنای  دستی اسن ر 

بافی که شمار بزرگی از زننان  ایژه در صنت  فرش نرخ استثمار در ای  صنت ، به
باف در کل رتندادشنان  کارند، بس ار باال اس ر زنان کارگر فرش در آن مشاول به 

هزار نفر زیر پنوشنش ۹۰۲رسد که از ای  رتداد فقط  به حداد یک م ل ون نفر می
 (۱۱اردیبهش   ۱۰اندر اایرنا،  رکم   اجتماعی

طور که اشاره شد، ربت ض جنس تی در راابط کار، فنقنط منحنداد بنه  همان
رخصص ا فاعد ب نمنه نن نسن ر ننابنرابنری  های غ ررسمی ا کارگران بی کارگاه

شدگان شاغنل ا  های رسمی، از جمله در مورد ب مه ها ا شال دستمزد در کارگاه
های متتدد بازنشستگی کشور ن ز اجود داردر بنرای منثنال،  بازنشستٔه صندا 

روان به پردا   نکردن مزایای ع دی به زنان ب مه شده اچه شناغنل ا چنه  می
 بازنشسته( اشاره کردر 

 
 وضعیت زنان کشاورز و روستایی ایران 

م ل ونی راستاها را  ۰۵٫۵درصد از جمت   ۰۱٫۶به استناد مرکز آمار ایران، 
درصد از عمل ات کش  برنج ۷۲دهندر در مناطد شمالی ایران،  زنان رشک ل می
دهندر در ب شتر مواع ، زنان کشاارز بدان عراردادهای کاری ا  را زنان ان ام می

هنای  اشفاهی( در زمن ن  «روافد لسانی»با رد ا بدل شدن چند کلمه به عنوان 
 شوندر کشاارزی ا با مزدهای کم مشاول به کار می

( زنان ۱۱مهر  ۹۲به گفتٔه رئ س نظام صنفی کشاارزی استان گلستان اایلنا، 
گ رند که بنه منردان  درصد مزدی را می۶۲طور م انگ   فقط  کشاارز رازمزد به

شودر در حالی که مردان کشاارز رازمزد حاتر به ان ام کار بنا منزد  پردا   می
کمتر ن ستند، زنان کشاارز رازمزد به دالیل متتدد، از جمله محدادی  ب شتر در 

 شوندر  دسترسی به کار، م بور به کار با مزد کمتر می
مهابد گزارش مرکز آمار ایران، م زان افزایش مزد نن نرای کنار بنر حسنب 

رواند متفاات باشدر برای نمونه،  جنس   کارگر، محل سکون ، ا نوع کار ن ز می
نسب  به رابستان سال  ۱۰۲۲چ   در سال  م انگ   افزایش مزد کارگر مرد م وه

چن ن   درصد، الی م انگ   افزایش مزد کارگر زن من نوه65٫3، به م زان ۱۹۱۱
درصد بوده اس ، که حاکی از مزد کمتر زننان ۰۶زن در همان بازٔه زمانی، فقط 

 (۱۰۲۲آذر  ۹در ازای کار مشابه مردان اس ر اما زنان، 
 

 زنان سرپرست خانوار
سرپرس  در  یکی از رحوالت امرازی در جامتٔه ما، رشد فزایندٔه  انوارهای زن

، آمارها از رشند ۱۰۲۲اردیبهش   ۱۹ایران اس ر به گزارش رازنامه همشهری 
درصدی رتداد زنان سرپرس   انوار حکای  داردر نسبن  زننان سنرپنرسن  ۰۷

درصند در ۱۹٫۷بنه  ۱۷درصد در سال ۱۹٫۱ انوار به کل سرپرس   انوار، از 
کندر نسب  زنان  ودسرپنرسن   درصدی را رکی د می۷رس ده که رشدی  ۱۱سال 

درصد در پایان ۰۱٫۵به رعم  ۱۲درصد در سال ۹۷٫۹به زنان سرپرس   انوار از 
 ۱رس ده، به ای  متنا که رشد رتداد زنان  ودسرپرس  در بنازه زمناننی  ۱۱سال

شود، ای  ارعنام، از  درصد برآارد می۰۱٫۰، متادل ۱۱را  ۱۲ساله، یتنی از سال 
برابر شدن رتداد زنان  ودسرپرس  حکای  داردر زنان  ودسرپرس  شامل  ۱٫۰

کننننند ا درآمند  شود که با  انوادٔه  ود زندگی منی زنان ا د تران م ردی نمی
 مستقل دارند ا رازنامه همشهری همان جا(

رنحنلن نل  ناننوارهنای »ن ز در رحق قی با عنننوان  «زن ا جامته»فصلنامه 
به رشری  جمت   کنونی ای   انوارها پردا ته اس  ا از جنمنلنه  «سرپرس  زن
هنای  نویسد که باالرری  درصد زنان سرپرس   انوار منتنتنلند بنه اسنتنان می

 ادامۀ  بیانیۀ تشكیالت دموکراتیک زنان ...

 ۵۴ادامه  در صفحه 



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه   ۹  ۵۵۱۱شمارۀ    

 ادامۀ  کوبیدن بر طبل جنگ  ...

دفاع ندانست  حملٔه نابخردانه راس ه به ااکرای  ا هشدار در مورد  جهان با عابل
های راهبردی اماریالن نسنم   هرهایی که   ای  حمله با کمک به پ شُبرد برنامه

درستی بر ترارت  کند، به جهانی ا پ مان نارو رمام منهقه ا جهان را رهدید می
 کنندر   بار برای مردم رکک د می درنگ به ای  جنگ فاجته دادن بی پایان

های گوناگون ا پرعدرت ربل ااری اماریال سم از هنگنام شنراع این   دستگاه
منظور  ررس م رایدادها به صورت جنگنی من نان  حمله نظامی بدان اعفه ا به

سنو ا حنمنلنۀ  یغرب ا شر ی ا مبارزۀ غرب در راه یدفاع از دموکراسیی از یک 
جانبه را آغناز  یشر ی به یدموکراسی ا حقو  مردمی از سوی دیگر، رالشی همه

کردندر هدف آشکار ای  ربل اات القای ای  نظر انحرافی ا فریبکارانه بنود کنه 
عول  نودشنان یتند  گویا در یک طرف ای  جنگ ن راهای سوس ال ستی ا به

 واهی یتنننی امنانرینالن نسنم  دموکرار کی ا در طرف دیگر آن ن راهای یآزادی
 اندر آمریکا، ارحادیه اراپا، ا پ مان نارو ایستاده

راد کنه  هنا ننمنی از سوی دیگر در ای  کارزار ربل ااری سخنی از ای  ااعت  
های امانرینالن نسنتنی ا  آم ز ا  هرناک نارو ا دال  های رحریک گ ری موت 

ایژه آمریکا ا بریتان ا عل ه راس نه،  نودداری دالن  ااکنراین  از اجنرای  به
مبتنی بر پنذینرش  ۱۹۱۰/  ۰۲۱۵ی، منتقد شده در سال  ۰نامٔه م نسک  یروافد

رباران در منهنقنٔه داننبناس در  ی ودمختاریی دا منهقٔه محل سکون  راس
اعتنایی دال  ااکرای  به اذی  ا آزار ا عنتنل  چارچوب کشور ااحد ااکرای ، بی

رباران  به دس  ن راهای راس  افراطی ا ننوننازی ، رشندیند حنمنالت  راس
های  ودمختاری دانتسنک ا  ن راهای نظامی ا انتظامی ااکرای  به یجمهوری

هایی که ناظران سازمان امن   ا  حمله -سال گذشته ۱کم در  لوگانسک دس 
اند ا سنازمنان منلنل  ها را رکی د کرده همکاری اراپا ااارایرسیردی( اعوع آن

نفنر ذکنر  ۱۰۰۲۲۲ربار در ای  مدت را در حداد  شدگان راس متحد شمار کشته
ب اری اماریال سم آمریکا ا نارو از جنمنلنه در  ها ا آرش ا رحریک -کرده اس 

مورد عضوی  ااکرای  در نارو، اتت   راابط م ان راس ه ا ااکرای  را متشنننج 
 جانبه فراهم آاردر ار شدن جنگی همه کرد ا زم نه را برای شتله

راد که حنکنومن   در ای  کارزار گستردۀ ربل ااری سخنی از ای  حق ق  نمی
داری اال گارشی اس  که پنس از فنراپناشنی ارنحناد  راس ه حکوم  سرمایه

شورای شکل گرفته ا عوام  یافته اس ر ای  اال گارشی دستااردهای دهه هنا 
کوشش  لد های ارحاد شورای ا بهورکلی سا تمان سنوسن نالسنم در این  
کشور را نابود ا پایمال سا   ا با اجرای نسخه های نو ل برالی سرماینه داری 
تم  آنکه طبقه حاکمه ای از همنان ننوع فناسند منوجنود در کشنورهنای 
اماریال ستی را بر مردم ا زحمتکشان راس ه  مسلط  کرد با ارصال به سنرمناینه 
ب   المللی در رقس م کارسرمایه جهانی مشارک  ا جایگاه راس ه را در ارداگناه 

 سرمایه داری ررس م ، مترفی ا باز رتریف نمودر
هنای  راد که کاررل در ای  کارزار گستردٔه ربل ااری سخنی از ای  حق ق  نمی

های اصلی ای  فناجنتنه  های اسلحه سازی ا نظامی سودبرنده نفتی ا م تم 
 اندر   انسانی

گاهانٔه اماریال سم  بری ای  ااعت   پنننهنان ننگنه داشنتنه  در ای  کارزار آ
شود که استرارژی نارو بر ای  پایه عرار دارد که ااکرای  هنرچنه بن نشنتنر بنا  می

پایانی رضم    ریزی ا یجنگ بی رسل حات جنگی م هز شود ا ادامٔه ای   ون
شود را بتوانند بازیگر رسوایی همچون زلنسکی را که  ود از عوامنل رنحنرینک 

اعنتنبنار شندٔه  ای  جنگ بود، عهرمان مردم ااکرای ، نه عامل ال گنارشنی بنی
اعتنایی زلنننسنکنی بنه  ااکرای ، نشان دهندر در پای ز سال گذشته، به دل ل بی

درصد اف  کرده  ۹۱اش، محبوب   اا ب   مردم ااکرای  به  های انتخاباری عول
درصند  ۱۲های ا  ر، محبوب   اا بنه  بود، الی پس از حمله راس ه ا درهفته

نوشتٔه نن نوینورک ُپسن  ا راینتنرز،  یادآاری اس  که به  یاف ر الزم به افزایش
اش از حنمناین  منالنی اینگنور  یزلنسکی پس از اینکه در کارزار انتنخنابنارنی

کولومویسکی، یکی از ثرارمندرری  ا فاسدرری  افراد عدررمند ا بانفوذ ااکراین  
شدر عدرت  ۱۹۱۱/    ۰۲۱۱جمهوری سال  بر وردار شد، برندٔه انتخابات ریاس 

ینف، ثنرات  ا نفوذ کولومویسکی ناشی از نزدیکی اا به محافل عدرت در کنی
رنرین  بناننک رن ناری آن کشنور، ا  اش در مقام بن ادگنذار بنزرگ اندازه بی

نظنامنی  های نئو فاش ستی ا شبه م ل ون دالری اا در گردان ۱۲گذاری  سرمایه
 یآزافی ا یدن ارای اس ر 

هنای اطنالع رسناننی  درحالی که مدع ان دموکراسی امرازه رنمنام کناننال
 ورد افکار عنمنومنی  طرفه را به  غ ر ودی را مسداد کرده اند ا رنها ا بار یک

داری مدام از کشتار غ رنظام ان ااکرای  به دس   های سرمایه دهند ا رسانه می
کنند، ا رهبران کشورهای غربی از جمله بایدن بنه  اررش راس ه  بر پخش می

هنای  نبنری  دال  راس ه درس ا ال  ا انسان   می دهننند، در گنزارش
های اصلی ا غالب کشورهای غربی که مدعی استقنالل عنمنل ا   برگزاری

ها هستند، از عملکرد ن راهای فاش س  در ااکرای  که  طرفانٔه ااعت   انتشار بی
اینژه در  های ا  ر نفوذی پردامنه در نهادهای عدرت این  کشنور، بنه در سال

شنودر  در  ن راهای انتظامی ا اررش، پ دا کرده اند اطالع یا  بری داده ننمنی
های بزرگ اماریال سم ا ننارنو در  هم   رسانه های یمستقلی، از کارنامه جنای 

المللی ا ازجنمنلنه منننشنور  ها به عوان   ب   اعتنایی آن دهه های ا  ر، از بی
های  ودسرانه ا  ون   به یوگسالای، از  سازمان ملل متحد در ر ااز ا ه وم

کشتار صدها هزار انسان ب گناه در بمباران سراسری شهرهای عرا  که دانالند 
رامسفلد، ازیر دفاع اع  آمریکا، آن را عمل ات یشنوک ا ارعنابی  نوانند، ا 

راه اندا نتن  جنننگ  همچن   از ر ااز نظامی در افاانستان ا اشاال آن، از به
اصهالح  یمحدادی به سومالی ا ل بی، ا  های نظامی به  دا لی در سوریه ا حمله

دفاع ا حمای  از جنگ ن ابتی ا جنایتکارانه عربسنتنان سنتنودی در ینمن  ا  
ای ا بمباران ا کشتار مردم بن نگننناه ینمن ، ا  های  وشه اش از بمب استفاده

های بزرگ اماریال ستی ا ارر اع منهقه از  اچرای عدرت چون همچن   دفاع بی
آم ز دال  صه ون ستی اسرائن نل، ا دینگنر  پرستانه ا جنای  های نژاد س اس 

ها در سنراسنر جنهنان  های تدبشری اماریال س  ها ا اعدام های جنای  نمونه
 سخنی نمی رادر 

داری ا هنمنچننن ن   هنای سنرمناینه های  بری ا رحل لی رسانه در گزارش
نام یچپی از نارو ا اماریال سم ا جنگ ا  اند را به ن راهایی که امراز فرصتی یافته

ریزی دفاع کنند، سخنی از ای  ااعت   مهم ن س  که آمریکا ا نارو  با راه   ون
هنای مندینرین   اند از طرید ای اد رنش اندا ت  یجنگ سرد جدیدی موفد شده

شده، جنگ گرم ن ابتی را در اراپای شرعی به راه اندازند که عربان ان آن در درجٔه 
بار برای جهان داشنتنه بناشندر  رواند عواعبی فاجته اند ا می اّال مردم آن منهقه

های اصلی جنگ ن ابنتنی جندیند  جمهور ااکرای ، یکی از مهره زلنسکی، رئ س
های کشورهنای  اش در پارلمان های نمایشی طور که در سخنرانی اس  ا همان

های  جای رتظ م در برابر االت ماروم غربی ب ان کرده اس  یعول داده اس  که به
 ها مبارزه کندری راس ه، سال

-ایژه با فرص  ای اد شده در جنگ راسن نه در بازۀ زمانی سه ماه ا  ر، ا به
شان را با موفقن ن   ربل ااری-مالی-اند روان نظامی ااکرای ، آمریکا ا نارو روانسته

ها ا فرایندی ترار بنرای  گ ری گسترش دهند ا نظام گری را به محور رصم م
اکثر کشورهای اراپایی، کانادا، یاپ ، ا استرال ا مبندل سنازنندر بنرای منثنال، 

روان به در واس  پنتاگون از هش  شرک  بزرگ رول د رسل حنات ننظنامنی   می
های مستق م اررنش  برای افزایش رول د ا صدار رسل حات به ااکرای ، یا فتال  

 آمریکا در آموزش ا آماده سازی اررش ااکرای  اشاره کردر 
بهانۀ جنگ ااکرای  ا یرهدید از جناننب  گرایی به  رکک د آمریکا ا نارو بر نظامی

ایژه آمریکا، یاپن ، آلنمنان،  داری ابه راس هی، اعتصاد کشورهای بزرگ سرمایه
های عنظن نم در  انباش  ا گردش سرمایه بریتان ا، ا فرانسه( را هرچه ب شتر به 

صنای  نظامی اابسته  واهد کردر ای  راند در کوراه ا م نان مندت بنه منثنابنه 
اهرمی برای برانگ خت  رشد اعتصادی ا جلوگ ری از رداام رکنود اعنتنصنادی 

 کار گرفته  واهد شدر        کنونی به 
در ای  رابهه می روان به سو  استفادۀ انحصارها ا دال  های نول برال اراپنا 
از جنگ برای عه  ا کاهش  دمات دالتی ا افزایش ع م  بر ی کناالهنا بنه 
بهانه جنگ ا ای  ادعا که به دل ل جنگ ااکرای  در یکسال آینده کمبود این ناد 

  واهد شد، اشاره کردر
 نود دربنارۀ  ۱۰۲۲اسنفننند  ۶کم تۀ مرکزی حزب رودۀ ایران در اعالم ه 

درستی در مورد  هرها ا عواعب جدی حنمنلنه راسن نه بنه  حوادث ااکرای  به
ااکرای  ابراز نگرانی کرد ا همراه با اکثری  احزاب جنبش کارگری ا کمون ستی 

منظور پایان دادن به جنگ ا آغاز راند صلن  را  جهان برپایی حرکتی ن رامند به
گناهناننه  گاهانه یا ناآ  واهان شدر باید روجه کرد که امرازه هستند ن راهایی که آ

های اماریال ستی ا ن راهای ارر اعنی دا نلنی در حنکنومن   همچون رسانه
روان ا بایند  اند که می کوبند ا مدعی جمهوری اسالمی ایران، بر طبل جنگ می

هنا   انمانی م ل نون از طرید جنگ راس ه با ااکرای ، به بهای کشتار مردم ا بی
غ رنظامی، اماریال سم جهانی را شکس  داد ا بساط پ مان رن ناازگنر ننارنو را 

نن نابن  از  درهم پ چ در ا گویا عرار اس  دال  پور   در یجنگ انقنالبنیی بنه 
داس  جهان، چن   نقش مهمی را ایفا کندر بدیهی  کارگران ا زحمتکشان صل 

اس  که ای  انتظارها، که در بهتری  حال  متوهمانه اس ، ه نچ عنرابنتنی بنا 
داری دال  راس ه نداردر هدف ربل انارنی  ماه   تدکمون ستی ا مداف  سرمایه

ها ادامه جنگ ینتم ی اس   ن راهای ارر اعی دا لی ن ز راش  اس ر برای آن
رواند االوی  مبارزه با رییم  امانند ادامه جنگ  انمانسوز ایران ا عرا ( چون می

محا  ببرد، ا  از سوی دیگر هم فرص  ماتنننمنی  استبدادی حاکم االیی را به 
اعتبار کنردن  ن راهای چپ ا بی  افکنی ا ای اد چنددستگی در صف برای رفرعه

 آنان اس ر  
هایی که به آنها اشاره شد فقط منورد  ااعت  

 ۵۴ادامه  در صفحه نظر حزب رودۀ ایران در جنگ راس ه ا ااکراین  



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه   ۵۴  ۵۵۱۱شمارۀ    

به بتد حزب کمونن نسن  فندراسن نون  ۱۵ن س ، بلکه به گواه اسناد کنگره های 
راس ه، را عبل از حمله دال  راس ه به ااکرای ، پایٔه ارزیابی ا نظر رسمی ای  حزب 
بوده اس ر ایاِچسالا رتک  ، مشاار س اسی ارشد گنادی زیوگانوف، صندر حنزب 

ای پس از انتخابنات راسن نه در سنال  کمون س  فدراس ون راس ه، در مصاحبه
( دربارٔه االدیم ر پور   ا پاسخ بنه ۱۲۰۱انگاه کن د به ینامۀ مردمی شمارٔه   ۱۹۱۷

دانند، بنرآشنفنتنه  ای  سؤال که بر ی از ن راهای چپ پور   را بهتر از یلتس   می
اا هم مثل یلتس   اس ر ر م یلتس   هنوز بنر ” گوید:  کنان می شود ا پر اش می

سر کار اس ر همان ایدئولویی، همان بر وردها، ا اغلب هنم رنقنرینبنًا هنمنان 
کند، اّما عهتات النکنتنرانن نکنی  های جدید صحب  می هاررر پور   از موشک آدم

اندر کشور ن از به صنننتنتنی شندن دابناره  ابزارها  ارجی اندر ماش   سا    ارج
 “کشور ن از به را  ر داردر”کند:  ا باز رکرار می“ داردر

های جنگ ااکرای  هش  هفته پس از شراعش حاکی از ای  اس  کنه  ااعت  
کوب دن بر طبل جنگ ا ادامۀ ای  س اس  نابخردانه فقط در  دم  رکم   منافن  
کوراه ا دراز مدت اماریال سم جهانی ا پ مان ر اازگر نارو اس ر بدان روجه دع د 

های پ چ ده ا دراز مدت ا راهبردی اماریال سم جهانی ا پ منان ننارنو  به س اس 
برای گسترش ح هه نفوذش در جهان ا رکم   سرکردگی اماریال سم آمریکا ا نارو 
در اراپا ا دیگر نقاط جهان، ا از جمله رهدید جدی دال  جمهوری  لد چ   کنه 
هدف س اس  یچر ش به سوی آس ایی اماریال سم آمریکاس ، یا با حنمناین  از 

روان مدعی تداماریال س  یا یچپ راست ن ی  حملٔه نظامی راس ه به ااکرای ، نمی
ایم که چگونه هم   ط ف از جریان ها بنا  های ا  ر شاهد بوده بودن بودر در دهه

های ارر اعی ریینم اسنتنبندادی ا تند  هایی مشابه از س اس  راش ا یرحل ل
اند ا فرد سرکوبگر ا جنایتکاری هنمنچنون عناسنم  مردمی االی  فق ه دفاع کرده

انندر بنا این   گری آمریکا در منهقهی دانستنه سل مانی را ینماد مقاام  عل ه سلهه
روان ننمناد چننن ن  منقناامنتنی دانسن !  استدالل، طالبان ا داعش را هم می

  افنرازی اندر جنگ افرازی ها مداف  صل  ا مخالف جدی جنگ ا جنگ کمون س 
در سرش  اماریال سم اس ر اعضای جنبش کمون ستی ا کارگری جهان که حزب 
ما افتخار دارد عضو آن اس ، در ای  مورد با هم روافد نظر دارندر حزب روده ایران 
از دیر باز بر ای  باار بوده اس  که حفظ صل  جهانی ا مخالف  با ننظنامن نگنری 

های  هنرنناک  رری  اظ فه ا موثررری  ش وۀ مبارزه برای  نثی کردن برنامه مهم
 نارو اس ر -آمریکا

افزایشی منواجنه   حق ق  ای  اس  که جامتٔه بشری امرازه با  هر مهلک را به
جنز  اس ، زیرا اماریال سم آمریکا برای حفظ سرکردگی دلخواهش بر جنهنان بنه

ای، ا به راه اندا نتن  جنننگ  گرایی از طرید افزایش روان هسته گسترش نظامی
ای دینگنر ننداردر  های کمرشک  به پشتوانٔه دالر، گزینه اعتصادی ا اعمال رحریم

 صوص چ   ا راس ه، ن ز ناگزیر بنرای بنازداشنتن   های مقابل آمریکا، به طرف
برندر در ُدار رنازٔه مسنابنقنٔه  شان را باال می  هر آمریکا را حد امکان روان نظامی

های نوع بشر  رری  چالش رری  ا  هرناک رسل حاری رحم لی آمریکا، روجه به مهم
-گ ری ایراسی کنونی کواید ایژه بحران همه ا رالش برای برطرف کردن آنها، به

بشری  نارج   اهوایی، از دستورکار اصلی جامته مح هی ا آب ا بحران زیس  ۱۱
داری جنهناننی ا  ع ار سرمایه شودر ای  اتت   مستق ما ناشی از بحران رمام می

سوی  شون  ا  رزلزل سرکردگی اماریال سم آمریکاس  که آن را به موعت   را به 
ررین  ا  کشاندر بر ای  اساس، حزب رودۀ ایران متتقد اس  مهم بربری  ب شتر می

ها، رقنوین  جنننبنش تند  ایژه کمون س  رری  اظ فۀ ن راهای مترعی، به فوری
هندف  سرمایه داری ا تداماریال ستی اس ر دفاع عاط  از صنلن  جنهناننی بنه 

های دفاع از دموکراسی مردمی ا عدال  اجتماعی ا حنفنظ  عدررمند کردن جنبش
های مقابلنه بنا ننظنام  رری  عرصه زیس  اس ر دفاع از صل  یکی از مهم  مح ط
داری متاصر ا نظام گری کشورهای اماریال ستنی اسن  کنه  افراز سرمایه جنگ

رهدیدی برای زندگی همٔه مردم دن اس ر در نبود صل ، هر نوع رالش برای حنل 
شود ا جهنان از رنالش  های فرارای بشر مختل ا حتی متوعف می کردن چالش

شنودر در این   منظور دست ابی به بدیلی انسانی، یتنی سوس ال سم، محرام می به
 آم ز عرار  واهد گرف ر      ای فاجته صورت، آیندۀ نوع بشر در کژراهه

کند که رنها راه پایان دادن بنه  حزب رودۀ ایران بار دیگر بر ای  موتوع رکک د می
بحران  هرناک کنونی مذاکرۀ مستق م ا شفاف اس ر حزب رودۀ اینران امن نداار 
اس  ن راهای طرفدار صل  همٔه رالش  ود را بکنند را ااکرای  ا راس ه به مس نر 

اگوهای سازنده بازگردندر در ای  برهٔه زمانی حساس، ن نراهنای  دیالماسی ا گف 
شنان را  داس  جهان در کنار زحمتکشان کشورهای جهان باید رمامی رنوان صل 

افراز را بگ رندر جامتٔه  های جنگ طلبی عدرت رازی ا روسته کار گ رند را جلو یکه به
بشری برهٔه بس ار حساس ا  هرناکی را از سر می گذراند که جنان ا زنندگنی ا 

ننفن   کندر کوب دن بر طبل جنننگ رنننهنا بنه  ها نفر را رهدید می مت ش  م ل ون
 ترر زحمتکشان جهان اس ! اماریالس م جهانی ا پ مان ر اازگر نارو  ا به 

 ادامۀ  بیانیۀ تشكیالت دموکراتیک زنان ... ادامۀ  کوبیدن بر طبل جنگ  ...

هنای جنننسن نتنی از طنرف  جنس تی در عوان   کار ا اعمال محندادین 
کارگزاران حکوم  االیی، زنان برای اراد به بازار کار یا منانندن در آن بنا 

اندر در ایران ه چ آمار راشنننی در این   متضل آزارهای جنسی ن ز مواجه
شود ا عنابنل  زم نه اجود ندارد ا آزار ا اذی  جنسی زنان در جایی ثب  نمی

پ گ ری ن س ر زنان شاغل ا مزدبگ ر، مانند همٔه زنان اینران، حنتنی از 
حمای  حداعلی عانون در برابر آزارگران بر وردار ن ستند ا ن از به شنانل ا 

زا ادامنه  شود که فرد آزار دیده به کار در محن نط  شنونن  درآمد سبب می
روان یکنی دینگنر از  دهدر به هم   سبب، آزار جنسی در مح ط کار را می

موان  پ ش رای زنان ا اجود محدادی  ب شتر برای اشتاال زنان محسوب 
 کردر

های ای اد شده بر سر راه زنان برای یافت  شال مناسب، رضنمن ن   مان 
امن   شالی، ا دریاف  مزد مساای در برابر کار مساای با همتایان منرد، 

ست زانه ا ارر ناعنی ریینم االین   های زن در پ وند ا هماهنگی با اندیشه
های راهبردی جمهوری اسالمی ایران اس  کنه  فق ه ا منهبد با س اس 

رری  مسائل آنان د نالن   رنها در زم نٔه اشتتال زنان، بلکه در  صوصی نه
اینژه در  کندر بنه هایی از عب ل فرزندآاری ب شتر صادر می کند ا فرمان می

شرایط اسفبار کنونی ا با افزایش روّرم ا کاهش عدرت  رید اکثری  مردم، 
رر ا اشتاال زنان برای کمنک بنه  راز سخ  ره ٔه سبد مت ش   انوار رازبه

 ره ٔه سبد هزینٔه  انوار به ن ازی مبرم مبدل شده اس ر 
 های زنان کارگر ا زحمتکش   واس 

های عام ا مشترک با بنرادران  زنان کارگر ا زحمتکش عالاه بر  واس 
زحمتکش  ود، از عب ل لاو عراردادهای موع  ا سنفن ندامضنا، افنزاینش 

ای ن ز دارنند  های ایژه عادالنٔه مزدها بر پایهٴ نرخ ااعتی روّرم اررر  واس 
 که از جمله عباررند از:

 دریاف  مزد مساای در برابر کار مساای با مردان؛
 لاو ح اب اجباری؛

 رف  ربت ض در اشتاال
 ایژه برای زنان کارگر؛ رت    حد ب مٔه ب کاری به

اینژه در زمن نننٔه حنقنو   الاای هر نوع ربت ض در حد زنان کارگر بنه
 بازنشستگی، انتخاب شال، حد ب مه، ا مزایای شالی؛

انتقاد عراردادهای دائمی ا رسمی با زنان کارگر ا دیگر زنان شاغل بدان 
 استثنا؛

رضم   مر صی با حقو  ا حفظ اشتاال ا محل کار، پ ش ا پنس از 
 زایمان برای زنان کارگر؛

 ها برای کمک به اشتاال زنان؛ گسترش شبکٔه مهد کودک
ایژه به زنان کنارگنر سنرپنرسن   پردا   حد ااالد به کارگران زن، ا به

  انوار؛
ات  عوان   حمای  از زنان شاغل در مقابله با آزار جنسی در مح ط کنار 

 ا رعای  اک د آنها؛
هنای صنننفنی ا کنارگنری بنه  روجه فتاالن جنبش زنان ا جنننبنش

های محرام، ن ازی مبرم در ااتاع کنوننی  های زنان کارگر ا روده دشواری
ها ا مناف  زنان کارگر ا زحمتکش کشنور ا  ایران اس ر حمای  از  واس 

هنای  محو هر گونه ربت ض جنس تی ا مبارزه با آزارهای جنسی، از االوین 
های مدنی ا سندیکایی زحمتکشان م ه  ماس ر رییم االیی ایران  جنبش

باید بداند که با سرکوب ا دستگ ر کردن کارگران ا فتاالن صنفی ا مندننی 
گاه کشور نمی گناهنی ا پن نگن نری  کارگری ا ن ز متلمان آ رواند از رشند آ

حد آنان جلوگ ری کندر کنشگران مدنی ا صنننفنی اینران  های به  واس 
اند که رییم االیی ه چ اراده ا روانی بنرای بنرآاردن این   درستی دریافته به

ها ندارد، که رحقد آنها در گرا ان ام را  رهای بن ادی در ننظنام   واس 
ها ا هنمنٔه  رغم سرکوب طلب ایران به حکومتی کشور اس ر کنشگران حد

اند در ای  را باردازنند، بنرای رنکمن ن  زنندگنی  هایی که م بور بوده هزینه
 دهندر شایسته به رالش  ود ادامه می

دراد بر همٔه زندان ان س اسی، صنفی، ا عق دری، از جنمنلنه فنتناالن 
های جمهنوری اسنالمنی اینران  طلبی که در زندان کارگری ا متلمان حد

 اس رند!
 

 فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
 تشکیالت دموکراتیک زنان ایران

 ۱۰۴۱اردیبهشت  ۵
 



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه   ۵۵  ۵۵۱۱شمارۀ    

هنای  های نارو، پ گ ری س اس  یچر ش به سوی آس ای در دالن  آفرینی رنش
آمریکا، یجنگ سرد جدیدی اماریال سم جهانی، ا حملٔه راس نه بنه ااکنراین  در 

های جهان ا اثنر  های فرااانی در مورد راند دگرگونی اسفند ماه گذشته، به بحث
جوینان  ا نه اعل   سلهه -آن بر روازن ن راها ا رکم   مناف  اکثری  مردم جهان

های اماریال ستی بنه طنور کنلنی، ا  دام  زده اس ر مهار کردن عدرت -حاکم
ا از جنمنلنه منتنحنداننش در  -ایژه مهار کردن اماریال سم آمریکا که دن ا را به

عرصٔه سلهه ا سن نهنرٔه ینکنتنای  نود  -ارحادیٔه اراپا ا یاپ  ا استرال ا اررر را
ایژه در حالی که عدرت اعتصادی بزرگی مانند چ   اکنون در دن نا   واهد، به می

داستان جنهنان   واهان ا صل  عد برافراشته اس ، امرازه ذه  بس اری از ررعی
را به  ود مشاول کرده اس ر ای  رازها، در حالی که کشورهنای پن نشنرفنتنه ا 

داری برای رداام ا رشندیند جنننگ در ااکنراین  رنالش  ثرارمند جهان سرمایه
اننداز  کنند، ب شتر کشورهای در حال روسته جهان برای شکل دادن چشنم می

های پ نشنننهنادی  کنندر یکی از راه اگو ا برعراری ا حفظ صل  کوشش می گف 
های جهان به سود صل  ا ررعی، این ناد  امرازی برای اثرگذاری بر راند دگرگونی

شبن نه   ایژه آمریکا، های عدرت کنونی ا به جنبشی مستقل ا غ راابسته به عهب
به جنبش یعدم رتهدی یا یغ رمتتهدهای در زمانی اس  کنه ارداگناه کشنورهنای 
سوس ال ستی هنوز اجود داش ر راجر مکنزی، دب رکنل رنرعن نخنواه سنازمنان 

های حقو  بشر ا تند امنانرینالن نسنم  رری  سازمان ل براس ون، یکی از عدیمی
نگنار منارکسن نسن   دان، فتال س اسی، ا رازنامه ا ای ی پراشاد، راریخ   بریتان ا،

اند به امکان ا لزام ای اد جنبش جدید یغ رمتتهدهای، کنه  هندی، نگاهی کرده
 کن مر  در این ا ررجمٔه آن را برای اطالع  وانندگان نامٔه مردم درج می

 
********* 
چ ز آن احشتناک اسن ر جنننگ  جنگ بخش زشتی از ر ربٔه بشر اس ر همه

آشکارا اعدام به ر ااز ا احش گری اس  که  ود بخش نناگنزینری از جنننگ 
زنندر هنر  اس ر ه چ جنگی دع د ن س ر هر جنگی به غ رنظام ان آس ب منی

زندر جنگ جهانی دام ای  زشتی را در عالنب  بمبارانی شوک عصبی به جامته می
هولوکاس  ا بمباران ارمی ه راش ما ا ناگازاکی نشان دادر اعوع ه راش نمنا ا 
هولوکاس ، موجب ای اد دا جنبش عدررمند شد: یکی برای صل  ا عل ه  هنر 

یی ب شتر، ا دیگری برای پایان دادن به رقس م جوام  بشری ا  های هسته حمله
/اسنفننند ۱۱۵۲برای غ رجانبدار بودن ای  جوام ر فرا وان استکهلم در مارس 

م ل ون نفر از آن حمای  کردند،  واستار من  کامل استنفناده از  ۹۲۲که  ۱۹۰۱
کشور آفریقایی ا آس ناینی  ۰۱یی شدر پنج سال بتد، نمایندگان  های هسته سالح

دادند، در باندانگ، اندانزی، گنرد  درصد از جمت   جهان را رشک ل می ۵۰که 
یی عل ه جنگ ا برای یررایج همکاری ا منننافن   ماده ۱۲هم آمدند ا یک پ مان 

 مشترکی امضا کردندر
راح پ مان باندانگ در  دم  حفظ صل  ا یعدم رتهدی ]به دار از جننگ سنرد 
آن زمان[ بود، برای اینکه مردم جهان امکان یابند با استفاده از ثرات اجتماعنی 

سوادی، ب ماری،  های راریخی همچون بی ک  کردن ناهن اری  ود، برای ریشه
یی کرد، در حالنی  ا گرسنگی رالش کنندر چرا باید پول را صرف رسل حات هسته

 های درس ا ب مارستان  رج شود  که الزم اس  پول برای ای اد کالس
ای کنه از بننند  رغم دستااردهای عمدٔه بس اری از کشورهای مستقل رنازه علی

های استتماری کهننه منانن  از آن  استتمار رها شده بودند، ن رای غالب عدرت
شد که پ مان باندانگ رت    کنندٔه راریخ بشر شنودر در عنوض، یرنمندنی  می

هنای  روان در هندر دادن عنظن نم ثنرات جنگ غالب شد، که حاصل آن را می
انسانی برای ای اد ن راهای مسل  ا رول د رسل حات اکه برای ننابنودی صندهنا 
سّ اره کافی اس ( ا استفاده از ای  ن راهای مسل  به عنوان نخست ن  ابنزار ا 

، م دان ننبنرد ۱۱۵۲/۱۹۹۲ها دیدر از دهٔه  االوی  اال در حل ا فصل ا تالف
ها دیگر نه در اراپا یا آمریکای شمالی، بلکه در آفریقا، آسن نا، ا  جویی ای  بررری

آمریکای الر   بوده اس ، یتنی در جاهایی از دن ا که استتمار کهنه بر ای  بناار 
زماننٔه   ها در آنها اهم   کمتری داردر آنچه روص ف کنندهٔ  اس  که زندگی انسان

المللی جامتٔه بشری اس  که متتقد اس  جنننگ  ماس ، هم   نوع رقس م ب  
 ۰۲در یم  امری عادی، الی در ااکرای  احشتناک اس ر در سنراسنر جنهنان 

فنقنط  ا ننه -ها جنگ در جریان اس ر پایان دادن به همه ا هر یک از ای  جنگ
به اراده ا  واس  س اسنی نن ناز داردر  -هایی که در اراپا در جریان اس  جنگ

هنای  هنای پنرچنم شود دید؛ الی آیا رنگ جای غرب می پرچم ااکرای  را در همه
 دان م  یم ، جمهوری صحراای، ا سومالی را هم می

 
 بازگشت به صلح، بازگشت به "عدم تعهد"

ایم که هر راز کمتر ا کمتر ااعتی بنه ننظنر  هایی شده ما ای  رازها غر  در عهت  
آاری اجنود  رسندر در حالی که جنگ راس ه در ااکرای  ادامه دارد، نظر شگف  می

دارد مبنی بر اینکه مذاکره ب هوده اس ر حتی زمانی که افراد منهقی بر سنر این  
ها باید با مذاکره  تم شوند، باز هم ای  دیندگناه  موتوع روافد دارند که همٔه جنگ

بنس فنوری ا این ناد  اجود داردر اگر مذاکره  وب اس ، پس چرا  واستار آرنش
پذیر اس  کنه  اعتماد الزم برای آغاز مذاکره نشویم  مذاکره فقط در صورری امکان

ها برای یکدیگر احترام عائل شوند، ا رالش کن م بفهنمن نم کنه هنمنٔه  همٔه طرف
های منهقی دارنندر در ااعن ،  های درگ ری نظامی، از دید  ودشان  واس  طرف

جمهور راس ه، بخنشنی  نمایاندن ای  جنگ به عنوان هوس االدیم ر پور  ، رئ س
های امن تی برای ااکنراین  تنراری  از پ شبرد طرح یجنگ دائمیی اس ر رضم  

های امن تی برای راس ه ن ز تراری اس ، که شامل بنازگشن   اس ر الی تمان 
 ای جّدی برای مهار رسل حات جهانی اس ر به برنامه

هنا ا  آیدر ن از به مبارزه در سنگرهای انندیشنه صل  فقط با آرزا کردن به دس  نمی
برند ا از این  را، ظناهنری  باارها داردر ن راهای س اسی حاکم از جنگ سود می

های  گ رند را به دالالن اسلحه نشان دهند که  واهان جنگ علدرمنش به  ود می
اشنلنواری بنرای  ب شترند، نه کمترر نباید به ای  اشخاص دارای ظاهر آراستٔه کن 

مح هی، چنه  رت    آیندٔه جهان اعتماد کردر آنها چه در مورد مقابله با فاجتٔه زیس 
گ ری کنونی، ا چه در مورد حفنظ صنلن  نناکنارآمند  در مورد مقابله با ب ماری همه

اندر ما باید راح عدیمی صل  ا یعدم رنتنهندی را احضنار کننن نم ا آن را در  بوده
 اند، بَدم مر یی که رنها ام د بقای ح ات بر رای ای  س اره های روده جنبش

بازگش  به گذشته برای زنده کردن جنبش غ رمتتهدهای امرازی، فقط ینک امنر 
هایی  اکنون در بخش احساسی ن س ر رضادهای کنونی، شب  ای  جنبش را از هم

از آفریقا، آس ا، ا آمریکای الر   زنده کرده اس ر ب شتر ای  کشورها نه بنه دلن نل 
بننندی  دانننند عنهنب حمای  از جنگ راس ه در ااکرای ، بلکه به ای  دل ل که منی

اشتباهی مهلک اس ، به محکوم   راس ه رأی منفی دادندر آننچنه بندان نن ناز 
 عهبی دارٔه جنگ سرد اس ر-داریم، جایگزینی برای دن ای دا

به هم   دل ل اس  که بس اری از رهبران ای  کشورها ااز شی ج ن  پن نننگ در 
رغنم  چ   گرفته را نارندرا مودی در هند ا س ریل راما فوزا در آفریقای جنوبی( علی

های س اسی بس ار متفاات  ود،  واستار داری از یذهننن ن  جنننگ  گ ری سم 
اندر آنها حرک  به سم  شکل دادن یک کارپایٔه یغ رمتتهندی جندیند را  سردی شده
اندر هم   حرک  ااعتی راریخ اس  که ما را به فکر بازگش  به مفناهن نم  آغاز کرده

 اندازدر یعدم رتهدی ا صل  می
 واهد حتی رصورش را کند که محاصرٔه چ   ا راس ه بنه اسن نلنٔه  کس نمی ه چ

آمریکا ا متحدانش چه پ امدهایی  واهد داش ر حتی کشورهای متحند ننزدینک 
دانند که اگر پردٔه آهن   جدیدی بنه دار چن ن  ا  آمریکا امانند آلمان ا یاپ ( می

هنای  بار  واهد بودر جنگ ا رحرینم راس ه کش ده شود، برای کشورهای آنها مرگ
های مواد غنذاینی ا سنو ن  ا  اکنون باعث افزایش ن ومی ع م  کنونی از هم

های س اسی جّدی در هنداراس، پاکستان، پرا، ا سنرینالننکنا  موجب براز بحران
رردید دام  کشورهای ب شتری را  واهد گرفن ر جنننگ بنرای  شده اس ، که بی

شودر هزینه کردن در جنگ، راح انسناننی را  کشورهای فق ر بس ار گران رمام می
افزار  ود باعث افزایش احساس ناام ندی عنمنومنی در منردم   ورد؛ ا جنگ می
 شودر می

افرازان سودجو رنها به دنبال مناف  اعتصادی ا س اسی  ود هستند ا راش   جنگ
کند بنلنکنه  مسائل اصلی جامتٔه بشری را حل نمیهای آنها نه رنها  جنگاس  که 

های یعندم رنتنهندی ا صنلن ،  از سوی دیگر، ایدهمشکالت را داچندان می کندر 
ها پاسنخنگنوی فنرزننداننی اسن  کنه فنقنط  گرایانه اس ر چارچوب ای  ایده ااع 
  واهند بخورند، ب اموزند، بازی کنند، ا رؤیاپردازی کنندر می

اکنون زمان جنبش عدم جانبدارى 
 و صلح است

از چپ به راست: جواهر لعل نهرو )هند(، قوام نکرومه )غنا(، 
جمال عبدالناصر )مصر(، سوکارنو )اندونزی(، و تیتو )یوگسالوی( 

 .۱۳۵۵/۱۹۹۰در کنفرانس باندونگ در سال 



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه   ۵۱  ۵۵۱۱شمارۀ    

ای بنرای منردم آن  انندازه حملٔه راس ه به ااکرای  رنج ا آس ب بنی  در حالی که 
کشور، ا ن ز مردم راس ه ا به طور غ رمستق م برای بخش بزرگی از مردم جهان 

افراز در اراپا ا آمریکنای شنمنالنی فنرصن  را  به بار آارده اس ، محافل جنگ
هنای  دمند ا  واهان افزایش هزینه غن م  دانسته، همچنان بر آرش جنگ می

داس ی ا یمداف  دمنوکنراسنیی آلنمنان،  اصهالح یصل  های به اندر دال  نظامی
جای رالش برای  کانادا، بریتان ا، هلند، ا رامانی که همگی عضو نارو هستند، به

هنای  انند کنه سنالح بس ا صل ، اعالم کرده آرام کردن ااتاع ا برعراری آرش
 واهند فرستادر دال  آمنرینکنا هنم  -که عضو نارو ن س  -ب شتری به ااکرای 

اعدٔه رکم   رسل حات ا ر ه زات جنگی به ارزش یک م ل ارد دالر داده اسن ر 
افنرازان ا  جمهور آن کشور، بلندگوی جننگ در  ود ااکرای  ن ز زلنسکی، رئ س

ای عظ نم بنرای جنامنتنٔه  رردید فاجته ب ار مترکه شده اس ر ای  جنگ بی آرش
انسانی در عرن ب س  ا یکم اس ، اما در ای  م ان یک گراه اس  کنه از این  

برد: سازندگان رسل حات، که هدفشان رداام  ریزی زالواار بهره می کشتار ا  ون
ها ا هر مل  دیگری  ها اااکراینی جنگ را حد ممک ، را آ ری  عهرٔه  ون راس

حتی عبل از اینکه  صوم  ا درگ ری م ان راس ه ا ااکرای  آغناز شنود،       اس ر
کردنند  های بزرگ رسل حاری آشکارا ا اع حانه از ای   صحب  می مدیران شرک 

رواند سودهای آنها را افزاینش دهندر گنرِگ  که چگونه افزایش رنش در اراپا می
هنای  رنرین  شنرکن  که از بنزرگ )Raytheon(ِه ز، مدیرعامل شرک  ِریت ان 

 هاب به  ۱۰۲۲رسل حاری ا عهتات الکتران ک در آمریکاس ، در ااایل بهم  
انداز درگ ری در اراپای شرعی ا دینگنر  گذاران با اشت ا  گف  که چشم سرمایه

نقاط پررنش جهان، برای کار شرک   وب  نواهند بنود، ا اتنافنه کنرد کنه 
المللی داریمررر رنش در اراپنای شنرعنی ا  های  وبی برای فراش ب   یفرص 

شود که فشار بنرای افنزاینش  رنش در دریای چ   جنوبی، همٔه اینها باعث می
های دفاعی در ای  مناطد ب شتر شودر بنابرای ، م  روع  دارم که از این   هزینه

من نلنه هناراارد     ای بنا  هم   آعای ه ز در مصاحبه  ات  بهرٔه  وبی ببریمری 
از نحؤه سودَبری شرکنتنش از این     ب زنس ریویو پس از آغاز جنگ در ااکرای ، 

گویم که ما برای دفناع  کنمر باز هم می یم  عذر واهی نمی   درگ ری دفاع کرد:
از دموکراسی در آن ا هست م، ا ااعت   ای  اس  که در نهای  ما از این  اتن  

شود، از اننبنارهنا  سود  واه م بردر هر چ زی که ای  رازها به ااکرای  ارسال می
راد، حاال چه از انبار ازارت دفاع باشد ا چه انبارهای متحدان منا در  ب ران می

نارو، ا ای   بر  وبی اس ر چون در نهای  باید انبارها را داباره پر کننن نم ا در 
  مند  واهد شدری های آینده، شرک  ما از ای  ات  بهره سال

 
 نعمت جنگ
سازانی مثل رینتن نان ا الکنهن ند  جنگ در ااکرای  در ااع  نتمتی برای اسلحه  

مارر   ا دیگر سازندگان ر ه زات نظامی در اراپا ا حتی رنرکن نه شنده اسن ر 
هایی مانند موشنک  های آمریکایی، عراردادهایی برای رکم   م دد سالح شرک 

تدهوایی یاست نگری سا   ریت ان ا موشک تندرناننک یجناالن ن ی سنا ن  
بننندنند رنا هنزاران  ریت ان/الکه د مارر   با ازارت دفاع آمریکا اپنتاگون( منی

موشکی را که ااشنگت  را کنون در ا ت ار ااکرای  گذاشته اس ، در اننبنارهنای 
داررر، در افزایش  رر ا دنباله پنتاگون جایگزی  کنندر اما مثل هم شه، سود عظ م

های امن   ملی ا نظامی کشورهای جهان پس از پاینان درگن نری  عهتی هزینه
کنونی  واهد بود، که ای  بار، رفتار رهاجمی راس ه ا فناجنتنٔه پنس از آن در 

طلبی نارو به سوی شر ، از عوامل روج ه کنندٔه ای  افنزاینش  ااکنش به روسته
ارسال مستق م رسل حات به ااکرای  فقط بخشی از پولنی اسن  کنه بنه    اس ر

رادر این   هنا منی اینژه آمنرینکناینی سازان، به ج ب پ مانکاران نظامی ا اسلحه
یکمک امن تی به ااکرای ی در پنننتناگنون ا از   های ر ارت مرگ از طرح  شرک 

آمریکا سودهای کنالننی   برنامٔه یرکم   مالی اررش  ارجیی در ازارت امور  ارجهٔ 
هنای  ها شامل رکم   مالی برای ره ه ا ارسنال سنالح برندر هر دا ای  طرح می

های نظامی اس  کنه از  آمریکایی ا دیگر ر ه زات نظامی ا همچن   آموزش
در جریان بنوده اسن ر از آن  ۰۲۱۰لحظٔه بحران کریمه ا الحا  آن در سال 

من نلن نارد  ۵های امن تی آمریکا به ااکرای  در حداد  زمان را کنون، م زان کمک
  رادر دالر بوده اس  که در نهای  از ج ب مردم آمریکا می

 ارجٔه آمریکا مدعی اس  که آمریکا برای یاری رساندن به ااکنراین     ازارت امور   
در یحفظ رمام   ارتی  ود، حراس  از مرزهای  ود، ا بهبود عابلن ن  عنمنل 

های نظامی را کرده اس ر هنگامی که ر م  سربازان  مشترک با ناروی ای  کمک
سرع  بر ای  رالش  راس ه در مرز ااکرای  در سال گذشته آغاز شد، ااشنگت  به

(، دال  بایدن متتهد شند کنه ۰۲۰۱ ود افزادر را پایان سال گذشتٔه م الدی ا
م ل ون دالر سالح به ااکرای  بدهد، از جمله ر ه زات تدهوایی ا  ۶۵۲متادل 

تنندزره مننانننننند مننوشننک 
رانک جاال ن  سنا ن     تد

  ریت ان/الکه د مارر  ر
با اجود ای  مقدار عنظن نم   

های نظامی آمریکنا،  کمک
ن راهای راسن نه در مناه 
فوریه ااسفند( به ااکنراین  
حمله کنردنندر بنر اسناس 

های پننتناگنون، از  گزارش
آن زمان را کنون، آمنرینکنا 
م ل ارد دالر به ااکرای  کمک نظامی کندر به این   ۰٫۶متتهد شده اس  در حداد 

   م ل ارد دالر رسل نحنات بنه ااکنراین  ۹٫۰ررر ب، دال  بایدن در م موع ب ش از 
  رسانده ا ای  رعم همچنان در حال افزایش اس ر

هنای  های ب شتری از سنفنرٔه کنمنک های رسل حاری، هنوز لقمه از دیدگاه شرک 
نظامی ااکرای  باعی مانده اس ر جو بایدن، رئن نس جنمنهنور آمنرینکنا، از حناال 

ده م را در رمام رازهای سختی  صراح  گفته اس  که یما به ااکرای  اسلحه می به
 که در پ ش دارد، ب نگد ا از  ود دفاع کندری

 
 مائدٔه آسمانی
های جنننگ در ااکنراین ، ننه  رری  مزی  برای سازندگان آمریکایی اسلحه، بزرگ  

هنای  فراش کنونی رسل حات، که  ودش رعم زیادی اس ، بلکه افزایش هنزینننه
آمن نز از جناننب  بلندمدت ا البته اغرا   رر از همه، یرهدیدی  آری پنتاگون اس ر مهم

کمی از مائدٔه آسماننی بنرای  اس ، اگرچه رهاجم راس ه به ااکرای  هم دس    چ  
کاخ سف د ا پنتاگون نداش ر حتی عبل از ای  جنگ، پنتاگون عرار بنود در طنول 

رریل ون دالر بودجه بگ رد، که ب ش از چهار برابر هزینننٔه  ۷٫۹   کم  دهٔه آینده دس 
رریل ون دالری نوسازی دا لی بایدن اس ، طرحی که اعضای کننگنره  ۱٫۷طرح 

انندازی  آن را در هم   حد هم یب ش از حد گرانی  واندند ا در رصویب آن سنننگ
هنای  کردندر البته ای  را هم باید در نظر داش  که با روجه به افزایش کنونی هزینه

 رریل ون دالر احتمال زیاد دارد که افزایش یابدر ۷٫۹  پنتاگون، آن 
کنندٔه بودجٔه امن ن   های روج ه های پنتاگون ااتاع ااکرای  را یکی از شالوده مقام
م ل ارد دالری سال آیندٔه دال  بنایندن عنننوان کنردنندر این  بنودجنٔه  ۱۱۹ملی 

ها در  های نظامی در ااج درگ ری ب شتر از هزینه ۰۲۰۹در واستی برای سال مالی 
ای اسن  کنه پنننتناگنون  م ل ارد دالر ب شتر از بودجه ۱۲۲کره ا ایتنام ا ب ش از 

 گرف ر ساالنه در ااج جنگ سرد می
 

 برند؟ چه کسانی سود میدر آمریکا 
یتنی الکه د مارر  ، بوئ نگ،  -ب شتری  درآمد پنج سازندٔه بزرگ سالح آمریکایی   

از بودجٔه جدید پنتاگون اس ر فنقنط  -ریت ان، جنرال دینام کز، ا نوررراپ گرام 
من نلن نارد  ۷۵، یکی از ای  پنج شرک ، یتنی الکه د مارر  ، ۰۲۰۲در سال مالی 

دالر عرارداد با پنتاگون بس ر ای  رعم بس ار ب شتر از کل بودجٔه ازارت امور  ارجنٔه 
رغم ادعای دال  بایدن در یاالنوین  دادن بنه  دهد که به آمریکاس ، ا نشان می

 های اصلی ااشنگت  در ک اس ر دیالماسیی، االوی 
دهد کنه  ، نشان می۰۲۰۹های در واستی پنتاگون برای سال مالی  فهرس  سالح  

کننننندر بنرای  هایشان را از پول پر منی رول دکنندگان بزرگ رسل حات چگونه ج ب
های بال ست ک کالس کلنمنبن نا  مثال، بودجٔه  رید زیردریایی جدید حامل موشک

م نلن نارد دالر افنزاینش  ۶٫۰  م ل ارد به  ۵سازد، از  که شرک  جنرال دینام کز می
پ مای جدید سا   نوررراپ  های بال ست ک عاره  واهد یاف ر بودجٔه  رید موشک

من نلن نارد دالر  ۹٫۶درصد افزایش  واهد یاف  ا به ۹۲گرام ، ساالنه ب شتر از 
یی یدفاع موشکی ا شنکنسن ی، کنه در رنخنصنص   واهد رس در به ردیف بودجه

م ل ارد دالر ا تنصناص داده  ۰۰بوئ نگ، ریت ان، ا الکه د مارر   اس ، ب ش از 
های هشداردهندٔه موشکی مستقر در فضنا، کنه   واهد شدر ا بودجٔه ره ٔه سامانه

م ل نارد دالر  ۰٫۵جز  اصلی ین رای فضاییی ای اد شده در دال  ررامپ اس ، از 
م ل ارد دالر در بودجٔه پ شننهنادی امسنال افنزاینش  ۰٫۷به  ۰۲۰۰در سال مالی 
شنود:  آار هم دیده منی ها یک مورد شگف  در م ان همٔه ای  افزایش       واهد یاف ر

دار الکه د ماررن ن ، از  مشکل ۹۵-های جنگندٔه اف کاهش پ شنهادی  رید ج 
دل ل ای  کاهش به اندازٔه کافی راش  اس ر    .۰۲۰۹فراند در سال مالی  ۶۱به  ۱۵

نقص طراحی شناسایی شده دارد، ا رول د ا عملکنرد آن  ۱۲۲ای  جنگنده ب ش از 
بس ار ُپرمسئله بوده اس ر با اجود اینکه رتداد هواپ ماهای رازه رول د شده منمنکن  

کنمنتنر از  ۹۵-سوم کاهش یابد، بودجٔه ااعتی پنتاگون برای  ریند اف اس  یک
م ل ارد دالر کناهنش  ۱۱م ل ارد دالر به  ۱۰یاف ، یتنی از    درصد کاهش  واهد ۱۲
پن نشنگن نری     یابد؛ مبلای که ب ش از کل بودجٔه احت اطی منرکنز کنننتنرل ا  می
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روستٔه آن ب ش از دا برابر شده اس ، در حالی که رک  ر در رول د ای  جنگنده،    ا 
ها را رول د کامنل  رحویل آن را نزدیک به یک دهه عقب اندا ته اس ر هنوز سال

ا جالب اینکه دال  یلن نبنرالی    جدید مانده اس ر ۹۵-ا رحویل بدان نقص اف
بنراننگن نز  هنای بنحنث فراند از ای  جنگننده ۱۱کانادا هم اعالم کرده اس  که 

 ریداری  واهد کردر گفتنی اس  که دال  کانادا در ب س  ا پنج سال گذشتنه 
جدید کرده اسن ر  ۹۵-م ل ارد دالر کمک به رحق د ا روستٔه اف ۷۵۲ب شتر از 

من نلن نارد  ۱۱به نوشتٔه نشریٔه پ الز ُایس، اابسته به حزب کمون س  کانادا، بنا 
-رنوان دا ها شود، در عنوض منی دالری که عرار اس  صرف  رید ای  جنگنده

های سنبنز رنبندینل  های با سو   فس لی را به ن راگاه سّوم رول د بر  در ن راگاه
هزار فرص  شالی در کانادا ن ز ای اد  واهد کردر ا با م ل اردها دالر ۱۱کرد، که 

رنوان  های آری، می های جنگی در سال های عمل اری ا نگهداری ای  ج  هزینه
های ایالتی ینا  نمایندگان پارلمان   دمات اجتماعی دالتی را بس ار گسترش دادر 

ها ا دیگر ر ه زات نظامنی  های محلی در شهرهایی که نااها ا زیردریایی دال 
شود ن ز در پ شُبرد نظام گری نقش دارندر ا البته باید گف  که البنی  سا ته می

گذار ن ز بس ار عنوی اسن ر  صنتتی در ای  نهادهای عانون-های نظامی شرک 
سازیی بنه ریناسن  مشنتنرک دا     برای مثال، در آمریکا کم تٔه پارلمانی یکشتی

 واه، عل ه طرح ن رای دریایی بنرای بنازنشنسنتنه  نمایندٔه دموکرات ا جمهوری
دهنند  کندر آنها ررج   می کردن نااهای عدیمی ا  رید نااهای جدید رالش می

که ن رای دریایی هم نااهای ُپر رج عدیمی را نگه دارد ا هم نااهای رازه بخرد! 
های تربتیی یکی دینگنر از این  کنارگنزاران  کم تٔه پارلمانی عدررمند یجنگنده

سنوم  بن نش از ینک ۰۲۰۱نظامی اس  که در سال -های م تم  صنتتی البی
هنای ۹۵-رمام اعضای م لس نمایندگان آمریکا را رح  فشار گذاشن  رنا اف

ب شتری از آنچه پنتاگون ا ن رای هوایی  واسته بودند در نواسن  کننننندر بنه 
پ مای متشکل از سنننارنورهناینی از  هم   ررر ب، یائتالف موشک بال ست ک عاره

هنا  ها هستند یا پایگاه شل ک ای  منوشنک هایی که مرکز رول د ای  موشک ایال 
ها موفد بوده   ای  سالح ٔدر آنها عرار دارد، را کنون در جلوگ ری از کاهش بودجه

 اس ر
 
 به سوی سیاستی نوین

ب نانه، ا مقران به صنرفنه  های دفاعی متقول، ااع  رنظ م س اس   رالش برای 
داسن  اسن ، کنه   نواه ا صنلن  هم شه چالش بزرگی برای ن راهای رنرعنی

رر هم شده اس ر کورناه  متکسفانه در م ان کابوس جنگ ااکرای ، اکنون مشکل
هنای  کردن دس  پ مانکاران  صوصی صننناین  ننظنامنی ینکنی از  نواسن 

های پ مانکاری فقط برای اینننکنه پنول هنرچنه   واهان اس ر ای  شرک  ررعی
هنای کنالن  ب شتری از دال  بگ رند، صدها ا بلکه هزارها شال زائد ا با حقو 

روانند   نلنی  کنندر در بس اری از موارد، کارمندان غ رنظامی دال  می ای اد می
هنای  شود ای  کارها را کناًل از رده رر ای  کارها را ان ام دهند، یا اصاًل می ارزان

های رنولن ند نسنل جندیند  طرح  روان برای لاو  شالی حذف کردر همچن  ، می
یی کوش د کنه  های دارای رسل حات هسته ها، ا زیردریایی ها، موشک افک  بمب

یی یبازدارندگیی دارند، کنه  اند ا کارکردی فرارر از استرارژی هسته کاماًل رهاجمی
 ییی هم مورد سؤال اس ر البته  ود ای  استرارژی یبازدارندگی هسته

کنم رنا  دیگر اینکه جای پای نظامی بس ار گستردٔه آمریکا در جهان را باید دس 
حّد زیادی کوچک ا محداد کردر حضور گستردٔه نظامی آمریکا که شامل بن نش 

جز عهب جنوب، ا عنمنلن نات  های جهان به پایگاه نظامی در همٔه عاره    ۷۵۲از 
های ب شتر در جنهنان  کشور اس ، عاملی در رحریک به درگ ری ۱۵تدررار در 

هنای  اس ر باید از  واس  مردم کره ا یاپ  ا کوبا اررر برای بنرچن ندن پناینگناه
  نظامی آمریکا حمای  کردر 

هنا  های نظامی دال  داس  جهان همواره  واهان کاهش هزینه ن راهای صل   
هنای ننظنامنی پنول کنافنی بنرای  اندر رردیدی ن س  که با کاهش بودجه بوده

گذاری اال ه در بهداش  ا درمان همگانی، جلوگ ری یا کاهش بندرنرین   سرمایه
های اال ه در محداد کردن  اهوایی، یا برداشت  گام پ امدهای بالقوه را  رات آب

سابقٔه نابرابری در درآمدها رکم    واهد شدر امرازه کشورهاینی منثنل  م زان بی
 اساسًا اررش رسمی ندارندر  ایسلند، کاستاریکا، ا پاناما

پارلمانی در -صنتتی-البته بدان به چالش کش دن عدرت ا نفوذ م تم  نظامی  
یک از ای  را  رها شدنی نخواهد بنودر در  های اماریال ستی عدررمند ه چ دال 

ریزی در اراپا، پ شبرد ای  اظ فه دشواررر هنم شنده  ای  رازهای کشتار ا  ون
ای اس  که ارزش مبارزه دارد، هم برای امننن ن   اس ر با ای  حال، ای  اظ فه

  جهان ا هم برای آیندٔه ح ات بر رای کرٔه زم  ر
 

در تهیٔه این مطلب از اطالعات مقالٔه ویلیام هارتونگ و جولیا )
 دیسَپچ استفاده شده است.( گِلدهیل در نشریٔه تام

ای شایان رحس   از  ود نشان دادنند ا رنا زمناننی کنه عناننون  پل س ایستادگی
شان پس گرفته نشد، رسل م نشدندر یچوری گف  که این   کشاارزی مورد اعتراض

شنان بنا  های دینگنر منردم در منبنارزه بخش بخش مبارزه پ رازمند راریخی الهام
 های تد مردمی دال  ا برای زندگی بهتر شده اس ر س اس 

یچوری همچن   گزارشی از مبارزات عظ م طبقه کارگر در کشنور ارائنه دادر سنه 
هنای کنارگنری  اعتصاب عمومی در سراسر کشور زیر پرچم برنامه مشترک ارحادیه

ای بنرگنزار  های مننهنقنه ارحادیه مرکزی کارگری ا دیگر فدراس ون ۱۲متشکل از 
 شدر

س تارام یچوری روت   داد اگرچه دال  بهارار ا جانارا با اجود نناکنامنی هننند در 
های روسته انسانی در سراسر کشور بنایند بنه زینر کشن نده  زم نه ب شتر شا ص

گونه که از برگزاری انتخابات ایالتی ا  ر در  شد، اما هنوز در عدرت اس ر همان می
در پنج ایال  مشناهنده شند، ۱۰۲۱ماه  فراردی  -۱۰۲۲/ اسفند  ۰۲۰۰ماه مارس 

رواند از  شودر چگونه اس  که بهارار ا جانارا می ای  حزب هنوز در انتخابات پ راز می
پنج ایال ، جز ایال  پن اب، جایی که حزب یعام آدمی پارریی برنده شد برندٔه چهار 

ها چ س   هنگامی که مت ش  مردم بدرر شده  ایال  دیگر شودر دل ل ای  پ رازی
اس ، ا حتا با اجود مبارزات جنبشی مانند ک سان، باز هم مردم به بهارار ا جناننارنا 

 اند! رأی داده
بنراننگن نز در  رنوجنه گوید که بهارار ا جانارا روانسنتنه اسن  رنان ن نری  یچوری می

رنهایی کافنی  چالش کش دن رنگناهای اعتصادی به اجود آاردر به هایش به س اس 
یک بسته هنداروار یچوری گف  حنزب  -ها یک بسته ااعتصادی( دارند  ن س ر آن

افزار شنبنکنه  افزارهای مناسب مانند جنگ باید با مسل  کردن  ود ا مردم با جنگ
اجتماعی، س اسی، ا فرهنگی در پ وند رنگارنگ با یکدیگر عرار گرفته ا با ب شتری  

 رکث ر به پ کار با هنداروا رای آاردر
س تارام یچوری همچن   درباره جبهه چپ ا دموکرار ک صحب  کرد ا رنوتن ن  

هنای رشنکن نل شنده در  ای طبقاری اس  ا نباید آن را با جبهنه داد که ای  جبهه
ای اجود دارد ا باید رالش شنود رنا  انتخابات اشتباه گرف ر برای ای  جبهه برنامه

روانند بنخنشنی از  هم جوش بخوردر باید در هر ایال  ن راهایی که می درستی به به
دمکرار ک چپ باشند شناسایی ا به جبهه فرا وانده شوندر بر این  اسناس،   جبهه

منزله رنها گنزینننه  پس باید ارحاد ا مبارزه را رقوی  کرد را برنامه دموکرار ک چپ به
 های طبقه حاکم پذیرفته شودر  ااعتی در برابر س اس 

یچوری در روت    ط س اسی حزب گف  اظ فه اصلی منزای کردن ا شکنسن  
بهارار ا جانارا اس ر اما برای دست ابی به چن   هدفی یرشد عدرت مستنقنل حنزب 
کمون س  هند امارکس س ( ا ن راهای چپ برای بس ج مردم در مبارزات طبقاری 

مند ترارت داردری اا همچنن ن  رصنرین   جویانه ا عدرت ای در َمنشی مبارزه ا روده
کرد: یبس ج گسترده مردمی را آن ایی که شدننی اسن  ا گنردآمندن نن نراهنای 

 ای/شرکتی باید پا بگ ردری اپوزیس ون سکوالر عل ه رییم فرعه
نماینده در ای  بحث شرک  کردند ا نزدیک به ده ساع  زمان برای  ۰۱درم موع 

پ شنهاد از سوی ننمنایننندگنان در  ۱۰اصالح ه ا  ۹۱۲آن گذاشته شدر همچن   
ماه ادامنه ینافن ر  فراردی  ۱۱ا  ۱۱آاریل /  ۱ا  ۷ها در  کنگره پ شنهاد شدر بحث

مشی  نویس عهتنامه بودر همچن   در مورد  ط ها ب شتر در مورد رقوی  پ ش بحث
مندی اجنود  ها ا سخنان هدف س اسی که در کنگره عبلی رصویب شده بود پرسش

ها پاسخ داد ا گف  آنچه تراری اس   داش ر س تارام یچوری به همه آن موتوع
شکس  ن راهای هنداروا اس ر اا همچن   پرایه هنداروا را روت   داد ا گنفن  

طور کنه ار در  ای س اسی اس ر همان ای  ربهی به مذهب هندا نداردر ای  برنامه
راشنی  اطرنشان کرد هنداروا هن نچ اررنبناطنی بنا  سااارکار طرفدار ای  نظریه به

 مذهب هندا نداردر
مان یتنی دست ابی به  ای س تارام یچوری گف  ما نباید رمرکزمان را بر رسال  برنامه

دموکراسی  لقی از دس  بده م، اما برای ای  دست ابی مهم آن اس  که طنبنقنه 
شنان اجنود  اصلی ما، یتنی طبقه کارگر ا دهقانان، باید احدری محکم در من نان

های طبقارنی  هایی از ن رای ای/مذهبی هنداروا بر بخش داشته باشدر نگرش فرعه
منان منهنم آن  ای سوی هدف برنامنه رای، برای پ شرای به گذارندر ازای  ما اثر می

رری   ای/ مذهبی هنداروا را شکس  ده مر ای  در حکم مهم اس  که دیدگاه فرعه
رنرین  احندت  اظ فه باید درنظر گرفته شودر اا رصری  کرد که رشک نل گسنتنرده

های اجتماعنی، فنرهنننگنی، ا  ممک  همراه با افزایش مقاام  از طرید گفتمان
 جلو اس ر س اسی، راه را به

س تارام یچوری در پایان  اطرنشان کرد: یای  کنگره، کنگره احدت، عزم، ا اراده 
اس ر رصم م بگ رید که از باف  اساسی جمهوری ما محافظ  شودر عنزم بنرای 

ای ا مذهبی هنداروا با عندرت ا  افکنانه فرعه های رفرعه چالش کش دن س اس  به
کننننده پن نشنرفن  ا شنکنسن   ارحاد حزب ا طبقه کارگر ا دیگر عشرها رضم  

اآر  ۰سازمان اراده منلنی۰رهبری   های فاش ستی شوم دال  بهارار ا جانارا  به طرح
 اس اس(  واهد بودر ی     

 رصویب کنگره رس در سران ام، عهتنامه س اسی به

 ادامۀ کنگرۀ  وحدت، عزم ... ادامۀ  فراموش شدن صلح ...
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س تارام یچوری، دب رکل رازه برگزیده حزب کمون س  هند امنارکسن نسن (، در 
اسوم   کنگره ای  حزب در شهر کانور، در ایالن  کنراال، گنفن : یاین   ب س 

کنگرٔه احدت، عزم، ا اراده اس ر ی رف د یچوری ای  سخنان را در بخش پایانی 
 ۱۲رنا  ۶رازه حزب در شهر کانور اعالم کردر ای  کنگره از  برگزاری همایش پنج

ماه برگزار شدر یچوری همچن   نقش راریخی  فراردی  ۰۱را  ۱۷/    ۰۲۰۰آاریل 
گ ری حزب کمون س  در ایال  کراال راای  کنردر  ای  منهقه اکانور( را در شکل

 واهنی  با تگان منهقه ماالبار در  الل جنبش آزادی اا از نقش عهرمانانه جان
 سخ  گف ر 

 سازی قطعنامه  مدون
 ۱۷آاریل /  ۶اسوم از سوی س تارام یچوری در  عهتنامه س اسی کنگره ب س 

ماه در ا ت ار نمایندگان گذاشته شدر یچوری پ ش از ارائه ای  عهتننامنه  فراردی 
همچن   در مورد کاربس  سا تار دموکرار ک حزب که عهتنامه س اسی بر پایه 

رسانی کردر ای  عهتنامه دا ماه پ ش از برگزاری کنگنره  شود اطالع راز می آن به
حزب در دسترس همگان گذاشته شد ا از اعضنای حنزب  نواسنتنه شند رنا 

مشنی  پ شنهادهای اصالحی  ود را ارسال کنندر اا در ادامه گف  بنابرای   نط
رنها از باال به پای   بلکه از سوی اعضایش، از پناین ن  بنه بناال  س اسی حزب نه

ای  پ شنهادهای اصالحی گف  نزدیک بنه چنهنار  شودر اا با اشاره به رت    می
هزار پ شنهاد ا نظر دریاف  شد که از سوی کم ته مرکزی بررسی شدر گزارشنی 

گاهی کنگره  ها در سند به از پ شنهادهای پذیرفته شده ا ن ز فرایند گن اندن آن آ
سازی اتت   س اسی کشور گف : یدر داره پس از کنگره  رسانده شدر در راش 

هنای ننولن نبنرالنی  هایی چندسویه به پ اده کنردن سن ناسن  ادام حمله ب س 
گنرا ا  هنای فنرعنه گس خته ا پ امدهای آن مانند رقوین  پن نونند گنراینش لگام

داری رفناعنتنی،  های منلنی، رنراینج سنرمناینه ها در چااال دارایی شرک  کالن
عن نار صنورت گنرفنتنه  سازی س اسی فساد ا رحم ل اعتدارگرایی رمام مند عانون

گ نری کنوایند ا  المللی گف  ایژگی غالب، همه اس ری اا در مورد اتت   ب  
های سا تاری نظم اجتماعی اس  که همنه منا در آن  پ امدهای آن بر چالش

گ ری کنوایند بنا  داری در مدیری  همه های سرمایه رسانی بریمر آس ب سر می به
سازی گسترده  دمات بهداش  ا سالم  همگان، بدان رردید ثنابن    صوصی

رنوانند بنرای منردم  کرد آن نظامی که بر اساس حداکثرسازی سود بنا شود نمی
 ای   دمات ن از داشتندر شدت به ها به مف د ااع  شود، حتا در زمانی که آن

المللی ازجمله رشدید بحران اعتنصنادی،  ایژگی مهم اتت   ب   ۱۰یچوری از 
های آموزشی، رنالش  دستی، ب کاری ا محرام   گرسنگی جهانی، سه  رهی

دار سن ناسن   اماریال سم آمریکا برای مهار ا منزای کردن چ  ، گردش ادامنه
ها، ایستادگی در آمنرینکنای  جهانی به راس  ا همچن   ایستادگی فزاینده روده

متحده، جنگ ااکرای ، ا رنهندیندهنای جندی  الر   در برابر اماریال سم ایاالت
 هوایی نام بردر ا برآمده از دگرگونی آب

های جهانی گف  حزب عنلن نه  اار بحران س تارام یچوری با نشان دادن فهرس 
ایژه مدا له آن در جنوب آسن نا  های اماریال سم آمریکا در سراسر دن ا ا به هدف

های  هایی برای گردهم آاردن جریان جسورانه مبارزه  واهد کردر حزب در رالش
ای فنراگن نر در  مختلف مبارزات مردمی برای برپایی جنبش تد اماریال سنتنی

سراسر جهان در حمای  از مردم فلسه   برای حد زندگی در سرزم    وینش، 
همبستگی با کشورهای سوس ال ستی، همبستگی با مبارزات تد اماریال سنتنی 

هنا ا  ایژه در انزائال، هنمنبنسنتنگنی بنا هنمنه حنرکن  در آمریکای الر  ، به
های بن ادگرایی، رتصب مذهبنی،  هایی که با ن راهای نوفاش س ، پدیده جنبش

گنرا منبنارزه  انندیشنی ا نن نراهنای ااپنس گرایی عومی ا مذهبی، رارینک فرعه
ننمنودهنای آن   کنند،همبستگی با همه پ کارهای تد اماریال ستی در همه می

اهنوا  مانند نول برال سم، ایرانی مح ط زیس  جهان ا برای عدال  جهناننی آب
 مشارک   واهد کردر

سنو ا  های افزایش بازار سهام از ینک س تارام یچوری همچن   به بازنمایی عل 
پای   آمدن سه  استانداردهای زندگی مردم پردا  ر اا گف  که این  پنول از 

شود، ساس در بازارهنای سنهنام عنرار  آاری می طرید اارا  عرته دالتی جم 
دهننندر در این   ها را افزایش منی طور سا تگی ع م  آن گ رد ا درنت  ه به می

چ زی ن س  که رشد اعتصادی را نشان دهدر اا گف  برای حفظ این  چنر نه 
های عظ م در سراسر جهان، سازاکاری س اسی الزم اسن  ا سنرمناینه  غارت

شهرها هنمناهنننگ  ها که با سرمایه کالن ای  غارت المللی در شکل دادن به ب  
 اس ، نقش اساسی داردر

 افراطی هندو را شکست دهید و منزوی کنید   گرایی )ملی( گروه
س تارام یچوری دال  حزب بهارار ا جانارا را عامل اصلی در پ دایش بنحنران در 

هنای  هند دانس  ا گف : یدر گذشته، ما از همان آغاز پ ناده شندن سن ناسن 
ایمر اما آنچه در داره کننوننی  نول برال، پرسمان فراش ثرات هند را مهرح کرده

کن م بس ار فرارر از آن اس ر ای  رنها فراش ثرات هند ن س ، بلنکنه  ر ربه می

 های اعتصادی هند مستقل اس ری     ایرانی شالوده
گرایانه حزب بهارار ا جانارا بندهایی از برنامنه  یچوری در بخش بازنمایی ماه   فرعه

راشنی منوتن   دام   کنگره حزب ]کنگره عبلی[ را نقل کرد که به ا حزب ا ب س 
سنواک  حزب را در برابر حزب بهارار ا جانارا ا پ شکسورش یتنی یراشنتنرینا سنواینام

سانگ اآر اس اس(ی یا یسازمان اراده ملیی احزب فاش ستی بن ان شده بنر اصنول 
گنرا ، ا راسن   نظامی، منلنی پرستی اسازمانی شبه سازمان ملی م ه  -هنداروا(

دهندر در  نشنان منی-هندا ا همچن   بازای سرکوب حزب حاکم بهارار ا جانارا( 
عهتنامه س اسی کنگره حزب آمده اس : ی بهارار ا جانارا موفد شد را اندازه زینادی 

شنان در زینر چنتنر  پ راان مذهب هندا را فرارر از رتلد عومی ا جایگاه اجتماعنی
هنای طنبنقنارنی در  'هوی  هندا' بس ج کند ا در همان زمان به جداسازی کاس 

هنای  های طبقاری دس  زدر عدرت پول ا کنترل گسترده بر رسناننه رری  الیه پای  
های اجتماعی از سوی بهارار ا جناننارنا ا یسنازمنان اراده منلنیی  همگانی ا رسانه

طرزی چشمگ ر بر راند انتخابات رکث ر بگذاردر عدرت پولی بهارار ا جانارنا  روانس  به
گ نرد، امنکنان  های مختلف مانند متامله اارا  عرته انتخاباری ان ام می که از راه

 کندری  رراز را که برای انتخابات آزاد ا عادالنه تراری اس  سلب می رعاب  هم
هایی پردا   که دستگاه س اسی حکمراننی هننند بنا  رفص ل به چالش یچوری به

هنای  ها رابرا اس ر اا گنفن  کنه رنالش بودن حزب بهارار ا جانارا در عدرت با آن
مند برای را  ر ماه   جمهوری هند ادامه داردر چنهنار رکن   یافته ا هدف سازمان

اساسی عانون اساسی هند یتنی دموکراسی سکوالر، فدرال سم، عدال  اجتماعنی، 
 اندر ا حاکم   اعتصادی با رهبری ای  حزب زیر تربه عرار گرفته

اا اظهار داش  که دال  در نظام کنونی در پشت بانی از یک دین   ناص عنمنل 
کند درحالی که کارکرد آن باید بر اساس اصنول سنکنوالریسنم بناشندر اا در  می

های  هایی که در دادرسی درصد از پرانده ۷۰ها گف  نزدیک به  موردحمله به اعل  
عدرت رس ندن منؤدی،  اند پس از به عانون تد رراریسم هند موردبررسی عرار گرفته

  های فندرالن نسنم در هننند حنمنلنه اندر به رک  ثب  رس ده ازیر کنونی، به نخس 
عنمند  های ایالتنی بنه گ ردر دال  مرکزی در کار عانونی دال  ای ان ام می اعفه بی

کندر یچوری اشاره کرد که چگونه کشاارزی ا آموزش که زیر نظنر  اندازی می دس 
کنند از سوی دال  مرکزی در عالب سه عانون مزرعه ا  های ایالتی عمل می دال 

شوندر اا همچن   به عانون مال ات بنر کناال ا  دار می س اس  آموزشی ملی  دشه
 رساندر  دمات اشاره کرد که چگونه به اصول فدرال سم کشور هند آس ب می

پس  ۱۹۱۱/  ۰۲۱۱های مذهبی در سال  پراا ا گستا انه به اعل   های بی به حمله
هنای جنامنو ا  از بازگش  مؤدی به عدرت ن ز اشاره شدر  دال  مرکزی در اینالن 

های محلی را منحل کرد، عانون اصالح شهراندی را رصویب کرد، ا  کشم ر دال 
دنبال آن ثب  ملی جمت   را اعالم کرد که باید از سوی ثب  ملنی شنهنرانندان  به

ها نقض آشکار عانون اسناسنی  پ گ ری شودر یچوری گف  بااینکه همه ای  مدا له
اس ، اما حزب بهارار ا جانارا همچنان در مس ر رقوی  داعهبی کنردن جنمنتن ن  

 های عومی ا مذهبی پ ش رفته اس ر  هند بر اساس رفاات
رفص ل نابسامانی اعتصادی هند را شرح داد ا گف  کشور با رکود اعنتنصنادی  اا به

ها کاهش رول د نا الص دا لی را رشدید کنرده اسن ر  رابرا اس  ا انقباض هزینه
های مصرفی کاهش یافته اس ر ح م هنزینننه مصنرف  روانایی مردم برای هزینه

دال  کاهش یافته؛ رشویش ا ناامنی در کشاارزی ادامه دارد، فشار ا سنگ نی بنار 
زندگی بر داش مردم متوعف نشده اس ، ب کاری هشداردهنده ا افنزاینش فنقنر 

ای  اتنتن ن ،  یابدر با روجه به شدت افزایش می ها به همچنان ادامه دارد؛ نابرابری
برنندر منالن نات  های بزرگ از امت ازهای مال اری دال  بر وردارند ا بهره می شرک 

 ۱من نزان  بنه  ۱۹۱۱  -۱۹۱۷/    ۰۲۱۱  -  ۰۲۱۱ الص مستق م جم  شده ب   
 لک کرار کاهش یافته اس ر ۱۲/۰۱کرار به  ۱۱/۹۶درصد از 

گ ری کواید را روت   داد  یچوری همچن   مدیری  یکسر نادرس  در شرایط همه
 ا آن را یربهکارانهی نام در

های مخنتنلنف  رفص ل از حمله به گراه عهتنامه س اسی مصوبه کنگره همچن   به
های محنرام از ننظنر آمنوزشنی ا  ها، ا الیه ها، آدیواسی مردم مانند زنان، دال  
 پردازدر اجتماعی ا دیگران می

ها به مت ش  منردم، جنننسن ن ،  اندازی یچوری  اطرنشان سا   که ای  دس 
اینژه بنه  پ ش نه، ا جایگاه اجتماعی ا عومی آنان بدان چالش مانده اسن ر اا بنه

های محرام از نظر  ندمنات آمنوزشنی ا  مقاام  ای اد شده در برابر ربت ض الیه
اجتماعی در نقاط مختلف کشور ا مبارزه کشاارزان که ب ش از ینک سنال ادامنه 

هنای کنارگنری در کشنور  داش  اشاره کردر اا همچن   به ب ان مبارزات ارحادینه
هنای  پردا  ر اا گف  که جوانان در  ط مقدم مبارزه بر تد ربت ض عنلن نه الینه

گرایان هندارنوا  محرام از نظر آموزش ا  دمات اجتماعی در برابر یورش ر پ افراط
هنای منردمنی، این   ایستادگی کردندر اا  اطرنشان کرد که با مشارک  جنننبنش

سرع  در سراسر کشور گسترش یاف  ا عشنر اسن نتنی از زننان،  ها به اعتراض
نهاد در آن شرک  کردندر در مبنارزه  های مردم راشنفکران، دانشگاه ان، ا سازمان

ها هزار کشاارز  ( ده۱۹۱۱آذرماه  ۶)   ۰۲۰۲نوامبر  ۰۶ک سان یا جنبش دهقانان از 
راه ب ران از شنهنر  در پنج نقهه مختلف در بزرگ

دهلی بس  نشستندر آنان در برابنر سنرکنوبنگنری 

 کنگرٔه وحدت، عزم، و اراده

 ۵۳ادامه  در صفحه 



۵۱۴۵اردیبهشت  ۱دوشنبه   ۵۱  ۵۵۱۱شمارۀ    

سقوط کردر حزب راس  یسّنتیی امسال برای دام   بار متوالی دار دام  ۰۲۰۰
انتخابات را از دس  دادر دل ل آن هم رردید ب   امانوئل ماکران ا م موع 

 واه  بودر بدان شک حزب جمهوری -ماری  لوپ  ا اریک زمور -راس  افراطی
به رهبری کریست ان یاکوب از راه رقوی  صفوف ای  حزب در انتخابات پارلمانی 

های  ماه یائ  اهفتٔه آ ر  رداد(، با هدف اجتناب از فرار مدیران ا مقام
اجوی بقای س اسی  ود در آینده  واهد بودر االری  منتخب حزبی، در جس 

پکرس عبل از دار اال انتخابات امسال گفته بود که برای دار دام انتخابات 
 جمهوری ه چ دستوری برای چگونگی رأی دادن نخواهد دادر ریاس 

داری نوی ی ا نارالی اررو از  دیگر کاندیداها: فل پ پورو از حزب یتد سرمایه
درصد آرا، یان السال نزدیک   ۲٫۶۰ا  ۲٫۷۰حزب یمبارزٔه کارگریی به ررر ب 

درصد، ا ن کال داپ  ان ان از راس  افراطی  ۹٫۹های م انٔه راس   به حزب
درصد آرای ریخته شده در دار اال انتخابات را به دس  آاردندر کارزار  ۱٫۱

ها برگزار شد، که را حدی به  انتخاباری ع  ب امسال بدان ه  ان فرانسوی
جانبٔه راس  افراطی در انتخابات، رداام  دل ل ادامٔه بحران کواید، حضور همه

جنگ در ااکرای ،  ودداری ماکران از مناظره، ا ن ز ای  احساس بود که 
گ ری دار دام نامشخص بودر  چ ز از عبل رت    شده اس ر  برعکس، رأی همه

بایس   هر راس  افراطی  ، می۰۲۱۷ا  ۰۲۲۰پس از سال  -برای سوم   بار
های امانوئل ماکران،  عوی شده را از م ان برداش ، ا به دنبال آن، با س اس 

 امان مبارزه کردر جمهور ثرارمندان، بی رئ س
دهم  فاب   راسل در مورد دار دام انتخابات گف : یم  هرگز اجازه نمی

هراسی در رأس دال  عرار گ ردر م   واهان شکس   پرایٔه نژادگرایی ا ب گانه
هایی هستم که در ا ت ار ما  واهد  دادن راس  افراطی با استفاده از برگ رأی

بودری یان ک یادا، نامزد سبزها، که مانند یان لوک مالنشون رس دن به کاخ 
درصد آرا را به دس  آاردر اا  ۰٫۱جمهوری ال زه را در نظر داش ، فقط  ریاس 

ن ز  واستار جلوگ ری کردن از انتخاب شدن ماری  لوپ  در دار دام شد: 
 کم بگ ردری کس نباید رهدید اساسی راس  افراطی را دس  یه چ

درصد آرا ن ز برای  ۱٫۷آن ه دالگو، نامزد حزب سوس ال س ، با کسب 
گ ری راس  افراطی هم   روص ه را کرد: یبرای اینکه  جلوگ ری از عدرت

ها، همه عل ه همه، اظهار رنفر نکنندررری بد ن س  یادآاری کن م که  فرانسوی
آرا  ۰۱٫۶۹۰، فرانسوا ااالند از حزب سوس ال س  با کسب فقط ۰۲۱۰در سال 

جمهور شدر یان لوک مالنشون در برابر طرفدارانش گف : یصفحٔه  رئ س
دان م که به چه کسی هرگز رأی نخواه م  شودر ما می جدیدی از نبرد آغاز می
ها باید بدانند چه  سال پ ش گفتم، فرانسوی ۵طور که  دادر ا برای بق ه، همان

 چ زی برای دموکراسی  وب اس ر ما نباید به  انم لوپ  رأی ده مررری
شورای ملی حزب کمون س  فرانسه در رحل ل  ود از دار اال انتخابات 

جمهوری آن کشور چن   نت  ه گرف : یفرمولی که یان لوک مالنشون  ریاس 
رنهایی مشکالت  برد، که بر اساس آن حزب اا به به کار می ۰۲۱۷در سال 

های پ ش رای ارداگاه اجتماعی ا  کند، پاسخ  چالش رهبری ا برنامه را حل می
 س اسی ما ن س ری

اکنون ای  سؤال مهرح اس  که چرا نظام س اسی در فرانسه به چن   
بحرانی دچار شده اس   امرازه س اس  در کشورهایی مثل فرانسه در دس  

ای، اعتبار رأی در انتخابات  مناف   صوصی رها شده اس ر در چن   زم نه
ب ندر در شرایط سرگردانی چپ ا سردرگمی ا رفرعٔه س اسی ناشی از  آس ب می

های رأی را  شوند ا صندا  آن، طبقات ا اعشار مردمی به ناام دی کش ده می
های غالب هم نت  ٔه مهلوب  ود را از پ ش  ایژه اینکه رسانه کنند، به رها می

کنندر جوانان هم اتت    وبی ندارند: مشاغل  اعالم ا رای آن ربل غ می
کاری، ا   ل جوانانی که مدرسه  مهمئ  با مزدهای ناچ ز، ب کاری ا پراکنده نا

ارزشی در  های یکم یی یا صرفًا با گرفت  دیالم را بدان کسب آموزش حرفه
 اندر جامتٔه امرازی فرانسه ررک کرده

فایده اس ر اکثری  طبقٔه  کنند که رأی دادن بی کارگران ن ز مدام رکرار می
هایی مثل حزب کمون س  برای دفاع  های طوالنی به حزب کارگر برای مدت

های ا  ر، مفهوم  مناسب از مناف   ود رک ه داشته اس ر الی در دهه
ها به طور  های س اسی حزب های یچپی ا یراس ی در فرانسه لوث ا برنامه اایه

ای ناراش  شده اس ر سرگردانی ناشی از ای  اتت   باعث  فزاینده
 های رأی شده اس ر گردانی کارگران از صندا  رای

حال باید دید یچپی برای  راج از ای  بحران ا بازسازی  ود چه  واهد کردر 
آیا پس از شکس  ا  ر عصد دارد در انتخابات حساس پارلمانی که عرار اس  

ای مشترک برای حضوری ُپرعدرت  در ماه یائ  ا رداد( برگزار شود، جبهه ادامۀ  مردم فرانسه بار دیگر به ...
 ای اد کند 

گوید:  ب ان ٔه شورای ملی حزب کمون س  فرانسه در ای  مورد چن   می
به  ۰۲۱۷درصدی نسب  به  ۰٫۰۷یدر ای  انتخابات آرای چپ با افزایشی 

ایژه از بس ج شدن عدررمند جوانان ا ساکنان  آرا رس دررر ما به ۹۰۰
 صوص آنهایی که از راس   نش    وشحال م، به های زحمتکش محله

اند ا عالعٔه شدید  ود را به جمهوری ا را  ر س اس  نشان  افراطی بد دیده
اندر یای  سرمایٔه بزرگی برای شکس  دادن راس  افراطی ا رقوی   داده

چشمگ ر چپ در پارلمان برای رهبری کردن مبارزات اجتماعی ا 
دموکرار ک در دارٔه پنج سالٔه آینده اس ر همٔه ن راهای چپ در ای  راه 
مسئول   دارندر یما  هاب به همشهریان  ود، ن راهای چپ، ا در درجٔه 
اال یان لوک مالنشون ا جنبش یفرانسٔه نافرمانی که یکشنبه گذشته در 
صدر ن را های چپ عرار گرفتند ا کل د ای اد شرایط برای ارحاد همٔه 

روان م از پ شرف   گوی م: ما با هم می ن راهای چپ را در دس  دارند، می
راس  افراطی ا راس  در پارلمان جلوگ ری کن مر ما به جنبش یفرانسٔه 

کن م که با استفاده  نافرمانی ا همچن   به رمام ن راهای چپ پ شنهاد می
های س اسی هر یک از ن راها حول رتهدهای مشترک، حمای  از  از برنامه

نمایندگان چپ کنونی ا امکان انتخاب رتداد زیادی از نمایندگان چپ با 
 هدف رشک ل اکثری  پارلمان را رضم   کن مری

همراه با ابراه م رئ سی دستور  م نی ا سران حکوم ، اس ر از جمله، به 
 ۱۹۶۷عضو یه ئ  مرگی، در کشتار زندان ان س اسی در فاجتٔه ملی سال 

رغم ماه   ا عملنکنرد  آار اس  که به شرک  مستق م داشته اس ر شگف 
ها ا افنراد  ست ز سااه پاسداران، بر ی جریان شدت تد چپ ا کمون س  به

طلبان، اکنون از  هایی از اصالح در زیر رابلوی جتلی یچپی ا در کنار بخش
کنند ا اجود ا ادامٔه عملکرد آن را برای مننافن  منلنی  نقش سااه دفاع می

 دانند! ایران تراری می
گ نری ا  کند که جه  حزب رودۀ ایران بار دیگر بر ای  ااعت   رکک د می

های جمهوری اسالمی اینران در سنه  ماه   س اس   ارجی همۀ دال 
های شکلنی در آن، در  ها ا بر ی رفاات دهٔه گذشته با اجود باال ا پای  

رحل ل نهایی ا در م موع، در درجٔه اّال در  دم  داام حاکم   ارر اعی 
یاسالم س اسیی ا یصدار انقالب اسالمیی ا حفظ ا گسترش مناف  کنالن 

 هایی بوده اس  که ح ات ینظامی به آنها اابسته اس ر سرمایه
اینژه  حزب رودۀ ایران با روجه به شرایط بس ار نگران کنندۀ جهانی ا بنه

گرایی ا یجنگ سرد جدیدی آمنرینکنا بنا هندف حنفنظ  شدت یافت  نظامی
دهی  اش در جهان، متتقد اس  که برای موفد شدن در سازمان سرکردگی

جنبش مردمی ا را  ر روازن ن راها با هدف گذار از دیکتاروری کنننوننی ا 
هنای  های بن ادی  در راستای رحقد آزادی پذیر شدن ان ام دگرگونی امکان

دموکرار ک ا عدال  اجتماعی، حفظ ا برعراری امن   ا صل  در اینران ا 
 منهقه ا در پهنۀ جهان ترارری مبرم اس ر 

ااعت   آن اس  که حاکم   مهلد االی  فق ه ا ن رای سرکوبگر سااه 
آفنرین  ریینم  یی ا رنننش های ماجراجویانۀ هسته پاسداران آن، ا س اس 

راس  که ما  االیی، سّدی اساسی بر سر راه ررعی جامتٔه ایران اس ر از ای  
همراه ا هماهنگ با  واس  اکثری  مردم ا زحمتکشان ایران برای صل ، 

افزای ریینم االینی ا  های رنش استقالل، ا عدال  اجتماعی، به س اس 
طنور کنه در  گوی مر حزب منا هنمنان بازاهای نظامی آن در سااه ینهی می

پ شنهاد برای رشک ل جبهٔه ااحد تددیکتاروری ا یمنشوری برای ارنحناد 
عمل ا آزادی ایرانی در مرحلۀ مشخنص کنننوننی منهنرح کنرده اسن ، 

 واند که یانحنالل سنا نتنارهنای سناناه  ن راهای ملی ا مترعی را فرا می
 پاسدارانی را به  واستی ملی ربدیل کنندر

 

 ادامۀ تعیین آیندۀ سیاسى ایران در پشت پردۀ  ...
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اردیبهش ، نمایندگان راس  ا راس  افراطی برای سوم   بار  ۰آاریل/  ۰۰راز یکشنبه 
جمهوری در مقابل هم عرار گرفتندر در  در دا دهٔه ا  ر در دار نهایی انتخابات ریاس 

درصد آرا، ماری  لوپ ، نمایندٔه  ۵۱٫۰نهای ، امانوئل ماکران از جناح راس  با کسب 
 راس  افراطی، را شکس  دادر

با طرد فاش سم، بازسازی جبهٔه ن راهای چپ ا پ شرا به منظور پ رازی بزرگ در 
ها  انتخابات پارلمانی هفتٔه آ ر  رداد ا  راج از بحران کنونی در دستور کار کمون س 

 عرار داردر
جمهوری فرانسه، ن راهای چپ نتوانستند  دا هفته پ ش، در دار اال انتخابات ریاس 

ها اعالم شده بود را  ر دهندر امانوئل ماکران ا  ها از طرید نظرسن ی آنچه را که ماه
درصد آرا به دار دام انتخابات راه یافتند ادر  ۰۹٫۱ا  ۰۱٫۶ماری  لوپ  به ررر ب با کسب 

درصد آرا را به دس  آارده  ۰۱٫۹درصد ا  ۰۰٫۲۱هر کدام از ای  دا به ررر ب  ۰۲۱۷سال 
بودند(ر یان لوک مالنشون به نمایندگی از جنبش یفرانسٔه نافرمانی با استفاده از یرأی 

اصهالح مف دی، یتنی رأی دادن برای جلو گ ری کردن از رس دن ماری  لوپ  به دار  به
درصد آرا در ردٔه سوم عرار گ ردر مار و گاالرد، مدیر مهالتات  ۰۰دام، روانس  با کسب 

گوید: یرأی مف د برای یان لوک مالنشون بس ار مؤثر  مؤسسٔه نظرسن ی ایاسوس، می
دهندگان به یان ک یادا اسبزها(، آن  بودر در آ ری  رازهای عبل از انتخابات، بر ی از رأی

ایدالگو اسوس ال س (، ا فاب   راسل احزب کمون س ( سران ام رصم م گرفتند به 
کاندیدای دارای ب شتری  آرا رأی بدهندری بدی  سان، م موع آرای چپ ا سبزها بدان 

 درصد رس در  ۱۲مالنشون به 
ا لوپ   ۶۶٫۱که در آن ماکران  ۰۲۱۷در انتخابات دار دام، شرایط نسب  به سال 

درصد رأی آارد، بس ار متفاات بود، زیرا راس  افراطی در کل راریخ فرانسه را ای   ۹۹٫۱
ها نتایج دا نامزد انتخابات در دار دام را بس ار  حد عوی نبوده اس ر امسال، نظرسن ی

آاریل، را ماکران  ۱۰در  ۰۱۰ا لوپ   ۵۰۰کردند، از ماکران  ب نی می نزدیک به هم پ ش
ایژه اینکه دا نامزد دیگر راس  افراطی،  آاریل(ر به ۰۰درصد در  ۰۹٫۵ا لوپ   ۵۶٫۵

درصد آرا، همان ۱٫۱درصد ا ن کال داپ  ان ان با داشت    ۷٫۱اریک زمور با داشت  

فراردی  اعالم کردند که از  ۰۱آاریل /  ۱۲یکشنبه شب 
 واهند که در دار دام به ماری  لوپ  رأی دهندر  طرفدارانشان می

در  ۰۰٫۰۰رتداد کسانی که دار اال انتخابات رأی ندادند ن ز از 
رس د، که باالرری  رکورد از  ۰۲۰۰در سال  ۰۶٫۹۰به  ۰۲۱۷سال 
 بودر  ۱۱۶۵سال 

های ا  ر، ای  را  رات را  های سال بررسی راریخچٔه انتخابات
ها در فرانسه   واه راس  که سال دهد: حزب جمهوری نشان می

 ۰٫۱حکوم  کرده اس ، با نامزدی  انم االری پکرس فقط 
درصد آرا را به دس  آارد، ا حزب سوس ال س  که پ ش از ای  سه 

جمهوری را در ا ت ار داشته اس ، با نامزدی آن  داره ریاس 
درصد آرا را از آن  ود کردر ای  نتایج باار  ۱٫۷ه دالگو فقط 

های  های نول برالی حزب ها اجرای س اس  نکردنی حاصل سال
اس ر راند شایان روجه  ۱۱۱۹راس  ا حزب سوس ال س  از سال 

دیگر، کاهش نفوذ حزب کمون س  فرانسه ا سندیکاها در ای  
جمهوری از  هاس ر آرای حزب کمون س  در انتخابات ریاس  سال

 کاهش یاف ر ۰۲۲۷در سال  ۱٫۱۹۰به  ۱۱۱۱در سال  ۱۵٫۶۰
جمهوری امسال فرانسه،  در مورد نتایج دار اال انتخابات ریاس 

شورای ملی حزب کمون س  فرانسه نوش : ینگاهی دع د به 
اتوح نشان  های چند هفته عبل از دار اال انتخابات به نظرسن ی

ای طوالنی، یان لوک مالنشون ا فاب   راسل  داد که در داره
 ۹۰پ وسته همراه با هم پ شرف  کردند ا کل آرای چپ را به رقریبًا 

درصد رساندندر در هم   داره، حمای  از راس  افراطی به حدی 
رس د که حتی با حضور اریک زمور، کاندیدای دیگر راس  افراطی 

یابی ماری  لوپ  به دار دام شودری  درصد آرا، نتوانس  مان  راه ۷با 
 واه ا حزب سوس ال س  به  اعتبار شدن حزب راس  جمهوری بی

های نول برالی ا ریاتتی، سبب گسترش  دل ل اجرای س اس 
در سال  ۱۲٫۰۰۰راس  افراطی شد، به طوری که آرای آنها از 

رس د اجم  سه نامزد راس   ۰۲۰۰در سال  ۹۰٫۶۰به  ۰۲۲۷
افراطی: ماری  لوپ ، اریک زمور، ا ن کال داپ  ان ان( ا شمار 

 ااجدان رأی دادن رس در ۰۶٫۹۰کسانی که رأی ندادند به رکورد 
، حزب ۰۲۱۷امانوئل ماکران پس از رای کار آمدن در سال  

گذاری کرد که روانس  بس اری از  یجمهوری در حال حرک ی را پایه
 واه راس  ا حزب سوس ال س  را به  برگزیدگان حزب جمهوری

دهد که اا، هم   ود جذب کندر نت  ٔه آرای اا نشان می
جمهوری فرانسوا ااالند  سالٔه ریاس  ۵دهندگان راتی دارٔه  رأی

سالٔه  ۵دهندگان راس  راتی از برنامٔه دارٔه  ا هم رأی ۰۲۱۷سال 
اند، حفظ  ای چون امانوئل ماکران یافته ا  ر را که عهرمان رازه

 ۰۲۰ واه از  کرده اس ر در جبهٔه راس ، آرای حزب جمهوری
به  ۰۲۱۷فرانسوا ف ون در سال 

االری پکرس در سال  ۰٫۷۰

مردم فرانسه بار دیگر به فاشیسم  
 نه گفتند!

 ۵۱ادامه  در صفحه 

 مالى رسیده   هاى کمک
  یورا ۵۲۲                    از فرانکفورت    به پ شواز کنگره هفتم 

 یورا ۱۲۲           اردیبهش ،طهمورث از رش  ۱۱به مناسب  
 یورا ۱۵۲                                       کمک مالی رس ده از برل  


