
وبه رغموجودمنابعطبیعیفراوان
هایانسانیچشمگیروکارآدرسرمایه

د رریرر  برره مررا کشررور مررردو ایرررانم
جرمر روریسیاست درلمرجری هرای

واسالمیایرانروزبهروزبامعض  ها
نر رانچا ش بررای هایبیرشریرری

شونل.رومیزنلنیوتأمینمعاشروبه
درسهدهۀاخیرمپسازپایانیرافریرن
ایرران جرامرعرهر جنگایرانوعررا،م
هموارهدسیخوشکمبودونرانیایرن
درنریرر و زنرلنری یاآننیازاسراسری

هاینونانونازجمجهدرتأمینبحران
ترریرنمسکنواشیغالبودهاست.تازه

نمونه افرشایرش ودرعم ۳۱هایایرن
 و عرنرعریری آرد نررآ ۰۲۲برابرری

کرمربرود و درعلیقیمتماکارونری
بنرلیروغنخوراکیومودوعس میه

مرردو نانبودکهباردیگرآرامشرااز
 نرفت.

دیرگرر و بعلازنرانشلنبنرشیرن
هایاخیرمحاالاقالومصرفیدرسال

از دیرگرر باردیگرجامعهقربانییکی
شرو هایخانمانطرح هرایبرانرلاز

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

 ۵۰۴۵اردیبهشت  ۵۱، ۵۵۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

نقش جنبش کارگرى و 
نیروهاى چپ در 

گیرى بدیل مترقى  شكل
و دموکرات در برابر 

 دیكتاتورى والیى

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۰ها در دولت سیزدهم     ص  عقیدتى و دو برابر شدن اعدام -افزایش فشار بر زندانیان سیاسى
 ۱بیكارى و گرانى   ص  دولت ابراهیم رئیسى، در افزایش نرخ تورم،  هاى اقتصادى نقش سیاست

 ۸اى رایگان در همه سطح ها                                    ص  برپایى ساختار گسترده و سراسرى آموزشى
 ۵۵ص            سیماى مبارزه در سریالنكا                                                                                                     

 ۵۱و حزب کمونیست فرانسه براى همكارى انتخاباتى             ص  »فرانسٔه نافرمان«توافق جنبش 

حقو،بشر فعاالن باپیگیریوکوشش
مجیکشیراروخانواده هایقربانیانفاجعهر

حرمریرل۳۱۳۱زنلانیانسیاسیدرسال م
نوری)عباسی(هنگاوورودبهکشورسوئل

بازداشتشل.دو تسروئرل۳۱۳۱مبهات اومشارکتفعالدرجنایتکشیارزنلانیانسیاسیدرسال۰۲۳۲درنوامبر
حمیلنوری)عباسی(کهازعوام قضاییجم وریاسالمیایرران۰۲۰۲دردسامبر باتشکی دادناهبرایمحاکمهر

او و مجیبودهاستموافقتکردم ودادیارزنلاننوهردشتدرجریانفاجعهر
و۸۸کشیلهشل.سرانجاوپسازبیستماهوبرنشاریبهمحاکمه   ۷صفحۀ  ادامه  در جرجرسره

حرلاقر باآزادسازیقیمت مسرهرجره نران هاوافشایشقیمت
کراردسیمشدوغیرواقعیوناکافی بودنمصوبهشورایعرا ری

کنل.باوجودتروروودوحخودنماییمیدراینارتباطباردیگربه
میجیون۳۱ گاونسیخیهوخطفقرحلاقجیدرکشورمانبرابر

رقرم۳۱۲۲اسفنلماه۱توماندرماهوزارتاقیصادرژیمدرروز
هشارتومانتعیینکررد.۲۱۲میجیونو۸سبلمعیشتخانواررا

اینرقمدونروهکارنریوکارفرماییدرشورایعا یکارنیشبه
کرارنرر۳۱۲۳ردایتدادنل.بااینوعفدرروزهایقب ازتعیینحلاق دسیمشدکارنرانبرایسال دبیرک خانه

شرورایهایزردحکومییبهعنواننماینلنانبهعجیردامحجوبودیگررهبرانتشک  اعطالحنروهکارنریدر
ازعا یکاربه شرله طورهماهنگروی"س می"ازسبلمعیشتمحاسبره

برهسویوزارتاقیصادرژیمتأکیلمی   ۲صفحۀ  ادامه  در اعرطرالحکردنل.شورایعا یکاربا

مرعرجرمرانم د ریررانرۀ مبرارز 
برازنشرسریرگرانم فرهنرگریرانم
بره کارنرانکشورومردوجران
سریرم و  برسیلهبردلظجم
رژیمدلمردمیوالیتفقیهمبرا
خرونریرن وجودسرکوبشلیلو
هرمر رنران نیروهایامنیریریم
از هرراسران رژیرم دارد. ادامه

مبارزۀ دلیرانه معلمان، بازنشستگان، کارگران و  
 مردم بر ضد رژیم ظلم و جنایت

فشارهاى کمرشكن 
هاى  اقتصادى، و سیاست

 رژیم والیت فقیه

اى جالد ننگت 
 باد!

 ۳صفحۀ  ادامه  در 



۵۰۴۵اردیبهشت  ۵۱دوشنبه     ۲   ۵۵۱۱شمارۀ    

نر شریره۳۲درعلیحلاق مشددرروز۷۱٫۱افشایش اسفنلماهسرال
کننلهمطا بهکارنرانوزحمیکشاننبودهموافقتکرد.اینمصوبهتأمین

 ونیست.
اعیمادم وزیرر۳۱۲۳ماهفروردین۰۱براساسنشارشروزنامهر ممعراون

امشرب... هرمریرن کراال عنعتدسیوردادهبود"هرنونهافشایشقیمت
برر اعالحشودوبهقیمتسالقب برنردد".پسازدسیوررئیسیمبنی

هایاخیرپشتپردهاینکه"نرانی هاییداردکهبایلروشنشود"مروزنرامرهر
عرجریربماهماز"عقبفروردین۱۳همل یم دسریرور از دو رت نشیرنری
سرخرنرگرویرئیس کره جم وری"خبرداد.نشارشفو،هم نینافشود

دو تمب ادریج رمیمدمناشارهبه"افشایشنگرانکننلهقیمتدارو"
آن از یرکری حرجرمنفیهبود:"عوام نرانیوتورومشخصاست. هرا

ارثرسیلهازدو تن شیهاست."بانقلینگیچ ارهشارمیجیاردتومانیبه
 رگراو۱۰۲۲ح فارزترجیحی تومانیخیجیازکاالهایخوراکیوترورو

همل یم ازافشایشساعییقیمتبرنر ماهماردیب شت۳نسیخیهروزنامهر
هشارتومانخبردادونروشرت:۳۲۲ایرانیوافشایشقیمتکیجوییآنبه

هاتوانخریلبرن ایرانیرادارنل.""شعارسرا ریدرعلایرانی۷"امروزتن ا
برود.فروردین۱۳یکمیجیونمسکنرویهوا"تییرمقا ه هرمرل ری مراه

حراشریرهفروردین۰۸روزنامهشر،م ماهماز"حلودچ ارمیجیونتر ررانری
"درعلیاجارهب ادرت راندرزمسیان۷۲٫۲نشین"وافشایشمیانگین"

تر ررانب ادرمحجهنشارشدادودرمورداجاره۳۱۲۲ نشریرن هایفقیر
میجیونتومانودیعهو۳۲۲میرینیازبه۳۲نوشت:"یکآپارتمانقلیمی
خربررنرشاری۷۲۲بیندومیجیونتادومیجیونو دارد." هشارتوماناجاره
ایسنامروزاولاردیب رشرت افرشایرش از قریرمرت۱۱٫۷مراهم درعرلی

ماهنسبرتدرعلینانوغالتدرفروردین۷۱٫۷سبشیجاتموافشایش
اعیمادم ماهمنیشبانفیادعرایاردیب شت۷بهپارسالنشارشداد.روزنامهر

درعلیتورو"مازدسیرسعمووخارجکردن۳۱رئیسیمبنیبر"کاهش
داد.به۳۱۲۱بسیاریازآمارهاازسویبانکمرکشیازسال اینسوخبر

 ایرجرنرام خربررنرشاری برا ۳۳یکفعالعنفیبازنشسیگاندرنفیگویری
"اردیب شت یرا۳۷ماه)روزکارنر(مازافشایشخطفقرواقعیدرت رانبه

 میجیونتومان"درماهدرودعیتتوروافسارنسیخیهمخبرداد.۳۳
حرلاقر دریکماهاخیرودر بره تروروم و نررانری چنینودعیییاز

شورایدسیمشدنیشیورشینسیرده آغرازدسیمشدانیخابوتصویبشلهر
ماهومنایبرئیساتا،بازرنانیدراوائ اردیب شتشلهاست.براینمونه

مریدرخطاببهرئیسیپیشن اد"اعالحدسیمشد"رامی نرویسرل:دهلو
تروانرایری"نرآحلاق دسیمشدتعیینشلهمنرخینیستکههمهبنگاه ها

پرداختآنراداشیهباشنل."محملرداپورابراهیمیمرئیسکرمریرسریرون
را مصروب اقیصادیمججسنیشدرروزکارنرپیشن اداعالحدسیرمرشد

نرهدهلومیمی یرابرل افرشایرش کرارنرران خرریرل قرلرت نویل:"برایرل
تروسرط مصروبم دسریرمرشد در دسیمشدشان....درخواستبرازنرگرری
جرجرسره در کمیسیوناقیصادیبهرئیسمججسدادهشلهواحریرمراالر

اترفرا،٬تعلیالتی٬جانبهروسایسهقوهمدرهفیهآینلهسه دسریرمرشد در
زا"بودندسیمشدمصوبواحیرمرالافیل."کارنشارانمرتجعرژیم"تورومی

چ اروشانبهدسیمشدیک"تعلی نیرو"ازجانبکارفرمایانراد ی یورش
ماهوزیرراردیب شت۳۳کهروزکننل.درعورتیخطفقرکارنرانعنوانمی

نریرروی۱۸کارنفیهبود:"درفروردینامسالباکاهش درعلیتعرلیر 
 کارمنسبتبهملتمشابهسالقب مواجهبودیم."

 
های کلی تأمین   ای در رابطه سیاست فقیه خامنه دستور ولی

 اجتماعی
اجررایفروردین۰۳ایروزخامنه بررای را طررحری ماهدسیورتر ریره
طررفسیاست هایکجیتأمیناجیماعیمبنیبر"ایجادرفاهعمومیمبرر

نرروه خرلمراتساخینفقرومحرومیتمحمایتازاقشارو هرلف هرای
سرپرسیانمازکارافیادنانممعجوالنوسا منرلان...اجیماعیازجمجهبی

براایرانی..."عادرکرد.درطرحخامرنرهبرنرفیهازا گوهایاسالمی  ای

نراجیماعی"هایبیمه"اعالحقوانینمساخیارهاوتشکیالتسازمان اوعنلو،
هرلفو"تأمینمنابعپایلار"و"علوتحمی طرح مرا ری"م تضرمریرن هایفاقرل

ترقرلیرم درمرن و  اسرتم "اسیقراِرنظاوتأمیناجیماعی...فرانیروچنلالیره"
هایاجراییالزومبایلدر"ملتششماهارائره"هامتصویبمقرراتمواقلاوالیحه

برایرل نرفرت نردد.حسینمظفرمعضومجمعتشخیصمصجحتنظاومازجمجه
بررای"سیاست الزو هایالزوج تطراحیراهکارهایاعالحی"و"مالحظات
هایمبیالبهونی بهپایرلارینراجیماعیازچا شهایبیمهرفتعنلو،برون

"چرا رش دیرل هرای"ما ی"رامدرم جتششماهه"تلوینوتصویب"کننل.بایرل
هایمخیجفهایطرحنرچیست؟رژیموالییباتحمی هشینههایبیمهعنلو،

نروتحمی ملیرانغارتگربهاینعنلو،هایبیمه"نظاو"بهعنلو، عرمرالر هام
عرنرلو،اکثراینعنلو، هرایهارابهورشکسیگیکشانلهاست.براینمونرهم

های شگریوکشوری"وهمادرشرایطورشکسیگی"فوالدمنفتوسایرسازمان
نفربهیکنرفرر۰۱قراردارنل.انرزمانینسبتپشییبانیسازمانتأمیناجیماعی

آننفرحقبیمهپرداختمی۰۱بودمیعنی" کردنلویکنفرازبازنشسیگیوبیمه
کرد"مباسیاستاقیصادیتعلی ساخیاریومحرووکردنبسیاریازاسیفادهمی

اجریرمراعری کارنرانازمشایایبیمهمرژیموالییدریبپشییبانیسازمانتأمیرن
ترینعنلو،بیمهعنوانسا مبه حرلود بره را سرایرر۱٫۷نر اسرت. رسرانرله

عنلو، از "دریبپشییبانیعنلو،کشوریبهکمیر و۲٫۲هاممثالر رسریرله
است."منابعما یسازمانتأمیناجیماعی۲٫۱دریبپشییبانیهماهمکمیراز

بررخرالفمحصولحقبیمه اسرت. کرارنرران سروی از شرله پررداخرت هرای
هایمخیجفبههایکارنرانمبابتپرداختنکردنتع لهاازسویدو تپرداخت

اجریرمراعریتأمیناجیماعیدرچ اردههاخیرمرژیمبلهی ایهنگفتبهتأمین
بره دو رت برلهری اداریم دارد.براساسدادنامههیهتعمومیدیوانعرلا رت
سازمانتأمیناجیماعینهبرمبنای"ربحساده"مبجکهبراساس"ربحمرکب"برایرل

"یرک۳۱۲۲آذرماه۰۱محاسبهشودکهبراساسنشارش خبرنشاریایجنابا غبرر
را۱۲۲تریجیونو هشارمیجیارد"توماناستورژیمقصلنلارداینبلهیهنگفرت

ترأمریرناشبهتأمیناجیماعیراپرداختمریپرداختکنل.انررژیمبلهی کرردم
 بود.اجیماعیدرودعیییبسیارب یرازاینمی

برایبررسی"سیاست روز در ۱هایکجیتأمیناجیماعی"مبراینخسیینبرار
سرازمرانماهدراینسازمان"ججسههماردیب شت ادوار انلیشیباملیرانعامر 

کرنرونری تأمیناجیماعی"برنشارشل.دراینججسهمیرهاشمموسویمملیرعامر 
"فقرزداییوتأمیناجیماعیمدمنتأکیلبر"پیشرفت هایقاب توج ی"درزمینهر

ترأمریرنپوششبیمه ای"دررژیموالییوتأکیلبراینکه"شرایطقعجینظاورفاهو
قاب دفاعاست"مبه خودشتن امورد"َاَبرچا ش"و"نیرازمرنرلاجیماعیقطعار نفیهر
اسراساعالحوبازنگری"را"بازنشسیگی برر کررد. هایپیشازموعل"عرنروان

نفربهججسههم۳۷ماهایجناماردیب شت۳۲نشارش مراهاردیربر رشرت۸انلیشری
فقطسرپرست۷دعوتشلهبودنلکهفقط" برودنرلنفر"کهعملتار هاییپیرشریرن

ماهاوداعتأمیرناردیب شت۳۲شرکتکردنل.یککارشناستأمیناجیماعیروز
اجیماعیرا"یکبحرانتماو م۳۱۲۲عیار"توعیفکردونفت:"سازماندرسال

هشارمیجیاردتومانبلهیبانکیداشیهکهقادربهپرداختآننبوده.۳۲۲بیشاز
هایاهمانسودتس یالتدرسالشودهشینهتأمینما یاینبلهیبینیمیپیش

دریرافرت۳۷جاریبهرقم هشارمیجیاردتومانبرسل."زحمیکشانکشورمانبرای
دسیمشدباالیخطفقروججونیریازان لاوسازمانتأمینتامیناجیماعیمبارزه

اسریربرلاددهیوهمبسیگیوپیکارمیحلمیکننل.فقطباسازمانمی برر تروان
 نشینیوادارکرد.عقبرابهوالییغجبهکردهوآن

 

 ادامۀ تعدیل اقتصادى ...



۵۰۴۵اردیبهشت  ۵۱دوشنبه    ۳   ۵۵۱۱شمارۀ    

 روز برا آن ۳۰برنشاریهمایشهایسرتاسریاولماهمهوهماهنگشلن
فعاالنکارنریممعجمانو اردیب شتمروزمعجممازچنلروزقب پیگردنسیردهر
فضرای در بازنشسیگانکشورراآغازکرد.براساسنشارشهایمنیشرشله

اعضرای۳۲مجازینیروهایسرکوبگررژیمروزشنبه از اردیب شتچ ارترن
رسولبلاقیمعجیاکبرباغانیممرحرمرلت ران: در کانونعنفیمعجمانایران
رادسیگیروبهزنلانمنیق کردنل.براساسهمیرن حبیبیوجعفرابراهیمیم

ردرا نشارشهادرهمانروزمجیلکریمیمفاطمهزنلکریمیممخیاراسلیو
احضرار مرادی اطرالعرات اداره ازمعجمانوفعاالنعنفیسننلجنیشتوسط

شلنل.براساسنشارشهایدیگریرژیمبرایایجادرعبووحشتمشمراری
سرقرشم ازفعاالنشوراهایعنفیفرهنگیانرادرش رهایبوش رممرریروانم
و ارا م ت رانممش لمهریسنماهوازممنطقها برزمججفاما یگودرزمهمرلانم
فررهرنرگریران و  نگرودرانیشبرایججونیریازحرکتهایاعیرادیمعجمان

 کشوردسیگیرکردهاست.
باوجودیورشهاینیروهایسرکوبگررژیممعجمانوفرهنگیانکشوردرده
هرای خودراعجیهسیاست هاش ربهخیابانهاآملهواعیراضهاینسیردهر

همرسرانازجمجهخصوعیسازیوخواستهاییهم ون:دلمردمیرژیمم
سازیورتبهبنلیمشاغ )باحقو،مکفیمیناسبباهمهنیازهایانسرانری(م

 آموزشرایگانمآزادیتجمعوتشک موآزادیمعجماندربنلمطرحکردنل.
دربیانیهایکهروز «شورایهماهنگیتشک هایعنفیفرهنگیانایران»
بری۳۱ نیروهایامنیییو اردیب شتمنیشرشلدراعیراضبهیورشنسیردهر

دردرهفیه »خبریازودعدههامعجمدسیگیرشلهازجمجهنوشت: کره ای
برا کشرورم تقویممجیمانبهناومعجممشینشلهاستمحاکمیتمدرسرراسرر

مرقراواحضاروپرونله سازیعجیهفعاالنعنفیمعجمانمنشاندادکهاهمیت
روزهاازآندومیمعجمکهسال زنلمسرابوفریبیبیشنبودهاست.ازعبح

از دهماردیب شتمعوام حاکمیتبایورشقرونوسطاییبهمنازلچ ارنفر
مرحرمرل برلاقریم رسرول خلمیگشارانشریفوعاد،جامعهمعجمانمآقایان
اویرن حبیبیمجعفرابراهیمیوعجیاکبرباغانیمآنهارادسیگیروبهزنرلان

 منیق کردنل.
دهرمپروژهسرکوبعجیهکنشگرانمبههمین روز عربرح و نشرل جاخیرم

شر ررهرای اردیب شتمدرحرکییبهزعمخودنسیردهمبسیاریازمعجماندر
مخیجفکشوررات لیلماحضاروبازداشتکردنلکهایناحضارهاوت رلیرلهرام
اعریررادری درج تتحتفشارقراردادنکنشگرانعنفیو غوتجمع عمومار

ازیازدهماردیب شتبود.هم چنینمعبحروزیازدهماردیب شتمپیشوپرس
آقرایران: جرمرعم آن از تجمعمبسیاریازکنشگرانعنفیدسیگیرشلنلکه
اعرغرر مرالکریم اسکنلر طفیممسعودنیکخواهممحسنعمرانیممرحرمرود

بررنرل...حاجبمرداامانی مری سرر فروهادیعاد،زادههنوزدرزنلانبره
و شورایهماهنگیمدمنپایفشردنموکلبراسییفایمطا باتمعیشریری
و ای فرجره احضرارهرای و آموزشیفرهنگیانودانشآموزانمبازداشتهرا
غیرقانونیمعجماندردوهفیهاخیروبرخوردهنجارشکنانهوبعضاتواوبادرب
محکووواعالومینمایلکهدرعورتآزادنشلنمعجمران وشیمآن اراشلیلار
مرردو بازداشییطیروزهایآتیمدراعیراضبهاینرفیارانحصارجویانهودل

اردیب شتبا۰۰ساالریمتجمعخودرااینباردرسراسرکشوردرروزپنجشنبه
محوریتویژهحمایتازمعجمانبازداشییوزنلانیوهم نانعلواجرایرتبه
مری بررنرشار بنلیوهمسانسازیحقو،بازنشسیگانوپو یسازیآمروزش

 «نمایل.
منیشبراساستصاویروویلئوهایمنیشرره۳۱۲۳اردیب شت۳۸روزیکشنبه

و اهروازم درفضایمجازیدرش رهایاردبی مرشتمارا متبریشممش رلم
کر کرمانشاهبازنشسیگانومسیمری اداره بگیرانتأمیناجیماعیدرمقابر 

و برازنشرسریرگران تأمیناجیماعیاسیانخوددستبهتجمعاعیرادیزدنل.
هراممسیمریبگیرانتأمیناجیماعینسبتبهسطحنازلحقو،ومسریرمرری

 مشکالتبیمهتکمیجیوودعیتبلمعیشییخودمعیرضهسینل.

 سرکوب فعاالن کارگری ادامۀ مبارزۀ دلیرانه معلمان،  ...
برنشاریروزج انیکارنرهمراهبانسیرشاعیرراضهم نیندرآسیانهر

شریرمری پریررو هایکارنریکهازجمجهمیتوانبهاعیراضکارنراندر
سرنرلیرکرای کرردم اشراره تبریشمکارنرانپروژهایپیروشیمین سارانم

ای واحل کارنرانشرکت کره نیشدراطالعیه داد  روز» خربرر ۳۲شرنربره
بره اردیب شتمامورانوزارتاطالعاتیکروزمانلهبهروزج انیکارنرر

شررکرت حسنسعیلیوداودردوی منشل ازاعضایسنلیکایکارنرران
 وآن اراباخودبردنل. «واحلهجوو

 
 اعتراض برای نان

وزارت۳براساسنشارشهایرسیلهروز درخرواسرت برا اردیب رشرت
کریرجرویری۷کشاورزینرآآردآزادشلوبرایناساسقیمتآرد برابرواز

تومانرسیلما بیههمانروزمحملردامرتضویم۳۰۲۲۲تومانبه۰۷۲۲
شرله٠١رئیسانجمنآردسازانخبردادکه روزپیشبهکارخانههاابالغ

و نشراسریره کهقیمتآردبرایتو یلکننلنانماکارونیمکیکمکرجروچرهم
 پشیمپن برابرشلهاست.رشیه

نسریررده باانیشاراینخبردرشماریازش رهایکشوراعیراضهای
خشرن و مردمیبردلنرانشلننانآغازشلکهباسرکوبهمهجانبره

م«هرانا»نیروهایامنیییرژیمروبهرونردیل.براساسنشارشخبرنشاری
و۳۳روزجمعه ترجرمرع برر اردیب شتماهمدرپیانیشارفراخوانیمبنری

شر ررهرای از شرمراری در اعیراضبهافشایشقیمتناندررسانههرام
 پرنرجرشرنربره شرب ۳۷خوزسیانجوامنیییبرقرارشل.درهمینزمینهم

ش رونلدرسوسنگردتوسطنیروهایامنریریری۰۲اردیب شتماهدسیکم
در بازداشتوبهمکاننامعجومیمنیق شلنل.براساسهمیننشارشها
بررخرورد و سررکروب برا و ش رسیانای هتجمعاتاعیرادیبرنشارشله
نرشارش هرامامورانهمراهبودهوازنازاشکآورنیشاسیفادهشلهاسرت.

هرمرراه حاکیازاخیاللنسیردهدرسرعتاینیرنتوقطعیاینیرنتتجفن
 بودهاست.

جا باستکهسیاستهایدو ترئیسیجناییکارومجموعهحاکمیت
آن نانودعبحرانیراپلیلآوردهاستکهحییشماریازنیروهایملافع
عرنروان بره رژیمنیشنسبتبهوخامتاوداعاعالوخطرجلیمیکننل.

اردیب شتمباانریرشرار۳۷ «شورایتبیینموادعبسی دانشجویی»نمونه
هایاجیماعیدرایخطاببهابراهیمرئیسیمنسبتبهبروزناآرامیبیانیه

هشرلارآمریرش ایرانهشلارجلیداد.بیانیهبسی دانشجوییبااینجمرجره
آوروبلوناقناعمردوپرهیشازتصمیماتاقیصادیشو »شود:شروعمی
»دراینبیانیهآملهاست: «کنیل! ترکرجریرف“ مشخصااینجمجهکره ایرن

کننلهبرایعمووپاسخیقانع”  قانونیاستکهدربودجهنوشیهشلهاست
اسرالمریمردونیستوعرفاتوجی یدرسطحادبیاتمسهو ینجم وری

 «شود.تجقیمی
کره اسرت داشریره حوادثسالهایاخیرهموارهبرایننکیهترأکریرل
مرخریرجرف سیاستهایکالنرژیمکهتوسطدفیرو یفقیهبهن ادهای
ترأمریرن حکومییابالغمیشودمجموعهسیاستهاییاستدرراسیای
منافعکالنسرمایهداریکشوروخالفمنافعاکثریتقاطعمردومیر رن

و-ماکهتن ابهتشلیلبحرانهایاقیصادی فرقرر تشرلیرل و اجیماعری
تشرلیرل برا محرومیتمیجیونهاایرانیمنجرشلهاست.ازاینمنظرتن ا
والیرت مبارزهومقابجهبااینسیاستهایدلمردمیوباطردکام رژیم
مرردو مرنرافرع فقیهاستکهمیتوانبهتغییرودعیتکشوردرراسیرای

 امیلواربود.
ایراندمنمحکووکردنیورشهایسرکوبگرانهنیرروهرای حشبتودهر
هرمره شررط و قریرل برلون و فروری آزادی خرواهران رژیرم انیظامی

 کارنرانوفعاالنجنبشبازنشسیگانکشوراست.معجمانم



  ۵۰۴۵اردیبهشت   ۵۱دوشنبه     ۰  ۵۵۱۱شمارۀ   

 تأملی رب رویداداهی اریان 
عقیدتى و  -افزایش فشار بر زندانیان سیاسى

 ها در دولت سیزدهم دو برابر شدن اعدام

حرقرو،هایبرخین ادهایحقو،بنابهنشارش رعایرت بشریدربارهر
زنرلانزنلانیانماینروزهاجنرایرت درون در هرو رنرا  هرایهرایری
اخریررن ردموشماراعلاوجم وریاسالمیایرانمی هادرششماه

 "دوبرابرشلهاست."
در۱۱۱دستکم هایانیشاریافیهمسالن شیهبرپایۀنشارش نرفرر

دوزنلان پشتدرهایبسیۀ آنران مریران هایایراناعلاوشلنل.در
زنبودنل.سازمانحقو،بشرایرانباهمکاریسرازمران۳۱کود و

سراالنره نرشارش اشم"باهمعجیهمجازاتاعلاو"مدرچ اردهمریرن
اعرالو۳۱۲۳ماههشیماردیب شت ایرران مدرموردمجازاتاعلاودر

اعرلاو کردکه ترعرلاد سریرشدهرم دربعلازرویکارآملندو ت هرا
 شلتافشایشیافیهاست.به کشور

ترریرنشناسیسنگینمجازاتاعلاوکهدرتاریخحقو،کیفریوجرو
کشرور۳۱۲رودمدرحالحادردربیشازشمارمیمجازاتبشریبه

کرمکجی غوشلهیادستدنیا)بیشازدوسووکشورهایج ان(یابه
قروانریرناجرایآنبه اسرت. مواردیبسیاراسیثناییمحلودنردیرله

مجازاتاعلاوکهباقوانریرن کیفریجم وریاسالمیایراندرزمینهر
کره اسرت "فقهسنیی"وشرعدرآمیخیهاستجشومعلودکشورهایی

 نیرد.کارمیهم نانمجازاتاعلاورادردایرهوسیعیازجرائمبه
وظایفحکومتمجی ایراندربارهر در-حشبتودهر کره دمروکرراتریرک

وبرنامهمصوبکنگره هایشآملهاستمحقحیاترا"حقطبریرعری
قروانریرنناپ یرانسانمیخلشه دانلموخواهان غومجازاتاعلاودر

 ترودهر حرشب اسرت. جشاییکشوراست"وبراینخواستتأکیلکررده
 جر رانری٬ایرانهم نینهمواره"اجرایبلونقیلوشررط مرنرشرور

ونظارتبراجرایآنازطریقبرپایین ادهایمسیقرجری٬حقو،بشر
هایسیاسیوعنفیهامونروههایسازمان امحشبباشرکتنماینله

 کشور"راخواهانبودهاست.
اشازودعیتحقو،بشرخبرنشاریهرانادرنشارشماهانهواجما ی

فرعراالن۳۱۲۳ماهدرایراندرفروردین از بررخری مبااسینادبهآمرار
مرحرکرومریرت حقو،بشردرایران هراینوشت:"درماهسپریشله

توانبهمحکومیتمر ررانمیعلدیعورتنرفتکهازاینتعلادمی
بره۳پوربهیکسالوسجیمان ماهحبستعشیریمحسینروئینترن

۰۲ بره خروران ۰سالحبستعشیریوپرداختجشاینقلیمهاشم
عربریرل۳سالو ماهحبستعشیریمرحماناسلیمفرهادمرعرروفریم

به سالحبرس۳۱انوریمریبوارچارکلاریوجاللقادرزادهممجموعار
کرمرالتعشیریمعشیشقادرتاجمسجیمشریفیممحملخا لحرمرشه پرورم

به حربرس۰۲قوییاسیورحمانیوسفیمجموعار مراه شرش سالو
 بره ٨تعشیریمیوسفامینیبهدوسالحبستعشیریمایوبموسری

و٩سالحبستعشیریو میجیونوهفیصلهشارتومانجریمهنقرلی
ماهحبستعشیریمامریرل۳سیامنلخوارزووهاوریخوارزوهریکبه

معروفبهدوسالحبستعشیریمعبلا واحلعباسی بره مراه۱زاده
حریرلر۳حبستعشیریمواحلشیخمحملیبه و ماهحبستعشیرری
به اشراره۳عجیشادهوشیرزادمامنلیمجموعار ترعرشیرری سالحبس

 کرد."
 مراهفرروردیرن۰۸مصطفینیجیموکی دادنسیریمنیشروزیکشنربره

اتر رامرات۳۱۲۳ بره رسریرلنری دادنراه مازبرنشاریآخرینججرسره
امیرحسینمرادیوعجییونسیمدودانشجوینخبهدانشگاهعنعیی

رژیرمشریفمخبرداد.روزدوشنبهپنجماردیب شرت بریرلادنراه مراهم
"فسراد"والیی"بهاسینادات او جرمرجره از هاییسخیفوساخریرگری

االرض"م"اجیماعوتبانیعجیهنظاو"مو"تبجیغعجیهنظاو"برایهررفی
 سالحبستعیینکرد.۳۳کلاوازایندودانشجوینخبه

زنرلانهایروحیوجسمیبهشکنجه در وطورسیسیرمراتریرک هرا
مریهایجم وریاسالمیایرانبرهبازداشیگاه نررفریره شرونرل.کرار

شرل  حکومت"اسالمی"ایرانهمۀ پر یررفریره در اعرول اخرالقری
هرو رنرا مناسباتمیانانسان اسرت. نر اشریره پرا ترریرنهارازیر

راشکنجه "مرلرن" و های"کالسیک"
کرارعجیهزنلانیانسیاسیوعقیلتیبره

فرقرطمی را نیردوتاکنونعلهانفرر
"ترعرشیرر"م هنگاواجرای"حلشرعی"و

هایقرونوسطاییکشریرهزیرشکنجه
مرجر  سرازمران ویرژه است.نشارشگر
جرمر روری بشرر میحلدرامورحقو،
انریرخراب بره اشراره اسالمیایرانمبا

جم روریمقاوریاستابراهیمرئیسیبه
اعرلاو در او اسالمیایرانوسرابرقره
در سریراسری فراقضاییهشارانزنلانی

سال بره۳۱۳۲هایدهره و درم ویرژه
در مجیکشیارزنلانیانسیراسری فاجعهر

مدرجلیلتریننشارشش۳۱۳۱تابسیان
نوشت:"ساخیارحقوقیمشام مسیق 

مشرارکرت مروانرع قضاییهو نبودنقوهر
هامدرکنارسازیدموکراتیکدرتصمیم

مررترکربران از اینواقعیتکهبسیاری
جرایرگراه در بشرر نقضجلیحقرو،

کرهقلرتباقیمی شرله ماننلمباعر 
مردوهیچامکانعمجیبرایدسییابری

  بهعلا تنلاشیهباشنل."
روزمررههایاخینا،ونیشازفقرمبیکاریمومشقتنارداییمردوازسیاست زنرلنری های

پیاملهاینابودیمحیطزیستهرروزبیشیرمیبه بررایعالوهر شود.ن ادهایسرکوبگرر
 .انلزهرچشمنرفینازمردوفشاربرزنلانیانومعیردانراافشایشداده

هایمردوسراوانرشتوبرخوردخشنبامازاعیراض۳۱۲۳ماهاردیب شت۸روزپنجشنبه
زبا هدرمکاننامناسبمودربوجرحآنانبه دستنیروهایامنیریریمعیردانبهتخجیهر

نفرازش رونلانمعریررض۰۰وانیظامینشارشهایتصویریانیشاریافت.دراینجریان
روزهاشلنل.بنابرنشارشبازداشتوروانهزنلان هاماها یروسیایسراواندربیسیرمریرن

ورودهایاعیراض از جرجرونریرری بررای شانبهانباشتغیراعو یزبا هدرآنمنرطرقرهم
هرایهایسرکوبگرانهپجیسیدرمراهخودروهایحام زبا هواردعم شلهبودنل.خشونت

برا کره اسرت دلمردمیمظا مواسیبلادیحکومیی اخیرنشانۀدیگریازماهیتعمیقار
اسرتمهامیجیونایرانیرابههایمخربشدهسیاست رانرله مرحررومریرت و زیرخطفقر
خربرریزیستراآ ودهکردهاستموهیچانیقادومخا فییراهمبرنمیمحیط تابل.سایرت
شر ررممی۳۱۲۳درنشارشیدرن ماردیب شتماه۰۱رویلاد در هراینویسل:"معرجرمران

هاییکهاینباربابرخوردهایاعیراضزدنل؛اعیراضمخیجفکشوربرایباردیگردستبه
مری نرویرل:امنیییبیشیریهمراهبود."آقایفرجکمیجانیمدبیرک مجمعفرهنرگریرانم

و"دو تتماودرهایم اکرهبامطا به امرنریریری بررخرورد راه نرانرابسیهاستوعرفرار
بازداشترادرپیشنرفیهاست...وبرایتعلادکثیریازمعجمانپرونلهدرستشلهوایرن

هاییدارنلکرهنرمخواسیهآسیببشرنیاستکهمیوجهمعجمانشلهاست.معجمانمطا به
ازسازیبرایآنزننل.بازداشتمعجمانوپرونلههادستبهاعیراضمیبرایآن یرکری ها

فص اینامورهسییم....]آنان[فرکررونراناستکهخواهانرفعوح مشکالتمطا به
اسرتکننلمیمی تواننلمعجمانرابیرساننلکهدیگردستبهاعیراضنشننل.ایندرحا ری

  برسیلهاست."شانبهکهمعجمانجان
جرمر روریهاوسرکوبیکازکشورهایج اندوزخینظیرزنلانراسییدرکلاوبه های

مریراسییدرکلاوشود؟بهاسالمیایرانیافتمی زنرلانرییکازکشورهایج ران تروان
تر رلیرلسیاسیبارداررابه را عنواننروناندرزنلاننگهداشیهوبرایاعیرافاجباریاو

هره سرایرت نرشارش کردوپیشن ادهایغیراخالقیبهاوداد؟]نگاهکنیلبه: ۲نرگراوم
توانچشمانزنرلانریراسییدرکلاویکازکشورهایج انمی[.به۳۱۲۳اردیب شتماه
شال،باکاب سیمیبرای روزانۀ بنلآ ودهبسیهنگهداشتوجیر هاباچشمسیاسیراماه

جانزنلانیانلاختتاهمراهبافحاشریاومقررکردمنروهی"بازجو"یظا موسنگللرابه
نرو اورازیرمشتو گل هکننلمدسیبنلقپانیبشننلوآویشانکننلبه فرقرط نحویکره

بسریرری پایشبهزمینبرسلمنگ ارنلبهتوا تبرودمداروهایاوراقطعکننلمازپششکو
 هاراروادارنل؟ترینتوهیناشمسی جنشلندربیمارسیانمحرومشسازنلوبهخانواده

ویکازکشورهایج انمیراسییدرکلاوبه هرمرسرر چشرم توانزنلانیسیاسیراججو
برهاشدزدیلوروانهسیاهچالفرزنلانشازآغوشخانواده مررترب و کررد هایج نرمری

مری کرجرا در شرودهمسرشتجفنزدوسراغاورانرفت؟غیرازجم وریاسالمیایرران
هازنلانیراباچشمانبسیهدرسجولنشانلوبیناییچشمشراازاونرفتواوراروانریماه

 کرد؟
عقیلتیوح فمجازاتاعلاوازقروانریرن-بایلبانسیرشکارزاردفاعاززنلانیانسیاسی
وهایمردوجانبهجشاییکشوروحمایتوپشییبانیازاعیراض  برسیلهمچهدرداخر 

وهایدرونزنلانچهدرخارجازکشورمواقعیت خرواسرت و کررد هاراهرچهبیشیرافشا
نرجراتمطا باتمردومحروووسیملیلهراسر وحهفعا یت بررای و هایخویشقرارداد

 جاناسیراندربنلازهیچتالشیفرون ارنکرد.
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دولت ابراهیم   هاى اقتصادى نقش سیاست
 بیكارى و گرانى  رئیسى، در افزایش نرخ تورم،

را جرامرعره مر رارنراپر یرر موجنرانیکاالهاوخلماتباقلرتری
مریدرمی خرا رینورددوسفر زحمیکشانراباشیابیزیاد و روبرل
ومی چراو کنل.توروفشاینلهوموججلیلنرانیافسارنسیخیهکره

آندرمیانطبقاتوقشررهرایانیشاربی پولوتوزیعناعادالنهر رویهر
ایرنجامعهازعام  هایعملهوکاهشرشلتو یلمجیعام دیگر

برهموجنرانیاستمدرروزهایاخیرفریادتروده را مرحرروو هرای
غرول فشرار زیرر آسمانرسانلهاست.کارنرانودیگرزحمیکشان

وزننلوبیشوتورودستوپامی م یبنرانی فقرر ازپیشبهورطهر
درنشارش شونل.برپایۀمحرومیتسو،دادهمی هایانیشاریرافریره

هایمخیجفمقیمتکاالهاووسای الزوزنلنیمنهروزانهکرهرسانه
کرهساعتافشایشمیحییساعتبه یابل.مرکشآمارایراناقراردارد

۱۲باالیتورودراسفنلماهسالن شیهبه روزنرامرهر رسریرل. درعرل
مری۳۱۲۳ماهاردیب شت۱سیارهعبحم بریرکراری میرشان مدربارهر

ترحرصریرالت دارای کره نویسل:"دامنهبیکاریبهافرادیرسیرله
بره و نرلارنرل خرریرل کادمیکهسینل.امروزچنینافرادیقلرت آ

تروده هراینرفینیارانهنیازمنلهسینل."ودعیتمعیشتوزنلنری
و نرابرودی سرراشریرب مردوچنانوخیماستکهقشرمیوسطدر

هشریرمادمحاللکام قرارنرفیهاست.به نشارشخبرآنرالیرنم
اقریرصرادیم اردیب شتماهسالجاریمحسینراغفرم کارشرنراس

هایغیرمسهوالنهقرجرععجتاجرایبرنامهنویل:"قشرمیوسطبهمی
اترخراذ برا ایرران اسرالمری وقمعمیشود."حکومتجرمر روری

برانلازخصوعیسازیوح فخلماتدو یریهایخانمانسیاست
زا روعرفرترایگانیاارزان قیمتمکشوررابهجوالنگاهمشییدالل

 تبلی کردهاست.
حکومتاسالمیایرانهمیشهسعیکردهمسهو یتتوروفشاینرله

برههاواحوالنشارتودهوسیرععودیقیمت اعرطرالحهارامیوجه
هاکنل.و یاینادعایرژیمباواقعیرتاقیصادیوتحریم محاعر 
وزیادیدارد.درستاستکهتحریم فاعجۀ هابهمناسباتتجاری

کاالهایمصرفیدرمی ن بانکیوپو یدربهزدهاستمامامشک 
وهایاقیصادیمیأثرباشلمازبررنرامرهمابیشازآنکهازتحریم هرا

هایدلمردمیرژیم"والیتفقیه"ناشیمیسیاست دربرارهر شرود.
م۳۱۲۳ مراهفرروردیرن۱۳چنینسیاسییاستکهروزنامههمل یم

هشارا یهفیصلهشارنفرازطبقهمیوسط ۳۲۲نویسل:"ماهیانهمی
کننل."هرچنلروزنامههمل یننوشریرهبهطبقهفرودستسقوطمی

سرقروطتوانلبنویسلوبهاستونمی ایرن اینحقیقتاقرارکنلکره
هایویرانگردیکیهشلهازجانبو یفقیرهعجتسیاستپرسرعتبه

اسرت.درمقاوحاکممطجق مرا برالزدهر امورمیر رن ا عنانبرهمهر
هایکالناقیصادیرژیمکهو ریواقعیتامرایناستکهسیاست

هرایریمجموعمسریراسرتکنلمدرابالغمی فقیهبرایاجرابهدو ت
اقیصادیعمیقی-ایهسینلکهبحراناجیماعیمخربودلمجی

 انل.درکشورماپلیلآورده
ترحرصریر بیکارینسیردهبه و جروانران کرردنرانویژهدرمیان

ترشلندرهعظیرمدانشگاهیمتعطیجیهشارانواحلتو یلیمعمیق
بررایفقروثروتمتوروفشاینلهموسرکوبتالش هایزحمیکشران

هاایرانیدریابیواعیراضبهودعموجودمبهزیسینمیجیونتشک 
قریرمرت براززیرخطفقرمنجرشلهاست.مبارزهباآزادسازِی و هرا

شرلن فرقریررترر و ن اشیندستبازارخصوعیمبهمرحررومریرت
زحمیکشانجامعهمنجرشلهاست.مردومی نماروزناردردنا و

سررانگیشیراسپریمیغم عرمرومری ارزا، کننل.قیمتکاالهاو
مریبه یرابرل.آسمانکشیلهاستوتوروباسیریشیابنا افشایرش

هاوکاهشقلرتخریلبلی یاستکهتوروموجبباالرفینقیمت
 نردد.زحمیکشانمی
برهنرانیدرعین نرشارشحالباسیسیمتوزیعنیشدرارتباطاسرت.

سیارهعبحم نرویسرل:هامریمدرارتباطباافشایشقیمت۳۱۲۳ماهاردیب شت۳روزنامهر
نشران۳۱۲۲نسبتبهاسفنل۳۱۲۳ "بررسیقیمتکاالهایاساسیدرپایانفروردین

در۳۰درعلوخرمامقنلوشکربا۰۱فرنگیبادهلکهنوجهمی درعلافشایشقیمت
علرنرانیقراردارنل.ایندرحا یاستکهقیمتنوشتوبرن هم نانباالستوبنا

ُبنکلارانتن ابه تواننلبرن ایرانیهرکیجرونفریمیمیجیون۸۷درعلازجمعیت۷نفیهر
مصررفهشارتومانخریلاریکننل.هم نینبه۳۲۲تا۲۲ د ی نرانینوشتمسرانرهر

اسرت.۷۲نوشتدرخانوارهانسبتبهسالن شیهکاهشیحلود داشریره درعرلی
وجرودفعاالنبازارمعیقلنلکهاقالوخوراکیاعمازنوشتوبرن و...دربازاربه وفرور

هراهامباانبار]کردن[واحیکارکاالمانعکاهشقیمرتداردامامافیامدالالنوواسطه
  شونل."شلهومی

اسرت.عالوهبرموادغ اییمنرانیمسکنوافشایشاجاره برریرله را ب امامانمردو
کرارشرنراسهمش ریآنالینمپنجماردیب شت ماهسالجاریمازقولمیثمم ررپرورم

 از درآمرل۷۲اقیصادمسکنمنوشیهاست:"طبقآماررسمیمرکشآماربیرش درعرل
شود."براساسنشارشهایانیشاریافیهمبیشازهایمسکنمیخانوارهاعرفهشینه

مرجربرورنرلدرعلساکنانکالن۱۲ و نریرسریرنرل شرخرصری ش رهاما کمسرکرن
اوعراف کمدست ایرن برا سرپناهیبرایخودکننل. نیمیازدرآملشانراعرفاجارهر

هاوتنگناهرایریهاباچهدشواریوسخییمشخصاستکهن رانزنلنیکرایهنشین
 جانکاهمواجهاست.

هایواقعیواساسیتوروتازنل موجوددرمی نماسیاستحکومتارتجاعریعام 
مرجرمروعرۀساالرونظاواقیصادیوسیاستوسرمایه هایما یناسا مآنهسیرنرل.

ایسا رمبلوندرپیشنرفینراهرشلاقیصادی اقیصادکشورباپلیل تورورویاروست.
اعرالحراتاتفا،مردوماکهزحمیکشانبهدرراسیایتأمینمنافعاکثرقریب انلمبلون

وریرشیژرفدردسیگاهسیاسیکشورمبلونبررنرامره درازمرلت کرارشرنراسرانرهر هرای
عرجرمریبنرلیهایپو یوبودجهاجیماعیمبلونسیاست-ملتاقیصادیکوتاه هرای
وسوداکثریتمردومبلوننسیرشبخشتعاونیوسرمایهبه دو ریری وسریرع نر اری

نرونرانرونپشییبانیازتو یلکننلنانمسیق کوچکومیوسطداخجیدررشریره هرای
داخرجریمعنعتوکشاورزیوخلماتمبلونکنیرلوارداتوعادراتبه ترو ریرل سود

نرمری ایررانم نررانریبلونم ارکردنفسادن ادینهشلهدردسیگاهحکومریری تروان
کنونیرام ارکرد.توروفشاینلهمنرانیسرساو آورمافشایشسریعهشیرنرهافسارنسیخیهر

شر ررهرامزنلنیمبیکاریفرانیرمادامهم اجرتروسیاییاِنازهسییساقرط بره شرله
سرابرقرهنشینیدرپیرامونش رهامنسیرشفسادماخیالسمغارتبرینسیرشحاشیه

"تروریستبه افرشایرشحاکمرهایکهدرکنفحمایتهیهتهایاقیصادی"وسیجهر انرلم
وارداتکاالهایمصرفیومحصوالتکشاورزیودرعینبی حالکاهشبیوقفرهرویهر

کشرور عادراتموباالخرهتکیهکردنبردرآملنفتونازبرایادامهحیاتاقیرصرادی
ترعرمریرقتأثیرتحریمهایکمرشکناقیصادیدرمقاب آنمنشانه و هاییبارزازرونرل

 انل.بحراندرجم وریاسالمی
پرایرلار" بازسازینسیردهاقیصادمجیبادرنظرداشیناهمیتمودوع"توسعۀمجری

ایریرشیپ یرخواهلبودمبرنامهایملونوکارشناسانهامکانریشیفقطازطریقبرنامه
زیستراترأمریرنهایانسانیوحفاظتازمحیطکهنیازهایمجیبرمحوررشلسرمایه

اقریرصرادیهایاقیصادیناشیازتحریمکنل.درن ایتمعالوهبرمعض  مرا ریهرای
نرظراوکمرشکنماقیصادکشورراهمبایلریشه ایح کردوطریقح آنقراردادن

هایسهبخشدو ییمتعاونیموخصوعیبااو ویتدادنبهدواقیصادیکشوربرپایه
مری ترمررکرشبخشنخستاست.باچنانساخیارسیاسیواجیماعیمورداشاره تروان

کشرورسرمایه کررد. نرظرارت هایما یوتو یلیدردستاقجیییکوچکرامحلودو
کشروریریشیبهکاربردبرنامه ما در ایعجمیدرکجیهشهوناقیصادینیازمنلاسرت.

حرکتهاوسریراسرت کهرژیمیاسیبلادی واپسگراحاکماستوهلفعملهر وعمیقار
اسرتمسرمایهشمارکالنهایآنتأمینمنافعنروهانل  بروروکرراتریرک دارتجاریو

ایدموکراتیکومجیباهلفتأمینمعیشرتاجیماعیهایاقیصادیتوانسیاستنمی
مرعرضر  حر  آورد. فرراهرم آنران عرظریرمزحمیکشانوزنلنیشایسیهبرای هرای

جر رتاجیماعیموجودکشوردرنروانجاوتغییروتحولاقیصادی در هاییبنریرادیرن
براوربره منافعمجیواسیقراردو ییمجیودموکراتیکدرحاکمیتسیاسیکشوراسرت.

مرنرافرعایرانما گویرشلاجیماعیحشبتود  برایرل چریرش اقیصادیایرانقب ازهر
تروجره مجیمیناسببانیازهایکشورومجترادرمرکرش قررارزحمیکشانوتوسعهر اش

برادهل.ح مشک  هایعظیماقیصادیمما یماجیماعیمسیاسیموفرهنگیفرقرط
جرامرعره نرونرانرون هرای مشارکتزحمیکشانمیعنیاکثریتمردووطبقاتوالیره

 پ یراست.امکان
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مرنرافرعسازیتبجیغمیخصوعی از دفراع اهرمریرت کننل.آناندمنپافشاریبر
وشلتنگرانشلهدارانمبهسرمایه انلکهمبادااقیصادایرانبامیکیشلنبهچین
 بهسوی"سوسیا یسم"نرایشپیلاکنل!-یعنیبا"نردشبهشر،"-روسیه

درهایشاخلارواغرا،تروی ایننونهتوّهم آمیشوفریبکاریوتبجیغاتمربریر ل
هرواداران بره  موردسیاست"نردشبهشر،"درجم وریاسالمیایرانمرحرلود

اعرولهایاعالحهاییازجناحدوآتشۀاقیصادنو یبرا یوبخش و نررایرانطجبان
کننل.انرازیکسوماین ابل یر نیستکهبااینترفنلبرای"تلاوونظاو"تالشمی

مرنرافرع "سوسیا یسییشلن"درزیرسایۀحکومتاسالمیمنگرانبهخطرافیرادن
ودارانهسینلمازسویدیگرمافرادوجریانسرمایه هایسیاسیدیگریدرداخر 

مربرارز  ترابرجروی زیرر و "چر " جرعرجری خارجکشورهسینلکهباباالبردنپرچم
ترالش دلامپریا یسییمبادفاعاز"نردشبهشر،"برایهمانهلِف"تلاوونظاو"

کرالنکننل.جا باستکهاینسنخازجریانمی برا هایدرظاهر"چ "متاکنون
درلکرارنرریتجاریواجرایسهدههسیاست-دارانما یسرمایه هاینو یبرا یو

هایانیخاباتیبهنفعنماینلنرانانلودرنمایشحکومتوالییهیچمشکجینلاشیه
برادارانفعاالنهتالشکردهسیاسیکالنسرمایه و انل.آناندرزیرتابجوییجرعرجری

براسوءاسیفادهازناوونشاننیروهایچ شناسنامه هرمرواره مرام دارماننلحرشب
بررایپ یربودنرژیموالییاسیلاللکردهاعیقادبهاسیحا ه انلکهدرحالحرادررم

نربرایرلاعرالح-نررامبارزهباجناح"تنلرو"ویاریرسانلنبهجناح"اعیرلال طرجرب"م
برامودوعسرکوباعیراض ترقرابر  در را هایعنفییاپیشبردمنافعطبقۀکارنر

 هاینو یبرا یجم وریاسالمیمطرحوبرجسیهکرد.سیاست
روشناستکهپسازتحریموسیعنمایشانیخاباتریاست بره۳۱۲۲جم وری

اعرالح از دفراع در اکثریتمردومایننونهموادعدرظاهر"چ " طرجربریوسیجهر
حکومییماکنوندچارورشکسیگیکام نظریوعمجیشلهاست.بلینسانمایرن

شانبرایحکومتاسالمیوتالشهایچ جعجیاکنوندرادامۀد سوزیجریان
برحر برای"تلاوونظاو"مبهب انۀمبارزهباسرمایه هرایداریوامپریا یسممباانواع

نرشدیرکریسطحیممودوعدرورتاتخاذسیاست"نردشبهشر،"وبره خصرو 
کننلکهدرآناقشارُپرنفوذوپرقرلرتجم وریاسالمیایرانبهروسیهرامطرحمی

سرلداریومافیاییحاکمسرمایه کره انل.درواقعماین"چ "جعجیمنکرآناسرت
 جرامرعرهر اعجیدرراهتغییرهایبنیادینودموکراتیکوپیشرفتمسیقالنهوآزادانهر
جم وریاسالمی ایراندردرونکشورودرحکومتاسیبلادیایراناستمواعوالر

ودانل.ح تضادنرایوالیتفقیهراحکومییدیکیاتورینمیورژیماسالو اعرجری
ازآشیی ناپ یربینخواستزحمیکشانواکثریتمردوایرانبرایتغییرهایبنیادین

فرکرری برایاینجریران یکسووتلاووحکومتوالیتفقیهازسویدیگرمظاهرار
واو ویتواهمیتچنلانینلارد.مبجغاناینجریانمحرکت مر رم هایاعیررادری

هایعنفیوهایسیاسیوملنیدرراهتحققخواستاثرن ارزحمیکشانوفعا یت
مری مرخررب کارنروزحمیکشانرانویاغیردروریو دردموکراتیکطبقهر دانرنرل.

پریرشربرردعوضمآن اتحققیافینخواست بره را هایطبقۀکارنروزحمیرکرشران
والیریسیاست رژیرم شرر،" بره هایخارجی"دلاسیکباری"درچارچوب"نردش

 کننل.مشروطومنوطمی
اوداعدرکشورماوهم نیندرج انبسیارآشفیهوبغرن شلهاست.بنابررایرن

مرنراسربراتبینیهاییغجوآمیشمیاخوشنوییجایپیشبه مرورد هایغیرواقعیدر
رژیرم راهبردیایرانباروسیهیاچینمدروریاستکهباتوجهبهسرشتطبقراتری

ریرشیتروبرنامرهایدقیقشیوهداریج انیمبهوالییوارتباطتنگاتنگشباسرمایه
نراو والیری ناهکردنافکارعمومیوارتقایسطحمبارزهبادیکیاتوری شلهدرراهآ

 برداشت.
اعریرراض نگراننسیررش واقعیتآناستکهسرانحکومتوالیتفقیهشلیلار

وهاو"خطر"سازمانتوده کرارنرری جرنربرش یافیگیواقلاومشیر وهماهنرگ
دسریرگریرریهایعنفیزحمیکشاندرچارچوبحرکت کره روسرت انل.ازهمین

وهامکرارخرانرههایاخیرافشایشیافیهاست.درخیابانفعاالنعنفیدرهفیه هرام
انلکهحاکمیتمطجقوالیتملارسعلایاعیراضروبهاوجاستومردودریافیه

بارکنونیاست.شرایطموجودزمینهرارفتایرانازودعیتفاجعهفقیهسّلراهبرون
برایهمکاریواتحادعم نیروهایچ راسیینفراهمکردهاستتاباهوشریراری

خواهوهایبنیادیندرایرانبکوشنلوبلی ترقیبهس مخوددرراهتحققدنرنونی
خواهانتحولدرایرانمعرفیکننل.  دموکراتدربرابرحکومتاسالمیرابهجامعهر

جرشوخواهیمعلا تآزادی هرمریرشره جوییاجیماعیمودفاعازحاکمیتمرجری
عمجکردآن ابودهاست.هایمؤثرنیروهایچ کشوروازمؤ فهبرنامه هایبرجسیهر
د ریر رغمتماومشکالتوبرخیناروشنیبه هابره

ازدرسییمیشرایطبغرن ج انیمبه کره تواننفت

هایاقیرصرادیاقیصادیازراه"آزادسازیقیمت"هادرچارچوبسیاست
"سرازنرلنری" دو رت دور  پیشمیعنیاز نو یبرا یشلهاست.ازسهدههر

سریراسرت وهاشمیرفسنجانیوباپشییبانیمسیقیمو یفقیهمایرن هرا
برهشو  آنر را داخرجری مربرجرغران ن ادهایما یج انیو هابهتوعیهر
اقریرصرادیهاینونانوناجراشلهاست.درایننونهبرنامرهشک  هرای

مرا ری-داریترجراریویژهسرمایههایباالییبورژوازیوبهنو یبرا یمالیه
ویرراناعجیبودهخواربرنل اعجیموزحمیکشانبازنلهرانگجیورانت انرل.

شلناقیصادمجیونسیرشفسادن ادینهشلهوغارتثروتمجیممنافع
اجیماعیکشوررابهخطرانلاخریره-مجیاکثریتمردووامنیتاقیصادی

 است.
ایرن دردنرا  بسریرار درطیسهدهۀن شیهمباراعجیپریرامرلهرای

هایطبقۀکارنروطیفوسیعزحمیکشانوهایاقیصادیبرشانهبرنامه
ایرراندسیانبودهاست.دراینملتمدو تت ی هایجم وریاسالمری
هایاقیصادینو یبررا ریجششعاردادنوتبجیغکردنبرایادامۀبرنامهبه

انلماقلاومؤثروپایلاریبهنرفرعانلمیاب یراستبگوییمنخواسیهنیوانسیه
سررمرایرههایکاروزحمتکننل.برنامهتوده سراالرهایکالنحرکرومرت

هایخصوعیووالیتفقیهبرایرشلاقیصادیمبرمحورانباشتسرمایه
ثرروتشبه آفرریرنریخصوعیحاع رانتدو ییبودهاستکهبیشیربره

بررنرامره نرهشخصیمنجرشلهاست.جم وریاسالمیبااین ترنر راهرا
برایمثالدرم ارقیمت-ومرجسرشیی"بازارآزاد"رانیوانسیهاستهرج

برجرکره-هایاخیرماکارونییامرغوروغنوآرددرهفیه کرنرلم ملیریت
کرالن پریرامرلهرای از اسرت. زده مرجری علماتسنگینینیشبهتو یل

نربرودهاینو یبرا یو"آزادسازی"برنامه در جرمرجره از هایرژیموالییم
مریبرنامه مرجریم برهریشیدربخشکشاورزیمیناسببانیازهای تروان

زیستایرانموکمبودموادغ اییاعجیاکثریتمردومویرانشلنمحیط
 وابسیگیشلیلبهوارداتننلواشارهکرد.

ایرانمعیقلاستکهدرشرایطمشخصکنونیونسیردنری حشبتودهر
وعمقبحرانزیست نسریرردهر برازسرازی در محیطیدرایرانمموفقیت

اقیصادمجیبرایتأمیننیازهایداخجیباتوجهخا بهاهمیتتروسرعرۀ
بررنرامرهپ یر(برایحفظمحیطپایلار)زیست ریرشیزیستمفقطازطریق

اقریرصرادیملونمجیبرمحوررشلسرمایه -هایانسانیباهلفتوسعهر
پ یرراجیماعیبرایتأمینزنلنیاکثریتمردووزحمیکشانکشورامکان

براخواهلبود.امادو تابراهیمرئیسینیشماننلدو ت فرقرط هایپیشین
کارنیریکجیل فاظیو"نفیاردرمانی"وایجادبرخیتغییرهایشکجیموبه

سازی"مهمانسیاسرتهایتبجیغاتیودرعم توخا یماننل"مردمیواژه
ادامره کرار "آزادسازیقیمت"هاراهمراهباپاییننگهداشینارزشنیروی

حرکرومرتدادهاست.عجتهمآناستکهبرنامه کرالن هایاقیصادی
شرلن والیتفقیهازسهدهۀن شیهبراساسسیاستراهبردیمیصر 

سررمرایره-هایما یهرچهبیشیرسرمایه مرا ریتجاریدرایرانبرا داری
شرعرارهرایرغمتحریمج انیتنظیمواجراشلهاست.به و هایآمریکرا

مرشبرور راهربرردی هرلف ُپرطمطرا،و یفقیهماننل"اقیصادمقاومیی"م
در هم ناندنبالشلهاستمزیراکهبقاینظاوسیاسیحکومتوالیری

مرا ریحالحادرمیکیومنوطبهحفظمنافعسرمایه پررقرلرت -هرای
 تجاریداخجیاست.

بره و ویرژهازاینرومتن اپاسخسرانجم وریاسالمیبهمردوایرران
نوییوسرکوببودهاستمزیراایرنطبقۀکارنرودیگرزحمیکشانمدروغ

دیرنریحکومتسرمایه داریفاسلوانگجیفقطبازورنوییوتشویر)ازنوع
توانلمنافعمادیقشرقجی حکومییراباغارتکردنثرروتدرایران(می

دیرگرر و کرارنرران مجیوپایمالکردنمنافعمادیاکثریتجامعهیعنی
 زحمیکشانتأمینکنل.
هاینو ریربررا ریداریوطرحومرجذاتینظاوسرمایهدرحا یکههرج

و نران شرلن نرران حرل بره رژیموالییامروزهبحرانمعیشییمردورا
"برازارماکارونیو بنیاتوسبشیجاترسانلهاستمهوادارانسینره چرا 

دهنلوعجتودعیتهایویرانگرقبجیراارائهمیآزاد"هنوزهماننسخه
مریفالکت دو ریری" "اقریرصراد ادامرهر در را بررایبارمردو و بریرنرنرل

 ادامۀ نقش جنبش کارگرى و نیروهاى چپ ...

  ۵۰ادامه  در صفحه 



 ۵۵۱۱شمارۀ     ۵۰۴۵اردیبهشت  ۵۱دوشنبه    ۷ 

 دانیکهبازجویاوینتوبود؟بنلداشییمازکجامیتوچشم
از برعرل برازجرو ایرن نفت:"اینعلاتادونوربامناست!وادامهداد:

یافتانرربردووامیداشتتاادرارکنممودرمیشکنجهمنرادوتوا تمی
مرا اعرلاو ادراروخونینشلهبودمیعنیاوداعوخیماست.این اهمهبررای

… بازجورحیمیرافقطهمانچنلروزدرنوهردشتدیلو…  آنجاآملهبودنل
اعرلاو برایقصابانمام ماینبودکهاسامیرابخواننل.آنانیکهدرعرف
بودنل.م ماینبودکهاسامیرابخواننلوببرنلبههیهتمرگوبعلحسینیه

وواعلاوکننلوکارراتماونماینل.بعلبلن هرمره هاینروراتخجیهکننرل.
را همهمشغولبودنل.خطکشیاردرکاربود.منایناعلامیانبنلخرودمران

  یستکردووبراییانارسالداشیم."
آندرجریانبرنشاریدادناهممی مجنایت در اسرالمری هایجم روری
کردوحییناهبهشاهلانوشاکیانفاجعهومشارکتخوددرآنراانکارمی

مریزدوبهآن اتوهینمیپوزخنلیمی طرولکردوتر رلیرلشران در کررد.
اسرالمری جمر روری نوریوافرادیازسفارتخانهر محاکمهماعضایخانوادهر
ایراندراسیک جمموحییشخصکاردارسفارتممحملردانیجیمبامحافظ

 اشحضوریافینل.شخصی
وکالیملافعحمیلنوریدردادناهحییسنلیتحکم)فیوای(خمریرنری

برا عاوزنلانیانسیاسیبرایقی  رازیرعالمتسؤالبردنلونفینلکهحیی
برا را آن فرضدرستبودنآنحکممدادسیاننیوانسیهاستارتباطمیان

آبادیمدبیرسیادحقو،بشرومعاونمودوعپرونلهنشاندهل.کاظمغریب
جم وریاسالمیایرانمدادناهراناعادالنهخوانرلاموربین قضاییهر ا مج قوهر

راکهدردادناهاسیک جمش ادتداده۳۱۳۱عاووشاکیانوبازمانلنانقی 
" بودنلمباات او"دستزدنبهاقلاماتتروریسییوخالفامنیتمجیایران

عالحقضایی"جم وریاسالمیایرانت لیلکرد.ویبهبرخورد"مراجعذی
کررده هم نیندو توسیسیمقضاییسوئلرابهحمایتازتروریسممی رم

 است.
طبقنشارش ۳۱هایمنیشرشلهمقراراستحکمن اییدادناهدرتاریرخ

 (اعالوشود.۳۱۲۳تیر۰۱) ۰۲۰۰ژوییه
خرون بره یکیازجناییکارانیکهدسیرش بایلنفتایندادناهومحاکمهر

وآزادی خواهانایرانآ ودهاستمناومؤثریدرافشایحکومتسرکوبرگرر
ایرنآزادی شروو کشوالیتفقیهوجالدانآناست.بهامیلروزیکهسایهر

و حکومتدلمردمیبههّمتپیکارمسیمّرمردوونیروهایسیاسیمرجری
عرامرالنآزادی و آمرران خواهایرانازسرمجتایرانبرداشیهشودوهرمرهر
دسرتشماراینحکومتاسالوهایبیجنایت بره و نرابهمحاکمهکشیله

 علا تسپردهشونل.
در ارتباط با محاکمه حمید نوری و صدور حکم حبن  ابند در 
دادگاه های سوئد برای او، هفته گنشتنتنه منطنبنوعنا  ک نور 
گزارش دادند که رژیم والیت فقیه با اعالم خبنر منوعند اعندام 
احمدرضا جاللی تهروند ایرانی سوئدی، تا پایان اردیبه ت ماه 
در صدد جلوگیری از اعالم قطعی محکومیت حنمنیند ننوری در 
دادگاه استکهلم است. ای  نوع باجگیری یکی از تنرفننند هنای 
معمول جمهوری اسالمی ایران برای الپوتاننی هنای جننناینت 
هایش و تالش برای ف ار به دولت سوئد برای معاوضه جاللی با 

 حمید نوری می باتد که آن را باید اف ا و محکوم کرد.

بره شرله ارائره شرواهرل و شنیلننواهیشاهلانآنجنایتمبرپایهاسناد
زنرلان در دادناهممشخصشلکهحمیلنوریدرکشیارزنلانیانسریراسری

ن ائری۳۱۳۱نوهردشتدرسال دستداشیهاست.دادسیانپرونلهدرارائهر
۸کیفرخواستخودبهدادناهدرروزپنجشنبه آوریر ۰۸)   ۳۱۲۳اردیب شت

-یعنیحبسابلطبققوانینسوئرل-(ازدادناهتقادایاشلمجازات۰۲۰۰
برایمی مکرد.تماووکالیملافعشاکیاننیشهمیندرخواستراازدادنراه

 داشینل.
درجریانبرنشاریدادناهمنواهینشدیکبهعلشاهلمازجمجهزنرلانریران

باخیگانوشاکیانپرونلهمشنیلهشل.شاهرلانریهایجانسیاسیوخانواده
روشلنبا"هریرهرتکهازنقاطنونانونج اندردادناهحادرشلنلمازروبه

 مرگ"سخننفینل.
از ازجمجهش ادتدهنلناندادناهمنوچ رپیونلبودکهبهات اوهواداری

بهدهسالزنلانمحکوووبعرلهرا  –اقجیت  –سازمانچریکهایفلاییخجق
اعرلاو بهزنلانقش حصارمنیق شل.اودورانمحکومییشراپیشوپساز

نروهرردشرت  –  ۳۱تااسفنل۳۷ازپاییشسال – ۳۱های زنرلان دربنلهرفرت
ششممررداد  –ن رانل.منوچ رپیونلدرججسهدادناهش ادتدادکهدرپنجم

و۳۱۳۱ تجویشیونهاراازبنلخارجکردنل.پخشرادیوماسیفادهازهواخروری
نریرش مالقاتهاقطعشل.زنلانیانرابهب لارینمیبردنل.زنلانیانمجاهرل

زنرلان۰۲۲خبراعلاو در را زنلانیعضویاهوادارسازمانمجاهلینخجرق
و داشریرنرل پخشکردنل.اونفتباورشنخستسختبودچونآن احکرم

دمرپرایری»سالهادرزنلانبودنل.منوچ رپیونلنفت از در «دیلنکوهری
نرفرت حیاطزنلاننوهردشتاو ینشو اووهمبنلیهایشبود.شاهرل
یکتریجیوجسلهاییرادیلکهرویشانچیشیانلاخیهبودنل.اوبهکامریرون

 بود. «عاوشلنانقی »هاییاشارهکردکهبارشاناجساد
شراهرلان عبلا رداش ابشکوهیمعضوسازمانراهکارنریکیدیگراز

سرازمرانریم۳۱۳۰دادناهبودکهدرخرداد درون درحالانیقالبرخیاسناد
محاعرهوبااعابتنجو هزخمیوبرایبارسوودسیگیرشل.اودوسالبعرل
نررفرت. دردادناهیبهریاستنیریدرزنلاناوینبرایباردووحکماعلاو
اعرلاو حرکرم دادنرل. درهماندادناهبودکهخبراعلاوبرادرشرانیشبهاو
از پرس وی شاهلبعلهابهپانشدهسالزنلانتغییرکرد.بهنفیهشرکروهری
خروجازاتا،هیهتمرگپنجاهدربهشال،خوردوبهسا نتاریکبردهشل
کهبعلاف میلآمفیتهاتربود.درآنجااززیرچشمبنلتعلادیدمپاییو باس
بره رادرکفسا نوششطنابدارآویشانازسقفرادیل.شاهلهمانروز
اتا،دربسیهایبردهشل.اوباشنیلنعلایعحبتآدوهاوکامیونخرود
رابهپنجرهرسانل.اوآدوهاییرادیلکه باسهاییبهرنگسفیلوشبیهبره
پررت  باسسمپاشیبرتنداشینلوکیسههاییرادرپیوبهداخ کامریرون

 میکردنل.
سرازمران هرواداران از اسرحراقری یکیدیگرازشاهلاندادناهمنوچ رر

ترو رل۳۱۳۲تیر۰۳مجاهلینخجقبودکهدر از قربر  روز مدرستبیسرت
اشمدسیگیروازهمانبلوورودشکنجهوبهسجولانفررادیچ اردهسا گی
منوچ راسحاقینفتاورادراتاقیانلاخینلکهدرطبقهپایریرن منیق شل.

اسرحراقریآنخوداوراقبالشکنجهکرده بودنل.بههمیند ی مرنروچر رر
هاموشکنجهدیگرانبود.منوچ راسحاقیهموارهشاهلدادوفریادهامنریه

شرانرشده نودنفراززنلانیانسیشدهتا بهسا نیمنیق کردنلکهحلودار رابعلار
کردنل.اوسیشدهماهبعلدردادناهیبهد ی سرنسا هرادرآننگ لاریمی

مشمولتخفیفشلوحکمدهسالزنلاندریافتکرد.اینشاهلدمرن کم
تاییلوجودتون مرگواتا،نازدرزنلانش ادتدادکهبانوشینانشجارنامره
نسبتبهسازمانمجاهلینخجقودادنتع لمازاعلاوجانسا مبهدربررد.

هامناعریاندرحا یکهحمیلمنوچ راسحاقیش ادتدادکهپسازاعلاو
نوریدرکنارشایسیادهبودبهزنلانیانجانبهدربردهازاعلاونفتکهانرر

 کرد.دستاوبودمبقیهراهماعلاومی
ترود  حرشب یکیدیگرازشاهلاندادناهامیرهوشنگاطیابیازفعراالن
ایراندرموقعدسیگیریبودکهدرپاسخبهاینسهوالدادسیانکهپرسریرل:

 ادامۀ  اى جالد ننگت باد...



۵۰۴۵اردیبهشت  ۵۱دوشنبه    ۸   ۵۵۱۱شمارۀ    

درآموزانغیردو ییبهک دانششلهاست.عالوهبراینمنسبتدانش آمروزان
۳۱۲۱درعلبودهاستکهایننسبتدرسال۱٫۱۳م۳۱۸۲سال ۳۲٫۱۷بره

درعلی۸٫۱ملارسغیردو ییرشلی۳۱۲۷درعلرسیلهاست.فقطدرسال
نسبتبهسالقب پیلاکردهاست.هم نینحسنمسعودیمملیرک مرلارس

۳۲۲ومراکشغیردو ییوزارتآموزشوپرورشمنفیهاست:"از و ۱۳۳هرشار
ملرسهغیردو ییاستکهس مملارسدو یی۱۷۱هشارو۳۱ملرسهدرکشور

اطرالع۳۱درعلوملارسغیردو یی۸۱ وزارتدرعلاست")پایرگراه رسرانری
 (.۳۱۲۷وپرورشمآموزش

مرنرطرِقنونهتأثیرنو یبرا یسمدرآموزِشعا یوتحقیقعجمبه ایاستکره
بهسازوکاردانشگاه کنلتراهانفوذکردهاست.اینمنطقکمکمیرقابتعمیقار

وهاتعلاِدبیشیریدانشجوتربیتمیهامطمهنباشنلکهدانشگاهدو ت کنرنرل
هرشیرنره کرماتحقیقاِتحیاتِیروزافشونراهرچهقلرکهبیواننلبا انرجراوی ترر

جایهمکاریعجمیمشیرر دهنل.درواقعمایننگاهاستکهموجبشلبهمی
هایتحقیقاتیداروییدرج انبرایتو یلمشیر واکسندلکوویلومؤسسه

آن رقرابرت ودراخییارن اردنمجانیآنبهتمامیساکنانزمینماشاهل هرا
قیمتازبینرفریرنهاباشیم.چیشیکهبهایبرایسودآوریاینشرکتوسیجه

 هاانسانتماوشل.جانمیجیون
آمروزشرونلخصوعیسازیآموزشبه برر دهشریرنرا  خصو تأثریرری

اسراس برر فرزنلانزحمیکشانداشیهاست.تاپیشازدورانپانلمیککوویلم
سالسندرکشورم۰۲میجیوننفرجمعیتباالی۷۷از۳۱۲۷سرشماریسال

ترازسیک )کالسن م(داشینلوانرجمعیرتدرعلتحصیالتیکم۱۸حلود
زیردیپجم)کالسدوازده(راهمبه حرلود رقرم ایرن ۷۱اینآمارادافهکنیرمم

اسریرانسوادویاکمشود.آماردرعِلافرادبیدرعلمی در هرایسوادخصوعار
 هااست.محرووکشوربسیاربیشازاینرقم

آمروزشنیریکوویلودعیتبهپسازهمه در کجیفر،کرد.برایشررکرت
از مجازیبهامکاناتشرکتدرآموزشمجازینیازبودازجمجهامکاناسیفاده

آناینیرنتیانوشیکهبسیاریازخانواده تر ریره تروان راهایزحمیکرش هرا
مرعرجرم نلاشینل.یکیازمعجمانشیرازدرهمینمورددرم رنیوزنفت:"خرانرم

روسریراهرایهایابیلاییدورانمعجمیکوشیکهسالجوانوسخت اشرادر
نررفریرهاطرافشیرازمی پریرش ن رانلممعیقلاستبااینمللآموزشیکهدر

جرمرعریرت افرشایرش و ترحرصریر  شلهمبعلازکنیرلکرونابایکموجترر 
اودانش آموزانبازمانلهازتحصی دربرخیروسیاهایفارسمواجههسیریرم."

کردکهبعلازشیوعکروناوتعطریر ادامهداد:"وی]خانممعجم[ابرازتأسفمی
آموزانشازدسریرشهایحضوریکنیرلودعیتتحصیجیدانششلنکالس

بر ریرریرنخارجشلهمچونخیجیازدانش در آموزاننوشیمناسبنلاشینلو
هایشانبرهشلنلیاخودشانوخانوادهحا تبایلمنیظرنوشینرفینازبقیهمی

فضایمجازیآشنانبودنلویامشک ت یهاینیرنتداشینل.دراینفضاتلریس
و عمجینیست.اوافشودعالوهبرمشکالتنوشی آنالینوآزمونآنالیناعالر

آموزانمنیکشیفتبهملرسرهاینیرنتومشکالتبرنامهشادمخیجیازدانش
قررنرطریرنرهرفینل.میأسفانهکرونابرایآنآملنلویکشیفتسرکارمیمی هرا
آندنبالنلاشتبجکهبهبه اقریرصرادی دوخاطرمضاعفشلنمشکرالت هرا

مشغولکارهایپرخطروکمشیفتبه وکارنرفیهشلنلواتفاقار درآملهمشلنل
رسرانرلنزمانوتوانیبرایدرسخوانلننلاشینل.ماحییبه خاطربهحلاقر 

مر رمتحصی دانشمشکالتوججونیریازتر  آموزانیکجشوهازمبراحر 
چنلماهآخرسالتحصیجین شیهت یهکردیمو

دربههمهرسانلیمماماخیجی هاحیینیوانسینرل

برپایى ساختار گسترده و سراسرى 
 اى رایگان در همه سطح ها آموزشى

بره مرربروط برخرش ایراندر ششمحشبتودهر دربرنامهمصوبکنگرهر
آموزشدرسطح ترأکریرلجوانانمدرزمینهر هایمخیجفبرموردهایزیرر

شلهاست:برپاییساخیارنسیردهوسراسریآموزشی ایرایگاندرهرمرهر
 ها.سطح

پسازشکستانقالبشکوهمنلب منوآغازبرپاییساخیاراقیصادی
عرنروان زیرر نریرش هراینو یبرا یازسویرژیممخصوعیسازیآموزش

مخیجفانجاوشل.او ینحرکترژیمدرج تخصوعیسازیمتأسریرس
هرایبود.تأسیسمؤسسره۳۱۳۳دانشگاهآزاداسالمیدرمردادماهسال

 خرردادمراه ترأسریرس۳۱۳۱آموزشعا یغیردو ییوغیرانیفاعیدر و
برود.حرکت۳۱۳۱نوردرسالدانشگاهپیاو مسریرر ایرن در هایبرعرلی

هایاخیربلیننرونرهدرواقعمرونلخصوعیسازیآموزشازابیلاتاسال
وجایانیقالما کیتوملیریتمؤسسهبودکهبه دو رت هایآموزشیاز

از آمروزش ن ادهایمرتبطبهدو تبهبخشخصوعیماشاهلفرروش
طرفدو تبهمردوبودیم.درواقعمآموزشرونلکاالییشلنراسپریکرد
ازنگاهملیرییینو یبرا ری واجرایاینسیاستکاالییشلنآموزشدقیقار

آمروزشسرچشمهمی نرفت.نگاهنو یبرا یبه"حقو،"ش رونلیواینکره
این"حقو،"استماعیقادنلاردوبه هرموجهبرههیچهمازجمجهر امرر ایرن

دو تاجرایاینحقو،ش رونلیاست.ایننگراه معیقلنیستکهوظیفهر
آموزشراهماننلدیگرکاالهایدرمعرضخریلوفروشدربازاررانوعری

طربرقره"توانایی"ارزیابیمی و قشررهرا فرقرط اسرت هرایدانلومعیقرل
اهرمریرتایخا میاجیماعی تواننلازآنب رهبرنل.ت کرایننکیهنیرش

درسطحعا ینه براالداردکهکاالییکردنآموزشخصوعار براعر  تن را
عرا ریرفینکیفیتآننشلمبجکهازکیفیتآندرمقاب آموزشگراه هرای

 شلتکاست.دو ییبه
پرایران بعلازنوشیلنجاوزهرازسویخمینیوعادرشلنقطعنرامره
پریرلا جنگایرانوعرا،مرونلخصوعیسازیدرآموزشرشلبیشیرری

ایسازیآموزشطیخطربرهکرد.هاشمیرفسنجانیدرتوجیهخصوعی
خواهنلخلماتآموزشیب ریرریهامیدرنمازجمعهنفت:"برخیخانواده

آورنرل.همیند ی بهمعجمخصوعیوامثالآنرویمریبهدریافتکننلم
توانیمنظارتیداشیهباشیمپسب یراستباتأسیسمارویاینمواردنمی

نرفریرهم ایرن از پرس شرود." فرراهرم ملارسخصوعیامکاننظرارت
هایتوسعهدرنظرنرفیهسازیآموزشهم ونیکیازشاخصخصوعی
مرلارسشلمبه بره کره اینعورتکهباباالرفیندرعلدانشآمروزانری

 رود.شلکهدرعلتوسعهنیشباالمیخصوعیمیرفینلمچنینا قامی
حرالامروزهخصوعیسازیآموزشعمومیدرشک  هاییمخیجفدر

در حمایتازملارسغیردو ییمتعلی نریررو اجرااست.ابالغهفتبسیهر
برهسپاریملرسهوپرورشمتالشبرایبرونآموزشوزارت دو ریری هرای

خصروعریمواحلهایتجاریموان اریملرسه برخرش بره هایدو یری
وهایمردمیدرادارهملرسههایمشارکییوتأکیلبرمشارکتملرسه ها

اقرلاوالیحهدائمیشلنتأسیسملرسه ازجرمرجره هرایریهایغیردو یی
هایاخیرانجاوانلکهدرج تخصوعیسازیآموزشدرسالساخیاری

 انل.شله
آمروزشطبقآماررسمیمفقطدردو ت مرراکرش هاین مودهمتعلاد

اسرت۰۱۳۸مرکشبه۳۱۲۲عا یکشوردوبرابرشلهواز رسریرله مررکرش
واحلآموزشیدو ییهسینلوبقیره۳۱۳(.ازاینتعلادتن ا۳۱۲۱)ایسنام
مریواحلآموزشیانواعیازآموزش۰۱۰۱یعنی دهرنرل.هایپو یراارائره

را۳۱۳دمنآنکههمان واحلآموزشیدو ییهمبخشیازدانشجرویران
دهلفقطکننل.آماررسمیوزارتعجوونشانمیعورتپو یپ یرشمیبه
رایرگران۸۲۲میجیونو۱درعلاز۳۱ آمروزش از هشاردانشجویکشور

مری۸۳برخوردارنلو پرول دردرعلبقیهدرازایدریافتآموزش دهرنرل.
مرلرسرهدانرشسطحآموزشعمومینیشجمعیت در کره هرایآمروزانری

خرلمراتتحصی بودهوبهغیردو ییمشغولبه دریرافرت ازای در نوعی
مریعمومی سرالایهم ونآموزشعمومیهشینهپرداخت در کرنرنرل

زده۱۸۱با غبریکمیجیونوسیصلهشارو۳۱۲۱-۳۱۲۱   ۵۰ادامه  در صفحه نفرترخرمریرن
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 برگزارى روز جهانى کارگر در 
 گوتنبرگ سوئد

نریرری پسازدوسالوقفهدربرنشارینردهماییهایاولماهمهمبل ی هرمره
و «یرنتوریت»کروناموبارفعمحلودیتهامباردیگرمیلان سروئرل ش رنوتنبررگ

و خیابان ایاینش ربهعحنهپرشورحضورکارنرانوزحمیکشانوحامیانچر 
بره شر رر میرقیآن اتبلی شل.باردیگرطنینپرشکوهسرودانیرناسیونالمدراین
علادرآملوخوابسرمایهدارانواسیثمارنرانراآشفیهساخت.خواستجرمرعریرت
حادردراینمیلانروشنبود:مبارزهعجیهجنگوجنگافروزانوبرقراریعجح؛
ادامره مبارزهعجیهرشلنژادپرسیی؛مخا فتباعضویتسوئلدرپیماننظامیناترو؛

 مبارزهعجیهاسیثماروبرایحقو،اجیماعیورفاهعمومی.
حرشب سرازمرانر رای امسالنیشمشبکهبرایعجحوعلا تاجیماعیممیشک از
کمونیستشیجیمحشبکمونیستعرا،محشبچ ایران)فلاییانخجق(محشبتوده
ایرانوحشبکمونیستسوئلمدرنوتنبرگسوئلماقلاوبهتلار وبرنشاریمشیرر 
مراسماولماهمهکردنل.حضورمیحلاینجریان ابابرپاییچادرهاومیشهایکیراب

کارنرانهرمره»تنگاتنگهممبرجسیهبود.پالکاردهاییباامضاشبکهوباشعارهای
در «نهبهناتو»و «کشورهامیحلشویل برود. شرله نصرب درامیلادمیشهایکیاب

اعالمیهشبکهبهمناسبتاولماهمهمدمنمحکووکردنجنگمخواستبرقرراری
 اسرت: آمرله جرنرگ»عجحوح وفص اخیالفاتازطریقم اکرهمچنین ایرن

مرردو مرنرافرع عادالنهنیستمجنگکارنرانوزحمیکشاننیست؛برعکسبرردرل
زحمیکشاکراینمروسیهوسراسرج اناست.بیاییلتاعجیههمهجنگ ادرج انو

و .«برایعجحممبارزهکنیم عرجرح آرو برا و هم نینپوسیرهاییباامضاشبرکره
نراتروم شعارهاینهجنگمنهبهناتوودرمخا فتباعضویتسوئلدرپیمانتجاوزنر
امسرال کره اسرت ذکرر دراطرافچادرونقاطمخیجفمیلاننصبنردیل.شایان
جمعیازرفقایحشبکمونیستیونانمقیمنوتنبرگمکهبهتازنیبهشبکهپیوسیره
 انلمباحضورخوددرکناردیگررفقایشبکهمهمبسیگیخودرابهنمایشن اشینل.

سریراسری»چادرحشبکهباپالکاردهاییمازجمجه و «آزادیبرایهمهزنرلانریران
ترعرلاد برازدیرل تصویرش لایحشبممشینشلهبودمدرطولبرنشاریمراسمممورد
زیادیازایرانیانقرارنرفتوبهمحجیبرایتجلیلدیلاردوسیانوعالقمنلانونیش
برود. شرله بح ونفیگودربارهتحوالتسیاسیایرانوبویژهجنگاکراینمتبلی 
بررای را خرود بسیاریازایندوسیاندمنابرازتمای بهارتباطبیشیرمانیرظرارات
تلار نردهماییهاوججساتبح ونفیگوممطرحکردنل.بررویمیشکیابحشبم
جر رانری عالوهبرکیاب ایمنیشرشلهازطرفحشبماعالمیهحشببهمناسبتروز

شرله «دمیمهکارنرینامهمردو»و «نامهمردو»کارنرم داده ویژهاولماهمهمقررار
رسریرل. راهرپریرمرایری بود.پسازپایانمراسمجشندرمیلانیرنتوریتمنوبتبه
آنر را از بسریراری هشاراننفرازاقشارمخیجفمردوزحمیکشش رمپیروجوانمو
همراهبافرزنلانخردسالخودمدرعفوفیفشردهمبادردستداشینپالکاردهاوبا
سرخرنررانریم سردادنشعاربهسمتنقاطمخیجفش ربهحرکتدرآملنلوباایراد
بررای را نواخینموزیکوغیرهمبهاینجشنبشرگکارنریادامهدادنلوعشوخود
نرمرایرش بره رام آنر را مبارزهعجیهسیمواسثمارسرمایهداریودو تهایحامی

 ن اشینل.

 حجمی از خِرد
   

 حجمیازخردم
 ررسرزنله! 

ازدروِنبینایِی
ن فیهدرچشمان

 کار
دوردسییرا 
 نگردممی
 رررشلیابنله! 
 کهدردرونآسایشیعاوم 
 طجبلرامشیرامی 
 رراوجنیرنله! 
 کهدرآنجاآرامشژرفآدمی 
 شود.بانفسنروزمینهمآغوشمی 

   
 چراکهدرآنجا

 بادسیانبههمپیوسیهدوسییم 
 ِکشنلمعشقیرابهآتشمی 
 ررناهمسنگ! 
 کهطاعترا 
 بهجایدوسیینشانلهاستم 
 هاست!ررقرن 
  

 مایهوهرجاییعشقیشکننلهمبی
 کهباعطرتاریکواژنانیفریبنله 
 نمایلزیبامی 
 نریشانلوآدمیراازدوسییهمیرازمی 
 خواهلدستبرسینهوعاشقراجان٘فلاییمی 
 تابرفراز٘نشسیگانرا  تیببخشایلم 
 رربیمایه! 
  
 اینحجمازخرد 
 عصارهایستملونازجوهرکاریبا نله 
 ایبرحقراکهخشمیکورازکینه 
 ِکشانلبررویسطحروشنزنلنیمی 
 تابانوریِفشانلهبرامیلادراه 
 تیرنیچشمانرزوراروشنیببخشایل 
 وپرچمبیلادراازفضاحتبرفرازبودن 
 برهانل. 
  
 حجمیازخردم 
 وسرنرداندروادیاغنیارا غمخنیانرانبی 
 زنل:ن یبمی 
 "بگریشیل 
 پیشازآنکهبهتمامیفروریشیل. 
 چراکهآینلهازآِنآنانیاست 
 دارنلکهدرامیلادراهیناوبرمی 
 “خواهنل.کهدوسییراهمگانیمی 
  
 م. د. پویا                          
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جایى  سازى و جابه جهانى
 سرمایه و کار

مناه  فنروردین  ۱  نوتته: پرابها  پاتنایک، ن ریه مانتلی ریوینو،
۱۰۴۱  

 
کرمجاییسرمایهازکشورهایسرمایهجابه درآمرِلداریپیشرفیهبهکشورهای

و ریدرحالتوسعهدرعصرکنونیج انی اسرت. شلنمبسیارججبتوجهکررده
کمجابه کشرورهرایجایینیرویکارازکشورهاینسبیار بره درآمِلاروپایشرقی

سرمایه درپیشرفیهر کره آنرجرا داریمچنلانججبتوجهنکردهاست.درواقعماز
نرلاردمطورکجیمحلودیییبرایجابهاتحادیهاروپابه وجرود جاشلننیرویکار
ایقویبرایپیوسینکشورهایاروپایشرقیبهاتحادیهاروپرااینامربهانگیشه

اقریرصرادهایسنییتبلی شلهاست.برخیازاینکشورهانشانه از ایخرا 
انلمازجمجهکاهشمطجقجمعیتمکراهرشعادرکننلهنیرویکاررانشانداده

و شراغر م مسرن نسبتمردانشاغ ودرسنکاریبهزنانمکودکانوافراد
تغییرماهیتساخیاراقیصادیاینکشورهاازاقیصادتو یلیبهاقیصاددریافرت

پولازطریقعلورنیرویکار.  کننلهر
برخرش کره کشرورهرایری فروپاشیاتحادجماهیرشورویکاهشجمرعریرت

دردادنلبهاشراتشکی میغربی دنبالداشت.دربجغارسیانمکاهشجمعیرت
اسرت.۷/۳۳میجیونوبرابر۷/۳میجیونبه۱/۱دهسالن شیهاز درعلبوده

۰/۰۱(  ۳۱۳۲) ۳۲۲۲جمعیترومانیدرسال  ۰۲۳۲میجیوننفربودکهتاسال
۱/ ۸میجیوننفریعنی۱/۳۲(به۳۱۲۸)  کراهرش۱/۳۳میجیوننفریا درعرل

۱۸/۰( ۳۱۱۲) ۰۲۲۲یافت.جمعیت یونیدرسال ۰/۳۸میجیوننفربودکهبا
۲۷/۳درعلکاهشبه سرال از کراهرش۳۱۲۳)   ۰۲۰۰میجیوننفررسریرل. )

اسرت.ایمشابهنیشبهجمعیتدر ییوانیونرجسیاندردوره همانانلازهبروده
نونهبرآوردشلهاستکهازهماین سرال ترا اوکررایرن۳۱۰۲)   ۰۲۷۲اکنرون )
 پنجمجمعییشراازدستخواهلداد.یک

شود.کشورهایریهایشورویسابقمحلودنمیاینکاهشفقطبهجم وری
انل.دادنلنیشبااینکاهشجمعیتروبروشلهکهیونسالویسابقراتشکی می

درعرل۲درعلمعربسیان۰۱اززمانفروپاشییونسالویمبوسنیوهرزنوین
ازانل.چنینکاهرششانراازدستدادهدرعلازجمعیت۳۷وکرواسی هرایری
برا۳۲هایجمعیییدرآ بانیومو لاوینیششلهاست.درواقعمشخصه کشرور

بیشیرینکاهشجمعیییهمگیازاروپایمرکشیوشرقیهسینل.هفتکشرور
د ریر انل.بلی یاستکهم رمکشورمعضواتحادیهاروپاشله۳۲ازاین ترریرن

 کاهشجمعیتاینکشورهامم اجرتبهغرباست.
کرارداریجابها بیهایننخسیینبارنیستکهسرمایه جاییسرمایهونیرروی

زیرکنیر شراشاهلشلهاست.برعکسمدرهرمرحجهازسرمایره داریدرحوزهر
درانلمبااینتفاوتکها گوهایجابرههاییوجودداشیهجاییچنینجابه جرایری

قرننوزدهممیالدیمهایمخیجفمیفاوتبودهمرحجه انل.دردورهپیشازنیمهر
سرویجایینیرویکارشک اجباریوبیجابه آن بره بررده ترجرارت رحمرانرهر

جر رانریاقیانوساطجسرابه قرننوزدهمبهبعلوتاجنگ خودنرفت.ازنیمهر
هایاروپاییدر"دنیایجلیل"برودشک علورسرمایهجاییسرمایهبهاولمجابه

سرمایه نسیردهر برهکهبهتوسعهر راهداریکمککرد)اینتوسعره از طرورعرمرله
ثروت"مسیعمره دورهشل(.جابههاتأمینما یمی"تخجیهر جایینیرویکاردراین

"دنریرایدوشک میفاوتداشتمیکیبه بره شک م اجرتنیرویکاراروپایی
وجلیل")مناطقمعیللسفیلپوست برود سررمرایره نشین(کهمکم م اجرت

ودیگریبه نررمسریرری شک م اجرتنیرویکارهنلیوچینیبهمرنراطرق
یرانیمه نرمسیریج انبود.انرچهم اجرتنیرویکارازمناطقنررمسریرری
ممنوعبود.نیمه  نرمسیریبهمناطقمعیللاکیلار

ازایرنمریسختکنیرلپسازجنگج انیدووانیقالسرمایه و رویمشرل
ورودهاییخا ماننل"ُدورزدنتعرفههلفجاییسرمایهفقطبهجابه بررای ها"

هایمیقاب درجر رانن اریشلهج انسوو)یاسرمایهبهبازارهایمحافظت
برهنرفت.و یجابهداریپیشرفیه(انجاومیسرمایه کرار نریرروی شرکر جایری

هایهایانیمهمسیعمرهتعلادیکنیرلشله(ازمسیعمرهم اجرتنیرویکار)به
ازسابقوکشورهایوابسیهبهکشوراسیعمارنررآمی دادمهم ونم راجررت

از و فررانسره هنلمپاکسیانموهنلغربیبهانگجسیانمازا جشایرومراکشبه
جاییسرمرایرهترکیهبهآ مان.دورانکنونیدرعوضمتغییریچشمگیردرجابه

ازازکشورهایپیشرفیهسرمایه کرار نریرروی داریبهج انسوووم اجررت
دو هرر اعرجری شر،اروپابهکشورهایپیشرفیهراشاهلبودهاست.انگریرشهر

جرا ربتغییرمازدیلناهسرمایه تروجرهداریمیافیننیرویکارارزانبودهاست.
جاییسرمایهونیرویکارداریمجابههایاعجیاقیصادسرمایهکهمجریاناین

راشناسنلودرواقعنبوِدجابهرسمیتنمیراحییبه جاییسرمایهونیرویکرار
کرارد ی تجارتکاالوخلماتمی داننل.کشوریکهنسبتسرمایهبهواحرل

سررمرایرهتوانلبهنمی آنبیشازایننسبتدرکشوردیگریباشلم اینکشرور
پرربر راترینراهراانیخابمیهمیند ی راحتعادرکنل.به کنلوکاالهرای

)سرمایه(رابهکشوردووعادرومحصوالتُپرکارَبر)نیرویکار(رادرمرقرابر 
نرلاشریرنکنل.تشریحچنینا گوهایتجارتیواردمی وجرود ایدرواقعازراه
 جاییسرمایهونیرویکارمنقشیتوجی یدارد.جابه

نرظراونونهتشخیصمیانراقیصادهای"غا ب"بورژواییاین در دادنلکه
شرلنرلناهمجبورمیجاشلندارنلمآنداریسرمایهوکارقابجیتجابهسرمایه

ایدیگرتودیحدهنل)ونههم ونتابعیازایرننونهتجارتمحصوالترابه
هرایریجایی(مازجمجهتجارتبراساسجغرافیایامکانرشلدرمنرطرقرهجابه

هاییکهتمایجیبهتجارتنلارنلمباوجرودخا .اینبلانمعناستکهمنطقه
ترجرارتشلتبهآنتو یلکاالهاییکهمنطقهدیگربه بررای هانیازداردمبایل

اسرت"باز"شونل.اینامربه امپریا یسرم طورخالعهمسیجشورویاروییباپلیلهر
کننل.کهنظرپردازیتوجی یاقیصادهای"غا ب"بورژوازیازآنججونیریمی

عرنرعرت برییانیامبراینمونهمکشورپیشگاوانقالبعنعییماینانقالبرابا
هرمریرنبافیشروعکرد.و یبرییانیاتواناییتو یلپنبهخاورانلاشتوبهپارچه

سررزمریرن کرنریررل بره دوردسرتد ی اینکشورپیشرفیهدرعنعتم هرای
خراونرمسیرینیازداشتتابیوانلبهنرمسیریونیمه پرنربره مقلارنیازخرود

نرظرریرهسراییتأمینکنل.بنابراینمهنگامیکهافسانه هایتجارتبراسراس
فررایرنرل۳منلی"هایب ره"عام  کره ودرعریریری در شرونرلم کنارن اشیره

میوقفشلهاستو"عام "برخورداریازعام  ازها"ظاهرار ها"تواناییعربرور
مری غریررمرمرکرن شرود.مرزکشورهارانلارنلمنادیلهنرفین"امپریرا ریرسرم"

همینکارراانجاومی دهنل:امپریا یسمرااقیصادهای"غا ب"بورژواییدقیقار
مری ایرن کرارنادیلهنرفیهوتجارتراتابع نریرروی و سررمرایره کره دانرنرل

 شلنینیسینل.شلنیومباد هجاجابه
درآمِلشرقیبهاروپایغربیکهتحتتأثیرپلیلهم اجرتازهمسایگانکم

نرآباالیبیکاریاستمممکناستدروهجهنخستجا بتوجهباشل.و ری
رآم اجرتفقطبهمنطقه دارنرل کرار نریرروی کرمربرود هاوکشورهاییکه

دهل.درج انیکهبیکاریدرهمهجایآنوجودداردمهنوزم اجرتبهنمی
مریمنطقه عرورت نریررد:هاییکهسطحدسیمشدباالتریدارنلبهدود یر 

نررفریرن درنرظرر برا نخستمانگیشهفردیبرایدریافتدسیمشدبیشیرحیی
تر)یاشررایرطاحیمالبیکاریمودوومردایتم اجرانبهدریافتدسیمشدکم

ازطوریکهچشمکاریبلتر(نسبتبهافرادبومیمبه بر ریرر انلازشغجیآنان
غرربریمردوبومیاست.اینامراینتناقضراروشنمی اروپرای کنلکهچرا

توانلم اجرانیازشر،اروپاکهاززمانفروپاشیسوسیرا ریرسرمزدهمیبحران
 رکودکام راشاهلبودهاستج بکنل.

ازهایدونانهمرتبطباج انیپلیله سازیعصرحادرمم اجرتسررمرایره
ازکشورهایپیشرفیهبهبخش کرار نریرروی هاییازج انسووموم اجررت

جاراتضعیفهایطبقهکارنردرهمهاینکشورهامجنبشج اندووسابقبه
و هاکننل.اینپلیلهمی موجبتضعیفجنبشکارنراندرکشورپریرشررفریره

هم نیندرکشورمقصلسرمایهم اجراست)زیرادرغیراینعورتممقصل
آنرانشل(.موقعیتکارنرانم اجرکهچشمدیگریانیخابمی انلازاشیغرال
بهسازمان شود.بنرابررایرنمدهینشلنآنانبسیگیداردنیشتضعیفمیدقیقار

سرمرت بره کرارنرر طربرقره سروی درسطحج انیمموازنهقلرتطبقاتیاز
 کنل.دارانتغییرمیسرمایه

داریباآنروبرواستمنجرخواهلاینامرتن ابهتشلیلبحرانیکهسرمایه
جاییسرمایهونیرویکارمافشایشس ممازاددرتو ریرلشل.نییجهن اییجابه

درآمرلج انیاستکهتقادایک راکاهشمی از دهلمزیرابخشبیشیری
مریکارنراننسبتبهمازاداقیصادیبرایمصرف طرنرششانهرشیرنره شرود.

بررایداریمعاعرایناستکهجسرتسرمایه  رجروجرانره کراهرش وجروی
 بستبحرانیطوالنیکشانلهاست.هاینیرویکارمسیسیمرابهبنهشینه

-------------------------------  
مری”factor endowments“منلی"یاهایب ره"عام .۳ دهرنرلمنشران

منظورتو یلعنعییدراخییارداردیککشورچهتعلادمنابعبرایب رهبردنبه
 ها(.منابعیچونکارنرمزمینمپولمکارآفرینگی)آدو-
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هایمیوسطسریالنرکرانیریجنبشپرقلرتقشرهایزحمیکشوطبقهشک 
وازاواسطفروردین ماهجاریوتظاهراتعلهاهشارنفریدرپاییختمکجمبروم

آن در وش رهایکوچکوبشرگسراسرکشورکره کرارنرران کشراورزانم هرا
جمعیاسیعفایدسیهانلدرهمانروزهایاولبهجوانانحضوریپررنگداشیه

قریرمرت کابینهدو تمنجرشل.فقرزدنیزحمیکشانمفساددو ییمتوروشلیل
برودهارزا،عمومیوسوختمونبوددموکراسیعام  مرردو هایاعجیخشرم

درهایتحوالتسیاسیاخیرسریالنکامیاست.درس توانلبرایفعاالنچر 
 کشورهایدرحالرشلآموزنلهباشنل.

برههمدرزبانسین ا یروی )" ARAGALAYA"آراناالیا")" مرعرنرایرفیره
رسانیمتأمریرنتع لاتسوختمبارزهاست.کشورسریالنکادرتالشاستتابه

برااشجامهعم بپوشانل.مردودرخیرابرانموادغ اییوما ی مربرارزه در هرا
فرورینوییبهنیازهایانلکهدرپاسخدو یی شاندرمانلهاست.آناناسیعفرای
وزیرنماینلهپار مانازجمجهنخست۰۰۷جم ورنوتابایاراجاپاکساوتمامیرئیس

ای"نوتابرنرردماهینلاراجاپاکساراخواسیارنل.شعاربسی کننلهاینمبارزهتوده
نیریجم ورنوتابایابایلازسمیشکنارهبهآنجاییکهآملی"استمیعنیرئیس

جم وربرایخوشنودساخینمعیردانباشکرسرتهایرئیسکنل.تماوتالش
ایازدستکشیرلنمواجهشلهاست.تاپیشازانیشارایننشارشمهیچنشانه

شودمبجکهدرحقریرقرتآمیشدیلهنمیطورعملهمسا متهایبهازایناعیراض
 یابنل.هایکشورنسیرشمیتلری دردیگربخشبه

بررایاعیراض کرود خرواسریرار هادرسریالنکاهنگامیآغازشلکهکشاورزان
دراخریریرارمحصوالت بره شانشلنل.دو تتقادایآنانرانشنیلهنرفتمزیرا

ن اشینکودشیمیاییبهکشاورزانتمایجینلاشت.دو تازکشاورزانخرواسرت
برردرنگبهکشاورزیآ ییاارنانیکرویآورنل.تصمیمدیوانهکهبی کره واری

تفاوتیوشانمنجرنردیل.بیکشاورزانتحمی شلبهازدسترفینمحصوالت
تربراهریبی شراهرل درمرانرله توج یدو تسببشلکهبسیاریازکشراورزان

هایکشاورزیفرآورده فررآورده۱۲شانباشنل.کاهش ترو ریرل هرایدرعرلی
هایاعیرادیسرراسرروبیشجنبشزراعیمخشمکشاورزانرابرانگیختوکم

 هایکشاورزیرافرانرفت.منطقه
ترورو و سروخرت طبقهمیوسطهمکهازافشایشنان انیوبلونکنیرلب ای

حررکرتزودیبهخشمگینشلهبودبه ایرنایرن پریروسرت. اعریررادری هرای
شرلنرل.اعیراض آغراز هامخودجوشوبلونرهبریسیاسییافراخوانحشبری

بررایهایسیاسیوحیااتحادیهافشونبراینمبسیاریازحشب کرارنرری های
ازنیریایناعیراضاینکهازماهیتمرهبریموسمت نرلاشریرنرل هاشناخیی

زودیمشخصشلکهاینجنبشاعیرادیازسرویهادوریجسینل.امابهآن
هیچانلیشهونرایشسیاسیوابسیهنیسریرنرل.شودوآنانبهجوانانرهبریمی
کشروردهلخشممشیر همپیونلمیچیشیکهآنانرابه چرپراول شانعجریره

 است.
 

 پی ینه تاریخی  
اسریرقرالل۳۱۰۱/    ۳۲۱۸سریالنکادرسال و ازاسیعماربرییانیارهایییافت

قرلرتدستآورد.طبقهزمینخودرابه دارانفهودالوبورژوازینوپاباهمزماو
نماینلنیازحشبمجیمیحلنخرسریریرناسسنانایاکهبهدستنرفینل.دیرابه

سریراسرت رارئیسدو تپسازاسیقاللشل.نماینلنانطبقهحراکرمم هرایری
هایمردونبود.ناامیلیفشاینلهدرمیانمردوبهسودتودهبهدرپیشنرفینلکه

بره سرریرالنرکرا آزادی رهربرریانشعابدرحشبمجیمیحلنمودیافتوحشب
 بانلارانایکهتشکی شل.

برردنهایبانلارانایکهتفاوتانلکیباحشبمجیمیحلداشت.اوپریرشسیاست
ایمانرنرلهایاجیماعیهایرفاهیمعینیراآغازکردوبرب بودشاخصطرح

هامتأکیلورزیل.پسازتروربانلارانایکهمهمرسررشآموزشمب لاشتموجشاین
اقرلاوسیریماووبانلارانایکهنخسییننخست راوزیرزنسریالنکاشل.او هرایری

هاییازاقیصادماننلبانکلاریوعنایعآغازکرد.اورونرلبرایمجیکردنبخش
جایگشینیقانوناساسیدوراناسیعماربرییانیاراباقانوناساسیجلیلدرسرال

کارهمبلونقصلتغییرهاینیمهحالماینناورهبریکرد.بااین۳۱۷۳/   ۳۲۱۰
آشرکرارهایاعالحاتبورژوایینظاوسرمایرهکام کشورممحلودیت را داری

برا ساخت.تالشبراینبودکهناامیلیناشیازدو تحشبآزادیسریرالنرکرا
برانگیخیناحساساتنژادیوقومیدامنبشنل.ناسیونا یسمسین ا یسربجنرل

غرمکردوفعاالنهازسویطبقهحاکمتشویقشل.اینترفنلبره انرگریرشطررزی
چرنریرنکشوررابرایچنلدههبهآشفیگیداخجیوطوالنی داد. سرو، ملت

آملیسببشلقووبومیتامی درسریپیش ۳۱۰۱/    ۳۲۱۸النکاکهازسال

 کناررانلهشود.ازحقو،ش رونلیمحرووشلهبودمبیشیربه
سرالجی انریرخرابرات در آرجایواردنازحشبمجیمیحلباشعار"فقطسین ا ری"

قرانرون۳۱۷۳/  ۳۲۱۱ سیریماووبانلارانایکهراشکستداد.اوپسازاینپیروزی
نرظراو۳۱۳۳/  ۳۲۸۱اساسیرادرسال بره تغییردادوکشورراازنظاوپار مانری

ازترتیبقلرتزیادیبهرئیساینجم وریتبلی کردوبه و شرلم جم وروان ار
درنظراقیصادسیاست کره هایبازارآزادپیشینرفت.شفافیتوپراسرخرگرویری

بره تررتریربنظامیدموکراتیکبسیارموردنیازبودقربانینظاوجلیلشل. هرمریرن
قروهنظارتوموازنهدرمف ووجلاییسهقوهدرحکومتنیشبه شرل. دورافکنرله

کرردنقضائیهوتشکیالتدو ییاسیقالل بررآورده ابرشار شانراازدستدادنلو
 هایسیاسیحاکمشلنل.هایحشبخواسیه

اجیماعی-بنابراینماساسبحراناقیصادیکنونیدربطنتاریختوسعهاقیصادی
 سریالنکان فیهاست.

 
 پیدایش بحران کنونی

وطورفشایرنرلههاینو یبرا ین فیهاستکهبهپیلایشبحرانکنونیدرسیاست
ازحلبهوارداتمهارادرسریالنکاهلایتکردهاست.وابسیگیبیشدرپیدو تپی

نریرازهرای بره قربانیکردنکشاورزیداخجیورشلعنعییبهپایپاسخرگرویری
وسرمایهخارجیماقیصادآنراویرانساخیهاست.طرح نرشاف زیرربرنرایری های

عرنرعرت همراهبافسادمبراینمشکالتافشودهاست.یکیازمشکالتاخریررم
کررونرانردشگرییعنیسیوناعجیاقیصادکشوراستکهدرطولهمره نریرری

تررروزیمردوراچشمگیررهایتحمیجیبرکشورتیرهبشلتآسیبدیلهوقرنطینه
دشرواریبه-دو تکنونی-ساخیهاست.دو تنوتابایا هرامجایرسیلنیبهایرن

ایراتصویبهایما یاتینسیردهچنلمشک دیگرراهمپلیلآورد.دو تکاهش
درعلیدرآملدو تمنجرشل.اینکاهشما یاتبرر۰۰کردکهبهکاهشحلود

جرامرعرهدرآملهاییبودکهمشمولما یاتمسیقیمبودنلوبه براالی قشرر سرود
بررب انهیاریرسانلنبهطبقهحاکمبهانجامیل.چنینتلبیریبه "غرجربره منرظرور

برود. طربرقره بحراناقیصادی"درپیشنرفیهشلو یهلفشسودرسانیبهایرن
نرجراتطورکهتجربهج انینشاندادهاستمدادنامییازبهشرکتهمان و هرا
تر ریسازد.زیرامیهاماقیصادراازبحرانرهانمیآن وبینیمکهبیشیرر دسریران

 شانمبیالهسینل.طبقهمیوسطهنوزبهازدستدادندرآملوانلوخیه
برربردنلمدسیوررئیسدرحا یکهمردودردردومصیبتبسرمی مربرنری جم ور

ترو ریرل تغییرنان انیازکشاورزیشیمیاییبهکشاورزیآ یعادرشل.کاهشدر
هایاساسیماننلبرن شلودو تمحصوالتزراعیباع کمبودبرخیازفرآورده

ترتیبزیاناینایکالنافشایشدادوبهناچارکمیتنیازهایوارداتیراباهشینهبه
وهنگفییبرایاقیصادشپلیلآورد.چنینپلیله ایمتنشوتشویشمردوعادی

 شانرانیشبیشیرکرد.هایخانواده
هایاعجیش رونلاندرآمل.مردوعورتیکیدیگرازنگرانیشلهبهفسادن ادینه

مریوسازطرحساخت را فسرادانرگریرر دیرلنرل.هایزیربناییعظیموزدوبنلهای
خوانیوپیونلهایسیاسیدررسیلنقراردادهابهکسانیردوبللشلنرشوهوهم

 کننلهبود.خا تعیین
ترلریر به۳۱۷۱/    ۳۲۱۸کسپاسخگونبودمازسالرییسقوهاجراییکهبههیچ

را مرجرریره قلرتخودراتثبیتکرد.تصویباعالحیهبیسیمقانوناساسیمقوه
هرررسیمتالفییاپاسختوانمنلساختکهبلونترسازحساب بره دسرت نویی

خرارج۱۷شودکهدرچنلدههاخیراقلامیبشنل.برآوردمی کشرور میجیارددالراز
قروه نربرودن شلهواینامرپسازتصویباعالحیهبیسیمافشایشیافیهبراشرل.

برلونایمسیق بهقضائیه قرانرون اینمعنابودکهبیشیراینکارکردهایخرالف
شلنلمبلوننوشما یکناررونل.چا شباقیبماننلوحیاانربهچا شکشیلهمی
هاآورد.اکنونمردوخرواسریراراینامرخشممردورابرانگیختوآنانرابهخیابان

نوموبازنشتبهنظاوپار مانیازشرکر  غواعالحیهبیسیممتشکی دو ییپاسخ
 انل.کنونیریاستاجرایی
هادرکابینههایمردومباتغییرچ رهاشازخواستنردانیاو یهدو تپسازروی

ووروداعضایجلیلموافقتکرد.اعضایجلیلدو تچنلروزپیشاعالوکردنرل
ازآماده جرلا انلاعالحقانوناساسیواحیایحکومتپار مانیرابررسیکنرنرل.

بره کرنرونری برحرران همهاینتلبیرهامدو تتصمیمنرفتبراینجاتکشوراز
 ا مججیپولرویبیاورد.عنلو،بین

معنایاینا مججیپولبرایدریافتواویاکمکما یبهرویآوردنبهعنلو،بین
ترعرلیر استکهکشورواو و دردهرل ترن نیرنلهبایلبهپ یرششرایطنونانونی

مر اکرراتساخیاریدراقیصادکشورراپیادهوبهاقلاو هاییریادییدستبشنرل.
شرلها مججیپولازهمبیننماینلناندو تسریالنکاوعنلو،بین آغراز اکنرون

هایبخشدو ییماعالحقانونکارمسازیشرکتاست.شرایطیماننلخصوعی
ایهادرن ادهایخلماتریهاییبرایاجرایتس ی افشایشقیمتتصویبقانون

مرانرنرلماننلبر،مآبموجشاین  روکرس هاموکاهشما یاتبروارداتکاالهای
مرودروعخودرووجشایرن درهرایریهرام کره انرل

بررایم اکراتمطرحمی شونل.پیشنر رادهرایری

 سیماى مبارزه در سریالنكا

  ۵۰ادامه  در صفحه 



۵۰۴۵اردیبهشت  ۵۱دوشنبه    ۵۲   ۵۵۱۱شمارۀ    

اوکرایندرشر،اروپاادامهداردوسی تسجریرحرات-درحا یکهجنگروسیه
ایرنقلرت ترا اسرت هایغربیدراروپاوآمریکابهسویاوکرایندرجریران

کرهپایان"بهسودجنگ"جنگبی افروزانهم نانادامهیابل؛درودرعریریری
خرودهایغربیبااسیفادهازامکاناتسیاسیورسانهقلرت ییوتبجریرغراتری
های"غرب"براین ارنلکهازاوکراینوتالشهایدیگررازیرفشارمیدو ت

مرطررح پریرش پیروزیدراینجنگجانبلاریکننل؛اکنونایننظربیشاز
برشرگشودکهکشورهایدرحالتوسعهمکشورهاییکهجشوقرلرتمی هرای

غریررمریرعر رلهرا"م-اقیصادی نظامیج اننیسینلمبااحیاوتقویت"جنبش
قرلرت مودعمسیق خودرادرجانبلاریازعجحوهمسونشلنبااینیاآن
برا میخاعمبگیرنل.جنبشغیرمیع لهایاکشورهایغیرجانبلاروناهرمرسرو

جنگسردشک نرفرتم۳۱۱۲هایبشرگوقتمدرسالقلرت ودربحبوحهر
وجرود یعنیزمانیکهدواردوناهبشرگسوسیا یسییوامپریا یسییدرج ران

درداشت.باوجوداینکهدو ت هایسوسیا یسییدراتحادشورویودراروپرا
خرود حلودسیسالپیشفروریخینلماین"جنبش"هم نانبهمروجرودیرت

ایرن۳۰۲ادامهدادوامروزه عضرو کشرورهرای عضودارد.مجموعجمعیرت
درعلک جمعیتج ان۷۱ونیممیجیاردنفرمیادرحلود۱جنبشنشدیکبه

درعلاست.ایراننیشاز۳۱٫۷استموس مآن ادراقیصادج انمنشدیکبه
۳۱۷۸سال ۳۱۲۳عضواینجنبششلوازسرال ایرن۳۱۲۱ترا ریراسرت

سازمانرابهع لهداشت.درحالحادرمجم وریآذربایجانریاستجنبش
رسل.قراراستنوزدهمیرنغیرمیع لهارابهع لهداردکهامسالبهپایانمی

بعلرابه نشستسراناینجنبشدرکشوراونانلابرنشارشودکهریاستدورهر
 ع لهخواهلداشت.

و-طورکهاشارهشلمدرپیوقوعجنگروسیههمان اوکراینوتالشآمریکرا
برااروپادرزیرفشارن اشینکشورهایکوچک تربرایهمراهیوهمسرویری

برههایبشرگوتحریمنظامیگریقلرت هایاقیصادیعجیهروسیهماکرنرون
طررفبنلیدرمیاندو تنوعیدسیه آن یرا هایج انبهجانبلاریازاین

برهدامنزدهمی-ونهبهسودعجح-جنگ شود.دراینمیانمدو تاوکراین
برنرلیریاستو ودیمیرز نسکینیشباتماووجودبرآتشاینمرزکشیودسیه

کشرورهرایمی اوکراینماز دمل.براینمونهمدیمییریکو باموزیرامورخارجهر
"انرر اروپاییخواستکهازممنوعیتخریلنفتروسیهحمایتکننلوافشود:
جرنرایرات در کشوریدراروپابهمخا فتبااینتحریمادامهدهلماینکشرور

ازنریرریروسیهدرخا اوکراینشریکاست."ومشابهچنینمودرع هرایری
شرلههایدو ییآمریکاوقلرتزبانمقاو بریران اروپانیش هایبشرگاتحادیهر
جم رورید ی نیستکه والداسیجوامنامشدپیشیازانیخاباتریاستاست.بی
مرقرصرربرزی ممی اوکررایرن پوتیندرجنرگ نویل"ز نسکیوبایلنبهانلازهر
 هسینل."

ازدرچنیناوداعیاستکهمحاف سیاسیورسانه زیرادی شرمرار در یری
مخا فجنگوشعجه درکشورهایج انکهاساسار کرنرونری ورکردنجنگ

آنهسینلوبرایبرقراریآتش براربسوعجحتالشمیاروپاوادامهر کنرنرلم
دیگربهمودوعپرهیشازهمسوشلنبااینیاآنقلرتمیجاوزومریرخراعرم

آفرریرقرایانل.خانمنونیوبکوهجهتوجهنشانداده المپژوهشگرسیاسیاهر 
مطجبیدراینبارهنوشیهاستکهحاوینکاتشایانتروجر ری جنوبیماخیرار

 است.
واینپژوهشگرازجمجهبهایننکیهاشارهمی جرنروبری "آفرریرقرای کنلکره

درواکنشبهجنگدراوکراینم کشور[که۷۸کشورهایدیگری]درمجموع
مجمععمومیسازمانمج میحل۳۸نیری]دررأی قطعنامهر فروردین[دربارهر

عجیهفلراسیونروسیه]وتعجیقعضویتاینکشوردرشورایحقو،بشرایرن
هسریرنرل...ا مججیروبرهسازمان[رأیممینعدادنلمباانیقادهایشلیلبین رو

اغجبفرضبرایناستکهرأیممینعبهاینمعنیاستکه]اینکشورها[از
 کننل."ت اجمروسیهحمایتمی

شودکهناهرمرسرونلرتبهاینمودوعفکرمیشودکه"بهنویسنلهمی کرمی
روسریره-بودن -دراینموردپرهیشازهمسوشلنباآمریکاومیحلانشیابا
جرمر رورطورکهیوسی بروزتییومرئیستوانلمودعیاعو یباشل.همانمی

شرخرصریرتوقتیونسالویموجواهر ع ن رومنخست دو وزیروقتهنرلم
)NAM(اعجیبنیادن ار'جنبشغیرمیع لها' در مشریررکری ۰۰مدربیانیهر

های[بیانکردنلمسیاستغیرهمسوییبابجو ۳۱۱۱دی۳]   ۳۲۷۱دسامبر
بی نشرانقلرت...نشانهر انفعالهمنیست.اینسیراسرت طرفینیست؛نشانهر

سیاستمثبتمفعالموسازنله برهدهنلهر ایاستکههلفشعجحجرمرعری

مثابهپایهواسراس
جررمررعرری امررنرریررت

 است."
هررجرره درخررانررم ال

 نررکرریررهر برره ادامرره
دیررگررری جررا ررب

می کره:اشاره کنل
جر رانری "جرنروب
]کشرررررورهرررررای

درتوسعه نیافیهیرا
حالتوسعه[بیرش

 درعرررررل۸۲از
را جمعیتجر ران
داده درخودجای
استمبااینحرالم
'جنوب' کشورهای

نراوهایبیننیریدرسازمانبهطورن ادینهشلهازهرنونهتصمیم بره ا مججری
بین کشرورهرای شونل.ا مججی'کنارن اشیهمی'جامعهر کره اسرت دهره چنلین

کره 'جنوب'خواهاناعالحسازمانمج میحلهسینلتاازبازیمجموععفرر
میراثذهنیتجنگسرداستمدورشود.نابری وا لسموزیرامورخارجهوقت

او[ازهنریکیسینجرنق می۳۱۱۸]تابسیان۳۲۳۲شیجیدرژوئن کنلکهبره
توانلازجنوببیایل.تاریخهرنشدرجنوبساخیرهچیشم مینمینفیهبود:'هیچ

واشرنرگریرنشودمبهُبنمرینشلهاست.محورتاریخازمسکوشروعمی از رودم
اهرمریریریرود.آن هدرجنوبرآمین ردموسپسبهتوکیومیمی دهلمهیچ

 نلارد."
 ۳۲۳۱/۳۱۱۰نویسنلهسپسازجاجاواچوکوموزیرامورخارجهنیجریهدرسرال

سازمانمج میحلدریادمی ایرن۱۲کنلکهدریکججسهر سرال آن سپیامربرر
فرقرطسؤالرامطرحکرد:"آیااینسازمانمی خواهل...کهکشورهایآفریقایی

هایخوددرموردهرراعضایظاهریباشنلمبلونهیچحقیبرایبیاندیلناه
اسرت قررار مودوعخا درن ادهایم مسازمانمج میحل...؟آیامافقرط

 هایخوبیباشیم؟"ب ه
کشرورهرایهایبشرگموبهامروزهنیشقلرت آمرریرکرام ویژهدو تامپریا یسیی

بیننلکهبایلبنشینرنرلهایخوبی"مینیافیهیادرحالتوسعهراهنوز"ب هتوسعه
 ترها"برایآن اتصمیمبگیرنلموشجوغنکننل.تا"بشرگ

کنلکه"زمانآنرسیلهاستکهجنبشغیرمیعر رلهرانویسنلهسپستأکیلمی
احیاشود.جنوبج انیکشورچینراداردکهدومیناقیصادبشرگج اناست.

نروآوریکشورهنلراداردکهیکیازکشورهایپیشرودرمراقبت هایپششکیو
کره اسرت فنیاست.آفریقاباجمعیتروبهرشلشمدارایمنابعطبیعیغرنری

فناوریهوشمصنوعیکهبه بررایبرایتوسعهر و اسرت سرعتدرحالرشرل
 عنایعانرژیپا موردنیازاست."

یرا نراهرمرسرویری شرلهر حریرات نویسنلهبراینعقیلهاستکهجنبشتجلیرل
غیرمیع لهاانربرایایجادن ادهایجلیلوساخینسپرهایمحافظدربررابرر

روسریره-جنگاقیصادیآمریکاعجیهکشورهاییماننلکوباوونشوئال -واکنون
مرا ری خرودمرخریراری تالشکنلمامکانموفقیتزیادیداردمودراینرونرلم

 مودوعیبنیادیوبسیارم ماست.
بررزیر ماینپژوهشگرآفریقایجنوبیدرادامهمی )شرامر  نویسل:"برریرکرس

نوینراداردموشانشدهکشرور روسیهمهنلمچینموآفریقایجنوبی(بانکتوسعهر
آفریقایجنوبیم ایرجراد عضوجامعهتوسعهر را جرنروبری آفریرقرای بانکتوسعهر

]برانرکانل؛بااینحالمذخایرکشورهایعضواینبجو کرده در وهاهنوز هرا
فرراهایاروپایینگ لاریمین ادهایپو ی[آمریکایاپاییخت آن زمران شود.

مریروجره و رسیلهاستکهرهبرانکشورهایجنوبج انازخواببیلارشونل
برهشونلکهباتوجهبهجنگاقیصادی ایکهاکنونعجیهکشوریماننلروسیره

تردرجنوبج انهیچخودمرخریراریراهانلاخیهشلهاستمکشورهایدعیف
 معنادارینلارنل.

کرردن"وقییمشخصاستکهغربمی نرابرود بره توانلبرایخودشتصمیم
سریراسرتم کشورهایدیگربگیردمزمانآناستکهدرموردچگونگیپیشبررد

ایکهاکرنرونهایاقیصادیاقیصادموسیاستخارجیتجلیلنظرکنیم.سالح
شودمعجیهکشورهایدیگرینیشبهکارنرفیرهعجیهروسیهطراحیواسیفادهمی

 خواهلشلکهجرئتکننلدربرابراوامرواشنگینسرخمنکننل."
راکنلکهفعا یتنویسنلهسپساشارهمی هایکشورهایعضوبریکسفضایی

عرقریرلتریمهاییکهدرنظاوباتماوتفاوت-برایکشورهایجنوبج ان هرای
دارنرل براز-فرهنگیمسیاسیمواقیصادیخود

پریرلا کردتاراهیبرایهمکاریواتحادعرمر 

باز هم دربارٔه ارتقاى جنبش 
 »غیرمتعهدها«

  ۵۰ادامه  در صفحه 
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کرهبراساسآماروارقاوجلیلهشینه هاینظامیکشورهایج ان
بین ۷روزدوشنبه )SIPRI(ا مججیپژوهشعجحاسیک جممؤسسهر

هاینظامیکشورهایج اناردیب شتمنیشرکردممجموعهشینه
بره۲٫۱نسبتبهسالپیش۰۲۰۳درسال و درعلافشایشیافرت
 میجیارددالررسیل.۰٬۳۳۱
روسریرهم۰۲۰۳درسال مکشورهایآمریکامچینمهنلمبرییرانریرام

تررتریرب بره جنوبی فرانسهمآ مانمعربسیانسعودیمژاپنموکرهر
دربیشیرینهشینه کشرور ده ایرن هاینظامیج انراداشریرنرل.

نظامیداشینلکهسه۳٬۷۱۸مجموع چ اروکر میجیارددالرهشینهر
نظامیج اندرآنسالبود.  هشینهر

نظامیرادرسال داشیرنرلم۰۲۰۳چ ارکشورازدهکشوریکهبیشیرینهشینهر
هرایهشینره  عضوائیالفنظامیناتوهسینل.درمجموعنشدیکبهنیمیازک 

آمرریرکرام۲۸۰میعنیرقمیمعادل۰۲۰۳نظامیج اندرسال دالر میرجریرارد
درمیعجقبهاینچ ارکشوربود.پن کشوریکهبیشیرینهشینه هاینظامیرا

سالموردنظرداشینلمبهترتیبآمریکامچینمهنلمبرییانیاموروسیهبودنلمکه
  هاینظامیج انبهآن اتعجقداشت.درعلک هشینه۳۰رفیههمروی

مشبورمدو ت هاینظامیخودرادرسرا ریهایج انهشینهبهنشارشمؤسسهر
نریرریافشایشدادنلکهبیشیراقیصادهاپسازیکسالدشواریبهد ی همه

 تلری شاهلرونلب بوداقیصادیبودنل.مبه۳۲-کوویل
جر ران۰۲۰۳سال کشرورهرای هفیمینسالمیوا یبودکهمخارجنرظرامری

بره جر ران م کورمامروزهمخارجنظامری افشایشیافت.براساسآمارمؤسسهر
 درعلک تو یلناخا صداخجیج انرسیلهاست.۰٫۰

هرشیرنره هرایدرمیانهمهکشورهایج انمآمریکاهم ناندارایبیشیرین
هرشیرنره هراینظامیاست.باتوجهبهنرآرشلتو یلناخا صداخجیآمرریرکرام

بهمیشان۰۲۰۲نظامیآنکشوربهنسبتتو یلناخا صمجیدرمقایسهباسال
۳٫۱ سرال در ۰۲۰۳درعلکاهشیافتماماک مخارجنظامیآن ۸۲۳بره

از۱۱میجیارددالررسیلکهازنظررقممطجقم میجیارددالربیشیرازسالپریرش
۰۲۰۳هایدفاعیآمریکادرسالآنبود.هشینه برر ترو ریرل۱٫۷برا رغ درعرل

 ناخا صداخجیآنکشوربود.
نظامیمهفتکشورمیحلآمریکایرا ازمیاندهکشوربرترج اناز حاظهشینهر
سرال در نظامیاینکشورهانیشافشایشچشمگریرری عضوناتوهسینل.هشینهر

سرال۰۲۰۳ در اروپرایری داشت.هم نینمشایانذکراستکههشتکشرور
کره۰هاینظامیخودرابهحلاق هشینه۰۲۰۳ داخرجری درعلتو یلناخا ص

هرشیرنره هرایخواستناتوبودمرسانلنل.چ ارکشورازدهکشوریکهبیشیرین
نظامیراداشینلمعضوناتوهسینل:آمریکامبرییانیامفرانسهموآ مان.اینچ ار

بره۲۸۰رفیههمکشورروی میجیارددالرعرفمخارجنظامیکردنلکهنشدیرک
بود.درمیاندهکشوربرتر۰۲۰۳هاینظامیج اندرسالنیمیازک هشینه

و هرنرلم چریرنم از ج اناز حاظمخارجنظامیمهفتکشور)یعنیبهغیرر
سرا ری در نظامیآن ا روسیه(ازمیحلاننشدیکآمریکاهسینلمکهک هشینهر

 میجیارددالربود.۳٬۳۱۰کهن شتمنشدیکبه
 سرال دفاعیخودرادر مریرشان۰۲۰۳ژاپنممیحلآسیاییآمریکامبودجهر بره

جنوبی۳۲۱۰درعلافشایشدادکهبیشیرینافشایشازسال۱ تاکنونبود.کرهر
 فر ررسرت ۳۲وعربسیانسعودیمدومیحلاعجیدیگرآمریکادرآسیانیشدر

  هاینظامیج انقراردارنل.کشوردارایبیشیرینهشینه
 

 چی ، هند، و روسیه

حرلود۳۳درحلود۰۲۰۳روسیهدرسال در نظامیداشتکه میجیارددالرهشینهر
قربر ۱٫۳ سرال بره درعلتو یلناخا صداخجیآنکشوراست.اینرقمنسبرت
م کورمبودجه۲/۰ ازدرعلبیشیربود.بهنشارشمؤسسهر اوکررایرن هاینظرامری
دالر۷٫۲درعلافشایشیافتوبه۱۰بهمیشان۰۲۰۳تاسال۰۲۳۱سال میجیارد

ایرن۱٫۰رسیلکه کره اسرت درعلتو یلناخا صداخجیآنکشوراست.نفینی
در-ارقاوهمگیمربوطبهپیشازآغازجنگجاریروسیه چریرن اوکرایناسرت.

از۱٫۱میجیارددالردربخشنظامیهشینهکردکه۰۲۱همانسال درعلبیشیرر
 بود.۰۲۰۲رقممشابهدرسال

نظامیهنل۰۲۰۳درسال ۱۳٫۳مهشینهر میجیارددالربود.هنلازاین حاظدرردهر
۰۲۰۳سّووکشورهایج انقرارنرفت.مخارجنظامیآنکشوردرسال تقرریربرار

 درعلبیشیرازسالقب ازآنبود.۳
 

 ایران، نیجریه، قطر، اسرائیل، عربستان سعودی
جرمر روری نرظرامری سوئلیمنیشرکردهاستمبرودجرهر طبقآماریکهمؤسسهر

ترحرریرمرغمدشواریاسالمیایرانمبه و هرامهایاقیصادیبرایاکثریتمرردو
 براینخسیینباردرچ ارسالن شیهافشایشیافت.بهبرآورداینمؤسسهمهشینهر

میرجریرارد۰۱٫۳بهرقم۰۲۰۳نظامیوتسجیحاتیجم وریاسالمیایراندرسال
سوئلیم"ایننخسیینباردر مؤسسهر اسرت۰۲دالررسیل.بهنوشیهر سالن شیره

مریکشوربرتراز حاظهشینه۳۷کهایرانجشو نرشارشهاینظرامری بره شرود."
 نظامیجم وریاسالمیایران مشبورمس مسپاهازک هشینهر درعرل۱۱مؤسسهر

مروردبرآوردمی سوئلیمیفاوتبا)در شود.نفینیاستکهارقاونشارشمؤسسهر
بریرنایرانمبیشیراز(ارقامیاستکهمؤسسه ا رمرجرجریهایدیگریمث مؤسسهر

 انل.مطا عاتاسیراتژیکمنیشرکرده
افرشایرش هرایدرمیاندیگرکشورهایدرحالتوسعهمنیجریهیکیازبیشیرریرن

 سرال نظامیساالنهراداشتمبهطوریکهدرمقایسهبا ۰۲۰۲بودجهر هرشیرنرهر م
 میجیارددالررسیل.۱٫۷درعلافشایشیافتوبه۷۳نظامیآن

کره۳۳٫۳معادل۰۲۰۳هاینظامیکشورقطردرسالهشینه برود دالر میجیرارد
  بود.۰۲۳۲برابررقممشابهدرسال۱٫۷تقریبار

 نریرش اسررائریر  نظامری سوئلیمهشینهر درعرل۱٫۳طبقنشارشآماریمؤسسهر
۰۱٫۱افشایشیافتوبه دالر۷۷٫۳میجیارددالررسیلموعربسیانبا مریرجریرارد

هشیمکشورهایدارایبیشیرینهشینه نظامیمدرردهر وهشینهر هایتسجریرحراتری
بین ا مرجرجرینظامیقرارنرفت.دکیردیگو وپسداسیجوامپژوهشگرارشلمؤسسهر

هاینظامیدرزمانریپژوهشعجحاسیک جممبااشارهبهاینکهاینافشایشهشینه
کروویرل ۳۲-بودهاستکهاقیصادهایج اندرتالشبرایمقابجهباپیامرلهرای

در۰۲۰۲بودنلکهدرسالپیشازآن) (منجربهانقباضاقیصادشلهبودمنفرت
جر ران سرراسرر در زمانیکهاقیصادهاباکاهش"نرآرشلواقعیبهد ی توّرو"

 درعلرشلکرد.۳٫۳هاینظامی"روبودنلم"هشینهروبه

هاى نظامى  مجموع هزینه
کشورهاى جهان پس از هفت سال 

از  ۲۴۲۵افزایش مداوم، در سال 
 میلیارد دالر گذشت ۲۴۴۴مرز 
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برررسریامیحاناتشرکتکننل."درآماریکهبه مررکرش سروی از هرایترازنری
دردرعلدانش۰۳جم وریمنیشرشلهماسیراتژیکریاست آموزانازتحصیر 

سرهانلمیعنیکشوربایکجامعهشبکهآموزششادبازمانله ونریرمآماریمعادل
ترحرصریر میجیوندانش ترر  برر آموزبازمانلهازتحصی مواجهاست.عالوه

دربسیاریازفرزنلانزحمیکشانمتأثیرپیاملهایدامنره مرجرازی آمروزش دار
برهنیریکرونابرسالمترواندانشدورانهمه فررزنرلانآموزان برر خصرو 

مرواردآنهاییکهدرباالبهزحمیکشانوهم نیننکیه هااشارهشلمدربررخری
مرنرجررمیأسفانهحییبهخودکشیدانش آموزاننوجواندرنقاطمخیجفکشرور

سرالدهیدرستطرحخواسیهشل.باسازمان در کشرور هایعنفیمعجرمران
و رایرگران آمروزش خرواسرت ن شیهمخوشبخیانهمطرحشلنجلیواعو ی

خرواسریره شرورایهمگانیدرسراسرکشورراشاهلیم.یکیاز اسراسری هرای
سرازیهماهنگیتشک  خصروعری هایعنفیمعجماندرواقعیتامرمتوقف

کافیبرایسرانهملارساست.  آموزشوتخصیصبودجهر
ترحرصریر درتمامیتجمع اعرجری هایعنفیاینتشک یکیازشعارهرای

طورکهدربرنامهرایگانوتوقفخصوعیسازیآموزشبودهاست.مانیشهمان
هرمر رونایمممعیقلیماینخواستمیعراحتمطرحکردهکنگرهششمبه بایل
هایمبروجواناندربرنامهحلاقجیجب هواحلدلدیرکریراترورییکیازخواست

بررنرامره ازبرایطردرژیموالیتفقیهقرارنیرد.تحققبخشیلنبهچنریرن ای
میحلنیروهایمیرقیوآزادی وطریقمبارزهر خواهبرایطردرژیموالیتفرقریره

 پ یراست.بارآنامکانهایزیانهمهسیاست

 ادامۀ  باز هم دربارٔه ارتقاى جنبش ... ادامۀ برپایى ساختار گسترده و سراسرى  ...

در کره کننل.بهبیاننویسنلهممقاومتاینکشورهادربرابرفشارشلیلی
روسریرهشورایامنیتسازمانمج میحلبهآن اواردمی شلتافقطعجیره

د گروکننله کشرورهرایمودعبگیرنلمنمونهر نریرسرت الزو ایاستکه
قرلرتنیافیهیادرحالتوسعهبرایهمیشه"ب هتوسعه هرایهایخروب"

انریرقرادی بشرگباقیبماننل.پیشازایننیشجنبشغیرمیع لهامروادرع
درعجیهبرخیازجنبه جرمرجره از هایسیاستخارجیآمریکانرفیهبرودم

آمریکابهعرا،درسال ترروریسرم۰۲۲۱حمجهر عرجریره ودراعالو"جنگ
سرعتجنرگکنلکهدرحا یکهآمریکابهالتوعیهمیج انی".خانمهجه

کرهسردجلیلخودعجیهروسیهوچینراتشلیلمی دارد انریرظرار و کنرل
کشورهایدیگرنیشباآنهمسوشونلم"اکنونطرداینذهنیتجنگسرد

آمیشقلیماستمکههلفشتقسیمج اندرامیلادهمانخطوطمخاعمه
و کرنرنرل طررد را درورتفوریدارد.کشورهایجنوببایلایندیرلنراه

کشورهابهقوانینبین ا مججیشونل.اینکهحقو،بشروخواسیاراحیراوهمهر
شودکهکشورهاییآن اراا مج فقطزمانیمطرحوبرجسیهمیحقو،بین
برهنقضمی واقرع در کننلکهغربیاازآن ابیشاریاباآن امخا فاستم

 ُسخرهنرفیناینمفاهیماست."
یرااینپژوهشگرسیاسیآفریقاییدرپایانمی نویسل:"جنبشناهمسویری

اجرازه غررب از و غیرجانبلاربایلاعیمادبهنفسوجسارتداشیهبراشرل
مرردو آن اخلمتبه نخواهل.رهبراناینجنبشبایلدر کننلکهوظیفهر
کره دهرنرل خودشانوحفاظتازمنافعمردوخودشاناستونبایلاجازه
آنر را بشرنان'باع شودکهمودعمسیق نگیرنرل. ورودبه'حجقهر وسوسهر
عرورتم بایلسرنوشتخودرابهدستخودشانبگیرنل؛درغیرایرن واقعار

خررده ثرروتهمیشهدرکنارخواهنلبودموس ممردوآن افقط از ریرشی
از آنم از برشرنری برخرش انباشیهشلهدراقیصادج انیخواهلبودمکه

 اسیثمارکشورهایجنوببهدستآملهاست."
-ترکردنجنبشکشورهایناهمسویاغیرمیع لقلرتمنلتروفعال باهمرهر

بررابرر-ایسیاسیبهمنظورایجادوزنه-هاییکهدارنلتفاوت اقیصادیدر
اسرتهایبشرگسرمایهقلرت داریونظامیگریامپریا یسییممودوعی

رونرلشایانتوجهوتأم .تقویتچنینسازمانیمی کرردن کرنرل توانلبره
افروزیوحفاظتازعجحموبهمشارکتبخشبشرنیازکشرورهرایجنگ

خودکمککنل.ج اندرتصمیم  نیریمسیق برایآینلهر

وبینرانرهترینمواقعمنظرتاریخیموهم نیندرحالحادرمغنی ترریرنم
براررفتایرانازشرایطفاجعرههاوپیشن ادهابرایبروناثرن ارترینتحجی 

 شود.نرانچ عردهشلهاستومیکنونیمازجانبنیروهاوتحجی 
کنلکهجنبشکارنریحشبتود ایرانباردیگربراینواقعیتتأکیلمی

هرایهاوانواعترفنلهایامنیییدرارتباطباتشرکر د ی سرکوبایرانبه
هایزردحکومییازسویسنلیکاییازیکسوموعمجکردن ادهاوتشک 

مررحرجرهدیگرمباوجودتالش در هایزیادزحمیکشانهنوز او ریرهر هرای
روبرهنیریوانسجاوورشلاستوباچا ششک  اّمراهاییم رم روسرت.

آزادی و حرقرو، هرایشواهلحکایتازآنداردکهدر اهمیتتوجهبه
حرقرو،مثابهابشارالزودرراهتشک دموکراتیکبه آوردن یابیوبهدسرت

عنفیوپیشُبردعلا تاجیماعیوتثبیتدسیاوردهایاینپیکارمدرحال
 رویشونسیرشاست.

نرمری-هایبنیادینمجیمبارزهدرراهایجاددنرنونی تروانرلدموکراتیرک
ُمربررو مرطرا ربرات بریرن درونری ترنرگراترنرگ بلوندرنظرنرفینرابطهر

دیرگررخواهانهوعلا تآزادی و کرارنرر طربرقرهر خواهانهونقشاساسری
برنرابررایرنم براشرل. مروفرق زحمیکشانوشرکتفعالآن ادراینمبارزهم

دهیوارتقایتواننظریوعمجیجنبشکارنریوزحمیکشاندرسازمان
وظرایرفکناردیگرنیروهایاجیماعیدرشرایطکنونیازجمجهم م تریرن

برانیروهایچ است.به برایرل چر  و مریر رنری و عالوهمجنبشمجی
والیریمسازمان دهیبلی سیاسیمیرقیودموکراتدربرابردیکیراتروری

خودغفجتنکنل.  س مخودرادراینمبارزهاداکنلوازاینوظیفهر
 

 ادامۀ نقش جنبش کارگرى و نیروهاى چپ ...

 هایبازنشسیگیماعالحقانون
طرح ایرنارائهر دارنرل. قررار هایبازنشسیگیداوطجبانهنیشدرف رستنفیرگروهرا

اجرادرآملنمبهیقینسنگینیبارمردوراافشایشخواهلهاپسازپ یرشوبهاقلاو
 داد.

هابرایترحرقریررکوشنلازایناعیراضشانمینرانبخشیازطبقهحاکموتوجیه
مرلارانحیادموکراسیبورژواییاسیفادهکننل.آنانخواسیارجایگشینیهمهسیاست

کرهها(هسینل.آناناسیلاللمیساالران)تکنوکراتمنیخبباالیهممیازفن کننل
اسرتساالرانکشورراازبحرانکنونیکهازسویسیاسیملارانبهفن آمرله وجود

تروجرهمایهنجاتخواهنلداد.ایناسیلال یبی استکههلفازآنمنحرفکردن
برحررانمردوازپیبردنبهریشه شرکرسرتهایواقرعری اسرت. کشرور در زایری

حرکرومرتهایریادییتجویششلهازسویعنلو،بینسیاست و پرول ا مرجرجری
مریهایاخیرشدراروپامبهساالرانراازنمونهفن یرونران و تروانویژهدرایریرا ریرا
نرشیرنرهروشنیمشاهلهکرد.بنابرایناینجایگشینیبه واقرعریهابرایمردو هرایری

اکرنروننیسینل.نشینهواقعیپیشرویمردومطا بهتغییرواقعیدرنظاواست.هم
دو رتخواست سروی از اسراسری هایجنبشاعیرادیازجمجهتأمینکراالهرای

وهایکنارههاییفراتررفیهوبهخواستناو نیریدو تمتغییردرشک حکومرتم
انل.دموکراسیواقعیمشنیلهشلنعلایمردوواعالحقانوناساسیتبلی شله

نرو ریربررا ریاحیراوبهآناستموم م ترازآنمدرورتپایاندادنبهاعرالحرات
والهایجنبشاست.تجربه اشرغرال اسریرریرتمهایاعیرادیمردمیاخیرماننل

جنبشمیلانتحریر)درمصرودردیگرکشورهایعربی(مججیقهزردهادرفرانسهم
درآنهایاعیرادیدردیگرکشورهانیشانربهوجنبش مرعریرردران سروی از ها

مانشرانهابهتوانلبرایجنبشمفیلواقعنردد.اینجنبشسریالنکاتوجهشودمی
اعیراضهایدهنلکهبرایرسیلنبهخواسیهمی هاشان:)ا(نسیرشیافیندامنهر

ایرادربرنیرردهایطبقاتیوتودههایکارنریودیگرسازمانچنلانکهاتحادیه
دارنرل.شفافوروشنیافیهوازنظرانلیشهایسازمانو)ب(رهبری دررورت بیرن

یازیبهزورمتغییررهم نینبایلتوجهداشتکهسرمایهما یوطبقهحاکمبادست
آسریربریهایاعجیهاتاآنجاییکهبههلفچ رهیاسازشبابرخی و شان طرمره

 اثرسازنل.هارابینیرنلتاایناعیراضکارمیشانرابهنرسانلتماوتالش
ایرنتااین حظهشمارزیادیازجوانانوبخشری در مریروسرط طربرقره از هرایری

درهاشرکتدارنل.حشباعیراض شررکرت بررای آغراز هایسیاسیاپوزیسیوندر
واعیراض هاتمایجینلاشینلمامااکنوندرهمبسیگیبااینجنبشناوبررداشریره

مروازیدهیاعیراضبخشمردوبهسازمانهاماننلجب هآزادیبرخیازآن هرایری
انل.هوشیارینسبتبهشگردهایطبقهحاکممپایبنلیبهمطا باتمردودستزده
 هادارنل.هاوسازمانداشییاستکهمردوازاینحشبهامچشمآننوییبهوپاسخ

 

 ...سیمای مبارزه در سریالنكا امۀ اد



۵۰۴۵اردیبهشت  ۵۱دوشنبه    ۵۱   ۵۵۱۱شمارۀ    

اینحشبدرکارزارانیخرابراتری هم نانبخشیازبرنامهر
براربود.بااین۳۱۲۳/  ۰۲۰۰سال همهمبراینخسییرن

حرمرایرتبسیاریازمردوبه  روپرن از دالی اقیصرادی
هرشیرنرهکردنل. وپندرموردمسهجه هرایهایمرتبطبا

بره مرا ریرات شرلتزنلنیمتورومحقو،بازنشسیگیمو
حریری ماکرونرازیرفشارقرارداد.انرچه وپندرواقرع

هایبشرگما یاسرتمبیشیرازماکرونطرفلارمؤسسه
چرنرلهایعواونیریو یمودع نرایانهیاپوپو یسییدر

مربرارزات موردحادبه وپناینفرعترادادتاخودرابا
سرن کره شرل کارنراندرارتباطنشاندهل.اومیعر رل

بررنرامره۳۰بازنشسیگیرادر دارد. نرگراه سا گیثابت
 ۳۷ماکروندرقیاسباآنافشایشسنبازنشسیگیبره

سالاست. وپنهم نینقولدادکهما یاتبرسوخت
مسریرمرنرلان راکاهشدهلوعنلوقیبرایکمکبه

ایرجراد در مرردو ت یهغ اودیگراقالودروریزنلنی
تراکنل.چنینوعله هاییهرچنلپوچبه وپنکمککرد
 رأی جرامرعرهدرمیان ودهرنرلنران روسریرایری هرای

هایسابقعنعییکهدرن شیهازحامیانجلیمنطقه
نرفروذحشب برودنرلم هایکمونیستوسوسریرا ریرسرت

بیشیریپیلاکنل.مارناریتمونلابریکمیکرأیدهنله
"ثرروترمرنرلانم وپندرش ربشیهمبهرسانه به هانفرت:

هسریرمم ثروتمنلتروفقرامنروهیکهمناکنونازآنان
 انل."فقیرترشله

ویژهباتوجهبهارتباطنرشدیرکجنگدراوکرایننیشبه
جم ورروسیهواتکایحشبشبهواو وپنباپوتینرئیس

نرقرشریبانک حرشبرشم هایروسیدرکارزارانیخاباتی
ایدرحالمبرخالفپوششرسانهچشمگیرداشت.بااین

مروردمیحلهکهرأیرادرحکمهرمرهایاالت در پررسری
مری کرردم"خانم وپِندِلناتووطرفلارروسیه"مرطررح
انیخاباتیبسیاربیشیربرمسرهرجره وتمرکشاینمبارزهر هرا

ومشک  برازار هایداخجیبود.درنظرسنجی"پژوهش
ترنر راIPSOSافکارعمومی پیشازانجاوانیرخرابراتم

نفینلکهجنگبرانیخرابسووازرأیدهنلنانمییک
اکنوندرفرانسهانیرخرابراتآنانتأثیرخواهلداشت.هم
مروردتروجره-پار مانیدرماهژوئن/خرداد تیرماهآینرله

برهاست.برایچ اینکارزارانیخاباتیبه وجرودمعنرای
سریراسرتآملنقطبسومیبه هرایمنظوررویاروییبا

 روپرن اقیصادینو یبرا یمکرونوت اجمنژادپرسیرانرهر
مشغولفعرا ریریری PCFاست.حشبکمونیستفرانسه

مشریرر " زمریرنرهر یرافریرن استکهآنرا"بح برای
جم ورینامل.فابینروس مدبیرمجیونامشدریاستمی

در چر  آرای حشبکمونیستفرانسهمنفت:"بااتحاد
توانیمجب هراستافراطیُدوراولانیخاباتپار مانیمی

کرمرونریرسرتوجناح یبرال هاراشکستدهیم."حشب
نسریررده فرانسه ومیحلانشدرجنبشکارنریحضور

آغرازیدرتظاهراتاولماهمهراسازمان دهیکردنلتا
بررایمنظورمبارزهبه پرار رمرانری ایمیحلدرانیخابات

نرفرت و شرل جنبشچ شود.روس خواسیاراترحراد
اوتوانحمایتازسیراسرتپیروزیماکرونرانمی هرای

راسرت تفسیرکردوشکستدادن وپننیشپایانت لیرل
هادرتالشبرایافراطینیست.روس نفتکمونیست

برپاییائیالفیجایگشیندربرابراکثریتخواهنلبودوبه
از۳۳دادایاشارهکردکهنشانمینظرسنجی درعرل

کرهایراخواهرانن اریمردوفرانسهمججسقانون انرل
کرنریررل در کره پرار رمرانری کرنرلم ماکرونراکنیررل

 جم وروجناحراستنباشل.رئیس

و حزب کمونیست فرانسه  »فرانسٔه نافرمان«توافق جنبش  ادامۀ  لوپن در فرانسه شكست خورد، 
 براى همكارى در انتخابات پارلمانى

مطبوعاتری براساسبیانیهر
و نرافررمران" جنبش"فرانسهر
حشبکمونیستفرانسهمایرن
روز در چرر  سررازمرران دو

اردیب شت۳۱مه/۱شنبهسه
پریرش برایتلار انیخابات

ورویمججسقانون نر اری
آن در همکاریبایکرلیرگرر

نرفرت ونروانیخاباتمدیلارو
آمرله کردنل.دراینبریرانریره
استکهدرپیم اکراتیکره

ن شیهبینایندوسازمانعورتنرفتمبرسراینمواردتوافقشل:  دردوهفیهر
ازماخواهانانیخابنماینلناندربیشیرینتعلادممکنحوزه-۳ ترا هایانیخاباتیهسیریرم

امانوئ ماکرونماننلحلاق درآملنشدیکبهبیگاریواجرایسیاست هایغیرعادالنهوظا مانهر
سا گیمججونیریکنیموراستافراطیرانیششکستدهیم.مامردوفرانسره۳۷بازنشسیگیدر

کارزارانیخاباتیریاسترافرامی روزهرایخوانیمکهدرادامهر در خود جم وریمباحضورنسیردهر
آوردنهایرأیخرداد[درپایعنلو،۰۲و۰۰ژوئن]۳۲و۳۰ دسرت بره بررای نیریمراهرا

نرخرسرت برشرگاکثریت]اینائیالف[درپار مانبازکننل.دراینعورتم از آیرنرله ترریرنوزیرر
 وزیرخواهلشل.فراکسیوندرپار مانخواهلبودمیعنیژان و مالنشوننخست

برر-۰ هرلفم ایرن نیروهایخواهان برایعمجیشلناینخواستمماخواسیارآنیمکههمهر
یرکرلیرگررمایبجنلپروازانهودرعینحالبارعایتکثرتاساسبرنامه نراییواحیراوبهاسیقالل

و اجریرمراعری میحلشونل.برایروشنبودنهلفممااینکارزاررادرزیرشعارمشیر "اترحراد
کرثررتزیست کرارزارهرایمحیطینوینمردمی"بهپیشخواهیمبرد.برایرعرایرت مرا نررایریم

انرجرمرنانیخاباتپار مانیراباشرکتنیروهایسیاسیوشخصیت و هرایهاییازسنلیکراهرا
نرامبراساسهرمرکراریفرهنگیوروشنفکریبرنشاریخواهیمکرد.ایناکثریتپار مانیکثرت

نروهیاینهایبینهایپار مانیهرسازمانشک خواهلنرفتموپسازانیخاباتمکمییهنروه
 کارمشیر راادامهخواهنلداد.

عرلهرامااهلافبرنامه-۱ شرامر  دو ییمشیر آینرلهم برنامهر ییمشیرکیداریمکهکارپایهر
 کنیم:هارادنبالمیطرحپیشن ادیخواهلبود.مابهویژهاینهلف

یورومبازنردانلنسنبازنشسیگیبه۳٬۱۲۲درنگحلاق مشدخا ص]ماهانه[بهافشایشبی-
و۳۲ سالبرایهمهمتضمیناسیقاللجوانانمثابتنگاهداشینقیمتنیازهایاساسیمرردوم
 کنکردنفقرریشه
خلماتعمومیوایجادمشاغ دو ییجلیل:دربخشب لاشتو- احیاودو ییکردندوبارهر

در رایرگران درمانموپایاندادنبهکمبودخلماتدرمانی؛درآموزشوپرورشمهمراهباتغ یرهر
آهنمهمراهبابازنشاییخطوطفرعی؛ساخینمسکندو یریونق عمومیوراهملارس؛درحم 

 ب امحیطیوکنیرلاجارهمطابقبااسیانلاردهایزیست
تو یلوتوزیعبر،مبشرنراه-  هاهاوفرودناهمجیکردندوبارهر
 هانیریبهکارنراندرشرکتدادنحقملاخجهوتصمیم-
تحققعلا تما یاتی:احیایما یاتبرثروتمما یاتبرسرمایهبانرآبرابرما یاتبرکارمو-

 مبارزهبافرارما یاتی
ترحرّولمجیکردنبانک- هایبشرگوتشکی یکقطببشرگما یدو ییمباهلفتضمیرن

 محیطیمناسبدرفرانسهاجیماعیوزیست
سربرشریشیدموکراتیکواقعیومنطبقبامسائ بووبرنامه- شناخییمازراهکاربستقوانریرن

 محیطی[]زیست
برقراریجم وریششمبرایپایاندادنبهرژیم"سجطنییجم وری"کنونیواعطایحقو،-

 پرسیبهدرخواستش رونلانویژهامکانبرنشاریهمهجلیلبهش رونلانمبه
مادرتضاداستمورهاکرردن- اروپاکهبااجرایبرنامهر سرپی یازآندسیهازقوانیناتحادیهر

وییوازنسخهنریبان)اقیصاد(فرانسهازتنگناهایبودجه رقرابرتم روی هایبازنشاییدرهابه
اروپراینراییاجیماعیوزیستکاربستاع ممانعتازواپس طررح محیطی؛تلوینواجررای
 محیطیواجیماعیاستهایزیستنوینکهدرخلمتپیشرفت

کشورهامباب رره- هرمریراریدیپجماسیدرخلمتعجحمحفظتمامیتاردیهمهر از نریرری
مجت وج انیشلهوهمبسیگیباهمهر دمروکرراسریم هامبرایتحققج انیکهبهحقو،بشررم

 دهل.وهواییاهمیتمیبارآبمبارزهباتغییراتزیان
هرربرایاثربخشکردناینتوافقوپاسخ-۱ از مرا نوییبهانیظاراتُپراهمیتش ررونرلانم

برر درمرن امکانیبرایموفقیتم اکراتآغازشلهبانیروهایدیگراسیفادهخواهیمکردمودر
توانیمیینیشتکیهخواهیمکرد.پسازن اییشلنهرچهزودتراینطرحائیالفممامیبسی توده

 اردیب شت[آغازکنیم.۳۱مه]۱کارزارمشیر خودراازروزشنبه
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 ۲)   ۵۴۵۵آورینل  ۵۲جی. اتکین ، ن ریٔه "دنیای منردم"،   نوتتٔه: سی.
 (۱۰۴۱ماه  اردیبه ت

درخاللبیستسالن شیهماینسومینباراستکهازپیروزینیروهایراستافراطی
جرجرونریرری مخا فبام اجرتدرانیخاباتریاستجم وریدرفرانسهدرآخریندقایق
در کره شلهاستواینامرموجبآسودنیخاطربسیاریازمردوشل.و یدرودعییری

درعلمومارین وپنباکسرب۷۸/  ۷جم ورکنونیباکسبمقاب امانوئ ماکرونرئیس
کرمرونریرسرتدرعلباالترینآرایراستافراطیتاکنونرابه۱۳/ ۷ حرشب آوردم دست

طنابداربرنردندموکراسیکشور"تنگ فرانسههشلاردادهاست  ترشلهاست."حجقهر
ماهانجراوفروردین۰۳آوری /۳۲نیریکهدرپیُدورنخستانیخاباتدرُدوردوورأی

رأی شلمنسبتبهمشارکتمعمولمردوفرانسهمنشاندهنلهخوددارینسیردهمردواز
ترینعلدُدوردرعلمپایین۱۰ترازدادنبود.میشانمشارکتمردودرانیخاباتاخیرباکم

آسریرانرهسالن شیهبودهاست.براساسنظرسنجی۷۲دووانیخاباتدربیشاز در ها
هایاقیصادیکارنرسییشماکرونباسییش وپنوسیاستنیریمنفرتافکنیم اجرترأی

 وجودآورنلرابهاینسیردههمترکیبشلنلتانارداییی
برود۰۱/  ۰درعلآرااز وپنکهعاحب۰۱/  ۲دردوراولماکرونباکسب آرا درعرل

-پیشینرفت.نامشدهایجنبشچ ومحیطزیست ژان و مالنشونازحشبفرانسهر
از نافرمانمفابینروس ازحشبکمونیستمیانیکجادوتازحشبسبشموآنهیرلا رگرو

هرمرهمدرعلدرمجموعکسبکردنل.باایرن۱۲تروحلودآراییبیش-حشبسوسیا یست
بره و چرا رشآرایتقسیمشلهجنبشچ ومحیطزیستپیشروی وپندردورنر رایری

 کشیلنماکرونراموجبشل.
ایناتحادن اییآرایچ بردل وپنبودکهماکرونرابهپیروزیسو،دادمواقعیریری

کرهجم وردوبارهانیخابشلههمآشکارابهکهرئیس آناذعانکرد.ماکروناعیرافکرد
بروده "بسیاری"ازرأیدهنلناندردادنرأیبهاوفقطججونیریازپیروزی روپرن انگیشهر

اسرت"است.ماکرونمیع لشلکهسیاست ناه هایشرا"باقلرت"اجراکنلمو ینفت"آ
 دادنل.اجبار"بهاورأیکهبسیاریازکسانیکهبهاورأیدادنلحامیاونبودنلمبجکه"به

ونق کهدرُدوراولبهنامشدحشبکمونیسترأیدادهبرودماسیفانیدیویلمکارنرحم 
هیچشوروهیجانیبهماکرونرأیداد.دیویلبهآسوشییلپرسنفت:"رأیدرُدوردووبی

هارأیدادهبودازاومانیخاببلازبلتربود."ژانپیررومکارمنلبازنشسیهکهبهکمونیست
و مراکررون بره اشراره برا ماکرونو وپنانشجاردارد.اورأیسفیلبهعنلو،انلاختو

اشنفت:"مننمینسیاخی از۰۲توانماینشخصراتحم کنم."ماریانآربره سرا ره
نرفرت:پاریسنیشبهماکرونعالقه آربرره اینلاردمو یشکنلاشتکهچهرأییبلهل.

نرژادپررسرت"یکخطرواقعیوجوددارد.فرانسهبایل"ازحاکمکردنفاشیرسرت و هراهرا
 اجینابکنل".

خروددرعلمردو"است.اوبه۳درآغازکارزارانیخاباتیماکروناومی مشلکه"نماینله
اولریراسرتمی با یلکه"کارآفرینی"و"اعالحبازارکار"ازجمجهدسیاوردهایکجیلیدورهر

مشرکرالتانلوثابتمیاشبودهجم وری از کننلکهاوب یریننشینهبراین ارفرانسه
کردقوانینیجرلیرلکه"اعالحاتی"کهاوازآنحمایتمیاقیصادیفعجیاست.درعورتی

کردنل.بسیاریازاقیصراددانرانترمیبودنلکهاخراجواسیخلاورابرایکارفرمایانآسان
بریبرایننظرنلکهانجاواینتغییرهابه و ثربراتریجایایجادشغ بهکاهشدسیمشدها

یرورو۱/  ۷انل.برنامهرشلاقیصادیماکرونبراساسشغجیبیشیرمنجرشله مریرجریرارد

کسرب۸)بیشاز کراهرشمیجیارددالر(کاهشما یاتبر و وکرار
خلماتاجیماعیورفاهیبود.برنامه بررایبیشیربودجهر او هرای

عرفبیشیرهشینه او آمرلن کرار روی از ۱هاینظامیکهپس
میجیارددالر(افشایشیافیهبودمبسیاریرا۱/  ۷میجیاردیورو)حلود

 میقاعلنکرد.
فرشایرنرلهچنینسیاست ترعرلاد کره شرل مروجرب ازهایی ای

کرهنرانسیاسیبهدهنلنانوتحجی رأی بررسرنرل نریریرجره این
سیاست شریروهر در هایماکروناز"میانه"بهراستمیمای شلهو

هادچاراستچرنرلانآنرویاروییبابسیاریازمسائجیکهکشوربه
برهاخیالفیباراست  روپرن نرلارد. مرجرلدمنرایان براخرت رغرم

ترجب همجینامیرلهاشراکهپیشدسیاوردهایحشباجیماعمجی
راسرتمی داشرت. شلجشننرفت.اوبرایاینکارد ی کرافری

ریراسرت نیمیازآرایانیخابات جرمر روریافراطیباکسبتقریبار
تروانجایگاهشرادرسیاستفرانسهتثبیتکردهاست.دیگرنمری

 آنرانروهیدرحاشیهقجملادکرد.
هسریرم. وپندرپاریسنفت:"دراینشکستبه نوعیامیلوار

سرال اینیکپیروزیدرخشاناست." طرول دهرهدر دو هرای
دوو ُدور ن شیهجناحراستپیوسیهپیشرفتکردهاست. وپندر

را۱۱درمقاب ماکرون۳۱۲۳/    ۰۲۳۱انیخاباتسال آرا درعرل
 ۳۱۸۳/ ۰۲۲۰خوداخیصا داد.بیستسالپیشمدرسالبه
-ن ارحشبجب همجریژانماری وپنمپلرمارین وپنوبنیان

کررد. درعل۳۸-حشبنژادپرستومنکِرهو وکاست آراراکسرب
ایرنبسیاریازسیاست اسرالمری هایسنییدلم اجرتیودل

و عرمرومری حشبمماننلممنوعیتحجابزنانمسجماندرانظار
محلودکردنم اجرتبهفرانسرهم

لوپن در فرانسه شكست خورد، 
 راست افراطى قدرتمندتر شد  ولى

  ۵۱ادامه  در صفحه 

 مالى رسیده   هاى کمک
 یورو۰۲۲ پورممحجوبیانومحبوبیادرفقاب شادمحسنبه

 یورو۲۲ ازطرفماکویی  بهمناسبتاولماهمه
 یورو۷۲  ازطرفباریش  بهمناسبتاولماهمه

نه به هر دو: یک رأی دهنده ناراضی در کمون سالیدبرن در 
ی "نه" بر روی صورت امانوئل  جنوب غربی فرانسه، با نوشت 

،  ماکرون و مارین لوپن در عکس های تبلیغاب  شان در این پوست 
  نظر بسیاری از مردم فرانسه را بیان کرده است. 


