
هشا و  بر اساس خبرها و تصویرهای انتشاشای یشا شتشر ای یسشانشر
های اجتماعی، یژیم تصمیم گر تشر اسشب بشا داشیش    شبکر

 -باختگا   شاجشٔشٔر مش شی ایوایهایی بُتنی اوی محوطٔر مزای جا 
های م ایبستر حضوی ای آیامگشا   و نصب اویبین -گ زای خاویا 

یا دنترل دشنش ت تصشویشرهشایشی دشر ششاشم  ۷۶قربانیا  داتای 
انش   های اجتماعی منتشاشر شش   خراااما  سال جایی ای شبکر
باخشتشگشا   وناا  پیکرهای جا  نام حادی از دای   ایوایهایی بُتنی ای اطراف محوطر گ زای خاویا ، محل ا ن بی

تر بشر  اهن ت ه ف جمهویی اسالمی ایرا  از این اق ام ایجاا وحاب و وایا آویا   اای بیش  اجٔٔر م ی، ناا  می
باختگا  و همچنین استکایی حا ظر تاییخی و  ها و بازمان گا  جا  خانواا 

پاک درا  آثای این جنایب خوا اسبت تخریب خاویا  و از بشیشن بشرا  آثشای 

 –یوز اوشنبر برج متروپل، بزیگترین سشاخشتشمشا  ااایی 
تجایی آبااا   رو ییخبت بر گفتر مسئوال  شهر آبااا  و 

ای ”  ااایی مشتشروپشل-پزشکشی-تجایی“ های اوق وی مجتمع  های استا  خوزستا ، این ساختما  یکی از برج مقام
لنجی، بوا  در دمی پیش از ساعب یک بٔ ازظهر  روییخشبت بشر اسشاس  خیابا  امیردبیر )امیری(، نزایک بازای تر

نفر زیر آوای مانش   انش ت بشر  ۹۱۱تن از هم وطنا  و شمایی بیش از  ۹۱آخرین گزایش ها تادنو  خبر از جا  باختن 
های ایمنی مربوط بە ساخب و سشاز  اساس همین گزایش ها ع ب  روییختن ساختما  ع م یعایب اصول و استان ایا

واسطە یوابط یانتی آنا  با حسین عب الباقی مالک این او برج بشر   و بی توجهی مسئوال   اس  نهااهای حکومتی بر
ی  یغم ها ایهای مکری سازما  نظام مهن سی مبنی بر توقف ساخب برج و اجاز  ن اا  برای ا شزوا  سشە طشبشقە

اضا ی ایگر یوی این برج بوا  اسبت یوشن اسب در این  اجٔر ای دشنشای هشمشر 
مصایب ایگری در مرام میهن ما هر یوز از آ  یج می برن ، دمبشوا آ،، تشاییشک 

 اجٔۀ  روییختن ساختما  متروپشل 
ای استثنشایشی  ای آبااا  متأسفانر واقٔر
هشا و االیشل  ای ایرا  نیسبت زمشیشنشر

ها بشرای ادشثشر  اص ی این گونر سانحر
مرام داماًل شناختر ش   اسبت ااامشۀ 

های اعتراضی مشرام و  گسترأ  تجمع
هشای  اعتشمشاای آنشا  بشر گشفشتشر بی

هشایشی  مسئوال  ای مویا چنین  اجٔشر
آوی نیسب، بش شکشر ناشا   تنها تٔجب نر

اعتبشای  اهن ٔ  نگرانی واقٔی مرام و بی
ش   نهااهای حکومتی نشزا ا شکشای 
عمومی اسبت همچنین، بشرای ادشثشر 

هشای  مرام یوشن اسب در ای  ٔالیشب
سشازی و  بسیشای ُپشرسشوا سشاخشتشمشا 

اصطالح "بساز و بفروش" مت اول ای  بر
هشا،  داوی ب و  توجر بر جشا  انسشا 

آنچر تٔیین دنن   اسب و اولویب اایا، 
انش وزی  باال برا  میزا  سوا و ثشرو 

اسب نر تأمین نیازهشای اولشیشٔر مشرام 
 مثل مسکنت

های عینی و االیشل اصش شی  زمینر
هشای  ها و سانحر وقوع این گونر  اجٔر

آوی  مرگ

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

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

ساالر  حكومت دین
والیى سّد راه 

رفت ایران از  برون
هاى خطرناک  بحران

 کنونى! 

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۱ادامه  در صفحه  

  ۱صفحۀ  ادامه  در 

اطالعیۀ حزب تودۀ 
ایران: هر روز فاجعه 

 تكرار مى شود!

هاى  صدا با خانواده هم
بازماندگان و 

 دادخواهان فاجعٔه ملى

 »مبارزٔه ضد امپریالیستى«دروغ، افترا، و مدعیات دربارۀ 

 ۳صفحۀ  ادامه  در 

 ۲رشد نرخ بیكارى، کاهِش قدرت خرید کارگران                    ص 
 ۵۵ص                                        »تلٔه وام«امپریالیسم، نواستعمار، و 

کنند به  دارى جهانى در داووس وانمود مى برگزیدگان سرمایه
 ۵۲دهند                                                      ص  نابرابرى اهمیت مى

حزب کارگر استرالیا در انتخابات پیروز شد، اما چه کسى 
 ۵۳کند؟                                   ص  درواقع بر استرالیا حكومت مى

 پیامدهاى سیاست ناتو
آمریكا خواهان صلح «

گفت و گو با »نیست
 اسكار الفونتین

 ۵۱ص 

"ا  مهر"، سایتی در با ااعای "هوااایی از حز، تشوا  ایشرا " 
مط بی یا با عنوا : "نگاهی  ۹۰۱۹ما   خرااا ۹۹شوا،  منتار می

حز، توا  ایرا " منتار درا  اسشب بشا  ٬سخنگوی٬های  بر گفتر
هشا  ااعاهایی سراپا ایوغ و ا ترا در ما ای سطرهشای زیشر بشر آ 

 اشای  خواهیم درات 
پایشر اسشب  ه ف اساسی مط ب "ا  مهر" اثبا  این تهمب بی

هشاسشب مشبشایز  ضش   در حز، توا  ایرا  و یهبشری آ  مش  
یوایب گراانن گشا  ایشن سشایشب، دشنشای  امپریالیستی یا، البتر بر

ع ب محکوم درا  حم ۀ یوسشیشر بشر اودشرایشن  ان  و بر گذاشتر
ادنو  ای دمپ هوااایا  آمریکا و ناتو قرای ااینش  و ای ضشمشن 

هشای  اش از تشوطشئشر نماین ٔ  حز، هم ای ج شسشٔر سشخشنشرانشی
 امپریالیسم سخنی نگفتر اسبت 

 ۵۴و  ۹، ۸، ۱ادامه درصفحات مط ب "ا  مهر"  هیاهویی اسب برای پنها  درا  مواضع بشر 



۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه     ۲   ۵۵۱۱شمارۀ    

های دایگری ع یر جراحی اقتشصشاای و  های یوزانر و اعتصا، اعتراض
اایی و همچنین ع شیشر  های نولیبرالی سرمایر سابقر، ع یر نسخر گرانی بی

داشی  التحصیال  ااناگاهی، و ع یر بهر   ساا و بیکایی دایگرا  و  ایغ
 اایات   های تولی  ااامر وحایانر از نیروی دای ای تمامی عرصر

های مخت ف امنیتی یژیم بقای نظام خوا یا ای مقاب شر بشا ایشن  استگا 
ها، و جنبش مرامی ای سردو، مرام و زحمتکاشا   ها، اعتصا، اعتراض

و بازااشب آنا  جهب حفظ حالب تهاجمی یژیم و مصو  مانش   مشنشا شع 
اصشطشالح  بشیشنش ت ای بشر غایتگرا  و پایگا  طبقاتی حامی نظام خوا مشی

 ۱۹سشازی ای اقشتشصشاا ایشرا  ) الم  ی خصشوصشی نخستین یوی اا بین
هشا و  مان ٔ  بنگا  سازی باقی (، یئیسی بر ااامر خصوصی۹۰۱۹ایایبهاب 

منابع م ی و همچنین ایائر تسهیال  بر غایتگرا  تأدی  درا و ای حشیشن 
ها ایرانی زیر خط  قر، "ثابب ق م" بشوا  ای  تحمیل  قر مط ق بر می یو 

ی ع  قر مط ق یا وع   ااات یئیسی و وزیر دای او، عب الم شکشی، ای بشرابشر 
التحصیل ااناگاهی بیکای، "سامان هی دولبری" و  ها دایگر و  ایغ می یو 

های خوا بشرای ایشجشاا "یشک  توسٔر "مااغل خانگی" یا بخای از برنامر
 ان ت  " عنوا  درا ۹۰۱۹می یو   رصب شغ ی ای سال 

نماز جمٔر ششانشزاهشم   وزیر دای عب الم کی ای سخنرانی پیش از خطبر
ما  امسال، گفب: "اولب سیزاهم وضٔیب بیش از یک هشزای  ایایبهاب

ها یا بشر سشر دشای  هزای دایگر آ  ۰۱۱اای یا بریسی درا  و  دایخانر ماکل
ما  ایشن  ایایبهاب ۰۱بازگراان   اسبت" احسا  س طانی، اقتصاااا ، یوز 

جشای حشل  آمای یا "غیرممکن و غیرواقٔی" خوانش  و گشفشب: "اولشب بشر
ماکال  اقتصاای بر انبال آمایسازی اسبت" بهمن آیما ، اقتشصشاااا  

هزای دایگر بشر دشای" یا  ۰۱۱ایگر "بریسی هزای واح  تولی ی و بازگراان   
های اعالم ش   نشر قشابشل  ااعای "عجیبی" عنوا  درا و ا زوا: "این یقم

قبول اسب و نر مبنای ع می و عم ی اایات" مطابق مٔشمشول، دشایگشزایا  
التحصل ااناگاهی بیکشای مشحشصشول  ها دایگر و  ایغ یژیم وجوا می یو 

اجرای سیاسب ویرانگر تٔ یل ساختایی ای سر اهر اخیر ای داوی یا هنوز 
 دنن ت  ع ب وجوا " قر مهایتی" ای نیروی دای توجیر می بر

ما  با تأدی  بر "ایجاا یک می یو   ایایبهاب ۰۱وزیر دای عب الم کی یوز 
های بیکایی یا "ن اشتن آموزش" و "مهای " اانسب و  شغل"، یکی از ع ب

شوات" حشتشا  های مهایتی حل می ایص  بیکایی با ایائر آموزش ۰۱ا زوا: "
 ۹۱ها برای بیکشایی مشیش شیشونشی،  ای هم ای یاستای همین توجیر خامنر

ا زایی یا "موضوع بسیای حشیشاتشی" بشرای ا شزایشش  مهای   ما ، ایایبهاب
مشا  ای  ایایبهاب ۰۶اشتغال عنوا  درا و وزیر دایش عب الم کی هم ای 

مبحث تولی  و اشتغال "مااغل خانگی" یا "یکی از محویهای اساسی دای" 
ما ،  ایایبهاب ۱۱اش ای مهاباا،  عنوا  درات ابراهیم یئیسی ای سخنرانی

عنوا  بخاشی  های مرزی" و "سامان هی دولبری" یا بر سازی بازایچر " ٔال
های خوا برای داهش بیکایی نام برا، ایصویتی در چشنش  یوز  از سیاسب

ای بشرخشویا  خراااما ،  رمان هی مرزبانی پاو  با ص وی اطالعیر ۰بٔ  ای 
قاطٔانر با تراا دولبرا  از مرز یا اعالم و ا زوا، "هر نوع مسئولیب )اعم از 
استگیری، زخمی ش   و یا داتر ش  ( دولبرانی در ای نشقشطشر صشفشر 

 مرزی قص  تراا یا ااشتر باشن ، بر عه   خواشا  خواه  بوات" 
 

 گرانی بیداد می کند
، ای گزایشی با عنوا  "تشغشذیشر ای ۹۰۱۹یوزنامٔر هم لی، اول خراااما  

های سشبش   غیبب پروتئین و ویتامین"، ایبایٔ  ا زایش "چهای برابری هزینر
و داهشش سشرانشٔر مصشرف  ۱۰نسبب بر سال  ۹۰۱۱ها" ای سال  خویادی

دیش شوگشرم ای سشال  ۹۰، بر ۹۱۳۰دی وگرم ای سال  ۰۶گوشب ایرانیا  از 
خبر ااات ای این گزایش سشرانشٔر  ۹۰۱۱، و بر شش دی وگرم ای سال ۹۱۱۳

زا  یا  مصرف گوشب داویهای غنا، گینر، نیجریر، تانزانیا، و یمن جنش 
 ۹۱بیش از ایرا  آم   اسبت اول خراااما  نیز خبرگزایی ای نا از "ا زایش 

 ۰۰هزایتومانی گوشب گوسالر نسبب بر هفتٔر" قبل از آ  بر دی ویی  ۹۰تا 
هزای توما  گزایش ااات گزایش یوزنامٔر  هم لی از حذف شش   "مصشرف 

های  پایین جامٔر" ای او سشال اخشیشر  شیر، ماسب و پنیر" از "سفر  اهک
هشای  ما  امسال ای تیترهشای یسشانشر ااات ای هفتر آخر ایایبهاب خبر می

ایص  زیاا شوا امشا حشاال  ۰۰ها  قط  داوی آم   بوا: "قرای بوا اجای  خانر
خراااما ، از  ۰ایص  ا زایش یا تر"ان ت یوزنامٔر آیما  م ی،  ۰۰۱بینیم  می

جایی و نزول منطقر سکونب" خانوای ای تهرا  ای نتیجٔر حذف ایز ترجیحشی و  "جابر
ایصش ی نشر   ۰۱تحمیل جراحی اقتصاای از سوی اولب و ا زایش تا بیش از 

بها ای برخی مناطق  قط ای طول یک ما  گذشتر گزایش ااات مشطشابشق ایشن  اجای 
زما  با حذف ایز ترجیحی، مسئوال  وزای  به اشب و سازما  غذا و  گزایش، هم

اایو تأدی  دران  "دمبوا اایو ن اییم و هیچ اصالح قیمب اایو هم ای سال جش یش  
از حذف ایز ترجیحی اایو از  -پزشکیا  -ن اییم" ایصویتی در وزیر اسبق به اشب

برابری قیمب برخی  ۰"بهمن سال گذشتر" خبر ااات یوزنامٔر  آیما  م ی از ا زایش 
اقالم اایویی ساخب ااخل نسبب بر سال گذشتر و ا زایش او برابری نسشبشب بشر 

 ۰ما ، نیز از ا زایش  ایایبهاب ۱۱ما  امسال گزایش ااات یوزنامٔر اعتماا،   رویاین
حاضر، هر مترمشکشٔشب گشاز  ای گزایش ااات ایحال صوی  پ ر برابری قیمب گاز بر

بشهشانشر  شوات اما اولب یئشیشسشی بشر توما  محاسبر می ۰۱۱برای مصایف خانگی 
یویٔر گاز، از اول خراااما  تصمیم اایا "یایانر گاز" یا حشذف  ج وگیری از مصرف بی
پ ر تٔریف شش    ۹۰ای درا  گاز" از سوی اولب یئیسی، " دن ت ای بحث "غیریایانر

ماتردشیشن  ۹۰تا پ ر  ۰شوا" اما از "پ ر  در سر پ ر اول شامل ا زایش بهای گاز نمی
تومشا  دشنشونشی، بشهشای هشر  ۰۱۱شون  و با حذف یایانر گاز  پرمصرف" تٔریف می

توما " ا زایش خواه  یا بت  آمایی دشر  ۰۱۱هزای و  ۰هزای تا  ۰مترمکٔب گاز بر "
های  سابقر ق ی  خری  زحمتکاا  ای سال ایائر ش  عم تًا ناا  اهن   داهش بی

برابر ش   قیمشب آیا صشنشٔشتشی و بشا اعشالم  ۹۱٫۱اخیر بوا  اسب، اما پس از 
اصطالح اصالح یایانٔر "مرغ، تخم مرغ، لبنیا ، و یوغن نباتی" از سشوی وزیشر  بر

های آینش    ای ب تر برای زحمتکاا  یا ای ما  داوی، بای  انتظای وضٔیتی  مٔیاتی
 ااشبت   

های هر یوزٔ    یغم شٔایهای "مرگ بر ایکتاتوی" و "مرگ بر یئیسی" ای اعتراض بر 
استا  جامٔر و زحمتکاا  بر تحمیل جراحی اقتصاای، یئیسی ای سفشر بشر  تهی

ما  امسال عالو  بر اعالم اینکر "امروز همکایی مرام بشا  ایایبهاب ۱۱مهاباا ای 
اولب مثال زانی اسب" ضمن تأدی  بر باال برا  ق ی  خری  مرام برای دشاهشش 
" قر مط ق" ا زوا: "ما ای جهب ی ع  قر مط ق ثابب ق م هستیمت" او همشچشنشیشن 

های محویی اولب عنوا  دشرات  شراای  ایص ی" یا جزو برنامر  ۳"یش  اقتصاای 
سازی ای اقشتشصشاا ایشرا ، بشا  الم  ی خصوصی آ ، یئیسی ای نخستین یوی اا بین

هشای گشذششتشر، بشر مشتشوقشف ناش    ای سشال ۱٫۰اشای  بر یش  اقتشصشاای 
گذای و ایائٔر تسهیال   سازی تأدی  درا و ااا  احساس امنیب بر سرمایر خصوصی

سازی نام برات یئشیشسشی ای  بر خری ای یا بخای از یون  "اصالح ساختای" خصوصی
تشریشن مشواا  وضٔیتی در آزااسازی اقتصاا و ا زایش لگام گسیختر قیمب اساسی

های اولتی یا "گام مهمی ای جهب  مویا نیاز زحمتکاا  ااامر اایا، پرااخب یایانر
خراااما ، از ایخواسب بازنگری ای مویا یایانشر  ۷ی ع  قر مط ق" اانسبت وزیر دای،

ایص  ا راا" گزایش ااا و یوزنامٔر  هم لی او یوز پس از آ  از قشطشع  ۳۱"بیش از 
 یایانٔر "بسیایی از دایگرا  و بازناستگا " خبر ااات 

 
 »فقر مطلق«

دن ت او ی ع  قر  نخستین بای نیسب در ابراهیم یئیسی بر ی ع  قر مط ق تأدی  می
ه ف خشوا اعشالم  ۹۰۱۱مان   از اسفن ما  سال  مط ق یا ای خالل او هفتر باقی

بای تأدی  بر باال برا  ق ی  خری  مرام برای داهش " قر مط ق" یا ای  درات اما این
سشابشقشر ایقشالشب "جشراحشی  بشی  خالل آزااسازی ویرانگر اقتصاا، تحمیل گرانشی
ها و مشنشابشع  مان ٔ  بنگا  سازی باقی اقتصاای"، و تأدی ی اوبای  بر ااامٔر خصوصی

 دن ت م ی داوی، داهش " قر مط ق" یا اعالم می
 ۹۰۱۱یوزنامٔر  اعتماا، ای هفتر پایانی سال  ۹۰۱۹ما    رویاین ۰۰بنا بر گزایش 

قبل از آغاز "جراحی اقتصاای"، یییس دمیتر ام اا از گسترش صشف ماشمشوال  
نیازمنِ  حمایب برای نجا  "از سقوط بر  قر مط ق" خبر ااا  بشوات بشا اششای  بشر 

مشٔشاو    مشا   شرویایشن ۰۰بواجر ای مویا قانو  "ی ع  قر مط ق"، ای  ۹۰تبصر  
هزای می یایا توما " بشرای اجشرای ایشن  ۷۱سازما  بهزیستی داوی نیز از نیاز بر "

می یایا توما  برای اجشرای ایشن  ۰۳۶۱قانو  خبر ااا  و گفتر بوا: "امسال ح وا 
 قانو  تصویب ش   اسبت" 

ایص ی مستمشری نشیشازمشنش ا   ۰۱انبال ا زایش قبل ازجراحی اقتصاای و بر
می یو  م اجوی تحب پوشش" سازما  بهزیستشی، بشرای  ۶حمایب، مستمری " بر

هزای توما ، سشر  ۷۱۱هزای توما ، خانواا  او نفر   ۰۰۱"خانواا  یک نفر ، ماهانر 
هزای توما  و پنش  نشفشر  یشک  ۳۱هزای توما ، چهای نفر  یک می یو  و  ۳۰۱نفر  

هزای توما " ا زایش یا تر بوات مٔاو  سازما  بهزیستی همچنشیشن  ۱۰۱می یو  و 
هشزای  ۶۱۱گفتر بوا: "ای سال ج ی  امکا  پرااخب مستمری بر یک می یشو  و 

خانوای پاب نوبتی یا نخواه  ااشب چو  پولی برای حمایب مٔیاتی بر سشازمشا  
الیل دمبوا اعتبشایا ، امشکشا   بهزیستی تٔ ق نگر تر چنانکر سال گذشتر هم بر

هزای خانوای پاب نوبتی میسر ناش ت"  ۰۱۱حمایب مٔیاتی و پرااخب مستمری بر 
هزای تومشانشی  ۰۱۱و  ۱۱۱می یو  تومانی، و پرااخب "یایانر  ۹۰با اشای  بر خط  قر 

 ۰۱۱ازای حذف ایز ترجیحی"، و یک مشیش شیشو   بر
نشفشری، آقشای  ۱هزای توما  یایانر اییا تی خانواا  

 رشد نرخ بیكارى، کاهِش قدرت 
 خرید کارگران

 ۳ادامه  در صفحه  



۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۳   ۵۵۱۱شمارۀ    

، گفب: "خط  قر مط شق ششامشل  ۹۰۱۹خراااما  ۱یزاقی، اقتصاااا ، ای تٔریف خط  قر مط ق بر خبرگزایی ای نا، 
ح اقل ایآم  الزم برای تأمین نیازهایی چو  خویاک، پوشاک، آموزش، به اشب و ایمشا ، و مسشکشن اسشبت" او 

 ا زوا: "امروز بیسب می یو  نفر زیر خط  قر مط ق هستن ت"  
یٔنی دایمن ا  ااایا  استانی سازما  بهشزیسشتشی داشوی  -انبال تجمع اعتراضی جمٔی از دایدنا  وزای  دای  بر

، ای اعتراض بر "ناعااالنر بشوا  نشظشام پشرااخشب ۹۰۱۹  ما   رویاین ۱۱ای  -های وزای  دای( )یکی از زیرمجموعر
در سشازمشا  بشهشزیسشتشی   ایحالی ])ا زایش دایانر، ی اهیا ، حقوق و  استمزا، پاااش و عی ی([" بر این دایدنا  

ای  هزای خانوای" یا نش اششب، بشا ایسشال نشامشر ۶۱۱امکا  پرااخب مستمری چن  ص هزای تومانی بر "یک می یو  و 
های چن  ا  می یو  تومانی پرااخب مزایشای ویش    از "تبٔیض  ۹۰۱۹ما   ایایبهاب ۰بر یوزنامٔر اعتماا ای   سرگااا 

موسوم بر "ی اهیا " ای صف و ستاا این سازما  حمایتی پرا  برااشتن ت" مب غ "ی اهیا " دایمن ا  شاغل ای سشتشاا 
می یو  توما "، "ی اهیا " دایمشنش  ااای   ۹۱"   ۹۰۱۱)یییس سازما ، مٔاونا  و م یرا  ایش  سازما ( ای اسفن ما  

هشزای تشومشا "، و  ۰۱۱بهزیستی شهر تهرا  با پسب سازمانی و سابقر دای یکسا ، ای همین ما ، "یک می یشو  و 
 ۰۰هزای توما " بوات این "تبٔیض و اختالف حش اقشل  ۰۱۱"ی اهیا "دایمن  ایگری ای ااای  استانی جنو، داوی، "

برابری ای پرااخب"  قط ی اهیا  بوا  اسبت جالب اسب در  بسیایی از دایمن ا  شاغل ای سازما  بهزیستی داوی 
دنن ت مطابق مٔشمشول ای یژیشم والیشی، انشواع  دایی" اییا ب می شون  و حقوق مٔروف "وزای  "دایگر محسو،" می

ششوات  قرایاااهای "شغ ی شامل قرایااای، یسمی دایگری، یسمی، پیمانی" ای این سازما  اولتی هم منشٔشقش  مشی
ح وا بیسب نفر از دایدنا  یسمی و پیمانی ااای  دای استا  یزا ای اعتراض بر ا زایش صر ًا "ا  ایصش ی حشقشوق" 

 جمٔی" استٔفا ااان ت  صوی  "استر خراااما  بر ۰دایدنا  اولتی ای سال جایی، یوز 
 ۶۱۱ایحالی در سازما  بهزیستی اعتبایا  الزم برای پرااخب مستمری چن  ص  هزایتومانی بر "یک مشیش شیشو  

مشا  سشال   رویاین ۰۶هزای خانوای پاب نوبتی" یا ن اشتر اسب، یک دایشناس و پ وهاگر حوز  تأمین اجتماعی یوز 
ها، بواجر عمرانی، و تمام   های شاغ ین ای وزایتخانر جایی میانگین بواجر عمومی اولب یا در صرف پرااخب حقوق
ایص  از بواجر دل داوی" عشنشوا   ۱۱شوا " ها می اق اما  حمایتی مانن  دمیتر ام اا، بهزیستی و بنیااها و جزاین

ایص  آ ، مشتشٔش شق بشر  ۶۱مان ٔ  بواجر نیز گفب: "از بواجر دل داوی بر طوی متوسط  ایص  باقی ۶۱درات ای مویا 
ها نیسبت" البتر ای این مویا  درِا بواجر و ایآم های ادتسابی آ  شردب اولتی اسب در دنترلی بر هزینر ۰۱۱ح وا 

 ۱۷۱۱، یقم پیانهاای اولشب ۹۰۱۹ما ، نوشب: "الیحٔر بواجر سال  ایایبهاب ۰۱تر خبرگزایی ای نا،  طوی اقیق بر
هشزای  ۹۰۱۰های اولشتشی و  هزای می یایا توما  برای شردب ۰۰۱۹هزای می یایا توما  بوا  اسب در از این مق ای، 

می یایا توما  نیز منابع و مصایف عمومی اولب بوا  اسبت" همچنین وحی  شقاقی، دایشناس اقتصاای و اسشتشاا 
ایص ی جمٔیب  زیر خط  قر مشطش شق ای  ۹۹، ای مویا  قر مط ق،   از ا زایش ۹۰۱۹ما    رویاین ۰۳ااناگا ، یوز 
خبر ااات شقاقی همچنین از ا زایش ضریب  ۹۰۱۱ایص  "ای پایا  سال  ۰۰بر "باالِی  ۹۱۱۱های اهر  ابت ای سال

خبر ااات او گفب اگر ضریب جینی از ۹۰۱۱ای ابت ای سال  ۱٫۰۹بر بیش از  ۹۱۱۱ای ابت ای اهر  ۱٫۱۷جینی از 
دنن ت اولب یئیسی و مج س هر یوز  ااعشای  عبوی دن  ای "همر جای انیا" آ  یا مرز ها ای ایزیابی می ٫۰۰۰ ۱مرز 

های مشخشتش شف  هزای می یایا توما  یایانر ای حوز  ۰۱۱دنن ت شقاقی ای این مویا گفب: "ماهیانر  پرااخب یایانر یا می
 یس ت" ایص  این یایانٔر پنها  بر او اهک باالی ثروتمن  جامٔر می ۶۱پراازیم در بیش از  می

ای ما  سوم بٔ  از آغاز سال ج ی  و ایحالی در بازناستگا  سازما  تأمین اجتماعی بشایش  ا شزایشش مسشتشمشری 
های خویش ای صن وق سازما  و بر اساس مصوبر شویای عشالشی دشای  ها ان وختر چهایم خط  قرشا  یا از اهر یک

ضمن امتناع از پرااخب ب هی دال  "یک تری یشونشی"اش  -های یژیم مانن  ایگر اولب -اییا ب دنن ، اولب یئیسی
خشرااامشا   ۳گشزایش  بر سازما  تأمین اجتماعی دایگرا ، هنوز ا زایش مستمری آنا یا هم تصویب نکرا  اسبت بشر

یوزنامٔر هم لی "سر وزایتخانر ای اولب با ا زایش حقوق بازناستگا  مخالف هستن ت" ه ف اولب تحمیل ا شزایشش 
می یو  تشومشا " اسشبت  ۰ قط ا  ایص ی مستمری بر بازناستگا  "سایر سطوح" با مستمری " قط دمی بیاتر از 

جشمشهشوی  اانیم شخص یئیشس خراااما  با اعالم اینکر "ما می ۰یک عضو هیئب م یر  دانو  عالی بازناستگا  یوز 
ناینی نکرا   از "تتت حتی بر ان از  یک ییال" خوا و ایگر یهشبشرا   ش گا  و بازناستگا  اسب" از عقب السوز بیمر

اصطالح مذادرا  با دایگزایا  یژیم سخن گفبت ایصویتی در بازناستگا  صشنش وق  های زیا حکومتی ای بر تاکل
خراااما  با خواستر تصویب ا زایش مستمری بر اساس مصشوبشر  ۶ان ازی "دایزایی" ای  تأمین اجتماعی عالو  بر یا 

هایی اعتراضی بشرگشزای دشرانش ت  خراااما  و ای چن ین شهر تجمع ۳ها، یوز  شویای عالی دای مطابق مٔمول یکانبر
ایص ی استمزا دایگرا  از سوی شویای عالی دای، ه ف اولب یئیسی ا زایش  قط   ۰۶٫۰یغم تصویب ا زایش  بر

هشا  های اولب اسبت بازناستگا  صن وق تأمین اجتماعی بٔ  از هشفشتشر ایص ی استمزا دایگرا  زیر مجموعر ۹۱
جمهویی، ششویای  های اعتراضی مقابل مج س، شویای نگهبا  و ساختما  ییاسب سفر بر تهرا  و برگزایی تجمع

نگهبا ، و مج س، ا زایش ا  ایص ی مزا دایگرا  یا یا دران ت اما اولب یئیسی هنوز بشر ا شزایشش ا  ایصش ی 
 استمزا اصرای اایات 

ناینی یا بر یژیم تحمیل دران ، اما قص  یژیم  شا  عقب دایگرا  و یانن گا  اتوبوسرانی تهرا  با اعتصا، گسترا 
هنوز هم همچنا  تحمیل ا زایش ا  ایص ی مزا بر ایگر دایگرا  اولتی اسبت عضو هیئب م یر  دشانشو  عشالشی 
شویاهای اسالمی دای یوز نهم خراااما  از "ثبب بیش از او هزای شکایا " ای ایوا  ع الب ااایی و "انشتشظشای" او از 

تشن از  ۰۱۱۱ابطال ا زایش ا  ایص ی مزا "قبل از پایا  خرااا"ما  خبر ااات ایصویتی در هفتم خراااما ، ح وا 
ناانر اعتراض بر ا زایش ا  ایص ی مزا و با خواستٔر "اجرای دامل بخانامر شویای  دایدنا  یاهبر متروی تهرا  بر

هزای دایگر خطوط ابنیر  نی تراویس و دایگرا  نشواحشی  ۶عالی دای"، "سرعب قطایهای خوا یا داهش ااان "ت ح وا 
یی ی زاگرس و لرستا  ای اعتراض بر ا زایش نیا تن استمزاشا  ای سال جایی یوز نهم خراااما  " ٔالیب شغش شی 

 خوا یا مح وا" دران ت
 عقب ناینی درات توا  یژیم  اس  والیی یا مجبوی بر ای پیگیر می  قط با اتحاا و مبایز  

 

 ادامۀ رشد نرخ بیكارى، کاهِش قدرت ...

ش   آسما  مناطق جنو، بر خشاطشر 
ییز گراها، گرانی، تویم ا زایش  قشر و 
محرومیب خام مرام جشا  بشر لشب 
یسی   یا تا ی  دشنش  و مشرام بشرای 
اعتراض بر جکومتی در ااامر حیاتشش 
برای میهن ما هر یوز  اجٔر ای اسشب 
بر خیابا  های آبااا  بیاین  و عش شیشر 
یژیم  اس  استبش اای و یهشبشرا  آ  
شٔای ب هن ت یژیم هراسشنشاک از بشاال 
گر تن اعتراض هشای مشرامشی  شویا  
نیروهای سردوبگر یا بر آبشااا  اعشزام 
درا  اسب تا با سردو، اعتراض هشای 
مرامی بر ایا و ان و  مرام بشیشا شزایش ت 

Fv    بر اساس آخرین اخبای منتار شش
ای  ضای مجازی شویای سازمان هشی 
اعتراضا  دایگرا  پیمانی نفب با ابشراز 
تس یب و هم یای نسبب بر بر خانواا  
های جانباختگا  ساختما  مشتشروپشل 
اعالم درا  خوا یا با اعتراضا  مشرام 
خامگین این شهر بر بساط ما شیشایشی 
حادم در آ ریننن   چنیشن  شجشایشٔشی 

 اسب همرا  می ان ت
ای مویا حسین عب الباقی دا ی اسشب 
اشای  دنیم در او ایتباط تنگاتنشگشی بشا 
 رمان هی  اس  سپشا  و پشروژ  هشای 

از  ۹۱۱۱یانتی آنها اایا و ای  رویاین 
،  رمان   دل ” زاا  سراای حی ی عباس“

خشیشر “ انتظامی استا  خوزستا  لشوح 
گر بت دمتر از ششش مشا  ”  ساز امنیب

نقش د شیش ی ”  سراای“ قبل هم همین 
هشای آبشا   ای سردو، مرگبای اعتراض

 ای خوزستا  و ماهاهر ااشبت ۱۳
حز، توا  ایرا  ضمن ابراز هشمش یای 
با مرام سوگوای آبااا ، مٔتق  اسب دشر 
مسئول اساسی این  اجٔر ها ای میهن 
ما سرا  یژیم و  رمان ها  سپا  نظشام 
عمیقًا  اس  و ما یایی حادم بر میشهشن 
ماسب در بخش اساسی پشروژ  هشای 
بزیگ داوی یا ای انحصای خوا گشر شتشر 
ان  و با پاب پشا گشذاششتشن بشر هشمشر 
نیازهای ایشمشنشی و اسشتشانش ایاهشای 
ساختمانی برج های نشا امشنشی یا ای 
گوشر و دنای داوی برپا درا  ان  در ایر 
یا زوا می توانن  زمیشنشر سشاز چشنشیشن 

  جایٔی باون ت
ای شرایط دنونی بشایش  تشمشام تشوا  یا 
متوجر نجا  هم وطنانی درا در هنوز 
زیر آوای مان   ان  و نر اعزام نشیشروهشای 
ضش  ششویش بششرای سشردشو، مششرام 

 خامگین از یژیم بی دفایبت
  

 حزب تودۀ ایران
 ۱۰۴۱خرداد  ۵

 ادامۀ اطالعیه حزب ...



  ۵۰۴۵خرداد   ۵۱دوشنبه     ۰  ۵۵۱۱شمارۀ   

 تأملی رب رویداداهی اریان 

های هولنادی در یهبری جمهویی اسالمی ایرا  ای تابستا   جنایب
مرتکب ش   اسب یا از تاییخ میهن ما با هیچ تر نش ی  ۹۱۷۶خونین 

توا  زاوات گ زای خاویا  نماای از مقاومب و ایستااگی  رزنش ا   نمی
عام زن انیا  سشیشاسشی از مشرااا تشا  مبایز میهن پس از ا اای قتل

وقِب اااخواهی اااخواها  ای برابر  و صحنٔر تمام ۹۱۷۶شهریویما  
عشام  این داتای، و میٔااگا  بازمان گا  قربانیا   اجٔشر مش شی قشتشل

 ما  اسبت  خوا  میهن نیروهای مترقی و آزاای
های قربانیا   اجٔٔر م ی، هاشتشم خشرااامشا   شمایی از خانواا 

ای از مسئوال  جمهویی اسالمی ایرا  پرسیش نش :  ، ای بیانیر۹۰۱۹
هشا یوششن اسشب دشر  "چرا عزیزانما  یا اع ام درای ؟ بر خشانشواا 

ش   ناعااالنر و ای  یغم حکم حبس، ای شرایطی بر عزیزانما  ع ی
غیا، ااایسی عااالنر مج اًا اااگاهی و سپس نر متناسب با جشرم 

ششا  اعش ام شش نش ت چشرا  سیاسی، ب کر بر اساس نگرش و ان یار
ای ای مویا آنا  ایپیش گر تشر شش ؟ الشیشل تشخشریشب  چنین یویر

های قربشانشیشا  بشرحشق نشقشض  ت ییجی خاویا  چیسب؟"  خانواا 
شا  مج اًا َتأدی  درا  و ناشا  ااا  مشحشل اقشیشق ا شن  ش  

شا  یا خواستای ش ن ت امضا دنن گا  این بیانیر، اااخواهشی  عزیزا 
انش :  ان  و نوشتر خواشا  اانستر  و سوگوایی یا حق طبیٔی و انسانی

وچهای سشال از  و سی ۹۱۷۱"بیش از چهل سال از اهۀ اهاتناک 
گذیات مشا  می ۹۱۷۶ اجٔر داتای زن انیا  سیاسی ای تابستا  سیا  

های سشخشب، حشتشی  باختگا  ای تمامی این سال های جا  خانواا 
ترین حق، یٔنی حق سوگوایی برای عزیزانما  بشا آزای  برای دوچک

ایمت بایها و ای اوی  زمشامش ایی  مأمویا  ای گ زای خاویا  مواجر بوا 
های مخت ف بر مسئولین وقب نامر نشوششتشیشم و خشواسشتشای  اولب

تنهشا  پاسخگویی بر سؤاال  خوا ای ایتباط با این  اجٔر ش یم، اما نر
هرگز پاسخی نانی یم در هموای  برای حضوی بر سر مزای عزیزانما  

ایمت بشایهشا بشا  با ته ی  و ایعا، نهااهای امنیتی مخت ف مواجر ش  
توهین و ته ی  مأمویا  حاضر ای خاویا  و یا تهیر عکس و  ی شم از 

ایم و بسیایی مواقع با َاِی بستشٔر آ   حضویما  ای خاویا  مواجر بوا 
بشاخشتشگشا   هشای جشا  عشنشوا  خشانشواا  ایمت اینک ما بشر یوبرو ش  

، بشای ایشگشر خشواهشا  ۹۱۷۶و تشابسشتشا   ۹۱۷۱داتایهای اهر 
ان یدایا  ایشن جشنشایشب بشزیگ هسشتشیشمت"  پاسخگویی همۀ اسب

انش : "اگشر  های قربانیا  خطا، بر جمهویی اسالمی نوشتر خانواا 
دنن  پیکر عزیزا  ما ای این خاک نشیشسشب، پشس  چنا  در ااعا می

چنینی در ای یا  تخریب ت ییجی خاویا  انشجشام  های این ع ب یویر
شوا چیسب؟" امضا دنن گا  این بیانیر ای پایا  هرگونر "بشحشث  می

انش ،  ای مویا غرامب" یا "لوث درا  حردب اااخواهانر" خوا اانستشر
ان : "بر این باوییم در از اسب ااا   ان ، و نوشتر با آ  مخالفب درا 

پشذیشر  های متٔ ا ناشی از آ  مط قًا جبشرا  جا  آ  عزیزا  و آسیب
توان  التیامی دشوچشک  نیسبت تنها یوشن ش   حقیقب اسب در می

 های عمیق ما باش ت" بر زخم
گزایش سایب زمانر، شنبر هفتم خراااما  نشیشز "اااخشواهشا   بر

ای ماترک ضمن اعتراض بر "تخریب خشاویا " و  خاویا " ای بیانیر
باختگا "، اعالم دران :"این بای اق ام یژیم  "اذیب و آزای خانواأ  جا 

هشا  برای ایوایدای و نصب اویبین برای ج وگیری از حضوی خانشواا 
دنیم و با استناا بر اسناا ثبب ش   ای سشازمشا  عشفشو  یا تحمل نمی

الم ل و همچنین اسناا ا اا ش   ای اااگا  حمی  نویی مبنی بر  بین
ان  و مشا ای  اینکر عزیزا  ما مخفیانر و ای گویهای جمٔی ا ن ش  

سال از چگونگی، چرایی، و حتی محل واقشٔشی ا شن آنشا   ۱۰این 

اطششالعششی نشش اییششم، 
ما  یا یسا و بشا  اعتراض

المش ش شی  یک دایزای بین
پیش خواهشیشم بشرات"  بر

بازتا، داتای زن انشیشا  
سیاسی ایرا  ای اهشر 

دششر   یوا مششی ۹۱۷۱
ای   مشانش نشی یا جشایشی

حا ظۀ مرام داویمشا  
خوا اختصاص اهش ت  بر

اسب هشم  بای  اسب بر
ااا و  ریاا اعتشراض یا 
بر ض  وقشوع چشنشیشن 

هایی ض  باشری   اجٔر
 ص ا ب ن  درات هم

نبای  غا ل از این بوا 
این جنایب   در مسببا 
بیش   سابقر عظیم و بی

از هر چیز از وحش   و 
اااخشواهشی  ایاأ  ما بشر

وحاششب ااینشش ت پششس 
بیایی  برای ششکشسشتشن 

سشکشو  یژیشم  توطشئشر
ایبششایٔ   ششاجششٔششر مشش ششی 

قطوی ایشن  تر ای گاایش پرون   هرچر ج ی  دای بن یمت پیگیری ما  یا بر های تالش  همۀ
هشای  خواسب خشانشواا  جنایب و تالش ای یا  یوشن درا  ابٔاا گوناگو  آ ، یسی گی بر

ای  اایا در امروز ای جامٔر مشا بشا   شک نقای مهم و تٔیین دنن   ای مبایز  قربانیا ، بی
 یوات اعتال می شتا، یو بر

 اجٔر و جنایتی  راموش ناش نی اسشب، زیشرا  ای تاییخ میهن ما  ۷۶تابستا    عام قتل
حقوق انسشا  ای حشکشومشب ایشن  اعتنایی بر پیاگی، و بی های  ستم جامع تمام وی گی

نظیر تاییشخشی  گرایا  حادم، این جنایب دم واپس یغم تالش بیهوا ٔ  خوادامگا  اسبت بر
در ای زمرٔ  استبرای بزاالنر و تبهکایانر بر ان وختر و سرمایٔر انسانی و مشٔشنشوی مشرام 

اسب  راموشی سپرا  نخواه  ش  و مشرام  ایرا  و جنبش انقالبی آ  بوا  اسب هرگز بر
آشنای ایرا  آ  یا از ضمیرشا  نخواهن  زاوات وظیفر اخالقی، انسانی، و تشاییشخشی   حق

های خوا یا برای تحقق این مشهشم  سب در تالش خوا  و م ا ع آزاای همۀ نیروهای ترقی
 ا زو  دنن ت

الم  ی حقوق بار و  توجر ا کایعمومی جها  و نهااهای بین حز، ما بایها ضمن ج ب
های ض  باری و غیرانسانشی جشمشهشویی اسشالمشی ایشرا   سازما  م ل متح  بر اق ام

هشای جشمشهشویی  سن  تاییخی جشنشایشب  ج وگیری از تخریب و نابوای گ زای خاویا  این
اسالمی ایرا  یا خواستای ش   اسبت حز، ما تا یوشن ش   دامل ابٔاا ایشن  شاجشٔشر و 

 ای از تالش ای این یا  اسب برنخواه  ااشبت محادمٔر آمرا  و عامال  آ ، لحظر
هشا و یشایا  و  حز، توا  ایرا  بای ایگر حمایب و همبستگی اش یا با تالش خشانشواا 

اوست ایا  قربانیا   اجٔر م ی، اااخواها  خاویا  و تالشگرا  حقوق بار و دشمشیشتشٔر 
اهی دایزایی جهانی ای مسیر ج وگیری از ااامر ایشن اقش ام  ه ف سازما  یا، بر حقیقب

ها و  پاسخ گذاشتن بیانیر ویرانگر و غیرانسانی ایوایدای و دنترل بازمان گا  قربانیا  و بی
هشا  شا  و الیل این اقش ام های مکری آنا  بر چگونگی قتل و محل ا ن عزیزا  خواسب

گونر در امشروز  دن ت گ زای خاویا  بای  هما   اش یا  اعالم می بای ایگر حمایب و پاتیبانی
اسب حفظ شوا تا ای  راای پیروزی مبایز  خ ق بر ض  اسشتشبش اا و ایتشجشاع صشحشنشر 
اااخواهی مرام ایرا  بر ض  عامال  و آمرا  این جنایب هولناک ضش  باشری بشاشش ت  
حز، توا  ایرا  ای جریا   اجٔر م ی ص ها تن از داایهای برجستر، یهبرا ، و اعضای 

بشای   هایی از  احتمال یوی ااا  اتفاقی  اجٔر خوا یا از اسب ااا و با انتاای منظم گزایش
جمٔی قربانیا  داتای زن انیا  سیاسی  و پس از آ  با انتاای تصویرهایی از گویهای استر

گا  درا،  ۹۱۷۶ای سال   برای نخستین بای، جها  و جهانیا  یا از این جنایب یژیم آ
حشق  هشای بشر اعتنایی یژیم سردشو، و تشروی ای بشرابشر خشواسشب حز، توأ  ایرا  بی

 دن ت باختگا  یا ش ی ًا محکوم می های جا  خانواا 

 هاى بازماندگان ... صدا با خانواده ادامۀ هم
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اانن  آنشچشر ای جشمشهشویی  خوبی می ادنو  ایگر مرام ایرا  و جها  بر 
گیرا و سشپشس بشر پاشب مشیشز  اسالمی ایرا  تحب تٔقیب و پیگرا قرای می

شوا، عقای  و نظریا  اجتماعی، اقتصاای، و سشیشاسشی  محادمر داان   می
نظرا  اسبت  اااستا  عمومی یژیم "والیب  شقشیشر" ای  شهرون ا  و صاحب

شهر شیراز ای عرض چهای هفتر برای چهای ودیشل اااگسشتشری دشر ا شاع 
پذیرن  قرای ج ب ااایسی صاای دشرا   های حقوق باری می قانونی از پرون  

اتهام "اجتماع و تبانی ع شیشر امشنشیشب مش شی،  اسب در سر نفر از این ودال بر
 ٔالیب تب یغی ع یر نظام جمهویی اسالمی ایشرا ، و هشمشکشایی بشا اول 

 ان ت متخاصم" تحب تٔقیب قرای گر تر
نفر از ودالی میهن  ۱۱۰سال جایی،  ما   ایایبهاب ۱۹گزایش هرانا،  بر 

های غیرانسانی و خشالف قشانشو  نشهشااهشای  ای سرگااا  از ی تا ما ای نامر
ان  در ااامٔر  امنیتی و قضایی با ودالی اااگستری، انتقاا درا  و ها ای ااا 

سازی این استر از ودالی اااگستری، نشهشاا  "پرون   سازی، احضای، و متهم
ودالب یا ه ف گر تر اسب و موجب ایجاا مسئولشیشب بشرای حشادشمشیشب و 

 خصوص قو  قضاییر خواه  ش ت"   بر
ای بخای از این نامر آم   اسب: "با توجر بر اینکشر ودشالی اااگسشتشری 

شونش ،  محوی اص ی تأمین ع الب و حمایب از حقوق شهرون ا  محسو، می
دن  در ااامٔر این ششیشو  و اسشتشمشرای ایشن اسشب  جامٔر ودال یااآویی می

برخویاهای خالف قانو ، موجب س ب اعتماا عمومی از جامٔر خواه  ش ت" 
ها و  این ایزیابی ودال از یوی ااهای داوی ااعا نیسب، ب کر مستن  بر واقٔیب

ششا   هایی انکای ناپذیر هستن ت این ودالی اااگستری ای نامٔر سرگااا  الیل
و قاشرهشای  هشا ای و صنف  بر برخویاهای امنیتی و قضایی با مااغل حر ر

گوناگو  جامٔر ازجم ر اهالی هنر و ق م گر تر تا مٔ ما ، دایگرا ،  شٔشاال  
ویش   تاش یش   شا  بشر ای همکایا   حقوق بار و همچنین  بر موقٔیب حر ر

ااامٔر این ” ان : برخویا با ودالی م ا ع حقوق باری تأدی  درا  و متذدر ش  
وضع موجب گسترش خاونب و تٔطی ی ع الب و اینهایب تحقشق ظش شم و 

  ستم ای جامٔر خواه  ش ت" 
توا  ماهیب ض  امودراتیک و ض حشقشوق  تر می آیا از این آشکایتر و صریح

ضمن تأدی  بر   باری یژیم "والیی" یا بیا  درا؟ امضادنن گا  نامٔر سرگااا 
خواسب ی ع اتهام  ویی از چهای تن از ودالی اااگستری ششیشراز دشر از او 

های مکری و غیرقانونی نشهشااهشای امشنشیشتشی  سال پیش ای مٔرض بازجویی
های مسئول ایبایٔ  ضروی  تشغشیشیشر  ان  و همچنین ضمن اخطای بر مقام بوا 

نگرش و ی تای ای برابر نهااهای م نی و ودالی حقوق باری، یشااآوی شش   
ای، گسشتشرش  ان : "ای صوی  ااامٔر وضع موجوا و برخشویاهشای سش شیشقشر

ای نزایک، اوی از انتشظشای  های اجتماعی ای آین   نایضایتی عمومی و بحرا 
سابقشر  نخواه  بوات" ودالی اااگستری ای نامٔر سرگااأ  یااش   با لحنی دم

ان : " با ااامر وضٔیب دنونی آین   یوشنی بشرای جشامشٔشر ای پشیشش  نوشتر
های م یریتی و گشفشتشای و ی شتشای  نخواه  بوا و ضروی  تج ی نظر ای یوش

بشیشنشی، بشا تشوجشر بشر  مقاما ، جهب پیاگیری از اتفاقا  غیرقابل پشیشش
 های موجوا و ع م نایضایتی عمومی ضرویی اسبت"  بحرا 

ا زو  بر نامر سرگااا  ودالی اااگستری، انجمن جامٔر شناسی ایشرا   
تخصصی ع وم اجتمشاعشی ای  -ترین نهااهای م نی ع می در یکی از بزیگ

ای صشاای دشرا و  بیانیر ۹۰۱۹ ایایبهاب ما   ۱۹داوی اسب نیز یوز شنبر 
هشای  شناسا  ای خالل آ  نسبب بر برخویاها،  اایها، و بشازااششب جامٔر

ششا  یا  ها  و نگرانی عمشیشق ب و  یعایب موازین قانونی و شهرون ی اغ غر
هشا و نشهشااهشای  شناسی  روییختن ایزش ان ت دایشناسا  جامٔر ابراز درا 

هشای  ییختگی دل با ب سیاسی و اجتماعی داوی یا با تشوا  هم حقوقی و بر
ان : "ایتباط ااا  مشطشالشبشا   ان  و نوشتر محروم و ستم ی   ای میا  گذاشتر

واقٔی اصناف مخت ف بر بیگانر، نوعی  را کنی و گریز از واقشٔشیشب اسشبت 
طرح اتهاما  سنگین مشانشنش  ایتشبشاطشا  ماشکشوک بشا بشیشگشانشگشا  بشر 

م نی، ای حالی در امکا  ا اع نش اینش  و  های ع می و  رهنگی و  شخصیب

 -اثبا  یسشیش   بشاشش  چر یس  در بر-هنوز یسمًا تفهیم اتهامی صوی  نگر تر 
مص اق نقض قانو  توسط نهااهای ق ی  اسبت تتت اسشتشفشاا  از ابشزایهشای 
قضایی و امنیتی برای مواجهر با مطالبا  و اعتراضا  مسالمب آمیز و نشاایش   

های ااای  داوی در منبع اص ی انتشقشااا ،  های بنیاای ای شیو  گر تن داستی
تشر سشاخشتشر و  تر و بحشرانشی مطالبا  واعتراضا  اسب، شرایط داوی یا پیجی  

ش   داهش ااا  ]اسب[تتت و همر اینها برای جامشٔشر  سرمایر اجتماعیتتت یا بر
 ش   پرهزینر و مخاطر  آ رین اسبت" ایرا  بر

شناسی ایرا  یوششن، بشی  منطق ودالی اااگستری و اعضای انجمن جامٔر
پرا ، و ُبرن   اسبت آنا  نسبب بر  اایهای جمهویی اسالمی ایرا  بر ودال ای 

ان  در  پیوستر ای حال ا زایش اسبت نهااهای  های اخیر ابراز نگرانی درا  سال
دنن  و بشا  های واهی احضای و بازااشب می اتهام امنیتی هم پی ای پی آنا  یا بر
م نی و صنفی  اای وایا  -ها، بر  ٔاال  سیاسی ص وی احکام زن ا  ای بی ااگا 

صراحب بر این یوشنفکرا  و پ وهاگشرا  اعشالم  آوین ت نهااهای امنیتی بر می
قص  خش مشب بشر  ااشتن عقای  یوشن و مترقی بر شا  "  دنن  در یگانر "گنا  می

مرام داوی اسبت اما پاسخ استگا  قؤ  قضاییر، هما  اظهای نظرهایی اسب در 
زایشی ای مشویا  منظشوی تشوهشم های حکومتی بر های وابستر بر جناح بایها مهر 

 ان ت  ها مطرح درا  عم کرا این قو  ای یسانر
ای مستقل نیسب و عمش شکشرا تشا  قؤ  قضاییر ای جمهویی اسالمی ایرا  قو 

یوشنی ناا  ااا  اسب در این قو  اهرمی بسیای مهم و اسشاسشی  اش بر دنونی
وسطایی، و مقاب ر بشا تشفشکشرا  مشتشرقشی و  برای سردو،، اجرای احکام قرو 

های تٔیین ش   برای این قو  از جانب مجشمشوعشٔر  خواهانر اسبت سیاسب آزاای
خشواهشی،  های تثبیب ش ٔ  عمل آ  ای مهای جنبشش تشرقشی یژیم والیی، و شیو 

 همچنا  ااامر اایات 
وسشطشایشی حشادشم  اصل "والیب  قیر" ای قانو  اساسی یژیم استبش اا قشرو 

گذایی، و قضایی یا زیر نظر شخص  برمیهن ما، همر ساختایهای اجرایی، قانو 
های هشمشیشن قشانشو   ولی  قیر قرای ااا  اسبت این اصل بر خالف ایگر اصل

اساسی جمهویی اسالمی، استقالل سر قو  حکومب یا از بین برا  و "اجشرای 
های "ولی  قیر" تنزل ااا  اسبت ای چنشیشن  قانو " ای داوی یا بر اجرای  رما 

ها نیشسشب،  گیری و میزا  تصمیم تنها قانو  و قانو  اساسی مالک  وضٔیتی نر
های گسترا  ولی  قیر و  های اخیر ازجم ر م اخ ر ب کر آ  گونر در تجربر سال

هشا ناشا  ااا  اسشب، نشوعشی  انصایش ای پایمال درا  حق و حقوق انسشا 
وسطایی متکی بر نیروهای خان سردوبگر و پایشمشال  گری قرو  حکومب خ یفر

درا  خواسب ها و حقوق امودراتیک می یو  ها ایرانی امروز  ای داوی بشرقشرای 
 اسبت  

-هشای اقشتشصشاای سشیشاسشب تنها یا  چای  ، مبایز  هماهن  و متح  ع یر 
ای ئولوژی " قر سنتی" اسب دشر مشا   اجتماعی و سیاسی ض  مرامی آمیختر بر

آ  یا "اسالم سیاسی" می نامیمت نبای   راموش درا در عش شب نشادشام مشانش   
بخش داوی ای مبایزٔ  ض استب اای بیش از یک قر  اخیشر،  های یهایی نهضب

تفرقر و نفاق بین نیروهای مترقی و امودراتیک  بوا  اسبت بای  بر ن ای زما  و 
جویانۀ مرام پاسشخ مشثشبشب ااا و هشر نشوع  های جامٔر و نیاز وح   ضروی 

پرادن گی یا از پیش پای جنبش مرامی برااشبت تاکل و اتشحشاا ای مشبشایز  
 ضامن پیروزی اسبت
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ان ، و مرام زحمتکش قربانی این الشگشو  تجایی و دایگزایا  متصل بر هرم ق ی  بوا 
 ان ت ان  و هزینۀ گزا ی یا متحمل ش   بوا 

هایی در یش  اقتصاای یا بر مشحشوی انشبشاششب  واقٔیب آ  اسب در اجرای نسخر
تجایی و پیون  هرچر بیاتر با سرمایٔر مالی جهانی تنشظشیشم -های نامول  مالی سرمایر

هشای  هشای قش ی  انش ازی دنن ، ای عمل داوی یا ای بشرابشر  اشایهشا و اسشب می
اه  در  پذیر قرای ااا  اسبت تجربر ناا  می امپریالیستی ای موضٔی ضٔیف و آسیب

نظر از اینکر چر دسی و د ام حز، ای دا  سفی  آمریکا زمام اموی یا بر اسشب  صرف
هشای بشنشیشاای  گیرا، ای تح یل نهایی، با وجوا تغییرهای شک ی و یوبنایشی، هش ف

های امپریالیسم آمریکا ای منطقر و ای پهنۀ جهانی ای مجموع یکسا  و ای  سیاسب
یاستای تأمین منا ع امپریالیستی خواش بوا  اسبت اما اینکر جمشهشویی اسشالمشی 
ایرا  ای برابر آمریکا ای چنین موقٔیب اقتصاای و سیاسی ضٔیف و خطرنادی قشرای 

ای و بیب یهبری و اعوا  و  گر تر اسب، مسئولیتش ای ایجٔر نخسب بر عه ٔ  خامنر
گرایا  حادم و یهبری سپا  و دایگشزایا  "نشظشام"  انصایش، و قار یوحانیب و اسالم

اسبت از این یوسب در حز، ما مٔتق  اسب در نوک پیکا  مبایز  نیروهای مترقی و 
ی ب داوی از وضٔیب بسیای خطرناک دنونی، ای مرتبۀ نخسب بشایش   م ی برای برو 

مجموعٔر حکومب مط ق والیب  قیر یا ه ف قرای اه ت حز، توا  ایرا  بر این نکتشر 
تأدی  اایا در مبایز  برای تأمین منا ع مرام و حفظ حادمیب م شی و مسشتشقشل، بشا 
مبایز  ض ایکتاتویی پیون  اایا و این او الزم و م زوم یک یگرن ، زیرا دشر حشکشومشب 
والیی اسب در گام بر گام داوی یا ای برابر امپریالیسم غایتگر آمریکا و متح انش ای 

 ای وضٔیب بغایب اشوای،  خطرناک و ته ی آمیزی قرای ااا  اسبت
هشای  های خایجی جمهویی اسالمی ایرا  نیز بر سهم خوا یکی از عامشل سیاسب

اجتماعی گسترا  و یوزا شزونشی اسشب دشر -های اقتصاای مهم ش   یا تن بحرا 
هشای  ادنو  مرام داوی با آنها یوبروین ت شایا  یااآویی اسب در یشکشی از خشواسشب

خشوا  ای انشقشال،  اص ی ادثریب قاطع مرام و زحمتکاا  و نیروهای سیاسی ترقشی
اقتصاای، و تضمین حشق حشادشمشیشب مش شی ای -، دسب استقالل سیاسی۹۱۰۶

جویانر بشوا، و  آمیز و ص ح چایچو، احترام متقابل بین داویها و همزیستی مسالمب
هنوز هم چنین اسبت اما با مس ط ش   "اسالم سیاسی" و حکومب اینی بر مشحشوی 

های خایجی  ال ر خمینی و ااامۀ آ  تا دنو ، ای مجموع سیاسب حادمیب مط ق آیب
های گوناگو  ایرا  یا ای بشرابشر آمشریشکشا و ایشگشر  جمهویی اسالمی ایرا  بر شکل

های امپریالیستی ای مٔرض ته ی ها و خطشرهشایشی دشامشاًل غشیشرضشرویی و  ق ی 
 هایی ویرانگر و  زاین   قرای ااا  اسبت آسیب

بران از بر اساس شٔای "جن ، جن ، تشا پشیشروزی"  های ض م ی و خانما  سیاسب
های ماجراجویانر "ص وی انقال، اسالمشی" و  خمینی و ااامۀ آ  ای چایچو، سیاسب

گرانٔر نیروی قش س  مرزی م اخ ر های برو  یی و  ٔالیب دایی ای صنٔب هستر پنها 
ای، همگی صر ًا ابزایی ای خش مشب  سپا  بر اساس "محوی مقاومب" مویا نظر خامنر

تحکیم و ااامۀ حکومب والیب  قیر و تقویب ایتجاع منطقر بوا  اسبت همشچشنشیشن، 
ای، بشرای  گونر در بایها ثابب ش   اسب، سرا  "نظام" و ای یأس آ  خشامشنشر هما 

ان ، منا ع داوی یا بر حراج گذاشتر یا بشر  بقای حکومب والیی، هر گا  در "الزم" ای  
ان ت ادنو ، سر اهر پس از  ان  و حتی با آمریکا مستقیمًا همکایی درا  خطر ان اختر

های ماجراجویانر جمشهشویی  پذیر ش   اقتصاا م ی و اجرای سیاسب توخالی و آسیب
اسالمی ایرا  ای عرصٔر یوابط خایجی، سرانجام آمریکا ای موقٔیتی قرای گر تر اسشب 

ان ازی بیاتری ای تحوال  ااخ ی و  در امکا  اسب
 اثرگذایی بر یون  تٔیین سرنوشب داوی یا تر اسبت

ترای  ی  خواه  ااا، بای  ای ماهیب و نحشو   یا در متأسفانر ای آین   نیز بی
عم کرا اقتصاا سیاسی داوی جسبت ای اقتصاا  اس  ایرا ، نشر تشأمشیشن 

انش وزی  نیازهای اولیر و زن گی شایستر برای مرام و زحمتکاا ، در ثرو 
های بزیگ و حشکشومشب  گیری از یوابط تنگاتن  بین سرمایر سریع با بهر 

 ایکتاتویی اسب در نقش نخسب و تٔیین دنن   اایات 
هایی مانن   روییختن  های حکومتی ای مویا  اجٔر پاسخ و وادنش مقام

هشای  برج متروپل، طبق یوال مٔمول چیزی بیش از ااا  شٔشای و وعش  
های  های حکومتی بر شکل پوچ نبوا  اسب، زیرا در عم کرا خوا استگا 

هایشی اسشبت بشرای  گوناگو  عامل مهم و اثرگذایی ای وقوع چنین  اجٔر
مثال، ای پی وقوع  اجٔٔر متروپل آبااا ، ابراهیم یئیسشی  شقشط تشوانسشب 

ترین اقش ام  آموز با عوامل خاطی حااثٔر متروپل، مهم بگوی : "برخویا عبر 
گوی اولب او هم اعالم درا: "ای دنای مرام، تشمشام  اولب اسب"، و سخن

 های مخت ف داوی یا اصالح خواهیم درات" ها ای بخش متروپل
امروز  برای همٔر مرام عاای یوشن ش   اسب در ای زیر سایۀ حکومشب 
"نماین ٔ  خ ا بر زمین" و "اسالم سیاسی" یا هما  حکومب آغاتر و متکشی 

ان وزی شخصی از هر یا  ممکشن ششیشو   بر این،  راین  سوااگری و ثرو 
ودای ای تمام شئو  اقتصاای اسب در ای این حکومب نهااینر  اص ی دسب

ودای منطبق  و جزئی از آ  ش   اسبت گفتنی اسب در این نوع شیو  دسب
در مب غا   -البتر با ین  و لٔا، مذهبی -بر هما  الگوی اقتصاای اسب

آ شریشنشی"  نظشای  آ  یا "ثشرو  پراازا  مٔتق  بر "اقتصاا آزاا" بی و نظریر
های هنگفتی یا از جیب ایآم  مش شی   راین ی در ای عمل ثرو  -نامن  می

هشای  دا  و با غای  سهم ادثریب زحمتکاشا ، نصشیشب الیشر بیرو  می
 دن ت باالیی بویژوازی متصل بر هرم ق ی  سیاسی می

های حکومب  های دال  همۀ اولب ای بیاتر از سر اهۀ گذشتر، برنامر
هشای  ظاهر ای یا  تأمین یش  اقتصاای داوی، بشر ششکشل بر -والیب  قیر

گوناگو  بر محوی حفظ و گسترش منا ع این یا آ  جناح حکومتی بر پشایشۀ 
خصوصی ت ویشن شش   و بشر اجشرا  های خصوصی و شبر انباشب سرمایر

های یش  اقتشصشاا  ترین عرصر زمانی، مهم  گذاشتر ش   اسبت ای این اوی ٔ 
های تجایی، مالی، و "بساز و بفشروش" امشالک و  بر طوی عم   بر  ٔالیب

خوایی متمردز بوا  اسبت ای ایشن  خوایی و جنگل مستغال  همرا  با زمین
 راین ، حفظ جا  و تأمین زن گی و مشٔشیشاشب مشرام و ضشروی  حشفشظ 

نظای  و ولنشگشای  اصطالح "اقتصاا آزاا" بی زیسب   ای گسترش بر محیط
تر، و ا شزایشش  دسب سوا هرچر سریع  ها، بر منظوی گراش سریع سرمایر

هشایشی  ان وزی ش   اسب، در از جم ر پیام های آ ،  شاجشٔشر سوا و ثرو 
هشای زیشاای ای  مانن   روییزی ساختما  متروپل آبااا  اسب در تخ شف

 مراحل ساخب آ  صوی  گر تر اسبت
های اقشتشصشاای داشوی بشر  بر اثر گرایش اائمی شئو  اساسی  ٔالیب

زاایشی،  سشاا  زاایشی و مشقشریا  بازی، و قشانشو  گرایی، بویس سوی مالی
گشریشزی و  ساختایی موجوا ای تایوپوا اقتصاا داوی با تکشیشر بشر قشانشو 

خوایی، بر  راین ی عاای و یش  یابشنش    گیری از یانب سیاسی و یشو  بهر 
تب یل ش   اسبت بر قول  رشاا مومنی، اقتصاااا  و اسشتشاا ااناشگشا  

توجهی بشیشن  های قابل عالمر طباطبایی، "بر اسم آزااسازی تجایی، یانب
 شوات" ا راا توزیع می
گیری اقتصاا ایرا  ای بیاتر از سر اهۀ گذششتشر، بشر پشایشۀ  نحو  شکل

اصطشالح "بشازای آزاا"  شایغ از  اجرای الگوی جهانی نولیبرالی و برپایی بر
ای، بشوا  اسشبت  نظای ، با ظاهر اسالمی و با حمایب مستقیشم خشامشنشر

گشرایشا ،  چادا  نولیشبشرالشیشسشم اقشتشصشاای ای صشفشوف اعشتش ال سینر
گرایا ، همگی ایشن الشگشو یا  ط با ، و همچنین شمایی از اصول اصالح

ان ت از ایشن  نوش ایوی تمام ماکال  داوی و اجرای آ  یا ضرویی اانستر
یوسب در حز، توأ  ایرا  هموای  تأدی  درا  اسب در  ایغ از اینکر دش ام 

جمهوی "ب  یا ب تر" اولب یا بر  جناح حکومتی و چر سنخی از اولب و یئیس
-های باالیشی بشویژوازی مشالشی اسب اایا، سوا برن   اص ی همیار الیر

 ساالر والیى سّد راه ... ادامۀ حكومت دین

  ۵۴ادامه  در صفحه 
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عامل اص ی بحرا   اای آلما  برای پیوستن اودراین بر اتحاایٔر ایوپا بوا  اسشب 
ای  ٬سشخشنشگشو٬و نر  اای آمریکا برای عضشویشب اودشرایشن ای نشاتشوت ی شیشق 

های امپریالیستی ]د ام؟[ برای آشو، و  تالش آلما  و اولب٬هایش از  صحبب
گوی ت اما ای اینجا نشیشز ایشن  سخن می ٬ای واقع داان   اودراین بر جن  ااخ ی

هال  امروز هیچکس از سال زن ت  ی یق اسب بر تحریف ایگری از تاییخ می
تالش آلملن، فرانسه و کل اتحلدیٔه اروپل برای جلاوگایاری از یا  

 ."اطالع نیست جنگ در اوکراین بی
ایزیابی حز، توأ  ایرا  ایبای  اخالب های اولب آلمشا ، اتشحشاایشر ایوپشا و 
لهستا  ای واقع برگر تر ش   از نامۀ "پترو سیموننکو"، ابیر اّول دمیتۀ مشردشزی 

 ۹۱۱۰آذیما   ۰۰، ۱۱۷حز، دمونیسب اودراین اسب در ای "نامۀ مرام" شمایٔ   
ترین ع ب بشحشرا  سشیشاسشی ای  عم  "  منتار ش  و ای آ  ازجم ر آم   اسب:

اودراین، اشتبا  بزیگ پرزی نب ویکتوی یانودوویچ ای تنظیم و اجشرای سشیشاسشب 
م   سر سال، یئیس جمهوی و اولب اودراین بر مشرام اودشرایشن  خایجی بوات بر

هلیی برای پیوستن به اتحلدیٔه اروپل دادند. از این گذشتاه، در  قو 
هلیی در مسیر ائاتاالب بال  هل در جریلِن برداشتِن گلم تملم این سل 

و بر مشرز  اتحلدیٔه اروپل، تنش میلن روسیه و اوکراین نیز شدت یلفت
   ".تفرقر ای میا  جامٔٔر اودراین یسی 

های ماخص نوشتیم:  "نامر مرام" با اشای  بر  ادب ۱۱۷ما ای هما  شمای  
با استفاا  از اهرم اتحاایٔر ایوپا سٔی ااشتر اسب در اودشرایشن یا بشرای   آلما " 

های سیاسی و اقتصاای برلین برای گسترش نفشوذ آ  ای  قبول ااغام ای طرح
اتحاایٔر ایوپا اودراین یا ته ی  درا  اسب دشر  ایوپای شرقی تحب  اای قرای اه ت

های مشالشی قشرای  نامر با اتحاایٔر ایوپا یا امضا نکن ، ه ف تحریم اگر طرح توا ق
یشک خشط  ۹۱۱۱/    ۰۱۹۹الم  ی پشول ای سشال  صن وق بین خواه  گر بت

لغو یشایانشر  الیل اینکر اولب اودراین حاضر بر می یایا االی بر ۹۰ایزش  اعتبایی بر
خانشم  .حالب تٔ یق ایآویا ایمویا گاز خانگی مصر ی توسط شهرون ا  نا  یا بر

داترین اشتو ، یئیس یوابط خایجی اتحاایر ایوپا، در ای هماهنگی یسشوایشی بشا 
تبش یشل ٬دن  حتی اولب اودراین یا برای اینکر بر پیانهاا   اولب آلما  عمل می

نر  ٬الم  ی اعتماا برای بازایهای بین بینی و قابل ش   بر یک مخاطب قابل پیش
دلیل نبود که هفتٔه  این بیگفتر اسب، ع نًا مویا حم ر ش ی  قرای ااا  اسبت 

گذشته نملیندگلن اتحلدیٔه اروپل که خالناا اشاتاون را هاماراهای 
کردند، برای نملیش حملیت فعل  خود از اپوزسیون راسات باه  می

کیف، پلیتخت اوکراین، مسلفرت و از تظلهر کنندگلن راست و ضاد 
هلی دولتی را در محلصره داشتند، بالزدیاد  کمونیست که سلختملن

کردند. جللب توجه است که امضلی موافقتنلمه پیوستن به اتحلدیٔه 
 راه را برای شرکت

ً
کاناد،  هلی انحصلری اروپلیی بلز می اروپل، عمال

 "که بلزار حیلتی اوکراین را تحت کنتر  درآورند.
پشرسشب"  ای مط ب "ا  مهر" ای ا اع از پوتین در گویا یهبشر جشنشاح "مشیشهشن

خوانیم: "نخسب، و پیش از هرچیز، بای  با تأسشف بشر  حادمیب یوسیر اسب، می
حز،، ای برخویا بر اولب یوسیر زبا   ٬سخنگوی٬این نکتر اشای  دنیم در ی یق 

اولشب ٬تب یغاتی امپریالیسم آمریکا و اولب بای   یا برگزی   اسبت عبایاتی نظیر 
 ٬اایی اولشب پشوتشیشن سیستم  اس  سرمایر٬، ٬اایی پوتین اولب سرمایر٬، ٬پوتین

عبایاتی هستن  در سیستم تب یغاتی امپریالیسم آمریکا هموای  برای هیوالسشازی 
ها اسشتشفشاا  دشرا   از یهبرا  داویهای مویا ه ف خوا و توجیر تٔرض بر آ 
اایی ای یوسشیشر، و  اسبت تتت آیا گایباچف و ی تسین باعث برقرایی نظام سرمایر

ق ی  یسی   پوتین، هما  یونش  اویا   ان ؟ آیا با بر پوتین صر ًا وایث آ ، نبوا 
ی تسین ااامر پی ا درا؟ اگر چنین اسب، چرا امپریالیسم ی تسین یا حش شوا حش شوا 

 درا اما با یوسیٔر اویا  پوتین بر مقاب ر برخاسب؟"
طوی در سخنرا  نیز ای سخنانش اشای  درا، ایزیابی حز، مشا مشانشنش   هما 

های دایگری و دمونیستی جها  عم تًا بر اساس ایزیابی هشای  بسیایی از حز،
حز، دمونیسب   یاسیو  یوسیر ای سال های اخیر از وضشٔشیشب یوسشیشر و 

ها و عم کرا اولب حادم بر آ   شکل گر تر اسبت برای نمونر، تشوجشر  سیاسب
 های زیر: دنی  بر  ادب

 
، رفیق ویلِچسالو تتکین، مشلور سیلسی ارشد گنلدی زیاوگالناوب

ای پشس از  ای مصشاحشبشرصدر حزب کمونیست فدراسیون روسایاه، 
بشر  -خواه   یوسیر سوسیالیسم می" با عنوا :  ۹۱۱۶انتخابا  یوسیر ای سال 

هم ستا  پوتین و غایتگرا  منابع مّ ی یوسیر اعتماا نکنی "، و با تأدی  این نظر 
تشوا   یا یا درا در اولب پشوتشیشن یا مشی

ماهیب این اولشب تتکین مترقی اانسبت 
اولشب ” دشنش : گونر تشوصشیشف مشی یا این

غایب ایتجاعی این سایب در بر عنوا  نمونر ای ما  های اخیر ای آ  اثشری از 
همبستگی و یا حتی ایزیابی مبایز  یوز ا زو  توا  ها بشر ضش  یژیشم والیشب 
 قیر، از جم ر اعتصا، های دایگری ای   نمی شوات مثل زیبشابشی اسشب ای 

دن " و این  ی خالی ب ن ترین ص ا یا ایجاا می زبا  یوسی در می گوی  " باکر
 زبا  گویای حال این سایب و اسب ان یدایا  آ  اسبت

 
ا  مهر" ت ای مشطش شب از " حال بپراازیم بر برخی م عیا  ایوغین نوشتر 

ای این بشخشش  ٬سخنگو٬های ی یق  ای از صحبب گزی   بر" خوانیم:  جم ر می
واقٔیب اینر در بخش عم   جنبش دایگری و دمونیسشتشی ٬نظری بیا کنیم: 

ضامان ... ماحاکاوم کاردن شادیاد جها ، مثل حز، توأ  ایشرا  
تتت حم ٔر یوسشیشر بشر اودشرایشن یو هلی امپریللیسا جهلنی و نلتو توطئه

خشوانشیشم: "ی شیشق  گیری مط ب "ا  مهر"  می "ت و ای نتیجر ٬محکوم دران تتت
 ٬مثل حز، تشوأ  ایشرا ٬شوا در مواضع همٔر این احزا،  م عی می ٬سخنگو٬

ساعتٔر این ی یق نگشاهشی  بوا  اسبت تنها دا ی اسب بر همین توضیحا  نیم
ایصش   ۱۱ص ا با ایاشا ،  یک از احزا،، هم بکنیم و از ایاا  بپرسیم د ام

ان  و نقش امپریالیسشم  بیانیٔر خوا یا بر دوبی   یوسیر و پوتین اختصاص ااا 
 ان ؟" ها یا از صحنر خایج درا  و  اشیسب

 جل تأکیدهل از مل است[ ]اینجل و همه 
 

پای ایوغ َلن  اسب"ت  اگر دسی بر بیانیۀ دمیتۀ مشردشزی " ان   از ق یم گفتر
بین  در ای تمامی این اعالمشیشر  حز، توا  ایرا  ای مویا اودراین نگا  دن  می

جز او سر سطری در بر تقبیح حم ٔر یوسیر بر اودراین پرااختر ش    مفصل بر
محکشوم دشرا   اسب، بخش اساسی بیانیٔر دمیتۀ مردزی حز، توا  ایرا  بر

ششوا ]نشگشا   های امپریالیستی و ناتو ایبای  بحرا  اودراین مربوط مشی اولب
 [.۹۰۱۱اسفن ما   ۱، ۹۹۰۱دنی  بر: "نامۀ مرام"، شمای  

"آیل معیلر سنجاش خوانیم:  ای ااامۀ همین بخش از نوشتۀ "ا  مهر" می
مل از وضعیت جهلن امروز، تنهل محدود به ناظارات چاناد حازب 

 اوروکمونیست اروپلیی است؟" 
یوایب نویسنش گشا  مشطش شب "ا   مٔنا در بر و این هم ایوغ بٔ ی بوات ب ین

مهر"، هردس با این ایزیابی مخ وش و غیرع می آنا  از وضشٔشیشب جشهشا  
موا ق نبوا یا "پاسیفیسب" اسب یا ای دمپ ناتو و آمریشکشا قشرای اایا،  یشا " 

های مٔتبر و مبایز  جشهشا   اویودمونیسب ایوپایی" اسبت بر این اساس، حز،
های دمونیسب آ ریقای جنوبی، پرتغال، هن  و هن )مایدسیسشب(،  مثل حز،

یونا ، قبرس، تردیر، سواا ، مکزیک، ونزوئال، دانااا، آمریکا،   سطیشن، و 
ها حز، ایگر در بر این سیاسب ماجراجویانر و نابخشراانشٔر اولشب پشوتشیشن  ا 

پس از تصشمشیشم  -ان  همگی اعتراض و حم ٔر نظامی بر اودراین یا تقبیح درا 
ای صف چن  "حز، اویودمونشیشسشب ایوپشایشی" قشرای  -مقالر نویسا  "ا  مهر"

 ان ت  گر تر
 خوانیم:  ا  مهر" می"ای جای ایگر مط ب

]مشنشظشوی  ۰۱۹۰از ماهیشب دشواتشای  ٬سخنگو٬تٔریف ی یق  "نخسب، بر
از ناظار ایان ای اودراین اسب[ توجر دشنشیشم  ۰۱۹۰نویس دواتای  مط ب

 ی  
ً
کودتلی نیروهلی دست راستی تاوی ٬رفیق، این کودتل صرفل

، و نه ی  کودتلی آمریکلیی بل استفلده از نایاروهالی ٬این کشور
 نلزیست و فلشیست داخلی بوده است.

"موضوع بحرا  اودراین ادنو  بیش  از متن سخنرانی نملیندۀ حزب:
از یک اهر هسب در بٔ  از دواتای نیروهای اسب یاستی ای این داشوی ای 

که مال از  بینی  جریا  هسب و اگر شما یجوع بکنی  بر آیشیو نامٔر مرام می
 در بلره توطئه نیروهلی امپریللیستی هشدار دادیا."   ۱۹۳۱سل  

 ۷دن  بر اعالمیۀ دمیتۀ مردزی حز، ای  ی یق سخنرا  همچنین اشای  می
  حازب تاودٔه "  ( در ای آ  می خشوانشیشم:۰۱۹۰ وییر  ۰۰) ۹۱۱۰ما   اسفن 

هلی امپریللیستی در امور داخالای  ایران مداخلٔه تبهکلرانٔه قدرت
ثشبشا   هایی برای بشی چنین تالش کند. اوکراین را قلطعلنه محکوم می

درا  این داوی، ناقض حادمیب مّ ی و حقوق امودراتیشک مشرام اودشرایشن 
 الم  ی اسبت" اسب و ناای   گر تِن قوانین بین

ایشن  ٬سخنگو٬خوانیم: "برای ی یق  ای بخش ایگری از مط ب "ا  مهر" می
عشبشای  ایشگشر،  ها بوا  اسب، نر آمریکات بشر آلما  اسب در آغازگر همٔر  تنر

 دروغ، افترا، و مدعیات دربارۀ ...ادامۀ 

 ۸صفحۀ  ادامه  در 



۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۸   ۵۵۱۱شمارۀ    

بر داپیتوالسیو  سیاسب خایجی جهانی بویژوازی یوسیر گشواهشنش  یا یشااآویی 
 دنیم: می
 ت خرابکایی ای ایجاا اتحاایر اولتی با بالیوس؛  ۹
 ت برچی   ایستگا  یااای  وق م ی  ای لویاس )دوبا(؛ ۰
 ت اسب دای   از پایگا  اییایی ای بن ی دامرا  )ویتنام(؛  ۱
 حملیت دفلکتو)ضمنی( از تجلوز نلتو به افغلنستلن و عراق؛ . ۰
 ت حمایب از محاصرٔ  ایرا ، حتی برخالف منا ع اقتصاای یوسیر؛ ۰
هشا ای داشویهشای  ت امتناع از اق ام ع یر تبٔیض قائل شش   بشرای یوس۷

هال در تاعادادی از  امتنلع از اقدام علیه عملکرد فلشیساتبالتیک، 
 . ..." کشورهلی اروپلی شرقی

 ]نگا  دنی  بر: 
https://kprf.ru/party-live/cknews/115709.html 

 
دن : "ناچشاییشم ایشن سشؤال یا دشر  گیری می ا  مهر" ای پایا  نتیجر" مط ب 

های این ی یق ای ذهن ما ایجاا ش   اسب مطرح دنیم: حال دشر،  خاطر گفتر بر
 ٬سشخشنشگشوی٬چر بخواهیم و چر نخواهیم، این جن  شروع ش   اسب، ی یشق 

کننده که سرنوشت آیندٔه بشریت را  در این نبرد تلریخی تعیینحز،، 
گیری یا  ناظاا جاهالنای چانادقاطابای و  رقا خواهد زد و شکل

 ؟"غیرهژمونیستی در گرو آن است، در کدام سمت ایستلده است
اول توجر بر این موضوع اهمیب اایا در سخنگوی حز، تنها بشیشا  دشنشنش   
نظرا  تصویب ش   از سوی دمیتۀ مردزی حز، توا  ایرا  اسب و نشر مشواضشع 
شخصی و نخستین موضع گیری حز، ایبای  حم ر یوسیر بر اودراین اعشالمشیشۀ 

 منتار ش ت ۹۰۱۱اسفن   ۷دمیتۀ مردزی حز، اسب در تاییخ 
ا  مهر " دشر " اوم اینکر  تصویا  واهی و غیرع می نویسن گا  مط ب سایب 

سرنوشت آیانادٔه مٔتق ن  عم یا  مح وا و "وی   " اولب یوسیر ای اودراین "
گیری ی  نظا جهلنی چندقطبی و  بشریت را رقا خواهد زد و شکل

ای جها  پ ی  خواه  آویا گویای ایک سطحی این ا شراا   یا  " غیرهژمونیستی
  های تاییخی جامٔٔر باری اسبت لنینیسم و ایالکتیک تحول -از مایدسیسم

حز، ما همچو  ادثریب حز، های دایگری و دمونیستی جها  مش ا شع یا  
حل های مبتنی بر مذادر  و پیما  های ص ح موجوا برای پایا  ااا  بشر ایشن 

 جن  مخر، و برای ص ح ایستاا  اسب!
 

مبلرزۀ ضاد ” هلی واقعی سلیت "ده مهر"  و مدعیلتش دربلرۀ  هدب
 “ امپریللیستی

یوشنی ایبای  امپریالیسم و ای گا  لنینی آ  مط شب  حز، توأ  ایرا  بایها و بر
 "اایی باالترین مرح ٔر سرمشایشر -امپریالیسم" اش  نوشتر اسبت لنین ای اثر ایزن  

گشیشری از  اایی، و بشا بشهشر  ضمن بسط نظریٔر مایدس ای تاریح نظام سرمایر
های ع می شمایی از اقتصاااانا  آ  یوز )مثل هشابسشن انشگش شیشسشی و  نظریر

این نتیجٔر ع می یسی   اایی یا بریسی درا و بر هی فراین  اتریای(، یش  سرمایر
اایی وایا مرح ٔر نوینی ش   اسب در برخی از ماخصا  اصش شی آ   در سرمایر

عبایتن  از: ترادم تولی  و سرمایر و گسترش انحصایها، ص وی سرمایر متمایشز از 
وجوا  آمیزی سرمایٔر بانکی و صنٔتی در الیگایشی مالی یا بر ص وی داال، و ایهم

ویش   ای  هایی در ای دایدرا امپریالیسم بر یغم تغییر شکل آویا  اسبت امروز ، بر
گشیشری  یون  اجرای الگوهای نولیبرالی و قش ی 

سرمایٔر مالی و قمایی پش یش  آمش   اسشب، ایشن 

ای از ا راا بانفوذ و االل و غایتگر منابع مشّ شی ششکشل  دنونی ای بستر الیر
گر تر اسب در برای  روش مواا خامی در ای اختیای ااین ، برای دشایهشای 

جایی پول، و برای استیابی بر  ناویی الزم برای عم شیشاتاشا   بانکی و جابر
ان تتتت پوتین اآل  مّ   زیاای اسب در ای ق ی   ای یوسیر، بر غر، متکی

هشایشی اسشب دشر  اسبت هج   سالی در او ای ق ی  اسب، بیاتر از سشال
توجر اسب در پوتین ای بخش بزیگی  برژنف ای ص ی ق ی  اولتی بوات قابل

حیطٔر نفشوذ و عشمشل خشوا یا  ٬ناتو٬هایی در  ها، یٔنی ای سال از این سال
سوی شرق و بر ایوپای مردزی، داویهای بشالشکشا ، و اییشای سشیشا   بر

و آمریکا دوتا  آم  و مقاومب دمی ناشا   ٬ناتو٬گسترش ااا، چق ی ای برابر 
ااات یوسیر حّتی ای زما  تجاوز بر لیبی هم مخالفتی ناا  ن اات  قشط ای 
همین اواخر و ای دریمر و سوییر اسب در یوسیر خط و ناشا  ای بشرابشر 

خاطر صراحب آمشریشکشا ای  َیوی آمریکا دای   اسبت این هم شای  بر پیش
ایشن سشؤال دشر  چالش دای   منا ع یوسیر باش ت"  تتکین ای پاسخ بشر بر

شوا و  اانن ، برآشفتر می برخی از نیروهای چپ پوتین یا بهتر از ی تسین می
او ها مثل یلتسین است. تیا یلتسین هنوز ”گوی :  دنا  می پرخاش

بر سر کلر است. هملن ایدئولوژی، هملن برخوردهل، و اغالاب 
 هملن آدم

ً
هلی جدید صحابات  پوتین از موش …  هل ها تقریبل

اناد.  کند، اّمال قاطاعالت الاکاتارونایاکای سالخات خالر  می
اند.کشور نیلز به صنعتی شادن دوبالره  ابزارهل خلرجی ملشین

]نگا  دنی  بشر: “  داوی نیاز بر تغییر اایا” دن :  تتکین باز تکرای می.“  دارد
 [.۹۱۱۷آذیما   ۷، ۹۱۰۱، شمایٔ   ”نامۀ مرام“

 
رفیق دیمیتری نوویکف، نملیندٔه رهبری حزب کاماونایاسات 

های دمشونشیشسشب و  مین ناسب حز، -، ای شانزا فدراسیون روسیه
، سیستم اقتصاای داشویش یا ۹۱۱۰/  ۰۱۹۷دایگری ای هانوی ای سال 

اایی امپریالیستی، انحصایی، انگ ی، و ایحال زوال توصیف دشرات  سرمایر
اقتصاای جهانی با بحشرا  -نوویکوف نوشب: "ای یوسیر، بحرا  اجتماعی

اایی و ویشکستشگشی سشیشاسشب بشویژوازی  ااخ ی ناشی از احیای سرمایر
ای یا  های امپریالشیشسشتشی لیبرال تردیب ش   اسبت این داوی تمام وی گی

اایی، انحصایی، انگش شی، و  اایا در لنین توصیف درا  اسبت این سرمایر
ایحال زوال اسبت یوسیر زیر  اای  زاین ٔ  خایجی از سشوی داشویهشای 

هشای  تشحشریشم هشا بشر اایی جشهشانشی اسشبت آ  ق یتمن تر سیستم سرمایر
 شون ت" خواهی سیاسی، و ته ی  نظامی متوسل می اقتصاای، باج

 [.۹۰۱۹ رویاین  ۰۰، ۹۹۰۱، شمایٔ   ”نامۀ مرام“]نگا  دنی  بر:  
 

ای گزایش سیاسی دمیتۀ مردزی حز، دمونیسب   یاسیو  یوسیر بشر 
فراموش نکنیا که نخبگلن خوانیم: " سیزاهمین دنگرٔ  این حز، می

کنونی روسیه هنوز در پی آنند که جزو دنیلی اماپاریاللایاساتای 
مایالایالردر ٬و هنوز در رؤیلی پذیرفته شدن در بلشگله …  بلشند

غرب …  هستند، منتهی در مقلم عضوی برابر“[  غرب]”   ٬طالیی
و از هیچ  رصشتشی بشرای  هلیش را تحمیل کند ها سعی دارد شرط

و ای ااامشر گشزایش آمش   …"  دن ت  استفاا  از ضٔف یوسیر  روگذای نمی
یهبری آمریکا  تجاوزدایانر بر ٬پاس ایی از ص ح٬اسب: "ما الزم ن اییم در ای 

هشای  متح ا  طبیٔی ما م شب…  و ناتو ای نقاط مخت ف انیا شردب دنیمت 
داویهای آسیایی، آمریکای التین، و آ ریقشایشی …  ان  اتحاا شویوی سابق

یوبشرو  ٬سازی جهانی٬شا  با م ا ٔا   هستن  در با مسائل ماابهی ای یوابط
 …"هستن ت 

]نگا  دنی  بر گزایش "نامر مرام" از سیزاهمین دنگر  حز، دمونیسب 
   ایسیو  یوسیر[

https://www.tudehpartyiran.org/?p=777 
 

در گزارش کمیتۀ مرکزی باه پالنازدهامایان کاناگارۀ حازب 
"یوسشیشر از کمونیست فدراسیون روسیه، از جمله آمده اسات: 

 ٬بشازهشای غشربشی٬هرطرف بر شکل استرات یکی محشاصشر  شش   اسشبت 
]Western Hawks] مش اوف  -با اغماض و تأیی  ضمنی اولب پشوتشیشن

دنن ت ای زیر تنها برخی حقایق در  نتای  پیروزی ای جن  سرا یا تحکیم می
  ۹ادامه  در صفحه 

 دروغ، افترا، و مدعیات دربارۀ ...ادامۀ 

والدیمیر پوتین در دیدار با مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطى 
قبل از انتخابات ریاست جمهورى فرانسه ۲۴۵۱)فاشیست( در سال   

https://www.tudehpartyiran.org/?p=777


۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه   ۹   ۵۵۱۱شمارۀ    

شون  و بشا واقشٔشیشب  های بنیاای امپریالیسم همچنا  آشکایا ای   می وی گی
های اقتصاای امپریالیسم، سشرششب  ان ت لنین ا زو  بر خص ب موجوا مطابق

یغم اینکر بویژوازی ای مرحش شٔر  سیاسی آ  یا نیز تاریح درا و ناا  ااا در بر
اش بر امودراسی گرایش ااشب، ای مرح ٔر امشپشریشالشیشسشم، سش شطشٔر  یقابتی

توان  بر انحصایط بی ای  انحصایها ای اقتصاا و مح وا ش   جّ ی یقابب نمی
هشا  جویی ای تشمشام عشرصشر دای گر تن زوی و س طر سیاسب، بر ایتجاع، و بر بر

 نویس : منجر ناوات لنین ای همین اثر می
د ی عبای  اسب از تمایل بر ِاعمشال  طوی نظر سیاسی بر امپریالیسم از نقطر" 

 زوی و ایتجاعت"
ای انیای دنونی، مسئ ر بر سر این نیسب در انحصایهای امپشریشالشیشسشتشی 
وجوا ااین  یا ن این ت ب یهی اسب در وجوا ااین ت آنچر اهمیب اایا، شنشاخشب 

هایی برای مقاب ر بشا  ماهیب و دایدرا ماخص انحصایها ای جها  و یا تن یا 
ها اسبت نکتٔر مهم ایگر ایشن  ا روزانٔر آ  سرشب زویگویانر، ایتجاعی، و جن 

اایی جهانی ذاتی این نظام اسشب، مشحشصشول  های سرمایر اسب در، بحرا 
اایا  یا انحراف ای نظام بانکی یا اعتشبشایی  گذایی سرمایر های سیاسب اشتبا 

 یوال "عاای" بازگراان شا ت  شا  درا و بر نیسب در باوا تصحیح
منظوی بشیشرو   ا روزی بر ایم در نظامیگری و جن  ما همچنین تأدی  درا 

خصشوص  اایی، بشر ای هستن  در سرمایر های اساسی ی تن از بحرا  از شیو 
های جهانی اّول و اّوم و جنش   گیرات جن  دای می ای مرح ٔر امپریالیستی، بر

حشل"  های بایز ایشن "یا  ها نمونر   بر ض  عراق و ا غانستا  و اشغال نظامی آ
اش اسشبت بشا وجشوا  منظوی حل تضشااهشای ایونشی اایی بر اساسی سرمایر

های شمایی از داویهای جها ، نظامیگشری  ای ای زّیااخانر تس یحا  هستر
طشوی جشّ ی تشهش یش   ط بی ص ح جها  و حیا  جامٔٔر باشری یا بشر و جن 

تحریک  ها ای شرق ایوپا و حم ر یوسیر بر اودراین، بر دن ت باال گر تن تنش می
و خشطشر جشنش    ، و بروز ایگیری نظامی “ ناتو” امپریالیسم آمریکا و بریتانیا و 

گشرایشا  سشواهشایشی  جنگی در البتر نظامی-بای ای آ  منطقر ای  اجٔر هستر
حشل" بشوا   های اخیر این "یا  یکی از نمونر -ان  و خواهن  برا دال  از آ  برا 

 اسبت
انش یدشای سشایشب "ا  مشهشر" بشر خشالف  های او نفر اسب اساس سیاسب

م عیاتاا  تالش برای مبایز  با امپریالیسم  نیسب، ب کر بر محشوی ا شاع از 
شک ی اسب در بتوا  بر اسشاس  یژیم والیب  قیر و تٔریف و توصیف جها  بر

آ  م عی ش  یژیم جنایتکای حادم بر مشیشهشن مشا حشکشومشتشی اسشب "ضش  
ای در ای  های گسترأ  مرامی امپریالیستی" و تمام مخالفانش و تمام اعتراض

و می اهن  از نشوع "انشقشال، هشای مشخشمش شی" و   های اخیر ی  ااا  سال
 های امپریالیسم آمریکا ای منطقر اسبت   توطئر

نشیشروهشای ضش  " اصطالح  ای این چایچو،  کری، ماهیب طبقاتی این بر
ششا  ای  ها، و تأثشیشر سشیشاسشب هشای امپریالیسب"، عم کرا ض  مرامی آ 

های نولیبرالی اقتصاای ای یاستشای  وضٔیب داوی، از جم ر تحمیل سیاسب
الم  ی پول و بانک جهانی، و سردو، خان و خونین  های صن وق بین  رما 

طبقر دایگر و زحمتکاا  اصاًل اهمیتی ن این ت از ص ام حسین در امروز بشنشا 
اسناای انکایناپذیر یوشن ش   اسب با چراغ سبز آمریکا بر دویب حم ر درا  بر

تا والایمیر پوتین در تا چن ی پیش خواها  پیوستن بر ناتو و از م ا ٔا  ج ی 
اعشتشراف هشاششمشی  اونال  ترامپ بوا گر تر تا سرا  یژیم والیب  قیر دشر بشر

های امپریالیسم آمریکا از خشاک ایشرا  بشر  ی سنجانی اجاز  ااان  هواپیمای
عراق حم ر دنن ، همگی "مبایزا  ض  امپریالیسب" هستن  در بایش  از آنشا  

 ا اع درا!   
هشای  اش ای اتاق بر اساس این ایک مغاوش و ایتجاعی در طراحا  اص ی

ان ، سردوبگر و جنشایشتشکشایی هشمشچشو  قشاسشم   کر سپا  پاس ایا   ناستر
های مرامی ای  س یمانی در عالو  بر شردب مستقیمش ای سردو، اعتراض

ایرا  ای منطقر نیز م ا ع ایتجاعی ترین نیروهای واپسگرا  و ض  نشیشروهشای 
مترقی و منا ع م ی ایرا  و داویهایی همچو  عراق، لبنا ، لیبی، سواا  و 

ای   چهر ” بر “  ا  مهر”   سطین عمل درا  اسب با لطف ق م اسب ان یدایا  
 شوات بر چن  نمونر زیر توجر دنی : ای داوی ما تب یل می“ م ی
 
 هلی آمریکل در برابر سیلست» همتلی مقلومت چهرٔه ملی و بی«
در نقای  ٔال ای جهشب ااا  و  ای ملی بود قلسا سلیملنی چهره" 

های آمریکا و نیروهای مرتشجشع ای سشطشح  سازمان هی مقاومب برابر سیاسب
منطقر ااشبت از لبنا  و سوییر و یمن تا ا غانستا  و   سطین عرصٔر حضشوی 

  ای ط بی و تجاوزگری ایاال  متح   و متح ین منطشقشر  ٔال او ای برابر توسٔر
همتل در نظا و سلزملن دادن نیروهلی متفرق و  او نقشی بیآ  بوات 

نگا  دنی  بشر "سشایشب ا    ." پلره مقلومت در سطح منطقه ایفل کرد پلره
 [https://10mehr.com/maghaleh/15101398/3409مهر": 

 
 در دفلع از حسن روحلنی در انتخلبلت

هشا ایو   جمهویی یوحانی، بر تٔمشیشق ششکشاف اعتقاا ما، ااامر ییاسب "بر
اضا ر اینکر او ای صوی  پیروزی ای انتخابا   هیأ  حادمر خواه  انجامی ت بر

های انتخشابشاتشی خشوا بشر  بای  پاسخگوی چگونگی اجرای شٔایها و وع   می
توانن  از این شرایط برای پیابرا مشبشایزا  خشوا، دشر  مرام باش ت مرام ما می

تشری  های اقتصاای نئولیبرالی ابٔشاا وسشیشع طوی قطع بر اثر اجرای سیاسب بر
، استفاا  دنن ت زیرا از یک سو حکومب مجبوی خواه  بشوا ای ششرایشط  یاب  می

هشا  های مرام، توجر بیاتری بر ایشن خشواسشب ا زایش و طرح بیاتر خواسب
ناا  اه  و از سوی ایگر گسترش شکاف ای حادمیب موجب ایجاا  ضشای 
بازتری برای پیابرا مبایزا  اجتماعی مرام خواه  گرای ت" نشگشا  دشنشیش  بشر 

/https://10mehr.comسشششششایشششششب ا  مشششششهشششششر" : " 
maghaleh/24021396/2663 

  
 دفلع از عملکرد دولت حسن روحلنی

یغشم  "بٔ  از گذشب چن ین ما  از پیروزی حسن یوحانی ای انتخابا ، و بشر
ط با  با جنشاح ی سشنشجشانشی و  های پی ا و پنها  اصالح آشکای ش   ائتالف

هشای ماشهشوی و  ها و ششخشصشیشب یوحانی، و تأیی  حسن یوحانی توسط جناح
سرمقلله "نلمه مردم"، هملنند ط ب، موضع  شناختر ش   گوناگو  اصالح

سلیر مقلالت منتشره در این نشریه، کملکلن  افشالی روحالنای 
سنگ جانالح حالکاا، و  پل و ها طلب ها مثلبه ی  جنلح قدرت به
کن امپریللیساا و نافای و اناکالر  هلی جلده صلب مثلبه لیبرا  به

ای مقاب ر با  طلبلن بل جنلح روحلنی هرگونه جنبۀ مثبت ائتالب اصالح
مثابر اشمن اص ی مرام و مانع اص ی تحوال  تاییشخشی داشوی  جناح حادم بر

 سایب ا  مهر":  "اسبت"  نگا  دنی  بر 
https://10mehr.com/maghaleh/04022014/761     

 
 پیروزی جنبش مردم ایران در گرو حفظ چلرچوب کلی نظلم! 

هشای  اعتقاا ما، جنبش دنونی مرام ایرا  )جنبش سبز( ییار ای آیمشا  "بر
اایا و ااامٔر منطقی هما  یون  انقالبی اسشبت  ۰۶تحقق نیا تٔر انقال، بهمن 

لذا پیروزی آن در گرو حفظ چلرچوب کلی نظلم برآمده از انقاالب 
لحاظ سیاسی، یژیشم والیشب  نظام "برآم   برآم   از انقال، بهمن" بربهمن ]

 قیر اسب! ای ضمن یوحانی  نر اصالح ط ب بوا و نر یبطی بر جنبش سشبشز 
با تشوجشر بشر اهش اف مش شی  [ و گسترش و تعمیق این چلرچوبااشب

توا  و بای  از تمام امکانشا ، از  امودراتیک انقال، اسبتتت و ای این مسیر می
هشا،  های موجوا ای هیأ  حادمر بشرای تشٔشمشیشق آ  جم ر استفاا  از شکاف

گشیشری از  های اجبایی حادمیشب، بشهشر  ناینی ها و عقب بسب استفاا  از بن
ها و پاتیبانی از دان یش اهشایشی دشر  های انتخاباتی برای طرح خواسب  رصب
طوی نسبی  رصتی برای پیابرا جشنشبشش، حشتشی گشامشی  هایاا  بر سیاسب

دن ، استفاا  درات از این ای گا ، شردب ای انتخابا   ج و، ایجاا می دوچک بر
جا بوا  اسبت"  نگا  دنشیش   اق امی ایسب و بر رأی به آقلی روحلنیاخیر و 

/https://10mehr.comبششششر "سششششایششششب ا  مششششهششششر":  )
maghaleh/22042014/816) 

 
هالی  حلکمیت بلید جلوی انفجلر اجتملعی ]بخاوان: اعاتارا 

هل برنلمٔه امپریاللایاساا  گسترش یلبنده مردم[ را بگیرد ]چون این
 است[ 

پذیری در جمهویی اسالمی امشروز بشا آ  مشواجشر   "وضٔیب اشوای و ضربر
اسب، وضٔیتی در حتی بر خوا حادمیب نیز پوشی   نیسب، تشنشهشا نشتشیشجشٔر 

جویانٔر امپریالیسم ای منطقر نشیشسشبتتت  های س طر مقاومب آ  ای برابر برنامر
خشروج از   توا  گفب این اسب در تنها یا  طوی قطع می آنچر ای حال حاضر بر

هشای  های مٔیاتشی تشوا  وضٔیب موجوا، ااا  پاسخ ج ی و تأمین خواسب
سو، و  راهم درا  ششرایشط  دش از یک زحمب

  ۵۴ادامه  در صفحه ها و نهشااهشای صشنشفشی و  برای ایجاا تاکل

 دروغ، افترا، و مدعیات دربارۀ ...ادامۀ 

https://10mehr.com/maghaleh/15101398/3409
https://10mehr.com/maghaleh/24021396/2663
https://10mehr.com/maghaleh/24021396/2663
https://10mehr.com/maghaleh/04022014/761
https://10mehr.com/maghaleh/22042014/816
https://10mehr.com/maghaleh/22042014/816


۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۵۴   ۵۵۱۱شمارۀ    

 دروغ، افترا، و مدعیات دربارۀ ...ادامۀ 
بسب یسی   اسب و  سیاسب خایجی جمهویی اسالمی ایرا  ای مجموع بر بن

اه ت برای مشثشال،  تری قرای می ااامۀ آ ، ایرا  یا یوز بر یوز ای موقٔیب شکنن  
هشای  گشیشری هشا و مشوضشع نایشنشی ای یون  مذادرا  جایی برجام ای وین، عقب

ها و مانویهای نابخرااانۀ خطرناک سرا  "نظام" ای مشویا  متناقض بر همرا  الف
ایص ی، مؤی  این واقٔیب اسب در ای صشوی   ۷۱سازی اویانیوم  ا زایش غنی

های مالی آمریشکشا  ااامۀ وضع موجوا، حکومب ایرا  حتی امکا  تخفیف تحریم
ترایش  آمشریشکشا خشواهش  تشوانسشب  یا نیز از اسب خواه  ااات ای این صوی ، بی

های بیاتری بر مرام داوی وایا دن ، و خواه  درا،   اایهای اقتصاای و ضربر
همچنا  در هفتۀ گذشتر، با اعالم موا قب ای ایائۀ قطٔنامٔر محکومیب ایرا  بر 

الم  ی انرژی اتمی، زمینۀ مرح ۀ جش یش  تشهش یش هشا و  شویای حکام آژانس بین
 اایهای دمرشکن از جانب آمریکا آغاز ش ت ای ضمن، داماًل ماخص اسب در 
برخالف شٔایهای توخالی سرا  جمهویی اسشالمشی ایشرا  مشانشنش  "اقشتشصشاا 
مقاومتی"، و ااعاهای ایوغین "اولب مشرامشی" ابشراهشیشم یئشیشسشی ای مشویا 

ها تأثیر ویرانگر ش ی ی بر زن گی مرام و بر ثبشا   شکنی، ااامۀ این تحریم تحریم
 جامٔر خواه  ااشبت

آ شریشن  های ااخ ی و خایجی ضش مشرامشی و تشنشش ای صوی  ااامۀ سیاسب
ی ب داوی از وضٔیب بسیای خطرناک دنونی دشم و  حکومب والیی، امکا  برو 

دمتر خواه  ش ، و ایرا  همچنا  با ته ی های یوزا زو  خایجی مواجر خشواهش  
اجتماعی خطرناک ای آین  ، شاهش  -های سیاسی بوات با ااامر و گسترش بحرا 

شمای و بسیای ب تر از  شروپشاششی سشاخشتشمشا   های انسانی و اقتصاای بی  اجٔر
محیطی خواهیشم بشوات   اجتماعی و زیسب-های اقتصاای متروپل ای تمام عرصر

ساالی ایرا  ای پی تحوال  چن  سال اخشیشر،  ییزش پایگا  اجتماعی حکومب این
اعتبای ش   جایگا  ولی  قیر و همٔر نهااهای حشکشومشتشی از جشمش شر  موجب بی

مج س و اولب و استگا  قضایی ش   اسبت ای این ششرایشط، دش شّیشب "نشظشام" 
انحصایط ب خوا یا با خطر بزیگی از جانب ادثریب مرام جا  بشر لشب یسشیش   

اانن  در اشمن اص ی و ته ی  ُمشهش شک بشرای  بین ت سرا  "نظام" می یو می یوبر
 حکومب والیی ای ااخل داوی و از جانب مرام اسب، و نر ای خایجت

ناپذیر مشوجشوا بشیشن  حز، توا  ایرا  مٔتق  اسب در تنها یا  حل تضاا آشتی
ادثریب مرام و ایکتاتویی حادم، مبایز  برای عقب ناان   گام بر گام و حشذف 

گرای والیب مط ق  قیر اسبت حز، ما مٔتشقش   ساالی و اسالم دامل حکومب این
توا  و بای  با ایجاا جبهۀ واح  ض ایکتاتویی بر پایۀ برنامۀ ح اقل و  اسب در می

ماترک بین همٔر نیروهای خواها  آزاای و ع الب اجشتشمشاعشی، تشواز  ضشروی 
ط بشانشٔر  خواهانر و ع الب نیروها ع یر حکومب والیی یا برای بسی  جنبش آزاای

 مرامی و مو قیب آ  بر وجوا آویات 

 ساالر والیى سّد راه ... ادامۀ حكومت دین

ای، از سوی ایگر اسبت بر عبای  ایگر، ا اع از استقشالل سشیشاسشی  توا 
ناپذیر با تحقق او خواسب ع الب اجتماعی و آزاای  داوی ای پیون  گسسب

هلی مها را بر  حلکمیت بلید هرچه زودتر این خواستقرای اایا و 
قلنون اسلسی عامالای کاناد و بارنالمأه  ۰و  ۹اسلس فصو  

امپریللیسا برای ایجلد ی  انفجلر اجتملعی در ایران را خنثای 
 " : عدالت"بل سلیت  سایب ا  مهر" "]از اعالمیٔه مشترک   " سلزد...
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 تحریا انتخلبلت یعنی همراهی بل آمریکل! 
های خوا  ای آ  بر تالش "امپریالیسم آمریکا و متح ا  ایوپایی و منطقر

یس  در اولشب  نظر می ان ت چنین بر برای تغییر یژیم ای ایرا  ش   بخای  
های اقتصاای ع یر ایشرا ،  انبال خروج از برجام و تا ی  تحریم آمریکا، بر

و سپس تروی سپهب  قاسم س یمانی  رمان   نیروی قش س، عشزم خشوا یا 
برای تعیین تکلیف نهلیی بال جاماهاوری اساالمای و در هاا 

هلی امپریللیستی خاود  شکستن مقلومت ایران در برابر برنلمه
در منطقه جزم کرده، و تحریا گسترده انتخلبلت دوره یلزدهاا 
مجلس را نیز فرصتی منلسب برای تضعیف و منزوی سلخاتان 

  "حکومت ایران شنلخته است.
 

، ایبشایٔ  ۹۰۱۱ما   آبا  ۱، ۹۹۰۹حز، توأ  ایرا  ای "نامۀ مرام" شمای  
مهر" و "یا  توا " ع ی خش ایشی مشفشصشاًل  ۹۱هماهنگی و همکایی سایب "

و ”  مهر ۹۱“ ان یدایا   ای مویا هماهنگی اسبتوضیح ااا و اشای  درا در 
وگوهایش با او نفر  ،  رهاا عاصمی ای گفب”یا  توا “ع ی خ ایی گراانن ٔ  

 ۹۱۱۱تشیشرمشا   ۹۳ای ”  ها ای توا “ در ای سایب ”  مهر ۹۱“ ان یدای  اسب
او ی یق نویسن   ای نشوششتشای خشوا " گوی :  منتار ش   اسب، ازجم ر می

های مّٔینی با ع ی خ ایی بر قرای بشوا، بشا  هفب بای یابطٔر من یا در ای سال
دنشنش ت ولشی ایبشایٔ   ماخص می ٬بر دمک ع ی خ ایی و یا  توا ٬ رمول 

د ی وضشٔشی ایشگشر  هاسب بر مح وایب زمانی آ  و این واقٔیب در سال
دنن ت این ایحالی اسب در موضع سیاسشی عش شی  برقرای اسب، سکو  می

مشهشر[  ۹۱]یٔنی موضع او  را گراانن ٔ   ٬ما  موضع٬خ ایی، یٔنی هما  
های اخیر انشطشبشاق  نزا او و موضع این ی قا، از نظر مضمونی ای تمام سال

و ”  مهر ۹۱  ٬برای یوشنگری ایبایٔ  این انطباق موضع میا  جریا  …  اایا
بایستی بر ذدر این نکتر پرااخب در ای اویٔ  اقشامشب ای  ع ی خ ایی، می

ترین یابطر بشرقشرای  مهری و ع ی خ ایی نزایک ۹۱ا غانستا ، میا  ی یق 
 . ..."بوا  اسب

هشایشی مشیشا   هاسب در مط ٔیشم تشمشاس دوتا  سخن! ما ادنو  مّ  
، و برخی ایگشر از ” یا  توا “ ، ” ع الب“ ، ” مهر ۹۱“ های  گراانن گا  سایب

منظوی همشاهشنش   های استرات یک سپا  پاس ایا  بر سرسپراگا  سیاسب
ایجاا یک حز، توا  ایرا  م ا ع سیاسب “سازی برای  درا  دایها و زمینر

و ”  عش الشب“ آغاز ش   اسبت اعالمیۀ ماتشرک ”  خایجی یژیم والیب  قیر 
مناسبب سالگرا تأسیس حز،، و حشمش شٔر هشمشاهشنش  ایشن  بر”  مهر ۹۱“ 

بهانشٔر هاشتشاامشیشن  ها بر موجوایب حز، توأ  ایرا  و یهبری آ  بر سایب
توان  باش ت گفتنی اسب در گرااننش ٔ   سالگرا بنیااگذایی حز،، اتفاقی نمی

دن  و  رهاا عاصمی در م تی  وآم  می آزااانر بر ایرا  ی ب” ع الب“سایب 
هشا و  چشی٬عش الشب٬برخی از ” گوی :  با او ای تماس بوا  اسب ایبایٔ  او می

وآم  اایم بشر ایشرا   طوی ماخص عت سهن ، در بر گفتٔر خواش ای ی ب بر
اایی  ای حادمیب سرمشایشر ٬اتاق  کر٬اسب، و ظاهرًا یکی از پاهای محکم 
هشا،  ای نقل از: سایب توا  )بر“  باش تت برای مبایز  با حز، توأ  ایرا  نیز می

 (.۹۱۱۹آذیما   ۹۰
های اخیرش با هوشیشایی بشر  دمیتٔر مردزی حز، توأ  ایرا  ای ناسب

یاا ی یق ع ی خاویی،  این نکتر تأدی  ااشتر اسب در پس از ایگذشب زن  
اش بشایش   های مو ق حز، برای برگزایی هفتمین دنشگشر  و همچنین گام

های امنیتی سپا  و اشمنا  و مخالفا  حشز، از  انتظای ااشب در استگا 
هایاا  بر حز، استفاا  دنن ، و اینکر حشز، و   رصب برای تا ی  حم ر

اتکای صفوف متح  و منشسشجشم خشوا و  یهبری آ  بای  با خونسرای و بر
 .های ض حزبی برخیزا مقاب ر با این توطئر بر  سالمب و صالبب سیاسی

 

 «ان ، ]مالیا  بگیریم و[ ایآم  دسب دنیمت آویا 
شردب دنن گا  ای ناسب اخیر مجمع جهانی اقتصاا هیچ میزگرای برگشزای 

در شردب دنن گا  ای  -نکران  تا ای این مویا صحبب دنن  در یهبرا  سیاسی
چشگشونشر  -تمام هفتر ای ااووس شانر بر شانٔر آنها ای جمشع حضشوی ااششتشنش 

گذایی مالیاتی یا عم ی و اجرا دنن ت ای حالی در بشیشاشتشر آنشهشا  توانن  قانو  می
حل آنها بر گفتٔر تمیر، نیکودشایی  ان  در نابرابری برای جها  ب  اسب، یا  موا ق

 و اعانر ااا  اسب نر مالیا  گر تن ]از ثروتمن ا [ت
نیکودایی بر خواسب و ایاأ   را بستگی اایات آنها هستن  در »بر بیا  تمیر: 

گیرن  چشر  گیرن  چق ی دمک مالی دنن ؛ آنها هستن  در تصمیم می تصمیم می
 «گیرن  چگونر دمک دنن ت زمانی دمک دنن ، و آنها هستن  در تصمیم می

 قط چنا  پول بیاتری از بقیٔر ما ااین   بر عبای  ایگر، نیکودایا  می یایای نر
توانیم بکنیم، ب کر این ق ی  یا نیز ااین  دشر تصشمشیشم  در تصویش یا هم نمی

 بگیرن  چر نهاای بای  یا نبای  پول اعانر یا اییا ب دن ت
هشا وایا عشمشل  بای  قوانین یا تغییر ااات الزم اسب در اولشب»گوی :  تمیر می

 «این  وایا عمل شون ت شون ، و بای  بی

 دارى جهانى   ... ادامۀ برگزیدگان سرمایه
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۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۵۵   ۵۵۱۱شمارۀ    

، زمانی در شی جین پین ، یئیس جمهویی خش شق چشیشن، ۰۱۹۱از سال 
هشای تشوسشٔشر و  طرح "یک دمربن ، یک جاا " یا برای گسترش زیرساخشب

هشای  یوابط تجایی با نفع متقابل بین داویهای جها  مطشرح دشرا، اتشهشام
ترین اتهام این بوا  اسب در چین بشا  زیاای بر این طرح وایا ش   اسبت یای 

های مالی "نواستٔمایی" ای جریا  اجرای این طشرح  ای پیش گر تن سیاسب
های خایجی  و وام ااا  بر داویهای طرف قرایااا، این داویها یا بر ت ٔر وام

ان ازا تا آنها یا ب هکای دن  و سپس بر بازایها و منابع آنها اسشب بشیشابش ت  می
شوا داماًل مطابق بشا هشمشا   ها مطرح می جالب اسب در آنچر ای این اتهام

ها و نهااهای مالی و  دم ای ص  سال گذشتر اولب هایی اسب در اسب شیو 
گشیشرنش   یا تصشاحشب  ان  و منابع داویهای وام پولی امپریالیستی بر دای برا 

ان ت سناییویی آماا  و مبتنی بر واقٔیب عم کرا امپریالیسم، در ادشنشو   درا 
 شوات ای تب یغ ع یر چین بر دای برا  می

پ ی ٔ  استٔمای نو امپریالیستی و س طر بر اقتصاا و سشیشاسشب داشویهشای 
جای استٔمای خان و خونین دهنر، بر طوی عم   پس از بشر  توسٔر نیا تر بر

گشیشری داشویهشای  ویش   پشس از ششکشل وجوا آم   اتحاا ششویوی و بشر
سوسیالیستی ای ایوپای شرقی پس از جن  جهانی اّوم شکل گر ب و یایش  

هشای ضش اسشتشٔشمشایی و  ش ت با حمایب داویهای سوسیالیستی از جنبش
ط بانر، داویهای استٔمایزأ  سابق یشکشی پشس از ایشگشری بشر  استقالل

های استٔمایی دهشنشر ایشگشر دشایبشرا  استقالل سیاسی اسب یا تن ت شیو 
های ایشگشری بشرای مشهشای  بایسب یا  ن اشب و داویهای امپریالیستی می

های م ی آنها ااشتن ت یشکشی از  داویهایی پی ا دنن  در چام طمع بر ثرو 
اصطالح توسٔٔر داویهشای مسشتشٔشمشرٔ   های بر ها، تأمین مالی طرح این یا 

هشای  سابق و مستقل دنونی بوات ه ف اعالم ش   از این تأمین مالشی و وام
اجتماعشی ایشن گشونشر داشویهشا بشوات -خایجی، دمک بر توسٔٔر اقتصاای

گیری طبقٔر بویژوازی "اوسشب" ای  اایی و شکل گسترش شیؤ  تولی  سرمایر
های امپریالیستی و استیابی  ها و شردب این داویها برای تأمین منا ع اولب

هشای  گیرنش  ، از هش ف بر منابع طبیٔی و انسانی و ثرو  م ی داویهای وام
شش   هایی اجرا مشی های توسٔر" ای عرصر ها" بوات اغ ب نیز "طرح این "دمک

های گوناگو  بتوان  مواا و مصالح و منابع طبیٔی و انسانی مویا نیاز  در از یا 
ای،  اهن ٔ  خایجی یا تأمین دن ت البتر اینجا و آنجا مش یسشر گذای و وام سرمایر

شش ،  ای،  رواگاهی، یا امثال آنها ساختر مشی ای، جاا  بیمایستانی، دایخانر
در ای ایجٔر اّول مناسب برای تأمین نیازهای مشؤسشسشر یشا داشوی خشایجشی 

ساختر بر مقص (  های تولی ی خام و نیمر اهن   )از جم ر یسان    راویا  وام
جانبٔر داوی میزبا  متناسب با نیازهشای آ   بوا و یبطی بر برنامٔر توسٔٔر همر

زیسب طبیٔشی و اجشتشمشاعشی هشم  ن اشب و ای بسیایی موایا، برای محیط
های سّنتی دااویزی و تشولشیش  و حشتشی  بای بوات ای بیاتر موایا، شیو  زیا 

ایش ت از سشوی ایشگشر، سشیشل وایاا    رهن  داوی میزبا  نیز آسیب می
های داشوی  بر لطف یایانر -های ایزا  داالهای دااویزی و مصر ی با قیمب

آ ،   ش  دشر نشتشیشجشرٔ  ای داوی میزبا  جایی می -اهن   بر دااویزانش وام
های م ی داوی میزبا ، از جم ر  ویشکستگی تولی  م ی بوات ای مقابل، ثرو 

ش ت صش وی  بهای آ ، بر غای  برا  می نیروی دای ایزا  و منابع طبیٔی گرا 
تر بر داوی تاز  استقالل  داالهای ساختر ش ٔ  مصر ی از داویهای پیار تر

یا تر یون ی بوا در بر بهای ویرا  درا  تولی  و  رهن  داشوی، "ظشاهشری 
بسب ویشرا  بشوات ایشن ای  ااا ای حالی در خانر از پای آیاستر" بر زن گی می

حالی بوا در ویوا داالهای تولی  ش   ای داویهشای ای حشال تشوسشٔشر یشا 
ها و مقریا  گمرگشی  تر یا "شمال" با مانع تٔر ر "جنو،" بر داویهای پیار تر

گیرن  ،  برات  روش تس یحا  بر داوی وام یو بوا و عماًل یا  بر جایی نمی یوبر
صنٔتی داشوی وام -ت ٔر ایگری برای بازگراان   وام بر جیب مجتمع نظامی

ایاتر نبشوات  اهن   بوات بر این ترتیب، یوغ نواستٔمای از یوغ استٔمای دهنر دم
"بازای آزاا" و جریا  آزاا سرمایر برای استرسی ب و  مانع بر بشازایهشا و مشواا 

هشای  ها و اولب گذای، آ  چیزی بوا در شردب خام مطابق با نیازهای سرمایر
ها متناسب با نیازهای  امپریالیستی ای پی آ  بوان ، نر توسٔر و پیار ب م ب

 امپریالیسم، نواستعمار، 
 »تلٔه وام«و 

 آنهات
تٔیین ششرط و 

اقتشصشاای   شروط
و سششیششاسششی و 
اجتمشاعشی بشرای 
ااا  وام نششیششز 
مٔضشل ایشگشری 
برای داشویهشای 

گیشرنش   بشوا   وام
ها از این لحاظ نهااهایی مثل بانک جهانی و صنش وق  اهن   ترین وام اسبت ب نام

شرط آنها برای ااا  وام بر داویهای نشیشازمشنش ،  الم  ی پول هستن  در پیش بین
گیرن   اسب ایشن گشونشر  انواع و اقسام تغییرهای سیاسی و اقتصاای ای داوی وام

امپریالیستشی بشر داشوی -اسب در "آزاای و امودراسی" الخوا  ق ی  استٔمایی
سازی و  های خصوصی ترین اینها، سیاسب ش   شوا! شناختر گیرن   صاای می وام

اسب در بشر داشوی  -های ییاضتی موسوم بر سیاسب -داهش خ ما  اجتماعی
شوا، در اثر منفی بر یوی توسٔٔر م ی مسشتشقشل و بشهشبشوا  گیرن   تحمیل می وام

گیرن   مجبوین  از  وضٔیب اجتماعی آنها اایات ای بسیایی از موایا، داویهای وام
های قب ی استفاا  دنن ت خالصر اینشکشر  گیرن  برای پرااخب بهرٔ  وام وامی در می

اایی وابستشر بشر امشپشریشالشیشسشم ای  از این یا   قط گونٔر د  و مٔوجی از سرمایر
وجر امکا  توسٔر و پشیشاشر شب  هیچ گیرا در بر نیا تر جای می داویهای توسٔر

 دن ت مستقل و جّ ی آنها یا تأمین نمی
ششوات بشر اسشاس  و حاال هما  پ ی ٔ  استٔمای نو بر اولب چین نسبب ااا  می

مثل یانیس وایو شادشیشس وزیشر  -اطالعاتی در تا دنو  از منابع مٔتبر اسب اّول
منتار ش   اسب، و نر بر اساس تب شیشغشا  ضش چشیشنشی و  -اایایی پیاین یونا 

چر  -شوا، قرایاااهای چین جا یا ب می ض دمونیستی  راوانی در این یوزها همر
با داویهایی در ای طرح "یک دمربن ، یک جاا " ششردشب  -اولتی و چر شردتی

گذایی تفاو  ماهوی با قرایاااهای "غربی" اایات ترای ی  دنن ، از لحاظ ه ف می
هشا بشر صشوی   گذایا  چینی ای هر حال بشر ایشن هشمشکشایی نیسب در سرمایر

دنن  و خ ما  و داالهای آنها اساسًا یایگا  نیسب، ولشی  ودای هم نگا  می دسب
دشنشنش ،  های ااخ ی داویهای ایگر نشمشی ای این میا ، هیچ اخالتی ای سیاسب

دننش ، مشتشن  هیچ شرط و شروطی صر ًا بر نفع خوا بر طرف قرایااا تحمیل نمی
دنن ، و هر گا  در وامی ااا   ها یا با اقب با طرف قرایااا مروی و بازبینی می توا ق

هشا یا بشر داشوی  ش   اسب، اگر الزم بوا  اسب امکا  تأخیشر ای پشرااخشب وام
های دال  منتاشر شش ٔ  اولشب آ   عالو ، بر اساس برنامر ان ت بر گیرن   ااا  وام

دم ا  سال گذشتر ای اجرای طرح "یک دمربن ، یک جاا "،  داوی و تجربٔر اسب
بش شکشر   ه ف اص ی چین نر س طر یا تن بر اقتصاا و جامٔٔر داوی طرف قشرایااا،

آمیز مناسبا  اقتصاای و بازیگانی اوطر ر و چن طر ر با توجشر  گسترش مسالمب
بوا   -نر منا ع یکجانبر -های قرایااا، برای تأمین منا ع متقابل بر نیازهای طرف

اسبت اگر یوشن شوا در قرایاااهای چین، از جم ر ای طرح "یا  ابریام ج یش "، 
گری و استٔمایی اایا و "ت ٔر وام" اسشب، تشرایش ی  یکطر ر اسب و ماهیب س طر

طوی دشر بشایش  ای بشرابشر قشرایاااهشای  نیسب در بای  ای مقابل آ  ایستاا، هما 
 تحمی ی "غربی" ایستاات

ترین "شاه " این اتهام اسب، در مرتب آ  یا  بن ی هامبانتوتا ای سریالنکا مٔروف
( حشق ۹۱۱۷)ای  ۰۱۹۶دنن ت خبر این بوا در سریالنکا ای اسامبشر  تکرای می

توانسب ب هی خوا  سال بر چین ااا، چو  نمی ۱۱استفاا  از این بن ی یا بر م   
یا بپراازات بر نوشتٔر اوو  برنز ای ناریٔر آلمانی یونگر ولب، احش اث بشنش ی جش یش  

های توسٔٔر آ  داوی بوا، نر خشواسشِب چشیشنت  خواسِب سریالنکا مطابق با طرح
های اولتی چین وام گر شبت امشا پشس از  سریالنکا برای اح اث آ  بن ی از بانک

جای  ای نمان  جز اینکر بر چن  بای بر تٔویق ان اختن بازپرااخب وام، سرانجام چای 
بازپرااخب وام، حق استفاا  از آ  بن ی بر چین ااا  شوات این مویا یکی از مشوایا 
بسیای ناایی بوا )بر گفتٔر پ وهاگرا  آمریکایی گرو  یوایوم ای هشمشا  مشقشالشٔر 

 عوض بازپرااخب وام صوی  گر بت   یونگر ولب( در انتقال اایایی بر
مویا، چین وامی یا  ۹۷از چهل مویای در پ وهاگرا  مزبوی مطالٔر دران ، ای 

در ط ب ااشتر، یا بخاوا  اسب، یا موع  بازپرااخب یا بایها تم ی  درا  اسب، یا 
گیرن   تغییر ااا  اسبت ای اینجا بای   کر دشرا دشر  ها یا بر سوا وام نحؤ  پرااخب

انش ، ای  ها ایز خایجی ایزشمن ی یا دشر بشا اششوایی بشر اسشب آویا  اگر چینی
تشوانش   خوین ، پس دسب سشوا نشمشی دنن  در بر ماکل برمی هایی خرج می طرح

داشوی  ۹۶ها بشاشش ت ای ضشمشن، از  گذایی انگیزٔ  اص ی آنها برای این سرمایر
یو  آ ریقایی در امروز  با ماکل ب هی خایجی یوبر

  ۵۰ادامه  در صفحه هستن ،  قط سر داشوینش  دشر بشخشش عشمش ٔ  



۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۵۲   ۵۵۱۱شمارۀ    

 ZNetنوشتٔه سونللی کوالتکلر، در 
 [۱۰۴۱خرداد  ۷] ۱۴۱۱مه  ۱۲

 
 ۰۷تشا  ۰۰در امسال از  )WEF(اقتصاا  مجمع جهانی

[ ای ااووس سوئیشس ۹۰۱۹ما  مر ]اول تا پنجم خرااا 
ها  های منتخب اولتی و م یرا  شردب برگزای ش ، مقام

یا از سراسر جها  گرا هم آویا تشا ظشاهشرًا بشا مسشائشل 
گشیشری  جهانی مقاب ر دنن ت این ناسب ساالنر، ابت ا او سال بر الیل هشمشر

و سپس پن  ما  ایگر بر الیل حم ٔر یوسیر بر اودراین بشر تشأخشیشر ۹۱-دووی 
 ا تاات

الم  ی متٔه  بر بهبوا وضشٔشیشب  مستقل بین سازما »خوا یا  این مجمع
های  دنن گا  ای این مجمع نماین ٔ  برگزی گا  و گرو  نام ت شردب می «جها 

ان  در هم ق ی  سیاسی ااین  و هم ق ی  اقتصاای، و  امتیاز جهانی صاحب
همرا  بشا »گوین   ان  در می یس  در نیکودایانی َاَبرقهرما ، بر نظر می ای ژسب

 «آی ت ق ی  بزیگ، مسئولیب بزیگ هم می
ای  ۰۱۰۱آخرین بایی در این گرو  ممتاز با هم ناسب ااشتن ، ای ژانویر 

گذای  گیری درونا بوا، زمانی در پرو سوی دالوس شوا،، بنیاا هما  آغاز همر
گیری اییشچشٔر  شرصشب نشاای امشا  این همر»و یئیس اجرایی مجمع، گفب: 

دوچکی اسب برای تأمل درا  بر جها  ما، بازتصویر آ ، و تنظشیشم مشجش ا 
آیش ،  هایی در از اها  سخنرانا  این مجمع بیرو  مشی مانن  بیاتر واژ  «آ ت

های عمیق جامٔشٔر مش نشی یا مشنشٔشکشس  بیا  چنین احساساتی در نگرانی
درا، پوشای بوا برای پنها  درا  مناأ بسیشایی از مسشائشل جشهشا :  می

سواَویزی و بازتوزیع وقیحانٔر ثرو  از اقاای پایینی جامٔر بشر سشمشب اقاشای 
دسفم  ، در هر سال اجشاز  اایا )Oxfam(باالییت سازما   ٔال اجتماعی آ

های ساالنٔر مجمع جهانی اقتصاا بشفشرسشتش ، مشرتشب  نماین گانی بر ناسب
دن  در ای آنها زشتی وضع موجوا یا  هایی ای همین ایتباط منتار می گزایش

اه   دن  و بر شردب دنن گا  ای مجمع جهانی اقتصاا ناا  می برجستر می
ها ای ایجاا نابرابری دنونی نقش و سشهشم  در سیاستم ایا  و م یرا  شردب

پیما  با یک یگر، اائم ای حال زا و بن  دشرا  بشرای غشای   ااین ، چو  هم
 ان ت درا  جها 

دسفم آمریکشا، ای  «بخش خصوصی»]خانم[ ایریب َتمیر، م یر شٔبٔر  ای آ
امسال این سازما  ای ایتبشاط بشا  ای در با من ااشب، نتای  گزایش مصاحبر

اه  در زب گا  و  مجمع جهانی اقتصاا یا تاریح درات این گزایش ناا  می
هشا گیری درونا برای بازترسیم اولویب جای استفاا  از همر ثروتمن ا  ممتاز بر

گیری بر عنوا  تختر  از همر -ااعا درا  بوا ۰۱۰۱در شوا، ای سال  چنا  -
ان  در تصویش یا هشم  پرشی برای انباشتن چنا  ثرو  دالنی استفاا  درا 

ترین مسائ ی اسشب دشر  نابرابری یکی از بزیگ»گوی :  ش  درات َتمیر می نمی
آنها ]ای ااووس[ بر انبال حل درا  آ  هستن ، در البتر نسشبشتشًا مسشخشر  

 «هاسبت اسب، زیرا بسیایی از االیل نابرابری امروزی، ای ق ی  و نفوذ همین
هشای  ها جّو و  ضای حادم بر ااووس یا ابراز نگشرانشی با این حال، ای یسانر

انش ت یشکشی از تشیشتشرهشای  عمیق ای مویا وضٔیب دشنشونشی تصشویشر دشرا 
های اقتشصشاای  گراهمایی ااووس زیر سایٔر نگرانی»آسوشیت پرس این بوا: 

، و واشنگتن ُپسب هم پوشش خبری خوا یا با این د شمشا  عشنشوا  «جهانی
اما بر گشفشتشٔر  .«اطمینانی اقتصاای و جن  جایی بر ااووس سایٔر بی»درا: 
شون ، االیشل زیشاای بشرای  آنهایی در این هفتر ای ااووس جمع می»تمیر، 

 «جان گر تن ااین ، چو  وضع ]مالی[ خی ی خی ی خوبی ااین ت
دسفم با عنوا   بر اساس گزایش ، ای جشریشا  «سوا برا  از ایا و ین »آ

 قشر »یک می یو  نفر ای سراسر جها  بر  «ساعب ۱۱هر »گیری جایی  همر
یک میش شیشایای جش یش  »شون ت و تقریبًا ای همین بازٔ  زمانی،  یان   می «ش ی 

 «ظهوی درا  اسبت
گیری ]درونا[ برای طبقٔر می یایای بسیای خشو، بشوا   همر»گوی :  تمیر می

دسفم ای گزایش خوا نتیجر می «اسبت مرا ثروتمن  اول جها   ۹۱گیرا در  آ
ایص  جامٔٔر باری ثرو  ااین ت چنین آیایش زششب و ۰۱بیاتر از  قیرترین 

احمقانٔر ثرو  جهانی قاع تًا بای  میخ آخر بر تابو  نظام اقتصاای دنونی مشا 

 باش ت
دسشفشم  های اص ی سواجویی ای جریا  همر عرصر گیشری دشر ای گشزایش آ

ان  از غذا، اایو، انرژی، و  شنشاویی، دشر هشمشر جشزو  برجستر ش   اسب، عبای 
و  )Cargill II(ان ت بر عنوا  مثال، جیمز دایگشیشل اوم  نیازهای اساسی انسا 

اش یا ای نظر بگیری  در بیاترین سهم و نفع یا ای یک ششردشب جشهشانشی  خانواا 
تجای  مواا غذایی ااین  در نام خانوااگی آنها یا بر خوا اایا، و  شقشط ای سشال 

می یایا االی ایآم  خالص ااشتر اسبت قیمب مواا غذایی ای  ۰گذشتر نزایک بر 
و ثرو  خانوااگی دایگیل یا بیاتشر دشرا   بسیای ا زایش یا تر اسب سراسر جها 

آ  استفشا  بشانسشل ای  شهشرسشب  اسبت ُم ینا، شردب اایوسازی در م یرعامل
دسفم  ای تب یل بواجشٔر »سخنرانا  مجمع جهانی اقتصاا امسال بوا، بر گزایش آ

ایشن ششردشب »عالو  بر این،  «اولتی بر ثرو  خصوصی بسیای مو ق بوا  اسبت
اش، چهای می یایای ج ی  تولی  درا  اسب در ای مجشمشوع  ی خاطر وادسن تولی  بر

 «می یایا االی ثرو  ااین ت ۹۱
بیشنشیشم، زیشرا  بن وبای یا می ای بخش انرژی نیز میزا  ماابهی از حرص و آز بی

دسفم، بر سهم خوا بر ایشن مشٔشنشی  هزینٔر انرژی باال ی تر اسب، در بر گزایش آ
گیری او بشرابشر  های عظیم نفتی ای طول همر حاشیٔر سوا شردب»بوا  اسب در 

و باالخر  اینکر بخش  ناویی نیز نٔمتی برای می یایایها بوا  اسشبت  «ش   اسبت
دسفم گزایش می هفب نفر از ا  تن از ثروتمن ترین ا راا جشهشا  پشول »اه  در  آ

، از جم ر ایال  ماسک در از جشف بشزوس، «ان  خوا یا از  ناویی بر اسب آویا 
 گذای آمازو ، پیای گر ب تا ثروتمن ترین مرا جها  شوات بنیا 

سیستم یا طویی سازما  ااا  اسب در ثرو  از بخش  «اایی بازای سرمایر»اگر 
پایینی جامٔٔر باری بر اسب ا راای جریا  یاب  دشر هشر لشحشظشر ثشروتشمشنش تشر 

شون ، بنابراین یا نقصی مهم و اساسی ای طراحی سیستمی وجوا اایا در قرای  می
دن  در طراحی شش    بوا عااالنر باش ، یا سیستم اقیقًا اایا هما  طویی دای می

ان  در گزینشٔر اّول  بوات شردب دنن گا  مجمع جهانی اقتصاا خوا یا متقاع  درا 
 -ایسب اسبت برخی ایگر، مانن  برنی سن یز، سناتوی آمریکایی از ایالب ویمشانشب

شش    «وجشوی جشفشب»در عبای  ماهویش این اسب در اقتصاا بر نفع ثروتمن ا  
گیری انکایناپذیشر ایشن  اانن ت ای هر صوی ، نتیجر گزینٔر اوم یا ایسب می -اسب

 اسب در زما  آ   را یسی   اسب در سیستمی نوین برقرای شوات
نگری عمیق نیسب در مجمع جهانی اقتصاا برگزای  نیازی بر میزگراهای ایو 

خشایانشنش  و  اایی وانموا دنن  ااین  سشرششا  یا مشی دن  تا برگزی گا  سرمایر می
توانن  ای زمشا  بشحشرا   یهبرا  چگونر می»پرسن :  هایی از این اسب می سؤال

های اخالقی بگیرن  تا انسجام اجتماعی و اعتماا ششهشرونش ا  یا حشفشظ  تصمیم
وگو ای مویا برابری جنسیتی ششامشل  توانیم همر یا ای گفب چگونر می»یا  «دنن ؟
 «دنیم؟

دسفم اشای  می حل واضح برای نابرابری زشب دنونی ای جشهشا ،  دن  در یا  آ
ای بین یهبرا  ان یاشمشنش  نش ایا، ایشن  ح ی در نیاز بر تح یل یا بحث پیچی   یا 

اسب: اگر پول بیش از ح ی ای باالسب، وقب آ  یسی   اسب در آ  پشول یا ای 
 پایین بازتوزیع دنیمت همین!

هشمشیشن  -های جها  مأوای بسیایی از ثروتمن ترین ا راا و شردب -ای آمریکا
، یشا مشقشریا  «ح اقل مالیا  مشیش شیشایایهشا»حاال هم قوانین خوبی مانن  قانو  

وجوا اایا در هر او ای زما  ییاسب جمهشویی  «الیحر بازسازی بهتر»ای  مالیاتی
 د ام بر تصویب دنگر  نرسی   اسبت هیچ بای   مطرح ش  ، ولی

این مفهشوم »تمیر از مالیا  بر ثروتمن ا  ای زما  بحرا  صحبب درا و گفب: 
ایمت داویهای ایگشر  ج ی ی نیسبت ما قباًل هم ای زما  جن  همین دای یا درا 

ان ت وقب آ  یسی   اسب دشر از سشوا  نیز این دای یا با مو قیب زیاای انجام ااا 
هشا بشر اسشب  مازاای در ثروتمن ا  از بشحشرا 

دارى جهانى در  برگزیدگان سرمایه
کنند به  داووس وانمود مى

 دهند نابرابرى اهمیت مى

  ۵۴ادامه  در صفحه 



۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۵۳   ۵۵۱۱شمارۀ    

/ خشرااامشا  ۰۱۰۰مشر  ما  ۰۰آنتونی آلبانیز، یهبر حز، دایگر، یوز یکانبر 
وزیشر، ششکشسشب خشوا یا ای  پس از اینکر اسکا  موییسو ،نخشسشب  ۹۰۱۹

 دن ت صحبب می  انتخابا    یال پذیر ب، با طر  ایا  خوا
انتخابا  پایلما    یال استرالیا هفتر پیش برگزای ش ت اسکشا  مشوییسشو ، 

گرای حز، لیبرال استرالیا، شکسب خویا و با شکستش بشر  وزیر یاسب نخسب
دایا  پایا  ااات حز، دایگر استرالیا ادثشریشب  تقریبًا یک اهر حکومب محا ظر

اسب آویا و آنتونی آلبانیز یهبر بٔ ی این داوی خشواهش  شش ت ای ایشن  آیا یا بر
هشایشی  شراتشر از  تح یل، آنا  ا، خبرنگای یوزنامر استرالیایی گایاین، بر مسشئش شر

 شوا می پراازات های اص ی گزایش می های انتخاباتی در ای یسانر موضوع
های   یال استرالیا، ماهیب غیرامودراتیک  های بایز انتخابا  یکی از وی گی

های اصش شی  هاسبت بخای عم   از دایزای انتخاباتی حز، ش ٔ  آ   و آمریکایی
های شخصی یهبشرا   ها و حم ر  قط  راهم درا  خویاک تب یغاتی برای یسانر

ها بر یک یگر بوا  اسبت ای طول مبایزا  انتخاباتی بر او موضوع حیاتی در  آ 
ای،  وهوایی و جن  هسشتشر ان  یٔنی تغییرا  آ، ته ی ی ای برابر بقای باریب

تر ش ت اسکا  موییسو ، نخسب وزیر، تالش درا امنیب  ای اساس توجهی دم
عنوا  ژانش ایم  م ی یا برای داوی بر مسئ ر تب یل دن ، ولی سیاسب اولب او بر

شکسب انجامی  زیرا "اجشاز  ااا"  حا ظ منا ع  ایاال  متح   با سرا کن گی بر
ای امنیتی بشا چشیشن امضشا  ها تا جزایر س یما  توا قنامر زبا  استٔمایی یسانر

دنن ت حز، دایگر بسیای ماتاق بوا ناا  اه  سیاسشتشی مشتشفشاو  بشا اولشب 
هشای  دای اسکا  موییسو  ای برابر توا ق استرالیا ای مویا زیشراییشایشی محا ظر

دوس" )پیمانی امنیتی بین ایشاال   -ای با ایاال  متح   هستر یٔنی مٔاه   "آ
های نجومی آماا  سشازی بشرای جشنش ،  و هزینر -متح  ، بریتانیا و استرالیا(

طشوی  ایپیش نخواه  گر بت ای مبایزا  انتخاباتی استرالیا بحرا  مٔیشاشب بشر
ها قرای ااشب، اما تنها ای اواخر مبایزا  انتخاباتشی  گسترا  ای مردز توجر یسانر

مسئ ٔر استمزاها ای دانو  توجر قرای گر بت حقوق سن یکایی در ای عشرصشٔر 
انش   مبایز  برای ا زایش استمزاها و تضمین بهبوا وضٔشیشب دشایی ضشرویی

طوی عم   مبایزا  انتخاباتی بر مسشائشل  ها نبوات بر چن ا  ای دانو  توجر یسانر
گشیشری  دان ی اها، اشخاص مستقل، و زویآزمشایشی و مشچ  شخصی و شخصیب

هشات  های سیاسی حشز، ها ع یر هم یگر متمردز بوا تا توزیع و تب یغ برنامر یسانر
هشای گشذششتشر و  ای قیاس با سشال ) TEAL(اصطالح مستقل  نامزاهای بر

ای بیاتر اییا ب دران ت ساختای امودراتیشک  طرزی غیرعاای پوشش خبری بر
ها ای یون  انتخابشا  از  های بزیگ ناای   گر تر ش ن  و اعضای این حز، حز،

امکا  تٔیین دان ی اهای حشز، خشوا مشحشروم شش نش ت ایعشوض، اسشکشا  
موییسو ، یهبر حز، لیبرال و آنتونی آلبانیز، یهبر حز، دایگر، برخالف تمایشل 

 های خوا تکیر زان ت های مح ی، بر درسی یهبری حز، و نظر اعضای ایگا 
 

 هلی مللی کم 
هشا االی دشر بشر اسشاس  های لیبرال و دایگر، ج ا از اییا ب می شیشو  حز،

هشا پشرااخشتشر  اهن گا  بر این حشز، شا  از جیب مالیا  های دسب ش   یأی
ای ای  ها االی ایگر نیز برای اجرای دایزایهای پرهزینٔر یسشانشر شوا، می یو  می

شا  ااین  و برای م یریب این دایزایها بهترین مااویا  یا اسشتشخش ام  ان وختر
هشای مشالشی  ، ای مویا دشمشک)AEC(دنن ت دمیسیو  انتخاباتی استرالیا  می

هشای مشالشی  اه ت یأی اهنش گشا  از دشمشک سیاسی گزایشی ساالنر ایائر می
های تجایی و صشنشٔشتشی و ا شراای دشر  های سیاسی از شردب اییا تی حز،

براایی از امکا  اعمال نشفشوذ بشر سشیشاسشتشمش ایا  و  ممکن اسب برای بهر 
گا  نمی های سیاسی پرااخب می حز،  شون ت شون  آ

بر اساس قوانین جایی، همر اه ادنشنش گشا  دشمشک مشالشی، نشامشزاهشای 
ای  مشالشی  هر گونر دشمشک های مج س سنا، موظف هستن  انتخاباتی، و گرو 

هفتر پس از تاییخ انتخابا  اعالم  ۹۰االی یا تا ح ادثر  ۰۱۱هزای و  ۹۰بیش از 
االیی دمک مالی، بر اه ادنن گا  ثروتشمشنش   ۰۱۱هزای و  ۹۰دنن ت این سقف

شا  یا بر تٔ اا زیاای پرااختی تقشسشیشم دشنشنش  تشا  های اه  دمک امکا  می
ترتیب از بریسی اقیق میزا  واقٔی دمک مالی ج شوگشیشری دشنشنش ت ایشن  ب ین
دشنشنش  دشر  هایی استفشاا  مشی های چتری و یوش ها همچنین از سازما  حز،

ااشتن مرام از چگشونشگشی اییشا شب دشرا   خبر نگر عم کراشا  منحصرًا بی
های سیاسی اسبت بر اساس گشزایش دشمشیشسشیشو   دمک مالی از سوی حز،
می شیشو  االی  ۹۶۶های سیاسی این داوی ایمجموع  انتخاباتی استرالیا، حز،

الشیشل  ان ، ولی بشر اییا ب درا  ۹۰۱۹تا  ۹۰۱۱/   ۰۱۰۰تا  ۰۱۰۱های  ای سال
دننش گشا  واقشٔشی یا   ایص  از دمک ۱ضٔف بسیای مفاا قانو  انتخابا ، تنها 

/   ۰۱۰۰آوییشل  ۹۶توا  شناسایی درات یوزنامر "سی نی موینین  هرال "،  می
هشا  ی ب نامشزاهشا و حشز، ، گزایش ااا در انتظای می۹۰۱۹ما   ایایبهاب ۰۳

طوی در "بنیشاا  می یو  االی برای دایزایهای انتخاباتی هزینر دنن ! هما  ۰۱۱بیش از 
دنن ت" ولی مرام از  های مالی َایهای مرادز ق ی  یا باز می گراتا " گفتر اسب: "دمک

های بزیگ، بشخشش مشنشابشع،  مانن ت بانک خبر می هویب این اه ا دنن گا  ق یتمن  بی
  های بزیگ ق یتمن  دشمشک نظامی، و شردب های صنٔتی ای، مجتمع های یسانر غول

دنن ت این سیستم مبتنی بر ازای و غای ، اصشواًل  مالی دنن   بر استرالیا حکومب می
سراپا  اس  اسبت تصاا ی نیسب در بر نیروهای م ا ع محیط زیسب استرالیا دشر بشر 
صاحبا  مٔاا  زغال سن  یا صنایع نظامی وابستگی ن این ، جای دمی ای یسانر هشا 

 شوات ااا  می
 هلی لیبرا /کلرگر حفظ نظلم دوقطبی حزب

حاضر ای انتخابا ، سبزهشای اسشتشرالشیشا   ها و نیروهای مستقل ای میا  همر حز،
مقاب ر با  ها یا ااین  و بر ترین سیاسب محیطی مترقی های زیسب ازجم ر ای زمینر برنامر

مشحشیشطشی اولشب  هشای زیسشب وهوایی متٔه ن ت سبزهای استرالیا ه ف تغییرا  آ،
ه  ی  ۹۰۰۱/    ۰۱۰۱لیبرال یا یا دران  و گفتن : "صفر خالص تا سال -ائتال ی م ی

زیسب محیطی نیسب، ب کر یک حکم اع ام اسبت"  سبزها طرحی یسمی و قشانشونشی 
و  ۹۰۱۱/    ۰۱۱۱ای استرالیا تا سال  ایص ی انتاای گازهای گ خانر ۶۰برای داهش 

سنگی و گازی یا خواستای ش ن  و گفتن : "آیشنش   مشا  های زغال حذف ت ییجی سوخب
این امر بستگی اایات" سبزها از حقوق سن یکایی ازجم ر حشق اعشتشصشا،، بشیشمشر  بر

ایمانی همرا  با بیمر ان انپزشکی، اولتی درا  بخش خ ما ، یعایب حقوق مشرام 
دنن ت سیستم انتخاباتی استرالیا با امودراسی  اصش شر زیشاای  بومی و زنا  حمایب می

دن   دن  و عماًل تضمین می اایات این سیستم ای جهب حفظ نظام "او حزبی" عمل می
های "دایگر" یا "لیبرال" ای ائتالف با حز، "م ی" تاکیل شوات هر او  در اولب از حز،

های یأی اهن گشا   اصالحاتی نیازمن ن  تا خواسب مج س سنا و مج س نماین گا  بر
بتوانن  ناشا   ) )TEAL(یا بتوانن  بهتر منٔکس دنن ت اگر نیروهای مستقل بینابینی 

گیری از ا شزایشش  ان  ممکن اسب با بهر  های اص ِی ق ی  مستقل اهن  واقًٔا از حز،
هشایشی بشیشاشتشر ای نشظشام  تٔ اا یأی اهن گا  نایاضی از این او حز، اص ی، شکاف

 وجوا آی ت اوحزبی بر
 نیروهلی راست افراطی

یهبری دالیو پالمر بشا سشر ااا  ششٔشایهشایشی  بر ))UAPحز، "استرالیای متح " 
نشاشش نشی  گرایانر، با مخ وش درا  حقایق، نوی  پیام هایی دشنشتشرل پوپولیستی و م ی

ایص  برای پن  سال آیشنش   و بشا  ۱ااشتن نر  بهر  وام مسکن بر  همچو  ثابب نگر
مٔنی مانن  "استرالیا یا حفظ دنیم، آزاای برای همیار" برای خانشوای  شٔایهایی بی

 مخالفا  وادسن دوویی ، دایزای انتخاباتی یا پاب سر گذاشبت
یغم ااشتن باالتشریشن هشزیشنشر  حز، "استرالیای متح "، بر ۹۱۱۳/  ۰۱۹۱ای سال 

ایصش  از آیای  ۱/   ۰می یو  االی، تنها  ۳۱ها با بیش از  انتخاباتی ای میا  ایگر حز،
اسشب آویات هش ف ایشن  انتخابا  یا از آ  خوا درا و نتوانسب در حتی یک درسی بر

حز، اما دسب درسی نبوا، ب کر تصمیم بر آ  بوا در با سوق ااا  یای اهن گا  بشر 
سوی نامزاهای ائتالف، مانع حادمیب حز، دایگر شوا در ای انجام آ  مشو شق شش ت 

اسشتشثشنشای  می یو  االی اعالم درا  و، بشر ۶۱  یا  پالمر هزینر انتخاباتی ای سال جایی
های مالی و ااایی بزیگی برای شردب  چن  مویا، نامزاهای ائتالف یا ترجیح ااات مانع

یقشابشب  تر ای انتخابا  وجوا اایا، چر یس  بر مو ق ش   ای عرصٔر  های دوچک حز،
 منظوی اییا ب بواجر برای تب یغا  انتخاباتی زیر نام خوات بر

 
 اصالحلت موردنیلز

تر  و امودراتیک  نظام انتخاباتی بر اصالحا   ویی برای بهتر نماین گی درا  مرام
تشوانشنش  از  این الیل در توا  مالی ن این  یشا نشمشی ها نبای  بر اسبت حز، ش   نیازمن 

های ثبب نام گذی دنن  از ایج نام خوا ای برگر یأی مستثنی ششونش ت بشا اعشمشال  مانع
های مالی سشیشاسشی  های تب یغاتی، مسئ ر دمک های ش ی  ای مویا هزینر مح وایب

شا  بای  زمانی مساوی بشرای ایائشر  ی ها نیز نیازمن  توجر  ویی اسبت نامزاها و حز،
گشیشری  های اص ی ااشتر باشنش ت ای حشال حشاضشر، یأی شا  ای یسانر های سیاسب

مج س بر اساس سیستم ترجیحی اسبت یأی اهن گا  بای  ترتیشب اولشویشب خشوا یا 
نامزا وجوا ااشتر باش ، یأی اهن   بای  اعش اا  ۳عنوا  مثال، اگر  ماخص دنن ت بر

یک تا هاب یا ای مقابل نام نامزاها قرای اه ت این سیستم برای تٔیین برتری اسب و 
دشنش ت  ای هشر ُاوی  هیچ نامزای، ادثریب مط ق آیای اوی  نخسب یا اییا ب نشمشی

ترین آیای حذف ش   اایا آنگا  آیای ترجیحی او بشیشن  شمایش یأی، دان ی ایی در دم
شوات  هر یأی اهن   اایای یک دان ی  واح  اسشب و  دان ی اهای باقیمان   تقسیم می

۰، سبزها ۹۱۱۳/  ۰۱۹۱سیستم انتخاباتی "تناسبی" نیسبت ای انتخابا    یال سال 
 ۹۰۹اسشب آویانش ، ولشی از  ایص  آیای نخسب برای مج س نماین گا  یا بشر ۹۱/  

شش   ای "تناسبی"، مشی درسی صاحب  قط یک درسی ش ن ت با ااشتن نظام انتخاباتی
انتظای ااشب در ح وا شش یا هفب درسی صاحب ش ت یٔنی نماین گی بیاتر مشرامت 

تر امشودشراتشیشک  اسب آویا در ناا  اهن   دم درسی بر ۹۱ایص ،  ۰/۰حز، م ی با 
ایصش  از آیای اوی  ۰/۱گرای استرالیایی دشاتشتشر،  بوا  سیستم اسبت حز، یاسب

اسب آویا و صاحب یک درسی ش ت حز، دمونیسب استرالیا همشچشنشا   نخسب یا بر
عضو  ۰یا  ۰هایی بیاتر و تٔ اا  ای با حوز  منظوی ایجاا نظام انتخاباتی تالش خوا بر بر

اه ت این یوش، موجب ایجاا سیستم تشنشاسشبشی و تشرجشیشحشی  ای هر حوز  ااامر می
 گیری برای مج س نماین گا  خواه  ش ت یأی

حزب کارگر استرالیا در انتخابات پیروز شد، اما چه 
 کند؟ کسى درواقع بر استرالیا حكومت مى



۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۵۰   ۵۵۱۱شمارۀ    

 شا  بر چین اسبت ب هی
 ۰۱۰۹در اتفاقًا ای نیمٔر اّول سشال  -ای مسئ ٔر بن ی هامبانتوتا ای سریالنکا

و ای استفاا  نا    رواگاهی در ای نزایکی آ  ساختشر شش    -سواآوی ش 
هشا ای  اسب، عوامل متٔ ای اخالب ااین ت اّول اینکر بر الیل تغیشیشر اولشب

دای  مان ، از جم ر ساخشب بشزیگشرا  ویوای  ها نیمر سریالنکا، برخی از طرح
هشای  شهر د مبو یا منطقٔر گراشگری یاالت همچشنشیشن، بشر الشیشل حشمش شر

و سپس شیوع ویروس درونا ای اواخشر هشمشا   ۰۱۹۱تروییستی اوایل سال 
ششّ   لشطشمشر  سال، صنٔب گراشگری عماًل تٔطیل ش  و ایآم  داوی بشر

 ها غیرممکن ش ت خویا، و بازپرااخب وام
ای مقالٔر یونگر ولب اشای  ش   اسب در بر گزایش شردب ماشاویٔ  مشالشی 
مٔروف "ادونسالب" ای سریالنکا، ب هی آ  داوی بر چین  قط ا  ایصش  از 

های خایجی آ  داوی اسبت نیمی از ب هی خایجی سریالنکشا بشر  دل ب هی
های مالی آمریکایی )ای شکل اویاق قرضر( اسبت بش هشی  ها و شردب بانک

سریالنکا بر چین بیاتر از ب هی آ  داوی بر ژاپن یا بشانشک تشوسشٔشٔر آسشیشا 
شوا در ژاپن یا بانک توسٔٔر آسیا سریالنکا یا بر  نیسبت ولی دسی م عی نمی

 ان ! اام ب هی خایجی ان اختر
هشای  شوا در مربوط بر طرح نمونٔر ایگری هم از این نوع "ت ٔر وام" ذدر می

، ۰۱۹۳زیرساختی ای مالزی اسبت ای آنجا نیز پس از تغییر اولب ای سشال 
ای با محشتشوایشی  قرایااا اّولیر بر ایخواسب اولب مالزی لغو ش  و قرایااا تاز 

جای ایشجشاا  آهن بر دی ومتر یا  ۷۶۱از جم ر تولی  خوایو و ساخب  -متفاو 
 بستر ش ت این قرایااا شامل خری  یوغن نخل از مالزی بوات -خط لولٔر نفب

ترین ااعایی در ای مویا "ت ٔر وام" چین مطرح ش   اسب، مشربشوط بشر  تاز 
 رواگا  انتبر ای اوگان ا اسب در ظاهرًا چین آ  یا تصاحب درا  اسب چشو  

، ۰۱۹۶اوگان ا قاای بر پرااخب ب هی خوا نبوا  اسبت طبق قشرایااا سشال 
-می یو  االی وام از بانشک صشاایا  ۰۱۶اوگان ا برای ساختن  رواگا  مب غ 

سال بشازپشرااخشب ششوا و  ۰۱وایاا  چین گر بت قرای بوا در این وام طی 
 ۰۱۹۰سال بٔ  از اییا ب وام ششروع ششوات ای نشوامشبشر  ۶ها هم  پرااخب

گزایشی منتار ش  مبنی بر اینکر اولب اوگان ا نتوانستر اسب وام یا بشپشراازا 
)در موع  پرااختش اصاًل هنوز نرسی   بوا!( و چین  شرواگشا  یا تصشاحشب 

دن ت بٔ ًا مٔ وم ش  این گزایش مبتنی بر اطالعا  غ ط یک خبرنگشای از  می
قرای بوا  اسبت هم اولب اوگان ا و هم سفای  چین ای اوگان ا خبر یا تکذیشب 

 دران ت
های اقشتشصشاای بشرای  شروش بشر  تیو، در ااا  نی شردب آمریکایی ِی ی

دن ، ای گزایششی دشر  گذایی تهیر می های سرمایر ها و نهااها و شردب بانک
، ای قالب طرح "یک دمربن ، یشک ۰۱۹۱منتار درا نتیجر گر ب در تا سال 

می یایا االی طرح توسٔر عم ی و تکمیل شش   اسشب، و  شقشط  ۰۹۷جاا " 
 ۰٬۷۱۹ها لغو ش   اسبت گزایش این شردب بشر اجشرای  ایص  از طرح۱٫۱

داوی جها  ای چایچو، د ی "جاأ  ابشریاشم جش یش " اششای   ۹۰۱طرح ای 
 دن  )نقل از مقالٔر یونگر ولب(ت دن  و ااعای "ت ٔر وام" یا یا می می

هشای  لوحانر ششرط این نظر در داویهای ای حال توسٔر دویدویانر و ساا 
بن ن  دشر بشر زیشا  آنشهشاسشب،  پذیرن  و قرایاااهایی می یکطر ٔر چین یا می
آمیز اسبت چنین نظرهایی بر پایٔر این الگوی  کشری اسشب  مغرضانر و توهین

ان  و یا  ایگری جز یاهشی دشر  در داویهای غربی "ناجی" داویهای جها 
دنن  وجوا ن ایات همیار از همین نظر برای توجیر استٔمای و  آنها توصیر می

ها استفاا  ش   اسبت و حاال هما  طرح آشنا یا ای  س طر بر داویها و م ب
برن ت چرا؟ چشو  اولشب آ  داشوی ای اسشب حشز،  مویا چین بر دای می

اش بر سوی سوسیالشیشسشم  دمونیسب اسب و اعالم درا  اسب در یا  توسٔر
یشک   طرح "یک دمربن ، ۰۱۹۱/۹۱۱۰اسبت وقتی شی جین پین  ای سال 

هشای  های اساسشی مشطشرح دشرا، یشویش جاا " یا برای گسترش زیرساخب
هشای  گیرا"ت و سرانجام هم نظریر تب یغاتی شروع ش  در "چین اایا انیا یا می
دای برای س طشر بشر جشهشا ،  "ت ٔر وام"، نواستٔمای، تجاوز و تصاحب، نقار

های غربی و ض دمونیسب و ضش چشیشن  ته ی  امودراسی، و جز آ  ای یسانر
یای  ش ت و همٔر اینها بر این الیل در حز، دمونیسب ای جشمشهشویی خش شق 

خواهن  یا  توسٔٔر  چین ق ی  اولتی یا ای اسب اایا و م ب و اولب چین می
مستقل و مرامی خوا یا متناسب با نیازهای م ی خوا طی دشنشنش  و یوابشط 

های ایگر ااشتر باشن  ب و   آمیز بر پایٔر همیایی و همکایی با م ب مسالمب
 های ایگر تحمیل دنن ت اینکر بخواهن  این یا  یا بر م ب

 ادامۀ امپریالیسم و تله وام...

وجوا اایا در این جن  ای حال گسترش اسبت بنابراین، ادنو  الزم اسشب دشر 
یا تظاهرا  قبل از جن  عراق، تظاهرا  عظیم  ۹۱۳۱همانن  جنبش ص ح اهٔر 

 خیابانی شکل بگیرات
 

وظلیف تعریف شده بلید برای حزب چپ نیز اهمیت زیلدی داشتاه 
بلشد. شمل در مله ملرس استعفلی خود را از حازبای کاه یاکای از 

گذارانش بودید، اعالم کردید. آیل این اقدام شمل را بالیاد ایان  بنیلن
طور فهمید که مواضع شمل در مورد صلح دیگر ماواضاع ایان حازب 

 نیست؟
 

های مکریی برای تب یل ش   این حشز، بشر حشزبشی  نر بر ان ازٔ  دا یت تالش
خواهشنش  بشرنشامشٔر  صوی  گر تر اسبت برخی می «مناسب برای حضوی ای اولب»

هایی در مجوز سازما  م ل یا ااینش  تشغشیشیشر  حز، یا ای یاستای حمایب از جن 
هشا  اهن ، و ایبایٔ  تأمین تس یحا  نیز مویا بر مویا تصمیم بگیرن ت ایشن تشالش

نتیجر مان   اسبت سپس، هنگامی دشر ششولشتشز ای  سالیا  متماای اسب در بی
یا اعالم درا، گروهشی  «نقطٔر عطف»سخنرانی خوا ای پایلما  آلما ،  رایسی   

از اطرا یا  گرگوی گیسی و سوزا  هنی  ولسو، یهبر وقب حز،، سشٔشی دشرانش  
طرح از سر گیری صاایا  اس حر یا ای پایلما  بر تصویب برسانن ت خوشبخشتشانشر 

هشای ایو  حشزبشی  نماین گا  مخالف این طرح پیروز ش ن ت با این همر، بشحشث
های بیاتری برای همسو درا  حز، چپ با حز،  اه  در تالش بٔ ی ناا  می

سوسیال امودرا  آلما  و سبزها ای جریا  اسبت اگر ای دنگرٔ  پیش یو ای مشا  
ژوئن ]خرااا[ همین یون  واقًٔا ااامر یاب ، بای  گفب در آ  حشز، بشر پشایشا  یا  

 یسی   اسبت
 

رسد شمل معتقد نیستید که نیروهلی چپ داخال حازب  به نظر می
 گیری را تغییر دهند. بتوانند این جهت

 
هنوز  رصب هسبت ولی برای مو قیب ای این یا ، بای  ایک درا در مسشئش شر، 

های حز، چپ اسب، نر اینکر دش ام  اهن گا  ای مویا سیاسب نحؤ  قضاو  یأی
اه ت این اشتباهی بشزیگ گرو  دوچک، ادثریب یا ای دنفرانس حزبی سازما  می

اسب در تصوی شوا امودراسی یٔنی استیابی بر ادثریب  - قط ای حز، چپ نر -
های ااخ یت ای امودراسی، ادثریب یا بای  ای میا  مرام یا ب، نر ای  ای اختالف

 های حز،ت دنگر 
 

هلی فعللایات حازب  هلی به دست آمده در نخستین سل  موفقیت
دساتاور کالر »هلی  هلی گسترده علیه سیلست چپ، بدون اعترا 

ممکن نبود، و این، آغلزگله تلریخی خلصی باود. در شارایا   «2010
کنونی، پیروزی ی  حزب چپ جدید و ورود آن در آیندٔه نازدیا  باه 

 پلرلملن آلملن، مورد تردید است.
 

های چپ مو ق اسب، برنامٔر یاستگراها نیز حضشوی اایات  ای جایی در سیاسب
دشرایشم )بش و  ایشنشکشر  هنگامی در ما ای ایجٔر اول از منا ع دایگرا  ا شاع مشی

زیسب یا  راموش دنیم(، مو ق ش یمت از چن  سال پشیشش دشر  حفاظب از محیط
ایمت نتایجی دشر از ایشن  ها شکسب خویا  این سیاسب تغییر درا، ما ای انتخابا 

واقٔیب بای  گر ب، یوشن اسبت داماًل مضحک اسب در  رض دنیم برای حزبی 
اهش ، هشیشچ  های اجتماعی یا ای اولویب دای خوا قرای می در حفظ ص ح و نگرانی
پذیر اجتماعی بشر الشیشل  وی   هنگامی در طبقا  آسیب پتانسی ی وجوا ن ایات بر

های احمقانٔر اولب   یال تا این ان از  ای مٔرض  قر قرای ااین ت ای حشال  سیاسب
حاضر، از حز، چپی در نماین   منا ع واقٔی ادثریب مرام باش ، بیش از سبشزهشا 

 حمایب خواه  ش ت ثروتمن ا  ای ادثریب نیستن ت
 
- - - - - - - - - - - - 

وزیر ایالب زایلنش  و از  سال نخسب ۹۱( بر م   ۹۱۰۱اسکای ال ونتین )متول  
 ۹۱۱۳یهبر حز، سوسیال امودرا  آلما  بوات او ای سشال  ۹۱۱۱تا  ۹۱۱۰سال 

با انشتشقشاا از  ۹۱۱۱وزیر اایایی نخستین دابینٔر گرهایا شروای ش ، ولی ای مایس 
اش استٔفا درات او یکی از  از مقام اولتی «سبز-قرمز»های اولب ائتال ی  سیاسب

یهبر ماترک آ  بوات او  ۰۱۹۱تا  ۰۱۱۶اسب و از سال  «حز، چپ»گذایا   بنیا 
یهبر گرو  پایلمانی ای پایلما  ایالب زایلن  بوات وی ای ما   ۰۱۰۰تا  ۰۱۱۱از سال 

 یا اعالم درات «حز، چپ»مایس استٔفای خوا از 

 ادامۀ پیامدهاى سیاست ناتو ...



۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۵۱   ۵۵۱۱شمارۀ    

یسشانشنش ، و  ها بیش از پیش بر مرام این داوی ]آلما [ آسیب می در تحریم
هشای انشرژی  ایآم ، در ایگر قاای بر پرااخب هزیشنشر خصوص بر ا راا دم بر

خوا نیستن ت بر الیل حماقب سبزها، سایر سیاستمش ایا  اولشب ائشتشال شی 
/ حز، سبزها( و  ۱۱)حز، سوسیال امودرا ، حز، امودرا  آزاا، و اتحاا 

و  )CDU(همچنین او حز، حامی آنها یٔنی اتحاایٔر امودرا  مسشیشحشی 
های آلمانی تشوا  یقشابشب  ، شردب)CSU(اتحاایٔر سوسیال مسیحی بایر  
ان ت ما بر اسب خشوامشا  گشوی خشوامشا  یا  اقتصاای خوا یا از اسب ااا 

ای از  دنیمت آمریکا احتمااًل اایا بر ما می خن ا، زیرا آنها چن ا  صش مشر می
توانن  گاز مایشع بشیشاشتشری بشر ایوپشا  ان ، ادنو  می های یوسیر ن ی   تحریم

 بفروشن ، و صنٔب تس یحا  آنها نیز یونق عظیمی یا تر اسبت
 

ای نیست که آمریکل در تالش برای شکلب اناداخاتان  امر تلزه
بین آلملن و روسیه است. آیل در وضعیت جلری، آمریاکال پایاروز 

 میدان است؟
م  ، ب رت با گسترش ناتو بر سوی شرق و تصمیم نسنجی ٔ  پوتین  ای دوتا 

ای آغاز درا  جن ، آمریکا بر ه ف خوا ای یواییو درا  یوسیشر و آلشمشا  
اسب یا تر اسبت اما ای ایازم  ، آنها با سوق ااا  یوسیر بر سمب چشیشن، 

شون ت آنها با این دای، داویی یا در یقشیشب اصش شی  مرتکب اشتبا  بزیگی می
اانن ، تقویب خواهن  درات از سوی ایگر، ما بای  متوجر باشیم دشر  آمریکا می

ها قاای نیستن  بر اساس منا ع خوا عمل دنن ت ای عشوض، آنشهشا ای  آلمانی
 زنن ت نقش وابستگا  و ااای آمریکا آسیب بزیگی بر خوا می

 
دهندٔه سلده بلید توضیح داد که دولت آلملن  چگونه به ی  رأی

 هلیی علیه منلفع آلملن است؟ در حل  اجرای سیلست
عامل تٔیین دنن   ای این قضیر، وایا ش   سبزها بر اولب اسبت از زما  
جن  یوگسالوی و نقش یوشکا  یار، وزیر اموی خایجٔر وقب آلما ، آششکشای 

های آمریکا ای پایلما  آلما  هسشتشنش ت  بوا در سبزها بازوی اجرای سیاسب
دشنشنش ت  آنها از هر تصمیم آمریکا حمایب مشی وقتی پای جن  ای میا  باش ،

نامن ، ولی  قط از نقض حشقشوق باشر ای  آنها خوا یا حز، حقوق باری می
زنن ت سبزهای جانب ای و ُمغشرض ایشن حشقشیشقشب یا  یوسیر یا چین حرف می

هشایشش  بینن  در مسئول بیاتر موایا نقض حقوق بار، آمریکا و جشنش  نمی
دنن ، زیرا بشر هشمشا   ها نیز ای این میا  نقای شیطانی ایفا می اسبت یسانر
گیشرنش  و خشوا یا ای اخشتشیشای  های جنگی آمریکا یا ناای   می ان از  جنایب

 اهن ت ا روزا  قرای می جن 
 

دولت آلملن از زبلن روبرت هلب ، وزیر اقتصلد که بلز هاا از 
 به

ً
همٔه »کند که  راحتی اعالم می رهبران حزب سبز است، نسبتل

در آینده رفله خود را از دست خواهیا داد، و گرانی فازایانادٔه  «مل
انرژی و مواد غذایی، بهلیی است که بلید برای پلیالن دادن باه 

هالی دولات را  جنگ بپردازیا. چه کسی تلوان ایان سایالسات
 پردازد؟ می

توانن  این گونر عمل دنن ، چو  سشبشزهشا بشر حشز،  هابک یا بائربوک می
ایآمش  اطشالع  ان ت آنها اگر از وضٔیب زن گی مرام دشم ثروتمن ا  تب یل ش  

دران ت ای نهایب، همین مرام هسشتشنش   ااشتن ، چنین احمقانر صحبب نمی
یا  «سشبشزهشا»ها بر اسشب  آمیز قیمب های ا زایش اجحاف در تاوا  سیاسب

های شغ ی از بین خواه  ی بت خشریش   خواهن  پرااخبت ای ب ن م  ،  رصب
انرژی ایزا  از یوسیر امتیاز جغرا یایی بزیگی برای اقتصاا آلما  بوات ادنشو  
بر تحریک سبزها، این امکا  ای حال از بین ی تن اسب، و اقتصاا آلما  ای 

 اه ت این مویا مقاومب بسیای دمی از خوا ناا  می
 

رسد که پیلمدهلی این سیلست برای کسالنای کاه  به نظر نمی
 تحت تأثیر آن هستند، به اندازٔه کلفی روشن بلشد.

ان  دشر ای  تصوی من این اسب در بخش بزیگی از مرام ادنو  متوجر ش  
پی ایسال تس یحا  بر اودراین، خطر جن  برای آلما  نیز ای حال ا شزایشش 

یوات امی وایم پیام های این سیاسشب  ها هم یوز بر یوز باال می اسب، و قیمب
های اعتراضی ع یر آ  یا   ناایسب شناختر و ایک شوا و تظاهرا  و جنبش

بیفت ت متأسفانر بسیایی از مخالفا  جن  ای انتخابشا  ایشالشب نشویا یایشن 
از این وضشع سشوا  «سبز»ا روزا   شردب نکران  و جن  )NRW(وستفالن 

 بران ت

  ادامۀ پیامدهاى سیاست ناتو ...
هل در این کشور اشلره شده اسات. بال تاوجاه باه  به نقش رسلنه

هلی بورژوایی در ماورد روسایاه،  هلی هملهنگ شدٔه رسلنه گزارش
 چگونه می

ً
توانند ناظار  جلی سؤا  است که این بخش از مردم اصال

 انتقلدی داشته بلشند؟
 

ترین نکتر این اسب در مرام بیش از پیش پیام های این سشیشاسشب یا ای  مهم
وقفر،  های بی ا روزی دنن ت عالو  بر این، با وجوا جن  هایاا  احساس می جیب

شون ت حتی ص یاعظم آلما  نشیشز  مرام هرچر بیاتر متوجر خطرهای موجوا می
 متوجر خطر گسترش جن  و از جم ر خطر حم ٔر اتمی ش   اسبت

 
عالوه بر ارسل  تسلیحلت، دولت آلملن قصد دارد بودجٔه دفالعای 

اصطالح  خودش را نیز به طور چشمگیری افزایش دهد و صندوق به
ویژه در قلنون اسلسی را برای قوای نظلمی آلمالن باه کالر گایارد. 

 (FDP -کریستین لیندنر، وزیر دارایی )از حزب دموکرات آزاد آلملن
 ای خواهد زد؟ برای تأمین مللی تسلیح ارتش آلملن، از چه بودجه

شوا، نخستین چیزی دشر  ها ای آین   می هنگامی در صحبب از داهش ب هی
یس ، بیش و پیش از هر چیز ایشگشری، دشاهشش  بر ذهن حز، امودرا  آزاا می

بواجٔر خ ما  اجتماعی اسبت لین نر م ا ع منا ع دای رمشایشا  و ایبشا، یجشوع 
آوی اینکر وقتی نشوبشب بشر  خواش، یٔنی ثروتمن ا  و اقتصاا خواه  بوات شگفب

دن ت اگر او مشتشوجشر  یس ، لین نر برخالف منا ع اقتصاا عمل می بهای انرژی می
درا در حشز،  بوا، بای  ته ی  می پیام های سیاسب دنونی برای اقتصاا آلما  می

 از ائتالف خایج خواه  ش ت )FDP(امودرا  آزاا 
 

افروزانه و فقرافزای دولت ائتاالفای  هلی جنگ بل توجه به سیلست
در زملن رهبری گرهلرد شرودر، جلی تاعاجاب  «سبز-قرمز»فدرا  

نیست که اکنون حزب سوسیل  دموکرات آلملن، سبزهال، و حازب 
دموکرات آزاد آلملن هستند که در مسیر نظلمیگری و تسلیح بیاشاتار 

 دارند. ارتش گلم برمی
ها ی  ااا   برای من تٔجبی ن اشبت بای  بر تغییرهایی در ای ائتالف این حز،

اسب توجر درات حز، سوسیال امودرا  ایگر آ  حز، وی ی برانب نشیشسشب دشر 
درات شولتز، ص یاعظم  ٔش شی  اجتماعی یا تروی  می  ص ح، خ ع سالح، و پیار ب

سوسیال امودرا ، هوااای نظامیگری و تس یح بیاتر ایتش و دشاهشش خش مشا  
ط ب قوی ااششتشنش ، از زمشا   اجتماعی اسبت سبزها در زمانی یک جناح ص ح

ا روزا  آلما  تب یل شش نش ت حشز،  ترین جن  جن  یوگسالوی بر یکی از بزیگ
ای چو  وزیرا  اموی خایجر سشابشق هشمشچشو   امودرا  آزاا آلما  نیز ایگر وزنر

هانس ایتریش گنار یا گی و وسترولر ن ایات گنار تمام تالش خشوا یا دشرا تشا 
یی مح وا ای ایوپشا یا بشیشاشتشر  ج وی سیاستی یا در احتمال وقوع جن  هستر

درا، بگیرات وسترولر نیز این شهامب یا ااششب دشر ای جشنش  لشیشبشی، بشر  می
  اعتنایی دن ت ها بی آمریکایی

 
بیل، صدر مشترک حزب سوسیل  دموکرات آلامالن،  الرس کلینگ

اعالم کرد که این اصل که فق  همراه بل روسیه، و نه در بل مقلبله بال 
توان صلح و امنیت در اروپل را حفظ کرد، دیگر منسوخ شاده  آن، می

 ۱۳۳۵است. نظر شمل راجع به تحوالت درون این حزب، که از سل  
 رهبری آن را بر عهده داشتید، چیست؟ ۱۳۳۳تل 

 
توا  ای ایوپشا  امروز  اگر دسی  کر دن  در این نظر در  قط همرا  با یوسیر می

زاایی بر استقشرای  بر ص ح یسی  اشتبا  اسب، بای  مٔاینٔر یوانی شوات سیاسب تنش
ص ح ای ایوپا و همچنین ای داویهای ایوپای شرقی مشنشجشر شش ت ای مشقشابشل، 
سیاسب یویایویی در پس از  رو ییختن ایوای برلین آغاز ش  و آمریکا آ  یا انشبشال 
درا، ابت ا بر جن  ای یوگسالوی و ادنو  بر جن  ای اودراین منجر ش   اسشبت 

زاایی یا تالش برای یسی   بر  اساسًا، ایک این موضوع نبای  اشوای باش  در تنش
انجامش ت بشا ایشن  شوا و یویایویی ای نهایب بر جن  می تفاهم، منجر بر ص ح می

 دنیمت ای از سرایگمی ذهنی بزیگ زن گی می حال، ما ای اوی 
 

 -زندگی بدون نالتاو»ای در برلین بل عنوان  مه، کنگره ۱۱روز شنبه 
شود که شمل در آن دربالرٔه جاناگ  برگزار می «هلیی برای صلح ایده

هلی جنبش صلح آلملن  اوکراین صحبت خواهید کرد. شمل به چللش
 هل را دارد؟ اید. آیل این جنبش توانلیی حل این چللش اشلره کرده

 
  ۵۰ادامه  در صفحه های  راوانی ای مشیشا  بسشیشایی  خیرت نگرانی



۵۰۴۵خرداد  ۵۱دوشنبه    ۵۱  ۵۵۱۱شمارۀ    

 لطفًا در مكاتبات خود با آدرس هاى زیر از ذکر هرگونه نام اضافى خوددارى کنید.

 B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UKآدرس پستى:                         

            http://www.tudehpartyiran.org »میل-اى«آدرس هاى اینترنت و 

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  No. 1157 
Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

 شمارۀ فاکس و تلفن 
 پیام گیر ما

009400 
30734232 

6 June 2022 

وگوی یلن گریو، خبرنگلر نشریٔه آلملنی یاوناگاه ولات، بال اساکالر  گفت
آلملن، در مورد جنگ اوکراین، افزایش  «حزب چپ»الفونتین، رهبر پیشین 

 .«حزب چپ»، و مسیر اشتبله «سبزهل»هل به دست  آمیز قیمت اجحلب
 
 

 سه مله از آغلز جنگ روسیه بل اوکراین مای
ً
گاذرد. واکاناش  اکنون تقریبل

دولت آلملن به این جنگ، مسلح کردن اوکراین و تأمین تسالایاحالت باوده 
است. آیل بل صدراعظا اوالب شولتز موافق هستید؟ آیل مل در حل  گذر از ی  

 هستیا؟ «نقطٔه عطف»
هشاسشب  نرت ح اقل با توجر بر وضٔیب ژئوپ یتیک موجوا، ای نقطٔر عطف نیستیمت م  

ای هستیم در ای آ  یوسیر و چین ای محاصرٔ  نظامی آمشریشکشا قشرای ااینش ت  در ای مرح ر
گوی  اودراین نبای  ای ناتو پذیر تر شوات این بش ا  مشٔشنشی  بیسب سال اسب در مسکو می

های  اسب در هیچ موشک آمریکایی نبای  ای مرز اودراین و یوسیر قرای گیرات این ایخواسب
امنیتی یوسیر م ام ناای   گر تر ش   اسبت همین، یکی از االیل قشطشٔشی آغشاز جشنش  

 اودراین اسبت
 

گویند که دولت اوکراین، درسات مالناناد  پیملنلن غربی این جنگ می ها
تواند در مورد پیوستن به نلتو تصامایاا  هلی لهستلن یل مجلرستلن، می دولت

 مستقل بگیرد. مگر این طور نیست؟ 
توان  تصمیم بگیرا در بر د ام اتحاا و ائتشال شی  تنهایی می این است الل در هر داوی بر

اانن  در ایاال  متح  آمریکا هرگز پیوستن دوبا بر اتشحشاا  بپیون ا، ناایسب اسبت همر می
های یوسی ای مرز آمریکا بشا مشکشزیشک یشا دشانشااا یا  نظامی با یوسیر یا استقرای موشک

 پذیرات نمی
تشوا   ای نهایب، مسئ ر پیوستن بر ناتو نیسبت سؤال تٔیین دنن   ایشن اسشب: آیشا مشی

یی مسشتشقشر دشرا؟ ایشن  های ب و  ها ای زمانی یا ای مرزهای یک ق ی  هستر موشک
بوات ای آ  زما ، بشحشث اسشتشقشرای  ۹۱۳۱/۹۱۷۱ای ای جنبش ص ح اهٔر  موضوع عم  

ای آلما    یال مطرح بوا در ما ای مخالفشب بشا آ  تشظشاهشرا   ۰های پرشین   موشک
ها بر مسکو  قط ا  اقیقر بوات یوشن اسب دشر از مشرز  درایمت م   پرواز این موشک می

 تر خواه  بوات اودراین و یوسیر، این م   بسیای دوتا 
 

توان به جنگ در اوکراین پلیلن داد؟ در این کشاور  به نظر شمل چگونه می
از ساوی  «صلح دیاکاتاه شاده»گویند که  ]آلملن[، مردم بیش از پیش می

 روسیه در آن کشور برقرار نخواهد شد.
برای پاسخ ااا  بر این پرسش، بای  چگونگی بروز این مناقار یا ایک دنیمت سر مرح شر 

توا  تاخیص ااات نخسب، گسترش ناتو بر سمشب ششرق بشوات بسشیشایی از  یا ای آ  می
بینی  نظرا  ای آمریکا نیز ای این بای  ها ای جّ ی ااان ت حتی ای آ  زما  نیز پیش صاحب

ش  در این اق ام ناتو بر ایگیری نظامی با یوسیر منجر خواهش  شش ت مشرحش شٔر اوم بشا  می
تصمیم والایمیر پوتین برای حم ر بر اودراین آغاز ش ت من این جشنش  یا، مشانشنش  هشمشٔر 

دنمت مرح ٔر سشوم،  ترای  محکوم می ان ، بی الم  ی های ایگری در ناقض قوانین بین جن 
گا  نیستن ، جن   رسایای اسب در جو بای   ششروع دشرا   در مرام آلما  هنوز از آ  آ

می یایا االیی در دنگرٔ  آمریکا هفتٔر گذشتر بر طوی عم   بشرای تشحشویشل  ۰۱اسبت مب غ 
تس یحا  بر اودراین اختصاص ااا، گوا  این امر اسب در آمریکا خواها  ص شح نشیشسشب، 

 دنن ت ب کر خواها  تضٔیف یقیب خوا یوسیر اسب، و آشکایا هم این یا بیا  می

 پیرامون ارسل  هرچه بیشتار 
ً
بحث در اینجل نیز اسلسل

تسلیحلت ]به اوکراین[ است. در چناد دهأه گاذشاتاه، 
سیلست خلرجی آلملن بر این اصل استوار بوده است که 

زده ارسال  نشاود.  گونه سالحی به منلطق بحاران هیچ
 کردید که این تغییر مسیر ممکن بلشد؟ فکر می

های گذشتر، من مجبوی ش م یاا بگیرم در اعتشقشاا  ای طول اهر
مان ت با این همر، برای من جشای  سیاسی ای آزمو  زما  ثابب نمی

سرعب دنای گشذاششتشر  تٔجب بوا در چگونر اص ی چنین مردزی بر
نظر از اینکر تس یحا  اودراین از آمریکا یا اتحاایٔر ایوپشا  ش ت صرف

تأمین شوا، با ایسال این تس یحا ، جن  طوالنی خواهش  شش  و 
 های بیاتری از بین خواهن  ی بت انسا 

 
در این بین، طرفداران سیلست ارتقالی تاناش، ایان 

کنند که  برند و ادعل می استدال  را به سود خود به کلر می
تر  هلی بیشتر، جنگ طوالنی در صورت نفرستلدن سالح

خواهد شد. همٔه آنهل در این مورد توافق دارند که روسیه 
 را بلید در میدان جنگ شکست داد.

دنن ت ولشی  متأسفانر این ا راا  قط بر پیروزی یا شکسب  کر می
هاسب ظاهرًا بشرایاشا  مشهشم  ترین امر در نجا  جا  انسا  مهم

خواهی  ا راا بیاتری بمیرن ، بای  مخالف هرگشونشر  نیسبت اگر نمی
طوالنی ش   جن  و ای نتیجر هرگونر ایسال سالح باششیش ت ایشن 

دن ، پذیر تشنشی  است الل در این تس یحا  از اودراین محا ظب می
دس ای ان یأر حمایب از داشویهشای مشویا تشهشاجشم  نیسبت هیچ

اه  دشر  آمریکا از یا  تأمین تس یحا  آلمانی نبوات همین ناا  می
 ما ای حال حاضر چق ی اویو هستیمت

 
غرب عالوه بر تحویل تسلیحلت به اوکراین، بل اعمال  
تحریا علیه روسیه نیز واکنش نشلن داده است. بر این 
نکته تأکید شده است که هر کلری، جز وارد شادن در 
جنگ، بلید کرد تل روسیه به زیر کشیده شاود. آناللایانال 
بلئربوک، وزیر امور خلرجه و سیلستمدار حزب سباز، از 
ویران کردن روسیه صحبت کرده است. اشتیلقی که در 

 نظیر است. اینجل نشلن داده شده است بی
وی   وقشتشی  طوی اسبت بر همین

 پیامدهاى سیاست ناتو
 »آمریكا خواهان صلح نیست«

  ۵۱ادامه  در صفحه 
 مالى رسیده   هاى کمک

     پیروز و یهگاا باا دنگر  هفتم حز، توا  ایرا 
  االی ۱۱۱۱   یاستی از دانااا                                                          


