
م ویو ارگان مر االویموی هایامنیتیحکومتجمهووری
ال کوبخیزشم ممیب گزارینش تمیاناعضایجبهو 
ملیای انونهضتآزامیای انرامانعشدند.ایننش تک 

بو می۱۱ق اربوم دوهودیود بوا گو مم ماهالالجاریب گزار
و مولوی "ب خورمامنیتیوبازماشت"اعضایاینمونویو وی

ماهمی۱۱خواهانجامنشد.مطابقنامٔ ال گشامٔهانتشاریافتٔ مورخٔ آزامی
ازالوینهضتآزامیای انمراعت اضب دهدیدوفشارنویو وهوای۱۱۴۱

خواهمیهنهایم ممیود قیماهالالگ میکیازجنبشمومبهمن
هایال اال ایو انماالتک اث یماندگارب مبارزاتخلقُک موخلق

مموکو اتب ۱۲۳۱ماهالالاالت.مرمومبهمنماشت  "حوزب ابتکار
ک مالتانای ان"،مرشه مهابام،دشکیلحکومتملیوخومموتوتوار

ایونک مالتانب  صدارت"قاضیمحمد"اعیمگ مید.ام الالالو وز
االوت. رخدامداریتیباروزهایخیزشقه مانانٔ م ممای انمصامفشده

به ابتکار حزب تودۀ ایران و با همیاری شماری از حزب های کارگری و کمونیستی جهان متن  
 زیر در همبستگی با مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری تنظیم گردید.

]اواخ ۳۴۳۳هایکمونی توکارگ یامضاکنندٔهاینبیانی ،دحوالتاخی ای انراازمیانٔ الپتامب ما،حزب”  
 ایم.[داکنونبانگ انیمنبالک مه۱۱۴۱شه یور

باجنبشاعت اضیگ ت مه ایک 
قتلمه اامینیمربازماشتگاهگشت
افزایش روند مر شد، آغاز ارشام

وبی جامع  گاهی آ الطح وقفٔ 
ض ورتمبارزه ب  پافشاریمعت ضان
از گذار ب ای نهایی پی وزی دا

جنب  از حاکم، هایمیکتادوری
کنندهبومهاالت.متعدم،دحولیدعیین

اعت اضی گ ت مه خیزش این
وجنب  موقعیت از مهمی های

ب  و والیی، حکومت ویژهوضعیت
د ازنقاطقّوتوضعفآنرا،روشن

 گذشت ب نمایشگذاشت.
ه  مانند اخی ، اعت اضی جنبش
اجتماعی گ ت مٔه ح کت

باآزامی روندح کتخوم خواهان ،مر
ف ومهاییروب  و االتوف از بومه رو

اینخیزشاعت اضی اما بوم. خواهد
دوان تواقعیت روشنعظیم را هایی

می خوم الهم ب  ک  دوانندکند
اردقایف صت ب ای ارزشمندی های

ف اهم ضّدمیکتادوری مبارزۀ الطح
 کنند.
هاییک حتیب اییکیازواقعیت

آشکار ال انحکومتوالیینیز خوِم

 با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى
 و برپایى جمهورى ملى و دموکراتیک! براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى

 ۷۰۴۷دى  ۶۲، ۷۷۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و نه

پیش به سوى ایجاد 
آلترناتیو دموکراتیک و 

جویانۀ مورد  عدالت
 اعتماد جنبش مردمى

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!

 ۲ادامه  در صفحه  

اقدام به 
کودتاى 

فاشیستى ترامپى 
 در برزیل

 ۷۲ ص

 ۱یورشرژیموالیتفقی ب معیشتومرمانزحمتکشانص
 ۵هایضدم ممیجمهوریاالیمیصبح انآب،نمامیروشنازالیاالت

 ۹دوانمالتیافت؟صمزمعامالن میهایکارگ یب آیابدونب پاییاعتصاب
 ۱۴بایامرفیقاش فصدرایی،آدشیف وزانمرجنبشزنانای انص
 ۱۳ب وزدضامهامرروندکنت لال مای ب نی ویکارص
 ۱۲الامانٔ موشکیپاد یوتایاالتمتحدهب ایاوک اینص

 ۱۱هایانقیبالومانصهاومرسنگاهیب دج ب 

 ۱صفحۀ   ادامه  در 

 ۶صفحۀ   ادامه  در 

هاى ایران،  مسئلٔه ملى و خیزش قهرمانانه خلق
هاى  مناسبت سالگرد دوم بهمن:  آرمان به

 اند! جنبش دوم بهمن همچنان زنده

تهدید و وارد آوردن فشار علیه 
نهضت «و  »جبهٔه ملى ایران«

 کنیم! را محكوم مى »آزادى ایران

 ۰صفحۀ   ادامه  در 

۸ص اطالعیۀ حزب تودۀ ایران: بازهم جنایت دستگاه بیداد رژیم والیت فقیه     
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فووران ارشوام"، گشوت قتلجنایتکاران مه ا)ژینا(امینی،مر"بازماشتگاه
آموده الوتووه دوازهخشمف وخورمهم ممبو  ُمور و شود مووجوش ازرا ای

هاازشه "القز"،زامگاهمنبالماشت.ایناعت اضهایم ممیراب اعت اض
ایو ان الو االو  میوگو  مه ا،ش وعشدهوبعدازاندکزمانیب شه هوای
گ ت شیافت االت.اینجنبشک شعار"زن،زندگی،آزامی"چونپ چوموی

ب وووت، نوووقووش آن دوووارک بوو 
مر مالتاورمهاییمتتلفراداکنوون
پیماشت االت.همچنین،همدلوی،
دواریوتوی همب تگی،وپیونودهوای

بو ج وتو خلق را هایالاکنایو ان
الاخت االت.پیامداینمالتاورمهامر
االوتوبودامی وضعیتیاالتک رژیم
والیتفقی ب ایمرجداییافکندنو

ایو انحتیمشمنیبینخلوق هوای
هوا،منظورشک تنصفمتحدآنب 

الو کووب منزویک من،ومرنهایوت
بوا و کاملجنبشم ممی،هوموواره

مشولوولدمامنی وب مالی   چینوی
 بومهوه ت.

هایداکنونیحاصلازخیزشقه مانانٔ اخی ،بارمیوگو رویدامهاودج ب 
گو واینحقیقتراب  مر اثباترالاندک حلم ئلٔ ملیواللایالتممولوی

هایمیهنماب ایپایانمامنب حیاتمشمنمشتو کمبارزٔهمشت کخلق
اهومویوتیعنیرژیمالتم پیش واالتبدامیوالیتفقی االت.دج بٔ کنونی

وهایمومبهمنراب ج ت وچشمگی میآرمان بوهومون کند.جنبشموم
چوارچووب رهب یحکومتملیوخوممتتارک مالتانحلم ئلٔ ملیرامر

مرک م.اینواقعیتب میدوارزیابیمیجنبشال اال یم ممیمی روشونوی
دووانودشعارداریتی"مموک االیب ایای ان،خوممتتاریب ایک مالتان"می

قواضوییامرفیقجانشوم.جنبشمومبهمنک زندهمشاهدهومرک باخت 
ُکو ممهندٔهآرزوهاوخواالت محمدصدرآنبوم،ازالوییبازداب هایخولوق

پویوونودیبوموازالویمیگ ب  آن جنبشال اال یم ممای انمتکیوبوا
مر۳۱ال شتیماشت.جنبشمومبهمننظی جنبش آذربوایوجوان، آذرمر

جونوبوشاوضاعداریتی بوا دونوگوادونوش ایمعینپدیدآمدومراردوبوا وی
ضداالتبدامیوضدامپ یالی تیوقتمرکشوربو  الوتوم بوا مولویموبوارزه

عواجولد ینویژگیب خاالت.یکیازمهم اجو ای و هایاینجنبش  ح
وهایمح ومب الومدومهایب ب نام  مولوی حوکووموت ویژهمهقانانبووم.

اللطٔ اردجاعوامپ یالی ممرمونوطوقو ایب خوممتتارک مالتان یموره
هایاصلیوبارزخصلتجنبشمومبهمنک مالتانپایانمام.یکیازجنب 

بوومهپ الت،انقیبی،ود قیهاونی وهایمیهندکی ب حزب کشوور خوواه
االت.نهضتمومبهمن،م ئلٔ ملیخلقُک مرامرمقامبتشیازجنوبوش

انقیبیوضدامپ یالی تیومموک ادیکال داال ای انودابعیازاینجنبش
المللیجنبشمومبوهومونعیوه،مرع صٔ بینک م.ب ال اال یمط حمی

ضود هم اهوهمگامباجنبشجهانیصلحوالوالیالی مورهاییملی،بو 
 ک م.پیکارمیامپ یالی مواالتعمار

و  وبوقوادوی خصلتالتمملیازمیدگاهحزبدومٔهای ان،دابعیازالوتوم
االت.همرژیماالتبدامیوواب ت ب جاازپیامدهایآنبومههمیش وهم 

هایویامپ یالی مشاهوهممالتگاهاالتبدامیوالیتفقی ،ه مو،حکومت
الو موایو د ینالی عیؤهآننمایندٔهانگلیماریوب ال مای  هومهای ماری

االتب ایاالتثوموارالتمب خلقهاابزاریبومهاند.مراینموحکومتبومه
هایمرمع ضالتمملیک همیش منبعبیشت کارگ انوزحمتکشانخلق

کشیازآنانمنظوربه هویژهب مارانب پایاننی ویکارارزانب ایال مای بی
مولویمرم اکزبزرگصنعتیودجاریبومه الوتوم و دوبوعویوس اند.ِاعمال

هوای اهو م از همچنینوالیلٔ دف ق افکندنبینخلقهایکشورمانیکی
حول گو و مر الیاالتهایامپ یالی مبومهاالت.بناب این،حلم ئلٔ ملوی

مرم ئلٔ  بقادیاالت.مراوضاع واحوالمشتصجامعٔ ای اننت تینگوام
کوین والو موایو م ی ب   فک منالتمملیب پایانمامنب رژیوم ماران

امو وز االوت. واب وتو  غاردگ انحاکموب پاییجمهوریملیومموک ادیوک
گاهیخلق هان بتب اینحقیقتک حلمموک ادیکم ئلٔ ملیباپیو وزیآ

اموکوان ایو ان پوذیو جنبشال اال یوب پاییحکومتیملیومموک ادیکمر
 گ ممرشدبیشت ییافت االت.می

حزبدومٔهای انمر ولداریخخوممرروند
هایخوممتتارآذربایجاندشکیلحکومت

مموی وک مالتانازمبارزهعلی التمملوی
دوعویویون غافلنبومهومفاعپیگی ازحوق

خولوق اصولویال نوشوت خوطووط از هوا
هایعمودٔههایشوجزومشتص الیاالت
آخو یوناند.مرایناشبومهایب نام  بارهمر

عونووان زیو  کنگ ٔهحزب،کنگ ٔههفوتوم،
آن"، "م ئل ملیوراهکارهاییب ایحول
ازجمل آمدهاالت:"حزبدومٔهای انمدافع

خولوق هوایال التتدأمینحقوقکامول
و خوویوش، الو نووشوت ای انمردعویویون

آن مولوی،ب خورمارشودن حوقووق از هوا
فو هونوگوی و شواناقتصامی،اجتماعوی،

خولوق واالت.حزبدومٔهای ان  فدارب اب یکاملحقوقهمٔ  ایو ان هوای
آنهایمذهبیاالت.حزبدومٔهای انخواهانادحامب اب اقلیت مرحقوق هوا

مر االوت." ایو ان چارچوبمیهنواحد]ای ان[وب پایٔ حفظدمامیتارضوی
هاونی وهایمرنشهمٔ حزبمورانب یارح اسکنونیوظیفٔ نت توبی

حو کوتمدافعآزامیوعدالتاجتماعیمرهم حواکوم، شک تنمیکتوادووری
ضودملیبامبارزٔههمگانیب المتدحکیمپیوندبینمبارزهب ایاللایالتمب 

انوواعمیکتادوریوهمچنینحفظمنافعم مموجنبشوخط ق مزهامرب ابو 
بو نی وهایم دجعوراالتگ اازقبیلاللطنت الو الوپو مگوان میوگو   لشو

 امپ یالی مجهانیاالت.
گاهیوواقعبینیچ مرالطحدومه هایم مموچ مرالطحازرشدمرجٔ آ

مامنهاوالازمانحزب هایملیمراردباطباحلم ئلٔ ملیاز  یقپیوونود
ماخول مبارزهب ایرفعالتمملیبامبارزٔهال اال یودکی ب مبارزاتم مممر
کشوربایداالتقبالک موآنراعاملیمهممرپایانمامنب رژیماالتوبودامی

حوزب هوموکواری الوازموانمان ت.اکنونض ورت دشوکولهوا، وهوا، هوا،
رهوبو یهایملیومت قیمرجبه شتصیت کونونودٔهاییگان مرمقامالتام

هوایمبارزاتفداکاران جوانان،زنان،مانشجویان،کارگ انوزحمتکشانخلق
ایشوم.دأخی مرب پاییچنینجبهو ای انبیشازه زمانیمیگ اح اسمی

خولوقبهایوارمآمدنض ب ب  و مو مم هوایهاییمهلکب جنبشعمومی
افزاید.حزبدومٔهشوموب  ولعم ننگینرژیممیکتادوریمیای اندماممی

مثابٔ بتشیازداریخپ افتتارخومقلومودامحقجنبشمومبهمنراب ای انب 
بو ابو یکند.حزبماازنت تینروزدأالیسآنداب می ام وزمرراهب قو اری

االت.مرالالوگو مملیمبارزهک مههایالاکنای انواللایالتمحقوقخلق
وجنبشمومبهمنب  جونوبوش ایون گومونوام و خا  ٔههم رزمندگانبنوام

هاییهمچونقاضیمحمد،الیفقاضی،صدرقاضی،شی زامفاروقی،چه ه
ونقده ای،قاالملو،ش فکندی،عزیزیوالفی،علیگیویژ،وح نقوزلوچوی،
مویمه مروم ن وتووه، بو هاوصدهامبارزمیگ جزاینمبوارزان فو الوتویوم.

 هایجنبشمومبهمنوفاماربمانیم!آرمان

 ادامۀ جنبش دوم بهمن ... 

 آگایه و واقع بینی چه در سطح توده
ٔ
های مردم و  از رشد درجه

های میل در ارتباط با حل  ها و سازمان چه در سطح حزب
 میل از طریق پیوند دادن مبارزه برای رفع ستم میل با 

ٔ
مسئله

مبارزٔه رسارسی و تکیه به مبارزات مردم در داخل کشور باید 
استقبال کرد و آن را عامیل مهم  در پایان دادن به رژیم 

ورت همکاری حزب ها،  استبدادی دانست. اکنون ضی
 در جبهه ها، و شخصیت ها، تشکل سازمان

ر
ق ای  های میل و متر

ی کنندٔه مبارزات فداکارانه جوانان،  یگانه در مقام ستاد رهتر
های ایران بیش از  زنان، دانشجویان، کارگران و زحمتکشان خلق

شود.  هرزمانی دیگر احساس یم  
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 ادامۀ پیش به سوى ایجاد آلترناتیو دموکراتیک ... 

 ای اننی ت.
ملیلب خورماریازدوانمالیوگ ا"یکذاییب باوجوماین،"ائتیفراالت

مربتش هایمحدومومعّینیازدبلیلادیوالیعدوان ت االتایندوّهمرا
پ مازانمنت شب "چپ"ب وجومآورمافکارعمومی،وحتیب خیازنظ ی 

هایزنیشومک ب خیفالفک دوان"ب اندازی"مارم.امامرعملمیدهمی
رالان  اجتماعیُپ ال وصدای پایگاه "اپوزی یون" این آنها، حامی های

دوجهیمرماخلکشورندارمک بتوانددوازنقدرترادلیی مهد.آنانباقابل
باُپ ک منکانال هایدلویزیونیحامیخوموفضایمجازیواب ت ب آنها

کنندهازوضعیتمشتصکنونیآمیزوگم اههایاغ اقدصوی هاوارزیابی
ییهایرالان اندازچه هاندوالعیک مهای ان،ب امیدهایواهیمامنزمه

ب  ازحمل ب نی وهایمت قیو اینمیان، مر ویژهآلت نادیوالیاالیب ازند.
هایاخی پیگی ان منبالشدهوایک مرهفت اند،حمل چپنیزغافلنبومه

 لبانٔ آنهااث یمنفیشدتیافت االت.اینشیؤهکارانحصار لبان وقدرت
 الازایجامدف ق شدهاالت.مرمبارزۀضّدمیکتادوریماشت وزمین 

-گرا برنامۀ توسعه و رشد اجتماعی اپوزیسیون راست
اقتصادی مشخصی به نفع اکثر مردم و زحمتکشان و برای حفظ 

دهد و صدای زحمتکشان کشور نیست،  حاکمیت ملی ارائه نمی
داری  زیرا موافق ادامۀ اجرای الگوی اقتصادی نولیبرالی سرمایه

حاکمیتملیدر ایران است.  نبومنایناپوزی یونب  اثباتپایبند مر
همینبسک ب خیالتنگویانآنحتیحملٔ نظامیب ای انراب ای"دلیی 

ک مه پشتیبانی گزین  این از غی م تقیم، و م تقیم و، دوجی  اند.رژیم"
هایهاییمانندآزامیگ اص فًاب موضوعالان،دم کزاپوزی یونراالتبدین

االاسمقای   ف اممالیب  بینموهاییبیف میو بدد "، بین"بدو معنا
البت دحققآزامی االت. بامیکتادوریپهلویووالیی، مبارزه هایف میو

 ف امب یارمهماالت،اماعابدوزاهدشدنگ ب همواقعًا نزدلتیاالت.
گزیدهراالت و دح یف با االتبدامگ ایان ک من دطهی  و داریخ نوی ی

شاهی،ب خیالخومنقشیمحوریمرمقابل باحکومتوالیتفقی والتم
عهده آن شده"ب اندازیفوری" اث گذاریمار از میگ  یکی هایمت باند.

راالت اپوزی یون دبلیلادی نمایشیمالتگاه مبارزٔه مر پ چمگ ا زی  اش
گ ایش د ویج با ک  االت خط ناکی پدیدٔه ب  زمن مامن های"آزامی"،

گ اییآریاییوفاشی تیمرصدمب انگیتتنناالیونالی مکورحولباالتان
 الاالریب گ مبقایایمیکتادوریپهلویاالت.ژن

میان ادحام و ائتیف ایجام مارم، جنبشض ورت موفقیت ب ای آنچ 
مینی وهایالیاالی باایاالتک  پیوند مر عملمشت ک، ب نامٔ  با دوانند

اقشارخواالت و زحمتکشان میان  مر ای ان، جمعیت اکث یت مب م های
نزم مر ام وزه والیی حکومت ک  االت آشکار کنند. ک ش اعتبار م ممی
زحمتکشانواکث م ممای ان  مشدهاالت.اماآنچ مرحالحاض وجوم
ب نامۀمشت کب ایمبارزهباجمهوریاالیمیوآلت نادیویالیاالی ندارم،
االتک جنبشاعت اضیم ممیمرای انآنرامرحکمنی وییمعتب ومورم

الازمان هایالیاالیمت قیچپ،ازجمل حزبدومۀای ان،اعتمامبپذی م.
م مم الازماننی وهایی بادج ب محور و باالابق ، مریافت ، قامرند ک  اند

همکاریبامیگ نی وهایم ممیملیومموک ات،ب االاسب نامۀحداقل
جویانٔ معتب یرامشت ک،چنانجبهٔ متحدوآلت نادیومموک ادیکوعدالت

ادکایدوانایی ب  ک  مهند داشکل را ضّدمیکتادوری مبارزۀ بتوان هایآن
 پی وزینهاییوب ق اریجمهوریملیومموک ادیکب پیشب م.

واقعیت و اخی  نامتعاملرخدامهای وضعیت مورم مر گفت  پیش های
مارد شدنهایایجامشدهب ایمامن جمهوریاالیمی،وب دبعآنف صت

پیشمی اینپ الشرا ضّدمیکتادوری، ومبارزۀ نی وهایمت قی چ ا آورم:
ب  اینمقطعال نوشتملیو کنوننتوان ت ویژهچپمر دا موانعالاز اندب 

اینلحظ  مر و آیند فائق نقشیهمکاریمؤث شان هایداریتیح اس،
مقیق ب رالی با باشند؟ ماشت  جنبشاعت اضی اردقایالطح محوریمر

هاوروابطبینماوریب ب نام رخدامهایچندماهاخی ،ونگاهیبدونپیش
ب  و مت قی مینی وهای چپ، الؤالویژه این ب  پاالخ یافتن ب ای دوان

و ملی نی وهایالیاالی همیاری ب ایهمکاریو را راه و کنکاشک م،
خواهان و ک مه آغاز دیشرا این ای ان دومۀ حزب ک م. مموک اتهموار

دبامل حزبهمکاریو میگ  با الازماننظ  و شتصیتها و هایچپ،ها
 ملی،ومموک ادیکمراینم ی االت.

رفیق کاظم صادق زاده، 
توده های  تبارپزشکی از

 زحمت، درگذشت! 
 

نزمیکب  زامه صامق کاظم رفیق
ایروالتایییکق نپیش،مرمنطق 

نزمیکی مر آذربایجان، مر فق زمه و
فق  با عم  دمام مر او شد. زامه دب یز

هیچ و ک م، زحمتکشانمبارزه ب  گاه
رفیق جامعٔ  بقادیای انپشتنک م.

زامهمرنیمٔ مومآبانام المرصامق
 الالگیمرلندن،مرگذشت.۹۹

الال آذربایجانش قی۱۲۴۳رفیقکاظممر دوابعُاالکومر روالتاییاز مر
فقی ان  زندگی پسمتارج از زحمت با و بوم پدرشکارگ  شد. اشبامتولد

مومیهم  وموپ  ومومخت شب  رفیقکاظمدحصییتابتداییرا آمد.
الالمی ش وعک م،ولیب ه شکلیک بومب پایانرالاند.امابعد،ب ملیل

اینالال مر د کدحصیلک م. الال مو مبی التان، ب  ها،مالت الینداشتن
نوجوانیمربافیمیپارچ  اومر ک مک کمکیب گذرانزندگیخانوامهبکند.

واقعدنهانانآورخان بوم،چونپدرشمردب یزب کارگ یمشلولشدهبومو
 آمد.ه چندماهیکبارب خان می

ب  دب یز مر را اولمتوالط  دوان تمورٔه بوم، مشقتیک  ه  با نهایت، مر
زندگی، مر وهمیار موالتانهم اه رفیقکاظمباکمکب خیاز پایانرالاند.
دوان تمیپلمخومرامرمبی التانف موالیدب یزبگی م.اومرمورٔهدحصییت

کیسبوم،مرحالیک الل میزانی)رفیقجوانشی (هممتوالط بارفیقف ج
 د بوم.هاییک مردحصیلمتوالط ماشت،چهارالالازاوُم نب ملیلوقف 

ابتدام ئولمرراه۱۲۳۱زامهمرالالرفیقصامق آهنب کارمشلولشد.
الالی، پساز و مازندران، االتان مر الوامکوه شه التان مر زی آب ای تگاه
آذربایجان، فعالیتف قٔ  م ئولای تگاهشی گاهمرهماناالتانشد.مرمورٔه

آهنآنشه کارم ئوالنف ق ازاوخواالتندک مردب یزبماندومرای تگاهراه
رفیق شد. کار ب  مشلول دب یز ای تگاه معاون المت مر و پذی فت او کند.

الالصامق مر پ دشزامه های مهٔ  مانشکدٔه۱۲۳۴وداب ورومی کنکور مر ،
ب مالتآورم.اومرالال ،مرحالیک ازمواج۱۲۳۱پزشکیدب یزردبٔ اولرا

همین مر ش وعک م. دحصییتمانشگاهیرا ماشت، ف زند ال  و بوم ک مه
الال،اوب حزبدومٔهای انپیوالتوچندینگذشتک اوم ئولواحدحزبی

مرالال۵۴آهندب یزشدک راه کومدایعضوماشت. م مام۳۲هایپساز
آهنو،رفیقکاظمک حاالمرالشدمامشدهبوم،پزشکمرمانگاهراه۱۲۲۳

مددیبعد،از  فوزی راهم ئولپای  گذاریمشلولخدمتب بیمارانشد.
راه بابیمارالتان را دتتتوابی الی بیمارالتان این دوان ت و شد م اغ  آهن

زامهمراندازیکند.رفیقمکت صامقامکاناتمحدومیک ماشت،آمامهوراه
ازکارمولتیبازنش ت شدومرمطبیمرجنوبده انب  بابت۱۲۱۵الال

نازی محلٔ  مر ده ان، جنوبشه  مر مطشاو اهالیمشلولشد. و بوم آبام،
پزشکیم ممیمی را مرمانمحلاو و رایگانمعاین  ب  را بیماران مان تند.

ک م.اوازدمامیک مومرب یاریازموارمنیزمردهیٔ ماروب آنهاکمکمیمی
و مرمان ب  نیاز ک  را ک انی هم  دا بوم خواالت  ایخوم حوزه رفقایهم

،پسازدأالیس۱۲۵۲بف التند.مرالال او مطش راهنماییپزشکیمارندراب 
نمی ک  ک انی اینک  اعیم و شاهنشاهی، اینحزبرالتاخیز عضو خواهند

ای ان از کاظم رفیق شوند، خارج کشور از و بگی ند گذرنام  باشند حزب
با۱۲۵۲زامهمرالالمهاج تک م,پسازپی وزیانقیببهمن،رفیقصامق

هم بازگشت. ای ان ب  خوم وخانوامٔه ای ان ب  بازگشترهب یحزب با زمان
گشایشمفت حزبمرده انوشه هایمیگ ،رفیقکاظمنیزفعالیتخومرا
مرمرونحزبموبارهآغازک م.اوباش وعدجاوزنظامیع اقب ای ان،مرپاالخ

هایجنش،ماو لبان ب ف اخوانحزبدومٔهای انب اییاریرالاندنب جبه 
هاومرمانبیمارانپ ماخت.هایجنشپیوالتوب رالیدگیب زخمیب جبه 

،مرزمانیورشنی وهایا یعادیجمهوریاالیمی۱۲۳۴امامراوایلمهٔ 
هایاواینزامهنیزبازماشتشد.یکیازادهامب حزبدومٔهای ان،رفیقصامق

زامهرفیقصامقمامهاالت.بومک دماممرآمدخومرامراختیارحزبق ارمی
پسازآزامیاززندان،مرهفتامالالگیموبارهمهاج تک مومراینموره،

اشباپایداریوعزمیایخومراامام مام.اومرزندگیاردباطبارفقایدومه
زحمتکشانب ای حقانیتمبارزٔه ایمانشب  و الوالیالی م از راالخهمواره

جامع  ای انایجام دومٔه حزب ک م. مفاع  بقادی التم از آزام و نوین ای
هایزامه،اینرفیقزحمتکشووفامارب آرمانمرگذشتمکت کاظمصامق

گوید.ان انیراب خانوامهوهمٔ موالتانوهم اهاناوصمیمان د لیتمی
 یامشگ امی.راهشُپ ره و.



  ۷۰۴۷دى   ۶۲دوشنبه     ۰  ۷۷۱۱شمارۀ   

بو ۳"بیشاز تأملی رب رویداداهی اریان  هزارمیلیارمدوموان"
بودهوکوار الازماندأمیناجتماعوی
االتوقصدندارماینبدهیکوین
راپ ماختکند.عضوکومویو ویوون
ان ژیمجلسبااشارهب مرآمدهای

گواز۹۴ هزارمیلیارمدومانیش کت
 ۱۱۴۱مرالال  ایولونوا، بو  ،۱۲

ماه،گفت:"اینمرآمدهاه گوزمی
و مربومج النوادیمولتنویودموده

یوکنمی گوفوتو  االواس آید."بو 
کارشناسدأمیناجتماعی:"بوانوک
رفاهکارگ انیکنهامحوکومو انوی،
مأموریتی،ودکلیفیب ایالوازموان
نوقوش دأمیناجتماعیاالت...]و[

مرمشاب خزان "رابازیموی کونود.
مرحوالوی رژیوم ضمن،کوارگوزاران
الوون بوو  افووزومن بوو  دصووموویووم
کو  مارنود را بازنش تگیکارگ ان
وزی کاروالازماندأمیناجتمواعوی
بوازنشو وتوگوی الون ب کاالتناز

پ النلخوماص ارف اوانمارند.ب االاسگفت یککارشناسشاغلمرالازماندوأمویون
راگون اندب نام رااصیحک مهآیین۹۱ماه:"مرالالمی۳اجتماعیمر ایک پ النول

 بدونمرخواالتبازنش ت کنندوازالازمانخارجنمایند."
اکوثو ۱۲باحداقل مریوافوتوی میلیوندومانیخطفق مرماه،مالتمزموم وتومو ی

هامیلیوندومانمرماهاالت.باپ ماختالال۱کارگ انوبازنش تگانمربهت ینحالت
بو ۱۲۳۹حقبیم وب االاسقانونالزاممصوب اجوتومواعوی، بوادوأمویون خصووص

"(حقبیم ب ایدأمینمنابعمالیمرمان،کارگ انو۹۲۳۱وهفتم)"اختصاصنُ بی ت
کواربازنش تگانبایددمامعم صف داصدازمرمانرایگانبه ه وزیو  مندشوند.اخیو ًا

ایجدیدازجانشمولترئی یب بازنش تگاندأمیناجتماعویم دضویازاعطایهدی 
بوا الوازموان مرقالشانعقام"ق ارمامبیم دکمیلی"خب مام.ق ارمامبیم دکمیلیقبولوی

دوکومویولویش کت"آدی  الازانحافظ"منعقدشدهبوم،ون بیم پای الازمانون بویومو 
مامند.کارگ انمجبووریکب یاریازنیازهایکارگ انوبازنش تگانراپوششنمیهیچ

ازبومندهزین  بوتوشوی هاییهنگفتازجیشخومپ ماختکنند،ومرصورتپوشوش
هاییک پ ماختک مهبومندمریافتکننود.شدندداهزین هامنتظ میها،بایدماههزین 

الازانحافظ"منعقدشدهاالتوماهیان پ ماختیق ارمامبیم دکمیلیام النیزبا"آدی 
جواری۵۴۴هزارو۱۴۳هزاردومانمرالالگذشت ب ۱۵ه نف از الوال مر دووموان

میلیون"دومان۵۴ماهیکبازنش ت بااشارهب پ ماخت"می۱۴افزایشیافت االت.روز
ازجیشخومب اییکج احیالامهمرخدماتم بوطب بیم دکمیلی،ازمنتگذاالتن
خووم موطوالوبوات و کو م شودیودی ب ال بازنش تگانباعنوان"هدی مولت"انوتوقوام
بوومن بازنش تگانراخواالتارشد.وزی کارم دجعم دضویباوجومعیانوچشموگویو 

الو الوامکمبومشدیدمارو،مح ومبومنبیم  افوزایوش و آورشدگانازمرمانرایگوان،
بو ایمی۱۱هایمرمان،روزهزین  مرموانوی خودموات مولوت ایون "مر گوفوت: ماه

بو بازنش تگاندوالع پیداک م."همچنین،ب  مولوت رغمپ ماختنشدنبدهیکوین
امعاک م:"ب ایکلجامع هدفمامرمانرایگوانماهمی۱۹دأمیناجتماعی،هموروز

 االت."
آذرماهمدی کلمرمانغی م تقیمدأمیناجتماعیگفت:"مرکشورماچنودیون۳۲روز

دع ف پزشکیوجوممارم.بتشخصوصی،خی ی ،غی مولتی،مانشگاهی،مانشوگواهوی
بو پزشکالازماندأمیناجتماعیمرنامو ۱۲۲دماموقت،ومانشگاهیپارهوقت." ای

دوأمویونمی۵رئی یورئیسمجلسمر الوازموان مرموان ماهرالیدگیب مشوکویت
شانبادأکیدب امنیتمالیوامنیتپزشکمرنام ۱۲۲اجتماعیراخواالتارشدند.این

حوفوظ روانیبیشازنیمیازجمعیتکشوروهمچنینبااشارهب "نبومعزمیجدیبو 
بو  راالوخ "عوزموی ال مایٔ الازمانازجمل پزشکانوماروالازانومندانپزشکان"،نبوِم
دبدیلوضعیتهمکارانق ارمامیازپزشکان،مندانپزشکان،ماروالازان،وهمکارانمر

مان وتو  ایونرشت پ التاریوپی اپزشکی"راعمدهمشکیتحوزٔهمرمانالازمان انود.
بو شانیامآورمیپزشکانمرپایاننام  حووزه زومیشوند:"مرصورتعدمدوج ب ایون

بوتوش شاهدخ وجروزافزونکامرمرمانازالازمانوضعففزایندهوحتیف وپواشوی
 مرمانالازمان...خواهیمبوم."

الوازموانیافت علی رژیمفاالدوالییمیایمتحدوالازمانبامبارزه دوانب الیموت
 دأمیناجتماعیومرمانرایگانمالتیافت.

 

ایبامحتویهشداربو امنیتی،مالتورکارایننش ت"صدوربیانی 
ازاالتدابابه هجوانانوای انیانش یفخارجازکشوربومه گی ی

هاییماننددج بٔ داریتیروندمداخیتبیگانگانمرای انمرب ه 
ونظای آن،موبواما...۱۲۲۳م مام۳۲یا۱۳۹۹کومدایالوماالفند

 االتفامٔهبیگانگانبیافتند...."بومهاالت.مامالوءِب 
حزبدومٔهای انب پایٔ الیاالتاصولیخومه گون ِاعمالفشوار،

نویو وهوایها،الازموانپیگ م،ال کوب،ودهدیدعلی حزب و هوا،
راخواهومیهنالیاالیملی،انقیبی،چپ،وآزامی کشوور پ الوت

غویو رالومویشدتمحکوممیب  کند.ممانعتازب گزارینش وت
الو کووبمیانمونی ویملیوآزامی بوا خواهبامضمونمتالفت

مویم ممومخالتبیگانگانبارمیگ بو  نشوان کو وضووح مهود
وحکومتجمهوریاالیمیاصیح ناپذی االتوب ایمنافعملی

حقوقراالتینم ممای انارزشیقائلنی ت.همچنیناینرویودام
رالاندک اثباتمیهایال کوبگ انٔ رژیمایننکت راب ومیگ اقدام

میکتادوریحاکمهم اهبااالتعماروامپ یالی ممرام حذفعامول
هومخواهازصحن الیاالیمویوهونم ممونی وهاید قی الووموان

هاوالیاالتنی وهایملی،گی یه تند.حزبدومٔهای انازموضع
چپ،ومت قیمرمتالفتبامخالتبیگانگانبدوناالتثناءحمایت

ومی حوقووق کند.مبارزهب ضدمیکتادوریحاکموب ایدوحوقوق
هایمموک ادیکف میواجتماعی،االتقیلملیوعودالوتآزامی

هاومبانیمشت کمیانهمٔ نی وهایراالتویوناجتماعیال فصل
دواندمبناییکادحاِمپ التاالتومیچپ،ملی،مت قی،ومیهن

بواشود. عملگ ت مهمرچارچوبیکجبه واحدضدمیکتادووری
موداخولؤ اینام ب  از الوممرهمشک تنمیکتادوریوجلوگیو ی

 االتعماروامپ یالی ممرامورماخلیکشورمانخواهدبوم.
بو  واحود حزبدومٔهای انبادأکیدب اهمیتدشکیلیکجبهو 
و ایو ان" ضدمیکتادوریحاکم،اعمالفشارودهدیِد"جبهٔ مولوی

 کند.شدتمحکوممی"نهضتآزامیای ان"راب 
 

یورش رژیم والیت فقیه به معیشت و درمان 
 زحمتکشان 

هایکارگ انرژیمبارمیگ ومریورشیجدیدب حقوقواندوخت 
ازاه ب ظمرالازماندأمیناجتماعیباد فندیب  منظورجلوگی ی

خصووصوی رفواه"بح انوورشک تگی"آن،قصد "بوانوک الوازی
اصطیحاصیحات"پارامت یک"ب ایافزومنکارگ ان"ودحمیلب 

مر۵ خووم الالب النبازنش تگیرامرمتنب نام هفتمدوالعو 
الوممرآمدناچویوزشواننظ مارم.کارگ انباپ ماختنزمیکب یک

وگذاریدأمیناجتماعی)ش تا(وبیوموارالوتوانش کتال مای  هوا
بو وجومآورمهم اکزیمرمانیراب  اند.دحمیلصدهامدی غاردگ 

هایینجومویهایش تاباپ ماختحقوقدأمیناجتماعیوش کت
بویومو ۲ب آنان،ال باززمنازپ ماخت مرصدالهممولتازحق

الونوگویون۱۴کارگ انمر ولبیشاز الالاخی ،انداختنهزینٔ 
کوین۳۳بیمٔ  گ وهخاصمورمنظ رژیم،دحمیلک منهزیونؤ 

"  حدحولالیمت"ابتکاریح نروحانی،وانداختنبارهزینؤ 
شوانو  بو  کو ونوا بو  مرکینمرمانمبتییوان کوارگو ان هوای

دوأمویونبیمارالتان مر کوارگو ان بو  هاوم اکزیمرمانیمتعلوق
ک مرمانمبتییانوظیفٔ وزارتبهداشتبوومهاجتماعی)مرحالی

هایکارگ انازمالتمزمناچیزشواناالت(بتشیازغارتاندوخت 
ها،مرحالحاض رژیوممردأمیناجتماعیبومهاالت.عیوهب این

 ادامۀ تهدید و وارد آوردن فشار علیه ... 



حق بر ضد تشدید  تشدید مبارزۀ زحمتکشان: واکنشی به
 ها محرومیت

 
حوکووموتوی،اختناقوال کوبحاکم،ف امنهامین  مالوتوگواه مر شده

هایجمهوریاالیمیمرنقسحقوقاجتماعی،بیکاریگ تو مه،الیاالت
آالویوش و اجوتومواعویگ انیروزافزون،التم بوقوادوی، موتوعودمهوای ای

وهاالتک نارضایتیوخشمروزافزونزحمتکشانراباعثمیهمین شونود
 کشانند.آنانراناگزی ب میدانمبارزهمی

بو ودجمع ها،هایاخی دظاه اتمرماه هوایویشوکولهایاعت اضوی،
د میدمرآیندهمتتلفال اال میهنماراف اگ فت وهنوزهمامام مارند.بی

نیزامام خواهندیوافوت. داب چیدهشدنب اطمیکتادوریجمهوریاالیمی
ایمربارٔهوقایعاخویو بیانی ۱۱۴۱ماهمی۱۱کانونصنفیمعلمانای انروز

نوتویوجوۀ امو وز، "فو یوامهوای مرکشورمنتش ک مهوهشدارمامهاالوت:
بویگ فتنونشنیدنزمزم نامیده بو هایمی وزاالتونوتویوجوۀ دووجوهوی

هاکارچندانمشوارینی وت."بینیآنالتک پیشف یامهایام وزوقایعی
دوورم بو  اعوتو اض کو  موعوتوقودیوم "موا مرامامۀاینبیانی آمدهاالوت:

آزامیگ ت ش،دبعیس،بیاف ارگ یتت ،فق روب  الولوش هوایعدالتوی،
مو ممد میف میواجتماعِیقانونیوظلمیک ه روزعمیق حوق شووم،

غویو قوانوونویاالتوآن الو کووب هاک باحمل ب دجمعاتقانونِیم ممو
شو ایوطکنند،مقص اناصلیب معت ضان،خشونتراد ویجمی وجومآمودن

وموجومووقایعآیندهه تند....ب خیفدمامیدوحولویول دوهودیودهوا هوا،
دونوهواهایالنگینیک ازالویحکومتب معت ضاندحمیلشده،ن هزین 

هاهمازموضوعانحیِلایناعت اضاتخاموشنگ مید،بلک الطحخواالت 
آمیزحجاباجباری،ف اد رفتوبحثدلیی گشتارشاموللوقانوندبعیس

موطوالوبو ٔبنیامیالاختارنظامالیاالیحاکم،ب جودی و خوواالوتو  دو یون
 هابدلگ مید."شمارآنمعت ضانوحامیانخاموشامابی

هایگ ت مۀم ممویماهاعت اضب االاسآمارغی رالمی،مربیشازال 
نوفو ۵۱۴شه کشور،داکنون۱۳۴مربیشاز هوزاران بواخوتو ، نف جان

وهزاردنمالتگی شده۱۲مج وحوبیشاز اندک ب یاریازآنانشکنج 
اند.جنبشانقیبیاخی بارمیگ نی ویشدههاییالاختگیمجبورب اعت اف

رژیوممانراجلوهرزمندگیودوانجمعیم مممیهن گ الاختومرظلموت
ازعیؤهآنگوش هایامیدراب اف وزموب اختناِقوالییدوان تشعل  هایی

جوهوانویوانواقعیت و هایجهنمیحکومتاالیمیمرای انب ایم ممما
یافت باخ موروشنشد.ام وززحمتکشانب ض ورتمبارزۀمتحدوالازمان
بو مه موبوارزانرهب یجمعیومشارکتنی وهایمت قیوم ممیپوی انود.

صداب خیزند،اندک اگ همۀم مِمناراضییکمرالتیپیب مهال زمینماب 
هایمالتگاهال کوبجمهوریاالویمویکاریازرژیمالاخت نی ت.یورش

وهایزحمتکشاننشانمیب حقوقوآزامی فواالود مهدک اینحکوموِت
واردجاعیالداالاالِید قیومالت االوتوقویل آزامی، یابیملتای انبو 

مو مم۲۴شدهمرحدومعدالتاجتماعیاالت. بقآمارهایاعیم مرصود
ازاند.واقعیتکشورباحکومتکنونیمتالف هایموجوممرجامع حکایت

الوازموان موبوارزۀ وآنمارندک اگ جنبشاعت اضیم ممب ب ت  یوافوتو 
عو صؤ مندوب پایٔ ب نام هدف مر مشوتوص و روشون هاوشوعوارهوای

هاییموفقیتآمیزیخواهدمموک االیوعدالتاجتماعیج یانیابد،نتیج 
و دوجوهویوز، دوهویویوج، روشونوگو ی، ماشت.ب ایدحققاینهدفبایدب 

هواهاواعتصابمهیمرمیانم ممپ ماخت.مراینزمین ،اعت اضالازمان
لوحوظو  هوایمرواحدهایمهموبزرگ)صنعتیوکشاورزیوخدمادی(مر

دواندنقشمهمیمرفلجک منماشیناختونواقح اسمبارزاتالیاالیمی
ادوحوامرژیماالتبدامیماشت باشند.مرکنارچنینعملال نووشوت الوازی،

شانمرمیدانمبارزهنویوزهمۀنی وهایالیاالیضداالتبدامووحدتعمل
 ام یحیادیاالت.

 
های ضد مردمی  بحران آب، نمادی روش  از سیاست

 جمهوری اسالمی
 

بویوشای انمرالال هایحیادییکیازمعضل دو هایاخی گ ت شوعمقه چو 
کو فاجعۀکم آبی،چ آبآشامیدنیالالموچ آبکشاورزی،االت.روزینویو وت

 ووربارههشدارندهندیافعاالنمحیطزی تخط راب کارشناالانومحققانمراین

۷۰۴۷دى  ۶۲دوشنبه    ۵   ۷۷۱۱شمارۀ    

رغمالان ورخشنموجوم،خب وگزارشودحلیلمربارٔهم ئلۀجدییامآورنشوند.ب 
هواهاوالایوتهایاکث روزنام محیطیصفح الالی،ودت یشزی تآبی،خشککم

 هایمجازکشورراُپ ک مهاالت.وخب گزاری
جودی۱۱۴۱ماهمی۱۱نیوز،گزارشدجارتب  روز هو  موی"بح انآب ودو  شووم

دواد یباهشدارکمبومآبآشامیدنیمواج میشه هایبیش شوند،ازده انگ فتو 
 گی یماشتند."اهوازواصفهان.متازنب خیازالدهایکشورهمکاهشچشم

مهدک میزانُپو شودگویهایرالمیش کتمدی یتمنابعآبنشانمیآخ ینمامه
ومرصداالت.ب خیازشه هاوضعیتبح انی۱۴الدهایکشور دوهو ان د یمارند.

بواافزایش،نیازب منابعآبیبویوشمیگ شه هایبزرگباجمعیتیروب  مارنود. دو ی
موورمهامرالالآبیومیزانناکافیبارندگیدوج ب کم هایاخی ،وضعیتیوخیممر

آموارهوایروم.بح انآب،آیندۀکشوررادهدیدمیمنابعآبمرکشورانتظارمی کونود.
منابعخب یحکایتازخالیبومنالدهایده انمارم.پنجالدده انمرمجموعفقط

۱۱ گوذشوتو  ۳۳مرصدپ شدگیمارند.میزانذخای الدهایپایتتتن بتب الوال
هایاجتماعیمونوتوشو مرصدکاهشماشت االت.اخی ًافیلمیازالدلتیانمرشبک 

ایاالتمام.افتالطحآبمراینالدب اندازهبومناینالدرانشانمیشدک خالی
االوتک بتشیازکفآنب وضوحمیدهمی شوم.لتیانیکیازالدهایمهمده ان

 شوم.ک بتشیازآبآشامیدنیم ممپایتتتازآندأمینمی
مودیو یوت۱۱۴۱ماهمی۱۵گزارشبهارنیوز،ب  و ،احدوظیف ،رییسم کزاقلویوم

گوویود:الالیمرمولتالیزمهم،مربارۀوضعیتبح انآبمرده انمیبح انخشک
از "میزانکاهشذخای الدهان بتب الالگذشت بدد االت.مرحالحاض بویوش

آبشوم.اگ آبچاههادأمینمیمرصدازآبش بده انازچاه۵۴ شووم، هاقوطوع
کشوور، رومخان ب ایدامینآبش باینشه کافینی ت.بادوج ب میزانبارندگی

بو ایشوند.آبهامانندگذشت دلذی نمیاینچاه نشوونود هایزی زمینیاگ دولوذیو 
 گووپایدارنی تند."مدتجواب والنی

آبب پایۀگزارشمفت ا یعاتومامه دوأمویون الودهوای از ب ویواری آب، های
هومویونزمهآشامیدنیوبندهایذخی هآبکشاورزیمرای انبح ان االواس بو  اند.

مر زنوجوان گزارشوضعیتب خیازالدهایمهمپ ماخت ونوشت االت:"الددوهوم
نشوان۵۳مقای  بازمانمشاب مرالالآبیپارالال را آب مویوزان کواهوش مرصد

ابوتودای۱۳مهد.میزانپ شدگیاینالدهممی از مرصداالت.الدرجاییمازنودران
میلیونمت مکعشموجومیآبمارمک مرمقوای و ۲۳ماه،می۱۴الالآبیجاریدا

مارم.۳۴مرصدکاهشمارمک دنها۵۵بامدتمشاب پارالال آب پو شودگوی مرصود
نیم چاه دوا جواری می۱۴هایالی تانوبلوچ تانازابتدایالالآبی ۱۲۲مواه،

 مرصود۵۵میلیونمت مکعشموجومیآبمارندک مرمقای  بامدتمشاب پارالال
گویوین۹هاب نیم کاهشمارم.میزانپ شدگیاینچاه مرصدرالید.الدشه بیجار

ن وبوت۱۵ماه،می۱۴نیزازابتدایالالآبیجاریدا میلیونمت مکعشآبمارمک 
۵۳ب مدتمشاب پارالال هوم الود ایون ۱۲مرصدکاهشیافت ک مرصدپ شدگوی

میلیونمت مکوعوش۱۲ماه،می۱۴مرصداالت.الداییمازابتدایالالآبیجاریدا
و۱۱آبمارمک مرمقای  بامدتمشاب پارالالباکاهش شوده هومو اه مرصودی

ابوتودای۳۹میزانپ شدگیفعلیآننیز از کو خو  مرصداالت.موجومیآبمرالد
مودت۳۱۱ماه،می۱۴الالآبیجاریدا بوا میلیونمت مکعشاالتک مرموقوای و 

مرصدپ شدگوی۱۳مهد.الدک خ اکنونمرصدکاهشرانشانمی۱۱مشاب پارالال
 دوا جواری آبوی الوال ۱۴مارم.الدپانزمهخ ماممرحوضۀآب یزقم ومهمازابتدای

میلیونمت مکعشموجومیآبمارمک ن بتب مدتمشاب پارالال۵۴ماه،دنهامی
مرصدکاهش۱۴ نویوز االوت.۳۳یافت االت.میزانپ شدگیفعلیاینالود مرصود

رقوممی۱۴موجومیآبمرالدالفیدرومگیینازابتدایالالآبیجاریدا بو  ماه،
مرصدکواهوش۲۲میلیونمت مکعشرالیدهک مرمقای  بامدتمشاب پارالال۱۱۲

موالوتوی۱۱ماشت ومیزانپ شدگیمرحالحاض اینالدهم الود االوت. مرصود
میلیونمتو موکوعوش۱۹۵ماه،می۱۴خ االانرضویهمازابتدایالالآبیجاریدا

آن۲۵آبمارمک ن بتب مدتمشاب پارالال مرصدکاهشمارمومرصدپ شدگوی
 مرصداالت."۱۳
آبایننمون  کواهوش جوز هوایهایدت یشوالوِءمدی یتک حاصلآنچیوزی

نابومیب مهاالوت.هاراروب مندآبومنشأزی تان انزی زمینینی ت،منبعارزش
ورفعاینمعضلم تلزمفعالیتومبارزۀه چ بیش د ب ایحفاظتازمحیطزی ت

وهایزی زمینیاالت.مرکشورما،ب ویژهآبب  مونواالوش علتنبومحداقلشو ایوط
جوموهووریآزامیب ایفعاالنم تقلمحیطزی ت،واز  فمیگ بی م ؤولیوتوِی

موواقوع االیمیای انمرحوزٔهدوالعٔ  بیعیوحفاظتازمحیطزی ت،مرب ویواری
بویپیامدهایمنفیاینوضعیتب  مصو ف مر آبخصووص آلوومگوی و هوایرویو 

بوهوبوومماند.باامامۀحاکمیتوالیتفقی ن زی زمینیپوشیدهمی بو  امویودی دنوهوا
فوجوایوع ایون بولوکو  نویو وت، مدی یتوحفاظتازمنابعزی زمینیآبمرکشورما

هواد وزندگیمیلیوند یگ ت مهمحیطیوپیامدهایمت بآنباشتاببیشزی ت
کو ۱۱ای انیمشوارد خواهدشد.جمهوریاالیمیمر الالگذشت نشانمامهاالت

دوانوخواالتبهبومزندگیم ممازراهدوالعٔ علمیراندارم.زمانآناالتک ب واط
 اینحکومتضدملیب چیدهشوم.

 رویدادهاى ایران...   ادامۀ نگاهى به



۷۰۴۷دى  ۶۲دوشنبه    ۲   ۷۷۱۱شمارۀ    

امکان اکث یتزحمتکشم مم نفع مموک ادیکب  نی ت.اجتماعیبنیامیو پذی 
ایب مداحانخ اف ووالیتونی وهای"آدشب هایخامن مواضعاخی وف مان

ها،امامٔ دحمیلحجاباجباری،وصدوراحکامبیدامگ انۀاختیار"ولباسشتصی
نشدنیبومنحکومتاعداموزندانب ایدداومجّوه اسوال کوب،مؤیداصیح

واز مینیای اناالت.حتیعباسعبدیک خومیکیازمعتقدانب "حفظنظام"
میاز۱۵ لبانحکومتیاالت،مربتشیازالتنانشمرروزپ مازاناصیحنظ ی 

اصیحاموراب ازناامیدیک مومرواقعب حاکمانکشورهشدارمامک "مرالیاالت
اقتصامهمهیچ مر ندارم. خارجیهیچراهیب ایبازگشتب حالتن مالوجوم

 گزارٔهامیدبتشیوجومندارم."
مرالتیمیدوانگفتک حکومتمذهبیمرگفت ،ب هایپیشبادوج ب واقعیت

ایدئولوژیواپس اکنون م مم اکث  االتو وای انپوالیده الیاالی" "االیم گ ایانٔ 
اندوآنرامانعدلیی هایبنیامیومموک ادیکمخالتمینمرحکومترانفیک مه

ومی مموک ادیک الیاالی آلت نادیو ک  زمانی دا ک  االت آن حقیقت اما مانند.
م ممعدالت اکث یت پشتیبانی و اعتمام مورم میگ -جویانٔ  و کارگ   بقۀ یعنی

ازمیکتادوریوب ق اریجمهوریملیو-زحمتکشان ب ایهدایتجنبشوگذار
یعنی قدردش، نقطۀ ب  ادکا با حاکم میکتادوری باشد، نداشت  مموک ادیکوجوم

می ب ال کوب، اخی  ماه چند رخدامهای کند. حفظ را خوم بقای امکان دواند
هاینی وهایاپوزی یونم ممینیزپ دوهایشایاندوجهیمرمورمضعفواقعیت

 افکندهاالت.
 لبیوب خیگ اییک ب گ ماللطنتازیکالو،روشنشدک اپوزی یونراالت

رالان شتصیت وهای ُپ ال وصدا امعاهای ب خیف االت، گ فت  شکل یی
ویژهزحمتکشانواش،نفوذواعتباریمرمیانم مممعت ضای انوب کنندهگم اه

ملیت و حکومتمح ومان جایگزینی و ب اندازی دوان و ندارم، ای ان هایالاکن
ایوالییرانیزندارم.همچنین،دحوالتچندماهاخی نشانمامک ج یانالیاالی

بی دشویق و دبلیغ با رالان ک  الوگی انٔ  و ووقف  اینت نشنال ای ان مانند هایی
اصلِی"بیبی "اپوزی یون حکم مر بوم ق ار گویا الایت کوچ ، کانال فارالی، الی

هایجایگزینحکومتوالیی،باک شحمایتالیاالیومالیم تقیموعلنیمولت
ناموفق اینام  فعًیمر گامب مارم، راهشکلمامنب حکومتآلت نادیو مر غ بی،

هامراعیم"دشکیلائتیف"رهب یجنبشم ممای انبومهاالت.دیشاینرالان 
هم دوییت انتشار از رالان پس چه ٔه چند نوزمان الال الاعت نت تین مر یی

دماس ن الید. جایی رهب مییمیب  آن یا این با اف ام این از ب خی مداوم های
هایخارجی،یاش کتمراجیسنادو،قصدجلشحمایتمولتهایغ بیب مولت

"زلن کی مانند الگوهایی اج ای راه مر گذارمن پای "چلبیعمًی و الازی"الازی"
ب ای"دلیی رژیم"االت.رضاپهلویهفتٔ گذشت مرمصاحب بابتشفارالیرالانٔ 

هاهایغ بی(خواالتک دح یمول ،از"جامعٔ جهانی")بتوانمولتآلمانیمویچ 
حلقٔ  و ایشان ]یعنی قابلی اف ام از "ای ان ک  این ب  اشاره با او کنند. دشدید را
ا  افش[ب ایُپ ک منخألقدرتپسازف وپاشیرژیمب خورماراالت"یامآورشد:
"اماازآنجاک امکانانجامال یعاینکارمرماخلکشورمی  نی ت،ممکناالت
"ب ایمنروشن افزوم: او ماشت باشند." نیاز کشور خارجاز ب حمایتاف ام آنها

دوانندمتحدشدهوباهمکارییکدیگ االتک ایننی وهامرلحظٔ القوطرژیممی
مولت التماسب ایجلشحمایت کنند." د هیل را گذار نشانمورٔه هایخارجی

مهدک ایننی وهااعتباریمرماخلکشورندارند.عملک مجنبشماخلکشوردامی
خارج، بدونچشمداشتب  رژیمحاکم شعارهایمشتصجنبشعلی  و ام وز،

اپوزی یونراالت وراهیک مرپیشگ فت نشانمامهاالتک اینبتشاز گ ا،
قابل آلت نادیو م مماالت، عامٔ  ب ای اعتمامی

نمی میگ  االتو وشده دبلیلاتحکومتی ف الومٔه ابزار با را آن دوانند
 لبان پوشیدهنگ مارند،آناالتک ُعم "االیمهایاصیحبافیفل ف 

الیاالی"،یااالیمحکومتی،مرحکمشالومٔهنظ یحکومتمرجمهوری
حکومت االت. پایانرالیده ای انب  مر داریتیمیگ  منظ  از االیمی،

اشب محورحاکمیتمطلقمینیای انمرع صۀِاعمالقدرتالیاالی
والیتفقی ،ک همانقدرتالیاالیب پایٔ پیوندمینباحکومتاالت،با

مهدروم.رخدامهایاخی نشانمیمیشتابروب پوالیدگیوف وپاشی
مربتش هایک روندریزشوالیعنی وهای"مؤمنب مینوحکومت"

 ناپذی شدهاالت.اصلیپایگاهاجتماعیحکومتبازگشت
 "ایمرجمع"مداحاناهلبیتمیعلیخامن ۳۳التنانپنجشنب 

مبارزه ب صحنۀ م تقیمم مم وروم از ک  او مؤیدهمینواقعیتاالت.
شدگانمروالیتگفت:"بایدمراح اسدهدیدک مهاالت،خطابب ذوب

میدانبمانیموبدانیمعاملحفظملت،امیدووحدتملیاالت."اینمر
کنون دا "قدرتبزرگمنطق " و انقیباالیمی" "رهب  حالیاالتک 
بارهاب قدرتو"اقتداربیمنازعحکومتاالیمی"مرماخلوخارجکشور

گذشت  هفتٔ  التنوری مر او اما االت. ک مه ب خیفدأکید اش،
هایمعمولشب ایدوجی وضعیتنامتعاملحکومت،مجبورشدزنیالف

آن گاه "ه  ک  بدهد مأیوسشوم،هشدار مشمن ک  قویشویم چنان
بیمی از یکی یافت." مالت آالایشخا   و آالومگی ب  د ینمای دوان

خامن بتش التنان "ال ومهای مربارٔه والیت، مداحان ب  خطاب ای
ویژهمرمهندٔهابتذالواالتیصالحاکمان،ب الیمف مانده"بومک نشان

گفت: او بوم. االیمی" انقیب "صدور الیاالت کامل شک ت ام 
روز ب  روز هم م زهایکشور از خارج انقیبمر "َرَشحات]د اوشات[

می پیدا ب وز مربیشت  ف مانده الیم گ ت شال وم آن نمونٔ  ک  کند
زبان اج ایآنب  و زبانفارالیکشورهایمیگ  هایمتتلفحتیب 

 دواندب اقتدارکشورکمککند."بوم،ک اینعواملمی
اصطیح"الیاالتخارجیجدید"جمهوریاالیمیای انوموقعیتب 

بین ع صۀ مر دوّهمآن دبلیلات و مربارٔهالمللی، ف یبکاران  گاه و آمیز
ایمارمک التنگفتناز"چ خشب ش ق"،ام وزهچنانوضعیتآشفت 

دوان"اقتدار"مرخارجازم زهایکشورراچیزیجزابتذالونابت مینمی
مداخل  ماج اجویان ، خارجی الیاالت ورشک تگی ومان ت. گ ایان ،

آف ینجمهوریاالیمیای انوپیامدهایضدملیآنام وزهچناندنش
اندیاآشکارشدهاالتک حتیهوامارانموآدشٔ آننیزمالتازآنکشیده

اند.اکنونک آفتابحقیقتازپشتپ مٔهمروغوف یشبی ونم ممشده
فل ف  والیتمدارانجز آشفت آمدهاالت، گوییح فمیگ یب ایبافیو

 گفتنندارند.
هایاعت اضیچندالالگذشت واقعیتمهممیگ یک  یخیزش

خامن  علی و االت، شده ب آشکارد  نیز پنجشنبٔ ای التنان مر اجبار
ک م، اشاره حکومتوالیی االفندیار چشم حکم مر آن ب  خوم گذشتٔ 
وضعیت بهبوم و اقتصامی بح ان حل مر االیمی جمهوری نادوانی

خامن االف االت. کشور زحمتکشان معیشت ب بار مرای، خوم گمان
ایجام مر جامعمشمن" ودش یحعملک م"عوامل،قضایا،ونقشٔ  دوجی 
"اغتشاشات"اخی ،گفت:"عاملاقتصامیوجومماشت،چ اک وضعیت
م مم معیشتی مشکل بناب این، نی ت. و نبوم خوب کشور اقتصامی

ایبومک ازآناالتفامهکنند."اب اهیمرئی ی،ک مولتاونیزمانندزمین 
مامنمولت جزال  هایپیشینازحلمشکیتاقتصامیعاجزاالت،

مزخ ف و مروغین نمایشیشعارهای االتانی الف های ب  رفتن و گویی
اومرپنجشنبٔ گذشت مرراه د هاتف یبکارانٔ  حلمیگ یندارم.چکیدٔه

"گام بوم: چنین یزم ب شه  م مم الف ٔه احتیاج عدم ب ای مولت های
هایپوالمینیوجوممارمک باعثشدهمرجنشارامه… بیگانگاناالت

پیش فتارامه ک  ماریم بنا و نشویم د لیم اینها مهیم." امام  را ها
خامن دوجی  حقی انٔ  علتهای مورم مر رئی ی و خیزشای هایهای

گزاف  و پیش فتگوییاعت اضی "امامۀ و پوالمین" "ارامۀ مانند ها"هایی
دنهامرنزمافکارعمومیمحلیازِاع ابندارم،بلک بادم ت وانزجارن 

 شوم.رومیروب 
 یرخدامهایال ماهگذشت ،ب ایچندمینباراینواقعیتنیزآشکار
شدک مرزی الایٔ حکومتمیکتادوریمذهبیکنونی"اصیح"الیاالییا

 دهى گسترده و ...  ادامۀ ضرورت سازمان

 ۱ادامه  در صفحه  

ای که با تبلیغ و  تحوالت چند ماه اخیر نشان داد که جریان سیاسی
هایی مانند ایران اینترنشنال و  وقفه و سوگیرانٔه رسانه تشویق بی

سی فارسی، کانال کوچه، سایت گویا قرار بود در حکم  بی بی
"اپوزیسیون اصلِی" جایگزی  حکومت والیی، با کسب حمایت سیاسی 

های غربی، در راه شکل دادن به حکومت  و مالی مستقیم و علنی دولت
آلترناتیو گام بردارد، فعاًل در ای  امر ناموفق بوده است. تالش ای  

ها در اعالم "تشکیل ائتالف" رهبری جنبش مردم ایران پس از  رسانه
یی در نخستی  ساعت سال نو  زمان چند چهرٔه رسانه انتشار توییت هم

های مداوم برخی از ای  افراد با ای   میالدی به جایی نرسید... تماس
های خارجی، یا  قصد جلب حمایت دولت های غربی به یا آن رهبر دولت

شرکت در اجالس ناتو، عماًل پای گذاردن در راه اجرای الگوهایی 
سازی" برای "تغییر رژیم" است.  سازی" و "چلبی مانند "زلنسکی  
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 .حزبکمونی تاوک این۱
 .حزبکمونی تایاالتمتحدآم یکا۲
 .د یبونمت قیمموک ادیک،بح ین۹

 .حزبکمونی تب زیل۱۴
 .حزبکمونی تبنگیمش۱۱
 .حزبکمونی تبلژیک۱۳
 .حزبکارگ انبلژیک۱۲
 .حزبکمونی تب یتانیا۱۱
 .حزبکمونی تد کی ۱۵
 .حزبکمونی تکاناما۱۳
 .حزبکمونی تکلمبیا۱۱
کل،قب س۱۲  .آ
 .حزبکمونی تبوهموموراوی۱۹
 .حزبکمونی تمانمارک۳۴
 .حزبکمونی تمرمانمارک۳۱
 .حزبکمونی تفنیند۳۳
 .حزبکمونی تآلمان۳۲
 .حزبکمونی تیونان۳۱
 .حزبکمونی تهند]مارک ی ت[۳۵
 .حزبکمونی تهند۳۳
 .حزبکمونی تع اق۳۱
 ع اق-.حزبکمونی تک مالتان۳۲
 .حزبکمونی تکارگ یروالی ۳۹
 .حزبکمونی تای لند۲۴
 .حزبکارگ انای لند۲۱
 .حزبکارگ انای لند]منشعش[۲۳
 .حزبکمونی تاال ائیل۲۲
 ایتالیا-.حزبکمونی ترفونداالیون)بازالازی(۲۱
 .حزبکمونی تمالت۲۵
 .حزبکمونی تمکزیک۲۳
 .حزبکمونی تمص ۲۱
 .حزبکمونی تله تان۲۲
 .حزبکمونی تجدیدهلند۲۹
 .حزبکمونی تپاک تان۱۴
 .حزبکمونی تن وژ۱۱
 .حزبکمونی تف ان  ۱۳
 .حزبکمونی تفل طین۱۲
 .حزبم ممفل طین۱۱
 [PKP 1930].حزبکمونی تفیلیپین۱۵
 .جنبشالوالیالی تیقزاق تان۱۳
 .حزبکمونی تجدیدیوگ یوی۱۱
 هایص ب تان.حزبکمونی ت۱۲
 .حزبکمونی تآف یقایجنوبی۱۹
 .حزبکمونی تاالپانیا۵۴
 .کمونی تهایکادالونی۵۱
 .حزبکمونی تکارگ اناالپانیا۵۳
 .حزبکمونی تالومان۵۲
 .حزبکارگ انالوالیالی تک واالی۵۱
 .حزبکمونی تالوازیلند۵۵
 .حزبکمونی تالوئد۵۳
 .حزبکمونی تالوری ]متحد[۵۱
 .حزبکمونی تشیلی۵۲
 .حزبکمونی تونزوئی۵۹
 .حزبکمونی تال یالنکا۳۴
 .جبه آزامبتشخلقال یالنکا۳۱

 «ب نامٔ عمل»بناب 
دوافقشدهب ادوفواق

ومومیونآرامربی ت
بین المولولوینش ت

هایکمونی تحزب
وکارگ یمرهاوانوا،

۳۴۳۳کوبا،مراکتب 
 مووا۱۱۴۱]آبووان ،]

خووم» همب وتوگوی
آرموووان را هوووایبووا

مووو مم عوووامالنووؤ 
جوموولو  ایو ان، بووا از

هووایکوومووونوویوو ووت
مومونووعویوت ای انیک باآزار و الویواالوی واذیت حوقووق آزامانؤ  ِاعوموال

واند،]وبا[ای تامگیمرب اب رژیممواج  خوم الو کووب، هایمیکوتوادووری،
ابو از «هایمموک ادیکدبعیسازلحاظرعایتحقوقوآزامی کشوور آن مر

 کنیم.می
مرهایدومهاعت اض امویونوی موهو وا ییکنونیمرای انک پسازم گ
الپتامب آغازشدو۱۳]گشتارشام[مرروز «پلیسامنیتاخیقی»بازماشت

الویواالوت حوکووموتویزنانوجوانانکشورمرصفاولآنق ارمارند، هوای
دولویویو ات خوواالوتوار ال کوبگ انٔ جمهوریاالیمیای انرامحکومک مهو
الیاالیالاختاریبنیامیشدهاالت.پلیسونی وهایامنیتیلباسشتصوی

دوومه  و زجمهوریاالیمیای اندظاهو ات بو  را ایو ان الو االو  مر یوی
 اند.ایال کوبک مهوحشیان 

جومولو ۵۴۴هایدأییدشده،داکنونبیشازب االاسگزارش معت ض،از
شوده۵۱ کشوتو  انود،کومکونوجوان،ب اث اقداماتال کوبگ انٔ حکومتوی

 اند.هزارنف مالتگی شده۱۲ضمنآنک صدهانف میگ مج وحومرحدوم
قؤهقضاییجمهوریاالیمیای اندأییدک مهاالتک محاکمٔ حدومهزار

هوممعت ضآغازشدهاالت.چنددنازمحاکم  ادوهوامشوندگان بو  اکونوون
ب خط انداختنامنیتملیحکوموت»و «مبارزهبااالیم»و «محارب باخدا»

حوتویاند.مررونداینمحاکم محاکم وب اعداممحکومشده «االیمی ها،
د ینمعیارهایروندمامرالیقانونیومحاکمٔ عامالن وقانونیب  وورییپای 

 ایپایمالشدهاالت.گ ت مه
بو مامجازاتاعدامرا،ب  اعوتو اضویژهصو فوًا مر شو کوت هوایعولوت

هایالیاالیوِاعمالحقآزامیبیانیاآزامیپیوالتنآمیزوفعالیتم المت
هایالیاالییااجتماعیب انتتابف م،قا عان دقبیحوموحوکوومب الازمان

 کنیم.می
ماازمبارزٔهب حقم ممای انمرراهصلح،حقوقبش وحقوقمموک ادیوک،

کنیم.مبارزٔهم ممای انب ایدعیویوناالتقیل،وعدالتاجتماعیحمایتمی
 وبویوعوی-فارغازه گون ارعاب،ال کوب،وخشونت-آیندٔهکشورشان حق

شدگانودوقفقیدوش طهمٔ بازماشتآنهاالت.ماخواالتارآزامیفوریوبی
 فوریشکنج واعداممعت ضانه تیم.

هایاردجاعیخاورمویوانو همچنین،ماباه گون مخالتامپ یالی مورژیم
آیونودٔهمرامورماخلیای انقا عان متالفیم.دصمیم م ویو  مربوارٔه گویو ی

 دحوالتالیاالیای انفقطب عهدٔهخومم ممای اناالت.
  

 بیانیٔ مشت کب ایامضاهایبیشت بازاالت.
 حزبدومۀای ان. ۱
 .حزبکمونی تآلبانی۳
 .حزبکاراد یش۲
 .حزبکمونی تاد یش۱
 .حزبکمونی تارمن۵
 .حزبکمونی تاالت الیا۳

 ادامۀ بیانیۀ پرشور حزب هاى کارگرى و  ... 
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کو  مامنود گوزارش خب کوداهبوم.خب گزاریهایجهان
حوکووموت دووالوط محمدمهدیک میومحومودح ویونوی،
و کو موی موحومودموهودی جمهوریاالیمیاعدامشودنود.

حودیوثوی محمدح ینیمودنازمعت ضانش کتکنندهمرم االمچوهولوم
موزموران وحشویوانوۀ نجفیبومندک مرک جبازماشتوزی شکنج هوای

موحومودامنیتیرژیموالیتفقی ق ارگ فتند.ش یف وکویول ارمکوانوی زامه
موحومود»ح ینی،اواخ آذرماهپسمیدارباموکلشاعیمک مهبوم باالید

، ح ینیمرزندانک جمیقاتک ممروایتشهم اشکبوم.ازشکونوجو 
مویولو  از ض بوشتمباچشمومالتوپایب ت دالگدب ال وبیهوشی،

 «…آهنیب کفپاوشوک مرق متهایمتتلفبدن
ک میوح ینیهمانندهمۀق بانیانپیوشویون”  محاکم “ روندبازررالیو

هوای مالتگاهبیدامجمهوریاالیمین دنهاهمتوانیباروالرایجمامگواه
قضاییبینالمللینداشت االتیلک بادمامیقوانینقضاییکشوروحقوقی
ک مرقانوناالاالیجمهوریاالیمینیزب ایمتهمانمرنظ گ فت شوده

نوموایشوی“ االتمردناقسآشکاراالت.ب گزاریاینگون  بو ”  مامگاههای
از ریاالتاف امب گمارمۀمالتگاهال کوبحکومتجمهوریاالیمیبویوش
پیشنشانگ ماهیتعمیقًاضدم ممیوجنایتکاران حکومتیاالتک دنوهوا
باادکاءب ال کوبخشنوخونینحقوقشه وندانشب حکومتخومامامو 

و میمهد.ب االاس بوزرگ گزارشهایرالیدهازای انم مممرشه های
مر و الو کووبوگو ی ب ویژهده انوک جدظاه اتاعت اضیشبان ب ضود

 محکومیتعملک ممالتگاهقضاییالتمگ رژیموالییب گزارک مند.
مر اعداماینموجوانکارگ ک ب الی هایدهیدالتجامع دعلقماشتند

حوکووموت-حالیانجامشدک اج ایب نام هایاقتصوامی اجوتومواعوی
هومو  و زحوموتوکوشوان و جمهوریاالیمیه چ بیشت زندگیکارگو ان
و کو موی موهودی مح ومانمیهنماراب ور  فق کشاندهاالت.محمود
و فوقو  ایون بو  محمدح ینیمانندهزارانهزارجوانمیگ مراعتو اض
دوبوعویوس فیکتوب ایزندگیبهت ؛زندگیفارغازفق ،دبعیس بقادوی،
کو مه شو کوت الو االو ی جن یتی،خفقانوال کوبمرجنبشاعت اضی
هوزاران بومند.حزبدومۀای انکارزارگ ت مهایراعلی ال کوب،شکنجو 
مالتگی شدهوخط اعدامهایفل ایمعت ضانمرماههایاخی الازموان
از شومواری مامهاالت.مربیانیۀمشت کیک ب ابتکارحزبماوهومویواری
احزابکارگ یوکمونی تیجهانمرروزهایاخی منتش شدازجمل آموده

اعوتو اضویژهص فًاب مامجازاتاعدامرا،ب  »االت: هوایعلتش کتمر
آزامیآمیزوفعالیتم المت یوا بویوان آزامی حوق هایالیاالیوِاعمال

وپیوالتنب الازمان هایالیاالییااجتماعیب انتتابف م،قا عان دقبیح
ومحکوممی بشو  کنیم.ماازمبارزٔهب حقم ممای انمرراهصلح،حوقووق

موبوارزٔهحقوقمموک ادیک،االتقیل،وعدالتاجتماعیحمایتمی کنویوم.
و-م ممای انب ایدعیینآیندٔهکشورشان فارغازه گون ارعاب،ال کووب،

قیدوش طهمؤ حق بیعیآنهاالت.ماخواالتارآزامیفوریوبی-خشونت
 «شدگانودوقففوریشکنج واعداممعت ضانه تیم.بازماشت

از حزبدومۀای انهمانطورک مرهفت هایاخی بارهااعیمک مهاالت
حوقووقوی دمامینی وهایمت قیونهامهایم ئولحقوقبش ومحوافول
و فو موایشوی جهانمی لبدک ضمناعت اضب رونداینمحاکم های
مشوورت حوداقول از بدورازان انیتوب خورمارنبومنمحاکم شونودگوان
کو من حقوقیدمامدیشخومراب ایفشارب جمهوریاالیمیومتوقف
مو گ شوکونوجو ، اعودام، اینروندب کارگی ند.نبایداجازهمامالویواالوت

الوفواکخاموش،ربومنف زندانمیهنازآغوشخانوامه رژیوم هاازالووی
مرامام یابد.نبایدگذاشتج موجانزندانیانالیاالوی االویو  عوقویوددوی

حزبدومۀای انک خواهان هایرژیمجهلوجنایتپوالیدهشوم.چالالیاه
 حوکووموت مر   ” االویموی“ للوحکماعداممرکشوراالت،جنایتهولناک

 کند.اعداممحمدمهدیک میومحمدح ینیراقا عان محکوممی
 هووشویوار و موبوارز مو مم بوا مابارمیگ اعیممیکنیمک هومو اه

 مان،میهن
 و ماخواهانآزامیفوریوبدونقیدوش طهمٔ زندانیانالیاالی،صنفی،

 عقیددیه تیم!
 و ایو ان مو مم جونوبوش بوا ماخواهانگ ت شهمب تگیبینالمللوی

مر الازماندهیکارزارجهانیب ایآزامیبازماشتشدگانهفت هایاخیو 
 ای انه تیم!

 مو ممماخواهانپایانمامنب موجال کوبخشنوخونیناعت اض های
 لشرالیدهه تیم!جانب 

  بشو ماخواهاندشکیلال یعکمیت حقیقتیاب،زی نظ شورایحوقووق
الازمانملل،ب ایرالیدگیب دمامیجنایتهایاخی وال کوبوحشیان 

 وحیوانیرژیمه تیم!
 پیشب الویددارکوالازماندهیاعتصابهایکارگ یواعتصابعمومی!

 مرومپ شورب مبارزۀملی انۀم مممیهنما!
 حزب تودۀ ایران 

 ۸۰۴۸دی ماه  ۸۱

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران: 
بازهم جنایت دستگاه بیداد 

 رژیم والیت فقیه

مرصدو"کاهشی"عنوانک مهبوم.نش یٔ ۲٫۹بیشت مرپایانداب تانام الرا
"مر۱۹آرمانام وز، مه ماه،بادأکیدب نظ اتکارشناالاناقتصامی،نووشوت:

گوذشوتو الابق ش ایطیک کشوریکیازبی د ینرکومهایدورمیرامرموالال
کند،اینچنینکاهشیعمًیممکننی ت،بلک آمارالازیواقدامویدج ب می

اشواره دبلیلادیاالت."یککارشناساقتصامیمرگزارشنش ی آرمانام وزبوا
ب رشداقتصامیمنفیومبناق ارمامن"موالاعتکارمرهفت "ب شاغلبومن

اندازٔهدوأمویوننظ م کزآمار،گفت:"شاغلک یاالتک مرآمدیب یکف مب 
نیازهایخومماشت باشد...اماباموالاعتکارمرهفت مرای انچنینحقووقوی

مالتنمیب  نشو یو ، هومویون بو  ۱۱آید."یکفعالکارگ ینیزمراینموورم
۱۴هایالاعتکارمرهفت فقطهزین ۳۴۴ماه،گفت:"شاغینبابیشازآبان

علترواجق ارمامهاییکداال کنند."ب یاریازکارگ انب روزماهرادأمینمی
بونوگواهماه ،اجبارکارگ انب  هوایامضایق ارمامهایالفید،ودعطیلشودن

مهندوب مریافتم تم یبیم بیکارینیازیدولیدی،شللخومراازمالتمی
مواهویوانو  شدیدمارند.کارگ انبیم شدهه ماههزین بیم بیکاریراازحقوق

الوابوقؤ ۳کنند.ب االاسقانونبیم بیکاری،اگ کارگ یخومپ ماختمی ماه
دواندم تم یبیم بیکاریبگی م.اماب ایکاالتونپ مازیماشت باشد،میبیم 

بویوننوامو اصطیح یدفواهومازدعداممشموالنمریافتاینم تم ی،ب  ای
الوال۱۲۲۱وزارتکاروالازماندأمیناجتماعیمرالال ،کارگزارانرژیم"یوک

بویومو پ مازیمرآخ ینکارگاه"رانیزب الابقٔ بیم  مریوافوت بو  عنوانش  ی
وهزارانکارگ بیکارراازمریافتمبلغناچیزبیم بویوکواریبیکاریاضاف ک مه

منبالخومآزامالازیموزماند.امام اج ایب نام دعدیلالاختاریب مح ومک مه
آزامالوازی رامرپیخواهدماشت.مولترئی یومیگ نهامهایحکومتیبو ای

مررامرزمانمناالشب کوشندآناندومیریزیک مهمزمب نام  بوگوذارنود. اج ا
عوامالنو  مقابلاینالیاالتبایدبادشدیدمبارزهوب پاییاعتصابب ایافزایش

 مزممبارزهک م.
------------------------------------------- 

کتاب"ارزش،قیمت،والوم"،نوشتٔ کارلمارکس،د جمٔ ح.ن.کوشوا،.۱
 . ۱۲۹۱ماهانتشاراتحزبدومٔهای ان،بهمن

 

 ادامۀ مبارزٔه کارگران براى افزایش مزد:...



۷۰۴۷دى  ۶۲دوشنبه   ۹    ۷۷۱۱شمارۀ    

مواهامعا،مرآبان
ن خدورمالاالنو 

رکورمخوراکی ها
مرصد۳۱زموب 

مر و رالووویووود
می مواهابتودای
 ارز ۱۴قویوموت

هزاردومانرانیز
الوووو  پشووووت

 گذاشت!
از یووووکووووی

پایٔ هایبیوعده
ایوجوام رئیو وی
موویوولوویووون یووک

شللمرالالبوم.مرگزارشمشت ککمی یون مواه،آبوان۱۱هایمجلوس،
ودتصیصندامنمنابعوعملنک منب احکامالازمان هایب نام وبوومجو 

را۱۱۴۱هامرمورم"دولیدواشتلالمرالالهدفمندییاران  مولوت "ازالووی
مشوکول حول "دتلفقطعی"دوصیفک م.مراینگزارشدأکیدشدک بو ای

هزارمیلیارمبومج "اختوصواص۱۴۲"   ۱۱۴۴بیکاریورشداقتصامیمرالال
مامهشدهبومک "داام وزیکریالدتصیصپیشبینینشدهاالت."گوزارش
مشت کفوقمرمورمبیکاریدأکیدک م:"ب ماماشتلالورفعبیکاریجوانوان

گوزارشب الید."بااعیماینک "مشکلدماماالتان هایکشوربیکاریاالت"،
به ه"هزارمیلیارمدوماند هییتحمایتیکم۱۳۲بینی"مشت کفوقازپیش

ماهگذشت عملک ممولتو۱خب ماموافزوم:"مر ول۱۱۴۱مربومج الال
الازمان ۱۳هایم دبطمراینحوزهصف االت."بادمامایناوصافرئی یروز

آذرماهگفت:"اشتلالواقعیازمیزانیک مولتوعدهک مهبومعقشنیو وت."
اشمرپای هایبیقبلازالتنانرئی یوآمامهک منزمین ب ایدوجی وعده

مورماشتلال،وزی کار،م دضوی،ن خبیکاریراکاهشیدوصیفک مهوگفتو 
االوت."۳۵۴بوم:"مرهفتماه ابتدایام البالغب  شوده هزارشللایجام

"دوا۱مرواقع،مطابقگزارش بووم: آذرماهنش یٔ آرمانام وز،م دضویگفوتو 
مرصدازدعهداشتلالمولت...مرالامانٔ رصدملیاشتلال...۳۳ماه،پایانآبان

شوده ثوبوت الواموانو  ثبتشدهاالت."آرمانملیافزوم:"دعهدادیک مراین
نشو یو ،آبان۱۱منزلٔ اشتلالقطعینی ت."ب االاسگزارشب  ماههمویون

"یوکب رالیم کزپژوهش را الوومهایمجلسخ ارتناشیازفیلوتو یونوش
از۱٫۲بومج عم انی"ب آورمک مهاالت،وعیوهب این"حدوم نوفو  "میلیون
هاییاندکعنوانکو مهمشاغلفعالمراین تاگ امرامتعلقب زنانیباال مای 

 مامند.بومک "غالشآنانرانیز]زنان[ال پ التانخانوار"دشکیلمی
بو ایآبان۳۵نش ی آرمانام وز، اقوتوصوام وزارت جودیود  و ح از مواه،

رئویوس"الاماندهیمالتف وشان"خب مام.مراین  حوب االاسگفتو  هوای
موکوان دوهو ان م کزبهبومک شوکار،وزارتاقتصام"باهمکاریشه ماری
هوم مو کوزی بوانوک و مناالشوایمنمراختیاراینعزیزانق ار"خواهدمام

گوفوتو  االواس هوای"مالتگاهپوز"ب ایاینمشاغلمرنظ خواهدگ فت.بو 
و کارگزارانرژیم،بااین  حق اراالت"شللمالتف وشیازیکح فٔ کواذب

شوهو ماریمزاحمب یکشللمفیدورالمیومرچارچوبخواالوتو  هواهوای
اشراآشکواردبدیل"شوم.مرنهایت،اخی ًازاکانی،شه مارده ان،هدفواقعی

مشولوول ک مهوگفت االت:"ب خیاف امب شکلنامتعارفوغی هدایتشوده
بتشیب معابو اینکاره تند...ایناقداممرراالتایافزایشکیفیتونظمب 

بو آبان۳۲شه انجامخواهدشد."م دضوی،وزی کارم دجع،روز عونووانماه،
هایرژیمب ایایجاماشتلالازدقویت"نظاماوالتاشاگ می"یکیمیگ از  ح

و"دوالعٔ مشاغلخانگی"خب ماموگفت:"دوالعٔ مشاغلخانگیباعثایجوام
هایگی موبتشیازهزین شوم.ضمناینک ف مرایگانکاریاممیاشتلالمی

مرکند."ب االاسگفت آموزشنیزازاین  یقکاهشپیدامی کوار هایوزی 
خوانوگوی۱دا۲حالحاض فقط"حدوم مرصدازمشاغلکلکشور"رامشاغل

دشکیلمی بو  را مرصود۳۴مهندووزی کارقصدمارمالهممشاغلخانگی
هوایهایکاالتنازهزیونو زمایی"رایکیازراهافزایشمهد.وزی کار"مق رات

مواهمی۱۱نیا،معاونوزی کار،روزکارگاهوایجاماشتلالعنوانک م.ح ینی
االم"نظاماوالتاشاگ می"راب "  حاالتامشاگ مینوین"مر"نهضتدوالوعؤ 

"مالوتمهارت آموزیمرگاممومانقیب"دلیی نامماموگفوت: بو ای ۱کوم
دوعودیول میلیوننف ض وریاالت."بیکاریورشدن خبیکاریبااج ایب نام 

 الاختاریرژیمرابط م تقیممارم.
آموار میانٔ مه ماهالالجاریمو کوز

 افو ام و۱۵ای انن خبیکواری الوالو 

آیا بدون مبارزۀ سازمان یافته کارگرى به  
 توان دست یافت؟  مزد عادالنه مى 

شود،  افزایش عمومی سطح مزدها به کاهش نرخ عمومی سود منجر می
 .۱طورکلی، تأثیری بر قیمت کاالها نخواهد داشت ولی به

 کارل مارکس
 

ورژیموالییهم مالوتوموزم بو  زمانباال کوبخونینمبارزاتم ممی،
امنیتشللیکارگ انباهدفممانعتازپیوندمبارزٔه بق کارگ باجونوبوش

بویوکواریاالت.بادورملگامالازمانمامهم ممییورشیگ ت مه گ یتت و
بوا بوازنشو وتوگوان میلیونیزحمتکشانومروضعیتیک کارگ انشاغلو

کنند،مجلسوچهارمخطفق زندگیمیایمعاملیکمالتمزموم تم ی
موتوالوفوت مولترئی یباه گون خواالت ب اید میممالتمزموم تم ی

یوورشویک مه بو  اندوب ایحفظحالتدهاجمیوامامٔ بقایننگینرژیوم
اصویحاند.قالشمالتزمهگ ت مه از: عوبواردونود هایاینیورشگ ت مه

دوورم زاقانونکار،اصیحقوانیندأمیناجتماعی،افزایشالنبازنش تگی،
وریوکیفیتکار،دعیینبومنافزایشمزمولزومدعیینمزمب االاس"به ه

بو ای،اج ای  حب صورتمنطق مزمب  اصطیح"االتامشاگ مینویون"
 ویآموزیمرگاممومانقیب"،وجزایناالاس"نهضتدوالع مهارت ها.

گوویوا یورشرژیمضمنیورشب مزموم تم ی بق کارگ اینمروغکو 
موی دوورم راافزایشمزمالبشافزایشقیمتکاالهاومرنتیج رشود شووم

صوردیگ ت مهدبلیغمیب  از۱۳۴۴کند.باحذفارزد جویوحوی دووموانوی
بهایخان ،ماروومرمان،کاالهایاالاالیودورملگامگ یتتٔ هزین اجاره

هامرصدیموامخوراکیمرب خیازماه۲۴خصوصدورمباالیخدماتوب 
کوانوون وب االاسمحاالباترئیسکمیت مالتمزمدشکلزرمحوکووموتوی

 ۱۲شوراهایاالیمیکار،اواخ مه ماهخطفق ن بیخانوارهامرای انب 
هزاردومانرالیدهبوم.یکاقتصاممانمرگفتگوییبادجارت۳۹۴میلیونو

۱نیوز، را مویولویوون۲۳آذرماه،خطفق مرده انب اییکخانوارمونف ه
 افوزایوش بو  ۱۴دوماندتمینزمهبوم.مولتضدم ممیرئی یباداکیود

۱۱۴۱مرصدیمزممرالیح بومج  موزم۳۴،ب افزایشص فوًا مرصودی
بوا۱۱۴۳کارکنانوکارگ انمولتیمرالیح بومجٔ الال مارم. دوأکویود نیز

۵۱٫۱افزایش حوداقول۱۱۴۴مرصدیمالتمزمکارگ انمراالوفونودمواه ،
مر۱د ازمالتمزمکارگ انبادماممزایایمزمیب کم میلیوندومانرالید.

مزمبدونموزایوای-هایکشورکارف مایان"مزموزارتکار"ب یاریازبنگاه
انوجوامکنند.رئیسکلبانکم کزیمرحالیراپ ماختمی-مزمی مر ک 

وجومآورمهاالوتآورن خارزودورمراب وظایفمولتیبح انافزایشال الام
گویو یب ایدوجی ن خالنگیندورمپیشازکونواره روز مولوت، از ۳۳اش

جواری الوال دوورم مالیول از آذرماه،گفت:"افزایشحقوقکارگ انیکوی
]االت[...الالآیندهچنینافزایشیوجومنتواهدماشت."اخی ارئی ینیوز

وب ایدعیینمعیارهاییب ایافزایشحقوقالالآیندهب االاس"به ه وری
کیفیتکار"ب دیمیازهیئتمولتمأموریتمامه روز ۱۳االت.وزارتکار

مرمی ماهگزارشیمراردباطبافق وپایشفق منتش ک م.فاصل خطفوقو 
کو مرصداالتوجالشاین۱۵دا۱۴هافقطبینده انوشه التان جاالت

میولویوون۱۱٫۱مرده انرا۱۱۴۱مرگزارشوزارتکارخطفق ب ایالال
میلیوندومانب آورمک مهاالت.گ چ هدف۱٫۱هادومانوب ایشه التان

فوقو وزارتکارص فًادوجی اج ای"مزممنطق  ای"االت،ولیبااعیمخط
ها،میلیوندومانیمرشه التان۱٫۱میلیوندومانیمرده انوحتی۱۱٫۱

 کند.رژیمعمًیوضعیتزی خطفق مطلقاکث یتزحمتکشانرادأییدمی
مرصدیمالتمزم،کارگ انحتینصفنویوازهوای۵۱٫۱وقتیباافزایش
اجوارهشان،هزین اولی موامخوراکی و وهایماروومرموان خوانو  بوهوای
دواننددأمینکنندبایدپ الیدچوگوونو وج نمیهیچشانراب آموزشکومکان

چو افزایشمالتمزمدورم زاالت؟دقاضاییمانندالالقبلموجومنویو وت،
رالدب مازامدقاضا!ب ایآزامالازیقیمت از اول ۱ها،حذفارزد جیحوی

ارزشک منپولملی،لگامقیمتارزیابیکاالیاالاالیومارووافزایشبی
موجدورمیفزایندهراب خیزاندچنانک فقطموماهپسازآنافزایشیبیش
شود. مووجوش ازصدمرصدیقیمتب خیازکاالهایاالاالیوخوراکیرا
ایوجوام اوایلمه ماهوزی اقتصام،خاندوزی،گفت:"دق یبادماممودوورهوای

پوول،هایبومج انضبا یدورمچ ازناحی بی خولوق بوانوکوی، ای،شبک 
بواضابط ن خارزو...مرماههایبینوالان هایگذشت کنت لشدهاالتو

ایون  ۸صفحۀ   ادامه  در ال عتمرحالمهارمودورهایدولیددورمه تیم."فقطیکماهبعداز
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آلومازشیقزمنمالتکشیدوگفت:"م اببتشید!"ورفت.اوراچشمانیاشک
 هایبعدیندیدم.میگ مرشکنج 

اشهایگوناگونفعالیتالیواالویرفیقاش فمالتیب قلمماشتومرموران
بو هاییمتعدممرروزنام بدونذک نامیابانامم تعارمقال  چوا هاوموجویت

آلوموانرالاند.مراوجمورانهم می بو  گی یبیماریک وناب ایمیدارف زندان
موی دوپویودآمد،ولیمراث کهولتالنمیگ نتوان تب ای انک قلبشب ایآن

گواهوی آ و ان وانوی، شو ف بازگ مم.اینرفیقمبارزک مظه مه بانی،پواکوی،
بدرومحیاتگفت.کوالوبود۱۱۴۱ماهاجتماعیبوم،مرروزال شنب ،هفدهمآبان

مرجانرفیقاش فصدراییبناب بی خواک وتو ش وصیتخومایشانالوزاندهو
  ورک آرزویشراماشت،ب مریاافکندهشد.اقیانوسشمال،همان

هایمتتلف،مربیمومرامید،بااشکوبالبتندهومووارهبهان رفیقاش فب 
بو ای را ک و ایوی اینقطع ازم ثی "آرشکمانگی "اث شاع دومههاالویواوش

 ها،موالتان،ونزمیکانشمیخواند:ک میاب ایف زندانونوهخومشزمزم می
 آری،آری،

 زندگیزیباالت.
 زندگیآدشگهیمی ندهپاب جاالت.

 گ بیف وزیش،
 اشمره ک انپیداالت.رقصشعل 

 ورن خاموشاالتو
 خاموشیگناهماالت.

حزبدومهای انمرگذشترفیقمبارز،وفامارومتعهدب پیمانبازحمتکشانو
ارمانهایالوالیالی تیراب خانوامهرفیقاش ف،موالتان،اعضاوهوامارانحزب

 د لیتمیگوید.
 

 یاد رفیق اشرف صدرایی گرامی و راهش پر رهرو باد!

 با یاد رفیق اشرف صدرایى،
 آتشى فروزان در جنبش زنان ایران

مر صوودرایووی اشوو ف رفوویووق
ایالنتیوموذهوبویخانوامه

پودر گشووم. چشمب جهوان
بوا رفیقازروحانیونب ج ت 
مر دحصییدیعالیمذهبوی
اشوو ف رفوویووق بوووم. نووجووف
موقوام ازهمانخ مالالی،مر
کومکیمرآنمحیطک ف زند
زن یوک ارشدخانوامهنبوایود

بو می آشوکوار شد،خشونت
زنانمرجامع النتیای انرابا
دماموجومخومآزموموبو ای

مبارزهب خاالت.کومکیونوجوانیرفیقاش فمتأث ازایونمقابل باآنب 
مر ب خورمهایخشناوراب آنماشتدامراولینف صتازدنگناییکو 

کونوارال میآنب  مر و بو وم ب مبگ یزموب خیفنظ پدرب دوهو ان
الوالب امرانشب امام دحصیلبپ مازم.بارشدجنبشدومه مر هوایای

و ایو ان" دوومٔه حوزب جووانوان "الوازموان بی تخورشیدیب صفوف
جونوبوش "دشکییتمموک ادیکزنانای ان"پیوالتدامرمقامیکفعال

وهشوتاشمالتیابد.پسازکومدایبی تهایف وخفت زنانب آرمان
ایونم مامومرپیمالتگی ی هایگ ت مهمجبورب مهاج تمجدماما

بارب االتانگیینشددامبارزٔهخومرامرراهآزامیواحقاقحقوقزنوان
صونوفویشیوهایمیگ همچوندشکیلگ وهای انب  و هایمطالعادوی

منبالکند.مراینمورانخانٔ اومحلیب ایب گزاریجل اتمطالعادوی،
بهانٔ ب گزاریم االمبزرگداشترویدامهایموهوممیداروگفتگویرفقاب 

 ای انوجهانوحتیپناهگاهیب ایمبارزانیک دحتپیگ مبوم.
بوهومون انوقویب رفیقاش فازاولینرفقاییبومک پسازپویو وزی

وهایعلنیخومرامرصففعالیت گو فوت هایحزبدومٔهای انازالو 
زنوانمهیحوزهال عتب الازمانب  هایحزبیودشکییتمموک ادیک

بو ای مرگیینپ ماخت.مراینمورانهمخانٔ رفیقاش فمیعامگاهوی
خصوصمخت انگ ویدهب دشکییتمموک ادیکزنوانرفقایحزبیوب 

خواندنود.اش"رفیقمامر"میخا  لطفومه بانیهمیشگیبوم.اوراب 
بوا نویوز ب خیازجل اتحزبیباحضوردعدامیازرفقایکمیتٔ م کزی

 شد.پشتیبانیرفیقاش فمرهمینمکانب گزارمی
دوومٔهپسازیورشمالتگاه حوزب هایال کوبجمهوریاالیمیبو 

رفوقوای،رفیقاش فنیزب ۱۲۳۳ای انمرالال از هم اهب یاریمیگو 
قو ارفعالحزبیب زندانافکندهشدومورمآزاروشکنج  الوتوت های

از کوامول گ فت.مرمورانکوداهپسازآزامیاززندانباانتشارگزارشی
شود.بندزندانیانالیاالیمرزندان هایگیینمجدمًامالتگی وزندانوی
انوتوظوارهاییوحشیان د وشکنج اینباراماوضعیتیبسمهیش مر دو 

رفیقاش فبوم.اواینبارنیزباال یب اف اشت ازراهمشوارکارزارمبوارزه
اشومرراالتایمفاعازمنافعزحمتکشانموالتان هایان انمرراهایده

ال ک ازشدتشکنج مروضعیتکماب وزنانای انگذرک مومرحالی
 میب ماززندانرهایییافت.

کشوور ماخول مر رفیقاش فپسازآزامیمجدماززندانازموبوارزه
هاییمتتلفبارهب یحزبمرخارجمورینج توهمچنینمردماس

یوامازکشوراردباطخومراباحزبدومٔهای انحفظک م.مرمیداریبازنوده
بویوان رفیقعلیخاوریازجمل اینخا  هازمورانشکنج مرزندانرا

بودنومک م:مرحالیک زی شکنج بوممب پ  کجوانیک بی محاباب 
بو ایشیقمی مون کوفتگفتم:"پ  جان!منجایمامردوه توم.

الو زمویون،یکهدفخوب،ب ایآینده ایون ایبهت ب ایشما،جوانان
بواکنم.چ امیامومیب ایامثالدو،مبارزهک مه زنی؟"جوانمرپواالوخ

بدرود رفیق 
 رازمیک!

 
 خواندخوانک باملممیم غشش

 رفتواینآشیان خالیماند
 آهوانگمشدندمرششمشت

 ب گشت!آهازآنرفتگانبی
 هوشنشابتهاج

 
رفیقرازمیکآقاخانگایکان،پوس
مر ازیکمورۀالتتبیماریال  ان

مرایتالیامرگذشتوخانوامهویارانوآشنایانش١۱١١ماهمی١۱روزچهارشنب 
 رامرغمواندوهیعمیقف وب م.

عومو  رفیقرازمیکازاوانجوانیخومباحزبدومٔهای انآشناشدوداپایان
هایحوزبویخومب آنوفامارماند.اورفیقیخیق،ب مبار،متین،ومرفعالیت

اشازاوان وانویهایب ج تۀان انیالازمانگ یب ج ت وکوشابوم.خصلت
 مام.الاختومورماحت امرفقایحزبیوآشنایانشق ارمیماشتنیمیموالت

بامرگذشترفیقرازمیکحزبو بقۀکارگ ای انیکیازمبارزاناالتوارراه
مانراازمالتمام.حزبدومٔهای انمرگذشترفویوقروزیزحمتکشانمیهنب 

د ولویوترازمیکراب  حوزب هوواماران خانوامه،ب تگان،موالتان،واعضاو
 گوید.می

 
 هم ب ال زبانندودومرمیانجان،رازمیک!
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کشووور اقووتووصووامی
شوومووارکووم شوود. دوو 

آموووووووزانمانووووووش
بوو ایعوویقوو  موونوود

پوویووشوؤ  مر آموامگووی
کوواهووش آموووزگوواری

 و هووزار۳۴یووافووت
را آموزگارشللخووم

شولولب  هوایخا  
دوو ک ُپوو مرآمووددوو 

ک مند.مولتب ایدصحیحایننارالایی،آموزشمانشگاهمرالطحمحلیراکاهش
ود ک م،مرکارآموزیوآموزشمررشت مام،آزمونورومیرارقابتی عولوموی های

 الوال ۱۲۹۹فنیبازنگ یومورهآموزشمانشگاهیراکوداهک م.دا هوزار۳۱۱،
مانشوگواهوی۵۴الال یکنف مر۳۱دا۱۲مانشجویاازه ال کوباییبین مو کوز

پوزشوکویمرصدازآنانمرموره۵۴ک م.نزمیکب دحصیلمی هایآموزشعلووم
 مانشجومررشت هن بومند.۲۵۱۳ش کتک مند،و

و کوموبووم بواعوث موتوحوده ایواالت اقوتوصوامی مرهم اینمدت،محاص ٔه
شد.مرگزارشوزارتآموزشهاییمیمشواری آموده۱۱۴۳وپ ورشکوبامرالال

هاومالتورهایمحاص ٔهاقتصامی،کوباب اعتبارمورمنیازاالت:"ب موجشقانون
 ب ایخ یدکاالمربی ونازکشورمالت الیندارم.

بو جزایاالتمتحدهدااندازهوارماتکاالازجاهایمیگ ب  افوزایوشای ملویول
 ونقلمشواراالت.هایباالیحملقیمتناشیازهزین 

راخ یدکاالازالوماگ انواالط باهزین  هایمتورممربی ونازکشور،وارمات
هو کاهشمی از مهد.ب االاسمق راتمحاص ٔهاقتصامی،خ یداقیمخاصوی

 جاییحتااگ جزِءکوچکیازآنالاختایاالتمتحدهباشد،ممنوعاالت.
کوتواب، کواغوذ، االوت:  ووالنوی فه التاقیمض وریواغلشپیدانشودنوی

ابوزارهوایهاییامماشت،کامپیود ،افوزارهمفت چ  شونویوداری۲دصوویو ی، هوای
افزار،لوازمهن ی،دجهیزاتورزشوی،آزمایشگاهی،دجهیزاتآزمایشگاهی،نوشت

هوایمند،الازهایموالیقی،افوزارهآموزاننادوانهایویژهمفیدب ایمانشافزاره
بو هاب ضبطصودیوشنیداری،نوشتارهاوکتاب مالوتو الوی زبانانوگولویو وی،

 هایجایگزینب ایدجهیزات."اینت نت،وقطع 
بویشبااینوجوم،مرنتیج دی مهو هوای  وول مر ازوقوفو  ب ویواری هوا،

هایگوناگونباهدفدوالع اقتصامکوباوبو پوایویمانشجویانب ایانجاموظیف 
الوالیالی مآمامهشده زموانوی بوازه مر ۱۲۲۲انود. ۱۲۹۳دوا مویولویوون۱۲۳،

هوایشانرامرمانشوگواههزارپزشکآموزش۲۴آموخت "کارشناس"ازجمل مانش
الوالمرصدازمانش۳۱پایانرالاندند.زنانکوباب  مر را مانشوگواهوی آموختگان
مرصد۳۲۳مرصدبوم.۲ب اب با۱۲۲۱مامندک اینرقممرالالدشکیلمی۱۲۳۹

 آموخت مانشگاهیبومند.مانش۱۲۹۹کارگ انکوبامرالال
مرصدازدولیدناخالصملیبووم.۹ب اب با۱۲۹۴هزین دحصیلمرکوبامرالال

نواخوالوص۱۲۹۳رقمقابلمقای  مرایاالتمتحدهمرحالحاض  مرصدازدولیود
آمووزش۱۲۹۳،۱۲ملیاالت.کوبامرالال بو  را خووم مولوی بوومجو  مرصداز

شود۱۲۱۲اختصاصمام.مرکوبامرالال ،یکزنکوباییالوارادوبوسکوچکوی
موی بو م.ک گ مشگ انیازایاالتمتحدهازجمل منراازهاواناب شه د یونویودام

فویودلن مص فخواهیم،هادولیدکنندهمیشنیدیمک گفت:"ماکوبایی کنونوده."
 همینالتنانراب زبانآورم.۱۲۲۹کاالت ومرنت تینروزآموزگارمرالال

پایانرالوانودنپسازپی وزیانقیباومانشجویانحقوقمانشگاههاواناراازب 
وکوالوت مورهدحصیلیبازماشتوگفت:"اینمانشجویانکاریجزدحصیلب ای

فو زنودانکارمیگ ینمی آمووزش بو  کنند."مرآنزمان" بق حاکماهمویوتوی
راهونوموایویکارگ اننمی مودرالو  مام"."نصفجمعیت،یعنیجمعیتروالتوایوی،

اینویوافوتو ایب ایه انقیبیمرکشوردووالوعو نداشتند".اوآنرا"مشکلجدی
مان ت."اوگفت:"شماراندکیازکارگ انفنیک ازمانشگاهبیو ونمانندکوبامی

واند...ب  بق هایم ف جامع واب ت آیندب الی می ایک ب وضعیتاقتصامی
الیاالیکشورد لطمارم،ک ازنظ منطقیاین بق بامگ گونیانقیبیمتوالوف

 االت."
رومرایاالتمتحدهوجاهایمیگ اغلشاصیحاتوانقیبرامونی وهایچپ

الازیشهو ونودانمهدک آمامهبینند.دج بٔ کوبانشانمیمورنمایجداازهممی
اردوبواطجوانب ایدیشمرکاریک ممکناالتب ایالوالیالی ممفیدباشدبی

نوابو ابو ینباشد.مرآموزشگاه از حو کوتهایایاالتمتحدهک ال شار هوایانود
امواشوند.ایناصیحاتاگ چ بزرگب ایجدیدمیدهمیاصیحی نو الونود، نظ 

شمواردوانندمرراالتایخدمتب انقیبمرراهباشندک ازاینمنظ انقیبیب می
بویونروند.چنیناصیحادیمیمی مر بو ابو ی گ وتو ش و دوانندشاملدقویوت

وآموزان،ب رالیوشناالاندنگ همانش آمووزش و هایموجوممرالطحجاموعو ،
 مندیهمگانباشند.الویبه هآموزانب هدایتمانش

دست آموزگاران و  انقالب کوبا: بنایى که به
 آموزان بنا شده است دانش

در کوبا نابرابری در آموزش و پرورش دیرزمانی است که 
 پایان رسیده است. به

 
وهاییهامراینجزی همکانآموزشگاه کووبوایوی جووانوان هومؤ  کو  انود

مانوشهایمح وممویآموزانحتااز بق مانش بو ای ودووانونود آمووخوتون
کارآموزیمره نوعکاریک مررشدوبالندگیکوبایخومگ مانیاریرالوانود

۳۹الهمیماشت باشند.چندیپیشمر الووامآمووزی۱۳۲آذرماه، آمووزگوار
یواری کوباییوارمکشورهندوراسشدند.آنانهم اههمتایانهندوراالیوبوا

بو ای ("Yo sí puedo)“دوانمج تنازروشمبتک ان کوبایعنی"بل منمی
کواربو م الوامآموزیبه هخواهندگ فت.اینروشیاالتک مرال اال جهان

فویودلپیداک مهاالت.اولمی االوت. کووبوا مر ماهگ امیداشتروزآموزگوار
پساز۱۲۱۴اشمرب اب جمعیتیانبوهمرهاوانامرالالکاالت ومرالتن انی

"الوالپایانکارزارالوامآموزیب نام  را دواریوخ ریزیشدهب ایآنالال،این
 ایبدونمشکلبی وامی"اعیمک م.آموزش"مرکوباو"منطق 

پوایو  بو صدهزارجوانک ماو لششدهبومندداخواندنونوشتون را ای
ایونبزرگ االنبی وامالاکنمرمنطق  مر مهونود آمووزش هایروالوتوایوی

هوایویهمایشحضورماشتند.اینجوانان،بیشت ازشه هایکوبا،باخانووامه
 ک مند.مامندزندگیومرکارهایکشاورزیکمکمیک ب آنانآموزشمی

ادوحوامیو مه میوگو هاهزارآموزگارماو لش،فوعواالن و کوارگو ی، هوای
۳۱۱زحمتکشانب اینکارزارالوامآموزیمرال اال جزی هپیوالتند.مرپایان،

را۱٫۳۹۱٫۳۴۴هزارکوبایی)ازجمعیت۱۴۱هزارماو لشالوامآموزی نف (
 مندالاختند.مرخواندنونوشتندوان

و مررابط باآموزشوپ ورش،م ممکوباباخوزهماردی،قه مانملیکوبوا
نشو یو نمامآموزشوانقیب،پیوندیاح االیمار ند.فیلیپفون ،ال مبویو 

آمووزش"،۱۲۵۱"مانتلیریویو"مرالال "مربواره مرمع فیکتابخوزهمواردوی
بووم.می مو مم آمووزش آزامی، پوایو  نوی د:"ازمیدگاهخوزهماردی،االاس

دوانمرپایبندییکمولتمرخدمتب شهو ونودانایک میباالد یننشان 
 خومیافتمقدارپویندگیآنمرآموزشم ممشاالت."

مرفیدلکاالت ومریکیازالتن انی هایشمراردباطباکارزارالووامآمووزی
یوکگون غنی،میدگاهخوزهماردیرااین۱۲۱۴شه یورماه د الاخت:"بودون

نوتوواهودمگ گونیبنیامینمرع ص آموزش،هیچانقیبیبارورودکوین پذی 
ه انقیبیاگ ه …  واقعموآرمانمت امفه تندانقیبوآموزشب …  بوم

کونوش از ورزم، اهوتوموام کوارشونواالوانچ بیشت مرع ص آمووزش گو ی
مهندگوانماربیشت یب خورمارباشد،مدی انباصیحیت،وآموزشصیحیت

خوواهود وکارمانانانقیبیبیشت یماشت باشدناگزی ب پیش فتوموفقیوت
۱۲۲۲کندک مرآالتان انقیبکوبامرالالشد."فون ب ایناشارهمی ،۳۲

کومهابی وامبومند،"میانگینمرصدکوبایی مو مم ازالطحآموزشگاهوی دو 
وکیسالومبوم"و"دنهاچندهزار"کومکمرآموزشگاه هایمورٔهراهنمایوی

انوقویبوی۱۲۱۴گفتٔ کاالت و،داآذرماهمیدند.ب مبی التانیآموزشمی مولت
مودرالو هزارآموزشگاهالاختومرهمانحالپامگان۱۵ بو  هاینظامیرا

 دبدیلک موب آموزشوپ ورشکومکاننادوانج میوذهنیمالتزم.
حودومازبینرفت.ب ۱۲۵۳بی وامیمرال اال کشورداالال فوونو ، گفتٔ 

مر۱۱۴کومکمرمب تانب آموزشال گ مبومندو۱٫۲۹۲٫۴۴۴ هزارنوفو 
هایراهنماییومبی التانثبتنامک مند.مرآنزمان،"انقیبمومآموزشگاه

گوییب موجعظویومویهزارآموزگاراضافیب ایپاالخ۳۴آموزشی"باآموزش
مویآموزانیک اکنونمرمبی التانوپیشازمانش میودنودمانشگاهیآموزش

ب بعدآغازشد.مرپیوندبوا۱۲۱۹راهافتام.الومین"انقیب"آموزشیازالالب 
کند،اینم حل خواالتارها"یاممینام"نب ماندیش آنچ ک مولتکوباازآنب 

حوموایوتآموزش بوا هاییشدک ب عدالتوب اب یاجتماعیدأکیدماشتو
واخیقیواجتماعیازمانش آموزانهم اهبوم.آموزشهن گ ت شیوافوت

بواهایآموزشیکانون یوامگویو ی ایجدیدب ایمدمکاریاجتماعیب پاشد.
مهندگانقو اردازگیمراختیارآموزشایب هایمیداری،صودی،ورایان روش

آمووزشویاندرکارانمولتبابه هگ فت االت.مالت گی یازابزارهایکوموک
هامرمحلزندگیمانشوجوویوانسگذاشتنآنایودصوی یومرمالت رایان 

هاافزایشیابدوب ناممرمانشگاهالبششدک ثبت ،۱۲۹۵ایند دیشداالال
آمووخوتون۲۴ و مرصدازمانشجویانمانشگاهمرنزمیکیخان ب یوامگویو ی

بو نوامو  مر هوایال گ مبومند.باوجوماین،مشکیدینیزپیداشد.د هویول
هوایهای بیعیوفناوریالبشکاهشمانشجویانمررشوتو آموختنمانش

رشود مر مانشوگواهوی آمووزش ک وش علومان انیواجتماعیشد.والهم



۷۰۴۷دى  ۶۲دوشنبه   ۷۶    ۷۷۱۱شمارۀ    

االوتمالتمیحقوقمالکیتمعنویب  م وتوقو  آید،بیشت مرنیمک هشمالوی
راحتیب نی ویکارارزانموجوممرکشورهوایماریجهانیب مرحالیک ال مای 

ماریمرگی مردولیدروی،ال مای "اقتصامآزام"نیمک ٔهجنوبیمالت الیمارم.ازاین
کوارودتصیصمانش،الهمبیشت یازارزشافزومهرامریافتمی کندونی وی

ارزشپذی ک عمددًامرجنوبم تق االت،کمالامهوجایگزینی از د ینالوهوم
دنهاب دق یمکارفکو یکند.بناب این،امپ یالی من افزومٔهجهانیرامریافتمی

وفیزیکیمررژیمهاینولیب الدأکیدمارم،بلک نهامهاییباالاختارهاییم اعد
مونوابوعکندداازمانشکشورهایث ودمندمحافظتکندومرعیونایجاممی حوال

هوایعظیم بیعیونی ویکارارزانکشورهاینیمک ٔهجنوبیراب رویش کوت
 گذارم.عظیمچندملیتیبازمی

 
 تولید و کنترل جدید

دوولویودی"بندیباوجومدق یم مر ایگ ت مهک بین"م کزمدی یت"وکارگواه
ماریظهورجهانشکلگ فت االت،ف ایندهایجدیددولیدیک ازمرونال مای 

زماییازنی ویکارودفکویوککنندروندهاییباماهیتمتناقسمارند.مهارتمی
گی ی،شیؤهمعمولمرالاختارکنتو لریزیودصمیمهایم دبطباب نام فعالیت

م وتومو ماریه تند.اینام ب ک منف اینددولیدمرال مای  والیلٔ یکف اینود
هایزندٔهنی ویکارراجایگزیونویژهفناوریگی مک ب دوالعٔ فناوریصورتمی

مانوشکنند.اینف ایندموجشقدرتبیشت ال مای مرکنت لمیمی زیو ا شووم،
کوارهادج میافت جمعیک مرماشین نویو وی اندمرمالکیتال مای ه تندو

شودنویراحتیدعویسد نیازمارموبناب اینب زندهاضاف شدهب آنب مهاردیکم
واالت.اینف ایندیاالتک از  یقآنال مای ب کنت لدولیدمالتمی یوابود

پوذیو شدنییاجایگزیونراحتیمفعآورمک ب وجوممیحالپ ولتاریاییراب مرعین
 شدنباال مای االت.

ایوناند،ب حال،روندهایمتناقسهمیش مرماخلالی تموجومماشت بااین
زماییمجدممرب خیمیگو زماییمریکبتشازدولیدبامهارتمعنیک مهارت

 ورجداگان ازعوامولویوتهایاقتصامهم اهبومهاالت.کارگ انماه ب ازبتش
زموانویبیشت یب خورمارند،زی امانشضمنیآنانرانمی دوانازشانگ فتودوا

نشودهک مهارت قودرتهاب کدهایاالتاندارمشدهماشینیدبدیل کوارگو  انود،
الو موایو  هومویوشو مذاک هبیشت یمررومرروییباال مای خواهدماشت. ماران

بواهاییه تندک بتوانندنی ویکارراب   فدارفناوری و راحتیجایگزینکننود
شومدااالوتوقویلکارگ فت میاینمیدگاه،علموفناوریمره بتشازدولیدب 

گی یخومیخومفناورینی ت،بلک جهتکارگ راکاهشمهند.ولیمشکلب 
 وهدایتآنزی کنت لال مای االت.

حوداقولدولیدمرق نبی ت زیو ا ویکمازدولیدانبوهق نبی تممتمایزاالت،
ویوژگوی، ایون مارم. حویوادوی اهومویوتوی امو وزی یکویژگیکاالهایاخدمات

الازی"ایاالتک باافزومنب خی"ا یعات"و"خصوصیاتف هنگی""الفارشی
آن،شوم.خ یدکاالن ب کاالهایاخدماتدع یفمی دنهاب االاسمورماالتفامه

ارائو ،هاییمانندب ت پ مازیبلک باایده شوکول بندییاروشع ض آنماننود
ازالبکزندگی،عوا فیااح االاتنیزدع یفمی موتوموایوز، گ مم.اینویژگی

هاود جیحمص فکنندگانبادجزی ودحلیول  یقپیگی یم تم دلیی اللیق 
شووم.هاوارائ بازخورمب دولیدکنندگانب ایمریافتواکنشالزم،دع یفمویآن

و ا ویعوات کاالهاوخدماتهممربازارهایواقعیوهممربازارهایاینت نتوی
مویایمارندک ب محتوایف هنگی مروالیلٔ نی ویکارغی مامیدولویود شووم.

ب ویوار چنینمامن کارغی مامینیزالل ل م ادبیوجوممارمک شاملکارگ ان
نوی ی،کارگ انخیقیانی ویکارعا فیک مرماه شاغلمر  احییاب نام 

مر شواغول پو ولوتواریوای کو  حوالوی مر اموراح االی،عا فیوغی هاالوت،
هایپزشکیومرمانییابتشالاختارهایجدیددولیدیعمددٌامربتشم اقبت

بو خدماتدف یحیه تند.ال مای  زیوام مونوابوعوی راهوی مونوظوورماریازهو 
یواهاراب ماشیونمهدوآناالتاندارمالازیوکدگذاریمانشان انیق ارمی هوا

االواالوًاهاییمنتقلمیالی تم ایون کونود. کنددابتواندکارگ انماه رادعویس
مرماریباب ایمداماالتک مرآنال مای م ابق  فونواوری و عولوم کارگیو ی

را دوولویود فو ایونود االتاندارمالازیوعینیتبتشیدنب کاران انی،کنت لشب 
موی ورفزایندهمهد.ولیازآنجاک ف اینددولیدب افزایشمی شووم،ایخیقان 
افوزایوشماریب کنت لک منذهنوف ایندهایفک یان اننیازال مای  هانیز

هاوآمارعظیومهایفناوریجهانحقمالکیتب مامهیابد.هنگامیک غولمی
بویکنندگانمرجهانوازراهد اکنوشالیلٔ مص فدولیدشدهب  مرهوای شوموار

گی ند،چنینرونودهوایویهایاجتماعیرامرمالتمیبازارهایمیجیتالورالان 
راهابدونهیچهزین گ مند.آنشدنیمیمشاهده عوظویوم ا ویعوات ایایون

افوزایوشآورند.ه چ اهمیتویژگیمالتمیب  هایخیقانٔ کاالهاوخودموات
رونودد مییابند،جداالازیکارذهنیوفیزیکیمشوارد وپ هزین می ایون شوم.

ایودهمتناقس،ال مای  مرماریراب ایجامکنت لب گ مشو ا ویعوادوی هوای
بواکند.اینام ن مندمیال اال جهانعیق  موطوابوق کواالی دنهاب ایدولیود

هانیزانجوامهایآیندهآنکنندگانبلک ب ایشکلمامنانتتابمص فانتتاب
 گی م.می

 بروز تضادها در روند کنترل سرمایه بر نیروى کار

 سانجی رویپروفسور 
 

حوفوظ کنت لک منف ایندکار،روشاصلی
موهومروابطال مای  ماریاالت.اینیکام 

ماریاالتزی امنشأوبازدولیدروابطال مایو 
ب بیگانگینی ویکارازف اینددولیدب تگوی

هایمهماعمالکونوتو لمارم.یکیازروش
ال مای ب کار،دفکیککارذهنیوفیزیوکوی

االوت.از  یقالاختارالل ل م ادبیآن ها
فوکو ملیلایندق یم کو  االوت بندینی ویکار،دفکیکک مننیو وهوایوی

الوویکنندونی وهاییک بدونفک ،مالتورالوعومولمی از شوده مامه هوای
الوومکنند.اینگون دفکیکک مننی وها،ب ریزانمرکارخان رااج امیب نام 

عودهروابطال مای االتزی اب اعمالکنت لب ف ایندکارکمکمی ایکونود.
مویهاب نامو شمارازال کارگ ها،مدی ها،ودکنوک اتانگشت وریوزی کونونود

بو نوامو دصمیمگی ندهه تندواردشیازنی ویکارداجزئی هواید ینبتش
کنند.این،هماندیلوری ومیک  حمعمولدولیدیمرق نبی تمرااج امی

کارگ فت شددااالتقیلنیو ویمارب والیلٔ  بق ال مای وفورمی مبومک ب 
وران[راک کنت لیبیشت ب ف ایندکارماشت،کاهشمهود.کارصنعتی]پیش 

هومزی اکارذهنیوفیزیکیمراصنافپیش  از جودا چونودان ورانپیشیون،
 نبومند.

راماریمجبوربوماینالاختاررانابومکندداچنانف اینددولیودیال مای  ای
کونوتو لد ینبتشایجامکندک جزئی هاینی ویکارموجشکاهشعملوی

آختگوید ازآن،آنچ مارکس"مرهمکارگ انب دمامیف اینددولیدگ مم.مهم
نامیدک موجشف ایندیدولیودییامشمولواقعیچیزیک مننی ویکار"می

ماریمارم.ایونهاخصلتال مای ف ضشومک بامرنظ گ فتنهم پیشمی
الواخوتوارهوایم حل ،بامرهم بو  کونوتو ل اعوموال آختگیرالمیک دنوهوا

دوولویودکونونودهپیشاال مای  و هوایماریاالتوال مایٔ دجاریب صنعتگ هوا
مارم.کوچکمرم حل نت تینال موایو  دوفواوت ماشوتونود، کونوتو ل ماری

مرال مای  کوار نویو وی ماریاز  یقدولید،الاختاردولیدیخومرابادق یوم
موی دوولویود شود،کارخان ک موجشبیگانگیکارمره م حل ولحظ ف ایند

 ک م.ایجاممی
 

 تقسیم نولیبرالی نیروی کار
کوارایندلیی اتمشتصمررونددولیدک ب   نویو وی صورتدق یممقیق

زماییاالتک االتقیلکارف میراگی م،م تلزمیکف ایندمهارتانجاممی
مویکاهشمی ازایونمهد.اینف ایندرا،معمواًل،پ ولتاریاشدن روی،نوامونود.

موهوم و ازکارخان ،خطدولیدودق یمنی ویکارب االاسالل ل م ادوش دو 
مر هم ،جداالازینی ویکارفک یوفیزیکیمرجهتدضعیف بقٔ کارگو 

ایوجوامب اب ال مای  حو کوات ایون ماریبومند.ولیواکنشکارگ انن بتب 
موجودمدشکل ادوحوام بووم. هایجدید"نی ویکارجمعی"یایک بقٔ جدید

ازهاوکارگاهکارگ انمرالطحکارخان  بویوشوتو  ها،مبارزٔهصنفیب ایالهوم
چوانو  دشوکویولارزشدولیدشده،"مالتمزممنصفان "،حوق و جوموعوی زنوی

 وبوقؤ هایکارگ ی،ازنتایجیک"پیماناجتماعی"بینال مای ادحامی  و مار
هایشاملرفاهاجتماعیفورمی تیوکینزیاعوموالکارگ بومک مرالی تم

بو هاب شدندووجومآنمی ملیله اسازجذبروزافزونزحمتکشانجهان
چونوانالیاالت جوموعوی" "کوار گ وتو ش هاوکشورهایالوالیالی تیبوم.
ح ابآورمن بقو اندازشدک هم نی وهایالیاالیق نبی تمجزب  نین

 اینداشتند.د ینبتشازدومهم ممچارهکارگ مرمقاممهم
شدتکاهوشهایا یعادی،هزین هماهنگیدولیدب بااالتفامهازفناوری

یافت.مرنتیج ،دق یمنی ویکاروجداالازیکارفک یوفیزیکیمرفو ایونود
االواسدولیدمی دواندمرال اال جهانگ ت شیابد.موجومیتنولیب الی مب 

کوارنظامماموالتدنی ویکارمرماخلوبینکشورهابابه ه نویو وی گی یاز
حوقووقمتمایزوپ اکندهوباایجامآزامالازیجدیدمارایی ایوجوام هااز  یوق

الوپواری"مالکیتب منابعمشت کومنابع بیعی،امام می مو ز یابد."بو ون
 و یوق جهانیو"ب ونالپاری"ازابزارجدیدامپ یالی مه تندک ال مای از

کشوورهوایهاارزشاضافیراازه منفذوگوش جهانمیآن مکد.فونواوری
کشوورهوای ارزان پیش فت نیمک ٔهشمالیهم اهبانی ویکارومنابع بیعوی

دوقو ویومنیمک ٔهجنوبی،امپ ادورینولیب الال مای رادشکیلمی مهند.ایون
و فونواوری نی ویکارجدیدجهانیاالتک مرآنکشورهاینیمک ٔهشمالوی

ومانشرادامینمی کوار کنندوکشورهاینیمک ٔهجنوبیدأمینکنندهنی وی
الوایو  منابع بیعیه تند.مانشیک بیشت ازراهثبتاخت اع،حقامتیازو
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میلیارم۱۲۲دا۱کنونیایاالتمتحدهدنهاب اییکآدشبارپاد یوتباقیمتحدوم
 مالر۱۲۳مالروشمارنامعلومیازموشکباقیمته کداممرحودوم مویولویوون

رومالامان دحویلمامهشدهبو االت.ب ایشتاباندندحویلاینمحمول گمانمی
 جاشدهوباالامان میگ یازآلمانجایگزینشوم.له تانب اوک اینجاب 

نوگوهوداری و همچنینب ایآموزشنظامیاناوک اینیب ایکارب ت،دعمویو ،
از۱۳الامانٔ پاد یوتمرقیاسبا ب ویواری بو ای کو  آمووزش ماهمعمولبو ای

کارک مهایم دبطوپیچیدهالزماالت،بایدمورٔهآموزشوی ضو بوتوی مواهو ۳ای
شووم،ریزیشوم.اگ به هدتمینیب نام  آغواز ب ماریازآنبناباشده چ زومدو 

الزمگ یلنی وهایکارآموخت نادوازمیگ کشورهایا"پیمان کاران"ایاالتمتحده
دویفویدواندخط گذرازخطخواهدشدک می جوویوانؤ ق مزهایروالی وکنوش

هاوپهوپوامهوایروالی راب منبالماشت باشد.افزونب آن،ازآنجاییک موشک
مهند،یکالامان مفاعییگان مربهوتو یونروالی ال اال اوک اینراهدفق ارمی

شوهو دواندازشه کیفوپی امونآنیانقط حالتمی موانونود هایمهممیگ ی
جونوشاومالامحافظتکند.نارالایی افوزاریهایمیگ ینیزوجوممارند.چونویون

ازنمایدغلب گون ک ایاالتمتحدهآنرامیآن آن فوازی ناپذی نی ت.رامارآرایٔ 
آنایالویب خیرامارهایماهواره روالویو  بو ایخاصکو  را مویهوا بو مکوار

هاییمقیقهدفق ارگی ند.اگو چو دوانندباالیحشوموبناب اینمیپذی میرؤیت
نومویایممکناالتچندمقیق ب گی یچنینهدف اموا رویمرازابکشود، دووان

وپاگی ح ابک مک مراینمودتد ومالتهایبزرگانتقالالامان پاد یوتونقل
هارایوکایکافیازاصابتبگ یزند.رهب اناردشومولتروالی پاد یوتاندازهب 

 انگارند.الامانٔ ف دوتوبی ونازرمهمی
االوت.مشکلمیگ هزینٔ کارب تالامان  هایپاد یوتمرصحنٔ میداننوبو م

مشوواراردفاعباشناالٔ راماریکوداهب هدفق ارمامنپهپامهایکم کوافوی اندازٔه
یوکاالت،وازالویمیگ روشناالتک کارب مموشک از هاییباهزین بویوش

ویژهاگ الازاالتب هزارمالریمشکل۳۴دا۱۴میلیونمالرب ایال نگونیپهپام
جونوگونوده مامن قو ار هوایب ایدکمیلکارب مویاال موشکنیازباشد.هدف

مهد،ومیگ اینک هدفقو ارقیمتبهت ینن بتفایدهب هزین رانشانمیگ ان
 مامنچندینموشکنیزالامهنی ت.

 راهبردی اهمیت سیاسی
ایوندصمیمایاالتمتحدهب ایارالالپاد یوت گو فوتون هاب اوک اینبامرنظ 

ماشوتو د اهمیتیالیاالیهاشایدبیشنارالایی راهب می)االت ادژیکی(دانظواموی
مهندهدمایلایاالتمتحدهب ایافزایشباشد.اینام ب ایاوک اینوروالی نشان

خوطو اشمرجنشوباالب مندواناییالطحفنامرگی ی وریاوک اینحتامرصورت
میودگواه دشدیدجنشاالت.اوک اینبارهاب ایاالتمتحدهاعیمک مهاالتک بوا

یواایاالتمتحدهمرندامنجنش جونوگونوده افزارهاییپیش فت مانندهواپیماهای
بو افزارهاییک میهایمورُب مب اوک این،جنشموشک زمن دوانندب ایض بو 

جونوشخاکروالی ب  آغواز الوطوح کارب مهشوندوخط دشدیدمرگی یراحتادا
 ایباالبب ند،موافقنی ت.ه ت 

فو ومگواهاکنونحمل ب هدفاوک اینهم موانونود هوایهاییمرخاکروالی را
ایون از نظامیریازانوالارادوفواقعمرچندصدکیلومت یم زموکشورک پیش

هواشوممرآنایمیدهمیهایمورُب مانگلسک مردصوی هایماهوارهبمشافکن
انودهاییک مراینحمل االتفامهشدهشدندنشان گ فت االت.الیحماریمینگ 

جویان روالی ،همان ورکو مشتصنی ت.بدیهیاالتک ه گون اقدامدیفی
جونوش مرخوواالوت بو  را افوزارهوایویمربمبارانموشکیکیفرخمام،اوکو ایون

کند.ایاالتمتحدههمچناناوک ایند ازایاالتمتحدهوغ بد غیشمیپیش فت 
کنود.وگودشویقمیراب المترویارویینظامیباروالی وبازماشتنازه گون گفت

مرخواالتاوک اینب ایمریافتالامانٔ پاد یوت،باهمٔ کمبومهایش،گامیمیوگو 
اشد مرحالتکیالویوکمرباالب منمرجٔ مرگی یوب بازیگ فتنقدرتبزرگ

الوایو االت.اوک اینمرپیدانک و زرهوی، خوومروهوای آبو اموز، هایپیش فوتؤ 
افزارهایآم یکاییاالت.بازهمباه گون کاراییمرصحنٔ جنشاوک انهو جنش

مرد میددواناییض ب اندازهک باشد،بی را زنیاوک اینراافزایشمامهوموقعیتش
کو زنیدقویتخواهدک م.امامشکل،موضعزیامهچان  االوت خواهانٔ زلنو وکوی

دوقوویوتآم یکاواروپاآن امامنمیزندوبامریافتجنش افزارهاییپیش فت بیشتو 
شوم."  حصلح"اخی اوک اینخواالتارخ وجکاملروالی ازمنطق مونباسومی

جونوایوت۱۲۹۲شدهب خاکروالی مرالالحتاازک یمٔ ضمیم  هوای،محاکمو 
االوت.جمهورپودینومیگ مقامجنگیرئیس هایروالی ومریافتغ امتجنگی

ب یاربعیداالتک اوک اینب موقعیتیازپی وزینظامیمالتیابدک بتواندچنین
هایویهاییهنگفتعملیالازم،امادیشهاییرابدونمتحملشدنهزین ش ط

ویابیب اینهدفک ب ایمالت موتوحوده هاباپشتیبانینظامیوالیاالیایاالت
مرگویو یاشانجاممیپیماناناروپاییهم دودریوجوی گی م،دنهاب المتافزایوش
 شوم.روموحتامامنزمنب واکنششدیدروالی راموجشمیمی

اززمانآنف ارالیدهاالتک ب  جایدشدیدوگ ت شمرگی ینظامی،وجودا
مامناینک چ ک یم ئولیتبیشت یمرامامٔ آنماشت ،گفت وگوهاب ایپایان

 ب جنشآغازشوم.

 سامانٔه موشكى پاتریوت ایاالت متحده براى اوکراین

موتوحوده،مر ولالف پ هیاهویزلن کیرئیس جمهوراوک اینب ایاالت
ارالوالوی اینکشوراعیمک مک الامانٔ پدافندموشکیپاد یوتمرمحموولو 

خوواهودافزارهایپیش فت اخی جنش ک اوک اینمرخواالتک مهبومشوامول
بوم.پسازگذراندنف اروندهایالزمب ایدکمیلوارالالاینمحمول اعیم

ایواالترالمیآننیزصورتخواهدگ فت.اوک اینبارهاازغ بوب  از ویوژه
چو متحدهخواالت االتمررالاندنالامان  هایپدافندهواییب اوک اینهو 

هایموشکیوپهپامیروالی مرمیانالای کارشوم،زی احمل زومد مالتب 
فو اوانهایف اهمهاب بتشزی الاختهدف آالویوش الازیان ژیاوک این

هومرالاندهیاآن و اعویمهارانابومک مهاالت.ایاالتمتحده پویوموانوانوش
مراینکپیش فت یپاد یوتهماندک الامان ک مه د ینالامانٔ مفاعموشکوی

بیشب هم متحدانایاالتمتحدهمرنادووجاهایمیگو وجهاناالتوکم
مارخاورمیان ف وخت شدهاالت.اوک اینازمددیپیوشازجمل کشورهایپول

خوواالوتواروجدایازکمک هوموواره موالوی، و د ولویوحوادوی هایمریافتی
ازگفتٔ رییسافزارهایبیشت بومهاالتوب جنش جمهورآنزلن کیبویوش

نیازمارمدواهاییپیش فت ویژهالامان ها"ب ها،الیحها،الیحهم ب "الیح
یوارین  دنهامرمفاعازخوممرب اب روالی بلک پی وزیاوک اینب روالی نیوز

کوموکب الاند.غ بوب  ارالوال بوا نوظوامویخصوصایاالتمتحده هوای
مووشوکالتاوت مویوانمندان مرقالشدوپتان ، کوودواههوای و وُبو م ُبو م،
مرخوواالوتهایا یعادیوهدفالامان  ایون هواگی یمبتنیب ماهوارهبو 

الو بوازاند،اماازدأمینهواپیماهایجنگندهیاموشکپاالخمامه هایمورُب م
زاییودشدیدجونوشدواندب دنشافزارمیاینملیلک ایننوعجنشاندب زمه

ایواالت،حتاداالطحدهدیدجنشه ت داالطحیناخواالت  ای،مامنبزنند.
ازمتحدهممکناالتالامانٔ پاد یوتراجنش افزاریمردشدیدجنشوگوذر

عو ضؤ ق مزهایروالی نبیندبلک الیحیددافعیبیابداماباایونخط حوال
الامان پدافندپاد یوتب اوک اینبدونشکازالویب یاریگامیُپ اهمیوت

مویوداندلقیمی شوم.ایننوشتارمربارٔهاث وی انگ الامانٔ پاد یوتب صحنؤ 
نب موهمچنیناهمیتدصمیمایاالتمتحدهمرگ ت شراهب میمرازمدت

 پ مازم.جنشمراوک اینب ب رالیمی
 موشکی پدافند پاتریوت  سامانهٔ 

هودف" بو  ب وتون راه الامانٔ "پاد یوت"یا"راماررمگی یآرای فازیبو ای
(MIM-104 Patriot) ک ازالویش کتام یکایی"Raytheon" احوی  

جونوگونوده،شده،الامان  هوواپویوموای بو ابو  مر ایاالتک اززمینب هوا
کند.اینالامان مرابتوداهایک وزمفاعمیهایبال تیک،وموشکموشک

بواب ایپدافندضدهواییآغازب  شودن رو مر رو بو ای الوپوس و کارک م
ضودهایبال تیکداکتیکیبهین موشک الازیشدواکنونالامان اصولوی

 روم.شمارمیموشکیاردشایاالتمتحدهب 
اینالامان ازال الازهاصلیب الاخت شدهاالتک مشتملب یکالامانو 

هایشلیوکیابیرامارییکپارچ ومرگی یباهدفاالت.اینالامان مؤلف ره
ازگ راکنت لوهدایتمیوپ داب خواص کند.روشننی تک کدامنموونؤ 

مانیمک مرالامان پاد یوتب ایدحویلب اوک اینپیشنهامشدهاالت،امامی
آن PAC-2نمونٔ پاد یوت )دواناییپیش فت پاد یوت(اغلشمره پو دوابوگو 

،چهاریواPAC-3هایجدیدشوم،مرحالیک نمون چهارموشکنصشمی
موی۲۳یا۱۳هشتپ دابگ ه تندک مرمجموع حومول کونونود.موشکرا

مرهایجدیدد ینچیدماناینالامان عباردنداز:ازرمیابیهدفدوانایی هایی
جوز۲۳۴داباالیاردفاعمتوالط و اردوفواع کوم مرج وهمچنینپهپامهای

هایرمگ یزیوهایالکت ونیکومیگ ویژگیها،ضداختیلمرمالتگاهاین
کو جاینمون هایبا"اصابتکشنده"ب هدفب شلیکموشک هایپیشین

ودنهانزمیکهدفمنفج می عومولویوات بو ای شدند.ه آدشبارپادو یووت
از۳۴خدم نیازمارم.ُب مآنداشعاع۱۴۴ماریب نگ  کیلومت االت،یوعونوی

 دواندمحافظتکند.کیلومت می۱۳۴قط ایب منطق 
الو هاییک ب ایارالالب اوک اینمرنظ گ فت شودهالامان پاد یوت  انود
وهایپدافندهواییه تندک پیشب اب ُب مالامان  د ازالویایاالتمتحده

بو ابو متحداناروپاییآنع ض شدهبوم.ایننوعالامان  مر هاهموچونویون
هایک وزب یوارشانازبیشت موشکهایبال تیکک ال عتنهاییموشک

هایپاد یوتکنند.بااینوجوم،الامان باالد االت،پدافندمطلوبیف اهممی
بواوج مرجنشاوک اینال نوشتهیچب  را اوکو ایون  اردوش و الازنی تند

 الازند.هاییب یارروب ومیچالش
 افزارها اثر بودن ای  گونه جنگ بی

مرپیمانانششماراندکیالامان ایاالتمتحدهوهم هایپاد یوتاضوافوی
مراختیارمارندواگ ق اراالتدعدامیازآن هاب اوک اینمامهشوم،افزایش

هاماهدولیدآن مالری۱۲۲ها ولخواهدکشید.پیشنهامکموک مویولویوارم
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نی وهایراالتماخلی،وحکومتنظامیانشکلگ فت وهدفشدحکیمنهایوی
نام رژیمنظامیفعلیمرقدرتمولتیاالت.دوافق مر کو  مالواموبو ۵ایهم

کند.ب همین[امضاشد،آشکاراهمینهدفرامنبالمی۱۱۴۱آذر۱۱[  ۳۴۳۳
ملیل،اکث م ممعامیالومان،ک کامًیموضوعب ایشانروشناالت،اهمیتی

 ب آندوافقندامند.
هایحکومتنظامی،بقایای"نی وهایآزامیودلیویو "،نام راژن الآندوافق

ازشمارامضاک مندک پیشوچندالازمانالیاالیومدنیانگشت بوتوشوی د 
 اند.الم لمین]مرمورانالبشی [بومهرژیماخوان

مامندظاه اتدومه ییمرال اال الومانعلی ایندوافقدق یمقدرت،والو 
 گی م.روزشدتمیندایال نگونیقطعیحکومتنظامیان،امام مارموروزب 

الو کووبآمیزاخی رانی وهایامنیتیب   زوحشیانو دظاه اتم المت ای
و۱۲۴کمک مند،ک ب کشت شدنمالت نوفو ، هوزاران شودن زخوموی نفو ،

دوومهبازماشتخومال انٔ صدهانف منج شد.ایندظاهو ات میوگو هوای و یوی
هایمقاومت"م ممیمحلیهماهونوشهایم ممیم دبطباآنرا"کمیت کنش

الوازموانورهب یمی میوگو  وکنند.حزبکمونی تالومانو موتو قوی هوای
 کنند.هامیمموک ادیکحمایتفعالیازاینکمیت 

 مالواموبو  بو ۳۴۱۹دظاه اتاخی ب مناالبتچهارمینالالگ مقویوام کو 
وهایرژیماخوانال نگونیالبشی منج شدوپای  الم لمینرال زاند،باشوّدت

حوکووموتحّدتامام مارم.هدفاصلیایندظاه اتدومه بو  مامن ییپوایوان
 جایآناالت.مموک ادیکب -نظامیانوب ق اریحکومتیصالحوکامًیمدنی

دوانگفتک نب مومبارزٔهاصلیب ال م ی دوالعٔ آیونودهب  ورخیص می
ب  ورعموده-هایخارجیالومانوالگوییاالتک انتتابخواهدشد.قدرت
نوموایونودگوی-آم یکا،ب یتانیا،ادحامیٔ اروپا،واماراتمتحدهع بی باهمکواری

الازمانمللمتحدمرالومان،وهمچنینادحامیٔ آف یقاومتحدانمحلیآنهوا،
مولوتایالویواالویمردیشب ایپیشُب ممصالح  بو قو اری شوامول کو  انود

موغی نظامی،شورایقانون گذاری،وشورایمفاعوامنیتاالت.ایننوهوامهوا
الالب الومانحکومتخواهندک موپسازآن،بایدانتتاباتال اال یبو گوزار

 شوم.
شوده رالوم امامهماالتمراینجادأکیدکنمک مرچندالالاخی ،عامتیوا

الملولویهایبینآورند،قدرتهاب وجوممیاالتک پسازه بح انیک ژن ال
کنندک دامّددیب ق اراالوت،ییب ایکارگزارینوعیدوافقمخالتمیومنطق 

مویولیژن ال کونونود.هابازپسازمّدتکوداهیحتیهماندوافقراهمنقس
۳۴۱۹عامژوئنایازاینچ خ مرپیقتلنمون  مام؛۱۲۹۲]دواب وتوان رخ ]

مویوداندظاه کنندهمردظاه ادیم الوموت۲۴۴هنگامیک بیشاز مر آمویوز،
بو ایمقابلمقّ اردش،ب   زوحشیان  واقوعو ، آن از پوس ایکشت شودنود.

مشوارکوتحل وفصلبح انیک ب وجومآمدهبوم،وب ایدوافقب ال دق یمو
آن قدرتمیاننظامیانوغی نظامیان،الندیقانونیب امضارالید.امابارهامر

دوقوویوتالنددلیی هاییمامهشددانفوذژن ال ها،مرچارچوبدوافقپیشنهامی،
مرشوم.مرنهایت،ژن ال زیوامی هاحتیهمینالندقانونیراهمک دلیی های

 کامًیکنارگذاشتند!۳۴۳۱آنمامهشدهبوم،پسازکومداینظامیاکتب 
هایییکازدوافقاندوهیچهایخومعملنک مهنظامیانحاکمه گزب وعده

انودهایغی نظامیامضاکو مهراهمک باگ وه

 هاى  ها و درس نگاهى به تجربه
 انقالب سودان 

تفسیری از فتحی فاضل در چهارمی  سالگرد آغاز 
 انقالب سودان 

 
چهارالالپسازقیامم ممیمرشه "ُاممرمان"مرمالاموبو 

بو ۱۲۹۱]آذر۳۴۱۲ [،ک آغازالل ل وقایعیبومک مرنهایت
بوهوار مر قودرت بی ونک منعم البشی ،میکتادورالومان،از

میوگو ۱۲۹۲]ف ورمین۳۴۱۹ بوار الوومان [منج شد،امو وزه
 هایضّدمولتیعظیمیشدهاالت.هاوناآرامیع صٔ اعت اض

و مرال اال کشور،دظاه اتبزرگیعلی حکومتنوظوامویوان
االوت.۱۱۴۴]آبان۳۴۳۱رهب انکومدایاکتب  شوده [ب گوزار

بو  گوذار پویوچویودٔه کومداینظامیانباعثدعلیقروندمشوارو
شود. الوومان بو  االوتوبودام مموک االیوخط بازگشتآشکوار

عومو کومداچیانمراالاسهمانعناص باقوی رژیوم از موانوده
رژیومالبشی وک انی آن بوقوایوای حوفوظ انود.اندک خوواهوان

آمیوزهایم ممیب کومداباواکنشمممنشان وخشونتاعت اض
شودهنظامیانواب ت ب حکومتکومداروبو پلیسوانواعشب  رو

 االت.
الوالوگو م۱۱۴۱آذر۳۲مالامب ام ال]۱۹روز [،ک مصامفباچهارمین

مرپیماییآغازقیامم ممیمرالومانبوم،"راه هایمیلیونی"م ممب گزارشد.
بو آنروز،دظاه کنندگانمرشه هایال اال الومانب خیابان دوا هاآمدنود

و "دوافقمشارکتمرقدرت"اعت اضکنندک پیشازآنبیننظامیانحاکوم
خوواهوانهایالیاالیراالتحزب گ اصورتگ فت بوم.همچنین،معت ضان

 وپیگ مقانونیآنهاه تند.۳۴۳۱ب کناریکاملرهب انکومدایاکتب 
حومولؤ حکومتب ایندظاه اتواکنشوحشیان  اثو  بو  مام. اینشوان

 موعوتو ض۱۹۹نی وهایامنیتیوپلیس،فقطمرال شه االتانخار ووم،
عوده ایون مج وحشدند.ب گزارشانجمنپزشکانالوالیالی تالومان،از

شودنود.هاب مهمیهاومرمانگاهنف بایدب ایمرمانفوریب بیمارالتان۳۳۳
 هامرمانک مند.عدٔهزیامیرانیزمرمانگ انماو لبانمرخیابان

الوومانوی"یکیمیگ ازگ وه هایپزشکیب نام"کمیتٔ م کزیپوزشوکوان
(CCSD)  هایاالتانمعت ضفوریب بیمارالتان۱۵۵دتمینزمهاالتک

زخوم ازخار وممنتقلشدندوافزومک مونف ازآنهاب علوت نواشوی هوای
یوک کو  اصابتگلول ب عملج احیفورینیازماشتند.گزارششدهاالت

 معت ضنیزچشمخومراازمالتمامهاالت.
گوازهدفق ارمامنعمدیچشممعت ضان،شلیکم تقیمقو وی هوای

بو اشک صوودوی نوارنوجوک( )یوا آورب ال دظاه کنندگان،وحمل بابموش
شودهمعت ضانیک ب اث شلیکگازاشک آورب حالتخفگیافتامهونادووان

 اندک گزارششدهاالت.بومند،ازموارمی
الوومانشه مرمیگ االتان۱۳کممرچنددظاه اتبزرگنیزمالت هوای

مو کوز صورتگ فت.ازجمل مرَومَمَدنی،م کزاالتانالجزی ه؛بورالوومان،
هوایویاالتانمریایال خ؛عطب همراالتانرومخان نیل؛وهمچنینشوهو ک

ماخولویمرُک ُمفانجنوبیومارفورجنوبیک پیشازآنصحنٔ جنوش هوای
 بومند.

خواه سودانی و فعال صنلن ، از  فتحی فضل، سیاستمدار ترقی
بنیادگذاران شورای صل  و همبستگی سودان، و منعناون صندر 

، در منورد تنحنوالت (ICTUR)المللی حقوق سندیکایی  مرکز بی 
های اخیر در سودان رخ داده است، تفنسنینری  مهمی که در هفته

در اختیار نشریٔه ما قرار داده است که در ادامه ]ترجمٔه فارسی آن 
 خوانید. را[ می

 
***** 

الو االو م ممالومانبارمیگ ب خیابان شوهو هوای هایپایتتتومیگو 
موتوحودان کشورآمدنددامتالفتومبارزٔهخومراباامامٔ حکومتنظامیانو

گ ایآنهانشانمهند.معت ضانهمچنیناعیمک مندک باه دیشیراالت
و ممووکو االوی الوموت ب ایعقیمیام دومک منپیشَ ویانقیبیم ممب 

بو ایب ایآنک مهپیش فتواقعی،ک داکنوننب مجانان  اندوب آنهاامیود
 مهد،مبارزهخواهندک م.ایبهت میآینده

وقف ب ایمتوقفومعکوسک منموجپیوشو فوتهایاردجاعیبیدیش
قودرتمرالومانرامرائتیفدنگادنگیمی خوارجوی،دوانمیدک بین هوای

ی سالگرد آغاز انقالب سودان،  پیمان   راه  مردم سودان به مناسبت چهارمی 
ی
های میلیون

 ۱۰۴۱آذر  ۸۲

  ۷۵ ادامه  در صفحه 



۷۰۴۷دى  ۶۲دوشنبه   ۷۵    ۷۷۱۱شمارۀ    

کومدایی اقدام ک من محکوم ضمن نیز ب زیل کنگ ٔه معاون و کمونی ت حزب
هایانتظامی،ک یانتوان تندگ ایان،ازمولتخواالتمرمورمپلیسومیگ الازمانراالت

گ ایانجلوگی یکنندیاحتیباآنهاهمدالتیک مند،دحقیقکاملیکند.اوازیورشراالت
اندیاالوءنّیتکفایتبومهگفتاگ ثابتشومآنهاییک بایدحافظنظموامنیتباشند،بی

 اند،آنهانیزبایدمجازاتشوند.ماشت 
حتیص یح ایالتیحزبکمونی تمرب ازیلیا ب کمیتٔ  د ازاینبوموانگشتادهامرا

الویاالتانداروم ئولامنیتمنطقٔ فدرالگ فت.مرزمانیورش،االتاندارمرم خصی
اینک کومداگ انپیشاپیش با بوموم ئولامنیتمنطق هممرم خصیمرفلوریدابوم.

اینم ئوالنهیچاقدامپیشگی ان  اعیمک مهبومند، اینک مهبومند.حتینّیتخومرا
هایمحلیهیچاقدامیادوبوسُپ ازمعت ضانب پایتتت،مقام۱۴۴پسازورومبیشاز

بول ونارو حامیان از ک  مولتی، م ئوالن این مو ه  نک مند. آنها ک من متوقف ب ای
 اند.ه تند،مرحالحاض ازکارب کناریادعلیقشده

ژانوی  کومدایخومشمر با مشاب  دیشکومدایی مورم د امپمر مونالد آم یکا، مر
پ  ژایی بول ونارو،ک عضوپارلمان۳۴۳۱ ق اربومد امپومشاورانشبا الکوتک م.

ریاالت مورٔه مر ب زیل، حزبراالتاف ا ی"لیب ال" میقاتکند. جمهوریب زیلاالت،
بزرگ ام وز، همین دا و حامیبول ونارو و النا و مجلسنمایندگان مر ف اک یون د ین

 الیاالیبول وناروبومهاالت.
 (PCdoB)حزبکمونی تآم یکانیزضمنبازدابمامندحلیلحزبکمونی تب زیل

 البک ب  فاشی تی "کومدای ب زیل، اوضاع ]۳مربارٔه علی ۳۴۳۱ژانوی  آم یکا[ مر
 مموک االیب زیل"رامحکومک م.
هایمت قیمنتتشهایپیشینآم یکاک ال نگونیمولتمرواشنگتن،ب خیفمولت

ک مند،جوبایدن،مامندیاحداقلآنرادأییدمیمرآم یکایالدینرایاخومشاند دیشمی
میرا"یورشب مموک االی"خواندوگفت۱۲هایروزجمهورکنونیآم یکا،شورشرئیس

 ک مشتاقان منتظ امامٔ همکاریبالوالاالت.
فزاینده اینحال،جوبایدنزی فشار محکومبا را ایاالتک فقطدیشب ایکومدا

می،خانمالک اندریااوکاالیو۱۲نکندوعلی خومبول ونارواقدامکند.همانروزیکشنب 
کورِدز،عضومجلسنمایندگانآم یکاازحزبمموک ات،مردوییتینوشت:"نزمیکب مو-

آم یکامورمحملٔ فاشی ت ق ارگ فت،میالالپسازروزیک کاخکنگ ٔه بینیمک ها
کشور]آم یکا[دیشمیجنبش ب زیلهایفاشی تیمرخارجاز مر را کنندهمانکار

بکنند."اوخواالتارآنشدک آم یکا"اعطایپناهندگیب بول ونارومرفلوریدارامتوقف
مین  از ایلهانُعَم  جمل  از نمایندگانحزبمموک ات، از چنددنمیگ  و او الودا،کند."

ویزای ک  خواالتند بایدن از کالیف نیا، از داکانو مارک و دگزاس، از کاالت و خواکین
 بول وناروراللوکندواوراب ب زیلبازگ مانددامرآنجامحاکم شوم.

انگشت اگ چ مولتب زیلهنوزهیچحکمبازماشتیصامرنک مهاالت،لوالماالیلوا
ادهامراب الویبول وناروگ فتک مرمیامی،مرایالتفلوریدااالتوگفت:"اینشتص

  یقرالان  از ازب انداز... هم  االت. پیشب مه ب  را میامیاینکار هایاجتماعیاز
 جمهورالابقخب مارندک اینکاررادشویقک مهاالت."هایمتعدمرئیسالتن انی

ب  ک  معتقدند الیاالی شک تدحلیلگ ان شتصیترغم انتتابادی مانندهای هایی
د امپوبول ونارو،خط فاشی مهمچنانروب افزایشوگ ت شاالت.پائولوکالمون،

مانشگاهب ازیلیا،می می[دیش۱۲بارام وز]گوید:"وقایعاالفاالتامعلومالیاالیمر
ف یبانٔ ثباتک منمموک االیونشانمامک دندرویخومکامان وعواممیگ یبومب ایبی

رئیس بول ونارو، ف ماندهی زی  ب زیل اف ا ی آم یکایراالت 'د امپ و الابق جمهور
 الدین'،همچنانفعالاالت."

حزبدومٔهای اننیزال پیچیازپذی فتننتایجانتتاباتالالماخی مرب زیلودواللب 
کند.نب میک مرب زیلمرج یاناالت،اقدامکومداییعلی مولتآنکشوررامحکوممی

ال مای  پیکار بقادیزحمتکشانبا آشکارمیگ یاز مارانوکارگزارانفاشی تونمونٔ 
بازوهایال کوبآنهاالت.چنیننب میرامرمیگ کشورهایآم یکایالدین،ازجمل مر
کشورهای از مرشماریمیگ  نیز و نیکاراگوئ ، وشیلیومکزیکو پ و حالحاض مر

ال مای جهان، شاهدیم. اروپا، جمل مر دواناییاز خومهنوز هایماریب ایحفظاللطٔ 
رغمف ازوف ومهایگاهخونین،اقتصامیونظامیچشمگی یمارم.ولیمرنهایت،وب 

 نی ویعظیمزحمتکشانجهاناالتک ب ایننظامناعامالن پی وزخواهدشد.
 

)در تهیٔه ای  مطلب از منابع متعدد، از جمله وبگاه وابسته به حزب 
 کمونیست آمریکا، بهره گرفته شده است.(

 

 ادامۀ اقدام به کودتاى فاشیستى ترامپى ...

نامٔ کنونینیزازاینقاعدهم تثنانتواهداند.دوافقرعایتنک مه
بوم!ایندوافقبندهاییمارمک مبهماالتودف ی هایمتفاودوی

بو دوانازآنهاک م.ب ایمثال،میمی مو بووط دوانب بندهایوی
ب این۳۴۱۹اج ایعدالتمرپ وندٔهج ایمم دکششدهازآوریل

الواشارهک م.ب ماشتحکومتنظامیازاینبندهاایناالتکو 
م وتوقویوموًا کو  را عدالتیعنیک آنهابایداف  انوال بازانوی

اندمؤاخذهکنند.اماخواالوتم دکشخشونتعلی معت ضانشده
یوعونوی-هایآنهاایناالتک مقص انواقعیق بانیانوخانوامه

وشتصیت مارنود، مالوت هایبلندپای وارشدیک قدرترامر
و-مهنودمجوزومالتوراعمالخشونترامی موحواکومو  بوایود

عواممجازاتشوند،ن ال بازانونظامیانرمهپایین.پسازقوتول
اشظاهو ًا،یککمیتٔ قضاییدشکیلشدک وظیف ۳۴۱۹ژوئن

هابومند.باایونپیگی یومحاکمٔ ک انیبومک م ئولخشونت
و حال،نزمیکب چهارالالازآنزمانگذشت االتودحوقویوق
هوم مشوتوصوی ب رالیهنوزامام مارم،وکمیت ب هیچنتیجٔ 

حواکومن الیدهاالت.دج بیاتگذشت ثابتمی کندک نظامیوان
کو مهوج قصدندارنددوافقهیچب  رعوایوتهاییراک امضوا انود

کو هاییص فًاالازوکاریبیکنند.امضایچنیندوافق خاصویوت
کو -هاازآنب ایالاکتک مندظاه اتاعت اضیمو ممژن ال

موینظامیانرامجبورب واکنشوعقش مووقوت -کونودنشیونوی
کنند.مرواقع،آنهاازاینشیوهب ایوقتخ یودنب ماریمیبه ه

واالتفامهمی کنندداموباره،مرف صتیمناالش،کارخومرابکنند
 بارمیگ دوافقرانقسکنند.

حوکووموتنامٔ کنونیمرظاه راهراب ایشکولدوافق گویو ی
اهو ممدنیهموارمی واقوع مر ولوی قودرتکند، اصولوی هوای

موی بواقوی کو همچنانمراختیارشورایمفاعوامنویوت موانود
و متشکلازرؤالاینی وهایم لح،نی وهایپشتیبانیالو یوع،

 هایامنیتیاالت.الازمان
دوومه مرمرعینحال،حکومتنظامیانبامقاومتقوا وع هوا

هامواج االتواالاالًافلجشدهاالتوقامرب امارٔهکشورخیابان
کو نی ت.ام وزهنظامیانمرقدرت نودارم وجووم اندامامولوتوی

وکشورراآن ورک بایدوشایدامارهکند.نی وهایبین المولولوی
الوومانکننددامصالح ییدیشمیمنطق  بو  را ایالویواالوی

ژنو ال بویون قودرت ودحمیلکنندک هدفشدق یممجدم هوا
غی نظامیاناالت،امااینروشمرگذشت نتوان ت االتبح انوی

 شوم.د میروزوخیمراحلکندک روزب 
موالوتایک نی وهایمموک ادیکومیوهوند ینوظیف اصلی

موتوعودمیمرالومانمارندمتحدک منوالازمان مهینی وهوای
آنوچو االتک جبهٔ متالفانرادشکیلمی مهند.مراینرونود،

اهمیتزیامیمارم،دیشب ایایجامیکشبک باهدفدوالوعؤ 
همکاریوهماهنگیمیاننی وهاییاالتک مرگی مبارزٔهروزانو 

خویوابوانهایدومهاند.کنشباحکومتنظامی هوا،ییم تم مر
وهایفزایندٔهشاغینحو فو هم اهبااعتصاب ]موعولوموان یوی

کوارگو ان، و و...[ وکیینومهندالانوپزشکانوهنو مونودان
ضومون، مر آنوهوا. شالومٔهمحکمیاالتب ایهمب تگیمیان

وزمین راب ایگفت وگو،باهدفدوافقب ال یکب نامٔ مشت ک
کند.همٔ رهب یمتحد،ب منظورراهب یمبارزٔهم مم،ف اهممی

قوانوونوی نو  و مشوارکوت، نو  موذاکو ه، ایننی وهاباشعار"ن 
جوبوهؤ  مان تن"]مراشارهب حکومتنظامی[ب المتدشکیول

دوانودایمیکنند.چنینجبه ف اگی متحدومحکمیح کتمی
کو منازدک اراشتباه هایگذشت جلوگی یکندوب ایال نگون

بو  مو مم آنحکومتنظامیانوب ق اریحاکمیتقودرت جوای
بکوشد،ومرنتیج ،آرزوهاوامیدهایواالیم ممشجاعالومان

 هاآمدند،محققکند!ب خیابان۳۴۱۲را،هنگامیک مرمالامب 
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 یکشنب  )۲روز ب گزاری۱۲ژانوی  پساز مرالتیکهفت  می(،
جمهورعنوانرئیسم االمالوگندخورمنلوئیسایناالیولوالماالیلواب 

ایمرآنکشورمیدهشدک یامآوردیشد امپوجدیدب زیل،صحن 
 روز ۳هوامارانشمر انتتابادی۳۴۳۱ژانوی  شک ت واکنشب  مر

جمهورپیشینب زیلک مرد امپبوم.  فدارانژایی بول ونارو،رئیس
 )مر آنکشور الیلوا،۲انتتاباتاخی  لوالما از چپآبان( گ ا،نامزم

هایکنگ ه،میوانعالیکشور،شک تخورم،روزیکشنب ب الاختمان
ریاالت کاخ شیؤهو همان با ک مند العی و ب مند یورش جمهوری

 ها،مموک االیمرب زیلرازی پابگذارند.کومداییآم یکایی
راه-زرموالبز-هایپ چمب زیلهاییب رنشگ ا،بالباسهزاراندظاه کنندٔهراالت

خومراازمیاناندکنی وهاینگهبانیمرشه ب ازیلیا،پایتتتب زیل،بازک مندوپیشاز
ب مّدتچندالاعتموفقب اشلال ب مالتبگی م، بتواندکنت لرا آنک پلیسموباره

هایمولتیشدند.اینعدهپسازآنک مفت هاراغارتک مند،الالنکنگ هراباالاختمان
ب همریتتند،مجبورب د کنشانیب آبب تند،واداقشلنشآدش هایالاختمانرا
 محلشدند.

با لهدفیورشب ندگانب الاختمان و هایمولتیمتقاعدک مناردشب مداخل 
رئیس ک من ب کنار اخی ، انتتابات نتایج ک من واعیم الیلوا، ما لوال جدید جمهور

بازگ ماندنبول وناروب قدرتبوم.بول ونارومرانتتاباتپاییزگذشت مرمورمومازلوالما
انتتاباتوشک تشال باززم.حتیپیشاز ازپذی شنتیجٔ  الیلواشک تخورم،اما
د امپمدعیدقلشمرانتتابشدوگفتفقطمر ب گزاریانتتابات،بول وناروب شیؤه

 هادقلشکنند.صوردیشک تخواهدخورمک چپ
بول وناروخومشمرروزیک شورشیانب الاختمان هایمولتیب زیلیورشب مند،

هایمولتینبومند.ب فلوریدابوم.آنروز،چونروزدعطیلبوم،عدٔهزیامیمرالاختمان
همینملیل،شورشضدانقیبیهوامارانبول وناروبیشت ب خ ابکاریوآالیشرالاندن

الاختمان ب ب  شد، دبدیل ب ها پیوالتن ب ای آنها اردشف اخوان ک  خصوصوقتی
 شورشیانرانامیدهگ فت.

وم جمرنهایت،هوامارانبول وناروموفقنشدندب هدفخوم،یعنیمامنزمنب ه ج
دنازآنهاپشت۱۵۴۴دا۱۳۴۴گ ت مهمرال اال کشور،ب الند.صبحروزموشنب ،بین

رئیسمیل  شتص از ب زیل، مت قی نی وهای بومند. زندان داهای گ فت  جمهوری
نهامهایمدنیجامع ،خواالتاردحقیقفوریمربارٔهاینموضوعشدندک دظاه کنندگان

 هایمولتیپیشبب ند.چگون دوان تندنقشٔ خومراداورومب الاختمان
جمهورکنونی،بول ونارورامتهمک مک "متعصبانفاشی ت"راب لوالماالیلوا،رئیس

اج ایکومدادشویقک مهاالت.اوهمچنینازمولتفدرالخواالتک کنت لامنیتمر
 پایتتتراب مالتگی م.

هایمولتییورشب مهبومندگفت:"داکنون]مرایک ب الاختمانلوالبااشارهب عده
 ب زیل[چنینچیزیرخندامهبوموایناف امبایدمجازاتشوند."

بول وناروک مددیاالتمرفلوریدایآم یکاالت،یعنیمرایالتمحبوبمیکتادورهاو
گ ایالابقکشورهایآم یکایالدین،ادهاملوالرارمودقبیحک م.رؤالایجمهورراالت

آمیز...بتشیازمموک االیاالت."اوب ایاینک اومردوییتینوشت:"دظاه اتم المت
هایکند،گفتک البت "یورشب الاختمانقانونیراآشکارادأییدمیب نظ نیایدک بی

 مولتی"االتثنااالت!
 حزبکمونی تب زیل رهب  الانتوس، فناوریمر (PCdoB)لوالیانا و علوم وزی  و

مجازاتش کت خواالتار الیلوا، ما کومدایمولتلوال مر کنندگان
هایمولتیرامحکومک موضّدمولتیشد.وییورشب الاختمان

فقط نباید اینمورم دنبیهیمر اقدام ب رالیو دحقیقو گفتک 
یورش این مر ک  باشد ک انی ب  بایدمحدوم و ش کتماشتند ها

الازمان را اینعده ک  بشوم دأمینمالیشاملک انینیز مهیو
 اند.ک مه

الال پساز ک  ک م دأکید الانتوسهمچنین حکومتخانم ها
گ ااجازهمامک مرروندد میمبول ونارویی،نبایدب نی وهایراالت

 وبازالازیالیاالیکشوراخیلوآنراازم ی الزممنح فکنند.
هاب زیلیب جمهوربوم،میلیونمرچهارالالیک بول ونارورئیس
 بیشاز اکنون ک مند. القوط کافی۲۲فق  غذای ب زیلی میلیون

ج یانهم  مر بول ونارو عملک م گی یکوویدب ایخورمنندارند.
زیان ب یار مّدتنیز دا او بوم. وی وسجدیدبار ک  بوم مدعی ها

با ب خورم مر نی ت. جزئی" آنفلوآنزای "یک از بیش چیزی
الیاالتهم  الگوی از بول ونارو ک ونا، پی ویگی ی د امپ های

واک یناالیون، ماالکزمن، از خومماریک من مر جمل  از ک م،
 رعایتفاصلٔ اجتماعی،وِاعمالق نطین .

 متتصصان۱۴۴دق یبًا وی وسشدند. این ق بانی ب زیلی هزار
ب هم  ک اگ  مولتگی یب زیلدتمینزمند اینالوءرفتار خا  

ک انیک  نیمیاز بیشاز زنده نبوم، مالتمامند از را جانخوم
 ماندند.می

ریاالت مورٔه نولیب الیمر اقتصامی ب نامٔ  بول ونارو، جمهوری
هایبزرگکشاورزیوپیشب مهشدک ب الومث ودمندانوش کت

الیاالت بوم.  بیعی منابع ب نام االتت اج این مر ریاضتی های
مالتان،وبومیانکشور،وآالیشزیامیب زندگی بقٔ کارگ ،دهی

ب محیط صاحبانش کتنیز حاالزی تب زیلزم. هایبزرگک 
اند،نگ اناصیحاتنمایندٔهالیاالیخومرامرمولتازمالتمامه
وموریازالیاالت شایدهاینولیب الیپیشنهامیلوالماالیلوا اند.

الاختمان ب  همینیورش جانش از هشداری مولتی های
 مارانبزرگباشد.ال مای 

میگفت:"فاشی مو۱۲خانمالانتوس،مرهمانروزیکشنب 
نمید وری ت ه تند خدمتآن مر ک  وهایی قدرتم مم دوانند

 بازگشتامیدب بازالازیب زیلرامتوقفکنند."
میگ  عضو کاِلی وس، ِرنیلدو

اقدام به کودتاى فاشیستى ترامپى 
 در برزیل

  ۷۵ ادامه  در صفحه 


