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

  ١٣٩٧اسفند  ١٣، ١٠٧٢شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و پنج دورٔه 

د! و د  ور  ه  ان   کار

ــدی  ــا دی ــران ب ــه در ای ــان ک آن
های سیاسی و  گرایانه به موضوع واقع

سادگـی  نگرند، به اقتصادی جامعه می
یابند که فضـای اجـتـمـاعـی و  درمی

چنان  سیاسی کشور در حال حاضر آن
دگرگون شده است که هرنوع حرکت و 
سخنوری سـران حـکـومـت دربـارٔه 
تهدیدهایی که متوجه کشور اسـت بـا 

شوند.  تمسخر و انزجار مردم روبرو می
ــالت و  ــائ ــام الط ــا اقس ــر ب ــگ دی

هـای روشـنـفـکـرمـآبـانـه  بافی تئوری
وجود آورد و بـه آن  توان توهم به نمی

دامـن زد کـه روبـنـای سـیـاسـی و 
های درون آن کـه "نـظـام" را  جناح

جـز دسـتـگـاه  دهـنـد  تشکـیـل مـی
ای در خـدمـت مـنـافـع  دیکتاتـوری

ها چیزی دیگری است یا اینـکـه  جناح
 شود این نظام را اصالح کرد.  می

ای و  کسانی مانند عـلـی خـامـنـه
حسن روحانی و کارگزاران حکومـتـی، 
چه در دولت و چه در مجلس، و نـیـز 

پردازان متصـل  سیاستمداران و نظریه
های اصلی قدرت حاکم، چـه  به جناح
معـمـم 
 ۶ادامه  در صفحه  چــــــه 

تأملی بر بحران 
سیاسی حکومت 

والیی ورشکسته و 
 مستأصل

تبلیغ خشونت بر ضد زنان، راهکار حاکمیت برای 
 ۴تحکیم بنیان خانواده!                                          در ص 

کنفرانس امنیتی مونیخ و مسئلٔه جمهوری اسالمی 
 ٩ایران                                                                       در ص 

 اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن
فرخنده باد هشتم مارس، روز گرامیداشِت مبارزۀ تاریخی و 

قهرمانانٔه زنان جهان برای رهایی از ستم جنسیتی، و برای برابری 
های قرون  حقوق و دستیابی به دنیایی رها از خشونت و اندیشه

 وسطایی بر ضد زنان!

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایـران فـرا رسـیـدن 
هفدهم اسفند (هشتم مارس)، روز جهانی زن، را 
به همٔه زنان ایران و جهان، و به همۀ رزمندگان و 
فعاالن جنبش زنان که در راه دگـرگـون کـردن 

ستیز جامعٔه کهنه و ایجاد نظام نـویـنـی  روابط زن
عاری از ستم طبقاتی و مبتنی بر برابـری حـقـوق 
زن و مرد و عدالت اجتماعی تالش مـی کـنـنـد، 

ساز که سیمای  گوید. این مبارزۀ تاریخ شادباش می
کـنـد، بـخـش  جهان ما را دگرگون کـرده و مـی

خـواه،  ناپذیری از مبارزۀ همۀ نیروهای ترقی جدایی
خواه جهان است که در سدۀ اخیـر  پیشرو، و آزادی

شمار توانسته است سـدهـای  وخیزهای بی با ُافت
بزرگی را از سر راه پیشرفت جامعٔه بشری بردارد، و 
ادامۀ آن نیازی است اساسی برای دستیـابـی بـه 

رها از زنـجـیـرهـای اسـتـثـمـار، “   دنیایی دیگر” 
 طبقاتی.-نابرابری، و ستم جنسیتی

دربارۀ تاریخچه و چگونگی پیدایی روز جهـانـی 
زن، مطالب بسیاری نوشته شده است و در اینجـا 

گذاری هشتـم  فقط کافی است اشاره کنیم که نام

عنوان روز جهانی زن و سـپـس گـرامـیـداشـت   مارس به
الـمـلـلـی  ساالنٔه این روز، با تصمیم دّومین کنفرانس بیـن

در دانمـارک، کـه  کـالرا ١٩١٠ها در سال  سوسیالیست
زتکین، کمونیست نامدار آلمانی، از رهبران آن بود عملـی 

گذاری روزی را به عنوان روز جهانی زن بـه پـاس  شد. نام
هـای  گرامیداشت خاطرٔه زنان کـارگـر قـهـرمـان کـارگـاه

دوزی نیویورک بود که به دلـیـل دسـت  بافی و لباس پارچه
هـایشـان بـرای  بـر خـواسـت  زدن به اعتصاب و پایداری

افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار، و بـهـبـود شـرایـط 
هـای  با گلـولـه  ١٨۵٧مارس  ٨بسیار نامناسب کار، در روز 

پلیس آمریکا به خاک و خون کشیده شده بودند. افزون بر 
این در قطعنامه کنفرانس به این نکته مهم نیز اشاره شـد 
که تعیین هشت مارس به عنوان روز زنان همچنین بـایـد 

 در راستای تبلیغ برای حق رای زنان مساعدت کند.
 

 زنان مبارز و آگاه میهن!
بهمن امسال مصادف بود با چهـلـمـیـن سـالـگـرد  ٢٢

کـه زنـان در بـه پـیـروزی   ١٣۵٧پیروزی انقالب بهمن 
 ٧ادامه  در صفحه  رساندن آن نقش مـهـمـی 

نامۀ «ضمیمه کارگری 
 ١٧، شمارۀ »مردم

 منتشر شد!



 ١٠٧٢شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه     ٢ 

گذاری تأمین اجتماعی قرار دارد. شستا از پرداخت حق بیمه  یعنی سازمان سرمایه
گرفته و واگذاری این مؤسسه کالن بنا بر خواسـت  ها کارگر میهن ما شکل میلیون

فقیه و حسن روحانی، دستبرد زدن  به اندوخته و حقوق زحمتکـشـان کشـور  ولی 
 است.                                                                                              

با طرح "اصالحات پراسنج (پارامتریک)" قوانین تأمین اجتماعی، هـدف رژیـم 
سازی مزد و حذف سازمان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  فقیه، ارزان والیی و شخص ولی 

اسفندماه، با تأکید بر اینکه "قولی که من به مـجـلـس و  ۶است. حسن روحانی، 
های بزرگ ازجمـلـه  مردم و... دادم این است که سال آینده، سال واگذاری شرکت

گذاری تأمین اجتماعی] است"، گفت: "این کار  های شستا [شرکت سرمایه شرکت
 هم تأکید من و هم تأکید صد درصد رهبری است."

دهـی  یـکـدیـگـر و سـازمـان های پراکنده کارگـری بـه با پیوند دادن اعتراض 
ای متحد، باید به تجاوز رژیم والیی به معیشت و منابع مالی کارگران خاتمـه  مبارزه
 داد. 

های نولیبرالی طی سه دهه گـذشـتـه، واردات، و فسـاد  اجرای سیاست
هـای  درصدی نرخ ارز در مـاه ٣٠٠گسیخته، همراه با افزایش بیش از  لگام

های امپریالیستی، موجب شدت بحران در اقـتـصـاد کـنـونـی  اخیر و تحریم
نیـا، وزیـر  ، طیب١٣٩٣کشور و ویرانی بیشتر آن شده است. در مهرماه سال 

امور اقتصادی وقت رژیم، برای جذب سرمایٔه انحصارهای امپریالیـسـتـی و 
قـیـمـت" و  کردٔه... بسیـار ارزان تضمین بقای نظام، "نیروی جوان و تحصیل

داران اروپایی و همـه  "منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان" میهن را به سرمایه
داد. با اصالحاتی مانند "پـراسـنـج"، رژیـم  المللی وعده می انحصارهای بین

سازی نیروی کار در شرایط کنونـی  زدایی و ارزان والیی این بار درصدد مقررات
 برآمده است.

در دو دهه اخیر، رژیم والیی با استفاده از منابع مالی کارگران در سـازمـان 
طرح خود را پرداخت کرده است؛ و در  ٢٩های حدود  تأمین اجتماعی، هزینه
هزار میلیارد تومان بدهـی دولـت بـه سـازمـان  ٢٠٠یک سال اخیر، ارزش 
سوم ارزش یک سال قبل آن کاهش یافته اسـت. بـا  تأمین اجتماعی به یک

اسفندماه خبرگزاری ایلنا نوشت: "سازمان تأمین اجتماعـی  ٣این وصف، روز 
هزار مـیـلـیـارد تـومـان  ٧در پرداخت تعهدات نقدی ماهیانه خود که بالغ بر 

چنـیـن  پردازد." در  است، مشکالت جدی دارد و دولت هم بدهی خود را نمی
شرایطی، رژیم با طرح "اصالحات پراسنج (پارامتریک)"، افزایِش مشمولیـت 

سال، افزایـش نـرخ حـق  ٣۵سال سابقه کار به  ٣٠بازنشستگی کارگران از 
آور" از  درصد، حذف "صفت سـخـت و زیـان ٩درصد به  ٧بیمه کارگران از 

درصد حق بیمه سهـم  ٢٠آور"، و ارائه "معافیت  عمده مشاغل "سخت و زیان
سـال  ۵و با کاهش آن "طی  ٩٧نفر، از سال  ۵های زیر  کارفرمایی" در کارگاه

درصد... تا به صفر برسد" هدف خود قرار داده اسـت.  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢ترتیب  به
کشـی سـبـعـانـه از  دیگر، عالوه بر افزایش سن بازنشستگی و بهره عبارت به

هـای کـارگـران را  کارگران، رژیم تجاوزکار والیت فقیه قصد دارد انـدوخـتـه
 طورکامل تاراج و سازمان تأمین اجتماعی را از اساس حذف کند.                                              به

    
یورش جدید رژیم به حقوق، منابع و منافع طبقه کارگر در سازمان تـأمـیـن 
اجتماعی در قالب "اصالحات پراسنج (پارامتریک)" قوانین تأمین اجتماعـی، 

مـاه وزیـر کـار  آبـان ٩که روز  ) آغاز شد، تا جائی٩٧ماه سال جاری ( در آبان
عـنـوان  امنیتی جدید یعنی محمد شریعتمداری حتی گفت: "البته بعضی (بـه

 ٣گویند باید کًال این سازمان را خصوصـی کـنـیـم." روز  یک نظر) حتی می
با توصیف "مزایای" اصالحات "پارامتریک" از سوی سرپـرسـت  ٩٧ماه  بهمن

هـای زرد  سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسـن زاد، در "اردوی" تشـکـل
حکومتی، این یورش علنی شد. معاون دبیـرکـل خـانـٔه کـارگـر در هـمـان 
گردهمایی اردو، با تأکید "بر ضرورت اصالحات پـارامـتـریـک در صـنـدوق 
بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی"، گفت: "اگر اصالحات اتفاق نـیـفـتـد، 

 ٣٠ها را پرداخت کنـد." در روز  تواند مستمری سازمان تأمین اجتماعی نمی
ماه این معاون دبیرکل خانٔه کارگر (در حضور وزیر کار)، در حین اشـاره  بهمن

ای که به سازمان تأمین اجـتـمـاعـی  تکمله" ٢٧عنوان " طرح" رژیم به ٢٩به "
اند، با تأکید بر اینکه "طرح تحول سالمت" درحال شکستن "سـتـون  افزوده

ها هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتمـاعـی  فقرات درمان" است و "ده
هزار میلیارد تـومـان  ٢٠٠ای به  بدون حتا اشاره -هزینه تحمیل" کرده است

گفت: "اصالحات پارامتریک واجب  -بدهی رژیم به سازمان تأمین اجتماعی
اسفندماه، اورنگ، کارشناس تأمین اجتمـاعـی، بـا انـتـقـاد از  ۵است." روز 

رسد دولت هیچ قصدی برای پرداخـت  نظر می "،  گفت: "به٩٨"الیحه بودجه 
که رژیـم  هیچ بخشی از مطالبات سازمان [را] ندارد." با این وصف و درحالی

ها هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی هزینه تحمـیـل" کـرده  "ده
است چندان که این سازمان دیگر توانایی پرداخت مستمری به بازنشستگـان 
را ندارد، همان معاون دبیرکل خانٔه کارگر "اصـالحـات پـراسـنـج" را واجـب 

ای که نیتش "خصوصی کـردن" سـازمـان  دانست و در حضور شریعتمداری
تأمین اجتماعی است، گفت: "وزیر تعاون، کار و رفـاه اجـتـمـاعـی [یـعـنـی 

های مختلف روی کمک خانه کارگر حسـاب  تواند در حوزه شریعتمداری] می
کند." اصالح پراسنجی قوانین تأمین اجتماعی در پیوند با واگـذاری شـسـتـا 

 »پراسنج«و طرح اصالح  »شستا«واگذاری 
 (پارامتریک) تأمین اجتماعی

گوییم این کار را انجام دهید، افراد دور آقـای ربـیـعـی  "وقتی میحسن روحانی: 
گفتند شستا مربوط به بازنشستگان کشور است و دولت چه کار دارد. انگار ایـنـهـا  می

اند، دولت شما را منصوب کرده. این شستا را جـمـع  توسط بازنشستگان انتخاب شده
 کنید." 

 ادامه  ضرورت پیگیری تالش ها برای ...

منظور تشکیل دولت و همچنـیـن نـفـوذ شـدیـد  افراطی در انتخابات اسرائیل به
متحده را درنظر داشته بـاشـیـم. مـا  های طرفدار اسرائیل در دولت ایاالت محفل

هـا  همچنین باید به تغییر توازن نیروها در خاورمیانه توجه کنـیـم. پـس از سـال
اکنون  جنگ و نابودی کامل زیربناهای چند کشور، برخی از کشورهای عربی هم

 اند. متحده و اسرائیل بر ضد ایران پیوسته به اتحاد ایاالت
متحده در مهار کردن مذاکرات و بازگشت  تنها راه پایان دادن به انحصار ایاالت

هـدف  المللی به های سازمان ملل متحد، برگزاری کنفرانسی بین به مفاد قطعنامه
حل "دو کشور" همراه با تأیید سازمان ملل متحد است. فـقـط از ایـن  تضمین راه

هایشان از سوی اسرائیل اشغال شـده اسـت  طریق برای کشورهایی که سرزمین
حلی جامع تأمین کرد و به این اشغال پایان داد و به مردم فـلـسـطـیـن  توان راه می

ایـن مـعـنـا کـه، کشـور  فرصتی داده شود تا سرنوشت خود را تعییـن کـنـد، بـه
و پایتختی اورشلیم شرقی تشـکـیـل  ١٩۶٧شان را با مرزهای چهارم ژوئن  مستقل

شان مطابق با قـطـعـنـامـه  دهند و پناهندگانشان نیز از حق  بازگشت به سرزمین
 سازمان ملل متحد برخوردار شوند.  ١٩۴
های ملی خـود  ها از طریق نهادها و سازمان همین دلیل است که فلسطینی به

کنند تـا بـه  قبول حمایت می عنوان تنها راه قابل حل دو کشور" به همچنان از "راه
ها این حمایت را بـا  متحده و اسرائیل پایان دهند. فلسطینی انحصار کنترل ایاالت
متحـده  های اسرائیل در ادامه دادن به اشغال و حمایت ایاالت وجود تمامی اقدام

گیرند. اسراییل، پایگاه پیشرفته امپریالیسم جهانی در خـاورمـیـانـه  می از آن، پی
گـیـری از  است و مبارزه با موضع فعلی آن، نیازمند مخالفت جهانی با آن و بـهـره

 اند.   دست آمده هایی است که در سازمان ملل متحد به گیری موضع



 ١٠٧٢شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه    ٣ 

به یاد دالوران توده ای و پیکارگران راه 
 خلق های محروم

اسفند ماه، سالگرد تیرباران ناخدا  ٧به مناسبت  
 افضلی و یاران 

 کند! حزب توده ایران از تحصن سراسری سه روزه فرهنگیان حمایت می
های صنفی فرهنگیـان ایـران،  برپایه فراخوان شورای هماهنگی تشکل

اسفندماه آموزگاران و دبیراِن سـراسـر کشـور بـرای  ١۴,  ١٣,  ١٢روزهای 
اعتـراض و تـحـصـِن سـراسـری در  دستیابی به حقوق حقه خود اقدام به

 مقیاس کشور خواهند نمود.
های  فقیه و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش تاکنون خواسته رژیم والیت

پشـتـوانـه بسـنـده  های بی فرهنگیان کشور را برآورده نکرده و تنها به وعده
اند. پس از اعتصاب سراسری مـهـر و آبـان مـاه امسـال، بـاوجـود  کرده
طور جدی  های فرهنگیان به یک از مطالبه های مکرر مسئوالن، هیچ وعده

مورد توجه قرارنگرفته و شرایط کار، امنیِت شغلی و معیشِت آمـوزگـاران بـا 
هـای  رو شورای هماهنگی تشـکـل است. از این وخامت بیشتری روبرو شده

تاریخ ششم اسفند ماه باردیگـر  ای به صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه
هایی چون: "آزادی فعاالن صنفی و فرهنگی، رفع موانع  با تاکید بر خواسته

های صنفی فرهنگیان، اختصاص  قانونی برسر فعالیِت آزاد و رسمی تشکل
به آموزش و پرورش، ترمیم اسـاسـی  ٩٨سهم کافی و وافی در بودجه سال 

حقوق فرهنگیان و پرداخِت تمام معوقات آنها اعم از معلمان خریدخدمـت، 
سازی حقوق بازنشسـتـگـان فـرهـنـگـی بـا  التدریسی و . . . ، همسان حق

های ناکارآمد تکمیلی . . .  شاغالن و ارتقاء آن به باالی خط فقر، لغو بیمه
اسـت: "مـعـلـمـان  سازی مدارس . . . " اعالم نمـوده  و توقِف سیاسِت پولی

بـا حضـور در دفـتـر  ٩٧اسفندماه  ١۴و  ١٣، ١٢سراسِر کشور در روزهای 
هـای مـمـکـن،  روش مدارس از رفتن به کالِس درس خودداری نموده، به

گاه می دانش  نمایند." آموزان و اولیای آنها را از اهداف این اقدام آ
حق آنهـا  های به حزب توده ایران از مبارزٌه قهرمانانه فرهنگیان و خواسته

حمایت کرده و کارزاِر تحصن سراسری سـه روزه را اقـدامـی درسـت در 
راستای تحقق حقوق فرهنگیان و همه زحمتکشاِن فکری و یـدی کشـور 

کند. حزب ما با همه امکانات و توان در کنار و همراه فرهنگیـاِن  ارزیابی می
دارد. مـا هـمـٌه  خواه ایستاده و همبستگی خودرا با آنـان اعـالم مـی ترقی

دوست را به پشتیبانی از مبـارزٌه  نیروهای مترقی، انقالبی، آزادیخواه و میهن
 کنیم. حِق فرهنگیان دعوت می عادالنه و به

  
 درود پرشور بر فرهنگیان مترقی و آزادیخواه کشور!

 معلم زندانی آزاد باید گردد!
 سازی آموزش باید متوقف گردد! برنامٌه خصوصی
های جنبش مـردمـی در مـبـارزه  تر باد همبستگی گردان هرچه گسترده
 فقیه! علیه رژیم والیت
 کار نان آزادی

 ١٣٩٧اسفند ماه  ٩حزب توده ایران، 

خواه  درود پرشور بر فرهنگیاِن ترقی
 میهن ما !

و دراوج  ١٣۶٢اسفند مـاه سـال  ٧ماه اسفند هر سال یادآورجنایتی است هولناک. در
کشتار وسرکوب احزاب و نیروهای انقالبی و میهن دوست، ده رزمنده توده ای از جـمـلـه 
چهار فرمانده قهرمان جبهه های جنگ و شش کادر برجسته حزب به جوخه هـای اعـدام 

 سپرده شدند و میهن درفقدان آن ها به سوگ نشست. 
رفقا: ناخدا بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی و فاتح نبردهای خلیج فارس، سرهـنـگ 
بیژن کبیری، فرمانده نامدار ارتش و فاتح عملیات جنوب و شکـسـتـن مـحـاصـره آبـادان، 
سرهنگ هوشنگ عطاریان، فاتح عملیات غرب کشور و مشاور وزیر دفاع و مسـلـط تـریـن 
افسر وقت ارتش ایران به دانش نظامی، سرهنگ حسن آذرفر، استاد دانشکـده افسـری و 
فرمانده پرسنلی نیروی زمینی و از برجسته تـریـن افسـران وقـت ارتـش ایـران،شـاهـرخ 
جانگیری، عضو رهبری حزب و از کادرهای سازمان حزبی نوید، فرزاد جهاد، کادر مجرب و 
قهرمان شکنجه گاه کمیته مشترک، ابوالفضل بهرامی نژاد، پژوهشگر و مبارز وفـادار تـوده 
ای، محمد بهرامی نژاد، از کادرهای با تجربه و غالم رضـا خـاضـعـی و خسـرو لـطـفـی، 
کادرهای سازمان حزبی نوید، با ایمان به پیمان خود با مردم، جان خود را نثـار سـعـادت و 

، اتهام نخ نمایی بود “ جاسوسی” خوشبختی توده های محروم کردند. اتهام بی پایه و اساس 
که اینک نیز پس از کودتای انتخاباتی توسط بیدادگاه های انـقـالب اسـالمـی بـه تـمـام 
مخالفان و منتقدان ارتجاع و دولت برآمده از کودتا زده می شود. درحقیـقـت دادگـاه هـا و 
محاکم نمایشی امروز امتداد و ادامه همان بیدادگاه هایی است که قهرمانان دفاع از خـاک 
میهن و انقالب مردمی بهمن: ناخدا افضلی و یاران، را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. آیا 
درپرتو رخدادهای امروز نباید یادی از مبارزان دلیر و شرافتمندی چون ناخدا افضلی کرد کـه 
از نخستین قربانیان پرونده سازی های دروغین عده ای مرتجع بی رحم و جنایتکار بـودنـد؟ 

و جز اینها، اتهاماتی بوده و هست که رژیم والیت فقـیـه بـه “  جاسوسی” ، “ ارتباط با بیگانه” 
تقلید از رژیم شاهنشاهی، پوشش تبلیغاتی جنایات خود قرار داده است، تهمت و افترایی که 

و امروز برخی بـا تـالش هـای  کماکان بر ضد دگراندایشان و مخالفین بکار گرفته می شود
مذبوحانه می کوشند، افضلی و یارانش را جدا شده از حزب تودۀ ایران معرفی نمایند. رفـیـق 

در رژیـم ” افضلی در سخنرانی اش در بیدادگاه رژیم جمهوری اسالمی از جـمـلـه گـفـت: 
گذشته با پوست و گوشت و استخوان خودم فساد، ظلم و محرومیت را در جـامـعـه ایـران 

کردم که برای فائق آمدن بر مشکـالت و  احساس کرده بودم. برای خودم چنین تحلیل می
برای اینکه جامعه به طرف یک تعادل، به طرف یک قسط پیـش بـرود، لـزوم یـک حـزب 

های خدمت اجتماعی یکسان برای افراد جامعه را داشتـه بـاشـد، بـرای  چپ ... که انگیزه
هـا، بـا  مملکت ما ضروری است، تا با مطرح کردن شعارهای مردمی و با اعالم نقطه ضعف

 ”ها، خدماتی را بتواند به جامعه انجام دهد. ارائه راه حل
آیا رژیم واژگون شده سلطنتی از اعدام روزبه ها، سیامک ها، محقق ها، مـبـشـری هـا، 

مرداد، سودی جست؟ مسلما نه، دیـدیـم  ٢٨مختاری ها، و وکیلی ها بعد از کودتای ننگین 
تومارش را درهم پیچید. پس سرنوشت استبداد والیـی نـیـز درانـتـهـا از  ۵٧انقالب بهمن 

سرنوشت سلفش، استبداد سلطنتی، نمی تواند بهتر باشد. عمر رژیم های ستمگر و مـردم 
کش درطول تاریخ بشری بسان ثانیه ای گذراست ، ولی یاد و راه و اثـر قـهـرمـانـان خـلـق 

 درتاریخ انسانی، جاودان است. به قول زنده یاد طبری: 
 تاریخ که برباد رود رنج و سرورش 
 نازد به سزاوار به گردان غیورش 

 ٧مردم ماهرگز گردان انسان دوست وعدالت خواه خود را فراموش نـخـواهـنـد کـرد. در
 اسفند ماه هر سال با آرمان های ناخدا افضلی و یاران تجدید عهد می کنیم. 

 و راهشان  پر رهرو باد.  گرامی ‘یادشان 



 

 ١٠٧٢شمارۀ 

آمیزی اسـت  دهنده وضعیت تبعیض نشان
که مانع از مشارکت زنان در امور مخـتـلـف 

های  شود. این درحالی است که در دهه می
اخیر لزوم مشارکت هر چه بیشتر زنـان در 

های مختلف احساس شده است. در  حوزه
این زمینه موانعی وجود دارد که بـایـد هـر 

تـر در راسـتـای رفـع آنـهـا قـدم  چه زود
ماه  دی ۵برداشت." روزنامه جهان صنعت، 

، نوشته بود: "آمار ازدواج کودکانی کـه ٩۶
پیش از رسیدن به بلوغ فکـری و ذهـنـی 

کنند از گستردگی این پدیـده در  ازدواج می
. سن ازدواج در ایـران  ایران حکایت دارد

تـعـیـیـن شـده  ،بلـوغ جـنـسـی،برمبنای 
گفتـه کـارشـنـاسـان، بـلـوغ  که به درحالی

جنسی تنها بخشی از ابعـاد بـلـوغ کـامـل 
گـاهـی، آمـوزش و  انسان است . رشـد، آ

تــریــن و  آزادی در انــتــخــاب، اســاســی
ترین شروط برای تشکیل خـانـواده  انسانی
گـویـد:  نقل از یکی از فعاالن حقوق کـودک، مـی ." این روزنامه در ادامه مطلب، به است

صورت ساالنه یکسری آمار از ازدواج و طالق کودکان دراختـیـار مـا قـرار  "ثبت احوال به
. در  اعتنا نیسـتـنـد های ما این اطالعات خیلی درست و قابل دهد، اما با توجه به دیده می

وبلوچستان یا روستاهای همدان ازدواج دخـتـران  هایی از خراسان، قشم، سیستان بخش
." جمهوری اسالمی از بدو تأسـیـس تـا کـنـون  توجه است ای قابل در سنین پایین مسئله

هایی که  وحقوق زنان را در چارچوب درصدد برآمده است تلقی ایدئولوژیک حاکمیت از حق
با قوانین ارتجاعی و اسالمی منطبق باشند تبیین و اجرایی کند و نتیـجـٔه ایـن انـطـبـاق 

هایی جدی درگیر کرده و آزار و شکنجه داده اسـت. بـا  مان را با چالش دادن، زنان میهن
ها و منظـورهـای حـاکـمـیـت را  های ارتجاعی هنوز هدف اینکه اجرای تمامی این قانون

های پشتیـبـان حـقـوق  مان و جنبش رغم مبارزه جانانه زنان میهن برآورده نکرده است، به
های زنان ایران با قوانین و تفکـرات  زنان، اما واقعیت این است که فاصله نیازها و خواست

ستیزانه زیاد است. ما معتقدیم مبارزه متحد و مستمر با تکیه بر نیروی اجتماعی، کفـه  زن
 کند. نفع زنان سنگین می ترازو را به

 
ترین گزارش مرکـز  اسفندماه، در رابطه با آمار جدید تورم، نوشت: "تازه ۴روزنامه آرمان، 

درصد تغییر شاخص تورم نسبت بـه مـاه  ١٣٩٧ماه  دهد در بهمن آمار ایران نیز نشان می
درصـد  ۴٢٫٣طور میانگین درصد است، یعنی خانوارهای کشور به ۴٢٫٣مشابه سال قبل 

اند کـه  برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکسان هزینه کرده ١٣٩٦بیشتر از بهمن 
یـافـتـه  واحد درصد افـزایـش  ٢٫٧درصد بود  ٣٩٫۶نسبت به این اطالع در ماه قبل که 

درصد رسـیـده تـا  ٢٣٫۵هم به عدد  ١٣٩٧ماه  ماهه منتهی به بهمن ١٢است. نرخ تورم 
واحد درصد افزایش را تجربه کند. گفتنی است شاخص قیمـت در  ٢٫٩ماه  نسبت به دی

درصـد و درگـروه  ٣٫۵ها و دخانیات نسبت به ماه قبل  ها، آشامیدنی گروه عمده خوراکی
دهد. درصد تغییـرات  درصد افزایش نشان می ١٫١عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات 
 ٣٣٫۵و  ۶۴٫٣ترتیب  برای این دو گروه به ١٣٩٦ماه  قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن

اسفندماه، در رابطه با گرانی گـوشـت، نـوشـت: "در اوضـاع  ۴درصد است." آفتاب یزد، 
اقتصادی فعلی که خیلی از مردم برای نان شبشان هم محتاج هستند و چشم امیـدشـان 

شبکه یک صداوسیما از رواج  ١۴ی حمایتی دولت و یارانه است، اخبار ساعت  ها به بسته
کند و بدون پرداختـن بـه اصـل  فروش لباس دست دو در انگلیس گزارش ویژه تهیه می

دلیل کمتر آسیب رساندن به محیط زیست است، این مـوضـوع را  موضوع که این رواج به
  هـا خواهد بگوید که در همـه کشـور نوعی می کند درواقع به به اقتصاد آن کشور وصل می

اسفندماه، در گـزارشـی  ۵همین منوال است." روزنامه جهان صنعت،  اوضاع اقتصادی به
دلیل گرانی ارتباط داشت، نوشت: "دولت حسن روحانی ممـکـن اسـت  که با سوءتغذیه به

هـایـی کـه در  اکنون چشم بر افزایش مهار نشده قیمت مواد غذایی ببندد و اعتـراض هم
خود ایـرانـیـان دچـار  صورت خودبه شود را نادیده انگارد. در این صورت به باره ابراز می این
دهند. خبر بدتر آن است که همـیـن  شوند و به زندگی ادامه می تغذیه و فقر غذایی می سوء

مراتب رنجورتر و  شوند و فرزندانی به شهروندان دچار فقر غذایی و مادران رنجور، باردار می
آورند. آنگاه دولت حسن روحانی شهروندان و مردمی بیمار و رنـجـور را  بیمارتر به دنیا می

گذارد؛ مـردمـی کـه  میراث می های بعدی به برای دولت
مراتب بیشتری برای درمـان بـیـمـاری یـا  های به هزینه

   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم
تبلیغ خشونت بر ضد زنان، راهکار حاکمیت 

 برای تحکیم بنیان خانواده!

ای  اسـفـنـدمـاه، دربـارٔه پـخـش بـرنـامـه ۵روزنامه بشارت نو، 
ستیزانه از سازمان صداوسیما، نوشت: "تصویر زنـدگـی زن و  زن

مردی در صداوسیما و پس از آن پخش کلیـپ آنـهـا در فضـای 
سـال  ٢٠دنبال داشت، زنی که در طول  هایی به مجازی، جنجال

بار برای طـالق  ٢٧کرات کتک خورده و پس از آن  اش، به زندگی
شود و بـاز هـم بـه کـانـون  به دادگاه رفته اما هر بار پشیمان می

گـزارش ایـرنـا، بـرنـامـه  گردد. به ای در سایه کتک باز می خانواده
"فرمول یک" شبکه یک صداوسیما هرازگاهی افرادی را بـه ایـن 

های زیادی در پس آن  کند که پس از آن صحبت برنامه دعوت می
اند که مرد در تـعـریـف  ای گذاشته است، این بار دست روی زندگی

کند کـه هـر بـار بـرای  ماجرای زندگی خود با وقاحت اعالم می
زدم. الـبـتـه در طـول  رفتیم زنم را کتک مـی طالق به دادگاه می

 ۵زنم." روزنـامـه آفـتـاب یـزد،  زندگی هم همیشه او را کتک می
اسفندماه، در ارتباط با این برنامه صداوسیما که خشـونـت عـلـیـه 

ی اخـیـر  ها زنان را تبلیغ کرد، نوشت: "خشونت علیه زنان در سال
ی فیزیکی تا کالمی رشد چشمگیری داشته اسـت.  ها از خشونت

های اجتماعی سازمان بهزیستی  از طرف دیگر رئیس مرکز فوریت
درصـدی هـمـسـرآزاری در  ٢٠کشور چندی پیش درحالی از آمار 

های انـجـام  های خانگی خبر داد که نتایج پژوهش میان خشونت
درصـد از  ۶٠داد که حدود  استان کشور نیز نشان می ٢٨شده در 

زنان ایرانی در زندگی زناشویی خود حداقل یـک بـار خشـونـت را 
شود این است  اند! با این اوصاف سؤالی که مطرح می تجربه کرده

توانند جان سالم  که چند درصد از زنان قربانی خشونت خانگی می
در ببرند و نجات پیدا کنند؟" جالب اینکه همین هفته گـذشـتـه،  به

اش را از تالشی بنیان خانـواده  ای در سخنانی، نگرانی علی خامنه
یادآور شد و گفت: "نظام خانواده، سنت الهی است اما دشـمـنـان 

المللی و صهیونیـسـتـی  داری بین بشریت که همان جریان سرمایه
اند، بنابرایـن  نابودی بنیان خانواده در جهان گرفته است تصمیم به

باید برای حفظ و تقویت ارکان نظام خانواده در جـامـعـه، هـمـت 
هـای دیـرهـنـگـام و سـخـت،  ای "ازدواج گماشته شود." خامنـه

هـای  های زشتـی هـمـچـون ازدواج فرزندآوری کم و ترویج پدیده
همراه تالش برای از بـیـن  ترین ازدواج است، به سفید را که سیاه

های در خطر قرار گرفتن نـظـام  بردن حیا و عفت" از موارد و زمینه
خانواده برشمرد و گفت: "ایجاد زمینه برای طهارت و پـاکـیـزگـی 

ها و حفظ انقالب و  جوان، مؤثرترین راهکار جهت مقابله با توطئه
رسـد تـبـلـیـغ آشـکـار  نظر مـی نظام جمهوری اسالمی است." به

ای که مستقیمـًا تـحـت نـظـر بـیـت  خشونت علیه زنان در رسانه
شود در تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری  رهبری کنترل و اداره می

از متالشی شدن آن راهبرد اصلی حـاکـمـیـت اسـت. سـخـنـان 
کند و آن ایـن  ای رهبری یک نکته را همیشه برجسته می کلیشه

خصـوص در زمـیـنـٔه  های موجود در جامعـه بـه است که معضل
ها  المللی و صهیونیست داری بین برخورد با زنان را تمامًا به سرمایه

هایی که از زبان مسئوالن دولتی گفته  کند. اما واقعیت منتسب می
کـنـد.  هـا را بـاطـل مـی گویی شوند تمامی این گزافه  و منتشر می

نقل از رضا مـحـبـوبـی، مـعـاون  ، به٩٧مهرماه  ٩روزنامٔه آرمان، 
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، نوشت: "جمعیت زنان درگیـر 
مواد مخدر و اعتیاد در چند سال گذشته بیش از سه بـرابـر شـده 

درصد موارد شناسایی شده مبتالیان به ایدز از  ۵٠است و بیش از 
هزارنفری افراد مبتـال  ٧٠اند. از جمعیت  طریق رابطه جنسی بوده

 ٢۴درصد نیز زنان هستند." روزنامه آرمان همچنین در  ۴٧به ایدز 
نوشته بود: "ایران در زمینه شکاف جنسیتی از مـیـان  ٩۶ماه  دی
را دارد. ایـن نسـبـت بـه خـودی خـود  ١۴٠کشور رتبـه  ١۴۴

های اقتصادی  توقف افزایش تورم، نیازمند اتخاذ سیاست 
 نفع قشرهای محروم است به



 ١٠٧٢شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه    ۵ 

درجه حساسیت این موضوع بسیار باال است و زمانی کـه در داخـل کشـور بـا آن  ادامه رویدادهای ایران ...
هـای خـارجـی خـلـع سـالح  شود وزارت خارجه خود را در مقابل طـرف مخالفت می

شود. تمام حرف و خواسته دکتر ظریف هـمـیـن  بیند و ادامه کار برایش سخت می می
کارگیری نظرات کارشناسان وزارت خـارجـه بـود." عـلـی  شنیده شدن صدایش و به

بیگدلی نیز در روزنامه آرمان نوشت: "یکی از دالیل استعفای آقای ظریف را بـرخـی 
ها در عرصه سیاست خارجی [باید] دانست. اکنون کـه  ها و ناهماهنگی کاری موازی

استعفا پذیرفته نشده و آقای ظریف به سر کار خود بازگشته، انتظار بر این اسـت کـه 
 شرایط پیشین تکرار نشود. 

تواند با رهبر انقالب دیدار داشـتـه بـاشـد و از  باره می شخص آقای ظریف در این
هـای  ایشان مطالبه کند که دست وزارت خارجه را برای ارتباطات گسترده و رایـزنـی

تر کرده و نهادهای موازی حداقل با هماهنگی مسئوالن رسمی وزارت  دیپلماتیک باز
خارجه اقدام کنند. ظریف در آخرین سخـنـرانـی خـود در روز اسـتـعـفـا، از عـدم 

در مـجـمـع  CFTگیری در رابطه با لوایح مهم و بسیار حسـاس پـالـرمـو و  تصمیم
باره و فشارهای وارده بر وزارت خارجه در  تشخیص مصلحت نظام و بالتکلیفی در این

دلیل عدم تصویب لوایح ذکر شده، اظهار گالیه کرد و خـواسـتـار  المللی به عرصه بین
 تر این لوایح شد."  تعیین تکلیف هرچه سریع

های استعفـا کـردن ظـریـف، نـوشـت:  ساالری آنالین، دربارٔه دلیل روزنامٔه مردم
های مسئول  "برعکس دورانی که مذاکرات بر سر برجام در جریان بود و تمام دستگاه

 ،دلـواپسـان،ای از  ها تنها به عـده کردند و مخالفت در کشور از مذاکرات حمایت می
شد، در دوران جاری، ابتکارات دیپلماتیک وزارت امـور خـارجـه، تـنـهـا  محدود می

حمایت مجلس را جلب کرده و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از 
هـا اسـت  تی مدت اف اند. در واقع، دو الیحه پالرمو و سی این ابتکارات حمایت نکرده

وخم بوروکراتیِک شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتـار  که در پیچ
 تصمیمی، دستگاه دیپلماتیک کشور را بالتکلیف کرده است."  اند و این بی شده

دهـد  روزنامه جمهوری اسالمی، نوشت: "انگیزه استعفای وزیر خارجه نشـان مـی
های غیرمرتبـط بـا  های مختلف به محدوده یکی از مشکالت کشور ما ورود دستگاه

ها، نهادها و افـراد  ها را مشخص کرده و اگر تمام دستگاه هاست. قانون، محدوده آن
در چارچوب قانون عمل کنند هرگز چنین مشکالتی پیش نخواهد آمد. وزارت امـور 
خارجه در صف مقدم روابط خارجی قرار دارد و همه باید در هر اقدامی که به خارج از 

شود خود را با این وزارتخانه تطبیق بدهند. این موضـوع بـه قـدری  مرزها مربوط می
چنان با حیثیت و اعتبار نظام مرتبط است که هـر اقـدام خـارج از  اهمیت دارد و آن

های سنگینی بر نظام تـحـمـیـل  تواند هزینه های مقررات وزارت خارجه می چارچوب
ناپذیری به کشور وارد نماید." روزنامه وطن امـروز، نـوشـت:  های جبران کند و لطمه

کـنـد،  ترین روزهای اقتصادی خود را تجربه می "حاال افکارعمومی که یکی از سخت
شاهد استعفای عامل مستقیم و نفر دوم در ایجاد وضعیت فعلی اقتصـادی بـودنـد، 

خاطر پذیرش مسؤولیت شکست مذاکرات و ایجاد وضعیت فعلی و تبـعـات  البته نه به
برآوردی کـه بـه کشـور وارد  های غیرقابل ای و هزینه اقداماتش در مذاکرات هسته

جمهور و عدم دعوتش بـه  خاطر یک اختالف با رئیس دفتر رئیس کرده است، بلکه به
 یک دیدار غیردیپلماتیک! 

خوبی جایگاه مردم نزد بازیگران سناریوی استعفـای ظـریـف را  شاید این ماجرا به
دهد." روزنامه کیهان استعفای ظریف را اختالفات در کابینه روحانی قـلـمـداد  نشان 

هـایـی از روحـانـی و بـرخـی  هاست گالیـه کرد و ازجمله نوشت: "ظریف گویا مدت
پایان رسید  حال ماجرای استعفا به ها) دارد. با این دلیل عدم هماهنگی اطرافیانش (به

و با عدم پذیرش آن، منتفی شد. اما باید پـرسـیـد آیـا هـزیـنـه عـدم هـمـاهـنـگـی 
شـود  فقط ظریف)، از جیب روحانی پرداخت مـی جمهور با وزیران مختلف (و نه رئیس

 یا مردم و نظام؟!" 
ای شد، انعکاس آن در داخل و  که استعفای ظریف رسانه در هفته گذشته هنگامی

ساعت خبرها به طرفی سوق پیدا کرد مثـل  ۴٨خارج از کشور گسترده بود. اما بعد از 
های "جوان" و "وطن امروز" و "کـیـهـان"، در  اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. روزنامه

های مربوط به خبر استعفای ظریف، اختالفات در دولت روحانـی را عـامـل  گزارش
های طرفدار اعتدال، ناهماهـنـگـی در امـور  چنین وضعیتی قلمداد کردند و روزنامه
های این وزارت خانه در مورد مسائل مختـلـف  سیاست خارجی و نادیده گرفتن دیدگاه

 را دلیل این استعفا برشمردند. 
نکته مشترک در این مطالب این بود که بازگشت ظریف به وزارت خارجه خـواسـت 

هـای  زنـی های موجود در وزارت امور خارجه با گـمـانـه ها بود. می توان تنش همه آن
توان از آن با اطمینان صحبت کـرد  ای که می گوناگون تجزیه و تحلیل کرد ولی نکته

این است که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ربطی به وزیر امور خارجـه و دولـت 
ها بـایـد  گیری ترین جهت اهمیت را مستثنا کنیم، در اصلی وقت ندارد و اگر موارد بی

باشد. بازگشت دوباره ظریف به وزارت امور خارجه هـیـچ “  بیت رهبری”   مشی تابع خط
تغییری در این سیاست ایجاد نخواهد کرد و کـمـاکـان ایـن وزارت خـانـه مـجـری 

 های رهبر رژیم والیت فقیه خواهد بود. سیاست

مـاه،  بهـمـن ٢٨کنند." روزنامه تجارت،  ناتوانی خویش بر کشور تحمیل می
نقل از احمد مازنی، نماینده مجلس، نوشت: "اگر قـرار اسـت حـقـوق  به

کارگران قراردادی و حقوق معلمان را ندهند، حقوق نماینده مجلس را هـم 
ندهند. یک ماه حقوق نمایندگان مجلس را قطع کنند تا نـمـایـنـده بـدانـد 

درصـد آن را  ١٠کشد. یک ماه حقوق وزیر را قطع کنند، یا  کارگر چه می
دلیل کمبود بودجه چه فشاری به زیردستان آنها وارد  بدهند تا وزیر بداند به

ماه، در رابطـه بـا گـرانـی لـبـنـیـات،  بهمن ٢٨شود." خبرگزاری مهر،  می
عنوان بخش مهمی از نیاز غذایی جامعه، نقش بسزایی  نوشت: "لبنیات به

در وضعیت سالمت مردم دارد. بطوریکه عدم مصرف لـبـنـیـات، ارتـبـاط 
نـقـل از  های خطرناک دارد." مهر در ادامه بـه مستقیم با بروز انواع بیماری

سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مـجـلـس، نـوشـت: 
مواد لبنی و پروتئینی خالی کـنـنـد و ایـن  شان را از سفره "مردم مجبورند،

به ما تحمـیـل خـواهـد  حوزه سالمت های سنگینی در در آینده هزینه امر
 ٧۶۴کرد." روزنامه همدلی در اشـاره بـه حـجـم نـقـدیـنـگـی هـزار و 

میلیاردتومانی آذرماه سال جاری که از سوی بانک مرکزی انتشار یافتـه را 
گران اقتصادی، هرچـه  باور بسیاری از تحلیل نویسد: "به بررسی کرده و می

سرعت رشد نقدینگی بیشتر باشد، باید با شدت بیشـتـری مـنـتـظـر رشـد 
کننده تورم بود. اما این تمام ماجرا نیست، بحران نقدینگـی  آمارهای نگران

گـری  حاضر بـازارهـای واسـطـه شود که درحال درست زمانی خطرناک می
هـا را  همچون مسکن، ارز، طال و خودرو همچون آهنربایی این سـرمـایـه

مانـد،  کنند و در این میان تنها مقصدی که بدون مسافر می  جذب خود می
گذاری در واحدهای تولیدی و افـزایـش صـادرات کـاالهـاسـت."  سرمایه

مـاه، در واکـنـش بـه اظـهـارات اسـدالـلـه  بهمن ٢٩خبرگزاری تسنیم، 
ام و بـا  عسگراوالدی که گفته بود: "سه ماه است که صادراتـی نـداشـتـه

نقل از بـانـک  کاری بانک مرکزی صادرات کشور قفل شده است"، به ندانم
مرکزی، نوشت: "وی تا کنون هیچ اطالعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی 

کـه دو شـرکـت  طوری خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به
مـیـلـیـون یـورو  ١۶٫۶بالغ بر  ١٣٩٧ماه سال  صادراتی ایشان تا پایان آبان

صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقـتـصـادی نـکـرده 
خصوص گرانی مایحتاج عمومی و ضـروری مـردم در  است." گرانی و به

دهد. مـتـأسـفـانـه  طول یک سال گذشته با ارقام باالیی در بازار جوالن می
ایم کـه  دار باشد. ما بارها اعالم کرده رسد این روند افزایشی ادامه نظر می به

کنترل قیمت مایحتاج عمومی برای حاکمیت چالشی جدی نیست و حتـی 
کننده را گرفت، امـا  توان جلوی این روند نگران در فضای تحریمی هم می

نـظـر  مورد اسدالله عسگراوالدی و حجم نقدینگی در بـاال بـاز هـم اگر به 
بیفکنیم، باید با قاطعیت گفت که دولت در ارتبـاط بـا ایـن افـراد و ایـن 

ای مشخص ندارد و قشرهای فقیر جامعه تاوان آن را  وضعیت هنوز برنامه
پردازند. ما معتقد هستیم دولت باید در شـرایـط  با نخوردن و نخریدن، می

خصوص اقالم حیاتی را خـود در دسـت  فعلی کنترل بازرگانی خارجی و به
صورتی که حداقل نیاز افراد جامعه تـأمـیـن شـود را  بگیرد و توزیع آن را به

اجرایی کند. سیستمی شبیه کوپن که در گذشته اجرا شد، با تمام معایـبـی 
کننده کنونی قشرهای فـقـیـر  شدت نگران تواند وضعیت به که داشت، می

رسد دولت روحانی حتی در شرایط فعلـی  نظر می جامعه را بهبود ببخشد. به
دهد  تا تـأمـیـن نـیـازهـای  هم بیشتر تأمین منافع چپاولگران را ترجیح می

 ضروری مردم را. 

 
اسفندماه، یک روز پس از اینـکـه اعـالم شـد بـا  ٩روزنامه آفتاب یزد، 

شناس، نوشـت:  نقل از هادی حق استعفای ظریف موافقت نشده است، به
"درواقع آقای دکتر ظریف معتقد است که مسائل سیاست خارجی بـایـد از 

عنوان وزیر خارجه بایـد از  کانال وزارت خارجه انجام شود و دکتر ظریف به
خـواهـد کـه  تر از این مسئله، وزیر خارجه می مهم آنها اطالع داشته باشد.

های خارجی شنیـده شـود و  گذاری صدای وزارت خارجه در حوزه سیاست
کار گرفته شود. وقتی دولت، بانک مرکزی، مجلس و وزارت  نظرات آن به
ها باید تصویب شـود یـعـنـی  گویند اف ای تی اف یا دیگر الیحه خارجه می

سیاست خارجی جمھوری اسالمی را وزارت امور 
 خارجه تعیین نخواهد کرد
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 تأملی بر بحران سیاسی  ... ادامۀ 

انـد. خـواسـِت  اعتبار شـده مکال، همگی در مجموع، نزد اکثریت مردم بی
هایی که راه تغیـیـر را مسـدود  ایجاد تغییرهایی واقعی و برطرف کردن مانع

های اجتماعی درحـال  ها و الیه سرعت بین طبقه طورجدی و به کنند، به می
هایی وسیع که، زیر فشارهای اقـتـصـادی و  ها و الیه گسترش است. طبقه

اند که "حاکمـیـت  های اجتماعی و سیاسی قرار دارند و متوجه شده سرکوب
مطلق والیت فقیه" مانع اصلی بر سر راه نجات و پیشرفت میهن است. آنان 

بینند که در زیر سایٔه ظلمانی سرکوبگری رژیم والیت فـقـیـه،  روشنی می به
از بیـن   رعایت نشدن حقوق زحمتکشان و پرداخت نکردن دستمزد به آنان،

تر شدن فساد، تجاوزگری به حقوق  رفتن حق بازنشستگی، عمیق و گسترده
انـد و هـرنـوع  زن، مرد، کودک، جوان و مسن به ُعرفی معمول تبدیل شده

های عریان با مشـت  عدالتی یافته و مؤثر نسبت به این بی اعتراض سازمان
 شود. آهنین نیروهای امنیتی و انتظامی "نظام" روبرو می

هایی مهم و مشـخـص  توان گفت زیر پوست جامعه تحول درستی می به 
ها و شناخت هویت مسبباِن وضعیت بسیار دشوار کشور در  در درک واقعیت

هـای  در ذهنیِت جامعه و پدیدٔه حرکـت  جریان است. پویایی فرایند دگرگونی
و عدالت اجتمـاعـی،   هایی صنفی در جهت خواست آزادی مدنی و اعتراض

تر  ها بسیار سریع در قیاس با توان اصحاب قدرت حاکمیت برای حل بحران
 کند. تر عمل می و عمیق

حاکمیت والیت فقیه با ورشکستگی کامل سیاسی، نـظـری، و عـمـلـی 
های کالن جمهوری اسالمی در سه دهه گـذشـتـه  روبرو شده است. برنامه

همراه با گرایش به نولیبرالیسم اقتصادی و درآمیختن با "اسالم سیاسی" و 
چـنـان سـیـاسـتـمـداران و کـارگـزاران  های ضد دموکـراتـیـک آن دیدگاه

کـلـی از درک  بر سر کار آورده است که به  فردی در "نظام" والیی منحصربه
شـان،  های جنـاحـی شرایط جامعه عاجزند. آنان، با وجود رقابت و کشاکش

وسـیـلـٔه  در مجموع، بر محور ولی فقیه و زیر سایه دیکتاتـوری دیـنـی، بـه
های صنفی مسـتـقـل، در  های مدنی و فعالیت سرکوب کردن خشن آزادی

ای بغایت ناعادالنه  های فوقانی بورژوازی، از اقتصاد سیاسی نفع الیه جهت 
کنند. واکنش اصحاب قدرت به مطالبات مـردم زحـمـتـکـش  پاسداری می

همراه با هشدار دربارٔه  ١٣٩۶ماه  ای در بهمن همواره همان است که خامنه
ها، خـطـاب  ها نشان داد: "بنده بارها این را در سخنرانی گیری اعتراض اوج

ام که ضدانقالِب کشور از اول چشـمـش بـه  به کارگران عزیزمان [!] گفته
اسـالمـی  نحوی علیه جمهـوری کارگرها بود بلکه بتواند جامعه کارگری را به

تـوانـد از سـیـر  تحریک کند". دولت "تدبیر و امید" نتوانسته است و نـمـی
بگیران و  قهقرایی اقتصاد ملی و ُافت وضعیت معیشتی مزدبگیران و حقوق

بیکاران (اکثریت مردم) جلوگیری کند. شعارها و آمارهایی که هفته گذشتـه 
مـانـنـد هـمـه  -های اقتصادی دولت داد  حسن روحانی در مورد موفقیت

در نـگـاه جـامـعـه کـامـًال  -های "نظام" تبلیغات حکومتی دربارٔه پیشرفت
 اعتباراند. بی

تر و بـیـشـتـر  توان ادعا کرد که حاکمیت والیی هرروزه با ریزش سریع می
توانـنـد از ایـن فـرایـنـد  اش مواجه است و مهم اینکه نمی پایگاه اجتماعی

یـعـنـی  -ترین بحران و خـطـر  جلوگیری کنند، فرایندی که آن را با مهلک
روبرو کرده است. حکومت در مـیـداِن تـأثـیـرگـذاری  -تهدید از جانب مردم

های نرم مانند تـکـیـه بـر  اش، آشکارا در کاربرد شیوه منظور حفظ سلطه به
ای دچار ورشـکـسـتـگـی  ها یا تبلیغات فرهنگی و رسانه باورهای دینی توده
اثـر شـده  طلب بـی پردازان اصولگرا یا اصالح گری نظریه شده است و توجیه

است. سران "نظام" در حیطه حل بحران اقتصادی نیز فلج و ورشـکـسـتـه 
ویژه سیـاسـت دولـت تـرامـپ  اند. بحران پدیدآمده از تهدید خارجی به شده

آورد و سـران رژیـم  هرروز بر وضعیت معیشتی مردم فشار بیشتری وارد می
توانند از این فرایند جلوگیری کنند. وضعیت موجود برای دیکتاتوری  نیز نمی

دوام نیست و ادامه این اوضـاع سـرانـجـام، دیـر یـا زود،  حاکم دیگر قابل
 مهارنشدنی قرار دهد.  تواند کلیت "نظام" را در شرایطی می

هـمـراه بـا  بنا بر این برای مقابله و مدیریت بحران داخلی سران قـدرت 
زمان مجبورند در راسـتـای مـدیـریـت کـردن  انجام "تغییرهای شکلی" هم

هـای دولـت  ویژه تخفیف تبعات تـحـریـم المللی و به بحران تهدیدهای بین

ای مشخص بگیرند. در این مـوارد حـرف آخـر را عـلـی  های کلیدی آمریکا تصمیم
زنند. برای اصحاب قدرت، در سطح کلی امور،  های نزدیک به او می ای و حلقه خامنه

 اجرا بگذارند.  ها را انتخاب کرده و به زودی باید یکی از آن دو رویکرد وجود دارد که به
های کنونـی در  یکی از دو رویکرد موجود برای سران رژیم ادامه دادن به سیاست  

نظامی و سـردادن  -های سیاسی همراه ژست المللی به منطقه و در عرصه روابط بین
اعتنایی و انـزجـار مـردم  ای تکراری است که در سطح جامعه با بی شعارهای تبلیغاتی
جهت نیست که قاسم سلیمانـی، فـرمـانـده سـپـاه قـدس،  شود. بی روبرو شده و می

جمهوری سوریه در تهران باید بـرای مـردم  حضور رئیس ،پیروزی،گوید: "اهمیت  می
ایران تبیین شود"[!]. درواقع این شعارها در داخل کشور برای ذوب شدگان در والیت 

المللی نیز حاوی پیامی مشخص است. برای مثال، هفـتـه  طور در عرصه بین و همین
سرایان گفت: "ملت ایـران  ای در جمع چاکران و ذاکران و مدیحه گذشته علی خامنه

امروز هم همان سرنـوشـت … اند  تر شده سال قبل و دشمنان آن ضعیف ۴٠تر از  قوی
نباید از دشمن ترسید و دچار اشتـبـاه ….  در انتظار جبهه مقابِل انقالب اسالمی است

و در  ٩٧اسفندمـاه  ۶محاسبه شد." در این ارتباط، آوردن بشار اسد به تهران در روز 
ای در مقام سمبل "پیـروزی انـقـالب اسـالمـی" در  آغوش گرفتنش از سوی خامنه

منطقه، و نشاندن اسد در کنار قاسم سلیمانی برای عکـس گـرفـتـن بـدون حضـور 
دیـگـر، در  عبارت بود. به  شده ریزی ای برنامه سازی مسئول امور وزارت خارجه، صحنه

گـرانـه او در  های نظامی و مداخلـه کرد که سیاست ای این را اعالم می آن روز خامنه
المللی موفق بوده و این هم شاهد آن: یعنی آوردن بشار اسد به تهران در  صحنه بین

دیـگـر  مرزی دستگاه والیـت. بـه کنار ولی فقیه و فرمانده نیروهای ویژه عملیات برون
اش که در آن مسـئـول  شده ای حساب سخن، این جلسه و پوشش مطبوعاتی و رسانه

ایـن  شود، بـه صورت مشخصی غایب است یا راه داده نمی دستگاه دیپلماسی کشور به
گونه که دستگاه ولی فقیه توانسته است در سوریه رژیم اسد را بـا  معناست که همان

اش حفظ کـنـد،  ای نیروی نظامی در مقابل تهاجم آمریکا و متحدان ارتجاعی منطقه
 در ایران نیز گزینش این نوع رویکرد برای "حفظ نظام" در اختیار "رهبر" است. 

ای مانند دلخور شدن محمدجواد ظریف و اعالم پرسروصدای  هایی حاشیه موضوع
ها  ها و سهم خواهی های جناحی و رقابت استعفای او از وزارت که تا حدی با کشاکش

کننده نیستـنـد. در رژیـم والیـی حـاکـم بـر  هایی تعیین اند، اصوٌال مسئله نیز مرتبط
کشورمان شخص جواد ظریف، برخالف حجم بزرگ توفان خبری دربارٔه استعفایـش، 
در انتها فرد کارگزاری است که به قول خودش بزرگ ترین افتـخـارش اجـرای اوامـر 
ولی فقیه ( به گفتۀ ظریف: "رابطه من با رهبر معظم انقالب مرید و مـرادی اسـت. 
رابطه همه کارگزاران ایران با رهبری اینچنین است... هم ایشان و هـم مـن تـاکـیـد 

شود، سیاست نظام است که در حوزه سیاست خارجی  داشتیم آنچه در نهایت اجرا می
کنند و ما هم ملتزم به قانون و  سیاست کلی نظام را رهبری براساس قانون تعیین می

 )١٣٩۶/١١/٢۵به نقل روزنامه جام جم،  –نظارت ایشان هستیم. 
کما اینکه ظریف کمتر از دو روز پس از استعفا سریعًا به پست خود بازگشت و بنا بـر 

المللی رژیم والیی در  اش در مقام یک مدیر و کارگزار ارشد در بخش روابط بین وظیفه
وزیر ارمنستان بـا  همراه حسن روحانی در استقبال از نخست ای به هایی رسانه عکس

 ای شاد حاضر شد! لبخند و چهره
  گفـتـه، هرحال، درصورت گزینِش رویکرد پیش به 

 ٨ادامه  در صفحه  
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ایفا کردند. چهل سال پس از پیروزی انقالب، و حاکم شدن رژیـم والیـت 
ستیز آن، حقـوق  خصوص زن های پوسیده، ضدمردمی، و به فقیه و اندیشه

زنان میهن ما به شکلی بسیار خشن و علنی پایمال شده  است. رژیم حاکم 
تالش کرده است که افزون بر تحمیِل قوانین قرون وسطایی، فـرهـنـگـی 

مانده و ضد حقوق زنان را بر کشور ما تحمیل کند. اّمـا ایـن  شدت عقب به
برانگیز زنـان  های ارتجاعِی رژیم همواره با مقاومت دلیرانه و تحسین تالش

رغم سرکوب و به بند  میهن ما و هواداران حقوق زنان روبرو بوده است، و به
کشیدن فعاالن جنبش زنان، این مبارزه همچنان ادامـه دارد. از جـمـلـه 

 نمادهای این مبارزه، ادامۀ برگزاری روز جهانی زن در ایران است.
اسـفـنـد  ١٧ها برای بزرگداشت روز جهانی زن در روز  از نخستین تالش

سال پیش، که در مراسمی به ابتکار زنان پیشرو میهنمان  ٩۶، یعنی ١٣٠١
 در شهر رشت برگزار شد، تا امروز جنبش زنان راه درازی پیموده است. 

اوج  ١٣٢٠ویژه با تأسیس حزب تودۀ ایران در مهـر  به پیکار زنان پیشرو 
گاهی بـه درون  ای یافت. نقش برجستۀ زنان توده وقّوت تازه ای در بردن آ
ماندۀ ایران آن روزها، و مبارزه برای تـحـقـق حـقـوق  شّدت عقب جامعۀ به

ای همچون حق رأی، اثری ژرف و ماندگار در دگرگون کردن سیمـای  اّولیه
مانده آن زمان و در روند تحقق پیشرفت اجتماعـی در ایـران  جامعۀ واپس
 داشته است.

بـرانـگـیـز زنـان در  تاریخ معاصر میهنمان ُپر است از پیکارهای ستایش
ای همچون انقالب مشروطیت، جنبش تـنـبـاکـو،  کننده های تعیین مقطع

جنبش مّلی شدن صنعت نفت، مبارزه بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، تـالش 
در راه دستیابی به صلح و پایان دادن به جنگ هشت سالٔه ایران و عـراق، 

جمـهـوری خـرداد  شرکت و نقش تعیین کننده داشتن در انتخابات ریاست
های میلیـونـی  و شرکت وسیع در اعتراض  و پیروزی اصالح طلبان، ١٣٧۶
طلبـانـه در  . و این پیکار حق١٣٨٨ها بر ضد کودتای انتخاباتی خرداد  توده

 های متفاوت ادامه داشته است. چند سال گذشته نیز در عرصه
های رژیم والیی حاکم و نهادهای امنیتی آن بـرای سـرکـوب و  تالش

خاموش کردن آتش مبارزۀ زنان در میهن ما در چهار دهۀ گذشته، همـواره 
پیـکـار  برو بوده است، و خواهد بود. با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانۀ زنان رو

حماسی زندانیان سیاسی زن که تا امروز همچـنـان ادامـه دارد، و جـان 
هایشان، از جمله شهادت رفیـق  باختن شماری از این مبارزان در راه آرمان

قهرمان فاطمٔه مدرسی (سیمین فردین)، عضو مشاور کـمـیـتـۀ مـرکـزی 
های جمهوری اسالمی بـه جـوخـۀ  در زندان ١٣۶٨حزب، که در فروردین 

اعدام سپرده شد، نشانۀ عزم استوار زنان ایران در پیکار با استبداد حـاکـم 
 است. 

واقعیت این است که از همان نخستین سال پس از پـیـروزی انـقـالب، 
های گوناگـون  نیروهای واپسگرا تهاجمی گسترده به حقوق زنان در عرصه

های آشکار در قوانین مـدنـی و جـنـایـی،  را آغاز کردند  و از جمله تبعیض
های حقوق اجتماعـی زنـان از سـوی  حجاب اجباری، و دیگر محدودیت

مرتجعان حاکم بر جامعه تحمیل شد و چندی نـگـذشـت کـه تـبـعـیـض 
جنسیتی به تمام قوانین قضایی کشور سرایت پیدا کرد و نـهـادیـنـه شـد. 

سـتـیـزی  یی سیاه از زن اسالمی ایران در چشم جهانیان کارنامه جمهوری
دارد. گزارش مقدماتی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملـل مـتـحـد، در 

دربارٔه وضعیت حقوق بشـر در ایـران، ضـمـن ابـراز   در ژنو  ١٣٩۶اسفند 
نـگـاران  های مدنی، تهدید و سرکوب روزنامه  نگرانی از ادامٔه سرکوب آزادی

های مـلـی و مـذهـبـی،  و معترضان به رژیم، و نیز سرکوب حقوق اقلیت
آمیز درمورد زنان از جمله در عرصٔه اشـتـغـال،  خواستار لغو قوانین تبعیض

دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد نـیـز   مون، ازدواج، و طالق شد. بان کی
ضمن محکوم کردن قوانین و مقرراتی کـه بـه ِاعـمـال  ١٣٩۴در ماه مهر 

تبعیض جنسیتی درمورد زنان و افزایش میزان ارتکاب خشـونـت بـر ضـد 
ستیـزانـٔه رژیـم والیـت  شود، شماری از قوانین زن زنان در ایران منجر می

گونه برشمرده بود: مفاد قانـون مـجـازات اسـالمـی در مـورد  فقیه را این
شهادت زنان و میزان دیٔه زنان، مفاد قانون مدنی درخصوص جواز ازدواج 
دختران سیزده سال، و قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت و ازدواج 

مجدد را جایز دانسته است. در ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به 
الیحٔه فرزندخواندگی اشاره شده است که به موجب آن، ازدواج مرد با دخترخـوانـدٔه 

مون این امر را نقض حقوق کودکان و نـقـض  خود جایز دانسته شده است. بان کی
 تعهد دولت ایران به پیمان حقوق کودک اعالم کرده بود.

 
 زنان مبارز!

های زیادی روبرو بوده  جنبش زنان میهن ما در چهار دهۀ گذشته با فراز و نشیب
هـای  های محدود در امکان فعالیت ، به خاطر برخی گشایش١٣٧٠است. در دهۀ 

سیاسی، جنبش زنان توانست رشد یابد و جایگاه مهـمـی را در مـبـارزٔه -اجتماعی
اجتماعی بر ضد ارتجاع و حاکمیت رژیم والیت فقیه به خود اختصاص دهـد. ایـن 

و  ١٣٨۴جمهوری در سال  نژاد به ریاست رشد چشمگیر با برگماری محمود احمدی
هـای  با تشدید جّو اختناق و فشار و دستگیری فعاالن جنبش زنـان، بـا دشـواری

ها، زنان مبارز میهن مـا تـوانسـتـنـد نـقـش  زیادی روبرو شد. با وجود این دشواری
سـپـاه در –های میلیونی مردم به کودتای انتخاباتی ولی فقیـه مؤثری را در اعتراض

 ایفا کنند. ١٣٨٨سال 
های اعتراضی تهران و دیـگـر شـهـرهـای ایـران،  شرکت فعال زنان در حرکت

نیروهای امنیتی و ارتجاع حاکم را نسبت به نقش و توان جنبش زنان نگران کـرد. 
و دستگیری شمار زیادی   ٨٨در پی سرکوِب خشن و خونین جنبش اعتراضی سال 

اند، جنبش و ادامۀ آن  که شماری از آنان هنوز هم در زندان از فعاالن جنبش زنان 
 هایی جّدی روبرو شد. با دشواری

هـای  های امیدبخشی از مبارزۀ زنان در عـرصـه در دو سال اخیر، بار دیگر جرقه
خورد که نوید دهندۀ سر برآوردن مجدد مبارزۀ نیمی از جامعٔه  گوناگون به چشم می

، سـال ١٣٩۶ستـیـز والیـت فـقـیـه اسـت. سـال  ما بر ضد رژیم ارتجاعی و زن
شـهـر  ٨٠های گسترده در بیش از  های خیابانی مردم و زنان بود. اعتراض حرکت

ای  کشور که در آن صدها هزار تن از شهروندان شرکت داشتند، بار دیگـر عـرصـه
بود که در آن حضور زنان کشور در اعتراض به فقر و محرومـیـت شـدیـد و فسـاد 

خوبی مشهود بود. از استقبال گسترده از فراخوان بـرای  های رژیم حاکم به دستگاه
، در تهران گرفته، که با یورش وحشیانٔه گزمگان ٩۶تجمع روز جهانی زن در اسفند 

هایشان اعـتـراض  رژیم روبرو شد، تا زنان و دخترانی که با بر سر چوب زدن روسری
  خود را به حجاب اجباری اعالم کردند و به دختران خیابان انقالب معروف شـدنـد،

هـای اعـتـراضـی  نشانه هایی از سر گیری حرکت
 ٨ادامه  در صفحه   زنان میهن بر ضد رژیم والیت فقیه بود.

 اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی  ... ادامۀ 



 ١٠٧٢شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه    ٨ 

 اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی  ... ادامۀ 

در دو سال اخیر، همچنین شاهد شرکت گستـردٔه زنـان کـارگـر و 
هـای  هـای مـردمـی بـر ضـد سـیـاسـت زحمتـکـش در اعـتـراض

ایم. شرکت گستردٔه زنان  نولیبرالی رژیم بوده-برانداز اقتصادی خانمان
هـای  هـای فـرهـنـگـیـان، در اعـتـراض ها و تـحـصـن در اعتراض
های همبستگی با کارگران اعتصابی در نیشکر  ، در حرکت دانشجویی

تپه و فوالد اهواز، و همچنین شرکت آنهـا در اعـتـراض هـای  هفت
های روشن  از جمله نمونه  باختگان، گستردٔه بازنشستگان کشور و مال

 حضور فعال زنان در مبارزٔه ضد استبدادی کنونی در میهن ماست.
 

 میهنان گرامی! زنان آگاه و مبارز، هم
هـای  میهن ما با شرایط حساس و دشواری روبـروسـت. سـیـاسـت

در   اجتماعی رژیـم والیـت فـقـیـه،-ویرانگر و ضدمردمی اقتصادی
مجموع جامعه را به آستانٔه انفجار اجتماعی بزرگی کشانده اسـت کـه 

بار باشد. فقر و محرومیـت شـدیـد  تواند بسیار فاجعه پیامدهای آن می
ها میلیون ایرانی را به زندگی در زیر خط فقر محکـوم  اقتصادی که ده

های حکومتـی، و تـوّرم و گـرانـی  کرده است، فساد و ظلم دستگاه
افسارگسیخته، زندگی مردم در زیر حاکمیت رژیم والیی را بـه تـالش 
برای بقا در زندانی بزرگ تبدیل کرده است. حزب ما بر این باور اسـت 

خـواه  که آیندٔه میهن باید به دست مردم ما و نیروهای مـلـی و آزادی
های خطرناک و ویرانگر  کشور رقم بخورد. مخالفت و مبارزه با دخالت

خارجی، از جمله از سوی دولت نژادپرست ترامپ و نیروهای ارتجاعی 
منطقه همچون عربستان سعودی و اسرائیل، و افشـای نـیـروهـای 
ایرانی وابسته و کارگزار آنها و مبارزه با این نیروها، بخشـی از پـیـکـار 
مهمی است که به گمان ما هدفش باید طرد رژیـم والیـت فـقـیـه و 
استقرار حاکمیتی مبتنی بر ارادٔه مردم و جدایی دیـن از حـاکـمـیـت 

های اعـتـراضـی رشـد  باشد. مبارزۀ زنان، در پیوند تنگاتنگ با حرکت
یابندٔه کارگران و فرهنگیان دیگر زحمتکشان کشور و پیکار جوانـان و 

تواند راهگشای حرکت میهن ما به سمت رهـایـی از  دانشجویان، می
 بندهای رژیم دیکتاتوری باشد. 

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، روز جهانی زن را بـه هـمـۀ زنـان 
گویـد.  ویژه رزمندگان راه حقوق زنان صمیمانه شادباش می میهن و به

ورزد که آزادی هر جامعه  حزب ما بار دیگر بر این اعتقاد خود تأکید می
درگرو آزادی زنان آن جامعه است، و از این روی، حمایت از پیکار زنان 
و شرکت فعال در مبارزه و تالش برحق زنان در راه دست یـافـتـن بـه 

خواهانه، لغو هرنوع ستم جنسیتی، و آزادی همـه  های برابری خواست
عقیدتی وظیفٔه اساسی -زندانیان سیاسی زن و دیگر زندانیان سیاسی

 خواه است.  و انقالبی هر مبارز آزادی
هـای  هـا و هـمـٔه تـالش رغم همٔه سرکوب جنبش زنان ایران، به

مرتجعان حاکم، همچنان در پیکار خود پیگیر است و خواهد بـود، و 
دیر نیست آن روزی که راه برای تحقق حقوق برحق زنان میهن مـا و 
استقرار آزادی و عدالت اجتماعی گشوده شـود. مـبـارزٔه مشـتـرک و 

های اجتماعی و نـیـروهـای مـدافـع آزادی  یافتٔه همٔه گردان سازمان
 گامی اساسی در راه پیشُبرد این مهم تاریخی است.

 
درود آتشین به مبارزات درخشان و قهرمانٔه زنان مـیـهـن بـر ضـد 

 طبقاتی!-ارتجاع و برای رفع ستم جنسیتی
های قرون وسطایی رژیـم  درود به زندانیان زن مبارزی که در زندان

 دهند! به پیکار دلیرانٔه خود ادامه می
پیروز باد مبارزۀ زنان ایران و جهان برای برابری حقوق و پایان ستـم 

 جنسیتی!
  

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ١٣٩٧اسفندماه  ١٢
 

 تأملی بر بحران سیاسی  ... ادامۀ 

رژیم والیی در داخل کشور به سرکوبگری مداوم، وسیع و خونین مجبور خـواهـد شـد تـا 
تواند مهار کـنـد.  ها و انفجارهای اجتماعی را تا آنجا که می های پیاپی اعتراض بتواند موج

 -هـا های خارجی بسیار حادتر خواهند شد و با شدت یافتن تـحـریـم در این حالت، بحران
خطر برخورد نظامی با آمریـکـا و مـتـحـدانـش  -ویژه محدود شدن جریان صدور نفت به

دانـنـد کـه درصـورت  ای مـی افزایش خواهد یافت. مسلمًا اصحاب قدرت و علی خامنـه
چنین رویکردی، توازن نیرو در داخل و خارج سریعًا به ضد منافع آنان تغـیـیـر  گزینش این

تری نسبت بـه  تر و وخیم ناپذیر بینی پیش خواهد کرد و در تحلیل نهایی "نظام" در موقعیِت 
 شرایط کنونی قرار خواهد گرفت.

بار دیگری در  پذیر برای سران رژیم انجام "نرمش قهرمانانه" خفت رویکرد دیگر گزینش 
برابر آمریکا است که البته با ظاهری آبرومندانه برای "نظام" و مـخـصـوصـًا بـرای عـلـی 

کـارگـیـری  اش، بـا بـه باید صورت گیرد و برای توجیه این نرمش قهرمانانـه ای می خامنه
ادبیات و تبلیغات رسمی والیی، ولی فقیه بتوانـد هـمـچـنـان در حضـور حـواریـونـش، 

ترهاتی معمول را بـاز   سرایانش در توجیه نرمش قهرمانانه شدگان در والیت، و مدیحه ذوب
تر شده" و تصمـیـمـی کـه او گـرفـتـه  هم تکرار کند و مثًال مدعی شود: "دشمن ضعیف

 ای برای پیشبرد اهداف اسالم و انقالب" است.  "سرمایه و ذخیره
این رویکرد برای اصحاب قدرت عمًال در امتداد منطقی همان تصمیمی است کـه بـر 

بدون دخالت وزارت خـارجـٔه  -ای از سر استیصال اساس آن نمایندگان ویژٔه علی خامنه
منظور تعامل با آمریکا بـا نـمـایـنـدگـان دولـت اوبـامـا در عـمـان وارد  به -نژاد احمدی
ای و نـزدیـکـانـش، بـا  محرمانه شدند. در قدم بعدی، علی خـامـنـه وگوهایی فوق گفت

، امکان ظهور دولت حسن روحـانـی و تشـکـیـل کـادر ١٣٩٢مهندسی انتخابات سال 
سـرانـجـام  وگوها با آمـریـکـا و بـه دیپلماتیکی متفاوت با دوران احمدی نژاد، ادامه گفت

رساندن توافقنامه برجام را میسر کردند. یک وظیفه کلیدی جواد ظریف از آن بـرهـه تـا 
بار علی  نشینی خفت زمان حاضر مدیریت کردن آبرومندانٔه تعامل اجباری با آمریکا و عقب

 ای در برابر آمریکا بوده است.  خامنه
ای، سلـیـمـانـی، روحـانـی، و  های جناحی هفته گذشته خامنه ها و رقابت حاشیه نزاع

یعنی استعفای ظریف از وزارت خارجه و پذیرفته  -ظریف درباره عکس گرفتن با بشار اسد
نشدن استعفای ظریف از سوی روحانی، دلجویی سلیمانی از ظریف، و در انتها، بازگشـت 

 را از این منظر باید مورد توجه قرار داد. -ظریف بر سر پستش
دهه گذشته و تجزیه و تحلیل رفتار حاکمیت و بافت قدرت و منافع اقتصـادی  ۴تجربه 

ای  دهند که سران حکومت و مخصوصـًا خـامـنـه های مطرح درون نظام نشان می جناح
برای بقای نظام هرگاه ضروری بداند با آویختن پرده دود و در پس شعارهایی پر طمطـراق 

کند که احتمال گزینش رویکرد دوم  دیگر، منطق حکم می عبارت کنند. به نشینی می عقب
وسیله ولی فقیه بیشتر است. آنچه مسلم اسـت  از سوی اصحاب قدرت رژیم و تأیید آن به

این است که رژیم والیت فقیه در وضعیتی خطرناک قرار گرفتـه و بـا وجـود شـکـاف و 
های مطرح در وحدت با یکدیگر برگرد دستوِر نهایی علی  های درونی، سرانجام جناح نزاع
ای برای "حفظ نظام" متحدانه عمل خواهند کرد. در این "نظام" حرف آخر را عـلـی  خامنه
سیاستمداران و کارگزاران ریزودرشـت مـانـنـد   ها، ای زده است و خواهد زد و جناح خامنه

همگـی در راه   شان، ها در بین وواکنش ها و کنش جواد ظریف و جز اینان، با تمام تفاوت
هـا  اجرای رویکرد موردنظر ولی فقیه همکاری خواهند کرد و کسانی مانند کریمی قدوسی

 کنند. اند که در خدمت ولی فقیه نقش بازی می ها و چاکرانی ها بوقچی و شریعتمداری
های داخلـی  ورشکستگی نظری و عملی حاکمیت والیی، کشور را در رویارویی با بحران

و تهدیدهای خارجی، مخصوصًا از جانب دولت راست افراطـی تـرامـپ، در وضـعـیـتـی 
تر قرار داده است. اینکه نهاد قدرتمند ضد مردمی و ضد مـلـی والیـت  تر و بغرنج خطرناک

هـای قـدرت، و  ای همچون محوِر برقراری توازن نیرو بین جـنـاح فقیه و شخص خامنه
تداوم ماهیت واپسگرای حکومت، چون گذشته با قدرتی بالمنازع، بـتـوانـد بـه حـیـات 

آمیزش ادامه دهد، در شرایط حسـاس  های غیرعقالیی و تحریک گیری سیاسی و تصمیم
ور کند و بـه آن  سوز دیگری را شعله و خطرناک منطقه حتی احتمال دارد جنگ خانمان

 دامن بزند.
دهند که ذهنیت جامـعـه بـه  حزب تودٔه ایران، بر این نظر است و شواهد هم نشان می

خـواه و  ای از قوام رسیده است که با اتحاد عمل نیروهای سیـاسـی آزادی چنان درجه آن
دوست بتوان شعار "حذف کامل حاکمیت والیت فقیه" را همچون هدِف محـوری و  میهن

شد از وضعیت خطرناک کنونـی در  مشترِک جنبش مردمی در راه منافع ملی و برای برون
 سطح جامعه مطرح کرد.
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های کنفرانس اخیر، اختالِف روشی میان اروپا و آمـریـکـا  گیری در موضع
 شد. در برخورد با جمهوری اسالمی ایران دیده می

امسال پنجاه و پنجمین کنفرانس یا همایش امنیتی مونیـخ در روزهـای 
فوریه) در شهر مونیخ در آلـمـان  ١٧تا  ١۵بهمن ( ٢٨تا یکشنبه  ٢۶جمعه 

المـلـلـی  ترین همایش بین برگزار شد. این همایش ساالنه در نوع خود بزرگ
های امنیتی اسـت. بـرگـزاری ایـن هـمـایـش از سـال  پیرامون سیاست
آغاز شد، و هدف اّولیٔه آن، پیشگیری از وقوع بـرخـوردهـای  ١٣۴٢/١٩۶٣

هـای  آمـیـز مـنـاقشـه وفصل صلـح های جهانی و حل نظامی از قبیل جنگ
های ارشـد و  المللی اعالم شد. این همایش هر سال صدها تن از مقام بین

گیرندگان از نهادهای گونـاگـون دولـتـی، مـدنـی،  سیاستگذاران و تصمیم
هـا،  های بزرگ و رسـانـه های علمی و فّنی و شرکت نظامی گرفته تا سازمان

های خود را در زمیـنـٔه  آیند تا دیدگاه ها کشور جهان به این همایش می از ده
های روز و آتـی  ها و چالش المللی و موضوع های امنیتی مّلی و بین سیاست

بیان و تبادل نظر کنند. دستورکار این همـایـش بـه طـور عـمـده تـوسـط 
های امپریالیستی اروپایی و آمـریـکـا و بـر اسـاس  های ارشد قدرت مقام
المللی تـعـیـیـن و تـنـظـیـم  های آتی و درازمّدت آنها در عرصٔه بین برنامه
ها، در این همایش نیز در کنار نشست  شود. طبق معمول بیشتر همایش می

وگـوهـای جـداگـانـه و غـیـررسـمـی نـیـز مـیـان  اصلی، دیدارها و گفـت
گـیـرد. در فـاصـلـٔه مـیـان  کنندگان در حاشیٔه همایش صورت مـی شرکت
تر خـاص نـیـز بـر سـر  های کوچک های ساالنه، گاهی همایش همایش
 گـزارش سـاالنـه”شود. همچنین، هر سال  های معّین برگزار می موضوع

های سال  ها و فعالیت شود که نگاهی دارد به تحّول همایش نیز منتشر می“
 گذشتٔه همایش.

تن از سراسر جهان، از جمـلـه ایـران،  ۶٠٠در همایش امسال، بیشتر از 
های اصلی این همایش عبارت بـودنـد از: ظـهـوِر  شرکت داشتند. موضوع

های  های بزرگ، آیندٔه مناسبات اروپا و آمریکا، سیاست تجدیِد رقابت قدرت
های میانی در امور جهان. در سایت ایـنـتـرنـتـی  دفاعی اروپا، و نقش قدرت

همایش که پیش از ٢٠١٩همایش امنیتی مونیخ، در معرفی گزارش ساالنٔه 
کنندگان و عموم مـردم  شروع همایش امسال منتشر شد و در اختیار شرکت

با نگاهی به وضـعـیـت کـنـونـی امـور جـهـان ”گذاشته شد، آمده است: 
توان از کنار این واقعیت برجسته گذشت که جـهـان امـروزی  دشواری می به

ناپذیر نیست، بلکه با مشکـل  های کوچک و بزرگ پایان صرفًا عرصٔه بحران
المللی لـیـبـرالـی در  آید که کل نظم بین روست. به نظر می تری روبه بنیادی

حال از هم پاشیدن است؛ هیچ چیز دیگر مثل سابق نیست. از زمـانـی کـه 
انداز امنیت جهـان هـرگـز چـنـیـن  اتحاد شوروی فروپاشید، تا کنون چشم

در “ خطرناک نبوده است. ما شاهد چرخشی مهم و تـاریـخـی هسـتـیـم...
دوران نـویـنـی از رقـابـت ”مقدمٔه خوِد گزارش منتشر شده نیز آمده است: 

گیری اسـت...  های بزرگ میان آمریکا، چین، و روسیه در حال شکل قدرت
روشن است که به ابزارهای مدیریتی جدیدی الزم است تا از وقوع وضعیتی 

گزارش امسال، عـالوه “ که در آن دیگر چیزی باقی نماند، پیشگیری شود.
و نگاهی “ المللی قطعات اصلی نظم بین”جایی  بر ارائٔه تحلیلی در مورد جابه

 صـِف دّوم”های بزرگی مثل آمریکا و چین و روسیه، به بازیگران  به قدرت
هایی مثل فرانسـه و آلـمـان و  نیز پرداخته است، که منظور از آن، قدرت“

و به تبع آن، خـوِد  -بریتانیا و کانادا و ژاپن است. بخش عمدٔه دیگر گزارش
های جاری در غرب بالکان، د رمنطقٔه سـاحـل (نـواری  به تحّول -همایش
غربی در حوالی میانٔه آفریقا، در جنوب صحرای آفریقا و پـیـرامـون -شرقی

سودان و اریتره است)، و در خاورمیانه اختصاص دارد. در همین ارتباط، در 
عربستان سعودی و آمریـکـا و “ عمدی یا ناخواسته”گزارش به خطر مقابلٔه 

 اسرائیل با ایران اشاره شده است. 
المللی نـیـز  گرایی دولت آمریکا در عرصٔه مسائل بین جانبه َروی و یک تک

های مورد اشاره در گزارش امسال است. در خوِد هـمـایـش  از دیگر موضوع
گـرایـی آمـریـکـا مـوضـوعـی مـحـوری در  جـانـبـه امنیتی مونیخ نیز یـک

هـای  سخـنـرانـی
کننـدگـان  شرکت

بـود و نشــان از 
مقابلٔه آمریـکـا و 
مــتــحــدانــش بــا 

های بزرگ  قدرت
اروپایـی داشـت. 

ــت هــای  صــحــب
آنــگــال مــرکــل، 
صــــدراعــــظــــم 

جانبٔه آمریکا، از جمله در خروج از برجـام،  آلمان، در انتقاد از سیاست خارجی یک
گرایی و جهانی چندقطبی، مورد اسـتـقـبـال گسـتـردٔه  و تمایل اروپا به چندجانبه

کنندگان در همایش قرار گرفت. خروج آمریکا از توافق پاریس در زمـیـنـٔه  شرکت
های آمریکا از ناتو، خروج آمـریـکـا از پـیـمـان  زیست، خواست حفاظت از محیط
با (شوروی سـابـق و روسـیـٔه کـنـونـی)، و  (INF)ُبرد  یی میان نیروهای هسته

های آمریکاست که مـورد  اندازی جنگ تجاری آمریکا با چین از دیگر سیاست راه
های مایـک پـنـس،  انتقاد کشورهای جهان قرار گرفته است. همچنین، صحبت

جمهوری آمریکا، در همایش مونیخ، نوعی دستور دادن بـه اروپـا  معاون ریاست
شّدت مورد انتقاد قرار گرفت. مایک پنس در سخنرانی خود از جمله  تعبیر شد و به

به کشورهای فرانسه و بریتانیا و آلمان فشار آورد و خواستار آن شد که از بـرجـام 
های اعمال شده بر ایران را دور نـزنـنـد (اشـاره بـه  فقط تحریم خارج شوند و نه
ها بیـفـزایـنـد. از  تجاری اروپا برای مبادله با ایران)، بلکه بر تحریم-سازوکار مالی

های خود بـه  سوی دیگر، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجی ایران، در صحبت
گرایی آمـریـکـا  جانبه همین موضوع اشاره کرد و از اروپا خواست که در مقابل یک

 بایستد و در حفظ برجام بکوشد.
پس از نشست ورشو که به ابتکار دولت ترامپ و با شرکت مایک پنس و مایـک 

بهمـن در مـورد مسـائـل  ٢۵و  ٢۴پومپئو (وزیر امور خارجی آمریکا) در روزهای 
تشکیل شد، همایش امنـیـتـی “ خطر ایران”خاورمیانه و از جمله ایران و مقابله با 

مونیخ فرصتی دیگری بود برای نمایندگان دولت آمریکا که با استفاده جبهٔه ضـد 
ایران را تقویت کنند و برنامٔه خود را به پیش ببرند. در نشست ورشو نـیـز مـایـک 
پنس از فرانسه و بریتانیا و آلمان خواست که از حفظ برجـام دسـت بـکـشـنـد و 

نیندازند. اّما در هر دو گردهمایی، وجـود دو “ فاصلٔه بیشتری بین اروپا و آمریکا”
جبهٔه جداگانٔه آمریکا و متحدانش از یک سو، و کشورهای اروپایی (به طور عمده 

آید که اروپـا، و نـیـز  خورد. به نظر می اروپای غربی) از سوی دیگر، به چشم می
جویانٔه آمریکا نـدارنـد و  های ستیزه ژاپن، تمایلی به همراهی تاّم و تمام با سیاست

به طور طبیعی، تا جایی که امکان داشته باشد، در پی حفـظ مـنـافـع درازمـّدت 
المللی انـرژی اتـمـی و  های گوناگون آژانس بین اند. بر اساس گزارش خودشان

، ایران همچنان به مفاد برجام پایبند است و آنهـا را رعـایـت «سیا”حّتی سازمان 
کند. نگرانی کشورهای اروپایی و احتماًال چین و روسیه ایـن اسـت کـه اگـر  می

سازی اورانیـوم بـا  برجام به هم بخورد، از دید آنها، ایران ممکن است دوباره غنی
هـای  های ایران بـه مـنـاسـبـت را از سر بگیرد، اگرچه مقام“ های نظامی هدف”

اند که در پی چنین هدفی نیسـتـنـد. ایـن طـور کـه دیـده  گوناگون اعالم کرده
وگو با ایران و تحـت نـظـارت  شود، کشورهای اروپایی و چین و روسیه به گفت می

دهند، برخالف آمریـکـا کـه در پـی  های آن اهمیت بیشتری می داشتن فعالیت
جویی برای مداخلٔه تجاوزکارانه مستقیم یا غیرمسـتـقـیـم در ایـران اسـت.  بهانه
(که بعدًا به عـبـارِت “ جنگ با ایران”های نتانیاهو در نشست ورشو در مورد  توییت

تغییر داده شد) و حّتی گفتٔه جواد ظریف در همایـش امـنـیـتـی “ مقابله با ایران”
توانـد مـایـٔه نـگـرانـی  ، نمی«قطعًا کسانی دنبال این [جنگ] هستند”مونیخ که 

نباشد. خوشبختانه تا اینجا اکثر کشورهای اروپایی، و نیز چین و روسیه، به طـور 
های دولت ترامـپ و مـتـحـدانـش در اسـرائـیـل و  طلبی جّدی در مقابل جنگ

اند و راه صلح و  عربستان سعودی برخی از کشورهای حاشیٔه خلیج فارس ایستاده
مـآب  اند. دو همایش اخیر نتایجی را که دولت فـاشـیـسـت وگو را ترجیح داده گفت

های اروپـایـی مـمـکـن اسـت بـا  ترامپ انتظارش را داشت به دست نداد. دولت
یی ایران مخالف باشند، اّما خوشبختانه راه چاره را در تقـابـل  های منطقه سیاست

ثمـر  طلبانٔه آمریکا همچنان بی های جنگ بینند. امید است که تالش نظامی نمی
طلب و  بماند. هر گونه ماجراجویی نظامی در برخورد با ایران، فقط نیروهای جنگ

تردید به مبارزٔه مردمی برای طـرد رژیـم  کند، و بی سرکوبگر در ایران را تقویت می
 رساند. والیی از ایران و برقراری حاکمیت مّلی و دموکراتیک در کشور زیان می

کنفرانس امنیتی مونیخ و 
 مسئلٔه جمهوری اسالمی ایران



 ١٠٧٢شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه    ١٠ 

تأملی بر بحران دامداری و 
های دامپروری در  معضل

 کشورمان
های زندگی مـردم اسـت کـه  دامداری و دامپروری یکی دیگر از عرصه

با اینکـه هـم رژیـم   ای روبرو است. جانبه عیار و همه امروزه با بحران تمام
شاه و هم رژیم والیت فقیه، از اولویت دادن به کشاورزی و دامـداری دم 

ایـن دو   هایی کالن در ایـن جـهـت، ومیل سرمایه رغم حیف زدند و به می
رویـٔه مـحـصـوالت  ازپیش به سـمـت واردات بـی رژیم کشورمان را بیش

 سوق دادند.   کشاورزی و دامی از خارج
عـنـوان اسـلـحـٔه  امروزه کارشناسان مسائل اقتصادی از مواد غذایی بـه

برند. این واقعـیـت تـلـخ و  امپریالیسم علیه کشورهای درحال رشد نام می
کلیه مایحتاج غذایی خود  ١٣۴٠دردناکی است که کشور ما تا اواسط دهٔه 

اینک ناچار است نـان و  کرد ای اقالم را هم صادر می را تأمین و حتی پاره
   وارد کند.  مصرفی روزانٔه خود را از کشورهای خارجی  گوشت

از سـوی رژیـم   علت اتخاذ مشـی خـائـنـانـه واقعیت این است که، به 
سازی از سـال  برانداز خصوصی خصوص با آغاز سیاست خانمان به  والیی
وسیلٔه دولت رفسنجانی، اقتصاد کشورمان رو به ویرانی نـهـاده و  به ١٣۶٨

های ناصالح و ضـد  تمامی نهادهای جامعه درحال فروپاشی است. دولت
روزی، مـعـرف  ستوه آمده از فقر و تیـره ملی، اقتصاد نابسامان، مردمانی به

سیمای امروزین جامعٔه ماست. رژیم والیت فقیه عمًال نشـان داده اسـت 
ای نـدارد  وحقوق مردم این سرزمین در هیچ عرصه که هیچ اعتنایی به حق

محابا در پی غارت و چپاول ثروت کشورمان است. دقیقًا بـه هـمـیـن  و بی
دچار شده اسـت کـه   علت دامداری در کشورمان به چنان وضع دردناکی

برند. از اوایـل  سر می ترین شرایط ممکن به شاغالن در این عرصه در وخیم
کامًال مشخص شده بود که شیوه دامـداری سـنـتـی دیـگـر  ١٣۴٠دهه 

جوابگوی تقاضای روزافزون کشور نیست. ظرفیت و کیفیت مراتع و بـازده 
پایین دامداری سنتی، متناسب با رشد سریع جمعیت، امکـان بـاال بـردن 

ساخت. از اواخـر دهـه  سریع و هماهنگ محصوالت دامی را فراهم نمی
هـای  هایی از طـرف دولـت برای ترویج دامداری صنعتی، کوشش ١٣۴٠

وقت، چه از طریق واحدهای محدود دولتی و چه از طریق تشویق بـخـش 
عمـل آمـد و صـنـایـع  هایی به های کالن، کوشش خصوصی با دادن وام

هـا،  هـا، کشـتـارگـاه هـا، مـرغـداری مربوط به دامداری مانـنـد گـاوداری
های شیر پاستوریزه و غیره در شهرهای مهم یـا در  ها و کارخانه سردخانه

تـولـیـد   گـاه وجود آمد. ولـی هـیـچ جنب مراکز تولید، بر حسب ضرورت به
جوابگوی نیاز هر دم   ی تولید سنتی، نتوانست واحدهای صنعتی به اضافه

فزایندٔه کشور شود. پس از انقالب و با ژرفش گرایش به راسـت، قسـمـت 
های صنعتی دامپروری یا در بین سـودجـویـان وابسـتـه بـه  عمده مجتمع

علت رسیـدگـی  حاکمیت رژیم والیی تقسیم شد و به فروش رسید یا آنکه به
نابودی رفت. یکی از آخرین موردهـای  نکردن و نبود مدیریت صحیح رو به

ها واگذاری شرکت کشت و صـنـعـت مـغـان بـه بـخـش  این گونه اقدام
هزار کارگر که در این مجتـمـع  ٢بود. قریب به  ١٣٩٧خصوصی در آذرماه 

انـگـیـز روبـرو  کشت و صنعت اشتغال دارند اکنون با وضعیتی بغرنج و غم
ثبات کارگران این مجتمع، عشایر مغان نیز با  هستند. عالوه بر وضعیت بی

گـونـه  مشکالتی جدی روبرو هستند. مـتـأسـفـانـه آمـار درسـتـی از ایـن
ها وجود ندارد. تنها صورت واردات رشـد  در کشور و وضعیت آن  تأسیسات

تواند نمایانگر وضع نابسامـان کشـور در  تولیدات دامی است که می یابندهٔ 
این رشته باشد. ناگفته روشن است که وضع نان و گوشت مردم، آنچه کـه 

ها با اتـخـاذ  خواران خمینی مکرر بر خودکفایی آن ولی فقیه و دیگر میراث
روزه در  زنند و همه اقتصاد مقاومتی و استفاده از تولیدات ملی دم می شیوهٔ 

دارنـد   رسیدن به این خودکفایی را اعالم می  ی تبلیغاتی رژیم بوق و کراناها
دانند، دروغی بیش نبوده و نیـسـت.  و آن را از ثمرات حکومت اسالمی می

تپه، هپکو و جز  های هفت ای نظیر مجتمع های دولتی بعد از حراج شرکت
سازی به حراج مجتمع کشت و صنعت مـغـان،  ها، سازمان خصوصی این

 کشاورزی ایران، دست زده است. -ترین بازوهای صنعتی یعنی یکی از بزرگ
کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان در مقابل ساختمان اداره   در پی این حراج،

ای در  چنان که بـایـد پـوشـش رسـانـه ها آن مرکزی آن تجمع کردند. این اعتراض
هزار نفر پرسنل دارد، و این  ٢ها نیافت. مجتمع کشت و صنعت مغان بیش از  رسانه

در  صورت مستقیم هزار نفر هم به ۵سال گذشته بیش از  ١٠در حالی است که طی 
کردند. پس از واگذاری این مجتمع، اکبر اعلمی، نمایـنـده  این واحد تولیدی کار می

های اجـتـمـاعـی بـازتـاب  سابق مجلس شورای اسالمی، در سخنانی که در شبکه
"با این مفت فروشی مخالفم چون اهمیت و توان این گـنـج بـزرگ را  یافت، گفت:

ام  ام و بارها برای آقایان نـوشـتـه شناسم، دو مرتبه مدیر آن بوده دانم و آن را می می
تواند حقوق کارکنان دولت در استان اردبیل را بپردازد چرا یـک  که شرکت مغان می

 گذارند تا دروغ من آشکار شود؟" مصاحبه تلویزیونی نمی
، بـا تـأکـیـد ١٣٩٧مـاه  دی ٢٨وگو با خبـرنـگـار ایـلـنـا،  او همچنین در گفت 

تـپـه دو  هایی مانند کشت و صنعت و دامپروری مغان و نیشکر هـفـت "بنگاه گفت:
فرد در خاورمیانه هستند که به ثمن بخس [بهای ناچیز] بـه افـراد  بنگاه منحصربه

ی  پژوهشگر حـوزه  در این ارتباط عبدالحسین طوطیایی،  اند." نوکیسه واگذار شده
"مـحـوطـٔه   گـویـد: ، می٩٧ماه  دی ١١،  همدلی" "روزنامه وگو با کشاورزی، در گفت
هزار هکتار از ایـن زمـیـن،  ۴٠هزار هکتار است که در  ۶٠آباد  زمین شرکت پارس

هـزار رأس  ١٣شرکت کشاورزی و دامپروری مغان فعال است که در این حوزه تنها 
های گـاوداری سـطـح  ترین کانون گاو شیری وجود دارند. این مجتمع یکی از بزرگ

هزار هکتار باغات در این اقـلـیـم وجـود دارد. ایـن  ٣همچنین  کشور را داراست.
ای و جـهـانـی  ترین شرکت کشاورزی ایران با قابلیت صادرات منطقـه شرکت بزرگ

پروا فریاد برآرم که چنین واگذاری  "اجازه دهید بی افزاید: آقای طوطیایی می است."
ها فورًا باید نسبت به چـنـیـن اقـدامـی  یک فاجعه ملی است و جامعه مدنی و رسانه

واکنش عاجل نشان دهند. چراکه این تنها یک کارخانه نیست یک سرمـایـه مـلـی 
ها و انتقادها نسـبـت بـه حـراج ثـروت مـلـی، آقـای  در برابر این اعتراض است."
سـازی، در آذرمـاه سـال  حسینی، رئیس سازمـان خصـوصـی اشرف پوری میرعلی
"برخی همـواره بـه فـکـر  گوید: جانب به خبرگزاری ایرنا می به ، با حالتی حق١٣٩٧
حسـیـنـی بـه  مسـلـمـًا آقـای پـوری ها هسـتـنـد." اندازی در مسیر واگذاری سنگ
اعتنا به سـرنـوشـت  سان بی تواند این باالی رژیم والیی می های رده گرمی مهره پشت

 افراد و تاراج ثروت ملی سخن گوید. 
در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل چنان زدو بندهایـی در پشـت پـرده صـورت 

تبریز، آذرشهر و اسکو در دهـمـیـن دوره   رضا بیگی، نماینده گرفته است که  علی
 ١٣٨۴"فروش مجتمع گوشت اردبیل در سـال  گوید: مجلس شورای اسالمی، می

پذیرد که یک سال بعد از واگذاری این مجتمع، شرکت خـریـدار  به شرکتی انجام می
گفتٔه بیگی، مجتمع گوشت اردبیل  بنا به گوشت اردبیل، ثبت [تأسیس] شده است."

بخشی از شرکت کشت و صنعت مغان است و او خواهان توضیح مسئـوالن دربـاره 
 ١١ادامه  در صفحه  ارتباط بین خریداران مجتمع کشـت و صـنـعـت 

 صف های خرید گوشت یخ زده در شهرهای مختلف



 ١٠٧٢شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه    ١١ 

 ادامۀ تأملی بر بحران دامپروری...

]، ١٣٩٧مـاه  دی ٢١مغان با مجتمع گوشت اردبیل است [خبرگزاری تسنیم، 
سازی درکشورمان مواجه خواهـد  سؤالی که مسلمًا با سکوت مافیای خصوصی

به وضع اسفناک فـعـلـی  چنینی دامپروری کشورمان را  شد. ازجمله اعمالی این
انگیزی بر دامپروری کشـورمـان  اند چنان اوضاع رقت اند و موجب شده کشانده

انـد و تـهـیـه  حاکم شود که دامپروران از سر ناچاری کارشان را تعطیـل کـرده
به دسـت دالالن افـتـاده اسـت،  -همچون دیگر کاالهای اساسی -گوشت

تـدبـیـری  ای از عمق بی کنند. گوشه دالالنی که مبادرت به واردات گوشت می
اصغر ملکی، رئـیـس اتـحـادیـه  توان از سخنان سیدعلی مسئوالن رژیم را می

صنعت، تجارت و کشـاورزی از گـروه   وگو با خبرنگار گوشت گوسفند، در گفت
تـوان دریـافـت.  مـی ،١٣٩٧مـاه  دی ٢٣اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

منظور تنظیـم عـادالنـه  جای ارائه راهکار برای حمایت از دامداران به ملکی به
قیمت گوشت قرمز که سر به فلک کشیده است، کـاهـش عـرضـٔه گـوشـت 

زعم او، در مقـام رئـیـس اتـحـادیـه  داند. به وارداتی را دلیل افزایش قیمت می
گوشت گوسفندی، افت شدید تولید داخلی گوشت (که عـلـت آن سـیـاسـت 

تـوان بـا واردات  است) نقشی در این میان ندارد و مـی ویرانگر در این عرصه
گوشت بر این بحران غلبه کرد. جالل محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، 

وگویـی  آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسالمی، در گفت
"شـرایـط دامـپـروری کشـور  گویـد: ، می١٣٩٧آذرماه  ١۶با سایت خانه ملت، 

صنعتی خـالـی  درصد واحدهای صنعتی و نیمه ۶٠گونه است که نزدیک به  این
کـنـنـد.  کم کار می  در صد واحدها با ظرفیت ۴٠از دام و تعطیل است. درواقع 

قـیـمـت   این میزان جوابگوی نیاز داخلی نیست. بنابراین ناچار به واردات گران
وجـود آمـدن وضـعـت  به علت  وگو به آقای محمودزاده در این گفت  هستیم."

کند و صرفًا درصدد توجیه  ای هم نمی اشاره بحرانی و وخیم دامپروری حتی نیم
مـنـظـور  وتاز دالالن واردکننده بـه آید تا عرصه برای تاخت واردات گوشت برمی

بـار رژیـم ضـد مـلـی  اعتنایی فاجعـه تر خالی بماند. بی سودجویی هرچه وسیع
تـر  هـای دامـداران هـرروز ابـعـادی گسـتـرده اسالمی به مـعـضـل جمهوری

شهرستان اهر و روستاهای اطراف آن قطب دامداری کشـور اسـت.  یابند. می
بیماری دهان و پا، که یک بیماری عـفـونـی و گـاهـی   بیماری تب برفکی، یا

کشنده و ویروسی است ازجمله موجب بیماری گاو اهلی و اعضـای خـانـواده 
شدت واگیردار است، چنـدان کـه طـاعـون  شود. این بیماری به گاوسانان می

شـود. کـنـتـرل بـیـمـاری مـنـوط بـه  برای صنعت دامداری محـسـوب مـی
واکسیناسیون، مراقبت شدید نقل و انـتـقـاالت حـیـوانـات مـبـتـال، اعـمـال 

ناچار نیاز بـه مـعـدوم کـردن  محدودیت در خرید و فروش حیوانات و گاهی به
ها رأس دام است. از اواخر سال گذشته موردهـایـی از بـیـمـاری تـب  میلیون

برفکی در شهرستان اهر و ارسباران دیده شده بود، ولی امروزه با گسترش ایـن 
هـایـی  های دامپزشکی موجب زیـان بیماری و ناتوانی دامداران از تأمین هزینه

 بس فراوان به آنان شده است.
،  لطیفه رجبی، از اهالی ١٣٩۵ماه  اردیبهشت ١٧گزارش خبرگزاری مهر،  به

"با شیـوع بـیـمـاری تـب  گوید: کیلومتری اهر، می ١٨روستای سامبوران، در 
دلیل بیماری تلف شـده  ام شش رأس گاو بوده که به برفکی تمام دارایی زندگی

 کردم." ها امرار معاش می است. من با فروش لبنیات همین دام
ربیعلی نوری، از اعضای شورای اسالمی روستـای سـامـبـوران، در ایـن   

رأس از گاوهای بـنـده  ٩"تا کنون  گوید: خبرنگار خبرگزاری مهر می  ارتباط به
دلیل بیماری تلف شد که این خسارت تنها برای یک نفر نیست، بلکه تمامـی  به

هسـتـنـد." آقـای نـوری   گریبان های روستایی با این بیماری دست به خانواده
گوسفند و بره بر  ١٨٠رأس گاو و  ٢٢٠"فقط تا هفته گذشته بیش از  افزاید: می

اثر شیوع بیماری حیوانی تب برفکی تلف گـردیـده و بـه دامـداران خسـارت 
در این ارتباط مدیرکل دامـپـزشـکـی اسـتـان  ناپذیری وارد شده است." جبران

آذربایجان شرقی احتمال شیوع این بیماری در مناطق دیگر استـان را تـأیـیـد 
دهـنـد  ووعید می کمک به دامداران را وعده کرد. مسئوالن دولتی هر از چندی

ولی درعمل هیچ قدمی در راستای کمک به حل مشکالت حیـاتـی دامـداران 
شونـد  روی، چون دامداران به ورطٔه فقر و فالکت افکنده می دارند. ازاین برنمی

اعتنایی کارگزاران رژیم  شود. بی طبعًا گوشت تولیدی در کشور کمتر و کمتر می
 ٢۵گزارش خبرگزاری صـداوسـیـمـا،  به تولیدات دامی تا بدان حد است که به

هـزار  ٢٠٠"با وجود تولیـد  گوید: ، رئیس سازمان امور عشایر می١٣٩٧تیرماه 
درصد تولید گوشت کشور که توسط عشایر صـورت  ٢۵تن گوشت قرمز معادل 

 گیرد، تا کنون آمار دقیقی از جمعیت دامی کشور صورت نپذیرفته است." می
طبعًا وقتی آمارگیری انجام نیافته است پس هیچ کمک و حمایتی نیز از سـوی  

حسن روحانی از عشایر کشور نشده اسـت. ایـن نـکـتـه را  "تدبیر و اعتدال" دولت
وگویی با خبـرنـگـار  الله سیف، رئیس سازمان بسیج عشایری کشور، در گفت نصرت

کــنــد. او  ، اظــهــار مــی١٣٩٧مــاه  دی ١١اقــتــصــادی خــبــرگــزاری فــارس، 
دهد که در  "جمعیت عشایر کشور دو در صد جمعیت کشور را تشکیل می گوید: می
استان کشور پراکنده هستند و عمده شغل و درآمدشان از دامـپـروری اسـت.  ٢٧

کند." سـیـف  جنین می درصد تولید دام یا تلف شده یا سقط ۴٠درحال حاضر حدود 
تـوانـنـد  "اگر عشایر کشور مورد حمایت واقع شونـد مـی افزاید: وگو می در این گفت

"عـمـده ارزش  گـویـد: کشور را از لحاظ تولید گوشت قرمز خودکفا نمایند." او مـی
اعتنایی دولـت  بی شود." عمق فاجعهٔ  ها می تولیدات عشایر نصیب دالالن و واسطه

شود که در نـظـر  روشنی مشخص می به دامداران عشایر و در سراسر کشور آنگاه به
زایـی در  داشته باشیم دامداران و صنایع دامپروری یکی از پنج حوزه مهم اشتـغـال

در گزارش  شوند. مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، جهان محسوب می
"ایران بعد از آفریقای جنـوبـی کـه مـهـد  خود اظهار داشت: ١٣٩٧ماه  اول بهمن

تـریـن  دهنده شترمرغ در جهان است. بـزرگ پرورش شترمرغ است دومین پرورش
کـنـد و در  مزیت پرورش شترمرغ این است که این پرنده تولید گوشت قـرمـز مـی

شرایط کنونی تولید گوشت قرمز بسیار اقتصادی اسـت. ایـن گـوشـت یـکـی از 
های موجود است که چربی خیلی کمی دارد و رنـگ قـرمـز آن  لذیذترین گوشت

وگو در مورد مافیـای  دلیل درصد آهن باالیی است که دارد."  رضایی در این گفت به
واردکننده گوشت، جلوگیری از گسترش تولید شترمرغ، و خودکـفـایـی در عـرصـه 
تولید گوشت گوسفند و گوساله که با حمایت از دامپروران حـتـی در ایـن عـرصـه 

اعتنایی مسئوالن رژیم بـه  کند. بی توان صادرکننده نیز بود، سکوتی معنادار می می
کشور دامداران از هـیـچ  دامپروران محدود به چند منطقه نیست، بلکه در گسترهٔ 

های اصفهان، همدان، گلستان و جـز  حمایتی برخوردار نیستند. دامداران استان
هـایـی   اند، اعتـراض شان را از عملکرد مخرب رژیم مکرر ابراز کرده ها، اعتراض آن

هـا را بـازتـاب  هایی از آن های رسمی رژیم از سر ناچاری گوشه که حتا خبرگزاری 
هایی وسیع بـه  اند. عملکرد خائنانه رژیم در عرصه شیر تولیدی دامپروری زیان داده

 آورد. تغذیه افراد وارد می
برای رژیم مهم واردات گوشت است تا از این طریق دالالن سود بـبـرنـد. کـمـا 

گوشت قرمز اصفهان، در سـالـن  اینکه موسی رهنمایی، رئیس اتحادیه دامداران
 ٩۴"در سال گـذشـتـه  گوید: ، می١٣٩۵تیر  ٢۵اجتماعات اتاق بازگانی اصفهان، 

هزار تن واردات گوشت قرمز داشتیم. در شرایطی که تولید داخلی کفاف نیاز داخل 
 " دهد که جای تعجب دارد. را می

دانـد اسـاس و  ابراز تعجب رهنمایی محل پرسش است، چرا که او مطمئنًا مـی 
هر قیمتی ولو به قیمت به خاک سیاه نشاندن  ماهیت این حکومت از کسب سود به

اند. از سوی دیـگـر، بـرخـی افـراد از  مان شکل گرفته کش میهن مردمان زحمت
کنند، قاچاقی کـه  وابستگان رژیم به قاچاق دام زنده به خارج از کشور مبادرت می
شود. در وضعیـت  افزایش قیمت دام زنده و طبعًا گوشت قرمز در کشور را سبب می

فعلی، با این فقر گسترده که دامنگیر مردم است، قیمت گوشت قرمز هر کیلـو بـه 
هزار تومان رسیده و از سبد مصرفی زحمتکشان و سفره آنان درحال بـرچـیـده  ٨۵

وگـو بـا  شدن است. منصور پوریان، رئیس شورای تأمیـن دام کشـور، در گـفـت
تـریـن دلـیـل  "مـهـم گـویـد: مـی ، در این ارتبـاط٩٧ماه  دی ٢٨خبرگزاری تسنیم، 

خاطر مشتریانی اسـت کـه دام را بـه  افزایش قیمت و گرانی دام زنده در کشور به
دهند." این رئـیـس اتـحـادیـه  خرند و به خارج از کشور انتقال می قیمت باالیی می

"بعید نیست که تا شب عید قیمت گوشت قرمز بـه  گوید: گوشت قرمز اصفهان می
 ].١٣٩٧ماه  بهمن ٣[روزنامه آرمان،  هزار تومان برسد." ١٢٠

روند قـحـطـی و گـرسـنـگـی  با ادامٔه این وضعیت، کشورمان شتابان به سمت
اعتنا به سرنوشت آحـاد مـردم،  که دولت همچنان بی رود، درحالی مردمان فقیر می
هـای  غارت و چـپـاول تـوده ای است که به داران زالوصفت و انگلی حامی سرمایه

هـای دامـداران و  اند. در این راه باید با ایـجـاد تشـکـل لب رسیده مشغول به جان
های ویرانگر رژیم برخاست. مسلمًا با داشتن  شاغالن این حوزه به مبارزه با سیاست

روح همبستگی ملی و اتحاد تمامی قشـرهـای زحـمـتـکـش جـامـعـه پـیـرامـون 
تسـلـیـم  توان و باید رژیم ظلم و جور والیی را بـه های برحق و مشخص می خواست

  واداشت.
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تفاوتی جهان نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه و  بی
پـذیـری عـامـالن مـیـدان  رحمی بیشتر و مصـونـیـت شمال آفریقا به بی

 دهد. می
مـنـتـشـر شـد،  ٩٧اسفـنـدمـاه  ٧الملل" که در  این گزارش "عفو بین
کشور خاورمیانه و شمـال آفـریـقـا در سـال  ١٩وضعیت حقوق بشر در 

 کند که:  را بررسی و تصریح می ٢٠١٨
المللی اسلحه و قراردادهای پرسود اقـتـصـادی چـرخـۀ  تجارت بین  .١

 بخشند، خشونت شدت می
پـذیـری و  سبب نبود مسئولـیـت . تداوم سرکوب و آزار غیرنظامیان به٢

 پاسخگویی،
منظور برخورد با  . دستاوردی اندک در زمینۀ حقوق زنان و کوشش به٣

 های گذشته، امری که مدیون کنشگری جامعٔه مدنی است. خشونت
الملل با بررسی وضعیت حقوق بشر در خاورمـیـانـه و  سازمان عفو بین

تفاوتـی دلسـردکـنـنـدۀ  آفریقای شمالی در سال گذشته اعالم کرد که بی
ها باعـث  جامعٔه جهانی نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر در این منطقه

ها هرگز نباید از پاسخگویـی در  پدید آمدن این تصور شده است که دولت
هـا را در نـقـض  ارتباط با عملکردشان نگران بـاشـنـد. ایـن تصـور آن

 تر کرده است.                                                                                گستاخ ٢٠١٨انگیز حقوق بشر در سال  هراس
گزارش با عنوان: حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفـریـقـا، بـررسـی 

دهد که چگونه رهـبـران کشـورهـای سـراسـر  ، توضیح می٢٠١٨سال 
منظور درهـم  رحمانه به منطقه بدون شرمندگی به کارزارهای سرکوب بی

های اعتراضـی، جـنـبـش مـدنـی و  هم زدن حرکت کوفتن مخالفت، به
مخالفان سیاسی که اغلب با موافقت ضمنی متحدانی قدرتمنـد هـمـراه 

 اند. بوده است، ادامه داده
نـهـیـب اعـتـراض  ٢٠١٨دهندۀ جمال خاشقچی در اکتبر  قتل تکان

ای را در سراسر جهان برانگیخت که عربستان سـعـودی را بـه  سابقه بی
مانند توقف ارسـال  نظیری  رسیدگی این رویداد واداشت و حتا به اقدام کم

اسلحه به عربستان سعودی از سوی کشـورهـای دانـمـارک و فـنـالنـد 
متحده، بریتانـیـا و  انجامید. اما متحدان اصلی عربستان همچون ایاالت

اند و جامعۀ جهانی در تمامیـت خـود  فرانسه دست به اقدامی مشابه نزده
هـای حـقـوق بشـری بـرای  های سـازمـان نتوانسته است به درخواست

ای مستقل از جانب سازمان ملل متحـد کـه تـوانـایـی اجـرای  رسیدگی
 عدالت را دارد، پاسخ مثبت بدهد.

هبه مورایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سـازمـان عـفـو 
الملل، در این باره گفت: "قتل خونسردانۀ جمال خاشقچی در داخـل  بین

تر را برآن داشت تـا از  یک کنسولگری، شمار اندکی از کشورهای مسئول
هـایـی  ارسال اسلحه به کشوری در رهبری ائتالفی که دست به جـنـایـت

ای بشری در یمن را موجـب شـده اسـت خـودداری  جنگی زده و فاجعه
کنند. اما نهیب اعتراض جهانی به قتل خاشقچی هـنـوز بـه بـرداشـتـن 
گامی مشخص در یافتن و محاکمه مسئوالن این جنایت مـنـجـر نشـده 

 است."
هـزاران تـن از  ٢٠١٨در سرتاسر خاورمیانه و شمال افریقا در سـال 

المللـی  جو در سکوت کرکنندۀ جامعۀ بین دگراندیشان ومخالفان مسالمت
هایشان در مقیاسی  دست دولت ها به پروای حقوق انسان قربانی نقض بی

 اند. دهنده بوده تکان
دهد که سرکوب دگراندیشان و فعاالن  الملل نشان می گزارش عفو بین

 ٢٠١٨مدنی در کشورهای مصر، ایران، و عربستان سعـودی در سـال 
توجهی و واکـنـش نشـان  شدت یافت. این سه کشور نماد بی افزایش به

های ایـن  ندادن جهان به نقض لگام گسیختۀ حقوق بشر از سوی دولت
 کشورهاست. 

ای با خشونت سرکوب و  های اعتراضی توده در ایران در طول این سال خیزش
هزاران تن دستگیر و در حبس نگاه داشته شدند. اما واکنش اتحـادیـٔه اروپـا کـه 

 درحال گفتگو دربارٔه حقوق بشر با این کشور است، سکوت بود.
، دانمارک، فنالند، هلند و نروژ اعالم کردند که از ارسال اسلحه ٢٠١٨در سال 

به عربستان و امارات متحده عربی خودداری خواهند کرد. اما در قیـاس بـا ایـن 
متحده، بریتانیا و فرانسه ازجمله کشورهـایـی بـودنـد کـه بـه  چهار کشور، ایاالت

انـد و هـدف قـرار دادن  صادرات اسلحه به این دو کشـور عـربـی ادامـه داده
بـرخـالف  -هـای یـمـن را ها در درگیری ها و بیمارستان ها، آموزشگاه غیرنظامی

پـذیـر  رهبری عـربسـتـان امـکـان برای ائتالف نظامی به -المللی های بین قانون
اند. در سطح داخلی، عربستان به سرکوب فعاالن جامعٔه مدنی ادامه داده  ساخته

 دهد. و مدافعان حقوق انسانی زنان را دستگیر و شکنجه می
متحده همچنین به ارسال اسلحـه بـه مصـر  کشورهایی مانند فرانسه و ایاالت

انـد.  های داخلی در دوران سرکوب حقوق بشر ادامه داده منظور سرکوب ناآرامی به
امروز مصر از هرزمان دیگر در تاریخ معاصر این کشور بـرای مـخـالـفـان مـدنـی 

 تر شده است.                                                                           خطرناک
متحده نیز بررغم برخورداری نیروهای نظامی اسراییل از مصـونـیـت در  ایاالت

برابر اعمال خود و آمار باالی نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی فـلـسـطـیـنـی 
میلیارد دالر کمک تسلیحاتی بـه  ٣٨سال آینده مبلغ  ١٠متعهد شده است که در 

گفتۀ مرکز حقوق بشر فلسطین، در سال گذشته در نـوار غـزه  این کشور بکند. به
کودک را کشـتـنـد.  ٣۵فلسطینی ازجمله  ١٨٠نیروهای نظامی اسرائیل بیش از 

یابی از سوی شورای حقوق بشر سـازمـان مـلـل بـرای  هرچند کمیسیون حقیقت
ها تشکیل گردید، اما اسرائیل از هـمـکـاری بـا ایـن  رسیدگی در مورد این جنایت

 کمیسیون سر باز زده و با هیچ فشاری هم برای همکاری با آن روبرو نیست.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و مدافع بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان 

گوید: "بارها و بارها پیش آمده است که مـتـحـدان  الملل، در این باره می عفو بین
هـای امـنـیـتـی یـا  های منطقه قراردادهای پرسود اقتصادی، هـمـکـاری دولت

اند و شـرایـطـی  میلیاردها دالر قراردادهای تسلیحاتی را بر حقوق بشر ترجیح داده
های خاورمیانه و شمال آفریقا خود را "مصون" و فـراتـر از  اند  که دولت پدید آورده
 پندارند." قانون می

او در ادامه گفت: "اکنون زمان آن رسیده است که جهان از دانمارک، فنالنـد، 
اند از ارسال سالح به عربستـان سـعـودی خـودداری  هلند و نروژ که اعالم کرده

خواهند کرد پیروی کند و پیامی روشن بفرستند که زیر پا گذاشـتـن حـقـوق بشـر 
 پیامدهای بسیار صریحی در پی خواهد داشت."

خواند تا هرچه زودتـر فـروش یـا  الملل همۀ کشورها را فرامی سازمان عفو بین
سو و اسرائیل از سوی  های درگیر در جنگ یمن از یک انتقال سالح به همٔه طرف

دیگر را متوقف کنند تا جایی که دیگر ریسک تهدیدآمیز بودن ابزار تسـلـیـحـاتـی 
هـای  المللـی بشـر یـا قـانـون برای ممکن یا آسان کردن نقض شدید حقوق بین

 بشردوستانه از میان برداشته شود.     
خـوانـد تـا بـه  الملل همچنین تـمـامـی کشـورهـا را فـرامـی سازمان عفو بین
منظور دستیابی قربانیان به عدالت، ازجمله رسیدگی به  المللی به سازوکارهای بین

کشتار در غزه و نقض حقوق انسان در یمن و سوریه از سوی سازمان ملل و نـیـز 
 المللی یاری رسانند. دادگاه بین

 سرکوب خودسرانٔه دگراندیشی

الملل:  بیانیٔه مطبوعاتی عفو بین
شرایط وخیم حقوق بشر در 
 خاورمیانه و شمال آفریقا

 ١٣ادامه  در صفحه  
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امـان غـزه  های غیرقانونی و محاصـره بـی های اسرائیل در گسترش شهرک سیاست
 شوند. المللی تلقی می نقض جدی قوانین بین

در سوریه، نیروهای دولتی به جنایت جنگی و جنایت علیه بشـریـت ادامـه دادنـد 
 اند. ها جلوگیری کرده که روسیه و چین از پاسخگویی به این جنایت درحالی
اند که در جریان حـمـلـه نـیـروهـای  الملل نشان داده های سازمان عفو بین بررسی

منـظـور بـیـرون  متحده به شهر رقه در سوریه به مخالف دولت زیر چتر حمایت ایاالت
هـای نـاقـض  های نظامی خالفت اسالمی یا داعش، ازجـمـلـه حـمـلـه راندن گروه

المللی بودند و بر اثر آن صدها نفر غیرنظـامـی کشـتـه و  های بشردوستانه بین قانون
هزاران نفر زخمی گردیدند. هم در سوریه و هم در عراق نیروهای ائـتـالف در دادن 

 اند. گزارش و توضیح کشتار غیرنظامیان در عملیات خود کوتاهی کرده
در یمن، هرچند برخی کشورهای اروپایی انتقال سالح به برخی از اعضای ائـتـالف 

اند، دیگر کشـورهـا  همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی را متوقف کرده
متحده، بریتانیا و فرانسه به ارسال سالح به ارزش میلیاردها دالر ادامـه  ازجمله ایاالت

هـای  اند که بخشی از آن صرف عملیاتی در دوران جنگ شده که به نقض قانون داده
 المللی بشردوستانه منجر گردیده است. بین

ُبرد اجرای سازوکارهای کارآمد و اصـرار  المللی در پیش در لیبی، کوتاهی جامعۀ بین
هایی مانند شورای حقـوق  پذیری در گردهمایی منظور پاسخگویی و مسئولیت بر آن به

پوشی کامل نسبت  های درگیر با چشم اند که طرف بشر سازمان ملل متحد باعث شده
 المللی در ادامه اعمال خشونت و بدرفتاری جسورتر شوند. های بین به قانون

پـذیـری و  المللی برای تضمین مسـئـولـیـت گوید: "کمبود فشار بین فیلیپ لوتر می
های جنگی و دیـگـر  های درگیر جنگ در قبال اعمالشان در جنایت پاسخگویی طرف

زمانی طوالنی به کسانی کـه  المللی برای مدت های بین موردهای پایمال کردن قانون
اند اجازه داده است کـه از  در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا مرتکب آزار و ستم شده

پذیری هم برای اجرای عدالت در مورد قربانیان  کیفر بگریزند. پاسخگویی و مسئولیت
نـاپـذیـر پـایـمـال کـردن  ها و هم برای کمک به جلوگیری از چرخه پـایـان این جنایت

 های باز هم بیشتر ضروری است." ها و قربانی قانون
 کورسوی امید برای رعایت حقوق بشر

روی داد،  ٢٠١٨ها و نقض گستردۀ حقوق بشـر کـه در سـال  در میان سرکوب
گرا، ترا  گرا، دو جنس جنس بهبودهایی محدود در مورد حقوق زنان و زنان و مردان هم

 دست آمد. ها به ها و بیناجنس جنس
اجرا درآمـدنـد و  هایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان به در سراسر مراکش قانون

تـوانسـتـنـد از راه ازدواج بـا  هایی را که متهمان به تجاوز مـی دولت فلسطین قانون
های خود از مجازات بگریزند لغو کرد که در برخی از کشورهای خاورمـیـانـه و  قربانی

 تر صورت پذیرفته بود. شمال آفریقا پیش
در عربستان سعودی، حاکمان سرانجام ممنوعیت رانندگی بـرای زنـان را فسـخ 

دست آوردن همین حـق دسـت بـه  کردند اما آن کنشگران حقوق زنان را که برای به
 فعالیت زده بودند دستگیر کردند.

شـود، دو  گرایان در سراسر منطقه جرم شناخته مـی جنس اگرچه روابط جنسی هم
پیروزی کوچک در این زمینه در کشورهایی که از جامعۀ مـدنـی قـوی بـرخـوردارنـد 
صورت گرفت. در تونس، طرح قانونی به مجلس ارسـال شـد کـه روابـط جـنـسـی 

شناسد و در لبنان، دادگاهی حکم داد که رابـطـه  گرایانه را غیرمجرمانه می همجنس
 شود. گرایانه با رضایت طرفین جرم محسوب نمی جنسی همجنس

جـا افـتـاده  -در رابطه با نقض حقوق بشر -ای که مصونیت از مجازات  در منطقه
پذیـری  هایی در جهت پاسخگوی  بودن و مسئولیت است، این دو کشور همچنین گام

های حقوق بشر در گذشتۀ برداشتند. در لبنان، مجلس این کشور قانونـی  برای نقض
موجب آن کمیسیونی برای رسیدگی به وضـع هـزاران نـاپـدیـد شـدۀ  را گذراند که به

ها کنشگری جامعۀ مدنی لبنان  تحمیلی در طول جنگ داخلی این کشور پس از سال
هـای  تشکیل دهد. در تونس، کمیسیون حقیقت و کرامت انسانی توانست بـر تـالش

 حاکمان این کشور در مختل کردن کار خود پیروز شود.
هایی کـوچـک  ها گام گفتۀ هبه مورایف: "در بستر سرکوب فراگیر، برخی از دولت به

اند. این بهبودها مدیون مدافعان حقوق بشر در سراسر خاورمیـانـه و  به پیش برداشته
اندازند تـا  خطر می شان را همواره به شمال آفریقا است و یادآور کسانی است که آزادی

در برابر استبداد بایستند  و در رو در روی قدرتمندان از حقیقت دفـاع کـنـنـد، یـادآور 
های آینده محصول آن چـیـده  پراکنند که در سال کسانی است که بذر تغییری را می

 خواهد شد." 

معـنـای  پذیری در سراسر منطقه به نبوِد هرگونه پاسخگویی و مسئولیت
آن بوده است که رهبران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زنـدانـی 

های کارزارهای مدنی  جو و محدودیت فعالیت کردن دگراندیشان مسالمت
یا دستگیری، بـازداشـت، و کـاربـرد بـیـش از انـدازه از زور بـر ضـد 
تظاهرکنندگانی که دستیابی به حقوق خود را خواستارند با دست باز عمـل 

را برای ایران "سال ننـگـیـن"  ٢٠١٨الملل سال  اند. سازمان عفو بین کرده
هـزار  ٧نامیده است، سالی که طی آن کارگزاران امنیتی کشور بیش از 

تظاهرکنندٔه دانشجو، خبرنگار، فعال حقوق بشر، کارگر و مدافـع حـقـوق 
بشر را دستگیر کردند. مدافعان حقوق زنان که در برابر حجـاب اجـبـاری 

اعتراض زده بودند در زمرٔه کسانی بـودنـد کـه بـرای فـعـالـیـت  دست به
 آمیزشان بهای سنگینی پرداختند.  مسالمت

در عربستان سعودی، حاکمان به دستگیری و محـاکـمـه مـخـالـفـان 
حکومتی، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر دسـت زدنـد. در جـریـان 

زن مدافع حقوق بشر که علـیـه  ٨کم  دست ٢٠١٨های ماه مه  دستگیری
بازداشتن زنان از رانندگی و نظام سرپرستی فرزنـدان (حضـانـت فـرزنـد) 

کردند بدون اتهام بازداشت شدند. نزدیک به تمامی مدافـعـان  فعالیت می
برنـد یـا  سر می های زندان به حقوق بشر در عربستان اکنون یا پشت میله

 اند. ترک کشور مجبور شده به
در مصر، حاکمان در زمان انتخابات ریاست جـمـهـوری بـه سـرکـوب 

خاطر ابـراز  نفر را تنها به ١١٣کم  دگراندیشان شدت بخشیدند. آنان دست
هـایـی جـدیـد  شان دستگیر کردند و قـانـون آمیز عقیدٔه  انتقادی مسالمت

تصویب رساندند. دو  های مستقل را به منظور ساکت کردن بیشتر رسانه به
سبب سخن گفتن از آزار جنسی در فیسبوک دستگیر شدند. یکی از  زن به

 نام امل فتحی، به دو سال زندان محکوم شد. آن دو، به
در عراق، نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان تیراندازی کـرده، آنـان را 

خـاطـر شـرکـت در  ها نفر بـه کتک زده و بازداشت کردند. در مراکش ده
 های دراز مدت زندانی شدند. ها به محکومیت اعتراض

در امارات متحدٔه عربی و بحرین دو تن از فعاالن مـدنـی سـرشـنـاس 
عـلـت انـتـشـار  های احمد منصور و نـبـیـل رجـب، هـرکـدام بـه نام به

  سـال زنـدان ۵سـال و  ١٠های اجتماعی به  شان در رسانه های نوشته
 محکوم شدند.

دلیل ابراز نظر انـتـقـادی دربـارٔه  نویسان به در الجزایر فعاالن و وبالگ
 دولت (در فیسبوک) در معرض فشار قرار گرفتند.

مسئوالن اردنی، لبنانی و فلسطینی نـیـز فـعـاالن و کسـانـی را کـه 
شان را در انتقاد از حـاکـمـان بـلـنـد کـردنـد یـا در تـظـاهـرات   صدای
 آمیز شرکت کرده بودند خودسرانه بازداشت کردند. مسالمت

ها در سراسـر خـاورمـیـانـه و  وبیش همٔه دولت هبه مورایف گفت: "کم
اند که احترام به حق آزادی بـیـان و شـرکـت در  شمال آفریقا نشان داده

 تابند." آمیز را برنمی های مسالمت گردهمایی
هـا  او در ادامه گفت: "معترضانی که در مخالفت با ستـم بـه خـیـابـان

شـان را  جویی که با شهامت صدای مخالفـت اند یا منتقدان مسالمت آمده
اند. بـرخـی از  این خاطر وادار شده اند به پرداخت بهایی گزاف به بلند کرده

هـای سـنـگـیـن  آنان تنها به صرف بیان نظر و اعتراض به تحمیل حکـم
آمیز از سوی دولت و واداشتن معترضان به سکوت بـا گـذرانـدن  مسخره
 های زندان روبرو هستند. ها در پشت میله سال

 های نظامی ها در درگیری آسیب دیدن غیرنظامی
های منطقٔه خاورمیانه و شمال آفریقـا از  ادامٔه  تأمین تسلیحاتی دولت

ها به پاسخگـویـی در قـبـال  سوی جامعه جهانی و امتناع از واداشتن آن
المللی، پیامدهایـی  های جنگی و دیگر موردهای نقض حقوق بین جنایت
 اند.   گستر داشته کننده و دامن ویران

های جنگی و دیگـر مـوردهـای نـقـض  در لیبی، سوریه و یمن جنایت
اند. حتا با  ادامه داشته ٢٠١٨المللی طی سال  های بشردوستانه بین قانون

هـای  های نظامی در عراق و سوریه، سطح آسـیـب وجود کاهش درگیری
 وارده به افراد غیرنظامی همچنان باال مانده است.

ها در کرانه غربی و نوار غزه در نـتـیـجـه اشـغـال  درد و رنج فلسطینی
های فلسطینی از سوی اسراییـل ادامـه داشـتـه اسـت.  نظامی سرزمین

 ادامۀ بیانیۀ مطبوعاتی عفو بین الملل ...



 ١٠٧٢شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه    ١۴ 

عنوان یک کشور عضو ناظـر سـازمـان  رسمیت شناختن فلسطین به و به ٢٠١٢در 
قرار دارد و اورشلیم شرقی پایتخـت  ١٩۶٧ملل متحد که در محدوده مرزهای سال 

اسـلـو،  ١٩٩٣نامه  شود، در اصول خود معتبر مانده است. موافقت آن محسوب می
گـروه  ٢٠٠٣را اعالم کرد و در سال  ١٩٩٩تأسیس مشروط کشور فلسطین تا سال 

الـمـلـلـی شـامـل روسـیـه،  چهار خاورمیانه (متشکل از چهار دولت و نـهـاد بـیـن
متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا) نقشه راهی تدوین کـرد کـه تشـکـیـل  ایاالت

 ، عنصر محوری آن بود.                         "   ٢٠٠۵کشوری فلسطینی تا سال 
حل است. "ابتکار صـلـح  سوم، حمایت اکثریت کشورهای جهان عرب از این راه

حل "دو کشور" را تـأیـیـد  خود در بیروت اعالم داشت راه ٢٠٠٢در نشست  عربی" 
متحده، پس از مـذاکـرات  کند. حتی جان کری، وزیر امور خارجه پیشین ایاالت می

صلحی که برای حل مسئلٔه فلسطین و اسرائیل آغاز کـرده بـود و بـا مـخـالـفـت 
حل مـمـکـن،  به شکست انجامید، تأکید کرده بود تنها راه ٢٠١۶اسرائیل در سال 

 حل "دو کشور" است. راه
تـر  تـر و عـمـلـی حل "دو کشور" مـنـطـقـی هایی دیگر، راه با درنظر گرفتن گزینه

حل یک کشور دموکراتیک" که همه شهروندان آن از حقوق و  نماید. اگرچه "راه می
های فلسطیـنـی و اسـرائـیـلـی  وظایفی برابر برخوردار باشند رؤیای همه دموکرات

است، واقعیت امر این است که امکانی حداقلی هم برای دستیابـی بـه آن وجـود 
های حکومتی اسرائیل طی هفت دهه گذشته و از بدو تاریخ تـأسـیـس  ندارد. شیوه
اش که حـدود  دهند که کشوری است یهودی و شهروندان غیریهودی آن نشان می

دهند، از حقوقی برابر با یهودیان برخوردار  درصد از کل جمعیتش را تشکیل می ٢٠
نیستند. اجرای قانون مصوب پارلمان اسرائیل که حق تعیین سرنوشت یـهـودیـان 

 کند. دهد، این نکته را تأیید می اسرائیل را فقط به خود یهودیان می
ضمیمه کردن اورشلیم به اسرائیل یک سال پس از اشغال این شهر، پـافشـاری 

دهد که اورشلیم یکپارچه  باید  پـایـتـخـت ابـدی  اسرائیل را بر این نکته نشان می
تـالش  های اخـیـر و  ها در دهه باشد. اسرائیل با پیگیری این سیاست دولت یهود 

عنـوان یـک کشـور  رسمیت شناخته شدن به برای متقاعد کردن جهان در لزوم به
 کند. اش را برمال می یهودی، ماهیت غیردموکراتیک و مذهبی

های واقعی رهبران اسرائیل در ارتباط با شهروندان فلسطـیـنـی بـا ادامـه  هدف
المـلـلـی  موجب قوانین بین اقدامی که به -های اشغالی ها در سرزمین سازی شهرک

و همچنیـن بـرپـائـی دیـوار حـائـل در ایـن  -اند غیرقانونی اعالم و محکوم شده
ها که مردم فلسطین را فقط بر اساس ضوابط نژادپرستانه محصور و از هم  سرزمین

 شود. کامًال جدا کرده است، آشکار می
عنوان پـایـتـخـت  رسمیت شناختن اورشلیم به های اخیر دولت ترامپ در به اقدام

رسمیت شنـاخـتـن یـهـودی  اسراییل، انتقال سفارت امریکا و تمایل دولت او در به
اند که کشـور واحـد اسـرایـیـل  بودن کشور اسراییل، همگی، دلیل بر این واقعیت

حل یـک  ای جامع و دموکراتیک تبدیل شود. ِاعمال "راه تواند به کشور غیردینی نمی
کشور" در فلسطین تاریخی در شرایط فعلی به ایجاد کشوری نـژادپـرسـت مـنـجـر 

اش از حـقـوقـی بـرابـر بـرخـوردار  خواهد شد، کشوری که شهروندان غیر یهودی
گیری، حمایت کـردن از  حال با پشتیبانی کردن از این موضع نخواهند بود. درعین

شان به دست یافـتـن بـه اسـتـقـالل  حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و توانایی
نفع اسرائیـل اسـت) از  ویژه با توجه به موازنه قدرت جهانی که درحال حاضر به (به

 بین رفته و دیگر معنایی نخواهد داشت. 
درپی نیروهای راست و راست  ما باید پیروزی پی

ها برای  ضرورت پیگیری تالش
حل دو کشور مستقِل  موفقیت راه

 فلسطین و اسرائیل

الملل" در ارتباط با وضعیت حقوق بشر  هفتٔه گذشته، سازمان "عفو بین
در کشورهای خاورمیانه گزارشی جامع بنـا بـر مـدارک و  ٢٠١٨در سال 

هـایـی  اطالعاتی مشخص منتشر کرد. در این گزارش آمده است قـانـون
هـا  اند که مطـابـق آن جدید از سوی دولت اسرائیل تصویب و اعمال شده

تبعیض بر علیه شهروندان غیریهودی در این کشور را نهادینه کرده است. 
کـودک  ۵٠فلسطینی و ازجمله بیـش از  ٢٩٠در سال گذشته میالدی، 

قتل رسیدنـد. بـیـشـتـر ایـن  توسط نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل به
اند  قتل رسیده شدگان خالف قانون و با تیراندازی مستقیم به آنان به کشته

ای مشخص را متوجه شهروندان یا نـظـامـیـان  بی آنکه هیچ تهدید جانی
 اسرائیلی کرده باشند. 

هـای غـیـرقـانـونـی  کند: "تـحـریـم الملل همچنین فاش می عفو بین
مدت یازده سـال هـمـچـنـان   شده از سوی اسرائیل در نوار غزه به اعمال

جمـعـی قـرار داده و  های دسته ادامه داشته و ساکنان غزه را مورد تنبیه
 بحران انسانی موجود در غزه را تشدید کرده است."
کنند کـه  الملل اثبات می سندها و حقایق منتشر شده از سوی عفو بین

هـای  دلیـل ایـجـاد ایسـتـگـاه وآمد معمول به "در کرانه غربی آزادی رفت
های بیرون شهری با مـحـدودیـتـی  ها در جاده بازرسی و کنترل مسافرت
طـور غـیـرقـانـونـی هـزاران  های اسرائیلـی بـه ویژه روبرو است. ... مقام

اند و صـدهـا  فلسطینی ساکن مناطق اشغالی را در اسرائیل زندانی کرده
نفر را بدون داشتن اتهامی مشخص و بـدون مـحـاکـمـه در وضـعـیـت 

 کنند." بازداشت نگهداری می
ها و نیروهایی وسـیـع در سـطـح  فعاالن جنبش فلسطین، شخصیت

جهان معتقدند ادامٔه وضعیت حاضر در فلسطین غیرممکن و غیرمـوجـه 
است. در مقاله زیر، دکتر "عاقل تغز"، عضو هیئت دبیران "شورای جهانی 

المللی حـزب "مـردم" فـلـسـطـیـن،  صلح" و همچنین مسئول روابط بین
ژوئـن  ۴حل، تشکیل کشوری فلسطینـی در مـرزهـای  گوید تنها راه می

با پایتختی اورشلیم شرقی و دست یافتن پـنـاهـنـدگـان بـه حـق  ١٩۶٧
حل دیگری که بر وجـود تـنـهـا "یـک  بازگشت به فلسطین است. هر راه

قرار خواهـد  های  اسرائیل  کشور" مبتنی باشد، زیر سلطه و نفوذ حکومت
 انحراف کشیده خواهد شد. گرفت و به

ها روبـروی مسـجـداالقصـی در  پلیس اسرائیل در مقابله با فلسطینی
چندین فلسطینی که اقدام به اقامه نماز اعتراضـی کـرده  -المقدس  بیت

 جرم "ایجاد اخالل" بازداشت شدند. به بودند،
تأسیس یک کشور فلسطینی در صلح و آرامـش در کـنـار اسـرائـیـل 

المللی با آن موافقت کرده است  ها است جامعه بین حلی است که مدت راه
هـا، و  هـا، کشـمـکـش تـریـن درگـیـری به این هدف تا یکی از قـدیـمـی

جمهور آمریکا،  همه، رئیس پایان گیرد. بااین های تاریخ  بشری  عدالتی بی
 -حل وجود دو کشـور راه -حل دونالد ترامپ، اخیرًا  مخالفتش را با این راه

هـای الزم در دفـاع از  ابراز کرده است. چه باید کرد؟ ارائه کردن دلـیـل
 حل دو کشور" که از اهمیت برخوردارند.   "راه

باره است. اکثر نـیـروهـای  گیری مردم فلسطین در این نخست، موضع
بخش فلسطین، یعنی تنها نمایندٔه  قانونی مـردم  وابسته به سازمان آزادی

حل "دو کشور"نـد. شـورای مـلـی فـلـسـطـیـن در  فلسطین، طرفدار راه
اعالمـیـه  برگزار شد، با تصویب  در الجزیره  ١٩٨٨کنفرانسی که در سال 

جمهور فقید فلسـطـیـن تـدویـن  استقالل که از سوی یاسر عرفات رئیس
گیری را پذیرفت. یاسر عرفات از ایجـاد یـک کشـور  شده بود، این موضع

شده از سوی اسـرائـیـل در  اشغال -مستقل فلسطینی در مناطق اشغالی
 عنوان پایتخت آن حمایت کرد. و اورشلیم شرقی به -١٩۶٧سال 
 

حل "دو کشـور" اسـت.  المللی در حمایت از راه دوم، وجود توافقی بین
مجمـع  ١٨١لزوم ایجاد کشور فلسطین در مجاورت اسرائیل، به قطعنامه 

گـردد  ) برمـی١٣٢۶آذرماه  ٧(   ١٩۴٧عمومی سازمان ملل متحد در سال 
که به تقسیم فلسطین به دو کشور مجزا برای یهودیان و اعـراب سـاکـن 

 ٢ادامه  در صفحه  با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملـل   المللی  آن رأی داد. این توافق بین



 ١٠٧٢شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه    ١۵

از مداخلٔه نظامی در امور داخلی ونزوئال نیز رأی کافی نیـاورد. آنـچـه روشـن 
است این است که باید با تمام توان با مداخلٔه خارجی در ونزوئال (و هـر کشـور 

ها حمایت کـرد.  دیگری، از جمله ایران) مخالفت و از حق حاکمیت مّلی مّلت
-فقط مردم خود کشورها حق دارند که در مورد سرنوشت خود و نظام سیاسـی

هـای اّول و دّوم مـنـشـور  اقتصادی خود تصمیم بگیرند، حقی که در مـاّده
صراحت بر آنها تأکید شده است. حزب کمـونـیـسـت  سازمان ملل متحد نیز به

هـای سـیـاسـی آن  های اجتماعی و حزب ونزوئال همراه با شماری از جنبش
هایی در ارتباط با رخدادهای جاری در ونـزوئـال  کشور، و نیز دولت کوبا، بیانیه
 خوانید. هایی از آنها را در ادامه می منتشر کردند که ترجمٔه بخش

 
 علیه تجاوز امپریالیستی و در دفاع از میهن

جبهٔه مردمی ضدفاشیست و ضدامپریالیست ونزوئال [متـشـکـل از حـزب 
کمونیست، حزب میهن برای همگان، حزب انقالبی کارگر، و جنبش گایـوِنـز] 
تهاجم امپریالیسم آمریکا به میهن ما با مشارکت اتحادیٔه اروپا و گروه لـیـمـا را 

گـرانـه  آمیز و مداخله کند. شیؤه عمل آنها نمایشگر اقدامی تحریک محکوم می
است که صلح و حق حاکمیت جمهوری بولیواری ونزوئال و سراسر آمـریـکـای 

 کند. التین و کاراییب را نقض می
های سرمایٔه جهانی و دستیاراِن آن در نیروهای راسـت داخـلـی، در  هدف

تجاوز به کرامت مّلی و ضربه زدن به زندگی مردم ونزوئال بر کسـی پـوشـیـده 
های  داری بزرگ داخلی، و حزب نیست. بورژوازی آمریکا، انحصارهای سرمایه

سیاسی نمایندٔه آنها بیشتر از نیم قرن است که علیه دهقـانـان، کـارگـران، و 
انـد. تـهـاجـم  دیگر قشرهای جامعه در ونزوئال و آمریکای التین عمـل کـرده

توجهی یافـتـه اسـت، و  های اخیر شدت قابل امپریالیستی به ونزوئال در دهه
فقط شامل توطئٔه سیاسی، ترور افراد، و ایجاد تفرقٔه در میان مّلت بـه  دیگر نه

های معدنی و نفتی است، بلکـه  منظور اشغال مناطق جغرافیایی توسط شرکت
آور قـیـمـت مـواد  هایی مانند خرابکاری اقتصادی، باال بـردن سـرسـام اقدام

های کـالن]، تـحـریـم امـکـانـات  خوراکی اساسی [توسط محتکران و دالل
های سوءاستفاده را نیز در بـر  ونقل، ایجاد آشوب و اغتشاش، و دیگر راه حمل
شـود.  گیرد که هر روز توسط نیروهای راسِت هوادار امپریالیسـم اجـرا مـی می

هـای  گرا برای پیشُبرد نـقـشـه دانیم که نیروهای راست همچنین، ما خوب می
 کند. های دیگر دولت سوءاستفاده می خود، از مدارا و نیز از اشتباه

ای  نظامی آنها وارد مرحـلـٔه تـازه-های اقتصادی های اخیر، تحریک در ماه
شده است تا ضربٔه نهایی را به روند انقالب بولیواری و پـیـشـاهـنـگ آن وارد 

های ساختاری درازمّدت و  ها و پادوهای آنها، که در بحران کنند. امپریالیست
های مبارزٔه مردم ونزوئال و  زنند، برای ضربه زدن به پایه عظیمی دست و پا می

های اجتماعی کشور، و برای پیدا کردن راهی به منـظـور کـنـار زدن  به طرح
 اند. دولت بولیواری، زمان را مناسب دیده

گرانٔه طراحی شده توسط دولت امپریالیستی ایاالت مـتـحـد  کودتای مداخله
هـای آمـریـکـای  آور شماری از دولـت آمریکا و اتحادیٔه اروپا، با همکارِی شرم

  سیاسی متـمـرکـز کـرده-التین، اکنون هدف خود را بر کارزار تبلیغاتِی نظامی
گـیـرد و  صورت می“ های بشردوستانه کمک”اصطالح  است که در پوشش به

 منظور از آن، فراهم آوردن زمینه برای توجیه تجاوز نظامی به کشور ماست.
مـان و  های امپریالیستی برای غارت ذخـایـر و مـنـابـع طـبـیـعـی ما نقشه
سازی آنها را که آشکارا توسط آمریکا و اتحادیٔه اروپا و گروه لـیـمـا و  خصوصی

مجمع مّلی [پارلمان] به هدایت گروه گوآیدو اعـالم شـده اسـت، مـحـکـوم 
گـران، و  کنیم. ما خواهان برخورد قاطع دولت بـا خـرابـکـاران، مـداخـلـه می

برنـد.  ها را در بازار باال می هایی هستیم که قیمت ها، و مجازات دالل تروریست
قانون اساسی در مورد برخورد با ایـن  ١١۴و  ١١٣های  ما خواهان اجرای ماده

ها و نیز در مورد نظام مالی کشور هستیم. ما خواهان کنترل روند تولـیـد،  دالل
بازاریابی، و توزیع توسط کارگران، دهقانان، و زحمتکشان جامعه، و بـهـبـود و 

های صنعتی مّلی هستیم. ما همچین خواستار اجرای اصالحـات  ارتقای طرح
گـیـری ضـدمـیـهـنـی  ارضی واقعی هستیم که وابستگی، استثمار، و گروگـان

 دشمنان تاریخی مردم ونزوئال را از میان بردارد.
 با هم بر ضد تجاوز امپریالیستی!
 به سوی اتحاد و بسیج همگانی!

 
***** 

 

 بیانیٔه دولت کوبا:  ادامۀ پایداری ونزوئال در  ...
 باید به ماجراجویی نظامی امپریالیستی علیه ونزوئال پایان داد

های دولت آمریـکـا بـه  دولت انقالبی جمهوری کوبا افزایش فشارها و اقدام
 مداخلٔه بشردوستـانـه”چینی برای ماجراجویی نظامی زیر پوشش  منظور زمینه

الـمـلـلـی را بـه  کند و جامعٔه بین در جمهوری بولیواری ونزوئال را محکوم می“
 خواند. حرکتی عمومی برای جلوگیری از این ماجراجویی فرامی

بهمن] چندین هواپیمای باربری  ٢١تا  ١٧فوریه [ ١٠تا  ۶در فاصلٔه روزهای 
نظامی به فرودگاه رافائل میراندا در پورتوریکو، و نیز به پـایـگـاه هـوایـی َسـن 

های کارایـیـب کـه مـوقـعـیـتـی  ایزیدرو در جمهوری دومینیکن و دیگر جزیره
هـای  وآمد کردند، که به احتمال قوی بدون اطالع دولت استراتژیک دارند رفت

آن کشورها بوده است. این پروازها از مبدأ تأسیسات نظامی آمـریـکـا صـورت 
های عملیاتی نیروهای ویژه و نیروهای دریـایـی  گرفت که محل استقرار یگان

ها برای انجام عملیات مـخـفـیـانـه، از  آمریکا هستند. در گذشته، از این یگان
 جمله علیه رهبران کشورهای دیگر، استفاده شده است.

انـد  های و محافل سیاسی، حّتی در خود آمریکا، فاش کـرده برخی از رسانه
ای طوالنی در به راه انـداخـتـن  های افراطی آن دولت که سابقه که شخصیت

جمهور خودخواندٔه غیرقانونی، طرح کودتـا  جنگ دارند، از راه َعَلم کردن رئیس
دهی، و تأمین مـالـی کـردنـد. ایـنـهـا هـمـان  در ونزوئال را طراحی، سازمان

های دیگر آوردند تا خـودسـرانـه خـواسـتـار  اند که فشار زیادی بر دولت کسانی
جمهوری در ونزوئال شوند، و شخص غاصبـی  برگزاری انتخابات دوبارٔه ریاست

هـزار رأی ٩٧را به رسمیت بشناسند که در انتخابات پارلمـانـی فـقـط حـدود 
 ۶جمهوری ماه مه گذشته، بیشتـر از  داشت، در حالی که در انتخابات ریاست
 میلیون ونزوئالیی به مادورو رأی دادند.

پس از مقاومت مردم در برابر کودتا و اعـالم وفـاداری نـیـروهـای مسـّلـح 
یـی و سـیـاسـی و  جمهور مادورو، دولت آمریکا کارزار رسانه بولیواری به رئیس

جانبه علیه ونزوئال را شـّدت بـخـشـیـد.  های اقتصادی کمرشکن یک تحریم
ها بلوکه کردند که آسیبی جّدی به  های ونزوئال را در بانک میلیاردها دالر از پول

اصـطـالح کـمـک  زندگی مردم زده است. و حاال به فشار و ارعاب و زور، و بـه
ای است که محاصرٔه   هزارم صدمه اند که کمتر از یک بشردوستانه متوّسل شده

جمهور خودخوانده بـه  اقتصادی تحمیلی واشنگتن به ونزوئال زده است. رئیس
شرمانه خواستـار مـداخـلـٔه  اصطالح کمک بشردوستانه بی بهانٔه تحویل این به

رتبٔه آمریکا هم آشکارا و گسـتـاخـانـه  های عالی نظامی آمریکا شده است. مقام
ها روی میز است، از جـمـلـه  کنند که همٔه گزینه هر روز به نحوی یادآوری می

اقدام نظامی. روشن است که دولت آمریکا در صدد است که بـا اسـتـفـاده از 
تحـت “ کانال بشردوستانه”از غیرنظامیان، برای باز کردن “ تعهد به محافظت”
انـدازی جـنـگ عـلـیـه  راهی باز کند. آمریکا در فرایند راه“ المللی نظارت بین”

های مشابهی اسـتـفـاده  سازی ها و زمینه یوگسالوی، عراق، و لیبی نیز از شیوه
از  -یعنی دولت انقالبی بولیواری -ترین مانع کرد. هدِف آمریکا، برداشتن بزرگ

سر راه سلطٔه امپریالیستی بر قارٔه آمریکا و محـروم کـردن مـردم ونـزوئـال از 
ترین ذخایر نفتی قطعی جهان و دیگر ذخایر طبیعی استراتژیک آن کشور  بزرگ

های نظامی مکرر آمریکا در مکزیک، نیکاراگوئـه،  است. تاریخ دردناک مداخله
شـود  جمهوری دومینیکن، هاییتی، کوبا، هندوراس، و گرانادا و پاناما را نـمـی

گذرد، حق حاکمیت مّلی و کـرامـت  فراموش کرد. با آنچه امروزه در ونزوئال می
المللی و منشـور  آمریکای التین و کاراییب در خطر است. احترام به قوانین بین

سازمان ملل متحد در خطر است. امروز موقعی است که ثابت شود آیا حقانیـت 
گیرد یا از بـه  یک دولت از اراده و خواست صریح و مستقل مردم سرچشمه می

 های خارجی! رسمیت شناختن توسط قدرت
المللی برای دفاع از صلح در ونزوئال و منطـقـه  دولت انقالبی کوبا بسیج بین

ویدئو در مورد عدم مداخله در امـور داخـلـی  خواند. ما از سازوکار مونته را فرامی
آمـیـز بـرای  هـای مسـالـمـت حل ها، و یافتن راه کشورها، برابری قانونی دولت

وگـو بـرای  کنیم. نپذیرفتن قاطعانٔه گـفـت ها پشتیبانی می ها و مناقشه اختالف
 شّدت نگران کرده است. حل مناقشه از سوی دولت آمریکا ما را به

خدشٔه خود را با نیکوالس مادورو  دولت انقالبی کوبا همبستگی قاطعانه و بی
جمهور قانونی، با ونزوئالی بولیواری و انقالب چاویستی، و بـا وحـدت  رئیس

های جهان  ها و دولت کند و همٔه مّلت مدنی و نظامی مردم آن کشور اعالم می
هـای سـیـاسـی و  خواند که از صلح دفاع کنند و فـارغ از اخـتـالف را فرامی

ایدئولوژیکی، با مداخلٔه نظامی و امپریالیستی در آمریکای التین و کاراییب کـه 
ها زیان خواهد رساند، مخالفـت  به استقالل، حاکمیت مّلی، و منافع همٔه مّلت

 کنند.
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خطر مداخلٔه نظامی آمریکا و ارتجاع منطقه در امور داخلی ونزوئال همچنان این کشور را 
ها به این مداخلٔه آشکار و دفاع از حق مردم ونزوئال در تـعـیـیـن  کند، ولی اعتراض تهدید می

 سرنوشت خود نیز پیگیرانه ادامه دارد.
رخدادهای نگران کنندٔه ونزوئال همچنان در صدر خبرهای دنیاست. ادامٔه دخالت صریح 
و آشکار دولت ترامپ در امور داخلی ونزوئال به قصد تغییر رژیم به کمک ارتجاع داخـلـی و 
منطقه، و تالش برای بر هم زدن آرامش و ثبات و ایـجـاد تـنـش و اغـتـشـاش بـه قصـد 

خـواه و  تواند نگرانی نیروهای ترقی سازی برای کودتای نظامی یا مداخلٔه مستقیم، نمی زمینه
هـای  خواه را به دنبال نداشته باشد. ایجاد آشوب به بهانٔه ارسال نمایشِی برخی کمـک آزادی

هـای مـالـی و تـجـاری  ناچیز و موقتی دارویی و غذایی، آن هم در حالی که آمریکا تحریـم
های نظامی را افزایش داده اسـت. در  شدیدی را بر ونزوئال اعمال کرده است، خطر درگیری

های آمریکا به درون مرزهای ونزوئال، آمریکا  پی ممانعت دولت ونزوئال از ورود کاروان کمک
ها را از مرز کلمبیا یا بـرزیـل بـه داخـل خـاک  و کلمبیا اعالم کردند که هر طور شده کمک

گرا در خاک ونزوئال یک کامیون حمل بـار  ونزوئال برسانند. در اقدامی دیگر، نیروهای راست
را به آتش کشیدند تا با ایجاد اغتشاش، نیروهای نظامی ونزوئال را به میدان بکشانـنـد و بـا 
آتش افروزی و مقصر دانستن نیروهای دولتی ونزوئال در بروز خشـونـت، زمـیـنـٔه مـداخـلـٔه 
مستقیم نظامی خارجی را فراهم کنند. فشارهای کشورهایی مثل برزیل و کلمبیا بـه جـایـی 

گرانٔه دولت کلمبیا، روابط دیپلماتیک خود  رسید که دولت ونزوئال در اعتراض به رفتار مداخله
هـای  در پـوشـش کـمـک“ کـودتـا”با این کشور را قطع کرد. در نهـایـت، ایـن بـخـش از 

های بیشتـری  دوستانه شکست خورد. در پی این شکست، دولت آمریکا اعمال تحریم انسان
های کشوری و لشکری ونزوئال اعالم کرد. دولت ونزوئال در حـالـی از  را علیه برخی از مقام

های روسیه و چین را بـدون  های آمریکا به خاک ونزوئال جلوگیری کرد که کمک ورود کمک
اش پذیرفته است. همچنین، نیکوالس مادورو در واکنـش بـه  دغدغٔه دخالت در امور داخلی

گرایانٔه برخی از کشورهای اروپایی با آمریکا اعالم کرد که دفـتـر مـرکـزی  همدستی مداخله
شرکت نفت و گاز دولتی ونزوئال را از لیسبون به مسکو منتقل خواهد کرد تا هم همکاری بـا 

نفت و گازپروم را گسترش دهد، و هم خیالش در مورد دسترسی  دو شرکت بزرگ روسی روس
اروپـا ”جمهوری ونـزوئـال،  هایش آسوده شود، چون به گفتٔه معاون ریاست ونزوئال به دارایی

داری قوانـیـن خـودش را هـم زیـر پـا  دهد... دنیای سرمایه های الزم را به ما نمی تضمین
اشارٔه او به ضبط کردن طالهای ونزوئال توسط بانک انگلستان و ضـبـط کـردن “ گذارد. می

 های شرکت نفتی ونزوئالیی سیتگو در آمریکاست. دارایی
های غالب در آمریکا و اروپا، به وارونه جلوه دادن رخدادهای ونزوئال  از سوی دیگر، رسانه

های آلفـرد  فقط حمایت گستردٔه مردم از دولت مادورو، بلکه حّتی گزارش دهند و نه ادامه می
موریس ِد زایاس، وکیل و استاد دانشگاه و حقوقدان آمریکایی کارشنـاس حـقـوق بشـر، و 
گزارشگر و کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در حقوق بشر از ونـزوئـال را کـه خـالف 

گیرند. به گفـتـٔه ایـن کـارشـنـاس  دهد، کامًال نادیده می ها را نشان می های این رسانه گفته
های اقتصادی که منجر به آسیب رساندن به زندگی مردم تا حـد  سازمان ملل متحد، تحریم
شود، مصداق جنایت علیه بشریت است. او همچنـیـن یـادآوری  مرگ کودکان و بیماران می

 “ تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقـالل سـیـاسـی هـر کشـوری” کرد که حّتی بیان 
منشور سازمان ملل متحد است. در همیـن احـوال، خـوآن گـوآیـدو،  ٢ماّدٔه  ۴مخالف بند 

جمهور خودخواندٔه ونزوئال و رهبر مخالفان دولت مادورو، به بهانٔه شرکت در نشـسـت  رئیس
وفصـل  گروه لیما (گروهی از چند کشور آمریکای التین و کانادا که چند سال پیش برای حل

اسفند در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، به دیدار مـایـک  ۶مسئلٔه ونزوئال تشکیل شد) روز دوشنبه 
جمهوری آمریکا شتافت که به عنوان سخنران اصلی به ایـن نشـسـت  پنس، معاون ریاست

روشـنـی حـاکـی از هـمـکـاری  های گوآیدو بـه دعوت شده و به کلمبیا رفته بود. این حرکت

اش بـرای  مستقیم این پادوی سرمایه با اربابان امـپـریـالـیـسـتـی
های ضددولتی و کودتایی آتی در ونـزوئـال  طراحی و اجرای برنامه

است. این نخستین بار نیست که گوآیدو با مایک پـنـس و دیـگـر 
جـمـهـور  رهبران ارتجاعی منطقه، از جمله ژایر بولسونـارو رئـیـس

 کند. وگو و مشورت می گرای افراطی برزیل، گفت راست
اند و تـا جـایـی کـه  خواهان جهان نیز از پا ننشسته اّما آزادی 

ویـژه  امکان دارد، به مداخلٔه آشکار آمریکا و ارتجاع منـطـقـه (بـه
برزیل و کلمبیا) در امور داخلی ونزوئال اعتراض، و از حق تعـیـیـن 

اسـفـنـد کـه  ۶اند. روز دوشنبه  سرنوشت مردم ونزوئال دفاع کرده
ها با  شد، شماری از کلمبیایی نشست گروه لیما در بوگوتا برگزار می

های ونزوئال در محل نشست حاضر شدند و در تـظـاهـراتـی  پرچم
گرانٔه آمریکـا و گـروه لـیـمـا  های مداخله چند ساعته، به سیاست

المللی خلق متشکـل از  اعتراض کردند. در همین روز، مجمع بین
کشور جهان در کـاراکـاس  ٨٠سازمان و جنبش اجتماعی از  ٢٠٠

هـای مـبـارزاتـی  پایتخت ونزوئال گرد آمدند تا ضمن تبادل تجربـه
خود، از دولت قانونی ونزوئال، دولت نیکوالس مـادورو، حـمـایـت 

ویژه مداخلٔه آمریکا در  کنند و مخالفت خود را مداخلٔه خارجی و به
اسفند نیـز  ۴امور داخلی ونزوئال اعالم کنند. همچنین، روز شنبه 

هـایـی  پیمایـی ها و راه در اقدامی هماهنگ، تظاهرات و گردهمایی
سـازی  در اعتراض به مداخلٔه خارجی در امور ونـزوئـال و زمـیـنـه

ها برای مداخلٔه خارجی، در دویست شـهـر در شـمـاری از  رسانه
کشورهای جهان، از جمله در اسپانیا، استرالیا، انگلستان، کانـادا، 

ویژه در خود ونزوئال، برگزار شد. سخنگوی مسئـول  و آمریکا، و به
مـوضـوع بسـیـار ”امور خارجی اتحادیٔه اروپا نیز اظهار داشت که  

حـل  روشن است: باید از مداخلٔه خارجی پرهیـز کـرد... بـایـد راه
دولـت “ آمیز و دموکراتیکی پیـدا کـرد. سیاسِی ونزوئالیِی مسالمت

چین نیز بار دیگر از زبان وزیر امور خارجی آن کشور تأکید کرد که 
اصـطـالح  با مداخلٔه خارجی در امور داخلی ونزوئال یا استفاده از به

های سیاسی مخالف اسـت.  برای هدف“ های بشردوستانه کمک”
اسفند شورای امنیت  ٩همچنین، در تحّولی دیگر، در نشست روز 

سازمان ملل متحد، قطعنامٔه پیشنهادی آمریکا (که ِالیوت آبـرامـز 
کرد) در مـورد بـرگـزاری مـجـدد انـتـخـابـات  اش می نمایندگی
دوسـتـانـه  های انسـان جمهوری در ونزوئال و تحویل کمک ریاست

آمریکا به نیازمندان ونزوئالیی با وتوی چین و روسیه روبرو شـد و 
شکست خورد. در همین نشست، قطعنامٔه روسیه در مورد نگرانـی 

ادامٔه پایداری ونزوئال در برابر 
 مداخلٔه آشکار و خشن خارجی

 ١۵ادامه  در صفحه  


