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

  ١٣٩٧اسفند  ٢٧، ١٠٧٣شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و پنج دورٔه 

د! و د  ور  ه  ان   کار

ــه ١٣٩٧ســال  ــی  ب ــوان ســال ــن ع
کننده در طـول  نشدنی و تعیین فراموش

سالٔه حکومت اسالمی ثبت  تاریخ چهل
خواهد شد، زیرا مـردم در ایـن سـال 

هـای کشـور  مستقیمًا به صحنه تحول
اند و  ها اثر گذاشته اند و بر آن وارد شده

ــن ســال  ــیــن در طــی ای هــمــچــن
هایی مهم نیز در مورد نیروهای  واقعیت

انـد.  سیاسی و اپوزیسیون نمایان شـده
و در وجه مـهـم و   در این سال، "نظام"

و رأس آن یعنی ولـی فـقـیـه، و   عمده
هــای مــطــرح و  هــمــچــنــیــن جــنــاح

ــه ــری ــظ ــردازان اصــالح ن ــب و  پ ــل ط
هـای  گرای متصـل بـه کـانـون اصول

هـای  قدرت آن، همـگـی، بـا بـحـران
گـیـر  ای ژرف و نـفـس عملی و نظری

تر اینکـه، در خـالل  روبرو شدند. مهم
ماه گذشته کامًال روشن شد که این  ١٢

تر خواهند شد و  ها در آینده ژرف بحران
اصحاب قدرت در حاکمیت درصـورت 

های کنونی توانشـان در  تداوم سیاست
هـای  حل و حتی مدیریت کردن بحران

 شدت ضعیف خواهد شد. داخلی به
مـاه و  یک سال پیش، در فـروردیـن

، پـژواک خـیـزش و ١٣٩٧آغاز سال 
بـه  ١٣٩۶ماه  ها در دی اعتراض توده

 ۶ادامه  در صفحه  

ها و  گرایش به حرکت
های مردمی، و  خواست

 های  بندی ظهور صف
 ضد چپ

هایی  سفر روحانی به عراق، گام
های  شده برای رویارویی با چالش ریزی برنامه

 ۴پیش روی حاکمیت                                        ص 
رویکردی کمونیستی به مسئلٔه زنان، طبقه و 
 ١٢جنسیت                                                          ص 

 شادباش نوروزی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
 نوروزتان مبارک باد! رزمتان بر ضد استبداد والیی پیروز!

 میهنان گرامی! هم
کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران فرا رسیدن سال 

گویـد  و بهاری دیگر را به شما شادباش می ١٣٩٨
و امیدوار است که سال نو سال گسترش و به ثمـر 

دوسـتـان و  نشستن تالش مشترک همٔه مـیـهـن
مبارزان راه آزادی و عدالت بـرای گـذار از رژیـم 

سـازی بـرای تـحـقـق  استبدادی حاکم و زمیـنـه
های بنیادین در میهن ما بـاشـد. نـوروز  دگرگونی

و نماد آمدِن نو و رفـتـِن  نیاکان ماسّنت خجسته 
کهنه، نویدبخش پیروزی نیکی بر پلیـدی، و فـرا 

رسیدن روزی نو است. حفظ این سّنت خجسـتـه در دورٔه 
هـای  گرا و مـخـالـِف سـّنـت  حاکمیت رژیم والیی واپس

های مبارزه بر ضد مرتجعان حـاکـم  ایرانی، یکی از عرصه
 بر کشور ما بوده است.

میهن ما سال دشواری را پشـت سـر گـذاشـت. سـال 
، سال تشدید فشارهای اقتصادی، سـال سـقـوط ١٣٩٧

هـا و رشـد  سابقـۀ قـیـمـت ارزش ریال، سال افزایش بی
هـا  فزایندۀ توّرم، سال رانده شدن بیش از پیِش مـیـلـیـون

وطن ما به زندگی در زیر  هم
خــط فــقــر، ســال تشــدیــد 

 ٣ادامه  در صفحه  
حزب تودۀ ایران صدور حکم 

جابرانه و ضد انسانی بر ضد نسرین 
 ستوده را محکوم می کند! 

 ۴در ص 

بیانیٔه حزب تودٔه ایران: 
ریاست  برگماشتن یک جنایتکار به

ای روشن از  قوۀ قضائیه، نشانه
های رژیم برای تشدید جو  برنامه

 سرکوب و اختناق!

ای، ولی فقیه رژیم، بـا حـکـمـی،  علی خامنه
ابراهیم رئیسی، متولی آستان قـدس رضـوی و 

هیئتی کـه حـکـم  -یکی از اعضای هیئت مرگ
اعدام هزاران زندانی سیاسی را در جریان فاجعـه 

مقام رئیس قؤه قضـایـیـٔه  به -ملی صادر کرده بود
نشاندن ابراهیم رئیـسـی بـر   ایران منصوب کرد.

کرسی ریاست قوه قضائیه ایران و برگماری فردی 
برای انجام وظیفه در پستی چـنـیـن حسـاس و 

دهی یـکـی از  خاطر سازمان حیاتی، فردی که به

های تاریخ معاصر مـیـهـن مـا بـایـد  ترین جنایت گسترده
محاکمه و مجازات شود، حاوی پیامی روشن دربارۀ شیوه 

مداری و ماهیت حکومتی است که بر میهن مـا  حکومت
 راند. فرمان می

انتصاب ابراهیم رئیسی، به مقام ریاست یکـی از سـه 

 ٨ادامه  در صفحه  



 ١٠٧٣شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ٢٧دوشنبه     ٢ 

گفته بود: "واردکنندگان گـوشـت بـا ارز دولـتـی  ٩٠سخنگوی کمیسیون اصل 
میلیارد دالر ارز کشور  ٣٠مشخص هستند") اسامی وابستگان رژیم که نزدیک به 

 ۴٠کـه "از صـادرات  دریافت کردند و همچنین اسامی کسانـی ٩٧را اوایل سال 
انـد نـیـز کـامـًال  میلیارد دالر" را به کشور بازگردانده ٨میلیارد دالری کشور... تنها 

 مشخص است.
درصـد از کـارگـران کشـور  ٩٠اسفندماه ایسنا: "در حال حاضر  ۵گزارش  به

شـونـد و  بگیر هستند". کارگرانی هم که مشمول قانون کار می قراردادی و حداقل
میـلـیـون و  ١کنند، دستمزدی حدود  موقع دریافت می دستمزد خود را کامل و به

عالی  کمیته دستمزد شورای ٩۶که اواخر سال  گیرند. درحالی هزار تومان می ٢٠٠
هزار تومـان  ۶٧٠میلیون و  ٢را  ٩٧کار "حداقل هزینه معیشت" خانوار برای سال 

با اتفاق نظر "نـمـایـنـدگـان کـارگـری [زرد   در ماه تعیین کرده بود. همین کمیته
 ٣را " ٩٨حکومتی] و کارفرمایی... حداقل هزینه معیشت خانـوار بـرای سـال" 

اسفنـدمـاه خـبـرگـزاری  ١٨گزارش  هزار تومان" تعیین کرد. اما به ٧۵٩میلیون و 
مهر، در محاسبٔه "حداقل هزینه معیشت" از سوی این کمیته، میانـگـیـن تـعـداد 

" درصد درنظر گرفته شده بود. ٢٠٫۶نفر و نرخ تورم " ٣٫٣اعضای خانوار کارگری 
اسفندماه ایسنا و "بر اساس آمارهای رسمـی... تـورم  ١٨گزارش  در صورتی که به

درصد قرار گرفته و در ایـن بـیـن  ۵٠ها در مرز  نقطه به نقطه در بسیاری از استان
درصد باالترین تورم را داشته است." عضو کمیـسـیـون  ۵٢٫۵استان کردستان با 

درصد" اعالم و تورم سـال  ۴٩،  تورم کنونی را "٩٧اسفندماه  ٢٠تلفیق مجلس در 
 بینی کرد. درصد" پیش ۶٠را " ٩٨

از  ٩٧پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اول خردادمـاه  نادر قاضی
"لزوم ارائه الیحه دوفوریتی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمنـدان و 
بازنشستگان از محل افزایش درآمد فروش نفت و رشد نرخ دالر" سخن گـفـت و 

وزیر کار قبلی (علی ربیعی) از کار کردن رژیم روی "قدرت خرید  ٩٧تیرماه  ١۶روز 
های رژیم نیـز عـمـلـی نشـدنـد.  کارگران" خبر داد. اما مطابق معمول، این وعده

رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی، پس از سردادن شعارهایی فـراوان در  نایب
مـهـرمـاه  ٣٠مورد انجام "اقدامات اعتراضی" به عدم "ترمیم دستمـزد"، در روز 

گفت: "مسیر گام به گام اعتراض را مشخص کردیم" [!!].سرپرست وزارت کـار 
 ١٣٩٧، از ارائٔه "بستٔه حمایتی غذایی در سـال ٩٧ماه  آبان ١در گفتگویی با ایرنا، 

در سه مرحله" به "خانوادها [ای] با درآمد زیر سه میلیون تومان" خبـر داد. یـک 
ماه، گفت: "شاید نزدیک بـه  بهمن ١٣عالی اشتغال کشور" به ایلنا،  "عضو شورای

ها بودند." وزارت کار اعالم کرد کـه  درصد آنها [کارگران] محروم از این بسته ٨٠
هـزارتـومـانـی"،  ٢٠٠اصطالح "جبرانی  درصورت عدم دریافت "بستٔه حمایتی" به

اسفندماه از  ١٢توانند اعتراض کنند. مدیرکل امور رفاهی وزارت کار روز  مردم می
لب رسیده به "عدم دریافت  به هزار نفر" از مردمان جان ۵٠٠میلیون و  ٢اعتراض "

های دوم و سوم ارائه "بسته جبرانی"  های خود" خبر داد و در ارتباط با مرحله بسته
 این منظور اعتباری درنظر گرفته نشده است." گفت: "به

چنین شرایطی بار دیگر وزیر کار، محمد شریعتمداری، از کاهـش فـاصـلـه  در  
میان حداقل هزینه معیشت و حقوق کارگران در محدودۀ زمانی "بین سه تا پـنـج 

هـزارتـومـانـی کـارگـران  ٢٠٠میلیون و  ١درصدِی" دستمزد ٢٠سال" و افزایش "
درصـدِی  ٢٠هزارتومـانـی و  ٢۴٠دیگر، افزایش تقریبًا  عبارت گوید. به سخن می

هـای زرد  سوم خط فقر تعیین شده بود. اما رهبران تشکـل مزدی که حداکثر یک
هزار" تومانی حداقل دستمـزد کـارگـران بـر  ٨٩حکومتی "افزایش یک میلیون و 

 ۶٧٠اساس محاسبات خود یعنی اختالف حداقل هزینه معیشت "دو میلـیـون و 
را خواستارند و  ٩٧هزار" تومانی سال  ٧۵٩با "سه میلیون و  ٩۶هزارتومانی" سال 

برای انجام آن نیز طرح مخصوص خـود را دارنـد. در مـیـزگـردی بـا حضـور 
 ٧عالی کار در روز  رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار و عضو شورای نایب

عـالـی کـار) و سـلـمـان  ها (عضو کارفرمایی شـورای اسفندماه، که اصغر آهنی
خدادادی (رییس کمیسیون اجتماعی مجلس) در 

باتوجه به حساسیت موضوع افزایش دستمزدها در سال جاری، بار دیـگـر 
فقیـه را بـا هـمـدسـتـی  در آستانۀ  سال نو مانورهای فریبکارانه رژیم والیت

 ٢١که معاون وزیر کار روز  ایم. درحالی های زرد و حکومتی شاهد بوده تشکل
وهشـتـادویـکـم  اسفندماه یعنی ساعاتی پیش از برگـزاری نشـسـت دویسـت

اسـفـنـدمـاه)  ٢١شنبه  عالی کار اظهار داشت: "در نشست امروز (سه شورای
عالی کار دستمزد سال آینده باید نهایـی شـود." امـا ایـن نشـسـت،  شورای

شده رژیم، بدون نتیجه و  روال ترفند هرساله و شناخته ریاست وزیر کار، به به
اعالم میزان حداقل دستمزد پایان یافت. امسال با ژرفش بحران و تشـدیـد 

ویژه گسترش جنبش اعتراضی زحـمـتـکـشـان، رژیـم  نارضایتی همگانی به
هـا  شده، درصدد اجرای آزادسازی قـیـمـت فقیه با یک برنامه محاسبه والیت

زمان با تـبـلـیـغـات  روی، موضوع افزایش حداقل دستمزدها هم است. ازاین
های ثروتمند"، "سناریوی افزایـش  ای همچون "هدف یارانه دهک فریبکارانه

آمیز پیـرامـون  تومانی و کاالبرگ"، و هیاهوی نیرنگ ۴٢٠٠ترکیبی مزد"، "ارز 
درصد به حقوق کارکنان و کارمـنـدان  ١٠هزارتومانی به اضافه  ۴٠٠افزایش 

پذیرد. بنابراین، تغییر و افزایش مزد در این چهارچوب یعـنـی  دولت انجام می
تـرمـیـم  گیرد و هیاهو پیـرامـون اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی صورت می

منـظـور  واقعی شکاف مزد و هزینه و افزایش قدرت خرید کارگران تبلیغات به
هـای ضـد مـردمـی  ها و تحمیل اجرای سیاست انحراف کشیدن اعتراض به

اقتصادی است. تعیین حداقل دستمزد در بطن برنامه آزادسازی اقتصـادی، 
تردیـد پـاسـخـگـوی خـواسـت کـارگـران و  با هر رقمی که اعالم گردد، بی

شان  به دستمـزد عـادالنـه  نـبـوده و  کننده منافع  آنان  در دستیابی تأمین
 نیست.

هـای  فقر و شرایط معیشتی زحمتکشان کشورمان نتیجه اجرای سیـاسـت
اقتصادی ویرانگر و بسیار خشن تعدیل سـاخـتـاری و تـعـرض بـه حـقـوق 

هـای  شـان، و دارایـی سندیکایی کارگران، دستمزدشان، امـنـیـت شـغـلـی
زحمتکشان شاغل و بازنشسته از سوی کارگزاران رژیم فاسد والیـت فـقـیـه 

ها و حقوق سـنـدیـکـایـی  بوده است. این تعرض با یورش وحشیانه به تشکل
زدایی در محیـط و  کارگران و خلع سالح صنفی آنان  آغاز گردید و با مقررات

پیش برده شد. با گذشت زمـان،  روابط کار و نابود کردن امنیت شغلی آنان به
الـمـلـلـی پـول  تر دستورهای نهاد امپریالیستی صـنـدوق بـیـن اجرای کامل

تـر  منظور آزادسازی اقتصاد، فساد حاکم بر دستگاه حاکمیت را نیز گسترده به
هـای اخـیـر،  تـر کـرد. طـی دهـه کشی از کارگران را فـجـیـع و شدت بهره
هـای بـازنشـسـتـگـی  سازی درمان و آمـوزش، غـارت صـنـدوق خصوصی

زحمتکشان، گسترش فساد در تمام دستگاه حـکـومـتـی هـمـراه بـا تـاراج 
سازی و ایجاد ارتش میلیـونـی  های تولیدی زیر نام خصوصی تر بنگاه گسترده

 کارگران بیکار، بحران معیشت کنونی زحمتکشان را موجب شده  است.
های رژیم از افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش دستمزد کارگران  یکی از هدف

گسیختـه نـرخ ارز و افـزایـش  سازی نیروی کار است. افزایش لگام و ارزان
سوم ارزش یـک  سابقه نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به کمتر از یک بی

سال پیش آن، شرایط بحرانی معیشت زحمتکشان را موجب گردیـده اسـت. 
در یک سال اخیر، غارت شدیدتر منابع مالی کشورمان از سـوی کـارگـزاران 

مـاه،  بـهـمـن ٢۵تر نیز کرده است. روز  رژیم والیی، این شرایط را بسیار وخیم
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفت: "در واردات 

هزار میـلـیـارد تـومـان  ۵٠کاالهای اساسی با استفاده از ارز نیمایی بیش از 
رود"؟ در صـورتـی  رانت وجود دارد که مشخص نیست در جیب چه کسی می

به ایلنا گفته بـود: "رانـت  ٩٠که روز قبل از آن، سخنگوی کمیسیون اصل 
زیادی در واردات فعلی کشور وجود دارد... واردکنندگان گوشت با ارز دولـتـی 

اسفندماه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتـصـادی و  ١٣مشخص هستند." روز 
مـاهـه  ١١میلیارد دالری کشور در  ۴٠دارایی رژیم، اعالم کرد: "از صادرات 

اسفندماه گفـت  ١٩میلیارد دالر به کشور بازگشته" است؛ و روز  ٨امسال تنها 
گیت" از "طریق  نام "پتروشیمی میلیارد دالری به ۶٫۶ترین اختالس"  از "بزرگ

اخالل در توزیع ارز حاصله از فروش مـحـصـوالت پـتـروشـیـمـی" بـعـد از 
مطلع شدیم. عالوه  ٨٨سازی "شرکت بازرگانی پتروشیمی" در سال  خصوصی

طـور کـه  گـیـت" (هـمـان متهم" اختالس "پتـروشـیـمـی ١٣بر مشخصات "
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قوه از سوی ولی فقیه رژیم در ضمن حاکی از آن است که با تشدید وخامت 
اجتماعی کشور، سران رژیم خود را برای مقابله با امواج  -اوضاع اقتصادی

کنند. ابراهیم رئیسی کسی است  های مردمی آماده می ندٔه اعتراض گیر اوج
، در مقام معاون رئیس قوه قضـائـیـه،  ٨٨های سال  که در جریان اعتراض

عنوان نـمـونـه،  در سرکوب خشن و خونین معترضان نقشی مهم داشت. به
در پی کشته شدن تعدادی از زندانیان بازداشتگاه مخوف کهریزک در زیـر 

دستور سعید مرتضوی (دادستان وقت تهران) و  شکنجٔه مزدوران رژیم و به
واکنش گسترده مردم به فجایع روی داده در این بـازداشـتـگـاه، ابـراهـیـم 

 ١٣رئیسی مسئول رسیدگی به پروندٔه جنایات کهریزک شـد. رئـیـسـی در 
در اظهاراتی که در مورد این پرونده کرد مسئلٔه کهریزک را  ١٣٨٨ماه  بهمن
ای" دانست که "از متن اصلی که همان جریان فتنه و ظلـم بـزرگ  "حاشیه

 ٢به نظام اسالمی است فراتر رفته است". رئیسی در اظهارنظر دیگری در 
اسفندماه همان سال در ارتباط با پرونده کهریـزک، بـار دیـگـر اعـتـراض 

ای در انـتـخـابـات  خـامـنـه -آمیـز مـردم بـه کـودتـای سـپـاه مسالمت
جمهوری را "ظلم بزرگ" و "گناه نابخشودنی هم از طرف پروردگـار و  ریاست

و قتل وحشیانه مردم و جـوانـان   هم از طرف نگاه مردم" دانست، و شکنجه
 صورت گرفت" توصیف کرد. ،ظلم،معترض را "تخلفاتی که در برخورد با این 

الله منتظـری دربـارٔه  یاد آیت های اخیر، با انتشار نوار صوتِی زنده در سال
که از سوی احمد خمیـنـی و  ۶٧دهندٔه رژیم فقها در تابستان  جنایت تکان

بـار  اجـرا شـده بـود،  دستور مستقیم خمینی  دهی و به سران رژیم سازمان
دهندگان این جـنـایـت  عنوان یکی از سازمان دیگر نقش ابراهیم رئیسی به

دهنده در معرض قضاوت افکارعمومی قرار گرفت. این نوار  تاریخی و تکان
با هیئـت  ١٣۶٧مردادماه  ٢۴صوتِی منتشرشده به جلسٔه آقای منتظری در 

ها و خطاب به اعضای ایـن هـیـئـت مـربـوط  مرگ اعزامی رژیم به زندان
شود که عبارت بودند از: حسینعلی نیری، در مقام حاکم شـرع وقـت؛  می

مرتضی اشراقی، دادستان وقت؛ مصطفی پورمحمدی، در مقام نـمـایـنـدٔه 
وقت وزارت اطالعات در زندان اوین؛ و ابراهیـم رئـیـسـی، مـعـاون وقـت 

ترین جنایتی  ها را بزرگ دادستان کشور. آقای منتظری در این جلسه، اعدام
اسالمی از اول انقالب تا آن زمان انـجـام شـده  خواند که در جمهوری می

سال دیگر برای آقای  ۵٠خواهم  گوید: "می است، و خطاب به حاضران می
ریز، َسفاک و  خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهرٔه خون

ترین جنایتی که از اول انقالب تا  نظر من این بزرگ َفتاک [گستاخ] بود و به
کننـد... و  اسالمی شده است و در تاریخ ما را محکوم می حاال در جمهوری

 نویسند." شما را در آینده جزِء جنایتکاران تاریخ می
ریاست قوه  اند به برگماری فردی که نام او را جزِء جنایتکاران تاریخ نوشته

قضائیه جمهوری اسالمی نشانۀ روشنی از ماهیت رژیم جنایتکار حاکم بـر 
خـواه و  شک از سوی همه نیروهـای مـتـرقـی، آزادی میهن ماست که بی

طـلـبـان از  آمدگویی برخـی از اصـالح دوست محکوم است. خوش انسان
انتصاب ابراهیم رئیسی با عنوان "فرزند دادگستـری" بـه ایـن مـقـام نـیـز 

اعتـبـاری سـیـاسـی ایـن نـیـروهـا و مـدعـیـاتشـان  ای دیگر از بی نمونه
 ساالری و پایبندی به حقوق انسانی است. مردم  دربارۀ

رحمی هـمـچـون ابـراهـیـم  حزب تودۀ ایران، نشاندن فرد جنایتکار و بی
رئیسی بر مسند ریاست قوۀ قضائیه را عملی ضد انسانی، توهینی بزرگ بـه 

باخته در فاجعه ملی که دادخواهان قربانیـان ابـن  های هزاران جان خانواد
خواه و مترقـی  اند، و هشداری جدی به همه نیروهای آزادی جنابت هولناک

تر هرگونه  داند و بر این باور است که رژیم برای سرکوب خشن و گسترده می
کـنـد. بـدون اتـحـاِد عـمـل و  اعتراضی از سوی مردم خود را آمـاده مـی

رژیم   های امنیتی خواه، بر هدف نیروهای مردمی و آزادی  همبستگی همهٔ 
هایی گسترده برای سرکوب جنبش مردمی در اختیـار  والیت فقیه که امکان

 توان فائق آمد. دارد، نمی
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 ١٣٩٧اسفندماه  ١٨

هزار" تـومـانـی  ٨٩میلیون و  ١زنی" بر سر "افزایش  آن شرکت داشتند، بعد از "چانه
وجه به افزایش دستمزد مستـقـیـم  هیچ ها گفت: "به حداقل دستمزد کارگران، آهنی

موافق نیستیم بلکه قدرت خرید از دست رفته باید با تأمین کاالهای اساسی خـانـوار 
زنـی" و درنـهـایـت  با مشارکت کارفرما و دولت جبران شود." در پایـان ایـن "چـانـه

رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار (یعنی همان شخصی که "مسیر گـام  نایب
میلـیـون و  ١به گام اعتراض را مشخص کرد"ه بود) گفت: "ما افزایش قدرت خرید 

صورت ترکیبی از دستمـزد  تواند به هزارتومانی مدنظرمان هست که روش آن می ٨٩
 ١٩عالی کار" نیز روز  و تأمین کاالهای اساسی باشد." رئیس "کمیته دستمزد شورای

توان بـه  هزار تومان... را می ٨٩میلیون  ١اسفندماه همین نظر را ارائه داد و گفت: "
های مزدی اضافه کـرد."  خود دستمزد افزود یا بخشی از آن را به مزایا و دیگر مؤلفه

نیز در  -قول خودشان "نمایندگان حامی کارگران" یا به -فراکسیون کارگری مجلس
هـزیـنـه  اسفندماه، بر "تأمین کاالی اساسی و پرداخـت کـمـک ٢٠ای در روز  بیانیه

های رژیـم  دیگر، مانند باور به وعده عبارت خانوار در قالب ُبن کارگری" تأکید کرد. به
درصـد  ٨٠به "ترمیم دستمزد" و ارائه "سه مرحله" بسته حمایتی "جبرانـی"ای کـه 
هـای زرد  کارگران حتی مرحله اول آن را هم دریافت نـکـردنـد، رهـبـران تشـکـل

های رژیم به "تأمین کاالهای  حکومتی و "نمایندگان حامی کارگران" اعتماد به وعده
 کنند. اساسی" را به کارگران  توصیه می

اسفندماه، یک پژوهشگر اقتصادی اعالم داشت: "با سقـوط  ١٩گزارش ایلنا،  به 
 ١٣٩۶سوم سال  و یک ١٣٨٩چهارم سال  ارزش پول ملی، ارزش دستمزدها به یک

دالر در  ۴٠٠تنزل پیدا کرده است. ... حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از 
 دالر... سقوط نموده است." ١٠٠، به نزدیک ١٣٨٩ماه در سال 

های تـولـیـدی و مـنـابـع مـالـی  شکاف مزد و هزینه یکی از تبعات غارِت بنگاه
سازی" در بطن اجرای تعدیل ساختاری است. حسـن  زحمتکشان زیر نام "خصوصی

اسفندماه با "حضور در جمع وزیر و مدیران وزارت تعاون، کـار و رفـاه  ۶روحانی روز 
دار باشد... قولی که  عنوان نباید صندوق بازنشستگی بنگاه هیچ اجتماعی" گفت: "به

های  من به مجلس و مردم و... دادم این است که سال آینده، سال واگذاری شرکت
های شستا است... این کار هم تأکید من و هم تأکید صـد در  بزرگ ازجمله شرکت

صد رهبری است... شستا... چیزی بین خصولتی و دولتی است. ... در زمان آقـای 
گفتند تأمین اجتماعی برای کارگران و مردم اسـت  های ایشان می ربیعی، دور وبری

هـا را جـمـع  که ما شما را منصوب کـردیـم. ایـن و دولت حق دخالت ندارد درحالی
معنای  کنید... من به ایشان [شریعتمداری] گفتم که پایان دولت دوازدهم، شستا به

گوید اینکه "تـأمـیـن اجـتـمـاعـی بـرای  مدیریت دولتی نباشد." روحانی با تأکید می
کارگران و مردم است... را جمع کنید... ما شما را منصوب کردیم." روحانی با اشـاره 

زنـد:  ده" هستند حتی فریاد می هایی "زیان های تأمین اجتماعی بنگاه به اینکه بنگاه
"مجانی واگذارشان کنید." [!!]. در ارتباط با "خصولتی" بودن شستا، رییس کـانـون 

مدیر دولتـی و  ١۵٠٠اسفندماه، گفت: "دولت حدود  ١٩کارگران بازنشسته به ایلنا، 
ها تحمیل کرده است و همین مدیران دولتی هستند که  عوامل خود را به این شرکت
هـای  نشانند." جالب اینجـاسـت کـه بـنـگـاه اند یا می شستا را به خاک سیاه نشانده

هـای  های مختلف رژیم و در قالب "رد دیـون" بـه صـنـدوق ده" را نیز دولت "زیان
اند و سازمان تأمین اجتماعی مجـبـور بـه صـرف مـنـابـع  بازنشستگی واگذار کرده

ها بوده است. در ارتباط بـا  ای کالن از اندوخته کارگران برای سودده کردن آن مالی
ها که اکنون کارگزاران رژیم بر پایـٔه آن چشـم بـه  ده" بودن این بنگاه ادعای "زیان

 -اسفندمـاه، احـمـد تـوکـلـی ١٣اند، روز  شان دوخته سازی کردن تاراج و خصوصی
ها را  گوید: "ابتدا بنگاه می -بان شفافیت و عدالت" اصطالح "سازمان دیده رئیس به

کنند که اگر بنگاه رایگان ارائـه شـود ضـرر آن از  ده کرده و سپس عنوان می زیان
 اش کمتر است." نگهداری

سازی بیشتر نیروی کار، یـورش مـداوم بـه دسـتـمـزد و  هدف رژیم والیی ارزان
های مستقل کارگری و منابـع  معیشت کارگران، یورش به حقوق سندیکایی و تشکل

 های زحمتکشان است.  و دارایی
دستیابی به مزدی شرافتمندانه، احیای حقوق سندیکایی، و ممانعت از تـعـرض 

توان به آن تحمیل کرد.  رژیم فاسد والیت فقیه به منابع کارگران را فقط با مبارزه می
گاهانه به سمت پیـونـد مـبـارزه در جـهـت  با اتحاد و مبارزه ای پیگیر و نیز حرکت آ

هـای  هایی فوری مانند افزایش دستمزد و آزادی کارگران گرفتـار در زنـدان مطالبه
سازی در معنای وسیع آن  ویژه خصوصی های اقتصادی به رژیم با پیکار علیه برنامه

های زندگی از آموزش، بهداشـت  سازی تمام عرصه یعنی مخالفت قاطع با خصوصی
رو، مبارزه برای افزایش دستمزد بـا  باید اقدام کرد. ازاین گرفته تا خدمات عمومی می

 ناپذیر علیه برنامه تعدیل ساختاری ارتباط تنگاتنگ دارد.  پیکار خستگی
 

 هزینه...-ادامه  ژرفش شکاف مزد ادامه  بیانیۀ حزب تودۀ ایران ...



 

 ١٠٧٣شمارۀ 

گـزارش  شود. به دادگاه غیرقانونی حاضر نمی
 ٧هرانا، بر اساس این حکم کـه در تـاریـخ 

صورت غیابی و از سوی شـعـبـه  اسفندماه به
ریـاسـت قـاضـی  دادگاه انقالب تهران به ٢۶

ایمان افشاری صادر شده است، ابوالـفـضـل 
رهبـری" بـه  قدیانی، از بابت اتهام "توهین به

دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام "تبلیـغ 
علیه نظام" به یک سـال حـبـس تـعـزیـری 
محـکـوم شـده اسـت. خـبـر بـازداشـت و 
محکومیـت فـعـاالن مـدنـی، سـیـاسـی و 

هـا،  های غیرشیعه و جز این معتقدان به آیین
شـود و  ای مـی طور مداوم رسانه هر هفته به

این روند نگران کننده همچنان ادامـه دارد. 
در این میان محکومـیـت نسـریـن سـتـوده 

ای گسترده پیدا کرد و  بازتاب داخلی و جهانی
اش  اتفاقًا رژیم والیت فقیه و دستگاه قضایـی

با حساسیت روی ایـن پـرونـده مـانـورهـای 
های  طور که در باال به آن اشاره شده است، حکم اند. همان سرکوبگرانه خود را پیاده کرده

بسیار سنگین زندان و شالق نیز برای دراویش بازداشتی به آنان در زنـدان ابـالغ شـده 
طلـبـان  است. مورد ابوالفضل قدیانی از آن رو با اهمیت است که او، برخالف دیگر اصالح

ها، یعنی ولـی  گر، با خطاب قرار دادن و متهم دانستن سرچشمه تمامی گرفتاری مماشت
فقیه، با محکومیت دوباره به زندان روبرو شده است. حزب توده ایران، ضمن ضد حـقـوق 

های غیرعادالنه، که هیچگونه پایه قضایی ندارد، معتـقـد اسـت  بشری دانستن این حکم
هایی جدی در ارتباط با حیات زنـدانـیـان  ها نگرانی روندهای موجود صادر شدن این حکم

سیاسی را دامن زده است. فعاالن مدنی سرشناسی همچون نسرین سـتـوده و نـرگـس 
انـد و  داشـتـه شـده محمدی تا این زمان چندین و چند سال است که مدام در زندان نگـه

رسد عزم حاکمیت در فرسایش تدریجی زندگـی فـعـاالن حـقـوق بشـری در  نظر نمی به
هـای  نشینی باشد. موضوع زندانیان سیاسی در اولویت مـعـضـل عقب مان حاضر به میهن

این دلیل که ادامه روند کنونی در این زمینه روحیٔه یأس و نومیدی را بـر  کشور ما است. به
هایی جـدی  کند و ادامه فعالیت کنشگران مدنی را با چالش کل حیات جامعه مستولی می

واسطه همین ارزیابی است. رژیم مصـمـم  نشینی نکردن حاکمیت به کند. عقب مواجه می
ای را در نطفه خفه کند و قؤه قضاییٔه وابستـه  شدت هر کنشگری سیاسی و مدنی است به

تواند از آن برای انـجـام ایـن مـقـصـود  ترین ابزاری است که رژیم می به حاکمیت اصلی
استفاده کند. چنانچه نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور راهکاری عملـی بـرای 

نفع کنشگـران مـدنـی و  رو به این معضل پیدا نکنند، نباید انتظار داشت فرایندهای پیش 
 سیاسی رقم بخورد.

ای گسترده در ایران همراه بود. روحانی پـیـش  ای سفر روحانی به عراق با پوشش رسانه
ایـن کشـور را  اش از سـفـرش بـه  از سفر به عراق در فرودگاه مهرآباد با سخنانی انگیزه

اش، گسـتـرش روابـط  روزه های ایـن سـفـر سـه برشمرد. روحانی گفت که یکی از هدف
حاضر حجم مبادالت اقتصادی میان دو کشـور حـدود  گفتٔه او، درحال اقتصادی است. به

 ٢٠های آینـده بـه  میلیارد دالر است. او گفت که هدف این است که این رقم در سال ١٢
ای  جمهوری عراق، در کنفرانس مشـتـرک خـبـری میلیارد دالر برسد. برهم صالح، رئیس

جمهوری اسالمی ایران، تأکید کرد که دو کشور بـرای رفـع  همراه حسن روحانی رئیس به
کـنـنـد.  مشکالت و موانع در مناسبات ازجمله در تجارت، گردشگری، و زیارت تالش مـی

رتبه ایران و عراق،  های عالی وزیر عراق، در نشست مشترک هیئت المهدی، نخست عادل
کـنـیـم  ایم و امروز نیز احسـاس مـی در سخنانی، گفت: "ما همواره منافع مشترکی داشته

شـود." روزنـامـه  تر از گذشته مـی تر و قوی روز گسترده مابین ایران و عراق روز به روابط فی
اسفندماه، نوشت: "سفر روحانی به عراق پس از نزدیک بـه شـش سـال در  ٢٠ابتکار، 

ای ایـران از سـوی  ها برای مهار نقش منطقـه گیرد که تمامی تالش مقطعی صورت می
های گذشته سعـی  آمریکا و متحدانش درحال شدت گرفتن است. هرچند بغداد طی سال

عقیده کارشناسان نـبـایـد از  داشته نوعی توازن میان تهران و واشنگتن برقرار کند، اما به
های گذشته  خاطر برد که این کشور همچنان در اشغال نظامی آمریکا قرار دارد و طی ماه

های مرز ایران تهدیدی امنیتی  های جدید نظامی در نزدیکی دولت ترامپ با احداث پایگاه
تـریـن  همین دلیل یـکـی از مـهـم از خاک همسایه غربی علیه ایران را رقم زده است. به

های گسترده روحانی با مقامات عراق، استفاده توأمان ایران از نفوذ امنیتـی  عوامل رایزنی
و همکاری سیاسی با بغداد بـرای خـنـثـی کـردن ایـن 

رود." ایـرج مسـجـدی، سـفـیـر  شمـار مـی تهدیدها به
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 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم
حکم زندان نسرین ستوده، و لزوم 

منظور آزادی زندانیان  راهکارهایی عملی به
 سیاسی و فعاالن مدنی

رضا خندان، همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری، دوشـنـبـه 
ولـه گـفـت: "نسـریـن  ) به دویچه٢٠١٩فوریه  ١١اسفندماه ( ٢٠

سال زندان محکوم شده است." آقای خندان دربـاره  ٣٨ستوده به 
جزئیات حکم همسرش گفت: "حکم نسرین در زندان به او ابـالغ 

ضربه شالق محکوم  ١۴٨سال زندان با  ٣٨شد. او در مجموع به 
سال زنـدان بـا  ٣٣ی اول و  سال زندان آن بابت پرونده ۵شده که 
گـزارش  ی دوم اوسـت." بـه ضربه شالق، بـابـت پـرونـده ١۴٨
الملل و کمپیـن حـقـوق  بان حقوق بشر، عفو بین وله، دیده دویچه

ضربه شالق" علـیـه  ١۴٨سال زندان و  ٣٨بشر در ایران به حکم "
نسرین ستوده، فعال سرشناس حقوق بشر، واکنش نشان داده و 

بـان حـقـوق بشـر، در  انـد. دیـده شدت اعتـراض کـرده به آن به
)، صادر کردن ٢٠١٩مارس  ١٢اسفندماه ( ٢١ای در روز  اطالعیه

حکم  زندان و شالق برای این فعال سرشنـاس حـقـوق بشـر را 
گفتٔه مایکل پـیـج،  "هولناک" و "استهزای شدید عدالت" خواند. به

رسد  نظر می بان حقوق بشر، "به معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده
اند با محـکـوم کـردن یـکـی از  های ایران تصمیم گرفته که مقام
ترین مدافعان حقوق زن به یک مـجـازات  ترین و مطرح سرشناس

تصور به استقبال روز جهانی زن بروند." مـایـکـل  هولناک غیرقابل
پیج افزوده است: "حکم نسرین ستوده تهدیدی علیه تمام وکالی 

پوشی آنان از دفاع از حـقـوق  قصد چشم حقوق بشری در ایران به
الملل نیز حـکـم جـدیـد خـانـم سـتـوده را  بشر است." عفو بین

های اخیر علیه مـدافـعـان  "شدیدترین حکمی" دانست که در سال
گفتٔه این سازمان حـقـوق  حقوق بشر در ایران صادر شده است. به

بشری، این حکم نشانگر تشدید سرکوب مدافعان حقـوق بشـر از 
های جمهوری اسالمی است. کمپین حقـوق بشـر در  سوی مقام

ایران نیز از دیگر نهادهای حقوق بشری بود که به حـکـم صـادره 
علیه نسرین ستوده واکنش نشان داد و آن را "استهزای عـدالـت" 
خواند. در خبری دیگر در همین ارتباط در قطعنامه پارلمان اروپـا، 

های ایران خواسته شده اسـت  فراتر از پرونده خانم ستوده، از مقام
تا تمامی کنشگران حقوق بشر و خبرنگاران زندانی را کـه تـنـهـا 

اند، آزاد  اتهام استفاده از حق آزادی بیان و تجمع بازداشت شده به
ای را  کنند. اعضای پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، قطعنامه

تصویب کردند که در آن با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران از 
های این کشور خواستند تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایـن  مقام

نگاران زندانـی  کشور پاسخگو باشند و فعاالن حقوق بشر و روزنامه
را آزاد کنند. در خبری دیگر، پس از تأیید و ابالغ حکم حـبـس و 

تـن  ٢١شالق کسری نوری و محمد شریفی مقدم، احکام قطعی 
شده در جریان حوادث مـوسـوم  دیگر از دراویش گنابادی بازداشت

به گلستان هفتم، در زندان تهران بزرگ به آنـان ابـالغ شـد. بـر 
سـال حـبـس  ١٩٠تن در مجموع به  ٢٣اساس این احکام، این 

سال ممنوعیت  ۴۶ضربه شالق،  ١٧٧۶سال تبعید،  ۴۶تعزیری، 
سال محرومیـت اجـتـمـاعـی و حضـور در  ۴۶خروج از کشور و 

 ٢٣گزارش مجذوبـان نـور،  اند. به ها و احزاب محکوم شده رسانه
تن از دراویش گنابادی که حکم قطعی آنان در زندان به آنها ابالغ 

دلیل اعتراض به "حصر غیرقانونی دکـتـر نـورعـلـی  شده است، به
تابنده، قطب دراویش گنابادی" و "غـیـرقـانـونـی خـوانـدن رونـد 

هایی  ی درویشان بازداشتی"، از حضور در دادگاه رسیدگی به پرونده
ی آنان "مصداق تفتیش عقاید بوده اسـت" خـودداری  گفته که به
صـورت  اند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، در دادگاهی بـه کرده

سال حبس تعزیری محکوم شد. قدیانی پس از احضار  ٣غیابی به 
شدن به این جلسه دادگاه، در یادداشتی اعالم کرده بـود کـه در 

شده برای  ریزی هایی برنامه سفر روحانی به عراق، گام
 های پیش روی حاکمیت رویارویی با چالش
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مـردادمـاه  ٢۵نقل از روزنامٔه اطالعـات،  بوده است." مطلب "نامٔه مردم" در ادامه به ادامه رویدادهای ایران ...
ای  عـنـوان چـهـره الله هاشمی [شاهرودی] به ، نوشت: "با توجه به اینکه آیت١٣٧٨

مستقل و معتدل شهرت دارد، اصالحات به سمت رشد روند اعتدال در قؤه قضایـیـه 
ریاست قؤه قضاییه، ما  دور از نظر نیست." هفتٔه گذشته، با انتصاب ابراهیم رئیسی به

های وابسته بـه  کمابیش شاهد همان اظهار نظرهایی هستیم که بارها از سوی مهره
ای شده  زایی نسبت به عملکرد این قوه قبًال رسانه منظور توهم های حکومتی به جناح

بودند. حسن روحانی در پیام تبریکش به این مدیر "شایسـتـه"، نـوشـت: "انـتـصـاب 
جنابعالی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به سمت ریاست قوه قضایـیـه را کـه 

های پیشیـن در آن قـوه  له و مدیریت شایستٔه شما در مسئولیت نشان اعتماد معظم
گویم. امیدوارم با حضور جنابعالی در رأس دستگاه قضایـی کشـور،  است، تبریک می

شاهد تحوالت مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی 
جانبه با فساد و تحکیم امنیت در هـمـه ابـعـاد آن  و شهروندی، مبارزه جدی و همه

های سالـم اقـتـصـادی در کشـور  گذاری و صیانت از فعالیت ازجمله امنیت سرمایه
اسفندماه، در ارتباط با این انتصاب، نوشـت: "مـردم بـا  ١٨جم،  باشیم." روزنامٔه جام

ریاست قوه قضاییه خیلی امیدوارنـد و کـمـتـر رئـیـس قـوه  انتصاب آقای رئیسی به
میلیون ( ١۶ایم. ایشان در انتخابات قبلی  ای را با این پشتوانه مردمی داشته قضاییه

ها به نحو چشـمـگـیـری  درصد) رأی داشت و آرای ایشان بنا بر همه نظرسنجی ۴٠
رهبری، باالترین  افزایش داشته است و امروز در بین رجال سیاسی بعد از مقام معظم

"، اسدالله بادامچیان، دبـیـرکـل ٢۴گزارش "رویداد  محبوبیت را آقای رئیسی دارد." به
حزب موتلفه، گفت: "ایشان با سند تحول قضایی آمده است که امیدواریم باتوجه بـه 

ساله او در دستگاه قضا بتوانند شتاب جدیدی بـه اجـرای عـدالـت در  ٣٠تجربیات 
های طرفدار هـاشـمـی  دان و از مهره دستگاه قضایی بدهند." نعمت احمدی، حقوق

اسفندماه، نوشت: "آقای رئـیـسـی نـکـات  ١٨رفسنجانی، در روزنامه جهان صنعت، 
تـوجـه  مثبتی هم دارد شناختش از دستگاه قضا و تحصیالتش در این رشـتـه قـابـل

است. او از روحانیونی نبود که کنج خانه بنشیند یا مدام پست عوض کند بـلـکـه بـه 
دانشگاه رفت و تحصیالتش را تا دکترا ادامه داد از دادیاری شروع کرد و از سـربـازی 

های خودشان را بـه  گوید: "ایشان برنامه اش می ." و در ادامٔه نوشته به سرداری رسید
مقام معظم رهبری ارائه کردند و رهبری از آن برنامه تحت عنوان سـنـد تـحـول در 
دستگاه قضا یاد کردند اگر به آقای رییسی با فراموشی گذشته و حالش تعهدی که به 
رهبری داده و رهبری در انتصابش از آن به تحول دستگاه قضا یاد کردند نگاه کنـیـم 

اسفندماه، در  ١٨توانیم نسبت به آینده قوه قضاییه امیدوار باشیم." روزنامه آرمان،  می
مطلبی مشابه، نوشت: "وی ارتباط خوب و مالیمی با اقشار مختلف جامـعـه دارد و 

شناسند که این سرمایه کمی برای رئیـسـی  جامعه او را شخصیتی متین و منطقی می
نیست. در مجموع بسیاری امروز وی را در جایگاه ریاست قوه قضائیه بسیار کارآمدتـر 

قلم مـحـمـد ایـمـانـی، ضـمـن  بینند." روزنامٔه کیهان، در مطلبی به تر می و شایسته
ها را اجرایی کند، ازجمله نوشت: "در نگـاه  مورد که قوه قضاییه باید آن ١٢برشمردن 

اعم از اینکه از عناصر سیاسی  -شکنان پس از ارتکاب جرم  عمومی، گستاخی قانون
، از خـود جـرم -متنفذ باشند یا بستگان آنها و یا برخی مشاهیر ورزشـی و هـنـری

تر است و قانون باید شاخ همه آنها را که مقابل قـانـون شـاخ و شـانـه  کننده ناراحت
اسـفـنـدمـاه، نـوشـت: "او یـکـی از  ١٨کشند، بشکند." روزنامٔه وطن امـروز،  می

الله شهید سید محمد بهشتی است." روزنامٔه تجـارت،  یافتگان و شاگردان آیت تربیت
نقل از محمود صادقی، نماینده مجلسی که معموًال اظهـاراتـش بـه  اسفندماه، به ١٨

گوید: "نکات مورد تـأکـیـد  شوند، پرده تزویر را پس زده و می مردمی بودن او تعبیر می
االسالم رئیسی نویدبخش تحـوالت مـثـبـت در قـوه  رهبری در حکم انتصاب حجة

قضائیه است؛ جا دارد اوصافی چون برخورداری از دانـش، تـجـربـه، تـحـصـیـالت 
های موردنظر رهبری در انـتـصـاب  حقوقی، سالمت، امانت و کارآمدی که از ویژگی

 ایشان است در انتصاب مقامات عالی قضایی مدنظر وی نیز قرار گیرد." 
اش  ای مستقل نیست و عملکـرد تـاکـنـونـی قؤه قضاییه در رژیم والیت فقیه، قوه

روشنی نشان داده است که این قوه اهرمی بسیار مهم و اساسی بـرای سـرکـوب،  به
های تـعـیـیـن  وسطایی، و مقابله با تفکرات مترقی است. سیاست اجرای احکام قرون

های تثبـیـت  شده برای این قوه، با رفتن و آمدن اشخاص تغییر نخواهند کرد و شیوه
شده عملکرد آن فارغ از اینکه چه کسی بر مسند ریـاسـت ایـن قـوه نشـسـتـه یـا 

یابند. تنها استثنایی که این بار اتـفـاق افـتـاده اسـت  نشیند، همچنان ادامه می می
شدت سرکوبگرانه بـه ایـن مـقـام  ای به کاری شناخته شده با پیشینه انتصاب جنایت

های فکری وابسته بـه حـاکـمـیـت از گـذشـتـه تـا کـنـون نـیـز، بـا  است. نحله
هـای  کنند که تغییر شـیـوه ای می هایشان، این امیدواری کاذب را رسانه پراکنی توهم

شود، تـوهـمـی کـه  پذیر می مرسوم در قوه قضاییه با آمدن این یا آن شخص امکان
های فکری وابستـه بـه  حتی خود پراکنده کنندگانش هم به آن باور ندارند. این نحله

مـنـظـور  های قوه قضائیٔه کنونی دارند و بـه حاکمیت، منافعی مشخص در چارچوب
 زنند.   ها دست می پراکنی گونه توهم حفظ این منافع، به این

 

اسـفـنـدمـاه،  ٢٠جمهوری اسالمی در عراق، در مطلبی که روزنامه ایران، 
انتشار داد، نوشت: "باتوجه به جایگاه و مـوقـعـیـت عـراق در مـبـادالت 
اقتصادی ایران، شاید بتوان ایجاد اختالل در روابط اقتصادی دو کشور را 

متحده در مـحـاصـره اقـتـصـادی  گذاری دولت ایاالت بخش کلیدی هدف
های  ایران تلقی کرد. دولتمردان عراق بارها بر عدم همراهی خود با تحریم

اند. در چنین شرایطی است که سفـر ریـاسـت  جانبه امریکا تأکید کرده یک
محترم جمهوری اسالمی ایران به جمهوری عراق اهمیت و معنا و مفهـوم 

قـلـم  یابد." روزنامٔه آرمان در همین تاریخ در مطـلـبـی بـه خاص خود را می
مهدی مطهرنیا، در اشاره به سفر روحانی به عراق و بدون اشاره به مسئلـه 
روابط اقتصادی، موضوع محاصره دیپلماتیک ایران از سـوی آمـریـکـا و 

کند و معتقد است که گسترش روابط برای شکسـتـن  اسرائیل را مطرح می
این محاصره بااهمیت است. روزنامٔه آرمان در اشاره به استعفای ظریـف و 
سفرش به عراق، معتقد است که حضور ظریف در عراق نشانه دیپلمـاسـی 

ای اسـت.  وفصل آرام مسائل منطقه غالب در دولتی است که خواستار حل
روزنامٔه آرمان همچنین معتقـد اسـت: "عـراق گـذرگـاهـی اسـت بـرای 

وفصل مسائل با عربستان." سایت خبری تحلیلی فـرارو، بـا بـررسـی  حل
های عراق و ایران مایل هستنـد  کردن روابط ایران و عراق، نوشت: "دولت

روابطشان را تقویت کنند یا حداقل از کاهش روابط جلوگیری کنند. اما باید 
دانست که آمریکا در عراق حضور برجسته نظامی و سیاسی دارد. بیش از 

هـای  پنج هزار سرباز آمریکایی هنوز در عراق حضور دارند و آمریکا پایگـاه
جدیدی در این کشور احداث کرده است. سفارت آمریکا در بغداد، یکـی از 

عنوان  زودی ماتئو تولر به های آمریکا در جهان است و به ترین سفارت بزرگ
سفیر جدید آمریکا به بغداد خواهد رفت. تولر، که قبًال در یمن سفیـر بـود، 

ای درباره نفوذ ایران در منطقه دارد. بنـابـرایـن، در  های سرسختانه دیدگاه
 های آینده ممکن است رقابت آمریکا و ایران در عراق شدیدتر شود."  ماه

توان بررسی کرد. رژیم والیت فقیـه  روابط ایران با عراق را از دو منظر می
در داخل کشور از محبوبیت نزد افکارعمومی برخوردار نیـسـت و رژیـمـی 
فاسد و سرکوبگر است. با توجه به ماهیت رژیم حاکم در ایران، گسـتـرش 

همراه  روابط ایران با عراق، دستاوردی مشخص برای مردم عادی عراق به
هـای عـیـنـی از  نخواهد داشت. افکارعمومی در عراق بـنـا بـه تـجـربـه

کنند. از مـنـظـر دوم، رژیـم  های جمهوری اسالمی حمایت نمی سیاست
والیت فقیه منافع مشخصی در عراق برای امنیت حاکمـیـتـش در ایـران 

های سیاسی چند سال اخیر در عـراق، وضـعـیـت  کند. تحول تعریف می
وجود آورده است. ناخشـنـودی گـروه  دشواری را برای حاکمان اسالمی به
های جمهوری اسالمـی و سـلـسـلـه  مقتدا صدر و عمار حکیم از سیاست

های عربستان داشتند، اخـبـار خـوشـایـنـدی بـرای  دیدارهایی که با مقام
بینانه باید اذعان کرد که جمـهـوری  نگاهی واقع جمهوری اسالمی نبود. به

رغم تمامی این موارد هنوز با به کار گیری اهرم های مختلـفـی  اسالمی به
هـای اقـتـصـادی  نفوذش را در عراق حفظ کرده است. با توجه به تحـریـم

شده بر ایران و عزم کشورهای عربی و آمریکا به تأثیرگذاری بیشـتـر  اعمال
هـایـی روبـرو  در معادالت سیاسی عراق، این وضعیت، ایران را با چـالـش

هـنـگـام دیـدار  های سیاسی ایران و عـراق بـه خواهد کرد. اظهارات مقام
روحانی از عراق را هم از جنبه تبلیغاتی باید مدنظر قرار داد. اینـکـه روابـط 

های پیش رو مطابق با ادعاها و نیـازهـای حـکـومـت  عراق با ایران در ماه
توان بـا قـاطـعـیـت  پیش رود را نمی جمهوری اسالمی همچون گذشته به

بینی کرد، اما سفر روحانی به عراق نشان داد کـه در رویـارویـی بـا  پیش
 های پیش رو، این کشور جایگاه مهم در معادالت آینده دارد. چالش

، در ارتباط با انـتـصـاب ١٣٧٨شهریورماه  ٢٣، ۵۶۶"نامٔه مردم"، شماره 
هـای  ریـاسـت قـوه قضـایـیـه، نـوشـت: "جـنـاح هاشمی شاهرودی بـه

حکومتی قبل و بعد از این انتصاب به عملکرد قوه قضاییه پرداخته و  درون
دانند که تحوالت بنیادین در سیستم  جایی کنونی را نوید دهنده آن می جابه

قضایی ایران پدید خواهد آمد. آنها سعی در القای این مسـئـلـه دارنـد کـه 
های موجود در سیستم قضایی جـمـهـوری اسـالمـی نـاشـی از  نارسایی

عملکرد مخرب و جناحی [محمد] یزدی طی دوران ریاست او بر این قـوه 

توهم پراکنی در ارتباط با رئیس جدید قوه 
 قضاییه را باید با افشاگری خنثا کرد



 ١٠٧٣شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ٢٧دوشنبه    ۶ 

 های مردمی،... ها و خواست گرایش به حرکت ادامۀ 

های کارگران و معلـمـان و اعـتـراض از  گسترش سریع طیفی از اعتصاب
(پنج ماه پیش  ٩۶برانگیز اینکه، در خردادماه  توجه جانب مالباختگان رویید. 

ای و حسـن  ماه) اصحاب قدرت و در رأس آنان علی خامنـه از خیزش دی
روحانی، سرمست از موفقیتشان در برگزاری نمایش "انـتـخـابـات پـرشـور" 

هـای داخـلـی و  اند بـر بـحـران کردند توانسته ریاست جمهوری، تصور می
ماه دیگر  خارجی چیره شوند. اما با ورود مستقیم مردم به صحنه خیزش دی

 ١٣٩٧های سریع ناشی از این ورود مـوجـب شـد تـا در سـال  بار تحول
های مبرم مردم برای تغییرهای بنیادین و تقالی سران حـکـومـت  خواست

برای "حفظ نظام" هرروز در تقابل شدیدتر با یکدیگر قرار گیرند. تضاد اصلی 
ناپذیر میان مردم و حاکمیت مطلق والیت فقـیـه  تضاد آشتی  کننده، و تعیین

های اقتصادی و سیاسی اکثریت مـردم  بعد مطالبه است. بنابراین، از این به
ها، و مدارس هرروز بیشتر و رساتر بیان خواهند شـد.  ها، کارخانه در خیابان

ها برای مماشات با دیکتاتوری نقطـٔه   سازی و توجیه بر انواع تئوری ٩٧سال 
 پایان گذاشت.

بودند که طبـقـه   در سالی که گذشت شواهد بسیاری نشانگر این واقعیت
شـان در اقـتـصـاد  گون مردم، جـایـگـاه های گونه کارگر و در مجموع الیه

بغایـت   مندی از آن (اقتصادی که البته اکنون سیاسِی کشورمان و حق بهره
شان در حاکمیـت رژیـم والیـت  ناعادالنه است) و همچنین منافع طبقاتی

سابـقـه  اند و در مقابله با آن به واکنشی کم فقیه را  شناخته و تشخیص داده
هایی مؤثر هیـچ  اند. این واقعیت که بدون اتحاد و در غیاب تشکل دست زده

ها درعمل و  دست آورد و تثبیت کرد برای توده توان به ای را نمی خواست پایه
بینـنـد مـبـارزه  روشنی می شود. آنان به در زندگی هرروزه آشکارتر شده و می

هـای  های دموکراتیک مانند آزادی بیان و حق برپایـی تشـکـل برای آزادی
 رفت از این وضعیت ناعادالنه است. صنفی و مدنی تنها راه برون

پیوند میان مبارزه در راه آزادی با مبـارزه بـرای  ٩٧توان گفت در سال  می
 -لحاظ خصلت پیوندی ارگـانـیـک اسـت پیوندی که به -عدالت اجتماعی

هـا  سـنـخ از تـحـول  شده است. این  لمس ها هر چه بیشتر قابل برای توده
وجود آوردن تغـیـیـرهـایـی  منظور به اند، به برآمده  دارند و از متن جامعه ریشه

وسـیـلـه  ها و استقرار عدالت اجتماعی بـه واقعی در مسیر دستیابی به آزادی
غیر از  اند. این واقعیتی است که به نیروهای مردمی دربردارنده نیرویی بالقوه

طلبـان  جمله اصالح های سیاسی از برخی دیگر از جریان سران رژیم والیی 
های برهه کنـونـی  زیرا ریشه  کند، هایی از اپوزیسیون را بیمناک می و بخش

درنگ  آنـان   های مادی  بی ها از خواست  مستقیم مردم برای آزادی مبارزٔه 
 خورند. آب  می

دهد  روشنی نشان می و شرایط کنونی به ١٣٩٧وضعیت کشور ما در سال 
که فرجام سیاست ترغیب مردم به سوی انـفـعـال و شـرکـت جسـتـن در 
انتخابات مهندسی شده بر محور گزینش بین "بد و بـدتـر"، درجـا زدن و 
سقوط به وضعیتی بدتر از گذشته است. در سالی کـه گـذشـت هـواداران 

پـردازانـی کـه در  ها و نظریه نویس اصالح طلبی، انواع مقاله -اعتدالگرایی
سی فارسی و فضای مجازی، مدعی امکـان  بی داخل و خارج کشور، در بی

ها زیر سایه والیت فقیه بودند و از   وجود آمدن تغییر و دستیابی به آزادی به
حسن روحانی فرشته نجات ساخته بودند، از مـردم تـودهـنـی مـحـکـمـی 

هایش هیـچ کـاری نـتـوانسـت یـا  خوردند. حسن روحانی در راستای وعده
های کلیدی را هنوز علـی  تعبیر برخی نخواست انجام دهد و همه تصمیم به

 ٩٧گیرد. در آخـریـن روزهـای سـال  ای در مقام قدرت مطلق می خامنه
ابراهیم رئیسی، جـنـایـتـکـار  -شد بینی می گونه که پیش همان -ای خامنه

، را به دو مقام  پرقدرت  یعنی  رئیس  ۶٧های سال  عضو کمیته مرگ اعدام
 رئیس مجلس خبرگان  ارتقا داد. قوه قضائیه کشور و نایب

های جنبش مردمـی و  های کشور به سمت حرکت جهت تحول ٩٧سال 
های نیروهای مترقی چپ و فروپـاشـی انـواع  ها و برنامه شدن نظریه مطرح
طلبی تغییر کـرد و دروغ  اصالح -ها در حمایت از جناح اعتدالگرایی نظریه

های تبلیغاتی حسن روحانی برای همگان کامـًال آشـکـار شـد.  بودن وعده
سی فارسی بـرخـالف  بی وجود، در این ارتباط، در سالی که گذشت بی بااین

طرف بودن و رعایت اصول ژورنالیـسـتـی، بـاز هـم هـمـان  ادعایش به بی
خواهی زیـر  اعتبار شده و همیشه در اشتباه که آزادی تحلیلگران سیاسی بی

کردند را  وسیله انتخاب حسن روحانی را تئوریزه و تبلیغ می سایه ولی فقیه به
و   هـای ورشـکـسـتـه شـده اینکه الاقل دربارٔه نـظـریـه به صحنه آورد، بی

  هـایشـان آفرینـی توهم
پـذیـر  در مورد اصـالح

ــی  ــم والی ــودن رژی ب
خواستار توضیحـی از 
آنان برای مخـاطـبـان 
شود. امـا حـاال ایـن 
تــحــلــیــلــگــران بــرای 
عــــنــــوان کــــردن 

هایی جـدیـد و  نظریه
هـدف زیـر ضـربـه  به

بردن نیروهای مترقـی 
چپ و مغشوش کردن 

هــای اخــیــر  حــرکــت
جنـبـش مـردمـی بـر 
صــفــحــه تــلــویــزیــون 

ــی ــی ب ــر  ب ســی ظــاه
شوند (هـرلـحـظـه  می
رنــگــی درآیــد بــت  بــه

عیار!). در سالـی کـه 
غیر از رژیـم  گذشت به

های اپوزیسیون درجه نگرانی از افزایش گـرایـش فـعـاالن  والیی، در برخی از محفل
های مترقی چپ و گسترش یافتنشان بدان حد رسید  ها و ایده سیاسی به سوی تحلیل

که الزم شد بار دیگر  تاریخ  پرثمر جنبش چپ کشورمان از سوی آنان زیر سؤال بـرده 
سـی  بـی های اخیر برنامه "پرگار" متعـلـق بـه بـی شود. برای مثال، در یکی از مناظره

ای از ابتذال رسید که الزم شد بدون ارائـه  چنان درجه ها به فارسی، نگرانی این محفل
گرایی مـانـنـد  های چهره مذهبی منفور و بغایت واپس به گفته  گونه سند معتبری، هیچ

های معتبـر، و  مصباح یزدی متوسل شوند و مذبوحانه تالش کنند شخصیت، دیدگاه
 یاد رفیق احسان طبری را زیر سؤال ببرند.  محبوبیت زنده

با پیوستن جان بولتون و مایک پومپئو به کابینٔه دونالد ترامپ آغاز شد و بر  ٩٧سال 
 ٩٧مـان افـزوده شـد. در سـال  گسترٔه طیف تهدیدها از سوی آمریکا بر ضد میهن

طلبانی از سنخ صادق زیباکالم و  های بسیار اشتباه از جانب اصالح برخالف بازتعریف
بـار   عبارتی غیر سـنـتـی!) های سابق (مدرن یا به پیروانش و همچنین از جانب چپ

فقط وجود دارد بلکه حتا در  دیگر معلوم شد که مقوله امپریالیسم و خوِد امپریالیسم نه
رهبری دولت راست افراطـی  های امپریالیستی به حال حاضر در قالب هارترین محفل

گیرد. در این ارتـبـاط،  ها و تهدیدها کشورمان را هدف می اندازی ترامپ با انواع دست
های نمایشـی مضـحـک از سـوی دو جـریـان ضـد مـلـی  انواع همایش ٩٧سال 

شان یعنی مریم رجوی و رضـا پـهـلـوی  طلبان و مجاهدین خلق و سرکردگان سلطنت
اتکا در داخـل کشـور نـدارنـد،  ای قابل شاهد بود. این دو جریان که پایگاه اجتماعی

مالی، و نظامی آمریکا و متحدانش، برای برانـدازی   بدون پشتیبانی مستقیم سیاسی،
مشخص شد  ٩٧دست گرفتن قدرت شانسی ندارند. در سال  رژیم حاکم در ایران و به

هایی بـرای  شان درواقع بیش از اهرم طلبان و مجاهدین خلق و سرکردگان که سلطنت
سازی" برای "تغییر  منظور اجرایی کردن برنامٔه موسوم به "چلبی هایی به فشار یا محمل

بـخـش  ٩٧توجه این بود که در سـال  رژیم" در کشورمان چیز دیگری نیستند. جالب
عمدٔه اپوزیسیون، مخصوصًا فعاالن و نیروهای چپ،  تـوانسـتـنـد مـاهـیـت پـروژٔه 

خواهانٔه رضا پهلوی را افشا کنند و  های دمکراسی آلترناتیوسازی دولت ترامپ و ژست
 گیری کنند. ها  موضع منسجم، محکم و هماهنگ در برابر آن

در سالی که گذشت شرایط و فرصتی ارزشمند برای همکاری عملی نیروهای چپ  
در حمایت از جنبش مردمی در داخل کشور پیش آمد. درعوض آن اما ما بروز حـجـم 

هایی از "چپ" را شـاهـد  و سخنرانی و تبلیغات برای ارائه بازتعریف  توجهی مقاله قابل
بودیم که بر سر مسائلی بدیهی مانند ضرورت دموکـراتـیـک بـودن چـپ، انـبـوهـی 

ها با عدالت اجتماعی مطرح کردنـد.  های انتزاعی بدون ذکر ارتباط ارگانیک آن بحث
در سالی که گذشـت، در   آمده انگیز اینکه، در شرایط کنونی و در فرصت پیش شگفت

 -گـرایـی ادامٔه بازتعریف "چپ" در ایران از نولیبرالیسم اقتصـادی و جـنـاح اعـتـدال
داری مدرن نولیبرالـیـسـتـی اسـت  های سرمایه طلبی که نماینده سیاسی الیه اصالح

که کارگران و معلمـان تـوقـف آن و مـعـکـوس کـردن  دفاع شد و این درحالی بود 
ها را خواهان بودند. در مقابل این خواست و در زیر تابلوی چپ جدید،  سازی خصوصی

 اند اما خوب انجام نشدند! ها خوب سازی گفته شد خصوصی
هایی مصنوعی و غـیـرواقـعـی  بندی برچسب انگیز اینکه، با سرهم همچنین تأسف

مانند چپ دموکراتیک یا جدید در برابر چپ سـنـتـی 
 ٧ادامه  در صفحه  شود که هـویـتـی مصـنـوعـی،  هنوز هم تالش می
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 تأملی بر بحران سیاسی  ... ادامۀ  اعالمیۀ تشکیالت دموکراتیک  ... ادامۀ 

کنند  آمیز به جنبش چپ کشورمان القا شود. به این منظور اعالم می ناپایدار، و ابهام
بایست "ایدئـولـوژیـک"  که، یک حزب چپ برای دموکرات بودن در دوران کنونی نمی

گـاه  سر رسیده است. البـتـه آنـان هـیـچ ها به ها و ایسم باشد، چون عصر ایدئولوژی
هـایـی مـانـنـد  دهند که چرا نیروهای سیاسـی راسـت بـه ایـدئـولـوژی توضیح نمی

تـر ایـنـکـه  انـد؟ مـهـم نولیبرالیسم اقتصادی و در عصر کنونی حتی فاشیسم مسلح
ای  دهند چطور یک حزب یا فعال چپ بدون داشتن تـئـوری سـیـاسـی توضیح نمی

تواند وارد مـبـارزه عـمـلـی شـود؟  می  یافته (یعنی ایدئولوژی) و تکیه بر آن سازمان
تـبـع  پرواضح است که ایدئولوژی و پایه تئوریک امری همواره ثـابـت نـیـسـت و بـه

یابند، اما ادعای نداشتن ایدئولوژی  پذیرند و تکامل می تغییرهایی مشخص تحول می
پردازان چپ جدید، دانسته یا ندانسته، بین داشتن  تأمل بسیار دارد. البته نظریه جای 

اند و حاضر نیستـنـد  وجود آورده آفرینی به گرایی نوعی مغلطه و ابهام ایدئولوژی و جزم
شان  گیری شان چیست و سمت دانند که هویت واقعی عنوان کنند یا شاید اصوًال نمی

رسد که یکی از مـبـتـکـران  نظر می ای طبقاتی در چه جهت است. البته به در جامعه
همراه با زیر ضـربـه  سی،  بی فکری این مکتب "چپ جدید"، در برنامٔه اخیر "پرگار" بی

های جنبش چپ معاصر کشـورمـان یـعـنـی  ترین تئوریسین بردن عقاید یکی از مهم
احسان طبری، هویت "چپ جدید" را مشخص کرد. او در پاسخ به ایـن سـؤال کـه 
حال مـواضـعـش بـر اسـاس کـدام مـکـتـب قـرار دارنـد؟  اعـالم کـرد او بـه 

هـا و بـازتـعـریـف  پردازی هرحال، این نوع نظریه دموکراسی معتقد است. به سوسیال
های چپ در مجموع با وضعیت جامعٔه ما ارتباطی نـدارنـد و در سـالـی کـه  کردن

جز اتالف انرژی و فرصت سوزی در مبارزٔه جنبش مردمی با دیـکـتـاتـوری  گذشت به
ها از چپ نتوانستند در  ها و بازتعریف پردازی اند. این نظریه حاکم تأثیر دیگری نداشته

هـایـی نـمـادیـن و  جز اشـاره زمینٔه موضوع مهمی مانند دموکراسی برای کشورمان
انبوهی نوشتار نامنسجم کاری جدید یا مؤثر عرضه کننـد.  مـنـافـع مـردم و حـق 

های امپریالـیـسـتـی  حاکمیت ملی میهن ما الی منگنٔه دیکتاتوری والیی و سیاست
های صـنـفـی و تـظـاهـرات  شوند. اعتراض دولت راست افراطی آمریکا فشرده می

هـای  طور آشکار نشانگر مخالفت اکثریت مردم با تـعـدیـل ها به گسترِش توده درحال
اقتصادی نولیبرالیستی و اقتصاد سیاسی بغایت ناعادالنه در کشورمان است که زیـر 

ها کارگر، کارمند، مـعـلـم،  سایه ایدئولوژی "اسالم سیاسی" زندگی و معیشت میلیون
هـای فـوقـانـی بـورژوازی  نفع الیـه داران را به پرستار، نیمه شاغالن و ُخرده سرمایه

غـیـر از  های صنفی و تظاهرات چیـزی  ورطٔه نابودی کشانده است. این اعتراض به
ای که حـداقـل بـرای  عیار ایدئولوژیک در چارچوب طبقاتی نیست، نکته مبارزٔه تمام

گاه باید بدیهی باشد. بنا بر این به انبوهی از تحلیل و کار تئوریـک و  یک فعال چپ آ
بر هم انباشتن تلی از نظرهای شخصی در زمینٔه بازتعریف چپ و وظیفه و جـایـگـاه 

یافـتـه بـیـن  چندان احتیاجی نیست. اکنون زمان عمِل مؤثِر سازمان یک حزب چپ 
گاهی جنبش مردمی و کوشش در مسـیـر بـه مردم به وجـود  منظور باال بردن سطح آ

 های متحد مبارزه بر ضد رژیم  والیی است. آوردن اتحادها و جبهه
های  هایی مهم خواهد بود. سال جدید که تحول رو مسلمًا آبستن تحول سال پیِش 

همراه بـا طـرح  کلیدی در امور داخلی و خارجی سال گذشته را در بر خواهد داشت 
خواهانه همچنان  های ترقی های مردمی و گرایش به سوی ایده هرچه بیشتر خواست

و مخصوصًا در سـال گـذشـتـه رژیـم والیـی پـایـگـاه  ٩۶ماه  یابند. از دی ادامه می
گونی از اپوزیسیون درصـدد جـلـب  ای را از دست داده و طیف گونه اجتماعی عمده

توان  اکنون می اند. از هم رفته به سوی خود نظر و جذب این پایگاه اجتماعی از دست
هایـی مـخـتـلـف  جمله چپ مترقی از جهت وضوح دید که به نیروهای مردمی و از به

های این نیروهای مردمی بیش از دیگر نیروها  حل ها و راه شود، زیرا تحلیل حمله می
های مرتبط با کار و زحمت (یـعـنـی اکـثـریـت  ها و منافع  قشرها و طبقه به خواست

 است.   مردم) نزدیک
مـنـظـور  نقش و وظیفه عمدٔه نیروهای چپ در مرحلٔه کنونی برپایی مرکز ثقلی بـه

هـای اجـتـمـاعـی و  ها و طبـقـه گردهمایی با نمایندگان سیاسی طیف گسترده الیه
هایشان است. این گردهمایی بر محـور شـعـار "حـذف  مندی از مخرج مشترک  بهره

حاکمیت مطلق والیت فقیه" در راستای گذار از مرحلـه دیـکـتـاتـوری بـه مـرحـلـه 
دموکراتیک در سطح ملی است. ما معتقدیم در راه تحقق این هدف، یک حزب چـپ 

هایی چندوجهی متناقض بـرای خـود  بندی کردن هویت به طرد ایدئولوژی و سرهم
هایی مانند چپ جدید یا دموکراتیـک بـر  نیازی ندارد. این نوع راهکرد و زدن برچسب

خود در برابر اصطالح خودساختٔه جعلی چپ سنتی، امـکـان ایـجـاد اتـحـادهـای 
نظر از مارکسیست یـا غـیـرمـارکسـیـسـت  ای ضرور بین نیروهایی که صرف تاکتیکی

رفت میهن از شرایط خطـرنـاک کـنـونـی  منظور برون باید به توانند و می بودنشان می
 باهم همکاری کنند، دانسته یا ندانسته با مشکل روبرو خواهد کرد. 

 

های گوناگون آغاز شد. بسیاری از فعاالن زن و کـنـشـگـران مـدنـی و  
 ها شدند و یا به مهاجرت اجباری روی آوردند.  اجتماعی راهی زندان

موج سرکوب فعاالن مدنی و زنان و تشدید جو امنیتی در دولـت حسـن 
روحانی، این کارگزار و مهره امنیتی نظام، نه تنها کمتر نشد بلکه با تـوهـم 

و بهبـود  «حقوق شهروندی»های توخالی در رابطه با   پراکنی و دادن وعده
وضعیت زنان و سایر مطالبات مردمی، با تشدید فشار به کنشـگـران زن و 
دیگر فعاالن مدنی و دانشجویی به حاکم شدن بیشتر فضای امنـیـتـی در 

هـای ضـد مـردمـی  جامعه یاری رساند. در عین حال با ادامه سـیـاسـت 
و بـه خـانـه رانـدن   اقتصادی در کنار سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی
  و دیگر ناهـنـجـاری  زنان، به افزایش روزافزون نرخ بیکاری و گسترش فقر

های اجتماعی در میان آنان دامن زد. به عالوه اجرای سیـاسـت افـزایـش 
 «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»نظام (ولی فقیه) تحت نام   جمعیت

خود را از میان اقشار زنان محروم شهری و روستایـی   که بیشترین قربانیان
زنان به خدمات بهداشت باروری در دستور کـار  می گیرد، با عدم دسترسی 

دولت روحانی قرار گرفت و به اجرا در آمد. در تمام این سال ها و بـه ویـژه 
ولی فقیه، سرکوب فعاالن زن بـا فـراز و  ١٣٨٨پس از کودتای انتخاباتی 

رژیم والیت فقیه مانع هر گونه تغییر  نشیب فراوان هم چنان ادامه داشته و 
پـس از رد الیـحـه  ولو اندک به نفع زنان شده است. آخرین نمـونـه آن، 

پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، رد الیحه بسیار تعدیـل 
هـا   ممنوعیت ازدواج کودکان اسـت کـه سـال  شده تامین امنیت زنان و

اما مبارزه زنان ایران به رغم هـمـه  در مجلس ایران خاک می خورد.   است
های رژیم قرون وسطایی برای به خانه رانـدن و  ها و همه تالش  سرکوب 

عدم تشکل یابی آنان، به پیکار خود در اشکال مختلف ادامه مـی دهـنـد. 
دانند که مبارزه در شرایط فعلی که فقر اقتصـادی و   زنان مبارز و پیشرو می

عالوه بر تبـعـیـض و  -های ضد مردمی رژیم های ناشی از سیاست تحریم
مشکالت فراوانی را به زنان محروم و اقشـار مـتـوسـط جـامـعـه   –نابرابری 

تحمیل کرده است، در نتیجه اولویت دادن به کار در بیـن زنـان طـبـقـات 
هـا و پـیـدا کـردن  محروم جامعه و تشکل یابی آنان، بـا تـمـام دشـواری

 های مناسب در این رابطه، اهمیت ویژه دارد تاکتیک
گاهی، تشکل یابی و مبارزه سازمـان  زیرا که ارتجاع زن ستیز همیشه از آ
یافته زنان در هراس بوده و تجربه این سال ها نیز بخوبی این امر را نشـان 

زنان کارگر و محروم کشور همراه با معلمان، پرسـتـاران،   امروزه  می دهد. 
زنان خانه دار، کارمندان، بازنشستگان و مالباختگانی کـه زیـر بـار فشـار 
اقتصادی و تورم افسار گسیخته کمر خم کرده و به اعتراضات سـیـاسـی و 
اقتصادی در خیابان ها روی آورده اند. آن ها نمونه هـای روشـن شـرکـت 
فعال زنان در مبارزات ضد استبدادی کنونی در میهن ما هستند که پیـکـار 

رود تا  های لرزان رژیم زن ستیز والیت فقیه را به لرزه درآورده و می پایه آنان 
طومار رژیم استبدادی را در هم پیچد. تجربٔه بیش از یک قرن پیکار پرشور 
زنان میهن ما نشان داده است که حضور پرتوان زنان در صفـوف جـنـبـش 

و پیوند آن با سایر جنبش های مردمی است که راه پیروزی را هموار و  خلق 
به خـواسـتـه   در عین حال تنها با تحقق تغییرات بنیادی است که دستیابی

محو هر گونه خشونت علیه زنـان   های برابرخواهانه و رفع ستم جنسیتی و
 امکان پذیر می شود.

 تشکیالت دموکراتیک زنان ایران
 ١٣٩٧اسفندماه  ١٧ 

پایگاه اینترنتی تشکیالت 
دموکراتیک زنان ایران آغاز 

 به کار کرد!
https://www.tdzi.org/fa/خانه/ 
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های کمرشکِن امپریالیستی، و سال ادامۀ سرکوب و اخـتـنـاق در  تحریم
 رژیم والیی بود.

، ”ستاد اجرایی فرمان امـام” محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به 
فـقـر ” میلیون نفر در ایران در زیر خـط ١٢چندی پیش اعالم کرده بود که 

“ فقر نسـبـی” میلیون نفر نیز در زیر خط ٣٠تا  ٢۵قرار دارند و بین “  مطلق
کنند. سران جمهوری اسالمی با وجود همٔه اّدعاهایی که دربارۀ  زندگی می

فقط کاری در  شمار مردم دارند، در سال گذشته نه رسیدگی به مشکالت بی
زمینه بهبود وضعیت مردم انجام ندادند، بلکه بـه گـواهـی آمـار مـوجـود 

شدت افـزایـش هـم یـافـتـه  های مردم در همین مّدت به دولتی، دشواری
 ٢۴ای، ولی فقیه حکومت اسالمی، در سخنانی که روز  است. علی خامنه

ضمن ربـط دادِن   ایراد کرد،  در جمع نمایندگان مجلس خبرگان  ٩۶اسفند 
های گستردٔه مردمی در هشتاد شهر کشور به "هجوم دشمـنـان"،  اعتراض

"از مشکالت معیشتی و دیگر مشکالت مردم اطالع داریم اما  مدعی شد: 
 نشدنی در کشور وجود ندارد." معتقدیم هیچ مشکل حل

شدنی بودن وضـعـیـت  برخالف اّدعاهای دروغین ولی فقیه در مورد حل
بار "اقتصادی مقاومـتـی"، پـنـجـاه  اقتصادی کشور با ادامٔه سیاست فاجعه

به سران سه قؤه جمهـوری  ١٣٩٧ای که در مهر  اقتصاددان ایرانی در نامه
اسالمی نوشتند، ضمن هشدار دادن نسبت به فاجعه ملی اقتصادی که در 
حال شکل گیری است، و با درخواست دوباره برای تعطیلی "بازار ثانویٔه ارز" 

که به گفتۀ آنان "بازی خطرناک دولت با نرخ ارز" است، دربارٔه پیـامـدهـای  
درصدی" و "رفـتـن نـیـمـی از ۶٠کنترل نشدن قیمت ارز، از جمله "توّرم 

 جمعیت به زیر خط فقر مطلق"  هشدار دادند.
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، سال مبارزۀ پیگیر و دلیرانۀ کارگران، معلمان و بازنشستـگـان، ٩٧سال 
دهقانان، پرستاران، دانشجویان، و رانندگان کامیون در سراسر کشـور بـر 

های حکومتی و فشارهای کمرشکـن اقـتـصـادی  ضد ظلم و جور دستگاه
بود. اعتصاب کارگران فوالد اهواز که بیش از سی و هشـت روز بـه طـول 
انجامید، در کنار اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و پتروشیمی ماهشـهـر 
و اعتصاب کارگران چند کارخانٔه دیگر، از جمله کارخانٔه هپکو در اراک کـه 
نخست به طور عمده در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها آغـاز شـده 
بود، با یورش و سرکوب رژیم روبرو شد، ولی پـایـداری کـارگـران در رونـد 

هـای  ها، مـاهـیـتـی سـیـاسـی در مـحـکـوم کـردن سـیـاسـت اعتراض
سازی و مخالفت با نولیبرالیسم اقتصادی رژیم به خـود گـرفـت،  خصوصی
ها تن از کـارگـران  های عمیق رژیم را برانگیخت. دستگیری ده که نگرانی

معترض و شکنجه و آزار دادِن آنها برای توبه و اعتراف گرفتـن، و تـالش 
ها،  های امنیتی رژیم برای ایجاد تفرقه و در هم شکستن اعتصاب دستگاه

های زرد کارگری همچون خانۀ کارگر، نشانگـر  از جمله با استفاده از تشکل
حضور نیرومند کارگران کشور در مبارزه با حاکمیت استبدادی حاکـم بـود. 

های کارگری که در بـرخـی  گیری اعتراض ای، هراسناک از اوج علی خامنه
از شهرها مانند اهواز به تظاهرات مردمی منجر شد، در سخنانـی کـه روز 

هـا  بنده بارها این را در سخنـرانـی” از جمله گفت:   بیان کرد، ٩٧بهمن  ١۶
ام که ضدانقالِب کشور از اّول چشـمـش  خطاب به کارگران عزیزمان گفته
کارگری را به نحوی عـلـیـه جـمـهـوری   به کارگرها بود، بلکه بتواند جامعهٔ 

اسالمی تحریک کند؛ از روز اّول، یعنی از همان روز پیروزی انقـالب، ایـن 
حالت وجود داشت... یکی از کارهای اساسی دشمنان ما ایـن اسـت کـه 

خصـوص  های کارگری ما، بـه های ما، در مجموعه شاید بتوانند در کارخانه
ای از سوی کـارگـران بـه وجـود  های بزرگ، یک رکودی، لنگی مجموعه

بیاورند؛ کارگرها را [به این کار] وادار کنند. و کـارگـران مـا در طـول ایـن 
اند، همیشه با بصـیـرت،  اند، همیشه ایستاده ها همیشه مقاومت کرده سال

 “اند و اینها خیلی مهم است... دست دشمن را رد کرده
های گسترده و سـراسـری  ها و اعتراض همچنین سال تحصن ٩٧سال 

هـای  صدا و متحد بر ضد سیاست معلمان و بازنشستگان کشور بود که یک
حکومت اسالمی و دولت روحانی دست به اعتراض زدند. دهقانان کشـور 

نیز در اعتراض به سیاست های مخرب رژیم، از جمـلـه کـمـبـود آب دسـت بـه 
 تظاهرات و راهپیمایی زدند. 

همبستگی معلمان و بازنشستگـان کشـور و هـمـچـنـیـن حـمـایـت آنـهـا از 
های گستردٔه کارگری و دادن شعار برای آزادی کارگران زندانی، از جمـلـه  اعتصاب
های جالب و حاکی از روند نضج گیری این شناخت در جامـعـٔه مـاسـت کـه  نمونه

بدون اتحاد عمل گروهها و قشرهای اجتماعی زحمتکش، بـدون هـمـبـسـتـگـی 
توان رژیم والیت فقیه را که همچنان از امکانات وسیع سرکـوبـگـری  مبارزاتی، نمی

 نشینی کرد. مند است وادار به عقب بهره
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یـی  المللی و منـطـقـه های بین گیری خطرناک تنش همچنین سال اوج  ٩٧سال 
میان جمهوری اسالمی از یک سو، و از سوی دیگر دولـت تـرامـپ و مـتـحـدان 

یی آن از جمله دولت ارتجاعی عربستان سعودی و رژیم نژادپرست اسرائیـل  منطقه
هـای  بود. اعالم دولت آمریکا مبنی بر خروج از "برجام" و در پی آن اعالم تـحـریـم

خصوص زحمتکشان را بیـش از پـیـش  گستردۀ اقتصادی، که مردم میهن ما و به
های خطرناک نتانیاهو و بـن سـلـمـان بـرای  دهد، در کنار تحریک هدف قرار می

درگیری نظامی با ایران، در مجموع وضعیت بسیار بغرنج و خطرناکی را برای میهن 
منـتـشـر کـرد،  ١٣٩٧ای که در مهر  ما پدید آورد.  کمیتۀ مرکزی حزب ما در بیانیه

جـویـانـه، و  مـداخـلـه  بـرانـگـیـز، های تـنـش ضمن محکوم کردن شدید سیاست
آمـیـز و  ها و ابـراز نـظـرهـای تـحـریـک غیرمسئوالنٔه دونالد ترامپ، دربارٔه اقدام

  های جمهوری اسالمی هشدار داد و اعالم کرد که هرگونه اقـدام ماجراجویانٔه مقام
تر کند میهنمـان  ها را وسیع ها و مناقشه آمیزی که ابعاد اختالف و ابراز نظر تحریک

را بیش از پیش در معرض خطر تهاجم مستقیم امپریالیسم آمریکـا یـا مـتـحـدان 
کـار  دهد. حزب تودٔه ایران نگران اسـت کـه بـه مستقیم و غیرمستقیمش قرار می

هـر  تر بر ضد ایران از سوی دولت آمریکـا، بـه های اقتصادی پردامنه گرفتن تحریم
یی که باشد، بر زندگی اکثریت مردم ایران که در شرایطی بسیار دشوار کـار و  بهانه

کنند، و همچنین بر مبارزٔه مردم در راه صلح و دموکراسی در ایران، اثری  زندگی می
خواهد داشت. ما تأکید می کنیم که هرگونه دخالت خارجی در    کننده زیانبار و ویران

فقط به مبارزۀ مردم برای آزادی و رهایی از چنگال حکومت  امور داخلی کشور ما نه
رساند، بلکه ابزاری خواهد بود در دست مرتجعان حاکم بـرای  استبدادی یاری نمی

تشدید جّو سرکوب و خفقان. حزب تودٔه ایران از تمام نیروها و نهـادهـا و فـعـاالن 
هـای غـیـرمسـئـوالنـه و  خواهد کـه بـا سـیـاسـت دوست ایران و جهان می صلح

متحد آمریکا که بدون شک احتمال جنگی جـدیـد را در  ماجراجویانٔه دولت ایاالت
 دهد، فعاالنه مخالفت کنند. خاورمیانه افزایش می

 
 میهنان گرامی، هم

های اخیر بر ضرورت تشکیل یک جـبـهـٔه واحـد ضـد  حزب تودٔه ایران در سال
خواه کشـور تـأکـیـد و  دیکتاتوری متشکل از همٔه نیروهای مترقی، ملی، و آزادی

اصرار داشته است و همچنان نیز آماده است تا در راه تحقق این امر مـهـم هـمـٔه 
توان و امکاناتش را به کار گیرد. به گمان ما، باید همه توان و تالش خود را متوجـه 

خـواه کشـور  ای از مردم و نیروهـای آزادی اتحاد عمل و همبستگی طیف گسترده
برای پایان دادن به استبداد، تحقق حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، تـحـقـق 

هـای  ها و حقوق دموکراتیک مردم (ازجمله حق آزادی احـزاب و سـازمـان آزادی
ستیزانٔه رژیم والیت فقیه، تأمیِن برابری حقـوق زن و  صنفی)، لغِو تمام قوانین زن

های ایران در چارچوب حکومتـی مـلـی کـرد.  مرد، و همچنین تحقق حقوق خلق
هـای نـظـری،  خواه کشور باید بتوانند بـا حـفـظ تـفـاوت نیروهای مترقی و آزادی

ها توافق کنند و بر پایٔه یک بـرنـامـٔه روشـن و  سیاسی، و قومی، بر سر این حداقل
هـای بـنـیـادی،  کوتاه مبارزاتی، در کنار مردم، در مسیر عملی کـردن دگـرگـونـی

گویی  دموکراتیک، و پایدار بکوشند.  کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران ضمن شادباش
هـای  و با تجدیدعهد بـا آرمـان  ،١٣٩٨مجدد به مناسبت فرا رسیدن نوروز و سال 

هـا ایـرانـی،  صدا با مـیـلـیـون هم  باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی، همٔه جان
عقیدتی، و پایان دادن بـه  -آزادِی فوری و بدون قیدوشرط همه زندانیاِن سیاسی

رونِد خشونت و سرکوب معترضان و دگراندیشان از سـوی سـران رژیـم والیـی را 
خواهان است.  با آرزوی کامیابی جنبش مردمی میهنمان به استقبال بهار و سـال 

 رویم. نو می
 کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 ١٣٩٧اسفندماه  ٢٧

 اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی  ... ادامۀ 
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جهانی زن، روز تجدید عهد و همبسـتـگـی بـا   اسفند) روز ١٧مارس ( ٨
مبارزات زنان، برای ساختن جهانی عاری از فقر، خشونت، تـبـعـیـض، بـی 

مـارس  ٨عدالتی، و تخریب محیط زیست، بر همه زنان ایران مبارک بـاد. 
فرخنده روزی که زنان در سراسر جهان، یک صدا با هـم، نـدای صـلـح و 
آزادی و عدالت جنسیتی و طبقاتی را به گوش جهانیان رسانـده و خـاطـره 

که توسط کالرا زتکین و دیگر فعاالن جنبش کارگری و  شکوهمند جنبشی 
کمونیستی پی نهاده شد، را هر ساله در کشـورهـای خـود و بـه اشـکـال 

 مختلف گرامی می دارند.
بنا به اسناد تاریخی، کالرا زتکین مبارز برجسته و کـمـونـیـسـت نـامـدار 

 ١٩١٠اوت  ٢٧آلمانی، در دومین کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست در 
زنان سوسیالیست حمایت کرد و کنفرانس  با جدیت از پیشنهاد  در کپنهاگ 

به پیشنهاد او و دیگر زنان سوسیالیست، به ویژه زنان حزب سوسیـالـیـسـت 
آمریکا که در جنبش کارگری زنان آن کشور برای بدست اوردن حـق رای 

بهبود وضع زندگی زنان کارگر (به ویژه پس از مبارزات خونین زنـان   زنان و
که در برخی منابع به آن اشـاره شـده  ١٨۵٧در سال کارگر نساجی آمریکا 

و  ١٨٨۶هـای � مبارزات گسترده کارگری در این کشـور در سـال و   است
میالدی) سرسختانه پیکار می کردند رای مثبت داد و در قطعـنـامـه  ١٨٨٧

زنان سوسیالیست در همه کشـورهـا بـایـد در ”  به طور روشن تصویب شد:
گـاهـی و  توافق با سازمان های سیاسی و سندیکا های کارگران کـه بـا آ
جانبداری طبقاتی فعالیت می کنند، هر سال در هر کشور، یک روز را بـه 
عنوان روز زنان، که در درجه نخست به تبلیغ برای حق رای زنان مساعـدت 
کند، برگزار کنند. این در خواست باید در ارتباط با تمامی مسائل زنـان و از 
دیدگاه سوسیالیستی تبیین شود. روز زنان باید جنبه جهانی داشته باشد و با 

مـارس در  ١٩روز جهانی زن در  ١٩١١در سال  ”.دقت برنامه ریزی شود
بـا شـرکـت   کشورهای دانمارک، آلمان، اتریش، مجارستان و سـوئـیـس

و تنـهـا  هزار نفر  ٣٠مجموعا بیش از یک میلیون زن برگزار گردید. در وین 
هزار شرکت کننـده  ۴۵جلسه زنان با بیش از  ۴٢در شهر برلین و حومه آن، 

دوسلدورف هزاران زن دسـت بـه یـک  برگزار شد. بنا به اسناد تاریخی در 
تظاهرات خیابانی زدند، چیزی که در آن زمان تازگی داشت. به این ترتـیـب 

نه بـه عـنـوان  -این روز تاریخی، که دنیای کهنه و واپسگرای نگاه به زن 
را به چالش می طلبد، در تـاریـخ  -انسانی با حقوق برابر بلکه به مثابه کاال

تـظـاهـرات زنـان  ١٩١٧مبارزاتی زنان با خطوطی زرین حک شد. در سال 
علیه گرسنگی و جنگ و تزاریسم و  پتروگراد دست در� کارگر ، دهقان و تهی

پیش درآمدی بـرای سـقـوط  ١٩١٧مارس  ٨بود.  برای نان، صلح و آزادی 
تزاریسم و استقرار اولین کشور شوراها شد. در کنفرانس زنان انترناسیـونـال 

مـارس بـه عـنـوان روز  ٨در مسکو ، روز  ١٩٢١سوم کمونیستی، در سال 
جهانی زن بتصویب رسید. کنفرانس، زنان سراسر دنیا را به گسترش مبـارزه 

 هایشان فرا خواند. علیه نظم موجود و برای تحقق خواسته
ها و مراسم روز جـهـانـی زن   های زنان که در برنامه در آلمان اعتراض  

شد، عالوه بر حق رای، علیه نابرابری در دستمزد، علیه سود دهی  ابراز می 
بیشتر و بیکاری روز افزون و برای صلح بود. برنامه های روز زن در سـال 

 درونمایه ای بر ضد جنگ و فاشیسم داشتند. ١٩٣٢و  ١٩٣١های 
سـازمـان مـلـل   بنا به پیشنهاد فدراسیون دموکراتیک جهـانـی زنـان ،

) را دهـه ١٩٧۵  –  ١٩٨۵دهـه (  و  را سال جهانی زن  ١٩٧۵سال  متحد 
حـیـات   "برنامه عمل جهانی" برای مبارزه علیه نابرابری، جلب همه زنان به

، مجمع عـمـومـی ١٩٧٧دسامبر  ١۶اجتماعی و حفظ صلح اعالم کرد. در 
سازمان ملل متحد از تمام کشورهای جهان خواست تا شرایط الزم را جهت 
رفع تبعیض بین زن ومرد و برابری اجتماعی و حقوقی را بین آن ها فـراهـم 

 سازند.
 

 مارس در ایران ٨برگزاری 
که متـاثـر  -مارس در ایران توسط انجمن های اولیه زنان  ٨اولین جشن 

در رشت و بعدها در بـنـدر  ١٩٢٢در سال  -از حزب کمونیست ایران بودند
توسط پیشگامان جنبش زنـان ایـران و در   دیگر شهرهای ایران انزلی و 

گرامی  های کوچک آنان  نشست 
گـذاری   داشته شد.پس از بنـیـان

حزب توده ایران و نیز فعالیـت پـر 
ثمر اعضا و هواداران تشـکـیـالت 
دمکراتیک زنان ایران با رهبری و 
مسئولیت زنده یاد مریم فیروز ، به 

های کوتاه عـلـنـی   ویژه در دوران
های پیش از کودتا و  چه در سال 

یا در بهار کـوتـاه آزادی بـعـد از 
، ١٣۵٧پیروزی انقالب مـردمـی 

این روز هر چه با شکوهـتـر و بـا 
تظاهرات بزرگ خیـابـانـی جشـن 
گرفته می بیانِیتظاهرات خیابـانـی 

 شرکت داشتند).
تاسیـس شـد، تـاثـیـری  ١٣٢١تشکیالت دمکراتیک زنان ایران، که در سال  

گـاهـی  کیفی بر سازماندهی مبارزات صنفی و سیاسی زنان و باال بردن سـطـح آ
های مبارزاتی تشکیـالت  جنسیتی در درون جامعه برجای گذاشت. یکی از برنامه 

بهبود وضعیت زنان کارگر و زحمتکش، مبارزه بـرای   زنان در آن سال ها، در کنار
بود. هر چند الیحه ای که فراکسیـون حـزب تـوده   بدست آوردن حق رای زنان

هـای اعضـا و   به مجلس ارائه داد، با وجود همه تـالش ١٣٢٢ایران، در سال 
ها و گرفتن امضا از شـخـصـیـت  نامه  هواداران سازمان زنان ایران و پخش شب

های برجسته کشور، در مجلس شورای ملی رای نیاورد. اما در نـتـیـجـه تـالش  
های گستره و پیگیر تشکیالت دمکراتیک زنان و روشنگری در درون جـامـعـه،  

و با وجود مـخـالـفـت روحـانـیـت  ١٣۴١شاهی در سال   سبب شد که رژیم ستم
تمکین و به اصالح قانون انتخـابـات   ارتجاعی، به این خواست دیرین زنان ایران

هـا  مارس باشکوه که هزاران زن و مرد در تهران و شهرستان  ٨گردن نهد. اولین 
پس از انقالب مردمی ایران  ۵٧مارس سال  ٨  در آن شرکت داشتند، جشن های
های مختلف زنان به پیشواز آن رفته   ها، و گروه  بود که نیروهای مترقی، سازمان

های آن زمان تنـهـا در  و آن را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کردند. بنا به گزارش 
 ٨ های مختلـف   ها و سازمان های تهران حدود یک میلیون زن از گروه   خیابان

نـیـز هـزاران نـفـر از اعضـا و هـواداران  ۵٨  مارس را جشن گرفتند. در سال
را در   ها این روز فرخنده  تشکیالت دمکراتیک زنان ایران در تهران و شهرستان

مارس بار دیگر با نیروی انـقـالب  ٨  مجامع عمومی گرامی داشتند. به این ترتیب
 ها باز گشت. به خیابان 

خمینی و روحانیت ارتجاعی نشسته بر امواج انقالب، هراسان از نیروی عظیـم 
از همـان ابـتـدا تـالش  -که برای پیروزی انقالب پا به میدان نهاده بودند-زنان

کردند تا این نیروی عظیم را مهار و دوباره به خانه ها باز گردانند. تحمیل حجـاب 
اجباری و پاکسازی هزاران نفر از زنان شاغل به بهانه های مختلف از جمـلـه بـه 
علت چپ بودن و یا نداشتن حجاب در کنار لغو دستاوردهای مبارزاتی آنان ماننـد 

مشروط کردن  و  لغو برخی از مواد قوانین مدنی که به نفع زنان تصحیح شده بود 
در قانون اساسی تازه تدوین شده، تعیین  «موازین اسالمی»رعایت حقوق زنان به 

روزی دیگر به عنوان روز زن و ... اولین اقدامات روحانـیـت ارتـجـاعـی بـود کـه 
در سر   سودای مصادره انقالب و برپایی حاکمیت قرون وسطایی والیت فقیهی را

  می پروراند. جنگ تحمیلی نیز به این روند کمک شایانی کرد.
در سـطـحـی  ۵٩تا سال  ای بسیار کوتاه یعنی  مارس در برهه  ٨به این ترتیب 

برگزار شد. پس از تشـدیـد سـرکـوب نـیـروهـای   های عمومی بزرگ و در مکان 
شروع شده بود و سـرکـوب و  ۶٠سال  سیاسی و شرکت کننده در انقالب که از 

دستگیری اعضا و هواداران تشکیالت دمکراتیک زنان و سـایـر سـازمـان هـای 
مارس زنان مترقی، بـه خـانـه هـا و  ٨، برگزاری جشن های  ۶١مترقی در سال 

و آرمان های حق طلبانه آن  گاه این روز  محفل های خصوصی راه یافت اما هیچ 
 به فراموشی سپرده نشد.

خـرداد  ٢، به ویژه بعد از جنبش ۶٠در سال های پس از سرکوب خونین دهه 
اندک گشایشی در فضای سیاسی شکل گرفتـه  ها  که در نتیجه مبارزات توده ٧۶

جشـن   مارس که تا آن زمان عمدتا در محفل هـای خصـوصـی ٨بود، برگزاری 
کم کم با اتصال این محـفـل »شد بنا به قول نوشین احمدی خراسانی  گرفته می 

ها  تعیین شد. در طی این سال «مارس ٨ها به هم، نقطه اشتراک آن ها برگزاری 
مارس با شرکت صدها نفر در خانه� کتاب، خانه هنرمندان، پارک الله و پـارک  ٨

هـا  اندیشی جشن گرفته شد. به عالوه هم…  ها و مدارس عالی دانشجو، دانشگاه
گاهی جنسیتی در جامعـه  ها و کارزار گرایی و هم های متعدد پا گرفت که به بردن آ

ولـی فـقـیـه و ١٣٨٨کودتای انتخاباتی سـال  پس از  ایران یاری فراوان رسانید.
سرکوب جنبش مردمی، از جمله سرکوب فعاالن زن، در دستور کـار رژیـم قـرار 

گرفت و بار دیگر تهاجم به حقوق زنان در عرصه 

بیانیۀ تشکیالت دموکراتیک زنان 
مارس روز همبستگی جهانی  ٨ایران: 

 با مبارزات زنان فرخنده باد!

 ٧ادامه  در صفحه  



 ١٠٧٣شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ٢٧دوشنبه    ١٠ 

برگزاری روز جهانی زن 
 در لندن

روز جهانی زن، روز همبستگی رزمجویانه با مـبـارزات دلـیـرانـٔه زنـان 
دهی کمیتـه  دعوت و سازمان سال گذشته به ١۴جهان، امسال همچون 

در مراسمـی زیـبـا و   های کمونیست، با شکوهی ویژه و هماهنگی حزب
های مترقی و پیکارگر زنـان از  متنوع همراه با شرکت نمایندگان سازمان

کشورهای مختلف جهان جشن گرفته شد. برگزاری موفق این جشن در 
هفته پیش به همکاری نزدیک و هماهنگ "مجمع ملی زنان بریتـانـیـا"، 

خواه قبرس"، "اتـحـادیـٔه  "تشکیالت دموکراتیک زنان ایران"، "زنان ترقی
[لیِگ] زنان عراق"، "جنبش زنان یـونـان"، "جـنـبـش زنـان دمـوکـرات 

خواه بنگالدش در بریتانیا"، مدیـون اسـت.  سودان"، "سازمان زنان ترقی
دهندگان اصلی این جشـن  سازمان حزب تودٔه ایران در بریتانیا از سازمان
های نمایندگان جـنـبـش  بود. این مراسم ترکیبی مناسب بود از سخنرانی

وسیله زنان هنرمند، و همـچـنـیـن سـفـره  زنان، اجرای زنده موسیقی به
کننده از هفت کشـور  المللی دستپخت زنان شرکت رنگارنگ غذاهای بین

 جهان. 
المللی  دلیل بین به -های اخیر، برگزاری این مراسم  در بریتانیا در سال

هـای  کنندگان و حضار آن و همچنین برنامـه بودن طیف فعاالن، شرکت
از سوی فعاالن جنبش کارگری بریتانیا استقبال شده اسـت.  -متنوعش
های جشن امسال با همکاری نزدیک رفقای حزب تـودٔه ایـران و  برنامه

هـای  حزب کمونیست بریتانیا و با حمایت "کمیـتـٔه هـمـاهـنـگـی حـزب
 دهی شده بود. کمونیست در بریتانیا" سازمان

هـای  موضوع اصلی مراسم امسال، با توافق کمیتٔه هماهنگـی حـزب
کمونیست در بریتانیا و مصادف شدنش با صدمین سـالـگـرد تشـکـیـل 
"انترناسیونال کمونیستی"، عنوان "زنان و مبارزه جنبش جهانـی طـبـقـه 

 کارگر" یافته بود.
صدر و مسئول کمیسیون زنان حزب   مراسم با سخنان رفیق "لیز پین"،

آمد به حضار، فلسـفـه  کمونیست بریتانیا، آغاز شد که در آن ضمن خوش
دهی جشن روز جهانی زن در لندن توضیح داده شد. جشنی کـه  سازمان
خـواه و مـبـارز  های اخیر با شرکت نمایندگان زنان چپ، تـرقـی در سال

کشورهای مختلف ساکن انگلستان جلؤه بسیـار یـافـتـه اسـت. رفـیـق 
انگلیسی با اشاره به اهمیت این مراسم، آن را برای تبادل تجربه زنان در 

هـایـی  حـل کشورهای مختلف با یکدیگر، همفکری در زمینٔه یافـتـن راه
های جنـسـیـتـی در  منظور پیشبرد مبارزه با تبعیض و نابرابری مختلف به

الملـلـی فـرصـتـی  های متفاوت، و استوارتر شدن همبستگی بین جامعه
 خوب دانست.                                                

رفیق پین آنگاه نخستین سخنران مراسـم امسـال، رفـیـق "بـرنـادت 
کیونی"، عضو هیئت اجرائیٔه "مجمع ملی زنان بریتانیا"، را دعوت کرد تـا 
پیام سازمان خود را به حضار ارائه دهد. رفیق برنادت از فرصتی که ایـن 

خواه بریتانیا فراهم کرده است تا بتوانـد بـا  مراسم برای مجمع زنان ترقی
رفقای زن از کشورهای مختلف دیدار کند و در جریان مبارزات آنـان در 

 راه صلح، برابری، عدالت و سوسیالیسم قرار گیرد تشکر کرد.
پس از خیرمقدم به حضار، هنرمند جوان ایرانی خانم سارا بـهـاری بـا 
اجرای قطعه زیبایی از یک آهنگساز زن معاصر روس با پیانو، به آغـازی 
بسیار دلنشین برای مراسم بزرگداشت روز جهانی زن و ادامـٔه آن پـدیـد 

 آورد.  
نخستین سخنران جشن رفیق امیره عثمان، نـمـایـنـده زنـان مـبـارز 

های ویژه خیزش کـنـونـی مـردم  سودان بود که در سخنانش مشخصه
های ملی و  سودان را برای حضار تشریح کرد. او سخنان خود را بر جنبه

ها نفر در سه ماه گذشتـه  دموکراتیک حرکت اعتراضی مردمی که میلیون
هـای  در آن حضور داشتند متمرکز کرد. او گفت که زنان از طریق تشکـل

سیاسی و مدنی خود و ازجمله "اتحادیه زنان سودان" در کشاندن مردم به 
های شهرهای سراسر سودان برای تظاهرات اعتراضـی نـقـشـی  خیابان

هـای  پررنگ داشتند. او همچنین به نقش رهبری یکپارچـه جـنـبـش کـه حـزب
سیاسی سودان در آن شرکتی مؤثر داشتند اشاره کرد. رفیق امیره گزارش داد کـه 

زن فعال در حزب کمونیست سـودان  ٢٠تن از فعاالن زن و ازجمله  ٢٠٠بیش از 
که چند رفیق زن عضو کمیته مرکزی یعنی رفیق دکتر امـل جـبـرالـال، هـنـادی 

هـای جـنـبـش  انـد بـیـن بـازداشـتـی الفادول، و فایضه ابراهیم نقود از زمره آنان
کنندگان در جشن همبستگی پرشور خود را با مبـارزات  اند. شرکت اعتراضی کنونی

 درنگ  زندانیان سیاسی را خواستار شدند. مردم سودان اعالم کردند و آزادی بی
خواه بنگالدش، پس از ابراز هـمـبـسـتـگـی بـا  نسرین پاتل، نماینده زنان ترقی

های تاریخی روز جهانی زن و  مبارزات زنان در سراسر جهان، ضمن اشاره به ریشه
های اخـیـر سـخـن  مارس، از زندگی و مبارزه زنان بنگالدش در سال ٨مناسبت 

میلیون زن هـنـدی در مـخـالـفـت بـا قـوانـیـن  ۵گفت. او گفت: "چندماه قبل 
طـول  آمیز در مورد زنان، شانه به شانٔه یکدیگر زنجیری حمـل کـردنـد بـه تبعیض
کیلومتر و از یک سوی ایالت کراال به سوی دیگر آن در اعـتـراض بـه  ۶٢٠تقریبًا 

دلیل "نجس" دانسته  شدن آنان در بـاور  ممانعت زنان از دیدار معبد سبری ماال به
میلیون کارگـر  ۴گردانندگان معبد پیروان هندویسم تظاهرات کردند. در بنگالدش 

دوز  برای کار با حقوق مکفی برای زندگی امروزی و در شرایط ایمنی و  زن پیراهن
طـور  دهند. آنان  بـه شان ادامه می قبول در محیط کار به مبارزه ای قابل بهداشتی

 نظامی هستند." های پلیس و نیروهای شبه منظم  در معرض اذیت و آزار و حمله
دیگر سخنران این مراسم رفیق کارول استوراس، مسئول شـعـبـه زنـان حـزب 
کمونیست بریتانیا بود. او اظهار داشت: " در بریتانیا، ما به راه پیموده شدٔه زنان در 
بیش از یک قرن از مبارزه آنان با ظلم و استثمار، فقر، انـزوا، سـوِء اسـتـفـاده و 
خشونت و در راستای حق دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی، اجتماعی و 

کنیم.  دهی و قوی بودن در محل کار و جوامع خود نگاه می سیاسی، برای سازمان
گران  ها برای اعتراض، در مقام مطالبه مان در ریختن به خیابان ما به سنت دیرینه

عـنـوان  ، بـه١٩٣٠عنوان مبارزان ضد فاشیست در دهـه  حق رأی برای زنان، به
کنیـم. رفـقـا!  مان افتخار می مان و شرایط زندگی کنندگان برای دستمزد اعتصاب

وسیلٔه طبقه حاکم بریتـانـیـا تضـعـیـف  دستاوردهای جنبش زنان مدام و پیگیر به
شـرمـانـه بـا هـدف  های نولیبرال دوران تـاچـر آشـکـارا و بـی شود، سیاست می
طـور  پوست و زنـان جـوان بـه العاده زنان سیاه برداری از زنان و استثمار فوق بهره

شوند. حمله به زنان از سوی طبقه حاکم در انـگـلـیـس  کار گرفته می مشخص به
ای غیـرقـابـل قـبـول  گونه به ٢٠١٠ناپذیر ادامه دارد. زنان از سال  طور خستگی به

کار را تـحـمـل  های حزب محافظه فشارهای ناشی از کاهش بودجه از سوی دولت
ها مـتـوجـه  درصد از این کاهش بودجه ٨٠دهند که  اند. تحقیقات نشان می کرده
هـا زنـان فـقـیـر و  رسانی به زنان بوده است که درنتیـجـه آن های خدمت عرصه
 اند.  پذیر شده آسیب

رفقای زن قبرسی، یونانی و عراقی نیز دربارٔه شـرایـط کـار و مـبـارزه زنـان و 
های رویاروی آنان در ارتباط با مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در  دشواری

های گوناگون مبارزه در راه صـلـح، عـدالـت و  شان و همچنین عرصه کشورهای
برابری، و پیشرفت با حاضران در مراسم  سخن گفتند. رفیق تیکرا علی، از لـیـگ 

دلـیـل  ساله گذشته بـه ١۵های ویژه زنان در  زنان عراقی، در سخنانش به دشواری
 ١١ادامه  در صفحه  گـرای  ستیزانه نیروهـای اسـالم های زن سیاست
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 ادامۀ برگزاری روز جهانی زن...

آمـیـز  های مردساالرانـه و تـبـعـیـض قشری در عراق سخن گفت و سیاست
 گرای حاکم کنونی را موردانتقاد قرار داد. نیروهای اسالم

نمایندٔه "تشکیالت دموکراتیک زنان ایران"، در سخـنـان خـود ابـتـدا بـه 
تاریخچه برگزاری جشن روز زن، هشتم مارس، در جهان و ایران اشاره کرد و 

خواهانه و  گفت تشکیالت دموکراتیک زنان ایران در برگزاری این سنت ترقی
گذاری این تشـکـیـالت در  انسانی در بیش از هفت دهه، یعنی از هنگام پایه

پیشاهنگ داشت. رفیق نماینده تشـکـیـالت   ، نقشی مؤثر و مقام١٣٢٢سال 
دلـیـل  دموکراتیک زنان ایران در ادامه پس از اشاره به تهـدیـدهـایـی کـه بـه

ویژه خطر جنگ و ویـرانـی  های امپریالیسم در رابطه با میهنمان و به سیاست
کند ازجمله اظـهـار داشـت:  مردم ایران و ازجمله زنان و کودکان را تهدید می

بـاشـنـد از  ترین بخش مردم کشـور مـی "این حکومت دینی زنان را که بزرگ
ها از اولین کسانی بـودنـد کـه در  حقوق طبیعی خود محروم کرده است. آن

شروع شـد، از  ،انقالب فرهنگی،اصطالح  زمانی که به ١٩٨٠/  ١٣۵٨سال 
ستیزانه رژیم حاکم  ها و جاهای دیگر حذف شدند. ماهیت عمیقًا زن دانشگاه

های اصلی آن است. چهل سال پس از انقـالب، زنـان ایـران  یکی از ویژگی
درحال مبارزه برای تغییر دادن قوانینی مانند رعایت حجاب اجباری، قوانـیـن 

آمیز، ازدواج کودکان، تفکیک جنسیت در تحصیل و بهداشت  کیفری تبعیض
کنند، هستند... زنان  و درمان که دسترسی زنان به این خدمات را محدود می

ای نـابـرابـر بـا  های اجتماعی دیگر، با مـبـارزه ایران، در کنار کارگران و الیه
بزرگ، بورژوازی بوروکراتیک و تجاری و رژیم  حکومت فاسد نظامیان، سرمایه

وسطایی روبرو هستند...  زنان در قلب مبارزه برای حـقـوق و مـزایـای  قرون
کارگران و ازجمله اعتراضات معلمان برای شرایـط کـاری بـهـتـر، جـنـبـش 

های دموکراتیک و دسترسی به تحصیـل،  دانشجویی برای دستیابی به آزادی
خـواهـانـه،  اعتراضات زنان برای حقوق خود و برای حقـوق خـانـواده تـرقـی

رویـه،  دهقانان برای آب و زمین و مقاومت در برابر فساد در بازار و واردات بـی
ها و تخریب اقتصاد با پیگیری دسـتـورکـار  سازی و اعتراضات علیه خصوصی
لحاظ اقتـصـادی، در  اند... امروزه، زنان محروم به نولیبرالیستی حضور داشته

کنار آموزگاران، پرستاران، مادران در خانه، کارمندان ادارات و نظایر آن، بـه 
آیند. ایـن  ها می شوند و به خیابان اعتراضات سیاسی و اقتصادی متوسل می

های روشنی از مقاومت زنان در مقابل اسـتـبـداد حـاکـم  مبارزات همه نمونه
 است."

های فرهنگی جشن امسال اجرای سه قطـعـه هـنـرمـنـدانـه از  در برنامه
آهنگسازان ایرانی، روسی و سوئدی که برای روز جهانی زن انـتـخـاب شـده 
بودند، ازجمله "غوغای ستارگان"، با اجرای پیانیست جوان ایرانی خانم سـارا 

دعوت برگزارکـنـنـدگـان  بهاری حضار را بارها به اعجاب و تشویق واداشت. به
خواه ایـتـالـیـایـی االصـل  مراسم، خانم سیلویا بالدوچی، هنرمند چپ و ترقی

ساکن لندن، امسال برای بار دیگر در جشن روز جهانی زن شرکت داشـت و 
طلبانه در آمریـکـای  های حق در کنسرتی چهار اثر خود را در ارتباط با جنبش

منظور اجرای کـنـسـرت  ای به هفته التین اجرا کرد. او که پس از سفری شش
در کشورهای آمریکای التین، پیش از روز جهانی زن به لندن بازگشته بود در 
بخشی از برنامه خود از مبارزات ضدامپریالیستی مردم ونزوئال حمایت کرد و 
به این مناسبت آهنگی زیبا از سرودهای مردمی ایـن کشـور اجـرا کـرد. او 

یاد "ویکتور خارا"، شاعر، خواننده و گیتاریست کمونیست شیلیایی  همچنین به
ای  که زیر شکنجه مأموران امنیتی رژیم کودتایی پینوشه جان باخت، قطـعـه

هایی از هنرنمایی سیلویا از سوی حضار همراهی شد و شـور  اجرا کرد. بخش
 و حالی ویژه به مراسم داد.
کنندگان در خواندن سرود انترناسیونال هـمـراه بـا  با هماوایی همه شرکت
کنندگان در مراسم بـا سـفـرٔه  پایان رسید. از شرکت صدای سیلویا، مراسم به

کـنـنـده: ایـران، عـراق، قـبـرس،  متنوعی از غذاهای کشورهـای شـرکـت
بنگالدش، و انگلستان، همراه با نوشیدنی و میوه پذیرایی شـد. ایـن جشـن 

یادماندنی با پیمان دوباره به ادامٔه این سنت زیبا، انسانی و مـبـارزاتـی، در  به
 پایان رسید. میان شادی حاضران به

  
 

هـا در  بینی را کنار بگذارد، به تاریخ فعـالـیـت او بدون آنکه امیدواری و خوش
دهی سیاسی در حکم پشتوانٔه بحثش اشاره  زیست و سازمان زمینٔه حفظ محیط 

گاهی را رسـوخ داد" خـوب  کند و می می گوید: "هر راهی که با آن بتوان این آ
صدا"، منتشر شـده  نام "بهار بی است. نقش اثرگذاری که کتاب راشل کارسون به

ُکـش  اندازی کارزارهای ممانعت از ادامه تولـیـد آفـت ، داشت راه١٩۶٢در سال 
هایی چند بود، ولی  ت، رانندگی در حالت مستی، و کشیدن سیگار و موفقیت د د

بینانه و سخن گفتن از امید" ناشی  های خوش ها از "دادن پیام همه این موفقیت
 دست آمدند. نبودند، بلکه بر مبنای ترس و اعالم خطر به

هـای  گزارش و توصیٔه تاریخی میزگرد گروه نمایندگـان دولـت او همچنین به
سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی، در سال گذشته، اشاره کرد و گـفـت: "در 

شود که برای مهار میزان افزایش دمای زمـیـن در حـد  این گزارش توصیه می
دهی وسیع مردم در قـیـاس بـا زمـان  درجه، سراسر دنیا باید به سازمان ١/۵

های فسـیـلـی دسـت  منظور کنار گذاشتن مصرف سوخت جنگ جهانی دوم به
پا خاستن و ایستادگی مردم در زمان جنـگ جـهـانـی دوم  کار شوند. برای به به

کار گرفته شدند، ولی بدیهی است که  بینی به هایی سرشار از امید و خوش انگیزه
آمـد  گرفت و ایـنـکـه چـه پـیـش مـی در کنار آن اگر چنین بسیجی انجام نمی

گاه زدگـی هـم انـجـام  سازی از خطر و هـراس ضروری بود که ایجاد ترس و آ
 بگیرد."

کننده است، اما واالس ولـز  سکونت" نگران با اینکه کتاب "کره زمین غیرقابل
کارهای جدید مبارزه مانند جنبـش سـیـاسـی/اجـتـمـاعـی  با برجسته کردن راه

و حرکت "گرتا  (Extinction Rebellion)المللی "قیام علیه خطر نابودی"  بین
دهندگان اعـتـصـاب  ساله سوئدی و یکی از سازمان ١۶هانبرگ" (دختر نوجوان 

ها در بسیاری از کشورها) دربارٔه آینده امیدوار است. او همچنیـن بـه  دبیرستان
مـتـحـده دربـاره  تغییرهای چشمگیر در بررسی افکار همگـانـی مـردم ایـاالت

هـای  های اخیر دانشگـاه کند که بر اساس یافته های اقلیمی اشاره می دگرگونی
نفر "نگران" یا "مضطـرب"  ۶متحده  نفر در ایاالت ١٠یل و جورج میسون، از هر 

اند نسـبـت  این پدیده [افزایش گرمایش زمین] هستند و شمار آنانی که "نگران"
 دو برابر شده است. ٢٠١٣به سال 

زده  متحده هـیـجـان های اخیر در ایاالت گذاری واالس ولز با توجه به سیاست
طور مٔوثر و کامل" در تـحـقـق طـرح  است، زیرا حزب دمکرات در این کشور "به
ای که بـر  راه انداختن برنامه اقتصادی پیشنهادی "پیمان نوین سبز" در مسیر به

درجه منطبـق  ۵/١منظور مهار گرمایش کره زمین تا  های سازمان ملل به هدف
طور مؤثر و کامل" گام نهاده است. او به نمونه طرح گسترش فرودگـاه  است، "به

های میانی دهٔه نخست  های دولت انگلیس در سال المللی لندن و سیاست بین
شود که طرح "پیمان نوین سبـز" بـه  کند و یادآور می ویکم اشاره می قرن بیست

عاملی اساسی برای شناختن موضع نامزدهای حزب دمکـرات بـرای ورود بـه 
زیـاد طـرح مسـئـلـٔه  احتـمـال انتخابات ریاست جمهوری شده است. اکنون به

های بهداشـت و آمـوزش در کـارزار  هوایی در کنار موضوع و های آب دگرگونی
بـیـنـی  کننده خواهد بود. او پیش انتخابات مقدماتی حزب دمکرات عاملی تعیین

خواه هم  ناگزیر خواهد شد تا بـا ایـن  کند که  "پس از مدتی حزب جمهوری می
 مسئله برخورد کند." 

نویسد: "شرایط نابسامـان  تر، می اندازی وسیع واالس ولز در کتابش، در چشم
ای که مانند بختک روی ما افتاده است ادامه کار یک نسل بوده است."   اقلیمی

امروز نسل جوان با وظیفه بسی متفاوت و ضروری رو در رو است، یعنی "رسالت 
دستی و پیشگیری، انهدام و مهندسی یک گـذرراه  حفظ آینده مشترکمان، پیش

 جایگزین" برعهدٔه ما است.
نـهـایـت  گـویـد: "مـا در دورانـی بـی او در پایان به من [ایان سینکلـر] مـی

هـر اقـدام  صراحت گفته شود که دست بـه  بریم. باید به سر می کننده به تعیین
پذیر بودن سیاره زمـیـن را  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که بزنیم ادامه زندگی

رقم خواهد زد. نوع بشر تا کنون در چنین جایگاهی قرار نگرفـتـه بـوده اسـت، 
 گاه از چنین قدرتی برخوردار نبوده است." هیچ

 ادامۀ کرۀ زمین غیرقابل سکونت...
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دان و نویسنده کمـونـیـسـت، دیـدگـاه  ویس"، تاریخ پروفسور "مری دی
اینـکـه   حزب کمونیست بریتانیا دربارٔه تفاوت میان ظلم و تبعیض و دلیل

های فردگرایانٔه (انـدیـویـدوآلـیـسـتـِی) هـویـت  چرا حزب با رواج سیاست
هایی خطرناک برای جـنـبـش زنـان و فـراسـوی آن  همچون سیاست

 دهد. کند را توضیح می مخالفت می
داری پـیـشـرفـتـه] عـمـدتـٌا بـه  روز جهانی زن [در کشورهای سرمایه

کنندٔه طـرز تـفـکـر کـنـونـی و غـالـب  رویدادی تجاری شده و منعکس
"فمینیسم تجاری" تبدیل شده است. شعار امسال این روز "تـعـادل بـرای 

های امسـال  دهندگان "بدون نام و نشان" برنامه پیشرفت" است. سازمان
کنند "تعادل" مسئلٔه زنان نیست، بلکه موضـوعـی اسـت  این روز ادعا می

هـای  های مـالـی شـرکـت های اصلی، با کمک تجاری و بنابراین "برنامه
شوند". حامیان مالی عبارتنـد از:  دهی می بزرگ یا حمایت دولت سازمان

دونالد، وودافون و چند شرکت سوداگر و سودجوی  آمازون، ریوتینتو، مک
ای مضـحـک  دهی دیگر. این روش برگزاری روز جهانی زن، تنها سازمان

شرمانه گذشته و حال جنبش زنـان  یافته و بی نیست، بلکه جعل سازمان
سـازی جـعـلـی و  فمینیست سوسیالیست است. برای مبارزه با این تاریخ

داری، باید به زنان و مردان جنبش کـارگـری و دیـگـر  ایدئولوژی سرمایه
بخش این روز را یادآور شویم تا تولد دوبـارٔه جـنـبـش  مبارزان، تاریخ الهام

ای را بتوانیم شاهد باشیم که در درک مـفـاهـیـم  فمینیسم سوسیالیستی
 ای از مبارزٔه طبقاتی ریشه دارد. مثابه عرصه مبارزه زنان برای برابری به

داری باید افشا شود. روز جهانی زن در  ماهیت فمینیسم کاذب سرمایه
ویژه "کالرا زتکین"،  ابتدای قرن گذشته به کوشش زنان سوسیالیست، به

داشتن مبارزات زنـان  منظور برجسته کردن و گرامی مبارزی کمونیست، به
کشی مضاعف بنیانگذاری شد: ستم و استثماری که  کارگر با ستم و بهره

وقفه رواج دارند.  اذعان به وجـود ایـن سـتـم و  ویکم بی در قرن بیست
ازپیش ضروری اسـت. مـا در بـریـتـانـیـا  کشی در حال حاضر بیش بهره

استمرار اختالف دستمزد بر اساس جنسیت، فقر فزاینده زنان، تعطیـلـی 
آمیز به مفهوم حـقـوق زنـان  های دسیسه های امن زنان و حمله پناهگاه

ای عـالـی از  های فردگرایانٔه هویت را شاهدیم که نـمـونـه نفع سیاست به
گاهی دروغین و تصنعی است. به همین دلـیـل اسـت کـه حـزب  خودآ

نحوی بازنگری کرده تا با پیامـدهـای  کمونیست بریتانیا سیاست خود را به
 عملی تخریب ایدئولوژیک حقوق زنان برخورد کند.

 
 سیاست کمونیستی

خود بر تعـهـدش بـه  ١٣٩٧ماه  حزب کمونیست بریتانیا در کنگره آبان
آزادی زنان مجددًا تأکید کرد. در جنبش کارگری بریتـانـیـا تـنـهـا حـزب 
کمونیست دربارٔه مسئلٔه زنان سیاستی دارد که اساس ستـم بـر زنـان را 

داند. این سیاست بر اساس درکی مارکسـیـسـتـی از  استثمار طبقاتی می
دهـد زنـان، در مـقـام کـارگـر،  مسئله بنا شده است که تـوضـیـح مـی

دوبـرابـر  -انـد خاطر اینکه در مقام زن مورد ستـم اند به فرااستثمارشدگان
 پوست) باشند.  پوست (رنگین اند اگر سیاه مورد ستم

ای داده شـده از  لحاظ بیولوژیک، که با تصویر کلیـشـه جنس زنان به
جنسیت زن تقویت گردیده، منجر بدان شده که آنـان بـا بـارسـنـگـیـن 

عـنـوان  شان روبرو شـونـد: بـه مضاعف ناشی از تضاد میان نقش دوگانه
عنوان زن در قلمـرو خصـوصـی و  کارگران در فرآیند تولید اجتماعی و به

تولیدمثل (بازآفرینی) خانگی. مسئولیت های متضاد ناشی از بار سنگیـن 
 دوگانه زندگی کاری و زندگی خانوادگی علت فرااستثمارشدگی زنان است. 

حال، تفاوت آن را بـا  اند و درعین ها مخالف هرگونه تبعیض کمونیست
طور مـادی بـا  دهند. سرکوب، برخالف تبعیض، به سرکوب تشخیص می

این ترتیب، با پرداخت دستمزد  فرآیند استثمار طبقاتی در ارتباط است و به
 گیرد. داری قرار می کشی سرمایه انگیزه بهره کمتر به زنان، درخدمت 

استعمارگران برای حفظ حاکمیت طبقاتـی خـود، از ابـزار سـرکـوب 
های سرکوبگر، تـحـمـیـل  عنوان عاملی روبنایی برای اعمال ایدئولوژی به

کـنـنـد.  نظام طبقاتی و فرافکنـی اسـتـثـمـارشـونـدگـان اسـتـفـاده مـی
تـریـن  گرایی و نژادپرستی، مهـم های ظالمانه همچون جنسیت ایدئولوژی

کـنـنـد.  اند که از استثمار طبقاتی حمایت مـی وسایل حفظ روابط طبقاتی

حال، معلـول آن  برای یک جامعه طبقاتی و درعین این ترتیب، سرکوب عاملی  به
 نیز هست.

کـنـنـد،  ها بر اهمیت مبارزه با سرکوب تأکید می واقعیت این نکته که کمونیست
همه، ضمن  کاهد. بااین از اهمیتی که ما برای مبارزه با تبعیض قائل هستیم، نمی

درک ضرورت مبارزه با انواع تبعیض، ما معتقدیم که این مبارزه، نباید مبارزه زنـان 
 را درمقام نیمی از جمعیت در راه  پایان دادن به سرکوب مانع گردد. 

بنابراین، ما مخالف هر سیاست فرافکنانـه صـرفـًا مـتـکـی بـر جـنـسـیـت و 
تئوری و عـمـلـکـرد  مداری هستیم که در پی تفرقه و تضعیف زنان و علیه  هویت

های فردگرایانه فوق مدرن صرفًا متکی بـر  فمینیسم سوسیالیستی باشد. سیاست
الشـعـاع و  جنسیت، با تمرکز بر روی حقوق فردی، حقوق جمعی زنـان را تـحـت

دهند. بحث فعلی در ارتباط با اینکه فرد شخـصـًا هـویـت خـود را  تهدید قرار می
کند، مضامین "جنس" و "جنسیت" را در هم آمیخته و قادر به درک ایـن  تعیین می

نکته نیست که تضعیف جنبش تاریخی جنسیتی زنان علیـه ظـلـم و سـرکـوب، 
 کند. های خاص جنسی نمی کمکی به مبارزه علیه تبعیض

عـنـوان سـالحـی  هـای فـوق مـدرن بـه شود که این سیاسـت نتیجه این می
گیرند تا حقوق جمعی زنان را تضعیف کرده و تنها به حـقـوق  مورداستفاده قرار می

اند که حقوق و جـنـبـش حـمـایـت از زنـان  ها واقف فردی بپردازند. کمونیست
های دو قرن گذشـتـه اسـت، در حـال حـاضـر بـا  نتیجه مبارزات و پیروزی که 

اند. این نتیجه رشد و گسترش نولـیـبـرالـیـسـم و  هایی مداوم و جدی مواجه حمله
 حمله ایدئولوژیک آن به هویت جمعی و مبارزه متحد طبقاتی است.

دفاع از حقوق فعلی زنان و گسترش دامـنـه ایـن حـقـوق  بنابراین ما متعهد به
ها و خدمـات مـخـصـوص  این امر در وهله نخست مستلزم حفظ مکان هستیم. 

برای محافظت از زناِن قربانی خشونت و سوِءاستفاده و همچنین دفاع و حمـایـت 
از حقوق جنسیتی زنان و دختران است. ما متعهد هستیم تا اطـمـیـنـان حـاصـل 

رابطه بین سرکـوب و  کنیم که اعضای ما تمایز بین جنسیت و جنس و همچنین 
کنند. مارکس و انگلـس در کـتـاب  تبعیض را در بریتانیا و سراسر جهان درک می

های طبقـه  ای ایده های حاکم در هر جامعه نویسند که ایده "ایدئولوژی آلمانی" می
ای  حاکمه است. تعیین هویت جنسی هر فرد از سوی خودش، همـچـون پـدیـده
هـای  ایدئولوژیک، به ایدئولوژی حاکم تبدیل شده است و بدین سان بـه مـقـولـه
 نظری و عملی جامعه مدنی، ازجمله جنبش کارگری، عمیقًا نفوذ کرده است.

کـنـد و  طلب عمل مـی در حال حاضر این ایدئولوژی در مقام سیاستی برابری 
شـود، یـعـنـی دولـتـی کـه  کار حمایت می عجیب اینکه از سوی دولتی محافظه

هـای بـرابـری زنـان و  اش در پیشرفت در بـرنـامـه های اقتصاد ریاضتی سیاست
هـای  پوستان مطلقًا هیچ کاری نکرده است. ما متأسفیم که برخی از بخش رنگین

کـار را  گرانه حاکمیت محـافـظـه طلبی دروغین و سفسطه جنبش کارگری، برابری
کنند. ایدئولوژی منبعث از تعیین هویت جنسی هر فرد از سوی خودش،  درک نمی

تنها مانعی است در راه مبارزه برای حقوق زنان، بلکه درک طبقاتی از مـاهـیـت  نه
 کند. داری و ضرورت وحدت در مبارزه را نیز تضعیف می سرمایه

ها، سعی خواهیم کرد که این تحلیل در جنبش کارگری بـحـث و  ما کمونیست
های غـیـرمـفـیـد کـنـار گـذاشـتـه شـونـد.  بررسی شود و امیدواریم که سیاست

پوست یکـی از نـمـادهـای  زنان و افراد رنگین دانند که سرکوب  ها می کمونیست
تنها از محورهای مبارزه طبقاتـی،  اصلی جامعٔه طبقاتی است و مبارزه علیه آن، نه

دارد. موفـقـیـت در مـبـارزه بـرای  بلکه برای رسیدن به پیروزی، اهمیت کلیدی 
دسـتـرس  سوسیالیسم بدون درک ارتباط سرکوب زنان و استثمار طبقاتـی، قـابـل

 نخواهد بود.

رویکردی کمونیستی به مسئلٔه 
 زنان، طبقه و جنسیت 



 ١٠٧٣شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ٢٧دوشنبه    ١٣ 

قصد هراساندن بیشتر شما خوانندگان، درک این نکته مهـم اسـت کـه  است. و به
تـر و  هرچه دامنه گرمایش زمین افزایش یابد، سازوکـارهـای بـازخـورد مـحـتـمـل

ای مـنـجـر  پیچیدگی مطلق سامانه آب و هوایی جهان به دگرگونی افسارگسیختـه
کـنـد: "در  خواهد شد که بشریت توانایی کنترل آن را نخواهد داشت. او تأکید مـی

هـای یـخـی  گراد، فروپاشی تمام الیـه درجه سانتی ۴فراروییدن گرمایش زمین به 
تدریج سطح آب دریاها به پنجـاه  ناپذیر خواهد بود. این بدان معناست که به اجتناب
بسا تا هشتاد متر افزایش خواهد یافت. رخداد چنین وضعیتـی صـدهـا سـال  و چه

هـای  ها مایل مربع از کـنـاره ای میلیون طول خواهد کشید. اما در چنین بازٔه زمانی
سخنـی  ترین شهرهای جهان زیر آب خواهند رفت. به همراه شماری از بزرگ دریا به

نشدنی  های بسیاری شناخته یابد و سیاره زمین از جنبه دیگر، نقشه جهان تغییر می
 خواهد شد."

ای تا سـال  شود: "چنین پدیده او با توجه به تأثیرهای مهلک گرمایش، یادآور می
گراد  که فرارویی گرمایش زمین به دو درجه سانتی پذیر است. هنگامی امکان ٢٠۵٠

ای کشنده را در بسیاری از شهرهای عـمـده  یا کمی بیشتر برسد، گسترش گرمایی
هندوستان و خاورمیانه در فصل تابستـان مـوجـب خـواهـد شـد. شـدت گـرمـا 

توانید بـا آسـودگـی و بـدون روبـرو شـدن بـا  ای خواهد بود که شما نمی اندازه به
 های تابستان بیرون از خانه گام بگذارید یا کار کنید."  آور در ماه خطرهای مرگ

ای در دنـیـا دامـن  سابقه او بر این باور است که، این پدیده به بحران آوارگی بی
، ٢٠١٧کند که بر اساس برآورد سازمان ملل در سال  خواهد زد و به ما یادآوری می

 ٢٠۵٠تغییرات اقلیمی ممکن است سبب پدید آمدن یک میلیارد پناهنده تا سـال 
تـراز  هم "با جمعیت کنونی آمریکای شمالی و جـنـوبـی هـم گردد که این رقم روی

پـردازد و تـوضـیـح  است." او با هشیاری و سنجیدگی به ارزیابی سازمان ملل مـی
دهد در بدترین حالتـش  بینی خود نشان می دهد رقمی که سازمان ملل در پیش می

گوید: "حتی اگر تعداد پناهندگان ناشی از تغییرات اقلیـمـی  هم ممکن است، و می
گردد  میلیون نفر درنظر بگیریم، باز هم ایجاد بحرانی سبب را می ١٠٠تا  ٧۵را بین 

 که چندین برابر هر چیزی خواهد بود که تا اکنون دیده شده است.
ای اثرهای شگرف و تلخـی  توان دریافت که چنین پدیده های موجود می از نشانه

ها نشانگر آن است که در  نویسد: "بهترین پژوهش در فرآیند اقتصادی دارد. او می
تـر روبـرو  درصـد کـوچـک ٣٠گراد، با اقتصادی  درجه سانتی ۴اثر افزایش دما تا 

هـای  ای در قیاس با رکود اقتصادی بزرگ سـال خواهیم شد. چنین افت اقتصادی
نـاپـذیـر خـواهـد  دهٔه سی سده گذشته دو برابر بدتر است. و چنین برآیندی برگشت

چـیـز،  کننده و اثرگذار بر هـمـه بردن به تغییرات آب و هوایی بسیار نگران بود." با پی
منظور یافتن مؤثرتـریـن روش بـرای  زیست مدتی است که به  جنبش حفظ محیط

رسانی به همگان با این هدف که به کنشگری و مبـارزه  شناساندن خطرها و اطالع
رأیی در میان کوشندگـان چـنـیـن  کم در بریتانیا، هم اند. دست بینجامد، در کاوش

 هایی امیدبخش و مثبت به مردم رسانده شود. است که درباره آینده پیام
، کارولـیـن ٢٠٠٨برای نمونه، در همایش همگانی جنبش توسعه جهان در سال 

لوکاس، نمایندٔه حزب سبزها، در سخنرانی خود بر این نکـتـه تـأکـیـد کـرد کـه: 
ای بسـیـار  هـای بـحـرانـی "سخنوری دربارٔه ترس و مصیبت و رسیدن به موقعیت

شود که مردم را از ترس به کـنـشـگـری  شدت ناسودمند است. نمی انگیز، به هراس
طور که خوانندگان کتابش هم  واداشت." موضع واالس ولز در برابر این پدیده همان

کـه بـه دنـیـا نـگـاه  گوید: "وقتـی تصدیق خواهند کرد بسیار متفاوت است، او می
ها در خطر رانده شدن به سـوی  افتم که چگونه است که برخی حیرت می کنم به می

اند و دیگرانی که تعدادشان خیلی بیشتر اسـت در  ناامیدی و تسلیم در برابر فاجعه
هوایی با  و کشورهای پیشرفته در کنار دگرگونی آب

 گذرانند."  تفاوتی و خوشنودی زندگی می بی

 سکونت کره زمین غیرقابل
تغییرات محیط زیست: بسیار 

تهدیدآمیزتر است از آنچه فکر 
 کنید!! می

"ایان سینکلر" با "دیوید واالس ولز"، معاون سردبیر نشـریـٔه  وگوی  گفت
 انگیزش. تایمز، در ارتباط با کتاب جدیِد هراس نیویورک

  کنیم"! بـا ایـن جـمـلـه "وضعیت بد است، بسیار بدتر از آنچه فکر می
های  کتاب جدید و ماهرانه دیوید واالس ولز دربارٔه  تهدید واقعی دگرگونی

سـکـونـت" آغـاز  نام "کره زمین غیـرقـابـل مان به وهوا و آیندٔه زیستگاه آب
آورش بـایـد در کـنـار  شود. کتابی که با توجه بـه مضـمـون هـراس می

هـا  فـروشـی آور کتاب های خوف های استفن کینگ در بخش کتاب کتاب
 جا داده شود.

ولـِز  کـه واالس گویـد در مـاه گـذشـتـه، هـنـگـامـی ایان سینکلر می
ساله را در هتلی در مرکز لندن مالقات کـردم از او پـرسـیـدم  وشش سی

مند شدی؟ او پاسخ داد: "مدت  این موضوع عالقه نخستین بار چگونه به 
زیسـت  های دگرگونی در فرایند محیط  زیادی نیست که به موضوع عامل

ام. ... پنج سال پیش بر این باور بودم که بررسی  مند شده کنجکاو و عالقه
وهوا و پرداختن به آن اهمیت دارد، اما درنیافته بودم که  های آب دگرگونی

این یک چالش زیربنایی است که درواقع دستـیـابـی و انـجـام تـمـامـی 
 اند." های سیاسی دیگر در جهان به آن وابسته هدف

ولز پیرامون این موضوع پس از پژوهـش و  گوید دیدگاه واالس ایان می
تـایـمـز در سـال  وهوا در نشریه نیویورک ای درباره شرایط آب تحریر مقاله

المللـی  که توانست توجه خوانندگان بسیاری را در سطح ملی و بین ٢٠١٧
ولـز اکـنـون در مـقـام  جلب کند "دستخوش یک دگرگونی" شد. واالس

تایمز مشغول کار است و در این مقـالـه کـه  معاون سردبیر مجله نیویورک
همان عنوان کتاب را دارد بـا آوردن گـفـتـاوردهـایـی از دانشـمـنـدان 

تواننـد در اثـر افـزایـش  شناس به بدترین پیامدهای ممکن که می اقلیم
کند. انتشار این مـقـالـه بـیـشـتـریـن  دمای کره زمین رخ دهند اشاره می

 خواننده را از زمان آغاز  فعالیت این نشریه به خود جلب کرد.
کند که پس از انتشار این مقاله "یک اقـلـیـت از  واالس ولز اذعان می

شناس فعاالنه انتقاد خود را با این دیدگاه مطرح کردنـد.  دانشمندان اقلیم
تری  تر بر محدوده کوچک به همین دلیل تصمیم گرفتم با استداللی قوی

از پیامدهای احتمالی موضوع مورد بحث تمرکز کنم. در این مـقـالـه بـر 
گـراد در گـرمـایـش  افزایش دمای پنج، شش و حتی هشت درجه سانتی

هـا یـاد کـردم ولـی بـر  زمین تکیه کردم، اما در کتاب دو بار از آن رقـم
طور  گراد تمرکز بیشتری شده است که به های دو تا چهار درجه سانتی رقم

 یقین با چارچوب یک نگاه منطقی همخوانی دارد."
ها به افـزایـش  برای آنانی که کمتر با این موضوع آشنایی دارند این رقم

دمای کره زمین در زمان پیشاصنعتی تولید اشاره دارند. از آن زمـان تـا 
گراد را از سر گذرانده است. در سال  کنون زمین افزایش یک درجه سانتی

 ١٩۵، در همایش وضعیت اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریـس، ٢٠١۵
 ٢عضو این سازمان متعهد شدند که افزایش دمای زمین را بسیار کمتر از 

 ۵/١گراد حفظ و در جهت کاهش این رقم در محدوده زیـر  درجه سانتی
گراد کوشش زیادی بکنند. لیکن دانشمند ارزنده در زمـیـنـه  درجه سانتی

تغییرات اقلیمی، یعنی پرفسور کوین آندرسن، در مصـاحـبـه بـا نشـریـه 
"مورنینگ استار" توضیح داد که تعهدهای انجام گرفته در این همایش به 

خـواهـد  ٢١٠٠گراد افزایش دمای زمـیـن تـا سـال  درجه سانتی ۴تا  ٣
 انجامید.

هـای  گـیـری تر کردن محدودٔه تمرکز کتـاب، نـتـیـجـه با وجود کوچک
آمده در این کتاب که بـر مـبـنـای صـدهـا مـنـبـع از آخـریـن  دست به

انگیزند. واالس ولـز  اند، همچنان هراس های علمی گرفته شده پژوهش
گراد بر روی زمین، چنان رنج  درجه سانتی ٣/  ۵تا  ٣نویسد: "گرمایش  می

 ١١ادامه  در صفحه  همراه خواهد آورد که فراتر از هر آزموده انسانی تا کـنـون  و مصیبتی را به



 ١٠٧٣شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ٢٧دوشنبه    ١۴ 

های دودمانی و  ثروت
 داری موروثی سرمایه

ای نـیـسـت. هـر  تبدیل شدن آمریکا به کشوری بسیار نابرابر دیگر خبر تازه 
سال، آمار بیانگراین واقعیت است که در کنار تمرکز ثروت و قدرِت مفرط امروزی 

ای معدود در آن کشور، سطح مزد نیمی از کارگران آمـریـکـایـی  در دستان عده
هـای سـه تـن از  ها سال است که بدون تغییر مانده است. مجموع دارایـی ده

ثروتمندترین میلیاردرهای آمریکا، یعنـی ِجـف ِبـیـسـوس [صـاحـب آمـازون، 
ثروتمندترین فرد دنیا]، بیل ِگیتس [بنیادگذار مایکروسافت، دّومیـن ثـروتـمـنـد 

در  -گذار بزرگ، سّومین ثروتمند بزرگ دنیـا] بزرگ دنیا]، و وارن باِفت [سرمایه
حال حاضر برابر با کل دارایی نیمٔه پایینِی جمعیت آمریکاست. عّلت اینکـه چـرا 

پـنـجـِم  بینـیـم یـک شود که می چنین وضعی ممکن شده است وقتی معلوم می
پایینِی خانوارهای آمریکایی که دارایی آنها صفر یا زیر صفر است در فـقـر غـرق 

پنجِم باالتر از آنها نیز به حّدی اندک اسـت کـه دائـم در  اند، و دارایی یک شده
 کنند. ترس از فقر و فقیر شدن زندگی می

به گفتٔه پال والکر، رئیس پیشین فدرال رزرو [سازمانـی خصـوصـی، مشـابـه 
بانک مرکزی] آمریکا: "ما در حال تبدیل شدن به پلوتوکراسی هستیم." یکی از 

کنندٔه حاکی از این چرخش به سوی این پـلـوتـوکـراسـی یـا  های نگران شاخص
هـای ثـروتـمـنـد  حکومت ثروتمندان، افزایش ثروت نسل اندر نسل این خاندان

های  است. ثروتمندترین سه خانوادٔه آمریکایی، خانوادٔه والتون (صاحب فروشگاه
های شکالت و شیرینی "مارس"، و بـرادران  مارت)، خانوادٔه صاحب کارخانه وال

مجتمع  -ُکک هستند. این سّومی، وارثان دّومین شرکت خصوصی بزرگ آمریکا
های پیشیِن وارثـاِن  ها توسط نسل هستند. همٔه این شرکت -انرژی صنایع ُکک

تا کنون، ثـروت ایـن سـه  ١٩٨٢اند. از سال  ثروتمنِد امروزی ساخته و برپا شده
هزار درصد افزایش یافته است. این در حالی  خانواده با احتساب نرخ تورم، شش

است که طی همین مّدت، دارایی یک خانوادٔه متوسط آمریـکـایـی سـه درصـد 
 1982میلیون دالر در سـال  ۶٩٠کاهش یافته است. ثروت خاندان والتون از 

میلیارد دالر در  ١۶٩٫٧میلیارد دارد) به  ١٫٨١ارزشی برابر با  2018(که به دالر 
 9000آور بـیـش از  افزایش یافته است که نمایانگر افزایش حیرت 2018سال 

ایم،  ها که از ایدٔه ثروت و قدرت موروثی بیزار بوده درصد است. برای ما آمریکایی
هـای  این رونِد افزایش ثروت، عادی نیست. از اوایل قرن بیستم، بیشـتـر ثـروت

الـمـثـل  رفت، مثل این ضـرب کالن معموًال پس از سه یا چهار نسل از دست می
گوید: "یک ال قبا طی سه نسل". معموًال ثروت طی چند نسـل  آمریکایی که می

رود، چه بر اثر خرج کردن پول، توزیع بین وارثان، پرداخت مالـیـات،  از دست می
ها به طور جّدی مداخله کننـد تـا ایـن  و کمک به خیریه. فقط وقتی که خانواده

یابد، حـّتـی اگـر  چرخه را متوقف کنند، ثروت طی چند نسل بعدی افزایش می
تعداد وارثان زیاد شود. چندین خاندان از نفوذ چشمگیر خـود بـرای ایـن نـوع 

اند و با خرج کردن چند میلیون دالر، میلیاردها دالر بـرای  مداخله استفاده کرده
اند تا قوانینی وضع شـود  اند. آنها در کنگرٔه آمریکا البیگری کرده خود نگه داشته
ها و در  های خاندان خواهد بود، از جمله برای کاهش مالیات که به سود ثروت

کند. در اوایل دهـٔه  های آنها را ثروتمندتر می ای که شرکت های عمومی سیاست
های مارس، والتون، و گالو برای لغو مالیات دولـت فـدرال بـر  ، خانواده٢٠٠٠

امالِک بزرگ که منحصر به عدٔه معدودی میلیونر و مـیـلـیـاردر اسـت، تـالش 
های مـالـی  فراوانی کردند. برادراِن ُکک نیز از همان زمان شبکٔه معروف کمک

خود [به سیاستمداران] را برای کاهش مالیات ثروتمندان و از میان بـرداشـتـن 
 دهی کردند. سازمان -که منبع ثروتشان است -مقررات حاکم بر صنعت انرژی

های حفاظت از خاندان بـرای  ثروتمندان دیگر نیز مجّدانه و پیگیرانه از شیوه
کنند. آنها با استخدام ارتشی از  پنهان کردن و انتقال ثروت به وارثان استفاده می

های مـتـخـصـص در  حسابداران مالیاتی، کارشناسان مدیریت دارایی، و وکیل
هـای مـجـازی  هـای َامـانـی (تـراسـت)، شـرکـت ها و حسـاب تشکیل شرکت

های بانکی خارج از کشور،  "کاغذی" [که فقط روی کاغذ وجود دارند]، و حساب
 کنند. های مالی و پرداخت مالیات فرار می جا و از مسئولیت های خود را جابه پول

برای مثال، سلطان کازینوهای آمریکا، شلدون آدلسون، که پانزدهمین فـرد 
نفرٔه مجلٔه "فوربس" است، با استفاده از سـازوکـارهـای ۴٠٠ثروتمند در فهرست 

میلیارد دالر به فرزندانش بدهد ضـمـن  ٧٫٩های َامانی توانست  پیچیدٔه شرکت
میلیارد دالر مالیاِت امالک و هدایا فرار کرد. وی اخیرًا بـا  ٢٫٨اینکه از پرداخت 

هزینه کردن بیشتر از صد میلیون دالر کمک به کارزارهای انتخـابـاتـی، رکـورد 
 ها به جا گذاشت.  جدیدی در این طور هزینه کردن

البته همٔه ثروتمندان در صدد گردآوری ثروت برای نسل بعدی نیستند. وارن 
بافت، سّومین ثروتمند در فهرست فوربس، تصمیم گرفت که تمام ثروت عظیـم 
خود را نه به فرزندانش، بلکه یا به خیریه بدهد یا از طریق پرداخت مـالـیـات بـه 

مصرف عمومی بـرسـانـد. 
جای فشـار آوردن  وی به

ها، با  برای کاهش مالیات
حضور در مقابل کـنـگـرٔه 
آمریکا از افزایش مالیـات 
بر امـالک دفـاع کـرد و 
گفت: "ثروِت دودمـانـی، 
ـــا  ـــاد ب ـــه در تض ک
مـــریـــتـــوکـــراســـی یـــا 

ساالری است، رو بـه  نخبه
ــزایــش، و بــرابــری  اف

ها رو به  کـاهـش  فرصت
است. برای مهار کردن چرخش از دموکراسی به سوی پلوتوکراسی، داشتن قوانین مترقی و 

 مؤثر در عرصٔه مالیات بر امالک ضروری است."
ها، ما اکنون با ظـهـور  در پی ضعیف شدن قوانین مالیاتی و تشدید پنهان کردن دارایی

ای مواجه هستیم. توماس پیِکتی، اقـتـصـاددان فـرانسـوی،  های ثروتمند گسترده خاندان
هشدار داده است که اگر ما جلوی این روند را نگیریم و آن را معکوس نکنیـم، بـه سـوی 

داری موروثی" حرکت خواهیم کرد که در آن وارثان میلیاردرهای امروزی بـر  جامعٔه "سرمایه
یک از مـا  سیاست، فرهنگ، نیکوکاری، و اقتصاد ما تسلط خواهند یافت؛ دنیایی که هیچ

 خواهیم در آن زندگی کنیم! نمی
 
 ای از چاک کالینز در روزنامٔه انگلیسی گاردَین،  ترجمٔه نوشته 
  

حزب تودۀ ایران حملٔه تروریستی به دو مسجد 
 کند در نیوزیلند را محکوم می

هـا،  بر اساس گزارش رسـانـه
 ٩٧اسفند   ٢۴در نیمروز جمعه 

در جریان حملٔه تروریستـی بـه 
ـــر  ـــه ـــد در ش ـــج دو مس

ــرایســت ــوب  ک ــن ــرچ در ج چ
نـفـر کشـتـه و   ۵٠نیوزیلـنـد، 
نفر دیـگـر نـیـز   ۵٠نزدیک به 

زخمی شـدنـد کـه بـار دیـگـر 
جهانیان را تکان داد. این حمله 

در حالی صورت گرفت که مسلمانان شهر برای ادای نماز جمعه به مسـجـد رفـتـه 
شدگان از مهاجران و پناهندگان بودند. یک پـدر و  بودند. بسیاری از کشته و زخمی

پسر از یک خانوادٔه پناهندٔه سوری که از جنگ گریـخـتـه بـودنـد نـیـز در مـیـان 
با همدستی دو سه نفر دیگر   شدگان بودند. قاتل و تروریست اصلی، که ظاهراً  کشته

ای اهل استرالیـاسـت کـه خـود را از  ساله ٢٨این جنایت را تدارک دیده بود، مرد 
ای هـم کـه داشـتـه  داند و اسلحـه گرای افراطی می سفیدپوستان برترپندار و ملی

است، قانونی بوده و او مجّوز حمل آن را داشته است. قاتل از زمـان رسـیـدن بـه 
نخستین مجسد به نام النور، از طریق دوربینی که به خود وصل کرده بـود، هـمـٔه 

های مـجـازی  کنندگان را به طور زنده در شبکه های تیراندازی و قتل عبادت لحظه
 هایی بسیار دلخراش بود. پخش کرد که صحنه

وزیر نیوزیلند، پس از اطالع از حملـه بـه ایـن دو  خانم جاسیندا آرِدرن، نخست
ای تـروریسـتـی  توان حـمـلـه روشن است که این عمل را فقط می” مسجد، گفت: 

ریزی شـده  دقت طرح آید که این حمله به دانیم، به نظر می خواند. تا آنجا که ما می
دانـم، کـه  های افراطی مـی اند که من آنها را دارای دیدگاه بوده است. اینها افرادی

 “جایی در نیوزیلند، و در واقع در جهان، ندارد.
ای تهدیدی جّدی نسبت به آرامش و صلح و  تروریسم در هر شکل و با هر انگیزه

توانـد  شود که می هاست و سبب تشدید جّو ناامنی و تنفر و رودررویی می امنیت مّلت
از نـژادگـرایـی  -پیامدهای ناگواری داشته باشد. انواع خودبرترپنداری و دگرهراسی

که اغلب آغشته به نفرت و خشونت است و مّدتـی اسـت  -هراسی گرفته تا خارجی
کننده است که باید در برابر آن ایستـاد و  ای نگران در جهان بروز کرده است، پدیده

اش کـه بـه  آن را متوقف کرد. حزب تودٔه ایران بر اساس اصول انسانی و مبارزاتـی
آنها اعتقاد دارد، با تروریسم مخالـف اسـت. مـا حـمـلـٔه تـروریسـتـی اخـیـر بـه 

و بـا  کـنـیـم کنندگان در دو مسجد در نیوزیلند را قاطعـانـه مـحـکـوم مـی عبادت
 کنیم. بازماندگان این حملٔه خونین ابراز همبستگی می
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های مشترک صفحه  تأکید کرد: "دولت روسیه امیدوار است از طریق تالش
 جدیدی را در تاریخ افغانستان بگشاید."

 ٣٠وگوهای قبلی، ُدور جدید مذاکرات آمریکا و طالبان، در  در ادامۀ گفت 
)، در پایتخت قطر آغاز شد و نمایندگان دو ٢٠١٩فوریه  ١٩( ٩٧ماه  بهمن

وگوهای  گروهی، گفت های درون منظور رایزنی طرف پس از دو روز وقفه به
 زمان بود با جنگ دوروزۀ هند و پاکستان). خود را ادامه دادند (این وقفه هم

نقل از  )، به٢٠١٩مارس  ۴( ٩٧اسفندماه  ١٣خبرگزاری آلمان، دوشنبه 
طالبان، مذاکره با نمایندگان آمریکا را درحال پیشرفت توصیف کرد. بنا بر این 

گوید  ای که از سوی آن منتشر شده می گزارش، طالبان در بیانیه
افزاید  رود. این بیانیه می وگوهای مستقیم با آمریکا "گام به گام" پیش می گفت
های حاصل شده، گروه طالبان مذاکرات را با "دقت و مراقبت  رغم پیشرفت به

های کلیدی  وگوها در این مرحله بر یکی از خواسته کند. گفت زیاد" دنبال می
رهبری آمریکا از افغانستان  گرایان مبنی بر خروج نیروهای ائتالف به اسالم

متمرکز است. آمریکا که از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید سیاست 
کاهش نظامیان خود در منطقه را در دستورکار خود قرار داده، در مقابل، 
خواهان دریافت تضمین از گروه طالبان است که با خروج نظامیان ائتالف از 

 های تروریستی تبدیل نشود. افغانستان این کشور به پایگاه امنی برای گروه
بس کامل در  گوید: "همچنین خواستار برقراری آتش متحده می ایاالت

 وگوی مستقیم میان طالبان و دولت مرکزی در کابل است." افغانستان و گفت
دونالد ترامپ بارها از حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای منطقه انتقاد 
کرده و گفته است زمان آن فرا رسیده به حضور نیروهای آمریکایی در 

سرباز این  ٢۴٠٠سال گذشته منجر به کشته شدن  ١٧افغانستان که طی 
ها،  های منتشر شده در رسانه کشور شده پایان داده شود. مطابق گزارش

بخشی از سربازان آمریکایی  ٢٠١٩جمهوری آمریکا قصد دارد تا بهار  رئیس
حاضر  متحده درحال مستقر در افغانستان را به این کشور بازگرداند. ایاالت

رود پنج تا هفت هزار نفر  هزار نظامی در افغانستان دارد و گمان می ١۴حدود 
 از آنان تا چندماه دیگر به کشورشان بازگردند.

جمهوری آمریکا در تالش  که نمایندگان دولت دونالد ترامپ رئیس درحالی
برای بهبود روابط با طالبان هستند، پیکارجویان این گروه به حمالت خود در 

حال صدها کشته و زخمی برجای  دهند، حمالتی که تا به این کشور ادامه می
زمان با ادامۀ  گذاشته است.  برخالف انتظار، حمالت گروه طالبان هم

متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر، در داخل  مذاکرات این گروه با ایاالت
افغانستان تشدید یافته است و این مذاکرات نه فقط بر توقف یا کاهش 
حمالت گروه طالبان تأثیری نداشته است، بلکه برعکس، گروه طالبان در 

های اخیر به حمالت خود علیه نیروهای دولتی افغانستان و مراکز و  هفته
ها به پایگاه نظامی شوراب  ادارات دولتی نیز افزوده است (شدیدترین حمله آن

 بود که تلفاتی سنگین به قوای نظامی افغانستان وارد کرده است).
گردد، طالبان در مذاکرات صلح خواستار خروج همه  طوری که استنباط می

نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان هستند و آمریکا نیز خواستار دریافت 
های امنیتی است (تضمین برای حفظ منافع و تأمین امنیت  تضمین
های نظامی خود در خاک افغانستان). اما آمریکا نگران آن است که  پایگاه

ها باعث افزایش حضور  خروج نیروهای این کشور از افغانستان و یا کاهش آن
های عمدۀ  نیروهای "داعش" و  القاعده در افغانستان نشود (یکی از نگرانی

 آمریکا تبدیل دوباره افغانستان به تختۀ خیز روسیه است).
تر توافق بر سر بحران افغانستان،  تالش آمریکا برای کسب هر چه سریع

برخاسته از سیاست دولت ترامپ است. اما تا کنون یک اجماع کامل در میان 
وجود نیامده است.  رهبران سیاسی و نظامی دولت آمریکا در این زمینه به

مصارف گزاف و تلفات بزرگ انسانی جنگ افغانستان تداوم این جنگ را زیر 
 سؤال جدی قرار داده است.

شهروند  ٣٨٠٠حدود  ٢٠١٨بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال 
اند. این بیشترین تعداد تلفات نیروهای  غیرنظامی در افغانستان کشته شده

 این سو است. به ٢٠٠٩غیرنظامی در افغانستان از سال 
 ٢٠درصد از این شهروندان برعهده طالبان است و  ٣٧مسئولیت مرگ 

 اند. های داعش در افغانستان کشته شده درصد دیگر نیز در ارتباط با فعالیت

 ۶و  ۵ماه ( بهمن ١٧و  ١۶در سایۀ مذاکرات آمریکا با طالبان، در روزهای  ادامۀ مذاکرات آمریکا و طالبان ...
های  )، شماری از نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان و نماینده٢٠١٩فوریه 

طالبان در مسکو نشستی را برگزار کردند. عباس استانکزی، رئیس هیئت 
طالبان، در نشست مسکو گفت: "قانون اساسی کنونی افغانستان اعتبار ندارد، 
زیرا از جانب کشورهای غربی بر مردم افغانستان تحمیل شده" و باید قانون 

های افغانی و پس از خروج کامل  اساسی جدید با "معیارهای اسالمی و ارزش
 نیروهای خارجی از این کشور تدوین شود."

ها  جمهوری پیشین افغانستان همراه با ده در این نشست، حامدکرزی، رئیس
نفر از حامیانش (یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، محمد 
اسماعیل، نمایندگان حزب اسالمی حکمتیار، محمد حنیف اتمر، لطیف پدرام 
و نورالحق علومی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شماری 

 های سیاسی و اجتماعی) شرکت کردند. دیگر از چهره
هایی چون وکیل احمد متوکل، وزیر خارجه پیشین طالبان، و  عالوه، چهره به

عبدالسالم ضعیف، از اعضای عمدۀ پیشین طالبان، که هر دو  حاال در کابل 
کنند نیز در این نشست اشتراک کردند. دولت افغانستان در این  زندگی می

های سیاسی افغانستان در آن  نشست غایب بود و از برگزاری آن و حضور چهره
جمهوری افغانستان، در صفحه  انتقاد کرد. سرور دانش، معاون دوم رئیس

رسمی توئیتر خود نوشته که در غیبت نمایندگان دولت این نشست "ضیاع 
های اخیر و استقبال  وقت" است. مانورهای سیاسی گروه طالبان در ماه

غنی را از  نمایندگان آنها از سوی کشورهای مختلف در منطقه، حکومت اشرف
 نظر سیاسی و دیپلماتیک در موقعیت دشواری قرار داده است.

اند،  ای نشده وگوها ادامه دارد. با وجودی که نتایج مذاکرات هنوز رسانه گفت
اما از برخی اظهارات مقامات آمریکایی و نیز منابع نزدیک به طالبان استنباط 

ترین مرحلۀ خود رسیده است. همچنین گفته  گردد که مذاکرات به جدی می
شود که روی جدول زمانی خروج نیروها و شرایط طالبان تا هنوز توافق  می

حاصل نشده است. دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: "ناتو و متحدانش 
توانند از  در افغانستان فضایی را برای صلح ایجاد کرده است و طالبان نمی

وگوهای صلح با دولت  باید به روند گفت طریق جنگ پیروز شوند و می
زاد، نماینده خاص آمریکا  افغانستان تمرکز کنند." در آخرین نوشته زلمای خلیل

برای صلح افغانستان، در صفحه تویترش متذکر شده است که "مذاکرات با 
های درگیر در قضایای افغانستان جریان داشته و از  درنظرداشت منافع طرف

 باشد." حمایت کشورهای منطقه نیز برخوردار می
نکتۀ اساسی در مذاکرات بین طالبان، دولت آمریکا و کشورهای منطقه، 

اسالمی پاکستان  -حلی است که منافع استراتژیک دولت نظامی جستجوی راه
را در افغانستان و منطقه تضمین کند. هرگونه طرح دیگری برای پایان جنگ 

حیث نمایندگان واقعی دولت پاکستان، رد  در افغانستان از سوی طالبان، به
 خواهد شد.

 منتشر شد!
، اثر ارزشمند کارل مـارکـس کـه بـر اسـاس مـتـن “ ارزش، قیمت، و سود” جزوه 

 ١٨۶۵سخنرانی او  در نخستین نشست بین المللی اتحادیه کـارگـران در سـال 
 تنظیم شده است، منتشر شد. 
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های جهان مذاکره میان نمایندگان طالبان و زلمای  بر اساس گزارش رسانه -نامٔه مردم
زاد، نمایندٔه ویژه دولت آمریکا، در هماهنگی نزدیک با دولت پاکستان (بدون شرکت  خلیل

های مشخص ضرور برای خاتمه دادن به جنگ بین  دولت افغانستان) در ارتباط با قدم
هایی منجر شده است. بر اساس این  گرایان طالبان به توافق دولت مرکزی و اسالم

هایی بین طرفین، نیروهای  ها، درصورت پیشرفت مذاکرات و عملی شدن توافق گزارش
ماه افغانستان را ترک خواهند کرد و حکومت موقتی که  ١٨نظامی آمریکا در ظرف 

غنی به طالبان خواهد  شود درواقع پوششی برای انتقال قدرت از دولت اشرف بینی می پیش
 بود، تشکیل خواهد شد.

زاد و وزارت خارجه آمریکا از یک طرف و  گزارش مطبوعاتی برخی برخوردها بین خلیل
ها و عدم رضایت  سخنگویان دولت افغانستان از طرف دیگر در روزهای اخیر، بیانگر نگرانی

جمهور  وگوها است. حمدالله محب، مشاور امنیتی رئیس غنی و مشاورانش از این گفت اشرف
اسفندماه، متهم  ٢٣سبب انجام مذاکراتی در روز پنجشنبه  زاد را به افغانستان، زلمای خلیل

کرد که عمًال دولت افغانستان را مشروع قلمداد نکرده و آن را از مذاکرات در رابطه با آینده 
اسفندماه وزارت خارجه آمریکا در این  ٢۴کشور کنار گذاشته است. لحن و انشای بیانیه روز 

دهندٔه برخی اختالف نظرهای  زمینه و همچنین اظهارات سفیر آمریکا در کابل، نشان
منظور روشنگری دربارٔه  عمیق بین دو کشور در رابطه با این مذاکرات است. "نامه مردم"، به

قلم رفیق "احمدضیا  ای که به روند مذاکراتی که تا کنون پنج ُدور آن انجام شده است، مقاله
سپهر صدیقی"، مسئول شعبه تبلیغات حزب نوین مردم افغانستان، نوشته شده است در زیر 

 آورد.  می
*     *     * 

مذاکره مستقیم و غیررسمی را با گروه  ٢٠١٨متحده آمریکا در تابستان سال  ایاالت
این مذاکرات،  طالبان آغاز کرد تا "به جنگ در افغانستان پایان بخشد". پیوست به

متحده آمریکا در امارات متحده عربی،  های "طالبان افغانستان" و مقامات ایاالت نماینده
های  وگوها ظاهرًا برداشتن گام مذاکرات رسمی خود را آغاز کردند. موضوع اصلی این گفت

 ساله در افغانستان اعالم شده است. ١٧عملی برای ایجاد صلح و پایان دادن به جنگ 
زاد، فرستادۀ  ) نمایندگان طالبان افغانستان و زلمای خلیل٢٠١٨دسامبر  ١٨روز دوشنبه (

ویژۀ وزارت خارجۀ آمریکا برای استقرار صلح در افغانستان، مذاکرات خود را در امارات 
هایی از عربستان سعودی، پاکستان، و  متحده عربی آغاز کردند. در این مذاکرات نماینده

 امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند..
در همین روز محمد فیصل، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در توئیتر خود ابراز 

آمیز برای پایان دادن به جنگ و  حلی مسالمت امیدواری کرده که این مذاکرات به یافتن راه
های دولت افغانستان نیز در امارات متحده  خونریزی در افغانستان بینجامد. با آنکه نماینده

منظور اشتراک در مذاکرات از کابل فرستاده شده بودند) اما طالبان از  حضور داشتند (به
نشاندۀ آمریکا  وگوی مستقیم با آنها خودداری کردند، چون دولت کابل را دست گفت
 خوانند. می

مذاکرات سه روز در پشت درهای بسته صورت گرفت. یک عضو ارشد طالبان (شیرمحمد 
نقل از دو تن از  روزه را آغاز ُدور جدید خواند. رویترز به وگوهای سه استانکزی) انجام گفت

های جدیدی را مبنی بر خروج کامل  نمایندگان نوشت که "نمایندگان طالبان خواست
نیروهای آمریکایی از افغانستان و آزادی زندانیان طالبان مطرح کردند."  وزارت خارجۀ 

وفصل مشکالت  متحده آمریکا خواهان حل آمریکا با شروع مذاکرات اعالم کرد که "ایاالت
 ها است. " افغانستان و پایان دادن به جنگ در این کشور توسط خود افغان

یادآور باید شد که دولت آمریکا پس از مداخلٔه نظامی در 
حال  (جهت سقوط دولت طالبان) تا به ٢٠٠١افغانستان در سال 

هزار میلیارد) دالر در افغانستان هزینه  حدود یک تریلیون (یک
تباِر آمریکایی که  زاد، دیپلمات افغانی کرده است. زلمای خلیل

های طالبان است،  وگوهای صلح با نماینده موظف به انجام گفت
در پایاِن ُدور اول مذاکرات به خبرنگاران گفت که امیدوار است 

ماه  (فروردین ٢٠١٩"معاهدۀ صلح با نیروهای طالبان تا ماه آوریل 
امضا برسد." او گفت که به نتیجه این مذاکرات  ) به١٣٩٨

 کند. بین" نگاه می "محتاطانه" و "خوش
در ماه گذشته (بعد از ُدور اول مذاکرات) پاکستان یکی از 

گذاران تحریک طالبان و قوماندان [فرمانده] نظامی طالبان  بنیان
اسم "مال برادر" را از زندان آزاد کرد. این فرمانده مشهور طالبان  به

بیشتر از هشت سال در زندان پاکستان محبوس بود. اکنون مال 
 نظامی طالبان گماشته شده است. -حیث مسئول سیاسی برادر به

قبل از آغاز مذاکرات رسمی میان آمریکا و طالبان، در اوایل  
نشست صلح افغانستان در مسکو برگزار شد که در  ٢٠١٨نوامبر 

کشور و نمایندگان طالبان حضور داشتند. در  ١٢آن نمایندگان 
این نشست نمایندگان طالبان رسمًا از مذاکره با نمایندگان دولت 
افغانستان خودداری کردند و خواستار ادامۀ مذاکرات مستقیم با 
آمریکا شدند. در رابطه با این نشست، خبرگزاری فرانسه از مسکو 

المللی صلح افغانستان در مسکو روز  گزارش داد: "مذاکرات بین
پایان  ) بدون توافق طرفین به٢٠١٨نوامبر  ٩ماه ( آبان ١٨جمعه 

عالی  رسید." در مذاکرات صلح مسکو عالوه بر نمایندگان شورای
ریاست "شیرمحمد  نفری به صلح افغانستان، یک هیئت پنج

استانکزی" از گروه طالبان نیز شرکت کردند. مذاکرات در هتلی 
در مسکو پشت درهای بسته انجام گرفت. در این نشست 

هایی از چین، هند، ایران، پاکستان، ترکمنستان،  نماینده
ساز  ازبکستان و تاجیکستان نیز حضور داشتند." این نشست زمینه
ای  آن شد که برای نخستین بار طالبان از یک تربیون منطقه

مطالبات و مواضع سیاسی خود را در ارتباط با جنگ افغانستان 
بخشی به  ابراز بدارد. درواقع این نشست تالشی بود برای هویت

حیث یک جریان سیاسی مسلح ضد دولت افغانستان و  طالبان به
عادالنه  پنداشتن "جنِگ" آنان. سرگئی الوروف، وزیر خارجه 

کنندگان نشست مسکو را فراخواند تا منافع گروهی  روسیه، شرکت
و شخصی را کنار گذاشته و به منافع ملت افغانستان فکر کنند. او 

مذاکرات آمریکا و طالبان دربارٔه 
 سرنوشت جنگ و آیندۀ افغانستان

 ١۵ادامه  در صفحه  


