کارگران همه کشوراه متحد شوید!

اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى حزب تودۀ ایران به مناسبت سالگرد کشتار جمعى
زندانیان سیاسى در تابستان ۳۱۶۱

جنایت »فاجعۀ ملى«
حكومت جهل و دیكتاتورى ،و
ِ

شمارۀ  ۸ ،۳۳۱۱شهریور ۳۰۱۱
ٔ
دوره هشتم ،سال سى و هشت

»اپوزیسیون قانونى«
و ملتزم به والیت فقیه
نمىتواند دیكتاتورى
دینى را به عقبنشینى
وادار کند!
روز چهارش بۀ هاتاتاۀ گاذشاتاه باا
سخ وریهای اباراهایام رئایاسای و
اعضای بابی هاش بارای بساب ر ی
اعتما آخاریان پار ناماایانهاای
انتخاباا فرمایشی ریاستجمهوری ر
مجل شورای اسالمی اجرا شد .با اا
ستارش ابید ولی ف یه ،به  ۷۱وزیار
به ً
سریعا ر ی اعتما ا ک شد و مجالا
بیخاصیت ف ط برای زتظ ظاهار باه
وزیر پیش ها ی وزارا آموزش پارورش
ر ی ندا  .ر این نماین ،رئی جمهور
و اعضای گمار ک شد سایا هامایان
ولت ولی ف یه ر" فااعایااا" شاان
برای ازراز صالزیت ،بهج شاعاار و
وعدکهای خیالپر ازانۀ غایارعامالای،
زتی قا ر نبو ند طرزی جام ر مور
مشکالا رهمد ید بشورماان ارائاه
ه د.
خ دک ار آنکه ،رستم قاسمی ،وزیار
نتت ر ور ازمدینژا به ابراهایام
رئاایااساای او را باارای وزارا راک و
شهرسازی پیش ها بر ک بو  ،ر نیق
فاعی نمایشیاش برای بساب ر ی
اعتما ر ماجالا نااگاهاان چاار

ادامه در صفحه ۶

هممیه ان گرامی!
سی و سومین سالگر ” فااجاعاۀ
ملی“ بشتار ه اران زندانی سیاسای
ر مر ا و شهریور  ،۷۶۳۱به فرمان
مست یم خمی ی و با همراهی ساران
رژیم و یت ف یه ،ر شرایایای فارا
میرسد به سی و سه سال پا از
آن ج ایت هول اک به افکار عمومی
میهن ما و جاهاان را داکاان ا ،
اب ون یکی از ُمجریان اصالای ایان
بشتار ،ابراهیم رئیسی ،به خاواسات
ولی ف یه زکومت اسالمی بر برسی
ریاستجمهوری گمار ک شدک اسات.
بدین دردیب ،هر سه قاوک اجارایای،
قانونگذاری ،و قضایی جاماهاوری
اسالمی ر سات جا اایاتاکاارانای
زرفهیی قرار گرفته اسات باه هار
بدام پروندکای قایاور و ساتاانای
آغشته به خون ر سربوت خاونایان
اعتراضهای مر می ارند.
برخالف دبالایاغااا رسااناههاای
گااروهاای زااکااوماات اسااالماای و
ا ّ عاهای فریبکارانه ابراهیم رئیسای
به پ از بارگامااری بار بارسای
ریاستجمهاوری خاو را ”مادافا
ز وق بشر“ معرفی میب د ،پاروناد
سازمان ه دگان فاجعه ملی بشتاار

ادامه در صفحه ۱

نشست همبستگى با
مردم افغانستان
روز جمعه  ۵شهریور،با ابتکاار زا ت داو
ایران نشست همبستگی با مر م افغانستان ر
سامانۀ زوم برگ ار شد .ر این نشاسات رفا اا
امیلیا اسپاردک ،از فاعاا ن جا ابان زناان
افغانستان ،استا سابق انشاگااک باابا ر
رشته مه دسی ،مسئول شعبه روابط بین المللی ز ت نوین مر م افغانستاان ،رفایاق
اسدالله بشتم د ،عضو سابق بمیتۀ مرب ی ز ت موبرادیک خالاق افاغاانساتاان،
دولت رئیسى در تدارک یورش گسترده به حقوق
ص۲
زحمتكشان است!
ص۵
بدرود رفیق میرعبدالله سیار
ٔ
پیرامون گزارش تازه هیئت بیندولتى تغییرهاى آبوهوایى
ص۸
خود ماست
آینده در دستان
ِ

ادامه در صفحه ۹

ضمیمۀ فرهنگى

»نامۀ مردم« ،شمارۀ

 ۱منتشر شد!

با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى

براى آزادى ،صلح ،استقالل ،عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۲دوشنبه  ۸شهریور ۳۰۱۱

دولت رئیسى در تدارک یورش
گسترده به حقوق زحمتكشان است!
سرانجام مجل گوشبهفرمان ر آخرین پر ک از س اریوی مه دسی
انتخاباا ریاستجمهوری ،به اعضای بابی ه ابراهیم رئیسی بهج یک وزیر
پیش ها ی ر ی اعتما ا  .یکی از این وزیران زجتالله عبدالملکی است به از
رون یکی از انگلیدرین ب یا ها با زمایت ولی ف یه به وزارا بار راک گشو ک
است .بسیاری از وزیران رئی جمهور ج ایتکار و برگ ید خام های ر
ولتهای ازمدینژا صازب م صب و م ام بو کاند ،و عدکای هم به
نها های انگلی رژیم وابستهاند .رژیم و یی راک م ابله با گسترش اعتراضها و
اعتصاتهای بارگری را ر یورشی بیساب ه به دمام ز وق ززمتکشان میبی د.
اگر ازمدینژا بانی گسترش شیو بر ک اری و قرونوسیایی "استا شاگر ی"
برای استثمار بارگران بو  ،وزیر بار رئیسی یع ی زجتالله عبدالملکی عالوک بر
ازیای این شیوک ،با دبعیت از اداق بازرگانی ،خواهان بهاصیالح "اصالح قانون
بار" هم است .او با درف د جهن دولید" ،اصالزاا پارامتریک بیمهای ر
سازمان دأمین اجتماعی" را روز  ۷شهریورماک به نمای دگان مجل وعد ا .
اگر دا ب ون و ر بیندر سالها ر  ۷۱سال اخیر نام بهاصیالح " مؤسسه
خیریه نذر اشتغال امام زسین" و زامیانن ر مجل بهم ظور ارزانسازی
نیروی بار ،زذف دعیین زداق ستم سراسری بارگران ،ارائه نکر ن بیمه به
نیروی بار ،و دحمی "م دواف ی" و "م م ی های" همچون دهدیدی استتا ک
میشد ،روز پ جم مر ا ماک ،مدیرعام این مؤسسه میهمان شبکه پ جم
سیمای بهاصیالح ملی بو دا رموز "بارآفری ی" را ر برنامهای زیر ع وان "ما
ایرانیها" ،دشریح ب د .ر شراییی به ه ی ه سبد معیشت زداقلی برای
نیازهای ابتدایی  ۷۱میلیون دومان ر ماک و زداق ز وق بارگران ر سال
جاری مصوت شورای عالی بار  ۱میلیون و  ۳۵۳ه ار دومان و زداق ز وق
بارگران با دمام م ایا زدو  ۴میلیون دومان ر ماک است ،مدیرعام این مؤسسه
با صرازت گتت" :من قانون بار را ور ز م و ستم بمتر از زداق قانون به
بارگر پر اخت بر م ".ابثر بارگران این مؤسسه به ًاصیالح خیریه ،زنان
سرپرست خانوار بدون بیمه هست د .دا ب ون رژیم صرفا بدهی بالن خو به
بارگران و دأمین اجتماعی را پر اخت نمیبر اما زا رئی جمهور رژیم با
درف د "شتافسازی" و با زمایت نمای دگان مجل  ،قصد ار اموال بارگران ر
شستا (شربت سرمایهگذاری دأمین اجتماعی) را دصازب ب د.
ر شراییی به زداق ستم و ریافتی زدو  ۱۱رصد بارگران ر بهترین
زالت یکسوم سبد معیشت زداقلی است ،عالوک بر "م ی های بر ن زداق
ستم " ،وزیر بار پیش ها ی رئیسی خواهان "ایجا فرصت بیمه برای مشاغ
ناقص با رآمد بمتر از مصوبه شورای عالی بار" است .بهعبارا یگر یع ی
"قانونی" بر ن "م دواف ی" و پر اخت ستم "بمتر از مصوبه شورای عالی
بار" .رژیم و یی همچ ین قصد ار ارز درجیحی  ۴۱۱۱دومانی برای با های
اساسی را زذف ب د .گرچه بخن زیا ی از این ارز به ن یکان فاسد رژیم دعلق
میگیر  ،اما روز  ۶۱مر ا ماک یک اقتصا ان به ایل ا گتت" :زذف ارز ۴۱۱۱
دومانی باعث میشو هر با یی به از خارج وار میب یم چهار دا پ ج برابر
شو  ".همچ ین روز  ۱۴مر ا ماک ،اقتصا ان یگری نرخ دورم ر بهار ۷۴۱۱
نسبت به ورک مشابه سال قب را " ۱۱۸۵رصد" اعالم بر و با دوصیف بر ن
آن همچون "دورم پیننگر" یا "شاخص پیننگر" ،بر "دورم ن یهبهن یۀ" ۷۴۸۱
رصدی ر بهار  ۷۴۱۱دأبید بر  .او همچ ین دأبید بر به اگر اقدامی بر
ب ترل قیمت با های اساسی انجام نگیر دورم مصرفب دک ،یع ی "دورم سبد
معیشت" ،میدواند "به با ی  ۷۱۱رصد برسد ".این رزالی است به میابق
گ ارش  ۱۱مر ا ماک ایل ا" ،نرخ دورم سالیانه ر اقالم ضروری و ر سبد خانوار،
زداق  ۷۱۱رصد است!" و ب ا به گ ارش  ۷۱مر ا ماک همین خبرگ اری "سرانه
مصرف شیر از  ۷۱۱بیلوگرم ر سال  ۱۷به  ۳۱بیلوگرم ر سال  ۷۷باهن"
پیدا بر ک است .با اف این قیمت شیر خام ،مدیرعام ادحا یه دعاونیهای لب ی
پینبی ی بر دا پایان سال از " ۳۱به  ۴۱بیلو"گرم برسد .قرار بو با اجرای
قانون "هدفم دی یارانهها" و پر اخت نتری  ۴۵ه ار دومان به مر م ر ماک ،همه
ز وق ار بشوند .روز اول شهریورماک روزنامه اعتما از رسیدن قیمت یک
بیلوگرم برنج ایرانی به  ۴۵ه ار دومان گ ارش ا .

شمارۀ ۳۳۱۱
ابثر رهبران دشک های زر زکومتی از وزیر بار ولت رئیسی زمایت
بر کاند .ازجمله نمونههای آن ،بیرب بانون عالی انجمنهای ص تی او
را "فر ی دوانم د و بارآمد" دوصیف بر و به ایس ا ۱۴ ،مر ا  ،گتت:
"برنامههای آقای عبدالملکی به یدگاکهای جامعه بارگری ن یک است".
روز  ۶۱مر ا ماک هم عضو شورای عالی بار و نمای دک "مجم عالی
نمای دگان بارگری" خواهان ا ن "ر ی اعتما سری " نمای دگان مجل به
وزیر بار پیش ها ی شد .گرچه روز  ۱۴مر ا ماک نائب رئی بانون عالی
شوراهای اسالمی بار ر نشستی پیرامون م سجم شدن خواستهای
دشک های ص تی بازنشستگان و بارگران زمایت بر ن از وزیر بار
پیش ها ی را مستل م زمایت او از "پیگیری مشکالا بارگران و
بازنشستگان" انسته بو  ،اما زتا قب از دأیید صالزیت وزیر بار از سوی
مجل  ،بانون عالی شوراهای اسالمی بار با انتشار بیانیهای ر ۶۱
مر ا ماک نی از عبدالملکی زمایت بر و " ا ن ر ی اعتما " به او را
خواهان شد .زسن صا قی ،معاون بیرب خانۀ بارگر و یکی از چهرکهای
فاسد و آبروباخته نی ر نشست "م سجم شدن خواستهها" بازگذاشتن "بات
مذابرک" را خواستار شد ،چون ب ا به گتتۀ او "امام زسین ...هیچگاک مذابرک
را دعیی " نکر ک بو  .رئی بانون بازنشستگان دأمین اجتماعی شهرستان
دهران نی با دأبید بر شربت "فعا نه" ر انتخاباا "ریاست جمهوری اخیر"
و "دشویق یگران" به زضور و همراهی ،اف و " :بانون بازنشستگان دهران
اولین دشکلی بو به ...از آقای رئیسی برای ریاست جمهوری اعالم
زمایت بر  ".رهبران دشک های زر زکومتی ،میابق گ ارش ۶۷
مر ا ًماک ایل ا ،از "صتر دا صد برنامههای وزیر بار را دأیید" بر ند.
اخیرا رئیسی و نمای دگان مجل یورش دازکای به اندوخته و اموال
بارگران ر سازمان دأمین اجتماعی را آغاز بر کاند .عالوک بر سالها داراج
اندوختههای بارگران ر دأمین اجتماعی بهوسیله بارگ اران رژیم و دحمی
ه ی ههای طرحهای بسیاری به آن ،رژیم و یی نه زاضر به پر اخت
بدهی بالنن به دأمین اجتماعی است و نه به اجرای وعدک بین از ۷۵
سالهاش به بهاصیالح "همسانسازی" مستمری بازنشستگان دأمین
اجتماعی زاضر بو ک است .رژیم بعد از  ۳ماک اعتراضهای گستر ک و
سراسری بازنشستگان بارگری ،به اجرای و ُ ور "همسانسازی -یا رواق
مت اسبسازی" مجبور شد ،و ُ وری به مستمری بازنشستگان بارگری را
به یکسوم خط ف ر یع ی زدو  ۴میلیون دومان ر ماک رساند .بارگ اران
رژیم و رهبران دشک های زر زکومتی دالش بر کاند بین بازنشستگان
بارگری و بازنشستگان ص دوقهای بشوری و لشکری ر مبارزکشان
بهم ظور ائمی بر ن اجرای "مت اسبسازی" دترقهاندازی ب د .بهرغم این
دالشها ،ب ا بر گ ارش وم مر ا ماک ایل ا ،بازنشستگان و مستمریبگیران
سه ص دوق بشوری ،لشکری و دأمین اجتماعی با برگ اری "بارزار"
سراسریای مشترک ،پیگیری "اجرای دصویب یحه ائمی شدن
همسانسازی" را خواهان شدند .اما ه وز دالش بارگ اران رژیم به ایجا
شکاف بین بازنشستگان ا امه ار  .رئی بمیسیون برنامهوبو جه مجل
بدون اشارکای به "مت اسبسازی" مستمری بازنشستگان بارگری ،به
نشریه آرمان ملی ۱۵ ،مر ا ماک ،گتت" :همسانسازی ز وق
بازنشستگان بشوری و لشکری ،از ابتدای برنامه ششم باید اجرا میشد و
ر سال گذشته قدمهای مثبتی بر اشته شد ".بهرغم وعد رژیم به پر اخت
پا اش پایان خدمت بازنشستگان قب از جابهجا شدن ولت ،روز 2
شهریورماک  ۷۴۱۱بازنشستگان بشوری و لشکری بار یگر به پر اخت
نشدن پا اش پایان خدمت و باهن "ارزش معوقاا" ً شان اعتراض بر ند.
همچ ین بر اساس گ ارش  ۱۳مر ا ماک ایس ا ،اخیرا رئیسی "شتافسازی
بدهی ولت به دأمین اجتماعی" را ستور ا ک است .اگر رئیسی ه وز مبلغ
بدهی بالن ولت به دأمین اجتماعی را نمی اند ،با محاسبه "بهشیوک سا ک
به میلوت ولت است" ،این بدهی بین از  ۴۱۱ه ار میلیار دومان است،
اما بر اساس گ ارش  ۱۱بهمنماک  ۷۷ایل ا م دار واقعیاش "بر اساس ربح
مربب و نرخ روز اوراق مشاربت" ف ط دا نیمه سال  ۷۱۱۵" ،۷۱ه ار میلیار
دومان" بو ک است.
همانطور به اشارک شد ،رژیم و یی قصد ار اموال بارگران ر شستا را
دصازب ب د .میابق گ ارش ایل ا 13 ،مر ا ماک ،شریعتمداری ،وزیر بار،
سید ضیاءالدین شجاعی برهان را بهجای رضوانیفر بهع وان سرپرست
جدید شستا م صوت بر  .بر اساس "بو جهب دی" قرار است هرماک شستا
"مبلغی بین  2دا  1ه ار میلیار دومان به
دأمین اجتماعی پر اخت" ب د .بابت ادامه در صفحه ۳۳
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ٔ
فاجعه اعتیاد به مواد مخدر ،خطرى
جدى براى کودکان و جوانان کشور
معض اعتیا به موا مخدر یکی از مشکالا جدی ر بشور ما و بهویژک نس
جوان است به ب ا بر آمار خو رژیم ،دعدا افرا معتا روندی افا ایشای اشاتاه
است ،همزمان با آن ولی سن اعتیا باهن یافته و بو بان و جوانان بیندر از
گذشته به اعتیا بشاندک شدکاند .ر همین مور اسک در مؤم ی ،بیر ب ستاا
مبارزک با موا مخدر ،ر مصازبه با "اقتصا آنالین" ۷۱ ،دیرماک  ،۷۴۱۱گاتات:
" ۶۸۵هم جمعیت فعال ایران اعتیا ارند" و اضافه بر به "مایااناگایان سان
اعتیا ر بشورمان زدو  ۱۴سال و چ د ماک است ...ماتاهاوم سان اعاتایاا ،
میانگین مجموع معتا ان است و ممکن است افرا ی ر سن پاییندر آغاز بار ک
باش د ".ر همین رابیه نی سال گذشته فرزانه سهرابای ،ماعااون اجاتامااعای
مؤسسه "با راس" ،۷ر هتته جهانی مبارزک با موا مخدر گتت" :رشد اعتیا ر
بشور سه برابر رشد جمعیت است" و دصریح بر به "رشاد اعاتایاا ر بشاور
سا نه زدو هشت رصد بو ک رزالیبه جمعیت بشور ر خوشبی ااناهداریان
زالت زدو  ۱رصد رشد اشته است" [ایس ا ۵ ،دیرماک .]۷۶۷۷
او همچ ین با اشارک به دغییر الگوی مصرف ،گتت" :دح ی اا نشان مای هاد
می ان گسترک مصرف موا میان ب رگسا ن ،بمتر از جاواناان اسات ،ا کهاا
زابی از آن است به با درین شیوع مصرف موا میان س ین  ۷۱داا  ۱۵ساال
است".
اف این موا مخدر ر میان جوانان و بو بان پدیادکای روزافا ون اسات ،و
همهروزک دعدا بیندری از بو بان و جوانان بشور را آلو ک میسااز و باهرغام
ا عاهای رژیم به مبارزک با آن ،ر عم این وضعیت فاجعهبار هماچا اان ا اماه
ار  .فرید برادیسدک ،روانش اس و بارش اس پیشگیری و رماان اعاتایاا  ،ر
گتتوگو با همشهری ع وان بر " :متوسط سن مصرفب دگان موا مخادر ر
ایران نسبت به یک هه گذشته بین  ۱دا  ۶سال ًپایین آمدک اسات باه بار ایان
اساس ،متوسط س ی مصرفب دگان موا به قبال  ۱۵دا  ۱۳سال بو  ،اب ون به
 ۱۱دا  ۱۶سال رسیدک است .چ د روز قب هم گ ارشی بهن از بایار شاورای
هماه گی مبارزک با موا مخدر ر یکی از استانها اعالم شد باه مصارف ماوا
مخدر و بهطور عمدک زشین و گ به س ین  ۷۶دا  ۷۵سال رسایادک اسات .بار
اساس ًآمارهایی به میرح میشو  ۶ ،۱رصد اننآموزان ،مصرفب دک موا
و عمددا مصرفب دک گ هست د" [همشهری ۱۳ ،دیرماک .]۷۴۱۱
این آمارها رزالی ارائه میشوند به سخ گوی ستا مبارزک با موا ماخادر ر
یماک  ۷۶۷۳سن شروع مصرف موا مخدر را بین  ۷۵دا  ۷۱سال ع وان بار ک
بو [همانجا].
انشجویان بشورمان نی ر زمرک گروهای اجتماعیای هست د به با اف ایان
اعتیا روبرو بو کاند .هرچ د به ر چ د مدا اخیر آمار قی ی از اف این اعتیاا
ر بین انشجویان بشور وجو ندار  ،بااینزال محمدرضا او آبا ی فراهانای،
معاون فره گی و انشجویی وزیر بهداشت ،رمان و آموزش پ شکی ،اشارک بر
به " زدو  ۷۱رصد انشجویان علوم پ شکی دجربه مصرف سیگار اشتاهاناد،
و  ۳۸۴رصد این انشجویان نی روانگر ان یا موا مخدر مصرف بر کاند".
او اف و " :آمار ستا مبارزک با موا مخادر نشاان مای هاد باه  4.6رصاد
انشجویان انشگاکهای علوم پ شکی از موا مخدر یاا روانگار ان اساتاتاا ک
بر کاند به البته از آمار انشگاکهای یگر بمتر است" [ساایات داابا ااک۷۷ ،
است دماک .]۷۶۷۴
با آمار سال  ۷۶۷۴و اینبه ب ا بهگ ارش ایرنا " ر سه ماک ناخاسات ساال ۷۱
مصرف موا مخدر ص عتی بهویژک شیشه ر استان خراسان ج وبی نسابات باه
مدا مشابه سال گذشته  ۱۷رصد اف این اشت" و روندی به ر سراسر بشور
آثار آن یدک میشو  ،میدوان اف این فاجعهبار اعتیا ر بشور و بهویژک ر میان
جوانان را ید .هرچ د عام هایی مختلف میدوان د سبب گارایان باه اعاتایاا
باش د ،ولی بسیاری از آمارها و دح ی اا صورا گرفته و همچ ایان باهعا ایادک
بسیاری از بارش اسان ،ف ر ،بیکاری ،و نام اساب باو ن شارایاط اقاتاصاا ی،
ب رگدرین عام گراین به اعتیا و رنتیجه اف این آن ر جااماعاه اسات .ر
گ ارشی به از سوی سازمان مل متحد ر ژوئیه /۱۱۱۱دیر -مار ا مااک ۷۶۷۷
م تشر شد ،آمدک است به زادو  ۱۳۷مایالایاون ناتار ر جاهاان ر ساال
 ۱۱۷۱/۷۶۷۱از موا مخدر استتا ک بر ک باو ناد باه ر ما اایساه باا ساال
 ۱۱۱۷/۷۶۱۱بین از  ۶۱رصد اف این اشت [بهن از :گ ارش سازمان مل
ر مور موا مخدر و جرائم ،ژوئن  /۱۱۱۱دیر -مر ا ماک  ]۷۶۷۷و این مصاا ف
بو با شرایط بحران اقتصا ی سال  ۷۶۱۱/ ۱۱۱۱به بسیااری ورشاکاساتاه و
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بیکاار شادناد .با اا
بههمایان گا ارش،
اف این بایاکااری و
بااهان اماکااناااا
به لی شیوع بووید
  ۷۷بااهازااتاامااالقاااوی بااار افااارا
قشرهای ف یر دأثیار
بایانداری اشاتاه
اساات بااه آنااان را
برای زداقا امارار
معاش ر خیر قاچاق موا مخدر و استتا ک از آن قرار می هد .هاماچا ایان
این گ ارش بر این اشارک ار به "گروکهای آسیبپذیر و ماحاروم ،جاواناان،
زنان و ف را متحم ه ی ه مشک موا مخدر ر جهان را میپر ازند".
خبرگ اری ایرنا ۶ ،دیرماک  ،۷۶۷۱بهن از روزنامه آرمان نیا باه هامایان
موضوع اشارک بر ک و مینویسد" :بسیاری از روانش اسان بر این باور هساتا اد
به ف ر و بیکاری خو عاملی دأثیرگذار برای اف این آمار اعاتایاا باهزساات
میآید چرابه نام اسب بو ن شرایط اقتصا ی خاو مایداواناد فشاارهاای
بسیاری را برای فر ایجا ب د بهگونهای به فر برای رهایی از این شرایط به
مصرف موا مخدر روی میآور  ...از طرف یگر باید متذبر شد به بایاکااری
خو میدواند عاملی برای گراین افرا به مصرف موا مخدر نی باشد .چرابه
میالعاا نشان می هد به افرا بیکار به مسئولیت دأمین ه ی ههای زندگی
خانوا ک را ارند و همچ ین افرا ی به با مادارک داحاصایالای باا ها اوز
نتوانستهاند شغ م اسبی پیدا ب د و یا ب ا به ی مختلف از بار خو اخراج
شدکاند ،برای دسکین خو به مصرف موا مخدر روی میآورند".
ر بشور ما ب ا بهگ ارش روزنامه مشرق " نرخ بیکاری جواناان  ۷۵داا ۱۴
ساله ایران بدون رنظر گرفتن شرایط ورک برونایی به بهطور قابا داوجاهای
موجب بیکار شدن بخشی از نیروی بار بهویاژک ر باخانهاای خادماادای
(گر شگری ،مشاغ پذیرایی ،آموزشی و )...شدک ،طی  ۷۱سال اخیار بایان
 ۱۳دا  ۱۷رصد بو ک است .اما بررسی آمارهای سازمان بایانالامالالای باار
)(ILOنشان می هد میانگین این نرخ ر جهان طی ساال  ۱۱۷۷زادو
 ۷۶۸۳رصد بو ک است" [ ۶۱مهرماک .]۷۶۷۷
ر ب ار اینها اف این زاشیهنشی ی ر بشور را شااهادیام باه خاو از
وخیمدر شدن شرایط اقتصا ی و اف این ف ر و ناابسااماانای اقاتاصاا ی و
ناه جاریهای اجتماعی زابی است .ب ا بهاظهاراا محمدرضا محبوتفار،
بارش اس مدیریت بحران شهری و م ی های " ر ساال  ۷۶۷۳زادو ۴۱
رصد از جمعیت شهری ایران زاشیهنشین و بدمسکن بو ند اما امروز پ از
سه سال یع ی ر سال  ۷۶۷۷همزمان با دورم و گرانی ر باخان مساکان،
اف این اجارکبها و ...می ان زاشیهنشی ی ر بشور باه  ۴۵رصاد رسایادک
است ... .اگر این  ۴۵رصد را نسبت به جمعیت  ۱۵میلایاون ناتاری ایاران
زسات ب یم ،امروز بین از  ۶۱میلیون نتر زاشیهنشین و بدمسکن هستا اد
به نشان می هد می ان زاشیهنشی ی ر بشور به لی سیاستهای غلط و
مشکالا اقتصا ی اف این مع ا اری اشته است ... .ر سال  ۷۶۷۱یع ی
 ۱۱۷۱میال ی زدو  ۷۷میلیون نتر از ایارانایاان ر ساه ها ار ما ایا اه
زاشیهنشی ی سکونت اشت د اما امروز بعد از و ساال هامزماان باا وقاوع
بحرانهای مالی و اقتصا ی ر بشور ،این جمعیت به  ۶۱میلیون نتر رسیدک
به این خبر از وقوع نابرابریهای اجتماعی و دبعیض ر اخا سایاساتام
اقتصا ی بشور می هد" [بیتوده ۴ ،خر ا ماک  .]۷۶۷۷او همچ ین افا و :
"از ب جمعیت زاشیهنشین بشور ۱۱ ،رصد از آنها ر اطراف و زااشایاه
آرامستانها [قبرستانها] زندگی میب د و سکونات غایاررسامای ارناد...
اف این جمعیت ر اطراف و زاشیه آرامستانها باعث نامتعا ل شدن رشد و
دوسعه شهری ،بروز ناه جاریهای اجتماعی ،اف این آمار جرم و ج ایت و...
شدک است".
این واقعیت دلخ و فاجعهبار زندگی مر م بشورمان ر زابمیت رژیم و یت
ف یه است .شراییی به امید و آرزوها بیمع ا و آی دک نامعلوم و داریک اسات.
ر این میان جوانان و انشجویان هرروز بین از گذشته امیادشاان را بارای
ستیابی به آرزوهایشان یا اشتن زندگیای انسانی از سات مای ها اد.
جوانان ما ر چ د هه اخیر بین از گذشته از سترسی به نیازهایی اسااسای
همچون اشتن بار ،امکاناا ورزشی و دتریحی ،اشتن روابط اجتمااعایای
آزا انه (بهویژک ختران) ،امکان دشکی خانوا ک ،و بهرکم دی از زداق های
زندگی محروم بو کاند .انشجویان و جوی دگان آگاهی و علم نی به لی ف ار
آمااوزشاای دااو م بااا آمااوزش خاارافااههااای
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تأملی رب رویداداهی اریان
آمارهاى تأملبرانگیز و نگرانىهاى فزاینده
از کودکهمسرى در ایران
بر اساس گ ارش مرب آمار ایران ،از واج ختران  ۷۱دا  ۷۴ساالاه
ر یک سال گذشته  ۶۷ه ار و  ۶۱۷مور بو ک است .ایان آماار ر
م ایسه با آمار سال  ۷۱با رشد  ( ۷۱۸۵ک و نیم) رصدی ،از از واج
ختران زیر  ۷۴سال زکایت ار به رواق زدو  ۵رصد از با
از واجهای ثبت شدک این ر ک س ی از ختران ر سال  ۷۷است.
میابق با این آمار مرب آمار ایران ۱۱ ،پسر بمدر از  ۷۵سال سان
و یک ختر بمدر از  ۷۱سال سن طی سال  ۷۷از واج بر کاناد .ر
سال  ۷۱نی از واج  ۱۱پسر بمدر از  ۷۵سال سن و و ختر بمدر از
 ۷۱سال سن بهثبت رسیدک بو ند.
همچ ین مجموع آمارهای فصلی سال  ۷۷بیاناگار از واج ۷۵۴
ه ار و  ۱۴۱ختر  ۷۵دا  ۷۷ساله با رشدی زدو  ۳رصد نسبت باه
سال  ۷۱و از واج  ۱۷ه ار و  ۱۱۱پسر  ۷۵دا  ۷۷ساله با رشادی ۷۱
رصدی نسبت به سال  ۷۱بو ک است .همچ ین طی سال  ۷۷دعدا
 ۷۶۴۳نوزا از ما ران بمدر از  ۷۵سال و  ۵نوزا از پدران بامدار از
 ۷۵سال متولد شدکاند ۳۳ .ه ار و  ۱۱۳و ا نی برای ما ران ۷۵
دا  ۷۷ساله و  ۱۱۱۱و ا برای پدران  ۷۵دا  ۷۷ساله نی ر ساال
 ۷۷بهثبت رسیدک است [ایس ا ۱۷ ،مر ا ماک .]۷۴۱۱
با دوجه به این امر ،سازمان ثبتازوال بشور آمار نسابات از واج
به طالق را ر برخی از استانها باهداردایاب زیار اعاالم اشات:
"استانهای سیستان و بلاوچساتاان ،خاراساان جا اوبای ،ایاالم،
چهارمحال و بختیاری و هرم گان با درین و ر استانهای الابارز،
دهران ،مازندران ،مرب ی و گیالن پاییندرین ر سیح بشور اسات.
 ...ر استانهای دهران ،البرز و مازندران بهازای هر  ۱از واج ،یاک
طالق صورا میگیر  ،بهطوری به نسبت از واج به طاالق ر و
استان دهران و البرز پاییندرین عد ر سیح بشور است ".ر با اار
این واقعیتها واقعیتی یگر را نی باید بیان اشت و آن سارناوشات
دلخی است به قوانین زنستی و قرونوسیایای رژیام بارای زناان
میهن ما رقم میزن د .درویج وسی دعادا زوجهاا و پاایایان آور ن
زداق سن از واج ختران ،بهویژک ختران جوان روستایی ،آناان را
سیاکبخت میب د .بهخصوص آنکه مر ان از زق طالق یکجاناباه
برخور ارند و بمدر زن روستایی باا پادیادک طاالق آشا اایای ار .
ازاینروی ،زن روستایای ر زنادگای زنااشاویایشاان -زنادگایای
به اغلب موار ر دشکی آن ن شی نداشتهاند -باایاد باا باهجاان
خریدن هر شواری و محرومیت و بی ز وقی و رفتار ناپس د همسار
را باید دحم ب د و م برنیاور ند و بسوزند و بسازند دا داا بای باه
مرگی زو رس شم هستیشان را خاموش ب د .ر شرایط با اونای،
برای دغییر سیمای روستاهای عا ابماانادک بشاور باه باه اناواع
محرومیتها و باستیها مبتالست ،برای ایجا م اسباا عاا ناه
ر روستاها و فروریختن زنجیرهای گرانبار ستم وگانه از سات و
پای زنان میهنمان ،بهویژک زنان روستایی ،وظیتهای سا اگایان ر
برابر نیروهای مترقی و آزا یخواک و عدالتطلاب قارار ار  .بایان
دو کهای روستانشین به بین از یکچاهاارم جاماعایات بشاور را
دشکی می ه د و زدو نیمی از آنان زنان هست د صبورانه و پیگیر
باید به بار روش گری و سازمان هی پر اخت .چشمان زنان روستایی
را باید به ز وق برزق و مسلمشان باز بر و راک رهاایای از شایاوک
زندگی ستمبار ب ونی را به رژیم استبدا ی ی و نگهبانان عمامهای
و براوادیآش به آنان دحمی بر کاند باید نشانشان ا  .بایاد زناان
روستایی را بههمراک همسران و برا ران و فرزندان ماحارومشاان باه
مبارزک متحد و پیگیر ،همدوش با یگر ززمتکشان بار ضاد ناظام
موجو و ایجا گرگونی ب یا ین ر زندگی جامعه فراخواند .عملکار
س ن واپ ماندک جاری ر بسیاری از ن اط محروم جامعه به بر پایاه
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آنها رس خوانادن خاتاران را
امری پس دیدک نمیشمارند از یک
سااو ،اشااکااالدااراشاایهااا و
س ا انادازیهاای رژیام باه از
نگرش اردجاعی زکاام مارداجا
جمهوری اسالمی نسبت به زناان
سرچشمه میگیر از سوی یگار،
ز وق زنان را محدو و محدو دار
میب د .دصویب یحهها و قوانین
و بخش امههای گوناگون سالابای
ربارک ز وق انسانی زنان ،چهارک
زنسااتاایا رژیاام را بااهناامااایاان
میگذار  .زنان محروم و ستم یدک
میهن ما ،ر برابر بار مسااوی باا
مر ان ،ستم بارابار ریاافات
نمیب د ،آنان برای باار بار ن
مجبورند از شوهارانشاان اجاازک
اشته باش د .آناان از باارهاای
سخت و زیانآور معاف نیست د.
یاکای از رکآور هاای شاوم و
دباهیآور سیاست و عملکر رژیام
جمهوری اسالمی ر برخی از ن اط بشور ر سالهای اخیر به امنگیر زنان و ختاران
جوان هم شدک است ،گسترش بیساب ه اعتیا بو ک است .خانم لیال ارشد ر این اردبااط
ر روزنامه ایران ۱۱ ،دیرماک  ،۷۴۱۱مینویسد" :بین از یک هه است باه زنا خایار
رگیر شدن زنان و ختران جوان به سوءمصرف موا مخدر بهصدا رآمدک است .از اوایا
هه  ۱۱سیاستگذاران و برنامه ری ان اعالم بر ند به آمار اعتیا زناان رو باهافا ایان
است ".پوشانی ز ایق دلخ اجتماعی ر این زمی ه از سوی بارگ اران رژیام ساابا اهای
طو نی ار  .شیوع و فراگیر شدن مصرف انواع موا مخدر و گسترش آن معضا هاایای
بسیار بهبار آور ک و میآور و گهگاک ر رسانهها و شبکههای اجتماعی بازداابای گساتار ک
اشته و ار  .بیکاری و ف ر جانکاک هستی زنان و ختران میهن ما را ر چ ا گارفاتاه
است .رماندگی و نداشتن چشماندازی امیدوارب دک برای آی دکشان زندگیشان را از رمق
انداخته است .فسا  ،روغ ،زورگویی ،و ریا " ستاور های" اجتماعی چهار هه زاکاومات
"اسالمی" و جاری ر دمامی شئون و امور بشور ازجمله برای ا ارک امور زنادگای زناان و
ختران میهن ما بو کاند .زابمان فااساد و بایباتاایات رژیام و یای باا عامالاکار
خیانتآمی شان همراک با ستمگریها و ش اواشان مسبب اصلی ر بهوجو آمدن ایان
وضعیت ناه جار و است اک هست د .ختران نوجوان به میبایست ب ا باهاباتادایایداریان
مبانی نوین پرورشی شا ات و پرانرژی به آموزش انن و فن بپر ازند دا برای بار و زندگای
آی دک از آگاهی و آما گی زم بهرکم د باش د ،گرفتار رژیمی واپ گارا ،دااریاکانادیان،
اننستی  ،آزا یبن ،و ستمگر شدکاند به شأن و م لتی انسانی بارای آناان قاائا
نیست .ب ابراین و رنهایت امر ،ابثر جوانان میهن ماا باه یاأس و افسار گای و اناواع
مشک های روزی و روانی چار شدکاند .مشک هایی به زنان و ختران بشور باا آنهاا
ست بهگریباناند عظیم و بغرنجاند ،زیرا سیاستهای ضد خل ی رژیام و یای ر هاماۀ
عرصههای اجتماعی ،اقتصا ی ،و سیاسی مصالح زندگی امروز و آی دک آناان را ناا یادک
میگیرند .ف ر ،محرومیتهای گوناگون ،نداشتن ز وق برابر با مر ان ،نداشتن امیاد باه
آی دک ،و بیکاری میلیونها دن از آنان بهویژک ختران دحصی بر ک از یک سو و نادوانی ر
دأمین ه ی ههای بمرشکن نیازهای روزمرک زندگی از سوی یگر ،ورناماای زیساتان را
برایشان دیرکودار بر ک است .بوشن برای رک ز ی ت این امر ر رژیام جاماهاوری
اسالمی جرمی نابخشو نی است و ر صورا رک آن و برخاستن به مبارزک با آن و ر راک
عدالت اجتماعی و بر ضد بربریت اسالم ف اهتی و دبعیض ج سیتی ،سرانجامن بتاک،
شک جه ،زندان ،و اعدام است .زندانهای رژیم جمهوری اساالمای هایاچگااک از زناان
مبارزی به ر برابر ظلم و زور ایستا کاند خالی نماندک است .دا بهزال صدها زن و خاتار
جوان ،زتی زنان بار ار و پیرزنان اعدام یا زیر شک جه جان باختهاند! صدها ها ار دان از
زنان ززمتکن میهن ما دا ب ون فرزندان و ع ی انشان را ر چ رژیم ضد مار مای از
ست ا کاند .هم اب ون نی پیکار گران زن میهن ما اسیر خمههای رژیم و ییاناد .باا
همۀ این ازوال ،زنان آگاک و ززمتکن میهن ما از پای نمینشی د .آنان همصدا با هماۀ
ززمتکشان بشور ،ستمی را به ر زقشان روا اشته میشو را محکوم میب ا اد و داا
به ست آور ن ز وق بام انسانیشان به مبارز علیه دبعیض و ظلم ا امه می ه د .ر
این مبارزک ز ت دو ک ایران با دمامی امکاناا خو ر ب ار مر م بهستوک آمادک از ظالام و
جور زکومت و یی بو ک و خواهد بو .
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بدرود رفیق
میرعبدالله سیار
با اندوک فراوان میل شادیام باه
رفیق میرعبدالله سیار ،معلم متعهاد
و وفا ار به آرمانهای ززمتکشاان،
نویس دک ،شاعر ،و پاژوهشاگار ،روز
وش به  ۱۵مار ا مااک  ،۷۴۱۱ر
سن  ۱۱سالگی و پا از عاماری
مبارزک ،دحم رنجهاا و زخامهاای
بااهجااا ماااناادک از شااک ا ااجااه ر
سیاکچالهای و رژیام ،ر شاهار
ساری چشم از جهان فروبست.
رفااااایاااااق سااااایاااااار ر
یکم ار یاباهاشاتمااک  ،۷۶۱۶ر
روستای "باور " از دواب شهرستان ساری ،ر خانوا کای ززمتکن چشم به جاهاان
گشو  .او آموختن را ر مکتبخانه آغاز بر و خواندن گلستاان ساعادی را نایا از
ما رش یا گرفت و پ از آن جهت بسب انن زوزوی رهسپار مدرسه علوم ی ی
ساری شد .از آنجایی به ر وران بو بی از رهروان معارف ی ی بو برای دکمی آن
عازم قم شد .پ از گذراندن "سیح" ر رس "خارج" شربت جساتاه و هامزماان
انن نو را نی پ هانی میآموخت زیرا طلبهها از آموختن انن نو م شادک باو ناد
پ از گرفتن یپلم بیرستانی از زوزک ل ب د و به انشگاک روی آور  .بالفاصله ر
ب کور سراسری قبول شد و ر سال  ۷۶۴۱وار انشگاک شد .رفیق سیار از هاماان
نوجوانی ،با دمام وجو ظلم و بیعدالتیای به ر رژیم ستمشاهی بر مر م روا اشتاه
میشد را رک میبر  ،و زیلهورزی و ریاباری ی ی را نی ر مارابا داحاصایاالا
معارف اسالمی بهعی ه مشاهدک بر ک بو  .با این پینزمی ه فکری باو باه رفایاق
میرعبدالله سیار وار انشگاک شد .ر این محیط بو باه ر شاکا گایاری ما ان
شخصیتی و اندیشگی او از استا انی دأثیرگذار همچون " بتر امیرزسین آریانپور" و
" بتر شتیعی بدب ی" بهرک زم را جست ،و سیح انن خو را نی ارد ا مای ا  .ر
وران انشجویی با به ست آور ن و میالعه آثار بالسیک ماربسیستی ،باا ماباانای
فکری و نظری ز ت دو ک ایران آش ا گر ید .ر سال  ۷۶۵۱ر رشته زبان و ا بایااا
عرت فارغالتحصی شد .نخستین ستگیری رفیق مصا ف باو باا پاایاان وران
انشگاهی او .پ از روزها بازجویی و فشارهای غیرانسانی ،ماور هاای اداهاامان
معاشرا با گروکهای سیاسی و فعالیت فره گی به او دتهیم گر ید .ر ا گااک رژیام
شاهی ،باای که هیچ مدربی علیهاش وجو نداشت ،به  ۱ماک زندان محکوم گر ید .و
این برای او فرصتی بو دا از ن یک با دو کایها ر زندان آش ا شو  .پ از آزا ی از
زندان اوین و سپری بر ن شراییی ناگوار ،شغ معلمی را برگا یاد و باهاساتاخادام
آموزشوپرورش شهر "شاهرو " رآمد .ه وز جوهر باغذهاای باازجاویای ورک اول
زندانیاش خشک نشدک بو به ر سال  ۷۶۵۵وبارک ستگیر و روانه زندان بمایاتاه
مشترک ساواک شد .او این بار به پخن اعالمیههای ضد زاکاوماتای ،اردابااط باا
گروهای سیاسی ،سخ رانی ر محیطهای آموزشی ،و ضدیت با نظام شاه اشااهای
متهم شد .شن ماک زندان براین بریدند و او مان د ورک پیشین با شک جه و یاگار
شواریهای وران زندان به بهشدا جان و روان انسان را متأثر میب د با امایاد و
عشق سوزانن به میهن و اقدام ر جهت بهروزی و سعا ا مر م و ززمتکشان ،آن
را پشت سر گذاشت .پ از آزا ی از زندان ،با استتا ک از امتیاز دحصیلی از انشگااک
"بی.ان .چابرووارنی" شهر بور بشترا ر ه د ،ر رشته روانش اسی پذیرش گارفات.
م خروجن را با یاری استا ان انشگاک بهویژک " بتر محمد متتح" برطارف بار و
راهی ه دوستان گر ید .چ دی بعد با اوجگیری ج بن ان البی مر م ایاران ،چاون
ل رگرو میهن اشت ،به بشور بازگشت و ر ب ار هموط اان باهطاور پایاگایار و
خستگیناپذیر ر پیروزی ان الت سهم خو را ا ا بر  .او می انست با فضای ناویای
به ایجا شدک میدواند دجربه و آموختههاین را بهپای دو کهای بار و ززمت بری و
به خواستاران آگاهی و دغییر را ر بانونهای فره گی و یگر دشک های ص تای و
سیاسی به یکی پ از یگری ر زال شک گرفتن بو ند و ُمهر و نشان خو را بار
سپهر سیاسی آن روزگار ن ن میز ند ،د دیم ب د .او به ا بیاا و فلسته ازجمله آثاار

شمارۀ ۳۳۱۱
رفیق ازسان طبری عالقه خااصای
اشت .او دش ه و جویای یاا گایاری
"راز عدالت اجتماعی و رم ز ی ات
علمی" بو دا امر آن را ر سارزمایان
بالز ک خو پابهپای مبارزان میه ن
بهپین ببر  .رفیق سیار عاالوک بار
ایاانبااه سااالهااا ر ماادارس و
بیرستانهای ماازنادران مشاغاول
ددری بو  ،م ا ا و پژوهنهایی
متعد نی ر زوزک داریخ و ا بایااا
اشت به هموارک مور دوجه اهاالای
فره و ا ت قرار میگرفت .از او
مجموعه م الههایی متعد ر بتات
فرور ین و فصل امههای بلک ،و چیستا م تشر شدک است .رفیق سایاار
بهع وان شاعر ،نویس دک ،پژوهشگر و مترجم آثاری چشمگیر ار به از
آن جملهاند بتات عرفان ر هاله ،بتات وجلدی داریخ طبرساتاان -بار
اساس بتات مشهور داریخ طبرستان اثر ابن است دیاار -و هاماچا ایان
برگر ان شعرهایی از زبان عربی به فارسی به ر نامه مر م ارگان مرب ی
ز ت دو ک ایران ر سالهای بعد از ان الت بهچاپ رسیدک است .رفایاق
سیار دا پین از ستگیری ر آموزشوپرورش چالوس فعال بو  .پا از
پیروزی ان الت بهمن  ۷۶۵۱و با آغاز ور جدید فعالیت عل ی ز ت داو ک
ایران ،رفیق میرعبدالله سیار به ستور زا ت فاعاالایات هاایان را ر
دشکیالا غیرعل ی پی گرفت و با دمام وجو برای ز ت از هیچ دالاشای
فروگذار نکر و هر آن چه را به ر دوان اشت ر طبق اخالص ناهاا .
ر ار یبهشتماک سال  ۷۶۳۱و ر یورش وم گ مگان زابمیت "و یات
ف یه" به ز ت دو ک ایران ،رفیق میرعبدالله سیار نی مانا اد بسایااری از
همرزمانن ر مازندران باز اشت و به زندان انداخته شد .روزها و مااکهاا
آزار و اذیت و شک جه رفیق سیار برای عمله ظالام هایاچ ساتااور ی
بههمراک نداشت .او با شکیبایی و اعتما بهنتسی ویاژک ،آماوخاتاههاا و
اندوختههای فکریاش را ر جهت با بر ن انن و نی د ویت روزایاه
همب دان و ایجا وزدا و یگانگی بهبار میگرفت .رفیق سیار باهاداهاام
عضویت ر سازمان مختی ز ت دو ک ایران ک سال زکام گارفات باه
چهار سال را گذراند م تها رنتیجه زندانهای وران شاک و هاماچا ایان
صدمههای زندانهای جمهاوری اساالمای ازجامالاه صاحا اهساازی
اعدامهای نمایشی ،آوی ان بر نها یا ر دابوا قرار ا نهاا ،جسام و
جانن آسیبهای س گین یدند .زخم و آثار شکا اجاههاای جااناکااک،
سالها بر جسم و جان رفیق سیار باقی ماندک بو و داا آخاریان روزهاای
زندگی او را رها نکر دا جایی به پا از ساالهاا داحاما مشاکاالا
گوناگون ،دن رنجورش بین از آن دات نیاور و سر انجام برای همیشه با
وستان ،یاران ،خانوا ک و یگر بستگان خوین و اع بر و آناان را ر
غم نبو خو فروبر  .یکی از وستانن ر سوگن چا ایان مایگاویاد:
"یا آوری لحظاا دوهینآمی ی به ر سیاکچالهای جاها امای بار او
گذشت د م را میلرزاند و بغضم را میدرباند ".بااینهمه ،بهقول سعادی:
"عشق آن زدیث نیست ب ل برون شو ".
رفیق میرعبدالله سیار دا آخرین روزهاای زنادگایاش بار انادیشاه و
آرمانهای انسانیاش پای میفشر و استوار و پابرجا ر صتوف ز بان
باقی ماند.
ز ت دو ک ایران رگذشت رفیق میرعبدالله سایاار را باه خااناوا ک و
بازماندگان او و به اعضا و هوا اران ز ت داو ک ایاران ،باه وساتاان و
وستان بشور دسلیت میگوید.
آش ایان و همکاران و فره
یا ش گرامی و راهن پر رهرو با .
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ادامۀ »اپوزیسیون قانونى « و ملتزم ...
سر رگمی شد و فکر بر به قرار است وبارک وزیر نتت شو ! بهرغام ایان
بالهت و ندانمباری قاسمی ر صحن مجل و ارائاه ا ن بارنااماهای
بیسروده برای وزارا راک و شهرسازی و با وجو ساب ۀ ماتاتاضاحان ر
ماجرای گم شدن ب نتتی ر سال  ،۷۶۷۷به این "سر ار سپاهی" سابق
یکی از با درین دعدا ر یهای اعتما ا ک شد!
بههرزال با وجو باندبازیهای ج ازی معمول و نابارآمدی داک داک
اعضای پیش ها ی برای بسب م ام وزارا ر ولت ،میدوان گاتات باه
ولت ابراهیم رئیسی ر شراییی بارش را آغاز میب د به برای رژیم زابم
دمام فرصتها و امکانهای بال و موجو ر رون بشور بهما اظاور زا
بحرانهای چ دوجهی از ست رفتهاند .ر صورا ا امه شرایط ر شاکا
ب ونی ،هر آنچه را هم به این ولت قرار است بهانجام رساناد یاا باتاواناد
انجام هد ،از سیح نازلی از مدیریت پیامدهای این بحرانها فرادر نخواهد
رفت .بدینسان همۀ نگاکها و بحثها ربارک آیا اد بشاور باه مسائالاۀ
دحریمها و پیرو آن به مذابراا مربوط به آن و ضارورا بادکبساتاانهاای
پشت پر جمهوری اسالمی با آمریکا متوجه خواهد شد .ر ایان فارایا اد
ولی ف یه دصمیم گیرند نهایی و رئی جماهاورش هامااها ا با ا اد
ستورهای او خواهد بو  .ر سیح جامعه اعتبار خام های ر م ام دصمیم
گیرند نهایی زیر سؤال رفته و بهشدا ر زال افول است ،زیرا ابثر قریب
بهادتاق مر م ولی ف یه را مسئول اصلی وخیمدر شدن ائامای وضاعایات
بشور می ان د.
ر روز  ۱۱خر ا ماک  ۷۴۱۱شخص ولی ف یه و مجموع ج احهای رون
"نظام" چه اصولگرا و چه اصالحطلب ،با "نه ب رگی" از جانب مار م روبارو
شدند به اثرهای سیاسی آن را ه وز هم ر رون هرم قدرا میدوان یاد.
بهعالوک ،دصمیمهای اولیۀ خیرناک خام های از م ظار یان اساالم ر
پیشگیری نکر ن از واگیری بووید ،۷۷-سپ ستور ابیادش باه ما ا
ورو وابسنهای خارجی ر زمایت از دولید وابسن اخلیای به ر عم
وجو خارجی نداشت ،و سرانجام" ،نرمن شرمگی انۀ" اخیار او ر ماور
اجازک ا ن به ورو وابسن ،میخ یگری بو بر دابوا اعتبار "نمای د خادا
بر زمین" ر سیح جامعه!
دبعاا برآمدک از بحرانها و زساسیت افکار عمومی نسبت باه چارایای
دصمیمگیریهای م جر به وضعیت ب ونی و م صرانن به آنچا اان زاد
با یی رسیدک است به لی دراشیدنها و دوجیهها بر پایه بحثهای ی ای
ر مور ن ن خام های یگر بیاثر شدکاند .شرایط آنچ ان زساس شادک
است به زتی "م ت دین نظام" مان د مصیتی داجزا کها به صرازت باالم
بیشتری ارند و ر م ام "اپوزیسیون ملت م به و یت" ه وز هم یکتاداوری
زابم و اسالم سیاسی را استحالهپذیر می ان د زا بهصرازت از "رهبری"
میخواه د پاسخگو باشد .هرچ د این س خ از "اپوزیسیون قانونی" و بارای
نمونه مصیتی داجزا ک ر سخ ان اخیرش ر بالت هاوس ،مساائا ر
مور ً "رهبری" را طوری میرح میب د به انگار دصمیمهای "اشاتابااک" او
صرفا برآمدک از اطالعرسانی اشتباک به شخص خاما اهای اسات .ر ایان
اردباط برای مثال داجزا ک نگران است به یگران شاید "رهباری" را قاانا
"اقاتاصاا
ب د به دا چ دماک یگر میدوان بمب ادمی ساخت یا مایداوان
ً
م اومتی" را عملی بر  ،و بر این اساس "رهبری" ستور هاد باه فاعاال
نیازی به مذابرک با آمریکا برای بر اشتن دحریمها نیست!
هرچ د بسانی مان د ابوالتض قدیانی با جسارا و بادون زسااباگاری
های داج زا ک ،مددها پین ،قیقدر ،و صریحدر م ام ولی ف یه را مسائاول
اصلی دصمیمهای ویرانگر انستهاند و آن را زیار ساؤال بار ک اسات.
بههرزال دأم برانگی این است به آستانۀ ابراز انت ا ها به لی فشار مار م
از پایین ر بین "اپوزیسیون قانونی" دا زد اشار مست یم به "رهبری" رسیدک
است.
ًشواهد اما نشان می ه د به سران رژیم و یت ف یه و ستگاک ام یاتای
فعال اینگونه بحث و انت ا ها به دصمیمهای "رهبری" را خیرناک ارزیابای
نمیب د و فعالیت انترا ی "اپوزیسیون قانونی" ر مکانهای ب ترلشدنی
مان د بالت هاوس را دحم میب د .چون آنان می ان د هارگااک ماحاور
قدرا -ولی ف یه -ر زکومت اسالمی بهواسیۀ اوجگیری خی ش دو کها
و آمدن ُمست یم مر م به صح ه ر خیابانها ،بارخانهها ،و انشاگااکهاا
بهخیر افتد و بازهم سربوتهای خاونایان ضاروری و عامالای شاوناد،
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"اپوزیسیون قانونای"
با داوجایاه ضارورا
"زااااااااااتااااااااااظ
اصالحطلبی" ،یگر
بار و ر عم سابت
خواهد ماند.
"اپاااوزیسااایاااون
قانونی" ما امی باه
به ولی ف یه مالاتا م
اساات نااماایدااوانااد
بهصورا مست ر
یک ز ت سایااسای
نیرو سازمان هی ب د ،ب ابراین بین از زضوری فر ی ر اداقهای بالت هااوسای
بار بیندری نمیدواند از پین ببر  .ماتاوساط داعادا شا اونادگاان ر ادااقهاای
"اپوزیسیون قانونی" و زتی برای بسانی مان د داجزا ک روندی ن ولی پیدا بر ک اسات،
زیرا ج بحثها و انت ا های ً دکراری" ،چه باید بر ؟" ربارک خواستهاای با اونای
مر م میرح نمیشو  .اصو "اپوزیسیون قانونی" از یادگااهای راساتگارایااناه باه
بحرانهای اقتصا ی-اجتماعی برخور میب د .اعضاین ج دئوریبافی و عاوا
مر م به صبر و شکیبایی ر فرای د بیانتهای "اصالحطلبی زکاوماتای" ،یاعا ای ر
انتظار استحاله شدن زکومت اسالمی آنهم از راک نصیحت و "پاسخگو بر ن" ولای
ف یه ماندن ،موضوع دازکای را ع وان نمیب د .این بساان هاماان اساتاد لهاای
گذشته است به نهد ها بر اساس آن چی ی اصالح نشدک ،بلکه ر هر ورک وضعایات
بددر هم شدک است.
دجربۀ ناپایدار بو ن و از ست رفتن همان رفرمهای نیمب د ر  ۱سال ور ولات
اصالحطلبان زکومتی و ظهور رویکر ی بهشدا ضد موبرادیکدر یع ی "زکومات
یکدست" اصولگرایان با پشتیبانی بام ”رهبری“ و دکرار وبار این فرای د -این باار
با گمار ک شدن رئیسی ،قالیباف ،و اژکای ر ر س سه قوک -بر عبث و مخارت باو ن
دوهمآفری ی نسبت به "اصالحطلبی" بر اساس نصیحت و پاسخگو بر ن "رهاباری"
ُمهر دأیید یگری باشد و مصداق این شعر معروف رو بی است به "هربه ُ
ناماخات از
گذشت روزگار /نی ناموز ز هیچ آموزگار".
ز ت دو ایران بر این واقعیت دأبید بر ک است به لی ب یا ی وضعیت ب اونای
بشور و عام مسدو ب دک برونرفت از آن برآمدک از وجو و عملاکار زاابامایات
رفاتاارهاای
میلق و یت ف یه است .د لی ا ن این فرای د به اخالق یاک فار و
ً
شخصی علی خام های و ای که ممکن است به او اطالعاا اشتباک می ه د ،عاماال
دوهمزایی و گری از واقعیتها است.
ما امیبه زابمیت میلق و یت ف یه ،یع ی وجاو یاکاتااداوریای یا ای ،از
چارچوت دصمیمگیریها برای شئون اصلی بشورمان طر نشو  ،روناد قاها ارایای
وضعیت اقتصا ی ،اجتماعی ،و سیاسی بشور ا امه خواهد اشت .زتی ر صاورا
ستور ولی ف یه برای بازگشت به مذابراا برجام و دختیف یافتن دحریامهاا ،ولات
رئیسی ر بهترین صورا د ها مدازمانی بوداک میدواند فشار بمرشکن بر وض ابثر
قریببهادتاق مر م را مدیریت ب د .دمام شواهد زابی از آن د به وضعیت ما ی طب ه
بارگر و یگر یههای ززمتکشان و فرو ستان هرروز وخیمدر از روز پین خواهد شد
و امکان سربوتهای خونین زکومتی افا ایان خاواهاد یاافات .ر ایان اردابااط
"اپوزیسیون قانونی" دأثیری بر دحو ا نخواهد اشت و ر انتها یا محو خواهد شد یاا
ر راک "زتظ نظام" گام خواهد ز دا از آن استتا ک اب اری شو .
ب د ناف رژیم و یی و ب ای آن به سرشت طب ادی "اقتصا سیاسای" بشاورماان و
عملکر آن وص است ،رعینزال همین اقتصا سیاسی نااعاا ناه خاو ریشاه
اصلی بحرانهایی هست و ر آی دک خواهد بو به ر برابر "نظام" قد علم میبا ا اد.
اینچ ین واباویها ر واقعیتهای بشورمان و برخور جدی به وضعیت مار مماان
ر استد لهای ایرکوار و بحثهای اغ و طاو نای ادااقهاای باالت هااوسای
"اپوزیسیون قانونی" جایگاهی ندارند.
بخن ب رگی از جامعه به این واقعیت آگاک شدک است به زابمیت میالاق و یات
ف یه و فص الخیات بو ن دصمیمهای این نها سد راک گرگونیهای ب یا ی بهنتا
جامعه و مر م است .ازاینروی ،ز ت دو ایران بار یگر دأبید میب د بهجای امایاد
بستن به نصیحتپذیری و پاسخگو شدن "رهبری" ،با زاماایات از اعاتاراضهاای
بارگران ،بارم دان ،بازنشستگان ،و فرو ستان و پیوند با اعاتاراضهاای مادنای و
آزا یخواهانه ر راک دغییر ا ن دوازن نیرو به نت ج بن مر می" ،اسالم سیاسی" و
جایگاک زابمیت میلق و یت ف یه را میبایست بهچالن طلبید.
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ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى ...
ه اران زندانی سیاسی ر دابستان  ،۷۶۳۱از جمله پروندک شخص اباراهایام
رئیسی،به جرم ن ض پیگیار زا اوق بشار ،باه باوشان خااناوا ک هاای
جانباختگان ،مخصوصا ما ران خاوران ،از ات ،سازمان هاا و نایاروهاای
مترقی ،و مدافعان ز وق بشر از بایگانی ها و داریک خانه های رژیم بایارون
آمدک و ا خواهی آن به یک خواست همگانی دبدی میشو .
انتشار صحبتهای آیتالله زسینعلی م تظری ر مار ا  ،۷۶۷۵باه
مربوط به جلسه او ر داریخ  ۱۴مر ا  ۷۶۳۱باا ”هایائات مارگ“ اعا امای
زکومت اسالمی به زندانها شام زسینعلی ّنیری زابم شرع ،ماردضای
اشراقی ا ستان ،مصیتی پورمحمدی نمای دک وقت وزارا اطاالعااا ر
زندان اوین ،و ابراهیم رئیسی معاون ا ستان بشور بو  ،روش گر مااهایات
پلید و ضدانسانی زابمان جمهوری اسالمی است .ر آن جالاساه ،آقاای
م تظری اعدامهای زندانیان سیاسی را ب رگدرین ج ایتی میخواناد باه ر
جمهوری اسالمی دا آن زمان شادک و خایاات باه زااضاران مایگاویاد:
"میخواهم  ۵۱سال یگر برای آقای خمی ی قضاوا نک د و بگوی د آقاای
خمی ی یک چهرک خونری  ،ستاک و فتاک بو ؛ و به نظر من ،این ب رگدرین
ج ایتی است به از ّاول ان الت دا زا ر جمهوری اسالمی شدک است و ر
داریخ ،ما را محکوم می ب د ...و شما را ر آی دک ج ء جا اایاتاکااران دااریاخ
مینویس د( ".دأبید از ماست)
نکتۀ مهم و قاب دوجه ر برخور سران و سخنگویان رژیم و یت ف یه باا
این س د مهم داریخی ،فاع بیچونوچرای آنها از اعدامها و بشتار جماعای
است به بسیاری از آنها ر بیدا گاکهای جمهوری اسالمای
زندانیان سیاسی ّ
به زندانهای رازمدا محکوم شدک و ر زال گذراندن ورک زنادان خاو
بو ند .سران و مسئو ن رژیم و یی ر دمام این سالها با فاع بر ن از ایان
عملکر ج ایتکارانه ر عم نشان ا کاند به دا این زکومت جه و ج ایات
ر قدرا است ،این شیوک برخور سربوبگرانه و خونیان باا گارانادیشاان و
مبارزان راک آزا ی همچ ان ا امه خواهد یافت.
علی خام های ر م ام ریاستجمهوری وقت ،با ا ّ عای ای که افرا ر ب اد
با افرا ی همکاری بر کاند به ست به اقدام مسلحانه ر دجاوز به مرزهاای
جمهوری اسالمی ز کاند ،ر یدار با انشجویان گتت” :مگر ماا ماجاازاا
اعدام را لغو بر یم؟ نه! ما ر جمهوری اسالمی ماجاازاا اعادام را اریام
برای بسانی به مستحق اعداماند ...این آ می به داوی زنادان ،از اخا
زندان با زرباا م اف ین به زمله مسلحاناه بار ناد باه اخا مارزهاای
جمهوری اسالمی ...اردباط ار  ،او را به نظر شما باید براین ن ا و نابااا
ببرند؟ اگر اردباطن با آن ستگاک مشخص شدک ،باید چه باارش بار ؟ او
محکوم به اعدام است و اعدامن هم میب یم .با این مسئلاه شاوخای باه
نمیب یم( “...روزنامه رسالت  ۷۳آذر (۷۶۳۱
محمد جوا ریجانی بیر "ستا ز وق بشر قوک قضائیاه" ،باه ر ساال
 ۷۶۳۱معاون علی اببر و یتی وزیر امور خارجه بو  ،نی ر مصاازاباهای باا
بانال  ۱بیبیسی ( ۱۴بهمن  )۷۶۳۱ر پاسخ به این سؤال خبارناگاار ”باه
اعدام از این نوع وجو اشته است؟“ ر بمال قساوا از جمله گاتات:
چد
ً
”من قی ا نمی انم .فکر نمیب م دعدا زیا ی باشد ...ه ار نتار ،و ها ار
نتر ،چی زیا ی نیست .ما و میلیون افغانی و بین از نیم میلیون عراقای را
غذا می هیم ...ما افرا ی را ر زندان اشتیم به متهم به فعالیت مسلحاناه
علیه بشور بو کاند .آنها ر انتظار بو کاند و ه وز هم هست د داا باه رساتای
محابمه شوند و ممکن است به مجازادشان اعدام باشد“.
برخالف روغپر ازیهای رهبران رژیم ربار لایا بشاتاار زنادانایاان
سیاسی ،واقعیت این است به ر جریان این ج ایت خونین ،ها اران دان از
اعضا و هوا اران سازمان مجاهدین خلق ،ز ت دو ایران ،سازمان فداییان
خلق ایران (ابثریت) ُ ،فداییان اقلیت ،راک بارگر ،و یگر نیروهای متارقای و
ملی از جمله مبارزان بر اعدام شدند به هیچ ربیی باه عامالایااا "فاروغ
جاویدان" سازمان مجاهدین خلق ایران نداشت د.
آیتالله م تظری ر خاطراا خو اشارک میب دّ :
ّ
ماحارم شاد .مان
"اول
آقای ّنیری به قاضی شرع اوین و آقای اشراقی به ا ستاان باو و آقاای
رئیسی معاون ا ستان و آقای پورمحمدی به نمایا ادک اطاالعااا باو را
محرم است .زداق ر ّ
خواستم و گتتم اآلن ّ
محرم از اعدامها سات ناگاه
ّ
اعادام
ارید ،آقای نیری گتت" :ما دا اآلن هتتصد و پ جاک نتر را ر داهاران ک
ویست نتر را هم به ع وان سر موض از ب یه جدا بر کایم .بالاک
بر کایم ،ک
ای ها را هم بک یم ،بعد هر چه بترمایید ".ر بتات خاطراا آیتالله م تظاری
آمدک است به بعد از صدور فرمان خمی ی ،بایان  ۱۱۱۱داا  ۶۱۱۱دان از
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زندانیان سیاسی اعدام شدند.
هممیه ان گرامی!
ز ت دو ایران ر جریان ”فاجعه ملی“ بشتار زندانیان سیاسی ،صدها دان
از رهبران ،با رها ،و اعضا و هوا اران خو را به استوار و سربل د ربرابر هیئت
مرگ زکومت اسالمی ایستا ند و زاضر به ابراز ان جار از افاکاار و عا اایاد و
مبارزک خو نشدند ،از ست ا  .ر میان اعدامشادگاان داو کای گاروهای از
برجستهدرین مبارزان راک آزا ی ،پوی دگان صا ق ج بن آزا یخواهی میهن ما
و بسانی به بیست و پ ج سال از عمر خو را ر زندانهای ستمشاهی ساپاری
بر ک بو ند ،شماری از با رهای برجسته ج بان باارگاری ،ناویسا ادگاان و
مترجمان و متتکران و ه رم دان برجسته و آزا ک ایران ،افسران میهن وست و
مدافعان ز وق زنان ،فعا ن ج بن جوانان و انشجویی بشور ،و ززمتکشان
از سراسر بشور بو ند به خواستی ج بهروزی ایران و دح ق آزا ی ،است الل و
عدالت اجتماعی نداشت د.
ر سی و سه سال گذشته ،ز ت دو ایران همراک با ه اران خانوا ک اغادار
قربانیان این فاجعه ،هموارک خواهان روشن شدن گوشههای ه وز داریکمانادک
این فاجعه ،روشن شدن ز ی ت ربارک شمار واقعی اعدامشدگاان ،ناام آناهاا،
وصیت نامه ،مح فن آنها ،لی بشته شدنشان و همچ یان ماحااباماه و
مجازاا سازمان ه دگان ،آمران و ُمجریان این ج ایت هول اک بو ک است.
همانطور به آیتالله م تظری به رستی پینبی ی بر ک بو و نیروهای ملی
و آزا یخواک بشور نی از همان فر ای روشن شدن این ج ایت هول اک اعاالم
بر ند ،نام خمی ی و دمامی سران رژیم و ژخیمانی همچون رازی ی ،رئایاسای،
ّنیری ،اشراقی ،و پورمحمدی ر داریخ میهن ما به ع وان ج ایاتاکااران دااریاخ
معاصر میهن ما ثبت شدک است.
هممیه ان گرامی!
ر هتتههای اخیر همچ ین فیلمهای دکان ه دکای از رفتار غایارانساانای
م وران انساننمای رژیم و یت ف یه ر زندان اوین با محکومان و زندانیان ر
فضای مجازی انتشار یافت به سخنگویان زکومت اسالمی بعد از انکار اولیاه
آنها و خو را به ندیدن و ندانستن ز ن ،با خرک ناچار شدند اقرار ب د باه ایان
فیلمها واقعی است و گوشۀ بوچکی از فجایاعای را نشاان مای هاد باه ر
زندانهای جمهوری اسالمی ادتاق میافتد .نکتهای به رساناههاای گاروهای
زکومتی به آن اشارک نکر ند این واقعیت بو به این رفاتاار ضادانساانای ،باه
اب ون هههاست ر زندانهای "نظام نمونه جهان" پدیدکای عا ی اسات ،از
جمله ر سالهای اخیر زیر نظر ابراهیم رئیسی و غالمزسین محس ای اژکای
ر م ام "قاضیال ضاا" پیشین و ب ونی جمهوری اسالمی ر جاریاان باو ک
است.
رخدا های ماکهای اخیر ،از جمله نماین شکست خور برگماری ابراهایام
رئیسی به ریاستجمهوری به با ر ی ”نه“ قاط میلیونها ایارانای و داحاریام
هماه نیروهای مترقی و آزا یخواک بشور روبرو شد ،نشان ا ّبه ف اط باا
مبارز سازمانیافته و متحد میدوان رژیم و یت ف یه را به چالن جدی بشیاد.
دح ق خواستهای ما ران خاوران و همه خانوا کهای جانباختگاان فااجاعاه
ملی بشتار  ،۷۶۳۱از جمله محابمه ُمجریان این ج ایت مرگبار ،ف ط با مباارزک
سازمانیافته برای پایان ا ن به نظام سیاسی ب ونی ممکن است .بدون ادحا
عم نیروهای ملی ،آزا یخاواک و ماوبارادایاک بشاور ،بادون دادارک و
سازمان هی ج بن سراسری مر م جان به لب رسیدک ،رژیم و یات فا ایاه و
رهبری آن همچ ان به سیاستها و رفتارهای ضدانسانی و ج ایتکااراناه خاو
ا امه خواهد ا .
ز ت دو ایران همراک با ما ران خاوران ،ما ران ا خواک بشته شدگان ۷۳
و  ۷۱و همه ما رانی به ر سیاک چالهای رژیم فرزندان لیر و مبارز خاو را از
ست ا ک اند ،خواهان دشکی بمیته ز ی ت یات برای روشن شدن ز ایق و
رسیدگی به دمامی خواستهای خانوا ک ها است.

یا شهیدان فاجعه ملی و همه شهیدان راک آزا ی و عدالت اجتماعی گرامای
با !
رو بیکران بر همه خانوا ک های جانباختگان ،به لحظه ای از افشای ایان
ج ایت ضد بشری باز نایستا ند
ز ت دو ک ایران خواهان ازا ی بیدرن همه زندانیان سیاسی و عا ایاددای
است!
پین به سوی گذار از یکتادوری و برقراری زابمیت ملی و موبرادیک!
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
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ٔ
پیرامون گزارش تازه هیئت بیندولتى تغییرهاى
آبوهوایى

خود ماست
آینده در دستان
ِ

ارزیابی هشدار ه دک هیئت بین ولتی دغییرهای آتوهوایی )(IPCCزابای از آن
است به گازهای گلخانهیی بیدر ید عام اصلی آتوهوای غیرمتعارفی است به شاهد
آن هستیم؛ ّاما بشورهای جهان ه وز هم میدوان د از وقوع بددرین پیامدها جلاوگایاری
ب د.
دازکدرین گ ارش علمی هیئت بین ولتی دغییارهاای آتوهاوایای )(IPCCباه روز
وش به  ۷۱مر ا م تشر شد ،واقعیت نگرانب دکای از آی دک زیاا بشر و زیساتباوم
روی زمین را نشان می هد .این گ ارش البته اشارکای باه ناظاامهاای اجاتامااعای-
اقتصا ی بشورها ندار  ،و از ارائه راکز مشخص برای معکوس بار ن روناد جااری
گرماین زمین پرهی میب د ،چون بارش محدو به ارزیابی علمی واقاعایات ماوجاو
است .ولی برای فعا ن سیاسی و اجتماعی روشن است به اماروزک سارماایاه اری باا
استثمار م اب طبیعی زمین به سو خو  ،برک زمین را به جایی رساندک است به ویارانای
آن ،زیاا نوع بشر را دهدید میب د .ویرانی مح های سکونت انسانهاا ،سایا هاا و
خشکسالیها و سونامیها ،بیماریهای جدید ،اسیدی شدن اقیانوسها ،آدانساوزی
گستر ک ج گ ها ،از بین رفتن باورنکر نی گونههای گیاهی و جانوری روی زمایان ر
م یاس میلیونی ،و پدیدک مهاجران زیستمحییی ،از پیامدهای عمدک گارماایان ّ
جاو
زمین به ست نوع بشر ر نیایی است به به طور عمدک زیر سلیه سرمایه اری اسات.
آنتونیو گودرش ،بیرب سازمان مل متحد ،میالب م تاشار شادک ر گا ارش اخایار
IPCCرا ”نشانه قرم برای نوع بشر“ خواند.
سرمایه اری به انگی کاش سو و انباشت سرمایه به هر وسیله ممکن است ،ف ط باه
همین فکر میب د .سو کورزی نظام سرمایه اری و غارا م اب طبیعی جاهاان ،داولایاد
اضافی با هایی به نه نیازی به آنهاست و نه ابثریت مر م قدرا خرید آنها را ارند ،از
ُمد انداختن عمدی و دولید با های نو برای دداوم فروش و بسب سو  ،نظامیگری و به
راک انداختن ج های ویرانگر ،گسترش زم ون ر جهانیسازی سارماایاه اری و
اف این مصرف سوختهای فسیلی/برب ی ،و رقابت وزشیانه و ”رشد ائمی نامحدو
“برای ب ای سرمایه اری ،ر زالی به م اب طبیعی دجدیدپذیر محدو ند ،جان و زندگی
میلیار ها انسان و مجموعه زیاا بر روی برک زمین را به خیر انداختاه اسات .زاتاظ
محیطزیست و نجاا زندگی بشر بر روی برک زمین ر دضا با ا امه سرمایه اری اسات.
زربت به سوی سوسیالیسم و اولویت ا ن به زتظ زیستبوم و زایااا انساانهاا ر
م اب سو کورزی و ویرانی سرمایه اری ،د ها راک به جلو است.
ر اردباط با گ ارش اخیر  ،IPCCمجله علمی بینالمللی هتتگی نیچر ”(طبیعات )»
میلبی م تشر بر ک است به درجمه فارسی آن را ر ای جا میخوانید.
زمین گرمدر از آن است به ر  ۷۱۵,۱۱۱سال گذشته بو ک است
بر اساس گ ارش هشدار ه دک یکی از سازمانهای دخصصی سازمان مل متحد ر
مور وضعیت علوم آتوهوایی ،ا امه وابستگی جامعه امروزی بشار باه ساوخاتهاای
فسیلی/برب ی ،ر زال گرم بر ن جهان با سرعتی است به ر  ۱۱۱۱ساال گاذشاتاه
بیساب ه بو ک است ،و پیامدهای آن را از هام ابا اون باه صاورا خشاکاساالایهاا،
آدنسوزیهای ج گلی ،و سی های بیساب های میبی یم به ر زاال ویاران بار ن
مح زندگی و سکونت بشر ر سراسر جهان است .دازکدرین ارزیابی ”هیئت بین ولاتای
دغییرهای آتوهوایی ) “(IPCCوابسته به سازمان مل متحد این است به اگر اناتاشاار
گازهای گلخانهیی به همین صورا ا امه یابد ،اوضاع از ّاین هم بددار خاواهاد شاد ،و
بهصرازت هشدار می هد به آی دک سیارک زمایان داا زاد زیاا ی باه دصامایامهاا و
انتخاتهای بشر امروزی بستگی ار .
ژوبین ژان  ،اقلیمش اس سازمان محیط زیست بانا ا ر دورنتو ،ر استان انتاریاو ،و
یکی از نویس دگان اصلی هماه ب دک ددوین گ ارش م بور به ر روز  ۷اوا (۷۱
تشر شد ،میگوید” :شواهد این موضوع همهجا هست :اگر بااری ناکا ایام،
مر ا ) م ً
اوضاع واقعا بد خواهد شد».
این گ ارش به طی چ د سال با همکاری بین از  ۱۱۱انشم د دهیه و ددویان شادک
است ،و ر نشستی مجازی به هتته پین برگ ار شد به دأیید نمایا ادگاان  ۷۷۵ولات
رسید ،نخستین گ ارش از سه گ ارشی است به به ارزیابی وضاعایات گارگاونایهاا و
دغییرهای آتوهوایی و هدفگذاریهای زم برای باهن این دغیایارهاای زیااناباار و
سازگار بر ن بار و زندگی بشر با آن اختصاص ار  .این گ ارش -به بخشی از ششمین
ارزیابی آتوهوایی IPCCاز سال  ۷۷۷۱دا ب ون است -بمتار از ساه مااک پایان از
برگ اری نشست ب رگ بعدی سران ولتها ر مور وضعیات آتوهاوایای جاهاان ر
گالسکو ر بریتانیا م تشر شدک است .ر آن نشست ،ولتها این فرصت و اماکاان را
خواه د اشت به دعهد ه د به مسیر ب ونی را معکوس ب ا اد و اناتاشاار گاازهاای
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گلخانهیی خو را باهن
ه د.
به گتته والری ماساون
 لموا ،اقلیامشا ااسآزماااایشاااگااااک عااالاااوم
و
آتوهاااااااااوای
محیطزیست ر گایاف-
سور-ایوا ،فارانساه ،و
رئی مشترک بارگروک علوم فی یکی به مسئولیت دهیه گ ارش ب ونی
را اشته است ،اگر می ان انتشار خالص جهانی گازهای گلخانهیای داا
زدو سال  ۱۱۵۱به صتر رساندک شو [یعا ای ما ادار اناتاشاار گااز
گلخانهیی برابر با م داری باشد به از می ان داولایاد ماوجاو بااساتاه
میشو  ،یا با استتا ک از رختباری و جا اگا بااری و روشهاای
ص عتی بربنز ایی از ّ
جو زمین ز و ک میشو ] -هدفی به بسیاری از
بشورها ر سال گذشته به آن متعهد شدند -پ از آن جهان میدواناد
به هدف دعیین شدک ر دوافق پاری  ۱۱۷۵برسد و گارم شادن بارک
زمین ر قرن بیستویکم را به  ۷۸۵رجه سلسیوس با دار از ماای
زمین ر ورک پیشاص عتی [قرن هجدهم میال ی] محدو با اد .او
میگوید” :آتوهوایی به ما ر آیا ادک داجارباه خاواهایام بار باه
دصمیمهای ب ونی ما بستگی ار ».
داغ شدن ٔ
کره زمین
میانگین جهانی مای سیح زمین ر م ایسه با میانگین این ما ر
فاصله سالهای  ۷۱۵۱-۷۷۱۱ر زادو  ۷۸۷رجاه سالاسایاوس
اف این یافته است -می انی به از  ۷۱۵,۱۱۱سال پین ،یع ی از قابا
از اخیردرین عصر یخب دان ،یدک نشدک است .این ف ط یکی از ز اایاق
بیپر کای است به همراک با گ ارش  ،IPCCر خالصه م تشار شادک
برای سیاستگذاران ذبر شدک است.
ارزیابی بلی این گ ارش بر اهمیت مشخص بار ن ایان ماوضاوع
دأبید ار به اگر رها بر ن گازهای گلخانهیی ر ّ
جو به همین صورا
ا امه یابد مای میانگین زمین چ در اف این خواهد یافت .این گ ارش
قاب اعتما درین پینبی ی برای قارن بایاساتویاکام را ر اخاتایاار
انشم دان آتوهوایی قرار می هد .یکی از معیارهاای بالایادی باه
پژوهشگران برای رسیدن به پینبی یهای عالامای خاو اساتاتاا ک
میب د ”زساسیت آتوهوایی “ است ،یع ی این معیار به با و-بارابار
شدن غلظت یا چگالی ی ابسید بربن ر ّ
جو زمین ر ما اایساه باا
می ان این گاز ر ّ
جو زمین ر ورک پیشاص اعاتای ،هاوای زمایان ر
ّ
رازمدا چ در گرم خواهد شد .اگرچه بهترین برآور IPCCها اوز ۶
ّ
رجه سلسیوس باقی ماندک است ،اما گ ارش دازک این هیئت در یاد ر
این رقم را بمتر بر ک و با استتا ک از شواهدی مان د آمار و اطاالعااا
آتوهوایی ثبت شدک ر عصر امروزی و باستانی ،بازک ازتمالای ماای
میانگین را به  ۴–۱۸۵رجه سلسیوس محدو بر ک است .ر ارزیاابای
آتوهوایی قبلی IPCCبه ّ ر سال  ۱۱۷۶ما اتاشار شاد ،ایان باازک
زساسیت فراخدر بو و ر زد  ۴۸۵–۷۸۵رجه سلسیوس گ ارش شدک
بو .
این د در شدن بازک زساسیت آتوهوایی ،اعتاماا و اطامایا اان
انشم دان به پینبی یهای خو ر مور آنچه را به ر صورا وقاوع
س اریوهای متتاوا بر روی زمین رخ خواهد ا  ،اف این می هد .بار
اساس گ ارش  ،IPCCبه ع وان مثال ر س اریوی انتشار معتدل ،باه
ماای
دتاوا اندبی با الگوهای دوسعه جهانی امروزی ار  ،میانگیان
ً
 ۶۸۵–۱۸۷رجه سلسیوس اف این خواهد یافت .این بازک بامال
جهانی ّ
بیشتر از زد  2–۷۸۵رجه سلسیوس است به به ع وان هدف ،داوساط
بشورهایی دعیین شد به دوافق آتوهوایی پاری را ّر ساال ۱۱۷۵
امضا بر ندٰ .
زتی ر این س اریو به ولتها به طور جدی و ضارباتای
انتشار گازهای گلخانهیی خو را قی با ا اد ،گا ارش داازک IPCC
پینبی ی میب د به مای جهان به ازتمال زیا ر سالهای آدی ،از
آستانه  ۷۸۵رجه سلسیوس خواهد گذشت ،و پ از آن ،ر اواخار
قرن میال ی ب ونی ،به زیر این رقم باهن خواهد یافت.
مایسا روخاس ،از نویس دگان اصلی هماه ب دک این گا ارش و
مدیر مرب پژوهنهای آتوهوایی و داتآوری انشاگااک شایالای ر
سانتیاگو میگوید” :آیا ه وز هم میدوان گرماین زمایان را باه ۷۸۵
رجه سلسیوس محدو بر ؟ پااساخ
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ادامۀ نشست همبستگى با مردم افغانستان ...
معاون شعبه روابط بین المللی و ستیر سابق این بشور ر ایران ،مجارستاان
ر بمیاتاۀ
و ادیوپی ،رفیق بتر عبدالله نایبی ،مسوول سابق بخن فره
مرب ی ز ت موبرادیک خلق افغانستان و رئی ب ونی ز ت ناویان مار م
افغانستان ،رفیق شهین وستدار ،نمای د دشکیالا موبرادیک زنان ایاران
و رفیق محمد امیدوار ،سخ گوی بمیتۀ مرب ی ز ت دو ایران سخ ارانای
بر ند و به پرسن شربت ب دگان ر جلسه پااساخ ا ناد .بارای اطاالع
خوان دگان ”نامۀ مر م“ متن سخ رانی رفیق امیدوار و رفیق شهین وستادار
ر زیر رج می شو :
متن سخنرانی رفیق امیدوار
با سالم به همه شربتب دگان و زضار گرامی و ساخا اراناان عا یا ًو
محترم .اجازک بدهید با ابراز همبستگی با مر م رنج یدک افغانستان ،خصوصاا
با قربانیان زملۀ دروریستی و ج ایتکارانه یروز به جان کها انسان بیگ اک را
گرفت صحبتهایم را شروع ب م .این زملۀ ضد انسانی به مر می به دالش
میبر ند خو شان را از یوغ زکومت طالبان نجاا ه د ،بینازپین نشان
ه د ابعا فاجعهای است به مر م افغانستان امروز با آن رو بهرو هستا اد.
اخالای و
همانطور به میلعید ،افغانستان ن یک چهار هه باه جا ا
خالتهای مخرت امپریالیسم و اردجاع م ی های گرفتار اسات .باازگشات
طالبان به قدرا پ از گذشت بیست سال ،برای مر م افغانستان و هاماه
نیروهای مترقی و موبراا ر م ی ه ما فاجعهای با رگ اسات باه باایاد
به قت و با هوشیاری با آن بهم ابله برخاست.
ارزیابی قیق و واق بی انه شرایط فاجعهبار ب ونی ر افغانستان بدون رک
قیق سیاستهای امپریالیسم آمریکا ر م ی ۀ خاورمیانه ر هههای اخیر
امکانپذیر نیست .همانطور به می انیم ،ر ژوئیه [ ۷۷۱۷دیرماک ،]۷۶۵۱
یع ی بمی بعد از پیروزی ان الت بهمنماک  ۷۶۵۱ر ایران ،جیامای بااردار،
رئی جمهور وقت آمریکا ،فرمان ا ن بمکهای پ هانی به م وران سایاا
ساخته بهم ظور سرنگونی ولت مترقی و مر می ز ت موبارادایاک خالاق
افغانستان را صا ر بر  .صدور این فرمان پین از ورو نایاروهاای اداحاا
شوروی به افغانستان برای بمک به ولات افاغاانساتاان و ر پااساخ باه
مداخلههای خارجی ر افغانستان بو  .از سال  ،۷۶۵۷ /۷۷۱۱یع ی زماانای
به رونالد ریگان ،نام ز ت جمهوریخواک رئی جمهور آمریکا شد ،جا ا
اعالمنشدکای دمامعیار از سوی امپریالیسم بر ضد ولت درقیخواک و مر می
افغانستان آغاز شد .زملههای گروکهایی دروریستی و م ورانی مسلح بهناام
"مجاهدین" به بو جه و سالح آنان را ولت آمریکا و بریتاانایاا و زااباماان
مردج م ی ه ازجمله عربستان و ستگاک ام یتی ولت پاابساتاان داأمایان
میبر ند آغاز فاجعهای بو به نهد ها افغانستان را از راک پیشرفات و دارقای
اجتماعی ور بر بلکه ج و دروریسم را به یکی از مشخصههای ثاابات و
روزمرک زیاا مر م ر افغانستان دا بهامروز دبدی بر .
با پیروزی ان الت بهمن  ۵۱ر ایران و همچ ین پیروزی انا االت ثاور ر
افغانستان امپریالیسم جهانی بهسربر گی امپریالیسم آماریاکاا نسابات باه
ایجا مان هایی ر برابر هدفهای استرادژیکن ر م ی ه
باهن نتوذش و ً
خاورمیانه و خصوصا ر خلیج فارس و زکومتهای ستنشاندک و اردجاعی
آن همچون عربستان سعو ی ،عراق ،و بشورهاای عاربای خالایاجفاارس
بهشدا نگران بو  .ادتاقی نبو به امپریالیسم ر ب ار ج اعالم نشدک ر
افغانستان ج ایران و عراق را نی برای متوقف بر ن انا االت ایاران باه
ست زکومت یکتادوری صدام زسین بهراک انداخت.
هدف راهبر ی امپریالیسم ر م ی ه سرنگون بر ن خشونتآمی ولات
ز ت موبرادیک خلق افغانستان و متوقف بر ن اصالزاا اقتاصاا ی ر
زال انجام ر آن بشور و همچ ایان ما احارف بار ن انا االت ایاران از
هدفهای مترقی و مر می آن و ر انتها شکست آن بو .
با زملههای دروریستی ال اعدک ر روز  ۷۷سپتامبر  ۱۱۱۷/۱۱شهریورمااک
 ۷۶۱۱به برجهای مرب دجارا جهانی ر نیویورک ،امپریالیسم فرصتی داازک
یافت دا زضور مست یم و گستر کاش ر م ی ه را با شددی بیشتار افا ایان
هد .بدین دردیب ائتالف نیروهای نظامی بشورهای گوناگون بهساربار گای
آمریکا و بریتانایاا ،افاغاانساتاان را ر ناوامابار  / ۱۱۱۷آباان -آذرمااک
۷۶۱۱بهاشغال رسمی خو رآور  .بر اساس آخرین برآور ها ه ی ه اشاغاال
رسمی افغانستان از سوی آمریکا و یگر بشورهای غربی از  ۷۶۱۱دا ۷۴۱۱
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ر زدو و ه ار میلیار ر بو ک است به از جایاب مار م بشاورهاای ایان
ائتالف به جیب مجتم های نظامی -ص عتی -خدمادی امپریالیستی ریاخاتاه
شدک است .ر این اشغال و سیاستهای مداخلهجویانه ،کهاا ها ار ناتار ر
افغانستان ،و همچ ین ه اران نتر از نیروهای نظامای ولاتای و خصاوصای
اشغالگران ،جان خو را از ست ا ند یا آوارک شدند.
نکته یگری به ر ارزیابی سیاستهای امپریالیسم ر م ی ه اهمیات ار
ُبعد ایدئولوژیک این اشغال و مداخله باو ک باه ماباارزک آشاکاار و خشان ًباا
اندیشههای چپ و مترقی و همیاری با اندیشههای قرونوسیایای -خصاوصاا
د ویت عملی "اسالم سیاسی" ر م ی ه -است .اجازک بدهید بهاین نکاتاه هام
اشارک ب م به بر اشت امروزین ما از "اسالم سیاسی" برابر و مترا ف بو ن آن با
"ب یا گرایی اسالمی" است .بر این اساس" ،اسالم سیاسی" داوصایاف با ا ادک
گرایشی ر بشورهای اسالمی است به اسالم را یدگاک و ناگارشای ماعارفای
میب د به برای همه شرایط گوناگون پاسخهایی ایادئاولاوژیاک ،فارها اگای،
اقتصا ی ،اجتماعی ،و سیاسی ر خو ار " .اسالم سیاسی" ُم کابالاغ خاالات
همهجانبه اسالم ر جرحودعدی بر ن ساختارهای اقتصاا ی -اجاتامااعای،
قانونی ،و سیاسی جامعه است .بر این اساس است به ما هم ر ایران و هم ر
افغانستان و هم ر عراق ر وران ًاعن و هم ر یگر بشورهای ما ایا اه
اجرای قوانین قرونوسیایی خصوصا بر ضد ز وق زنان و رشاد خشاونات و
سربوت خونین نیروهای گراندین را شاهدیم .آنچه زکومت ج ایتکار طالبان
ر سال  ۷۶۱۵با رفیق زندکیا بتر نجیبالله ،و برا رش به ر مجتم ا اری
سازمان مل متحد پ اه دک شدک بو ند بر ند و آنان را به آن شک فجی بهقت
رساندند نسخهای بو مشابه آنچه رهبران زکومت اساالمای ایاران ر ساال
۷۶۳۱بهفرمان خمی ی و به ست ج ایتکارانی زرفهای همچون ابراهیم رئیسی
(رئی جمهور برگمار ک خام های) با ه اران زندانی سیاسی ر زندان ازجامالاه
صدها دن از رهبران ،با رها ،و شخصیتهای برجسته اجتماعی زا ت ماا و
یگر نیروهای سیاسی ایاران اناجاام ا ناد .روشای باه داا باهاماروز و ر
سربوتهای خونین مر م ر سالهای  ۷۱ ،۷۳و ماکهای اخایار نایا داکارار
گر یدک است.
اشغال افغانستان دوسط طالبان با چراغ سب آمریکاا (پا از ماذاباراا و
دوافقنامه وزه [قیر]) فاجعه انسانیای ب رگ برای م ی ه ماست .ساکاوا
دأییدآمی ولتهای مردج م ی ه مث زکومت جمهاوری اساالمای ،ولات
اردجاعی عربستان ،و ولت پابستان به سازمان اطالعاا ناظاامایاش [آی
اس آی (ای تر سرویس ای تلیج )] نتوذی گستر ک ر رهاباری طاالاباان و
رخدا های مهم هههای اخیر اشته و ار  ،زن خیر و هشادار باه هاماه
نیروهای مترقی و آزا یخواک م ی ه است .روی بار آمدن ولات رئایاسای ر
ایران به باید گتت ازنظر محتوا و بهلحاظ سیاسی دتاودی با شیوک طالبان نادار
و برپایی "امارا اسالمی" ر افغانستان و زربت قیعی زابمیت ایران به سمت
"زکومت اسالمی" با خالفت علی خام های و خیر دکرار چ ین س اریوهایی ر
لب ان و عراق ،فاجعههاییاند به بهطورمست یم نتیجه سیاستهای امپریالیسم
و اردجاع م ی ه است.
گ ارشهایی مب ی بر یدار "ستیر آمریکا" و نمای دک "نادو" با اشرف غا ای ر
روز پین از ب ارکگیری از قدرا و خروج فوریاش از باب و نیا باا ناماایا ادک
"رهبری طالبان" ر باب ر اردباط با انت ال قدرا و دوافق ر این زمایا اه ،ر
هتتههای اخیر ر رسانههای گروهی م تشر شدکاند .اشارک بهاین ناکاتاه هام
اهمیت ار به دعدا ی از اصلیدرین رهبران طالبان ر قیر سالها ر زنادان
گوانتانامو زیر ب ترل و آموزش نمای دگان سیاسی و ام یتی آماریاکاا باو کاناد.
ای که رهبران بشورهای امپریالیستی ر هتتههای اخیر ر رابیه با زسن نیت
طالبان اظهار امیدواری میب د و این نیروی ارداجااعای را شاریاکای بارای
خو شان ر آی دک افغانستان و م ی ه می ان د ،زنا هاای خایار را باهصادا
رمیآور  .ز ت دو ک ایران ر اردباط با دحولهای نگران ب دک وضاعایات ر
افغانستان ،دوافق آمریکا با رهبران طالبان ر مذابراا وزه قیر ،و پیامدهای
خیرناک آن برای خلقهای م ی ه ،ماکها با رفا اای دارقایخاواک افاغاان ر
دبا لنظر ن یک بو ک است.
همانطور به ز ت ما ر اطالعیه اخیرش اشارک بار ک ،ماباارزک اماروز ماا
مبارزکای مشترک است .مر م افغانستان و ایران زیر استیالی زاکاوماتهاای
اسالمیای ب یا گرای رنج میبرند و از زندگیای شایستهشان محروماند .نباایاد
گذاشت این پیکار را خته ب د .صدای رسای آن بااشایام .ماا ر ایان بارهاه
مخاطرکانگی و شوار ر ب ار مر م و نیروهای ملی و ماتارقای افاغاانساتاان
میایستیم و همبستگی فعالمان را با مبارزک زیادی آنان ر راک برقراری صلح و
موبراسی و ز وق بشر اعالم میب یم.
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 ۳۱دوشنبه  ۸شهریور ۳۰۱۱
ادامۀ نشست همبستگى با مردم افغانستان ...
از دوجه شما متشکرم.
متن سخنرانی رفیق شهین دوستدار
با سالم و رو به همه رف ا و وستان گرامی زاضر ر اطاق و سخ اراناان
ع ی  ،اجازک بدهید به به ع وان نمای دک دشکیالا موبرادیاک زناان ایاران،
صحبت هایم را با اعالم همبستگی و همدر ی با مر م رنجدیدک افغانستاان،
بشور خونین و زخمی یروز ،به همه نیروهای مترقی و صلحدوست ساراسار
جهان این روزها نگران آن هست د ،شروع ب م.
وستان و رف ای ع ی ! دشکیالا موبرادیک زنان ایران و هتته پین ر
اعالمیه خو خیات به فدراسیون موبرادیک جهانی زنان  ،نوشته بو به :
ما مر م و بشور  ،به ویژک زنان عالوک بر همجوار باو ن و اشاتان زباان و
فره مشترک و ساب ه طو نی مبارزادی ،هر و زخمی دازیانه دتکر ضد زن،
اسالم سیاسی هستیم به طالبان و همتکرانشان ر افغانستان ،نما عاریاان
این دتکر قرون وسیایی است.
دجربه عی ی زابمیت اسالم سیاسی ر بشورهای م ی ه از جمله ایاران،
لیبی افغانستان ،عراق و غیرک نشان ه دک این نکته بلیدی است باه ایان
زابمیت ها چه از نوع و یت ف یهی آن ر بشور ما ،یا طالبان ر افغانستان،
علیرغم ا عاها ،با موازین امروزین جامعه انسانی و ز وق مکرادیک زناان ،
هیچگونه قرابتی نداشته و ایدئولوژی واپسگرا یی است به سعی می ب د داا
سیر طبیعی جامعه را به ع ب برگر اند.
به طوری به این زابمیت ر بشور ما به علت زضور پارشاور نایاروهاای
مترقی ر ان الت  ،ابتدا با خدعه و د ویر به میدان میاید و پا از قاباضاه
قدرا دحت نام اسالم ،با استتا ک از اب ارهای قانونی و فرها اگای ،انادیشاه
های دبعیض آمی و ضد زن را ر عرصه های گوناگون گسترش می هاد داا
جایی امروز به زنان عمال به شهروندانی رجه  ۱د ل پیدا بر ک اند.
اما ر افغانستان این دتکر قرون وسیایی با دوجه به بافت و پیچیدگی هاای
جامعه ،بدون ن ات ،چهرک واقعی خو را نشان می هد .طالبان از همان ابتدا
به روال همیشگی ی همه مستبدان داریخ ،شم ی آشکار خو را باا زا اوق
زنان به روش ی اعالم بر .
ب ا بر گ ارش ها  ،زنان مبارز افغانستان ماهها قب و ر جریان مذابارک ی
پیمان صلح امریکا با طالبان همیشه به جامعه جهانی هشدار می ا ند و از
خیر مجد ب یا گرایی ر افغانستان می نوشت د.
ه گامی به ر سپتامبر گذشته درورهای خونین و هدفم اد ،نایاروهاای
مترقی افغانستان مث  :زنان  ،انشجویان ،و فعا ن مدنی و رسااناه ای و
زتی بو بان را هدف قرار ا و ر زالی به ”معامله »ی صلح باا طاالاباان
ا امه اشت ،چی ی به ر این مذابراا اصال جای ناداشات ما اافا مار م
افغانستان و به ویژک سرنوشت فاجعه بار زنان و بو بان و ز وق آناهاا باو .
مر می به ر این  ۱۱سال دحت زابمیت ولت های ست نشاندک آمریکاا،
شاهد ف ر و فسا  ،خونری ی ،نا ام ی و هرج و مرج مخصوصا ر ما ااطاق
ور افتا ک و روستایی بو ند.
امروز طالبان اعالم می ب د به ز وق زنان زتظ می شو اما باا ”رعاایات
موازین اسالمی“ یا نشریاا باید ”اسالمی“ باش د .ش یدن این جمالا و ایان
خدعه ها ،برای ما بامال آش است و می انیم صحبت از چیست !
رف ا زنان ما بین از چه سال است به انواع سربوت و دبعیض و نابراباری
و خشونت را با همین پسوند ”اما“ شاهد بو ند و علیه آن مباارزک بار ناد .ماا
دجربه عی ی اریم به واپسگرایی و دحجر ممکن است ر شک با هم فارق
هایی اشته باش د اما ب ه باورها و نگاک آن ها  ،هموارک با هم مشترک است:
زنان شهروندانی رجه چ دم اند به به ع وان با ر اختیار مر ان قرار ارناد
و از ز وق مدنی و اجتماعی مان د زق بار ،طالق ،زضانت و غیرک  ..زتی از
زق پوشن اختیاری باید محروم باش د .اگر امروز رژیم و یی برخی این ماوار
را نمی دواند بیور بام اجرا ب د نتیجه مبارزک و م اومت و آگاهی جاماعاه و
زنان ر ایران است.
همین طور به می انیم اسالم سیاسی دعهدی ر برابر ز وق انسان ها یاا
ز وق بو بان ندار و ب ا به ایدئولوژی خو  ،از ازکاام ۷۴۱۱ساال پایان ،
برای ز معضالا اقتصا ی و اجتماعی ب ونی می خواهد استتا ک ب د .باه
ع وان نمونه یکی از موار فاجعه بارو بشدا ضد انسانای ،از واج باو باان
است به ر ایران و افغانستان به علت ف ر خانوا ک ها رواج گساتار ک ار و
زکومت و یی با است ا به ازکام شرعی به گسترش از واج بو باان بارای
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ز معض ف ر ،امن می زند .شریعت اب اری برای سربوت و به ب د بشیدن
زنان و جامعه دبدی شدک است.
به همین لی جمهوری اسالمی ایران از امضای ب وانسیون های جهانای
به علت عدم دیبیق آن ها با ازکام شرعی  ،همیشه سر باز ز ک و ر صاورا
امضا هم خو را مل م به اجرای آن نمی ب د.
ب ابراین امروز وقتی به فعا ن مدنی  ،رسانه ای و ه ری و یا زنان خانه ار و
مر م عا ی افغانستان از خشونت و زن ستی ی بیشتر ر زکومت طالبان می
گوی د  ،ما آنها را بخوبی رک می ب یم .چون این ر  ،ر مشترک ماست.

رف ای گرامی !
دراژ ی ب ونی افغانستان و روز خونین یروز ،نمونه روش ی از طرح خاالات
خارجی ر امور بشورهاست ،خالتی به ر لیبی و عراق و سوریه و  ..از طارف
امپریالیسم شاهد بو یم به به فاجعه ب رگ انسانی م جر شدند.
برخی رسانه های وابسته به نها های امپریالیستی و هم پیمانان م ی ه ای
بخاطر وضعیت زنان اشک دمساح می ری ند و هم مان ولت هایشان سارگارم
بستن مرزهای شان اند دا مبا ا پ اه دگان از آن عبور ب د ،و نگاک های درزام
آمی بشورهای غربی ،د ها ”عک العاما “ نسابات باه ایان ماوج جادیاد
پ اه دگان است ،این نکته ،خشم و نگرانی افکار مترقی جهان را اف این مای
هد .چرا به پ اه دگان خو قربانیاان جا ا و سایااسات هاای ماخارت
امپریالیستی اند.
وستان ع ی !
زنان پیشرو افغانستان و ایران همان طور به ر آغاز صحبتم اشارک ای بوداک
بر م ،ارای پیشی ه مشترک مبارزادی هست د به ریشه های اولیه آن ها اغلب
متاثر از اندیشه های چپ و ماربسیستی است.
ر این جا فرصت خوبی است به یا ی ب م از زندک یا رفیق آناهیتا رادب زا
مبارز برجسته افغانستان به ر سال  ۱۱۷۴ر مهاجارا رگاذشات  .طاباق
بسیاری از نوشته ها  ،رفیق آناهیتا ن ن برجسته ای ر پایه گاذاری ساازماان
موبرادیک زنان افغانستان ر سال  ۷۷۳۵اشت .دشکلی به زنان افغانستان
را فرا می خواند دا صرفنظر از دتاواهای قومی ،قبیله ای ،مذهبی و زبانی باا
هم ر راک دح اق ز وق و آزا یهای موبرادیک زنان و بو باان ماتاشاکا
شوند.
سهم پیشگامی سازمان موبرادیک زنان افاغاانساتاان ،ر روشا اگاری و
سازماندهی ج بن زنان ،از جمله دوسعه نهاا هاا و شاباکاههاای خادمااا
اجتماعی ،آموزشی و فره گی برای زنان و بو بان افغانستان اناکاار نااپاذیار
است .بر این اساس پایه های ج بن های مدنی و ص تی زنان ،ر زاکاومات
موبرادیک افغانستان شک گرفت.
ر زابمیت  ۱۱ساله اخیر ولت های ست نشاندک اماریاکاا ،زناان آگااک
افغانستان به ویژک ر شهرهای ب رگ ،با بوله باری از دجارت مبارزک مدنی و نی
داثیر پذیری از مبارزاا زنان بشورهای همجوار  ،دوانست د با اف این آگاهای و
دالش پیگیر خو  ،رهای مدارس و انشگاهها و ب گاک ها را به روی خاو بااز
ب د و به طرز هوشم دانه زتی استتا ک از نها های ولتی  ،زضور جساوراناه
خو ر عرصه های مختلف ه ری ،ورزشی و علمی را به جامعه دحمی ب د.
امروزهمین زنان مبارز و شجاع ،به همراک جوانان و سایر نیروهای ماتارقای،
یکی از س گر های مهم و اصلی م اومت مدنی علیه طالبان را دشکایا مای
ه د به متاستانه ر رسانه های غربی آگاهانه بازدات رخور ندارند.
ر پایان صحبتم دابید می ب م به دشکیالا موبرادیک زنان ایران ضمان
همبستگی با مبارزک شجاعانه زنان و مر ان افغانستان همراک با همه نیاروهاای
مترقی زمایت خو را از مبارزاا برزق مر م این بشور اعالم و اعت ا ار به
باید همه باهم صدای رسای زنان و بو بان افغانستان برای صلح ویک زندگی
عاری از خشونت ،و علیه ب یا گرایی باشیم.
و نی صدای ه اران پ اه دک ای باشیم به امروز از مارز هاای بشاورهاای
همسایه  ،بدرون افغانستان بازگر اندک می شوند و ر معرض خیراند!
باید نها های مترقی جهانی را دحت فشار قرار ا دا برای ام یت جانی زنان
و همه آن هایی به ر شرایط ب ونی ،ر معرض ستگیری و سربوت و اعادام
هست د ،با همه دوان خو دالش ب د.
از دوجه شما بسیار سپاسگ ارم
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ٔ
ادامۀ پیرامون گزارش تازه هیئت بیندولتى ...
آری استّ .اما دا زمانی به باهن فوری ،سری و ر ما ایااس با رگ داماام
گازهای گلخانهیی صورا نگیر  ،محدو بر ن گرماین برک زمیان باه ۷۸۵
رجه سلسیوس دح قپذیر نخواهد بو “.
پیامدهای زیانبار
گ ارش IPCCرشتهای سرگیجهآور از پیامدهایی را فاهارسات بار ک باه
دغییرها و گرگونیهای آتوهوایی بر روی زمین اشته است ،و ر زال زاضر
از قیب شمال دا قیب ج وت مشهو است .پوشن یخهای ریایی ر قایاب
شمال ر اواخر دابستان ،ر یک هه گذشته بمترین می انی بو ک اسات باه
ستبم ر  ۷۱۱۱سال گذشته وجو اشته است .ع بنشی ی مداوم جهانای
یخچالهای طبیعی ستبم ر  ۱۱۱۱سال گذشته بیساب ه باو ک اسات .و
اقیانوسها با سرعتی ر زال گرم [و اسیدی] شدن هساتا اد باه از پاایاان
اخیردرین عصر یخب دان ر  ۷۷,۱۱۱سال پین دا ب ون یدک نشدک است.
گذشته از این ا کهای هشدار ه دک ،گ ارش IPCCبر برخی از مهمدرین
پیشرفتهای علمی ر رک و ش اخت پیامدهای م ی هیی دغییرهای زیااناباار
آتوهوایی دأبید ار  ،از جمله ر جااهاایای باه گارماای شادیاد ،باارش و
خشکسالی شدیددر بو ک و سختدرین ضربهها را ز ک اسات .بارای ناماوناه،
م اطق گوناگونی ر سراسر جهان متأثر از خشکسالی شدید بو کاند ،و باهویاژک
و م ی ه مدیترانه و آفری ای ج وتغربی شاهد گستر کدرین پیامدها بو کاند.
ژوبین ژان میگوید به با اف این ما ر آی دک ،رویدا های شدید و زیااناباار
آتوهوایی به طور ف ای دکای شدیددر و ویرانگردر خواهد شد .بر اساس گا ارش
 ،IPCCاگر مای زمین به  ۱رجه سلسیوس با در از ماهای پیشاص اعاتای
برسد ،دغییر ماهای شدیدی به ر ً سدکهای گذشته هر  ۵۱سال یک باار بار
روی زمین رخ می ا  ،زا ازتما هر  ۴ّ–۶سال یاک باار رخ خاواهاد ا .
دجانبه بیشتری باشد ،مان د
جهان همچ ین باید م تظر رویدا های مربب و چ ّ
وقوع همزمان امواج گرمایی و خشکسالیهای رازمدا.
ژان میگوید” :ما ف ط از یک چی ضربه نمیخور یم ،بلکاه هامزماان از
چ د چی ضربه خواهیم خور “.
تغییرهای برگشتناپذیر
بر اساس گ ارش اخیر  ،IPCCدأثیر گرماین برک زمین بر جرمهای طبیعی
مان د یخچالهای طبیعی ،ورقهای یخ ،و اقیانوسها ،به بهآرامی هماراک باا
اف این ما دغییر میب د ،قرنها یا ٰ
زتی ه ارکها همچ ان ازساس خاواهاد
سراسر جهان ر  ۱۱۱۱سال آی ادک
شد .پینبی ی میشو به سیح ریاها ر
ّ
 ۶–۱متر اف این یابدٰ ،
زتی اگر مای زمین ر زد  ۷۸۵رجاه سالاسایاوس
گرماین مهار شو  .با  ۱رجه گرم شدن مای زمین ،سیح آت ریاهاا داا ۳
متر ممکن است اف این یابد ،به ب م اطق سازلی را باه ر زاال زااضار
صدها میلیون نتر ر آنها سابناند ،دغییر خواهد ا و زیر آت خواهد بر .
گ ارش IPCCهشدار می هد به برخی از شدیددرین اثرهاای گارم شادن
آتوهوا -مان د فروپاشی ورقهای یخ ،از ست رفتن عظایام جا اگا هاا یاا
دغییرهای ناگهانی ر جریان آت اقیانوسها -را نمیدوان نا یدک گرفت ،بهویژک
ر س اریوهایی به ر آنها انتشار زیا گازهای گلخانهیی و گرماین چشماگایار
زمین دا پایان قرن میال ی جاری رخ می هدّ .اما این گ ارش اشارک میب د به
ب رگدرین در ید و ناروش ی ر دمام پینبی یهای دغییرها و گارگاونایهاای
آتوهوایی این است به انسانها چگونه عم خواه د بر .
اگرچه IPCCسه هه است به ر مور خیرهای گرماایان بارک زمایان
هشدار می ّ هد ،ولتها ه وز ست به هیاچ اقادام زم و اسااسای بارای
چرخن جدی به سوی استتا ک از م اب انرژی پاک و متوقف بار ن اناتاشاار
گازهای گلخانهیی ن کاند .ژان میگوید ولی شاید ف ط به این لی به مار م
ر سراسر جهان زا پیامدهای زیانبار و ویرانگر دغییارهاایای آتوهاوایای ر
پیرامون خو را به چشم خو شان میبی د ،این وض ر زال دغییر باشد.
ژان میگوید” :دغییرهای آتوهوایی ر زال رخ ا ن اسات و مار م ر
واقعیت آن را ازساس میب د .این گ ارش ف ط اعتبار علمای باه مشااهادک
عمومی مر م می هد به بله ،آنچه شما ازساس میبا ایاد باهواقا رسات
است “.اما گ ارش  IPCCچی ی ٰ
زتی مهمدر را نی بیان میب د :بسیااری از
وخیمدرین پیامدهای دغییرهای آتوهوایی را ه وز هم میدوان پیشگیری بر ،
به شرط آنکه همین زا اقدام قاط و دهاجمی صورا گیر  .به گتاتاه خاانام
روخاس ،هر یک رجه گرماین اهمیت ار  .او میگوید” :این زارف بسایاار
دأثیرگذاری است .آی دک ر ستان خو ماست“.

شمارۀ ۳۳۱۱
ادامۀ دولت رئیسى در تدارک یورش ...
مستمری فرور ینماک  ،۷۴۱۱دأمین اجتماعی مبلغ " ۱۱۱۱میلیار دومان"
به بازنشستگان بارگری بدهکار بو  .میابق اطالعیۀ هیئتمدیر شستا ر
اول شهریورماک ،رضوانیفر "از انجام دعهداا شستا برای پر اخت ز وق
بازنشستگان" جلوگیری میبر  .زسن صا قی ،معاون بیرب خانۀ بارگر،
با زمایت از عم شریعتمداری ر مور عملکر رضوانیفر 13 ،مر ا ماک،
گتت" :ماهانه چ د صد میلیار دومان به مدیران زیرمجموعههای شستا ر
قالب ز وق ،پا اش ،اضافهبار ،و ...پر اخت میبر  .ز وقهایی به به
بستگانی به بهصورا ادوبوسی و قیاری وار پیکرک شستا و زیرمجموعه
شدند ... .مصمم بو م به [با]  ۴دا  ۵ه ار نتر از بازنشستگان عضو ادحا یه
پیشکسودان ...م اب شستا دجم ب م ".صا قی مداها از پر اخت "صدها
میلیار دومان" به ن یکان رژیم اطالع اشت ،اما زا از پر اخت بدهی
سازمان به بازنشستگان زیر خط ف ر سخن میگوید؟
ولت رئیسی و وزیر جدید بار آن با یدگاکهایی م سوخ بههدف استثمار
بیندر ززمتکشان یدی و فکری و مهار مبارزاا بارگری پا بهمیدان
گذاشتهاند .ولت جدید اردجاع بهشدا بارگر ستی است .با مبارزک برای
ازیای ز وق س دیکایی و دشکی س دیکاهای مست بارگری و
دشک های مست بازنشستگان و همچ ین دشدید ج بن اعتراضی و
گسترش اعتصاتها ،میدوان از داراج اموال بارگران بهوسیله بارگ اران
رژیم جلوگیری بر .
ٔ
ادامۀ فاجعه اعتیاد به مواد مخدر... ،
واپ ماندک به ر دضا با علوماند ،از م ابعی بهم ظور یا گیری شیاوکهاای
رستاندیشی و ز ی تپژوهشی ماحاروم شادکاناد باه ر با اار فا ار
اقتصا یای به گریبانگیر بسیاری از انشجویان است و ر موار ی بسیاار
آنان زتی از سترسی به خوراک بافی نادوان د ،زمایا اههاای نااامایادی،
پوچیگرایی ،و ناخرسا ادی را ر روانشاان باهوجاو مایآور و بارای
بهفراموشی سپر ن وضعیت بدشان به اروهای روانگر ان روی مایآورناد
به ر شرایط زابمیت ب ونی سترسی به آنها سه در از سترسی به غذا
و یگر نیازهای زیادیشان است.
ر مور اف این استتا ک از موا مخدر ر انشگاکها سایات داحالایالای
خبری "عصر ایران" گ ارش می هد "نرخ اعتیا انشجویان از سال  ۱۷داا
 ۷۴زدو  ۵۱۱رصد رشد اشته است" به با ر نظر گرفتن وخیمدر شادن
شرایط اقتصا ی و اجتماعی میدوان انتظار اف این بیشتر این رقام را ر
شرایط ب ونی اشت.
ر بشور ما ابثر بو بان و جوانان از شیوکهای صحیح و علمی آموزشی
و پرورشی محروماند .ر مجموع دربیت و رشد روزی بو بان یا یمی است
یا با شیوکای بهغایت غلط ،آغشته به خرافاا و غیرعلمی و هدایت شدک از
سوی زابمیت است .بهی ین ا امه زکومت استبدا ی و اردجاع نا اشای
جدی و دعیین ب دک ر ا امه این شیوک از آموزشوپرورش ارند .شیوکهای
غلط دربیتی سبب پ ز گی عواطف ،بروز عا ادکهاای نااساالام روزای،
ازساس خواری ،عصبانیت شدید ،اندوک و بینشاطی مایشاوناد باه ایان
پیامدها خو ناه جاریهایی را ر جامعه بههمراک آور ک و همچ ان خاواهاد
آور .
برای دغییر ر چ ین سیستم نابارآمدی به ان البی اجتماعی ر سیساتام
آموزشوپرورش ایران نیاز است دا بتوان گامهایی جدی ر راک پرورش سالام
نس های آی دک بر اشت .بدین م ظور و ر شرایط ب ونی اولین گاام ،طار
"رژیم و یت ف یه" و گذار از زابمیت اردجاعی و واپا ماانادک جاماهاوری
اسالمی است.
---------------------------------------- .۷با راس – موسسه دح ی ادی و پژوهشی است به ر زمایا اه یااری
رساندن ر یافتن راک بردر برای دأثیرگذاری بر روندهای موا مخدر از بشت،
دولید دا مصرف دالش بر ک و از طاریاق پاژوهانهاای خاو باه ایاجاا
رویکر های بارآمد و ادخاذ سیاستهای م اسب ر خصوص جا اباههاای
مختلف مبارزک با موا مخدر و جرائم سازمان یافته یاری رساند.
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مقایسه عامیانه اقتصاد خانوار و
نقش دولت!
همس جیهای سا ک میدوان د فریب دک و زتا خیرناک باش د .هامسا اجای
بین خانوار و ن ن ولت یکی از نمونههایی است به فاراوان باهباار گارفاتاه
میشو  .گتته میشو یک خانوار نمیدواند برای همیشه "فرادر از رآمدش باه
زندگی ا امه هد" ،یع ی یر یا زو طلببارانن نهد ها از ا ن وام بایاشاتار
خو اری میب د ،بلکه اراییهای خانوار را نی به لی نپر اختن وام از آناان
میگیرند ،ولت هم به همین دردیب نمیدواند "فرادر از رآمادش باه زنادگای
ا امه هد" ،یع ی برای همیشه و دا ابد وام باگایاریاد .ر چا ایان زاالاتای
طلبکارانن یر یا زو از ا ن وام خو اری میب د و زتا اراییهاای آن را
ضبط و از آن خو میسازند.
این استد ل بسیار پینپاافتا ک و متداول است .هربسی چ ین استد لی را
بارها از سوی سخ گویان نها هایی چون "بردون وو ز" و سخ رانیهای وزیران
ارایی ربارک بو جه ر زکم م ی ی برای محدو بر ن بسری بو جه ش یدک
است .از آنجا به بسری مالی شاخص نیاز ولت برای گارفاتان وام اضاافای
است ،ایجا بسری مالی بهاین مع ی است به ولت به بانبسات رسایادک و
"فرادر از رآمدش به زندگی می هد" ،امری به رنهایت به د گا اا و نااباامای
میانجامد همانطور به ر چ ین شراییی گریبانگیر هر خانواری میگر .
البته ر ای جا یک امتیاز ج ئی یدک میشو  .از آنجا به ر اقتصا رو بهرشد
رآمد مالیادی ولت نی همچ ان اف این مییابد ،نسبت بسری مالی به دولیاد
ناخالص اخلی به سالیانه ایجا میشو  ،همچ ان بدهی ب ولت را نسبات
به دولید ناخالص اخلی ثابت نگه می ار  ،بهشرطی به نرخ سو ایان بادهای
بمتر از نرخ رشد اقتصا ی باشد .اف ون بر این ،اگر نرخ بسری بو جه نسبات
به دولید ناخالص اخلی بسری بو جه اندک باشد ،اندازک بدهی ولت نسابات
به دولید ناخالص اخلی ب ترلپذیر است .اما هرگونه بسری مالی فرادر از ایان
اندازک بوچک ،نرخ بدهی به رآمد را بین از اندازک با مایبار و ازایانروی
وضعیت ناپایدار میشو  .بر اساس این استد ل است باه ماحادو یاتهاای
قانونی برای بسری بو جه ر زدو  ۶رصد از دولید ناخالص اخلی داعایایان
شدک است .این همس جی بین خانوار و ن ن ولت یکسر خیاگونه و رواقا
خیرناک است ،زیرا پیآی د آن زتظ بسری بو جه و ازاینروی ها یا اههاا و
پر اختیهای ولت است زتا ر شراییی به به لی بمبو د اضای ب (برای
با و خدماا) بیکاری گستر ک وجو ار  .به بیانی یگر ،معیشت میلیونهاا
بارگر ر قربانگاک این همس جی خیاگونه بین خانوار و ولت فدا میشو .
دتاوا بین خانوار و ن ن ولت از واقعیت پایهای آنچه ر زیر میآید نااشای
میشو  :چ انچه ولت بسری بو جه خو را از وام گرفتن از خاارج از بشاور
دأمین ب د (نیاز به آن د ها ر صوردی رخ می هد باه باخاشای از افا ایان
د اضای ب به لی ه ی ههای بیشتر ولت ر قالب وار اا بیشاتار از داوان
" رز ب د" ،و زتا میدوان از چ ین " رزی" با محدو یتهای مالیادی بر وار اا
و شیوک م اسب ه ی ههای ولت جلوگیری بر ) ،وام آن از اشخاصی ر اخ
بشور است به زق بستن مالیاا بر آنها را ار  .ر صورا ب ترلناپذیر شدن
بدهی ،میدواند برای باهن مت اسب بدهیاش ،هار زماان نارخ ماالایااا
اخلیاش را اف این هد .این باری است به از عهدک یک خانوار برنامایآیاد.
ه گامیبه خانواری از یگران وام میگیر  ،هیچ ب ترلی بر آنها ندار  .بارای
سبکسازی بدهیاش نمیدواند سرچشمههای آنها را ستباری ب د .اما نه
برای ولت به میدواند مالیاا شهروندانن را ،چه به آنانی به بدهکار است و
چه به یگرانی به بدهکار نیست اف این هد.
ممکن است پ داشته شو به بسری بو جه را نمیدوان باا وام گارفاتان از
شهروندان دأمین بر  ،زیرا آنان "اندوخته مالی" بافی برای وام ا ن به ولات
ندارند .اما چ ین اندیشهای باعث میگر به نکاتاه ماهام ر ماور شاکا
عملکر بسری بو جه یکسر ریافت نشو  .بسری ر رآمد مالی (باا فارض
ای که اثرهای آن به لی وار اا " رز نک د") باعث اف این دا ااضاای با و
رنتیجه اف این دولید و اشتغال میشو و ب ابارایان ماوجاب پا انادازهاای
بیشتری میگر  .رواق دا زمانی به موجب پ اندازهای اضافی ر مالکیات
فر ی میگر (با سرمایهگذاری خصوصی) با اندازک بساری ماالای هامداراز
میگر به اف این دولید خو ا امه می هد .ب ابارایان بساری ماالای داماام
پ اندازها را ر اختیار مالکیت خصوصی قرار می هد به از آن وام میگایار .
یگر نمیدوان بهانه آور به ر اراییهای فر ی اندوخته مالی باافای بارای
دأمین بسری مالی وجو ندار .
اینبه بگوییم بسری ر رآمد مالی ،یع ی وامگیری ولات بارای داأمایان
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ه ی هب دی بیشتر ،با وامگیری خانوار رویهمرفته متتاوا است و نمیدوان ولت
را همدراز با خانوار مشاهدک بر بهاین مع ا نیست به بسری مالی بهاتاریان راک
برای دأمین ه ی ههای ولت است .گرفتاری بسری مالی باید باا صارازات از
آنچه ر با گتته شد روشن شو  :از آنجا به پ اندازهای اضافی خصاوصای
(یع ی ثروا خصوصی اضافی) همدراز با خو ایجا مایبا اد و از آناجاا باه
بموبین دا اندازک زیا ی بخنهای مرفه جامعه میدوان د اندوخته مالی اشتاه
باش د ،ه ی ههای ولتی به از بسری بو جه دأمین مالی میشاو  ،نااباراباری
ثروا را اف این می هد .اگر ولت بهجای وامگیری ،بر ایان انادوخاتاههاای
اضافی مالیاا بب د  ،یع ی اگر بسری مالی نداشته باشد اما بو جه خاو را باا
اف این مالیاا موازنه ب د ،آنگاک اف این ر نابرابری ر ثروا پیان ناخاواهاد
آمد ،همانطور به باهن از ثروا خصوصی ر م ایسه با زالات ناخاساتایان
وجو نخواهد اشت.
ب ابراین ،ولتی با بسری مالی به سبب ه ی ه بر ن بیشتر از آناچاه رآماد
ریافت میب د بددر از ولتی است به ه ی ههاین را از طریق مالیااا بساتان
(بر اساس دوزی ثروا) دأمین میب د ،اما بهتر از ه ی ه نکر ن ولات (باهناام
ب ترل بسری بو جه) است ،زیرا بیشباهت با ومی ،شرایط زندگی میلیاونهاا
بارگر بیکار را با فراهم آور ن شغ بهبو خواهد بخشید.
به همین دردیب ،این واقعیت به بسری مالی بر اساس همس جی بین ولت
و خانوا ک ر مور وامگیری ناپس د و نپذیرفت ی است بهاین مع ا نیست باه ایان
لی واقعی مخالتت با آن است .گتتن ای که این همس جی اشتباک است لیلی
بافی نیست به مخالتت سرمایه مالی بینالمللی را با بسری ماالای ولاتهاا
باهن هد .لی واقعی مخالتت ر این واقعیت نهتته اسات باه فاعاالایات
مست یم ولت ر زمی ه اف این د اضای ب به سرمایه اران را ور مایزناد،
مشروعیت اجتماعی سرمایه اری را مت ل ل میب د .واهمه از ایان پایانآماد
باعث میشو آن سان به آشکار است نها های مالی از این همس جی سا ک و
قان ب دک بین ولت و خانوار بر آناند به ولت را از ه یا اه بار ن بااز ارناد.
همس جی لی نیست؛ بلکه آن استد ل ظاهری و از پین سااخاتاه شادکای
است به برای دوجیه بیعم گرایی ولت بهبار گرفته میشو .
اما این همه ماجرا نیست .دالش آگاهانهای ر چرخه نولیبرالایاسام صاورا
میگیر دا رواق ولت را به سیح خانوار باهن هد ،بهطوریبه همس اجای
نا رست با گذشت زمان به واقعیت دبدی شو  .البته این گرایشی عاماومای ر
باربر سرمایه اری نولیبرال است .نتی ماهیت زابمیت ولت و باماهامایات
نشان ا ن ن ن ولت از هر سازک اقتصا ی یگر مان د یک خااناوار یاا یاک
ب گاک اقتصا ی ،ویژگی اصلی رژیم نولیبرال است.
یکی از نشانههای آن ،م ایسه بین بخن ولتی و بخن خصوصی از ناظار
سو آوری است به با هدف بمارزش و فرو ست جلوک ا ن بخن ولتی انجام
میگیر  .این درف د ر بین همان گتتمان پذیرفته جای گرفته است ،یع ی ایان
ن بخن ولتی هیچ دتاودی با ن ان باخان خصاوصای
فرض ضم ی به ن ک
ندار  ،و ولت با یگر ا کبرشربتهای خصوصی هیچ دتاودای نادار پا باایاد
همانگونه ربارکاش اوری شو  .با آغاز بر ن با چ ین فرضی دالش مایشاو
ن ن اجتماعی بخن عمومی ولت بماهمیت جلوک ا ک شو و سپا آن را
بهسوی "سو آوری" براند .ب ابراین ،بانکهای بخن ولاتای زیار فشاار قارار
میگیرند دا سو آوردر شوند ،به همین لی آنها به ر اعتبار باه باخانهاای
اولویت ار مان د بشاورزی آغاز میب د.
به همین دردیب ،وظیته مالیادی است الل ر عم ولات ،هاماانطاور باه
یدیم ،ولت را بهنام وامگیرندک از یک خانوار متمای میب د ،و بر آن اسات باه
چ ین وظیتهای را از ولت بهویژک ن ن آن ر برابر بخن خصاوصای بارباایاد.
اف این رآمدهای مالیادی شربتها به بیان از هار چایا بارای گار آوری
پ اندازهای اضافیای ناشی از بسری بو جه ضروری است ،از اختیار ولات
کبیرون است .این امر بهاین لی است به هرگونه مالیاا بستن بیشتر به بخان
ا کبرشربتهای خصوصی ،سرمایه مالی سیار جهانی را ناخش و میساز  .بوداک
سخن ،ولت بهگونهای رفتار میب د به گویی ر امر وام گرفتان ماانا اد یاک
خانوار فروماندک است .ب ابراین سرمایه اری نولیبرال د ها به یاک هامسا اجای
اشتباک میان ولت و سایر ب گاکها ست نمیزند ،بلکه ن ن استا االل عاما
ولت را از بین میبر و اصرار ار به ولت واقعی م ان و ویاژگایهاایای را
بپذیر به سرمایه نولیبرال براین انگاشته است.
به همین دردیب مبارزک با نولیبرالیسم باید زندک بر ن وبارک ماهیت استا االل
عم ولت را ر ستور بار اشته باشد .اما برای ای که چ ین امری پین آیاد،
ولت باید ویژگی طب ادی متتاودی اشته باشد .برای بیاثر ساختن و پا ز ن
سربر گی سرمایه مالی جهانیشدک ،ولت باید از پشتیبانی اداحاا باارگاران و
ه انان برخور ار باشد و هماه با نیازهای معیشتی آناان سایااساتهاای
همگانیاش را بهپین بر .

 ۳۱دوشنبه  ۸شهریور ۳۰۱۱
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امپریالیسم ایاالتمتحده در خفا سرگرم
پیادهسازى چه برنامه هایى در آفریقا است؟
ریافت خبر از آنچه ر قارک آفری ا میگذر و پی بار ن باه آن باموبایان
ناممکن است .بهنظر میرسد به این قارک یکسر بایارون از ساامااناه را اری
رسانهها جای ار  ،بااینزال ،هر چه ر آفری ا روی هد پیامدهاین ساراسار
جهان را ربر خواهد گرفت .ازاینروی ،ش اخت عاملی به این قارک را پیاوساتاه
ستخوش ناآرامی و دالطمهای سیاسی میب د ضرورا ار .
شاخ آفری ا از هشت بشور اوگاندا ،سو ان ،سو ان ج وبی ،ب ایاا ،اریاتارک،
جیبودی ،ادیوپی ،و سومالی دشکی شدک است .این بشورها از جیبودی و اریتارک
گرفته دا سوماالای و ادایاوپای هاماوارک ساتاخاوش ماداخالاهجاویایهاا و
ستاندازیهای بینالمللیاند به باعث ناپایداری شدید ر م ی ه مایشاوناد.
امپریالیستهای غربی همچ ان به زمایت از یکتادورها و جلوگیری از هرگونه
دالش برای است اللیابی این بشورها ا امه می ه د ،رزالیبه بشاورهاای
ب ارک خلیج فارس به زیر چتر زمایت غرتاند م ی ه را به میدان نبر بار ضاد
نهد ها ایران ،بلکه بر ضد یکدیگر دبدی میب د.
ه گامیبه ج سر پایان یافت ،گروکهای اصلی قدرا ر ایا امتحادک
با انگی کهایی بل دپروازانه و بردریجویانه بر آن شدند دا جاهاانای یاکاپاارچاه و
دکقیبی شک ه د به زیر "ارشا و راه مایی" آنها فعالیت ب د .چا ایان
ن شهای چ دپارگی جهان و ایجا قلمروهایی راکیات و اثرگذار از راک ستچیان
بر ن ولتهایی جایگ ین یا بشورهایی "ل گر انداخته یا بیخیر" برای ب ترل
بشورهای یگر را شام میشد .چرایی وجو بحرانهای ب ونای جاهاانای و
م ی های را میدوان برآمدک از این چشمانداز سیاسی نا رست ریافت و ا اماه
د نهایی آزار ه دک به ما ر شاخ آفری ا شاهدیم ،گواک این وضعیت است.
ایا امتحدک بهسبب اهمیت سیاسی و جغرافیاییای به این ما ایا اه ر
آفری ا یع ی شاخ آفری ا ار  ،به مداخلهجویی ستمیزند .جمهوری جیباودای
ر ساز آفری ایی ریای سرخ (بحر ازمر) ،ر ورو ی ج وبی آبراهی مهم به
از ج وت وار بانال سوئ ر مصر میشو  ،واق شدک است .این بشور بوچک
از سوی ادیوپی با بین از  ۷۷۱میلیون نتر ،سومالی با بین از  ۷۵میلیون نتار،
و اریترک با بین از  ۳میلیون نتر ازاطه شدک است.
اگرچه جیبودی یکی از بوچکدرین بشورهای جهان است ،اما هام ابا اون
بین از سایر بشورهای آفری ایی می بان بارگ اران نظامی ایا امتحدک است.
بموبین  ۴ه ار دن از بارب ان نظامی آمریکا ر این قارک ساالهاا اسات باه
بهطور موقت ر این بشور مست ر شدکاند .ار وگاک لمونیر ر ن یکی فارو گااک
شهر جیبودی ،د ها پایگاک ائمی ایا امتحدک ر آفری ا است و ر ناظاارا و
عملیاا ج گی بر ضد ال اعدک و یگر گروکهای افراطی ر م ایا اه نا اشای
بلیدی ار  .جالب است بدانید به ایا امتحدک به ولت سو ان برای ارساال
نیروهای نظامیاش ر زمایت از بشتار عربستان سعو ی ر یمن هیاچگاوناه
اعتراضی نکر ک است .گرچه جیبودی از اهمیتی ویاژک بارخاور ار اسات ولای
ایا امتحدک بمابین ر همه بشورهای آفری ایی زضور ناظاامای ار  .بار
اساس آمار پ تاگون ر ژوئن /۱۱۱۷خر ا  -دیرماک  ،۷۴۱۱ایا امتاحادک ر
بیشتر بشورها ستبم شمار اندبی بارگ ار نظامی فعال ار به بهطور موقت
ر آنجا مست ر شدکاند .برنامه راهبر ی ایا امتحدک ر آفری ا باهطاورعامادک
دجهی نیروهای نظامی بشورهای آفری ایی و بمک به متحدانی مان د فرانساه
برای پیشبر سیاستهای نواستعماریشان بهم ظاور ایاجاا ظارفایاتهاای
ام یتی این بشورها و ایجا ثباا ر م ی ه است .بهنظر میرسد ایان بارنااماه
راهبر ی بدون بارایی زم است .بشوری به بیشتاریان بااربا اان ناظاامای
ایا امتحدک پ از جیبودی ر آن است رار ارند ،بشور نیجریه است با زادو
 ۱۱۱نتر نظامی آمریکایی ر آن .پ از آن بهدردیب ،بشور سومالی -همسایه
جیبودی -می بان زدو  ۴۱۱نتر و بشور بامرون می بان  ۷۱۱ناتار باارما اد
نظامی از ایا امتحدکاند.
برخی از پیامدهای بلیدی سیاست نا رست ایا امتحدک بر این پایهاند:
 پایمالی زق زابمیت مر م و ملتها؛
 ن ض فازن ز وق بینالمل ؛
 خالت ر امور اخلی سایر بشورها؛
 روی آور ن به هراسآفری ی و م یق زور؛
 فلج بر ن هماندیشی و سازگاری م ی های و بینالمللی بهقصد بشانادن
آنها به زیر سلیه؛
 بحرانسازی ،برانگیختن رگیری و و ستگی بهم ظور مدیریت وضعیات
آشتته ناشی از آن؛

 اف این ه جارهای نگرشی و فره گی شییانسازی ،محکومیت ،دحریم،
مجازاا.
اف ون بر این سیاستهای جهانی ،سیاستهاای ویاراناگار ما ایا اهای و
اخلیای یگر مان د رگیریهای قومی ،فسا  ،افراطگرایی با ایاا گارایاان ،و
دروریسم را هم باید بر آنها اف و  .آسیبهای سهمگین چ ین سیاستهایی ر
نازیه شاخ آفری ا را بهصورا جمعی و جداگانه ر هر بشوری میدوانیم ببی یم.
داریخ نشان می هد به رویهمرفته موض گیریها و سیااساتهاای ولات
ایا امتحدک ر آفری ا سرآخر پیامدهایی مرگبار برای مر م این قارک باههاماراک
آور ک است .یک هه پین ،چ د نتر از همین افرا ی به اب ون ر ولت بایدن
م ام مسئول ارند ،همدست ویرانسازان لیابای و بشاتاار مار م آن بشاور
بهرهبری سازمان نادو و ایا امتحدک بو ند .چا ایان ویاراناگاریای زیار ناام
محافظت از فعا ن " موبراسیخواک" ر برابر دهدید بشتار همگاانای از ساوی
معمر قذافی "دوجیه" شد ،ولی رواق بهاین لی بو به لیبی راکب دی ر دح ق
هدفهای ژئواسترادژیکشان بو  .ایا امتحدک و متحدانن ر نادو به بشتاار،
مجروح و زمینگیر بر ن ه اران لیبیایی ست ز ند .و باخاشای از رهاباران
ایا امتحدک ر آن زمان (مان د وزیر خارجهاش هیالری بلی تون) به بامجویی
از یدن دصویرهای ویدئویی قت وزشیانه و آزار ه دک قذافی نشست د.
زندگی مر م آفری ا ر ادیوپی ،ر شاخ آفری ا یا ر هر جای یاگار ایان قاارک
برای ایا امتحدک و متحدانن ر ادحا یه اروپا و نادو اهمیتی چا ادان نادار .
نگرانی آنها د ها زمانی است به سترسی به هدفهای ژئاوپاولایاتایاکشاان
بهخیر میافتد به ر ادیوپی و اریترک مور های مهم ازاینقرارند:
ب ترل یا نتوذ غیرضروری بر د گه باتالم دت ،ن یهای باه بارای داأمایان
انرژی جهانی زیادی است .بهچالن بشیدن زضور نیروم د چایان؛ و اعاماال
فشار به اریترک -د ها بشوری به ر این قارک زیر بار سلیه فرماندهی آفریا اایای
ایا امتحدک )-(AFRICOMنرفته است .آفری ا نهد ها بهسبب عااما هاای
اخلی و قومی ،آنگونه به دبلیغاا م تی میخواه د به ما بابااورانا اد ،بالاکاه
بهسبب چ دین سدک استعمارگری اروپا و کها سال نواستعمارگری ایا امتحدک
و اروپای غربی بمدوسعه و بیثباا ماندک است .همانطور به بار ضاد لایابای
انجام شد ،امپریالیسم آمریکا به روغپراب ی و پاخان اطاالعااا ناا رسات
ستمیزند دا از پیچیدگی ،بافت داریخی ،و واقعیتهای سیاسی ر شاخ آفری ا
بهسو خو بهرکگیری بر ک و بهانهای برای مداخله بیشتر پیدا ب د .وزیار اماور
خارجه ایا امتحدک ،آنتونی بلی کن ،ر  ۱۶مه  ۱ /۱۱۱۷خر ا ماک  ،۷۴۱۱ر
بیانیهای میبوعادی گتت":اگر بسانی به به روند گرکگشایی بحران ر دیگارای
[از م اطق ادیوپی] بمبها می ه د از این مسیری باه ر پایان گارفاتاهاناد
برنگر ند ،باید م تظر واب نهای بعدی ایا امتحدک و جامعاه بایانالامالالای
باش د .ما از ولتهای یگر میخواهیم به ر اناجاام ایان اقادامهاا باه ماا
بپیوندند".
پروفسور آمی ا ماما (مدیر برنامه میالعاا ج سیت ،ج سیتگرایی و زناان ر
انشگاک بالیترنیا) ،ر شهر یوی  ،ر مصازبه اخیرش گتت" :نظامیسازی،
رگیریهای خشونتآمی  ،ج های اخلی ،زاکاومات ناظاامای ،و هاماه
سیاستهای م جرب دک و فراگیر ،اثرگذار اجتماعی ،فره گی و اقاتاصاا ی،
رویکر ها ،گتتمانها ،و راکبارهای نها های نظامی ،راکب ادهاایای عامادک ر
پیشرفت آفری ا بهسوی موبرادی ک بر ن ،رشد ،و عدالت ج سیتی است".
صلحی عا نه با خواستهای واقعی ام یتای و راهابار یای باایاد بارای
غیرنظامیسازی م ی ه برقرار گر  .باید فره هایی بسط یاب د باه مایارا
ویرانسازی نظامیگراییای را به امروز ر جایجای جامعههای آفری ایی ریشه
واندک ،گرگون سازند .دا زمانی به پایگاکهای نظامی ایا امتحدک ر ساراسار
این قارک ر ج بوجوشاند چشماندازی از چ ین گرگونیای یدک نمیشو .
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نولیبرالیسم و راست افراطى
سراسر جهان ر وران معاصر شاهد فعالیت رو بهافا ایان ساازماانهاا و
ز تهای ستراستی ،فاشیستی ،شبهفاشیستی یا نوفاشیستی بو ک است به
عملکر شان یا آور سالهای نیمه نخست هه  ۷۷۶۱مایاال ی /ساالهاای
نیمه نخست هه  ۷۶۱۱خورشیدی است .زکومتهای فاشیستی بموبایان
هموارک به سو سرمایه اری انحصاری بو کاند و ر خدمت آناند .امروز بخان
نوپای آنها بهطور مشخص بمدر "لیبرال"اند و بیندر به واپ گرایی گارایان
ارند .گئورگی یمتروف ،رهبر انترناسیونال بمونیستی یا بمی ترن ،ر ب اگارک
هتتم این ادحا یه ویژگیهای یک ولت فاشیستی را ایان گاوناه بارشامار :
"دروریسم آشکار یکتادوری واپ گرادرین بخن سرمایه مالی" .از سویی یگار
ر آن زمان ج بنهای فاشیستی بر ضد سو اگری شربتهای ب رگ بو باه
پا گرفت د .فاشیستها پ از گر آوری نیارو از راک ساخا اان و شاعاارهاای
عوامفریبانه برای ای که به قدرا ست یاب د به هوا ارانشان پشت بر ند و باا
ب گاکهای ب رگ دجاری پیمان وستی بست د .هیتلر این بار را با خونبارداریان
شیوک ر خالل آنچه "شب چاقوهای بل د" نامیدک میشو انجام ا و به فرمان
او شماری از نازیها ازجمله همکار ن یک خو ش ارنست روهم ،رئی گاروک
شبهنظامی اسآ ،به قت رسیدند.
ج بنهای ب ونی نوفاشیستی و راست افراطی ر این رابیه با هاماتاایاان
پیشینشان دتاوا ارند :آنها از همان ابتدای آغاز فعالایات وباارکشاان از
بهبارگیری هرگونه التاظ د دودی راستگرایانه وری میب د .این وری بر ن
بهاین مع است به ر برابر سو اگری ب گاکهای ب رگ دجاری برای بهرکگیاری
عوامفریبانه از خشم بهزق مر م ر برابر نظامی به آنان را بهبیکاری بشاانادک
هیچ دالشی نمیب د و واب شی اعتراضآمی از خو نشان نمی ه د .البته ر
شرایط و بافتار امروزین رصورا لتاظیهایی این چ ی ی بر ضد با اگااکهاای
ب رگ دجاری بهناچار به زمله به سیاستهای اقتصا ی ناولایابارال بشاانادک
میشد ،زیرا سیاستهای نولیبرالی نمو ار سلیه سرمایه جهانیشدک همراک باا
ب گاکهای ب رگ دجاری اخلی رهمآمایاخاتاه باا آن اسات .اماا ساکاوا
ج بنهای ب ونی نوفاشیست و راست افراطی جهان ر رویکر شان باه ایان
ب گاکهای سو اگر روشن است و دأیید سیاستهای اقتصا ی نولیبرالی دتسیر
میگر .
ر برخی موار و برخالف دأیید ضم ی چ ین سیاستهایی از همان آغااز از
بورژوازی ب رگ به پشت سر این سیاستهاا قارار ار باهطارزی آشاکاار و
شورم دانه پشتیبانی میب د .نمونهای بارز ر این رابیه ز ت مر م ه د یا "بی
ج پی" ( ) BJPاست به بهرهبری "نارندرا مو ی" ست ر ست ب اگااکهاای
ب رگ دجاری و سرمایه جهانیشدک گذاشته است .رواق ُ همسویی ماو ی باا
ب گاکهای ب رگ دجاری از ه گامی به او کسروزیر ایالت گجراا بو آغااز شاد.
سالها پین ،ر آن زمان به هماین سرداسری سرمایهگاذاران ر گاجاراا
برگ ار شد ،سرمایه اران ب رگ او را نشان بر ند و سپ با موف یات او را باه
نام ی نخست وزیری آی دک پین راندند .ن ن اثرگذار مو ی ر هاماکااری و
ادحا ب گاکهای اقتصا ی ب رگ و ج بن ملیگرایی شوی یاساتای ها ادو یاا
"ه دودوا" )(Hindutvaراک او را برای چ انداختن به قدرا هموار سااخات.
یکی از ج بههای مهم ر ایجا این ادحا ب ار رفتن شامااری از گاروکهاای
ه دودوا مان د "سوا شی جاگاران مانچ" )(Swadeshi Jagaran Manchبو
به پین از آن بر بارپایهای ب یا گرا فعالیت میبر ند .مو ی پ از باهقادرا
رسیدن ،نهد ها از راک بستن قرار ا ها و انجام معاملههایی ویژک (معامالاههاایای
مان د رافال به نمونه برجسته آن بهشمار میرو ) یا از راک قانونگذاری بهم ظور
باهن ز وق بارگران و سست بر ن م اسابااا خاو گار انای ها ااناان و
بشاورزان ،بلکه از راک پین بر ن سیاستهای خصوصیسازیای همهجاناباه
ر بخن عمومی ( ولتی) به زامیان ب رگ خو ش یع ی ب گاکهای اقتصاا ی
پا اش ا ک است .او همه این اقدامها را بهایان لایا باه باورژوازی با رگ
"ثرواآفری ان" ملتاند دوجیه بر ک است! طرفه ای که ایان اقادامهاا از ناظار
مو ی ،دسلیم ثروا ملت به بورژوازی ب رگ را دوجیه میب د .یگر زا تهاای
راست افراطی ر جهان مان د "لی شمالی" مادئو سالوی ای ر ایاتاالایاا باه

نخست بهنظر میآمد ستبم ر مخالتت با گ جاندن سیاستهای نولیبارالای
ر چارچوت ادحا یه اروپا مخالتت میب د ولی ر واقعیت امر او باا اساتاتاا ک
یکپارچه از وازد پولی "یورو" ر سراسر اروپا مخالف بو و اب اون هام ساکاوا
اختیار بر ک و دمام اصول ب یا ین برنامههای اقتصا ی ادحا یه اروپا را پذیرفاتاه
است.
پشتیبانی از سیاستهای نولیبرالیسم از سوی راست افراطی اروپا بهدازگی باا
بیانیهای مشترک از سوی شان ک ز ت راست افراطی اروپا بهطور رسمی بایاان
شد به عبارد د از" :فیدز" ویکتور اوربان ر مجارستان" ،جبهه ملی" مارین لوپن
ر فرانسه" ،ز ت آزا ی" ر ادرین" ،ز ت قانون و عادالات" ر لاهاساتاان،
"ووب " ر اسپانیا" ،لی شمالی" و همچ ین "برا ران ایتالیا" ر ایتالیا .ر ایان
بیانیه مشترک به برنامههای اقتصا ی ادحا یه اروپا هیچ اشاارکای نشادک باو
[نگاک ب ید به :دوماس فازی ،فیلمساز و خبرنگار ،بتات "اباتاکاار لاتای"۷ ،
ژوئیه ۷۱ /دیرماک] .ر این بیانیه بر ل وم زتظ فره های مالای ر اروپاا ،و
بههمین دردیب بر س تهای و مذهب یهو یت و مسیحیت ر قارک اروپا (به از
سوی نیروهای راست افراطی همچون راهی برای زمله به اقلیتهای مذهبای
پین بشیدک میشوند) نی دأبید میشو  .اما به خروج از وازد پول رایج یا پا
ز ن سیاستهای دحمیلی سختگیرانه و ستت و سخت ریاضتی بر هر بشاور
عضو ادحا یه به با وازد پول یورو سروبار ار هیچ اشارکای نشدک بو  .رسات
است ،هم اب ون به لی بیماری همهگیر بووید ۷۷-ادحا یه اروپا اجرای باما
م رراا مالی پیمان ثباا و رشد )(SGPخو را ساسات بار ک و پار اخات
بسریهای مالی بشورهای عضو را با سختگیری نبال نمیبا اد .اماا ایان
آسانگیری طو نی نخواهد بو و بمیسیون اروپا چ دی پین اعالم بر ک است
به این نها اجرایی ر سال  ۷۴۱۱ / ۱۱۱۶با دمام نایارو باه روال باار خاو
برخواهد گشت .ز تهای راست افراطی ر بیانیه مشترک ع ب انداختن داریخ
برگشت سختگیرانه این نها را هم زتا رخواست نمیب د.
ای جا پرسشی میرح میشو به چرا راست افراطی زتا پایان از روی باار
آمدن ر بیشتر بشورها ،نسبت به ب گاکهای اقتصا ی ب رگ این طاور رام و
فرمانبر ار شدک است؟ چرا از این نظر با نمونههای نخستین آن ر ساالهاای
نیمه نخست هه  ۷۷۶۱میال ی /سالهای نایاماه ناخاسات هاه ۷۶۱۱
خورشیدی دتاوا ار ؟ پاسخ اساسی به این پرسن ر این واقعیت نهتته اسات
به برخالف هه  / ۷۷۶۱هه  ۷۶۱۱به فعالیت سرمایه مالی زتا اگر ر سیح
بینالمللی زضور می اشت ر اساس ر بشوری ریشه اشت و باه یااری از
سوی ولتی مرب ی وابسته بو  ،اما سرمایه مالی معاصر جاهاانایبار ک شادک
است .این یک سرمایهای جهانیشدک است به با سرمایه مالیای وابسته به یک
ولت -ملت ر دضا قرار میگیر  .هر بشوری به قصد ب د با سایااساتهاای
نولیبرالیسم و پذیرش ریاضت اقتصا یای به هموارک ر پی ار رگایار شاو
ناگ یر خواهد بو به از روند جهانیسازی ب ارکگیری ب د به این اقدام نی آن
بشور را ر گر ابی از جریانهای مالی جهانی قرار می هد باه باهماوجاب آن
است الل مالی ولت خو را دضعیف میب د .ر چارچوت اروپا این باهماعا اای
خروج از ادحا یه اروپا است ،زیرا ادحا یه اروپا اب اری اسات باه از طاریاق آن
سربر گی سرمایه جهانیشدک نمو پیدا میب د .آن سرمایه مالی باه از بشاور
خاصی سرچشمه گرفته است ،از آنجا به ر چرخه سرمایه مالی جاهاانایشادک
رآمیخته ،مخالف هرگونه ب ارکگیری است .ب ابراین برنامه بار ب ارکگیاری [از
نولیبرالیسم] باید به گونهای باشد به از زمایت طب ههای یگر جامعه -مهمدار
از همه طب ه بارگر -برخور ار باشد و می انیم به راست افراطی هیچگاک سو و
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پوند) برای دح ی اا ه ی ه بر ند به به دهیه و دولید زو ه گام وابسن م اجار
شد .برای مثال ،ولت ایا ا متحدک ز وق ثبت اختراع فرای د دولیاد وابسان
مو رنا را ار .
اگر این ولتها از انحصاراا اروسازی رخواست مشااربات ر فا ااوری
وابسن بر ک بو ند ،بمبو جهانی وابسن -امری به اجت ات از آن ساالهاا
است سازمان بهداشت جهانی بر آن اصرار ار  -اجت اتپاذیار مایباو  .ایان
سازمان ،با امید به این به شربتها اوطلابااناه انان و ا کهاایشاان را
بهاشتراک بگذارند ،مجموعهای برای سترسی به ف اوری را دأسی بار  .داا
ب ون هیچیک از این شربتها پاسخی به آن ندا کاند و اناتاظاار مایرو باه
پاسخی نده د مگر ای که مجبور شوند.
بارزار سترسی جهانی به وابسنهای بووید ،(COVAX) ۷۷-پاروژکای
مشترک بین سازمان بهداشت جهانی ،ادحا برای وابسن ) ،(GAVIو ب ایاا
خیریه نوآوری برای آما گی ر م اب همهگیری )(Cepiاست .سازمان مالا
متحد این پروژک را برای زصول به اطمی ان از بهاشتراک گذاشته شدن وابسن
بشورهای ثرودم د با بشورهای بم رآمد و متوسط راکاندازی بر  .ر گا ارش
ادحا برای وابسن از بواب به لی اشتن رابیه د گاد باا اناحاصااراا
اروسازی ،نداشتن شتافیت ،و خو اری از ش اسایی وابسن بهم له باا یای
عمومی انت ا بر  .بواب از مجموعه سترسی به ف اوری سازمان بهداشات
جهانی پشتیبانی نمیب د .هدف بواب دهیه دعدا بافی وابسان بارای ۱۱
رصد از جمعیت  ۷۱بشور از ف یردرین بشورها بو  .بواب هم اب ون دا ۵۱۱
رصد بین از ه ی ه دولید وابسن را پر اخت میب د .رعینزال ،ولتهاای
بشورهای ثرودم د سرمایه اری از شربتهای اروسازی (دا زدو ی از طریاق
بواب ) جانبداری میب د .این ولتهاا باا رخاواسات از اناحاصاارهاای
اروسازی برای چشمپوشی از زتظ ز وق مالکیت و انت ال این فا ااوری باه
یگر دأسیساا دولیدی ر جهان ازجمله انت ال این فا ااوری باه بشاورهاای
رزالدوسعه مخالفاند ،یع ی با امری به اف این دولید را موجب خواهاد شاد
مخالفاند.
بواب برای دوزی وابسن ر بشورهای رزالدوسعه ،بر دولید وابسن ر
ه د ،بشوری به به بارخانه اروسازی جهان ش اخته شدک است ،دکیاه بار ک
بو  .ولی اف این سرسامآور موار بووید ۷۷-ر ه د ،این بشاور را وا ار باه
دوقف صا راا وابسن بر .
ولت جو بایدن از رخواست ه د و آفری ای ج وبی برای لغو ز وق مالکیت
ف اوری انحصاراا ب رگ اروسازی ر سازمان دجارا جهانی ) (WTOر ماک
مه زمایت بر  ،ولی بابی ه او از آن داریخ سکوا بر ک است .ر همین زاال،
آلمان ،ادحا یه اروپا ،بریتانیا ،و بانا ا از هر اقدام سازمان دجارا جاهاانای ر
این راستا آشکارا جلوگیری میب د.
ولت بایدن ،بهرغم خرابکاریهای جمهوریخواهان و راستگراها ،برنااماه
وابسی اسیون اخلی بسیار مؤثری را اجرا بر ک است به رنتیجه آن  ۱۷رصد
از ب رگسا ن ر ایا ا متحدک زداق نخستین نوبات وابسان را ریاافات
بر کاند .ولت میدواند از اختیاراا خو ب ا بر قانون دولید فاعی ،برای انت ال
ف اوری و دوسعه دولید اضیراری استتا ک ب د ،ولی دا ب ون د هاا چا اد اقادام
ج ئی انجام ا ک است .بایدن میدواند بهرازتی ز وق ثبت اختراع را لغو ب اد،
زیرا از بو جه ولت آمریکا برای بمک به دوسعه و دهیه وابسانهاا اساتاتاا ک
شدک است .زتی با اف این دولید نی بسیاری از بشورهای رزالدوسعه قادرا
دهیه وابسن بهبهای دمامشدک را ندار  .برای مثال ،بو جه بهداشاتای اوگاانادا
برای هر شخص ،مبلغ  ۳/۱۶ر ( ۴/۷۱پوند) ر سال اسات .اگار اوگاانادا
زتی ب یه سیستم بهداشتی خو را دعیی ب د و همه بو جه بهداشتایاش را
صرف دهیه وابسن ب د ،باز هم نمیدواند یک نوبت وابسن برای هاماه مار م
خو دأمین ب د.
از میان بر اشتن انحصار شربتهای ب رگ اروسازی امری بسایاار ماهام
است و نمونههایی ،همچون ر زمان بحران ایدز ،ر این رابیه وجاو ارناد.
دولید جایگ ینهای ژنتیکی موجب باهن شدید قیمت اروهای ایدز گار یاد.
دولید چهار میلیار وابسن از سوی چین و روسیه نی موجب ایجا چالنهایای
برای انحصاراا اروسازی خواهد بو  .بوبا هم رزال دولید و دوزی پ اج ناوع
وابسن است .بوبا و چین ،این وابسنها را "یک با ی جهانی" میش اس د و
قصد ارند آنها را بدون سو آوری دوزی ب د.
بدون وابسی اسیون جهانیای گستر ک ،این همهگیری دهدیدی برای جهان
ر سالهای آی دک خواهد بو .
اب ون فرصت وابسن مر می فرارسیدک است.

رفاک بارگران را رنظر نمیگیر مگر زمانی به قصد فریب آنان را اشته باشد.
مخالتتها و اعتراضهایی به از سوی راست افراطی علایاه سایااساتهاای
ادحا یه اروپا انجام میگیر از موضوعهای "فره گی" فرادر نمیروند به بدون
هیچ دهدیدی با سربر گی سرمایه جهانیشدک میداوانا اد ساازگااری اشاتاه
باش د .این گونه مخالتتها و اعتراضها رز ی ت میدوان د امتایاازی بارای
سرمایه جهانی بهشمار رو به گتتمان را از غدغههایی ماعایاشاتای ماانا اد
بیکاری و دشوین اقتصا ی ور میب د و آن را به "هویت ملی" و خیر دهدید
به "س ت یهو ی-مسیحی" محدو میب د و نایا گاتاتاماان را از داأمایان
ضروراها و نیازم دیهای عی ی دأثیرگذار بر طب ه بارگر ور میساز و از این
روی با هدفهای سرمایه جهانیشدک مت اسب است.
با اینزال ،از جایگاک راستگرایان افاراطای بارای ساربار گای سارماایاه
جهانیشدک ج بهای خوشای د وجو ار به شایسته دوجه است .برای غلبه بر
بحران ناشی از ربو به ر آن سرمایه اری بالنشهرها و ب ابراین اقاتاصاا
سرمایه اری جهانی گرفتار شدک است ،جو بایدن ،رئایا جاماهاور ایاا ا
متحدک ،از زندک بر ن و بهبار گرفتن وبارک ره مو های اقتصا ی "بی "۷ی
جانب اری میب د .او ر این راستا مجموعهای از اقدامهایی را اعاالم بار ک
است به باعث اف این ب ب رگ ه ی ههای ولت و دأمین ماالای آنهاا از
طریق اف این بسری مالی ایا ا متحدک و همچ ین ماالایااا بساتان باه
بالنسرمایه اران خواهد شد (او خواهان دتاهمنامهای بینالمللای ر ماور
وا اشتن شربتهای ب رگ به پر اخت مالیاا زداق است) .دح اق بارنااماه
بایدن به زداق دوافق میان سایر ولتهای سرمایه اری بهم ظاور دا اظایام
برنامه باری همان د نیاز ار  .زتا اگر همه ولتهای بشورهای پایاشارفاتاه
روی یک برنامه بار همان د سازش ب د ،شرط ستیابی به این ورناماا ایان
است به به بشورهای جهان سوم نی خو مختاری مالی ،یاعا ای رهاایای از
خت ان "ریاضت اقتصا ی" ،اجازک ا ک شو  .میان جهانسومی "ریاضتبن"
و جهاناولی به دالش میب د به برنامه دوسعه اقتصا یای نو سات یااباد،
وپارکسازیای پدید خواهد آمد .چ ین برنامهای برای بشورهای جهانسومی
زسا اآمی و خشمبرانگی خواهد بو  .اما اگر جهان اول ر مور یک برناماه
گسترشگرای "بی "ی بهدوافق نرسد ،ر آن صورا ایا ا متحدک داواناایای
ستیابی به چ ین ورنمایی را بهد هایی نخواهد اشت.
ناشدنی بو ن این امر بهاین لی است به ایا ا متاحادک ناباالبا ا ادک
سیاستهای بی ی اگر بخواهد برنامههای اعالم شدکاش را باهماوفا ایات
برساند ،باید از طریق محدو یت ر امر وار اا خوین را بهطوربام مصون و
آسیبناپذیر ساز  .میدواند وار اا را از سایر بشورهایی به چ ین سیاستای را
نبال نمیب د اف این هد به این امر بسری دجاریاش را هم نسابات باه
آنها اف این می هد .ب ابراین ،ایا ا متحدک رزالی به به بشورهای یگر
بدهکار است (برای دأمین بسری دجاری خو ) ر بشورهای یگر ست باه
اشتغالآفری ی خواهد ز به چه بسا چ دان زیا طول ناخاواهاد بشایاد .باا
پذیرش راست افراطی ر دحمی وبارک ریاضت اقتاصاا ی ر اروپاا باه از
زمایت طیف ز تهای سیاسی "ریشه ار و جا افتا ک" برخور ار خواهد بو  ،و
چپ اروپا نی به اندازک بافی نیروم د نیست به بتواند ر برابر چ ین ریااضاتای
ایستا گی ب د ،بعید بهنظر میرسد اروپا با برنامه مور نظر باایادن هاماراهای
ب د ،و این بهمع ای دداوم غوطهور شدن سرمایه اری جاهاانای ر رباو و
بحران ب ونیاش است.
-------------------------------- .۷اقتصا بی ی ) ،(Keynesian economicsاقتصا ی ماباتا ای بار
ایدک های "جان می ار بی " ،اقتصا ان انگلیسی .با اا بار ایان ایادکهاا،
دصمیمهای بخن خصوصی به نتیجههایی غیربارا ر اقتصا بالن مماکان
است م جر شوند ،ب ا بر این باید از سیاستگذاری فعاال ولات ر باخان
عمومی زمایت بر .
پرابهات پاتنایک

شمارۀ ۳۳۱۱

 ۳۶دوشنبه  ۸شهریور ۳۰۱۱

زمان ارائه یک واکسن مردمى
فرارسیده است
ٔ
ٔ
دربواره
نوشته جان باکتل ،از رهبران حرب کموونویوآوت کموریوبوا،
چگونگی جلوگیری غرب از دسترسی کشورهای فقیرتر به واکآن
یک زن ه دی رزالی به م تظر رمان است با استتا ک از ماسک ابسیژن نت
میبشد .ر پایی سال گذشته ،ه د و آفری ای ج وبی داالش بار ناد داا از ثابات
انحصاری اروهای بووید ر جهان جلوگیری شو به بریتاانایاا و اداحاا یاه اروپاا
مان شدند.
با گسترش بیماری همهگیر بووید ۷۷ -و ظهور انواع جدید و خیرناکدار ایان ویاروس،
خواست دهیه "وابسن مر می" برای م ابله با مان اصلی وابسی اسایاون جاهاانای ،یاعا ای
سو اگری انحصاراا ارویی ،اف این مییابد.
م امهای بهداشت عمومی و متخصصان بیماریهای عتونی همه یکصدا میگوی اد داا
زمانی به بیشتر مر م جهان وابسی ه نشوند ،همهگیری بهپایان نخواهد رسید .بشاورهاای
ف یر و با رآمد متوسط با فاجعهای ر بهداشت عمومی روبروی د ،ولی زتی مر می باه ر
بشورهای ثرودم د زندگی میب د نی ر امان نیست د .نوع لتای این ویروس هم اب ون باه
یک "همهگیری ر بین افرا وابسی ه نشدک" م جر شدک است.
وابسی اسیون ابثر جمعیت جهان باا و ماانا اصالای :خاراباکااری راساتگاراهاا و
نوفاشیستها ،و سو جویی شدید دعدا ی انگشتشمار شربتهای اروسازی بهانحصار ر
مالکیت و خصوصی شدن وابسنها ،روبرو شدک است.
بر اساس م اله "سرقت ب رگ وابسن" به از سوی ً ائتالف مر می وابسن انتشاار یاافاتاه
است ،انحصاراا ب رگ اروسازی زجم دولید را عمدا اف این نمای ها اد و رعایانزاال
قیمت وابسن را اف این می ه د به به بمبو وابسن و "رسوایای اعاماال داباعایاض" ر
سترسی به وابسن م جر شدک و میشو  .این "آپارداید وابسن" ر بشورهای رزالدوسعه و
ر سراسر قارکها اب ون همچون دراژ یای ب رگ رزال گسترش است.
ازتکار وابسن از سوی بشورهای ثرودما اد سارماایاه ار،
سو جویی انحصاراا همراک با ً
بها امه این بیماری همهگیر ازتما برای سالها م جر خاواهاد شاد .داا ها اگاامایباه
وابسنها به "با ی عمومی جهانی" دبدی نشوند و انحصاراا ارویی ف اوری دولید وابسن
را بهطور رایگان بهاشتراک نگذارند ،مر م جهان رخیر ابتالی به این همهگیریاند.
ب ا به اعالم رسمی ،دا امروز بین از  ۱۱۱میلیون نتر به بووید ۷۷-مبتال شدکاند و بایان
از چهار میلیون نتر ر سراسر جهان قربانی این ابتال شدکاند .بااینهمه ،میاالاعااا جادیاد
نشان می ه د به دعدا بشته شدگان بهرازتی میدوانست و برابر این داعادا بااشاد .بار
اساس برآور های اخیر ،ویروس برونا جان بین از هتتصد ه ار نتر را ر ایا ا متحدک و
چهار میلیون نتر را ر ه د گرفته است به  ۷۱برابر بیشتر از آمار رسمی است.
ر داریخ  ۱ماک اوا ۷۱/مر ا ماک ،بتر آنتونی فائوچی ،مشاور پ شکای ارشاد باابایا اه
بایدن ،هشدار ا " :اگر اجازک ا ک شو به ویروس آزا انه بهگر ش رآید و سعی نشو باه
آن را متوقف بر  ،این ازتمال وجو ار  ،یر یا زو  ،گونه یگر و بددری از این ویروس باه
مشک اف ادر از نوع لتا است بهوجو آید" به قدرا م اومت ر برابر وابسنهای فاعالای را
خواهد اشت.
بین از  ۷۱رصد از چهار میلیار نوبت وابسن بووید ۷۷ -به دا ب ون دهیه شدک است به
افرا ی ا ک شدک است به ر بشورهای ثرودم د سرمایه اری زندگی میب د .رعینزاال،
بمدر از یک رصد از افرا ی به ر بشورهای ف یردر زندگی میبا ا اد ،وابسان ریاافات
اند و میلیار ها نتر نخستین نوبت وابسن خو ر انتظارند .وابسی اسیون اباثار آناان
بر ک ً
ازتما دا پین از پایان سال ۷۴۱۷ / ۱۱۱۱رخ نخواهد ا .
رواق  ،بر اساس این گ ارش ،رزالیبه بیشتر مر م ثرودم د بشورهای "گروک  "۱دا ژانویه
 / ۱۱۱۱ی -بهمنماک  ۷۴۱۷بهطور بام وابسی ه میشوند ،ستیابی به همان پوشن ر
بشورهای بم رآمد ،با سرعت فعلی ۵۱ ،سال طول خواهد بشید.
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ظهور نوع واگیر اردر " لتا" موجب شد به شربت "فای ر" و برخای
از م امهای بهداشت عمومی خواستار آن شوناد باه افارا ی باه
پین از این وابسی ه شدکاند ،نوبت یاگاری از وابسان را بارای
د ویت ریافت ب د .م امهای بهداشت عاماومای باا هاراس از
عمیقدر شدن "آپارداید وابسن" ،دا ب ون با این پیش اهاا باهشادا
مخالتت بر کاند .سازمان بهداشت جهانی )(WHOدوقف پخان
این نوبت د ویتی وابسن را دا پایان ماک سپتامبر/شهریور -مهارمااک
امسال خواستار شدک است دا زداق  ۷۱رصاد از مار م داماامای
بشورها وابسی ه شدک باش د .مدیرب سازمان بهداشت جاهاانای،
ددروس آ انوم گابریاسوس ،گاتات بارای داحا اق ایان امار ،ماا
بههمکاری همه نیاز اریم ،بهویژک دعدا ی انگشتشمار از بشورها
و شربتهایی به عرضه جهانی وابسن را ب ترل میب د.
شربتهای اروسازی با استتا ک از قدرا خو ر محدو بار ن
و انحصار دولید برای اف این قیامات هار ناوبات وابسان ،ساو
فوقالعا کای به ست میآورند .شربتهای "فاایا ر-بایاوناتاک" و
"مو رنا" بین  ۳دا  ۱۴برابر ه ی ه دولید ،ه ی های رمجموع بالغ ًبار
 ۴۷میلیار ر ( ۶۱میلیار پوند) ،از ولتها میالبه بر ند .مثاال،
مبلغ اضافه پر اخت بشور بلمبیا بهد هایی  ۶۱۵میلیون ر (۱۱۱
میلیون پوند) است .رعینزال ،شربتهای "جانسون و جانسون"،
فای ر ،و استرازنکا ر خالل  ۷۱ماک گذشته بسب مبلغ  ۱۳میلایاار
ر ( ۷۷میلیار پوند) سو را گ ارش بر کاند .بددر از آن ایانباه،
شربتهای فای ر بهای وابسن را  ۱۵رصد و و مو رنا  ۷۱رصاد
اف این ا کاند.
ه ی ه دولید یک نوبت وابسن زدو  ۱۵پ [یک یورو] اسات.
اگر وابسنها بهم له "با ی عمومی جاهاانای" باهباار گارفاتاه
میشدند ،ر پاسخ به فوریتهای بهداشتی و بدون ر نظر گرفاتان
سو  ،بارخانهها میدوانست د دعدا هشت میلیاار ناوبات وابسان
[مور ل وم] را به ارزش د ریبی  ۱۱میلیار پوند دولید با ا اد .ایان
ه ی ه ر قیاس با بو جه بشورهای سرمایه اری ثرودما اد بسایاار
ناچی است.
بشورهای ثرودم د نهد ها وابسنها را ذخایارک بار ناد ،بالاکاه
رمجموع د ها  ۷۱میلیار ر ( ۱/۱میلیار پوند) بارای داأمایان
ه ی ه دولید و دوزی وابسن به بشورهای ف یر بماک بار ناد .ر
همین زال ،همین ولتها مبلاغ
 ۷۱۱میلیار ر ( ۱۱مایالایاار ادامه در صفحه ۳۵

کمک مالى رسیده

به یا گالیله زمان  ،ازطرف ازسان

 ۶۱۱یورو

ً
لطفا در مكاتبات خود با آدرس هاى زیر از ذکر هرگونه نام اضافى خوددارى کنید.
آدرس پستى:

B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK

آدرس هاى اینترنت و »اى-میل«

http://www.tudehpartyiran.org
E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de
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