
آذر، روز دانشجو  و روز  ۶۱در روزهای اخیر و با نزدیک شدن 
شواواری از نویوروهوای “  اتحاد، مبارزه، پویوروزی” تبل ر شعار 

اجتااعی و تشکل های صنفی کش ر پاسخ مثبتی به فراخو ان 
آذر  ۶۱و  ۶۱، ۶۱برای اعتراض های سراسری در روزهای 

دادند. بسیاری از نهادهای اجتااعی، مدنی و فرهنگی و برخی چهره های مشه ر از این رویداد سه روزۀ اعتراضی 
 ۶۱در اطالعیوه ای کوه روز “  های صنفی فرهنگیان ایران ش رای هااهنگی تشکل” حاایت کرده اند. از جاله 

حدود سه ماه از خیزش مردم ایوران بورای ” آذرماه منتشر کرد یادآور شد: 
گذرد. تداوم این خیزش و نیز رنج و شکنجه و حبس و  عدالت و آزادی می

ن امبر( روز جهانی منع خشو نوت  ۱۱آذرماه ) ۱
عطوفوی تواریوروی در مسویور  علیه زنان، نقطه

مبارزات زنان جهان بر ضد خش نت علیوه آنوان 
ط رپیگیر بور ضود توروخویو ،  است. چهار خ اهر مبارز میرابال )پاتریا، مینروا، ماریا ترزا، و ِدده( اهل دومینیکن به

دیکتات ر حاکم بر دومینیکن، فعال ب دند. سه تن از خ اهران مویورابوال در 
قتل رسویودنود.  دست این دیکتات ر به طرزی فجیع به ( به۶۳۳۶)   ۶۶۱۱سال

ها بر ضد حک موت اسوتوبودادی  خیزش گستردۀ ت ده
حاکم که وارد دوازدهاین هفته شده است، در درون خ د 
گواهوانوها جو انوان و  حض ِر گسترده، پرش ر، فعوال، و آ

هوا و  دانشج یان کش ر را دربر داشت و دارد. اعوتوبوا 
هوا دانشوگواه و  های گستردۀ دانشج یی در ده اعتراض

هوای موداوم و  مراکز آم زشی کش ر بوا وجو د یو رش
وحشویووانوها گوزمووگووان 
ارتجاع، دستگویوری و 

نوامبر( روز  ۵۲آذرماه ) ۴
جهانی مبارزه با خشونت 
علیه زنان: خشونت علیه 
نیمی از جامعٔه بشری را 

هایی که نزدیک به سه ماه  اعتراض متوقف کنید! 
پیش در پی قتل موهوسوا امویونوی در 
بازداشت گشوت ارشواد شوروع شود، 
اکن ن به جنبشی وسیع علیه حک مت 
دیکتات ری مذهبی ایران تبدیل شده و 
این حک موت را در داخول و خوار  

هوای موتوعودد، بوه  کش ر، در عرصوه
چالش کشیده است. سرونوان عولوی 

آذر در "دیودار بوا  ۱ای در روز  خامنه
جاعی از بسیجیان" نشان از آن دارد 
که سران جاه ری اسالمی در موهوار 
کردن جنبش اعتراضی مردم نام فو  
بوو ده و هوواووروونووان در دوراهووی 

نشویونوی، زیور فشوار جونوبوش  عقب
تر سراسوری،  مردمی، یا سرک   وسیع

برای حفو  و بوقوای دیوکوتواتو ری، 
ای بورای سوتو دن  اند. خامنه وامانده

های اصلوی سورکو   و  یکی از اهرم
منف ر در جواموعوه گوفوت: "در ایون 
قضایای اخیر دیدید کوه بسویوجویوان 
مظل م خ دشان مظل م واقع شودنود... 

ام...  من افترارم این است که بسیجی
بو سوم."  من دست یکایک شاا را موی

ای سعی کرد نشوان دهود کوه  خامنه
هوای بورحو  جواری موردم  اعتراض

 با هم به سوی تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتوری
 و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک! برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی

 ۷۴۱۷آذر  ۷۴، ۷۷۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و نه

ضرورت دقت و 
هشیاری در جلب 

المللی  همبستگی بین
 با جنبش مردم ایران 

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

ضمیمۀ کارگری 
، »نامۀ مردم«

منتشر  ۶۶شمارۀ 
 شد!

 ۱ص                               »ما عقب نشینی نای کنیم!«شکست سیاست 
نامه نرگس محادی به جاوید رحاان، گزارشگر ویژه حق ق بشر درباره 
 ۱تعرض جنسی به زنان زندانی                                                          ص 
 ۱بحران نظام دارویی و ت زیع ناعادالنها آن در جاه ری اسالمی       ص 

 -الاللی شرکت ناایندها حز  ت دها ایران در کنفرانس هابستگی بین
 ۷منطقها لی ن، فرانسه                                                                     ص  

 ۶۱آیا در چین نظامی س سیالیستی برقرار است؟                              ص 

 ۵صفحۀ   ادامه  در 

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران به 
 آذر، روِز دانشجو:  ۷۶مناسبت  

همبستگی با پیكار هدفمند جوانان 
و دانشجویان میهن با استبداد و 
ارتجاع!  اتحاد، مبارزه، پیروزی 

امروز هم پرچم مبارزه  همه گردان 
 های جنبش مردمی است! 

 ۳صفحۀ   ادامه  در 

فراخوان برای اعتراض های 
 مردمی و اعتصاب عمومی 

 ۴صفحۀ   ادامه  در 



۷۴۱۷آذر  ۷۴دوشنبه    ۵   ۷۷۱۱شمارۀ    

آزار و شکنجها بسیاری از فعاالن دانشج یی، بر نقش مهم و حساس ج انان، 
هوای گسوتوردۀ  آم زان کش ر در این دور از اعوتوراض دانشج یان، و دانش

جورتوت  مردمی بر ضد حک مت استبدادی حاکم گ اهوی روشون اسوت. بوه
مان ایران دانشج یان و جو انوان  ت ان ادعا کرد که در تاریخ معاصر میهن می

های گ ناگ ن   های استبدادی حاکم و دولت ها اره در مبارزه بر ضد حک مت
انود و  ها نقشی مهم و مؤثر داشتوه آن

 ۶۳۳۱آذر  ۶۱هارونوان دارنود و 
ناادی غورورآفوریون از ایون نوقوش 
تاریری است چندان کوه در موقوام 
روزی برای تجدیود عوهود موبوارزات 
اتحادج یانه دانشوجو یوی در تواریوخ 

 ثبت رسیده است.  کش ر به
ونوویووم پووس از کوو دتووای  موواه سووه

مورداد  ۱۲امپریالیستی و نونوگویون 
پشت انها ایاالت موتوحوده و  به ۶۳۳۱

های داخلی سرسپورده  کاک عامل به
به استبداد سولوطونوتوی و مو مو ران 

هوا  ها، اعدام سازمان سیا و سازمان جاس سی انگلستان، و در او  دستگیری
ضد تثوبویوت موجودد  ها، جنبش دانشج یی ایران به و فضای خ نین سرک  

ای  دیکتات ری پادشاهی و در راه استقرار دم کراسی و حاکایت خل  موبوارزه
متحد را سازمان داد که از س ی نیروهای امنیتی رژیم شاه و چواقو کشوانوش 

ای )مبطفوی  های دو دانشج ی مبارز ت ده خاک و خ ن کشیده شد. خ ن به
رض ی( و دانشج ی مبارز جنوبوش مولوی )احواود  نیا و مهدی شریعت بزرگ

آذر،  ۶۱آمیرت و حااسها  " قندچی( که بر صحن دانشگاه ریرته شد درهم
روز دانشج  " را آفرید. رژیم پهل ی برای انتقام گرفتن از مبارزه آنان و خوفوه 

شان سوکو ت گو رسوتوانوی  طلبانها دانشج یان که با مبارزه کردن صدای ح 
استیالی ک دتا را درهم شکستند بسیاری از دانشج یان مترقی را دستگویور، 

تحبیالت دانشگاهی آنان پایان داد، پودیوده ای  شکنجه، و زندانی کرد و به
دوباره  تو سور رژیوم جواوهو ری  ۶۳۱۷که پس از شکست انقال  بهان 

 اسالمی بسیار خشن تر علیه ج انان و دانشج یان کش ر به کار برده شد.
دانشج یان و ج انان ایران ها اره خ استار رهایی از اختناق و اسوتوبوداد، 
استقرار دمکراسی و عدالت اجوتواواعوی، و ایوجواد شورایوطوی الزم بورای 

سازشان  ای ب دند و با مبارزات سرن شت های علای و انسانی و حرفه پیشرفت
در سرنگ نی رژیم پادشاهی پهل ی نقشی جودی داشوتونود. اموا حوکو موت 

های اساسی را  جاه ری اسالمی که طب  مب بها ش رای انقال  باید "آزادی
مواه بوه  کرد، در اردیبهشت ها را تضاین می بدون تهدید و تحدید" در دانشگاه

ها دانشوجو   دست زد که در جریان آن ده۶۳۱۶ای خ نین  "انقال  فرهنگی"
ها جان باختند و در پوی آن نویوز هوزاران دانشوجو ی  در مح طه دانشگاه

ای از استادان بوا  زندان افتادند یا هاراه عده دگراندیش و مترقی دستگیر و به
 هایی گسترده روبرو شدند.  اخرا 

گاهی از ت ان عظیم و پ یایی ف ق العادها دانشج یان، تالش کرد تا  رژیم با آ
قراتت خ د، و پاکسوازی اسوتوادان  ها، اسالم بنا به با اسالمی کردن دانشگاه

  ها، دانشج یان را دایرها کنترل و نف ذ خ د نوگوه دگراندیش و مترقی دانشگاه
های آزاردهندها  ها، کشتارها، محدودیت حال، با هاها سرک بگری بدارد، با این

هوای  ها، برپا کردن کایوتوه روزمره، مستقر کردن نیروهای بسیج در دانشگاه
ستیزی، روا  خرافوه، و  وسطایی، علم عقاید هرروزها قرون انضباطی و تفتیش

دار کردن دانشج یان از جانب رژیم، جنبش دانشجو یوی بوا اتوکوا بوه  ستاره
های نیروهای مرتجوع و  اش در برابر خ است ج یانها تاریری های مبارزه سنت

 حاکایت استبداد تسلیم نشد.
توریون  توریون و جودی که در جوای خو د گسوتورده ۶۳۷۲تیرماه  ۶۲قیام 

های دانشج یی پس از استحکام بیشتر حاکایت اسوالم سویواسوی  اعتراض
توریون و  ب د، نشان داد که جنبش دانشج یی هارنان یکوی از پورانوگویوزه

ترین جنبش های اجتااعی در مبارزه علیه استبداد و دیکتات ری است.  پرت ان
تیرماه  آغاز مرحلۀ ن ینی در حیات جنبش دانشجو یوی بو د.  ۶۲رویدادهای  

 ۶۲برخالف تب ر رژیم ارتجاعی والیت فقیه، سرک   جنایتکارانه و خ نویون 

تنها نت انست جنبش دانشج یی را از صحنها کارزار اعتراضی در جامعه  تیرماه نه
خار  کند، بلکه تشدید و گسترش مبارزها فعاالن جنبش دانشوجو یوی را هوم 
سبب شد که یکی از بارزترین برآمد آن حضو ر گسوتورده و فوعوال جونوبوش 

هوای رژیوم  علیه سویواسوت ۲۲های  دانشج یی در حرکت مهم اعتراضی سال
جاه ری نشاندن یک چهرها  کرسی ریاست ویژه تقلب انتراباتی برای دوباره به به

ای ولوی  ضد ملی ب د. با این تفاوت که این بار ج انان و دانشج یان علی خامنه
های خ د قرار دادند که حرکتی کیفی و اعتالیی  فقیه را هدف مستقیم اعتراض

 در این جنبش ب د.
بوا  ۲۲هر چند جنبش موردموی در سوال 

سرک   خشن مزدوران رژیم روبورو شود و 
عدها کثیری از ج انان و دانشوجو یوان بوار 
دیگر دستگیر، شکنجه، و کشوتوه شودنود، 
ولی جنبش مت قف نااند و بوار دیوگور در 

در کنار دیگر نیروهای  ۶۲و  ۶۱سال های  
ای  اجتواواعوی سوربورافوراشوت و موبوارزه

گاهانه  پیش برد. تر را به آ
مان  جنبش ج انان از جنبش مردمی میهن

جدا نیست. جو انوان و دانشوجو یوان در 
ها و قشرهای گ ناگو ن اجوتواواعوی  طبقه

ها و آرزوهای اکوثوریوت  شان بازتابی است از خ است های ریشه دارند و خ است
ها آنان در پی ندی عای  بوا دیوگور  مردم. بر اساس برآورده نشدن این خ است

گیرند. در حال حواضور  نیروهای اجتااعی در مبارزه با دیکتات ری حاکم قرار می
جنبش دانشج یان ضان مبارزه برای آزادی دانشجو یوان بوازداشوت شوده و 

مان در  های گ ناگ ن میهن تضاین حق ق دانشج یی، در دع ت به اتحاد خل 
صدایی رسا تبدیول  های اجتااعی، صنفی، و سیاسی کش ر به کنار دیگر جنبش

هایی گ ناگ ن در هاراهی با جنبش "زن،  اند. جنبش دانشج یان در بیانیه شده
ح  مردم کوردسوتوان و  های به زندگی، آزادی" و با دفاع از مبارزات و اعتراض

وبل چستان، سرک بگری خ نین مردم این مناطو  از سو ی رژیوم را  سیستان
های جامعه و  اند. انترا  شعارهایی مناسب و بر گرفته از واقعیت محک م کرده

درک درست از شرایر مشرص کن نی از س ی جنبش دانشج یان از پرتوگوی 
هوای  تفکر مبارزاتی دانشج یان نشان دارد. حرکت دانشج یی کن نی با آرموان

آذر عجین است و شعار اتحاد، مبارزه، پیوروزی  ۶۱ج یانها دانشج یان در  مبارزه
 راهناای عال این حرکت ب ده است.

ها برای پادگانی کوردن  با وج د اعزام نیروهای سرک بگر بسیجی به دانشگاه
ها هارنان سنگر است ار مبارزه با استبداد اسوت.  رژیم، دانشگاه ها از س ی  آن

دانشج یان و ج انان بر اساس وضعیت کن نی و در جریان رویارویی با استبوداد 
خ اه بویوش از  اتحاد عال میان هاه نیروهای مترقی و آزادی والیی حاکم، به

کنند. در این راستا تدارک  هرزمانی دیگر در حکم یک ضرورت احساس نیاز می
هایی عا می در هاکاری و هااهنگی با دیگر نویوروهوای جونوبوش  اعتبا 

های اقوتوبوادی کولویودی  ها و برش کلیدی بنگاه ویژه در مؤسسه مردمی به
های حاکایت رژیم جاه ری اسالمی را توا فوروپواشوی کوامول  ت اند بنیان می

 مراطره اندازد.  به
در شرایر بغرنج و حساس کن نی که رژیم هاها اموکوانواتوش را در جوهوت 

های مردمی بسیج کرده است مبارزۀ دالورانه و تاریری  خام ش کردن اعتراض
ت اند نقشی کلیدی و حساس داشته  جنبش دانشج یی در ادامه مبارزه مردم می

 باشد.
درود آتشین به دانشج یان و دانش آم زان کش ر  که قهرموانوانوه در بوطون 
جنبش اعتراضی ت ده ها، با شعار زن، زندگی، آزادی، مقابل ماشین سورکو   

 استبداد ایستاده اند! 
آم زان کش ر که قهرمانوانوه در  درود آتشین به ج انان، دانشج یان، و دانش

مان، در مقابل مواشویون  ها، در کنار زنان دلیر میهن کنار جنبش اعتراضی ت ده
 اند! سرک   استبداد ایستاده

آذر، روِز دانشج ، روز تجدید عهد با خواطورۀ توابونواک هواوه  ۶۱گرامی باد 
 باختگان جنبش دانشج یی، روِز شعار: جان

 اتحاد، مبارزه، پیروزی!
 

 حزب تودۀ ایران
 ۲۰۴۲ذر ماه  آ ۲۱

 ادامۀ  اطالعیه حزب تودۀ ایران درباره ... 

هایی گوناگون در همرایه با جنبش  جنبش دانشجویان در بیانیه
اض ، آزادی" و با دفاع از مبارزات و اعتر

ی
حق  های به "زن، زندگ

ن مردم  مردم کردستان و سیستان وبلوچستان، رسکوبگری خونی 
اند. انتخاب شعارهایی  این مناطق از سوی رژیم را محکوم کرده

های جامعه و درک درست از  مناسب و بر گرفته از واقعیت
 
ی

ایط مشخص کنوین از سوی جنبش دانشجویان از پختگ رسر
 تفکر مبارزایر دانشجویان نشان دارد. 



۷۴۱۷آذر  ۷۴دوشنبه     ۳   ۷۷۱۱شمارۀ    

کشتار خ اهران میرابال این روز را به مناسبتی جهانی در مبوارزه عولویوه 
سوال پوس از  ۱۱ویژه علیه زنان مبدل کرده است. امروز   خش نت به

دسوت  مان بوه ها، قتل فجیع مهسا امینی ایرانی در میهن کشتار میرابال
گزمگان رژیم دیکتات ری والیی، به ناواد جونوبوش ضود دیوکوتواتو ری 

جان آمده از فقر، شکاف طبقاتی، و تبعیض جنوسویوتوی در  های به ت ده
 میهن استبداد زدها ما تبدیل شده است.

ن امبر امسال در شرایطی مناسبت روز جهانی مبارزه با خشو نوت  ۱۱در 
داریم که اغلب شهرهای میهن درد کشیودها موا،  علیه زنان را گرامی می

وبل چستان، در سو مویون مواه  های ُکردستان و سیستان ویژه استان به
ستیز و استبدادی، غرقوه در خو ن و  شان با حاکایتی زن مبارزها حیاتی

بواخوتوه  ها ک دک و نو جو ان جوان س گ ار فرزندان رشیدشان ازجاله ده
دهند. جنبشی که با قتل مهسا امویونوی و  شان ادامه می میهن به مبارزه

اعتراض به خش نت سیستااتیک جنسیتی با مح ریت زنان و شورکوت 
های زحواوتوکوشوان  گستردها ج انان، دانشج یان، معلاان، و دیگر الیه

فکری و یدی و شعار فراگیر "زن، زندگی، آزادی" آغاز شد، اموروز پوایوه 
رود تا اسالم سیاسی را بوه  آورده و می لرزه در های دیکتات ری والیی را به

 دان تاریخ بیندازد. زباله
آمویوز و  حوال سویواسوت توحوقویور قتل حک متی مهسا امینی درعویون

ناایش گذاشته  کوه از  ای ظالاانه را در برابر دیدها جهانیان به  ستیزانه زن
جانب حاکایت  اسالم سیاسی طی چهار دهه علیه زنان میهن ما اجورا 
شده است. تشدید تبعیض جنسیتی در کنار تبعیض طبقاتی، به خش نت 

سابقه در میهن ما دامن زده است. قوتول موهوسوا  ای بی و آپارتاید جنسی
اخالق گشت ارشواد و سوپوس  امینی در بازداشتگاه نظارت اخالقی بی

گرانها آن با ت سل به هر دروغی که ت انستند،  تونوهوا نشوان  انکار خدعه
دهنده  وجهی از این خش نت افسارگسیرته و عریان حاکاویوت والیوی 

هوای  سازی زنان با ِاعاال انو اع سویواسوت است. درحالی که  فرودست
هوا  سازی این سیاسوت آمیز و ارتجاعی و ترویج و تحایل و عادی تبعیض

های مردساالرانوه  در جامعه به اهرم  مبانی شرعی و سنتی و تبلیغ ارزش
مانند "نام س" و تبدیل این فرهنگ واپسگرا به بروشوی جودانواپوذیور از 
زندگی روزمرها زنان، وجه پنهان خش نت سویوسوتواواتویوکوی اسوت کوه  

اجورا  ستیز رژیم والیی علیه زنان ستادیده ایران هاو اره بوه حاکایت زن
 گذاشته است.

حال، نقش برجسته زنان در مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و انو اع   بااین
ستیز میهن ما با  ویژه خش نت دولتی در جامعها مردساالر و زن خش نت به

هایی جهوانوی  هایی گ ناگ ن ازجاله استفاده از مناسبت ابتکارها و روش
روز " دنیا را نارنجی کن" در ایون کوارزار  ۶۱ن امبر و  ۱۱مارس،   ۲مثل 

 اند.   برانگیز و آم زنده جهانی، بسیار ستایش
امروزه حض ر پرش ر زنان و دختران شجاع ایران در صف مقدم جونوبوش 

بوروش و  مردمی ضد دیکتات ر و ضد استبدادی ایران با شوعوار زنودگوی
پرهیز "زن، زندگی، آزادی" و تبدیل شدن مطوالوبوها رفوع سوتوم  خش نت

های مح ری این جونوبوش،  جنسی و جنسیتی ازجاله به یکی از مطالبه
هاراه دارد که از ه شیاری جنبش پرت ان زنوان   امید دستاوردی بزرگ به

ایران نشان دارد و ت کیدی دوباره بر درستی ایون سورون پورموحوتو ای 
 مارکس که "آزادی جامعه بدون آزادی زنان امکان پذیر نیست".

جنبش فراگیر مردمی در اغلب شهرهای میهن ما در ابوتودا بوا قوتول 
مظل مانه مهسا امینی و در اعتراض به حوجوا  اجوبواری، ایون نواواد 
نابرابری و خش نت سیستااتیک جنسیتی علیه زنان، آغاز شد و اکونو ن 

هوای  ش عوالوه بور حوذف سویواسوت ا رونوده در سیر تکاملی و پویوش
هوای  انگاری و تبعیض و خش نت علیه زنان، فروریوزی  پوایوه فرودست

استبداد رژیم والیت فقیه و ساختار ضد مردمی و سراپا فاسد آن  را هدف 
 کند .  خ د قرار داده و در این مسیر مبارزه می

زنان شجاع و مبارز ایران و هاه نیروهای مردمی این جنوبوش فوراگویور 
ای عاری  درستی واقفند که رفع تبعیض جنسیتی  و دستیابی به جامعه به

از  هر ن ع خش نت در گرو استقورار نوظوام سویواسوی، اجوتواواعوی، و 
هاین دلیل زنان ایران حل معضول انو اع  ای عادالنه است. به اقتبادی

ها را در تغییراتی اساسی در نوظوام حوکو موتوی  خش نت و بسترسازی برای مح  آن
کش ر و انجام تح ل سیاسی، اقتبادی، و فرهنگی و برپایی حوکو موتوی مولوی و 

هوایوی فوراوان داده و  اند و در این راه تا کتو ن هوزیونوه دم کراتیک جستج  کرده
 دهند.  می

هوای روزافوزون  تشکیالت دم کراتیک زنان ایران ضان محک م کوردن خشو نوت
ویژه کشتار ک دکان و ن ج انان یعنی جنایتی فو ق  دفاع به دولتی در کشتار مردم بی

تب ر که هارنان نیز ادامه دارد  و هارنین در ابراز هابستگی با پیکار مردم جان 
ای عاری از فقر و خش نت و بر پایی حکو موتوی  لب رسیده برای رسیدن به جامعه به

مردمی، خ استار آن است که در نظام آینده هاه ق انین مغایر با شئ ن اجتااعوی و 
درنوگ لوغو  شو نود،  انسانی زنان که هم اکن ن در میهن ما جاری است، باید بوی

 ها م ارد زیرند: جالها آن از
های تبعیض و منع خش نت علیه زنان از راه تبو یوب قو انویون  رفع هاها شکل -

حاایتی و گسترش گفتاان رفع ان اع خش نت در جاموعوه و پویو سوتون ایوران بوه 
 کن انسی ن جهانی رفع تبعیض از زنان و منع خش نت؛

سلب قیا میت مردان بر زنان، ح  چندهاسری، و ح  طالق یکجانوبوه بورای   -
 مردان؛

هوایوی کوه  الغای هاها  ق انین مرتبر با جداسازی جنسی و الوغوای موحودودیوت -
 ص رت قان ن بر سر راه تحبیل، کار، ورزش، و هنر زنان ایجاد شده است؛ به
تضاین قان نی ح  مشارکت کامل زنوان در تو لویود و ادارها  امو ر کشو ر و  -

ویژه ایجاد بسترهای مناسب بورای دسوت یوابوی زنوان بوه  ت اناندسازی زنان، به
 اسوتوقوالل اقوتوبوادی،

 های مدنی و غیردولتی در دفاع از حق ق زنان؛ ها و سازمان گسترش اتحادیه -
 ت مین آم زش رایگان برای هاه؛ -
سوال و  ۶۲تغییر سن مسئ لیت کیفری و سن ازدوا  دخوتوران و پسوران بوه  -

 مان عیت ازدوا  ک دکان، لغ  اعدام از جاله اعدام ک دکان؛
تضاین قان نی برابری حق ق زن و مرد در هاها  زمینه ها، ازجواولوه در زمویونوها  -

اشتغال، ح  مسافرت، انترا  آزادانها هاسر، طوالق، برخو رداری از ارث، حوو  
 سرپرستی از فرزندان، شهادت دادن در برابر دادگاه، و قضاوت؛ 

تضاین قان نی ح  زنان بر بدن خ یش از جاله در م اردی مانند سقر جنویون و -
 ح  پ شش اختیاری؛ 

 پرداخت مزد مساوی به زنان و مردان، در مقابل کار مساوی؛-
منظ ر دسترسی  های آم زشی ترببی، به ریزی مرکزی برای ایجاد امکان برنامه-

 ها و ارتقای شغلی برابر با مردان؛ های علای در هاها اسطح زنان به درجه
پرهیز "زن، زنودگوی، آزادی"  های باال که در شعار زیبا و خش نت رسیدن به خ استه

هوای جونوبوش  اند، در گروی گسترش مبارزه متحد هواوه گوردان نیز تجلی یافته
 اجتااعی در  شرایر فعلی است.

پیروز باد مبارزها متحد زنان و مردان آزادها ایران در راه لغ  هاها ق انین مغایر با شئ ن 
اجتااعی و انسانی زنان،  مح  هرگ نه خش نت  و رسیدن به آزادی، صلح، عودالوت 

 اجتااعی، و حف  محیر زیست!
 

 تشکیالت دم کراتیک زنان ایران 
  ۱۱۱۱ن امبر  ۱۱/ ۶۱۱۶آذز  ۳

ان شجاع ایران در صف  نوامبر( روز جهانی مبارزه  ...  ۵۲آذرماه ) ۴ادامۀ  امروزه حضور پرشور زنان و دختر
مقدم جنبش مردیم ضد دیکتاتور و ضد استبدادی ایران با 

 
ی

، آزادی" و  بخش و خشونت شعار زندگ
ی

ن "زن، زندگ پرهت 
 رفع ستم جنیس و جنسیتر ازجمله به 

ٔ
تبدیل شدن مطالبه

های محوری این جنبش، امید دستاوردی  یگ از مطالبه
همراه دارد که از هوشیاری جنبش پرتوان زنان   بزرگ به

ایران نشان دارد و تأکیدی دوباره بر درستر این سخن 
پرمحتوای مارکس که "آزادی جامعه بدون آزادی زنان 

 امکان پذیر نیست". 



  ۷۴۱۷آذر   ۷۴دوشنبه     ۴  ۷۷۱۱شمارۀ   

 تأملی رب رویداداهی اریان 

دهنده  کنند، نشان خ نی که مردم ایران بابت آن پرداخت کرده و می
خو اهوی موردم  ج یوی و آزادی این واقعیت است که نهضت عدالت

ایران از مشروطه تا کن ن مسیر تکاملی را پیا ده و به او  خو یوش 
خو اهوی و  ش د. مبارزه با هر ن ع از دیکتات ری و زندگی تر می نزدیک
های منطقِی موردم  ج یی، در این جنبش، گ اه تکامل خ استه زندگی

دیده ایران در طو ل بویوش از یوک سوده توالش  دیده و ستم رنج
و  خ اهانه است. در این میان ن ج انان و ج انان، دانشج یوان  آزادی
کنند و به درستی  آم زان نقش کلیدی را در این جنبش ایفا می دانش

اند که قلب جهان مدرن و راه عب ر از هر ن ع استبداد  تشریص داده
و بنابراین، قلب تپنده این  و رسیدن به برابری و رهایی، خیابان است 

اند. در این راه نیز صدها کشته و هوزاران  جنبش را خیابان قرار داده
و بازداشتی را تقدیم کرده و شریان خیابان را با خ ن خو یوش  زخای 

فوهواوی و  ها با جسوارت و خو ش اند. آن پر نبض و پر تپش نا ده
آم زانی که  ما از دانش»دهند:  تیزبینی خ یش، راه را به ما نشان می

عالوه بر ایون، موا  .«گیریم دهند، آم زش می کف خیابان خ ن می
خب ص چنود مواه  معلاان نیز طی بیش از بیست سال گذشته و به

ایم. تعداد کثویوری از هواوکواران موا  های زیادی داده اخیر، هزینه
انود...اموروز  اند و تعدادی نیز به خ ن غلطیوده بازداشت و زندانی شده

ناوایود کوه از  ش را اعالم می  که در آستانه روز دانشج  هستیم، این
های اعتراضی اقشار مرتلف حاایت کرده و از هواوکواران  فراخ ان

آمو زان  نااییم که در کنار دانشج یان و دانوش گرامی درخ است می
و  ۶۱، ۶۱وعده ما روزهوای ✓ ها باشند.  خ د قرار گیرند و حامی آن

های موروتولوف در کوف  هاراه با اقشار و گروه ۶۱۱۶آذر سال  ۶۱
 “ها. خیابان و به ط ر خاص جل ی دانشگاه

توده ای ها نیز همچنان در کنار جنبش اعتررایرت تروده 
ها، در کنار زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان و 
همه مردم زحمتکش میهن ما برای پیروزی این حررکر  

 های اعتراض تمام توان خود را به کار خواهند گرف . 
 

 »ما عقب نشینت نمت کنیم!«شکس  شعار 
 

موعوتورضوان ” هن ز چند روزی از مدعیات رهبر رژیم در م رد اینکه: 
“ بسیار حقیرتر از آن هستند که بت انند به نوظوام اسویوب بورسوانونود

نگذشته است که حک مت جاه ری اسالمی هراسونواک از اداموۀ 
اعتراض های مردمی و فراخ ان برای اعتبا  عا می در روزهوای 

آذر از زبان محادجعفر مونوتوظوری، دادسوتوان کول  ۶۱و  ۶۱، ۶۱
را اعالم کرد. جعفری در “  گشت ارشاد”انحالل   جاه ری اسالمی،

چرا گشت ارشاد تعطویول ” پاسخ  به س ال یکی از حاضران که پرسید 
گشت ارشاد ربطی به ق ه قضاتیه نودارد و از “گفت:  ، از جاله“ شد

 “هاان جایی که در گذشته ت سیس شد از هاانجا نیز تعطیل شد.
البته ق ه قضاتیه نظارت هوای خو د را بور ” منتظری ت کید کرد که 

 “دهد. های رفتاری در سطح جامعه ادامه می کنش
اطالع در م رد "تعطیلی گشت ارشاد" را باید مان ری حسا  شده در 
مقابل آتش خشم ت ده هوا و در راسوتوای بوزک کوردن دیودگواه 
واپسگرایانۀ  "اسالم سیاسی" در رابطه با زنان دانست که تغییری در 

 ماهیت و عالکرد دیکتات ری حاکم نر اهد داد. 
رژیم در مقابل اعتراض های گستردۀ مردمی و خب صًا زنان دلویور 
میهن ما در هفته های اخیر است که پس از قتل مهسا امویونوی در 

 اعتراض به سیاست های زن ستیزانه رژیم به خیابان ها آمدند. 
منتظری ضان ت کید که رژیم در م رد مس له حجا  کوه یوکوی از 
مسایل اص لی و کلیدی برای رِژیم است ک تواه نورو اهود آمود روز 

مجلس و ش رای عالی انقال  اسالمی ”آذر ماه گفت:  ۶۱پنجشنبه 

در حال کار و مطالعه روی مساله 
 ۶۱حجا  هستند که نتایج آن تا 

روز آینده مشرص خو اهود شود؛ 
هوا بوایود بور  این تبایم سوازی

 “اساس تدبیر ص رت بگیرد.
از هر زاویه که به این اظهار نوظور 
منتظری نگاه کرد و حتی اگر آنرا 
مان ر حک متیان برای خوامو ش 
کردن شعله های خشم موردم و 
خب صًا زنان حاضر در مویودان 

انوحوالل ” مبارزه ارزیوابوی کورد 
یک پیوروزی بورای “ گشت ارشاد

جنبش مردمی اسوت،و بور ایون 
حقیقت ت کید می کونود کوه بوا 
مبارزۀ پیگیر و سازمان یافته موی 
ت ان دیکتات ری حاکم را به عقب 
نشینی وادار کرد. حک مت کن نی 
هاانند رِژیم شاه در دوران او  
گیری جنبش انقالبوی در سوال 

که حک موت بوا    ۱۷و  ۱۱های 
پیدا شدن شکاف های جودی در 

صف فش و درمانده از خام ش کردن جنبش اعتراضی ت ده ها حاضر است برای حوفو  
خ د به جنبش امتیاز بدهد و این شکاف ها و امتیاز دادن ها جنبش را نیرومند و  مردم را 

 به ادامه ی مبارزه امیدوارتر و مبام تر می کند.
 

نامه نرگس محمدی به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر 
 درباره تعرض جنست به زنان زندانت

 
به جاوید رحواوان گوزارشوگور “  نرگس محادی” در روزهای اخیر متن نامه ای از خانم 

ویژه سازمان ملل، دربارۀ وضعیت فاجعه بار زندان های حک مت جاهو ری اسوالموی و 
تعرض جنسی و آزار و اذیت زندانیان سیاسی زن منتشر شد که نظر به اهایت آن ما متن 

 “ این نامه را در اینجا منتشر می کنیم
 جنا  آقای جاوید رحاان، گزارشگر ویژه حق ق بشر”
هوای  در حیاط زندان اوین م رد تعرض، هتک حورموت و تو هویون ۶۳۲۶دی ماه  ۳

دی ماه شکایوتوی را از داخول زنودان  ۱مام ران و مقامات زندان و امنیتی قرار گرفتم. 
زنجان اراته کردم، اما ق ه قضاتیه غیر مستقل، جای شاکی و متهم را ع ض کرد و مون 

ضربه شالق محک م شدم و اکن ن در حال سپری کردن ایون  ۲۱ونیم زندان و  سال۱به 
، فعالیت علیوه ایون نوقوض ۶۳۶۶مهر  ۶۷محک میت هستم. پس از آزادی از زندان در 

ام م جب طرح اتهام جودیودی  ای فاحش حق ق بشر را آغاز کردم و فعالیت مدنی و رسانه
سال و دو مواه  ۲ای دیگر به م جب این اتهام و سایر اتهامات به  در پرونده  ام شد و علیه

 ضربه شالق محک م شدم. ۷۱زندان و 
و زنودان زنوجوان شواهود  ۱۱۶در زندان اوین و بند امنیوت  ۶۳۶۲تا  ۶۳۲۶از سال 

های متعدد و ه لناکی از زنان زندانی م رد تعرض و تجاوز و هتوک حورموت قورار  روایت
ام کوه مو رد  گرفته شده، ب ده و متاسفانه این روزها زنانی را در بند زنان زندان اوین دیوده

 اند. اذیت و آزار و تعرض حین بازداشت قرار گرفته
  یکی از آنها دختری است که حین بازداشت م رد تعرض وحشیانه مام ران قرار گرفوتوه
ب د و وقتی این دختر شکایتی کتبی علیه مام ران را به زندان اراته کرد و خ اهان حضو ر 

روز اعتراض و توجواوع  ۱وکیل و فرستادن به پزشکی قان نی شد و ما نیز در بند زنان طی 
روز  ۱آذر بعد از  ۱کردیم، او را از قرنطینه زندان به بند عا می ما منتقل نکردند؛ بلکه روز 

نگهداری در قرنطینه از اوین برده شد. این در حالی است که زنی دیگر که م رد اذیوت و 
اش قرار گرفته اکن ن در بند ما تحت فشار روحی و روانوی  آزار جنسی در مقابل دختر بره

شدید است. اینجانب به عن ان زنی که علیه تعرض مام ران حک مت شکایت کورده؛ اموا 
ام و از نزدیک شاهد روایت دهها زن زندانی ب ده و هسوتوم  ناباورانه به حبس محک م شده

از جنابعالی تقاضا دارم جهت تحقی ، پاسرگ  کردن و محک میت حک مت و جل گویوری 
از تداوم این شی ه غیرانسانی برای سرک   زنان معترض و مرالف و مبارز اقدامی جودی 

 “و سریع نااتید.
حز  ت دۀ ایران ضان محک م کردن مجدد سیاست های وحشیانه و ضود انسوانوی 
گزمگان رژیم والیت فقیه و آزار و شکنجه هاه زندانیان سیاسی، عوقویودتوی و مودنوی، 
خب صًا زنان زندانی هاه سازمان های مترقی و انساندوست جهان را به اعتراض علویوه 

 این سیاست های زندانی انسانی فرا می خ اند. 

 ادامۀ فراخوان ...



بحران نظام دارویت و توزیع ناعادالنٔه آن در جمهوری 
 اسالمت ایران

 
اش از نوایوابوی و  ، در گزارش مویودانوی۶۱۱۶ماه  آبان  ۱۶روزنامه شرق، 

داروخانه سراغ  ن یسد: "از تعدادی کایابی و گرانی چشاگیر دارو در کش ر می
میوکوروگورم آن را  ۳۱۱گیریم. قیات  اسپری استنشاقی سیابیک رت را می

 ۲۱گ ییم هاین اسپری هفتوه پویوش  دهند. وقتی می هزار ت مان می ۳۲۱
شو د و  دهند که االن فقر با این قیات پیدا موی هزار ت مان ب ده، ج ا  می

 ش د."  اگر تا چند ساعت دیگر معطل کنیم، هاین هم تاام می
هوای  های هایشگی و مقطعی گرانی و صوف عامل واقعی و اساس کاب د
های اقتبادی و مالی ناسالم خو د  ها سیاست ط النی مردم در برابر داروخانه

انود  ریزی به وضعی منجر شوده رژیم حاکم است. ضعف مدیریت، نب د برنامه
هوا و  هایی در خویوابوان شان را به پست های مغازه های که بیااران و خان اده

ویژه تهران، کشانده است که دارو را  های شهرهای بزرگ، به ک چه   ک چه پس
 فروشند.  هایی گزاف می قیات به

، ۳۱۱رغوم افوزایوش ، "علوی۶۱۱۶ماه  آبان ۱۱گزارش روزنامها هادلی،  به 
درصدی قیات دارو، بسیاری از اقالم دارویی در کش ر با کاوبو د  ۷۱۱و ۱۱۱

های خواص  رو شده است. در شرایطی که پیش از این، داروهای بیااری به رو
افوتواد، اموا  کایا  ب د و گذر افراد برای ت مین آن به خیابان ناصرخسرو موی

چند مدتی است که این مسئله به داروهای معا لی مانند آنتی بی تیک، سورم 
های ک دکان سرایت کرده و این ماجرا هارنان تداوم دارد، تا جایوی  و شربت

ها از مراجعه بیااران شهرستانی به تهران برای توهویوه دارو  که برخی گزارش
حکایت دارد."  افزون بر این ها، باید خاطرنشان ساخت که بیشتریون داروی 

هوا هسوتونود کوه طوبو   بیو تویوک مبرفی و م رد نیاز در سطح کش ر آنتی
درصد از کل مبورف دارو در سوطوح  ۳۶های انتشار یافته در حدود  گزارش

علت نب د امکانات بهداشوتوی مونواسوب مویوزان ابوتوال بوه  کش ر است. به
ها، بیشترین میزان مبورف  بی تیک های عف نی باال است. بعد از آنتی بیااری

درصود از  ۶۱دارو در کش ر ما مرب ط به داروهای عببی است که در حدود 
مبرف دارو در کش ر است. در مرتبها بعدی، مبرف داروهای گو ارشوی   کل

 در صد مبرف دارو در کش ر است. ۶۱قرار دارد که در حدود  
های متعدد آنره بور موردم  آمار و ارقام ناقص دولتی ژرفای فاجعه و جنبه

و در روستاها و حواشویوۀ  وکنار کش ر ها در گ شه درآمد خب ص کم درکل و به
کند. ولی در هاین آمارهای غیردقی  هوم موی  گذرد آشکار نای شهرها می

ت ان فریاد ک دکان و مادران و پدران بسیاری را شنید که داروی درد خو د را 
 ت انند بررند. کنند یا اگر پیدا کنند نای پیدا نای

گ یود:  مهدوی، رتیس انجان علای اقتباد سالمت، می محادرضا واع  
طو ر موکورر  بینی ب د و چند ماه پویوش بوه "وضعیت م ج د کاماًل قابل پیش

هشدار داده ب دیم که حذف ارز دارو و سپردن آن به دست بازار آزاد، شورایور 
کند که مت سفانه این اتفاق رخ داد" ]نگاه کونویود  نظام سالمت را بحرانی می

[. غالمرضا نو ری قوزلوجوه، ۶۱۱۶ماه  آبان ۱۱به: گزارش روزنامه هادلی، 
رتیس کایسی ن ویژه جهش و رون  ت لید مجلوس شو رای اسوالموی،  نایب

کند که اجرای برنامه آزادسازی اقتبادی زندگی و معیشت موردم  اعتراف می
گ ید:  است. به گزارش ایلنا، او می هایی بسیار جدی م اجه کرده  را با دش اری

ها هارنان ادامه دارد و ما هن ز نوتو انسوتویوم  "مت سفانه روند افزایش قیات
ها ازجاله در برش درمان و  ها را بکشیم." افزایش قیات ترمز افزایش قیات
بلعد. با ت جه به  رحاانه و باشتا  می های ناچیز مردم را بی بهداشت، اندوخته

میولویو ن نوفور و فورار نویوروهوای  ۲۱روند افزایش جاعیت کش ر تا حدود 
متربص در زمینه بهداشت و درمان، روشن است که امکانات بهداشتوی و 

گراید. وضعیت بوهوداشوت و درموان در  وخامت بیشتر می درمانی م ج د به
 کش ر میانگین عار را پایین آورده است.

 
 توان کاهش تورم را ندارند؟ »والیت«های رژیم  چرا دول 

 
درصد و بر  ۱۱٫۷بانک مرکزی، ت ّرم در مهرماه سال جاری   بر پایۀ گزارش

درصود بو ده اسوت. بور اسواس  ۱۲٫۱اساس گزارش مرکز آمار رقم ت رم 
ماه  های م ج د، ت ّرم قیات م اد خ راکی، آشامیدنی، و دخانیات در آبان داده

، ۱۷٫۷تورتویوب بوه  ای و ساالنه و ماهانه بوه هایی نقطه و در شاخص ۶۱۱۶
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جا الزم است بوگو یویوم کوه اراتوه   درصد رسیده است. هاین ۶٫۳، و  ۱۶٫۳
و البتوه   آمارهای متناقض در جاه ری اسالمی از ناهااهنگی در مراکز متعدد

ش ند. این آشفوتوگوی آمواری از  ها ناشی می فشارهایی سیاسی از س ی دولت
های اقتبادی و اجتااعی  ریزی دقی  علای در ح زه هایی جّدی در برنامه مانع

 است. 
ماه، در گزارشی دربارها ت ّرم م ج د ن شت: "روغن مایوع  آبان ۶۱نی ز،  تجارت

درصد در بین سایر اقالم خ راکی رک رد ]ت ّرم را[ زد.  ۱۲۶٫۶با افزایش قیات 
، ماکارونوی ۶۱۳٫۱زمینی با  درصد، سیب ۱۱۱٫۱روغن نباتی جامد با افزایش 

، ۶۱۲٫۳درصد، سس مای نز با  ۶۳۲درصد، برنج ایرانی درجه یک با  ۶۳۲٫۷با 
ترتیب بیشترین  درصد به ۶۱۶٫۷درصد، کره پاست ریزه با  ۶۱۶مرغ ماشینی با 

 ۶۶۱نقطه را در مهرماه سال جاری داشتند." هرچونود بویوش از  ت رم نقطه به
درصد دارند، اما در دولت سیزدهم کسوری بو دجوه  ۶۱کش ر جهان ت ّرم زیر 

هزار میلیارد ت مانی و افزایش حجم نقدینگی و پایها پ لی )یعنوی مویوزان  ۱۱۱
اند ت ّرم ماهانه از شهری ر تا موهورمواه امسوال  چاپ پ ل در گردش( باعث شده

درصد رشد کند.  کسری ب دجه در نهایت استقراض از نظوام بوانوکوی را  ۱٫۶
و افوزایوش  دهد. استقراض بانکی به چاپ اسکناس بدون پشت انه افزایش می

سهم خو د بوه تو ّرم افسوار  ش د که این نیز به حجم پ ل در گردش منجر می
ت ان نا نوه آورد. ایون  را می ۶۱۱۶زند. ب دجۀ سال  گسیرتۀ م ج د دامن می

هزار میلیارد ت مان کسری دارد. استقراض بانکی و چواپ  ۱۱۱ب دجه بیش از 
ای موزمون در  اسکناس بدون پشت انه برای رفع کسری ب دجه دیگر به بیااری

 های جاه ری اسالمی تبدیل شده است. نظام ب دجها دولت
مویولویوارد  ٠١بر پایۀ محاسبها آماری محققان و کارشناسان اقتبادی، هور 

ت مان کسری ب دجۀ دولت یک درصد ت رم می آفریند. بدین ترتویوب، بوا یوک 
ت ان پی برد که فقر تو ّرم نواشوی از کسوری بو دجوه در  محاسبها ساده می

دیگر سرن، موردم در یوک  زند. به های اخیر سر به عددی سه رقای می سال
ای کوه  درصد فشار ت رمی ۱۱ط رمت سر باید  ونیم عار دولت سیزدهم به سال

گو یود:  مهدی پازوکی موی ش د را تحال کنند. فقر از کسری ب دجه ناشی می
هزار مویولویوارد تو موان  ۱۱۱گفتها رتیس سازمان برنامه و ب دجه  "دولتی که به

های دولت اضافه کند و حوقو ق  ت اند به هزینه کسری در ب دجه دارد چط ر می
 و دستازد را افزایش دهد." 

وج د نقدینگی عظیم در برابر ب دجۀ عا می کش ر و عالکرد آن در درجوۀ 
ویژه آنکه برش  اول در برش خدمات سرچشاۀ افزایش ت رم و گرانی است. به

هایی بسیار پراهایت در اقتباد کش ر ازجاله در زمینۀ صادرات و  خدمات اهرم
 و خدمات در داخل کش ر در اختیار دارد. واردات و ت زیع کاالها 

هاین جا باید خاطر نشان ساخت که نقدینگی عظیم برش خبو صوی بوه 
ریزی و رشد مستقل اقتبوادی  ها در برابر هرگ نه برنامه ترین مانع یکی از بزرگ

خب ص در ام ر غیرت لویودی،  برداری از این نقدینگی به تبدیل شده است. بهره
هوای  سپرد که درواقوع "قودرت دار می دست مشتی نقدینه قیات هر کاال را به

گذاران نامرتی"اند. رتویوس  های اقتبادی" یا "قیات عظیم اقتبادی"، "دولت
اعالم کرده بو د  ۶۱۱۶شهری رماه  ۶۳بانک مرکزی رژیم "والیی" روز یکشنبه 

 ش د.  بینی می درصدی نقدینگی پیش ۳۱که امسال نیز رشد 
هوا در تویورمواه  های دولت به بانوک بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی

هوای  درصد و بدهی شورکوت ۶۱امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نزدیک به 
اند. اخوتوالف آمواری کوه ایون  درصد رشد داشته ۱۶ها حدود  دولتی به بانک

گزارش نسبت به گزارش های قبلی داشته بر این اساس است که بدهی دولت 
هوا و  درصد کاهش یافتوه اموا بودهوی شورکوت ۷به بانک مرکزی نیز اگرچه 

درصد افزایش  ۱۱های دولتی به بانک مرکزی در این مدت نزدیک به  مؤسسه
 ۷های خارجی کش ر در تویورمواه امسوال  داشته است. عالوه بر این، بدهی

مودت بوایود  چهارم آن در کو تواه میلی ن دالر ب ده است که یک ۶۷۳میلیارد و 
 بازپرداخت ش د.

های اقتبادی دولوت سویوزدهوم  گیری ها و سات حز  ت دۀ ایران سیاست
دانود کوه  های مرر  و ضد مردمی گذشته رژیوم موی ادامۀ هاان سیاست را

هوا و  گذار زیر نظر بیت رهبری این سویواسوت های سیاست اتفاقًا هاان چهره
کنند. تنها راه نوجوات کشو ر در هواوۀ  ها را تدوین و هدایت می گیری سات
های سیاسی، اقتبادی، و اجتااعی میهن ما از وضعیت کن نی، تشدید  عرصه

مبارزه برای برچیدن بساط رژیم "والیت فقیه" و استوقورار آزادی و حوکو موت 
 مردمی در ایران است.
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ای هم اثر داشته باشد. اما در صحنۀ دفاع از حقو ق بشور در داخول کشو ر،  اندازه
طلبان حک متی در چشم اکثریت مردم ایران دیگر محلی از ِاعرا  نودارنود و  اصالح

 سازشکاری آنها با دیکتات ری آشکار شده است.
امروزه، نقش نیروهای سیاسی، نهادها و مونوابوع مواّدی آنوهوا، و چوگو نوگوی 

نح ی که بوتو انونود "بوه نوفوع موردم ایوران"  دهی آنها در خار  از کش ر به سازمان
هوا، و نوقوض  های خشن و خ نین، اعدام دیکتات ری مذهبی حاکم را از سرک بگری

نشینی کنند، به م ض ع بسیار مهاوی توبودیول شوده  حق ق باز دارند و وادار به عقب
های نیروهای مترقی جهان با  است. در این م رد، حز  ت دۀ ایران ها اره در نشست

گاهی رسانوی دربوارها وضوعویوت  ت کید بر اصل دخالت نکردن نیروهای خارجی، در آ
اقوتوبوادی در ایوران، و جولوب -عدالتی اجوتواواعوی دهشتناک حق ق بشر و بی

 الاللی از جنبش مردمی ایران، ک شیده است و خ اهد ک شید. های بین حاایت
ویوژه در  ویژه به اتکای اتحاد عال نیروهای مترقی ایران، بوه در خار  از کش ر، به

تری برای جلب هابستگوی  های بیشتر و بزرگ ت ان قدم تردید می ای متحد، بی جبهه
ت اند به تغویویور  الاللی با مبارزۀ جاری مردم ایران سازمان داد که به سهم خ د می بین

شوک بوایود در ایون راه  ت ازن نیروها به نفع جنبش مردمی ضّددیکتات ری باشد. بی
ک شید. برای مثال، قطعنامۀ ش رای حق ق بشر سازمان ملل متحد در روز پنجشنبوه 

ت اند گامی بسیار مهم در ایون راه  یا " می س م آذر در م رد تشکیل "کایتۀ حقیقت
خو اه و  دهد که فعاالن و نیروهای ترقوی های دردناک گذشته نشان می باشد. تجربه

های قدرتاند خوارجوی  الاللی، که دولت های بین خ اه ایران در این گ نه حرکت آزادی
کنند و اثرگذار هستند، باید دقت و هشویواری  نیز بر پایها منافعشان در آن شرکت می

هوای  ای به خر  دهند تا بت ان از انحراف مسیر جنبش به س ی مونوافوع قودرت ویژه
 خارجی جل گیری کرد. 

های مزّورانه و بسیار مرّر  کش رهای امپریالیستی زیر پ شوش "دفواع از  حرکت
خب ص در منطقۀ خاورمیانه، عاملی هایشگی و اثرگذار در معادالت  حق ق بشر"، به

های اقتبادی، موداخوالت  الاللی ب ده است، و خ اهد ب د، که هایشه با تحریم بین
ثباتی هاراه ب ده کوه بوه  نظامی، تهاجم سازماندهی شده رسانه ای با هدف ایجاد بی

تباهی زندگی مردم منجر شده است. این شکل دروغین "دفاع از حق ق بشر"، هاوراه 
هوای بوزرگ جوهوان، در  الاللی و م اضع قودرت با ت ثیر مرّر  معادالت کالن بین

های سازمان ملل متحد دربارها ح  حاکایت مولوی کشو رهوا و  بسیاری از قطعنامه
های اخیر شو رای  ت مین حق ق بشر اثری منفی داشته است. برای مثال، در نشست

هایی مانند چین  حق ق بشر و ش رای امنیت سازمان ملل متحد، م ضع اشتباه دولت
جاوهو ری اسوالموی   های جاری مردم ایران و سرک بگری و روسیه در م رد اعتراض

های جهان است. تو ضویوح ایونوکوه  های بین قدرت ناشی از هاین کنش و واکنش
های گ ناگ ن بوه دنوبوال توداوم  الاللی ها اره به شکل آمریکا در تاام معادالت بین

هوا و  اش در پهنۀ جهانی ب ده است. هاین امر م جب واکونوش گرانه م قعیت سلطه
های دیگر بر مبنای منط  نادرست "دشواوِن دشواوِن مون  های دولت گیری سات

دوسِت من است" شده است. به نظر موا، موبوارزها ضوّداموپوریوالویوسوتوی و موبوارزها 
شو د  زمان به پیش برد. ناوی ضددیکتات ری را باید با ت جه شرایر خاص هر کش ر هم

مبارزها ضّددیکتات ری را ندیده گرفت و قربانی مبارزها ضوّداموپوریوالویوسوتوی کورد، یوا 
برعکس، برای مبارزها ضّددیکتات ری دست از مبارزها ضّدامپریالیستی برداشت و آن را 

 نادیده گرفت.
ها در سوازموان مولول  از دیدگاه ما، اظهارنظرهای اخیر ناایندگان برخی از دولت 

تو انود مسواتول  متحد دربارۀ جنبش اعتراضی مردم، مبنی بر اینکه "دولت ایران موی
های ایران اسوت. دیوکوتواتو ری  خ دش را حل کند"، اشتباه سیاسی و دور از واقعیت

حاکم بر ایران خ دش مشکل و مسئلۀ اصلی در ایران است و حل این مسئله فقر و 
فقر در ت ان و بر عهدۀ مردم و نیروهای مترقی و ملی ایران اسوت کوه در موبوارزۀ 

ضّددیکتات ری با حک مت مذهبی ایران خو اهوان 

ای فرعی، و در ع ض مذاکره کردن یا نکردن با آموریوکوا مو ضو ع  مسئله
اصلی است. طب  روال معا ل، وی در تالشی مذب حانوه بورای انوحوراف 
افکار عا می به س ی ع امل خارجی، گفت: "مذاکره مشوکول موا را بوا 

 کند." کند، بلکه با  دادن داتم حل می آمریکا حل نای
یوی  رسوانوه-ای و دستگاه امنیوتوی اما باید گفت که در این عرصه، خامنه

ک بند، زیرا دیوگور بوه هویو  شوکول  جاه ری اسالمی بر طبل خالی می
نواپوذیور موردم بوا  های چندوجهی داخلی و تضاد آشوتوی ت ان بحران نای

حک مت اسالمی را زیر پ شش "عامل خارجی" پنهان کرد. اطالعات هک 
شده از ِسرِورهای خبرگزاری فارس در اوایول آذر کوه بوه موکوالواوات و 

های فرماندهان ارشد سپاه از اوضاع کن نوی موربو ط بو د نشوان  ارزیابی
هوای  های امنیتی و سرک بگر و اتواق دهد که سران حک مت و دستگاه می

ویوژه  دانند که شکاف بین حک مت و اکثریت مردم و بوه فکر آنها خ   می
 تر شده است. تر و عای  طبقۀ کارگر و دیگر زحاتکشان اکن ن گسترده

از این رو، جاه ری اسالمی برای هر دو راهی که در برابرش قرار گرفته 
خ د را آماده و پیامدهای هر کودام  -نشینی یا سرک   شدیدتر عقب -است
رحاانه و خ نین به موردم موهوابواد،  های بی آزماید. از یک س ، حاله را می

ای، آزم نی ب د بورای  ج انرود، سنند ، و پیرانشهر، با ت یید شرص خامنه
اینکه ت ان نیروهای نظامی سرک بگر به ناایش گذاشتوه شو د. از سو ی 
دیگر، دیدار علی شارانی، دبیر ش رای عالی امنیت ملی، غالموحوسویون 

طولوبوان  ای، رتیس ق ها قضاییه، و ابراهیم رتیسی با گروهی از اصوالح اژه
ت ان آزموایوش و تواوریون دیوگوری در عورصوۀ بورخوی  حک متی را می

منوظو ر  شدها دیکتات ری حاکم به ها و تغییرهای شکلی حسا  نشینی عقب
مهار کردن جنبش اعتراضی جاری دانست. در این ارتباط سرنوان ابوهوام 
آمیز محادجعفر منتظری، دادستان کل کش ر، در م رد "تعطیولوی گشوت 
ارشاد" را باید مان ری حسوا  شوده در راسوتوای بوزک کوردن دیودگواه 
واپسگرایانۀ  "اسالم سیاسی" در رابطه با زنان دانست که تغییری در ماهیت 

 و عالکرد دیکتات ری حاکم نر اهد داد. 
پردازان آنها، از  طلب و نظریه های اصالح به هاین علت است که رسانه

ج یی و برای تضاین "بقای نظام"، دربوارۀ یو رش خو نویون  سر مبلحت
نیروهای نظامی به مردم شهرهای کردستان گزارش یوا توحولویولوی اراتوه 

نشویونوی اجوبواری  دهند، اما در م رد گزینها تغییرهای شکلی و عوقوب نای
انو اع  -طولوبوان حوکو موتوی کارگیری اصوالح آن هم از راه به -حک مت

طلبان حک متی از ایونوکوه  کنند. اصالح بینانه منتشر می تفسیرهای خ ش
یوی سوپواه،  رسانه-های اصلی امنیتی نشریۀ "صبح صادق"، یکی از نشریه

خاصیت اخیر محاد خاتای در م رد  فایده و بی های بی ها و ت صیه صحبت
اند. اعتااد آنالین از ق ل  جنبش اعتراضی را بازتا  داده است به وجد آمده

ت اند با ایجاد تفاهم در طیف  ن یسد: "سیدمحاد خاتای می نشریها سپاه می
وگ   اصالحات، با ُپررنگ کردن مرزبندی با دشانان ملت ایران، زمینها گفت

ها برای ایجاد "وحدت ملوی"  را فراهم کند." واقعیت آن است که این تالش
اند، مانند آنره پویوش  هایی عبث یا "نزدیک کردن مردم به حک مت" تالش

های گذشته، بارها تجربه و با شکست م اجه شوده اسوت.  از این، در سال
طلوبوان حوکو موتوی بوه  امروزه، در نزد افکار عا می جامعه، ورود اصالح

صحنه به معنای استفادها سران حک مت اسالمی از س پاپ اطاینان برای 
های مبورم  آرام و مهار کردن جنبش مردمی و سرپ ش گذاشتن بر خ است

های مردم برای توغویویورهوای  ناپذیر بین خ است جنبش است. تضاد آشتی
اقتبادی از یک س ، و ادامۀ حاکایت مطلو  -اجتااعی-بنیادین سیاسی

والیت فقیه و جاه ری اسالمی از س ی دیگر، چنان عریان است که دیگر 
شدنی نویوسوت.  طلبان حک متی، حل با این گ نه ترفندها، به کاک اصالح

درستی بور  پیام اخیر نرگس محادی، زندانی سیاسی و فعال حق ق بشر، به
 گذارد: "گذار از نظام، خ است مردم ایران است." این واقعیت انگشت می

طلبان حک متی به صحنها سیواسوی کشو ر توا  بازگشت احتاالی اصالح
الاللی در زمینۀ نقض اساسوی حوقو ق  حّدی برای مقابله با فشارهای بین

های اجتااعی و فردی در جاه ری اسالمی ایران اسوت. از  بشر و آزادی
این تغییر ص ری ماکن است به منظ ر بزک کردن جواوهو ری اسوالموی 

بورداری شو د و توا  ایران نزد محافل خاصی در کش رهای غوربوی بوهوره

 ادامۀضرورت دقت و هشیاری در جلب  ... 

 ۷۷ادامه  در صفحه  

های  المللت همواره به شکل . توییح اینکه آمریکا در تمام معادالت بین
اش در پهنۀ جهانت بوده  گرانه گوناگون به دنبال تداوم موقعی  سلطه

های دیگر  های دول  گیری ها و سم  اس . همین امر موجب واکنش
بر مبنای منطق نادرس  "دشمِن دشمِن من دوسِ  من اس " شده 

اس . به نظر ما، مبارزٔه یّدامپریالیستت و مبارزٔه یددیکتاتوری را باید 
شود مبارزٔه  زمان به پیش برد. نمت با توجه شرایط خاص هر کشور هم

یّددیکتاتوری را ندیده گرف  و قربانت مبارزٔه یّدامپریالیستت کرد، یا 
برعکس، برای مبارزٔه یّددیکتاتوری دس  از مبارزٔه یّدامپریالیستت 

 برداش  و آن را نادیده گرف .



۷۴۱۷آذر  ۷۴دوشنبه    ۱   ۷۷۱۱شمارۀ    

داری جهانی شوالو دها  هایی پنهانی با امپریالیسم و کارگزاران سیستم سرمایه ت اف 
گرای کن نی و  بحرانی عای  شده است که تنها راه غلبه بر آن گذار از رژیم اسالم

 ای ملی و دم کراتیک است.   بنابه اعالم حز  ت دها ایران برپایی جاه ری
سال اخیر یعنی  در  ۶۱شان در  ترین حض رهای اعتراضی مردم ایران در پردامنه

و در حال حاضر از شوهوریو رمواه امسوال در   ۶۳۶۲، و ۶۳۶۱، ۶۳۲۲های  سال
ها و قشرهای مرتلوف موردم شوامول هواوه  ای و شرکت طبقه هایی ت ده جنبش
ویژه زنان، جو انوان، دانشوجو یوان، کوارگوران، و  های جنبش اجتااعی به گردان

انود.   نواوایوش گوذارده گرای حاکم بوه شان را با رژیم اسالم زحاتکشان تضاد منافع
الالولوی بوا توظواهور  ها و ق انین بین رژیم حاکم بر ایران با نقض هاه کن انسی ن

شان مطالبوات قوانو نوی خو د را  آمیز و برپایها ح  مدنی ط ر صلح کنندگان که به
وسیلها نیروهاو مزدوران تا دندان مسولوحوش بوا  کنند، جنگی خ نین به مطرح می

 راه انداخته است.  مردم به
مردم و معترضان خ استار دستیابی به حق ق بنیادی انسانی و دم کراتیک خو د 

سواالر  صراحت پایان دادن به دیکتاتو ری دیون اند و به عدالت اجتااعی  و برقراری 
دهود کوه اکوثور  نشان موی  روشنی  اند. خیزش اعتراضی کن نی به راخ اهان  حاکم 
انود و طورد  اتفاق مردم ایران دست رد به سینها دیکوتواتو ری حواکوم زده به قریب

شان است.  های اصلی شان از خ است اش بر ام ر زندگی استیالی احکام ارتجاعی
  های این مبارزه قرار دارند. زنان و دانشج یان و ج انان در پیشاپیش صف

می بایست به این مسئله مهم اشاره کنم که معا اًل در تحلیل وضعیوت ایوران  
گیری  ش د و آن نقش و سهم کلیدی اسالم سیاسی در شکل تر به آن ت جه می کم

های ایران در چهار دهه اخیر و کش رهای منطقه است. این عامل معا اًل یا  تح ل
شو د. بونوابورایون، اجوازه  ش د یا کاماًل اشتباه درک یا معرفی موی نادیده گرفته می

بوار "اسوالم  خ اهم که در این برش از سرنانم بر نقش و اثر منفی و فواجوعوه می
ت ان گفت که وضعیت اکثر  جرتت می سیاسی" در کش رهای منطقه تارکز کنم. به

ویژه طبقها کارگر، زنان، و ج انان، تقریبًا در هاها کش رهای مونوطوقوه در  مردم، به
تر شده است. اوضاع در این کش رها پس از چند دهه موبوارزه  های اخیر وخیم دهه

های صلح، استقالل، عدالت اجتواواعوی، و  با دیکتات ری و امپریالیسم، در زمینه
قوهوقورا رفوتوه  وخامت داشته و بوه حق ق بشر و برقراری دم کراسی هارنان رو به

تنها پیشرفت چندانی در ایون  ش د این است که چرا نه است. سؤالی که مطرح می
هوای موروتولوف  کش رها حاصل نشده است، بلکه نیروهای ارتجاع، یعنی طویوف

ای معین هم  های سیاسی و ایدت ل ژیک و اقتبادی گرا، برتری های اسالم جنبش
 اند؟ دست آورده به

های کن نی آن را بشناسیوم،  ما عالوه بر اینکه باید میراث امپریالیسم و سیاست
هوای  های تاریری را نیز مجددًا بررسی کنیم و عوامول باید برداشت خ د از تجربه

تنوهوا  ها نه کنند شناسایی کنیم. این مانع محلی دیگر را که هار ن مانع عال می
خ اهانه وجو د دارنود، بولوکوه درواقوع از  های واقعی ترقی در راه رسیدن به هدف

هایی هرچند ک چک هم در زندگی روزمرها اجتااعی اقتبادی و حوقو ق  پیشرفت
کنند. واضح است که بدون بهب د پایودار و اسواسوی  اجتااعی مردم جل گیری می

های اجتااعی این کش رها، نیروهای چپ و مترقی برای ها ار کردن راه بوه  بافت
تنها در توحو ل  های اساسی برت اندکی خ اهند داشت. این امر نه س ی دگرگ نی

س ی س سیالیسم، بلکه در مسیر تحق  دستاوردهای اساسی در روند  بلندمّدت به
کند. در غیر ایون صو رت،  ها نیز صدق می تغییرات ملی و دم کراتیک و حف  آن

 وضعیت بحران و وخامت اوضاع اجتااعی ادامه خ اهد داشت. 
در اسناد مب   خ د تبریوح  ۶۱۱۶کنگرها هفتم حز  ت دها ایران در خردادماه 

دم کراتیک تنها وسیلوه بورای گوذار -کند: "در این مقطع زمانی، انقال  ملی می
هوای  ای است که بوتو ان در آن دگورگو نوی ایران از چنگال دیکتات ری به مرحله  

مردم و برای ت مین منافع مردم توحوقو  بوروشویود، و   دست  بنیادی ضروری را به
کرد. ...  سلطها رژیم والیی و   درنهایت، زمینها ساختن س سیالیسم در ایران را آماده 

در اوایول  ۶۳۱۷اسالم سیاسی بر ایران از زمان شوکوسوت انوقوال  موردموی 
های بنیادی ضروری در ایران برای تضاین صلح  ، مانع ایجاد دگرگ نی۶۳۱۱  دهها 

هوای  ملی، ت مین حقو ق و آزادی  و حاکایت 

هوای  مبارزها مردم ایران و ادامها جنبش "زن، زندگی، آزادی" یکی از مضواو ن
های فرانس ی در منطقها لویو ن  الاللی کا نیست دهاین نشست هابستگی بین

نوام  در سالن اجوتواواعواتوی بوه۶۱۱۶ماه  آبان ۱۶تا  ۶۶ن امبر/  ۶۱تا  ۶۱ب د که 
"ژولیت ک ری" در شهر کارگری ونیسی ن  برگزار شد.  این کنفراس که ابوتوکواری 

سال پیش هرسوال در  ۶۱اش "انترناسی نالیسم" است، از  ویژه  و مضا ن اصلی
های  های شهرها و استان ش د و از س ی کا نیست پاییز در این منطقه برگزار می

شو د.  در سوال هوای  پیرام ن کالن شهر لی ن از آن حاایت و استقبوال موی
بورگوزاری ایون  ۶۶-گیری کو ویود دلیل هاه به ۶۱۱  -۶۳۶۶/    ۱۱۱۶ -۱۱۱۱

های شهری از برگزاری این  کنفرانس ماکن نشد. اینکه شهرداری وینسی  و مقام
کنند ادامه این ابتکار بسیار م ف  را ماوکون کورده اسوت.  کنفرانس حاایت می

معاون شهردار خ د از میزبانان و مجریان اصلی این کنفرانس ب د.ناایندها کایتها 
دع ت سازمان حز  کا نیست فرانسه در ونیوسویو ن  مرکزی حز  ت دها ایران به

یکی از سرنرانان اصلی این کنفرانس ب د. او در ط ل اقاموتوش بوا شوهوردار و 
فعاالن کا نیست در این شهر مالقات و گفتگ  کرد.  هابستوگوی بوا موبوارزات 

های حز  تو دها  ویژه زنان و ج انان و آشنایی با تحلیل و برداشت مردم ایران و به
ایران در ارتباط با جنبش "زن، زندگی، آزادی"، خطرهایی که این جنبش را تهدید 

مان در این کنفرانوس  کند، و آیندها این جنبش م ض ع سرنرانی ناایندها حز  می
 و گفتگ ی او با شرکت کنندگان آن ب د.  

خ اه بیش  های کا نیستی و ترقی ها و جنبش در این کنفرانس ناایندگان حز 
کش ر جهان ازجاله مالی، الجزایر، ایتالیا، برزیل، شیلی، ک با، جاوهو ری  ۶۱از 

خل  چین، و ایران  شرکت داشتند و سرنرانی کردند.  سرنرانان در چهار گوروه 
  .۳آفریقا و ت سعه جهان،   .۱مبارزات مردمی با راست افراطی،   .۶مرتلف دربارها 

ها در الوجوزایور و  های هابستگی با مبارزها خل  جنبش  .۱صلح و س سیالیسم، 
پیش کشیدند. رفی  اوت  وایولونوت بوریواس،   هایی بسیار درخ ر ت جه ایران، بحث

سفیر ک با در فرانسه، و رفی  پات  زات  از جاه ری خل  چین در گوروه "صولوح و 
مان سرنران اصولوی  س سیالیسم" سرنرانی کردند.  ناایندها کایته مرکزی حز 

های هابستگی" ب د و در اهایت هابستگی با جنبش مردم ایوران  گروه "جنبش
هوای ایوران موردم را  که با پرچم "زن، زندگی، آزادی" در تاامی شهرها و استان

ها و رویارویی بوا رژیوم دیوکوتواتو ری والیوی حواکوم کشوانوده اسوت  خیابان به
 های تحلیلی حز  ت دها ایران را تشریح کرد.  گیری م ضع

 
های  خواهان جهان با تحول چرا همبستگت نیروهای چپ و ترقت

 ایران یروری اس !
هوای  در ابتدا وظیفه دارم که از جانب حز  ت دها ایران از دع ت کواو نویوسوت

فرانس ی در وینسی  برای شرکت و سرنرانی در این کنفرانس هابستگی جالب، 
شاا تشکر کنوم. در  م قع  شرکت کنم از حز   لحاظ زمانی کاماٌل به آم زنده، و به

های اخیر این نرستین بار است که با دع ت رفقای کاو نویوسوت  های دهه سال
های حز  ت دها ایران در  فرانس ی فرصتی چنین مناسب برای اراته پیام و  تحلیل

نو ازی  ش د.  من از موهواوان ط رحض ری ماکن می مان به زمینها تح الت میهن
 رفقای وینیسی  بسیار متشکرم.  

دلیل شرایر ویژها ژت پ لیتیک )جغرافیای سیاسی( و این حقیقت کوه کشو ر  به
ترین پل ارتباطی سه قاره جهان، آسیا، آفریقا، و اروپا است، این امر از  ایران مهم

س ی تحلیلگران جدی جهان پذیرفته شده است که روی دادن هر تح لی موهوم 
ت اند تغییری اساسی در غر  آسیا و مونوطوقوه مو سو م بوه  در ایران درواقع می

و ابتودای  ۶۳۱۱/ ۶۶۱۱های دهه  خاورمیانه را م جب ش د.  آنره در اواخر سال
در ارتباط با جنبش ملی شدن نوفوت و کو شوش  ۶۳۳۱/ ۶۶۱۱های دهه  سال

های بعد از پایان جونوگ دوم جوهوانوی در  برای گذار از دیکتات ری شاه در سال
خاورمیانه و شاال آفریقا شکل گرفت، و هارنین دامنه و عا  ت ثویور انوقوال  

در سراسر کش رهای خاورمیوانوه ایون ارتوبواط را  ۶۳۱۷ملی دم کراتیک بهان 
 دهد. روشنی نشان می به

ت اند ت ازن ق ا در جهان را تغییور دهود و  خ اهانه در ایران می های ترقی تح ل
ت ثیرهایی مهم و مثبت بر آیندها مبارزه برای صلح، دم کراسی، پیشرفت، و عدالت 

 اجتااعی نه فقر در منطقه خاورمیانه بلکه در جهان داشته باشد.  
جنبش اعتراضی کن نی در ایران را باید در متن مبارزات بیش از چوهوار دهوه 
اخیر در کش ر در مقابله با ارتجاع حاکم دید و ارزیابی کرد. شکست انقال  بهان 

هوای انوقوال  و انوجوام  دلیل روی برگرداندن رهبران مذهبی از شعار به ۶۳۱۷

شرکت نمایندٔه حزب تودٔه ایران در 
منطقٔه  -المللی کنفرانس همبستگی بین

 لیون، فرانسه

 ۷۷ادامه  در صفحه  



 ۷۷۱۱شمارۀ     ۷۴۱۷آذر  ۷۴دوشنبه    ۸ 

 همبستگی با مبارزات مردم ایران
خواه  پارلمان بریتانیا و رهبرر  حمای  جرمت کوربین، نمایندٔه ترقت

 سابق حزب کارگر بریتانیا، از جرنربرش اعرتررایرت مرردم ایرران
 

در پاسخ به فراخ ان ش رای حق ق بشر سازمان ملل موتوحود بورای بورگوزاری 
جانبه و  ای ویژه دربارها وضعیت وخیم حق ق بشر در ایران و سرک   هاه جلسه

وحشیانها جنبش اعتراضی جاری، جرمی ک ربین با ارسال یک کلیپ ویدت یی به 
دفتر ژن  ش رای حق ق بشر سازمان ملل متحد، با موبوارزها زنوان و جو انوان و 

های آنهوا حواوایوت کورد.  های ملی ایران اعالم هابستگی و از خ است اقلیت
خ اه و ه ادار صلح و عدالت اجتااعی است که پایگواه  جرمی ک ربین فعال ترقی

اجتااعی وسیعی در میان نیروهای دم کراتیک و چوپ بوریوتوانویوا دارد. وی 
هارنین از رهبران سازمان "لیبریشن" )لیبراسی ن( است که عضو یوت مشواور 
ش رای حق ق بشر سازمان ملل متحد را دارد. متن این پیام ویودتو یوی چونویون 

های اخیر برای تغییرات سیاسی و اجوتواواعوی در  است: "جنبش مطالباتی ماه
یوی  ها زن شجاع، به خیزشی تو ده ایران، از اعتراضی مردمی به رهبری میلی ن

شده است. این خویوزش  فراروییده است که در اکن ن در سراسر جهان شناخته 
ای است که زیر کنترل شدید پلیس امنیت اخوالقوی  خ استار تح ل کامل جامعه

 ]گشت ارشاد[ خشن و سرک بگر است.
ت ان نادیده گورفوت. در  های ن ین از زنان را نای مبارزه برای حق ق و حاایت

ط ر تاریری محروم مانده و م رد تبوعویوض   های ق می به جایی که زنان و اقلیت
اند، دیگر راهی برای بازگشت به گذشته وج د ندارد و هاوها موا بوایود  قرار گرفته

نقش خ د را در پیشبرد این هدف ]خیزش مردمی[ ایفا کنیم. این امر به معنوای 
جانبه است: هاراه شدن سازمان مولول  در پیش گرفتن رویکردی جاعی و هاه

متحد با ایران برای بهب د جّدی وضعیت حق ق بشر، پایان دادن بوه سورکو   
های ملی، و تالش برای پایان دادن به حاالت وحشتناک نوظواموی بوه  اقلیت

وگ ، هاکاری، و به رسایت شنواخوتون یوک گوروه  کردستان. ما از طری  گفت
هایی که در مبوارزات سوروت بوه  حق ق بشری برای حفاظت از حق ق و آزادی

ت انیم به اعاال مجازات اعدام و تبعیض ]در ایران[ پایوان  دست آمده است، می
ها سال سرک  ، حاولوه بوه ُکوردهوا، و  دهیم. ما این فرصت را داریم که به ده

محروم کردن آنها از زبان و فرهنگ خ دشان پایان دهیم. این حقو ق اسواسوی 
باید در قان ن گنجانده ش ند و از آنها محافظت ش د. هارنین، ما بوایود رونودی 

هوای  سازنده را ت مین کنیم که در نهایت ایران را به شرکت در پیاان منع سوالح
باید چارچ   تو افو   ۱+  ۶های  یی متعهد کند. در عین حال، هاه طرف هسته
یی ایران را رعایت کنند. ما باید از این فرصت استفاده کرده و بوه توالش  هسته

ناپذیر برای رسیدن به جهانی برخ ردار از صلح پایدار جهانی و عودالوت  خستگی
 اجتااعی برای هاه مجّدانه ادامه دهیم."

 
 همبستگت شورای جهانت صلح با مبارزه مردم ایران

توا  ۱۱ودومین مجاع عا می )کنگره( ش رای جهانی صلح در روزهای  بیست
در شهر هانو ی،  «کایتها صلح ویتنام»آذر( امسال به میزبانی  ۳تا  ۶ن امبر ) ۱۱

 پایترت جاه ری س سیالیستی ویتنام، برگزار شد.
نظر و تب یب بیانیها نوهوایوی و  وگ  و تبادل مجاع عا می پس از سه روز گفت

انترا  رهبری جدید این نهاد مهم جنبش جهانی مبارزه برای صلح به کار خ د 
 پایان داد. در برشی از بیانیها نهایی کنگره آمده است:

"ما هابستگی خ د را با مردم ایران و مبارزها آنها بورای حوقو ق اجوتواواعوی، 
کنیم و اقدامات سرک بگرانها اخیر  سیاسی، و مدنی و عدالت اجتااعی اعالم می

دستگاه امنیتی ]حک مت[ علیه زنان، ج انان، و زحاتکشان را قاطعانه محک م 
از ح  زنان در ایران و سراسور جوهوان  )WPC)کنیم. ش رای جهانی صلح  می

های شربی و اجتااعی خو د، از  گیری در م رد زندگی و م ض ع برای تبایم
بورداری  کند. ما با بوهوره گیری در م رد انترا  پ شش، حاایت می جاله تبایم

های مرالوی"  های غربی از وضعیت م ج د برای به راه انداختن "انقال  قدرت
های خ د مرالفیوم. موا بوا هورگو نوه  و س ءاستفاده از این پدیده به س د برنامه
کنندها اقتبادی و بانکوی کوه  های فلج مداخلها خارجی در ایران، از جاله تحریم

کونویوم.  رساند، قاطعوانوه موروالوفوت موی بیش از هاه به مردم ایران آسیب می
گیری در م رد زندگی و آیندها مردم ایران فقر و فقر به عهدها خ د موردم  تبایم

ایران است. ما با هرگ نه دخالت در ام ر داخلی کش رهای منطوقوه، از جواولوه 
هوای  ت انند اخوتوالف های منطقه می ایران، جدًا مرالفیم. هاها کش رها و ملت

های سیواسوی، بودون دخوالوت  وگ ، دیپلااسی، و تالش بین خ د را از راه گفت
کنندها کایتها خاورمیانوها شو رای  قدرت خارجی، حل کنند. در گزارش هااهنگ

کش ر خاورمیانه و شاال آفریقا را در بر  21جهانی صلح ]که سازمان های صلح 
ودومین مجاع عا می این ش را، در ارتباط بوا ایوران آموده  می گیرد[ به بیست

است:  "شکست مذاکورات 
یوی بوا  دربارها ت اف  هستوه

ایران پس از خرو  ناگهانی 
آمریکا از آن ت اف  در سال 

بووار دیووگوور خووطوور  ۱۱۶۲
تشدید تنش در منطقه را به 
وجوو د آورده اسووت. مووا 
امیدواریم که جامعها جهانی 
در برابر این تشدیود تونوش 
ت سر آمریکا و اسوراتویول 
متحد ش د. به عن ان گامی 
در راه تحقو  خواورمویوانوها 

هوووای  عووواری از سوووالح
یی، ما معتقدیوم کوه  هسته

یی ایران بوایود  برنامها هسته
تووحووت کوونووتوورل آژانووس 

الاللوی انورژی اتواوی  بین
هووای  بوواشوود، و سووالح

یی اسراتیول، تونوهوا  هسته
های کشتار جاعی است، برچیده ش د. ما هابستگوی  کش ری که دارای سالح

خ د را با مبارزان راه صلح، کارگران، و نیروهای مترقی ایوران بورای توحوقو  
کنیم. ما  های عا می، اعالم می حق ق دم کراتیک، اجتااعی، مدنی، و آزادی

ویژه  اقدامات سرک بگرانها دستگاه امنیتی رژیم ]ایران[ علیه تظاهرکنندگان، به
گیوری دربوارها  کنیم و از ح  زنان ایران در تبایم زنان، را قاطعانه محک م می

گیری دربارها انترا  پ شش،  زندگی شربی و اجتااعی خ د، از جاله تبایم
کنیم. هارنین، ما هرگ نه تجاوز یا تهدید به موداخولوها خوارجوی و  حاایت می

کنیم. موا  های اقتبادی و بانکی علیه ایران و مردم ایران را محک م می تحریم
وگو  و  های خ د را از راه گفوت ت انند اختالف معتقدیم که کش رهای منطقه می

بدون دخالت خارجی حل کنند. ما هارنین با هرگ نه دخالت در ام ر داخولوی 
 کش رهای منطقه مرالفیم."

 
 ابراز همبستگت سازمان "لیبریشن" با مبارزه مردم ایران

 
سوازمووان لوویوبووریشوون  -[۶۱۱۶آذر  ۶۱]   ۱۱۱۱دسوواموبوور  ۱دوشونووبوه 

(Liberationشد که در  ، که قباًل با نام "جنبش رهایی از استعاار" شناخته می
ت سیس شد( یک سازمان بریتانیایی ُپرسابقه و خ شنام اسوت کوه  ۶۶۱۱سال 

علیه امپریالیسم و برای صلح، حق ق بشر، و عدالت اجتااعی، و نویوز بورای 
کونود. ایون  های خارجی مترقی در دولت بریتانیا فوعوالویوت موی اتراذ سیاست

دریغ خ د  سازمان مایل است از این فرصت استفاده کند تا مجددًا بر حاایت بی
از مردمی ت کید کند که در ایران، برای تحق  حق ق انسانی و دم کراتیک خ د 

ای  ای بهتر برای کش ر، شجاعانه در برابر سرک   و خش نت سوبوعوانوه و آینده
کند. ما با این موردم  ساله در آنجا اعاال می 04رزمند که دیکتات ری حاکم  می

  کنیم. مبارز ابراز هابستگی می
قدمی اص لوی کسوانوی را کوه بوا وجو د  سازمان لیبریشن شجاعت و ثابت

کند. این مردم اساسوًا  آیند تحسین می ها می خطرهای عظیم فزاینده به خیابان
اند که تقریبًا سه ماه است ادامه دارد.  ای را پدید آورده جنبش اعتراضی مردمی

گیرد، نقطوها  این مّدت، با ت جه به مّدت تظاهراتی که در ایراِن امروز ص رت می
هوای رژیوم ایوران اذعوان  ش د. اکن ن خ د موقوام عطف مهای محس   می

هوا در روز  شدگان از زمان آغاز م   کن نوی اعوتوراض اند که شاار کشته کرده
هوزار نوفور ۶۱کوم  نفر شده اسوت، و دسوت ۳۱۱شهری ر، بیش از  ۱۱جاعه 

اند، که بسیاری از آنها در مّدت بازداشت م رد بدرفتاری و شکنجه  دستگیر شده
اند. شنیدن خبر دیروز از ق ل دادستان کل ایران که برچویوده شودن  قرار گرفته
اصطالح "گشت ارشاد" را اعالم کرد، مایها دلگرمی لیبوریشون اسوت.  رسای به

این نهاد بازوی مر ف دستگاه اجرایی ]و انتظامی[ حک مت است که از زموان 
[، حضو رش در ۶۳۱۱] ۶۶۲۱تحکیم وحشیانها قدرت این رژیم در اوایل دهها 

اگرچوه ایون خوبور  های ایران مشه د ب ده است. زندگی روزانها مردم در خیابان
نشویونوی  دهد که رژیم در وضعیتی نامساعد قرار دارد و در حال عقوب نشان می

دیدها ایران را آرام  هایی مردم ستم است، و امیدوار است که از طری  چنین اقدام
کند، این امر نیز بیش از پیش روشن است که این تغییرات ص ری و بزک کردن 

رژیم و دستگاه انتظامی آن اصاًل کافی نیست؛ جنبش اعتراضی مردموی   چهرها 
لویوبوریشون در  دهود. به چیزی کاتر از تغییرات سیاسی بنیادین رضایت نواوی

تالش معترضان و مردم ایران در کنار آنها ایستاده است و از آنوهوا حواوایوت 
قیودوشورط  آزادی ف ری و بی  کنیم: های خ د را تکرار می کند. ما درخ است می

خاطر شورکوت در  هاها آنهایی که صرفًا به
 ۷۷ادامه  در صفحه  انود؛  ها بازداشت شوده م   کن نی اعتراض
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مادر "هبه ب نافینی"، فعال حق ق بشر و یکی از بنیانگذاران انجان مادران 
سالگی  ۶۳در سن  ۶۱۶آذرماه  ۱/    ۱۱۱۱ن امبر  ۱۱میدان مای ، روز یکشنبه

درگذشت. در پی دستگیری و ناپدید شدن دو پسر او در دورها دیوکوتواتو ری 
، خانم ب نافینی به فوعواالن ۶۳۱۱/  ۶۶۷۱های دهه  نظامی آرژانتین در سال

حق ق بشر پی ست. درگذشت مادر هبه ب نافینی ت سف فعاالن حق ق بشر در 
سراسر جهان را برانگیرت. کوریسوتویونوا فورنوانودز دی کورشونور، موعواون 

جاه ر آرژانتین که رابطه نزدیکی با خانم ب نافینی داشت، در پیامی که  رتیس
در ت ییتر منتشر کرد، او را "نااد جهانی مبارزه برای حق ق بشر و افوتورواری 
برای آرژانتین" نامید. او پس از رب ده شدن و ناپودیود شودن دو تون از سوه 
فرزندش، خ رخه عار و رات ل آلفردو، در حک مت دیکتات ری نظامی آرژانتین 

ریاست ژنرال خ رخه رافاتل ویدال، بوه  ( به۶۳۱۱تا  ۶۳۱۱/ ۶۶۲۳  تا ۶۶۷۱) 
 یکی از مدافعان مشه ر و پرش ر دفاع از حق ق بشر در این کش ر تبدیل شد.

نوام  خ نتای نظامی حاکم در این دوره سیاه از تاریخ آرژانتین، کوارزاری بوه
"فرایند سازماندهی مجدد ملی" را راه انداخت که درواقع آغاز جنگی کثیف بر 
ضد نیروهای سیاسی چپ این کش ر ب د. این کارزار مقاومت طیفی وسیع از 

نوگواران و  ها، هنرمنودان، روزنواموه دم کرات مردم را جذ  کرد، از س سیال
هوای بو موی و فوقویور گورفوتوه توا  روشنفکران دگراندیش، فعاالن جامعوه

خ اهان مذهبی، فعاالن دانشجو یوی،  های مرالف حک مت و آزادی کشیش
فعاالن کارگری و اصناف، اعضای "چپ پرونیسوت" و حوز  کواو نویوسوت 
آرژانتین. در بسیاری از م ردها تنها با س ِءظن نسبت به یوک فورد از سو ی 

های  های مر ف اطالعاتی و ج خه دولت کافی ب د تا سرن شت او را دستگاه
هزار نفر در هوفوت سوال  ۳۱مرگ رقم زنند. مشرص شده است که حدود 

انود. گوزارش شواهودان و  حک مت دیکتات ری نظامی ناپدید یا کشتوه شوده
هوای خو دسورانوه،  بازماندگان گ اه بر وج د سیستای مبتنی بر دستوگویوری

انود، خشو نوتوی دولوتوی در  زندان، شکنجه، تجاوز جنسی، و قتل گ اه ب ده
 اند.  شده مقیاسی وحشتناک که با مب نیت کامل انجام می

شوان  هوای بسیاری از زندانیان سیاسی را زمانی که دیگر برای اسیر کننوده
کردند و پس از خ راندن دارو به آنان  رسیدند س ار ه اپیاا می نظر نای مفید به

کردند. اسیران   شان می شان، به اقیان س اطلس جن بی پرتا  و عریان کردن
داشوتونود و پوس از زایواوان  زن باردار را تا زمان ت لد ن زاد  زنده نوگوه موی

شود بورای  شان را در اقدامی که در مقیاسی تقریبًا صنعتی انجام موی ن زادان
نوتوایوج   دادنود. های طرفدار رژیم قرار موی "فرزندخ اندگی" در اختیار خان اده

 اند. شدنی ها تا امروز هم در سراسر آرژانتین مشاهده اجتااعی این اقدام
/ ۶۶۷۷شهرت رسویود کوه در سوال  بان  ب نافینی نرستین بار زمانی به 

مادر دیگر "ناپدید شدگان"، شجاعانه در میدان موایو  در  ۶۳به هاراه  ۶۳۱۱
آیرس گردهم آمدند و در او  قدرت خ نتوای نوظواموی بوا  مرکز شهر ب تن س

برگزاری تجاعی اعتراضی، پاسروگو یوی حوکو موت در مو رد سورنو شوت 
شان را خ اهان شدند. این زنان از نظر ظاهری از زنان دیگر موتواوایوز  عزیزان

شود  راحوتوی موی ب دند و با روسری سفیدی که هاگی بر سور داشوتونود بوه
شان. با گذشت زمان و درک وحشت کاملی که جامعها آرژانتین را فورا   شناخت

گرفته ب د، کارزار این مادران از خ است یافتن فرزندان ناپدید شده عب ر کرد و 
شان علیه بشریت  به شناسایی ه یت مسببان پرداخت تا برای ارتکا  جنایات

ش ند.  این تالشی دش ار و خطرناک ب د و ایون  دست عدالت سپرده  حتاًا به
های پی ستوه روبورو  زودی با ارعا  از جاله تهدید به مرگ و هج م مادران به

قتل رسیدند. آوازها وقوار،  ای از آنان هم مت سفانه  رب ده شده و به شدند. عده
ها  تنها در آرژانتین، بلکه به دوردست صالبت، و پایداری مادران میدان مای  نه

هایی موانونود  ویژه در ایران، جایی که با الهام از نا نه آنان، گروه هم رسید، به
ها مادران هوزاران  شکل گرفت. این گروه  مادران خاوران و مادران پارک الله

هوای دهوه  اند که از س ی رژیم دیکتات ری جاه ری اسالمی در سال زندانی
قتل رسیدند. پس از برپایوی  در شرایطی وحشتناک و مشابه به ۶۳۱۱/  ۶۶۲۱

/ ۶۶۲۳جاه ری رات ل آلفو نسویون در سوال  ریاست حک مت غیرنظامی به
ها و سپس انشعابی بین گروه مادران پدید آمد. علت اصولوی  ، اختالف۶۳۱۱

دلیل محافظه کواری بویوش از حود و هواورونویون  ها به بروز این اختالف
های اجرایی دولت آلف نسین در پیشبرد پیگورد عواموالن جونوگ  محدودیت

عض  اصلی حک مت دیکتات ری نظامی  ۶نفر از  ۱کثیف ب د. این امر با تبرته 
دلیل مبلحت سیاسی از پویوگوردهوای  و این باور فزاینده که دولت جدید به

کند تشدید شد. مادر ب نافینی رهبری یکی از دو گوروه  پ شی می بیشتر چشم

در  »میدان مایو«بنیانگذار انجمن مادران 
 سالگی درگذشت۹۳سن 

تر را بر عهده داشت. بان  ب نافویونوی از حوامویوان سورسوروت  انشعابی و رادیکال
گو نوه گوزارش شوده  های مترقی نست ر و کریستینا فرناندز کرشنر ب د. این دولت

است که نزدیکی و صایایت بین آنان م جب شد که نست ر کرشنر فقید، میزبوان 
آیورس شو د و در دوران  جواوهو ری در بو تونو س در کاخ ریاست بان  ب نافینی

اش با او مرتب مش رت کند. حاایت او از کرشنرهوا توا حودودی  جاه ری ریاست
مره ن م فقیت آنان در حذف دو مانع قان نی در ادامه پیگرد قوانو نوی عواموالن 
جنگ کثیف ب د )قان ن ت قف کامل پیگردها و قان ن عف  عا می( که مغوایور بوا 
قان ن اساسی اعالم شدند. این امر راه را برای محاکاه چند شربیت بورجسوتوه 
دوران دیکتات ری نظامی ازجاله خ د ژنرال ویدال را ها ار کرد توا سورانوجوام بوا 
عدالت روبرو ش ند. بنابراین، آرژانتین در مسیری قرار گرفت تا رونود دادخو اهوی 
شفاف از تاریخ دردناک اخیر و میراث ناشی از آن دوران را آغاز کنود. بوا گوذشوت 

تنها در مقام یوک قوهورموان در امو ر حوقو ق بشور و  ها، بان  ب نافینی نه سال
های مترقی شهرت یافت، بلکه هار ن منتقدی سرسرت و اسوتو ار از  سیاست

رهبری ایاالت متحده ازجاله ناتو   داری و امپریالیسم به چه او دو پلیدی سرمایه آن
هایی بسیار را  م جب شده ب د. او تا آخور  دانست، شهرت یافت.  این امر جدال می

های چریکی، از جاله فارک و ایوتوا، دفواع  عار از حاایت پیشین خ د از سازمان
دمو کوراسوی،  های س سیوال کرد. بان  ب نافینی هایشه مرالفت خ د را با سیاست

الواولولوی پو ل،  ویژه ن لیبرالیسم، جهانی شدن، و صندوق بویون داری، به سرمایه
ای موانونود  هوای سویواسوی کرد. در برابر، او از شربیوت ط رصریح اعالم می به

گ ست  ساندین ، یاسر عرفات، ه گ  چاوز، ِاوو  وطنش چه هم گ ارا، فیدل کاسترو، آ
حواوایوتوش را اعوالم  )ETA)م رالس، و هارنین مادران زندانیان سازمان اتا 

های احترام از سراسر آرژانتین و  پیام کرد.  پس از خبر درگذشت بان  ب نافینی، می
روز عزای عا می اعالم کورد  ۳جهان در ستایش او سرازیر شدند. دولت آرژانتین 

و کریستینا فرناندز کرشنر در ت ییتر ن شت: "هبه عزیز، مادِر میدان مای ، ت  نواواد 
جاه ر آلبرت   جهانی مبارزه برای حق ق بشر و افترار آرژانتین هستی." دفتر رتیس

ای اعالم کرد: "دولت و مردم آرژانتین او را نااد جهوانوی تواریوخ،  فرناندز در بیانیه
عن ان بنیانگوذار  شناسند. او به هزار نفر ناپدید شده می ۳۱حقیقت، و عدالت برای 

مادران میدان مای ، روشنگر شب تاریک دیکتات ری نظامی ب د. طرفداران حقو ق 
بشر در سراسر جهان و ایران س گ ار از دست دادن بان  ب نافینی هسوتونود و بوه 

کنند. این احترام، درواقع، به هاوان مویوراثوی گو اهوی  میراث او ادای احترام می
تونوهوا در  دهد که مادران میدان مای  در مقام نااد امید، حقیقت، و عدالت ]نه می

سال پوس از  ۱۱جا گذاشتند. در ط ل بیش از  آرژانتین، بلکه در سراسر جهان[ به
العاده شجاعانها گروهی انودک از زنوان در  ساز و ف ق های سرن شت نرستین گام

  جاه ری، میدان مای ، زیر نگاه رژیم نوظواموی میدان عا می روبروی کاخ ریاست
 مبارزه آنان ادامه خ اهد داشت.

خواطور  های اعدام صادر شده برای کسانی که بوه هارنین، ابطال ف ری هاها حکم
اند؛ و حذف مجازات اعدام بورای کسوانوی کوه  ها محاکاه شده شرکت در اعتراض

هایی که تا کن ن برای آغاز تحقی  کامل و  اند. هارنین، ما از اقدام منتظر محاکاه
طرفانه، زیر نظر ش رای حق ق بشر سازمان ملل متحد، و شناسایی و ثبت مو ارد  بی

ها در ماه سپتامبور ]شوهوریو ر[ در ایوران،  نقض حق ق بشر از زمان آغاز اعتراض
کند که مسیر آیندها جنبش  کنیم. لیبریشن ت کید می ص رت گرفته است، حاایت می

اند که فقر خ د مردم ایوران بوایود  هایی اعتراضی و تح الت سیاسی ایران م ض ع
ای کوه  دربارها آنها تبایم بگیرند. هرگ نه مداخلها خارجی در ایران، به هور بوهوانوه

ای برای آن کش ر، منطقه، و صلح جهانی به بار خو اهود آورد، و موا  باشد، فاجعه
های جاهو ری  قاطعانه با آن مرالفیم. در نهایت، بار دیگر درخ است خ د را از مقام

اسالمی ایران برای آزاد کردن هاها زندانیان سیاسی و عقیودتوی در ایوران توکورار 
 کنیم. می

 ادامۀ همبستگی با مبارزات  ... 
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گوذاری  افزایش به س دآورتر ب دن ایاالت متحده در حکم مقبدی برای سرمایه
گوذاری در  ثباتی در امر سرمایه ش د، بلکه بیشتر ناایانگر بی چندان مرب ط نای

داری جهانی وارد  عبارت دیگر، سرمایه این دوره از رک د کن نی اقتباد است. به
ش د که اقوتوبوادهوای جوهوان سو م )کشو رهوای  ای کاماًل جدید می مرحله

شان را شاهد خ اهند ب د حوتوی  های مالی پیرام نی( در آن خرو  مداوم سرمایه
 بهره در ایاالت متحده افزایش دهند.  شان را هاگام با نرخ بهره  اگر نرخ

این، حادتر شدن بحران پیِش روی را سبب خ اهد شود. ایون کشو رهوا ]ی 
های داخلی و خارجی صدمه خو اهونود  تنها از آثار رک دی نرخ بهره پیرام نی[ نه

هوا و کسوری تورازهوای   دید، بلکه از بابت افزایش مقدار بازپورداخوت بودهوی
های سرتگیرانها "ریاضوت  ها اقدام نیز در فشار خ اهند ب د. هاها این  شان جاری

اش موانونود  وسیلها بازوهای اجورایوی داری جهانی به اقتبادی" از س ی سرمایه
گوردنود چونودان کوه ایون  الاللی پ ل و بانک جهانی را م جب می صندوق بین

 ها مت سل ش ند. منظ ر "کاک" به آن کش رها ناگزیر به
داری جهانی بر کش رهایی مانند هند نویوز تو ثویور  این مرحله جدید از سرمایه

نامطل   خ اهد گذاشت گرچه هند هار ن بسیاری از کش رهای جهان سو م 
راحتی بوه  به وام دهندگان خارجی بدهکار نیست. رژیم ن لیبرالی هند تا کن ن به

اش دسترسی داشته است.  منابع مالی خارجی برای مدیریت کسری تراز تجاری
ای جوهوانوی مشوتواق  موالوی هوای بالفاصله پس از "آزادسازی بازار" سورموایوه

هایی گ ناگ ن شدند که پیش از آن و در فضوای "بسوتوه"  برداری از فرصت بهره
اقتبادی فراهم نب د. سپس، هنگامی که نرخ بهورها ایواالت موتوحوده بورای 

صوفور رسویود ایونوکوه  وج د آوردن تحرک در اقتباد "بحران اقتبوادی" بوه به
های مالی به هند و دیگر کش رهای جهان س م سرازیر شدند کوه نورخ  سرمایه
 دادند امری عجیب نب د. ای بسیار باالتر اراته می بازدهی

درنتیجه، افزایش نرخ رشد ت لید ناخالص ملی هند در قیاس با دوره پیشویون 
گ نه فشوار از سو ی توراز  ت اند بدون هی  اقتباد متارکز در آغاز این قرن، می

/ ۱۱۶۱و  ۱۱۱۱های  تجاری ادامه یابد. درواقع نزدیک به یک دهه بین سال
سابقه ت لید  ، نرخ تبدیل روپیه در برابر دالر حتی در زمان رشد بی۶۳۶۶و  ۶۳۲۶

ط رچشاگیر ثابت ماند. اینکه چرا افزایش ت لید ناخالص ملوی  ناخالص ملی، به
نظور از  ست جداگانه. ولی صرف وضعیت زندگی کارگران را بهب د نبرشید امری

هوا بوا هویو  گو نوه  های ناشی از تراز پورداخوت لحاظ مشکل ت ثیرهای آن، به
محدودیتی روبرو نشد. برعکس، نسبت حجم انتقال سرمایه نسبت بوه کسوری 
حسا  جاری درواقع آنقدر زیاد ب د که بانک مرکزی هند موجوبو ر شود بورای 
جل گیری از افزایش ارزش روپیه به ذخایر ارزی کشو ر اضوافوه کونود. چونویون 

ای کامل منجر ش د که با  زدایی" ت انست به "صنعت افزایشی در قیات روپیه می
دلویول افوزایوش  این معنی که، به ش د. به هایی سراوتاندانه ت مین مالی می وام

ارزش روپیه ورود کاالهای خارجی م جب تضعیف ت ان رقابتی ت لید کنونودگوان 
گوذاران خوارجوی رو  داخلی گردد، حتی اگر حجم بدهی کشو ر بوه سورموایوه

پایان رسویوده اسوت. هونود  افزایش باشد. آن مرحله از ن لیبرالیسم اکن ن به به
های داخلی و جهانی در حجم  دلیل محدودیت ناشی از رشد گسترده نابرابری به

این چنینی را دیگر تجربه نرو اهود کورد،   تنها رشد ت لید ناخالص ملی تقاضا، نه
هوای  دلیل محدودیت تقواضوا و مشوکول تر رشد نیز به بلکه حتی این نرخ پایین

 ها، ناپایدار خ اهد شد. م ج د در تراز پرداخت
تو انونود  هوا موی های ناشی از توراز پورداخوت آوری که مشکل سرعت شگفت

ای  زان  درآورند در هاسایگی هند، سریالنکا، هواورو ن نواو نوه کش ری را به
درآمد بوه  خ رد. این کش ر که تا دیروز از مقام کش ری کم چشم می کالسیک به 

هوای  "کش ری با درآمد مت سر" رسیده و شناخته می شد، اکن ن درگیر بودهوی
صندوق  خارجی فزاینده و کاب د شدید ارز خارجی است چنان که این کش ر را به

الاللی پ ل نیازمند کرده و شرایر "ریاضتی" تحایلی آن را پذیورفوتوه اسوت.  بین
" کش رهای جهوان  های "سق ط یک تبلیغات امپریالیستی هاها این داستان شبها

هوای اموثوال  س م را در ارتباط با فساد م ج د در این کش رها مانند خالفکواری
دهند. اگرچه فساد بدون شک ت ثیر گذار است ولی تواورکوز  راجاپاکسا جل ه می

هوای سواخوتواری از سو ی  ها بدون شناسایی صودموه گ نه عامل ِصرف بر این
 نگری است. ن لیبرالیسم او  ساده

داری ن لیبرال این اسوت کوه وضوعویوت زنودگوی  های سرمایه یکی از ویژگی
های گروهوی سو داگور موالوی  های عظیم زحاتکش از جانب ه اوه س ت ده

های ف ری ایون سو داگوران موالوی در رویوارویوی بوا  ش د. واکنش تعیین می
هوایوی شودیود در زنودگوی  هوا، دشو اری های ت رمی و پیامودهوای آن جهش

کوه   گیرانه ای سرت های ریاضتی هاراه دارند. اقدام زحاتکشان جهان س م به
ایون  شو د بوه ها بر این کش رها تحواویول موی های تراز پرداخت دلیل مشکل به

برند، قربانی زوال  ندرت از ظه ر ن لیبرالیسم بهره می معناست که مردمی که به
 ش ند. آن می

 

های مالی از کشورهای  نقل وانتقال سرمایه
 داری پیرامونی به کشورهای قدرتمند سرمایه

اقتباد کن نی جهان دو 
ویووژگووی مشوورووص و 
نووگووران کوونوونووده دارد. 
ویووژگووی نوورووسووت کووه 

اش بررسی فراوان  درباره
شده است، افزایش نرخ 
بوهوره در واکونووش بووه 
جهش فراگیر نرخ تو رم 
است کوه بودون شوک 
رکوو د اقووتووبووادی و 

رغم هاها اظوهوارات بوه عوکوس آن،  ش د. به افزایش بیکاری را م جب می
تر بوحوث  اش کم منظ ر واقعی در پی خ د آن است. دومین ویژگی که درباره

های مالی از دیگر نقاط جهان به ایواالت موتوحوده  شده است خرو  سرمایه
 -استثونوای روبول روسویوه به -است که به تق یت دالر در برابر ارزهای دیگر

ویژه این است که که با کاهوش ارزش هواوه  کند. نگران کننده به کاک می
ارزهای اصلی از جاله ی رو و پ ند استرلینگ در بورابور دالر، ارزش ارزهوای 

 گذارند. کاهش می جهان س م نیز رو به
سو م ذخوایور  میلیارد دالر، برابر با یوک ۱۱۱در سال جاری میالدی حدود 

ارزی هند، از این کش ر خار  شده است. بانک مرکزی هند برای مقابولوه بوا 
میلیارد دالر از حوجوم ذخوایور ارزی  ۶۱۱کاهش ارزش روپیه در برابر دالر، 

 درصد کاهش یافته است. ۶۱هاه، ارزش روپیه حدود  کاست. بااین
طو رعواوده  این باور وج د دارد که انتقال سرمایه مالی بیون کشو رهوا بوه

ش د. درنتیجه، افزایش نرخ بهره در ایاالت  نرخ بهره انجام می  دلیل تفاوت به
انتقال سورموایوه بوه ایواالت  متحده به بیش از نرخ بهره در دیگر کش رها به

شوان  متحده منجر خ اهد شد. پس، هنگامی که دیگر کش رها نیز نرخ بهوره
هاان اندازها ایاالت متحده افزایش دهند، دیگر با چونویون خوروجوی از  را به

نورخ   چنین نیست. با اینکه تفواوت سرمایه نباید م اجه ش ند. درحالی که این
گذارد، عامل تو ثویورگوذاری  بهره بدون شک بر حجم انتقال سرمایه ت ثیر می

تر نیز وج د دارد کوه هواوان حوس سورخو شوی سو داگورانوه بویون  مهم
صودور  گذاران است. هنگامی که انتظارهایی خ شبیونوانوه دارنود بوه سرمایه
هوا(  شان )البته به برخی و نه به هاوها آن شان به کش رهای پیرام نی سرمایه

دهونود بوه پوایوگواه  کنند. ولی زمانی که ناامید هستند، ترجیح موی اقدام می
آورند. عاملی مهم که بر سرخ شی یوا  شان یعنی ایاالت متحده روی می اصلی

گذارد، سطح نرخ بهره در ایواالت موتوحوده  گذاران ت ثیر می ناامیدی سرمایه
 است.

هنگامی که نرخ بهره در ایاالت متحده پایین است سراسر سیستم موالوی 
شو د. ایون امور صودور  خ دی از نقدینگی ارزان مال  موی ص رت خ د به به

هایی س دآور را م جب می ش د.  سرمایه به سرتاسر جهان برای یافتن فرصت
دهد نقدینگی کواهوش  را افزایش می ولی زمانی که ایاالت متحده نرخ بهره

شوان را  های مالی به پایگواه می یابد و هراس از رک د جهانی بازگشت سرمایه
ش د. بنابراین، مثاًل زمانی که نرخ بهرها آمریکا نزدیک بوه صوفور  م جب می

درصد است، انتقال سرمایه به س ی هند بیوشوتور از  ۳است و نرخ بهرها هند 
 ۶درصد و نرخ بهوره هونود حودود  ۱زمانی است که نرخ بهره آمریکا حدود 

درصد است، حتی اگر تفاوت نرخ بهره بین ایاالت متحده و هند در هور دو 
این واقعیت نشان  ۶۳۲۷/  ۱۱۱۲م رد یکسان باشد.در پی بحران مالی سال 

های مالی مانند آنره که پیوش از  ای در محفل داده شد که هرگ نه آشفتگی
دهد منابع مالی را به پایگاه اصلی آن یوعونوی  هر رک د جهانی هایشه رخ می

دهد. ایاالت متحده در کان ن آن بحران قرار داشوت  ایاالت متحده س ق می
هوایوی  هایی "مسا م کننده" مال   بو د، دارایوی و سیستم مالی آن از نعات

هایی که به افرادی داده شده ب د که احتاااًل قدرت بازپرداخت  متشکل از وام
جای اینکه به انتقال سرمایه موالوی  هاه، بحران مالی به آن را نداشتند.  بااین

هوا  به خار  از ایاالت متحده منجر ش د، بالفاصله به جریان بازگشت سرمایه
به ایاالت متحده از سراسر جهان از جاله حتی از کش رهایی موانونود هونود 

های "مسا م کننوده"  وجه در معرض چنین نعات هی  منجر شد که تقریبًا به
 نب دند! 

های مالی به آمریکا که تق یت دالر را مو جوب  دلیل اصلی بازگشت سرمایه
شده است البته در افزایش نرخ بهرها آمریکا نهفته است. ولی اهواویوت ایون 



۷۴۱۷آذر  ۷۴دوشنبه   ۷۷    ۷۷۱۱شمارۀ    

 خب صی. 
با دستاوردهای کنگره اخیر حز  کا نیست چین، کنگره بیوسوتوم، 
کووه چوویوون را بووه حوورکووت بووه سوو ی "دموو کووراسووی بووا فوورایوونوود 

تر رایوزنوانوه توا دمو کوراسوی بوازنواو دی  ای بیش کامل" )دم کراسی
داری( موتوعوهود کورد و )بورخوالف  سازی[ محب ِ  سورموایوه ]شبیه
ای  ج یانها رهبران غربی( ترویج و تش یو  "جواموعوه های ستیزه لفاظی

ای مشترک" در حکم جایگزینی برای اقتباد جوهوانوی  انسانی با آینده
حاضر زیر سلطها ایاالت متحده  اشاره شده درباال از چین تق یت شود. 
اصالحات قان ن اساسی پایبندی به "نظام اقتبادی س سیوالویوسوتوی 

سوان  هوای نواهوم منزله گرانیگاه و شوکول پایه، با مالکیت هاگانی به
هوا بوا هودف  ش د". یکوی از آن مالکیت با ت سعه پایاپای را شامل می

افزایش سهم نیروی کار در برابر س د در ت لید ناخوالوص مولوی اسوت 
هاراه با این ت کید که "گرانیگاه این اصالحات، ت زیع بور اسواس کوار 

 یابند." های ت زیع در کنار آن ادامه می ب ده و دیگر شکل
چین هاراه با پایبندی به کاهش انوتوشوار گوازهوای کوربونوی، در 

ها، در جهوان  های تجدیدپذیر و بازسازی جنگل هایی مانند انرژی زمینه
س ی س سیالیسم بودون خوطورهوا و  سیر چین به پیشگام است. خر

، جامعه چین با تونواقوض ۶۳۱۲/ ۶۶۱۶ها نیست. پس از سال  تناقض
هوای  اش با آرمان داری سرمایه میان نیروهای م لدها سطح پایین و پیشا

ای موبوتونوی بور روابور تو لویود  حز  کا نیست برای ساختن جامعه
داری روبرو شد. حز  کا نیست چین ناگزیر شد با آزمو ن،  پساسرمایه

خطا، و ن آوری در این مسیر پیش رود. امروز حز  کا نیسوت هو یوت 
شد موردم  ر تناقض اصلی در جامعه چین را میان "نیازهای ها اره رو به

کند. افزون بور  برای زندگی بهتر و ت سعه نام زون و ناکافی"  تعیین می
این، با ادامه بالندگی شتابان نیروهای م لد و تغییر مناسبات تو لویودی 

داران ن  چینی و طوبوقوه کوارگور  در جامعه کن نی چین، میان سرمایه
ریزی متواورکوز، و مویوان  شهری و صنعتی ن پا، میان بازارها و برنامه

نظرانه و اقوتوبوادی ازمونوافوع  حک مت حز  کا نیست و فهم تنگ
ای نو  از  دار و کوارگور موجواو عوه های سرمایه طبقاتی در بین طبقه

هوای  نواچوار در سویواسوت ها بوه ش د. این تناقض ها ظاهر می تناقض
های چینی و در خ د حز  کا نیست چویون بوازتوا   محلی، در رسانه

یابند. دادن آزادی عاول بوه رشود بو رژوازی، راهوبوردی بودون  می
پینگ، دبویور  زایی نیست. در رعایت کردن دم کراسی، شی جین آسیب

کل حز  کا نیست، رتیس جاه ر جاه ری خل  چویون، و رتویوس 
نیروهای مسلح نیز است. این تارکز قدرت در دست یک فورد بسویوار 
جدی و برجسته است. محدودیت قان نی برای دوره ریاست جاوهو ری 

منظ ر گسترش رهبری جاعی  ت نگ به که اندکی پس از مرگ مات  تسه
 لغ  شد. ۶۳۶۷/  ۱۱۶۲اجرا درآمد در سال  به

پینگ  هایی که استارار رهبری شی جین جدای از س دمندی و فایده
رفته از محب بیت در چین برخ ردار است و کارزارهای ضود  هم )او روی

هوای توجواری بوه اعضوای  فساد او محدودیت و واگوذاری دارایوی
ش د( خطر کیش شربیت و نب د قودرت  اش را نیز شامل می خان اده

سوالوه را در پوی دارد.  ۱۶پینگ  جایگزین پس از درگذشت شی جین
هوای بواالی حوکو موت  رنگ زنان در رده م ض ع دیگر به حض ر کم

ش د. سهم اندک ناایندگان زن در کونوگوره اخویور حوز   مرب ط می
سوال  ۱۱کا نیست چین را باید جدی گرفت و )برای نرستین بار در 

گذشته( در کایته هفت نفره داتای دفتر سیواسوی هویو  زنوی دیوده 
انود بوایود در بوافوت  ش د. جستارهایی که در این جا مطرح شوده نای

تاریری و پیدایش این کش ر در شاایل قدرتی جهانی ارزیوابوی شو نود. 
جو یوی و  چین از آن هنگام که مسیر س سیالیسم را برگزید با سوتویوزه

داری پیشرفته  های کش رهای سرمایه برانگیز کان ن های چالش حرکت
روبرو ب ده و با وج د محاصره نظامی از س ی ایاالت متحده و پیاان امنویوتوی 

ک س، تا امروز از پوای  سه جانبه بین استرالیا، ایاالت متحده، و بریتانیا با نام آ
درنیامده است. حال برای پاسخ به این پرسش که آیا چین س سیالیست است، 

شکلی دیگر بازگ  کنیم: آیا چین زندگی بهتری را بورای  بیایید این پرسش را به
رود؟ پاسخ بوه  سات س سیالیسم به پیش می کند و آیا به مردم خ د فراهم می

ط ر قطع مثبت باشد. در رابطه با برش دوم پرسوش  برش اول پرسش باید به
یابی به آن بوه موردم  باید گفت س سیالیسم هدف دولت چین است، اما دست

بستگی دارد. ما در این میان، و در شرایطی بسیار متفاوت، هونو ز چین 
 ایم. در مسیر خ د به س سیالیسم گام ننهاده

 ادامۀ آیا در چین نظامی ...

های اجتااعی و فردی دم کراتیک و عدالت  های بنیادی مترقی و آزادی دگرگ نی
 اند.  اجتااعی

های سویواسوی در  یی و افراد و جریان های برخی از فعاالن مدنی و رسانه اقدام
هوای  های امپریالیستی و ارتقای م قعیت بعضوی از چوهوره جلب "حاایت" دولت

دانونود،  سیاسی ایرانی که خ د را نااینده و گاه رهبر جنبش اعتراضی جواری موی
کند. برای مثال، حضو ر نوابوجوای مسویوح  کاکی به مبارزۀ ضّددیکتات ری نای

هایی مانند کنفرانس امنیتی هالیفاکس و  نژاد و حامد اسااعیلی ن در نشست علی
اوکراین -پی ند زدن مبارزۀ ضّددیکتات ری مردم ایران به مساتلی مانند جنگ روسیه

و حف  "نظم و امنیت جهانی"، آن هم از منظر و در چارچ   ماشین جنگی نواتو ، 
هوا در بوهوتوریون  اند. این گ نه توالش برانگیز و بالق ه خطرناک هایی سؤال حرکت

انگاری در برخ رد با این نهادهای امنیتی هار و ضّدمردمی، و  حالت نشان از ساده
هوایوی  ها بوه عورصوه دهندها ورود عادی این افراد و جریان در بدترین حالت نشان

آمیز به خیال خام "کسب قدرت" یا "تغییر رژیم" است. تجربها کشو رهوای  مراطره
هایی خو د  ترین قربانیان چنین حرکت دیگر نشان داده است که نرستین و اصلی

 مردم کش ر خ اهند ب د.
وضعیت اسفناک مردم در کش رهایی مانند افغانستوان و عوراق و لویوبوی، و 

ها و نیروهای سیاسی آن کشو رهوا  بازیگری مرّر  و ضّدملی برخی از شربیت
های "دفاع از حق ق بشر" م رد نظر آمریکا و موتوحودانوش،  در چارچ   سیاست

ای بسیار آم زنده برای فعاالن مدنی و نیروهوای سویواسوی اسوت. جولوب  تجربه
خ اه و قدرتاند جهان از جنبش موردموی و  حاایت نیروهای سیاسی و مدنی ترقی

الاللی مانند سوازموان مولول  ضّددیکتات ری ایران، از جاله از راه ساختارهای بین
متحد و نهادهای وابسته به آن نظیر ش رای حق ق بشر، یا از راه سازمان جهوانوی 

های سنودیوکوایوی  های صنفی و کنفدراسی ن کار، ش رای جهانی صلح، و اتحادیه
های قدرتاند، و از آن بودتور،  جهانی، تالشی ارزنده است که با جلب حاایت دولت

های خارجی برای ایجاد تغییر بنیادی در ایران، تفاوت اساسی دارد.  اتکا به دولت
الاللی با مبارزها دش ار جاری مردم در ایوران، بورای آزادی  جلب هابستگی بین

 ادامۀ ضرورت دقت و هشیاری در جلب  ... 

واقع در طو ل   انسانی و دم کراتیک، و تحق  عدالت اجتااعی ب ده است. آنره در 
ها و اهداف اصلی انوقوال   سال گذشته در ایران رخ داده است خیانت به آرمان ۱۱

هوا اموروزه نویوز  ها و هودف و شکست خ ردن انقال  است. بیشتر آن آرمان    ۶۳۱۷
-ما آم خته است که انقال  مولوی است. تجربه به  نیافته باقی مانده  هارنان تحق 

آن است. بونوابورایون، از ایون  دم کراتیک تهدیدی برای امپریالیسم آمریکا و سلطها 
مولوی  دیدگاه، ما مبارزه با امپریالیسم را عنبری مهم در روند تدارک و تحق  انقال  

 دانیم. دم کراتیک و در واقع در تثبیت دستاوردهای درازمدت آن می-
 

 کنفرانست موفق
در پایان دو روز بحث و هافکری و سؤال و ج ا ، هاه شورکوت کونونودگوان در 
ضیافت شامی که از س ی گروهی از فعاالن و ه اداران حز  کا نیسوت سوازموان 

ها و سرودهای انقالبی هاراه ب د شرکت کردند.  این شام  داده شده و با آوای آهنگ
شورکوت کونونوده را  ۶۱۱اختتامیه جشن اره  نقطه او  دو روز مناظره ب د که حدود 

گ نه پیش از این اشاره شد، چهار م ض ع اساسوی موطورح  گردهم آورده ب د. هاان
شد: مبارزات مردمی علیه راست افراطی، آفوریوقوا و تو سوعوه جوهوان، صولوح و 

 س سیالیسم، و سرانجام استقالل ملی با م ارد خاص الجزایر و ایران.
های وینیسی  در روز پس از پایان کنفورانوس  صفحه اول سایت اینترنتی کا نیست

ای از این کنفرانس  ن شت: مناظره دربارها ایران، در پایان روز  هابستگی، در ارزیابی
دلیل کاب د  های برجستها این کنفرانس م ف  ب د، تا جایی که به شنبه، یکی از نکته

های متعدد شرکت کونونودگوان [  وقت ]برای ادامه پاسخ سرنران ایرانی به سئ ال
 برگزار کنندگان کنفرانس زمان بحث و گزارش دربارها الجزایر را ک تاه کردند. 

 

 ادامۀ شرکت نمایندٔه حزب تودٔه ایران در  ... 
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محققان فعال در "کتابخانه یادبود مارکس" توسعٔه اقتصادی 
ای باال  پاسخ  جمهوری خلق چین را بررست کرده و به سؤال پایه

 دهند: مت
شکلی که بسیاری از مبارزان برای برپایی س سیالیسم  پاسخ ک تاه این است: نه به

پندارند، زیرا هن ز باید انقال  خ د را در بطن کش رهای پیوشورفوتوه و کوانو نوی  می
ط ر که مارکس به درسوتوی اعوالم کورد،  حال، هاان داری پدید آورند. با این سرمایه

گزینند و ایون  ای که خ د برمی گ نه دلر اه و به اند، اما نه به ها سازندگان تاریخ خ یش ت ده
 کند. مانند هر جایی دیگر صدق می در م رد چین هم 
داری دولتی"  گرایان تندرو که در گذشته اتحاد جااهیر ش روی را "سرمایه بسیاری از چپ

 کنند. دیدند، جاه ری خل  چین را هم با هاان دیدگاه ارزیابی می می
هوای  گرایان تندرو پویوشورفوت گرایان به هاان شدت چپ جالب است که برخی از راست

بینند. با ت جه به آنره  داری می آور چین را در چارچ   سرمایه اقتبادی و اجتااعی شگفت
 گفته شد آیا اقتباد چین س سیالیستی است یا تا کن ن س سیالیستی ب ده است؟

سوالوها نوروسوت ) در چین، بر اساس برنامه پنج ۶۳۱۲/    ۶۶۱۶پس ازپیروزی  انقال  
های صنعت و بازرگانی در شهرهای بزرگ و  ( بیشتر برش۶۳۳۱ -۶۳۳۱/ ۶۶۱۷ -۶۶۱۳

اش بویوشوتور روسوتوایوی و  های چین ملی اعالم شدند و در کش ری که جامعه شهرستان
های محلی و روستایی ت لیدات  فئ دالی ب د از مالکان زمین سلب مالکیت شد و کا ن نیاه

 دست گرفتند. ساز و کشت زمین را به دست
( با نام "جوهوش بوزرگ ۶۳۱۶تا  ۶۳۳۷)از  ۶۶۱۱تا   ۶۶۱۲سالها دوم از سال  برنامه پنج

ای  پیش" با ناکامی روبرو شد. تالش برای شتاباندن گذار از اقتبادی کشاورزی به جامعه به
کردن ُپرشتا  فقر افزایشی اندک در   کردن کشاورزی و صنعتی  کا نیستی از راه اشتراکی

حال، در پوی  بار آورد. با این ها هم نایابی و کاب د به وج د آورد و در برخی از منطقه ت لید به
ت نگ "انقال  فرهنگوی" را  که مات  تسه ۶۳۱۱/  ۶۶۱۱این شکست، تا مقطع زمانی سال 

 ای ت انست این نارسایی را بهب د برشد.  راه انداخت، حز  کا نیست چین تا اندازه به
بو د کوه بوا پواکسوازی “  کا نیوسوت چویونوی” هدف از "انقال  فرهنگی"، حفاظت از 

موانودگوان  یا بواز  داری دار سرمایه شد طرف هایی از حز  و جامعه که پنداشته می کا نیست
ت نگ هار ن دیدگاه و مورام  های مات تسه اند و تحایل دوبارها اندیشه داری سنتی سرمایه

وسیله گاردهای سرخ و )دیورتور( گوروه  مشی انقال  فرهنگی به غالب هاراه ب د. این خر
ومرجی ب د که در ط ل ده سال  پیش برده شد که برآمد آن بروز آشفتگی و هر  چهارنفره به

 تا مرگ مات  ادامه یافت.
راهبرد )استراتژی( اصالحات و گشایش فضای سیاسی و نظری در حز  کواو نویوسوت 

رهبری دنگ شیات پینگ از دارندگان سرمایه در خوار  از  به ۶۳۱۷/  ۶۶۷۲چین در سال 
های ویژها اقتبادی در  ای را در محدوده وکار اقتبادی ها و کسب چین دع ت کرد تا بنگاه

گذاری  های اقتبادی اکن ن بنیان فناوری پیشرفته، سرمایه درون چین بنا نهند. این بنگاه
 دهند. و اشتغال، و برشی چشاگیر اقتباد داخلی چین را تشکیل می

جا که در مناسبوات خواص  داری جهانی، تا آن حز  کا نیست چین پرداختن به سرمایه
خ د حز  کا نیست پذیرفتنی باشد، اجازه دادن رشِد هاراه بوا نوظوارت بوه موالوکویوت 

گوذاری جوهوانوی را صوالح  خب صی و بازارها و مشارکت در تجارت و سرمایوه  اقتبادی
 دانسته است. 

هوای  سازی مالکیت دولتی را در بونوگواه در درون کش ر اصالحات بازسازی و یکپارچه
ای موانونود  های کلیدی اقتبادی بزرگ متارکز کرده و کنترل انحباری دولت را در برش

 افزار، و ام ر مالی را در دست گرفته است. ونقل، ارتباطات، جنگ ت لید س خت، حال
ای  منظ ر دست یوافوتون بوه "جواموعوه برنامه کن نی بر اساس آرمان صدسالها نرست به

گیرد، اگرچه بوار نوروسوت، بوا تو جوه بوه  نسبت مرفه" قرار می به
داری، هودف بورای  و رک د در جهان سرمایوه ۶۶-گیری ک وید هاه

 کنی فقر مطل  روستایی اراته نشد.   رشد یا ریشه
های فراملی سرزمین اصلی چین در صحنه  در هاان حال شرکت

اند. بر اسواس فوهورسوت نشوریوه  جهانی حض ری چشاگیر داشته
هوای فورامولوی بوزرگ  م رد از  شرکت ۶۲"ف رچ ن گل بال پانبد"، 

در مالکیت چین ب دند  )فقر ایواالت  ۶۳۶۳/  ۱۱۶۱جهان در سال 
های فراملی برخ ردار اسوت(. از ایون  متحده از شاار بیشتر شرکت

دولت چین تعل  داشتنود.  شرکت برتر به ۶۱چهارم از جاله  تعداد سه
دنوبوال بوالونودگوی "اقوتوبواد بوازار  حز  کاو نویوسوت چویون بوه

ای راهوبوردی  س سیالیستی"ای است که در آن مالکیت هاوگوانوی
کونونوده اسوت.  رانی حز  کا نیست توعویویون )استراتژیک( و حکم

اکن ن در مرحلوه آغوازیون  گاان حز  کا نیست چین، "چین هم به
در این مرحله باقی خو اهود   س سیالیسم است و برای مدتی ط النی

ت ان آن را ُدور زد. چین کوه  ای از تاریخ است که نای ماند. این مرحله
از نظر اقتبادی و فورهونوگوی عوقوب موانوده بو د، در نو سوازی 

پیش گذاشته است که م فقیت آن به بیش از  س سیالیستی گامی به
 یک سده زمان نیاز خ اهد داشت."

ای ن  است که توا  آرمان صدسالها دوم ساختن کش ر س سیالیستی
مرفه، نیرومند، دم کراتیک، از نظر فرهونوگوی  ۶۱۱۲/    ۱۱۱۶سال 

عواول درآمودن نو سوازی  پیشرفته و م زون باشد. این پوس از "بوه
تحق  خ اهد یوافوت. ایواالت  ۶۱۶۱/  ۱۱۳۱س سیالیستی" تا سال 

هوای رسواوی ایواالت موتوحوده بوه  متحده کاًل قب ل دارد و مقوام
هوایوی کوه  کنند، ویوژگوی های ویژها اقتباد چین اشاره می خبیبه

تر سو سویوالویوسوتوی اسوت توا    گ یند این اقتباد بیش روشنی می به
ریزی کردن متارکز، مالکیت دولتی مسولور و  کاپیتالیستی: برنامه

نوقول،  و های کلیدی بانکداری، ت لید س خت، حاول قان نی در برش
وپرورش، شکلی از مالکیت هواوگوانوی  مرابرات، بهداشت، آم زش

ها، نب د بازار آزاد داخلی در نیروی کار، برتری  وبیش بر تاام زمین کم
هوای حوزبوی در  مندی حز  کا نیست و نوقوش سوازموان قان ن

هووای کووار در بوورووش  مووحوویوور

آیا در چین نظامی 
 سوسیالیستی برقرار است؟

  ۷۷ ادامه  در صفحه 

 مالی رسیده     کمک
    یاد م   خروشان ج انان و شهادت انها در راه وطن به 

 دالر  ۶۱۱۱     از آمریکا                                                            


