
بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه هاای ماما ما    
های دخترانه در  شبکه های اجتمام  حملٔه شیمیای  به مدرسه

آغاز شد   خبرها رسیده در ر زهاای اخایار  ۱۰۴۱قم از نهم آذر 
آما زان  اسفند، دانش ۱۴حاک  از آن است که در ر ز چهارشنبه 

مدرسه در شهرهای تهران، اردبیل، کرمانشااه، افافاهاان،  ۶۲
های شیمیاایا  قارار  شهر، پردیس   فردیس م رد حمله شاهین

نفر برآ رد شده است. پاس از  ۱۶۴۴تا  ۰۴۴ دیدگان این حمالت جنایتکارانه مزد ران رژیم بین  گرفتند. شمار آسیب
های نهادهای گ نااگا ن رژیام اساالما ،  ها   آدرس غلط دادن ها   تکذیب انکار

آم زان دختر در شهرهای ایاران،   زارت بهداشت   دادستان کل مسم میت دانش

* یکصد سال مباباۀ پ شبر ب ۀ   
قببمببرمببانببانببا  نببا   یببر    ببر   

یا ی  ب   بر  بر  قبوب      دست
 ۀهایی    ستم جنسی   طاواتی!

* دۀ د آتشین    خیزش دلیبر نبا 
  ،  ندگی، “ خ  هان  جناش آ  د 

 “!آ  د 
 

 میهنان گرام ! هم
، ۱۰۴۱اسافانادمااه  ۱۱با فرا رسیدن 

فد سال از برگزاری ناساساتایان ر ز  یک
همبستگ  با مناسبت جهان  مبارزه بارای 

یاب  به حق ق زنان در مایاهان ماا  دست
در بانادر اناز ا  ”  حزب کم نیست ایران“ گذرد. پس از تشکیل نسستین کنگرٔه  م 

مارس  ۸تشکیالت دم کراتیک زنان ایران فرا رسیدن 
اسفند(، ر ز جهان  زن، را به همه زنان جهاان باه  ۱۱) 

 یژه زنان   دختران آزادٔه ایران فامایامااناه شاادبااش 
های  ای از پیکار همبسته   سراسری زنان جهان برای دستیاب  به آماج گ ید. ر ز جهان  زن ر زی فرخنده   جل ه م 

سازی نظام نامادالنٔه طبقات  است که مامل نابرابری زن   مارد ما   انسان ، ب یژه فلح   محیط زیست   دگرگ ن
باشد. ما به زنان شجاع ایران که برای تأمین   تضمین حق ق انسان  خ د   گسستن از بندهای بردگ    پایان دادن 

 یاژه  رزمند، به ستیز جمه ری اسالم  شجامانه م  به حک مت قر ن  سطای    زن
های جاماها ری اساالما  ایاران  به زنان دال ری که به ملت همین پیکار در زندان

ش اهد متعدد در چند سال گذشته 
های ممیق  دهندٔه  ج د بحران نشان

  مشکالت بسیار جّدی در کش ر 
تنها هیچ ر زنۀ امیدی برای  است که نه

ش د،  رفع آنها به نفع مردم دیده نم 
ها   پیامدهای  بلکه تشدید این بحران

تر شدن  ضعیت اکثر  آنها سبب  خیم
مردم کش ر، یعن  زحمتکشان   

 دستان، خ اهد شد. ته 
ا ضاع مشسص کن ن  گ اه این 
 اقعیت است که ادامۀ اجرای 

های مسّرب مطابق با ا گ ی  برنامه
ن  یبرا یسم اقتصادی )مانند 

های مم م (،  "م  دسازی" دارای 
گسیسته، سق ط قیمت ارز  ت ّرم  گام

-های اقتصادی مل ، ادامٔه بحران
های  اجتمام  فزاینده،    یران 

زیست کش ر ما را  ارد  گستردٔه محیط
ای کرده است که در حک مت  مرحله

 الی  استبدادی، امنیت جامعه   
زندگ  مادی   آسایش مردم دیگر 

ت اند تأمین ش د. حملٔه   جه نم  هیچ به
های دخترانه نشان  شیمیای  به مدرسه

حک مت ارتجام ،حت  در دهد که  م 
امنیت ن ج انان   ج انان به ابزار 

ای  کننده سیاس  خطرناک   نگران
 شده است. تبدیل

حاکمیت مطلق  الیت فقیه، هم در 
ام ر 

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

 ۷۰۴۷اسفند  ۲۲، ۷۷۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و نه

ضرورت اتحاد عمل براى 
گذار از جمهورى اسالمى 
و تحقق  آزادى، استقالل، 

 عدالت اجتماعى و صلح

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

طرح صلح چین براى 
 اوکراین:

هاى  همكارى قدرت
جاى  بزرگ به

 رویارویى
  ۷۲ص 

اسفندماه در امتراض به مسم م کردن  ۱۲های امتراض   تجمع
 ۰اش با خیزش مردم !                ص  آم زان از س ی رژیم در مقابله دانش

 ۰گذرد؟                ص  در شکنجه گاه های های جمه ری اسالم  چه م 
 ۵ ضعیت ناگ ار معیشت زنان سرپرست خان ار                                      ص 

 ۸فقیه برای تعیین حداقل دستمزد چیست؟           ص  سیاست رژیم  الیت
 ۰هانس م در ، فرزند جمه ری دم کراتیک آ مان                                 ص 

 ۱۴ اکنش اتحادیٔه مم م  کارگران ت نس                                            ص 

 ۱صفحۀ  ادامه  در 

 ۳صفحۀ   ادامه  در 

اعالمیه تشكیالت دموکراتیک 
مارس  ۸زنان ایران به مناسبت 

 روز همبستگى جهانى زنان

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران! 
اقدام جنایتكارانه رژیم علیه 

دختران دانش آموز 

اسفندماه  ۷۱مناسبت  اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى حزب تودۀ ایران به
 )هشتم مارس( روز جهانى همبستگى با حقوق زنان!

 رفخنده باد هشتم مارس روز جهانی  همبستگی با حقوق زانن!

 ۲صفحۀ   ادامه  در 



۷۰۴۷اسفند  ۲۲دوشنبه    ۲   ۷۷۱۱شمارۀ    

یافته ب دن این اقدام را تأیید کردند. این ممل غیرانسان ،  ممدی   سازمان
بد ن پیگرد قان ن  کارگزاران   نهادهای انتظام    امنیاتا  جاماها ری 

م ج این حاماالت  اسالم  بیش از سه ماه است که ب   قفه ادامه دارد. 
هدایت شده شب گذشته به دانشگاه بر جرد نیز رسید. بر اساس گازارش 

ای از دانشج یان دختر خ ابگاه بر جرد پس از اساتاشاماام  ها، مده رسانه
د یل م ارض گ ناگ ن مثل سرگیجاه،  مسم م   به”  مجیب“ گازی با ب ی  

ها، به بیمارستاان ماناتاقال  نفس، استفراغ، درد،   م ارض  جز این تنگ 
 ۱۰۴۱ اسافانادمااه ۱۴شدند. کان ن فنف  معلمان ایران )تهاران( ر ز 

ای دربارٔه این اقدام تازٔه نیر های ارتجام  منتشر کرد. در این بیانیه،  بیانیه
گیری دستا ردهاای جاناباش  درست  بازپس هدف از این تر ر شیمیای  به

هاا  هاای آن   ایجاد هراس بین دختران   خاانا اده”  زن، زندگ ، آزادی“ 
دانسته شده است. این حرکت جنایتکارانه گزمگان رژیم برای ایجاد تارس 

های آنان یاادآ ر  قاایاع تالا      حشت در میان دختران ج ان   خان اده
 اسیدپاش  به دختران در اففهان است.

کان ن فنف  معلمان ایران )تاهاران( باا تاأکایاد بار مامادی با دن 
 اقعیات ایان “ن یسد:  ها   با اشاره به پیامدهای مسرب آن م  مسم میت

مداح بر نظام سایااسا  کشا ر، -است که با حاکم شدن گفتمان نظام 
فاراهام شاد. …  گارا در جااماعاه های  اپس زمینه برای اقدامات دیدگاه

مادت  نیر های  که قباًل در م اردی برای دستیاب  به برخ  اهداف کا تااه
یافتند، اکن ن خ د را فاحاب  کار گرفته شده ]ب دند[   میدان ممل م  به

دهاناد    دانند   با امنیت کامل جا الن ما  دار افل  م  اختیار   میدان
اناگاارناد    هایاچ ما  امنیت خاطر ] [ سالمت جسم   ر ان جامعه را به

گارایاانأه خا د بار جااماعاه  مترفد تحمیل   حاکم کردن با رهای  اپس
اختیاری اسات کاه اکانا ن دامان ناظاام  این همان آتش به…  هستند

 ”اجتمام    سیاس  را گرفته است.
اکن ن، پس از پذیرش   امالم ممدی   ساازماان یاافاتاه با دن ایان 

کشا ر  فدا با معلمان   فرهناگایاان ها به مراکز آم زش ، ما نیز هم حمله
خ استار پیگیری   ر شن شدن م ض ع، شناسای    بازداشت متهمان،   

 رسیدگ  ف ری   مجازات مامالن   آمران این اقدام تر ریست  هستیم.
حاق فارهاناگایاان  های به حزب ت دۀ ایران قاطعانه از مبارزه   خ است

های آم زش   تربیت ج انان   نا جا اناان   دساتایاابا   کش ر در مرفه
کند. اممال خش نات   آسایاب  زندگ  سا م   شرافتمندانه حمایت م  به

رساندن به ن نهاالن   ج انان کش ر با هدف انتقام گیری از شرکت آنان در 
  ایجاد تارس ”  زن، زندگ ، آزادی“های برحق مردم  در جنبش  امتراض

ای دیگر از سا ی     حشت در میان دختران آزادٔه کش ر، حرکت ارتجام 
خا اها   حک مت جمه ری اسالم  است که در مقابله با جناباش آزادی

حفا  “ زند. هدف  ای دست م  کش ر به هر شی ٔه ضّدانسان    جنایتکارانه
ای را برای آناان تا جایاه  از دیدگاه ارتجاع مذهب  حاکم هر  سیله”  نظام

اختیار گرفته تا  کند، از سرک ب خیابان    آزاد گذاشتن نیر های آتش به م 
تر ر شیمیای    م شک زدن به ه اپیمای مسافربری ]  حت  تالش برای 

سازی ا رانی م   احاتاماااًل سااخاتان باماب  دستیاب  به حد باالی غن 
[ که در ف رت  ز م، با ترفندهای  ریااکااراناه   ماساصا ص -ای  هسته

 خ دشان، م جه   ضر ری جل ه خ اهند داد. به
خا اه،    حزب ت دۀ ایران همگام با دیگر نایار هاای ماردما ، آزادی

طلب، اقدام ضدبشری   غیرانسان  حملٔه شیمیایا  باه دخاتاران  مدا ت
کند. باید با تاالش مشاتارک  محصل ن ج ان   ج ان کش ر را محک م م 

های جنایتکارانٔه رژیم  الیت فقیه را درهم شکست   باا پایاکااری  ت طئه
سراسری   متحد شرایط برای گش دن راه به سمت استقرار حک مت  مل  

   دم کراتیک   استقرار آزادی   مدا ت اجتمام  گش د.
  

 قزب ت دپ  یر  
 ۲۰۴۲ سفند  ۲۱

ای که زنان در آن نقش  یگااناه بارماهاده  اطمینان داریم که این پیکار تاریس 
 داشته   دارند سرانجام به پیر زی مردم خ اهد انجامید.

اسافانادمااه )هشاتام  ۱۱کمیتٔه مرکزی حزب ت دٔه ایران، ضمن بزرگداشت 
مارس(، ر ز جهان  همبستگ  زنان جهان،   شادباش به همۀ زناان مایاهان 

شان، بار دیگر بر این نکتاه   یژه رزمندگان راه دستیاب  زنان به حق ق راستین به
ترین،  کند که مبارزات زنان ایران در دهه های اخیر جز  درخشان مهم تأکید م 

های اجتمام  در مایاهان ماا  پرثمرترین،   پیگیرترین مبارزات در بستر جنبش
های امتراض  رشد یاابانادٔه  ب ده است. مبارزۀ زنان در پی ند تنگاتنگ با حرکت

کارگران، دهقانان، فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان،   دیگر زحاماتاکاشاان 
کش ر   در کنار پیکار ج انان   دانشج یان   هانارمانادان   ر شانافاکاران، 
راهگشای حرکت نهای  مردم به سمت رهای  از بندهای رژیم دیکتات ری حاکم 

ده  جنبش امتراض  مردم به سمت  ت اند باشد. با تالش مشترک   سازمان م 
های اجتمام    اقاتاصاادی  های  بنیادی در همٔه مرفه  ج د آ ردن تح ل به

رفت مدام مبتالست، به سمت پایان دادن به  زندگ  در کش ر که به فساد   پس
رژیم  الیت فقیه،   به سمت استقرار آزادی، مدا ت اجاتامااما ،   بارپاایا  

 حک مت  مل    دم کراتیک باید راه را گش د!
پیر ز باد پیکار د یرانٔه زنان میهن بر ضد ارتاجااع حااکام، بارای حاقا ق   

 طبقات ! -های دم کراتیک   رفع ستم جنس  آزادی
 سطای  رژیم در شرایط   های قر ن در د به زندانیان زن مبارزی که در زندان

 دهند! شان ادامه م  جانکاه به پیکار د یرانه
پیر ز باد مبارزۀ زنان ایران   جهان برای برابری حق ق   پایان دادن به ساتام 

 طبقات ! -جنس 
رغم همٔه اذیت   آزارها   دار   دادخ اه که به های داغ در د به مادران   خان اده

 دهند! طلبانٔه پ یای خ د را ادامه م  ها، جنبش حق   دستگیری
های جمه ری اسالما   گاه ای که در شکنجه گرام  باد نام   یاد زنان رزمنده

 ایران جان باختند!
  

 کمیتٔ  مرکز  قزب ت دٔه  یر  
 ۲۰۴۲ سفندماه  ۲۱

 ادامۀ اعالمیه کمیته مرکزى حزب تودۀ ایران...  ادامۀ اطالعیۀ حزب تودۀ ایران! اقدام ... 

این جنایت ضد انسان  هستایام   از     ابعاد  خ اهان ر شن شدن ریشه افل 
هاا،  یاب  اقع ، متشکل از پزشکان ماتاعاهاد، خاانا اده یک کمیسی ن حقیقت

آم زان    کالی حق ق بشری   طرفداران حاقا ق کا دک پشاتایاباانا   دانش
 کنیم. م 

 
  نا  مااۀ    آ  دٔه  یر  !

ماارس را کاه ر ز  ۸تشکیالت دم کراتیک زنان ایران بار دیگر فرا رسیادن 
فالاح    داشت پیکار زنان در راه دستیاب  باه همبستگ  جهان  زن، ر ز گرام 

جنسیت    طبقات ، برای ساختان جاهاانا  باهاتار   -آزادی   مدا ت جنس 
 یکم، جهان  ماری از فقر   خشا نات   تاساریاب  شایستٔه انسان قرن بیست

شما زناان شاجااع    های قر ن  سطای  است، به زیست   رها از اندیشه محیط
گ ید. ما معتقدیم تنها با رزم مشترک   ساازماان  مبارز ایران فمیمانه تبریک م 

های اجتمام    نیر های مدافع آزادی این پیکار تاریاسا  در  یافته همه گردان
 پیر زی خ اهد رسید. ای نزدیک به آینده

 یاااد هااماأه رزمااناادگااان زن در ایااران   جااهااان گااراماا  باااد!
 مقیدت ، از جمله زنان زندان  در ایران، باید آزاد ش ند!-همٔه زندانیان سیاس 

 نه به امدام! آری به زندگ !
 پیر ز باد مبارزٔه مردم ایران با رژیم جهل   جنایت جمه ری اسالم !

 خ اه برای رفع ستم جنس    جنسیت ! پیر ز باد مبارزٔه زنان   مردان آزادی
 

 تشکیالت دمکر تیک  نا   یر  
 ۲۰۴۲ سفند  ۲۱

 ادامۀ تشكیالت دموکراتیک زنان ایران... 



۷۰۴۷اسفند  ۲۲دوشنبه     ۳   ۷۷۱۱شمارۀ    

 ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى حزب تودۀ ایران... 

ر شاناک  “ مان ازجامالاه  (، شماری از زنان پیشر    آزادۀ میهن۱۶۰۰)سال 
” ا رانا س  پااریااب“ ،   ” سکینٔه شبارناگ“ ، ” جمیلٔه فدیق “ ، ” د ست ن ع

گیری حق ق سایااسا     را در رشت برای پ ”  پیک سعادت نس ان“ جمعیت  
اجتمام  زنان تأسیس کردند. بر اساس اسناد تاریس  م ج د، جمعیت پیاک 

در  ۱۰۴۱اسافانادمااه  ۱۱سعادت نس ان نسسین جشن هشتم مارس را در 
رشت برگزار کرد. تالش این زنان پیشر  در کنار مبارزۀ دیگر زنان ماتارقا  در 

هاای  شدت اسیر مقاید  اپسگرایانۀ ر حانی ن شیعه   حاکا مات ای به جامعه
ای دیرینه   پرفراز نشیب برای تحقق حق ق زنان در  استبدادی سرآغاز مبارزه

های اخیار بار ضاد   یژه ماه ها   به ای که در سال میهن ما ب ده است، مبارزه
 سطای  حاکم در جنبش مردم   خص فًا زنان    حک مت استبدادی   قر ن

 ۸ایم. همچنایان  تبل ر درخشانش را شاهد ب ده ”  زن، زندگ ، آزادی“ با شعار 
( فد چهاردهمین سا گرد ر زی را شاهدیم که در سال  ۶۴۶۰مارس امسال )

اباتاکاار زناان    باه”  ر ز زناان“ خ رشیدی هاماراه باا ناام  ۱۶۸۸/   ۱۰۴۰
ای باا حاکا مات  س سیا یست در آمریکا برای تحقق حق ق زنان در ماباارزه

 نسستین بار برگزار شد.” حق رأی برای زنان“داری همراه با شعار  سرمایه
ای اسات کاه از  های گستردۀ مردم  اسفندماه امسال شاهد امتراض ۱۱

های  که با تجمع ماردم ماقاابال  شهری رماه تا کن ن ادامه دارد، امتراض ۶۲
بیمارستان محل مرگ مهسا امین  در تهران آغاز شد   در ر زهای پس از آن 

هاا  ایران گسترش یافت   ایرانیان خارج از کش ر نیز در ده  استان ۰۱به همٔه 
هاا  های  امتراض  برگزار کردند. مقابله با ما ج اماتاراض شهر مستلف تجمع

بار اسااس آخاریان  پس از قتل مهسا   سرک ب خ نین آن از سا ی رژیام 
ک دک را گرفت،  ۱۱مان از جمله  میهنان تن از هم ۵۲۴برآ ردها جان بیش از 

تن از معترضان از زنان، ماردان،  ۱۸۴۴۴  هزاران نفر را زخم  کرد،   بیش از
آم ز را دساتاگایار،  ج انان، دانشج یان گرفته تا ن ج انان دختر   پسر دانش

هایش نگه داشتاه اسات. خشا نات  شکنجه،   بد ن رمایت قان ن در زندان
اممال شده از س ی نیر های ضربت  رژیم خص فًا نسبت به زنان   دختاران 

شان ارادٔه درهم شکستن ی غ قا انایان  های میهن که با نشان دادن امتراض
شاان از زناجایارهاای آن،   سطای  رژیم فقیهان   آزاد کردن زنادگا  قر ن

ها   نیر های مترق  در  مان   همچنین بسیاری از حزب میهنان پشتیبان  هم
سراسر کش ر   در سطح جهان را در پ  داشته م ج  مظیم از همباساتاگا  

 برانگیسته است.
حزب ت دۀ ایران در ارزیاب  هایش از سیر این جنبش ممیقًا مردم  که رژیم 

از جمله معتقد است نکتۀ مهم   چا ش طلبیده طرزی قاطع به  الیت فقیه را به
های مردم  حض ر پرش ر زنان در ایان  پذیر دربارۀ این ُد ر از امتراض   تأمل

های زندگ  ر زمره گ اه اسات  باره نیز چنان که  اقعیت مبارزات است. در این
ت ان افز د که زنان میهن ما هم اره در معرض نقض حق ق طبیع  که هر  م 

ساناگایان در   های تبعیض جاناسا  انسان از آن باید برخ ردار باشد   ستم
اند   هستند کاه ماباارتاناد از:  اجتمام  ر بر  ب ده گ ناگ ن اقتصادی ام ر 

تحمیل حجاب اجباری، ک دک همسری، قتل های نام س ،  ضع   اجارای 
آمیز   بد ی قصاص   دیه، قان ن ج ان  جمعایات یاا باه  های قسا ت قان ن

هاا.  نشین کردن زناان،   جاز ایان ماشین ت  یدمثل تبدیل کردن زنان، خانه
های زنان میهن ماا  یافته در جهت پایمال کردن حق ق   آزادی تالش سازمان

های حاکا ماتاش  فقیه در تمام ط ل سال های رژیم  الیت  سیاست  از  یژگ 
فاقایاه    دست ر      ب ده است. قان ن ج ان  جمعیت   فرزندآ ری اجباری به

نقض حق طبیع  کنترل زنان بر بدن خ یش، تبعیض در سطح دستمزد، در 
حق انتساب شغل، اشتغال زنان کارگر   کارمند با قراردادهای ما قات   باه 
شدت تحمیل ،محر م ب دن زنان کارگر شاغل در کاارگااه هاای کا چاک   
مت سط از مزایای  مانند حق بیمه،حق بازنشستگ    نظایر ان   ب  قان ن  در 
حق زنان کارگر   زحمتکش درمحیط   بازار کاار، ماحار م کاردن زناان از 

های  از آم زش   اشتغال   دست یافتن به استقالل اقتصادی، تحمیل  مرفه
 سطای  منس خ   مغایر با تمدن امر زی بشر مثل  ز م اجازٔه مارد  مقاید قر ن

برای مسافرت زن یا دادن حق طالق به مرد   تر یا    تشا یاق فارهاناگ 
اناد کاه  باار با ده های  فاجعاه حق ق  ، ازجمله ب ” حف  نام س“ مردساالری 

به کاب س  هرر زه تبدیال کارده   زندگ  زنان میهن ما در جمه ری اسالم  را
 است.

های اخیر گ اه  ر شن از چهار دهاه  های گستردۀ مردم  در ماه امتراض
ماندٔه حاکم بر مایاهان  داری مقب خشم، انزجار،   نفرت مردم از رژیم سرمایه

اش فسااد ماا ا     های ضد مردم    چپا  گراناه ماست که سیاق سیاست
ای  اختالس شایع، بیکاری، گران ، فقر،   محر م ماانادن ماردم از زنادگا 

طرزی پردامنه سبب شده است. پااسا    یژه بین زنان   ج انان را به حداقل  به
ای  جا یااناه های اناتاقاام های ج انان   ن  ج انان را در اقدام رژیم به امتراض

جنایتکارانه   مدا م ازجمله در حملۀ شیمیای  به مدارس دخترانه   مساما م 
ایم. حملۀ  آم ز را در ط ل چندین هفتٔه اخیر نیز شاهد ب ده کردن فدها دانش

هاای  ت اند انجام شده باشد کاه در مااه شیمیای  از س ی همان مزد ران  م 
ای  های  ساچاماه اخیر فدها ج ان، خص فًا دختران ج ان را با شلیک گل  ه

چندان د ر با حامالاه   اسایاد  ای نه اند، همچنان که در گذشته مجر ح کرده
پاشیدن به چهرٔه زنان   دختران میهن ما زندگ  آنان را برای تمام ممر هماراه 

 کردند. با نقص مض  به فاجعه تبدیل م 
  

 میمنا  مااۀ ! هم
دار کرده است.  تن  رژیم  الیت فقیه را خدشه ح ادث ماه اخیر ادمای ر ئین

هراس رهبران جمه ری اسالم  از  ضعیت بحران  حک مت، ادامه یاافاتان 
های  مستلاف از  های خ نین در شکل گری رغم همه سرک ب مبارزه مردم  به

های امتراض  معلمان، بازنشستگاان،  های خیابان  گرفته تا همایش امتراض
کارگران،   زحمتکشان میهن، سران رژیم را برای حف  نظام سیاس  ممایاقاًا 

پا انداخته است. آزاد کردن فدها زندان  سیاس     دست فاسد کن ن  سست به
های امادام شاماار  زیر فشار شدید افکار مم م ، مت قف کردن اجرای حکم

های اخیر که ق ۀ قضائیٔه  ابساتاه  های ماه زیادی از دستگیر شدگان امتراض
ج ی  از مردم معترض تادارک دیاده با د،  قصد ارماب   انتقام به ا امر     به

امتنای  د یرانۀ بسش  از زنان میهن به حجاب اجباری   ناماایاش آن در  ب 
های سران حک مت، از تح  ا  جادی در فضاای  رغم همه تهدید مألمام به

های حک مت استبدادی در میهن ما حکایت  سیاس  کش ر   سست شدن پایه
 کند. م 
  

  نا  آگاه   مااۀ  !
اکن ن در مایاهان ماا  های گ ناگ ن پیکاری که هم شرکت شما در مرفه

چا ش طلبیده شدن رژیم استبدادی در سال  های مهم به جریان دارد از مامل
ای از مبارزه نایاسات کاه از حضا ر  امر ز هیچ مرفه  های اخیر ب ده است.

پررنگ   تأثیرگذار شما نشان نداشته باشد. مال ه بر مبارزه برای رفع تباعایاض 
جنس    خش نت، برابری در اشتغال، مزد مسا ی با مردان در کار یکسان،   

های خایااباانا   شما در تجمع  پایان دادن به حجاب اجباری، حض ر جس رانه
های استابادادی شااها     ناپذیر مبارزه بر ضد رژیم شهرها از پیکار خستگ 

زن، “ طلبانٔه شما زنان همراه با شعار   الی  حکایت دارند. مبارزۀ دال رانه   حق
حق تحسین همٔه نیر های  به”  زندگ ، آزادی

 ۲صفحۀ   ادامه  در خ اه جهان را برانگیسته   ماا  مترق    آزادی



  ۷۰۴۷اسفند   ۲۲دوشنبه     ۰  ۷۷۱۱شمارۀ   

اسفندماه در همان زمان  که  ۵بردند. ر ز جمعه  تأملی رب رویداداهی اریان 
نیر هاای سارکا باگار جاماها ری اساالما  

های شهر زاهدان   از آن جمله اطاراف  خیابان
مسجد مک  را محافره   باا خشا نات ماردم 
محر م   معتارض بالا چساتاان را باازداشات 

کردند، ابراهیم ریگ  را نیز در زیر شکاناجاه  م 
 طان ماتاعاهاد    قتل رسانادناد. ایان هام به

اش در  بااخاتان د ست مدت  قبل از جاان مردم
دخااماأه حااکاا ماات اسااالماا ، در فاافااحااۀ 
اینستاگرامش ن شته ب د: "اگرچه رژیم، زندگا  

ف رت جهنم در آ رده، اما  را برای شهر ندان به
کنم   در  پیشنهاد برای خر ج از کش ر را رد م 

 مانم." کنار مردم م 
براساس اطالمات ارائه شده از سا ی مافا  

های غیر ابستٔه حق ق  ا ملل   دیگر سازمان بین
نفر حکم امدام  ۱۰کم برای  های چند ماه اخیر در ایران دست بشری، در جریان امتراض

فادر شده   احکام بعض  از آنان در دی ان ما   نیز تأیید شده است. با ت جه به مملاکارد 
از آماارهاای   رژیم جمه ری اسالم  این گمان  ج د دارد که فهرست قربانیاان بایاش

باره سک ت کارده بااشاناد.  د یل فشارهای امنیت  در این ها به شده باشد   خان اده امالم
، خانم رها بحرین ، حقا قادان   پاژ هشاگار ۱۰۴۱اسفندماه  ۸گزارش سایت زمانه،  به

نافار کاه در  ۱۰گ ید: "تا کانا ن اسااما   باره م  ا ملل، در این ارشد سازمان مف  بین
های اففهان، مازندران، سیستان   بل چستان، تهران   ا ابارز در خاطار امادام  استان

هاا فاادر شاده    ]هستند[ منتشر شده است. مال ه بر] این[ که حکم امدام برای آن
دانیم، تعداد دیگری از زندانیان یا در مرحلۀ محاکمه برای اتهامات  هستناد  نامشان را م 

راه داشته باشد، یا کسان  هستند که قباًل حکم امادام  هم ت اند مجازات امدام را به که م 
ها فادر شده   سپس این حکم در دی ان ما   کش ر نقض شده... که محاکماۀ  برای آن

ها در حال انجام است   همیشه این خطر  ج د دارد که مجددًا ماحاکا م باه  مجدد آن
ر  هستیم که هر زمان ممکن است  کننده ر به امدام ش ند... با یک  ضعیت بسیار نگران

ها به اجرا در بیاایاد  به تعداد کسان  که در رابطه با امتراضات به امدام محک م   حکم آن
های اخیر کاه امادام  افز ده ش د." مال ه بر زندانیان سیاس    مقیدت    معترضان ماه

ای دیگر نیز مدت زمان  ک تاه پاس از آزادی از  اند، مده شده یا زیر شکنجه جان باخته
اند. نتای  تحقیق مشتارک ساازماان  اند یا خ دکش  کرده جان باخته  زندان بر اثر شکنجه

ا ملل   بنیاد حق ق بشری مبدا رحمان بر مند حاک  از آن است که ق ۀ قضای   مف  بین
جمه ری اسالم  ایران تنها در د  ماه میالدی گذشته )ژان یه   فا ریاه( حاکام امادام 

دهد.  ها ادامه م  چنان به نقض حق حیات انسان اجرا گذاشته  هم نفر را به ۰۰کم  دست
های شهر ندان به تنااساب  ا ملل ، ایران از  حاظ شمار امدام بنا بر گزارش نهادهای بین

 [.۱۰۴۱اسفندماه  ۱۶جمعیت، رتبۀ نسست را در دنیا را دارد ]د یچه   ه فارس ، 
کار، همچ ن سلف  حسین امیرمبدا لهیان  زیر ام رخارجۀ د  ت ابراهیم رئیس  جنایت

خ یش ج اد ظریف، در نشست مادی ش رای حق ق بشر سازمان ملل متحد   نایاز در 
ان،  جا د  ان پ ر، گزارشگر شبکٔه خبری آمریکای  س  مصاحبٔه اخیرش با کریستین امان

 ها را منکر شده است. ها   کشتار در خیابان تعرض   تجا ز در زندان
، خانم نرگس محمدی، شسصیت فاعاال   ۱۰۴۱اسفندماه  ۱۱نی ز،  گزارش سحام به

ای از  پیگیر در امر حق ق بشر   سسنگ ی کان ن مدافعان حق ق بشر ایاران، در نااماه
زندان امالم کرد که حاضر به ادای شهادت دربارۀ تعرض به زندانیان است. ا  در  اکنش 

پر ا در سسنان  زیر ام ر خارجۀ د  ت رئیس  در نشست ماادی شا رای  های ب  به در غ
بندی   شااهاد در د  ما رد  من ان هم گ ید: "من به حق ق بشر سازمان ملل متحد، م 

تعرض جنس  فیزیک    شکنجه جسم ، حاضر به ادای شهادت در هر مکان  هستم... 
گرانۀ د  ت    نقاض حاقا ق بشار  های سرک ب ترین سیاست مردم ایران شاهد گسترده

هستند. در غ ب دن ادماهای امیرمبدا لهیان  اضح   آشکار است   نیازی به اقامۀ د یال 
  ارائۀ مستندات نیست." خانم محمدی در د  دهأه اخایار یاکا  از افشااکانانادگاان 

، احکام سنگیان  ها ها، شکنجه از امدام  های ضدانسان   حک مت اسالم  ب ده   سیاست
ها بارای ماردماش    زندان برای فعاالن سیاس    حق ق بشری    ضعیت داخل زندان

جهانیان خبر داده است،   ا  نیز همچ ن دیگر زنان   مردان شاجااع زنادانا  هازیاناه 
 استقامت   پایداری   افشاگری های خ د را با سال ها در زندان ب دن م  پردازد.

های  ماتاعاددی از  ماه گذشته، گزارش در جریان بازداشت گستردۀ معترضان در شش
ها مناتاشار شاده  تجا ز   تعرض مأم ران حک مت  به زنان   حت  مردان ج ان در زندان

 است.
کاردن    حزب ت دٔه ایران، جنایت ه  ناک حک مت جمه ری اسالم  در شاکاناجاه

کشتن ابراهیم ریگ    آزار   اذیت، تعرض   تاجاا ز باه 
کند. تردیدی نداریام کاه  شّدت محک م م  زندانیان را به

های فنف  فرهنگایاان  دنبال فراخ ان ش رای هماهنگ  تشکل به
آم زان، تهاجم باه ماحایاط  در امتراض به مسم میت گسترده دانش

های دانشج ی    نیز حراج ام ال مم م    فار ش  مدارس   خ ابگاه
ای در  هاای اماتاراضا  مدارس در قا ب طرح "م  دسازی"، تجاماع

هاا   پار ش آن بسیاری از شهرهای کش ر   در برابر ادارات آما زش
هاا،    برگزار شد. در برخ  شهرها گزمگان امنیت ،  باس شاساصا 

هاای اماتاراضا   آ ر باه تاجاماع گارد سرک ب با پرتاب گااز اشاک
آمیز ی رش بردند   تعدادی از معترضان را دستگیار کاردناد.  مسا مت

های منتشر شده، با ج د یا رش ماأما ران امانایاتا ،  بنابر گزارش
آم زان در شاهارهاای مشاهاد،  های دانش آم زگاران همراه با خان اده

اففهان، شیراز، اه از، اردبیل، همدان، ساری، کرج، جلفا، کاشمار، 
قز ین، زنجان، سنندج، سقز، ماریا ان، ا ابارز، با شاهار، آباادان، 

هاای  ا یگ درز، هرسین، ن رآباد ممسن ،   شهرهای دیاگار تاجاماع
کنندگان معترض، حاکمیت    امتراض  را ت انستند برگزار کنند. تجمع

 یاژه  های امنیت    قضای  را مسئ ل حف  جان شهر ندان به دستگاه
هاا  آم زان امالم کردند. در پالکاردهای گ ناگ ن ایان تاجاماع دانش

ن شته شده ب د: نه امنیت شغل ، نه امنیت ر ح ، نه امانایات بارای 
امتراض به اختالس، ت رم، گران ، فقر، بیکاری، تبعیض، معیاشات، 

 منز ت،   سالمت.
اسفندماه ش رای هامااهاناگا   ۱۲در بیانیه پایان  تجمع امتراض  

های فنف  فرهنگیان ایران از حاکمیت خ استه شد به حباس  تشکل
های افالح   تربیت پایان دهد   معالاماان    آم زان در کان ن دانش
دار،  آم زان   دانشج یان ستااره آم زان زندان  را آزاد کند؛ دانش دانش

زندان    معلمان اخراج شده، تبعید شده، منفصل از خدمت   زنادانا  
های درس برگرداند. ش رای هامااهاناگا  اساتافااده از  را به کالس

مثابه دستگاه سرک ب ملایاه  های رسیدگ  به تسلفات اداری به هیئت
کارکنان   کارگران،   استفاده از ک دکان برای تحقق اهداف جناحا ، 

شدت محک م کرد. ش رای هماهناگا  باه حااکامایات  سیاس  را به
های حاداقالا  ماا ماحاقاق نشا د  هشدار داد "تا زمان  که خ استه

تر   متحدتر از هامایاشاه اداماه خا اهاد  امتراضات ما با قدرت بیش
 ۱۲هاای اماتاراضا  ساراساری  داشت." مال ه بر ی رش به تجماع

اسفندماه، مزد ران رژیم به کارگران امتصاب  در پتر شیم  مسلا یاه 
نیز ی رش بردند   تعدادی از کارگران را بازداشت کردند. تعداد دقایاق 

هاا   اماکاان  است. با تدا م اماتاراض بازداشت شدگان امالم نشده 
هایا  جادی  های امنیت  با چا ش گسترش آن سران رژیم   دستگاه

ر بر  هستند   در فدد مهار   کنترل ا ضاع با ایجاد فضای رماب   
 اند. انجام مان رهای  فریبکارانه برآمده

 
 گذۀد؟ دۀ  کنج  گاه ها  جمم ۀ   سالمی چ  می

اسفندماه مأم ران حک مت جهل   جاناایات جاناازٔه  ۵ر ز جمعه 
سا ۀ دانشج ی انصراف  رشتۀ پازشاکا  را ۶۰ابراهیم ریگ ، ج ان 

درحا   که آثار شکنجه بر سر، ف رت،   امضای بدن ا  آشکار ب د از 
 شهر زاهدان بیر ن بردند. ۱۶کالنتری 

دانش   تجربٔه خا د را  ریگ  در جریان  قایع جمعۀ خ نین زاهدان
 ۶۱ طنان مجر ح خ د گذاشته ب د. ا  در ر ز  در خدمت مدا ای هم

به "جرم" خدمت به مردم   کمک به مجار حاان تاظااهارات   مهرماه
امتراض  دستگیر   ر انۀ زندان شد. اما ادامۀ مبارزات د یراناۀ ماردم 
بل چستان م جب آزادی ا  پس از تحمل ساه مااه زنادان شاد. ر ز 

اسفندماه ا  را برای بار د م دستگیر کردند   به قاتالاگااه  ۰چهارشنبه 

 سفندماه دۀ  عتر ض     ۲۱ها   عتر ضی  تجمع
آم        س   ۀژیم دۀ  مسم م کرد  د نش

  ش  ا خیزش مردمی!  موا ل 

 ۵صفحۀ   ادامه  در 



 ر خا اهاد کارد  ها، آتش  را شعله شده در همٔه این سال های ریسته خ ن
چ ن  های استبداد را خ اهد س زاند   بساط رژیم  الیت فقیه را هم پایه که

رژیم شاه  برخ اهدچید. فقط با تشدید ماباارزه   گساتارش جاناباش 
ت ان به حذف کاامال رژیام  امتراض  مردم  بر ضد جنایتکاران حاکم م 

ای مالا      الیت فقیه از قدرت سیاس  ایران امید داشت   جاماها ری
دم کراتیک برقرار کرد.  حزب ت ده ایران خ اهان ت قف احکام  امادام   

 آزادی همه زندانیان سیاس ، مقیدت    مدن  است.
 

  ضاع کن نی  یر     
چگ نگی گسترش 

 آفرین  مماجرت  حر  
 
 ۱۴گزارش ر زنامۀ شرق،  به

، دکتر حسیان ۱۰۴۱اسفندماه 
مااقاادم، پاازشااک  ابااراهاایااماا 

گا یاد:  متسصص قلب   مض  هیئت مالاما  دانشاگااه تاهاران، ما 
اناد  چهارم پزشکان ما به ایاالت متحدۀ آمریکا   ار پا مهاجرت کارده "یک

ت انیم از این بحران گذر کانایام."  راحت  نم  که رقم  حشتناک  است   به
زاده، رییس سازمان نظام پزشک  اه از، نیز هفتاۀ  دکتر مل  ج اهرفر ش

گذشته گفته ب د: "مهاجرت پزشکان اه از به ممان، بحرین، قطر   ار پاا 
ساال گاذشاتاه،   های اخیر رشد چشمگیری داشته است. ط  یک در ماه

نفر از کادر درمان  اه از گا اها  ماهااجارت فاادر  ۱۴تا  ۶ر زانه برای 
مادیارۀ ناظاام  ش د." افز ن بر این، دکتر مؤید مل یان، رییس هایائات م 

ساال   پزشک  تهران، اظهار داشت: "مهاجرت پزشکان ایرانا  در یاک
آمار کسان  که برای گرفتن تأییادیاه  گذشته هزار درفد رشد داشته است. 

اند از چهارفد نفر در سال گذشته   به بیش  به نظام پزشک  مراجعه کرده
      جاری رسیده است" ]همان[.   از چهار هزار   د یست مهاجر در سال

بحران مهاجرت  هزاران نفر از کارکنان بسش بهاداشات   درماان       
هزار پزشک ط  د  سه سال اخیر، م جب نگران  شدید  کش ر ازجمله پن 

جامعه دربارۀ سالمت شهر ندان شده است. رفدخانۀ مهاجرت ایران کاه 
هاای  های مهاجرت  است، در سال نهادی پژ هش  در زمینۀ تحلیل  داده

تاریان  باره منتشار کارده اسات. در تاازه های  متعدد در این اخیر گزارش
گزارش این نهاد آماده اسات: "طا  د  ساال گاذشاتاه، ماهااجارت 

کردگان در ایران سرمت گرفته   ]این مده[ با ت جه باه  خاامات  تحصیل
ا ضاع اقتصادی   اجتمام    فشارهای سیاسا  از کشا ر ماهااجارت 

 ضعیت اقتصادی نامطل ب، قرار گرفتن جاماعاه در فشاار    اند."  کرده
های اجتامااما ،  ها، بحران  سطای  در همٔه زمینه تحمیل مقایدی قر ن

های ضد مردم     یرانگر رژیم  ، سیاس  ، فرهنگ ،   سیاست اقتصادی
های انسانا  کشا ر شاده اسات.  " الیت فقیه" م جب مهاجرت سرمایه

ها، مدٔه زیادی از میان نیر ی کار  ماهر    کرده راه با مهاجرت تحصیل هم
ای باهاتار بارای خا د    نمای آیناده  ج ی کار   د ر غیرماهر در جست

کاناناد.  رفتٔه فنعت  مهاجارت ما  شان، به کش رهای پیش های خان اده
هاا، پاژ هشاگاران   ها، پزشکان، مهندسان، تکنیسایان استادان دانشگاه

مل   کش ر،  -های ملم    فن ،   بسیاری دیگر از نیر های انسان  رشته
ت انستند در  ضعیت  دیگر در داخال ایاران ناقاشا   که م  با  ج د این

چشمگیر در ت سعۀ مل  داشته باشند، جذب بازار کار کشا رهاای دیاگار 
ش ند. چنان  ضعیت  بر ایران حاکم گاردیاده اسات کاه ماال ه بار  م 

ملت برخ ردار نب دن   طنان ما به نیر های متسصص بسیاری از دیگر هم
ای ماعاما  ا     های الزم برای حتا زندگ  شان   امکان از حق ق انسان 

شاان، تان باه ماهااجارت  نداشتن امید به زندگ    آیندٔه خ د   فرزنادان
ایان  های این مهاجران برای ماهااجارت دهند. یک  از د یل ناخ استه م 

است که امیدی به بهب د  ضعیت ندارند، چنان کاه بارای اکاثار ماردم 
هاای  کش رمان نیز ر شن شده است که رژیم ت ان حل یا کاهش باحاران

کن ن  جامعه را ندارد. ا بته برای اهل نظر ر شن است که هرگ نه تاحا ل 
داری تاجااری  شکستن تسلاط سارماایاه بنیادی در جامعٔه ایران به درهم

گر  ابسته است. با شدت پایادا کاردن تضااد   ب ر کراتیک انگل    غارت
های بر حق اکثریت جامعه، اکن ن حال  میان دیکتات ری حاکم   خ است
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   کننده در تح الت کش ر است. نفع مردم مامل  مرکزی   تعیین آن به رویدادهاى ایران...   ادامۀ نگاهى به
سیاست تر ر   سرک ب جنبش مردم  که در ماه های اخیر بیش از پیاش آشاکاار 

هاا  های مردم منجر شده است. تشدید ناارضاایاتا  شده است به تشدید نارضای  ت ده
هاا از سا ی  ها افزایش ماهااجارت همراه دارد که ازجملٔه آن های  متفا ت به  اکنش

متسصصان، پزشکان، افراد دارای تحصیالت ما  ، ج انان مالقمند به تحصیاالت 
 ما  ،   برخ  از مردم مادی ب ده است.

 
 

  ضعیت ناگ  ۀ معیشت  نا  سرشرست خان  ۀ
طاباقااتا  -د یل اممال تبعیض جنسیاتا  "شمار بزرگ  از زنان سرپرست خان ار به

فر ش    نظایر آن هستند. تأمایان شاغال  کار در مشاغل کاذب مانند دست مجب ر به
شان از  های درمان  برای آنان   خان اده مناسب، مزد مادالنه،   پ شش بیمه خدمات

های ن  یبرا   رژیم است. در تضمایان    درنگ مبارزه بر ضد سیاست های ب  ا   یت
 ش د." تأمین حق ق زنان سرپرست خان ار نباید تعلل 

پیامدهای مسرب سیاست تعدیل ساختاری که مقررات زدای ، بر ن سپاری  ظایف 
ماان  سازی از ارکان آن است، زندگ  کارگران   زحمتکشان میهان د  ت،   خص ف 

تر   فافله طبقات  بین فقیرترین   ثر تمندترین طبقاه    های گ ناگ ن  خیم از جنبه
است. ک دکان   زناان قارباانایاان ناساسات  های جامعه ما بیش از گذشته شده  الیه

است. بنابار  هستند که با دستان جاّلدی مانند ابراهیم رئیس  جراح  شده   اقتصادی
افزایش است. این زناان  آمار رسم  کش ر، تعداد زنان سرپرست خان ار همچنان ر  به

دسته از زنان  اند. آن فر ش   اداشته شده های  کاذب مانند دست ط رممده در شغل به
کار اشتغال دارناد مامادتاًا در  سرپرست خان ار که در  احدهای فنعت    خدمات  به

کاار کاردن  تر از ده نفر که از شم ل قان ن کار خارج است ناگزیر باه  های  کم کارگاه
ما   کار، حق بایاماه،   حاق  هستند. این زنان کارگر حتا از دستمزد مص به ش رای

 کل  محر مند.  به -ها با ج د همٔه ن اقص آن -بازنشستگ 
 جه پاسسگ ی نیاز  اقعا     هیچ های  ناچیز که به زنان سرپرست خان ار با حمایت

شایسته زندگ  آنان نیست، با رن    مشقت بسیار بار سرپرست  خ د   خان اده را یاک 
کشند. محر م ب دن از مسکن مناسب، برخ ردار نبا دن از خادماات  د ش م  تنه به

هاای  تأمین اجتمام    درمان  رایگان    ضعیت بسیار ناگ ار ماعایاشات، ماعاضال
ای هستند که رژیم ارتجام  حاکم بر میهن ما هدفمند در راساتاای انابااشات  جدی

های محر م   زنان سارپارسات خاانا ار را   یژه زنان الیه ها مردم ما   به سرمایه با آن
اناد   در حااشایاه  نشایان چا ش طلبیده است. بیشتر زنان سرپرست خان ار اجااره به

های   که امنیت اجتمام     شهرها در  ضعیت  دش ار همراه با رخ دادن حادثه کالن
کنند. این زنان باید سهم زیادی از  خطر م  اندازند زندگ  م  شان را تهدید یا به فردی

درآمد ناچیزشان را فرف هزینه سرپناه  کنند که کیفیت  بسیار نازل دارد. امیاد باه 
پشت انه از س ی رژیم   رشکستاه باا ناگااها   های ب  بهب د ا ضاع   اجرای  مده

ج یانٔه زنان میهن ما، امیدی است باس  ج  به مطا بات مدا ت  سطای    ستیزه قر ن
ای شایسته در حق زنان سرپرست خانا ار،  مبث. دگرگ ن    تحقق بسشیدن به زندگ 

پذیر است. زنان سرپرست خان ار باید از حاقا ق  فقط با اتحاد   مبارزه مشترک امکان
طبقاتا  در  -برابر با دیگر زحمتکشان کش ر برخ ردار ش ند. باید به تبعیض جنسیت 

ش د. کار، مسکن،   زندگ  شایسته حق همه زحمتکشان ازجمله  حق آنان پایان داده 
 زنان سرپرست خان ار است.

گرایانٔه آمریکا،    افر زانه   نظام  های جنگ خطرناک کن ن  جهان ناش  از سیاست
تردید امر دفاع از فلح نیز یک   های ماجراج یانۀ جمه ری اسالم  ایران، ب  سیاست
های بنیادین ضر ر در ایران  ت ان دگرگ ن  های اساس  است که بد ن آن نم  از هدف

را ممل  کرد. تجربٔه جنگ هشت سا ٔه ایران   مراق   تح الت بعد از آن مؤّید این 
زدای  در خا رمیانه  های تنش مّدماست. از این ر ، حزب ت دۀ ایران هم اره از سیاست

 کند. ها حمایت م    تأمین استقالل   حاکمیت مل  ملت
سازی قرار گرفته است. نیر های مترق    مل ،  ایران بار دیگر در مقطع سرن شت

ت انند   باید   یژه نیر های چپ   ه ادار س سیا یسم، در این  حظۀ حساس م  به
گیری   هدایت ر ند تح الت آیندٔه کش ر داشته  سهم  برجسته   مح ری در سمت

های مشسص حداقل       باشند. گام برداشتن این نیر ها در راه اتحاد بر گرد هدف
 بسیار مهم   مؤثر خ اهد ب د. ۵۱بنیادی انقالب 

 

 ادامۀ ضرورت اتحاد عمل براى گذار از  ... 
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ای   مان رهای  های خامنه گ ی  ها انجامیده است. برخالف گزافه افزایش تنش
 یژه در مذاکرات برجام، این  ا ملل ، به نمایش  د  ت ابراهیم رئیس  در مرفۀ بین

های  های ماّدی   سیاس  برآمده از تحریم مان رهای سیاس  ت ان جبران خسارت
آمریکا را ندارد. سیاست خارج  حک مت  الی  در ارتباط با برجام، در د  ت کن ن ، با 

ر ست   امکان تحقق  مدۀ رئیس  در رفع اثر  بست   آشفتگ  نظری   ممل  ر به بن
 ش د. تر م  های آمریکا هر ر ز ضعیف تحریم

در نب د آ ترناتی  سیاس  مترق    مل  در برابر دیکتات ری  الی ،  ضعیت م ج د   (۵
اجتمام  کن ن  ادامه خ اهد داشت. -های چند جه  اقتصادی سیاس    بحران

ت ان این حک مت ارتجام     یافته نم  بد ن فشار سیاس  مردم  سازمان
های  خ دی در  اقعیت نشین   اداشت،   تغییر اساس  خ دبه انحصارطلب را به مقب

 گفته ایجاد نس اهد شد.  پیش
بسته به حمایت محافل  های نمایش    نقش مسّرب "اپ زیسی ن" دل فعا یت

ی  برای جا انداختن ایدۀ "نه" گفتن  امپریا یست  را، که با امکانات  سیع ما     رسانه
کند، باید به  های مردم  آن تالش م    نف  هدف ۵۱به انقالب ضّددیکتات ری 

 های پیش گفته افز د.  اقعیت
های زندگ  اکثر  دهد که همٔه مرفه ها از یک س  نشان م  مجم ع این  اقعیت

 یژه معیشت آنها، به تباه  کشانده  به  -یعن  طبقۀ کارگر   دیگر زحمتکشان -مردم
ای بین آنان   دیکتات ری حاکم ایجاد شده است. از  شده   شکاف ممیق   گسترده

س ی دیگر، ر شن است که در ف رت ادامٔه دیکتات ری  الی ، ر زنۀ امیدی برای رفع 
اجتمام   ج د نس اهد داشت. بنابراین، اکن ن -های کمرشکن اقتصادی بحران

ای برای بسی  کردن نیر های سیاس    اجتمام  بر  زمینٔه مین    فرفت ارزنده
خ اهانه اکثر مردم   ضربه زدن به  خ اهانه   مدا ت های آزادی مح ر خ است

حاکمیت مطلق  الیت فقیه   مقب نشاندن   سرانجام حذف آن فراهم شده است. از 
ت ان   نباید اتحاد ممل نیر های سیاس    مبارزه برای گذار از دیکتات ری  این ر ، نم 

خ اه " محد د  اسالم  حاکم را با تعریف  ناکامل   مبهم، فرفًا به امر "جمه ری
های مهم در  های سیاس  به دیگر جنبه ت جه  این گ نه اتحادها یا ائتالف کرد. ب 

از جمله مقابله با سیاست های مداخله ج یانۀ کش رهای مبارزٔه ضّددیکتات ری، 
های  ضعیف    در نهایت به اتالف  قت   به حرکتامپریا یست    ارتجام  منطقه، 

اثر در سطح جامعه منته  خ اهد شد. بار دیگر باید تأکید کرد که حذف کردن  کم
منافع اقتصادی   طبقات  زحمتکشان از برنامۀ مبارزۀ ضّددیکتات ری نیر های چپ   

 یژه نادیده گرفتن رابطۀ "نظام" سیاس  حاکم با مملکرد اقتصاد  خ اه، به مدا ت
گرا   همکاری  اش، خطر  غزش به سمت اپ زیسی ن راست غایت نامادالنه سیاس  به

 پر راند.   جه  با آن را در خ د م  تک
گرایانه مانند برپای  ش راهای کارگری یا  همچنین، طرح کردن شعارهای ذهن

کند، زیرا که  آ ترناتی  س سیا یست  در این مرحله کمک  به مبارزۀ ضّددیکتات ری نم 
در شرایط مین    ذهن  کن ن ، طبقٔه کارگر   نیر های سیاس  چپ کش ر در 

 م قعیت  نیستند که بت انند این گ نه شعارها را در این مرحله ممل  کنند.
گاه  اجتمام  در م رد منافع طبقات   ر ند جنبش های امتراض  اخیر   افزایش آ

زحمتکشان، در کنار مبارزۀ فداکارانۀ بسش مظیم  از ج انان کش ر بر گرد شعار 
اند که در پی ند با همکاری باز های  های  امیدبسش "زن، زندگ ، آزادی"، نشانه

ده  جنبش مردم ، اثری تعیین کننده در تح الت آت   سیاس  جنبش   سازمان
رفت کش ر از  ضعیت  کش ر خ اهند داشت. حزب ت دۀ ایران معتقد است که راه بر ن

بحران  کن ن ، از مسیر برچیدن دیکتات ری مذهب  حاکم   فراهم شدن زمینه برای 
گذرد. گذار از دیکتات ری به س ی  های بنیادین دم کراتیک در سطح مل  م  دگرگ ن 

س د جنبش  مرحلٔه تح ل مل    دم کراتیک مستلزم تغییر ت ازن نیر های اجتمام  به
مردم  برای پیر زی در مبارزه برای حذف کامل حک مت مذهب  کن ن  است. به 
امتقاد ما، همراه با این مبارزٔه ضّددیکتات ری، مبارزٔه افشاگرانٔه با آن بسش از 

های خارج  نیز ضر ری است که با تابل ی م ه م    "اپ زیسی ن"  ابسته به قدرت
فریبکارانٔه "سلطنت انتساب " نقش مسّرب  در مبارزه  ّضددیکتات ری کن ن  ایفا 

 کند. م 
، با  ج د تغییرهای مشسص  که از آن زمان تا کن ن ۵۱چهار دهه پس از  انقالب 

ف رت گرفته است، کش ر ما هن ز هم  در مرحلۀ گذار از دیکتات ری   ضر رت اجرای 
ن انقالب، یعن  "استقالل،  زمان بت اند سه هدف اساس  آ های  است که هم دگرگ ن 

آزادی، مدا ت اجتمام " را  ممل  سازد. با ت جه به 
تجربۀ کش رهای  مانند مراق   افغانستان، ا ضاع 

ای  داخل    هم در ام ر خارج ، کش ر را با خطرهای بسیار جّدی   فزاینده
ر  کرده است. این ر ند بسیار مسّرب، که آیندۀ مردم را به  رطۀ  ر به

ُپرخطری کشانده است، در ف رت ادامٔه دیکتات ری مذهب  کن ن  مت قف 
 یژه  ها از خارج، به اندازی بینیم که ان اع دست مال ه، م  نس اهد شد. به
داری آمریکا، اثری  یرانگر  بانک    تجاری خزانه-های ما   تحمیل تحریم

 بر زندگ  مردم داشته است. 
های امتراض  چند سال   اقعیت مسّلم آن است که پس از جنبش

گیری    ا ج ۱۰۴۱های گسترده از شهری ر   یژه آغاز امتراض گذشته، به
خیزش مردم  بر گرد شعار "زن، زندگ ، آزادی"، رابطه   تقابل جامعه با 
دیکتات ری حاکم  ارد مرحلۀ ن ین  شده است. مهم آنکه همراه با برجسته 
شدن شعار "زن، زندگ ، آزادی"   گسترده شدن مبارزٔه مردم  با ق انین 

های بزرگ  از جامعه شاهد  گرا   ضّد زن حک مت اسالم ، در بسش  اپس
 ایم. اقتصادی ب ده-خ اهانه   فنف  های آزادی تلفیق خ است

های  تردید ضربه های اخیر ب  های امتراض  گسترده در سال خیزش
ای به دیکتات ری  الی   ارد کرده است. امر زه،  کننده سنگین   تعیین

مشسص است که جامعه از خط قرمزهای دستگاه تبلیغات    باز های 
های ارزشمندی برای اتحاد ممل  سرک ب حک مت  مب ر کرده   فرفت

ده  برای ارتقای سطح مبارزۀ ضّددیکتات ری فراهم  سیاس    سازمان
شده است. اما با گذشت هر ر ز، بر اثر تهدیدهای فزاینده در داخل   از 

نشدن ،  ضعیت کل   های چند جه  مدا م   حل خارج کش ر،   بحران
یابد. این  ضعیت  بسیار  ای بسیار خطرناک س ق م  س ی مرحله کش ر به

س ی برخ ردهای نظام   یرانگر  ت اند کش ر را  به بحران    خطرناک م 
 بکشاند.

، حزب ما با در نظر گرفتن نقش افل  ۱۰۴۱مرداد   ۱۴ “نامۀ مردم”در 
ها از خارج در ایجاد  اندازی ها   دست حک مت  الیت فقیه   دخا ت

 ضعیت بحران   خطرناک کن ن ، به پن   اقعیت اساس  اشاره کرد. با ت جه 
به تجربۀ ارزندۀ جنبش امتراض  "زن، زندگ ، آزادی"، برای رسیدن به 

های ممل  بین  درک  مشترک از شرایط مشسص کن ن    همکاری
نیر های مترق ، چپ، مل ،   دم کرات در راه ایجاد "جبهٔه آ ترناتی  

ج یانۀ م رد امتماد جنبش مردم "، در نظر داشتن  دم کراتیک   مدا ت
 ت اند مفید  اقع ش د: ها م  این  اقعیت

های  سران حک مت،   در رأس آنها     فقیه، مجم مٔه جناح  (۱
گ ناگ ن قدرت، کارگزاران حک مت،   سپاه پاسداران "نظام" مسئ ل 
مستقیم   افل   ضعیت کن ن  کش رند. فارغ از اینکه چه کس    کدام 

جمه ر یا رئیس مجلس یا رئیس هر نهاد د  ت  این  جناح حک مت  رئیس
های ضر ری   مؤثر در مسیر تأمین منافع  حک مت اسالم  باشد، قدم

دستان، برداشته نس اهد شد. حف   اکثریت مردم، یعن  زحمتکشان   ته 
داران، که نظام سیاس  به آنان متک  است،    گسترش منافع کالن سرمایه

اجازٔه ایجاد تغییرهای بنیادی   مردم  در اقتصاد سیاس  نامادالنۀ م ج د 
را نس اهد داد. در نتیجه، پاس  حک مت ضّدمردم  جمه ری اسالم  به 

ی  مردم برای تأمین زندگ  شایسته، تا کن ن  های مبرم   پایه خ است
مدن  نب ده -چیزی جز سرک ب   بازداشت معترضان   فعاالن فنف 

 است.
بانک    تجاری آمریکا اثری بسیار مسّرب بر -های ما   تحریم  (۶

گردش اقتصادی کش ر داشته   در نتیجه فشار مضامف  بر زندگ  دش ار 
های امپریا یست   مردم آ رده است. ت ان اثرگذاری کمرشکن این سیاست

های ن  یبرا   در حک مت ارتجام   آمریکا برآمده از سه دهه اجرای برنامه
پذیر کرده    ایران است که اقتصاد  اقع  مل  را از در ن ضعیف   آسیب

داری آمریکا بت اند آن را به گر گان خ د درآ رد. با  بامث شده است که خزانه
ادامه  ضعیت فعل   منافع مل    حق حاکمیت ایران همچنان از جانب 

 های امپریا یست  تهدید خ اهد شد. آمریکا   دیگر قدرت
( تکرار آنچه زیر شعار ت خا     فریبکارانٔه "اقتصاد مقا مت " مل  ۰

های مردم " ابراهیم  ای مطرح شده، با شعار در غین "سیاست خامنه
رئیس  یا با ح ا ه دادن حل مشکالت به بهب د ر ابط با همسایگان، باز هم 
اثر چندان  در بهب د   سالمت اقتصاد کش ر    ضعیت ناگ ار معیشت 

ی ، ماهیت  مردم نس اهد داشت، زیرا مشکل بنیادین   مامل ریشه
 حک مت  الی    مملکرد اقتصاد سیاس  نامادالنٔه آن است. 

سیاست خارج  جمه ری اسالم  ایران، که بر اساس ت سعٔه   (۰
مرزی    های بر ن ی  ضّدمل    ماجراج یانه   فعا یت های هسته برنامه

گرانٔه سپاه تنظیم شده، در مجم ع با شکست م اجه شده   فقط به  مداخله

ت      نااید  تحاد عمل نیر ها  سیاسی   مااۀ ه  ر   گذ ۀ     نمی ادامۀ ضرورت اتحاد عمل براى گذار از  ... 
دیکتات ۀ   سالمی قاکم ۀ   ا تعریفی ناکامل   مامم، صرفاً     مر 

ت جمی  ین گ ن   تحادها یا  خ  هی" محد د کرد.  ی "جمم ۀ 
ها  ممم دۀ مااۀ ٔه ضّددیکتات ۀ ،  ها  سیاسی    دیگر جنا   ئتالف

   جمل  موا ل   ا سیاست ها  مد خل  ج یانا کش ۀها   مپریالیستی 
هایی ضعیف       ۀتجاعی منطو ، دۀ نمایت     تالف  قت      قرکت

  ثر دۀ سطح جامع  منتمی خ  هد  د. کم

 ۵صفحۀ   ادامه  در 



۷۰۴۷اسفند  ۲۲دوشنبه    ۱   ۷۷۱۱شمارۀ    

مشارکت اقتصادی زناان 
درفد گزارش شاد ۱۰٫۱

پاناجام  که کمتار از یاک
میزان مشارکت اقتصادی 

درفااد( ۲۰٫۱مااردان )
 است.

رژیام جاهال   ساتام 
اسالم سیاس  در هامأه 

اش  های سیاه سلطه سال
بر ایران تالش کرده است 

نشایان    که زنان را خاناه
جایگاه اجتمام  آنها را به 
فرزنادآ ری   ماطایاع   
فرمانبر ب دن محد د کند. 
    زنان   دختران شجاع 

های  کاه در ماقاابال خا د  ها   محد دیت رغم همٔه ممانعت   جس ر ایران به
گرایان حاکم را رد کرده   سبک  اند، در ممل ا گ ی زندگ  مطل ب اسالم داشته

اند. زناان  گرا تحمیل کرده زندگ  مطل ب   دم کراتیک خ د را به این رژیم  اپس
رغام  های ملم   فن   فرهنگ   هنر، مل    دختران ایران در بسیاری از میدان

ر ند   شجاماناه   باا  پیش م  میل ارتجاع حاکم، همچنان است ار   مصمم به
رسمیت شناختن حق ق برابر خ د هستند. زناان   دخاتاران  جدّیت خ اهان به

خ اهند که در مقام انسان برابر حق ق با بقیٔه امضای جامعاه، از  آزادٔه ایران م 
ملت جنسیات  حق ق شهر ندی   انسان  برخ ردار باشند   حق ق انسان  آنها به

 پایمال نش د.
 

  نا   جاع   مااۀ   یر  !
بدیل شماا را بار  پشتیبان  جهان  از مبارزٔه شجامانه   اثرگذار شما، نقش ب 

جنبش گستردٔه مردم  ایران حک کرده است. در مقابل مزم راسس  که شاماا 
اید، هیچ نیر ی  قادر  اندیش  نشان داده برای رهای  از بندهای استبداد   تاریک

مقب راندن شما نس اهد ب د. سرک ب   ارماب خشن    حشایاانأه ماباارزٔه   به
آمیز شما   دیگر نیر های مردم  جنبش، تا کن ن به کشته شدن بیش  مسا مت

نفر منجر شده است که بیش از هفتاد نفر آنان ک دک   ن ج ان با دناد.  ۵۴۴از 
هاا هازار  ی ، زندان  کردن ده های ساچمه ک ر کردن معترضان با شلیک گل  ه

تا اناد حایاات    ج یانه، نم  های انتقام نفر، تجا ز   شکنجه   تحقیر،   امدام
های چند  باختگان امتراض بقای ننگین رژیم مذهب  را حف  کند. یاد همٔه جان

 یژه یاد دختران ج ان  مانند نداها، مهساها، نیکاها، سارینااهاا،  دهٔه اخیر،   به
ها همیشه زنده   گرام  خ اهد ماند   به پیکار زناان امایاد   انارژی    حدیث

 خ اهد داد.
 

  نا    دختر   ۀ مندٔه  یر  !
ها است که ماال ه بار تصا یاب    گرای جمه ری اسالم  سال رژیم  اپس

نشین کردن شما باه اسایادپااشا ،  ستیز، برای ارماب   خانه اجرای ق انین زن
همسری   فرزندآ ری مت سل شده است. ماردم  همسرُکش    تش یق به ک دک

ستمدیده ما هفته ها است که شاهد ارتکاب جنایت دیگری به دسات ما امال 
های دخترانه در بسیاری از شهر ایران  جمه ری اسالم  در خ ابگاهها   مدرسه

م  باشند. اقدام ضّدانسان  حملٔه شیمیای  به ن ج انان میاهان در درجأه ا ل 
گایاری از حضا ر  برای ایجاد ترس    حشت در میان دختران آزاده   اناتاقاام

سازمان داده شاده اسات. ایان  «زن، زندگ ، آزادی»شجامانه آنان در جنبش 
هاای پادران   ماادران  یافته با سرک ب خشن امتاراض جنایت ه  ناک   نظام

 هاااامااااچاااانااااان ادامااااه دارد. آماااا زان مسااااماااا م شااااده دانااااش
های سریا   شیمیاایا   های سران حک مت دربارٔه این حمله ضد   نقیض گ ی 

کند، از یک طرف نشاان از  حشات رژیام  تری پیدا م  که هر ر ز دامنه  سیع
ها   ر شدن آتش زیر خاکستر نارضایت    شر ع د بارٔه امتراض سرک بگر از شعله

دارد که این بار با مشارکت بیشتر اقشار   طبقات جامعه خ اهد ب د،   از سا ی 
افکن    ایجاد ترس   نا امن  در جامعه بزمم خا د از دخاتاران  دیگر با هراس

 انااتااقااام ماا  گاایاارد. «زن، زناادگاا ، آزادی»آزاده ایااران   از خاایاازش 
ُکش جاماها ری اساالما  بارای حافا   تجربه نشان داده است که رژیم بچه

کند. برای این رژیام  های متز زل خ د از ارتکاب هیچ جنایت  خ دداری نم  پایه
اسات. تشاکایاالت  «ا جاب  اجاباات»جنایتکار   ضّدمردم ، حف  نظام از 

دم کراتیک زنان ایران این جنایت ه  ناک   ت طئٔه رژیم  الیت فاقایاه مالایاه 
های نگاران را قااطاعااناه  ک دکان   ن ج انان ایران   سرک ب  حشیانٔه خان اده

کند. ما نیز هاماراه خاانا اده هاا  محک م م 

گ ییم   برای ماباارزٔه  اند، این ر ز همبستگ  مبارزات  را شادباش م  محب س
 ماااادالنااأه زناااان ایاااران   جاااهاااان آرز ی مااا فاااقااایااات داریااام.
ر ز جهان  زن ر زی خاص برای بزرگداشت مبارزٔه زنان در سراسر جاهاان بار 

خ اه جهان از  ضد تبعیض جنسیت  است. در این ر ز، نیر های مترق    آزادی
کنند که کالرا زتکین   دیگار فاعااالن جاناباش کاارگاری    جنبش  یاد م 

کم نیست  در چنین ر زی تاریس  در ا ایل قرن بیاساتام شاکال دادناد. آن 
مثابه کاال را به چا ش کشید تاا  گرای نگاه به زن به جنبش دنیای کهنه    اپس

 سیمای جهان را دگرگ ن   انسان  سازد.
پایاک “ از برگزاری نسستین ر ز جهان  زن در ایران که به ابتکار جماعایات 

برگزار شد یک سده م  گذرد. فد ساال  ۱۰۴۱اسفند  ۱۱در رشت در ”  نس ان
جنس    دسات -است که زنان ایران  برای شکستن زنجیرهای ستم طبقات 

یاب  به حق ق برابر مبارزه د یرانه   مهم  را به پیش برده اند که سیمای جامعه 
 اسااتاابااداد زده   اساایاار خاارافااات کشاا ر مااا را دگاارگاا ن کاارده اساات
امر ز زنان شجاع میهن مان با حرکت تاری  ساز خ د در حال دگرگ ن سازی   
در هم ریستن پایه های مردساالرانه حاکم بر جامعه   به ثبت رسانادن ناقاش 
خ د در رقم زدن سرن شت خ د   قان ن های ضد زن هستند. ماباارزات زناان 
ایران بیشک ا گ ی  برای کش رهای همسایه   دیگر کش رهای جهان درگیر با 

 تبعیضات جنس    جنسیت  خ اهد ب د.
ر ناد کاه  زنان شجاع ایران امسال در حا   به استقبال ر ز جهان  زن ما 

های سنگین   کااری بار  ضربه «زن، زندگ ، آزادی»جنبش فراگیر   مردم  
های حک مت استبدادی اسالم سیاس   ارد کرده اسات. زناان یاکا  از  پایه

اناد کاه  های اخیر ب ده های افل    از پیشگامان د یر این مبارزه در ماه گردان
خ اهانه    های ُپرش ری از مبارزٔه آزادی همراه با دیگر نیر های مردم ، فحنه

اند. تظاهرات  که در امتراض به قتل حک مت  ژینا )ماهاساا(  برابرطلبانه آفریده
امین ، ملیه گشت ارشاد   حجاب اجباری   با پیشتازی زنان ج ان آغااز شاد، 

سرمت کل رژیم استبدادی حاکم را هدف گرفت. زنان جا ان ایاران بارای  به
نشان دادن مسا فت خ د با پ شش اجباری   تحمیل  جاماها ری اساالما ، 

های خ د را در آتش س زاندند، گیس ان خ د را باریادناد،   باا رقاص  ر سری
آمیز آفریدند که  های  ُپرش ر   زیبا از مبارزٔه مسا مت جمع  در کنار آتش فحنه

نظیرترین پیکارها در تاری  مبارزات  زناان  نام گرفت   به یک  از ب  «قیام ژینا»
 ایران   جهان فرا ر یید.

های دختران   زنان ج ان در مدت ک تاه  پشتیبان  اقشار دیاگار  امتراض
زن، »خص ص پسران ج ان را به دست آ رد   گسترش یافت. شعار  جامعه   به

سرمت شعار مح ری این جنبش شد   ُمهر   نشان خا د را   به «زندگ ، آزادی
زن، زنادگا ، »بر جنبش مردم  سراسر ایران زد. این جنبش، با شعار فراگیر 

ناپذیر بر تح الت سیاس  میهن ما به س د پایاکاار  ، امر زه اثری برگشت«آزادی
خ اه  گذاشته است. جنبش  که با هدف گذار از حک مت اساتابادادی  آزادی

باازگشات  رغم افت   خیزهای  که دارد، در مسیری ب  جمه ری اسالم ، مل 
گام گذاشته است تا به پیر زی نهای    برقراری دم کراس    مدا ت اجتمااما  

 دست یابد.
هاای ناهاادیاناه    ملیه خفقاان   سارکا ب «زن، زندگ ، آزادی»جنبش 

سال گذشتاه،   مالایاه  ۰۴اندیش حاکم در بیش از  یافتٔه رژیم تاریک سازمان
های جنس ، مل ،   مذهب  اسات.  تشدید ستم مضامف بر زنان   سایر اقلیت

خ اه    خ دکامگ ، چه در حا زٔه  این جنبش همچنین ملیه هر ن ع تمامیت
خص ف  یا مم م  است. جنبش ضداستبادادی کانا نا  ایاران خا اهاان 

ای  دگرگ ن  بنیادی در بینش   ُکنش مردساالرانه   فرهنگ منحط   پ سایاده
های  برابرحق ق، بلکه شهر ندان  در ماا اکایات    است که زنان را نه انسان

 داند. قی میت مردان م 
خیزش جاری در ایران تبل ر   محص ل چهار دهه مبارزٔه شجامانٔه دختران   

اناگااری،    زنان ج ان میهن ما با حجاب اجابااری، تاحاقایار   فار دسات
های ضّدمردم  اقتصادی   اجتمام  است که باا تاحامایال ساتام  سیاست

 مضامف بر زنان، تالش کرده است آنان را به شهر ندان درجه د  تنزل دهاد.
ترین حق ق انسان     ها برای بازستاندن بنیادی زنان میهن ما در همٔه این سال

رغم ساهام چشاماگایار زناان در  اند. مل  اجتمام  خ د تالش فرا ان  کرده
های گ ناگ ن، آنها ساهام  های ملم    فن    رشد   پیشرفت در رشته مرفه

کمتری در اشتغال   مدیریت   جز آن دارند. ملت آن است که ق انین ارتجام  
جمه ری اسالم  ایران تبعیض ملیه زنان در تحصیل   اشتغال را ناهاادیاناه 
کرده   امکان کسب استقالل اقتصادی زنان را با مشکل جدی ما اجاه کارده 

کارده  درفد زنان تحصیال۲۴ترین آمارهای رسم  کش ر،  است. بر اساس تازه
درفد نیز شغل   درآمد ثابت  ندارناد. در باهاار گاذشاتاه، نارخ ۱۴بیکارند   

 ادامۀ اعالمیۀ تشكیالت دموکراتیک زنان ... 

 ۲صفحۀ   ادامه  در 



سازی نیر ی کار برای حمایت از پایگاه طبقات    جذب سرماایاه  سیاست ارزان
انحصارهای امپریا یست  همیشه در ا   یت رژیم قرار داشته است. اما در دهاه 

خص ص در د  ت رئیس    بعد از آغاز خیزش مردم ، بارای تاقا یات  اخیر، به
انسجام پایگاه طبقات  رژیم   حف  حا ت تهاجم ، آزادسازی مزد   غارت اما ل 
مل  با طرح "م  دسازی" نیز در ا   یت رژیم قرار گرفته است. بر اساس "قاانا ن 

ما ا  کاار باایاد  کار"، دستمزد تمام کارگران مشم ل قان ن کار از جانب ش رای
تعیین گردد. با ت رم سا یانه باالی فد درفدی  برخ  کاالهاای خا راکا ، دالر 

سااباقأه ارزش پا ل مالا    قادرت خاریاد  هزار ت مان، کاهش ب  ۵۴باالی 
های اجاره مسکن   دار    درماان،   گسیستٔه هزینه زحمتکشان، افزایش  گام

افزایش دستمزد کارگران  ۱۰۴۶د  ت رئیس  برای د مین سال در الیحه ب دجه 
درفد تعیین کارده اسات. باا  جا د  ۶۴های اجرای  را فقط  شاغل در دستگاه

 ۱۵امتراض شدید کارگران به این میزان افزایش دستامازد، ماجالاس در ر ز 
 درفدی دستمزد این کارگران را مص ب کرد.  ۶۴اسفندماه افزایش فقط 

ما   کار برای تعایایان حاداقال مازد  های ماهانٔه ش رای درحا   که نشست
سابقٔه قدرت خرید زحمتکشاان،  زیار  اند   با ج د کاهش ب  برگزار نشده ۱۰۴۰

ای برای ترمیم مزد   مستمری زحمتکشان مسا فت کارده  کار با هرگ نه خ استه
درفاد، بار اسااس  ۶۴میزان  است. چند ماه قبل از تعیین افزایش دستمزد به

نافاره  ۰٫۰ساز رژیم خط فقر برای خان ار کارگاری  های دست محاسبات تشکل
شهرها  بیست میلی ن ت مان در ماه ب ده است. اخیرًا  زارت کار خط فقر در کالن

هاای یاک  میلی ن ت مان امالم کرده است درحا   که بر پایٔه محاسباه ۱۰٫۱را 
میلی ن ت مان در ماه است.  ۰۶اقتصاددان خط فقر در تهران برای خان ار د  نفره 

میلی ن ت مان در ماه برآ رد ما   ۱با این  فف، در حال حاضر دستمزد کارگران 
ش د. در کنار افزایش قیمت گ شت قرمز تا کیل ی  نیم مایالایا ن تا ماان، در 

اسفندماه درفد افزایش قایامات باعاضا   ۱۴گزارش  از مرکز آمار ایران در ر ز 
ها مبارت ب دند از: ر غن نبااتا   اقالم خ راک  نسبت به ماه مشابه سال قبل آن

درفد،  ۱۰۴درفد، ماکار ن   ۶۶۶درفد، پیاز  ۶۸۶   ۶۰۰ترتیب  مایع   جامد به
درفد. پاس  ۱۴۴تا  ۰۴درفد،   بسیاری از اقالم دیگر نیز بیش از  ۸۶مرغ  تسم

ما   کار بارای  های ش رای های زحمتکشان به برگزار نشدن نشست از امتراض
ماا ا  کاار باا اناتاقااد از  اسفندماه شا رای ۱۱، نشست ۱۰۴۶تعیین دستمزد 

های نمایندگان د  ت  در م رد مبلغ سبد معیشت خان ار کارگاری ایان  مددسازی
نشست نیز بد ن نتیجه پایان یافت. با اینکه جمعیت کش ر ط  ممر رژیم  الیا  

های اخیر در تعیین مبلغ سبد معیشت مایااناگایان  افزایش یافته است، در سال
نافار کااهاش  ۰٫۰نفر به رقام فااناتازیاک  ۰اندازٔه خان ار کارگری کش ر را از 

نفر   در شاهار  ۰اند.بنا بر مطا عات مرکز آمار، ُبعد )اندازٔه( خان ار در ر ستا  داده
ت افق نرسیدن در م رد رقم سبد ماعایاشات  های به نفر است. ازجمله ملت ۰٫۲

نفار  در  ۰٫۱۸نفر ُبعد خان ار به  ۰٫۰خان ار، افرار نمایندگان د  ت  به کاهش 
در ر ستاها ب دند. م رد بعدی اختالف، میزان کا ری الزم ر زانه  ۰٫۱۱شهرها   

کا ری در ر ز نیااز  ۶۵۴۴برای هر فرد ب د. یک فرد برای "زنده ماندن" به مصرف 
کا اری افارار  ۶۰۴۴دارد. نمایندگان د  ت  به کاستن این استاندارد حداقل  به 

ای ارائاه داد.  داشتند. در این نشست گر ه کارفرمای  گزارش  دربارٔه مزد منطقه
رغم نزدیک شدن باه آخار ساال    ها، به اسفندماه رسانه ۱۵بر اساس گزارش 

های کارگری پذیرفته شده از جانب رژیم،  زارت کاار  احتمال حتا سرک ب تشکل
های مستلف خ اساتاه اسات "طا  ماذاکارات  ای به استان با ارسال بسشنامه

های کارگری   کارفرمای    نماینده د  ت در اساتاان،  جانبه، با حض ر تشکل سه
نرخ سبد معیشت استان را مشسص"   باه مارکاز ارساال کاناناد. بار اسااس 
استانداردهای جهان ، سبد معیشت که مبنای تعیین حداقل دستمزد است بایاد 

ای از سارکا ب  درفد باالتر از خط فقر رسم  باشاد. ناما ناه ۱۵تا  ۱۴حداقل 
هاای  های کارگری پذیرفته شده از جااناب رژیام: کاارگاران پااالیشاگااه تشکل
ها تالش در یاک ساال اخایار  گانٔه مجتمع گاز پارس جن ب  بعد از سال د ازده

هاای فانافا   ت انستند یک  از سه تشکل قابل قبا ل رژیام یاعانا  اناجامان
های مجتمع گاز پارس جن ب  را تکمیل کاناناد. باعاد از یاک ساال  پاالیشگاه

های مطا بات خ د برای "اجرای کامل   دقایاق طارح  ها   پیگیری نگاری نامه
بندی مشاغل، حل مشکل رانندگان استیجااری، باازگاردانادن کاارکاناان  طبقه

د  هفته استراحت   درنهایات،  -ستادی   اداری به سیستم اقماری د هفته کار
نتیجه ماند. کارگران قصاد  های کارگری"، ب  ها   کمپ باال بردن کیفیت خ ابگاه

شاان  های قانا نا  داشتند در ا ل اسفندماه تجمع  امتراض  برای بیان خ استه
برگزار کنند که شب قبل از برگزاری تجمع، د  نفر از نمایندگان کارگران بازداشت 

۷۰۴۷اسفند  ۲۲دوشنبه   ۸    ۷۷۱۱شمارۀ    

  بااعاادًا آزاد 
شدند. رژیم باا 
نقض ق انایان 
خاااااااااا دش 
امضااااااااااای 

ای از  تعهدنامه
س ی کارگاران 
را در این ما رد 
انتظار داشت، 
  در دنبال آن 
شش نافار از 

ا ا ر د کارده  های مستلف را نیاز مامانا ع امضای انجمن فنف  پاالیشگاه
 است. 

سازی نیر ی کار   برقراری نظام  هدف ارزان ف  ت مرتض ی،  زیر کار، به 
اسفندماه، بر "ثبت رکا رد  ۱۰داری، در گفتگ ی  با خبرگزاری ایسنا،  تازٔه برده

اشتغال در سال جاری" تأکید کرد   "]ثبت[ رک ردهاای دیاگاری" در ساال 
های خا   در کش ر داریم که  سری ظرفیت را  مده داد   افز د: "یک ۱۰۴۶

اناد کاه  های الزم را نادیاده ش د   آم زش شان شاغل مناسب پیدا نم  برای
ای بنا دارد در این زمینه  ر د کاناد." ماناظا ر  سازمان آم زش فن    حرفه

هاای الزم  ای به ارائه آما زش مرتض ی از  ر د سازمان آم زش فن    حرفه
های الزم از طریق "طرح استااد شااگاردی نا یان"  افطالح آم زش ارائٔه به

ساازی نایار ی کاار در رژیام بسایاار  است. با گذشت زمان سیاست ارزان
 -داری "اساتااد نژاد آغازگر سیاست بارده تر نیز گشته است. احمدی  حشیانه

شاگردی" به "کاار رزی"  -شاگردی" ب د. اما د  ت ر حان  با تغییر نام "استاد
داری را تد ین      پرداخت پ    بسیار اندک به این کار رزان، ن ع مدرن برده

اجرا کرد. در د  ت رئیس  با تغییر نام "کار رزی" به "طرح اساتااد شااگاردی 
طرزی  ن ین"   قطع پرداخت همان پ ل اندک، میزان استثمار نیر ی کار را به

خبرگزاری ایلنا، در طرح  ۱۰۰۱تیرماه  ۰۴گزارش   حشیانه باال برده است. به
آم ختگان دانشگاه  ] یسانسیه[ مااهایااناه  "کار رزی" د  ت ر حان  دانش

کردند    هزار ت مان دریافت م  ۰۰۰درفد حداقل دستمزد یعن  معادل  ۰۴
هازار  ۵۴ازای هر کار رز رقم  معاادل " برای تأمین بیمه مسئ  یت مدن  به

 ۸شد. درف رت  که مطابق گزارش  ت مان در سال ت سط د  ت پرداخت" م 
ف رت رایاگاان باه  های مهارت  را "به ایلنا، کارفرما آم زش ۱۰۴۱اسفندماه 

شا د." رسااناه  دهد   کارآم ز "مشم ل بیمه   حق ق ناما  کارآم ز ارائه" م 
قاانا ن  ۱۸بار" خ اندن تحقق تاباصاره  نام "خانه ملت"، با "فاجعه مجلس به

سزای  در اشتغال کش ر دارد"، مملکرد د  ات در  "که سهم به ۱۰۴۱ب دجه 
اسفندماه،  ۱۰تسصیص این ب دجه را "ففر" خ انده ب د. نشریٔه آرمان امر ز، 

هزار میلیارد ت مان اماتاباار باناد  ۱۶۱نقل از "خانه ملت"، ن شت: "چرا از  به
ماه از سال حت  یاک ریاال بارای اشاتاغاال  ۸، با  ج د گذشت ۱۸تبصرٔه 

مااه کاار رزان پارساتااری  دی ۶۴تسصیص نیافته است؟" در این م رد ر ز 
های کاری کامل هستیم   تاماام  مشهد گفتند: "ما مجب ر به تحمل شیفت

تمام  بر مهده داریم... اما از حق ق هایاچ خاباری   ظایف یک پرستار را به
 نیست!"  

در بیش از د  سال اخیر نمایندگان مجلس حذف  دالالن   پایامااناکااران 
نیر ی کار را با تص یب طرح "سامانده  استسدام کارکنان د  ت" به هازاران 

ترین امنیت شغل    دستمزد زیار خاط فاقار را  ماده  کارگر بد ن ک چک
اسفندماه طرح ف ق در مجلس تص یب شد اماا ساه  ۸اند. درنهایت ر ز  داده

اسفندماه ابراهیم رئیس  در مقابل کارگران فنعات نافات در  ۱۱ر ز بعد در 
ب شهر گفت: "ر یکرد اتساذ شده مبن  بر اینکه هم پیمانکار م رد حاماایات 
قرار گیرد   هم پیمانکار کارگران را م رد حمایت قرار دهد." این طرح ماال ه 
بر تص یب در مجلس ش رای نگهبان هم  باید آن را تأیید   د  ت نیاز آن را 

اسفندماه کش ر گزارش دادند احمد خاتم ، مضا   ۱۰های  ابالغ کند. رسانه
جمه ر مسا ف طرح است   معتقد است  ش رای نگهبان، گفته است: "رئیس

هاای  ها هزار میلیارد ت مان بار ما   دارد." همچنین"کان ن انجامان طرح ده
نیابت از دالالن قدرتمند رژیام    فنف  کارفرمایان خدمات  سراسر کش ر" به

ای به ش رای نگهبان نا شاتاه اسات.  ده ، نامه در مسا فت با طرح سامان
ها هزاران میلیارد ت مان را نصایاب کاارگاران  گرچه حذف دالالن    اسطه

ت اند باساشا  از ماعاضال  کند   د  ت با هزاران میلیارد ت مان دیگر م  م 
اش باا جاناباش "زن  کند.     رژیم در  ضعیت مقابله کسری ب دجه را حل 

اش یعن  دالالن نیر ی کار را حاذف  زندگ  آزادی" قصد ندارد پایگاه طبقات 
 سازی نیر ی کار خاتمه دهد. کند   با آن به سیاست ن  یبرا   به ارزان

فقیه براى تعیین حداقل  سیاست رژیم والیت
 دستمزد چیست؟



۷۰۴۷اسفند  ۲۲دوشنبه   ۹    ۷۷۱۱شمارۀ    

های جمع  آ مان غرب   ارد کش ر شدند   باازارهاای  س داگری همراه با رسانه
هاای آ اماان غاربا  آن  آ مان دمکراتیک را در چنگ خ د گرفتناد   حازب

های  را که دیرزمان  همدست حزب اتحاد س سیا یست  آ مان ب دند )کاه  حزب
کم  پیش از آن به حزب س سیا یسم دم کراتیک تغییر نام داده ب د( بلعایادناد. 
ندای "ما همه باهم مردم هستیم" تبدیل به "ما همه باهم یک نافار هساتایام" 

دست گارفاتاه  گرا از غرب ر ند گذار را به تبدیل شد. در آن زمان نیر های  اپس
 آ ردند. ب دند   برای اتحاد آ مان فشار م 

با تقسیم آ مان پس از جنگ، نیر های متفقیان شاامال ایااالت ماتاحاده، 
بریتانیا، فرانسه،   اتحاد جماهیر ش ر ی ناگزیز ب دند در هر ر نادی از ادغاام 

ایان  پذیر اقتصاد ش ر ی س د جست   باه شرکت کنند. غرب از  ضعیت آسیب
برای ادامٔه پشتیبان  از جماها ری ترتیب گ رباچف با نات ان  )یا نداشتن تمایل( 

 دم کراتیک آ مان، سرن شت آن را رقم زد.
م در  با درک آنچه در پیش جریان داشت پیشنهادهای  برای ر ند یکپارچگ  

بایسات هامایاشاه ما ضاعا    یژه اینکه آ مان از نظر نظام  م  مطرح کرد به
های متحد )متفقیان(  طرفانه داشته باشد. در پایان جنگ جهان  د م، قدرت ب 

پیمان بستند که دیگر هرگز جنگ  از خاک آ مان آغاز نش د. چنین پیمان  بایاد 
باناای هار اتاحاادی قارار  شد. فلح   خلع سالح باید سنگ در نظر گرفته م 

گرفت. دیرتر آشکار شد که در این زمینه گ رباچف پیرام ن رهاباران آیاناده  م 
در حال انجام رایزن  با ایاالت متحده   آ مان غرب  جمه ری دمکراتیک آ مان 

 ب د.
تنها سبب شد که نات  جمه ری دمکراتیک آ مان را در خ د حل  یکپارچگ  نه

هاایا  باه  بکند، بلکه به گسترش بیشتر آن به شرق هم انجامید گرچه تضمین
داده شد که چنین مسیری پیم ده نس اهد شد. تاناهاا باا بامابااران گ رباچف 

ب د کاه پایاامادهاای آغاازیان چانایان ۱۰۱۸ی گسال ی از س ی نات  در سال 
 ترفندهای  از پرده بر ن افتاد   بیشتر آشکار شد.

باز شدن مرزها   با ر اج مارک آ مان در سال بعد جمه ری دمکراتیک آ ماان 
دناباال آن، کااهاش  داری قرار داد. باه تازی کامل رقابت سرمایه را در برابر یکه

های جمه ری دمکراتیک آ اماان رخ  گسترده نیر ی کار   از بین رفتن شرکت
داد. م در  تمام تالش خ د را برای محافظت از کارگران  که با بیاکااری ر بار  

 ب دند انجام داد.
پس از جنگ جهان  د م، ام ال جنایتکاران جاناگا  ناازی در جاماها ری 

نام "قان ن م در " شناخته شد، ما در   دمکراتیک آ مان مصادره شد. در آنچه به
های افاالحاات ارضا  پاس از  دنبال محافظت از کسان  ب د که از برنامه به

مند شده ب دند. باز شدن مرزها بامث شد که بسیااری ناگاران ایان  جنگ بهره
شاان را  رفاتاه های از دسات ها   خانه باشند که ما کان پیشین باز گردند   زمین

 پس بگیرند.
در انتسابات پار مان  با  ج د همدردی در میان رأی دهندگاان باا ما در    
حزب س سیا یسم دمکراتیک   رهبری جدید آن   گرگ ر گیس ، حزب دمکرات 

ریاست هلم ت کهل با  مده جایگزین  مارک  به CDUمسیح  آ مان غرب  یا 
ای، پایار زی  آ مان غرب  در حکم ارز سراسری در کش ر برنده شد. چنین  مده

 بار آ رد. مسیح  را به قطع  اتحاد آ مان به رهبری حزب دمکرات
مداری مسا اف ]ا پا زیسایا ن[ باه  پس از این انتسابات، م در  به سیاست

 ارد ب ندستاگ یا مجلس نمایندگان شاد. در  ۱۰۲۸فعا یت ادامه داد. در سال 
در انتسابات پار مان  ار پا، نامزدان انتسابات  حزب س سایاا ایاسام  ۱۰۱۶سال 

های اناجاام گارفاتاه  دمکراتیک را رهبری کرد. این حزب با ت جه به نظرسنج 
دست آ رد، اما  با کم آ ردن چند رأی از حاد  درفد از آرای سراسری را به ۰/۱

الزم نت انست به مجلس راه یابد. این نتیجه مبنای  را برای حزب س سیا ایاسام 
دمکراتیک برای بازگشت به ب ندستاگ در پایان همان سال ایجاد کرد. در ساال 

دست  های خ د را در پار مان ار پا به ، زمان  که این حزب نسستین کرس ۱۰۱۸
 ۱۰۸۰آ رد، م در  جز  شش نفری ب د که به مجلس راه یافتناد. ا  در ساال 

قصد داشت د باره در انتسابات شرکت کند، اما در برابر فشاار رهاباران حازب 
 گیری سر فر د آ رد. برای کناره

م در  رئیس افتساری حزب س سیا یسم دمکراتیک شد. پس از ادغام حازب 
س سیا یسم دمکراتیک با حزب آ ترناتی  انتسابات  برای کار   مدا ت اجتماما  

که در قدم بعدی  به ایجاد حزب چپ کن ن  منجر گردید، م در   ۱۰۸۲در سال 
های  بایان ایان  های اخیر اختالف سفیدان آن شد. در سال رئیس ش رای ریش

ط ری که رهبری حزب در فدد است که ایان  ش را   رهبری حزب پدید آمد، به
حزب را در قا ب "حزب  در انتظار رهبری د  ت بعدی" بنمایاند   اینکه در ما رد 

های کلیدی خ د، حتا در م رد فلح،   شرکت در ائتالف آینده آمادگا   سیاست
 سازش دارد.

رهبران حزب در آن ما قاع ایان شا را را 
اماتانااما   شمردند   ایان با  اهمیت م  کم

اناگایاز جاماها ری  حال غام آمیز   در همان مردی که ناظر پایان مسا مت
 ۱۴دم کراتیک آ مان در قا ب حک مت  س سیا یست  در شرق آ مان ب د / در 

سا گ  درگذشات. ا  پاس از  ۰۵در سن   ۱۰۴۱ماه  بهمن ۶۱/  ۶۴۶۰ف ریه 
خاطر طبقٔه کارگر در آ مان تازه متاحاد  پایان حک مت س سیا یست  به پیکار به

 شده ادامه داد.
"کیت بار  " در ن شتاری که در ر زنامه "م رنینگ استار" منتشر شد، زنادگا   

 دارد:  ا  را گرام  م 
گ ی  نس اهد ب د اگر بگ ییم بسیاری از کسان  که هااناس ما در  را  گزافه

اش شنیده ب دند، همچ ن فرزند جمه ری دما کاراتایاک  شناختند یا درباره م 
هاا  . هنگام  که نازی کنند  زیر آن کش ر از ا  یاد م  آ مان   نیز آخرین نسست

جنگ سایه افکنده با د. ا  در قدرت رسیدند، بر نسل ا  نفرت، فاشیسم،    به
االت آم زش دید. در ر زهای پایان  جنگ برای خادمات  حرفٔه تعمیرکار ماشین

ای سراسری که هیتالار  نظام  ، سازمان شبه)Volkssturm)در "تندباد مل " 
 راه انداخته ب د، فراخ انده شد. به ۱۰۶۰/  ۱۰۰۰در سال 

دست ارتش سرخ اسیر   به ش ر ی برده شد. در آنجا در  هانس در جنگ به
به شرق آ مان بازگشت، یعن  آن  ۱۰۶۱آم زشگاه  آم زش داده شد. در سال 

یاا  GDR)بسش  که پاس از جاناگ جاماها ری دما کاراتایاک آ اماان 
کار پرداخات    آالت به شد. ا  د باره در حرفٔه تعمیرکار ماشین )DDRآ مان  به

 به سازمان ج انان آ مان آزاد پی ست.
از  ۱۰۶۰ز دی به حزب اتحاد س سیا یست  آ مان پی ست که در سال  ا  به

اتحاد حزب کم نیست آ مان   حزب س سیال دم کرات در منطقه جاماها ری 
 دمکراتیک آ مان آینده بنیان نهاده شد.

شد   تا  )Volkskammer) ارد پار مان آ مان  ۱۰۰۵هانس م در  در سال 
راساتاا باا  ظایافاه  پایان جمه ری دمکراتیک آ مان در آنجا باق  ماند. ا  هم

اش، در رشته اقتصاد تحصیال کارد   در ساال  شغل ، سیاس ،   خان ادگ 
 از دانشگاه هامب  ت بر ین درجٔه دکترا گرفت. ۱۰۰۰

دیرتر، م در  دبیر ا ل حزب اتحاد س سیا یست  آ مان در درسادن شاد. باا 
 ج د داشتن مض یت در کمیتٔه مرکزی، در دفتر سیاس  آن مض یت نداشت، 

 هن ز شناخته شده نب د. ۱۰۲۸بنابراین تا ر یدادهای پاییز 
اش به کش ری بسیار  جمه ری دمکراتیک آ مان در سراسر تاری  چهل سا ه

یافته تبدیل شد. همراه با اتحاد جماهیر شا ر ی   ساایار کشا رهاای  ت سعه
زدای    پشاتایاباانا  از  س سیا یست  در ار پا در پیکار برای فلح   تسلیحات

باساش مالا ،  هاای رهاایا  کش رهای درحال رشد   همبستگ  با جاناباش
 دست آ رد. جایگاه   اال به

های پیش از ادغام د  آ مان شرق    غرب ، ر شان  در در ن کش ر، در سال
های زندگا   ب د که رهبران جمه ری دم کراتیک آ مان پی ند خ د را با  اقعیت

های   اند. ش ر ش ق حافل از ت فیٔه سیاست ر زمره مردم مادی از دست داده
 ۱۰۲۰دست گرفتن رهبری شا ر ی در ساال  برای بهکه میسائیل گ رباچف 

ت انسات تصا ر کاناد کاه کاار  تر کس  هم در آن زمان م  داد   کم ارائه م 
همه تغییر به کجا خ اهد کشید م رد حمایت قرار گرفت. رهبران جمها ری  این

هاای  ها بدبین ب دند. حارکات شدت نسبت به این سیاست دم کراتیک آ مان به
امتراض    فراخ ان به جمه ری دم کاراتایاک آ اماان بارای باازتااب دادن 

گسترش شاتااباان ایان  ۱۰۸۰مهرماه  ۶۲آغاز شد. در های گ رباچف  دیدگاه
ها سبب برکناری اریش ه نکر از رهبری د  ات   حازب جاماها ری  خ است

گ ن کر نز که از مدت ها پایاش  دم کراتیک آ مان گردید. جایگزین  ا  از س ی ا 
شد تا در اداره د  ت د ام بیا رد با دش اری ر بر  شاد    جانشین ا  شناخته م 

 پذیرفته نشد. 
مطا به برای برگزاری انتسابات جدید برای مجالاس   پارساماان گشا دن 

 ۱۰۲۸مااه  آباان ۱۸مرزهای جمه ری دمکراتیک آ مان به مایاان آماد. در 
گ ن کرنز باز شدند. چاهاار ر ز باعاد د  ات  مرزهای بین د  کش ر به فرمان ا 

 گیری کرد. جمه ری دم کراتیک آ مان کناره
 زیاری  ماه از س ی پار مان با اکثریت قاطع به مقام نسست آبان ۶۶م در  در 

انتساب شد. ا  د  ت  جدید تشکیل داد تا امتماد مم م  را بر اساس بهتاریان 
های جمه ری دمکراتیک آ مان تضمین کند. میز گردی ماتاشاکال از  آرمان

های گ ناگ ن جامعه جمه ری دم کراتیک  های   سیع از الیه نمایندگان بسش
بارای   ای گسترده برپا شد تا م در  بت اند همد   ۱۰۲۸اسفندماه  ۶۱آ مان در 

 های خ د پدید آ رد   برای انتسابات مجلس آماده ش د. سیاست
ها با هادف  دهنده ب د. شرکت انگیز   تکان  پیامدهای باز شدن مرزها هیجان

هانس مودرو، فرزند جمهورى دموکراتیک 
 (۷۰۴۷-۷۳۴۱آلمان )

 ۷۷صفحۀ   ادامه  در 
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ای  در بایاانایاه «دت اف ث»   «ژت ث»ب دند، سندیکاهای کارگاری فارانساه 
ا امالالا " اسات   شاامال  مشترک، م انع  را که بر سر راه "همبستگ  بایان

 «های اخایار در تا ناس اسات فهرست  ط الن  از نقض حق ق بشر در ماه»
اش در مغرب   جهان  سابقه محک م کردند. ت نس، کش ری که به دم کراس  ب 

 َر ی است. با ید، در حال پس مرب م 
 

جمم ۀ قیس سعید  ر شایٔ  نژ دشرستی     قد م  ا ۀنکردنی ۀئیس
  یگان  هر سی  ست.

ف ریه منتشر شد، رئایاس د  ات تا ناس باا  12در بیانیٔه مطب مات  که ر ز  
خش نت به مهاجران جن ب فحرا حمله کرد. ا  از "انابا ها  از ماهااجاران 
غیرقان ن " که منشأ "خش نت، جنایت،   اممال ناشایست" هستند فحبت کرد. 
حت  در جلسٔه ش رای امنیت مل  ت نس که به م ض ع مهااجارت اخاتاصااص 

اش "نقشٔه جنایتکارانه برای دگرگا ن کاردن  کننده داشت، ا  در سسنران  خیره
مسلمان" ت نس   تبدیل کردن آن -ترکیب جمعیت  ت نس"   مح  ه یت "مرب

به کش ری "فقط آفریقای " را مطرح   دست ر "اقدام ف ری" بارای "پاایاان دادن 
 ها را فادر کرد.  سریع" به این مهاجرت

بار به ماهااجاران  این بیانیه چراغ سبزی ب د برای شر ع برخ ردهای خش نت
فا ریاه،  12دهند که در شب  نهاد گزارش م  های مردم جن ب فحرا. سازمان

ای در سفکس )در شرق کش ر( شدناد،    چهار نفر از امضای آنها قربان  حمله
به دانشج یان اهل ساحل ماج در ت نس، هنگام خر ج از خ اباگااه دانشاگااه،  
حمله شد. به گفتٔه همین منابع، به یک اقامتگاه محل سک نت مهاجران جن ب 

فا ریاه  12ف ریه تا فبح جمعه  ۶۰فحرا در شمال ت نس نیز در پنجشنبه شب 
های خ دساراناه در حاال  نهاد، بازداشت های مردم حمله شد.  به گفتٔه سازمان

افزایش است. در حا   که ترس بر دانشج یان   شهر ندان آفریقای  حاکم شده 
هاای  اند. باه گافاتأه ساازماان های ت نس در این باره سک ت کرده است، رسانه

هاا  خااناه های خ دسرانه در حال افزایش اسات   فااحاب نهاد، بازداشت مردم
کنند، شرط  که تا کنا ن  اکن ن مستأجران  را که مج ز اقامت ندارند بیر ن م 

مم م  کار ت ناس باالفاافالاه باه اظاهاارات   شد. اتحادیهٔ  ندرت اممال م  به
جمه ر  اکنش نشان داد. این اتحادیه، که پیش از این به د یل دخا ات    رئیس

ا ملل  پ ل در گر گان گرفتن خدماات اجاتامااما  باا  اممال نف ذ فند ق بین
رئیس د  ت در تقابل ب د، با اشاره به گسترش همایان بارخا رد خصامااناه در 

های خاص   ایجاد فضاای تارس    حشات در  های اجتمام    رسانه شبکه
 جمه ر را محک م کرد. جامعٔه مهاجر، سسنران  رئیس

باان  نهاد، از جمله دیاده های غیرد  ت    مردم ها   سازمان بسیاری از انجمن
ج یاانأه  حق ق بشر ت نس   اتحادیٔه حق ق بشر ت نس، نیز ملیه سسنان پرخاش

 جمه ر اظهار نظر کردند.  رئیس
ا ملل ، م س  فک  محمد، رئیس کمیسی ن اتحادیٔه آفاریاقاا،  در سطح بین

 طنان آفریقای  را که برخاالف ماتان   ر ح  دهنده ملیه هم های تکان بیانیه»
 شدت محک م کرد. به «سازمان   اف ل بنیادی ما است

اند، هزاران نفر را  ها که در جبهٔه ضّدفاشیست  گرد هم آمده گر ه  از انجمن
اسفند، با شعارهای "نه به نژادپرست !"   "ماا هاماه  ۲ف ریه/  ۶۵در ر ز شنبه 

 آفریقای  هستیم"، در مرکز شهر ت نس بسی  کردند. 
خ اه چپ فرانسه، با حما حمام ،  ، نشریٔه ترق «ا مانیته»بسش  از مصاحبٔه  

 دبیرکل حزب کارگران ت نس )حزب ا ُعمال ت نس (
 اکنش شما به کارزار نژادپرست  مالایاه ماهااجاران جانا ب فاحارا، کاه 

 جمه ر قیس سعید راه انداخت، چیست؟ رئیس
جمه ری از منافر پ پ  یسم  است که رئیس د  ات  گیری رئیس این م ضع

کند. پ پ  یسم  مشابه با آن چیزی که در ار پا، یا با ب  س نار   بر آن پافشاری م 
در برزیل   ترامپ در آمریکا پدید آمد. پ پ  یسم  ا تقاط  که بسته به م قعیات، 

کند. ملیه  کار استفاده م  داری، مذهب ، یا محافظه گرا، ضّدسرمایه از زبان  مل 
کند.   اکنا ن باا زباان    برابری جنسیت  یا ملیه قشر ممتاز فاسد فحبت م 

 دهد. بیان نژادپرستانه خ د را نشان م 
 

هدف     ین ی ۀش ناگمانی علیب  مبمباجبر   جبنب ب صبحبر  
 چیست؟

از دیدگاه ما، همٔه اینها به ط ر مماده بارای 

واکنش اتحادیٔه عمومى کارگران تونس در 
 جمهور نژادپرست  مقابل قدرت مطلق رئیس

اسفند، در پاس  به فراخ ان اتحادیٔه مم م  کاارگاران تا ناس،  ۱۶شنبه  
جاماها ر قایاس  برای محک م کردن فضای سرک بگرانه   نژادپرستانٔه رئیس

های کارگری خارج ، که برای  های اتحادیه ها آمدند. هیئت سعید، به خیابان
ابراز همبستگ  با کارگران ت نس به شرکت در این حرکت دم ت شده ب دناد، 

های ت نس، در اقداما  خصامااناه، اساتار  از  ر د به ت نس منع شدند. مقام
های کارگری ار پا، را به دخا ات در اما ر   ینچ، دبیرکل کنفدراسی ن اتحادیه

داخل  آن کش ر متهم   ا  را از ت نس اخراج کردند. استر  ینچ در اجاتامااع 
ماا باه »های کارگری سازمان داده ب دند گفاتاه با د:  امتراض  که اتحادیه

های کارگری بردارید   ماا  گ ییم فشارهای خ د را از ر ی اتحادیه ها م  د  ت
میلایا ن اتاحاادیأه  12ام تا فدای همبستگ   را رها کنید. من به اینجا آمده

 «کارگری ار پا را به شما برسانم.
در پ  کارزار نژادپرستانٔه رئیس د  ت ت نس، فدها آفریقای  در اماتاراض 
به "نقشٔه جنایتکارانه برای تغییر ترکیب جمعیت کش ر" از ت نس فراری شدند. 

ای مالایاه حامالأه  اتحادیٔه مم م  کارگران ت نس نیز پیشتاز تشکیل جبهاه
های د  ت حاکم در ارتباط با  جمه ر شد   برای محک م کردن سیاست رئیس

ت زانه، با تمام ت ان به فعا یت پرداخت. ر ز شانابأه گاذشاتاه،  این طرح کینه
هزاران تظاهرکننده در میدان محمدمل ، در مرکز شهر ت نس، برای نمایاش 

های کارگری در د رٔه اناقاالب  دادن قدرت  که یادآ ر حرکت جمع  اتحادیه
ت نس ب د، تجمع کردند. شعارهای این تجمع بیانگر خشم   مازم ماردم در 

ها با د:  های خ دسرانه،   ی رش به آزادی مقابله با قدرت مطلق، دستگیری
"نه به حک مت مطلق یک نفره"، "به حک مت پلیس  پایان دهید"، "حملاه باه 

 های کارگری را مت قف کنید". اتحادیه
ها، اکن ن درگیری آشکار بین اتحادیٔه مم م  کارگران ت نس    پس از ماه

جمه ر، آغاز شده است. این تاناش باا تاحاکایام رژیام  قیس سعید، رئیس
استبدادی حاکم شدت یافته است، در حا   که به قدرت رسیدن قیس سعید 

گارایاان  نظم  ایجاد شده به دسات اساالم قرار ب د به ب  ۶۴۶۱ژ ییه  ۶۵در 
ا نهضه پایان دهد. )رج ع ش د به مقا ٔه امتصاب مم  م  با هدف حل نهای  

 ). ۱۱۱۰شماره  «نامٔه مردم»بحران سیاس  ت نس در 
اسفند، ن را دین تاب ب ، دبیرکل اتحادیٔه ماما ما  کاارگاران  ۱۶ر ز شنبه 

آرز ی ما شنیدن سسناانا  با د کاه »اش چنین گفت:  ت نس، در سسنران 
هاای رمازآ ا دی مالایاه  مردم ت نس را مطمئن   متحد کند، اماا باا پایاام

سسنان رهبر سندیکاهای کارگری ت نس متا جاه  «مان م اجه شدیم. اتحادیه
هاای  جمه ر ملیه مهاجران آفریقای ، ملیه اتحاادیاه اظهارات خصمانٔه رئیس

 ها ب د. کارگری، مسا فان سیاس ،   فعاالن انجمن
آمیز،    انگیز، تبعیض نفرت»مم م  کارگران ت نس سسنان   اخیرًا اتحادیهٔ 

پاایاان »را محک م کرد   خ استار  «هراس    نژادپرست  کنندٔه بیگانه تحریک
دادن ف ری به این کارزارها شد که بر شهرت    جاهت تاریسا  تا ناس اثار 

  گذارد. اکن ن اتحادیه کارگری، در حکم نیر ی ماردما  تاثابایات منف  م 
بین  شدن  نیسات، در  هایش پیش کننده، در م اجهه با مستبدی که  اکنش

ماا حااما  »گ یاد:  آید. ن را دین تاب ب  م  شرایط  ُپرمساطره به میدان م 
آمیز   مدن  هستیم. سالح ما استدالل   اقانااع اسات. ماا  مبارزٔه مسا مت

 «مسا ف خش نت   تر ریسم هستیم.
ا ملالا  پا ل  در نب د طرح پیشنهادی د  ت  که خ د گر گان فند ق بین

است، فدراسی ن اتحادیٔه کارگری در حال تهیٔه طرح  برای پایاان دادن باه 
بحران است. نشریات محل  سسنان سام  تحری، معا ن دبیرکل اتاحاادیأه 
مم م  کار ت نس، در حاشیه تظاهرات ر ز شنبه را چنین گازارش کاردناد: 

ش د  خامت ا ضاع اجتمااما  را  های  که در سراسر کش ر دیده م  جنبش»
اند که بر اثر تحامایال  های  کنند   خ استار کنار گذاشتن سیاست محک م م 

 .«ش د ما یات، به فقیر شدن مردم منجر م 
های کارگری خارج  که بارای  پس از ممن ع کردن  ر د نمایندگان اتحادیه

 ۷۷صفحۀ   ادامه  در حمایت از تظاهرات ر ز شنبٔه اتحادیٔه مم م  کارگران تا ناس دما ت شاده 



۷۰۴۷اسفند  ۲۲دوشنبه   ۷۷    ۷۷۱۱شمارۀ    

همان اندازه اهمیت  حل برای درگیری ر سیه   ا کراین برای چین به راه
ای مشابه در منطقه آسیا   اقیان سیه   دارد که تالش برای تکرار ر یار ی 

بیش از آنچه که در قاره ار پا  برای ایاالت متحده اهمیت دارد  با تأثیری حتا
 درجریان است.

    درحا   که ر سیه   چین، هر د ، در م رد نیاز به جهان  چندقطب  
ت افق دارند، ر یکرد چین در اینجا کاماًل متفا ت است. در جای  که ر سیه 

ها  مجب ر به مقا مت در برابر گسترش نات  از راه ز ر ب د، ر ش برخ رد چین 
همچ ن استراتژیست باستان  چین یعن  س ن تز  اجتناب کردن از ز ر 

جای تشکیل یک بل ک چین   ر سیه که مطمئنًا آمریکا را  است. چین به
بیشتر تحریک خ اهد کرد، با استفاده کردن از دیپلماس  از ر یار ی  

دنبال بازگرداندن سازمان ملل به مرکز ر ابط  کند   درم ض به اجتناب م 
 جهان  است.

دهد که چین نقش خ د را در مقام  طرح پیشنهادی فلح چین نشان م 
 گ های   گ ، تسهیل گفت بیند: حمایت از گفت یک قدرت بزرگ چگ نه م 

ای چین پیشنهادی جدی برای پایان دادن به  فلح. طرح د ازده ماده
همان اندازه نیز در پ  بسی  کش رهای "جن ب جهان "    ها   به درگیری

س ی درگیری  پیر زی بر ار پا است   این درست در زمان  است که نات  به
های جهان    سازمان  ر د   اساس همکاری مستقیم با ر سیه پیش م 

 کند.   ملل را تهدید م 
 

 جلب قمایِت جمانی  ر   "صلح" 
رهبری ایاالت متحده درنتیجٔه مقا مت  طرفداران جنگ سرد به

کش رهای "جن ب جهان " در پی ستن به یک  از د  طرف درگیری با یک 
های ممتنع  اند. پس از یک سال الب  کردن، در تعداد رأی مانع ر بر  شده

سازمان ملل تغییر اندک  ایجاد شده است.  الدیمیر ز نسک ، برای جلب 
کش رهای درحال ت سعه زیر من ان دفاع از افل اساس  سازمان ملل ذیل 

خ اهد به ا  تسلیحات  ها م  کند   از آن حق حاکمیت کش رها ممل م 
فصل    کند، تعهد سازمان ملل به حل اهدا کنند. آنچه ا  فرام ش م 

 گ  است. تبدیل سازمان ملل به میدان نبرد  ها از طریق گفت اختالف
طرزی خطرناک اساس این سازمان   ها" به ها ملیه خ دکامگ   "دم کراس 

های  رغم متفا ت ب دن نظام که برابر ب دن همه کش رها نزد آن به
 دهد. شان د یل  ج د آن است را در معرض خدشه   تهدید قرار م  سیاس 

های فزاینده برای تالش مشترک در کاستن از تأثیر  با ت جه به درخ است 
جنگ بر بهب د اقتصاد جهان  که پس از کر نا   اختالل در مرضٔه انرژی 

اند، طرح پیشنهادی چین  منابع ما     تجاری م اد غذای  فدمه دیده
حال چین  مین ممکن است در "جن ب جهان " طنین  رساتر پیدا کند. در

ای فراگیر مقصر  با ج د اینکه ار پا را در فراهم نکردن چارچ ب امنیت 
دنبال پیدا کردن هدف  مشترک برای امنیت د جانبه در  شناخته است، به

از ر ابط  )OSCE)راستای اهداف افل  "سازمان امنیت   همکاری ار پا" 
 کند. اتحادیٔه ار پا   ر سیه حمایت م 

چین نسستین قدرت بزرگ جهان  است که برای دستیاب  به فلح ]در 
های با ق ٔه فشار بر هر د  طرف  کند   با استفاده از اهرم ا کراین[ تالش م 

ترین  گذارد. تا زمان آغاز جنگ، چین که بزرگ درگیری تاثیر زیادی م 
شریک تجاری ا کراین ب د، ر ابط خ ب  با این کش ر داشت. استقبال 
محتاطانه کن ن  ز نسک  از دخا ت چین، نشان دهنده تمایل ا  برای دیدار 
با ش  جین پینگ است.  اقع گرای  چین ممکن است با اشتیاق ز نسک  

همه، پ تین نیز باید از برخ   برای مجازات ر سیه سازگار نباشد. بااین
 م اضعش ]در ا کراین[مقب نشیند.

هیچ فلح  ممکن نیست مگر اینکه هر د  طرف درگیری این  اقعیت را 
خ اهند باید چیزی بدهند.  بپذیرند که آماده باشند در ازای آن چه م 

های فلح   ضد جنگ باید از این ابتکار استقبال   حمایت کنند    جنبش
های  دیپلماتیک است   نقش چین  تص ر نکنند که چین فقط مشغ ل بازی

اکن ن به  در مقام میانج  فلح را نادیده یا کم بگیرند. فلح جهان  هم
 همبستگ  جهان  نیازمند است. 

 

 ادامۀ هانس مودرو، فرزند جمهورى دموکراتیک ...  ادامۀ طرح صلح چین براى اوکراین:

 ادامۀ واکنش اتحادیٔه عمومى کارگران تونس ... 

ت جیه گرایش استبدادی، خ دکامه،   حت  فاشیست  رژیم ]حاکم[ اسات. در 
مین حال، منحرف کردن ت جه مردم از مشکالت  اقع  این  حظه نیز ماطارح 
است؛ مشکالت  مانند فقر، بیکاری،   کمب د مایحتاج ا  یه. قیس سعیاد نایاز 

دهد. به گفاتأه  درست مانند برخ  از رهبران کش رهای ار پای ، آدرس غلط م 
ش د، در حاا ا  کاه در   ی، بدبست  ما از کش رهای جن ب فحرا ناش  م 

کنند. این در حاا ا   هزار نفر از اها   آن کش رها زندگ  م  اینجا فقط چند ده
هزار ت نس  کش ر خ د را ترک کردند تا از ۰۵، بیش از ۶۴۶۶است که در سال 

راه ایتا یا یا فربستان به ار پا بر ند. ما در  اقع شااهاد باازگشات دردنااک تاز 
جایگزین  بزرگ اریک زم ر )راست افراط  فرانس ی( هستیم. جاای تاعاجاب 

جمه ر ت نس اساتاقاباال  نیست که ا  نسستین کس  ب د که از سسنان رئیس
 کرد.
 

سا و    د.   کنش جامعٔ  مبدنبی   ین سخنر نی قیس سعید  ی
 چگ ن    ده  ست؟

سابقه ب د. این دیدگاه نژادپرستانه، حداقل به ف رت رسم ، در  بله کاماًل ب 
جمه ر یا حت  ماقاام  سابقه است. در تاری  ت نس هرگز هیچ رئیس ن ع خ د ب 

داری را  غ  کارد.  برده ۱۸۰۲رسم  چنین سسنان  نگفته است. ت نس در سال 
داند. همچنین، بسش  از جاماعایات   ما قان ن  داریم که نژادپرست  را جرم م 

مال ه، بایاد گافات کاه ایان  اند. به پ ست کش ر در جن ب   سایر مناطق سیاه
کنایام. چاناد  سسنران  از قبل تهیه شده ب د. ما از بیان این م ضع تعجب نم 

شا د    های اجتامااما  پاساش ما  ای است که این م ض ع در شبکه هفته
دانایام کاه ماهااجاران  جمه ری نیز در همین د ره به آن پرداخت. م  ریاست

اند. این اظهارات نژادپرستانه پس از دیادار  جن ب فحرا از ا جزایر   ما   آمده
چند هفته پیش  زیر کش ر ایتا یا از ت نس مطرح شد. ماا اطاالع داریام کاه 
ت افق  ف رت گرفته است که ت نس به ایفای نقش پلیس منطقه ادامه دهد تاا 

خا رد.  از مرزهای کش رهای جن ب ار پا محافظت کاناد. کسا  گا ل ناما 
اند. در نهایت، ایان  های جامعٔه مدن  این کارزار را قاطعانه محک م کرده سازمان

سسنران  نژادپرست  تحمیل شده به مهاجران در کش رهای ار پای  را ت جیه   
 کند. انگیز راست افراط  همس  م  خ د را با تزهای نفرت

دهد که ا  در  ر شن  نشان م  گیری  اداشت. این به مند م در  را به کناره هدف
 مش  حزب اند هگین ب ده است. های اخیر از س گیری خط سال

هاای چاپ    مشارکت   حض ر فعال  ا  در ر یدادهای همبستگ  با جنباش
اش جایگااها  ماهام داشات هاما اره ماایأه  ا ملل  که در زندگ  کارگری بین

 یژه حمایت ا  از ک با که بارها از آن کشا ر  خشن دی   د گرم  همگان ب د، به
نشان همبستگ  ک با به ا  امطا شد. آخرین  ۱۰۰۸/    ۶۴۱۰دیدار کرد. در سال 

های ما   به آم زشگاه "تااماارا با ناک"  آرز ی ا  در زادر زش این ب د که کمک
(Tamara Bunke( .اقع در ایا ت مایابک ، ک با، داده ش د  

از بریتانیا دیدن کارد   باه  ۱۰۸۰/    ۶۴۴۵م در  برای نسستین بار در سال 
اش برای دیدار از کش ری که مارکس   انگلس بسیاری از کارهاای  آرز ی دیرینه

پیشگام خ د را در آنجا انجام دادند جامه ممل پ شاند. در آن سال، ساسانارانا  
گیت" از س ی ا  ایراد شد. در این دیادار،  ساالنه بر مزار مارکس در آرامگاه "های

خ اه بریتانیا، ساپاس از  ا  از دفتر ر زنامٔه "م رنینگ استار"، ر زنامه چپ   ترق 
 ۱۰۰۶/    ۶۴۱۰کتابسانه یادب د مارکس بازدید کرد. یک باار دیاگار در ساال 

 سسنران  ساالنه بر مزار مارکس را ا  ایراد کرد.
های آخر زندگ    که  ت سن، در بررس    پارداخاتان باه  م در  حتا در سال

مندی از خا د نشاان  های پیچیده، ت انای  سترگ   ارزش ها   پرسمان م ض ع
ا ملل  طباقاه کاارگار  های جنبش بین ها   آرمان داد. زندگ  ا  بر بهترین ر ش

است ار ب د. یادش هم اره گرام  خ اهد ماناد. حضا رش در ر زگاار ماا ماایأه 
سربلندی   افتسار است. هانس مزیز، بابت همه کارهاایا  کاه اناجاام دادی 

 سپاسگزاریم.
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اسفندماه  ۱۶ای در ر ز  "جن  کلگ"، محقق مطلع در رابطه با تح الت چین، در مقا ه
های  را که چین در کنار ر سیه ایستاده است یا  ها   افترا ن یسد: "ما باید تهمت امسال م 

نح ی  اقع  نقش چین را در مقام  دهد، نادیده بگیریم   به حت  به این کش ر اسلحه م 
های بزرگ بپذیریم. یک راه حل سیاس  مادالنه   پایدار  یک میانج  فلح بین همه قدرت

 س د چین است. بیش از همه به
نسستین سا گرد تهاجم ر سیه به ا کراین با د  پیشنهاد مهم همراه ب د: یک ، فد ر 

ای دیگر در مجمع مم م  سازمان ملل که از س ی ا کراین   با مش رت  قطعنامه
ای از س ی چین. درخ است  متحدانش تهیه شده ب د   دیگری طرح فلح  د ازده ماده

 بس   رمایت افل حاکمیت منش ر سازمان. آتش
ط رمشسص  قطعنامه سازمان ملل خ استار خر ج ف ری نیر های ر سیه است،     به

رأی  ۰۶رأی م افق،  ۱۰۱آ ر با  خ استار گفتگ های فلح نیست. این قطعنامه غیرا زام
های پیشین سازمان ملل در  گیری تص یب رسید. همانند رأی رأی مسا ف به ۱ممتنع،   

م رد ا کراین، کش رهای بزرگ درحال ت سعه رأی ممتنع دادند. هند، چین، پاکستان، 
بنگالدش، ایران، ک با،   بیشتر کش رهای آسیای مرکزی   حد د نیم  از کش رهای 

 نیز از این قطعنامه حمایت نکردند.   آفریقای 
طرح چین به خطر "از کنترل خارج شدن" این درگیری   حت  احتمال استفاده از 

دهد. با ت جه به  ای هشدار م  های هسته خطر انداختن نیر گاه ای   به های هسته سالح
ترین جنبه این درگیری است، در کمال تعجب تنها یک  از  این نکته که این امر خطرناک

های مهم سازمان ملل است. طرح چین همچنین با پذیرش این امر که باید به  نگران 
خ اهد هرچه ز دتر  ها ت جه ش د از هر د  طرف درگیری م  های مشر ع همه طرف نگران 

برای از سرگیری مذاکرات فلح با "حرکت کردن در یک جهت" تالش کنند. طرح چین 
ای است که از طرف ش رای امنیت  جانبه های یک همچنین در پ  پایان دادن به تحریم

اند   این ش را مسا فتش را با استفاده کردن از  سازمان ملل نیز غیرقان ن  شناخته شده
 کند. های سیاس " ابراز م  منز ٔه "ابزار یا سالح  برای رسیدن به هدف اقتصاد جهان  به

ت اند به  ا کراین تنها م   جانبه قطعنامه سازمان ملل متحد درباره درحا   که ر یکرد یک
ت اند تعیین کنندٔه چارچ ب   ط الن  شدن یک جنگ کمک کند، طرح پیشنهادی چین م 

 آمیز باشد.  حل  مسا مت س ی راه  گ ها به جهان  برای هدایت گفت
اش با این ق انین کاماًل  چین هیچ مشکل  با ق انین جهان  ندارد   طرح پیشنهادی

های  مطابقت دارد. مشکل، در نح ٔه استفاده از این ق انین است: این امر بستگ  به قدرت
ر ی  های درگیر کمک کنند تا "در را به بزرگ جهان  دارد که همکاری کنند   به طرف

ای مبهم )یا حتا پ چ(،  های ضد چین  طرح چین را برنامه حل  سیاس  باز کنند." رسانه راه
آمیز به کش رهای درحال  غیر فادقانه،   با هدف نمایاندن چین در مقام قدرت  فلح

فرد، م رد انتقاد  ای منحصربه هراس " در حکم  یژگ  نژاد پرستانه-ت سعه   اشامٔه "چین
 دهند.  قرار م 

    اگر جزییات این پیشنهادهای چین کاف  نباشند، منتقدان طرح چین نه از چین   
 مشسص ارائه کند.  حل  راه یا  خ اهند که نسسه نه از هیچ قدرت دیگری نم 

امتباری چین  هیچ مدرک    با هدف ب  اکن ن با ب ق   کرنا   ب  افر زان غرب  هم جنگ
کنند که چین درفدد تح یل تجهیزات نظام  به  ، ادما م  در مقام یک میانج  برای فلح

ر سیه است. ب ریس جانس ن هفته گذشته در پار مان هشدار داد که "اگر کس  در م رد 
تأمین تسلیحات به ا کراین تردید دارد، تنها کاف  است ببیند که چین چگ نه برای تسلیح 

 ش د." ها آماده م  ر س
 

 طرفِی چین مسئلٔ   ی
 

/ ۶۴۶۶چین با پایبندی به ت افق "د ست  بد ن محد دیت" ف ریٔه 
فراحت محک م  تهاجم ر سیه را به ۱۰۴۱اسفندماه  -بهمن

شده این کش ر ممکن است زیر سؤال قرار  طرف  امالم کند. ب  نم 
فراحت امالم  همه، از همان ابتدای درگیری چین به این گیرد. با

خ اهان  کرد که  ضعیت کن ن  جنگ "آن چیزی نیست که ما 
ای خاص  های ما   دیدنش باشیم". در ر ز د م تهاجم، محد دیت

اممال شد    انگ ی ،  زیر ام ر خارجه  قت، برای ت ضیح دیدگاه 
چین با همتاهای خ د در فرانسه، بریتانیا،   اتحادیه ار پا تماس 

 تلفن  برقرار کرد.
ای پیشنهادی  نظرهای ا  که اکن ن در طرح د ازده ماده نقطه

تفصیل بیان شده است این ب د که حاکمیت   تمامیت ارض  همه  به
کش رها باید محترم شمرده   محافظت ش ند   با ت جه به پن  بار 

های امنیت  مشر ع  س ی شرق، باید به خ استه ت سعٔه مت ا   نات  به
های انسان  در مقیاس  درست  رسیدگ  ش د   از بحران ر سیه به

ها  بزرگ باید جل گیری کرد. ا   یت افل  این ب د که همه طرف
داری کنند.  انگ ی  اظهار داشت چین از گفتگ    مذاکره  خ یشتن

 هرچه ز دتر   مستقیم بین ر سیه   ا کراین استقبال خ اهد کرد.
 یژه با در نظر گرفتن ر ابط چین با ار پا، چین را  اقدامات پ تین، به

های  بسیار  در م قعیت  نامناسب قرار داده است. چین تالش
منظ ر مشارکت با ار پا در مقام حائل  در برابر تشدید جنگ  به

ها از چین  اقتصادی ایاالت متحده انجام داده است. اکن ن ار پای 
شان در ا   یت  خ اهند در م رد جنگ ا کراین که برای م 

جا  های  به حال چین د یل گیری کند. درمین قرار دارد م ضع  مطلق
کیل متری    ۰۰۴۴برای نرنجاندن ر سیه دارد مانند داشتن مرزی 

های  خاص از تجا زهای گذشته ر سیه به چین  همچنین تجربه
ر سیه  ۱۶۸۰/ ۱۰۴۰تر ب د ) جنگ  زمان  که کش ری بسیار ضعیف

۱۰۲۰  ژاپن در خاک چین   درگیری مرزی چین   ش ر ی در سال 
ش د برای مادی شدن ر ابط میان این د   (. یادآ ری م ۱۰۰۸/ 

ها    سپس برای تق یت مشارکت آن۱۰۲۸/  ۱۰۸۰کش ر تا سال 
 انجام رسیده است. تالش زیادی به

حال، چین با داشتن مرز مشترک با افغانستان   کره  درمین
های   شما  ، در پ  گسترش همکاری با ر سیه است که نگران 

ثبات  در هر د  منطقه آسیای  مشابه همدیگر در م رد گسترش ب 
مرکزی   شمال شرق  دارند. بد ن شک دشمن  آمریکا هر د  

کند.  تر م  هم نزدیک طرف را به

 طرح صلح چین براى اوکراین:
 جاى رویارویى  هاى بزرگ به همكارى قدرت

  ۷۷ ادامه  در صفحه 


