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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !
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ـــان کن ــی ــن ل ـب ــی ه و ـس ـی روـی  واردات ـب
ـصـــوالت ـح ه ویژه ـم کاالهـــای خـــارـجـی ـب
کـشاورزی و ـغذاـیی ـتوـسط ـتـجار ـعـمده، ـسـبب
رش اـضـمالل ـبـخش کشـاورزی کشـور و گـسـت
اـیـیان گردـیده دردـناک ـفـقر و ـتـیره روزی روـسـت

است.
ـبرـخی ـمـطـبوـعات و ـخـبرگزاری ـهای ـجـمـهوری
ار اه سـال جـاری اـخـب اـسالـمی در اواـسط دی ـم
شـر ـت ـن ران را ـم ـبه اـی د پـن ـی وـل وط ـبه کاـهش ـت رـب ـم
راتژیک اـخـتـند . پـنـبه یکی از ـمـحـصوالت اـسـت ـس
ـتـلف از ـاـیع ـمـخ ـن ی ـشـود و در ـص ـمحــسـوب ـم
ای وـسـیع دارد. کاـهش ردـه اـجی کارـب ـس ـجـمـله ـن
وـجـهی ـبه کشـاورزان ـبه و ـبی ـت ـطح کـشت پـن ـس
ار پر اـهـمـیت ـسـی ده اـین ـمـحصـول ـب ـن د کـن ـی وـل ـت
گوـیای وـضـعـیت ـحاکم ـبر اـقـتـصاد ـمـیـهن ـماـست
ن ـد، اـی ت جــدـی ـدن دوـل ـا روی کار آـم که ـب
وـضـعـیت ـبه ـسرـعت وـخـیم ـتر ـمی ـشود و کـشور
ی ـارـج ـای ـخ ـیـش از پـیـش ـبه واردات کاالـه ـب
ـسـته ـمی گردد. در اـین زـمـیـنه ـبه گزارش ـخـبر واـب
ر ال ، دـبـی ـس اه اـم ارـیخ 23 دی ـم ر ـبه ـت گزاری ـمـه
انـجـمن ـصـنـفی پـنـبه پاکـتی اـعالم داـشت :  «ـمـطاـبق
ال دای ـس ـت اورزی از اـب اد کـش ار وزارت ـجـه آـم
ـبه وارد کـشـور ش از 11 ـهـزار ـتن پـن ـجـاری ـبـی

 باالخره پس از هفته های تنش در عرصه بین
ـسـتی از اـلـی اـنه امپرـی ای زورگوـی دـه دـی ا ـتـه اـلـمـلـلی، ـب
ـیـاـست ـبـازی ـهـای ـنـاـبـخـرداـنه ـسـران ـسـوـیی و ـس
ارتجاع از ـسوی دیگر مسأله گزارش پروـنده هسته
ان ـمـلل ـمـتـحد از ازـم ورای اـمـنـیت ـس ران ـبه ـش ـیی اـی
ای اروپاـیی ورـه ورای کـش دگان ـش اـیـن ـم ـتـصوـیب ـن
ا در پی رگزاری ـه ر اـساس گزارش ـخـب گذـشت. ـب
ـنـشـست پـنج کـشور ـعـضو داـیـمی ـشورای اـمـنـیت در
ـلـندن، ـسه دوـلت اروپاـیی ـبرـیـتاـنـیا، ـفراـنـسه و آـلـمان،
س ادـیه اروپا، از رـئـیس آژاـن دگی از اـتـح اـیـن ـم ـبه ـن
ورد آن د در ـم واـسـته اـن رژی اـتـمی ـخ ـبـین اـلـمـلـلی اـن
ـبـخش از ـفـعاـلـیت اـتـمی اـیران که ـممکن اـست ـجـنـبه
ـتـسـلـیـحاـتی داـشـته ـباـشد گزارـشی ـبه ـشورای اـمـنـیت
اس ـهـمـین ر اـس د. ـب رـضه کـن د ـع ان ـمـلل ـمـتـح ازـم ـس
ز در اـین زـمـیـنه ا دوـلت روـسـیه و چـین ـنـی گزارش ـه
ـبا ـسه کـشور ـفوق ـبه ـتواـفق ـهای ـضـمـنی رـسـیدـند. به
ان گاردـین ـسی زـب ـی اـمه انگـل وـجب گزارش روزـن ـم
ـیه ـبـا اـین ـخـواـست اوالٌ ـشـرط ـتـواـفق دوـلت روـس
رای دوـلت روـسـیه و اـهه ـب رـجه یک ـم ـتـعـیـین یک ـف
وده اـست، و ران ـب ا دوـلت اـی ذاکره ـب چـین ـجـهت ـم
ـثاـنـیاٌ اـینکه به ـجای ارـجاع رـسـمی پروـنده اـیران ـتـنـها
ـمـلـلی ـبه شـورای ـین اـل گزارـشی از سـوی آژاـنس ـب
اـمـنـیت ـتسـلـیم ـشود.  در پی اعالم اـین ـخـبر ـهمچـنـین
ـنـدگی دوـلت ـمـاـی ـیـأت ـهـای ـن گزارش ـشـد که ـه

روسیه و چین به تهران سفر کردند.  
ـوری ـمـه ـارـجه ـج ـرـخ تکی، وزـی ـر ـم ـوچـه ـن ـم
اـسالـمی ـنـیز ـخاـطر ـنـشان کرد که «گزارش» پروـنده
ـنـای ـیت ـبه ـمـع ـن ـته ای کـشـورش ـبه ـشـورای اـم ـس ـه

«ارـجاع» اـین پروـنده ـنـیـست و ـتوـضـیح داده که ارـجاع
پروـنده به مـعنی آن است که ـموـضوع دیگر در آژاـنس
ورای ود و ـش ررـسی ـنـمی ـش رژی اـتـمی ـب ـبـین اـلـمـلـلی اـن
ـصـمـیم ران ـت ا اـی رخـورد ـب اره ـنحـوه ـب اً درـب اـمـنـیت رأـس
ورای اـمـنـیت ـبه اـین ا گزارش ـبه ـش د گرـفت اـم خـواـه
م گـیـری ـی ـم ـص ـنی اـست که پروـنـده اـیـران ـبـرای ـت ـمـع

مجدداً به آژانس بازگردانده می شود.
ا اـصـله ـب اع ـبالـف ران ارـتـج ر ـس در پی اـعالم اـین ـخـب
ای ده ـیی کشـورـه ـن ری هـای ـتحـریک کـن وـضع گـی ـم
واـفق ران از ـت اروپاـیی و آمـریکا را ـبه خـارج شـدن اـی
ر اـساس گزارش پایگاه د. ـب دـید کردـن ـهای گذـشـته ـتـه
ـبه ارـشـن ـسه ـعـلـنی روز چـه ان ـجـل روز» در پاـی ری «اـم ـخـب
ورد ـیه 212 ـتن از اـعضـای ـمـجـلس در ـم اـن ـی ـمـجـلس  ـب
ـتـحوالت اـخـیر پروـنده ـهـسـته ـیی اـیران، ـقراـئت ـشد. در
ـتـهـا ـبـر اـسـاس ـیه آـمـده اـست ـکه «ـحـقـوق ـمـل ـیـاـن اـین ـب
موازین بین المللی در همه زمینه ـها یکی از مهم ترین
اـنی اـست ـکه ـبه دور از روز ـجـه اـمـعه اـم ای ـج ارـه ـهـنـج
ورد د ـم اـی زرگ ـب ای ـب درـتـه ای ـق ارـه ـش دات و ـف دـی ـتـه
ز ـی ای ـصـلح آـم اـلـیت ـه رد. ـفـع رار گـی دام ـق رام و اـق اـحـت
اـمه «ان.پی.ـتی» و ـهـسـته ـیی در چارچوب ـماده 4 ـعـهدـن
ای ورـه ـسـلم ـهـمه ـکـش اـمه آژاـنس ـحق ـم اـسـن اده 3 اـس ـم
ـعـضو اـین دو ـمـجـموعه ـشـناـخته ـشده و ـمـهم ـبـین اـلمـلـلی
زرگ اـیـندگان ـمـلت ـب ا ـنـم زاـید: «ـم اـنـیه ـمی اـف اـست.»  ـبـی
اـیران به دوـلت ـهـشدار ـمی دـهـیم ـکه ـحق ـندارد درـباره
اـمـله ـکـند و ا ـهیچ ـقدرـتی ـمـع ـحـقوق ـمـسـلم ـمـلت اـیران ـب
اـین ـحق را ـفدای زورگوـیی ـنـماـید و در ـصورت چـنـین

هم میهنان گرامی!
ا ـیورش ـخـشن ـبه زدوران اـمـنـیـتی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب ـم
واده اـن ارز و ـخ ـب ا کارگر ـم د صـدـه رکت واـح کارگران ـش
تگـیـر و رواـنه شکـنـجه گاه�ـهـا کردـنـد. ـبـر ـشـان را دـس ـهـاـی
ـیه «سـنــدیکای کارگران شــرکت واحــد اســاس اـطالـع
اه ـشـتم ـبـهـمن ـم ـبه ـه ـن ران و حـوـمه»�روز ـش راـنی ـتـه وـس وـب اـت
وران اـم اـبـقه ـم ا ـهـجوم ـبی ـس رده کارگران «ـب اـعـتـصاب گـسـت
ـیه ر اسـاس ـهـمـین اـعالـم رو شـد.» ـب وری اـسالـمی روـب ـجـمـه

ـاالن�کارگری ـع ـازل ـف ـن ـبل ـبه ـم م از ـشب ـق گزمگان رژـی
ـیورش ـبرده و ـحـتی ـفرزـندان ـخردـسال آـنان را ـهم ـبه زـندان
ار وز آـم ادی که ـهـن داد زـی د: «ـتـع زاـی د. اـعالـمـیه ـمی�اـف ردـن ـب
ود را ـش ر�ـمـی ا ـنـف دـه ر ـص اـلغ ـب ا ـب ـطـع دارـیم وـلی ـق را ـن دـقـیق آـن
دـستگـیر کردـند، تـعدادی از ـهمکاران ـما را ـبه زور کتک و
دادی از د، ـتـع ا کردـن وس ـه وـب دن�اـت ور ـبه راـن د ـمـجـب دـی ـتـه
راـنـندگان ارگاـنـهای ـنـظاـمی را ـبه ـخدـمت گرـفـتـند و ـهزاران
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ـشده و پـیش ـبـیـنی ـمی ـشود روـند واردات ـهمچـنان اداـمه ـیاـبد
در ـحال ـحاـضر ـقـیـمت پـنـبه ـمـحـلوج در ـمـقاـیـسه ـبا ـمدت ـمـشاـبه
سال گذشته حدود 12 درصد کاهش یافته است و کشاورزان

در وضعیتی نامناسب قرار گرفته اند.»  
ـمن مـاه ، ـمـدیـر عـاـمل بـر دیگری ـبه تـارـیخ 2 ـبـه در ـخ
اـخت ، وی سـاـله را روـشن ـس ای دیگر ـم ـبه، زواـی دوق پـن ـصـن
ای ـبـحراـنی ـشدن ـصـنـعت پـنـبه و ـشان کرد:   «در راـسـت اـطر ـن ـخ
ده ـسـطح کـشت ال آـیـن اورزان ـس والن ، کـش ـسـئ وـجـهی ـم ـبی ـت
پـنـبه را ـتـغـیـیرـخواـهـند داد ، ـعدم ـحـماـیت دوـلت از کـشاورزان
ـبه کار ـمـوـجب ـفـقـر گروه ـبـزرگی از آـنـان ـشـده و دیگر پـن

رغبتی برای تولید این محصول نمانده است.»
اکـنون اـین ـمـقام ـمـسـئول سپس اـضاـفه ـمی کـند:  «دوـلت ـت
ـبه و د پـن ـی وـل ـنه کـشت و ـت ـی ـتی در زـم اـست ـحمـاـی ـی ـنهـا ـس ـنه ـت
ر در اـخـی ا ـت ـبه کاران اراـیه نکرده ـبلکه ـب شکالت پـن کاـهش ـم
ی ، ـن ـی ضــم ـبه ـت ـد پـن ـرـی ت ـخ ـاـب ـاورزان ـب پرداـخت پول کـش
ـمشکالت را چـند ـبراـبر و زـندگی روـسـتاـئـیان را دـشوار ـساـخـته
ـبه در سـال ـطح زیـر کـشت پـن وـجه ـبه کاـهش ـس ا ـت اـست و ـب
آینده به صنایع نساجی باید پنبه وارداتی را با قیمت گرانتر و

با احتساب هزینه حمل و نقل خریداری کنند.»
اـین وـضـعـیت اـلـبـته اـتـفاـقی ـنـیـست . کاـهش ـنرخ ـبـهره ـبانکی ـبه
ت ـاـست دوـل ـی ـاـبه ـس ـن ـودـجه و ـب ـدرج در الـیـحه ـب ـن روش ـم
ـده و دالالن ـم ـار ـع ـرای ـتـج ن امکان را ـب ـمـدی نژاد ، اـی اـح
ا کـسب دون دغـدـغه ـب از و ـب ا دـست ـب ا ـب د ـت راـهم ـمی کـن ـف
ر ـشدت و ـسرـعت واردات کاال ـبه کـشور انکی ـب ارات ـب اـعـتـب
ـبـیـفزاـیـند که اـین اـمر ـسـبب ـناـبودی کـشاورز و کـشاورزی ـمی
یـاـست ـبه، صـدهـا دـهقـان چای کارـبـا ـس گردد. ـعالوه بـر پـن
اـتـخاذ ـشده ـتوـسط دوـلت اـحـمدی نژاد ـبه ـخاک ـسـیاه ـنـشـسـته
ه ه چایکاران در اواـسـط دی ـمــاه ـب ـحــادـی ـس اـت اـنــد . ریــی
ـتـاـسـفـاـنه ـعـلی رـغم ـمـذاکرات ـبـرنگاران اـعالم داـشت:  «ـم ـخ
ـصورت گرـفـته ـبا مجـلس ـشورای اـسالـمی و ـسازـمان ـمدـیرـیت
والن در ـسـئ داـمی از ـسوی ـم اکـنون ـهیچ اـق اـمه رـیزی ، ـت رـن و ـب
ـته ، در صـورت اداـمه دات صـورت نگرـف ـجـهت اجـرای ـتـعـه
ده ـهیچ ـن وـجـهی ـبه کشـاورزان در سـال آـی شکالت و ـبی ـت ـم

کشاورزی وارد باغ چای نخواهد شد.»
ـضـور یکی از ـعـلت ـهـای اـصـلی ـعالوه ـبـر واردات چای ـح
ازار ده ـنرخ ـبرگ ـسـبز چای در ـب دالالن ـبه ـعـنوان ـتـعـیـین کـنـن
اغ ار ـب ر هکـت ز چای از ـه د ـبرگ ـسـب وـلـی اـبت ـت اـست. دالالن ـب
د در اورزان ـمی پردازـن ان پول ـبه کـش وـم زار ـت دود 100 ـه ـح
ـحاـلی که ـنرخ ـتـضـمـیـنی ـخرـید آن ـتوـسط دوـلت ـحدود 660
س اـتحـادـیه چایکاران ـته رـیـی ـهـزار تـومـان اـست. اـمـا ـبه گـف
قـیـمت تـمام ـشده ـتوـلـید اـین مـحـصول از ـهر هکـتار مـعادل 700
ـبق گزارش ـاـست که ـط ـنـج ـاـلب اـی ـان اـست. ـج ـوـم ـزار ـت ـه
ـخـبرگزاری مـهر، در ـبودجه ـسال 85، ـیاراـنه ـساـمان دـهی اـمور
ـته اـست و اـین اـف ال کاـهش ـی ارد رـی ـی ـیـل چای ـبـیش از 280 ـم
ان چایکار ـنـیـست. گـفـتـنی اـن دگی دـهـق ودی زـن اـب زی ـجز ـن چـی
ر ـمجـاز ـی اچاق و واردات چای از اسکـله هـای ـغ اـست که ـق
ـیـاد ـغـدـیـر ، سپاه ـن ی ـبـرای ـنـهـادـهـاـیی چون ـب ـت نگـف ـسـود ـه
رگزاری داد ـخـمـیـنی داـشـته و دارد. ـخـب داران و کـمـیـته اـم پاـس

مـهر در ـتاریخ اول بـهـمن ـماه در ارـتـباط ـبا ـبازار ـمرکـبات ـنوـشت:  «پاـیـین ـبودن ـقـیـمت ـمرکـبات به دـلیل
واردات این محصول موجب رکود بازار شده است.»

ازار ون در ـب امپـس ال ـت ون ـقـیـمت پرـتـق ان ـتنکاـبن اکـن رـسـت اورزی ـشـه اد کـش ـبه گـفـته رـیـیس اداره ـجـه
اورزان در ا اـین ـمـحـصول را از کـش رـه ا و ـسـلف ـخ ا واـسـطه ـه ان اـست، اـم وـم وـیی 350 ـت داـقل کـیـل ـح
حدود 70 تا 90 تومان خریداری می کنند و تا به حال به اعتراض کشاورزان هیچ مرجعی رسیدگی
نکرده اـست. عالوه ـبر اـین اـیـسـنا در ـتاریخ 2 ـبـهـمن ـماه گزارش داد، ـصدـها کـشاورز اـسـتان ـفارس، ـبه
ـشـتی ا وـضـعـیت دـشوار ـمـعـی ا، ـب اغ ـه ا زدگی ـمـحـصوالت ـب ر ـسرـم ر اـث اـطق داراب و ـجـهرم ـب ویژه در ـمـن
ات رکـب ارت وارده ـبه ـم ـس زان ـخ ان داراب ـمـی رـسـت اورزی ـشـه اد کـش ار ـجـه د. ـطـبق آـم ده اـن رو ـش روـب
داراب در مجـموع 11 ـمیلـیارد ـتوـمان اـست. یکی از کـشاورزان در این ـخـصوص به ـخـبرنگاران ـخاـطر
ده اـست. ا از ـهم پاـشـی دگی ـم ده، ـبلکه زـن اـم ـی ارات ـفـقط ـبه ـمـحصـوالت وارد ـن ـس اـخت:  «ـخ ان ـس ـش ـن
ـتاکـنون ـهیچ ـتـضمـیـمی در ارتـباط ـبا اـین دهـقاـنان وـتاـمـین ـحداـقل ـماـیحـتاج آنـها اتـخاذ ـنـشده اـست.»  در
اـبق اـین ـط اـخت، ـم ر ـس ـش ـت ـن ور و ـقـیـمت آن را ـم از در کـش د پـی وـلـی ا، وـضـعـیت ـت ـسـن گزارش دیگری اـی
ان، رـقی ، زـنـجان ، اـصـفـه اـیـجان ـش ای آذرـب ان ـه ان اـسـت اـن از را از دـهـق ا و دالالن پـی گزارش، واـسـطه ـه
ا اـحتکار و ـخوزـسـتان و ـسـیـسـتان و ـبـلوچـسـتان ـبه ـقـیـمت کـیـلوـیی 50 ـتوـمان ـخرـیداری کرده و سپس ـب
کـمـبود آن ـبه ـصورت ـمـصـنوـعی در ـبازار ، پـیاز را ـبه ـقـیـمت 700 ـتوـمان ـبـفروش ـمی رـساـنـند.  وزارت
اذ کرده اـست. ـبه از اـتـخ ول پـی ـیـنه ـمـحـص ـشـخـصی را در زـم اـست ـم دی نژاد ـسـی ازرگاـنی دوـلت اـحـم ـب
از دارای ازرگاـنی اـعالم داـشت:  «پـی وـمی وزارت ـب اه رواـبط ـعـم ارـیخ 2 ـبـهـمن ـم ا ـبه ـت ـن ـس گزارش اـی
ـمشکالـتی اـست و ـما ـتالش ـمی کـنـیم ـقـیـمت پاـیـین ـبـیاـید، در ـغـیر اـین ـصورت اگر ـقـیـمت پاـیـین ـنـیاـید،
اـجازه ـمی دـهـیم واردات اـنـجام ـشود ـتا ـقـیـمت ـنشکـند.» آـیا اـین ـسـیاـست چـیزی ـجز ـتاـمـین ـمـناـفع ـتـجار
ـعـمده و دالالن اـست وزارت ـبازرگاـنی ـبا پاـیـمال کردن حق دهـقاـنان، ـمـنافع کدام الـیه ـها و ـقـشرـها را

مورد حمایت قرار می دهد؟!
ا ـهر روز ـفـقـیرـتر ـمی ـشوـند و ـتوـلـید کـشاورزی رو ـبه اـنان ـمـیـهن ـم در ـساـیه چـنـین ـسـیاـست ـهاـیی، دـهـق
اـضـمـحالل ـمی رود و اـین ـهـمه ـماـجرا ـنـیـست، ـبر پاـیه ـبرـناـمه ـتوـسـعه و ـبرـناـمه چـشم اـنداز ـتوـسـعه ـبـیـست
ـساـله و الـیـحه ـبودـجه ـیی که دوـلت در اـین چارچوب ـتـهـیه کرده ـبـخش کـشاورزی ـقرار اـست ـمـطاـبق
ـخواـست و اـسـتاـنداردـهای ـسازـمان تـجارت جـهاـنی ـساـمان دـهی گردد. ـعـباس رـجاـیی ـعـضو کـمـیـسـیون
ام ـبـخش ـخصـوـصی در رـشـته ـم ام و ـت اـستگذاری ـت ـی ار ـس ـت دی پـیش خـواـس کشـاورزی ـمـجـلس چـن
د،  80 ذکر گردـی د وی ـمـت اـمـی د ـن د ـش واـه را ـخ زودی اـج رح دوـلت که ـب د و آن را ـط اورزی ـش کـش
ا 80 درـصد کار در رد اـم وـسط ـبـخش ـخـصوـصی ـصورت ـمی گـی اورزی ـت د ـبـخش کـش وـلـی درـصد ـت
ـتفـاده از ظـرـفـیت هـای ـبخـش ـخصـوـصی ا اـس ـتی اـست. دوـلت درصـدد اـست ـب ار ـبخـش دوـل ـی ـت اـخ
کارـهاـیی را ـبه آن ـبسپرد که ـجـهاد کـشاورزی و وزارت کـشاورزی ـبه کارـهای دیگر ـمـشـغول ـشوـند،
حضور بخش خصوصی مورد نظر و خواست سازمان تجارت جهانی است و ما در این مسیر حرکت
ـمی کـنـیم   ـبر پاـیه چـنـین ـسـیاـست ـهاـیی اـست که ـشاـهد ـفروپاـشی ـجدی ـتوـلـیدات ـبـخش کـشاورزی و
ـفـقر و ـتـیره روزی دـهـقاـنان  ـهـسـتـیم. در اـین ـباره ـمـعاون وزـیر ـجـهاد کـشاورزی اـعـتراف ـمی کـند:  «در
ا وـجود ا ـبه چـشم ـنـمی ـخورد، ـبیکاری گـسـترده در روـسـت اـمه چـهارم ـتوـسـعه نگاه روـشـنی ـبه روـسـت رـن ـب
ا و ـتـبدـیل ـهـنـجار ـبه رـه ان ـبه ـشـه اـیـی اـجرت روـسـت اـعث ـمـه اـیی و کـشاورزی ـب وـسـعه روـسـت دارد، ـعدم ـت

ناهنجار شده است.»
اـست ر کرـسی رـی ا ادعـای   عـداـلت ـمحـوری   و   ـمهـرورزی   ـب د که ـب نکه دوـلت جـدـی ر اـی و ـمـهم ـت
ـجـمـهوری گـمارده ـشده، در الـیـحه ـبودـجه ـسال 85 ، ـضـمن آنکه اـعـتـبارات ـهنگـفـتی ـبه ـبرـخی ـبـنـیادـها
ـنظـیر ـبنـیاد ـغدـیر، بنـیاد شهـید و نـهادـهای پوسـیده ای چون ـشورای نگـهـبان و مجـمع تـشخـیص مصـلحت
ا ـن رگزاری اـیـل اورزی کاـسـته اـست، ـبه گزارش ـخـب ارات ـبـخش کـش ودـجه و اـعـتـب اـخـتـصاص داده از ـب
ودـجه ـبخـش راض ـبه کاـهش ـب ـت ور خـود در اـع ـطق پـیش از دـسـت دگان ـمـجـلس در ـن ـن مـاـی یکی از ـن
کـشاورزی از ـجمـله ـیادآوری کرده اـست:  «روـسـتاـیـیان در الـیـحه ـبودـجه اـمـسال ـمـظـلوم واقع ـشده اـند،
ال ودـجه ـس ان کاـهش داـشـته، در ـب وـم ارد ـت زان 60 ـمـیـلـی ال 84 ـمـی ـسـبت ـبه ـس ال 85 ـن ودـجه ـبـیـمه در ـس ـب
اـنی و آب آـشاـمـیداـنی ـساـلم ـبه چـشم ـمی ا ـبـیـمه ـخدـمات درـم اـیـیان در راـبـطه ـب آـیـنده ـمـظـلوـمـیت روـسـت

خورد.... روستاها مظلوم هستند.» 
کوتاه ـسخن: بر اـثر سیاست ـهای رژیم والیت فقیه، آنچه در روـستاهای کـشور در حال وـقوع است،
اـعی ژرف اـست.  ـبه راـسـتی، ای اـجـتـم دـه اـم ا پـی اک ـب اـجـعه ـفـلج و دردـن ای کاـمل کـلـمه یک ـف ـبه ـمـعـن
ـمـسـئول زـندگی و ـسرـنوـشت ـمـیـلـیون ـها دـهـقان ـمـیـهن ـما کـیـست؟! چه کـساـنی پاـسخ گوی اـین ـفاـجـعه

هستند؟ آیا معنای   عدالت محوری   و   مهرورزی  دولت احمدی نژاد این است؟!
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نگیـان کشـور ـبـا تـوـجه ـبه  * ـحـقـوق و ـمـزایـای ـفـرـه
ـسـیاـست ـهای رژـیم در ـسال آـیـنده ـخورشـیدی تـغـیـیر چـنداـنی
ـورم ـرخ ـت ت که ـن ی اـس ـاـل ن در ـح ـد کرد، و اـی ـواـه ـخ ـن
ای اـست گذاری ـه ا و ـسـی ودی دارد. ـبـعالوه ـطرح ـه رـصـع ـسـی
وزش و پرورش، وط ـبه آـم رـب اـیل ـم ـس اع در ـخـصوص ـم ارـتـج
ان ودی اـمـنـیت ـشـغـلی آـن اـب ـبـیش از گذـشـته ـسـبب ـتـبـعـیض و ـن

شده است!

چـندی پـیش گروـهی از ـفـعاالن کاـنون ـصنـفی ـمعـلـمان اـیران ـبا ارـسال
ار واـسـت ازرـسی کل کـشور ـخ ان ـب ازـم ون اـصل 90 و ـس ـسـی اـمه ـبه کـمـی دو ـن
ـبررـسی و ـتـحـقـیق از ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـبرـناـمه رـیزی و وزارت آـموزش
ر در ود اـخـتالف چـشمگـی واـست وـج د. ـعـلت اـین در ـخ دـن و پرورش ـش
زی و اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم ود د رـس وـج وق ـم اد پرداـخت ـحـق اـسـن

وزارت آموزش و پرورش با فیش های دریافتی معلمان کشور بود.
ـبا اـنتـشا راین دو ـنامه اـعـتراضی در رـسانه ـهای ـهمگانی ـبار دیگر وضـعیت
ـیـهن مـا در ـمـعـرض دـیـد افکار نگیـان ـم ـیم ـحـاکم ـبـر زـنـدگی ـفـرـه وـخ
دوـین و ـتـهـیه الـیـحه وـجه ـبه ـت ا ـت راـضات ـب رار گرـفت. اـین اـعـت ـهمگاـنی ـق

بودجه کل کشور برای سال 85 ابعاد وسیع تری یافت. 
ام ـمـندرج در اـمه رـیزی و ارـق رـن ـمـطاـبق ـخـبر رـسـمی ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـب
الـیـحه ـبودـجه ـسال 85 ، اـفزاـیش ـحـقوق کارـمـندان دوـلت در ـسال آـیـنده
د درت خـرـی رـتـیب ـق ود. ـبه اـین ـت د ـب واـه ال 84 ـخ ورم در ـس دازه ـت ـبه اـن
اـبل زان ـق ده ـبه ـمـی ال آـیـن ورم در ـس رخ ـت ا ـن ـسه ـب اـی ان کـشور در ـمـق رـهنگـی ـف

توجهی با سقوط مواجه می شود. 
ا ـبرپاـیی گردـهـماـیی و اـعـتراـضات ـمـتـعدد در ـساـلـهای گذـشـته ـفرـهنگـیان ـب
رخ ا ـن اـسب آن ـب زدـهای ـخود و ـعدم ـتـن ودن ـحـقوق و دـسـتـم ـبه مکـفی ـنـب
واقعی ـتورم واکـنش ـنـشان داده اـند اینک ـبا ـتوجه به سـیاـست ـهای دوـلت
رخ ا ـن زد ـب اـسب دـسـتـم ـن ده ـت د گردـی ودـجه ـقـی د و آنچه در الـیـحه ـب دـی ـج
ـتورم وـضـعـیت ـناگوارـتری ـمی ـیاـبد و ـلذا اکـثرـیت ـمـطـلق ـفرـهنگـیان ـقادر
ـبه ـتاـمـین زـندگی ـحداـقل ـخود و ـخاـنواده ـهاـیـشان ـنـخواـهـند ـشد. اکـنون ـبا
گذـشت فـقط چـند ـماه وـعده ـهای وزـیر ـجدـید آـموزش و پرورش که در
روز رای گـیری ـبرای کـسب اـعـتـماد از ـمجـلس گـفته ـبود:   «ـقدرت ـخرـید
ـمعلـمان ـتا پاـیان ـسال 84 دو ـبراـبر ـخواـهد ـشد.  پوچ و دروـغین از آب در

آمده است.»
ات اـع راـیـطی اـست که ـس ان در ـش رـهنگـی ای ـف زاـی ودن ـحـقوق و ـم پاـیـین ـب
ا روـنـیـست ـبه اـین ـمـعـن ا ـمـحدودـیت ـمـعـیـنی روـب ران ـب کار آـموزگاران و دـبـی
که ـفرـهنگـیان ـخواـسـتار ـمـحدود ـشدن ـساـعات کار ـهـفتگی ـخود ـساـعت
ـهـسـتـند. ـعدم اـفزاـیش دـسـتـمزد ـفرـهنگـیان ـتوـسط دوـلت اـحـمدی نژاد و ـبی
ـتوـجـهی کاـمل ـبه ـمـناـفع آـنان ـهنگاـمی روـشن ـتر ـمی ـشود که ـبه ـبودـجه و
ـته م، ـبه گـف ـی نـدرج در الـیـحه بـودـجه کل کشـور تـوـجه کـن بـارات ـم ـت اـع
مـعاون کـمـیـسـیون ـفرـهنگی مـجـلس ارـتـجاع که در پایگاه ـخـبری اـمروز ـبه
اـفـته اـست، اـعـتـبارات ـفرـهنگی در ـبودـجه ـسال ـتارـیخ 30 دی ـماه اـنـتـشار ـی
ر اـمل:  دـفـت زاـیش ـش ان ـمی دـهد و اـین اـف ـش زاـیش ـن ده در ـمـجـموع اـف آـیـن
ـتـبـلـیـغات اـسالـمی 50 درـصد اـفزاـیش، ـحوزه ـعـلـمـیه ـخواـهران
ـیه ـبـرادران 40 درـصـد ـم ش، ـحـوزه ـعـل 100 درـصـد اـفـزاـی

اـفزاـیش و ـمـجـمع ـجـهاـنی ـتـقرـیب ـمذاـهب و ـسازـمان ـفرـهنگ و ارـتـباـطات
اسالمی به ترتیب 78 و 45 درصد افزایش یافته اند .

دـنی و رـبـیت ـب رـهنگی و رـیـیس کـمـیـته ـت ون ـف ـسـی و کـمـی ادم ـعـض ا ـخ ر رـض ا اـمـی و ـی
ودـجه ـهای زان اـفزاـیش ـب ادآوری کرده اـست ، ـمـی ا ـصراـحت ـی ان ـمـجـلس ـهـفـتم ـب ـجواـن
ـمذـهـبی ( ـمـساـجد، ـبـنـیادـهای ـبه اـصـطالح ـفرـهنگی واـبـسـته ـبه ـحوزه ـعـلـمـیه،  ـهـیات ـهای
روضه ـخواـنی و ـسـینه زـنی، ـجمکران و ـجز اـینـها ) در الـیـحه ـبودـجه ـسال 1385 ـبه ـطور
ا در اـقداـمی ـمـشاـبه ـسازـمان ـفرـهنگی - ـهـنری ـشـهرداری ـمـتوـسط ـصددرـصد اـست و ـی
تـهران اـعالم کرد اـعـتـباری به ـمـیزان یک ـمـیـلـیارد و پاـنـصد ـمـیلـیون ـتوـمان ـبرای کمک به
زد ا ـسـطح دـسـتـم ال اـخـتصـاص داده اـست. اـم ـس رم اـم اه ـمـح ذـهـبی در ـم ای ـم ات ـه ـهـی
ـفرـهنگـیان ـهیچ اـفزاـیـشی ـندارد . در کـنار ـمـساـیل ـمرـبوط ـبه ـسـطح دـسـتـمزدـها و ـمـعـیـشت
ـفرـهنگـیان کـشور، یکی از ـمشکالت ـمـهم آـنـها ، ـطرح ـهاـیی اـست که وزـیر آـموزش و
پرورش ـبا ـتالش و پیگـیری دـنـبال ـمی کـند، از ـجمـله اـین ـطرح ـها ـمی ـتوان ـبه اـسـتـخدام
رـبـیـتی و ـمـشاوره ای در ـسـطوح دـبـسـتان ، ـمدارس ـطالب ـحوزه ـعـلـیـمه ـبرای کارـهای ـت
ر آـموزش و ا اـشاره کرد، ـضـمن اـینکه ـمـحـمود ـفرـشـیدی وزـی ان ـه رـسـت راـهـنـماـیی و دـبـی
ا دی نژاد اـعالم داـشـته اـست که اـین وزارـتخـاـنه در صـدد اـست ـب پرورش دوـلت اـحـم
اـیـجاد ـمدارس ـمذـهـبی ـماـنـند ـمدرـسه اـسالـمی در ـسـطوح ـمـخـتـلف ـتـجدـید و ـفق ـمدارس
د وـعات گزارش دادـن د، ـبی دـلـیل ـنـیـست که ـمـطـب اده کـن ـخاص ـمذـهـبی را در کـشور پـی
در پی دـیدار وزیر آـموزش و پرورش ـبا مصـباح ـیزدی و ـمذاکراتی که ـصورت گرفته
زدی و ـهـمفکراـنش ـبه اح ـی داـیت ـمـصـب ذـهـبی ـتـحت ـه وـسـسات ـم واـفق ـشده اـست ـم ، ـت
اره، د. در اـین ـب وـن ارده ـش ای وزارت آـموزش و پرورش گـم روـه رـبـیت ـنـی آـموزش و ـت
دی رـشـی دـتی ـقـبل ـف اه چـنـین گزارش داد:  «ـم ارـیخ اول ـبـهـمن ـم ردا ـبه ـت ری ـف پایگاه ـخـب
ـبه اـین اـلی رـت والن ـع ـسـئ ان و ـم اوـن دادی از ـمـع وزش و پرورش ـبه ـهمـراه ـتـع ر آـم وزـی
د، در اـین ـمالـقات آـیت اهللا دار کردـن اح دـی ا آـیت اهللا ـمـصـب اـنه ـبه ـقم رـفـتـند و ـب وزارـتـخ
از وزش و پرورش ـب رای ورود ـبه آـم ون راـهی ـب اکـن وـضـیح داد که ـت زدی ـت اح ـی ـصـب ـم
از اـین ـی ورد ـن وزش ـم رای آـم ده اـست که ـب رـصت اـیجـاد ـش ود و اـینک اـین ـف ده ـب ـش ـن
وزش و ر آـم د. وزـی اـلـیت کـن ود و ـفـع ام ـخـمـیـنی وارد ـصـحـنه ـش ـسه اـم وـس اـنه ـم وزارـتـخ
پرورش هم از اـین همکاری اـستقـبال کرد و ـقرار ـشد در زمـینه گسـترش ـطرح آـموزش
ر ان وزـی اوـن وـلـیت یکی از ـمـع ان، کـمـیـته ای ـبه ـمـسـئ رـهنگـی رای ـف دـیـشه اـسالـمی ـب اـنی اـن ـمـب
ـتشکـیل ـشود... گـفـتـنی اـست که ـموـسـسه اـمام ـخـمـیـنی ـقم که زـیر ـنـظر آـیت اهللا ـمـصـباح
اداره ـمی ـشود، یکی از ـموـسـساـتی اـست که در ـطی ـسال ـهای گذـشـته ـبا یک کار زـیر
ا ا ـسـطح ـعاـلی ـهـمت کرده و ـب ـبـناـیی ـبه ـترـبـیت ده ـها ـطـلـبه دارای ـمدارک داـنشگاـهی ـت
برنامه ریزی دقیق و تدوین مبانی فکری و تربیت نیروهای توانمند، برای تاثیر گذاری

دراز مدت کار می کرده است.»
در پـیوـند ـبا چـنـین اـقداـماـتی، ـعرـصه ـبرای کار ـفرـهنگـیان ـهر روز ـتنگ ـتر ـمی ـشود. در
ر ای اـخـی ـته ـه د. در ـهـف ار دـقـیق ـعـمل ـمی کـن ـسـی سـاب شـده و ـب ـنه ارـتجـاع ـح ـی اـین زـم
تـعدادی از اـماـمان ـجمعه ـشـهرـهای مـختلف کـشور از جـمله اصفـهان ، تـبرـیز و چـند شـهر
دیگر ـتبـلـیـغات داـمنه داری را ـبر ـضد ـفرـهنگـیان به ویژه ـباـنوان ـفرـهنگی ـبه راه اـنداـخـتـند.
وزش و ودـیع رـیـیس آـم راـسم ـت ان، در ـم ام ـجـمـعه اـصـفـه اـیی، اـم ـب اـط ـب ال ـط ـث ور ـم ـبه ـط
ا آراـیش ا وـقاـحت اـعالم داـشت:  «ـمـتاـسـفاـنه ـشاـهدـیم که زـنان ـمـعـلم ـب پرورش اـصـفـهان ـب
ای ال ـه ول ـس ا در ـط ارـه ا و ـب ارـه د که ـب وـن ر ـمی ـش اـض دارس ـح اـسب در ـم اـمـن ای ـن ـه
گذـشـته ـبه ـمدـیران آـموزش و پرورش اـین ـموارد را گوـشزد کرده ام، اـما آـنـها پیگـیری
وزش و پرورش که انچه در آـم ده اـست... چـن ر ـش دـت ر روز ـب د و وـضـعـیت ـه نکرده اـن
یک سازمان فرهنگی است معلمانش سبب فساد باشند، بهتر است در آن بسته شود.»
ر رـصه را ـب اـلی دوـلت ـع وـیت ـم ا ـتـق دـیش ـب اریک اـن اه و ـت ای ـسـی روـه ـی رـتـیب ـن ـبه اـین ـت
ر د. در اـث ازـن ده کـشور ـمـسدود ـمی ـس ـشرـفت و آـیـن ر داـنش و پـی ان و در واـقع ـب رـهنگـی ـف
عملکرد ارتجاع زندگی، معیشت و امنیت شغلی فرهنگیان به شدت مورد تهدید قرار

گرفته است!

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران !

زندگی دشوار فرهنگیان
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اعتراض سندیکای شرکت واحد ،
احیاء حقوق سندیکایی و افزایش دستمزدها
ـسـندیکای کارگران ـشرکت اـتوـبوس راـنی ـتـهران و ـحوـمه ، ـطی اـطالـعـیه ای که در
ن نـدگان و کارکنـان اـی ـیه کارگران، راـن شـار داد، از کـل ـت سـال اـن تـارـیخ 4 ـبـهـمن مـاه اـم
ـشرکت دـعوت کرد، از آـنـجا که ـخواسـته ـهای به حق و ـقاـنوـنی کارگران ـتا به ـحال عـلی
واـست آزادی ـمـنصـور ز ـخ ـی ـته اـست و ـن اـف ـی والن حکوـمـتی ـتـحـقق ـن ـسـئ ای ـم ول ـه رـغم ـق
اه ده و در روز ـشـنـبه 8 ـبـهـمن ـم دیکا ، دـست از کار کـشـی ره ـسـن دـی و رـیـیس ـهـیات ـم اـنـل اـس
اـعـتـصاب کـنـند. در بـخـشی از اـین اـطالـعیه آـمده اـست: «از ـتـمام ـهمکاران ـبویژه راـنـندگان
ـغـیور و حق ـطـلب در دو ـشیـفت ـصـبح و ـعـصر و کارگران ـتـعـمـیر گاه ـها و ـمـناطق دهگاـنه
ـیم در یک اـتحـاد و مـاـی وس بـرـقی و واحـد گـشت و امـور اداری دعـوت ـمی ـن و اتـوـب
اه از اول ـصـبح دـست از کار داـنه د رـمورخ ـشـنـبه 8 ـبـهـمن ـم رـتـمـن ر و ـغـی راگـی ـستگی ـف ـهـمـب
کـشـیده و در ـمـناـطق ـتـجـمع کرده و ـتا آزادی آـقای ـمـنـصور اـساـنـلو و ـبه رـسـمـیت ـشـناـخـتن
ـسـندیکا و انـعـقاد پـیـمان دـست ـجمـعی ـشـشم ـبه اـعـتـصاب در ـهـمه ـمـناـطق واـتوـبوس ـبرـقی و
اده دیکا آـم ره ـسـن دـی دی ـهـیـئت ـم ات ـبـع ـصـمـیـم ا ـت اـهنگ ـب واـحد گـشت اداـمه داده و ـهـم
اـشـید.» ـبه دـنـبال اـنـتـشار اـین اـطالـعـیه ـسـندیکا که ـبر ـحـقوق ـقاـنوـنی و ـبدـیـهی زـحـمتکـشان ـب
رای ای ـمـخـتـلف ـب ورـه اـن د و ـم دـی ای ـش دام ـه د دارد، رژـیم والـیت ـفـقـیه دـست ـبه اـق اکـی ـت
ـجـلوگـیری از ـحرکت اـعـتراـضی زـحمتکـشان زد، اـبـتدا از ـطرف ـحراست ـشرکت واـحد ـبا
مـسئوالن سـندیکا تماس گرفته و از آنـها خواـسته شد که از اعتـصاب دست ـبردارند و در
دان ره ـبدون ـسر و ـصدا از زـن دـی و رـیـیس ـهـیـئت ـم اـنـل ـصورت پذـیرش اـین ـخواـست ، اـس
ا ود که ـب رای ـفرـیب رـهـبری ـسـندیکا ـتدارک دـیده ـشده ـب آزاد ـخواـهد ـشد، اـین اـقدام ـب

هوشیاری آنان عقیم ماند.
پس از انکه اـین ـترـفـند ـناکام ـماـند روز چـهارـشـنـبه 5 ـبـهـمن ـماه ، چـهار ـتن از راـنـندگان را
در ـمـحل کار دـستگـیر و پس از ـبازـجوـیی ـتوام ـبا ـتـهدـید و ـضرب و ـشـتم آزاد ـمی کـنـند،
ان ـبه ـشدت ا آـن ر اـجرای اـعـتـصاب ـب ـشان داده ـشود در ـصورت اـصرار ـب ا ـبه کارگران ـن ـت
ـبرـخورد ـخواـهد ـشد.  ـهدف از اـین دـستگـیری و ـتـهدـید اـیـجاد ـفـضای رـعب و وـحـشت و
ـترـساـندن کارکـنان ـشرکت واـحد ـبود. در پی اـین ـحرکت ، روز پـنج ـشـنـبه 6 ـبـهـمن ـماه ،
ار ران اـحـض اـنی اـنـقالب اـسالـمی ـتـه دیکا ـبه دادـسـت ره ـسـن دـی ـشش ـتن از اـعـضای ـهـیـئت ـم
ـشده و ـهر شش ـنـفر بالـفاصله ـبازداشت و ـبه زـندان انتـقال می ـیاـبـند و در فـضاـیی به ـشدت
ـتـحریک ـشده ـمـسـئوالن رژـیم ـسـندیکا و ـفـعاـلـیت ـسـندیکاـیی را ـغـیر ـقاـنوـنی اـعالم کرده و
به کارگران اـخـطار ـمی کـنـند، در ـصورت اداـمه ـحرکت اـعـتراـضی ـبا آن ـقاطـعاـنه ـبرـخورد
ـخواـهد ـشد . دراـین ـخـصوص پاـسدار ـقاـلـیـباف شـهردار ـتـهران در ـجرـیان ـبازدـید از ـمـنطـقه
رـیف دگان ـفـهـیم و ـش ـن ـسـتم راـن ـطـمـئن ـه اـخت:  «ـم ان ـس ـش ر ـن اـط ران ـخ رداری ـتـه 12 ـشـه
اـتوـبوس راـنی به ـهیچ وجه ـفرـیب ـسـخـنان تـحریک آـمـیز ـبرـخی اـفرادـسود ـجو را ـنـخواـهـند
ـسـتم ـطـلع ـه ده ـم ـن ور که ـب د کرد، .... آن ـط خـورد و در اـین اـعـتصـاب شـرکت ـنخـواـهـن
سندیکای فعلی کارکنان اتوبوس رانی فاقد ـمجوز ( مجوز از وزارت کشور) بوده و در

نتیجه فعالیتش نیز غیر قانونی است.»
یـز دـست در دـست ئـوالن شـورای اـسالـمی کار شـرکت واحـد ـن ـس ن، ـم     ـعالوه بـر اـی
ـشـهردار تـهران و وزارت اـطالـعات ، ـسـندیکای ـقاـنوـنی ـعـلـنی و ـمورد ـحـماـیت کارگران،
ـشرکت واـحد را اـقداـماـتی ـضد اـنـقالـبی و   ـمورد پـسـند دـشـمن  ـمـعرـفی کردـند، ـبه گزارش

ایلنا شورای  اسالمی کار شرکت واحد به خبرنگاران اعالم نموده است:  
اـعـتـصاب روز ـشـنبه راـنـندگان ـشرکت واـحد اـتوـبوس رانی ـشـهر تـهران و ـحوـمه ، ـتنـها
ـشایعه پراکـنی اـعـضای ـتشکل ـخود ـخواـنده ـسـندیکای کارگران این ـشرکت اـست... ـتنـها
شورای اسالـمی کار مجموعه ـشرکت واحد نماـینده واقعی کارگران وظیفه دارد، پـیمان

دستجمعی را در صورتیکه الزم باشد (!!!) امضاء کند. 
تکشــان ـیه زحــم ـز ـعـل ـی ـســیج ـن ی کار ، ـب ـار خــاـنه کارگر و شــورای اـسالـم     در کـن
اه اـطالـعـیه در ـسـطح ـشـهر ا وارد ـعـمل ـشد و در روز پـنج ـشـنـبه 6 ـبـهـمن ـم وـسـندیکای آـنـه
ان ـتـهران، کارگران ـسـیـجـی ا اـمـضاء ـجـمـعی از ـب وزـیع گردـید که در آن ـب ـشر و ـت ـتـهران ـمـنـت
ـمـعـترض و ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد واـبـسـته ـبه آـمریکا ، ـضد اـنـقالب و ـعـناـصر

خرابکار معرفی می کرد.

       وـلــــی
ــود ــا وـج ـب
ـهــمـه اـیــن
یـدات ، ـمـه ـت
ـعـزم ـجـدی
ــدیکا و ســن
کارگران

راس و نگراـنی ود ، رژـیم را در ـه وق ـخ اع از ـحـق دگان در دـف ویژه راـنـن ـب
اـمی در ـظ ـت ای اـن روـه ـی زاران ـتن از ـن اه ، ـه رد و روز ـشـنـبه 8 ـبـهـمن ـم رو ـب ـف
کـنار واـحدـهای ـبـسیج و ـبا کمک اـفراد ـحراـست ـشرکت واـحد در ـمـناطق
ان ـبه ازداـشت کارکـن ا ـضرب و ـشـتم و ـب دهگاـنه اـین ـشرکت ـحـضور و ـب
د، ـن ان پرداـخـت وـنی زـحـمتکـش اـن راض ـبـحق و ـق رکوب اـعـتصـاب و اـعـت ـس
ران رنگ ر ـتـه ود که ـشـه اکی از آن ـب اـمی گزارـشات در روز ـشـنـبه ـح ـتـم
اـمـنـیـتی ـبه ـخود گرـفـته اـست، ـماـموران اـمـنـیـتی و ـبـسـیج در ـسـحرگاه ـشـنـبه ـبه
دیکا دیکا و کارگران ـعضـو و هـوادار ـسـن االن ـسـن اری از ـفـع ـسـی خـاـنه ـب
ـاالن ـمــسـران و کودکان ـفـع ـدادی از ـه ـواردی ـتـع ـرده و در ـم ـورش ـب ـی
اـیـشان اـنه از ـخاـنه ـه ا ـضرب و ـشـتم و ـشـیوه ـهای وـحـشـی ـسـندیکاـیی راـنـیز ـب

ربوده و روانه بازداشتگاه های رژیم ساختند. 
دیکا در اـین ـخصـوص ـطی ـمصـاـحـبه ای     یکی از کارگران ـعضـو ـسـن
ـیاد آوری ـشد:  «ـنزدیک ـبه 1200 نـفر دـستگـیر ـشده دارـیم ، ـخاـنواده ـها و
ورش ا ـی اـنه ـه رده اـند . ـساـعت 4 ـصـبح ـبه ـخ ا ـضرب  و ـشـتم ـب ا را ـب بچه ـه
دادی از ـطـقه 6 ـحـتی ـتـع ـن د... در ـم د وـحـتی کتک کاری ـهم کردـنـن ردـن ـب
ـمردم ـعادی ـهم دـستگـیر ـشده اـند... در ـمـنطـقه 4 که ـقرار ـبود بچه ـها ـجمع
ـشوـند ـتـیر اـندازی ـهواـیی ـشد و ـبا ـتـفنگ و گاز اشک آور پرـتاب کردـند
دود د ـح رکت واـح ـطـقه ـش ر ـمـن د... در ـه رق کردـن ا ـهم ـهـمه را ـمـتـف . آـنـج
1000 اـلی 1500 ـنـفر پـلـیس ـمـستـقر اـست در ـحاـلیکه ـتـعداد کارکـنان آـنـجا
ا 800 ـنـفر ـهم ـنـمی رـسـند، در ـمـنـطـقه 6 ـحـتی اـجازه ـنـمی دـهـند 2 ـبه 700 ـی
ا ـهم ـسالم ـعـلیک کـنـند... از ـهر ـنوع ـنـیروی اـمـنـیـتی د رـتـهران در اـین ـنـفرـب
ـطـقه 4 ، ـسه اتـوبـوس پر از افـراد ـن سـرکوب شـرکت کرده...  ـفـقط از ـم
ـبازداـشت ـشده را ـبردـند، ـبازداـشـتی ـها را ـبه پایگاه ـهـشـتم اـطالـعات ـمـنـتـقل
کردـند.» یکی دیگر از کارگران ـبه ـخـبرنگاران گـفت:  «ـهر چـند که اـیـنـها
ـتواـنـسـتـند ـحرکت ـما را ـبه ـنوـعی ـخاـموش کـنـند، وـلی چون فکر ـمی کـنـیم
ود اداـمه ـمی دـهـیم و ارزه ـخ ـسـتـیم ـبه ـمـب ان درـست اـست و ـبه ـحق ـه راه ـم

خواستار احقاق حقوق قانونی خود هستیم.»   
ـسـخـنان اـین زـحـمتکش واـقـعـیت اـمروزی ـجـنـبش اـعـتراـضی کارگران
را نـشان می دهد، گر چه اعتصاب ـشرکت واحد با خشونت وـحشیانه در
ـهم شکـسـته ـشد اـما ـمـبارزه ـبرای احـقاق ـحـقوق زـحـمتکـشان ـبه ـقوت ـخود
دیکای اـنه ـسـن اـع دام ـشـج ان دارد. اـق رـی اـقی اـست و ـبه اشکال ـمـخـتـلف ـج ـب
کارگران ـشرکت واـحد ـبـخـشی از ـمـبارزه ـسراـسری ـطـبـقه کارگر و دیگر
زـحـمتکـشان ـمـیـهن ـماـست که ـمی ـباـید ـسطح ـهـمـبـستگی و ـسازـماـندـهی در
ـنـدیکای ـبـارزه ـس ـین ـحـال ـتـجـر ـبه ـم آن ـتـقـوـیت و ارـتـقـاء ـیـاـبـد. در ـع
ـشان داد، در ـهر ران و ـحوـمه ـن وـبوس راـنی ـتـه کارگران ـشرکت واـحد اـت
اـقدامی می ـباـید ـنـیرو و امکاـنات ـخود و ـطرف مـقابل را به درـستی سـنجـید
، زـمان و ـلـحـظه ـمـناـسب را ـتـشـخـیص داد و ـمـهـمـتر از ـهـمه پـیوـند و ارـتـباط
ـعمیق با توده کارگران را تحکیم و تقویت نـمود . مبارزات طبقه کارگر
ا ـجدای از د ـجدای از اوـضاع ـجاری و ـی واـن دیکاـیی ـنـمی ـت و ـجـنـبش ـسـن
مـجـموـعه رخ دادـهای در ـحال وـقوع کـشور ـباـشد . بـناـبر این ـمـحاـسبه دـقیق
ا اـهـمـیت ـهر اـقدام در ـجـنـبش ـسـندیکاـیی در دوران کـنوـنی، ـفوق اـلـعاده ـب

می باشد.
    و نکـته ـبـسـیار پر اـهـمـیت اـیـجاد و ـبرـقراری راـبـطه ـمـستحکم و ـقابل ـقـبول
ـبا دیگر بـخش ـهای کارگری اـست، به ـعـنوان نـمونه اکـنون ـمـساله اـفزاـیش



ر کار ـبه ـموـضوـعی ـجدی و ـحاد ـبدل ا ـبه ـخاـطر ـسـیاـست ـهای وزـی دـسـتـمزدـه
شده که سندیکاهای مستقل و واقعی نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد
می ـتواـنـند ـبا اـستـفاده از آن در راه احـیاء ـحـقوق سـندیکاـیی به ـموازات اـفزاـیش
ا ـنرخ واـقـعی ـتورم گام ـهای ـبـلـندی ـبه ـسود ارـتـقاء ا ـمـطاـبق ـب ـسـطح دـسـتـمزد ـه
ا ال ـب ـس ـیـنه اـم د و  در اـین زـم ر دارـن دیکاـیی ـب ـستگی در ـجـنـبش ـسـن ـسـطح ـهـمـب
ـتوـجه ـبه روی کار آـمدن دوـلت اـحـمدی نژاد ـتـعـیـین ـسـطح دـسـتـمزدـها ـبه روال
ـیـزان ـین ـم ـی م وـتـع ـی ـط ـن ـسـاـله ـت ـمی گـیـرد. از آـنـجـا که ـم شگی ـصـورت ـن ـی ـم ـه
دـسـتـمزدـها ـبا ـحـساـسـیت ـفوق الـعاده از ـسوی کارگران و زـحـمتکـشان دـنـبال ـمی
اکم اع ـح ا دارد، ارـتـج دگی و اـمـنـیت ـشـغـلی آـنـه ـسـتـقـیم در زـن ری ـم ود و اـث ـش
اـنع از شکل گـیری ـجـنـبش اـعـتراـضی ا اـقدام ـهاـیی ـمـشـخص ـم ـتـصـمـیم گرـفـته ـب
زـحـمتکـشان در زـمـیـنه ـخواـست اـفزاـیش دـسـتـمزدـها ـبر اـساس ـنرخ واـقـعی ـتورم
شود . این برنامه ارتـجاع ناشی از این واقعیت است که دولت احمدی نژاد بر
خالف ـمدـعـیات ـتـبـلـیـغاـتی دوران اـنـتـخاـبات در ـتـنـطـیم الیـحه ـبودـجه کل کـشور
وـعه رار دادن ـقـیـمت حـدود 40 دالری ـنـفت، ـمـجـم ا ـق ـن ـب ا ـم ال 85 ، ـب رای ـس ـب
ـهزـیـنه ـها و ـمـصارف دوـلت ـهای ـساـلـهای ـقـبل را که ـخود ـعـلـیه آـنـها ـشـعار ـمی
رـفـته اـست و ـشـعارـهاـیی ـنـظـیر ـصرـفه ـجوـیی در ـهزـیـنه ـهای ـجاری، ـبه داد، پذـی
ان ازـم اـسان ـس اری از کارـشـن ـسـی راـموـشی سپرده ـشده اـست . ـبه گـفـته ـب دـست ـف
ا و ـبه اـصـطالح ـنه ـه زـی ور، یگاـنه راه کاـهش ـه زی کـش اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ـم
ـصرفه ـجوـیی، ـلـغو ـبرـخی امکاـنات رـفاـهی، کاـهش دـسـتـمزدـها و ـجز اـینـها ـست

که در الیحه بودجه توسط دولت احمدی نژاد به آن توجه شده است.
ا ـطـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکـشان ـمـیـهن      اـمـسا ل، ـبرای اـفزاـیش دـسـتـمزدـه
ـما ، به دـلیل حـضور دولت اـحـمدی نژاد با دـشواری ـجدی روـبرو ـخواهـند ـبود.
ـبه ـهـمـین دـلـیل ـشاـهد ـماـنورـهای وزارت کار ـبرای ـفرـیب زـحـمتکـشان ـهـسـتـیم.
اـمـعه ان ـج ام کارگر از ـمـی راد ـبه ـن رـخی از اـف دن ـب رگزـی ا، ـب دام ـه یکی از اـین اـق

اسالمی کارگران در جلسات شورای عالی کار است.
ران گزارش داد:  در وزارت کار رگزاری کار اـی ال ـخـب ـس اه اـم در اواـیل دی ـم
ا اـنی سـال و ـب ام پاـی سـات شـورای عـاـلی کار در اـی اـعالم شـده اـست که ـجـل
اـمـعه اـسالـمی کارگران ) ر کار( ـج دگان کارگری ـمـنـتـصب وزـی اـیـن ـحـضور ـنـم
ـتشکیل ـخواـهد ـشد. در ـهـمـین ـخـصوص گروـهی از کارگران اـسـتان ـهـمدان ـبا
اـیـندگان ادآور ـشدـند :  «اـنـتـصاب ـنـم اـمـضاء ـطوـماری ـخـطاب ـبه وزارت کار ـی
کارگری در شورای عالی کار توسط وزیر کار، توهین به کارگران است . در
بـخـشی از این ـنامه آـمده اـست :  اـنـتـصاب اـفراد ـمـطـیع وزـیر،  به ـجای ـنـماـیـندگان
ن ـسـبت ـبه اـی ـنـفی دارد و ـن ـبـعـات ـم واـقـعی کارگران در ـشـورای ـعـاـلی کار ـت
ارـیخ 14 دی ا ـبه ـت ـحرکات ـهـشدار ـمی دـهـیم.» از ـسوی دیگر ـبه گزارش اـیـلـن
ـماه، کارگران اـسـتان آذرـبایـجان ـغرـبی در اـعـتراض ـبه ـسـیاـست ـهای وزـیر کار
ـتـجـمع کرده و اـعالم داـشـتـند:   «وزـیر کار در اـمور کارگران دـخاـلت ـمی کـند
ال و ـتـغ سـات شـورای عـاـلی اـش دگان کارگری در ـجـل ـن مـاـی اـنع ـحضـور ـن و ـم
ـشورای ـعاـلی کار ـشده اـست، ـنـباـید اـجازه دـهـیم دـستگاه وزارت کار ـبـیش از

این به خود جرات تعرض به حریم مقدس کارگران را بدهد.»  
به دنبال این روش ها که وزارت کار حساب شده و با برنامه اعمال می کند،
ارـیخ 16 دی مـاه در مـاـعی وزارت کار در ـت ـت ـمعـاون رواـبط کار و امـور اـج
ان کار و آـموزش ـفـنی و ازـم ای ـمـخـتـلف ـس دـه والن واـح ـسـئ ـشـست ـم ان ـن رـی ـج
ون کار و اـن ازنگری ـق دی دوـلت در ـب ـصـمـیم ـج دان از ـت ان ـهـم رـفه ای اـسـت ـح
ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـخـبر داد ، وی ـبا ـصراـحت ـخاـطر ـنـشان ـساـخت:  «ـتـثـبـیت شـغل،
پاـیداری ـبنگاـهـهای اـقـتـصادی و ـحـماـیت از کارآـفرـیـنان ( بـخوان کالن ـسرـماـیه
د... ـن ـت ـس اـست هـای وزارت کار ـه ـی رـین ـس ازار) از اـصـلی ـت داران و دالالن ـب
و در ای ـن ده ـه ان اـی اـحـب اـیه داران ) و ـص رـم ان (کالن ـس رـیـن اـیت از کارآـف ـحـم
اـمه ـبـسـیج ـعزم دوـلت اـست وـتـماـمی ـبدـنه وزارت کار در ـجـهت ـتـحـقق اـین ـبرـن

خواهد شد.»

ـر کار ـبه آن اشــاره کرد، واگذاری ـاون وزـی ن نکـته ای که ـمـع ـرـی ـت ـم ـه ـا ـم     اـم
ود که ـبه وـصی  ـب اـنه ـبه ـبـخش ـخـص ازرـسی کار اـین وزارـتـخ وزه ـب ای ـح اـلـیت ـه ـفـع
رکا ر اون وزـی ده اـست. ـمـع از ـش رح آـغ اـتی اـین ـط ـشی ـعـمـلـی اـی رـحـله آزـم گـفـته او ـم
را ـمی ال 85 ـبه ـصورت ـقـطـعی اـج رای اـین ـطرح در ـنـیـمه دوم ـس اـعالم داـشت:  «اـج
ازرـسی از ـبنگاه ـهای اـقـتـصادی ـبه ـبـخش ـخـصوـصی اـعـطاء ـمی ـشود و پرواـنه کار ـب

شود.»
ـمـطاـبق اـین ـطرح ـضد کارگری، ـسراـنـجام پس از ـسال ـهای ـطوالـنی ـسرـماـیه داری
راکز ا و ـم ازرـسی از کارگاه ـه ـسـتم ـب و ـسـی ود که ـلـغ ران ـبه آروزی ـخ د اـی وـل ر ـم ـغـی
اـفع و اـمـنـیت ر ـبه ـمـن اپذـی ران ـن ود، ـمی رـسد. اـین ـطرح ـلـطـمه ـبزرگ و ـجـب وـلـیدی ـب ـت
اـست. ـبی رـخ ا آن ـب اـلـفت ـب اـنه ـبه ـمـخ اـطـع د ـق اـی ازد و ـب ـشـغـلی کارگران وارد ـمی ـس
ـجـهت ـنـبود که، یکی از ـنـماـیـندگان کارگران ـشـهر کاـشان اـین ـطرح را   ـبه ـمـسـلخ

بردن سالمت و امنیت شغلی کارگران    نامید.
رح و رـمی، ـط اـست ـجـه وـطـئه وزارت کار، ـتـحت رـی ر اـین ـبـخش دیگر ـت    ـعالوه ـب
ـبرـناـمه ـفوق الـعاده ارتـجاعی و ـخاـنـمان ـبراـنداز ـموـسوم ـبه   مـنـطقه ای ـشدن دـستـمزدـها
ـطح یـاً ـبه سـرـعت ـس ش کارگری شـده و ثـاـن   اـست که اوالً ـسـبب ـتفـرـقه در ـجـنـب

دستمزد کارگران را با کاهش مواجه خواهد ساخت.
ا ـبه شکل ـمـنـطـقه ای ـتـعـیـین گردد ، دیگر اده ـشود ـیـعـنی دـسـتـمزدـه اگر اـین ـطرح پـی
ا ـنرخ واـقـعی اـبق ـب راـسر کـشور آـنـهم ـمـط رای ـتـعـیـین دـسـتـمزد واـقـعی در ـس اری ـب ـمـعـی
ـتورم وـجود ـنـخواـهد داـشت. اـین ـطرح ـبی ـنـهاـیت ـضد کارگری، چـنان وـضـعـیـتی را
پدـید ـمی آورد که در آن ـفـقط و ـفـقط کالن ـسرـماـیه داران و ـتـجار ـعـمده ـسود ـمی
ـبرـند و ـنـیروی کار زـحمتکـشان به ـبازیچه امـیال و ـتابع ـمـنافع گروه اـندکی از ـسرـمایه
داران ـبدل ـمی گردد و ـقدرت ـمـبارزه ـمـتشکل زـحـمتکـشان و ـیا ـبه ـعـبارـتی، ـجـنـبش
ـستگی و ـب ـم ـته و امکان ـه ـشـتت قـرار گرـف ـشه در ـتقـرـقه و ـت ـی ـم ان ـه نـدیکاـیی آـن ـس

سازماندهی در جنبش کارگری تضعیف می شود. 
ره دـی ات ـم اـست وزارت کار، یکی از اـعـضای ـهـی ال ـسـی    در ـهـمـین راـبـطه و ـبه دـنـب
ا ـجاـمـعه اـسالـمی کارگران کاـنون ـشوراـهای اـسالـمی کار اـسـتان ـتـهران، که اـینک ـب
اً اـعالم داـشت:  ـت رگزاری کار صـراـح اه ـبه ـخـب ده، در اواـیل ـبـهـمن ـم رـتـبط گردـی ـم
«رـیـیس ـجـمـهور ـمـقـتدرـترـین ـمرد کاـبـینه ـخود را ـبرای وزارت کار در ـنـظر گرـفت ـتا
اـمه وان ـطـبـقه کارگر ) ـج اـمـعه کارگری ( ـبـخ ود در ـخصـوص ـج ای ـخ ده ـه ـبه وـع
عمل بپوـشاـند.» الـبته ـباـید به اـین عـنـصر واـبـسته ـبه نـهادـهای ارـتـجاـعی ـیاد آوری کنـیم
اً ـبا ـحـضور اـین ـبه اـصـطالح   ـمـقـتدرـترـین ـمرد کاـبـیـنه   و ـبـناـبه ـمـصوـبه دوـلت که، اـتـقاـق
ا ران ـبه رـیاـست ـشـخص اـحـمدی نژاد و ـب اه، ـهـیات وزـی اـحـمدی نژاد، در 5 ـبـهـمن ـم
ـحـضور جـهرمی وزـیر کار ـطرح کارـفرـماـیان ـمبـنی ـبر ـتـمدـید ـماده 191 ـقاـنون کار را
از ـتـصوـیب گذراـند . اـین ـمـصوـبه ـیـعـنی ـتـمدـید ـسه ـساـله ـمـعاـفـیت کارگاه ـهای کـمـتر
از 10 ـنـفر از ـشـمول ـقاـنون کار ، اـمری که ـموـجب پاـیـمال ـشدن اـمـنـیت ـشـغـلی ـطـبـقه
اده د ـم دـی ر اـینکه ـتـم اـلب ـت ده اـست . و ـج ا ـش ان ـمـیـهن ـم کارگر و دیگر زـحـمتکـش
191 اـصالً در شورای ـعالی کار مـطرح ـنشد و ـهیات وزـیران ـبا بی توـجهی کامل به

حقوق زحمتکشان آنرا تصویب و ابالغ کرد!
ا اـین ـمـصوـبه ، ـمـعاون رواـبط کار وزارت کار و اـمور اـجـتـماـعی ـبه ـعالوه ـهـمزـمان ـب
ـشان ـساـخت:  ر ـن اـط اه، ـخ ارـشـنـبه پـنـجم ـبـهـمن ـم ری، روز چـه ـشـست ـخـب ان ـن رـی در ـج
داـقل د و در ـتـعـیـین ـح د ـش واـه د ـتـعـیـین ـخ دـفـمـن ـطـقه ای و ـه ـن ورت ـم ا ـبه ـص زدـه «ـم
دـسـتـمزد ـعالوه ـبر ـمـنـطـقه ـجـغراـفـیاـیی ـبا ـنـظر ـشرکای اـجـتـماـعی ( دوـلت و ـسـندیکای
ـین د.» در چـن د ـش اه اـعالم خـواـه د ـم ـمه دوم اـسـفـن ـی د ) در ـن وـل ر ـم ان ـغـی اـی رـم کارـف
رـین ر ـمحـور ـعمـده ـت راـضی ـبه ویژه ـب ـت رش ـجـنـبش اـع اوضـاـعی، ضـرورت گـسـت
ـوـعه کارگران و ت و گردآوری ـمجــم ـاـی ـم ب و ـح ـا که امکان ـجـل ـواـست ـه ـخ
زـحـمتکـشان را دارد، از اـهـمـیت اـصوـلی و درـجه اول ـبر ـخوردار اـست. وـحدت در
اء رای اـحـی ارزه ـب د ـمـب دـی ـش ـسـتـقل و ـت ای ـم دیکاـه وـیت ـسـن دیکاـیی ، ـتـق ـجـنـبش ـسـن
د . وـن داد ـمی ـش وـنی ـقـلـم ر ـلـحـظه کـن اپذـی ای درنگ ـن وـیت ـه دیکاـیی اوـل ـحـقوق ـسـن
وـطـئه وزارت دیکاـیی ، ـت وـیت ـصـفوف ـجـنـبش ـسـن ـستگی و ـتـق اد و ـهـمـب ا اـتـح اـید ـب ـب
ـمـوده و از ـحـقـوق کارگران و ـشـاء ـن ـثی و اـف ـن کار  ـتـحت رـیـاـست ـجـهـرـمی را ـخ

زحمتکشان و آینده آنان دفاع کرد.
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پـلـیس و ـماـمور اـنـتـظاـمی، ـلـباس ـشـخـصی
د داـخـتـن ا اـن و ـلـباس رـسـمی را ـبه ـجان ـم
د. اـین ا را در ـهم شکـنـن ا اـعـتصـاب ـم ـت
ـمـله م.» ـح ـا دارـی ی اـست که ـم ـت ـی وـضـع
م ـبه ـتی رژـی ـی ـن تگاه ـهـای اـم دوـبـاره دـس
کارگران و ـفـعاالن ـسـندیکاـیی، ـبـخـشی
ــد رژیـم ــدـی ــاسـت دولـت ـج از ســی
ـیــدن ــرای درهـم کوـب ــدادی ـب اسـتــب
ـصداـهای ـمـخاـلف، ـخـصوـصاً ـسرکوب
ران اـست ارزه ـطـبـقه کارگر اـی ـخـشن ـمـب
ر ـضد واـند ـبه ـخـطری ـجدی ـب که ـمی ـت
ـیـاـست در ن ـس ـبـدـیل ـشـود. اـی م ـت رژـی
ـشجـوـیی، ش داـن کنـار ـتهـاـجم ـبه ـجـنـب
اـمه نگاران ـسرکوب ـمـطـبوـعات و روزـن
ضـای ـتی کردن ـبـیش از پـیش ـف ـی ـن و اـم
ارـجی، اـجم ـخ اـنه ـخـطر ـتـه کـشور ـبه ـبـه
ــراتژیک و ــاـمه اســت ــرـن خــشـی از ـب ـب
ـبـداد ـبـرای ـت خــطـرـنـاک حکوـمت اـس
ود، از اـسی ـبه ـنـفع ـخ اع ـسـی ـتـثـبـیت اوـض
ردـمی و ات ـجـنـبش ـم ردن امکاـن ـین ـب ـب
یـش از ـتی ـب ـیل حکوـم ـم ـسـراـنـجـام ـتـح
پـیش ارتـجاـعی و ـضد ـمردـمی، ـهمچون
ـان اسـت. سکوت پر ـب ت طــاـل حکوـم
اـسی- ای ـسـی روـه ـی اری از ـن ای ـشـم ـمـعـن
اـجـتـماـعی، ـخـصوـصاً اصالح طـلـبان ـتنـها
ـشدـید ـحـمالت ارـتـجاع ـعـمل ـبه ـسود ـت
ل قـــاـب خـــواهـــد کرد. سکوت در ـم
اع و ا کار دـف اـجـمات ارـتـجاع ـنه ـتـنـه ـتـه
ر دگان را دشـوار ـت ر ـش آزادی دـستگـی
ـزی اـست ـبه ـب ـد ـبلکه چراغ ـس ی کـن ـم
مرتجعان ـحاکم برای تشدـید وگسترده
ا د ـب اـی ات. ـب ـی ـمـل ـنه اـین ـع ر کردن داـم ـت
ـمـاـعی در درون ـت ـیـروـهـای اـج ـسـیج ـن ـب
تگی ـبــس ـم ی ـه ـان دـه ـازـم کـشـور و ـس
ر ار را ـب ـش وـسـیع داـخـلی و ـبـین اـلـمـلـلی ـف
وری و د کرد و آزادی ـف شـدـی رژـیم ـت
ـمه کارگران و ـد و ـشـرط ـه ـی ـدون ـق ـب
ای واده ـه اـن ده و ـخ ر ـش االن دـستگـی ـفـع
ان را ـطـلب کرد و ـهمچـنـین ـخواـهان آـن
اوـله اـخـتن و اجـرای ـمـق ـبه رـسـمـیت ـشـن
ـنامه ـهای 87 و 98 ـسازـمان ـجـهاـنی کار
ی ـان دـه ـازـم ـاره ـحق ـتـشکل و ـس درـی
اـید ـبه رژـیم اـجازه داد کارگران ـشد.ـنـب
ا گام ـبه گام دـست آوردـهای ـجـنـبش ـت
از پس ر را ـب ای اـخـی ال ـه ردـمی در ـس ـم
گرـفته و ـفـضای اـختـناق ـشدـید و ـخوـنین
ـیـهن ـمـا را دوـبـاره ـبه شکل کاـمل ـبـر ـم

حاکم کند.

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
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ادامه  اعالمیه کمیته مرکزی
اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: 
به مناسبت شصتمین سالگرد تشکیل جمهوری خودمختار کردستان ایران

(پیروژ بی دوی ریبهندان، سالروژی کوماری کوردستان)
هم  میهنان مبارزمردم قهرمان کردستان

ار ـجـمـهوری کردـسـتان اـسـیس حکوـمت ـمـلی و ـخودـمـخـت روز ـت ا ـشـصـتـمـین ـساـل ر اـست ـب راـب اه، اـمـسال ـب دوم ـبـهـمن ـم
اـیران. در اـین روز ـتارـیـخی ـهزاران ـنـفر از ـمردم ـمـحروم و زـحـمتکش کردـسـتان در پاـسخ ـبه ـفراـخوان ـحزب دمکرات
ار چراغ) را  (=چـه ام  چوارچـی اد ـبه ـن اـب ر ـمـه رکزی ـشـه دان ـم رـجـسـته ـخـلق کرد، در ـمـی ر ـب اـضی ـمـحـمد رـهـب ان و ـق کردـسـت
ا ردم ـمـیـهن ـم ارزات ـم ارـیخ ـمـب رگ زرـیـنی ـبه ـت اد، ـب اـب ار ـمـه ودـمـخـت وری ـخ راری ـجـمـه رـق ا اـعالم ـب د و ـب دـن گردـهم آـم
اـفزودـند. ـحزب ـتوده اـیران ـفرا رـسـیدن ـشـصـتـمـین ـسالگرد اـین روز ـتارـیـخی را ـبه ـهـمه ـهـمـمـیـهـنان ـبه ویژه ـمردم ـقـهرـمان
کردـسـتان و اـحزاب و ـنـیروـهای ـمـلی و ـحق ـطـلب کرد ـتـبریک گـفـته و ـبرای آـنان در راه دـسـتـیاـبی ـبه ـحـقوق و ـخواـسـته
ـهای مـلی و اـنـساـنی آرزوی ـموـفـقـیت ـمی کـند. ـما ـبر اـین ـباور ـبوده و ـهـسـتـیم که چـنـین اـمری در ـسایه اـتـحاد و ـهـمـبـستگی
ای ـمـلی اـنـه ازـم زاب و ـس ا اـح ـشـترک ـب ارزه ـم وکرات از ـجـمـله ـهمکاری و ـمـب واه و دـم رـقی ـخ ای ـت روـه اـمی ـنـی ان ـتـم ـمـی
خلقـهای گوناگون اـیران ممکن است. ما هـمواره بر این اـعتقاد ـبودهایم که مـبارزه خلق های اـیران از جمله خلق کرد،
در راه ـخودمـخـتاری، در چارچوب اـیراـنی دـموکراـتیک و آزاد، یک ـخواـست کاـمالً اـنـساـنی و ـترـقـیـخواـهاـنه اـست. اـین
اـنه اـنه و آزادی ـخواـه اـمـین ـخواـسـتـهای ـحق ـطـلـب رای ـت ا ـب اـسی و اـجـتـماـعی ـمردم ـمـیـهن ـم ارزه ـسـی ـمـهم ـخود ـبـخـشی از ـمـب
ـمـحـسوب ـمـیـشود. دـفاع از اـین ـخواـست و ـمـبارزه پیگـیر در راه تـحقق آن وـظـیفه ـهـمه اـحزاب و ـنـیروـهای دـموکراـتیک و
ور  و اـمـیت ارـضی کـش ـم دام ـعـلـیه ـت زـیه ـطـلـبی ،  اـق ر اـخالـقی ـهمچون  ـتـج یپاـیه و ـغـی ای ـب ران اـست. زدن ـتـهـمت ـه ـمـلی اـی
 واـبـستگی ـبه ـخارج  از ـسوی ارـتـجاع و دـشـمـنان ـقـسـمـخورده ـمردم ـبرای اـیـجاد اـنـحراف و درواـقع ـبرای ـسرپوشگذاـشـتن
ـبر تـحـمـیل ـسـتم و ـناـبراـبری در ـجامـعه اـست. ـهـمانگوـنه که رژـیم ـسـتـمـشاـهی دـهـها ـسال ـبا ـتبـلـیـغات ـعوامـفرـیـباـنهـخود ـقـصد
داـشت که ـمـبارزات ـخـلـقـهای گوـناگون اـیران را ـبـیاـعـتـبار ـجـلوه دـهد، رژـیم  والـیـتـفـقـیه  ـنـیز اکـنون ـسال ـهاـست که ـبه اـین
ـسـیاـست ـضد ـمردـمی و ـعدم ـتاـمـین ـخواـست ـهای ـبرحق ـخلـقـهای گوـناگون اداـمه ـمـیدـهد. ـحزب ـتوده اـیران ـطی ـشـصت
ـسال گذـشـته دـفاع از ـجـنـبش ـمـلی خـلق کرد و دـست آوردـهای ـتاریـخی آن را از وـظاـیف اـصـلی ـخود داـنـسته و ـهـمواره
راری یک حکوـمت رـق وکراـسی و ـب اد دارـیم که ـتـحـقق دـم اً اـعـتـق ا ـعـمـیـق ـسـته اـست. ـم رام نگرـی ده اـحـت ـبه اـین پیکار ـبه دـی
ـمردـمی در اـیران ارـتـباط گـسـست ـناپذـیری ـبا ـحل ـمـسأـله مـلی و ـبه رـسـمـیت ـشـناـخـتن حق ـخود ـمـخـتاری خـلق ـهای اـیران،
ازـجـمـله ـخـلق کرد، در چارچوب اـیراـنی آزاد و واـحد دارد.ـهـنوز یک ـسال از ـبرـقراری ـجـمـهوری ـمـلی ـمـهاـباد نگذـشـته
اع رـین وـحـشت ارـتـج از کرد. اـصـلی ـت ان آـغ ار کردـسـت ودـمـخـت ر ـضد دوـلت ـخ ای را ـب ردـه ود که�ارـتـجاع ـهـجوم گـسـت ـب
اـطق ر ـمـن اـی ا نگراـنی از ـتـعـمـیق ـخواـسـتـهای اـین ـجـنـبش ـخـلـقی و ـمردـمی و گـسـترش آن ـبه ـس اـن اـلـیـسم، ـهـم داـخـلی و امپرـی
ا ان، حکوـمت ارـتجـاـعی ـب ـت ار کردـس رار حکوـمت خـودـمـخـت ـتـق اه از اـس ازده ـم ود که پس از ـی ود. اـین گوـنه ـب ران ـب اـی
مـحاـصره ـهـمه ـجاـنبه کردـسـتان و اـعزام ـنـیروی ـنـظاـمی ـبه ـسرکوب اـین ـجـنـبش پرداـخت. ـفرـماـندـهان ـنـظاـمی اـعزام ـشده به
ود کردن اـب اد ـبه ـن اـب االـخره اـشـغال ـشـهر ـمـه ان و ـب ران و اـعـضای دوـلت ـخودگردان کردـسـت ا دـستگـیری�رـهـب ان ـب کردـسـت
ره ار، اـین چـه ودـمـخـت د، رـئـیس دوـلت ـخ اـضی ـمـحـم روردـین 1326 ـق د و در روز دـهم ـف ای آن پرداـخـتـن دـست آوردـه
ان، ـبه دار ـت ران و اـعضـاء دوـلت خـودگردان کردـس ـب دیگری از رـه دـه وب ـخـلق کرد را ـبه ـهمـراه ـع ـسـته و ـمـحـب رـج ـب
آوـیـخـتـند. ـتـنـها ـجرم آـنـها وـفاداری به ـخـلق و ـمـبارزه به ـخاـطر رـسـیدن به ـحـقوق ـمـلی و اـنـساـنی ـبود.از آن ـتاریخ ـتا کـنون
ـخـلق ـسـتـمدـیده کرد، ـهمچـنان در کـنار ـساـیر ـخـلـقـهای اـیران ـبه ـمـبارزه ـخود ـبرای رـسـیدن ـبه ـحـقوق ـمـلی اداـمه ـمـیدـهد.
اـنـیان زـیادی در اـین راه داده اـست. ـمردم ـسراـسر ـمردم رـنـجدـیده و زـحـمتکش کردـسـتان در ـطول اـین ـشـصت ـسال ـقرـب
اـیران به اـین پیکار ـطوالـنی و پر ـفراز و ـنـشـیب ـبه دـیده اـحـترام ـمی نگرـند. اـین ـمـبارزه ـتا اـسـتـقرار دـموکراـسی در اـیران و
رای ـخـلق هـای آن اداـمه دارد.حـزب تـوده ایـران ـضـمن ـتجـدیـد ـعهـد بـا پیکار ـمـلی و تـاری ـب ـین ـحق خـودـمـخ تـاـم
دای ـخـلق کرد که ره ـهـمه ـشـه اـط اد و ـخ ا ـبه ـی ارـیـخی ـمـیـهن ـم وکراـتیک ـخـلق کرد و گراـمی داـشت اـین ـنـهـضت ـت دـم
اد راـسخ دارـیم که ا اـعـتـق د. ـم رـسـت د، درود ـمی ـف دا کردـن ود را ـف ان ـخ وکراـسی ـمـیـهن ـج داکاراـنه در راه آزادی و دـم ـف
ا ا و ـنـیروـهای ـمـلی و ـمـیـهـنی و ـتـشدـید ـمـبارزه ـمردم ـمـیـهن ـم اـنـه ـسراـنـجام در ـساـیه اـتـحاد و ـهمکاری ـهـمه اـحزاب، ـسازـم
سرـنوشت رژیم ارتـجاعی ـحاکم نـیز همچون رژیم سـتمکاره شاه ـخواهد ـشد، و همه خـلقها و اقـلیتهای ـملی میهن ـما در

چارچوب ایرانی آزاد و آباد در کنار همدیگر به رشد و شکوفایی فرهنگ یاری خواهند رساند.

گرامی باد شصتمین سالگشت جمهورى خودمختار کردستان ایران!
گرامی باد خاطره همه شهیدان جنبش ملی و حقطلبانه خلق کرد!
کمیته مرکزی حزب توده ایران
2 بهمن ماه 1384



14   بهمن روز یادبود شهیدان
یادکردی از یک  چهره درخشان

ارـیخ رـجـسـته ـت ره ـهای ـب ر ـتـقی اراـنی، یکی از چـه اه      دکـت اردـهم ـبـهـمن ـم در روز چـه
ـمـعاـصر اـیران، در زـندان دیکـتاـتوری رـضاـشاه ـبه شـهادت رـسـید.    102 ـسال پـیش در چنـین
روزی کارگران و زـحـمتکـشان اـیران یکی از وـفادارـترـین ـیاران ـخود را در ـسـنـین ـجواـنی
اـیـتی ود ـجـن ان ـخ د. اـین واـقـعه در زـم وی از دـست دادـن اـیی فکری و ـمـعـن و در اوج شکوـف
ـهوـلناک ـبود که ـمـسـئولیت اصـلی آن مـتوجه دـستگاه و رژیم جـناـیت پـیشه رـضاـشاه است.
ار ـفراواـنی در ـسـتاـیش و ـبه ـیاد دکـتر ـتـقی ا کـنون آـث وـیـسـندگان و ـهـنرـمـندان ـت ـشاـعران، ـن
ره ایگاه واالی اـین چـه د که ـج د آورده اـن ران، پدـی ردم اـی ـسـته ـم اـی د ـش رزـن اراـنی، اـین ـف

محبوب و دوستداشتنی را نشان می دهد.
ر د وزارت داراـیی در ـشـه واده یک کارـمـن اـن ور      در ـخ رـی ـتـقی اراـنی در روز    13 ـشـه
ـتـبرـیز ـمـتوـلد ـشد و ـساـلـهای کودکی ـخود را در اـین ـشـهر سپری کرد. ـبـعد از اـنـتـقال مـحل
ـماـمورـیت پدر ـبه ـتـهران اـین ـخاـنواده ـبه ـهـمراه ـفرزـند ـخود ـبه پاـیـتـخت ـنـقل مکان کردـند.
تـقی اراـنی در تـهران وارد ـمدرـسه ابـتداـیی ـشد و ـبـعدـها دوره دـبـیرـسـتان را نـیز ـبا ـموـفقـیت و
واـنی ـتـقی اراـنی، از ای کودکی و ـج ال ـه د. ـس اـن ان رـس وـنه ـبه پاـی ـم اگردن ـن وان ـش ـبه ـعـن
ارـیخ ـمـعاـصر اـیران ـمـحـسوب ـمی گردد. از اـین ـمـیان ـمی پرـفراز و ـنـشـیب ـترـین ـساـلـهای ـت
ده ـشدن اـنی اول و کـشـی وع ـجنگ ـجـه روـطـیت، وـق ـش اـیـعی ـهمچون اـنـقالب ـم وان ـبه وـق ـت
داـمـنه آن ـبه ـسرزـمـین اـیران و ـهمچـنـین رـشد ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی و آزادی ـخواـهاـنه در
ا، ـبه ـخـصوص اـیع و رـخدادـه اره ـنـمود. شکی ـنـیـست که اـین وـق ـنـقاط ـمـخـتـلف کـشور اـش
پدـیدآـمدن و شکل گـیری ـنـهـضت ـهای ـمـلی و ـحرکت ـهای ـتوده ـها ـبر ـضد امپرـیاـلـیـسم،
ن ت. اـی ـته اـس ی داـش ـم ی جــوان ـنـقـش ـمـه ت اراـن ـری ـشخـصــی ن و شکل گـی در تکوـی
دـیـشی ـمحکم کرده اـست. اراـنی اـسی و چاره اـن رای اـنـتـخاب ـسـی رپذـیری ـعزم او را ـب اـثـی ـت
ـجوان ـبه ـهـمراه ـیاران دـبـیرـسـتاـنی ـخود در ـحرکت ـهای اـعـتراـضی ـمردم از ـجـمـله ـبر ـضد
ـقرارداد ـننگـین وـثوق اـلدوـله که     ـبا انگـلـسـتان اـمـضاء کرد، ـفـعاالـنه ـشرکت ـمی ـجـست. اـین
اـید ـسال ـهای پـیداـیش و گـسـترش اوـلـیه ـفـعاـلـیت ـهای کارگری و ـسـندیکای ـسال ـها را ـب

ایران به شمار آورد. 
اراـنی ـبـعد از ـبه پاـیان رـساـندن دـبـیرـسـتان وارد داـنشکده ـطب ـتـهران ـشد، وـلی پس از
ـمت کرد ـتـا ـتحــصـیالت ـمـان ـعـزـی ـته پزشکی ـبه کـشـور آـل یک ـسـال ـتحــصـیل در رـش
مـان در ـتب اـنـقالب و ارـیخ آـل رـلن اداـمه دهـد. در اـین ـت شگاـهی خـود را در ـشهـر ـب داـن
اـعـتـصاب ـهای کارگری ـمی ـسوـخت. ـبـسـیاری از رـهـبران ـجـنـبش کـموـنـیـسـتی و کارگری

وقوع انقالب سوسیالیستی آلمان را قریب والوقوع می دانستند. 
ـتـقی اراـنی در ـبرـلن ـهـمزـمان ـبا تـحـصـیل ـبه ـخاـطر ـمـضـیقه ـماـلی مـجـبور ـبود ـشب ـها در
چاپـخاـنه کار کـند. اـین اـمر زـمـیـنه آـشـناـیی او را ـبا کارگران و ـشراـیط زـندگی آـنان ـبـیـشـتر
کرد. وی ـهمچـنـین در ـبرـلن در کـنار ـبرـخی از ـمـهاـجرـین اـیراـنی و کـموـنـیـست ـهای ـجوان
داد ا اـسـتـع ات وـسـیـعی دـست زد و ـب اـلـع رـلن ـبه ـمـط اـلـیت پرداـخت. اراـنی در ـب راـنی ـبه ـفـع اـی
درـخـشاـنی که داـشت ـشـناـخت عـلـمی ـخود را در زـمـینه ـهای ـمـختـلف گـسـترش داد. ـبـعد از
وـقع االت ـمـتـعدی ـبه نگارش درآورد که ـبه ـم ار و ـمـق رد و آـث ود دـست ـبه ـقـلم ـب دـتی ـخ ـم
خود در ـمطبوـعات فارسی زـبان چاپ اروپا منتـشر می شدـند. رشته اصلی تحـصیلی ارانی
ر اـین وم ـطـبـیـعی را ـمی رـساـند. ـعالوه ـب ـشان از ـعالـقه او ـبه ـعـل ود و اـین ـن ـشـجو ـشـیـمی ـب داـن
وی ـبه ـعرـصه کار ـفرـهنگی ـبه ویژه در زـمـیـنه ادـبـیات اـیران ـنـیز کـشش داـشت. او در اـین
ـمورد چـندـین کـتاب درـباره ـخـیام، ـناـصرـخـسرو و... ـتـهـیه دـید و ـبه چاپ رـساـند. ـهمچـنـین
وی  را باید از اولین ـنویسندگان کـتابهای درسی و آموزـشی مربوط به فـیزیک، شیمی و
ر ـظ وژیک از ـمـن وـل دـئ ـسـفی و اـی االت ـفـل اره نگارش ـمـق اب آورد.  در ـب ـس وژی ـبه ـح وـل ـی ـب
ماترـیالیسم تاریـخی و ماترـیالیسم دیالکتیک ـنیز از راه گشاـیان ایرانی محـسوب می شود.
ر از آن اـست که ردم  روـشن ـت اـمه ـم دگان  ـن واـنـن رای ـخ ای اراـنی ـب ا اـین گوـنه ـتالـشـه ـنـتـه ـم
اـشد. در اـین ارـتـباط ـفـقط ـمی ـتوان ـبرای ـتـجدـید ـخاـطره ـبه اـحـتـیاج ـبه ـتوـضـیح ـبـیـشـتری ـب
عناوینی چون:  عرفان و اصول مادی ،  بشر از نظر مادی ، زندگی و روح هم مادی است  و

کتاب ارزشمند  پسیکولوژی  اشاره کرد.
ود را در ای ـخ اـلـیت ـه ازگـشت و ـفـع ران ـب ام ـتـحـصـیالت ـبه اـی ـتـقی اراـنی پس از اـتـم
اه ـی ا دوره ـس ود ـب صـادف ـب ا ـم ران شـروع کرد. اـین سـاـلـه اگون در ـتـه ای گوـن رـصه ـه ـع
ان ـبه ویژه ـحزب ود و در اـین ـمـی وع ـب اـلـیت اـحزاب ـمـمـن اه که در آن ـفـع اـش حکوـمت رـض
ود. و رار گرـفـته ـب ورد ـسرکوب ـق ران ـبه دـلـیل ـتـعـقـیب و پیگرد، ـبه ـشدت ـم وـنـیـست اـی کـم

ـســیــاری از رهــبــران و ـب
ـفـعاـلـین آن ـیا در زـندان ـها
به ـسر ـمی ـبردـند ـیا ـمـجـبور
ــده ـهـن ـش ــرک ـمــی ه ـت ـب
ـبودـند. دکـتر ـتـقی اراـنی و
ـیاران ـهـمفکر وی ـفـعاـلـیت
وـیـنی را ـبه ـخـصوص در ـن
ــشــار ـجــوان و ـیــان اـق ـم
روـشـنفکران آـغاز کردـند.
ه ـخــاـطــر ـعــدـهــا ـب که ـب
ـری عــدهــای از تگـی دـس
آنان توسط شهربانی تهران
اـسی ارـیخ اـحزاب ـسـی در ـت
اـیران ـبه  گروه پـنـجاه و ـسه 
روف گـشـته اـست. ر ـمـع ـنـف

وـلی ـمـهـمـترـین کار دکـتر اراـنی در اـیران اـنـتـشار ـمـجـله ـمـعـتـبر  دـنـیا  و کار در
ـمـیان روـشنفکران و ـجواـنان و داـنـشـجوـیان ـبود. اـین ـمجله که ـطی 1312 ـتا
رـین ـفعـاـلـیت هـای اـفت، یکی از روـشن گرـت شـار ـی ـت سـاـلهـای      1314      اـن
دـیـشه ـهای ـعـلـمی و ـسـلی از ـبه اـن رـبـیت ـن ود و در پرورش و ـت اـتی ـب وـع ـمـطـب

اجتماعی نقش به سزایی بازی کرد.
ر ای روـشنگراـنه و اـنـقالـبی دکـت وـجه ـتالـشـه ـت ران که ـم اـنی ـتـه رـب ـشـه
اراـنی و ـیاران وی ـشده ـبود، در ـسال      ـتـعدادی از آـنـها را دـستگـیر و رواـنه
ر در ـحـقـیـقت ـبه دادگاـهی اه و ـسه  ـنـف دان کرد. وـلی دادگاه گروه  پـنـج زـن
ر ز آن ـب ـی اق آـم ـن ـت دـیل شـد که در آن حکوـمت رضـاشـاه و روش اـخ ـب ـت
ر اراـنی اگراـنه دکـت ـش اع اـف ان دـف ود. در اـین ـمـی رار گرـفت ـب ام ـق کرـسی اـتـه
ازی کرد. و اـتوری رـضاـخان ـنـقش ـموـثری ـب در ـمـتـهم کردـند رژـیم دیکـت
رای اـنی ـخود را ـب رـب دان ـقـصر ـق ان زـن اـن داـنـب ود که ـمزدوران و زـن اـینچـنـین ـب
ودـند. و از وارد کردن ـهیچگوـنه شکـنـجه و ام گـیری اـنـتـخاب کرده ـب اـنـتـق
ا االـخره ـبر اـثر اـین ـفـشارـه اـهی نکردـند ـبه گوـنـهای که ـب ـفـشار ـبه وی کوـت

در روز    بهمن      قلب دکتر تقی ارانی از تپش ایستاد.
اـمه اـین زـندگی کوـتاه و درـخـشان اـست که ـساـلـها ا ارزـیاـبی از کارـن ـب
اـیش او ان اراـنی در ـسـت اگردان و ـهـمرزـم ری، یکی از ـش پـیش اـحـسان ـطـب

چنین سروده بود:

اگر پُرسان شود از من جوانی:
 که در راه شگرف زندگانی

کرا از بهر خود سرمشق سازم؟ 
بدون مکث می گویم:  ارانی !

داـشت رام و گراـمـی اـسـیس ـخود ـبه پاس اـحـت دو ـت ا از ـهـمان ـب ـحزب ـم
دان ره ـهـمه ـشـهـی اـط ردـمی و ـضـمن ارجگذاری ـبه ـخ ره ـم ره اـین چـه اـط ـخ
ان ـی اـن رـب ان ـق ا آن زـم ران، که ـت ای ـمـخـتـلف اـی ای ـخـلـقـه ـضـتـه ا و ـنـه ـشـه ـب ـجـن
ـصـمـیم گرـفت که روز ـشهـادت دکتـر اراـنی در    زیـادی داده بـودنـد، ـت
اد اـله در اـین روز ـی ر ـس ا ـه ـتـخاب گردد ـت اـسـبت اـن اه را ـبه اـین ـمـن ـبـهـمن ـم

همه قهرمانان شهید مردم گرامی داشته شود. 
ـبـارزان راه آزادی و ن دیگر ـم ـی مچـن ی و ـه ـنـدگان راه اراـن اداـمه دـه
اع از ای      و      در دـف اـلـه د. ـطی ـس دـن رـی ا آـف اـسه ـه ز ـحـم دی ـمـیـهن، ـنـی رـبـلـن ـس
اـیـجان و کردـسـتان ـقـهرـماـنان زـیادی ـبه ـخاک اـفـتادـند. در ـجـنـبـشـهای آذرـب
ـسران در دـسـتـهـهای ـمـخـتـلف ازان و اـف رـب رداد ـس ای ـننگـین    ـم ردای کودـت ـف
ـسربـلـندانه به طـلوع آـفـتاب آزادی ـبدرود گفـتـند. در ـجرـیان انقالب بـهمن     
ا مـاـن اـبی و ـتـحـقق ـشعـار اـصـلی اـنـقالب که ـه ـی ـت رای دـس ارز ـب ـب هـزاران ـم
د. در دا کردـن ان ـخود را ـف ود، ـج اـعی ـب داـلت اـجـتـم آزادی، اـسـتـقالل و ـع
وری چراغ جـاـنهـای اـت ـتهـای دیکـت ـشت و حکوـم ان وـح ـی طـول اـین سـاـل
ـبـیشـمار و پُرـفروغی ـخاـموش کـشد. و ـشاـعر در اـین زنـجـیره ـیادـها و ـجانـها،
چه نـغز ـسروده ـبود که:  ـهر ـشب ـسـتارـهای به زـمـین ـمی کـشـند... و ـباز اـین
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انتخابات فلسطین، پیروزی حماس و بن بست صلح
روز چـهارـشـنبه 25 ژاـنوـیه، اوـلـین اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی ـفـلـسـطـین ـطی دـهه ی گذـشته ـبرگزار ـشد که در آن
ـین ـیه و ـهمچـنـین در اوـل ای اوـل ر ـسـنـجی ـه ـظ د .  در ـن ـسـتـن رکت ـج راـیط ، ـش دـین ـش ـبـیش از 77 درصـد واـج
ارزیابی ها در رابطه با نتایج انتخابات پیش بینی می ـشد که سازمان «الفتح»  46 درصد آرا و حماس حدود
ان اـنـتـخاـبات ـبه زودی روـشن کرد که ا ـشـمارش ـقـطـعی آرا در پاـی 40 درـصد آرا را کـسب ـخواـهـند کرد، اـم
ـحـماس ـتواـنـست 72 کرـسی پارـلـمان فـلـسـطـین را به دـست آورد . اـین در ـحاـلی اـست که «ـسازـمان الـفتح» فـقط

43 کرسی را از آن خود کرد. 
ـسـطـین راـیـیل و ـفـل ران ـبـین اـس ر  ـحل ـبـح اـیی که در گـی ورـه اری از کـش ـسـی روزی «ـحـماس» ، ـب ا اـعالم پـی ـب
ا ـبـستگی ـبه ا ـغـیر ـممکن اـست و ـی اـنه ـی ـهـسـتـند ، اـعالم کردـند که «ـمذاکرات آـتی» ـبرای ـحل ـمـعـضل ـخاورـمـی
ود ر، اـه اون ـنـخـست وزـی راـیـیل ، ـمـع اس دارد .  در اـس ای ـحـم دگاه ـه ا  و دـی اـست ـه دی در ـسـی رات ـج ـتـغـیـی
اوـلـمرت ، «پس از یک دـیدار ـسه ـساـعـته ـبا ـهـیـئت دوـلت ، اـعالم کرد که اـسراـیـیل ـحاـضر ـنـیـست ـبا حکوـمت
وـیه 2006). ـجورج د.»  ( ـبی ـبی ـسی 27 ژاـن ذاکره کـن اـشد ، ـم ـسـطـیـنی که ـحـماس در آن ـشرکت داـشـته ـب ـفـل
ـبوش ـنـیز در ـهـمان روز اـعالم کرد که «ـتا زـماـنی که ـحـماس از ـترورـیـسم دـست ـبرـندارد ، ـحاـضر ـبه ـمذاکره

نخواهد شد» (به نقل از سی.ان.ان).
«سیلویو برلوسکنی» ، نخست وزیر ایتالیا نیز اعالم کرد که پیروزی روز پنج شنبه حماس یک پیروزی
ـبـسـیار ـبد ـبود   و اـین که «اگر اـین ـخـبر ـتاـیـید ـشود ، ـشاـنس ـصلح ـبـین اـسراـیـیل و ـفـلـسـطـین ، آنچه که ـما ـبه آن

امید داشتیم ، تا زمان نامشخصی به تعویق خواهد افتاد» ( هاآرتض، 27 ژانویه 2006).
ـبـنا به ـنوـشته ی ـهـمـین روزـنامه، وزـیر اـمور ـخارجه ی ایـتاـلـیا ـنـیز گـفت: « ـنـتیجه ی اـنـتـخاـبات، ایـجاد یک کـشور
فـلـسـطـیـنی را ـهرچه ـبـیـشـتر ـمشکل ـخواـهد ـساـخت.» ( ـهـماـنـجا) رـهـبر ـجدـید ـحزب کارگر اـسراـیـیل، اـمـیر پرـتز،
رای ذاکرات ـصـلح  ـب ود که ـم ری اـین حـزب، اـعالم کرده ـب ات رـهـب ـتخـاـب دی پـیش و پس از اـن ز که چـن ـی ـن
ـتشکیل کـشور ـفـلـسـطـین و اـیـجاد ـشراـیط ـبرای ـهـمزـیـسـتی «ـمـساـلـمت آـمـیز» ـبـین ـفـلـسـطـیـنی ـها و اـسراـیـیـلی ـها ، را
ادامه ـخواـهد داد ، گـفت: «ـحزب (کارگر) ـحاـضر به ـمذاکره ـبا یک گروه ـترورـیـسـتی، نـخواـهد ـشد، ـحـماس
ـطرـفی ـبرای ـمذاکره ـنـیـست، چراکه ـسـیاـست ـها و ـباورـهای آن، ـثـبات در ـخاور ـمـیاـنه را ـبه ـخـطر ـمی اـندازد.«
او ـهمچـنین اـضاـفه کرد که «واقـعیت ـهای ـجدـید طـلب می کـند ـتا آـمریکا و کـشورـهای اروپاـیی ـمواضع ـخود
راـیـطی، ود چـنـین ـش ا وـج وـیه 2006) ـب ا آرـتض 26 ژاـن د.»    (ـه اـسی اـعالم کـنـن د ـسـی راـیط ـجدـی ر ـش راـب را در ـب
ود را ا ـسالح ـخ اـضر ـنـیـست ـت اس، اـعالم کرد که ـحـماس « ـح ان ـحـم ازـم ان گذاران ـس ـنـی ار، از ـب ود ـطـه ـمـحـم
د واـه اده ـخ ـسـطـین اـسـتـف ردم ـفـل وق ـم اع از ـحـق رای دـف وان یک وـسـیـله ـب ان از آن ـبه ـعـن زـمـین بگذارد و ـهمچـن

کرد.»  (بی بی سی 27 ژانویه 2006)
رای ـتشکـیل ا اـین ـسازـمان ـب رای ـهمکاری ـب ران ـحـماس ـب ز، ـبه رـغم اـعالم آـمادگی رـهـب ـسازـمان اـلـفـتح ـنـی
ا ـحـماس اـئـتالف کـند.«  ( ـساـیت ـخـبری  ـخـلـیج در ـمـطـبوـعات دوـلت آـیـنده، اـعالم کرد که « ـحاـضر ـنـیـست ـب

26 ژانویه 2006)
ـبا اـعالم ـنـتیجه ـنـهاـیی اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی ـفـلـسـطـین و پـیروزی ـحـماس، روـند صلـحی که در چـند ـسال اـخـیر
د اـین واـن واـجه ـشده اـست، ـخـطری که ـمی ـت ا ـخـطر ـجدی ـم ز ـبه پـیش ـمی رـفت، ـب رـی ـبه ـصورت کـجدار و ـم

بحران را هرچه بیشتر تشدید کند و حتی روند کنونی را کامأل با شکست مواجه سازد. 
ای ـبـین اـلـمـلـلی و ارـه ـش ا ـبه رـغم ـف راـیـیل در ـبـیش از یک دـهه ی گذـشـته، ـتالش کرده اـست ـت دوـلت اـس
ود ـعـمالٌ ـسـته ـب واـن د و ـت ری کـن وگـی رد ـصـلح ـجـل ـشـب د پـی ـسـطـین، از روـن ان داـخـلی در ـفـل اـم ـس اـب راـیط ـن زاـیش ـش اـف
ـتـماـمی ـمـصوبه ـهای ـبـین اـلـمـلـلی را در راـبـطه ـبا ـخروج ـنـیروـهای ـخود از ـسرزـمـین ـهای اـشـغاـلی زـیر پا بگذارد.
ر ر، ـب اـسی ـخـلق ـفـلـسـطـین  در یک دـهه ی اـخـی دـترـین ـنـیروی ـسـی اـبه ـقدرـتـمـن از ـسوی دیگر ـجـنـبش اـلـفـتح ـبه ـمـث
پاـیه اـعـتـبار و نـفوذ ـخود در ـمـیان ـمردم ـمـبارز فـلـسـطـین ـبا وـجود ـبرـخی کاـسـتی ـهای ـجدی که ـناـشی از ـشراـیط
ناـبساـمان سیاـسی، و اقتـصادی این منطقه ی اـشغالی، و نـفوذ عـناصر ـفرصت طلب و اـفراطی و مماـشات گر در
وـمی اـیت افکار ـعـم ر ـجـلب ـحـم اـست ـمـبـتـنی ـب اذ ـسـی ا اـتـخ ود ـب ـسـته ـب واـن اـشد، ـت االی رـهـبری آن ـمی ـب ـسـطوح ـب
جهان برای یک راه حل مـبتنی بر مذاکره و حل سیاسی ـمساله،  عقب نشینی های مشـخصی را در سال های
اـخـیر به دوـلت اـسراـیـیل ـتـحـمـیل کـند.  اداـمه ـمـبارزه ـبرای اـیـجاد کـشور ـمـسـتـقل فـلـسـطـین و ـموـفـقـیت ـهای ـمردم
زوا رای اـین ـهدف و ـبه اـن ر کـشورـهای ـجـهان ـب ان در ـجـلب ـحـماـیت اکـث رـقی ـخواه آـن روـهای ـت ـسـطـین و ـنـی ـفـل

کشاندن دولت اسراییل و در تنگنای سیاسی قرار دادن آن، از نتایج چنین مبارزه هدفمندی بود.
دوـلت اـسراـییل به رـغم چـنـین ـشراـیـطی، به بـهانه ی ـعدم ـبرـخورد «ـقاـطع» دوـلت ـخودمـخـتار فـلـسـطـیـنی (که
نـیروی اصـلی آن ـسازـمان الـفتح ـمی ـباـشد) ـبا «ـنـیروـهای ـترورـیـسـتی» ، تالش کرده که ـتا اـین روـند را ـبه تـعویق
وـلی از ـبه ـتـح راـنی ـمـنـطـقه و ـنـی راـیط ـبـح اـنی، ـش وـمی ـجـه ار افکار ـعـم ـش ا ـف د، اـم اـن اـیت ـبه شکـست بکـش و در ـنـه
ـجدـید ـبرای پـیـشـبرد اـهداف آـمریکا ـبرای «ـطرح ـخاورـمـیانه ـبزرگ»، اـسراـیـیل را وادار کرد ـتا ـبا ـعـقب ـنـشـیـنی
ا ـماـنع ـتراـشی ـهای ا ـب ـهای ـمـشـخـصی، ـتن ـبه اـین روـند دـهد. در ـسال ـهای اـخـیر اـسراـیـیل ـتالش کرده اـست ـت
د اـق ـطـین، در ـعـمل اـین دوـلت را، و در واـقع ـجـنـبش اـلـفـتح را، ـف ـس ار ـفـل ر دوـلت خـودـمـخـت راـب راوان در ـب ـف

سـاـله ی مـاد در مـورد ـحل ـم ـت ر قـاـبل اـع ـی کارآـیی، ـغ
ـین و ـفـاـقـد ـتـواـنـاـیی ـبـرای ـحل ـبـحـران ـهـای ـط ـس ـفـل
دی شـان دهـد. روـن ـطـین ـن ـس یـاـسی ـفـل صـادی و ـس ـت اـق
ـستگی را ردی و ـخ ـس ادی، دـل ـشی که ـبی اـعـتـم اـی رـس ـف
ـبرای ـمردم ـفـلـسـطـین به ـهـمراه داـشت. رـشد پدـیده ـهای
ازی و ـساد، پارـتی ـب اـنـند ـف اـسی ـم ـمـنـفی اـجـتـماـعی - ـسـی
ـعدم ـقابـلـیت در صـفوف الـفـتح و ـعدم ـبرـخورد ـقاـطـعانه
ـبا اـین پدـیده ـها سـبب ـشد ـتا ـمردم ـبا دـلـسردی از وـعده
ـهای ـعـمـلی ـنـشده رـهـبران دوـلت ـخودـمـخـتار و کـندی
زدیک رای ـن ان ـحـماس که ـب ازـم د ـصـلح، ـبه ـس در روـن
د. ود، رای دـهـن رـصـتی ـب ر چـنـین ـف ـظ ـت ـن ار دـهه ـم ـبه چـه
رهـبران ـحـماس، ـسازـمانی که در دهه 1960 ـمیالدی ـبا
وذ ا ـنـف اـبـله ـب رای ـمـق راـئـیل ـب اـیت ـضـمـنی دوـلت اـس ـحـم
ان ازـم و ـس واه ـعـض رـقی ـخ ای رادیکال و ـت ان ـه ازـم ـس
ا ـبهـره ود، ـب زی شـده ـب ـطـین پاـیه رـی ـس ـبـخش ـفـل آزادـی
گـیری از ـشراـیط ـبد اـقـتـصادی ـمردم و ـخـستگی آنـها از
د، که اـمه پـسـن ای ـع ارـه ا ـشـع ذاکرات، ـب د ـم د کـن روـن
راـیـیل» ، و اـس د «ـمـح اـنـن د، ـم داـشـتـن واـنه ی ـعـمـلی ـن پـشـت
ودی وـضع اـقـتصـادی اد دوـلـتی» و «ـبـهـب ـس ا ـف ارزه ـب ـب «ـم
اـبه ـجایگزـیـنی ـموـثر ـمـطرح کرد. ـمردم»، ـخود را ـبه ـمـث
ـطـین در ـس راـیط ویژه ـفـل ا در ـش ار ـه اـنه اـین ـشـع اـسـف ـت ـم
رای رای دادن ـبه ردم را ـب ـست ـم واـن ر ـت ای اـخـی ال ـه ـس
ادی و ا اـین حـال و ـبه رـغم ـش د.  ـب اس ـجـلب کـن ـحـم
شعف سازـمان حماس و این که چنین پـیروزی سندی
ـبر ـحـقاـنـیت راه و ـبرـناـمه ـمـبارزاـتی اـین ـسازـمان اـست و
پـشـتـیـباـنی ـبرـخی از کـشورـهای ـمـنطـقه از چـنـین پـیروزی
ـرای ی ای ـب ـرصـت ـطالـی ـروزی، ـف ن پـی ، در واـقع اـی
ـرای ـاـنه ای ـب ـه ـوی ـب ـتـج ـیل اـست که در ـجــس ـراـی اـس
رـیق ـطـین از ـط ـس اـله ـفـل ـس د ـحل ـم ودن روـن ـم وـقف ـن ـمـت
مذاکره بود. ـهیئت سـیاسی حزب کـمونیست اـسرائیل،
ت ـب ـنـاـس ـمن ـمـاه ،ـبه ـم ـیه ـیی که در روز 7 ـبـه ـیـاـن در ـب
پـیروزی اـنـتـخاـباـتی ـحـماس، ـمـنـتـشر کرد ـضـمن اـشاره ـبه
ـیل و ـیـاـست ـهـای رـسـمی اـسـراـئ ـیـقت که «ـس اـین ـحـق
اـعث ـتقـوـیت ـحمـاس شـده اـست.» دوـلت آمـریکا ـب
ـری ـی ـی ـغ ـده «ـت ـوـجـود آورـن ن ـحـزب را ـب ـروزی اـی پـی
اـلی ... و در کل ر در اوضـاع در اراـضی اـشـغ چـشمگـی
اـنه»  ـقـلـمداد کرد.  ـحزب کـموـنـیـست اـسراـئـیل ـخاورـمـی
دی در ـجـنـبش ـصـلح اـین ـمـن درـت واـضع ـق که دارای ـم
راـئـیل) کرـسی ان اـس ور اـست و در کـنـست (پارـلـم کـش
ـنـماـیـندگی دارد ـتضـعیف ـمواـضع و نـفوذ ـسازـمان الـفتح
ـیـجه ـت ـنی را ـعمـدتـاٌ ـن ـی ـط ـس و حکوـمت خـودگردان ـفـل
ـیل و راـئ داـنه دوـلت اـس اـم اـنه و ـع ای آگاـه اـست ـه ـسـی
کوشش آن برای مـنزوی کردن جنبش ترقی ـخواهانه
ار راـئـیل اـخـط وـنـیـست اـس ـست. ـحزب کـم ـسـطـین داـن ـفـل
کرد که «دوـلت اـسراـئیل در آـیـنده ـنزدیک ـبا ـحـماـیت
ـاـنه کرده و از ـه ـمـاس  را ـب ـروزی ـح ـوش پـی دوـلت ـب
اده ران اـسـتـف ا و اـی ـسـطـیـنی ـه ر ـعـلـیه ـفـل ـعـمـلـیات ـنـظاـمی ـب
ـخواـهد کرد.»  ارزـیاـبی ـحزب کـموـنـیـست اـسراـئـیل اـین
اـست که پـیروزی ـحـماس ـممکن اـست که ـبه  ـتـقوـیت

نیروهای راست در اسرائیل بیانجامد.» 
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ادامه یادی از یک چهره ....

فستیوال جنبش جهانی بر ضد فقر، جنگ و امپریالیسم
در آـغاز ـسال ـجدـید ـمیالدی ، جـنبش اجتـماـعی جـهاـنی ـبا ـبرگزاری دو ـفستـیوال ـعظـیم ، از 19 ـتا
23 ژاـنویه در ـباـماکو (پایـتخت ـماـلی) و از 24 ـتا 29 ژاـنویه در کاراکاس (پایـتخت وـنزوـئال) کار ـخود را
آـغاز کرد. ده ـها ـهزار ـفـعال ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی، ـنـماـیـندگان ـسـندیکا ـها و ـسازـمان ـهای ـغـیر دوـلـتی ،
ان ، در وـنی ـجـه اـیل کـن ـس رـین ـم رم ـت ورد ـمـب ر در ـم ـظ ادل ـن ا ـتـب ا ـب د ـت دـن ا گرد ـهم آـم ورـه در اـین کـش
اـنی دیگر» اد «ـجـه رای اـیـج د ـب واـنـن زرگ ، ـبـت ات کوچک و ـب اـع ا و اـجـتـم راـنی ـه ا ، ـسـخـن راـنس ـه کـنـف
دا ـبه ـعـنوان یک ـجـنـبش  « اـجـتـماـعی» ، در ـسال ـتالش کـنـند. ـجـنـبش اـجـتـماـعی که، ـهرچـند در اـبـت
وـحه ر ـل ر اـست» را ـس اـنی دیگر امکان پذـی ار « ـجـه د و ـشـع از ـش رزـیل آـغ والگر ـب ر پورـت 2001 در ـشـه
روع راـلی و ـبه ویژه ـش ـیـب وـل اـست ـن ا ـشدت گرـفـتن ـسـی ان و ـب ا گذـشت زـم رار داد ، ـب ود ـق ای ـخ ارـه ـشـع
«جنگ های پیش گیرانه» ، به جنبشی سیاسی - اجتماعی بدل گشت. این جنبش در ابتدا خواهان
گردـهم آوردن ـسازـمان ـهای ـغـیر دوـلـتی و ـسـندیکاـها و ـساـیر ـمـخاـلـفـین «ـجـهاـنی ـشدن « و ـبرگزاری
ای اـست ـه ود ، اـین ـجـنـبش ـسـی د گـسـترش ـخ ان و روـن ا گذـشت زـم ود ، وـلی ـب وریک ـب ـبـحث ـهای ـتـئ
ـهدـفـمـندی را ، ـبرای مـقاـبله ـبا ـسـیاـست ـهای ـنوـلـیـبراـلی و فـجاـیع مـحـصول آن ـبرای ـجاـمعه ی ـبـشری،
دـنـبال کرده اـست. اوـلـین ـفـسـتـیوال اـمـسال در «ـباـماکو» ـبرگزار ـشد ، در پاـیـتـخت کـشوری که یکی از
اـست هـای ـی ری روـشن از ـس صـوـی رـین کشـورهـای کره ی خـاکی اـست. کشـوری که ـت یـرـت ـفـق
ـنولیبرالیستی تـحمیل شده به این کشور و فجایع ـحاصله از آن را به خوبی نشان ـمی دهد . کشوری
ره ی رف پرداـخت ـبـه ادی ، ـص ـص د» اـقـت ام «رـش ود را ـتـحت ـن راـنه ـخ د ـس ده ی در آـم که ـبـخش ـعـم
ارا ـسیکوو» ، از ـفـعاالن ـسازـمان «اـتـحادـیه ا ـبه اـظـهار ـنـظر «دـی ـبدـهی ـهای ـخارـجی ـخود ـمی کـند. ـبـن
رای ون دالر ـب ـیـلـی ال گذـشـته 109 ـم اـلی ـس دـهی» ، دوـلت ـم ـیه ـب د و ـعـل رای رـش ا ـب رـیـق ایگزـین آـف ـج
پرداـخت ـبدـهی ـهای ـخود ـصرف کرد ، در ـحاـلی که ـبودـجه ی ـخدـمات ـبـهداـشـتی و درـماـنی و آـموزش
و پرورش ـنزدیک به ـنـیـمی از اـین ـمـبلغ ـبود . در ـصورـتی که اـین دو بـخش از ـمـهم ـترـین ـبـخش ـهای
اـلی « ا «ـم ا ـتـنـه رـیـق ا در آـف وـیه) اـم ر پرس 20 ژاـن د. ( آژاـنس ـخـبری  اـیـنـت اـلـیـتی ـهر کـشوری ـهـسـتـن ـفـع
اـیی رـیـق ـسـیاری از کـشورـهای آـف رو اـست ، اـین ـشراـیط گرـیـبان گـیر ـب ا چـنـین ـمـعـضـلی روـب ـنـیـست که ـب
اـست ، کـشورـهاـیی که ـبازپرداـخت ـبدـهی ـهای ـخارـجی ـتـماـمی ـسـیـسـتم اـقـتـصادی آـنـها را ـبه ـناـبودی و
ورشکـستگی کـشاـنده اـست . ـبـنا ـبه اـظـهار ات «دـیـمـبا ـموـسی دـیـمبـلی» از ـسازـمان ـغـیر دوـلـتی ـموـسوم
ا ر ـب راـب ا در ـسال 2003 ـب رـیـق دـهی ـهای آـف وب» ، که اـئـتالـفی ـبـین اـلـمـلـلی اـست ، « ـب ـبه «آزادی ـجـن
ار ـبـخـشودگی کاـمل اـین ـبدـهی ـها ـتوـسط کـشورـهای 315 ـمـیـلـیارد دالر ـبود « و اـین ـسازـمان ـخواـسـت
پـیـشرـفـته اـست . «دـیـمـبـلی» اـضاـفه ـمی کـند که ـبرـنامه ـهای «ـتـغـیـیر ـساـخـتاری  ـتـحـمـیل ـشده از ـسوی
کـشورـهای گروه 8 ( 8 کـشور ـصـنـعـتی ـجـهان ) از ـطرـیق ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـبانک ـجـهاـنی ،
ـنـتواـنـسته اـند آـفریـقا را از فـقر ـنـجات دـهـند . تـمامی اـین ـشراـیط ، که در ـقـبال ـبدهی ـهای ـخارـجی ارایه

شده اند ، کامأل شکست خورده اند. آنها هیچ راه حلی را ارایه نکرده اند .» (همانجا)
ـنـسـخه ـهای ـتـجوـیز ـشده از ـسوی ـنـهاد ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـسرـماـیه داری در اـساس ـبه ـخـصوـصی
ده اـست ، ر ـش ارـجی ـمـنـج ای ـخ اـیه ـه رـم ود ـس واـنـین ـبه ـس ر ـق ـیـی ارت و ـتـغ ر ، آزادی ـتـج ـشـت ـی ازی ـب ـس
دـبـخـتی و ر ، ـب اـنی ، ـفـق اـم ـس اـب زاـیش ـن اـعث اـف د و ـب ده اـن ان ـش ود ، ـسـبب زـی ر از ـس ـشـت راـیـطی که ـبـی ـش
ر از زار ـنـف ا ـه رگزار ـشد ، ده ـه وال دوم که در «کاراکاس» ـب ـسـتـی د .  در ـف ده اـن زون ـش ـفالکت روز اـف
اگون ، اداـمه دـهـنده ی ـفـسـتـیوال ـهای ـقـبـلی ـشدـند ، اگر در ـفـسـتـیوال ا و ـسازـمان ـها ی گوـن گروه ـه
ا ـبه اـهـمـیت ـمـساـیل ـمـنـطـقه، ـبـیـشـترـین ـبـحث ـها و کـنـفراـنس ـها در ـمورد آـفرـیـقا ، ـفـقر ، اـماکو» ، ـبـن «ـب
اـیدز و ـبدـهی ـهای ـخارـجی کـشورـهای آـفرـیـقاـیی و راه ـبرون رـفت از آـنـها ـبررـسی ـشد ، در کاراکاس
ـجنـبه ی وـسیع ـتر و ـبـین اـلملـلی ـمـساـیل ـمورد ـبـحث و ـبررـسی ـقرار گرـفت .  در اـین ـفـسـتـیوال، ـشرکت
ار ـشـعار ـهـمـیشگی اـین ـجـنـبش ، «ـجـهاـنی دیگر امکان پذـیر اـست» ، ـشـعارـهای « ـنه کـنـندگان در کـن
ریکاـیی دیگر اـنی دیگر، آـم ا» و «ـجـه ـی ـب ـم رای کـل د» ، «ـصـلح ـب ـی وـقف کـن وش را ـمـت ـبه ـجنگ« ، « ـب
ـممکن اـست» را در هـمه ـجا ـسرـلوـحه شـعار ـهای ـخود ـقرار دادـند .  ـبه ـهرـحال « ـمـساله ی اصـلی اـین
راـلـیـسم ـبود .» وـلـیـب راـبر ـن اـتـیو در ـب گرد ـهم آـیی، ـبررـسی ـشراـیط کـنوـنی آـمریکای الـتـین و اـیـجاد آـلـترـن

(خبرگزاری آمریکای التین ، پرسا التینا 22 ژانویه)
داف ـجـنـبش ا و اـه رکت ـه ر در ـح ـی ـی د، اداـمه ی ـتـغ ان داده اـن ـش ر ـن ـی وال اـخ ـی ـسـت آنچه که دو ـف
ادـله ی دود ـبه ـمـب ا ـمـح ـنـه اـنی ـت اـعی ـجـه ای اـجـتـم وال ـه ـسـتـی از، ـف اـنی اـست. اگر در آـغ اـعی ـجـه اـجـتـم
اـنـند یک ـجـشن ـفرـهنگی ـعـمل ـمی کرد، اـمروزه ود و ـبـیـشـتر ـبه ـم ـنـظرات و ـبررـسی احکام ـتـئوریک ـب
رکت دـیل ـبه یک ـح ر ـبـین اـلـمـلـلی را ـتـب وـث وـجه آـنـست اـین ـجـنـبش ـم ارزان ـتـحول ـطـلب ـمـت ـتالش ـمـب
وـسـیع ـسـیاـسی کـند. ـتالـشی ـبرای آنکه ـبـتوان یک آـلـترـناـتـیو جـهاـنی در ـبراـبر ـسـیاـست ـهای ـضدـبـشری
نولیـبرالیسم به وـجود آورد و سمت گیری مشـخص ترقی خواـهانه ای را به اجالس های این ـجنبش

جهانی بدهد.  سومین فستیوال امسال در ماه مارس، در کراچی (پاکستان) برگزار خواهد شد. 

آسمان غمزده، غرق ستارهست. 
ر ـتـقی اراـنی و روز ادت دکـت ارده ـبـهـمن، روز ـشـه ا در چـه ـم
ـشـهـیدان ـحزب و ـجـنـبش، ـخاـطره ـفروزان ـهـمه ـشـهدای را آزادی،
ی، ـارغ از ـتـعـلق ـحـزـب ـران را ـف ـمـاـعی اـی ـت ـتـقالل و ـعـداـلت اـج اـس
ا ـیـقـین دارـیم ان گراـمی ـمی دارـیم. ـم وژیک آـن وـل دـئ اـنی و اـی ازـم ـس
که در ـساـیه اتـحاد و ـمـبارزه ـمـشـترک دور ـنـیـست آن روزی که در
واـنـیم دـست در دـست ـت داد، ـب ـب ای اـسـت دـه ـن ا از ـب راـنی آزاد و رـه اـی
ا ان اـست، ـب اـن رـم دان و ـقـه ـسـته اـین ـشـهـی یکدیگر آنگوـنه که شـاـی

برپایی تندیسهای یادبود یاد آنان را گرامی بداریم.

ـتـقالل و ـیـدان راه آزادی، اـس ـمه ـشـه درود ـبـر ـخـاـطـره ـفـروزان ـه
عدالت اجتماعی میهن!

گرامی باد خاطره تابناک دانشمند شهید دکتر تقی ارانی!
***

ـفــیق ـهــنـــدل، ق ـش رـفــی
انـقالـبی شـهـیر آـمریکای الـتـین
و دـبـیر کل ـحزب کـموـنـیـست
اـلـساـلوادور و از رـهـبران ـجـبـهه
دو وـن ـبخـش ـمـلی فـاراـب آزادـی
ـمن ـمـاه ی، در روز4 ـبـه ـمـارـت
راـسم ازگـشت از ـم ر ـب ـسـی در ـم
وراـلس، رـئـیس ـتـحـلـیف اوو ـم

ـجـمـهوری ـجدـید ـبوـلـیوی، در ـفرودگاه ـسن ـساـلوادور دچار سکـته
ان درگذـشت.  او در ـهنگام ـمرگ 75 ارـسـت ـیـم د ودر ـبه ـب ـقـلـبی ـش
ت ی داـش ـن ـی ـنـدل که ریــشه ـفلـســط ـیق ـه ـیق ـشـف ـسـال داـشت.  رـف
ـصـیل در ش اـنـقالـبی پیـوـست.  او در زمـان ـتـح ازجـواـنی ـبه ـجـنـب
ـست ـی وـن زب کـم وادور ـبه ـح اـل ـس شگاه ـمـلی اـل وق در داـن رـشـته ـحـق
اـسی در ـی دل پس از یک دوره ـمهـاجـرت ـس ـن ـیق ـه وـست.  رـف پـی
ال وادور در ـبـین ـس اـل ـس اـمی در اـل ـظ وری ـن اـت دوره حکوـمت دیکـت
ـهای 1960- 1952 در کـشورـهای ـشـیـلی، ـهـندوراس و گواـتـماال،
ازگـشت.  در ـسال 1972 ـبه رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست ـبه کـشور ـب
ـنی ـی زـب ـی ا دراـیت و ـت ال 1980 ـب د و در ـس ـتخـاب ـش وادور اـن سـاـل اـل
انقالبی روند اتحاد نیروهای چپ السالوادوردر جبهه آزادیبخش
مـلی ـفاراـبوـندو ـمارـتی را به ـثـمر ـنـشاـند. رـفیق ـهـندل در ـسال 1992،
ی، در جـاـمه ـسـلحـاـنه اـنـقالـب بـارزه ـم پس از یک دوره 10 سـاـله ـم
اـیـندگان ا دوـلت ـمرکزی و ـنـم اـیـندگی ـجـنـبش اـنـقالـبی ـب ـهـیـئت ـنـم
رای ـصـلح ـنـشـست. رـفـیق ـشـفـیق ـهـندل اـیاالت ـمـتـحده ـبه ـمذاکره ـب
وـندو اراـب پس از آـغاز روـند ـصـلح ـمـلی در ـجاـمه رـهـبری «ـحزب ـف
وکراـسی پرداـخت.  او در رـفت و دـم ـش رای پـی ارزه ـب ارـتی» ـبه ـمـب ـم
اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری اـلـساـلوادور در ـسال 2004 کاـندـیدای

نیروهای چپ بود و بیش از 32 در صد آرا رابدست آورد. 
رـفـیق ـمداردو گوـنزاـلس، ـمـسـئول ـهـماـهنگی «ـحزب ـفاراـبوـندو
وادور اـل ـس ان اـل ر زـحـمتکـش ا در گذـشت رـهـب ـطه ـب ارـتی»، در راـب ـم
دل یک ضـاـیـعه ان ـشـفـیق ـهـن رادرـم طـار و ـب ـمـق رگ ـه گـفت: “ ـم

تاسف بارو وحشتناک برای ما می باشد.”
وادور را ـبه سـاـل زرگ اـل رگ اـنـقالـبی ـب ران ـم وده اـی حـزب ـت
ـین ریکای الـت شـرـفت در آـم وکراـسی و پـی ارزان راه ـصـلح، دـم ـب ـم

تسلیت می گوید.  
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ورای وـبه ـمـجـلس ـش وـظف اـست ـطـبق ـمـص ام، دوـلت ـم ورای ـحـک داـمی از ـطرف ـش اـق
ز ـهـسـته اـلـیت ـهای ـصـلح آـمـی اـنه را ـمـتوـقف و ـهـمه ـفـع اـسالـمی ـکـلـیه ـتـعـلـیق ـهای داوـطـلـب
ـیی را ـمـجددا آـغاز ـنـماـید.» ـمـحـمود اـحـمدی نژاد، رـئـیس ـجمـهوری ـبرگـمارده ارـتـجاع
ـنـیز گـفت: «ـما از ـحق ـخود چـشم پوـشی ـنـخواـهـیم ـکرد و در ـصورت ارـجاع ـموـضوع
اـنون ـمـصوب ـهـسـته ـیی اـیران ـبه ـشورای اـمـنـیت، ـجـمـهوری اـسالـمی اـیران ـبه ـموـجب ـق

مجلس مجبور به کنار گذاشتن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خواهد شد.»
اـست واـقب ـخـطرـناک ـسـی ـسـبت ـبه ـع دار ـباش ـن ر ـضـمن ـهـش ا در ـهـفـته ـهای اـخـی ـم
اـفع ـمـلی اع ار ـمـن ودـیم که دـف د کرده ـب أکـی ا ـت اـفع ـمـلی ـمـیـهن ـم ا ـمـن ازی ـهای ارـتـجاع ـب ـب
د در واـن ـسـته ـیی ـنـمی ـت ر ـه ای ـصـلح آـمـی اـلـیت ـه ران از ـفـع اده اـی ـنه اـسـتـف ـی ران در زـم اـی
چارچوب ـسـیاـست ـهای ـتـشنج آـفرـیـنی و ـتـهدـیدات ـتوـخاـلی ـتحـقق پذـیرد. ـما ـهمچـنـین
اـشاره کردیم که ـهدف ارتـجاع از پـیـشـبرد چنین ـسـیاست ـهایی اـیـجاد بـحران مـصـنوعی
و ـبـهره ـبرداری از ـمـسأله ـتـهدـید ـخارـجی ـبرای ـسرکوب ـهرچه ـبـیـشـتر ـنـیروـهای آزادی
اع ـبه کارگران ای ارـتـج روـه ـی اـنه ـن ـشـی ورش وـح ور اـست. ـی واه و ـصـلح دوـست کـش ـخ
د شـدـی دیکاـیی و ـهمچـنـین ـت ال ـسـن ا کارگر و ـفـع ری صـدـه رکت واحـد و دـستگـی ـش
اکـتیک ـیورش ـبه ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـنـموـنه ـهای روـشـنی از وـجود چـنـین ـسـیاـست و ـت
ـهای ـمرتـجـعان ـحاکم اـست. ـهـمان ـطور که ـقـبالً ـنـیز اـشاره کردـیم ارـجاع پروـنده اـیران
به ـسازـمان ـملل ـمـتـحد ـقطـعاً ـبر ـضد ـمـنافع ـمـلی ـمـیـهن ـماـست و ـمی ـتواـند ـخـطرات ـجدی
را در دراز ـمدت به ـهـمراه داـشته ـباـشد.دادن بـهاـنه به دـست کـشورـهای امپرـیاـلـیـسـتی که
ـنـیروـهای ـنـظاـمی آـنـها در ـهـمـسایگی ـمرزـهای اـیران ـمـسـتـقر ـهـسـتـند ـسـیاـست ـعـمـیـقاً ـضد
رـبه ا ـمی رود. ـتـج ردم ـمـیـهن ـم ا ـبه چـشم ـم اـنـمان ـسوزی اـست که دودش ـتـنـه ـمـلی و ـخ
ـسـیاـست دـهـشـتـناک «ـجنگ، ـجنگ ـتا پـیروزی» که ـفـجاـیع ـبی ـشـماری از ـجـمله ـصدـها
ـهزار کـشـته و زـخـمی ـبرای ـمـیـهن ـما ـبه ـهـمراه داـشت، در ـحاـلی که رژـیم ـمی ـتواـنـست
در چارچوب ـمذاکرات ـخواـست ـهای ـخود را ـبه دوـلت شکـست ـخورده ـعراق (پس
از ـفتح ـخرـمشـهر) ـتـحـمـیل کـند، ـیاد آور ـبی ـخردی و ـسـیاـست ـهای ـضد ـمـلی ـیی اـست
ران را ـبه ار دیگر اـی د ـب واـن ال شـده و ـمی شـود و ـمی ـت ـب که از سـوی سـران رژـیم دـن
رـیـنی ارـتـجاع اـست ـتـشـنج آـف اـند. اداـمه ـسـی ار و ـخـطرـناک بکـش اـجـعه ـب درگـیری ـهای ـف
ـتـنـها ـبه ـسود ـجـناح ـهای دـست راـسـتی اـفراـطی در دوـلت ـبوش و دوـلت دـست راـسـتی
اـسراـئیل و دیگر مـحاـفل راـست و ـجنگ طـلب اـست. اداـمه اـین ـسـیاـست ـها ـنه ـتـنـها ـحق
ا د ـبلکه ـب أـمـین ـنـمی کـن ـسـته ـیی را ـت رژی ـه ز از اـن ره وری ـصـلح آـمـی ران در زـمـیـنه ـبـه اـی
ز ـی ده ـن ـن ذاکرات آـی ران را در ـم اـسی اـی ـم وـضع دیپـل ان ـم وـمی ـجـه ریک افکار ـعـم ـتـح
ـتضـعیف ـخواـهد کرد. ـتاـمـین ـمـنافع مـلی کـشور در ـشراـیط پر ـتـشـنج و ـخـطرـناک اـیـجاد
ز اـلـیت ـصـلح آـمـی رای ـفـع وـنی کـشور ـب اـن رـخورداری از ـحق ـق رـصه ـب وـنی در ـع ده کـن ـش
اد ور اـعـتـم ـظ ذاکرات و اداـمه آن ـبه ـمـن ازگـشت ـم رـیق ـب د از ـط واـن ا ـمی ـت ـنـه ـسـته ای ـت ـه

سازی تحقق یابد.
ـبی شک اداـمه ـسـیاـست ـهای کـنوـنی ـخـطری ـجدی و حـقیـقی ـبرای کـشور و ـمـنافع
ا کار ا ـتـنـه رای ـتـشدـید درگـیری ـه اـنه ـب ـمـلی ـمـیـهن ـماـست. کـشاـندن ـشراـیط و دادن ـبـه
ـتـغـیـیر ـموضع و ـبازگـشـتن ـبه پای ـمـیز ـمذاکره را ـبـیش از پـیش دـشوار ـخواـهد کرد. ـحل
ـین ا آژاـنس ـب ذاکره ـب زه ـم ازگـشـتن ـبه پای ـمـی ا از راه ـب ـنـه وـنی ـت راـیط کـن أـله در ـش ـس ـم
ای ادی از کـشورـه ار زـی ان ـشـم وـنی ـجـه أـله اـست. در ـشراـیط کـن ـس رای ـحل ـم اـلـمـلـلی ـب
ـغـیر ـمتـعـهد و ـحـتی ـشـماری از کـشورـهای اروپاـیی ـحاـضرـند در ـصورت اتـخاذ ـسـیاـست
ـهای ـمعـقول از ـسوی دوـلت اـیران به ـحـماـیت از حق اـیران ـبرای ـبـهره وری ـصلح آـمـیز
از انرژی ـهسته یی ـبرخیزـند. تاـبو امبکی، رـییس جمـهوری آفریـقای جـنوبی، در گفت
و گو با احـمدی نژاد،  در راستایی چـنین سیاـستی با اـشاره به تالش های این ـکشور و
رای ران ـب ـتـعهـدهـا، گـفت: «مـا ـبه ـحق ـجـمهـوری اـسالـمی اـی ر ـم ـی ضـای ـجـنـبش ـغ اـع
اد دارـیم و ـبه ـهـمـین دـلـیل ـتالش ـمی ـسـته ای اـعـتـق ز ـه اـبی ـبه ـفن آوری ـصـلح آـمـی دـسـتـی
ـکـنـیم از اـیران ـحـماـیت ـکرده و ـساـیر ـکـشورـها را ـنـیز ـمـتـقاـعد ـکـنـیم در ـمـسـیری ـبدون

درگیری، مناقشه و اختالفات نظر از یک راه صلح آمیز به نتیجه دست یابیم.» 
ـبازگشت به پای میز مذاکرات با نشان دادن حسن نیت و نه به مـنظور مانور برای
ـخرـیدن وـقت اـضاـفی راه ـحل ـتـخـفیف بـحران و پـیدا کردن راه کارـهای ـمـناـسب ـبرای
ـتـحقق ـمـناـفع ـمـلی اـیران اـست. ـنـباـید اـجازه داد که ارتـجاع ـحاکم ـبا اداـمه ـسـیاـست ـهای

خطرناک منافع ملی ایران را دچار صدمات و خطرات جدی کند. 
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ادامه  بازی خطرناک ارتجاع....
ـبدهـند و با ـتهدـید علیه امـنیت جـهان مقابله کـنند؛ ـباید ذـهنیت «جنگ ـسرد» را
ـسـتی، رورـی ای ـت اـلـیت ـه اـنب ـفـع د از ـج دـی ا ـتـه ار بگذارـیم، ـهمکاری کـنـیم ـت کـن
ا ـثـبات، ا کاـهش دـهـیم، ـت ـبـحران ـهای ـماـلی و ـفـجاـیع ـطـبـیـعی را از ـبـین ـبـبرـیم ـی
اـمـنـیت و صـلح جـهاـنی را پاـسداری کـنـیم؛ ـباـید ـخلع ـسالح و کـنـترل ـتسـلیـحات را
ـبه ـطوری ـمؤـثر، ـعادالـنه، ـمـنـطـقی، ـجاـمع و ـمـتوازن ـبه پـیش ـبـبرـیم، از گـسـترش
ار ـجـمـعی ـجـلوگـیری کـنـیم، ـبه ـجدـیت ـتـمام ـفراـیـند ـخـلع ـسالح ـسالح ـهای کـشـت
اـنی را دت ـجـه ات دراز ـم ـب ـیم، و ـث روـیج کـن ـبـلـیغ و ـت ـمـلـلی را ـت ـسـته ای ـبـین اـل ـه
ۀ ـهمگان، وـسـع أـمـین ـت ادی، در راه ـت اـنی ـشدن اـقـتـص د ـجـه أـمـین کـنـیم؛ در روـن ـت
ازی و االـنه در راه آزادـس د ـفـع اـی م؛ ـب رـی ر بگـی ـظ اـبل را در ـن ـتـق اف و ـنـفع ـم ـص اـن
ـتسهیل بـیشـتر در تـجارت و ـسرـمایه گذاری بکوشیم، ـموانع تـجاری را از ـسر راه
ادرات ای ـص دودـیت ـه زاـیش دـهـیم، و ـمـح ا را اـف ازارـه رـسی ـبه ـب ردارـیم، دـسـت ـب
اـنـبه واـنـیم ـنـظام ـتـجاری ـبـین اـلـمـلـلی چـند ـج ا ـبـت ردارـیم، ـت وـلوژی را از ـمـیان ـب تکـن
ای ـبرـقرار کـنیم که ـهمگانی، ـعادالنه، ـمنـطقی، شـفاف و ـغـیرتبـعیض آـمـیز ـباـشد؛
ا ـهمگان ـبـتواـنـند از أـمـین ـحـقوق ـبـشر را ـتروـیج و ـتـضـمـین کـنـیم ـت اـید ـفـعاالـنه ـت ـب
ـفرـصت ـها و ـحـقوق ـبراـبر ـبرای رـشد کـلی ـشان ـبرـخوردار ـشوـند؛ ـباـید آزاد فکر و
د ـبه اـی ا ـب ورـه اـفت؛ ـهـمۀ کـش ا دـست ـی وان ـبه گـفتگوی ـتـمدن ـه ا ـبـت ود ـت دارا ـب ـم
د. رام بگذارـن ان اـحـت دـش اـعی و راه رـش ام اـجـتـم ـظ ا در ـتـعـیـین ـن ورـه ـحق دیگر کـش
چـین ـبرای ـبرـقراری رواـبط ـبرادرانه و دوـسـتانه ـبا مـناـطق همـجوارش ـقدم ـبر می
ا اط ـب ـب ـطـقه ای اـست. در ارـت ـن ـنـیت ـم دار ـهمکاری در راه ـحـفظ اـم رـف دارد و ـط
مـساـلۀ ـخاورـمـیانه، چین ـطرف ـهای درگـیر را به اداـمۀ ـمذاکره و آـغاز یک ـفراـیـند
اـمه ـهای ـسازـمان ـمـلل ـتـشوـیق ـمی کـند. در ـمورد ـعراق، ـصـلح ـبر ـمـبـنای ـقـطـعـن
د ـتـح ان ـمـلل ـم ازـم اـسی در چارچوب ـس اـفـتن یک راه ـحل ـسـی ار ـی واـسـت چـین ـخ
وـضوع ـسوـخت ا ـم اط ـب د. در ارـتـب رده ای ـمی کـن اـست و در اـین راه ـتالش گـسـت
اـفـتن ر ـبه گـفتگو و ـی رای ـتـشوـیق ـطرف ـهای درگـی ران، چـین ـب ـهـسـته ای در اـی
یک راه ـحل ـصـحـیح و ـصـلح آـمـیز در چارچوب آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی اـنرژی اـتـمی
راه ـهای ـمـتـعددی را اـمـتـحان کرده اـست. ـطی ـسال ـهای ـمـتـمادی، چـین در ـحد
تواـنش به دیگر کـشورهای در ـحال رـشد برای ایـجاد امکان ـبرای ـتوسعه متکی
وـسـعه را ـبر ـخودـشان کمک کرده اـست. چـین ـبدـهی ـهای 44 کـشور در ـحال ـت
که ـباـلغ ـبر ـمیـلـیاردـها دالر ـمی ـشد بـخـشـیده اـست. در زـمـیـنۀ گـفتگوی ـتـمدن ـها
رش و گـسـت وده اـست. در پرـت ر ـب رـهنگ و ـنـظ ادل ـف ادی ـتـب وـسـته ـمـن ـهم چـین پـی
ا ـی ۀ دـن ـی ود را ـبه ـبـق ا ـخ د ـت صـادی، چـین ـسـخت ـمی کوـش ـت دن اـق اـنی ـش ـجـه
رد. در ره ـمی گـی د ـتـمدن ـهای دیگر ـبـه اـلی که از ـثـمرات ـمـفـی د، در ـح اـن اـس ـشـن ـب
ای ورـه اری از کـش ـسـی ا ـب رده ای ـب ای گـسـت ر چـین ـهمکاری ـه ای اـخـی ال ـه ـس
ا درک ـمـتـقاـبل ـبـین ـمردم چـین و ـجـهان در زـمـیـنه ـهای ـفرـهنگی داـشـته اـست ـت
ای ازه ای از گـفتگوـه ای ـت د و شکل ـه زاـیش دـه ای دیگر را اـف ورـه ردم کـش ـم

برابر بین تمدن ها را پدید آورد.
نتیجه گیری

یک ـمیـلـیارد و ـسـیـصد ـمیـلـیون چـیـنی که در راه رـشد ـصلح آـمـیز ـقدم ـبر ـمی
دارـند، بی ـتردـید نـقش حـیاتی و مثـبتی در تالش ـنوع بـشر در دـستـیاـبی به ـهدف
ری راه ردم چـین در پیگـی زم راـسخ دوـلت و ـم د. ـع ۀ دارـن وـسـع واالی ـصـلح و ـت
رـشد صلح آـمـیز در ـهم شکـسـتـنی ـنـیـست. دوـلت و ـمردم چـین واقـفـند که ـصلح و
ـتوـسعه، دو ـمـعضل ـعـمده ای که دـنـیای اـمروز ـبا آن رو به روـست، ـهـنوز ـبه ـطور
اوت، کـماکان کـشمکش اـصوـلی و ـبـنـیادی ـتـحـصـیل ـنـشده اـست. ـبه دالـیل ـمـتـف
ال و روت ـبـین ـشـم ۀ ـث اـصـل د و ـف اـبـن وع ـمی ـی ـطـقه ای وـق ای ـمـن ا و ـجنگ ـه ـه
ـجـنوب ـبـیـشـتر و ـبـیـشـتر ـمی ـشود. چـین ـهدف ـهای ـخود ـبرای نـخـسـتـین 20 ـسال
اـمـعه ای از اـخـتن ـج د از ـس ارـتـن ـقرن ـمـیالدی ـجاری را ـمـعـین کرده اـست، که ـعـب
رد؛ ر ـمی گـی ارد ـشـهروـند را در ـب ـشـتر از یک ـمـیـلـی اٌ ـمرـفه که ـبـی ـسـبـت ـهـمه ـجـهت ـن
ـتوـسـعۀ ـباز ـهم ـبـیـشـتر اـقـتـصاد؛ بـهـبود دـموکراـسی؛ پـیـشـبرد داـنش و آـموزش؛ ـغـنی
کردن ـفرـهنگ؛ اـعـتالی ـسازگاری اـجـتـماـعی؛ و ـباال ـبردن کـیـفـیت زـندگی ـمردم
ر ـش وع ـب د ـن ر واالی ـصـلح و رـش ری در اـم ـشـت ور ـقـطع ـسـهم ـبـی چـین. چـین ـبه ـط

خواهد داشت.
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اـبه در ـش د رـقم ـم ۀ آن ـفـقط 3.6 درـص راـن اـلص ـمـلی ـس اـخ د ـن ود، و درآـم ریکا ـب آـم
ود، که چـین را در ردۀ 129 در ـبـین 208 ۀ ژاپن ـب راـن د ـس د درآـم ریکا و 4 درـص آـم
وز 26 ـمـیـلـیون چـیـنی ـساکن ان ـسال 2004 ـهـن رار ـمی دـهد. در پاـی کـشور ـجـهان ـق
ـمـناـطق روـسـتاـیی در ـفـقر زـندگی ـمی کردـند. دوـلت ـمی ـباـیـست ـهر ـسال در ـحدود
ا ـبه حـد ش دارد ـت نـوز راه درازی در پـی ون ـشـغل اـیجـاد کنـد. چـین ـه ـی ـیـل 24 ـم

کشورهای پیشرفته برسد.

3. رشد با اتکا به نوآوری، اصالح، و توانایی های خود کشور
ـعـمده ـترـین ـمـعـضـلی که چـین در راه رـشد ـخودش ـبا آن ـمواـجه اـست، ـتـناـقض
بین اـقتـصاد ـتوسـعه نـیافته اش از یک ـطرف و تـقاـضاـهای ـفرهنگی و ـمادی ـهر چه
ـبـیـشـتر ـمردم کـشور از ـطرف دیگر، و ـنـیز ـتـضاد ـبـین رـشد اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی از
یک ـسو و ـفـشار ـنـسـبـتاً زـیاد ـجمـعـیت، ـمـنابع ـطـبـیـعی و ـمـحـیط زـیـست از ـسوی دیگر
واـهد ای دیگر ـنـخ ورـه وـجه کـش ود را ـمـت ای ـخ اد ـه ا چـین ـمـعـضالت و ـتـض اـست. اـم
ای دیگر را چپاول و ورـه ودش کـش ۀ ـخ وـسـع د و ـت رای رـش ر، ـب کرد، و از آن ـمـهـمـت
ـغارت ـنـخواـهد کرد. ـبرای دـسـتـیاـبی ـبه ـحد رـشد ـمورد ـنـظر، چـین ـبه ـطور ـعـمده ـبر
ـتواـناـیی ـها، اـصالـحات و ـنوآوری ـهای ـخودش ـمتکی ـخواـهد ـبود. چـین اـمـتـیاز ـها و
د رای رـش وژیکی الزم ـب وـل ای تکـن اد ـه ـنـی واد و ـب اری دارد: ـم ـسـی وب ـب ـطـل راـیط ـم ـش
ـبـیشـتر اـقـتـصادی را داراست؛ ـبازاری ـعظـیم و گسـترش ـیابـنده و ـنرخ بـهرۀ پس اـنداز
ش زاـی ال اـف وـسـته در ـح ـظـیـمی دارد که کـیـفـیت آن پـی روی کار ـع ـی االـیی دارد؛ ـن ـب
ط ده اـست؛ و ـمـحـی ـن راروـی ـسـتی ـف ـی اـل ـی وـس اد ـس ـص ـت ازار اـق ام ـب ـظ اـست؛ دارای یک ـن
ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی پاـیداری دارد. ـبرای رـسـیدن ـبه ـهدف ـهای ـتوـسـعه اش، چـین

اقدام های چند جانبه ای را دنبال می کند، از جمله 
تکار و وق، اـب ور و ـش د ـش واـن ا که ـمی ـت ده ـه ا و اـی ام ـه ـظ وآوری در ـن (1) ـن
ـخالقـیت ـصدـها ـمیـلـیون از شـهروـندان را به کار بگـیرد و چـشم اـندازـهای ـتازه ای را

برای جنبش مدرنیزه کردن کشور پدید آورد؛ 
وزـیع ـصـحـیح ا ـت اـضای داـخـلی. ـب ازار ـهای داـخـلی و اـفزاـیش ـتـق از کردن ـب (2) ـب
زان ر ـمـی ر ـب ـشـت رچه ـبـی اـست ـهای ـصـحـیح ـمـصرف، چـین ـه رای ـسـی ا و اـج د ـه درآـم

تقاضا و مصرف داخلی برای اعتالی رشد اقتصادی اش اتکا می کند؛ 
اس د. چـین اـس وۀ رـش ر ـشـی ادی و ـتـغـیـی ار اـقـتـص اـخـت راتژیک ـس ـنـظـیم اـسـت (3) ـت
رـشد اـقـتـصادی اش را ارـتـقای کـیـفـیت ـنـیروی اـنـساـنی، بـهره گـیری کارآـمد از ـمـناـبع
طبیـعی، کاهش آلودگی محـیط زیست، و ـتأکید بر کـیفیت و کارایی اقتـصادش می

داند. 
ای وآوری ـه وـیت ـن وژیکی و ـعـلـمی و ـتـق وـل ای تکـن رـفت ـه ـش وـجه ـبه پـی (4) ـت
وژیکی و وـل وـسـعۀ تکـن ودـجه ـهای ـتـحـقـیق و ـت ـمـسـتـقل. چـین اـمـید دارد که ـنـسـبت ـب
علمی را از 1.44 درصد درآمد ناخالص ملی در سال 2004 به 2.5 درصد در سال

2020 برساند. 
(5) ـحداکـثر ـبـهره گـیری از ـنـیروی اـنـساـنی. چـین ـبه ـهر ـتالـشی دـست ـخواـهد
اـخـتن یک رای ـس ردـمی ـخودش ـب ای ـم داد ـه راتژی اتکا ـبه اـسـتـع د اـسـت واـن ـت ا ـب زد ـت
زاـیش کـمـیت و کـیـفـیت در اری، اـف ـب وزش اـج د. آـم د را ـعـمـلی کـن ـمـن درـت ور ـق کـش
راـهم آوردن امکان رـفه ای، و ـف ای ـفـنی ـ ـح وزش ـه ۀ آـم وـسـع اـلی، ـت وزش ـع آـم

بازگشت نیروهای متخصص از خارج از کشور، بخشی از این تالش اند. 
ط ظ ـمـحـی اـف و و ـح رـفه ـج ۀ ـص اـمـع اـخـتن یک ـج رای ـس ر ـب (6) کوـشش واـف
زـیـست. چـین ـصرـفه ـجوـیی در اـنرژی را یکی از ـسـیاـست ـهای ـبـنـیادی دوـلـتی ـمی
داـند. چـین نه ـتنـها یک کـشور ـبزرگ ـمـصرف کنـندۀ اـنرژی، بلکه یک کـشور ـبزرگ
ـتوـلـید کـنـندۀ اـنرژی اـست که ذـخاـیر زـغال ـسنگ، ـمـیدان ـهای ـنـفـتی و گاز ـطـبـیـعی
ـفراواـنی دارد. چـین ـبه ـحـفاـظت ـمـحـیط زـیـست اوـلوـیت ـمی دـهد و ـمراـقب اـست که

بهره برداری از منابع طبیعی به طور معقول صورت گیرد.
رـفـته ـشدـنش ـبه ـسازـمان اـیی که در زـمان پذـی چـین ـبه ـطور ـجدی ـبه ـتـعـهد ـه
اـست ـسـتم اداره و ـسـی داوم ـسـی ود ـم ود ـعـمل کرده اـست: ـبـهـب اـنی داده ـب ـتـجارت ـجـه

ـهای ـمرـتـبط به کـسب و کارـهای ـخارـجی در چـین و اـیـجاد یک مـحـیط ـقاـنوـنی ـعادالـنه و
ازرگاـنی و رای ـب راـیط ـب ود ـش ای داـخـلی و ـبـهـب ازارـه ر ـب ـشـت ـی ر چه ـب از کردن ـه ات؛ ـب ا ـثـب ـب
ر ازرگاـنی و ـفراـهم کردن آزادی و ـتـسـهـیالت ـبـیـشـت ارـهای ـب اـیه گذاری؛ ـبـهـبود ـساـخـت ـسرـم
ـبرای ـبازرگاـنی و ـسرـماـیه گذاری، و ـتـشوـیق ـسرـماـیه گذاران چـیـنی ـبه ـسرـماـیه گذاری در
ا کـشورـهای ۀ ـمرـتب ـب ادـل ار کـسب و کارـهای ـخارـجی. ـمـب کـشورـهای دیگر و رـشد در کـن
دیگر اـین امکان را ـبرای چـین ـفراـهم ـمی آورد که ـثـمرۀ ـتـمدن ـبـشری اش را ـبا دیگران

شریک شود و کیفیت منابع انسانی خودش را بهتر کند.

4. تأمین سود متقابل و توسعۀ مشترک همراه با کشورهای دیگر
رای ز ـب ا ـنـی ـی رـتـیب، دـن اـشد. ـبه ـهـمـین ـت ا ـب ۀ دـنـی ـسـتـقل از ـبـقـی د ـم واـن رـشد چـین ـنـمی ـت
روـنق و شکوـفاـیی اش ـبه چـین ـنـیاز دارد. چـین که روـند ـجـهاـنی ـشدن اـقـتـصادی را دـنـبال
ای ـطه ـه ـی ر و در ـح االـت اـیی ـب ر، در رده ـه رده ـت ـت ر چه گـس اـسی ـه ـی د، در ـمـق ـمی کـن
وژیکی وـل ادی و تکـن ـص ـت ـمـلـلی اـق ـین اـل ای ـب ر در ـهمکاری ـه ـت ـیـع ر چه وـس اـیی ـه ـی راـف ـجـغ
ـشرکت ـمی کـند ـتا ـبـتواـند ـجـهاـنی ـشدن اـقـتـصادی را در ـجـهت ـتوـسـعه و آـباداـنی ـمـشـترک
ود أـمـین ـس رای ـت اـیش ـب ازارـه از کردن ـب راتژی ـب د. چـین ـبه اـسـت ا ـسوق دـه ورـه ۀ کـش ـهـم
ـمـتـقاـبل اداـمه ـمی دـهد. چـین ـفـعاالـنه در ـفرـمول ـبـندی کردن و اـجرای ـقواـنـین ـتـجاری و
اـقـتـصادی ـبـین اـلـملـلی ـشرکت ـمی کـند. از زـمان پذـیرـفته ـشدن ـعـضوـیت چـین در ـسازـمان
ـتـجارت ـجـهاـنی در دـساـمـبر2001، اـین کـشور ـبه ـطور اکـید ـبه ـتـعـهداـتش در زـمـیـنۀ اـیـجاد
وژیکی و اـقـتـصادی ـبـین اـلـمـلـلی ـعـمل کرده وـل ای تکـن رای ـهمکاری ـه د ـب اـع ـس راـیط ـم ـش
راـیی را ۀ اـج اـم ررات و آـیـین ـن ون، ـمـق اـن دود 3000 ـق اـست. در اـین راه، چـین چـیزی در ـح
ـمورد ـتـجدـید ـنـظر ـقرار داده، ـنـظام ـقاـنوـنی اـقـتـصادی اش در راـبـطه ـبا کـشورـهای ـخارج را
اً اـصالح کرده، و ـسـیاـست ـهای ـتـجاری اش را ـشـفاف ـتر کرده اـست. چـین ـهـمواره رـتـب ـم
در راه ـهمکاری ـهای اـقـتـصادی ـمـنـطـقه ای ـنـیز پـیش ـقدم ـبوده اـست. کار اـیـجاد ـمـنـطـقۀ
ا پـیـشرـفت چـین در ـتـجاری آزاد چـین ـ «آ ـسه آن» ـبه ـخوـبی ـبه پـیش ـمی رود. ـهـمراه ـب
زمـینه ـهای اجـتـماعی و اـقتـصادی، و نـیز ـبهـبود ـسطح زـندگی ـمردمش، ـنـیاز و تـقاـضای آن
ـبرای ـفراورده ـهای ـسرـماـیه ـبر و ـبا تکـنوـلوژی ـبرـتر اـفزاـیش ـمی ـیاـبد. در ـحدود 70 درـصد
ـصادرات چـین به آـمریکا، ژاپن و اتـحادـیۀ اروپا کاربَـرـند در ـحاـلی که 80 درـصد واردات از
اال وژی ـب وـل ا تکـن اـیه بَـر و ـب رـم د، ـس اری چـین اـن رکای ـتـج رـین ـش ده ـت اـین ـسه، که ـعـم
ـهـسـتـند. در ـسال 2004 چـین، پس از آـمریکا و آـلـمان، ـسوـمـین کـشور وارد کـنـندۀ ـجـهان
ـبود. در اـین ـسال چین در ـحدود 150 میـلـیارد دالر بـیـشـتر از ـسال قبل واردات داشت، که
ورـهای دیگر اـیه گذاری ـهای چـین در کـش رـم اـست! ـس 9 درـصد کل رـشد واردات در دـنـی
اـیه رـم ال 2004، ـس ان ـس ا کمک کرده اـست. در پاـی ورـه ادی آن کـش ـص ـت د اـق ز ـبه رـش ـی ـن
ر ـطـقه را در ـب ور و ـمـن ور، که 149 کـش ارج از کـش انکی چـین در ـخ ر ـب ـسـتـقـیم ـغـی گذاری ـم
ارد دالر، ـیـعـنی 75 ـی ـیـل ر از 33 ـم ـشـت ـی د، که ـب ارد دالر رـسـی ـی ـیـل دود 45 ـم رد، ـبه ـح ـمی گـی
ات ارـجی چـین امکاـن ادی ـخ ازرگاـنی و اـقـتـص ای ـب ود. ـهمکاری ـه ا ـب د از آن در آـسـی درـص
ا ـسال ان ـمی کـند. ـت اـی دازـهای روـشـنی را ـنـم اـلـقوۀ ـعـظـیـمی را اـیـجاد ـمی کـند و چـشم اـن ـب
2020 مقیاس و کل تقاضای بازار داخلی چین چهار برابر سال 2000 خواهد شد. در این
روند، بقـیۀ دنـیا در همکاری ـهای متقابل با چین، ـفرصت ـهای زیادی ـبرای کسب و کار
و توسعه خواهد یافت، که به نوبۀ خود به رشد اقتصاد جهانی شتاب زیادی خواهد داد.

وـسـعه و دار و ـت و از ـصـلح پاـی ز ـمـمـل اـلـمت آـمـی ـس اـنی ـم اـخـتن ـجـه 5. ـس
آبادانی برای همه

اـنی اـخـتن ـجـه ـستگاه دارد، و آن زـمـین اـست. ـس ط یک زـی ط و ـفـق ر ـفـق ـش وع ـب ـن
ـمـساـلـمت آـمـیز ـمـمـلو از ـصـلح پاـیدار و ـتوـسـعه و آـبادی ـبرای ـهـمه ـخواـست ـمـشـترک ـهـمۀ
ـمردم دـنـیا و ـهدف واالی چـین در راه رـشد ـصلح آـمـیز اـست. چـین ـمـعتـقد اـست که ـجـهان
ری و راـب د؛ از ـب اـش ار ـب ردـب ادالـنه و ـب ز، ـع اـلـمت آـمـی ـس وکراـتیک، ـم د دـم اـی ا ـب اـهنگ ـم ـهـم
ر ـش وق ـب ور ـحـق ـش ـن اس ـم ر اـس اـهنگی و ـهمکاری ـب اـبی ـبه ـهـم ـی ـت رای دـس وکراـسی ـب دـم
ـسازـمان ـمـلل و اـصول پـنجگاـنۀ ـهـمزـیـسـتی ـمـساـلـمت آـمـیز پاـسداری ـشود؛ ـتـصـمـیم گـیری
ود؛ ـهیچ ورگذاـشـته ـش ود آن کـش ردم ـخ دۀ ـم ـست ـبه ـعـه اـی وری ـب ر کـش ور داـخـلی ـه در اـم
ۀ وـسـع ا اـمـنـیت و ـت د، ـی ر کـشوری دیگر ـتـحـمـیل کـن دارد ارادۀ ـخودش را ـب کـشوری ـحق ـن
د دـست ـبه دـست ـهم اـی ا ـب ورـه د؛ ـهـمۀ کـش أـمـین کـن اـفع دیگران ـت ـخودش را ـبه ـبـهای ـمـن
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راه رشد صلح آمیز چین
ۀ 70 ـمـیالدی ر دـه اـسی پرداـمـنه در اواـخ ادی- ـسـی ـص ات اـقـت ای اـصالـح اـست ـه اـنی که ـسـی از زـم
ا ـشراـیط ز، ـمـتـناـسب و ـمـنـطـبق ـب وـفـقـیت در راه رـشدی ـصـلح آـمـی ا ـم واـنـسـته اـست ـب د، چـین ـت ـمـطرح ـشدـن
ردم چـین ـسـخت ـتالش ـمی ودن اـین راه، ـم ردارد. در پـیـم ان، گام ـب ای زـم ازـه ـی ودش و ـن ویژۀ ـمـلی ـخ
ا اتکا ـبه د، و ـب ازـن ـس درن ـب دن و ـم ز، ـمـتـم اـلـمت آـمـی ـس وکراـتیک، ـم درت، دـم اد، پرـق وری آـب ا کـش د ـت کـنـن
رـشدی که ـخود زـحـمت آن را کـشـیده و کـسب کرده اـند، ـبه ـنوـبۀ ـخود ـبه پـیـشرـفت ـبـشری کمک ـهای
ا ال ـمـیالدی گذـشـته) دوـلت چـین گزارـشی را ـب ر ـس اـمـب ر دـس اه (اواـخ د. در دی ـم ری بکـنـن ـشـت ـی رچه ـب ـه
ار ـبه ـطور کاـمل و ـسازـمان رای ـنـخـسـتـین ـب ـعـنوان  «راه رـشد ـصـلح آـمـیز چـین» ـمـنـتـشر کرد که ـب
رگزـیده اـند روـشن ـمی کـند. ـبرای اـفـته، ـتـئوری و ـعـمل دوـلت و ـمردم چـین را در پـیـماـیش راـهی که ـب ـی
اطالع ـخواـنـندگان «ـناـمه ـمردم» از کارپایه ـها و راهکارـهای کـنوـنی دوـلت چـین، در اـینـجا چکـیده ای از

این سند را که شاملِ پنج بخش کلی است نقل می کنیم.

1. رشد صلح آمیز تنها راه ممکن برای مدرن کردن چین
د. ـهدف از گام ال ـمی کـنـن راـنه آن را دـنـب ردم چـین اـست که پیگـی ز آرزوی ـقـلـبی ـم رـشد ـصـلح آـمـی
ازگـشاـیی درـها ـبه دـنـیای ـخارج، پـیوـند دادن ا ـب ز، آـمـیـخـتن رـشد داـخـلی ـب رداـشـتن در راه رـشد ـصـلح آـمـی ـب
ر راـس ردم ـس اـفع ـمـشـترک ـم ا ـمـن ردم چـین ـب ادی ـم اـفع ـبـنـی ا، و آـمـیزش ـمـن ۀ دـنـی ۀ ـبـقـی وـسـع ا ـت رـشد چـین ـب
ـجـهان اـست. چـین ـمـصرانه در پی ـهـماـهنگی داـخـلی و ـتوسـعۀ ـمـلی ـخودش اـست در ـحـین اـین که صـلح
ا یکدیگر دارـند و ـتوـسـعه در ورای ـمرزـهاـیش را ـتـعـقـیب ـمی کـند. اـین دو ـجـنـبه، که ارـتـباـطی ـتنگاـتنگ ـب
ون از ـشـح ز و ـم اـلـمت آـمـی ـس اـیی ـم ـی اـخـتن دـن د، دـست در دـست ـهم ـبه ـس رـن اپذـی داـیی ـن و از یکدیگر ـج
ردن ـجنگ، ـحـفظ ـصـلح، ان ـب ـی د. از ـم ـن رای ـهـمه کمک ـمی کـن اـیی و ـصـلح داـیـمی ـب اداـنی و شکوـف آـب
ـساخـتن کـشوری ـمستـقل و آـباد، و ـفراهم آوردن یک زـندگی راحت و ـشادـمان ـبرای ـمردم، ـهدفی اـست
ای ود دـست آوردـه ا وـج د. ـب وده اـن دن ـبه آن ـب ا پـشتکاری در پی رـسـی د ـب دـی ردم چـین در دوران ـج که ـم
دی ادی ـضـعـیف، و رـش ـص ـت اد اـق ـی ـن اد، ـب ار زـی ـسـی ـیـتی ـب ا داـشـتن ـجـمـع ور، چـین ـب د کـش ـظـیم در راه رـش ـع
ۀ چـین رـین وـظـیـف زرگـت ود. ـب ان ـمـحـسوب ـمی ـش د ـجـه ال رـش ور در ـح رـین کـش زرگـت وز ـب اـسب، ـهـن اـمـتـن ـن
اـعتالی رـشد اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی و در ـعـین ـحال، ـبـهـبود داـیـمی زـندگی ـمردم اـست. ـبرای اـنـجام اـین
ادی دارد، وـجود یک ـفـضای راـیـشان ارزش زـی از دارـند و ـب وـظـیـفه ـبه ـبـهـترـین وـجه، آنچه ـمردم چـین ـنـی
ا ـبه یک ـنـه د چـین ـنه ـت وـنی، رـش ای کـن ر اـساس واـقـعـیت ـه ۀ ـبـین اـلـمـلـلی اـست.  ـب رـص ز در ـع ـصـلح آـمـی
ۀ وـسـع ای ـت رـصت ـه زرگ و ـف اـیی ـب ازارـه ده اـست، ـبلکه ـب اـن ره رـس ون چـیـنی ـبـه د ـمـیـلـی ارد و ـسـیـص ـی ـمـیـل
ازی اـنی ـس دن و ـجـه ـطـبی ـش د ـق راـهم آورده اـست. چـن ان ـف ای دیگر ـجـه ورـه رای کـش ز ـب ـی راواـنی ـن ـف
رای ود آورده اـست، که کوـشش ـب وـج اـنی ـب د و ـصـلح ـجـه رای رـش ازه ای را ـب ای ـت رـصت ـه ادی ـف اـقـتـص
ـبرقراری یک مـحیط صلح آمـیز دراز ـمدت و دایمی در جـهان را امکان پذـیر می سازد. ـسال ـهاست که
اـنی که د. در ـسال 1974، زـم ال ـمی کـن راـنه دـنـب ز را پیگـی ارـجی ـمـسـتـقل ـصـلح آـمـی اـست ـخ چـین یک ـسـی
ا اـعالم و پـینگ ـبه دـنـی اـئ اره ـبه دـست آورد، دنگ ـشـی ان ـمـلل ـمـتـحد را دوـب ازـم چـین ـحق ـعـضوـیت در ـس
کرد که چـین ـهرگز به دـنـبال ـسرکردگی ـنـخواـهد ـبود. رـشد چـین ـهرگز تـهدـیدی ـبرای دیگران ـنـخواـهد
ـبود، ـبلکه ـبر عکس، ـفرـصت ـهای رـشد ـبـیـشـتر و ـبازارـهای ـبزرگـتری را ـبرای ـبـقـیۀ دـنـیا ـفراـهم ـمی کـند.
د رای رـش رک ـمـهـمی ـب روی ـمـح ـی ادی چـین ـن ـص ـت د اـق د که رـش ـن اـبت ـمی کـن ود ـث وـج ای ـم واـقـعـیت ـه
دی ده اـست. چـن ور کـلی ـش ان ـبه ـط اـنوس آرام و ـحـتی کل ـجـه وزۀ اـقـی ا و ـح ورـهای آـسـی اـقـتـصادی کـش
پـیش پـلـنوم پنـجم کـمـیـتۀ ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست چـین اـهداف ـعـمدۀ رـشد اـقـتـصادی ـ اـجـتـماـعی چـین
ارت اـست از دو ادی اـصـلی ـعـب ـص دف اـقـت ا 2010 ـمـعـین کرد که در آن ـه ای 2006 ـت ال ـه رای ـس را ـب
ـبراـبر کردن درآـمد ـناـخاـلص ـمـلی ـتا ـسال 2010 ـنـسـبت به ـسال 2000، از راه ـبـهـیـنه کردن ـساـخـتارـهای
اـجـتـماعی ـ اقـتـصادی، اـفزاـیش مـیزان ـبرگـشت ـسرـمایه گذاری ـها و کاـهش ـمـصرف در مـناـبع. در ضـمن
این که چین ـبرای ـحصول رـشد در درـجۀ اول به نـقاط ـقوت ـخودش اتکا می کـند، اـما کـماکان سـیاست

درـهای ـباز را اداـمه ـمی دـهد، وارد ـهمکاری ـهای ـمـتـقاـبل ـبـین اـلـمـلـلی
دن رات ـتـم ـم ود، و ـث وژی ـمی ـش وـل اد و تکـن ـص ـت ۀ اـق رده در زـمـیـن گـسـت
اـفع دیگران را در ود، ـمـن ای دیگر ـشریک ـمی ـش ا کـشورـه ـبـشری را ـب
ا کـشورـهای دیگر در راه ـنـظر ـمی گـیرد و ـبه آـنـها اـحـترام ـمی گذارد، ـب
اـفع ـن أـمـین ـم د، در راه ـت ا ـهمکاری ـمی کـن ـشه ـه اـق ـن اـیل و ـم ـس ـحل ـم
ـمـتـقاـبل و ـمـشـترک ـتالش ـمی کـند، ـبه ـتـعـهدات ـبـین اـلـمـلـلی اش ـعـمل
ر راـب د، در اـمور ـبـین اـلـمـلـلی ـفـعاالـنه ـشرکت ـمی کـند، رـفـتاری ـب ـمی کـن
حقوق با دیگران دارد و بر اساس اصول پنجگانۀ همزیستی مسالمت

آمیز، روابطی دوستانه با آنها برقرار می کند.

د ر رـش ا تکـیه ـب وـسـعه ـب اـنی و ـت 2. اـعـتالی ـصـلح ـجـه
خود کشور چین

ـصـلح اـساس و ـبـنـیانِ ـتوـسـعه اـست، و ـتوـسـعه اـمری اـست ـبـنـیادی
ـبرای ـصـلح. ـسال ـهای درازی اـست که ـمردم و دوـلت چـین ـبی وـقـفه
در راه اـیـجاد یک محـیط بین اـلمللی ـمـسالـمت آمـیز در کـنار کـشورـها و
ا د، ـب ـن رـقی و ـصـلح دوـست دیگر ـتالش ـمی کـن ردـمی ـمـت ای ـم روـه ـی ـن
ـتـمام وـجود در تکاپوی ـساـخـتن کـشورـشان و رـشد آن ـهـسـتـند، ـهـمواره
ـبرای ادای ـسهم ـشان ـنسـبت به ـتوسعه و صلح ـجـهاـنی ـبا اتکا ـبر رـشد
رـفت و ـش داـنه در راه اـعـتالی پـی د، و ـمـج ان ـمی کوـشـن ودـش ۀ ـخ اـمـع ـج

تمدن بشری تالش می کنند.
اـست هـای ـی ی که ـس ی سـاـل ـن ا سـال 1978، ـیـع ـسه ـب اـی در ـمـق
ور از اـلص کـش اـخ د ـن د، درآـم دـن را درآـم از ـبه اـج ای ـب ات و درـه اـصالـح
ـحدود 215 ـمـیـلـیارد دالر ـبه ـحدود 1932 ـمـیـلـیارد دالر در ـسال 2004
د. ـبه ـهـمـین ا 9 درـص ر ـب راـب االـنه ای ـب د ـس انگـین رـش د، ـیـعـنی ـمـی رـسـی
ـترـتـیب، درآـمد ـناـخاـلص ـسرانه از ـحدود کـمـتر از 300 دالر ـبه ـبـیـشـتر از
1400 دالر افزایش یافته است. به این ترتیب است که چین توانسته
اً 22 درـصد ـجـمـعـیت ـجـهان را ـبر روی کـمـتر از اـست ـمـعـجزه وار ـتـقرـیـب
ر از ون ـنـف د. 220 ـمـیـلـی ذـیه کـن اـبل کـشت ـجـهان ـتـغ 10 درـصد زـمـین ـق
ال (در ر از 35 ـس ول ـعـم انگـین ـط د، و ـمـی ده اـن ده ـش رون کـشـی ر ـبـی ـفـق
دوران پـیش از اـستـقرار چـین ـجدـید در ـسال 1949) اـمروزه به ـنزدیک
ای ورـه اری از کـش ـسـی ا ـب ـسه ـب اـی اـبل ـمـق ده اـست که ـق ال رـسـی 80 ـس
زاـیی ـس ز ـسـهم ـب ان ـنـی ۀ اـقـتـصادی ـجـه وـسـع رـفـته اـست. چـین در ـت ـش پـی
داـشـته اـست. در ـسال ـهای اـخـیر، ـبه رـغم ـنوـسان ـهای ـفزاـیـندۀ اـقـتـصاد
ـجـهانی، اـقـتـصاد چـین رـشدی پاـیدار و ـنـسبـتاً ـسریع داـشته است و سـهم
ا 2004 ـبه ای 2000 ـت ال ـه ان در ـبـین ـس ادی ـجـه د اـقـتـص آن در رـش
ـطور ـمـیانگـین 13 درـصد ـبوده اـست. در ـسال 2004 اـقـتـصاد چـین 9.5
درـصد رـشد داـشت و ارـقام واردات و ـصادرات آن در آن ـسال دوـبراـبر
ارد دالر ـی ـیـل زدیک 1155 ـم د و ـبه ـن الِ پـیش از آن ـش زانِ ـسه ـس ـی ـم
ورد زار ـم ر از 500 ـه ـشـت ر ـسال 2004، ـمـجـموع ارزش ـبـی ا آـخ د. ـت رـسـی
ـسرـماـیه گذاری ـهای ـخارـجی در چـین، ـبه ـبـیـشـتر از 745 ـمـیـلـیارد دالر
اکان م، چـین کـم ـی ـظ ای ـع اوردـه ـت ۀ اـین دـس ا ـبه رـغم ـهـم د. اـم رـسـی
ر اـساس ا ـمـحـسوب ـمی ـشود. ـب وـسـعۀ دـنـی رـین کـشور در ـحال ـت زرگـت ـب
ارـهای ـموـسـسات چـیـنی، در ـسال 2004 اـنی و آـم انک ـجـه ارـهای ـب آـم
اـبه در ـش د رـقم ـم ر از 17 درـص ـت زی کـم اد چـین چـی ـص ـت ـحـجم کل اـق
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