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آمريکا، شکست استراتژی و 
 استراتژی شکست

از مدت ها قبل، مسجل شده بود که                            
امپرياليسم جنگ طلب آمريکا به رغم                   
اشغال عراق وتوسل به خشن ترين و بی              
رحمانه ترين شيوه ها در سرکوب و                        
کشتار مردم بی دفاع اين کشور وبه رغم              
سرهم بندی کردن يک پارلمان و روی کار      
آوردن يک دولت دست نشانده و عروسکی       
آنهم به زور سر نيزه، از پيشبرد سياست              
ها وتحقق اهداف استراتژيکی خود در                  
عراق و درمنطقه خاور ميانه باز مانده                 

قرار بود امپرياليسم آمريکا پس از           .  است
تحميل يک جنگ تجاوزکارانه  بر مردم              
عراق واشغال اين کشور،  موقعيت نظامی        
و سياسی خود راتحکيم کند ، اوضاع                      
عراق را تحت کنترل خويش  در آورد، تا            
ضمن تسلط بی چون وچرا بر منابع نفت              
وانرژی و غارت بی دغدغه ی آن، عراق          
را به يک سکو و پايگاه مستحکمی برای             
گسترش اقدامات جنگ طلبانه و توسعه                

عراق، بايد دروازه   .  طلبانه خودمبدل سازد  
که “  خاور ميانه بزرگ       ”را به روی            

آن را  “  ايجاد”امپرياليسم امريکا نقشه ی         
اما سير     !  در سر داشت، می گشود                   

رويدادها در عراق، به روشنی نشان ميدهد     
که امپرياليسم آمريکادرپيشبرداين سياست        

 . باشکست وناکامی روبروشده است
پس از نزديک به چهار سال از اشغال                    
عراق واعزام زبده ترين نيروهای ارتش            
آمريکا و انگليس به اين کشور و کار بست          
پيشرفته ترين تجهيزات جنگی و نظامی              
عليه مردم عراق، نه تنها عراق، از چنين            

جايگاهی برخوردار نشده است و ثبات                  
وآرامش وامنيتی در آن ديده نمی شود،                 
بلکه کل منطقه خاور ميانه نيز به ورطه               
ی جنگ و کشتار، و ناامنی بيشتر سوق                

جورج بوش نماينده           .  داده شده است          
هارترين جناح امپرياليسم آمريکا که مدت         
های مديد، از پذيرش بن بست و شکست              
سياست های آمريکا در عراق طفره می               
رفت، اکنون زير فشار واقعيت های                       
موجود، مجبور است اين شکست را                       

 .بپذيرد
افزايش حجم گسترده ی کشتار و درگيری          

در انتخابات رياست جمهوری ونزوئال که              
دراوائل دسامبر برگزار شد، هوگو چاوز،             

 در صد آراء به              ۶١بار ديگر با کسب              
 .پيروزی رسيد

 سپتامبر، خطاب   ۴وی، در سخنرانی خود در    
به هزاران تن از طرفدارانش که با پيراهن              
های سرخ، پيروزی وی را جشن گرفته                    

. عصر جديدی آغاز شده است        :  بودند، گفت  
. ما نشان داديم که ونزوئال سرخ است                         

ونزوئال، نشان می دهد که يک دنيای بهتر و          
جديد ممکن است و ما در حال بنای آن                         

 جنبش کارگری و
  اهميت درک صحيح 
 از شرايط کنونی

 
ارگری در طول                   بش ک شايد بتوان گفت جن
ن          حيات خود در ايران هرگز مانند امروز، اي
اسی           چنين مورد توجه جريانات گوناگون سي

 .قرار نگرفته است
ارگری            ل ک اي امروز نحوه ی برخورد به مس
االن              ع کران چپ و ف ف ن ان روش ي چه در م
کارگری و چه در درون حاکميت از اهميت            

ن اهميت       .   ويژه ای برخوردار گشته است      اي
ی                 ت ي ع وق بيش از هر چيز، نشانه ی نقش و م
ارزه                  ب د در م وان است که طبقه کارگر می ت
برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و              

 پيروزی چاوز و
 مسئله مجادله برانگيز 

 انقالب بوليواری

 ٣درصفحه   ٨درصفحه  

ه       گسيخته  ترين حقوق فردی و اجتماعی مردم ايران و سرکوب عريان و عنان             نقض ابتدائی   ای ک
ده        های حاکميت جمهوری    در تمام سال   ر و                 ،اسالمی بر جامعه ايران تحميل ش ي ي غ ا ت ان ب  همزم

رده         تحوالت منطقه خاورميانه و روی کار آمدن دولت احمدی     ار گست ي ه خود          نژاد ابعاد بس ای ب
ردی  و                         .   گرفته است  وق ف ر کردن حق رای محدودت هر روز بخشنامه و دستورالعمل جديدی ب

کران         .   شود اجتماعی مردم صادر می   ف هر روز تعدادی از فعاالن کارگری، دانشجويان و روشن
هائی که حتی با معيارهای بورژوائی هم نه تنها جرم           " جرم" شوند  و به اتهام ارتکاب       دستگير می 

جازات می                 نيستند بلکه در زمره حقوق پايه      د، م د     ای و مسلم  افراد محسوب ميشون ردن ا       .   گ ه ن ت
ی             ١٠ای به چند مورد از اين وقايع که در روزهای حول و حوش                    اشاره ان ر، روز جه ب ام  دس

 تشديد سرکوب و اختناق با حربه
 »امنيت اخالقی«، و تالش برای برقراری  »ناتوي فرهنگي«مقابله با 

 پيرامون انشعاب درحزب دمکرات کردستان ايران 

  حقوقی مطلقشان در جمهوری اسالمی کودکان و بی

 بزرگداشت پر شکوه روز دانشجو در ميان تدابير شديد امنيتی 

 مبارزات کارگران جهان درماهی که گذشت

 ١٠ خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان
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 ١از صفحه 

  ۴٩١  شماره ٨۵نيمه  دوم آذر 

 آمريکا، شکست استراتژی و استراتژی شکست
 "!جديدی را اتخاذ کنيم

بدين ترتيب بوش رئيس جمهور آمريکا هم              
اعتراف می کند که استراتژی آمريکا در                  
عراق و خاور ميانه باشکست روبرو شده                
است وآمريکا بايداستراتژی جديدی اتخاذ               

بدين منظور، اوهم اکنون سرگرم                   .  کند
مشورت با ديگر کارگزاران امپرياليسم                    
آمريکا، منجمله کارشناسان ارشد وزارت              
خارجه، وزارت دفاع وفرماندهان ارشد                  

تونی .  "  نظامی آمريکا در عراق می باشد           
. سخنگوی کاخ سفيد، در گفتگو با سی       "  اسنو
ان گفت که جورج بوش پس از گفتگو با           .  ان

رؤسای ستاد مشترک و دبير شورای امنيت           
ملی در خصوص اين گزارش، تغيير در                   
عرصه سياست ها واستراتژی جديدش را تا          

 ! پايان سال جاری اعالم خواهد کرد
و اما مستقل از اين که پيشنهادات گروه                       

تا چه حد درعمل     "  هميلتون  -بيکر"  تحقيقی  
بتواند به اجرا در بيايد ومستقل از اين که                   
جمهوری اسالمی، سوريه، دولت کنونی                 
عراق، اسرائيل، لبنان، دولت خودگردان                
فلسطين، عربستان و ساير دولت های دخيل           
در مسائل خاور ميانه، تا چه اندازه برای                  
عملی شدن اين پيشنهادات آمادگی داشته                   
باشند ويا در آن مشارکت جويند، اين نکته از         
هم اکنون روشن است که دولت آمريکا از                
تالش برای دست يابی به اهداف امپرياليستی        

استراتژی دولت    .  خود باز نخواهد ايستاد          
آمريکا را منافع انحصارات امپرياليستی رقم        

امپرياليسم آمريکا بنا به خوی و              .  می زند  
خصلت خود، دست از جنگ افروزی                         

استراتژی .  وتوسعه طلبی برنخواهد داشت         
دولت آمريکا برای کسب بازارهای جديد                 
وغارت منابع انرژی به ويژه در منطقه                     
خاور ميانه ،  بر جنگ وکشتار وتجاوز                     

حضور امپرياليسم آمريکا در       .  استوار است  
منطقه، با تقويت و بسط ارتجاع سياسی در              
منطقه وانقياد بيشتر توده های مردم همراه               

در استراتژی آمريکا نه تنها منفعت             .  است
کارگران و زحمتکشان عراق ومنطقه وحل           
و فصل معضالت اساسی آنها جائی ندارد،              

بلکه اين استراتژی ، لزومابر خالف آن هم              
 . هست

روشن است که هر استراتژی و هر سياستی           
که در تقابل با منافع مردم زحمتکش عراق              
ومنطقه خاور ميانه باشد، لزوما ونهايتا                     

چنين است که        .  محکوم به شکست است          
سياست اشغال واستراتژی دولت  آمريکا در          

استراتژی .  عراق با شکست روبرومی شود       
جديد آمريکا هم چيزی جدا از استراتژی                   

عاقبت شکست استراتژی     .  گذشته آن نيست    
آمريکا درعراق، چيز ديگری جز رويکرد            

 !  آمريکا به استراتژی شکست نخواهد بود
 

 
 

، مشاور وزير     "  ديويد ساتر فيلد    ."  می داند  
خارجه آمريکا می گويد آمريکا در صدد آن            

خود را  درعراق تغيير       “  راه برد ”است که    
 -بيکر"و باالخره انتشار گزارش کميته       .  دهد

، با صراحت بيشتری برشکست          "  هميلتون
استراتژی آمريکا در عراق و درمنطقه ی               

کميته ی   .  خاورميانه ، مهر تائيد می زند              
“ گروه مطالعه عراق    ”يا   “  هميلتون  -بيکر”

مرکب از ده سياستمدار پرسابقه، از دوحزب        
دمکرات وجمهوری خواه است، که کنگره             

 ماه پيش به آن ماموريت داده        ٩آمريکا حدود   
بود تا به تحقيق و بررسی اوضاع عراق                    
بپردازد و راه های عملی و مشخصی  برای            

 .غلبه برمعضالت عراق پيدا کند
اما در گزارشی که توسط اين کميته و تحت             

تهيه وتنظيم شده است،       "  راه پيشبرد  "عنوان
درعين آنکه  به وخيم تر شدن اوضاع عراق           
اشاره می شود ، ولی درواقع  هيچ راه حلی              
برای برطرف ساختن و حل مشکالت عراق         

معهذاتاآنجاکه به  .  ومردم آن ارائه نشده است      
تغييراستراتژی آمريکابرمی گردد،                            
پيشنهادات اين کميته که از آن ها به عنوان               
بهترين استراتژی آمريکا در عراق و کل                 
منطقه ياد شده است، در برگيرنده چند ين                  
مورد است و قبل از همه برخروج گردان                 
های جنگی آمريکا از عراق انگشت گذاشته           

ايجاد فوری يک اجماع بين              .  شده است       
المللی درخصوص برقراری ثبات وامنيت             
در عراق و تشکيل يک گروه حمايتی برای             
آشتی ملی در عراق بااستفاده از نفوذ                            
جمهوری اسالمی وسوريه در عراق و لبنان         
و در کل منطقه خاور ميانه از جمله                               

. است"  گروه مطالعه "  پيشنهادهای ديگر اين   
در گزارش اين گروه، درعين حال به اين                 
مسئله نيز اشاره شده است که آمريکا نمی                 
تواند به اهداف خود در خاور ميانه دست پيدا         
کند مگر آن که مستقيما به مناقشات اعراب و         
اسرائيل هم  بپردازد و در خصوص                             
دوکشور مستقل فلسطين واسرائيل راه حل              

 . خودرا ارائه کند وبه آن متعهد شود
خواند "  جالب"جورج بوش اين گزارش را          
خواهد "  جدی"واضافه کرد که نتايج آن را            

گرفت و در زمان مناسب آن را به اجرا                      
جورج بوش بالفاصله از           .  خواهد گذاشت   

نمايندگان کنگره آمريکا خواست با توجه به            
اين گزارش، با دولت همکاری کنند تا راه                

پس از   .  حلی برای معضل عراق پيدا کند             
انتشار اين گزارش بود که جورج بوش                      
ناگهان به ياد مردم آمريکا افتاد و گفت                         

مردم آمريکا ازما انتظار دارند که در                       "
راستای دست يابی به اهدافمان استراتژی                

های خونين در عراق، بويژه درچندماه                      
اخيربسيار دهشتناک ودرتاريخ اين منطقه کم       
سابقه  است وحتا باميزان کشتاروخون ريزی       
دراوج جنگ های داخلی چند سال پيش در               

افزايش نا امنی   .  لبنان هم قابل قياس نمی باشد     
و هرج ومرج در عراق، درعين حال                          
باافزايش تلفات سربازان آمريکائی نيز همراه      

افزون بر آن که صدها هزار تن             .بوده است  
از مردم بی دفاع عراق در اين جنگ کشته و          
زخمی و معلول شده اند، شمار تلفات                            
نيروهای اشغال گر نيز افزايش يافته است               

 آمريکائی در اين جنگ         ٣٠٠٠ونزديک به    
اين .  قربانی مطامع امپرياليسم آمريکا شده اند     

رويدادها نيز به نوبه ی خود، بردامنه                          
اعتراض و نارضايتی توده های مردم عراق         
وآمريکا نسبت به سياست دولت آمريکا و                 

. ادامه اشغال وجنگ افروزی افزوده است             
تمامی ترفندهای امپرياليسم آمريکا برای                 
شکستن بن بست عراق وپنهان  ساختن                       
شکست سياست های دولت بوش ، بی ثمر               

شکست حزب جمهوری خواه در       .  بوده است 
انتخابات سنا ومجلس نمايندگان آمريکا ،                  
استعفای دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا             
وکناره گيری جان بولتون نماينده آمريکا در          
سازمان ملل که به عنوان يک فرد شديدا                    
جنگ طلب و اولترا راست شناخته می شد               
وتوسط شخص جورج بوش به اين مقام                     
منصوب شده بود، تماما بازتاب همين                         
واقعيت يعنی شکست استراتژی آمريکا در            

حتا رامسفلد به عنوان يکی از          .  عراق است 
سرسخت ترين مدافعان سياست های نظامی          
آمريکا و به عنوان يکی از پليد ترين عناصر         
و مجريان کشتار مردم عراق وآفريننده                     

ها نيز از شکست آمريکا، از             “  ابوغريب”
ضرورت تغيير استراتژی آمريکا،                              

خروج ”ازضرورت  عقب نشينی و                             
آمريکا از عراق سخن گفته                “  آبرومندانه

مشاور امنيت ملی      "  استفن هادلی      ."  است
کاخ سفيد نيز اين گفتار را مفيد وسازنده                     

کار به جائی رسيده است که            !  خوانده است  
ديگرحتا کوفی عنان ، اين تماشاچی حرفه               
ای وبی تفاوت نمای هميشه گوش به فرمان             
آمريکاهم صدايش درآمده است و،  وضعيت         

بيش ”  و  “  بدتر ازجنگ داخلی   ”  عراق را    
توصيف می کند و برای         “  از حد خطرناک    

رسيدگی به اوضاع عراق و پيدا کردن يک             
تشکيل يک کنفرانس بين     ”  راه حل عاجل ،       

 !را پيشنهاد می کند“ المللی
، سفير آمريکا در عراق، عقب       "  خليل زاد "  

نشينی نيروهای آمريکائی از عراق را                       
ضروری وآن را بهترين گزينه ی آمريکا                



  ۴٩١  شماره ٨۵نيمه  دوم آذر  ٣

١١درصفحه   

 ١از صفحه 

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران

. هيچکس نبايد از سوسياليسم بترسد         .  هستيم
سوسياليسم عشق    .  سوسياليسم انسان است       

مرگ بر  .  زنده باد انقالب سوسياليستی   .  است
. ما به دنيای جديدی نياز داريم            .  امپرياليسم

وی، ضمن اعالم همبستگی بامردم کوبا،                 
اين انتخابات يک شکست ديگر برای          :  گفت

شيطان است که می کوشد بر جهان مسلط                 
شيطان مورد نظر چاوز، امپرياليسم           .  شود

 . آمريکاست
چاوز از هنگامی که برای نخستين با در                    
ونزوئال به قدرت رسيد، از آغاز انقالبی                  
سخن می گويد که آن را انقالب بوليواری                 

او انقالب بوليواری را مدلی برای        .  می نامد 
به .  ديگر کشورهای آمريکا التين می داند             

تازگی نيز از انقالب سوسياليستی سخن می           
 .گويد

واقعيت آنچه که در ونزوئال گذشته ومی                   
گذرد، چيست؟ آيا اساسا انقالبی در ونزوئال          
رخ داده است يا نه؟ با پاسخ به اين سئوال                   
است که می توان يک ارزيابی دقيق از آن                
چه که اکنون در نزوئال و برخی ديگر از                  
کشورهای آمريکای التين، می گذرد، داشت         

 .و در قبال آن موضعی صحيح اتخاذ کرد
ترين معنای    انقالب چيست؟ انقالب، در ساده      

آن يک تغيير سريع و ناگهانی در رو بنای                
سياسی جامعه و انتقال قدرت از يک طبقه               

در معنای  .  ست  ارتجاعی به يک طبقه مترقی     
دقيق تر، يک دگرگونی ژرف در مناسبات             

الزمه اين دگرگونی، تغيير       .  اجتماعی است  
اما اين دگرگونی    .  در مناسبات طبقاتی است     

تحقق نخواهد يافت، مگر از طريق يک                     
حقوقی   -دگرگونی در روبنای سياسی                  

موجود، سرنگونی طبقه حاکم ستمگر و                    
کسب قدرت سياسی توسط طبقه جديد                          

 .به عبارت ديگر، انقالب سياسی. ومترقی
 اگر، انقالبات بورژوائی ، با انقالبات                       
سياسی وبه قدرت رسيدن بورژوازی به                   
فرجام می رسيدند، در عصری که پرولتاريا         
به طبقه دگرگون کننده جهان، برای ايجاد                 
جامعه سوسياليستی تبديل شده است، اين                   
انقالب سياسی، پيش شرط هر انقالب                         

لذا سرنگونی بورژوازی         .  اجتماعی ست    
وکسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر،                

 .سرآغاز، دگرگونی اجتماعی ست
در اين نکته کسی شک و شبهه  ندارد که                    
مناسبات سرمايه داری از سال ها پيش در                
ونزوئال حاکم است و بورژوازی مدت                       
مديدی ست که قدرت سياسی را در دست                  

 .دارد

نخستين سئوال اين است که آيا در ونزوئال،            
يک طبقه جديد است که طبقه حاکم ارتجاعی         
را از اريکه قدرت به زير کشيده وقدرت                   
سياسی را به چنگ آورده است؟ پاسخ منفی            

در ونزوئال، انتقال قدرت از دست يک       .  است
طبقه ارتجاعی به يک طبقه مترقی که اولين           

. باشد، رخ نداده است         نشانه يک انقالب می      
ست،      بورژوازی که يک طبقه ارتجاعی               

توسط طبقه تحت ستم و مترقی يعنی                             
پرولتاريا، سرنگون نشده است، که اساسا                
بتوان از وقوع يک انقالب در ونزوئال سخن         

حتا در محدوده يک انقالب بورژوا              .  گفت
دمکراتيک هم نمی توان از وقوع يک                        

چرا که يک    .  انقالب در ونزوئال سخن گفت      
چنين انقالبی در اين کشور، اساسا                                 

 .موضوعيتی و وظيفه ای ندارد
هوگوچاوز، اما، معلق در هوا نيست و در               
ورای طبقات موجود در ونزوئال، قرار                    

وی به کدام طبقه تعلق دارد؟ به همان          .  ندارد
شق .  طبقه ای که در ونزوئال حاکم بوده است       

يا حاکميت  .  تواند وجود داشته باشد      ثالثی نمی 
روشن .  بورژوازی يا حاکميت پرولتاريا            
هر کس  .  است که پرولتاريا طبقه حاکم نيست      

که با الفبای سوسياليسم آشنائی داشته باشد،             
می داند که طبقه کارگر، نمی تواند به يک                
طبقه حاکم تبديل شود، مگرآن که، روبنای              
سياسی موجود را با درهم شکستن تمام                      
دستگاه دولتی بورژوائی، دگرگون سازد وبه       
عنوان يک طبقه متشکل، قدرت سياسی را             

. به دست بگيرد و فرمانروائی  سياسی کند              
نمايندگی سياسی پرولتاريا را نيز، تنها يک            
حزب سياسی پرولتاريا می تواند بر عهده                
داشته باشد ونه هر فرد و هر کسی که چنين              
ادعائی داشته باشد، ولو اين که از ميان خود           

از اين رو لوالی        .  کارگران برخاسته باشد     
کارگر و رهبر اتحاديه  هم در دولت برزيل             
نمی تواند، نماينده  سياسی پرولتاريا و                        

 . جايگزينی برای حکومت کارگری باشد
پس اگر قدرت سياسی در دست پرولتاريا                 
نيست، در دست چه کسی ست؟ در دست                   

طبقه .  طبقه ای که حاکم بوده و هست                       
 .بورژوا

سئوالی که در اينجا پيش می آيد، اين است                
که اگر انقالبی در ونزوئال رخ نداده وقدرت          
سياسی همچنان در دست بورژوازی ست،             
پس چاوز چه کرده که آن را انقالب                               
بوليواری می نامد و حتا از انقالب                                 
سوسياليستی سخن می گويد؟ چرا در خود               
ونزوئال، درميان مردم کارگر و زحمتکش             

محبوبيت دارد ونفوذ واعتبار وی به سراسر          
آمريکای التين کشيده است؟ چرا بوش                       
وهيئت حاکمه آمريکا، اين همه با وی مخالف       
اند و چرا رقبای وی حتا برای به زير                           
کشيدن اش از قدرت، از هيچ توطئه ای                      

 فروگذار نمی کنند؟ 
پاسخ اين است که چاوز، چپ ترين گرايش             

. بورژوازی ونزوئال را نمايندگی می کند                
دمکرات به معنای واقعی کلمه        -يک بورژوا 

از انجام يک رشته اصالحات در                  .  است
درک وی  .  چارچوب نظم موجود، بيم ندارد       

از انقالب بوليواری وحتا سوسياليستی نيز از       
از همين   .  ديدگاه يک انسان دمکرات است          

زاويه نيز با راست ترين جناح بورژوازی              
با امپرياليسم آمريکا که نه فقط        .  درگير است 

مردم ونزوئال بلکه سراسر آمريکای التين             
. رابه فقر وسيه روزی کشانده مخالف است           

باسياست اقتصادی موسوم به نئوليبراليسم،           
که نه فقط توده های کارگر و زحمتکش،                   
بلکه خرده بورژوازی را زير منگنه قرار               

. داده و ورشکست کرده است، مخالف است           
وی در همين مدت کوتاهی که در راس                       
قدرت قرارداشته است، يک رشته اقدامات             
رفاهی به نفع مردم فقير و زحمتکش به                      

در حال پياده     .  مرحله اجرا در آورده است         
کردن الگوی کوبا در زمينه آموزش ودرمان        

کمک های مادی      .  رايگان در ونزوئالست     
ويژه ای را به بهبود شرايط معيشتی مردم                

آزادی .  فقير وکم درآمد اختصاص داده است        
دمکراسی به  .  های سياسی را بسط داده است      
ميدان وسيع    .  مراتب بهتر از گذشته است            

تری برای ابتکار عمل کارگران گشوده شده          
طرح های مديريت مشارکتی                 .  است      

کارگران ودولت، در موسسات دولتی مورد          
حتا در برخی موارد، خود     .  بحث وگفتگوست 

کارگران، در موقعيت های ويژه، کنترل                  
ها به مرحله اجرا در       کارگری را در کارخانه   

اما نبايد پنداشت که آنچه چاوز به         .  آورده اند 
نفع توده زحمتکش مردم، انجام داده و                         

.  اوست     دهد، خواست و اراده شخصی             می
رفرم ها ی وی در اساس، محصول مبارزه            
توده های زحمتکش مردم اند که پيش از                    
چاوز، چندين کابينه را سرنگون کردند و                 
همين توده زحمتکش، تاکنون مانع سرنگونی       

 .وی شده اند
اما از ديدگاه چاوز، اين اصالحات، هم                       

بدون ترديد،    .  اند و هم سوسياليسم             انقالب
اقداماتی که وی انجام داده است، يک رشته             

 پيروزی چاوز ومسئله مجادله برانگيز انقالب بوليواری



  ۴٩١  شماره ٨۵نيمه  دوم آذر  ۴

در ماهی که گذشت اعتراضات کارگری در          
گوشه و کنار جهان در ابعادی گسترده و                    

در آمريکا،    .  اشکال متفاوت جريان داشت         
گسترش مخالفت توده ای با سياست های                   
دولت جورج بوش و تغيير فضای سياسی،              
که با پيروزی نمايندگان حزب دموکرات در          
انتخابات ميان دوره ای همراه بود، تاثيرات           
آشکاری برمبارزات کارگران اين کشور را         

با تضعيف مواضع يکی            .  در پی داشت       
ازهارترين جناح های سرمايه، از فشار کمر         
شکن بر جنبش کارگری آمريکا کمی کاسته           
شد و کارگران فرصت يافتند که سازماندهی          
مبارزه برای فتح مواضع از دست رفته را به       

تضعيف .  فوريت در دستور کار قرار دهند          
از   -دولت جورج بوش، تضعيف متحدان آن        

در سراسر جهان را به        -جمله دولت استراليا  
براين بسترو همزمان با               .  همراه داشت    

تضعيف مواضع دولت دست راستی                            
استراليا، کارگران اين کشورنيز به مبارزات       
خود برای باز پس گرفتن مواضع از دست               

مبارزات کارگران  .  رفته شدت بيشتری دادند    
اروپا عموما دراعتراض به خصوصی                     

نرم های ناشی از آن صورت             سازی ها و    
 دراين مبارزات کارگران، به                          .گرفت

درستی، اخراج های دسته جمعی را نخستين         
پی آمد خصوصی سازی دانسته و با هر                     
گونه اقدامی در اين راستا دست به مخالفت              

و سرانجام بايد به مبارزات ميليونها             .  زدند
کارگردر بخش عقب مانده جهان سرمايه                 
داری اشاره نمود که برغم سرکوب خشن و            
وحشيانه ماموران پليس و ارتش لحظه ای از         

 .   حرکت باز نايستاد
نزديک به چند دهه است که کارگران                          
آمريکا، بويژه کارگران مهاجر، به ضرب             
تبليغات منفی عليه اتحاديه ها، تضييقات عليه        
فعالين کارگری و بعضا اخراج آنان به دليل            
سازماندهی و رهبری حرکات اعتراضی و           
سرانجام قوانين ضد کارگری، از حق تشکل         
در اتحاديه ها و تعيين شرايط کاراز طريق              

پی .  قراردادهای دسته جمعی محروم هستند        
آمد مستقيم اين امر، پائين بودن حيرت آور              
درجه تشکل کارگران در بزرگترين کشور            

در حال حاضر     .  سرمايه داری جهان است       
 درصد کارگران آمريکا      ١٣تنها نزديک به      

عضو اتحاديه های کارگری هستند، که در              
اکنون اما در    .   سال اخير بی سابقه است        ۶٠

پی گسترش مخالفت با جنگ و سياست های           
دولت جورج بوش، جنبش کارگری آمريکا            
نيز مجددا فرصتی يافته است تا صفوف خود         
را برای بازپس گرفتن دستاوردهای                            
مبارزاتی خود، بويژه حق تشکل ميليونها                

به گفته      .  کارگرمهاجر، سازماندهی کند          

کنگره   -فدراسيون کارگران آمريکا  "رهبران  
در صورت رفع         "  سازمان های صنعتی       

موانع قانونی عضويت کارگران در اتحاديه          
 درصد کارگران، بويژه             ۶٠ها، بيش از        

کارگران مهاجر، به فوريت به عضويت اين         
در همين راستا           .  اتحاديه در می آيند               

کنفرانسی از سوی اين اتحاديه در روزهای           
 دسامبر در شهر واشنگتن برگزار             ٩ و      ٨
 نفر    ٧٠٠در اين کنفرانس، بيش از                .  شد

 اتحاديه کارگری گردهم آمدند تا        ۵٣ازسوی  
پيرامون سازماندهی مشترک اين مبارزه به          

 دسامبر، يک     ٧روز.  بحث و گفتگو بنشينند      
روز پيش از اينکه اين کنفرانس کارخود را            
آغاز کند، هزاران نفر از فعالين کارگری با            
برپائی يک تجمع اعتراضی درمقابل کاخ               
سفيد، کارزار خود برای باز پس گرفتن                     

 .    کارگران را آغاز نمودند" حق تشکل"
در گوشه ديگری از جهان، دولت استراليا،            
همزمان با حمايت همه جانبه از سياست های         
جنگ طلبانه دولت آمريکا و اعزام سربازان         
اين کشوربه عراق اشغالی، فرصت را مغتنم        
شمرده و حمله همه جانبه ای را به                                  
دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگراين                    

در اين راستا قانون کار            .  کشورآغاز نمود  
جديدی به تصويب رسيد، که هدف از آن                   
بازگذاشتن کامل دست سرمايه داران برای             

اين .  تعيين شرايط  کار و دستمزدها بود                  
اقدامات ازهمان ابتدا با مخالفت گسترده                    
کارگران استراليا مواجه شد که هنوزهم                    

در همين راستا آخرين روزهای        .  ادامه دارد 
ماه نوامبرشاهد برپائی يکی ديگر از حرکات       

در اين روز بيش       .  اعتراضی کارگران بود    
 هزار نفر از کارگران اين کشور در        ٣٠٠از  

شورای سراسری اتحاديه   "پاسخ به فراخوان     
دست به يک         "    های کارگری استراليا        

دراين روز تمام      .   ساعته زدند    ٢۴اعتصاب   
بنادر اين کشور تعطيل شد و خيابان های                  

 شهر شاهد حضور دهها هزار        ٣٠٠بيش از    
عالوه .  کارگر معترض به سرمايه داران بود      

بر اعتراض عليه اجحافات آشکار سرمايه              
داران، کارگران دراعتراضات اين روز                 
شعارهای ضد جنگ سر داده و خواهان                    
خروج فوری سربازان اين کشورازعراق              

شورای سراسری اتحاديه        .  "اشغالی شدند   
در اطالعيه خود، به     "  های کارگری استراليا  

مناسبت اين روز، اعالم نمود که مبارزه                   
برای لغو قانون فعلی کار اين کشور تا عقب            
نشينی دولت و پيروزی کارگران ادامه                      

 .خواهد داشت
مبارزه کارگران اروپا در ماه گذشته عليه                

اين مبارزات عمدتا      .  خصوصی سازی بود     
خصلت تدافعی داشت و برای حفط اشتغال و          

. سطح زندگی مزد بگيران انجام گرفت                     
کارگران می دانستند که خصوصی سازی              
برابر با اخراج  است و همين واقعيت، برغم           
تبليغات عوامفريبانه سرمايه داران، عامل              

برای نمونه می       .  اصلی ادامه مبارزه بود         
توان به برپائی يکرشته اعتصابات کارگری         

اين .  درانگليس، يونان و پرتغال اشاره نمود        
اعتصابات کارگران، بخش خدمات و بخش           

برای .  های مختلف صنعت را شامل می شد          
نمونه می توان به اعتصاب کارگران و                      

روز .  ماموران  پست در پرتغال اشاره نمود        
 هزار کارگر و     ١٣سوم دسامبر، نزديک به       

مامور پست پرتغال دست به يک اعتصاب              
اين اعتصاب دراعتراض     .   ساعته زدند    ٢۴

به تصميم مديريت مبنی بر خصوصی سازی       
بخشی از خدمات پست اين کشورانجام                       

به گفته اتحاديه کارگران پست،                  .  گرفت
 ٢نخستين پی آمد اين اقدام اخراج بيش از                 

هزارکارگربوده و تجربيات ديگر کشورهای       
اروپائی نشان می دهد که نخستين گام پس از          
خصوصی سازی، اخراج کارگران به بهانه          

 .است" تعديل نيروی انسانی"
اعتراضات کارگری ماه گذشته درهند                       

در يکرشته  .  ازويژگی خاصی برخوردار بود   
از اين حرکات، کميته های اعتصاب،                         
سازماندهی کارگران معترض به وضع                    

برغم اختالف در   .  موجود را به عهده داشتند     
خواسته ها، اما يک وجه مشترک تمام اين                
اعتصابات را به هم پيوند می داد و آن هم                   
خشونت و سرکوب گری ماموران پليس                   

برای .  برای درهم شکستن اين مبارزات بود        
نمونه می توان به اعتصاب کارگران                          
کشاورزی در استان بنگال غربی در اوايل             

اين حرکت در        .  ماه دسامبر اشاره نمود           
اعتراض به تصميم مقامات دولت محلی                   
برای واگذاری بخشی از اراضی کشت                     
شکردراطراف شهر کلکته به يک مجتمع               

. کره ای برگزار شد             -صنعتی آمريکائی   
دراين اعتصاب صد ها  کارگر به خيابان                  
های کلکته آمده، رفت و آمد اتوبوس های                 
شهری  را متوقف نموده  و راههای مرکزی           

صدها مامور پليس تا    .  شهر را مسدود ساختند 
دندان مسلح برای متفرق ساختن اعتصابيون         

 ۴٧٠به صفوف آنان حمله کرده و دست کم             
در .  نفر از تظاهرکنندگان را دستگير نمودند       

طول ماه گذشته هم سرمايه داران                                   
. ترورفعالين کارگری را فراموش نکردند             

آخرين نمونه، قتل يکی از رهبران اتحاديه              
در فيليپين   "  جنبش اول ماه مه       "  کارگری   

با اين ترور،     .  بود“  ناشناس”توسط عوامل     
آمار قتل های سياسی در سال جاری در اين             

 .  تن رسيد٧٣کشوربه 
 

 مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت
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 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و  قيام مسلحانه برانداخت 

زرگ            ١۵روز چهار شنبه     ع ـب ـم ـج اه، ـت  آذر ـم
داـشت             ـي راـم ت ـگ  آذر   ١۶دانشجويی به مناسـب

 »دانشگاه زنده اـست    « روز دانشجو با عنوان     
ی در                     ـت ـي ـن ای اـم روـه ـي د ـن دـي در ميان تدابير ـش

 . دانشگاه تهران بر گزار گرديد
ا                     ان ـب وـي ـج ن از دانـش زار ـت ه ـه متجاوز از ـس
ات            ـب طـاـل حمل پالکاردهائی که بر روی آنها ـم
رـکت                  ع ـش ـم ـج ن ـت شان نوشته شده بود، در اـي

ه                  .   کردند مـل ع از ـج ـم ـج ن ـت ان در اـي دانشجوـي
ی، ـمرگ             اـس ـي شعار آزادی تمامی زندانيان ـس
اد            ـح اد، اـت ـح بر ديکتاتور، دانشجو، کارگر، اـت

 .    اين روز را گرامی داشتند
ام            ـي ن ـپ ـي ـن در اجتماع بزرگ دانشجويان، همـچ
ناصر زرافشان به دانشجويان در گراميداشت      

ه            ـي اـن ـي ای   روز دانشجو قرائت شد،  همچنين ـب
اه  "   چپ راديکال " نيز از طرف فعالين      دانشـگ

ده          های تهران توسط يکی از دانشجويان خواـن
واـست                     .   شد ت از ـخ اـي ـم ن ـح ه در آن ضــم ـک

ان و ـحق                 ـي دانشجويان مبنی بر ـحق آزادی ـب
ل                     اـئ ه مـس ی، ـب وـي ـج ل دانـش ـق ـت ای مـس تشکل ـه

ـيک        صنفی ـ سياسی دانشگاه    ـک ـف ، خصوصا ـت
اره            جنسيتی که ظلم به زنان دانشجو اـست اـش

ن               .   شده بود  ری از اـي ـگ ـخش دـي همچنين در ـب
ـبش              ـن ن ـج ـي بيانيه بر لزوم اتحاد استراتژيک ـب
ان                    ـبش زـن ـن ری و ـج ارـگ ی، ـک وـي ـج های دانـش

ر                   .   تاکيد شده بود      ن ـب ـي ـن ـچ ـم ه ـه اـن ـي ن ـب در اـي
ی، خصـوصـا                 اـس ـي ان ـس ـي داـن آزادی تمامی زـن
ده             د ـش ـي اـک ناصر زرافشان و منصور اسانلو ـت

ه     .   بود و در نهايت از مبارزات آزادی خواهاـن
ـبش               ـن ی، ـج وـي ـج و برابری طلبانه جنبش دانـش

ود            ده ـب . طبقه کارگر و جنبش زنان حمايت ـش
 . بعدازظهرخاتمه يافت۴اين مراسم درساعت

ر از                  ـگ ای دـي اه ـه ـگ در همين رابطه در دانـش
اه                ـگ ان و دانـش ـج دران، زـن ازـن قبيل دانشگاه ـم
ی               وـه ـک ا ـش ای ـب سهند تبريز نيز گردهمائی ـه
در گــرامــی داشــت روز دانشــجــو بــرگــزار                

 .گرديد
ـخی                   ارـي رن از روز ـت م ـق  آذر   ١۶بيش از نـي

ذرد       ١٣٣٢ روزی کــه  دانشــگــاه و         .     مــی ـگ
ون           ـس ـک ـي دانشجويان در اعتراض به حضور ـن
رئيس جمهور وقت آمريکا که بعد از کودتای        

ران         ٢٨  مرداد برای حمايت دولت کودتا به اـي
روزی .   سفر کرده بود، يکپارچه به پا خاستند      

ارز در            که با به خاک افتادن سه دانشجوی مـب
صحن دانشکده فنی  دانشگاه تهران به عنوان        

ی       "     روز دانشجو "    ارزاـت ـب بر صفحه تاريخ ـم
رش         .   مردم ايران ثبت شد    ـنگ ـف روزی که ـس

ـعت رضـوی،                   رـي ون ـش ا ـخ ران ـب ـه دانشگاه ـت
ن                       دـچی آذـي ـن د ـق ـم ا و اـح ـي زرگ ـن مصطفی ـب

 .گشت
ـبش                   ـن اه و ـج ـگ روز دانـش از آن تاريخ تا به اـم
م                  ـل ای مـس دـه ـي ـکی از اـم دانشجوئی همواره ـي
ی،             ـت ـس ـي اـل رـي ـپ مبارزات ضد استبدادی، ضد آـم
ران          آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم اـي

اظ حضـور و                  .   بوده است  ـح ه ـل ـبش ـب ـن اين ـج
واره از                  ـم ه ـه ان ـک وـي ـج ودی دانـش ماهيت وـج
ی            الـب ـق پتانسيل باالی آرمان خواهی و شور اـن
ور                 ـع ردن از ـش ره ـب ـه برخوردار هستند؛ با ـب
انقالبی خود، توانسته صفحات زرينی را در         
ت                ـب ه ـث ران ـب ردم اـي تاريخ جنبش مبارزاتی ـم

 .برساند
خ                   ارـي ه در ـت ر ـچ ران اـگ ی اـي جنبش دانشجوـئ
اری            ـي پنجاه ساله ی خود فراز و فرودهای بـس
را به همراه داشته است، اما همواره يـکی از           
ع             داـف تکيه گاه های استوار جنبش انقالبی و ـم

 .توده های زحمتکش ايران بوده است
 ايــن جــنــبــش در دوران رژيــم اســتــبــدادی و              
ـحصـن و                    ر ـت الوه ـب ی، ـع اـه ادـش سرکوبگر ـپ
اه                ـگ ن دانـش راضـی در صــح حرکت های اعـت
هــای کشــور بــرای دفــاع از خــواســتــه هــای               

ی از             -صنفی   ـل ـم سياسی خود، در حمايت ـع
ه            ی ـب اـن ديگر جنبشهای اجتماعی و کمک رـس
ی            اـل ـع مردم در حوادث غير مترقبه نيز نقش ـف

ی در               .   داشته اـست    وـئ ـج ـبش دانـش ـن الوه ـج ـع ـب
ه            ذـي ـغ دوران سلطنت استبدادی شاه، يکی از ـت
ای       کننده گان اصلی نيروی انسانی سازمان ـه

و از   .   کمونيستی، مبارز و انقالبی بوده اـست      

ه            اين منظر تاريخچه پر افتخاری را با خود ـب
 .همراه دارد

با سرنگونی سلطنت پهلوی و روی کار آمدن        
جــمــهــوری اســالمــی ، دانشــگــاه و جــنــبــش                 
ازه ای از              دانشجوئی ايران وارد مرحله ی ـت

تــا جــائــی کــه     .   حــرکــت مــبــارزاتــی خــود شــد       
ری و                 اـگ ون افـش اـن ن ـک رـي دانشگاه به اصلی ـت
ای                 اـست ـه ـي ه ـس ـي ـل ک، ـع مبارزات دموکراتـي
ارتجاعی و قرون وسطائی جمهوری اسالمی      

ی و              .   تبديل گرديد  وـئ ـج ـبش دانـش ـن رش ـج گسـت
حضــور ســيــاســی فــعــال دانشــجــويــان هــوادار         
سازمان های کمونيستی و انقالبی در فضـای          
دانشگاه ها، چنان وحشتی بر هيات حاکمه ی         
ران                       ی ـس اـن ر زـم ـت ـم ه در ـک داـخت ـک رژيم اـن
الب                   ـق ه اـن اـم رـن ا طـرح ـب ی ـب جمهوری اسالـم

ـشت               ـه ـب ان       ۵٩فرهنـگی در دوم اردـي رـم ،  ـف
حمله و يورش به دانشگاه های سراسر کشور       

ه          .   را صادر کردند   ار و ـب در اين روز با کشـت
خــاک و خــون کشــيــدن دانشــجــويــان مــبــارز،           

د          ردـن و .   فضای دانشگاه را به جهنمی تبديل ـک
ردن صــورت مســئلــه درب                 ا پــاک ـک گــاه ـب آـن

 .دانشگاه ها را برای دو سال بستند
با باز شدن مجدد دانشگاه ها، سياست گزينش        
دانشــجــو بــه شــدت از طــرف رژيــم اعــمــال               

ا              .   گرديد ی از ـيک طـرف ـب جمهوری اسالـم
ری از                      ـي و ـگ ـل و و ـج ـج ـنش دانـش زـي سياست ـگ
ورود دانشــجــويــان مــتــرقــی و دمــوکــرات بــه           

 بزرگداشت پر شکوه روز دانشجو در ميان تدابير شديد امنيتی 



  ۴٩١  شماره ٨۵نيمه  دوم آذر  ۶

۵ازصفحه   

ا               ر ـب ـگ فضای آموزشی کشور و از طـرف دـي
ل           ـک سازماندهی نيروهای مزدور خود در تـش
ی،          الـم های بسيج دانشجوئی و انجمن های اـس
مــوفــق شــد بــرای يــک دهــه دانشــگــاه را بــه                
ـيش           گورستان اشباح تبديل کند و سکوت از ـپ
ای                     اه ـه ـگ ر فضـای دانـش ده ای را ـب تعيين ـش

 . کشور حاکم سازد
رای                        ه ـب ان ـک ـم ن ـگ ا اـي ی ـب الـم وری اـس ـه جـم
ی            وـئ ـج هميشه از شر اعتراضات جنـبش دانـش
ای ـخوش            اـه رهائی يافته است سر مست روـي

ـبش                 .   خود بود  ـن اه و ـج ـگ ه دانـش اما از آنجا ـک
رای                   ه ـب ود ـک ـب ده ای ـن دـي دانشجوئی، ماهيتا ـپ
وت،                     ـک ا ـس ی ـب ـت زيـس ـم ه ـه زمانی طوالنی  ـب
ذا             د، ـل سرکوب، بی عدالتی و خفقان ادامه دـه
ای                       دـه ـن رـف ه ی ـت ـم ری ـه ـي ار ـگ با وجود به ـک
اره          رژيم، جنبش دانشجوئی از دهه هفتاد دوـب
ی                    ـن ـل ای ـع ه ـه زـم د و زـم توانست سر بلند کـن
ده                ـن راـک د آرام و ـپ اعتراضات خود را هر چـن

 . آشکار سازد
الی                 ـت اره و اـع د دوـب وـل جنبش دانشجوئی با ـت
آرام و تــدريــجــی خــود، هــر روز انــرژی                    

ر       ١٨بيشتری يافت و سرانجام در       ـي ا    ٧٨ ـت  ـب
دن ـعزت              ـي ـت قيام شکوهمند خود و به خون غـل
د              ـي ابراهيم نژاد، اقتدار رژيم را به چاـلش کـش
ه                    ـح ه ای را از صــف ـن اـم ی ـخ و اشک و زبوـن
تــلــويــزيــون در مــعــرض ديــد مــردم ايــران و             

ان          .   جهانيان به نمايش گذاشت    ن ـس دـي  ١٨و ـب
ار             ـن ز در ـک ـي ر             ١۶تير ـن وان ـس ـن ه ـع  آذر، ـب

فصــلــی تــعــيــيــن کــنــنــده از مــبــارزات آزادی              
ت                    ـي ـم اـک ه ـح ـي ـل ی ـع وـئ ـج خواهانه جنـبش دانـش
قــرون وســطــائــی جــمــهــوری اســالمــی ايــران          

 .ماندگار شد
بــا روی کــار آمــدن دولــت احــمــدی نــژاد،                    

جمهوری اسالمی بار ديگر تالش گسترده ای        
جــاد فضـای رعــب و                     رد تــا بــا اـي را آغــاز ـک
ری،            ـگ ـگی دـي ـن وحشت و بر پائی انقالب فرـه
ال                        ـع ـف ون و اـن ـک ه ـس ی را ـب وـئ ـج جنـبش دانـش

اطـی       .  بکشاند ای انضــب صدور احکام کميته ـه
 ۵٠ دانشجو، فرا خواندن بيش از     ٢٠٠برای  

دانشــجــو بــه دادگــاه هــای انــقــالب و وزارت              
ام           ت ـن ن از      ١٧اطالعات، جلوگيری از ثـب  ـت

راج                د، اـخ اـسی ارـش ـن ارـش ال ـک دانشجويان فـع
دانشــجــويــان مــبــارز و مــنــتــقــد رژيــم، ، بــاز              
ادان           ـت نشستگی زود هنگام تعداد زيادی از اـس
ی، دو                 ود کـش ه ـخ ا، ـس دگر انديش دانشگاه ـه
ای                     اه ـه ـگ ل در فضـای دانـش ـت مرگ و ـيک ـق
کشــور، حــاصــل کــارنــامــه دولــت جــمــهــوری          

 .اسالمی در يک سال اخير بوده است

وـسط          با همه ی ترفندهای به کار گرفته شده ـت
ی         وـئ جمهوری اسالمی، اگر چه جنبش دانشـج
راضـی                ـت ای اـع رـکت ـه برای چند ماهی ازـح
ا در                ود، اـم ده ـب گسترده قبلی خود به دور ماـن
م       همين دوران ما شاهد شکل گيری راديکاليـس
ی در                    وـئ ـج ـبش دانـش ـن و رشد گراـيش ـچپ ـج

اره     .   دانشگاه ها بوده ايم    چنانکه اعتراف و اـش
طـر            خامنه ای در جمع دانشجويان بسيج به ـخ
ی                الـئ ی ـج راـن ـگ ز ـن رشد دانشجويان چپ و نـي
ل                  ـک ان ـچپ در تـش وـي ـج پور از حضور دانـش
ددی در               ـع ـت االت ـم ـق های دانشجوئی و چاپ ـم
ع                   داـف ای ـم رال ـه ـب ـي ی از ـل سايت های اينترنـت
دد                ـج سرمايه داری در وحـشت از حضـور ـم

ه               "   شبح لنين "  ـم ور، ـه ای کـش اه ـه ـگ در دانـش
ی                  وـئ ـج ـبش دانـش ـن ازه در ـج نشان از تحولی ـت

 .ايرا ن دارد
ــپ و                    ــان ـچ ــوـي ـــج ــرده دانـش ـــت حضـــور گـس

اس            ١۵سوسياليست در تجمع     ه ـپ اه، ـب  آذر ـم
بـــزرگـــداشـــت روز دانشـــجـــو، گســـتـــردگـــی           
ـــه و                 ـــان ـــب ـــرابـــری طـــل شـــعـــارهـــای چـــپ، ب
رخ                    ای ـس اردـه الـک ر روی ـپ ی ـب ـت ـس ـي اـل سوسـي
ه              ـت اـف ان ـي ازـم دانشجويان، حرکت مستقل و ـس
دانشــجــويــان چــپ و ســوســيــالــيــت از مــقــابــل             
دانشــکــده ی فــنــی دانشــگــاه تــهــران و اعــالم              

ان                 وـي ـج ن دانـش ـي اـل ـع ی ـف ـچب  " موجوديت علـن
ا                       "   راديکال ل ـب ـق ـت ه ا ی مـس ـي اـن ـي ت ـب راـئ با ـق

ای             ل ـه ـک مضمون حرکت در جهت ايجاد تـش
مستقل دانشجوئی بدون پسوند واژه اسالمی و     
ام             ران، ـگ پيوند آن با جنبش طبقه ی کارگر اـي
هــای امــيــدوار کــنــنــده ای اســت کــه جــنــبــش                
ل و              اه اصــي ـگ دانشجوئی برای رسيدن به جاـي
ه               ـق ع طــب انقالبی خود در پيوند و دفاع از مناـف
رای                  ران ـب ـکش اـي ـت ـم ای زـح کارگر و توده ـه

 .تحقق شعارکار، نان، آزادی برداشته است
د                          ـت رـف ا ـت ل ـب ـب ال ـق ه ـس ی ـک الـم وری اـس جمـه
ی                        ـل طــي ـع ه ـت ق ـب وـف ران، ـم ـه وای ـت ی ـه آلودـگ
دانشگاه های تهران شده بود امسال نيز تالش        
وب،                      رـک اد فضـای ـس ـج ا اـي ا ـب ود ـت ـم وافری ـن

اما .   جلوی بزرگداشت روز دانشجو را بگيرد     
وار و          پيگيری، استقامت، همبستگی عزم اسـت

داـشت               اـس ان در ـپ وـي  ١۶رزم مشترک دانشـج
ر              م ـب اـک آذر،  توانست سکوت يک سااله ی ـح

ر           .   دانشگاه را بشکند   ـگ ار دـي ـب ـک ان ـي دانشجوـي
ادر               ود، ـق ـگی ـخ ـت ثابت کردند با نيروی همبـس
ی و                      ـت ـي ـن ای اـم روـه ـي ل ـن اـب ـق خواهند بود در ـم
د            ـن ان دـه سرکوبگر رژيم ايستادگی کنند و نـش
د          واـه که دانشگاه زنده است و همچنان زنده ـخ

 .ماند
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 زنده بادسوسياليسم

 ١از صفحه  

 تشديد سرکوب و اختناق با حربه
امنيت «، و تالش برای برقراری  »ناتوي فرهنگي«مقابله با 

هاي وارداتي براي ما           فيلم:  "دهد   ادامه می  
های ترجمه براي ما تهديد         تهديد است، آتاب   

. ای برای ما خطر دارد      های يارنه   بازی.  است
شود،   ها تدريس می    دروسي را آه در دانشگاه    

های هنری آه در اين چند        فعاليت.  تهديد است 
ساله شكل گرفته برای ما تهديد است، در                   
نتيجه بايد مبانی نظری برای اين تهاجم                      

يکی از همکاران      ."  فرهنگی انديشيده شود     
ستيز مونثی به نام الله            اين مرتجع، که زن      

" فرهنگي"افتخاری است و عضو آميسيون         
های    مجلس شورای اسالمي هم هست، جنبه         

: گويد   دهد و می       ديگر مساله را توضيح می        
همانطور آه مقام رهبري فرمودند در حال          "

ها عليه      حاضر عالوه بر تهديدات و تحريم           
ملت ايران، يك نوع ورود فرهنگي دارند آه          
در جامعه امروزي اين ورود و تهاجم                         

ها   ها، مدل   فرهنگي را در قالب پوشش لباس        
 ." بينيم و رفتار می

گونه که از سخنان اين مرتجعان مشهود          همان
ای که سر سوزنی با اعتقادات         هر پديده   است،

وسطائی مرتجعان حاکم         ارتجاعی و قرون     
متفاوت باشد، از ديد جمهوری اسالمی يک            
  تهديد است و بايد با تمام قوا از ميان برداشته          

های فرهنگی، خواه               خواه فعاليت    .  شود
های اينترنتی، حتی     روزنامه و نشريه، سايت    

های درسی دانشگاهی  همه تهديداتی                کتاب
عليه حاکميت جهل و خرافه و عوامفريبی به          

آيند، و بايد با اختصاص بودجه و            حساب می 
امکانات بيشتر، با استخدام مزدوران بيشتری      
در قالب سپاهی و بسيجی و آمران به امر                  
معروف و نهی از منکر، با گسترش دستگاه           
امنيتی و جاسوسی و در يک کالم با  تقويت             
ماشين نظامی و سرکوب از ميان برداشته               

جمهوری اسالمی در صدد است با              .  شوند
کنی   تمام قوا به مقابله با جنبش عظيم و بنيان           

ها و مظاهر حکومت       برخيزد که تمام شالوده    
اراجيف .  مذهبی را نشانه گرفته است                    

، »ناتوي فرهنگي «ای در باره مقابله با        خامنه
، »امنيت اخالقی  «و تالش برای برقراری            

شان توجيه مزدوران و       در واقعيت امر هدف    
عوامل اجرائی دستگاه سرکوب و آماده                     

ها برای اجرای سياست سرکوب            ساختن آن  
جانبه جنبش مدافعان آزادی و سوسياليسم         همه
اما جنبشی که در بطن جامعه                          .  است
دوانده است، با اين ترفندها خاموش                  ريشه

اين جنبش، بنيان جمهوری             .  نخواهد شد    
 .اسالمی را برخواهد افکند

 

ها است که هم              درکنار فيلتر کردن سايت         
 ميليون وب سايت را در بر         ١٠اکنون حدود   

های     گيرد، و روزانه به تعداد سايت                     می
 .شود فيلترشده افزوده می

دستگيری، ربودن، شکنجه و محکوميت به           
مدت فعاالن کارگری،            های طوالنی       حبس

جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و روشنفکران      
رويه ديگر سياست تشديد سرکوب و اختناق          

از منصور اسانلو دبير سنديکای                  .  است
شرمانه    کارگران شرکت واحد گرفته که بی          

در خيابان در برابر چشمان همکارانش و                 
عابران بازداشت شده، مورد ضرب و شتم              
قرارگرفته و به زندان منتقل شده است، تا                 
اخراج دانشجويان مخالف و معترض از                   

ها، دستگيری دانشجويان مبارز، و             دانشگاه
در يک کالم سرکوب هرکسی که مخالفتی               
کرده باشد يا در مظان اين اتهام قرار داشته              
باشد که ممکن است در آينده بخواهد با                        
نوشتن يک مقاله يا کتاب، با سرودن يک                  

ای موسيقی، با شرکت      شعر و يا ساختن قطعه    
در يک سخنرانی، از طريق مصاحبه با يک          
ايستگاه راديوئی و ياتلويزيونی، و يا با                       
شرکت در يک تظاهرات، چيزی بگويد که             
به مذاق جنايتکاران حاکم خوش نيايد، همگی        

، و  »ناتوی فرهنگي «مقابله با    آماج سياست    
 قرار  »امنيت اخالقی «تالش برای برقراری      

 . می گيرند
چند تن از نمايندگان مجلس ارتجاع  در                      

ای که خبرگزاری فارس در رابطه           مصاحبه
 با   »ناتوی فرهنگي  «های مقابله با           با شيوه  

ها  انجام داده، ابعاد آنچه هنوز رژيم در                 آن
اين زمينه مترصد انجام آن است را تا                          

ها با تاکيد بر            آن.  کنند   حدودی روشن می     
جويان دانشگاه    ای در جمع دانش   سخنان خامنه 

که گفته بود حمله دشمنان به                          -سمنان
ها     اسالمی که از طريق رسانه                  جمهوری

 را در ايران        »ناتوی فرهنگي  «خواهند      می
 -تر است   پياده کنند، از حمله نظامی خطرناک     

يکی .  دهند  های مقابله با آن را  نشان می            راه
از اين مرتجعان به نام سعيد ابوطالب                           

مسيری آه دشمن پيش گرفته، از       :    "گويد  می
جنس فرهنگی است و قصد از بين بردن                    

تواند،    ابزارهايش هم مي   .  هويت ما را دارد     
های اينترنتی،       و برخي از سايت             ماهواره

های داخلي آه مدتی حتا در          برخي از جريان  
نگاران ما رسوخ آرده بودند و         بدنه روزنامه 

او ."  های فرهنگی و هنري ما باشد          نامه  هفته

ن           حقوق بشر اتفاق افتاده    است، حکايت از اي
ه جمهوری        ا              دارند ک اسالمی تالش دارد ب

ا        توسل به      ه ب ابل گي        « مق رهن وي ف ات ، و   » ن
دامات      » امنيت اخالقی « برقراری     ، باز هم اق

ار                  ور ک ری را در دست دت سرکوبگرانه شدي
 . قرار دهد

تشديد اعمال فشار به زنان يک جنبه کامال               
. کننده از تشديد سرکوب است         عمده و تعيين   

های هيات وزيران      ها و دستورالعمل     اعالميه
به ويژه به موسسات دولتی که اعمال فشار              

اند، با    بيشتر به زنان شاغل را هدف قرارداده       
ها    اعمال فشار بر دانشجويان دختر دانشگاه          

بر سر نحوه پوشش و رابطه با دانشجويان               
ها و      پسر، د رکنار بگير و ببند در خيابان               

اماکن عمومی با عنوان امر به معروف و                 
رژيم وقاحت  .  شوند  نهی از منکر تکميل می      

را به جائی رسانده است که حتی سخن از                  
های مداربسته در محل            کارگذاری دوربين  

ها    فروشی   ها و لباس        پرو لباس در بوتيک       
. جلوگيری کند  "  فساد"کند تا از شيوع              می

کار به جائی رسيده است که استاندار                            
گويد از ورود     شرمی می   مازندران با کمال بی   

زنانی که با معيارهای حکومت اسالمی                    
شوند، به استان                 بدحجاب محسوب می          

و فرمانده   .  مازندران جلوگيری خواهد کرد       
 نيروی انتظامی در سخنانی که روز يکشنبه           

در توجيه اين دسته      )   آذر    ١٩(   دسامبر ١٠
از اقدامات سرکوبگرانه که به گفته او برای           

شوند   جامعه انجام می  "  امنيت اخالقی "تامين  
در امنيت اخالقی، ما به دنبال امنيت          "    :گفت

 ."ها هستيم خانه و خانم
های هيات وزيران     يکی ديگر از دستورالعمل   

در راستای تشديد جو سرکوب و خفقان و                  
نامه     مسدودتر ساختن فضای سياسی، آئين            

نامه    اين آئين  .  های اينترنتی است       ثبت پايگاه  
که بنا به پيشنهاد وزير ارشاد رژيم د رهيات           

های   وزيران به تصويب رسيده است، سايت         
کند حداکثر تا     اينترنتی موجود را موظف می     

دو ماه از طريق وزارت ارشاد خود را ثبت            
افراد و موسساتی که قصد داشته باشند          .  کنند

های اينترنتی ايجاد کنند،       از اين به بعد سايت     
بايد ابتدا از وزارت ارشاد مجوز دريافت                 

اين اقدامات برای محدودتر کردن                 .  کنند
روشنفکران د ر بيان نظرات و تبادل نظر،             
در کنار ساير ترفندهای حکومت برا ی                     
محدودتر کردن دسترسی به اينترنت از                     
طريق کاهش سرعت اينترنت در ايران، و              



 ١٠درصفحه 

  ۴٩١  شماره ٨۵نيمه  دوم آذر  ٨

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

در .   برانداختن مناسبات سرمايه داری ايفا کند  
ی                    ون ن ه وزن و اهميت ک اين شکی نيست ک
ارگر در                      ه ک ق ه طب شی ک ق طبقه کارگر با ن

ا   ۵٧جريان مبارزات توده ها و قيام بهمن          ايف
دت،     .   کرد، بسيار متفاوت شده است     در اين م

ظر                 طبقه کارگر چه از نظر کمی و چه از ن
ل               اب آگاهی سياسی، نسبت به آن دوره رشد ق

ه است      چ               .   توجهی داشت ي ه ه ن رشد ب ا اي ام
ه                اری ک عنوان نافی مسايل و مشکالت بسي
قالب             ر ان طبقه کارگر برای زدن مهر خود ب

اشد                           می ب د، ن ن ه ک ب ل ا غ ر آن ه . آتی بايد ب
ود                 دم وج ر و ع ارگ ه ک ق ب ی ط ده گ ن راک پ
ه ای و               ادي ح تشکالت کارگری چه از نوع ات
ن راه               ع اي وان چه از نوع حزبی بزرگترين م

 .هستند
ه ی                ق به موازات گسترش نقش و اهميت طب
ی و                   ون ن ط ک کارگر، درک درست از شراي
اه            مسايل مبتال به آن، به ويژه با توجه به ديدگ
ارگری، از                   بش ک اگون درون جن ون های گ

ه است            ت رخوردار گش ا  .   اهميت بيشتری ب ام
ژگی های آن                       ی چيست و وي ون ن شرايط ک

 کدامند؟
ه درک درست از آن                دو موضوع اساسی ک
ی                         ون ن ط ک ل شراي ي ل ح ا را در ت می تواند م
اری                   ژه گی های آن ي جنبش کارگری و وي
سازد، تحليل و درک صحيح از سياست های         
ه                       ق وری طب ات ف ب ال ط طه م حاکميت و راب

 .کارگر و خواست سرنگونی است
ن                       ر اي ارگری ب بش ک االن جن ع برخی از ف
ه                       ادام ک ه جمهوری اسالمی م د ک عقيده ان
ه                   ل او ق ار است و م ی ک عضو سازمان جهان

 و   ٨٧نامه های آن از جمله مقاوله نامه های          
ن دادن            ٩٨ را امضا کرده است،  مجبور به ت

ارگری                     ل ک ق به برخی از تشکل های مست
ده کردن خواست های                    .   است ا عم ا ب آن ه

ه          کارگران در جريان اعتراضات کارگری ک
بش                عی دارد، جن داف به طور عمده خصلت ت
کارگری را تدافعی ارزيابی کرده و با کشيدن      
اسی           ديوار چين بين مبارزات اقتصادی و سي
ر، در عمل از وزن و اهميت                      ارگ طبقه ک
ی             گون ه سرن شی ک ب ن ر در ج ارگ ه ک ق ب ط

 .حاکميت را هدف خود قرار داده می کاهند
راضات            درک اين موضوع که در اغلب اعت
رداخت                 ران پ ارگ کارگری خواست های ک
ه                  راض ب اده، اعت ت حقوق و مزايای عقب اف
رداخت               ران و پ ارگ اخراج و بيکارسازی ک

يست           ی ن ا  .   بيمه بيکاری است، چيز مشکل ام
راضات                     ران اعت ه در اي ن است ک مساله اي
ه             اسی ب کارگری در همان قدم اول رنگ سي

مساله اين است که اعتصاب       .   خود می گيرند  
ی ست       . کارگری و تجمع در ايران غير قانون

امات          ق کارگران در اغلب اعتراضات خود م
آنها به  .   دولتی را مورد خطاب قرار می دهند      

ظامی          دليل اعتراضات شان توسط نيروی انت
ه کمک دولت و                      ا ب د و ي سرکوب می شون
ه     پليس اخراج می شوند، دستگير می شوند، ب

فراموش  .   زندان می افتند و شکنجه می شوند      
ل                         ق ه حق اعتصاب و تشکل مست م ک نکني
ه                   اسی در جمهوری اسالمی ب خواستی سي
حساب می آيد و اين ها از جمله خواست های     

در يک کالم موقعيت جنبش     .   کارگران هستند 
ا                 ا ب ه ن وان ت می ت ران را ن ارگری در اي ک
خواست های کارگران در جريان اعتراضات      

 .شان تعيين کرد
در ايران،  حاکميتی بر سر کار است که هر            
ا               ه و ب ت وع دانس گونه تشکل کارگری را ممن
هر تالشی برای ايجاد تشکل مستقل به شکلی        

د             ن رخورد می ک ران از    .   حاد و قهرآميز ب اي
ارگر آن               ه ک ق معدود کشورهايی است که طب

 .فاقد هر گونه تشکل اتحاديه ای است
جمهوری اسالمی در طول حيات خود نشان          
ظام سرکوب حرف                   ن ن داده است که در اي
اول و آخر را می زند و دولت امنيتی نظامی           

. احمدی نژاد نمونه حی و حاضر آن است                
است                     ه هرگز سي دولت نشان داده است ک
مات                  ي ورات و تصم راساس دست هايش را ب
کرده و                        ن ن ي ي ع ی ت ل ل م ن ال ي سازمان های ب

ه های             .   نخواهد کرد  ام ن طع همانطور که با ق
ورد نقض                       ل در م ل ان م ه ی سازم هر سال

 .حقوق بشر در ايران چنين می کند
ران فرش                      ارگ ه ی ک ان رحم ي آيا سرکوب ب
وشش                ع پ اي ان، صن ت ردس البرز، کارگران ک

 رشت و غيره يادمان رفته است؟
ران             ارگ کای ک دي ن آيا سرکوب وحشيانه ی س
ه                   ران و حوم ه ی ت وسران وب شرکت واحد ات
ا سرکوب                  م ب نمونه ی بارز آن نيست؟ رژي
ی             اب سنديکا نه تنها مانع نضج گيری و نقش ي
وانست              ه ت سنديکا در شرکت واحد شد، بل ک
ی در              ون ن نقش سنديکا را حداقل در شرايط ک

د     ال       .   شرکت واحد تضعيف نماي ع ران ف ارگ ک
د        سنديکايی که از کار تعليق شده اند درفشارن
د و           ردن رگ تا با نوشتن توبه نامه بر سر کار ب

هيچ کاری از دست اش بر      ILO  در اين راه    
 .نمی آيد، چه بخواهد و چه نخواهد

ه       ه          ILOفراموش نکنيم ک ی است ک ان سازم
ای اسالمی             ر و شوراه ارگ ه ک ان ن   –خ اي

وان       -ارگان های سرکوب کارگران      را به عن
وز              ن ه و ه ت نماينده گان کارگران ايران پذيرف

 .نيز می پذيرد
ر               راب ا در ب واقعيت اين است که دولت نه تنه
ل          اعتراضات کارگری عقب نشينی نکرده، ب
بش               دن جن که با تمام قوا سعی در درهم کوبي

ه دولت در                .   کارگری دارد  ز ک ي ی ن رات ي تغي
ن                        ي ظر دارد محصول چن د ن ار م قانون ک

ر     . شرايطی است  ي ي غ آن ها سعی می کنند با ت
ه داران را              اي قانون کار، دست دولت و سرم

د          ن ن از ک ار            .   هر چه بيشتر ب ون ک ان ر ق ي ي غ ت
 .جزيی از برنامه ی تهاجم به کارگران است

ان                 ن سازم ي ا، ب اميد داشتن به بند و بست ه
ا                          ه ن وده است و ت ه ي ار و دولت ب ی ک جهان

د                      ن لف می ک ارگری را ت بش ک . انرژی جن
د       ن کارگران تنها به نيروی اتحاد خود می توان
ه داران و                     اي ه سرم خواست های خود را ب

 .دولت حامی آن ها تحميل کنند
ميت                        ه حاک م ک ي اش اور ب ن ب حال اگر بر اي
ی          چيزی به کارگران نخواهد داد و حق گرفتن
ه              ه چگون است، اين سوال مطرح می شود ک
حقق               کارگران می توانند مطالبات خود را ت

 .بخشند
ی در                       ع اصل ان ه سرکوب م شکی نيست ک
ای خواست                ق تشکل يابی طبقه کارگر و ارت

ت       ران اس ارگ ای ک ای        .   ه ت ه واس ر خ اگ
ارگری                 راضات ک ان اعت کارگران در جري

. تدافعی است، يکی از علل آن سرکوب است        
جر              ن ه م هر چند که شرايط وخيم اقتصادی ک
ه                   ع ام ه ای  در ج ب به بيکاری و فقرهمه جان
شده، در تشديد اين موضوع و باز کردن هر      
ه داران و دولت در                 اي چه بيشتر دست سرم
دن                 ب ران ق ه ع راضات و ب ت وب اع رک س

اما در اين جا صحبت      .   کارگران اهميت دارد  
 .از علت اصلی است

رده ی                         ت پ ه در پش م ک ي ن ک وش ن رام ف
رده ی                ری، در پشت پ ارگ راضات ک ت اع
ميت             سکوت کارگران، نفرتی عميق از حاک

ه ای           .   خوابيده است  ال روزن ب نفرتی که به دن
ه                       اي ظام سرم د و اساس ن ن وران ک ست تا ف

 .داری را درهم بکوبد
ميت                د و حاک در ايران به دليل سرکوب شدي
ن           راضی اي ت ای اع بش ه وری، جن ات ت ک دي
ه           استعداد را دارند که تحت شرايط خاصی، ب

نمونه های بسياری از .   سرعت همگانی شوند  
ا در        .   اين دست وجود دارند    وده ه مبارزات ت

اه شد،                    ۵٧سال   ی ش گون ه سرن جر ب  که من
ن موضوع است            ر     ١٨.   نمونه ی بارز اي ي  ت

 و روزهای بعد از آن نمونه ی ديگر  ٧٨سال  
 .آن هستند

قش             ارگری و ن راضات ک ت يت اع م ا اه ام
ران در                 ارگ ارزات ک ب وری در م مطالبات ف

 چيست؟
ات              ب ال ط رای م کارگران در جريان مبارزه ب
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جمعی از اعضای دفترسياسی ، کميته                        
مرکزی ومشاوران کميته مرکزی حزب                  
دمکرات کردستان ايران ، باانتشاربيانيه ای          

، جدايی خودازاين حزب      ٨۵آذر١۵درتاريخ  
 .رااعالم نمودند

آنان دربيانيه ی خودبه اين موضوع اشاره               
کرده اند که دراثرانحصارطلبی اکثريت                   
کميته مرکزی ، حزب دمکرات کردستان                
ايران، دچار بحران تشکيالتی شده                               

عبداله حسن زاده ، يکی ازاعضای              .است   
جداشده نيزعنوان کرده است که بحث                         
واختالف اصلی آن هادردرون حزب،                       

 .برسرساختاررهبری بوده است
درواکنش به اين اقدام ، کميته مرکزی حزب          
دمکرات کردستان ايران نيزبالفاصله بيانيه          

دراين بيانيه ضمن آنکه                .ای صادرنمود     
ازانشعاب وموضع گيری اين گروه ،                          
اظهارتأسف شده است ، درعين حال به اين             
موضوع نيزاشاره شده است که رهبری                    
حزب، باهدف حفظ وحدت صفوف حزب ،            

چندين نشست وگفتگوباآنان داشته است                      
وحتابخش عمده ای ازمطالبات آن                                 

معهذااين گروه ، دست     .هارانيزپذيرفته است    
به کارشکنی زده اند، وبرمشکالت زيادی که       
پس ازکنگره سيزدهم برسرراه حزب                         
قرارداده اند ، پيوسته افزوده اندودرنهايت               
،آخرين درخواست رهبری حزب ، جهت                
نشست وادامه گفتگو ، به منظورحل                             

 .مشکالت رانيزنپذيرفته اند
مستقل ازمضمون اين دوبيانيه ، ومستقل                  
ازاين که هريک ازجناح های حزب دمکرات       
ازچه زاويه ای به بحران  درونی اين حزب            
برخوردمی کنندويابه چه داليلی پيرامون                
انشعاب وجدايی استنادمی جويند ، امايک                
نکته مسلم است که بحران اخيردرحزب                   
دمکرات کردستان ايران ، بی ارتباط                          
باسياست های دولت امپرياليستی آمريکا در          

 .عراق و در کل منطقه خاور ميانه نيست
همگان شاهد بوديم که جريان سرنگونی                   
رژيم صدام حسين وحمايت های همه جانبه            
ی دولت آمريکا از احزاب ناسيوناليست                   
کردعراق، و سپس قدرت گيری اين احزاب           
درکردستان عراق وسرانجام پرش جالل                 
طالبانی ازرياست اتحاديه ميهنی کردستان به       
صندلی رياست جمهوری عراق ، چگونه                

پيرامون انشعاب 
درحزب دمکرات 
 کردستان ايران 

١٠در صفحه   

 نگاه کن که غم درون ديده ام 
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 چو ماهيان سرخ رنگ ساده دل

 ستاره چين برکه های شب شدم

 

 چه دور بود پيش از اين زمين ما 

 به اين کبود غرفه های اسمان

 کنون به گوش من دوباره می رسد 

 صدای تو

 صدای بال برفی فرشتگان

 نگاه کن که من کجا رسيده ام
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 کنون که آمديم تا به اوج ها

 مرابشوی با شراب موج ها

 مرا به پيچ در حرير بوسه ات

 مرا بخواه در شبان دير پا

 مرا دگر رها مکن

 مرا از اين ستاره ها جدا مکن

 

 نگاه کن که موم شب به راه ما

 چگونه قطره قطره آب می شود

 صراحی سياه ديدگان من

 به الی الی گرم تو

 لبالب از شراب خواب می شود

 به روی گاهواره های شعر من

 نگاه کن 

 تومی دمی و آفتاب می شود

 

 آفتاب می شود
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٨از صفحه   

ه  ) .   چيزی از آن عايد کارگران نشد      هر چند ک
ارگری                 ل ک اي رای مس ی ب دولت هيچ راه حل
ا،               ی ه ب ري نداشته و ندارد، ولی همين عوام ف
دی               ي ت، ام ام آور دول همراه با تبليغات سرس
 .را برای شکم های گرسنه به وجود می آورد

م                       ع و ک د حجم وسي ی شاه ون در شرايط کن
م       ي ا  .   سابقه ای از اعتراضات کارگری هست ام

د             ن ت خودی هس . اين مبارزات پراکنده و خودب
ن          تالش های تاکنونی کارگران پيشرو و فعالي
ارگری اگر            کارگری برای ايجاد تشکالت ک
ا               د، ام ن ت چه بسيار با ارزش و قابل تقدير هس

د                    ن ن ر ک وجود را پ د خال م ن  .   نتوانسته ان اي
ل               اب ر ق ي اث د ت ه ان ت ن واس ت وز ن ن تشکالت ه
ارزات آن             ب ارگر و م مالحظه ای بر طبقه ک

ا                     .   بگذارند ه ن ه ت وان گفت ک ع می ت در واق
ران            ارگ نمونه موفق از اين نوع، سنديکای ک

 .شرکت واحد بوده است
رده                 از اين رو نزديکی و اتحاد هر چه گست
شرو، در                 ي ران پ ارگ ترفعالين کارگری و ک
بش            راستای تاثيرگذاری هر چه بيشتر بر جن
کارگری و مبارزات خودبخودی طبقه کارگر      

اتحاد و همبستگی  .   دارای اهميتی جدی است    
ه        ان هر چه گسترده تر اين نيروها که خوشبخت

د          عيت        -نقاط مشترک زيادی نيز دارن و واق
ا            های بيرونی، از جمله سرکوب خشن، آن ه

د در       -را به هم نزديک تر می سازد         می توان
ل                 ق اد تشکل های مست اتحاد کارگران و ايج

 .کارگری، نقش خود را ايفا کند
 
 

فوری خود، به تجارب ارزشمندی دست می          
ارزه،       .   يابند ب آنها با کسب تجربه در جريان م

د           ن ن . خود را برای مراحل بعدی تجهيز می ک
ارزه و گسترش و                   ب روسه م کارگران در پ
دن                 خشي عمق يابی گام به گام آن و با تحقق ب
قش و             به برخی از مطالبات فوری خود، به ن
رای                    ط را ب راي رده و ش ی ب ود پ درت خ ق

 .ارتقای خواست های خود مهياتر می کنند
ه        در جريان اعتراضات کارگری، کارگران ب
ل                     ق اد تشکالت مست ج اد و اي ح ضرورت ات

ه در می        .   کارگری پی می برند    آنها به تجرب
ه می                 اد است ک ح يابند که تنها در سايه ی ات

 .توانند خواست خود را به کرسی بنشانند
ودن                        ودی ب خ ودب ی و خ ده گ ن راک ا پ ام
بش                   طه ضعف جن ق ارگری ن اعتراضات ک
ه            کارگری است و همين نقطه ضعف است ک
ه              سرمايه داران و دولت از آن بهره برده و ب

 .تهاجم خود عليه کارگران ادامه می دهند
ژاد       از سوی ديگر دولت عوام فريب احمدی ن
ه                    بش ب طه ضعف جن با استفاده از همين نق

به طور  .   عوام فريبی های خود ادامه می دهد      
ان                      ژاد در جري ه احمدی ن م ک ي مثال می بين
ران               ارگ ه ک سر ب ل اب ود در ب ی خ ران ن خ س
ه                د ک ی ده ده م رز وع ب رش ال ترض ف ع م
ن           دستور داده تا نماينده گان کارگران با چند ت
ران در            ارگ از وزرا مذاکره کرده تا مشکل ک

ن             ( اسرع وقت حل شود         ه اي ن طور ک ي هم
ن داد و                         زوي ن در ق يش از اي ا را پ وعده ه
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 کار
  را بخوانيد

تمام هوش وحواس سران حزب دمکرات                
کردستان ايران راربود، وحزب را شيفته ی          

حزب .  اين سياست دولت آمريکا ساخت                
دمکرات کردستان ايران که برای لشکرکشی       
آمريکابه ايران وتکرارسناريوی عراق                   
درايران لحظه شماری می کرد و رؤيای                  
ايفای نقش اتحاديه ميهنی رادرايران ،                        
درسرمی پروراند، بسيارشتاب زده تر ار آن         
چه که تصور می شد، خودرابه آغوش                       
امپرياليسم آمريکاانداخت وسرنوشت خويش       
را به سياست های دولت امپرياليستی  آمريکا        

 .گره زد
اماهمانطورکه ديديم ، ارتش امپرياليستی                
آمريکا، همينکه پايش رابه عراق گذاشت ،             

دولت .  دربن بست مرگ باری گرفتارآمد             
آمريکابه رغم براندازی رژيم بعث درعراق         
واشغال اين کشور، اماهم ازلحاظ سياسی                 
وهم به لحاظ نظامی، باشکست مفتضحانه ای       

 .روبروگرديد
بن بست آمريکادرعراق وشکست سياست              
های آن ، آنقدرآشکاروبه لحاظ تأثيرگذاری،          
پراهميت بودکه بالفاصله تأثيرات معينی در         

. درون دستگاه دولتی آمريکا برجای گذاشت        
حزب دمکرات کردستان ايران که به                          
نحوتنگاتنگی سياست هاوخط مشی خود را با       
سياست دولت آمريکا درهم آميخته وبه آن                
پيوند زده بود ، بديهی است که نمی توانست            

شکست .  ازاين تأثيرات برکناربماند ونماند         
سياست آمريکا در عراق به اضافه نرمش                
وعقب نشينی آن در برابر رژيم ارتجاعی                
جمهوری اسالمی ، به تالطم در درون حزب        

همين که  .  دمکرات کردستان ايران دامن زد       
کاخ های خيالی در درون حزب آغاز به                    
فروريختن کرد، بحران درونی آن نيز آغاز           

با قطعی شدن شکست آمريکا، نقشه های       .  شد
حزب نقش بر آب شد و بحران درونی آن هم           

انشعاب در حزب دمکرات           .  تشديد گرديد   
کردستان ايران، در اساس، نتيجه  اين                         

دريک .  تالطمات و نتيجه اين بحران است           
کالم ، انشعاب در حزب دمکرات کردستان            
ايران، بازتاب شکست سياست های آمريکا            

 . در درون اين حزب است

ه     " ای در رابطه با حرکت اعتراضی کارگران            آذرماه،  سازمان اطالعيه    ١٩روز   ن ي وش پ
ران  در اين اطالعيه که عنوان آن  .   صادر نمود"   فرش پارس" و "   بافت دستمزدهای کارـگ

ارس    " و "   پوشينه بافت"  رش ـپ ی               "   ـف ود، ـم رداـخت ـش ورا ـپ د ـف اـي ه           ـب د ـب اـش مسدود شدن     ـب
 های اصلی شهر صنعتی البرز توسط کارگران اين دو کارخانه اشاره شده و در  جاده

 :ادامه آمده است
اه سال                    " فرش پارس " به گفته نماينده کارگران شرکت      "  هشت م ب ه از اردي ان ارخ ، اين ک

ه      ٣٢٠جاری تعطيل شده است و     ای خود را                   ۴ کارگر آن نزديک ب زاي وق و م اه حق  م
ه سر مي                 نيز ماه" پوشينه بافت"آارگران . دريافت نکرده اند  فی ب ي ل ك الت هاست آه در ب

 برند و اعتراضات مكرر آنان تاآنون به 
 . جائی نرسيده است

روهای                       ي ا دخالت ن هر چند اين تجمع اعتراضی، بنا به گزارش خبرگزاری کارايران، ب
انتظامی پايان گرفت، اما کارگران هيچ پاسخ روشنی در مورد وضعيت خود از مسئوالن              

درهمين گزارش درعين حال به احتمال پيوستن کارگران بالتکليف ديگر         .   دريافت نکردند 
 واحدهای توليدی به 

 ."نيز اشاره شده است" فرش پارس"و " پوشينه بافت"اعتراضات کارگران 
 :در ادامه اطالعيه گفته شده است

و "   پوشينه بافت" ضمن پشتيبانی ازاعتراضات بر حق کارگران   )   اقليت( سازمان فدائيان   " 
ران                   "  فرش پارس"  ارگ ن ک ه اي وق ع زدهای م م قزوين، خواهان پرداخت فوری تمام دست

ه            کارگران تنها با مبارزه متحد و يکپارچه خود می        .   است توانند سرمايه داران را وادار ب
 ." های خود کنند پذيرش خواسته

٩از صفحه   

پيرامون انشعاب درحزب 
 دمکرات کردستان ايران 



 ٣از صفحه  ١١از صفحه 

  ۴٩١  شماره ٨۵نيمه  دوم آذر  ١١

قانون کار موجود را نيز هر روز و هر                       
ست در اين زمينه       کافی.  کند   ساعت نقض می  

به گزارشی که اخيرًا در يک خبرگزاری                 
وابسته به نهادهای دولتی منتشر شده است و           

ست در اقيانوس واقعيات اشاره             ای   قطره
 .گردد

بر اساس گزارشی که ايلنا اخيرًا منتشر                     
 »کودک کار  « هزار     ٣۶نموده است همدان       

کنند و      اين کودکان که هستند، چه می        .  دارد
 سال  ١٣خانی      رضا محمد     گويند؟ علی     می

حقوق «:گويد    گر است و می           دارد، کوزه  
کارگران کم و سن و سال نصف بزرگساالن          

با ما قرارداد          ]  کارفرمايان[آنان     .  است
بندند و حقوق را خودشان تعيين                       نمی
 سال   ٨ محمد رازی فقط و فقط             ».کنند    می

در «:گويد    دارد و در همان کارگاه است و می        
 صبح به   ۵اين جا بايد زودتر از همه ساعت          

تر     کارگاه بيايم و برای کارگران بزرگ             
 شب بايد      ١٢صبحانه آماده کنم و ساعت               

افزايد که اگر         وی می   ».کارگاه را تميز کنم    
کاری کند نه فقط کارفرما حقوق بخور و               کم

کند بلکه وی را تنبيه بدنی            نميرش را کم می    
فاطمه محمدی که در همان            .  کند    هم می  

کارگاه مشغول کار است ضمن اشاره به                   
سردی هوا در زمستان و گرمی در تابستان             
و عدم وجود نور و هوا به حقوق کودکان                   

 تومان برای هر     ٢٠٠:  کند    کارگر اشاره می   
 . تومان در روز١٠٠٠کوزه يا 

همين چند جمله عمق فاجعه را تنها در يک              
کارگاه از هزارانی که درايران وجود دارد             

 ساله که از    ١٣ تا   ٨کارگرانی  .  دهد    نشان می 
شب در فضايی بدون نور و               بامداد تا نيمه    

شان را      کنند و حقوق       هوای مناسب کار می     
کلفت و مفتخوری تعيين            کارفرمای گردن  

کند که نه بر اساس ساعات طوالنی کار               می
اين .  که بر طبق تعداد قطعات توليد شده است        

ديگر استثمار وحشيانه نيست، بردگی نيز               
 !ای برای توصيفش وجود ندارد    نيست، واژه

از رنج و عذابی که صدها هزار کودک به                
عنوان کارگرانی با دستمزدهای به غايت                 

ای      توانيم اشاره      کشند که بگذريم، می        پايين می 
هم به جناياتی که رژيم جمهوری اسالمی                 

 .شود داشته باشيم     مرتکب می
همگان به خاطر دارند که جمهوری اسالمی          

 ساله را به جرم رابطه              ١۵عاطفه رجبی      
جنسی که هرگز نتوانست ثابت کند به دار                 
آويخت، اين رژيم دو سال پيش در سنندج                 

خواری       ساله را به جرم روزه       ١۴يک پسر    
اين .  ی شالق محکوم کرد             ضربه  ٨۵به   

نوجوان پس از دريافت پانزدهمين ضربه                
کم نيستند نوجوانانی که به                .  جان باخت   

شوند و پس از          های مختلف دستگير می         جرم
 سالگی به       ١٨تحمل حبس و رسيدن به                  

ها      اين.  شوند     های دار اسالم سپرده می          طناب
ی جمهوری اسالمی عليه            جنايات روزمره 

نبايد فراموش کنيم که                 .  کودکان است     
جمهوری اسالمی بر خالف تمام قوانين                    

المللی در طی هشت سال جنگ                        بين
اش با دولت عراق هزاران هزار               ارتجاعی

ها روانه کرد که تعداد              کودک را به جبهه      
بيشماری از آنان را با فرستادن روی                           

های مين نابود نمود و هزاران هزار                ميدان
اند معلول يا         ديگر را که اکنون ميانسال شده       

 .از نظر روانی نابود کرد
ای بسيار کوتاه از جنايات                ها شمه       اين

هم .  جمهوری اسالمی بر ضد کودکان است         
های مختلفی در ايران و خارج             اکنون انجمن 

از کشور برای دفاع از حقوق کودکان که                 
اتفاقًا به علت کم و سن و سالی جزو                                

پذيرترين افراد هستند به فعاليت                   آسيب
پردازند و از آنان دفاع و پشتيبانی                      می
ها قابل ارج        ها و تالش       اين فعاليت .  کنند     می

هستند و در فضای تيره و تاری که کودکان              
ای      برند ارزشمند، اما حل ريشه           به سر می   

مسائل و مصائبی که امروز کودکان ايران با         
تواند خارج از          رو هستند نمی         آن روبه  

مبارزاتی باشد که جنبش طبقاتی کارگری،             
جنبش زنان و جنبش دانشجويی به پيش                      

ها به        بخش پيشروی اين جنبش      .  برند     می
داند که بدون نابودی            خوبی و درستی می      

حل ديگری       داری و اسالمی راه        نظام سرمايه 
ست انکار نشدنی         اين واقعيتی .  وجود ندارد 

که با وجود رژيم کنونی در ايران، مصائب             
و مسائل کودکان نيز همچنان به بقای خود                

 .ادامه خواهند داد

اما اين  .  اصالحات اند واهميت آنها کم نيست       
ها اقداماتی در محدوده جامعه سرمايه داری          

اين اصالحات،  .  اند ونه چيزی فراتر از آن         
هر آن چه هم که حائز اهميت باشند، دراين              
واقعيت، تغييری پديد نمی آورند که ونزوئال          
يک جامعه سرمايه داری ست وقدرت                        
سياسی نيز در دست طبقه سرمايه دار قرار            

 . گيريم جناح چپ بورژوازی. دارد
حتا به رغم گرايش ضد امپرياليستی که                     
چاوز از خود نشان می دهد، درهمين لحظه،          

 موسسه انحصاری آمريکائی در       ۵٠٠حدود  
حدودا يک سوم   .  ونزوئال، مشغول فعاليت اند   

واردات و بيش از نيمی از صادرات                            
ونزوئال در زمره     .  ونزوئال، از آمريکاست    

چهارکشور صادرکننده مهم نفت به                              
ارزيابی موسسات ونهادهای          .  آمريکاست

مالی واقتصادی جهانی حاکی ست که                         
ونزوئال، سومين بازار صادراتی اياالت                  

 . متحده، در آمريکای التين است
از همين روست که به ويژه در پی شکست               
سياست های امپرياليسم آمريکا در سراسر             
جهان واز جمله برسر کار آمدن جناج های              
چپ بورژوازی در تعدادی از کشورهای                
آمريکای التين، هيئت حاکمه آمريکا در                   
تالش است، مناسبات اين کشور را با                           
ونزوئال که در پی حمايت آمريکا از کودتا               
عليه چاوز، مدام وخيم تر گرديد، بهبود                      

چرا که منافع اقتصادی قابل مالحظه         .  بخشد
 .ای در ونزوئال دارد

آنچه که در ونزوئال تحت             :   خالصه کنيم   
رهبری چاوز رخ داده ومی دهد، يک رشته           

اصالحاتی که در چارچوب     .  اصالحات است 
با اين وجود، اصالحاتی به          .  نظم موجودند  

بورژوازی  جناح راست    . نفع توده های مردم 
در ونزوئال، انحصارات امپرياليستی، به                
ويژه دولت آمريکا با اين اصالحات مخالف            

چرا که نه فقط اندکی از سود ومنافع آنها          .  اند
کاسته می شود، بلکه اقداماتی ست، در                      
خالف جهت سياست اقتصادی نئوليبراليسم           
که در مقطع کنونی، سياست بين المللی                      

 .بورژوازی ست
معهذا، همه اين واقعيت ها ، تغييری در اين             
مسئله پديد نمی آورند، که اقدامات دولت                   
چاوز در ونزوئال، يک مجموعه اصالحات          

ذره ای هم سوسياليسم در اين      .  اند ونه انقالب  
 . اصالحات، وجود ندارد
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کودکان بيش از يک سوم جمعيت امروز                  
پيوند نظم اقتصادی   .  دهند ايران را تشکيل می   

داری و نظم سياسی اسالمی موجب            سرمايه
شده است که يک سوم جمعيت ايران از                      

ترين حقوق که حتا در نهادهای رسمی        ابتدائی
صندوق کودکان  (المللی از قبيل يونيسف        بين

به رسميت شناخته          )  سازمان ملل متحد         
بنابراين غلوی در کار    .  اند، محروم باشند   شده

نيست اگر گفته شود که اکثريت عظيم                          
حق و       ی بی   کودکان در ايران در زمره          

ی زمين     ترين افراد در سطح کره             حقوق 
 .هستند

.  سال از تاسيس يونيسف می گذرد      ۶٠امسال  
رژيم سلطنتی محمد رضا پهلوی هفده سال              
بعد از ايجاد يونيسف به عضويت آن در آمد            

 فعاليت خود     ١٣۶٣و جمهوری اسالمی از         
را در اين نهاد سازمان ملل متحد از سر                      

رژيم جمهوری اسالمی همچنين در         .  گرفت
نامه جهانی حقوق کودک          پيمان ١٣٧٣سال  
 به تصويب مجلس         »با قيد شرط کلی        «را   

اين چنين بود که          .  شورای اسالمی رساند      
جمهوری اسالمی به همراه سومالی و اياالت        

ست که     ی آمريکا در ميان کشورهايی         متحده
المللی را نيز      همين قانون خشک و خالی بين       

ست در اين زمينه       کافی.  کند   عمًال رعايت نمی  
ی مذکور را از         نامه   ی يک پيمان      فقط ماده 

ی يک آمده است که          در ماده .  نظر بگذرانيم 

 سال کودک محسوب                   ١٨افراد زير             
هر چند در همين ماده گفته شده            .  گردند   می

است که هر کشور مختار است تا سن کودکی         
را طبق قوانين خودش معين کند، اما با وجود         
نظامی چون جمهوری اسالمی، اين خود                  

چرا که سن کودک دختر     .  ست   معضل بزرگی 
و کودک پسر برای جمهوری اسالمی دو سن        

بر طبق قوانين ارتجاعی             .  متفاوت است    
 سالگی و پسران      ٩اسالمی دختران در سن        

 .گردند      سالگی بالغ محسوب می١۵در 
صرف نظر از قيد و بندهای ارتجاعی                        
مذهبی جمهوری اسالمی، نگاهی به واقعيات       
روزمره در رابطه با کودکان نشانگر آن                   
است که اکثريت قاطع آنان در بدترين                          

آمار درستی  .  برند   وضعيت ممکن به سر می     
کنند    از تعداد کودکانی که در ايران کار می            

يونيسف تعداد آنان را بين         .  در دست نيست    
 هزار تا يک ميليون نفر برآورد کرده             ۴٠٠

است، در حالی که مسئوالن جمهوری                        
 ٢٠٠گويند تعدادشان بيش از             اسالمی می  

بر اساس قانون کار موجود      .  هزار نفر نيست  
 سال نبايد به کار          ١۵در ايران افراد زير          

پايان    اما حرص و آز بی            .  گمارده شوند   
داران برای کسب سود و حمايت تام              سرمايه

و تمام رژيم جمهوری اسالمی از آنان نه فقط         
نامه جهانی حقوق کودک را که همين              پيمان

 کودکان و 
 حقوقی مطلقشان در جمهوری اسالمی بی

 راديو دمکراسی شورائی

شنبه، پنجشنبه و      راديو دمکراسی شورائی، روزهای يکشنبه، سه        
 شب به وقت ايران،        ٩ / ۵ تا    ٨ / ۵ی هر هفته، از ساعت            جمعه

 کيلو هرتز،   ٧۴٣۵ متر، فرکانس     ۴١روی طول موج کوتاه رديف        
 . شود پخش می 

های صدای دمکراسی شورائی، همزمان از طريق سايت                      برنامه
، نيز     org.radioshora.www://httpراديو دمکراسی شورائی،      

 .شود پخش می


