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 پيش نويس سند سياسی
  سازمان١٣کنگره 

  
  اوضاع سياسی و وظائف ما 

يده در بررسی سال گذشته و دوره کنونی نشانه های هر چه بيشتری د
می شود که حاکی از آن است که  وضعيت تازه ای در مسير مبارزه 

اين وضعيت . جنبش ما عليه سرمايه داری در حال تکوين است 
ظرفيتهای متفاوت و متناقضی را در درون خود حمل می کند که 
چگونگی و توان جنبش برای برخورد با اين ظرفيتها، اوج و فرود 

 ايران که در اين سال رو گردانی خود را مردم. مبارزه را رقم می زند 
از ارتجاع و نظام سياسی استبداد مذهبی به نحو بارزتری در آخرين 
نمايش انتخاباتی نشان دادند و با حرکتهای اعتراضی و با تداوم مبارزه 
جنبشهای اجتماعی عليرغم همه سرکوبها، قدرت نمائی کردند،ميتوانند 

بستر تکوين همين وضعيت تازه مبارزه مبارزه خود  برای رهائی را در 
طبقاتی در ابعاد جهانی و منطقه ای و با تاثير گيری از ويژگيها و 

  مشخصات شرائط خود سمت و سو دهند  
نگاهی گذرا به مسير عمومی مبارزه و آنچه گذشته و آنچه که در 
مبارزه با برنامه نئو ليبرالی سرمايه در جريان است به دريافت بهتر از 

  . ونگی تکوين وضعيت تازه کمک می کند چگ
 ٦٠برنامه نئو ليبرالی سرمايه جهانی برای غلبه بر مبارزه سالهای

 قرن  گذشته و باال بردن نرخ سود،با روی کار آمدن مارگارت ٧٠و
 اعالم شد و با به قدرت ١٩٧٠تاچر در انگليس ، در سالهای پايانی 

 آغاز کرد و ١٩٨٠ا از رسيدن ريگان در آمريکا، مارش جهانی خود ر
بعد از سقوط بلوک شوروی سابق و گشوده شدن سرزمينهای جديد 

 به بعد صف طوالنی ١٩٩٠از. برای آن، سرعت هر چه بيشتری يافت 
 قاره جهان برای اجرای نسخه های بانک جهانی و صندوق 5کشورهای 

بين المللی پول جهت پيوستن به اين برنامه به پاره ای کشورهای 
 اين برنامه را به ٨٠کای التين و آسيا و آفريقای جنوبی که از دهه آمري

 و به ويژه دهه ٨٠فضای سياسی دهه . اجرا گذاشته بودند اضافه شد 
هيچ آلترناتيو ديگری وجود "  را همان شعار معروف تاچر، يعنی ٩٠

مذهب " پوشانده بود و گفتمان نئو ليبرالی حاکميت داشت و " ندارد 
حتی بسياری از نيروهای چپ . به اوج خود رسيده بود" ولسرمايه و پ

آن دوره و خيلی از ديگرانی که ويژه گی اشان طرفداری از اقتصاد 
دولتی بود به اين مذهب گرويدند و ايران هم با فاصله ای زمانی شاهد 

  . اين سير بود 
"  سال دوره ريگان و بوش پدر و پيش روی ١٢در آمريکا بعد از 

که موتور پر قدرت اقتصاد نئو ليبرال بود وقتی که حزب  " ريگانوميک
سرکار آمد، نه برای تغيير مسير بلکه برای " بيل کلينتون " دمکرات با 

پيمان تجارت " ( نفتا." پيگيری و گسترش همان برنامه تا به آخر بود 
و گسترش آن در آمريکا مرکزی و جنوبی طراحی ) آزاد آمريکای شمالی

استراتژيک نظامی برای پاسخ به بحرانها ادامه يافت و شد ، طراحی 
دخالت نظامی در بالکان و . زمينه تجاوز به خاور ميانه فراهم گشت 

عليرغم . جنگ کوسوو پيش برده شد و نقش جديد ناتو تعريف شد 
در معاونت رئيس جمهوری و آنهمه هياهوی " ّال گور" حضور 

مهمی نشد و پيمان کيوتو به طرفداری او از محيط زيست اقدام عملی 
ادامه پيش روی نئو ليبراليسم زمينه ساز قدرت گيری . تصويب نرسيد 

نئو " و روی کار آمدن هارترين و سياه ترين بخش راست سرمايه يعنی 
با جرج بوش و دارو دسته شد و همه سياه کاريهای آنها در تمام " کانها

  . جهان 
حال و روز نئو کانها و جرج  .  روزگار ديگری است٢٠٠٨اٌما حاال در

بوش که بر همه چيزسيطره داشتند چنان شده که هم حزبی های آنها هم 
برای حفظ خود مجبور به اعالم فاصله با آنها هستند و اين همه ماجرا 

حزب دمکرات که دو دوره قبلی را با شعارهای بسيار معتدل در ! نيست 
ميدان می آيد که مهمترين برابر بوش باخت، با چهره و پديده ای به 

ويژ ه گی خود را بيگانگی و دور بودن از دستگاه سياسی آمريکا و 
اگر چه مخالفت . می داند وآنرا برجسته ميکند" تغيير" طرفداری از 

  پيگير
با جنگ عراق او را از همه ديگر کانديداها " باراک حسين اوباما" 

 بزرگ مردم آمريکا که متمايز می کند و تاثير مهمی درجلب نظر اکثريت
مخالف جنگ شده اند دارد اٌمامسئله اصلی و درجه اٌول آمريکائيها 
مخالفت با برنامه های داخلی حکومت آمريکا و مبارزه با روزگار 

 ميليون آمريکائی هيچ نوع بيمه ٤٧وقتی. سياهی است که پيدا کرده اند 
ريکائی بدون  ميليون آم٢٨ای برای درمان و سالمت ندارند، وقتی که 

جيره دولتی کمک های غذائی قادر به تامين غذای روزانه  نيستند، 
 هزار دالر ٥٠وقتی بدهی سرانه بابت وام مسکن و اقالم مصرفی به

رسيده و آنها توان باز پرداخت وامها را ندارند  و بی خانمان می شوند 
ر  هزار کارگ٨٠و ديگر تحمل نمی کنند و اعتراض می کنند، زمانيکه 

جنرال موتورز در اين سال بزرگترين حرکت را در سه دهه اخير به پا 
می کنند وتا حد  زيادی از خواستهای خود را تحميل می کنند، دوره ای 

" است که بخش مهمی از سرمايه مجبور به گرد آمدن به زير پرچم 
است ؛ و شعارهائی به ميان کشيده می شوند که ظرفيت برخورد " اوباما
، پايان " نفتا " تجديد نظر در : ن و بن بست را داشته باشندبا بحرا

جنگ عراق، بيمه عمومی تندرستی ، ازياد ماليات شرکتهای بزرگ و 
کاهش ماليات در آمدهای متوسط به پائين ، افزايش مخارج و تعهدات 

اوباما ! اينهمه مواردی بر خالف جهت برنامه نئو ليبرالی است . دولتی
 جوانان آمريکائی که بيش از هر زمانی در صحنه برای همراهی با

" گرايش به پول " سياسی فعال شده اند ، در مخالفت با فرهنگ و 
صحبت می کند و اين نشان گر نيرومند شدن فرهنگ سياسی ديگری در 
ميان پائينی ها که او باما برای رسيدن به قدرت از خصوصيات وو يژه 

اين بخش مهم از . ره می گيرد گيهای خود برای هم سازی با آن به
سرمايه آمريکا ميخواهد بوسيله اوباما هژمونی معنوی آمريکا در جهان 

  را 
که از دست رفته است ترميم کند و مخالفت مردم جهان با دولت آمريکا 
را که به باالترين حد خود ،  از جنگ جهانی دوم تا کنون،  رسيده است 

. های جهانخوارانه خود را بيابدکاهش دهد تا امکان پيش برد سياست 
آنها ميخواهند با شعارهای اوباما ، امواج رفروميست را در درون 

تا با کشيدن بخشی . جنبش جهانی مبارزه عليه سرمايه داری بلند کنند
از نيروهای اين جنبش بدرون دولت های سرمايه داری اين جنبش را 

  !گذراندتضعيف وبزعم خود  فلج کرده و بحران را از سر ب
در آلمان احزاب در قدرت زير فشار . در اروپا هم نشانه ها کم نيستند

مبارزه و مخالفت مردم که نمونه برجسته آن در سال گذشته اعتصاب 
لکوموتيورانان بود، برای آنکه از يکديگر عقب نمانند در طرح شعار و 
پيش برد برنامه های محدودی برای افزايش درآمد مردم و کاهش 

در . های ناشی از اجرای برنامه نئو ليبرالی در حال رقابت اند فشار
فرانسه که نقش مهمی در سياست اروپا دارد حتی وقتی نيکال سارکوزی 
طرفدار سينه چاک نئو ليبراليسم و گرايش به آمريکا سر کار می آيد، 

هم چنين است . توانائی الزم برای پيش برد برنامه های خود را ندارد 
  . تاليا وضعيت اي

بعد ار کنار گذاشته شدن قانون اساسی نئو ليبرالی و نظامی گرايانه 
قرار " اتحاديه اروپا در اثر مبارزه مردم به ويژه فرانسويها و هلنديها، 

که برای ساماندهی اتحاديه مطرح شد با رای منفی " داد ليسبون 
  . ايرلنديها حال و روز بهتری نيافت و بحران تازه ای ايجاد شد 

در آمريکای التين موانع پيش روی برنامه سرمايه جهانی بيش از 
گذشته نمايان شد و مسير کنار رفتن و تعويض حکومتها زير فشار 

اين دور از واقعيت . پائينی ها در آخرين نمونه ، پاراگوئه ، تداوم يافت 
نيست اگر تحوالت درون اياالت متحده را در ارتباط با موانع پيش روی 

مه سرمايه در ساير نقاط به بينيم و آنرا رزونانس مبارزه در همه برنا
  . جا و از جمله و به ويژه در آمريکای التين بدانيم 

به مناطقی " مزد باال" مسير حرکت سرمايه که برای فرار از فشار 
چون آمريکای التين و  آسيای شرقی بود، با بروز بحرانها و تشديد 

طق عوض شد و افزايش ميزان برگشت به مبارزات کارگری در آن منا
به ويژه بعد از )  شروع شده بود١٩٨٦که از ( طرف اياالت متحده 

 سرعت هر چه ١٩٩٧بحرانهای برزيل و مکزيک و آرژانتين از
اين ازدياد ورود سرمايه به اياالت متحده منجر به . بيشتری يافت 

رفی، که سرمايه گذاری و رشد بادکنکی در بخش مسکن و وامهای مص
انتظار سود باال و سريع از آن بود ، شد که نتيجه آن افزايش بی حد 

 هزار ميليارد دالر تا ١٢وامها ی مسکن و کاالهای مصرفی تا بيش از 
.  بود و ترکيدن اين بادکنک در سال گذشته و بحران مالی٢٠٠٦سال 

 ميليارد دالری تجاری، ٨٠٠افزايش قيمت نفت و انرژی ، کسر بيش از 
هزينه کمر شکن جنگ عراق و افغانستان، رشد بی سابقه بدهی خارجی 
و در نتيجه همه اينها سقوط ارزش دالر، ابعاد بحران را گسترش داد و 

  . آن را به همه پهنه سرمايه داری کشاند
مبارزه عليه بحران اکو لوژيکی و مسئله تغيير آب و هوای زمين، که 

مسئوليت اين بحران شانه خالی می آمريکا تا همين روزها از زير بار 
کرد و آنرا به سيکلهای طبيعی ربط می داد، حتی دولت بوش را هم 
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اٌما آنچه در دستور قرار گرفت نه حرکت برای حل . مجبور به تقال کرد 
يکبار ديگر صدای . واقعی بلکه واکنشی بود سود جويانه و انحرافی 
ات دهه گذشته عليه آن طرفداری از انرژی هسته ای که در اثر مبارز

ضعيف شده بود را تقويت کردند و همه مرتجعان از بوش گرفته تا 
يا آنکه . حاکمان اسالمی ايران جارچی فوائد اين انرژی خانمانسوز شدند

  "سوختهای گياهی" برنامه سود جويانه 
در نتيجه زير . را برای جايگزينی سوخت فسيلی پيش بردند ) اتانول( 

ها برای چنين سوختی در بسياری از کشورها و در نتيجه  کشت بردن زمين
کاهش کشت و توليد مواد غذائی  ، باعث شد که به همراه تاثير افزايش 
قيمت سوخت و خشکسالی و غيره قيمت مواد غذائی به نحو انفجاری 

 ميليون جمعيتی که هميشه در گرسنگی ٩٠٠افزايش يابد و عالوه بر 
 برای بخشهای بزرگتری از مردم جها ن غير بودند، تامين مواد غذائی

ممکن شود؛ و اين محدود به کشورهای فقير نماند بلکه در اياالت متحده 
تعداد کسانی که مثًال در ايالت ميشيگان بدون جيره غذائی کمکی دولتی 
قادر به تامين غذای خود نيستند در چند سال اخير دو برابر شده و به 

اين در حالی است که فروش و . ده است  درصد جمعيت رسي١٠بيش از
" سود بزرگترين شرکتهای مواد کشاورزی و غذائی جهان مانند 

 درصد ١١٣٤ درصد تا ٨٦از" موزائيک" و " کارگيل" ، " مونسانتو
اين بحران با مبارزه و به خيابان آمدن مردم در . رشد داشته است 

اين . آن بوديم کشورهای مختلف پاسخ داده شد که در ايران هم شاهد 
گفته يکی از بوميان سرخ پوست شرکت کننده در اعتراض بين المللی در 
شهر رم عليه کنفرانس رم برای بحران مواد غذائی در ماه ژوئن که گفت 

سياستگزاری غذای انسانها بايد از دست شرکتها و دولتها به دست : " 
د بيان رسای همه ، می توان" توليد کنند گان مستقيم و خود مردم بر گردد

  .آنانی باشد که دراينمورد مبارزه کردند و می کنند
عالوه بر همه اينها نشانه های شکست تهاجم نظامی در خاور ميانه برای 
پيش بردن آنچه که خاور ميانه بزرگ يا جديد ناميده شده که  روايت 

ن در اي. آمريکا از برنامه نئو ليبرالی سرمايه جهانی بود، مشهودتر شد 
سال، در افغانستان نه تنها هيچ ثباتی پديدار نشد حتی می توان گفت که 

اٌما بيشتر از . در شهر کابل هم حاکميت کامل نداشت " کارزای" حکومت 
آن، بحران افغانستان حاال به طور عملی به درون پاکستان کشيده شده 

. ست است و در پاکستان بی ثباتی و بحران بی سابقه ای به وجود آمده ا
گرفته تا مقاومت " بوتو" طالبان و طرفداران پاکستانی آن از ترور

مسلحانه در شهرهای اصلی تا به وجود آوردن پايه های قدرتمند در 
حداقل سه ايالت مرزی پاکستان با افغانستان و رقابت با حکومتهای ايالتی 

ارتش پاکستان که نقطه اتکا سنتی سياست . خود را نشان می دهند 
يکا در شبه قاره هند از بدو تاسيس پاکستان بوده در جنگ با طالبان آمر

نه تنها کارائی  الزم برای عصای دست آمريکا بودن را ندارد بلکه با 
بروز نافرمانی و رفتن سربازان به صفوف طالبان ارکان آن به لرزه افتاده 

 در مسئله فلسطين در سال گذشته گره کورتری شد و ابزار کارائی . است 
زندانی . دست آمريکا و اسرائيل برای پيش برد برنامه هايشان ديده نشد 

شدن ميليونی فلسطينيها در باريکه غزه آتش مبارزه به حق آنها را 
خاموش نکرد و از اين وضعيت فقط زمينه رشد نفوذ  هر چند کوتاه مدت 
. جريانهای ارتجاعی سياسی اسالمی و حکومت اسالمی ايران فراهم شد 

در عراق اگر چه آمريکائيها در حد محدودی توانستند شدت گيری مسير 
سقوط خود را کنترل کنند و به ويژه نزديکی روابط دستگاه واليت فقيه با 
جريان شيعی حاکم در عراق و احزاب کردی حاکم را کاهش دهند بنحوی 
که برگ موثر حکومت اسالمی ايران محدود به جريان ضربه خورده و 

ده مقتدی صدر شود اٌما اين توازن هنوز چيزی نيست که حتی تضعيف ش
قادر به تحميل قرار داد امنيتی سياسی  به دولت عراق برای حفظ دائمی 

بحران در . پايگاههای آمريکا در عراق به آن ترتيبی که می خواهند شود 
لبنان و تجديد آرايش نيروهای سياسی آن  که بخشی از توازن عمومی 

ئيها و هم چنين اروپائيها در خاور ميانه است اگر چه با جنگ آمريکا
به نقطه تعادل ) قطر( ابتکار و سردمدارای متحدين اصلی امريکا و اروپا 

رسيد اٌما متحد حکومت اسالمی يعنی حزب اهللا عليرغم محدود شدن دامنه 
مجموعه اين فعل و . عمليات آن ، تاثير گذاری خود را حفظ کرده است 

به ويژه آمريکا را نشان می دهد " دو شر"  موقعيت نامناسب هرانفعاالت
بهمين دليل آمريکا در رابطه با قدرت اصلی رقيب در خاور ميانه يعنی . 

 –حکومت اسالمی ايران خطوط اصلی همان برنامه کميسيون هميلتون 
بيکر را دنبال می کند تا با ايجاد توازن مناسب و رسيدن به نقطه تعادل ، 

يق فشار سياسی و ايجاد بلوکی از کشورهای عرب و منزوی کردن از طر
حکومت اسالمی ، کاهش نفوذ آن در منطقه و فشار اقتصادی و غيره، 

نوعی از ارتباط و مناسبات با حکومت اسالمی بوجود آيد که تعادل  
فشار در .  نيروهای منطقه ای بهم نخورده  و در کنترل آمريکا باشد 

 ای حکومت اسالمی يکی از اصلی ترين زمينه های مورد برنامه هسته
پيش برد اين سياست است چرا که هم با منافع و نگرانيهای اسرائيل 

در . منطبق است و هم می تواند متحدان بين المللی زيادی را گرد آورد 
ماههای پايانی حکومت بوش عالوه بر همه چيز باال بردن فشار در اين 

ا حساسيت و نگرانيهای مربوط به امنيت سر زمينه مطرح است چرا که ب
و کار دارد که اين نقطه اتکا و تاکيد کانديد جمهوريخواهان برای رياست 

عليرغم همه اين سياست ها هنوز خطر حمله  . جمهوری آينده است 
که ( و تهديد نظامی و تحريم های اقتصادی . نظامی به ايران منتفی نشده 

اسالمی فقط به برکت گران شدن قيمت نفت فشار زيادی آورده و حکومت 
هنوز دستآويز دستگاه واليت برای باال بردن ) خود را سر پا نگه داشته 

  .فشار سرکوب جهت کنترل مردمی است که بدليل فالکت به جان آمده اند
اگر چه سايه اشرار بر خاور ميانه سنگينی می کند اٌما عالوه بر آنکه 

ب ديده می شود ، پتانسيل مبارزاتی نيروها نشانه های بن بست هر دو قط
و جنبشهای اجتماعی که به دنبال رهائی واقعی و عليه  هر دو قطب 
شراند در نقاط زيادی ديده می شود و در بسيار کشورها از پاکستان 
درشبه قاره و از ايران و ترکيه و مصر و چون هميشه در ميان فلسطينی 

 اسرائيلی ها و غيره به جريان افتاده ها و هم چنين در ميان لبنانيها و
  . است که در اين دوره مشهود بود 

از جمع بندی آنچه که آمد می توان دريافت که برنامه نئو ليبرالی سرمايه 
جهانی به نحوی که مورد انتظار آنان بود پيش نرفته و نمی رود و اين 

 معنا نيست که البته اين بدان.تاثيرات خود را در تعادل مبارزاتی می گذارد
برنامه نئو ليبرالی متوقف شده است بلکه آنچه مورد نظر است سرعت 
الزم برای پيشروی آن بوده و مقايسه وضعيت کنونی آن با دهه گذشته 

حتی  ميتوان گفت که اين برنامه در پاره ای از نقاط تازه شروع . است 
. امه دارد شده و در بعضی مناطق مانند اروپای شرقی با سرعت زيادی اد

اما در سطح کالن ،  اينکه برای جلو گيری از مبارزه هر دم فزاينده در 
سطح جهانی تا چه حد برنامه را تغيير دهند و به بعبارت ديگر تا چه حد 
رفرمهای دوره گذشته را به خدمت گيرند هنوز روشن نيست و وابسته به 

ک دست آورد اٌما همين وضعيت تازه ي. مبارزه و فشار پائينی هاست 
است که می تواند به عنوان مرحله ای از بحران به افزايش نيروی پيش 
روی و تقويت و گسترش مبارزه راديکال عليه مناسبات سرمايه داری 
بيانجامد اٌما در عين حال روی آوری سرمايه به حدی از رفرمها می تواند 

 آنها رفرميسم را در بخشهای از جنبش تقويت کرده و باعث روی آوری
در پاره ای از نقاط و تا حد . به نهادهای دولتی و جذب شدن در آنها شود 

محدودی ظرفيت پيش روی راست افراطی با شعار های سوسيال فاشيستی 
هم چنان است امکان رشد بيشتر . در اين وضعيت تازه هنوز مطرح است 

 اٌما در. نيروهای مرتجع سياسی اسالمی در مناطقی از خاور ميانه 
وضعيت مشخص ايران به ويژه در پرتو مبارزات و تحوالت سال گذشته 
هم می توان گذر و عبور از بعضی از اين حالتها را شاهد بود و به 

  . ظرفيتهای زياد پيش روی مبارزه عليه سرمايه داری رسيد
، برنامه نئو ليبرالی با تاخير ٥٧در ايران به دليل شرايط بعد از انقالب 

 سال 4ه ساير نقاط و با افت و خيز به جريان افتاد و از زمانی نسبت ب
. پيش فشار دستگاه حاکمه برای سرعت دادن به پيش روی آن اوج گرفت 

آنها اين برنامه را در اقتصاد سرمايه داری دولتی به گل نشسته و توسط 
دستگاه استبدادی اسالمی منفوری بيش می برند که در کشاکش مبارزه با 

 مردمی رام نشدنی هميشه شعارهای سوسيال فاشيستی و نيروی کار و
چنانکه با بهره گيری از . سرکوب را تجربه کرده و حاال هم می کند 

موضوع تهديد خارجی و برای  کنترل مبارزه جنبش های اجتماعی هم 
سطح سرکوب را به باالترين حد خود در سالهای اخير رساندند و هم 

. با پول نفت را به خدمت گرفتند " ن نا" شعارهای معيشتی و آوردن 
بخش خصوصی سرمايه داری هم که رشد فزاينده ای پيدا کرد حاصلی 
بهتر از همپالکی اش در ساير نقاط جهان برای زندگی مردم نداشت بلکه 

نتيجه همه اقدامات نظم حاکم در اين . با سياه کاری بيشتری همراه بود 
ثريت بزرگ جمعيت و در عين حال سال جز فالکت زندگی و خشم بی حد اک

دست و پا زدنهای حکومتی نبود  که پاسخ خود را هم در واکنش عمومی 
 درصد واجدين حق رای در تهران و شهرهای 30وقتی کمتر از . يافت 

بزرگ در انتخابات شرکت می کنند چيزی نيست جز آنکه اکثريت بزرگ 
کومت ندارد و به می گويند اميدهيچ تغيير در وضعيت از طريق اين ح

وقتی در تمام سال در هر . عبارتی خواست سرنگونی آن را بيان می کند
جنبه زندگی شاهد حرکتهای اعتراضی هستيم و انواع اشکال اعتراض به 
فالکت را تجربه می کنيم که ابعاد آن به مبارزات درون شهری کشيده می 

 همه و شکست" شعارهای عدالتی احمدی نژادانه" شود پوچ شدن 
مبارزه ای که در اين سال ابعاد . اقدامات باصطالح رفاهی آنرا می بينيم 

تازه ای پيدا کرد پاسخ مناسبی هم به سرکوبی است که با بهره گيری از 
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می توان بر آن بود که اين مبارزه با . تنشها در روابط خارجی تشديد شد 
ه شده و قيد و تداوم خصلتهای خود که در چالش با استبداد مذهبی پرورد

شرط بر آزادی را تحمل نمی کند، قادر است ظرفيتهای تازه وضعيت 
کنونی برای جلوگيری کامل از برنامه های نئو ليبرالی و پيشروی مبارزه 

تالش در اين راستا دربررسی مبارزات . عليه سرمايه داری را جاری کند 
  . جنبشهای اجتماعی در سال گذشته کم و بيش ديده می شود 

  
جنبش کارگران و زحمتکشان در اين سال از هر نظر حرکتهای قابل 

بخشهای مختلف، چه مزد و حقوق بگيران رسمی و چه . توجهی داشت 
غير رسمی و بيکاران و غيره به اشکال مختلف و در سطوح متفاوت در 

پا فشاری بر حق داشتن تشکلهای مستقل . اعتراض به فالکت فعال بودند 
وق بگيران رسمی وسعت بيشتر داشت روال اعتراض به توسط مزد و حق

عالوه بر همه اينها موج . مقررات کار و دستمزد هم به همين سان بود
اعالم همبستگی بخشهای مختلف از يکديگر و هم چنين همبستگی و 
پشتيبانی از جنبشهای اجتماعی ديگر، زنان و دانشجويان ، در مقابله با 

اگر چه سرکوب .  به سطح  باالتر ی رسيدسرکوب حکومتی و آزادی کشی
حکومتی فعاليت پاره ای از تشکلهای اعالم شده کارگری مانند سنديکای 
شرکت واحد راکاهش داد ، اّما تداوم و گسترش مبارزه و اعتراض و 
مقاومت به اشکال متفاوت خبر از عدم موفقيت سرکوب می دهد؛ و اين 

 گسترش پايه ای و توده ای بودن سال ، چه از نظر تداوم و چه به لحاظ
حرکتها و چه از جنبه طرح خواستها و برخورد کردن با سيتاستهای 
. عمومی سرمايه داری و حکومت اسالمی آن، فرازهای تازه ای داشت 

يکی از برجسته ترين نمونه ها، مبارزه چند ماهه کارگران نيشکر هفت 
رکت تقريبًا همگانی همبستگی وسيع کارکنان اين موسسه و ش. تپه است 

آنها، خستگی ناپذيری و جسارت برخورد با انواع سرکوب و مقاومت در 
برابر آن، متکی نبودن به معدودی چهره و فعال و استفاده از انواع 
اشکال مبارزه و حرکت جمعی، گسترش مبارزه از محيط کار به محيط 

اير های شهری و عمومی و تظاهرات خيابانی و تحصن وجلب حمايت س
مردم زحمتکش ، به کارگيری تاکتيکهای رايج شده را ه بندان که با 
اختالل در سيستم حمل و نقل تاثير مبارزه را وسيع تر می کند، پيگيری 
خواست تشکل مستقل و امضاء کردن وسيع در خواست تشکيل اتحاديه 
مستقل کارگری ،  و بی اعتبار کردن مديريت و حراست و در افتادن با 

 سياسی حکومتی؛ و بيشتر از آن در افتادن با سياست اقتصادی نئو کنترل
ليبرالی سرمايه داری در اين مورد يعنی واردات شکر ارزان و به رکود 

وقتی آنها به . کشاندن صنايع نيشکر، همگی نشان از اين فراز است 
واردات زياد شکر اعتراض دارند چيزی جز اعتراض به مناسبات سرمايه 

خوب و بد ندارد، (  که برای سود بيشتر هر سرمايه داری داری نيست
سرمايه را ) ملی و غير ملی ندارد، مافيا و غير مافيا همه چنين می کنند

  . آنجا می برد که ارزان تر بخرد
کشيده شدن مبارزه از محيط کار به محيط های شهری که روندی رشد 

ا در شرايطی که يابنده در همه جهان دارد، اهميت محيط های عمومی ر
خود سرمايه داران خواهان تعطيل بسياری از موسسات اند نشان می دهد 
و برکار آئی آن تاکيد می گذارد در زمانی که بخشهای ديگری از مزد و 
حقوق بگيران که تجمع چندانی هم در يک محيط کار مشخص ندارند، 

ه های مانند معلمان، گسترش يافته اند و هم چنين در شرايطی که شيو
در مبارزه در محيط های عمومی با در . استبدادی و تهديد رايج است 

ميان گذاشتن مسائل ، حمايت بخشهای ديگر جلب می شود و همبستگی 
که اينهمه می تواند زمينه های اجرائی ايده بدست گرفتن . رشد می کند

اداره فعاليت و ادامه کار وتوليد توسط کارکنان در موسسه را که توسط 
به وجود آمدن شبکه . کارگران هفت تپه طرح شده بود تقويت کند

همکاری ومبادله بين بخشهای مختلف و موسسات آنهابه تداوم کار آنها 
  . کمک می کند

کشيده شدن مبارزه به محيط های عمومی و شهری که باگسترش فالکت و 
فشار سياسی حکومت باز هم بيشتر خواهد شد، توجه به اشکال متنوع 

نمی توانيم به شکلهای شناخته . گری از سازمانيابی را ضروری می کنددي
شده و عادت شده در جامعه سرمايه داری که کارآ نبودن و هم چنين خنثی 

نياز به اشکالی . شدن آنها در بيشبرد مبارزه آشکار شده بسنده کنيم 
داريم که بتواند در بطن زندگی و بر بستر خواستهای مستقيم شرکت 

گان ، حرکت به مبارزه عليه مناسبات حاکم و رفتن به ماورا کنند
آنراتسهيل کند؛ وسيعترين شرکت کنندگان را در همه امور دخيل کرده و از 
ساختارهای هيراشيک و نخبه گرا و منفعل کننده توده شرکت کننده در 

  . مبارزه پرهيز کند
 از نفس جنبش زنان در اين دوره عليرغم شديدترين بگير و به بندها

مداومت و پيگيری زنان برای خواسته های خود و برای برابری . نيافتاد

اگر چه خواستهائی که به صورت رسمی اعالم می شود . مثال زدنی است 
با بيان ريشه ای نابرابری فاصله دارد و اگر چه هنوز توده های وسيع به 

 يکی از "مسئله زنان" ويژه محرومترين زنان به چشم نمی آيند  اّما 
ريشه ای ترين و راديکال ترين مسائل جامعه طبقاتی سرمايه داری و  
مبارزه بر سر آن از اصلی ترين مبارزات برای برابری انسانی است و به 
ويژه در يک جامعه تحت سيطره آپارتايد رسمی جنسی هر نوع مبارزه در 

مقاومت اين مبارزه در . اين راه با اين راديکاليسم در هم تنيده است 
جانانه دخترانی که چماقهای نيروی امنيت اجتماعی را برسرو صورت 
خود تحمل کردند و زن ورانه ايستادند تا آنانکه خواستهاو مطالبات را به 
شيوايی بيان کرده،  نوشتند و يا فرياد کردند و بيشتر از آن ، با  به 

 و تقويت کارگيری شيوه ها و روشهائی که خودحامل جوهر برابری طلبانه
کننده کنش گری به جای کنش پذيری است فعاليت کردند، نمايان بود؛ و 
در درگيريهای هميشگی آنان که با همين شيوه ها بحث در باره مسائل 
زنان و مبارزه برای برابری را در ميان انبوه زنان و اليه های مختلف آن 

  . به گونه ای فعال به جريان انداختند
ايران که بر درهم تنيدگی مبارزات اجتماعی گوناگون ويژه گی جنبش زنان 

شيوه ها و روشهای که . برای برابری تاکيد دارند، باز هم برجسته بود 
زنان برای فعاليت خود به کار می گيرند و مناسبات جمعی و مبارزاتی 
خود را بر آن مبنا می سازند و بر تنوع تاکيد دارند و در عين حال حرکتها 

را در روابط خود تحمل نمی کنند " پائين " و " باال"  کنند، را هم سو می
و رابطه ای شبکه ای وافقی به جای فرماندهی عمودی را پرورش می 

دنيای ديگری " که اينهمه نشانه های از عملکردن به شعار.... دهند و 
چنان چون . می باشد، در اين سال با چالشهائی روبرو شد" ممکن است 

کنندگان عبور از مرزها، معيارها و سازماندهی های هميشه که تالش 
در ميان آدميان، " بت شده" ساخته شده در جامعه طبقاتی و عادت شده و 

اگر روشهای انسانی و از نوع ديگری که در . با آن روبرو می شوند
جنبش زنان تا حدی رواج يافته به جای گسترش و تعميق، تسليم ادعاهای 

پيش نرفتن امور شود و روشهای عادت شده تصميم مربوط به ناکارائی و 
گيری و فعاليت جمعی درجامعه طبقاتی باز سازی شود،سير قهقرا ئی 

  .آغاز می شود
جنبش دانشجوئی ومبارزات آن در اين سال نشانه همان ظرفيت تازه 
مبارزه جهانی و قدرت آنرا نمايش داد و می توان از نقطه عطف در اين 

 و واکنش تند دستگاه واليت که با 86 آذر 16مبارزات از . جنبش نام برد
دستپاچگی در صدد بر آمد تا باصطالح بساط مقاومت و مبارزه چپ ها را 
جمع کند تا مبارزات وسيع دانشگاه شيراز و تبريز و تربيت معلم و زنجان 
و بسيار شهرهای کوچک و بزرگ ديگربستر پيشروی سياست پادگانی 

 کرد  و تداوم مبارزه و گسترش آن خواسته های کردن دانشگاه را تنگ
دانشجويان را تحميل کرد و هم چنين مبارزه مستقيم دانشجويان با موارد 
. فساد همزاد استبداد، دست و بازوهای سرکوب در دانشگاهها را فلج کرد 

اين در حالی بود که ليبرالها و اصالح طلبان گوناگون، در داخل و خارج، 
ار دستگاه واليت قافيه را باخته از حکومت اخراج و که در مقابل فش

وارفته و خاموش شده بودند ، جنبش دانشجوئی را هم به کيش خود می 
اين سال و بر آمد پرقوت اين . پنداشتند و برای آن عزا داری می کردند 

جنبش نه تنها اين کرخت شده ها را هم شوکه کرد بلکه چپ های سابق 
  .شدند" حالی به حالی" شجويان چپ هم با فرياد بلند دان

ليبرالها با آن کوتاه بينی ذاتی ديدند که چه گونه مانند مرشدشان مارگارت 
نخير، دنيای ديگری ممکن : تاچر در برابر بر آمد صدائی که می گويد 

است و می خواهيم بساط سرمايه را که ما را اسير کرده جمع کنيم ، جا 
صدای چپ در دانشگاه . خارج می شوند می  خوَرند، فرتوت و از رده 

عليرغم همه ضعف ها و مشکالت اعالم کرد که ديگر گفتمان ليبرالی و 
نئو ليبرالی نمی تواند يکه تازی کند همانطور که جوانان اروپائی و 

و اين . آمريکائی و التينی ها و آفريقائی ها و آسيائی ها اعالم کرده اند 
آرايش سياسی جامعه گذاشت و گرايشهای صدا به واقع تاثير عميقی در 

اين صدائی بود که . ديگر جنبش دانشجوئی را هم به تحرک واداشت 
اعالم کرد برای خود تعيين کنندگی انسانی در برابر اراده سرمايه که از 
هر طريقی که بخواهداعمال شود، چه از طريق سياست نظامی گرانه و 

 دستگاه حکومتی واليت فقيه وحشيانه بوش و دار و دسته و چه سرکوب
ديگر بخشهای سرمايه، می ايستد و چنين " سياست نرم" و چه از راه 

  . هم کرد
جنبش دانشجوئی همان طور که در مسير تاکنونی از تجارب خود آموخته 
و پيش آمده و به اهميت حرکت مستقل خود دست يافته و در عين حال به 

 جنبشهای اجتماعی رسيده و به حياتی بودن همراهی و همبستگی با ديگر
. آن عمل می کند، از تجارب اين دوره خود نيز می آموزد وجلو می رود

" ابزاری" فعاالن جنبش دانشجوئی همانگونه که سياست انحرافی 
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بخشهائی از جنبش در دوره های گذشته را نفی کردند در گذرا از ديگر 
سيع ترين توده پيچ و خم ها هم بيشتر در می يابند که حرکت با و

دانشجوئی که دخالتگر باشد و بر پای خود بايستد و با مغز خود فکر کند 
  . و با دست خود بگيرد، آنيده را روشن می کند

در مناطق ملی و در مقابله با فعاليت مردم اين مناطق برای حقوق خود 
شاهد باالترين حد سرکوبگری حکومت و تکرار احکام اعدام وزندان 

تگاه واليت کمترين حد تحمل خود را در اين مناطق نمايش داد دس. بوديم 
. و آن چه در توان داشت به کار برد تا آنها را تحت کنترل داشته باشد 

امری که در پاره ای مناطق مرزی مانند بلوچستان و کردستان موفقيت 
هر چه فشار حکومت و نقض حقوق مردم مليتهای ايران . آميز نبود

اگر چه فعاليتهای علنی کاهش . ت آنها عميق تر گشت بيشتر شد، خواس
داشت و مانع مراسم که به ويژه در آذربايجان بر پا می شد شدند اّما 
خواستها به اشکال مختلف و در مراسم های ديگر مثل محيط های 

فشار حکومتی امکان رشد جريانهای انحرافی . دانشجوئی فرياد شد
ين حال پشتيبانی و اعالم همبستگی ناسيوناليستی را بيشتر کرد در ع

جنبشنهای اجتماعی و به ويژه فارس زيانها با مردم مناطق ملی ، روند 
همبستگی انسانی را در جامعه تقويت کرد که تاثير آن در فضای حرکتی 

  . جريانهای  سياسی فرهنگی مردم مناطق ملی مشهود بود
 دير باز، با سياست سرکوب حکومت اسالمی در مناطق کردنشين که از

افت و خيزها، با ترکيه  هم سو بود در اين سال به هماهنگی جديدی رسيد 
و همکاری آنها تقويت شد اّما هنوز به اهداف خود نرسيده اند و تا 
نرسيدن وضعيت عراق به نقطه نسبی ثبات و شکل گيری تعادل مجدد و 

 چنين .رابطه معين با آمريکا، اهداف نظامی آنهادست يافتنی نيست 
پاکستان اگر . وضعيتی در مناطق مرزی پاکستان هم کم و بيش حاکم است 

بخواهد هم به دالئل مختلف قادر به همکاری مناسب با حکومت اسالمی 
نيست و بهمين دليل مناطق مرزی بلوچستان تقريبًا از کنترل واليت وفقيه 

کوب و خارج شده است و دستگاه واليت برای پيشبرد کار خود فقط به سر
فشار نظامی  بی حد به مردم بلوچ متکی شده است و کينه مذهبی و قومی 

  .راتشديد می کند و دامن می زند
 بخش مهمی از احزاب و گروههای سياسی کردستان که ، تحوالت 
کردستان عراق بعد از تجاوز آمريکا به خاور ميانه ، با اين تحوالت هم 

، با سيری که گذشته است اميدهای سو شده و در کنار آمريکا قرار گرفتند
خود را کم رنگ ديده و بهمين دليل نشانه هائی از بحران و بن بست را 

چنين هم بود سرنوشت راست سلطنت طلب و . در اين سال نمايان کردند 
اينها به اتاق انتظار . همه آن نيروهائی که دل به آمريکا بسته بودند 

کا چه شود و چه سرنوشتی را برای برگشته اند تا نتيجه انتخابات آمري
ديگر بخشهای راست رسمی شامل انواع اصالح طلبان و . آنها اعالم کنند

ليبرالها داخل و خارج کشور چشم از تحوالت درون حکومت بر نداشته بر 
عکس حريص تر شده و به انتظار انتخابات رياست جمهوری دهم نشسته 

نده رفسنجانی و يا هر امامزاده و يا يک نماي"خاتمی" اند تابلکه با يک 
. از شر احمدی نژاد خالص شوند " قاليباف رضا خان " ديگری حتی 

احزاب و گروههای رسمی چپ هم اغلب چيزی در حد ظرفيتهای کنونی 
برای مبارزه عليه سرمايه نشان ندادند چرا که از بيماری نگرش ابزاری 

نداشته و از فرقه به جنبشهای اجتماعی و توده ائی طبقاتی دست بر 
اّما نيروی سياسی چپ از هر نظر فعال بود و . گرائی هم رها نشده اند 

ظرفيت هم گرائی را هم نمايش داد و با وجود ظرفيت حرکتی باالی 
  .جنبشهای اجتماعی زمينه گسترده ای برای زندگی پيشرونده دارد

رجی حکومت اسالمی عليرغم همه تعادلهائی که در سطح منطقه ای و خا
آن شکل می گيرد، به شديدترين درگيريهای درونی در حد حذف و تصفيه 

تنشهای درونی آنها که بر خالف ادعاهای . های مهم يکديگر رسيده است 
تبليغاتی اصالح طلبان بعد از اخراج از حکومت، مبنی بر يکدست شدن 
. حکومت، قابل رويت هم بود به درگيری گرگهای گرسنه شبيه شده است 

مدی نژاد و کادرهای نسل دومی دستگاه واليت وجوانان آنها می اح
همه چيز را بگيرند و بی " عدالت و آرمان خواهی" خواهند زير شعار 

افشا می کنند وهيچ رحم . می تازند " بزرگان" و " شيوخ"محابا به 
روند گرد آمدن . شيوخ و بزرگان البته دست بسته نيستند . ندارند

 شده و در دو دور انتخابات اخير توانستند رقيب آنهامدتهاست آغاز
راتضعيف کنند و حاال قصد پائين کشيدن احمدی نژاد را در انتخابات دارند 

احمدی نژاد بهمراه دار و دسته تا آنجا به خود مطمئن شده که دست . 
رااخراج ) وزرای اقتصاد و کشور( نشاندگان مستقيم ولی فقيه در کابينه 

ای خود را بسيج می کند و با اعالم امسال به عنوان می کند و نيروه
. مشکل ترين سال حکومت اش در حقيقت اعالم جنگ علنی می کند 

اغراق نخواهد بود اگر بگوئيم که درگيريهای درونی آنها در اين سال بر 

آمريکا و اتحاديه اروپا هم آنرا دقيقًا . تنشهای خارجی سايه می اندازد 
  . زير نظر دارند

 ميان اين همه تنش هر کدام با تفسير و از زوايه منافع خود برنامه در
 قانون اساسی و روند خصوصی ٤٤اقتصاد و مصوبات مربوط به اصل

احمدی نژاد برای کنترل اعتراض ها که بنا . سازی اقتصاد را پی می گيرند
عليه وضعيت " شورشهای جهانی" بر رسم هميشگی فرافکنی از آن با 

" عدل علی"  باصطالح علم عدالت طلبی بدوش می کشد و ياد می کند،
نئو ليبرالهای هار خواهان شدت دادن به اجرای برنامه اند و . می فروشد 

در عين فشار برای پيش " پرخورده و سير" ولی فقيه و شيوخ و بزرگان 
و اما در . روی برنامه، ميانه بازی می کنند تامبادا همه چير بر باد رود

 فالکت زندگی مردم به حد بی سابقه ای رسيده و همه آنها وضعيتی که
امتحان خود را هم داده اند آيا اين روشها که همه هم با سرکوب همراهند 

  کار ساز و چاره ساز مشکل آنها خواهد شد؟ 
********************  

ما که در مبارزه عليه سرمايه داری از همين امروز برای سوسياليسم و 
  رزه می کنيم کمونيسم مبا

با در نظر گرفتن آنچه که در باره اين دوره آمد و ضمن تائيد سياست ها و 
( مصوبات کنگره های ده، يازده و دوازده سازمان کارگران انقالبی ايران 

و تداوم آنها در کنگره سيزدهم سازمان بر موارد زير تاکيد می ) راه کارگر
  :کنيم
و برنامه نئو ليبرالی آن در ايران با  تشديد مبارزه عليه سرمايه داری -١

در اين . بهره گيری از ظرفيتی که در شرايطی کنونی بوجود آمده و ميآيد
  : راه 

مسائل سازمانيابی جنبش های اجتماعی و بويژه مبارزات جنبش . الف 
نيروی بزرگ کار که در اين سمت و سو قرار دارند همچون گذشته مورد 

  .نظر است 
 با همه برنامه ها سياست های ليبرالی ، رفورميستی و مبارزه نظری. ب

  . شعار های سوسيال فاشيستی بخش های مختلف بورژوازی ايران 
تشديد تالش برای همراه شدن کمونيست ها و سوسياليست ها جهت . ج

کمک به سازمانيابی اردوی بزرگ کا ر و زحمتکشان  در مبارزات 
رای رهايی ، برای سوسياليسم و روزمره و در مبارزه عليه سرمايه و ب

  :با تاکيد دو چندان که اين همراهی و اين جنبش . کمونيسم 
  .يک جنبش ايدئولوژيک و بسته نيست  - اوال
 در بطن و بستر مبارزات جنبش های اجتماعی شکل می گيرد و در -ثانيا

  .نيست " هدف در خود"خدمت منافع عمومی طبقاتی  است و 
ئی و منافع قدرت مدارانه اين گروه و آن حزب نميتواند  با فرقه گرا-ثالثا

تنوع نظری ، فکری و . هيچ نسبتی داشته باشد و در تضاد است 
سازمانی را می پذيرد و با ذوب شدن همه اين گونه گروه بندی ها در يک 

  . حزب خوانائی ندارد 
گسترش ارتباط فکری و عملی دو طرفه با همه جنبش های اجتماعی . د

منطقه خاور ميانه و جهان و جا گرفتن در پروسه جاری مبارزه جنبش در 
  جهانی ضد سرمايه داری 

 تشديد مبارزه عليه استبداد حکومت اسالمی و گستراندن مقاومت -٢
عمومی در برابر سياست سرکوب و نقض آزاديها و تقويت ظرفيت جنبش 

  .های اجتماعی برای از سرراه برداشتن بساط حکومت اسالمی 
 متمرکز شدن در مبارزه عليه همه سياست ها و برنامه های قدرت -٣

های بزرگ سرمايه داری بويژه اياالت متحده در خاور ميانه با تالش 
برای جاری کردن ظرفيت جنبش های اجتماعی کشورهای مختلف منطقه ، 

در گيرند،  برای متحد شدن و همسو کردن مبارزات " شر " که با هر دو 
  . در سطح خاور ميانه " صدای سوم " د کردن خود و بلن

  ١٣کميسيون تدوين پيش نويس سند سياسی کنگره 
  ٢٠٠٨ ژوئيه ٧

  :توجه  * 
به تصويب رسيده  اين سند با رای اکثريت اعضای کميسيون  

. گرايش اقليت  نظرات خود را جداگانه فرموله خواهد نمود . است
 مخالف در ارتباط با اين سايت سازمان  از انتشار نظرات موافق يا

از اينرو فعالين جنبشهای اجتماعی داخل و . سند ، استقبال می کند 
خارج از ايران را به  بررسی نقادانه پيش نويس سند سياسی 

فرا  )راه کارگر(رگران انقالبی ايران  سازمان کا١٣کنگره 
  .ميخوانيم 

……………………………….....  
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 بحران انرژی در سطح جهانی . 1

در حال حاضر .  بهای هر بشکه نفت خام به شدت در حال افزايش است 
  . دالر رسيده است 139اين رقم به 

 ماه آينده بهای 18ان اقتصادی پيش بينی می کنند ظرف برخی تحليلگر.
   دالر خواهد رسيد 200هر بشکه نفت به 

يوم (  يک عامل سياسی ، يعنی جنگ اعراب و اسراييل 1973در 
و تصميم کشور های عربی در کاهش ارسال نفت به اين ) کيپور 

ت ولی در شرايط کنونی چه عواملی افزايش بهای نف. افزايش منجر شد 
  را سبب شده اند ؟ 

 .در ارتباط با افزايش بهای نفت سه تئوری عرضه شده است 
  تئوری پيک اويل

  تئوری عرضه وتقاضا
 )1(تئوری سرمايه انگلی و افزايش بهای کاال از طريق بازی با بورس 

  تئوری پيک اويل
 که 2005از سال .بر طبق اين تئوری، توليد نفت در حال کم شدن است 

دار نفت توليد شد ؛ منحنی توليد نفت رو به کاهش بوده بيشترين مق
 خواهد رسيد ؛ و اين 1980 توليد نفت به ميزان 2030در سال . است 

 تقريبا دو برابر جمعيت 2030در حالی است که جمعيت جهان در سال 
اين جمعيت همچنين به لحاظ دسترسی به .  خواهد بود 1980در سال 

به همين دليل نياز به نفت .  خواهد بود تکنولوژی بسيار پيشرفته تر
کمپانی های . سير صعودی و ميزان توليد نفت سير نزولی خواهد داشت 

بزرگ چند مليتی بيش از همه به اين تئوری دامن می زنند و سعی می 
کنند با تدابير و استراتژی های مشخص از به خطر افتادن منافع شان 

 1999ينی معاون بوش در سال ،در همين رابطه ديک چ.جلوگيری کنند 
زمانی که پرزيدنت کمپانی معروف هلی برتون بود  حساسيت خود را در 

 . اين زمينه با چنين جمالتی بيان داشته بود 
  . در صد افزايش خواهد داشت 2ساالنه تقاضای نفت 

   در صدی توليد گاز طبيعی به آن3در حاليکه کاهش 
   ميليون50به  ما 2010منجر خواهد شد که در سال 

 .بشکه نفت اصافه در روز محتاج خواهيم بود 
 :هوداران اين تئوری اين سوال را در برابر مردم قرار می دهند که

 توسط کشور های 1970 در صدی توليد نفت در دهه 5اگر کاهش 
 يا 50 برابر شد ؛ کاهش 4عربی منجر به افزايش بهای نفت به ميزان 

  يری بر بهای هر بشکه خواهد داشت ؟ درصدی توليد نفت چه تاث75
بر طبق اين تئوری اقزايش بهای نفت دالئل ژئولوژيک داشته و .

  . سرمايه انگلی مالی در اين قضيه بی دخالت است 
  تئوری عرضه وتقاضا

دومين تئوری که در اين زمينه عرضه می شود استفاده از عرضه 
  .وتقاضا برای توضيح اقزايش قيمت است

فزايش بهای نفت را به افزايش تقاضا و کمبود عرضه اين تئوری ا
اما اين تئوری چگونه می تواند باال رفتن قيمت ها را در . محول می کند 

 دالر توصيح دهد ؟ عرضه 139 دالر به 56اين فاصله يک ساله از 
ديگر مواد معدنی مثل سرب و نيکل در همين دوره سير نزولی داشته 

 .انی نکرده است ولی بهای آن ها تفاوت چند
  تئوری سرمايه انگلی

منظور از سرمايه مالی آن بخش از سرمايه است که در توليد و توزيع 
با کاغذ و استاک و مداد و .نه توليدی است و نه تجاری. دخالت ندارد

سرمايه مالی که مارکس آنرا انگلی می ناميد ؛ نه . دفتر سر و کار دارد 
اگر سلف خر محصول .در محيط توزيع در محيط توليد حضور دارد و نه 

را در زمستان از کشاورز پيش خريد می کرد و آن را در تابستان با 
بار ها . سود می فروخت ؛ بورس باز هرگز محصول را نمی بيند 

محصول توليد نشده را می خرد ومی فروشد بدون آنکه هرگز آنرا ببيند 
با آمار و .کرده است افزايش بهای نفت را همين سرمايه مالی ايجاد . 

 . ارقام مصنوعی افزايش بها را موجب می شوند 
  اهميت نفت در خليج فارس برای آمريکا
 ميليون بشکه نفت در 20آمريکا کشوری است که روزانه حدود 

بخش مهمی از اين نفت مصرفی از خاورميانه و . روزمصرف می کند 
ارس از چنان امنيت خليج ف. از طريق خليج فارس  تامين می شود 

اهميتی در سياست خارجی آمريکا برخوردار است که هنوز پس از 
 سال از تدوين دکترين جيمی کارتر ، اين دکترين همچنان 28گذشت 

بر طبق دکترين کارتر .قطب نمای سياست آمريکا در خليج فارس است 
آمريکا به هيچ قدرت خصمانه ای اجازه نخواهد داد که در مسير جريان 

آمريکا از هر وسيله ممکنه و از .  خليج فارس خلل ايجاد کند نفت از
. جمله نيروی نظامی برای جلوگيری از اين تهديد استفاده خواهد کرد 

اگر ايران بخواهد کوچکترين تهديدی در اين زمينه باشد جای ترديد 
.  نخواهد بود که آمريکا از آلترناتيو نظامی استفاده خواهد کرد 

 . ه کارتر از ليبرال ترين دمکرات ها محسوب می شود فراموش نکنيم ک
 اتانول جايگزين سوخت فسيلی . 2

 بعضی از کشور های وابسته 1973بحران افزايش قيمت نفت در سال 
به واردات نفت را به اين فکر انداخت که در جستجوی  آلترناتيوی برای 

 تدريج از جمله اين کشور ها برزيل بود که به. سوخت فسيلی باشند 
 در صد 85در حال حاضر . اتانول را جايگزين بنزين و گازوييل کرد 

بر خالف . وسايل نقليه در برزيل از اتانول برای سوخت استفاده ميکنند 
آمريکا که از ذرت برای تهيه اتانول استقاده ميکند ؛برزيل از نيشکر 

  . استفاده می کند 
توليد می کنند در جا بجای مزارع وسيع نيشکر و کارخانجاتی که اتانول 

اين واقعيت که توليد اتانول در برزيل توسط . برزيل ديده می شوند 
انحصارات بزرگ اداره می شود تغييری در اين واقعيت نمی دهد که 
استفاده از اتانول به جای بنزين و گازوييل خود عامل مثبتی است ؛ زيرا 

 منطقی آنارشيستی نديدن اين واقعيت که از. اتانول تميز تر است 
برميخيزد به آن می ماند که استفاده از اتوموبيل به جای ارابه را به 

در اين . خاطر آن که از سوی انحصارات بزرگ اداره می شود رد کنيم 
شکی نيست کنترل انحصاری توليد اتانول به کمبود محصوالت غذايی 

 اين توليد ولی در توليد با برنامه در دمکراسی کارگری. منجر ميشود 
اما بهترين راه حل در صرفه جويی مواد . جايگاه خاص خود را می يابد 

سوختی استفاده از وسائل حمل ونقل عمومی مثل تراموا و اتوبوس و 
تشويق برای کنار گذاشتن وسيله نقليه خصوصی و استفاده .مترو است 

 .بيشتر از وسائل عمومی 
 انرژی اتمی. 3

را می توان در مورد استفاده " فعش استضررش بيشتر از ن" اصطالح
به خصوص در کشور زلزله خيزی مثل ايران .از انرژی اتمی بکار برد 

و در شرايط فعاليت قاچاقی و استفاده از تکنولوژی عقب مانده 
ايران نيازی به استفاده . چرنوبيلی امکان رخداد فاجعه بسيار باال است 

طبيعی ، استفاده از انرژی آب ، امکانات عظيم . از انرژی اتمی ندارد 
باد ،خورشيد و گاز ايران را از حرکت اجباری به سوی دست يابی به 
انرژی اتمی بی نياز می کند در صورت استفاده صحيح و با راندمان باال 
از چنين آلترناتيو هايی انرژی تميز و فراوانی در اختيار مردم خواهد 

مواضع ناسيونا ليستی عقب در همين جا بين مواضع خومان و . بود 
مانده ای که در پوشش مارکسيستی از اتمی شدن جمهوری اسالمی 

چرا اسراييل و " جريان هايی که معتفدند که .دفاع می کند خط می کشيم 
آب به آسياب جمهوری اسالمی " پاکستان و هند داشته باشند وايران نه

به نظر . شوند ريخته و به اپولوژيست های جمهوری اسالمی تبديل می 
. من نه هند ونه اسراييل و نه پاکستان بايد از انرژی اتمی استفاده کنند

فاجعه در يک راکتور اتمی از مرز های جغرافيايی تعيين شده خواهد 
همانگونه که ابعاد فاجعه چرنوبيل از مرز های شوروی سابق . گذشت 

نجر شد ؛ گذشت و در نروژ و سوئد و فنالند به آلودگی محيط زيست م
فاجعه نطنز می تواند آبهای خليج فارس ، کشور های حوزه خليج فارس 

 . پاکستان وافغانستان راآلوده کندو 
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 افزايش بهای مواد غذايی. 4
خط دهندگان وال استيت ژورنال اين طور استنباط ميکنند که کمبود نفت 

و و رفتن به سمت توليد اتانول به عنوان جايگزين بنزين و گازوئيل 
استفاده از مواد غذايی مثل ذرت و نيشکر برای تهيه آن به گرانی مواد 

 :آنها می گويند . غذايی منجر شده است 
ماشين آالتی . کشاورزی مدرن مکانيزه به محصوالت نفتی وابسته است 

با بنزين و گازوئيل و . که در اين مزارع مورد استفاده قرار می گيرند 
يد شده توسط کاميون ها ، قطار ها و کشتی محصوالت تول.کار می کنند 

ها و هواپيماهايی به مقصد بازار منتقل می شوند که همه با بنزين و 
گذشته از اين موارد ، استفاده از محصوالت .گازوئيل کار ميکنند 

کشاورزی مثل ذرت و نيشکر و برنج جهت توليد اتانول به کمبود اين 
دست بدست دادن اين . شده است محصوالت در بازار مواد غذايی منجر 

در . دو عامل  و به افزايش بی سابقه بهای مواد غذايی منجر شده است 
اين توضيح حقيقتی وجود دارد ولی بازهم در اين مورد مثل مثال نفت 
کارکرد سرمايه مالی در دامن زدن به اين افزايش قيمت مستور می شود 

وبيل يک چيز است ، ولی بورس بازی روی مواد معدنی و قطعات اتوم. 
بورس بازی روی مواد غذايی که به گرانی ارزاق در تمام دنيا منجر 

در نقاط مختلف دنيا شاهد شورش هايی .  شده است يک جنايت است 
هستيم که مردم گرسنه ناتوان از خريد مواد غذايی به آن دست می زنند 

رکينا فاسو  توده های گرسنه در بو2008در ماه های مارچ و آوريل . 
، کامرون ، مصر ، اندونزی ، ساحل عاج ، موريتانی، موزامبيک ، 
. سنگال و هاييتی عليه افزايش بهای مواد غذايی دست به شورش زدند 

هاييتی کشور فقيری .شش روز شورش هاييتی را به شدت تکان داد 
 دالر در روز 2 در صد جمعيت اش با در آمد کمتر از 80است که 

 کالری در 1640ميزان مصرف کالری در اين کشور . نند رندگی می ک
 4در .  کالری از ميزان الزم برای هر فرد کمتر است 640روز است که 

آنها . آوريل هزاران نفر از اهالی گرسنه هاييتی دست به شورش زدند 
رنه پری " کاخ رياست جمهوری را به آتش کشيده و خواهان استعفای 

سربازان سازمان ملل مستقر در هاييتی با  . رئيس جمهور شدند" وال 
استفاده از گاز اشک آور و گلوله های پالستيکی تظاهر کنندگان را 

به سرنوشت " پری وال " سربازان سازملل نگذاشتند تا . متفرق کردند 
 سرنگون شد دچار 1986ديکتاتور مزدور که در سال "کالد دواليه " 

عتصاب و تظاهرات ممنوع است ؛ در مصر يعنی در کشوری که ا. شود 
هزاران نقر از کارگران نساجی و هوادارانشان در محله الکبرا در 
اعتراض به گرانی مواد غذايی و کمی دستمزد ها دست به تظاهرات 

 به منظور جلوگيری از اعتصاب 2008 آوريل 6پليس در . زدند 
ختمان ها و کارگران با به آتش کشيدن سا. کارخانه را شبانه اشغال کرد 

پليس هم با استفاده از گاز . پرتاب سنگ به پليس به مقابله پرداختند 
اقدامات سرکوبگرانه . اشک آور سعی در متفرق کردن کارگران کرد 

پليس نه تنها کارگران را متفرق نکرد بلکه آتش خشم شان را شعله ور 
زير بدنبال گسترش دامنه اين تظاهرات ، احمد نظيف نخست و.تر ساخت 

 روز پاداش 30مصر به الکبرا رفت و با درخواست آنان مبنی بر 
و قول داد تقاضاهای آنان در مورد خدمات درمانی و . موافقت کرد 

  .اضافه حقوق را بررسی کند 
افزايش نابرابری های ناشی از پيشبرد سياست نئوليبرالی در سطح 

راف واداشته جهانی حتی رابرت زوليک پرزيدنت بانک جهانی را به اعت
 کشور جهان به دليل افزايش بهای مواد غذايی و 33به گفته او . است 

در آمريکا .مواد انرژی زا با نا آرامی های اجتماعی روبرو خواهند شد 
ت کشاورزی آمريکا پيش بينی می وزار. هم وضع اقتصادی وخيم است 

 ميليون نفر بی 35از مردم آمريکا يعنی چيزی حدود % 12.1کند 
مردم . بيکاری رو به افزايش است . امنيتی غدايی را تجربه می کنند 

ناتوان از پرداخت بدهی های خود ، خانه هايشان را که بزرگ ترين 
ز آمريکايی های بسياری ا. سرمايه زند گی شان است از دست می دهند 

بازنشسته کم در آمد بين خوردن   غذا و تهيه دارو يکی را بايد انتخاب 
 .    کنند 

 رشد گرايشات مارکسيستی. 5
 سال گذشته در جريان فروکش مبارزه طبقاتی و سرکوبی 30در 

انديشه اسالمی اين ) ترکيه ،ايران ، مصر( انقالبيون چپ در خاورميانه 
د را به عنوان يک جريان مطرح و حتی در امکان را يافت تا خو

کشوری مثل ايران خود را به روبنای فکری بورژوازی حاکم مبدل سازد 
تمام احزاب و جرياناتی که خود را به اسالم متصل می کنند ، چه شيعی .

، چه سنی ، چه طالبانی ، چه مجاهدين خلقی ، چه واليت فقيهی بر خود 
طبق نظر آنها اسالم هيچ جدايی بين بر .ويژگی اسالم اصرار دارند 

اما اين حرف ها کلمه به کلمه همان اراجيفی .سياست و دين قائل نيست 

کسانی مثل بونالد و دی مستر ( است که مرتجعين اروپايی قرن نوزدهم 
در نکوهش گسستی که عصر روشنگری و انقالب فرانسه در تاريخ ) 

پوشش مذهبی دادن به .د غرب مسيحی بوجود آورد ؛ بر زبان می راندن
يک مبارزه طبقاتی و فعاليت سياسی و نشاندن دشمن در جايگاه شيطان 

از موتلقه بازار . کاری است که همه اين جناح ها و احزاب می کنند 
تهران تا مجاهدين انقالب اسالمی و مشارکتی ها و حزب اهللا لبنان و 

دی و طالبان اخوان المسلمين مصر و سوريه و القاعده وجنبش المه
ديانت ما عين سياست ماست ؛ و سياست " همه اشتراک نظر دارند که 

اما بدنبال يک دوره رکود و ضربات سهمگين . " ما عين ديانت ماست 
و پی در پی نئوليبراليسم ، جنبش کارگری و دانشجويی جان تازه ای می 

 ،  سال گذشته شاهد جنبش های مسقل کارگری در ايران3در دو . گيرد 
در سطح منطقه خاورميانه حرکت های . مصر و ترکيه بوده ايم 

اعتراضی کارگران ، کاسه کوزه اسالم گرايان را که همگی سعی در 
دولت .ماست مالی کردن مبارزه طبقاتی داشته اند به هم ريخته است 

احمدی نژاد که با شعار های پوپوليستی و عوام فريبانه روی کار آمد 
ران شرکت واحد ، کارگران کنف سازی رشت ، پاسخی برای کارگ

کارگران الستيک سازی البرز ،کارگران هفت تپه وکوره پز خانه های 
قرچک ورامين ندارد رهبران اخوان المسلمين در مصر نيز در جريان 
اعتصابات و تظاهرات کارگران واحد های ريسندگی و بافندگی  در 

اشين سرکوبگر حسنی مبارک المحله الکبری در کنار سرمايه داران و م
رشد مبارزه طبقاتی در خاورميانه بی کفايت بودن انديشه . قرار گرفتند 

های اسالمی را در تعريف پديده های اجتماعی هر روز بيشتر عيان می 
کند ؛ و جوانان و بخصوص دانشجويان را هرچه بيشتر به سمت انديشه 

ورميانه که تا به حال اين ها همه به خا. های مارکسيستی سوق می دهد 
تحت الشعاع نزاع فلسطينی ها و اسرائيلی ها بود تعريف جديدی می 

جوانان . دهد ؛ و به انديشه های سوسياليستی رونق و رواج می بخشد 
. هر روز تعداد بيشتری وبالگ و سايت سوسياليستی عرضه می کنند 

 دارند تا زحمت کشان و جوانان در رويارويی با نظام های حاکم احتياج
جايگاه فکری خود را باز يافته و هويت انديشه ورز خود را باز تعريف 

جنبش جوان تازه نفسی وارد ميدان می شود که در جستجوی . کنند 
از گذشته اما .هويت فکری برای خويش به گذشته و حال نگاه می کند 

 هنوز سازمان هايی هستند که ازتيغ جالدان حاکم جان سالم بدر برده و
می توانند با انتقال تجارب مفيد خويش جنبش تازه پا گرفته را ياری 

ولی کم هم نيستند نظرات و افکاری که بدنبال يک دوره رکود . رسانند 
از جمله اين نظرات . و شکست حامل ياس و نااميدی و بد بينی هستند 

انحرافی ديدگاهی است که در پوشش مبارزه عليه استالينيسم و 
مارکسيسم " گماتيک و عاميانه يا آنطور که خود می گويد مارکسيسم د
کل فعاليت سازمانی ، حزبی وتئوريک را زير سوال می "مذهبی شده 

آنها در واکنش نسبت به استالينيسم آن قدر عقب عقب می روند تا .برد 
از طرف ديگر پشت بام به پائين پرتاب می شوند و نقش فعال سياسی را 

ايد منتظر حوادث و جنبش ها بنشيند تنزل می دهند به ژورناليستی که ب
مارکسيسم دگماتيک توانايی برخورد خالق و ديالکتيکی با پديده ها و .

روند های اجتماعی را نداشت ؛ و خود ويژگی جوامع را درنظر نمی 
ما اين تلقی های دگماتيک را در جوامع خودمان از سوی گروه .گرفت 

يکی سياهکل را با سيرامااسترا .ديده ايم های مائوئيستی و کاستريستی 
عوضی می گرفت و ديگری با پيچيدن نسخه انقالب چين وبا چشم فرو 
بستن بر رشد روابط سرمايه داری در ايران سعی می کرد از طريق 

ولی مبارزه با دگماتيسم به مفهوم .روستا ها شهر ها را محاصره کند 
البی بر جنبش های اجتماعی نفی فعاليت حزبی و نفی تاثير تئوری انق

وقتی لنين می گويد بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی نمی . نيست 
. تواند وجود داشته باشد به درستی به همين واقعيت اشاره می کند 

تالش برای آشنا کردن جنبش تازه به ميدان آمده با سوسياليسم علمی 
ئوری انقالبی در پيوند ت. بايد از کار های محوری انقالبيون ايرانی باشد 

اکونوميست های . با جنبش اجتماعی به نيرويی مادی تبديل می شود 
نوع جديد که در مقابل جنبش های خود بخودی سر تعظيم فرود می 

 را به ياد می آورند که نفرت از 60-57آورند؛ خط پنجی های سال های 
بش همه روشنفکران و کار تئوريک را تبليغ می کردند و برای شان جن

جنبش های عظيم کارگری و دانشجويی و زنان . چيز بود و تئوری هيچ 
و مليت ها اگر به جايگاه تاريخی خود واقف نشوند ، اگر توسط سازمان 
دهی انقالبی به يکديگر مرتبط نشوند همچون چشمه هايی پراکنده در 

سازمان انقالبی به کمک تئوری انقالبی از . کوير خشک خواهند شد 
چه کسی می . ند اين چشمه ها رودخانه خروشانی پديد می آورد پيو

تواند منکر اين واقعيت بشود که اگر حزب کمونيست ايران از سرکوب 
رضاشاهی جان سالم بدر برده بود و به جناح حيدر خان اين امکان را 
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نمی داد تا با تحليل های غلط استالينيستی و دنباله روانه جنبش را به 
 پس از خروج رضا شاه از 1320ت بکشاند در سال های انزوا و شکس

کشور می توانست نقش ارزنده ای در سمت و سو دادن به مبارزات 
چه کسی می تواند منکر اين واقعيت بشود که اگر در . اجتماعی ايفا کند 

 به جای حزب کا گ ب پرورده توده، حزب مارکسيستی 1332سال 
ستقاده از موقعيت ايجادشده قدرت انقالبی وجود داشت می توانست با ا

و يا چه کسی می .سياسی را از چنگ طبقات ارتجاعی بيرون بکشد 
تواند منکر اين واقعيت بشود که اگر تئوری انقالبی راهنمای انقالبيون 
چپ ايران بود پس از سرنگونی شاه با وجود کثرت فعالين چپ و عالقه 

عروج روحانيت به قدرت و وسيع توده ها به آنان ، امکان جلوگيری از 
اکونوميست های .باز گرداندن  سلطه مجدد بورژوازی وجود داشت 

جديد ما نمی توانند ببينند که بدون سازمان و حزب انقالبی و تئوری 
انقالبی جنبش تازه پای کارگری ودانشجويی ما محکوم به شکست 

 متفکر تاريخ مگر چند بار بايد تکرار شود ؟ جان هالووی. خواهد بود 
اين جريان جديد اکونوميستی با تاثر از شکست های جنبش های انقالبی 
در قرن گذشته بر اين باور است که نميداند چگونه جهان را بايد تغيير 

او معتقد است به .داد؛ فقط می داند که اين تغيير بايد صورت بگيرد 
که تالش مارکسيست ها ) دولتی(جای تالش برای کسب قدرت سياسی

بپرسيم و راه برويم " د و ايجاد حزب انقالبی بايد مثل زاپاتيست ها بو
حاال تنها کاری که !!يعنی در جريان عمل و از تجربه مان بياموزيم ".

برای هواداران ايرانی هالووی می ماند اين است که بگردند و جنگل 
های چياپاز را درايران پيدا کنند و در جريان راه پيمايی زاپاتيستی 

آنها بايد هر جا که توانستند کنترل توليد را بدست .سند و ياد بگيرند بپر
گرفته سوسياليسم را همين امروز ، همين حاال پياده کنند، وبه هيچ وجه 

اين هم يک ليست تازه بر تاريخچه قرينه .  منتظر تغيير دولت نباشند 
 "مارکسيست ها بر خالف هواداران هالووی معتقدند .سازی در ايران 

بين وجه توليدی سرمايه داری و وجه توليدی سوسياليستی يک دوران 
در اين دوره که لنين از آن به عنوان عصر . " انتقال وجود دارد 

ديکتاتوری پرولتاريا ياد می کند دولت دمکراتيک کارگری مقدمات 
هالوويست های ما عنوان می . رسيدن به سوسياليسم را فراهم ميکند 

سم را همين امروز می خواهند آن را بدون تغيير قدرت کنند که سوسيالي
آيا اين ادعا ها ما را به ياد سوسياليسم اوونی قبل . سياسی ميخواهند 

از مارکس نمی اندازد که می خواستند بدون درگيری سياسی واحد های 
  کوچک سوسياليستی تاسيس کنند ؟ 

جارب جنبش هالوويست های ما تحت مبارزه با فرقه گرايی به تمام ت
 .   سال گذشته پشت پا ميزنند 150کارگری و کمونيستی در 

  آمريکا2008نتخابات ا. 8
بدنبال گروگان گيری اعضای سفارت آمريکا درتهران ، ريگان به 

جمهوری خواهان کاخ سفيد ، سنا و اکثريت .رياست جمهوری رسيد 
دوره از آن سال به بعد . مهمی در  مجلس نمايندگان بدست آوردند 

تاخت وتاز جمهوری خواهان و سياست های نئوليبرالی ادامه داشته 
 دمکرات ها وضعيتی مشابه 2008به نظر می رسد در انتخابات . است 

مبالغ هنگفتی که .  داشته باشند 1980جمهوری خواهان در سال 
صرف هزينه انتخاباتی دمکرات ها می شود گواهی بر اين ادعاست که 

وثروتمندان منفرد تضميم گرفته اند که دمکرات ها کمپانی های برزگ 
 وقتی 1970از اواسط دهه .  به پيروزی برسند 2008درانتخابات 

طبقه حاکم سياست های نئوليبرالی را برگزيد ؛ صاحبان کمپانی ها سه 
در اين يورش . دهه عليه سازمان های کارگری و طبقه کارگر تاخته اند 

اما حاال پس از دو . يار مناسبی بود ، حزب جمهوری خواه وسيله بس
دهه در ادامه چنين برنامه ای به نظر می رسد جمهوری خواهان از حد 

موفقيت برنامه محافظه کاران ، . وثغور چنين برنامه ای عبور کرده اند 
کم کردن ماليات ها بر ثروتمندان ، کم کردن هرينه های دولتی در 

ردم را از نظر ايدئولوژيکی از برنامه های رفاهی کارگران ، عموم م
بوش بيش از هر رئيس جمهور ديگر به عنوان . حاکميت کنده است 

نسلی که در اواسط دهه . رئيس جمهور ثروتمندان شناخته می شود 
 متولد شده و هم اکنون واجد رای دادن است در محيطی کامال 1980

 در محيطی اين جوانان. متفاوت با نسل والدين شان پرورش يافته است 
و به تجربه ديده اند .رشد کرده اند که چند فرهنگی را راحت می پذيرند 

ِ يعنی بوش و  که سياست های دو رئيس جمهوری که تجربه کرده اند
به . کلينتون هيچ بهبودی در زندگی آنها و والدين شان نداشته است 

داری بوش دوران زمام. همين دليل اين جوان ها به اوباما گرايش دارند 
را به عنوان منفور ترين رئيس جمهور تاريخ آمريکا به پايان می 

  .رساند

از دوران زمامداری او چيزی جز سياست فاجعه بار عراق ، ناتوانی و 
بی عملی در کاترينا ، افتصاح های متعدد ، وام های ساب پرايم ، بحران 

در چنين . مسکن و کمپانی هلی برتون چيزی به جا نخواهد ماند 
شرايطی ماشين حزب جمهوری خواه بسيار زنگ زده واسقاط است 

طبقه حاکم ثروتمند ترين و صنعتی ترين کشور جهان ديگر حاضر .
جای ترديد نيست .نيست روی چنين حزب قراضه ای سرمايه گذاری کند 

که فعال شدن نسل جديد ، رنگ باختن سياست حزب جمهوری خواه، در 
ولی آيا . نيز تاثير گذار خواهد بود تصميم گيری های سياست خارجی

اگر کانديد حزب دمکرات که جوانان آنهمه به سويش گرايش دارند به 
رياست جمهوری برسد به خواست های مردم در زمينه پايان دادن به 
جنگ عراق و افغانستان و درگير نشدن در جنگی عليه ايران جامه عمل 

 خواهد پوشاند ؟
بر می آيد که خواهان کاهش تعداد نيروهای از گفته های اوباما چنين 

او صراحتا اذعان . ارتش در عراق ولی افزايش تعدادمزدوران است 
کرده است که از کمپانی هايی چون بالک واتر که مزدور به نقاط مختلف 

ولی سياست عراقی . جهان می فرستند استفاده بيشتری خواهد کرد 
 سال پس 16.م نخواهد بود کردن عراق چيزی جز ويتنامی کردن ويتنا

از زمامداری بوش و کلينتون مردم آمريکا در حسرت يک آلترناتيو 
جديدی آنها فکر می کنند اوباما يک سياست خارجی . مترقی می سورند 

تحليل گران سياسی پيش بينی می کنند در خال . را عرضه خواهد کرد
اهد يک جنبش ضد جنگ نيرومند اوباما هرچه بيشتر به راست خو

 .چرخيد 
در جستجو برای پاسخی به اين سوال که آيا احتمال جنگ ايران و 
آمريکا با روی  کار آمدن دمکرات کمتر خواهد شد يا نه بايد بخش هايی 

جنگ ويتنام را دمکرات ها شروع کردند . از تاريخ را دوباره مرور کرد 
ار جان اف کندی که به عدوان رئيس جمهور محبوب مورد ستايش قر. 

می گيرد مسئول آغاز سياست تجاوز گرانه آمريکا در آمريکای التين 
پشتيبانی از کودتا ها و تشکيل جوخه های مرگ وحمايت از . بود 

همانطور که قبال . ديکتاتور ها بخشی از برنامه ضد کمونيستی او بودند 
اشاره شد سياستی که هم اکنون در عراق دنبال می شود در واقع اجرای 

 بار تحت رهبری 9پس از پايان جنگ سرد آمريکا . ن کارتر است دکتري
تاريخ .  رئيس جمهور در نقاط مختلف دنيا دخالت نظامی داشته است 3

گواه بر اين مدعاست که اين روند حتی در دوره اوباما که اميد بزرگ 
 . ليبرال هاست نيز ادامه خواهد داشت 

ژه طبقه کارگر که سال  وا2008در جريان انتخابات رياست جمهوری 
تا .ها به فراموشی سپرده شده بود دوباره بر سر زبان ها افتاده است 

واژه طبقه .کنون از واژه طبقه متوسط يا طبقات متوسط استفاده می شد 
کارگر رنگ و بوی مبارزه طبقاتی دارد و به شدت از سوی محافظه 

او از بکار –ی ال سی آ–اف -حتی ای. کاران مورد حمله قرار می گيرد 
امروزه طبقه کارگر آمريکا شامل . بردن اين واژه خودداری می کند 

ميليون .ميليون ها نفر سياه پوست و ميليونها نفر از التين تبار هاست 
ها نفر از اين کارگران به کالج رفته اند و به افکار مترقی تمايل دارند 

ات بر ثروتمندان  درصد مردم از افزايش مالي51آمار نشان می دهد که 
آمار ها دال بر اين هستند .  درصد از اتحاديه ها پشتيبانی می کنند 68و 

در صد به حقوق 90. که به عقيده اکثر مردم مهاجرت پديده خوبی است 
همجنس گرايان معتقدند و اکثريت مردم از قانونی شدن سقط جنين 

 ارائه می دهند برخالف آمار و ارقامی که بنياد گرايان. جمايت می کنند 
پس چرا . آمار نشان می دهد که آمريکايی ها کمتر مذهبی می شوند 

هنوز بعضی ها در شيپور ارتجاعی بودن طبقه کارگر آمريکا می دمند 
اين عقيده بيشتر از سوی طبقات حاکم دامن زده می شود تا بتوانند با ؟

با پيش و ثانيا . شکاف انداختن در صفوف مردم راحت تر حکومت کنند 
طبقه . بردن اين انديشه چپ ها را از نظر تئوريک تضعيف سازند 

 سال گذشته 30کارگر آمريکا از پياده شدن سياست نئوليبرال در 
به همين دليل بيش از هر زمان ديگر .بيشترين ضربه هارا خورده است 

متاسفانه امروزه . متمايل به چپ و سياست های مترقی شده است 
ژه که آبشخورش کورپوريت مديا و هاليوود و فکر انبار ميبينيم اين وا

های امپرياليستی است توسط برخی از فعالين چپ هم بکار برده می 
 . شود 

 نکاتی چند در مورد وظائف سوسياليست ها
  دمکراتيک يا سوسياليستی

  تهييجی يا ترويجی
اين قسمت در رابطه با گيج سری بعضی از فعالين سياسی در رابطه با 

فکر نمی کنم کسی بهتر از لنين اين . عاليت انقالبی نوشته شده است ف
وظائف سوسيال " لنين درجزوه.وظائف را کالسه بندی کرده باشد 
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 و در تبعيد نوشته شده اين وظائف 1897که در " دمکرات های روس  
( وظائف روزمره سوسياليست ها يا تهييحی .را کالسه بندی می کند 

آژيتاسيون را در فارسی ). پروپاگاند(  و يا ترويجیهستند) آژيتاسيون
در فعاليت .تبليغ ترجمه کرده اند ، ولی تهييج واژه مناسب تری است 

برای . تهييجی ، يک يا دو ايده برای توده وسيع توضيح داده می شود
مثال جنگ امپرياليستی در عراق به خاطر کشتار ها و مصيبتی که برای 

يا با اشاره به . رد نکوهش قرار می گيرد مردم به بار آورده مو
غارتگری های سران رژيم و آقازاده های رنگارنگ سوء استفاده از 
موقعيت آقازادگی و ورود بی رويه شکر که به ورشکست کردن مجتمع 

ولی در فعاليت ترويجی . هفت تپه انجاميد مورد انتقاد قرار می گيرد 
مثال همين .مطرح می شود چندين ايده گوناگون برای عده محدودی 

جنگ امپرياليستی در عراق را اگر در نظر بگيريم برای عده محدودی 
اقتصادی آن _ از کارگران و يا دانشجويان پيشرو ، دالئل سياسی 

اوضاع جهان پس از جنگ سرد باز می شود .توضيح داده می شود 
رد و در مو. وروی کارآمدن نئوکان ها و سياست نئوليبرالی و غيره 

مثال هفت تپه به رشد نا موزون سرمايه داری در ايران ، بخش دولتی 
سرمايه داری ، رفتن جمهوری اسالمی به سمت اقتصاد نئوليبرال 

به عير از تقسيم . وکاهش دخالت دولتی و غيره توضيح داده می شود 
بندی فوق تقسيم بندی ديگری هم در مورد وظائف سوسياليست ها 

قسيم بندی ها در جامعه ساده بود ، اگر بورژوا ها در اگر ت. وجود دارد 
يک صف می ايستادند و پرولتر ها در يک صف ، کار سوسياليست ها 

عليرغم رشد .اما جامعه بسيار پيچيده تر از اين هاست . خيلی ساده بود 
مناسبات سرمايه داری بخصوص پس از به قدرت رسيدن جمهوری 

.  نشده بسياری روياروی ماست اسالمی هنور مسائل دمکراتيک حل
مادام که اين مسائل حل نشده اند وظائف تهييجی يا ترويجی می توانند 

 سال 110لنين در جزوه خود که . دمکراتيک و يا سوسياليستی باشند 
  :قبل نوشته وظائف دمکراتيک انقالب روسيه را اين گونه می بيند 

 مسئله سلطنت مطلقه ، مسئله اقوام تحت ستم ،
  سئله دهقانان و مسئله ارضیم

اگرچه ساليان درازی از نوشته لنين می گذرد و شرائط امروز ايران با 
 سال پيش قابل مقايسه نيست ولی از آنجايی که پس از 110روسيه 

سرنگونی سلطنت مطلقه پهلوی ،جمهوری اسالمی به قدرت رسيده 
 گوناگون وديکتاتوری سرمايه و مذهب را با هم توام کرده است وظائف

دمکراتيک که مهمترين آن بازگرداندن مذهب به امر خصوصی توده 
بنابر اين .هاست در مقابل فعالين سوسياليست قرار گرفته است 

از ديگر موضوعات . متدولوژی لنين هنوز می تواند مورد استفاده باشد 
دمکراتيک می توان از مبارزه ملل تحت ستم ، زنان و دانشجويان نام 

يعنی آن دسته .ظائف سوسياليستی به طبقه کارگر بر می گردد و. برد 
. از فعاليت ها که طبقات و اقشار ديگر تمايلی به شرکت درآن ندارند 

فعاليت سوسياليستی نيز ميتواند تهييجی باشد مثل حمايت از کارگران 
هفت تپه ، افشاگری عليه کارفرما يعنی وزارت جهاد کشاورزی در 

توضيح برتری های . ش خصوصی و يا ترويجی است واگذاری آن به يخ
در کمپين . سوسياليسم ، لغو کار مزدی ، دمکراسی پرولتری و غيره 

های مختلف ضد جنگ به غير از طبقه کارگر ديگر طبقات و اقشار نيز 
شرکت وسيع توده ها در تظاهرات ضد جنگ در . عالقه نشان می دهند 

ولی همين توده . ا نشان می دهد اروپا و آمريکا درستی اين نظريه ر
های وسيع برای حمايت از اعتصاب سناريو نويسان و کارگران سوپر 

در آمريکا واکنش اقشار گوناگون در دفاع . مارکت ها به خيابان نيامدند 
از مهاجرين بسيار قوی تر از واکنش شان نسبت به اعتصاب رانندگان 

ريکا به احتمال زياد در توده های مردم در اروپا و آم.کاميون بود 
اعتراض به بمباران احتمالی ايران به خيابان ها خواهند آمد، ولی در 
حمايت از  مثال کارگران هفت تپه و خاتون آباد ضعيف تر عمل خواهند 

تميز دادن اين دو عرصه از فعاليت از اهميت ويژه ای برخوردار . کرد 
شاهد گيج سری در تميز در جريان دفاع از کارگران هفت تپه ما . است 

دادن وظيفه سوسياليستی يا دمکراتيک و تهييجی يا ترويجی بوديم 
بطور مثال لغو کار مزدی به فعاليت های ترويجی ما مربوط می شود .
و يا .استقاده از اين واژه، نشناختن مرز های بين ترويج و تهييج است .

برای دفاع از کشاندن مبارزه ضد امپرياليستی و ضد  جنگ به مبارزه 
کارگران خاتون آباد و هفت تپه نشناختن مرزهای بين مبارزه دمکراتيک 

 . وسوسياليستی است 
 جناح بندی بورژوازی در ايران 

 ، بورژوازی تجاری متوسط و روحانيون و بورژوازی 57پس از بهمن 
صنعتی که در رژيم گذشته از قدرت سياسی محروم بودند زير رهبری 

حاکمان جديد با تکيه بر اقتصاد دولتی .ه قدرت خزيدند خمينی بر اريک

به ويژه نفت و گاز و معادن وبانک ها و شرکت های بيمه و صنعت 
. حمل ونقل و زمين های کشاورزی به بوروکراسی عظيمی تبديل شدند 

عمر بورژوازی صنعتی در اين بلوک ديری نپاييد و به سرعت به بيرون 
حانيت و بورژوازی تجاری به همراه رو. از حاکميت پرتاب شدند 

دستگاه نظامی که در جريان يورش به گروه های سياسی چپ وانقالبی 
و جنگ ايران وعراق شکل گرفته بود اوليگارشی جديدی را تشکيل 

 سال گذشته بلوکی مرکب از مقامات روحانی 30بدين ترتيب در . دادند 
روهای امنيتی و بلند پايه و فرماندهان باالی سپاه و ارتش و ني

اصطالحی هست که می گويد پول پس .بورژوازی تجاری شکل گرفت 
تجربه نشان داد که مال خيال پس دادن . گرفتن از مال کار مشکلی است 

افشاگری اخير عباس پاليز دار در دانشگاه ابو . قدرت سياسی را دارد 
 و علی سينای همدان نشان داد که اين اوليگارشی مالی چگونه معادن

کارخانه ها و جنگل ها و زمين های کشاورزی را بين خود تقسيم کرده 
در بيرون از اين بلوک شاهد رشد بخش خصوصی هستيم که در .  اند 

اين . قدرت سياسی سهيم نيست  و با حسرت به تقسيم اموال می نگرد 
بخش پس از پايان جنگ ايران و عراق به دليل نياز هايی که به صنعت 

و سد سازی و ساختمان سازی و حمل ونقل وجود داشت راه سازی 
اين بخش اگرچه در قدرت سياسی سهيم نيست .رشد وتکامل پيدا کرد 

ولی به دليل ماهيت ضد کارگری اش به بورژوازی بوروکراتيک نزديک 
 را می توان به نوعی چراغ و 44در واقع تصويب اصل .می شود 

اجرای . ليبرال دانست چشمک بورژوازی بوروکراتيک به بورژوازی
سياست های نئوليبرالی بخصوص توسط دولت احمدی نژاد ، بفروش 
رساندن موسسات دولتی به بخش خصوصی ،افزايش فشار بر کارگران 
و آزاد گذاشتن سرمايه دار ها در چپاول و استثمار افسار گسيخته به 

مان همراه سرکوب الينفطع سنديکا ها واتحاديه های کارگری در واقع ه
بورژوازی ليبرال . چيزی است که بورژوازی ليبرال طلب ميکند 

سخنگويان سياسی خود را در هيبت جبهه ملی ، نهضت آزادی ، 
مشارکتی ها ، حسيبی و محيط و گنجی واکثريت نگهدار واتحادفداييان 

 .  می بيند 
 

 نياز به حزب انقالبی
زار تبليغی موجود در حالی که بورژوازی حاکم با استفاده از تمامی اب

مثل راديو وتلوزيون ها و روزنامه ها مکان های مذهبی و ورزشی به 
توده های سرکوب شده .حاکميت خود جنبه افسانه ای مذهبی می دهد 

در جستجوی راه حل به رسانه ها و سايت های ديگری روی می آورند 
البی اين وظيفه حزب انق. که می پندارند در ضديت با نظام حاکم هستند 

است که با تکيه بر تئوری انقالبی و تجربيات تاريخی به اين نياز برای 
کارگر اعتصابی هفت تپه و يا قرچک ورامين و . دانستن پاسخ بدهد 

خاتون آباد از گوش دادن به راديو فردا و بی بی سی و صدای مجاهد و 
تلوزيون ها و راديو ها ی صد تا يک غاز لوس آنجلسی چيزی فرا 

حزب انقالبی امکان فرا گرفتن و آموزش را برای .د گرفت نخواه
در شرايطی که کارگران توسط رسانه های . کارگران فراهم می کند 

رژيم بمباران تبليغاتی می شوند حزب انقالبی از نظر تئوريک به مبارزه 
اين حزب شرايط ويژه .برمی خيزد و اين مبارزه را سازملن می دهد 

 سال گذشته ، علل شکست انقالب 100ايران در رشد سرمايه داری در 
 وچگونگی متحد شدن شدن کارگران را به مثابه يک طبقه به 1357

متحد شدن کارگران به عنوان يک طبقه ، آنطور که . آنها می آموزد 
اکونوميست های جديد عنوان می کنند يک پروسه خود بخودی نيست به 

اما منظور . ی است نياز دارد عامل خارجی و ذهنی که همانا حزب انقالب
از متحد کردن طبقه کارگر تشکيل حزبی نيست که همه کارگران را در 

اين حزب از متحد کردن پيشروترين و انقالبی ترين رهبران . بر بگيرد
اين حزب بايد در بر گيرنده کسانی باشد که .کارگری تشکيل می شود

جايگزين سرمايه داری معتقدند سوسياليسم جامعه ايست عادالنه و بايد 
معتقدند دولت کنونی سرمايه داری که محافظ و مدافع روابط .بشود 

ناعادالنه کنونی است بايد جايش را به دولتی کارگری بدهد که از طريق 
دمکراتيک راه های ممکن شرکت مردم را در امر گرداندن کار ها را 

گيری کند ممکن کرده با قدرت از بازگشت مناسبات سرمايه داری جلو
معتقدند  اين دولت که مارکس آنرا ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا می .

تنها . ناميد تالش خواهد کرد جامعه را به سمت سوسياليسم هدايت کند 
با داشتن چنين حزبی است که می توان عناصر پيشرو طبقه کارگر را از 

روهای نياز های يکديگر آگاه کرده، عناصر خائن را منزوی ساخته وني
    .   به سمت برنامه انقالبی جلب نمودبينابينی و مردد کارگران را

……………………………………….     



 10

 در همبستگی با ارژنگ داوودی
 زندانيان سياسی صادر شد اطالعيه مهمی از سوی

 ١/۴/٨٧ اعتصاب سراسری زندانيان سياسی شنبه
 بسيار پنجشنبه اطالعيه١٧کميته بحران زندانيان سياسی ايران ساعت 

زندانهای اوين وگوهردشت دريافت کرد اين اطالعيه که  مهمی را از داخل
 :شد به اينقرار است توسط خود زندانيان سياسی قرائت

 با ياد خدا بنام آزادی و دموکراسی و عدالت
از چهار جانب راه گريز بر بستند درازای زمان را با پاره زنجيرخويش 

يد گريز نيست، همچنان که همگان می سنجيم در زندانی که از آن ام
 در 30/1/87استحضار دارند زندانی سياسی ارژنگ داوودی از تاريخ 

سلول انفرادی زندان اوين دست به اعتصاب غذای نامحدود زده به همين 
 با غل و زنجير به زندان رجايی شهر تبعيد و به 8/2/87علت در تاريخ 
لت وخامت احوال جسمانی  منتقل گرديد، به ع5 سلول 16بند شش سالن 

 با برانکارد به بهداری زندان منتقل 25/3/87ايشان در تاريخ شنبه 
گرديد، از آنجايی که هيچ بيمارستانی مجاز به ترخيص زندانی در حال 
اعتصاب غذا نمی باشد طبق اخبار واصله رئيس بهداری تحت فشار 

اظم ، علی سرکردکان معلوم الحال زندان رجايی شهر به نامهای حاج ک
محمدی ، خديوی و محمد رضا بخشی که قاتل زنده ياد زهرا کاظمی است 

 روز بستری در بهداری به دليل 5دستور ترخيص وی را صادر و پس از 
خودداری از شکستن اعتصاب با برانکارد مجددًا به بند شش برگردانده 

 : شد داليل اعتصاب غذای ايشان عبارتند از
قالب از ارائه يک نسخه از دادنامه ها به ايشان و  ـ امتناع دادگاه ان1

  ساير زندانيان سياسی؛
   ـ عدم معالجه آسيب های وارده به زندانيان در اثر شکنجه ؛2
 ـ عدم اجرای طرح تطبيق طبقه بندی جرايم و تفکيک زندانيان سياسی 3

  از زندانيان عادی؛
ت وارده به قربانيان  ـ توقيف خودسرانه اموال و اسناد نامرتبط با اتهاما4

  به منظور در تنگنا قرار دادن خانواده های زندانيان سياسی؛
لذا ما جمعی از زندانيان سياسی کشور که در سياه چالهای زندانهای 
رجايی شهر و اوين گرفتار آمده ايم در جهت همبستگی و حمايت از 

دت  به م1/4/87استقامت کم نظير اين زندانی سياسی دالور روز شنبه 
يک روز اقدام به روزه سياسی می نماييم و از تمامی هموطنان در داخل و 
خارج از کشور و نيز از تمام آزادی خواهان انتظار داريم که در اين روز 
همراه ما از خوردن و آشاميدن امتناع کنند و ما را در اين امر ياری 

  .نمايند 
اپيش از بذل توجه پيروز باد مبارزات آزادی خواهانه ملت ايران ـ پيش

زندانيان سياسی امضاء کننده در گوهر . همگان سپاسگزاری می شود
  : دشت و اوين

مهدی زالی منوچهر ابراهيمی ، اسداهللا وفايی، محمد جوکار، فريدون 
واالتبار ،ناصر يوسفی، فرهنگ پور منصوری ، شهرام پور منصوری، 

 صادقی، حميد خالد حردانی ،امير حسين عشقی حميد برهانی، مرتضی
ملک اسدالهی ، فرزاد کمانگر، علی حيدريان ، بابک دادبخش، امير 
حشمت ساران، بهروز جاويد تهرانی، افشين بايمانی، رضا کرمی، 

داودزمانی محمد -مصطفی علوی، محمد رضايی،صالح کهندل،حسين وفا
 رضايی

 پيمان–حميد رضا محمدی ، عميد پناه ، فرهادوکيلی :  زندانيان اوين
 مصطفی دريانورد ، ابوالفضل جهاندار، مصطفی -بخشی،کليمی-کريمی 

سنگ تراش ، عبدالرضا رجبی، احمد قصابان ، عبداهللا مقدم، هوشنگ 
 صباح نصری، حسين غزالی، عباس خرسندی، و -قاسمی، جبار   ؟    

  برادران بنا کار ،

…………………………………… 
گاه هاي آزاد در بيانيه جمعي از دانشجويان دانش :بر گرفته از 

 اعتراض به بازداشت هاي اخير
 زخم هايتان ضربه از جوانمان هاي ساقه و ايم نشسته خاک بر باورتان در که گيرم
  است دار
  کنيد مي چه ريشه با

 مي ممنوع عالمت را پرواز اي، پرنده کمين بر بنشسته بام، اين سر بر که گيرم
  زنيد
 کنيد يم چه آشيانه در نشسته هاي جوجه با

  بريد مي که گيرم ميزنيد، که گيرم ميکشيد، که گيرم
 کنيد مي چه ناگزيرمان رويش با

……………………………………….  

 ايران خودروازخواستهای کارگران پذيرش بعضی 
ايران خودرو که از اوايل هفته گذشته  اعتصاب شکوهمند کارگران

ی از پذيرش بعض  تير ماه به اوج خود رسيده بود با10شروع و در 
 روز شنبه .خواسته های کارگران با موفقيت موقتا به پايان رسيد

جوزانی معاون منابع انسانی شرکت ايران خودرو رئوس  باقری
با نشريه کارآمد اعالم  اجرای خواستهای کارگران رادرگفتگو

 .فرمائيد کردمصاحبه مدير منابع انسانی را با نشريه کار آمد مالحظه
يش دستمزدها که يکی از خواستهای کارگران باقری در مقابل افزا

خودرو بوده و آنان اعالم کرده بودند با ايجاد محدوديت در  ايران
آن به چهارسال عمال هيچی کارگری  ءگروه شغلی و رساند نلقاا

افزايش   اعالم کرد بزودی برای نمی تواند شامل ارتقاء گردد
ان رسمی شامل حقوقها محدوديت ارتقاء بودجه حذف و تمام کارگر

 .خواهند شد ارتقا گروه
ايشان اعالم کرد به کارگران سهام واگذار خواهد شد و از طرفی 

کارگران .کاری اجباری به خصوص جمعه ها لغو می گردد اضافه
مازاد کارگران پذيرفته  پکيجی ساماندهی خواهند شد و مدارک

 خواهد شد بيشک توجه به خواستهای کارگران و
خواستهای کارگران يک موفقيت برای کارگران  پذيرش بعضی از

 ق کارگران پيگير تحق "ايران خودرو محسوب می گردد که مطمنا
وعده های داده شده و همچنين خواهان بر آورد ديگر خواستهای 

که مهمترين آن تشکيل تشکل های کارگری که تنها مکانيزم  خود
 امنيت شغلی است و از طرفی تامين رسيدن کارگران به مطالباتشان

پيمانکاری و   لغو قراردادهای موقت و انحالل شرکتهای تنها با
  15/4/87-کارکو.          بود استخدام کارگران ميسر است خواهند

............................................. 
  

 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
co.nadjifi@telia.mansour

m  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.public@rahekargar  
  روابط عمومي سازمانتلفن 

0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.co
m  

  نشر بيدار
www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
" ديدگاه " قاالتی که با کد م: توجه 

مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر 
  .مواضع سازمان نيستند 
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 اهميت يک خرافاتی و ميراث هنوز زنده ی او

  
در مقايسه با ريگان، ميراث خواران هلمز نسبت به او بی 

 .داشتند عدالتی روا
 , جامعه جهانی,جسی هلمز، معمار تک صدايی کردن 

.  سالگی درگذشت86جسی هلمز سناتور پيشين آمريکا در سن . روشنگری
 ژوئيه، روز استقالل 4رسمی وابسته به او تاريخ مرگ را در وبسايت 

هرچند برخی بر اين تصورند که جسد و خبر را اندکی . آمريکا، اعالم کردند
  . نگاهداشتند تا در اين روز مرگ او را اعالم کنند

چون اين نام با قانون . جسی هلمز در محافل ايرانی هم نامی شناخته شده است
 طی زمانی نسبتا طوالنی در 90دارد که در پايان دهه  برتون پيوند -هلمز

 به 1998قانون مزبور که در . خبرهای مهم سياسی جهان تکرار ميشد
تصويب کنگره آمريکا رسيد شرکت های نفتی را که در ايران سرمايه گذاری 

به همين جهت سر وصدای زيادی . ميکردند، مجازات و تحريم ميکرد
 . برانگيخت

فل رسمی با جسی هلمز برخالف وداع با يار و همدست وداع آخر محا
ريگان را، قدرت های بزرگ سياسی و . ديرينش، رونالد ريگان، مجلل نبود

مالی و رسانه های بزرگ انحصاری و محافل بازاري، مثل يک امپراتور عهد 
, گويا ميخواستند به مردم جهان بگويند سنگ بنای . عتيق به خاک سپردند

، که بعد نومحافظه کاران سندش را نوشتند، در دوره ,راتوریعصر نوين امپ
رياست جمهوری ريگان گذاشته شده و در واقع خود او سرسلسله امپراتوری 

 . مورد نظر نومحافظه کاران محسوب ميشود
از بدرقه پرسروصدا و مجلل در محافل . در مورد جسی هلمز، برعکس بود

 و رسانه های انحصاری به آنچه بخش اعظم محافل راست. رسمی خبری نبود
نمی شد انکار کرد و نمی شود آشکارا مورد دفاع قرار داد مثل نژادپرستی و 
تعصبات خرافی او، اقرار کردند اما به نحوی که گويی اينها خصوصياتی 

 Senator"ی بدعنق , سناتور نه,مربوط به نسل های کهنه است که اين 
No "مردمان پيشرو و روشنگر هم نسل هلمز متعلق به آنها بود، در حاليکه 

با اين تعصبات جنگيده و چه بسا زير فشار و حتی تعقيب محافل حاکم و راست 
مثال . برخی از همين محافل حتی لب به بدگويی گشودند. قرار گرفته بودند

نشريه دست راستی و سنگين وزن انگليسي، اکونوميست، خبر مرگ و 
 : از کرديادنامه جسی هلمز را چنين آغ

.  سالگی در گذشت86جسی هلمز، سناتور سابق کارولينای شمالي، امروز در 
عده زيادی جای آقای هلمز بدقلق، کارشکن و عموما نژاد پرست را خالی 

اودر تمام حيات شغلی اش از سياست های تبعيض نژادی دفاع . نخواهد يافت
 برای جلوگيری از کرد، عليه قانونگزاری در دفاع از حقوق بشر تالش نمود،

اعالم تعطيلی روز مارتين لوترکينگ مانع پارلمانی بوجودآورد، حامی برجسته 
رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی بود، و يکی از نژادپرستانه ترين آگهی های 

اکونوميست در ادامه حتی به , .تبليغاتی در تاريخ سياسی را به راه انداخت
 مثل هلمز و سياست های او تاخت و فاکس نيوز به خاطر حمايت از کسانی

را تنها جايی ] کشيش خرافاتی و رسوا[مراکزی مثل دانشگاه جری فالول 
  . خواند که از هلمز به نيکويی ياد خواهند کرد

   يکبار ديگر، بی چهرگی سرمايه
با خواندن اينگونه اظهار نظرها از جانب محافل راست و مقايسه آن با تشييع 

ن نميتوان انکار کرد ميراث خواران هلمز در حق او بی جنازه باشکوه ريگا
هلمز منتور رونالد ريگان بود، بطوريکه يارانش بعد از مرگ . عدالتی ميکنند

او نوشتند اگرهلمز نبود ريگان برای اکثريت مردم آمريکا و جهان نامی 
البته به عنوان هنرپيشه چرا، ولی نه به عنوان رئيس ,: شناخته شده نبود

  , .رجمهو
برای رساندن ريگان به رياست جمهوري، هلمز شيوه های تازه ای را ابداع 

در اين رابطه . کرد که مرز تبليغ کارزار انتخاباتی با حقه بازی را فرو ريخت
کارل رو مدير انتخاباتی جرج بوش و مشاور بعدی اوکه به علت بدنامی و 

مهم تر اينکه . تانی بودرسوايی برکنار شد، در مقايسه با هلمز يک شاگرد دبس
هلمز به کمک ابداع راه کارهايی که در ادامه مقاله خواهد آمد اين شيوه ها را 
. به سنت جاافتاده انتخاباتی تبديل نمود و زير پای دموکراسی را خالی کرد

جسی هلمز در هيچ نکته مهمی با ريگان اختالف نداشت، بويژه در مورد يکی 
اما فقط اين نبود، . فاع از رژيم آپارتايدآفريقایاز جرايم مشهور او يعنی د

, انقالب نوليبرالی , ، يا,انقالب بازار آزاد,جسی هلمز ازستون های بنيانگزار 
همانطور که . پيش رفت, آزادی,بود که به شيوه ای غلط انداز تحت عنوان 

منتسب به او عنوانی غلط انداز برای سياست ميليتاريستی و , وطن پرستی,

مور که سرانجام به بمباران يوگسالوی و افغانستان و عراق و مرگ , پريالام,
  . و آوارگی ميليونی و ويرانی کشورهاانجاميد

که مورد , امپريال,از آن انقالب ارتجاعی و از اين سياست ميليتاريستی و 
حمايت جسی هلمز بود، همه قدرت ها و محافل حامی سرمايه دفاع کرده اند، 

, فظه کاران مارکدار در آمريکا يا آنها که در اروپا نام هايی مثل اعم از نومحا
بر , سوسياليست, و , سوسيال دمکرات,و حتی , ليبرال,، ,حزب کارگر نوين

  . خود گذاشته بودند، و البته کمپانی های بزرگ و انحصاری رسانه ای
يش جسی هلمز کارسترگ پ. نبود, اصول, اگر اختالفی بين اين ها بود بر سر

  بردن اصول 
را بر پايه اعمال قدرت توطئه گرانه شبکه ای از پولداران و , بازار آزاد,

پياده کردن اين اصول در عمل به گسترش شکاف در همه . زورمندان پيش برد
که امروز محافل , ناروايی,و , بد,سطوح انجاميد و همه آن سياست های 

از آن مبری نشان دهند در راست هم حاضرند به هلمز منتسب کرده و خود را 
ضعيف کشي، محدود کردن حقوق مدني، : اين شکاف نشو ونما کرد، از جمله

  ... نابرابری عملی سياهان، زنان، سرکوب همجنسگرايان، ميليتاريسم
بنابراين اگر محافل سرمايه هنگام مرگ ريگان چهره متکبر و سلطه جوی 

ز يکبار ديگر بی چهره گی خود را به نمايش گذاشتند، هنگام مرگ جسی هلم
اگر عواقب فاجعه بار و : و رياکاری سرمايه و مدافعان آن را نمايان ساختند

مرگ بار اين يا آن سياست سرمايه عيان شده و ديگر رسما قابل دفاع نباشد، 
حال اين ميتواند حمايت از رژيم آپارتايد . آن را به گردن چند مرده می اندازند

به اين ترتيب باقيمانده ميراث مرده را نجات داده و به . گباشد يا قتل لوترکين
  . راه او ادامه ميدهند

امابرخی از ياران وفادار جسی هلمز بعد از مرگ او با يادآوری نقش او در 
روی کار آوردن ريگان، تثبيت سلطه بازار و سرمايه های بزرگ بر حيات 

  . ش کردنداقتصادی و سياسی جهان، ناخواسته اين رياکاری رافا
که ضمنا در سال ] Heritage: هريتيج[از جمله ادفولنر رئيس بنياد هريتاژ

 به او عاليترين نشان افتخار اين موسسه را داد درسوگ جسی هلمز 2002
  : در بيانيه ای يادآوری کرد

او همراه .  بود20 جس هلمز يک از بزرگ ترين شخصيت های موثر قرن "
ان جنبش محافظه کاری را بنيان گذاشت و به باری گلد واتر و رونالد ريگ

  ".صدای نيرومند بازار آزاد و مردم آزاد تبديل شد
اد ميسي، يکی ديگر از مديران بنياد هريتاژ و دادستان کل زمان ريگان که 

  : يکی ديگر از همدستان نزديک هلمز بود نوشت
دانه حمايت قدرتمن. جس هلمز يک وطن پرست کبير و يک دوست واقعی بود"

 و هم در دو 80 و 76و شخصی او از رونالد ريگان در مبارزات انتخاباتی 
 امين رياست 40دور نمايندگی در سنا، عاملی تعيين کننده در پيروزی 

   ".بود, ريگان, جمهوری ما 
اد ميسی بدون رودربايستی تمام کارنامه هلمز مبنی بر بدزباني، توهين به 

  : با مخالف را ناديده گرفت و نوشتديگران و نفرت از هرنوع مدارا
 سناتور هلمز به خاطر عشق به وطن و صداقت، نجابت و ادبش معروف "

او به ديگران احترام ميگذاشت، از جمله به آنها که با او موافق نبودند . است
نمونه مدنيت و ادب او بايد برای نسل . و ديگران هم به او احترام ميگذاشتند

ی ما سرمشق باشد، همانطور که وفاداری او به قانون ها و قانونگزاران آت
   "...اساسی و اصول ملت ما بايد الهام بخش شهروندان ما باشد

اين ها نمونه هايی از سرمشق جسی هلمز که هنگام مرگ او مکرر در رسانه 
  : های جهان از آنها ياد شد

در طول اين اين آن باليی است که . مدارا، به جهنم برود, : درباره مدارا* 
  , .مدت بر سر ما آمده، و اين علت اصلی همه بدبختی های ماست

توصيفی نامناسب است چه , شيرينی,: در باره پوشش زنان و حقوق مدنی *
جای هيچکدام اين ها . برای مايوی يک تکه، چه برای چارت حقوق بشر

  , .يمکشور ما نيست، مگراين که به کلی حس اخالقی خود را از دست داده باش
دولت بايد کمتر خرج آدم هايی بکند که ايدز گرفته ,:در باره مبارزه با ايدز* 

اند چون عامدانه و به نحوی نفرت انگيز رفتاری ناشايست پيش گرفته و 
  , .بيمار شده اند

وقتی کارول موسلی براون اولين زن سياه پوست به سنای آمريکا راه يافت،  *
من او را به گريه . و را به گريه خواهم انداختتماشا کنيد چطور ا:"هلمز گفت

و واقعا , .آنقدر آهنگ ديکسی را خواهم خواند تا به گريه بيفتد. خواهم انداخت
ديکسي، آهنگی است که به سرود اياالت . هم يک بار در سنا ديکسی را خواند
  . جنوبی مدافع برده داری تبديل شد

ياه ها نميتوانند برای ابد روی کاکا س":عليه حقوق سياه پوستان آمريکا *
مالحظاتی که به آنها اجازه داده در خيابان ها ولو شوند، برای ترافيک 
مزاحمت ايجاد کنند، و حقوق انسان های ديگر را زير پا بگذارند، حساب باز 

   ".کنند
سفيدپوستان، قبل ,: ويکی از قديمی ترين آگهی های نژادپرستانه انتخاباتی او*

آيا شما ميخواهيد کاکاسياه هادر کنار .  شود از خواب بيدار شويداز آنکه دير
  , شما، همسر شما و دختران شما در کارخانه ها کار کنند؟

  "جامعه جهانی"تک صدايی کردن : اصلی هلمز"هنر"
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مکانيسم تک صدايی کردن در جوامع استبدادی و گرفتار ديکتاتوری مثل 
  . ت استبدادی و تنفيذ آن بوسيله زوردستور مقاما: ايران، روشن و ساده است

اما چطور جوامع دموکراتيک تک صدايی شده اند؟ چطور است که مديران 
سياسی و رسانه های حامی اين جوامع همه با هم حمله به حقوق و دستمزد 

می نامند و مقاومت , آزادی,برای همه و کال , آزادی اقتصادی,مزدبگيران را 
دبگيران را در سطح جهان مخفی ميکنند؟ چگونه هم اکنون گسترش يابنده مز

است که همه با هم بمباران آدم و پل و نيروگاه برق در يوگسالوی را 
توصيف ميکنند و همه با هم ده سال جنگ و بمباران و تحريم , انساندوستانه,

عراق و مرگ و مير گسترده کودکان سرطان زده آن را به پشت صحنه راندند، 
هان سالح کشتار جمعی در عراق کشف کرده و راه حمله برق و همه با هم ناگ

آسا به بغداد را باز کردند و امروز همه با هم مخفی ميکنند که آمريکا هم 
اکنون درگير سه جنگ جبهه ای است نه دو جنگ و فجايع دردناک سومالی و 
تخليه بخش بزرگی از پايتخت کشور و آوارگی ميليون ها انسان را به پشت 

 ميرانند؟ چگونه است که همه با هم مجازات دسته جمعی يک ميليون صحنه
انسان که يک چهارم آن را کودکان تشکيل بدهند و رهاکردن آنها به دست 
گرسنگی و مرگ در غزه را تاييد کرده و اخبار فاجعه بار آن را خفه ميکنند؟ 

  مگر ما در دوره صعود نازيسم زندگی می کنيم؟ 
همی است، ولی سازمان دادن يک جامعه دمکراتيک به منافع مشترک عامل م

شيوه ای که فقط صدای يک بلندگو به گوشها برسدو صداهای ديگر به گوشه 
مهجوری تبعيد و حتی مجازات شود، به ابزاری کاری تر از کارکرد 

اينجاست که ميراث هلمز به حساب می . خودبخودی منافع مشترک نياز دارد
ميدهيم که ] عکس صفحه اول[ سخن را به ليزا دوگان در اين مورد رشته. آيد

استاد تحليل های اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه پنسيلوانياست و کتاب های 
سياست ,، و ,نئوليبراليسم، سياست فرهنگی وحمله به دمکراسی,او از قبيل 

نشان ميدهد در رشته ای که سخن ميگويد کارشناس , جنسيتی نئوليبراليسم
  . است

او از زبان سياست . او فقط هاف و پوف نمی کرد. مز يک متعصب مهم بودهل,
, ارزش ها,يا , اخالق,  که –استفاده ميکرد , cultural politics,فرهنگی 

خوانده ميشود و تحت اين عناوين از دولت کوچک دفاع , آزادی, يا به سادگی 
م و افزايش سود ميکند، دستمزدها را کاهش ميدهد، از منافع کمپانی های بيرح

آنها دفاع می کند و دخالت نظامی آمريکا در اطراف و اکناف جهان را پيش 
  ... می برد

هلمز کارير سياسی خود را به عنوان گزارشگر راديو در کارولينای شمالي، 
, او به عنوان يک . در پيوند با بانکداران و صنايع دخانيات آغاز کرد

يون نه فقط مخالفانش را مثل هر در راديو و تلويز, گزارشگر خبری 
عوامفريب ديگر با تهمت زنی های ناروا ميکوبيد، بلکه برای بيان نظراتش 
ازنوعی اصطالحات خالق جهادی عليه نيوديل و جنبش حقوق مدنی استفاده 

ولی هلمز . ميکرد که بعدها شهرت بدی برای حزب جمهوری خواه به بار آورد
او برای .  عبارت پردازی ها داشت اکتفا نکردبه دستاوردهايی که از اينگونه

نمايندگی کنگره اقدام کرد، يک توپخانه بی سابقه برای کارزار انتخاباتی سنا 
تبديل شد , راست جديد , ايجاد کرد و در ادامه کارخود به معمار اصلی شبکه 

  . که کورپوراسيون های بزرگ، بنيادها و کميته ها اجزای آن را تشکيل ميدادند
جسی هلمز خيلی مهم تر از آن بود که او را هم يک خرافاتی در ميان امثال 

سخنوری بدخواه، خالق چهره های تصوري، منبع مهم : خود بدانيم
ايجادصندوق های مالي، خالق کارزارهای انتخاباتی مدرن متکی بر پول های 

د و بزرگ، ايجاد کننده نهادهای دست راستی که شبکه وار به هم پيوند دارن
جنبش های دست راستی به راه می اندازند، او حامی سرسخت سياست های 
ضد اتحاديه های کارگری بود و در مباحثات مربوط به سياست خارجی آمريکا 

او در کميته روابط خارجی سنا علنی و پشت پرده، . فعاالنه دخالت داشت
ابری در داخل او از نابر. سياست های امپريال ايالت متحده را پی گيری ميکرد

, آمريکا و از خشونت در خارج آمريکا حمايت کرد و نام اين سياست ها را 
مزاحم نبود که در , "Senator No"سناتور، نه,او فقط آن . گذاشت, اخالق

او به تشکيل، . کار کنگره، نامگذاری قضات و امثال آن اختالل ايجاد ميکرد
دخيم و در حال متاستاز، در رسميت، اعتبار يابی يک نيروی ضد دمکراتيک ب

سياست آمريکا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم کمک کرد و خود نماينده اين 
  .. نيرو بود

با اقتباس از گور ويدال در يادنامه برای ويليام باکلر، بر سنگ قبر او ميتوان 
  , . در جهنم- جسی هلمز : نوشت

و عهد عتيقی او توسط جسی هلمز به هرکجا رفته باشد، ميراث واپس گرايانه 
قدرتمندان، سياستمداران، روشنفکرانی که بر بدنه شبکه دست راستی او 
. روئيده و پروار شده اند، ادامه دارد و زمين ما را به جهنم تبديل کرده است

ميراث خوارانی که اکنون، وقتی کار از کار گذشته هلمز را فقط متعصب کهنه 
 ميکنند اما سياست سلطه جويانه، انديشی متعلق به عصر گذشته معرفی

منفعت طلبانه، نابرابر ساز و ضددمکراتيک او به نفع اغنيا و زور مندان و 
 "مدرن" و خود را ",نوين"مالداران، و عليه بی چيزان زحمتکش را 

  ميخوانند

.............................................  

 
با تبريک به خاطر راه اندازی سايت جديد سنديکای کارگران شرکت واحد 

به  www.syndicavahed.info :: اتوبوسرانی تهران وحومه به آدرس 
حومه ، کارگران زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  استحضار کليه

 .اتحاديه های کارگری ، فعالين جنبش های سنديکايی و حقوق کارگری می رساند
 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از بدو احيا ، ارتباط - 1

طريق ارگانيک و مستقيم خود را با تمام اتحاديه های کارگری در جهان از 
رار کرده و هيچ مترجمی به نام فرزانه بر ق(   فدراسيون بين المللی حمل و نقل 

را نه می شناسد و نه تا به ) عضو سابق بخش ايران سوليدريتی سنتر (داوری 
حال با ايشان همکاری داشته است و هر گونه ترجمه ای را که توسط ايشان به 
اتحاديه های کارگری ارسال شده و می شود ، مورد تائيد سنديکای کارگران شر 

  . باشدکت واحد نمی 
در چندين مورد تاکيد کرده اند که کليه کارهای سنديکا از  وکالی محترم سنديکا - 2

بارها از . توسط اعضای هيئت مديره انجام شود  جمله اداره سايت سنديکا
گردانندگان سايت قديم خواسته شده بود که سايت را در اختيار اعضای هيئت مديره 

  . به امروز محقق نشده استسنديکا قرار دهند اما اين اتفاق تا
 www.syndicavahed.net :به دليل اينکه سايت سنديکا  به آدرس  - 3

توسط افراد غير مسئول اداره می شود و به هيچ عنوان منعکس کننده سريع و 
صريح نظرات اعضای هيئت مديره نبوده ، از اين تاريخ کليه نظرات و اطالعيه 

توبوسرانی تهران و حومه از طريق سايت های سنديکای کارگران شرکت واحد ا
جديد منعکس می شود و مسئوليت هر گونه مطلبی که بر روی سايت قديم درج 
شود به عهده گردانندگان آن سايت می باشد و در صورت ادامه فعاليت سايت قديم 

سايت قديم به افکار عمومی و  هيئت مديره سنديکا چاره ای جز معرفی گردانندگان
  . ن عرصه حقوق سنديکايی در پيش نداردهمه فعالي

  با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
 سنديکای کارگران شرکت واحد

 حومه اتوبوسرانی تهران و
1387/4/1z 

 سنديكاي آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
يكاي نام و آدرس سايت سند (  با ذکر کامل منبع،استفاده از مطالب اين سايت( 

 . ) بالمانع است)واحد 
info.syndicavahed.www       com.syndica_vahed@yahoo 
com.syndicavahed@gmail  

  نصور اسانلو م: نامه ای از 
از همه ی مسئوالن سنديکايی می خواهم همبستگی خود را حفظ و دوشادوش ...  

  ...يکديگر در خدمت به کارگران بکوشيم 
  

پس از سالم و درودهای گرم حضور هيات مديره و اعضای فعال و هواداران 
سنديکای کارگران شرکت واحد، نکاتی چند را برای همبستگی بيشتر سنديکايی 

 : وض می دارممعر
  
در راستای وحدت سنديکای همه ی اعضای محترم سنديکا به ويژه اعضای . ١

  . هيات مديره، موظف و مکلف به رعايت اساسنامه سنديکا هستند
برابر ماده شانزده اساسنامه، هيات مديره ی مسئول اداره ی سنديکا و حفظ . ٢

بر اين بايد کليه ی حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضای سنديکا است، بنا
تصميمات در جلسات رسمی هيات مديره سنديکا با رعايت اصول انسانی، 

 . شرافتمندانه و دموکراتيک اتخاذ گردد
 اساسنامه اداره ی جلسات، دعوت اعضای هيات مديره به ٢۵مطابق ماده ی .٣

جلسات منظم، مراقبت از حسن جريان امور سنديکا، ابالغ تصميمات مجمع عمومی 
 هيات مديره به دبير و ساير مسئوالن سنديکا و انجام ساير مواردی که با توجه و

به اساسنامه بر عهده ی رئيس هيات مديره قرار دارد، در شرايط حاضر به عهده 
 . نايب رئيس سنديکا است

بدين وسيله از همه ی اعضای هيات مديره و فعاالن سنديکايی جدا خواهشمندم از 
اساسنامه ای به ويژه رفتارهای خالف اين ماده از اساسنامه انجام اقدامات غير

بپرهيزند تا از تفرقه و جدايی که گناهی ست نابخشودنی و تاريخ در سابقه ی افراد 
 . ثبت خواهد کرد، جلوگيری گردد

در پايان از کليه ی اعضای هيات مديره می خواهم که نهايت همکاری را با . ۴
ورند و از ايجاد هر گونه نهاد موازی که مخرب نايب رئيس سنديکا به عمل آ

 . وحدت و انضباط سنديکايی است بپرهيزند
شايان ذکر است همه اعضا به ويژه اعضای هيات مديره حق دارند برای بهبود 
کارکرد سنديکا نظرات و پيشنهادات خود را مطابق آئين نامه تصويبی پيگيری 

 می دهد، تفرقه و رفتارهای غيرمسئوالنه چيزی که بيشتر از زندان مرا رنج. نمايند
و تفرقه انگيز است، لذا بدين وسيله از همه ی مسئوالن سنديکايی می خواهم 

  . همبستگی خود را حفظ و دوشادوش يکديگر در خدمت به کارگران بکوشيم
    ٢٠٠٨ ژوئيه   - ١٣٨٧تير 

 راه اندازی سايت جديد سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
  شد

 …………………………………………….  


