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پاكستان، كشورى كودتاخيز و جوالنگاه فرقه هاى اسالمى

احتمال حمله ارتش تركيه به 
كردستان عراق، داليل و راهكارها!

بختك مسكن بختك مسكن 
و راه هاى مقابله با آنو راه هاى مقابله با آن

     (بخش دوم) (بخش دوم)

اطالعيه پايانى پلنوم دوم
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

هنر انسان گرايانه
 چاپلين

 مشكل بيش از 12 ميليون كرد در كردستان 
فعاليت  و  حضور  با  تنها  نبايد  را  تركيه 
پنداشت.  همسان  كشور  اين  در  "پ.ک.ک" 
ترين  وحشيانه  به  كشور  اين  در  كرد  مردم 
 3000 از  بيش  تاكنون  و  سركوب  شيوه 
تن  ميليون ها  و  ويران  منطقه  اين  روستاى 
دهها  اند.  شده  آواره  خود  كاشانه  و  خانه  از 
سال در اين كشور هيچ گونه جنگ و عمليات 
نظامى كردها وجود نداشته اما سركوب و كوچ 
اجبارى مردم اين كشور به بهانه "ترک هاى 

كوهى" در جريان بوده است. 

       جنبش دانشجوئى،   
 اميدها و پيشروى هاى آينده!

هاست  دهه  ايران  دانشجوئى  جنبش   
برابرى  و  آزادى  براى  مبارزه  دار  طاليه 
بمعناى دقيق كلمه است. اين جنبش پيشتاز 
اجتماعى، از بدو تولدش تا به امروز، محمل و 
پايگاه تفكرات انسانى، انقالبى گرى و كانون 
است.  بوده  تبعيض  و  ورزى  ستم  با  جدال 
اقسام  ردپاى  و  اثر  توان  مى  بالنسبه  اگرچه 
گرايشات ايدئولوژيك را در آن ديد، معذالك 
ديگرى،  گرايش  هر  از  بيش  جنبش  اين 
مهر مناديان انديشه هاى چپ و راديكال را 

برخود دارد. 

گزارشى مختصر ازگزارشى مختصر از
شركت تعاونى مسكن شركت تعاونى مسكن 

         كارگران          كارگران سقزسقز

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در مورد صدور احكام زندان براى 
منصور اسانلو و ابراهيم مددى

در صفحه 4 در صفحه 2

در صفحه 6

در صفحه 13در صفحه 12

در صفحه 16

صدور احكام زندان براى اين دو چهره سرشناس جنبش كارگرى ايران در 
تداوم  موج جديد ارعاب و سركوب وحشيانه فعالين و رهبران جنبش هاى 
اجتماعى ايران صورت گرفته است. اين موج تازه كشتار و سركوب، كه از 
فعالين  كردن   مرعوب  است،  شده  آغاز  امسال  مه  ماه  اول  از  قبل  مدتى 
و  كردستان  انقالبى  جنبش  زنان،  جنبش  دانشجويى،  جنبش  پيشروان  و 
در پيشاپيش همه فعالين و رهبران جنبش كارگرى را آماج خود قرار داده 

است.

موردى از جنبش 6 ساعت كار روزانه
 و وضعيت ناموزون طبقه كارگر 

تحت نظام سرمايه دارى
در شرايطى كه در گوشه اى از دنيا، در نروژ در حال آزمايش 6 ساعات كار روزانه هستند، 
تعرضات  كند.  مى  زندگى  و  كار  شرايط  ترين  فرسا  طاقت  تحت  كار  طبقه  ايران،  در 
سرمايه داران و دولت اسالمى حافظ سرمايه به كار و زندگى كارگران، شرايطى را بوجود 
آورده است كه كارگران در مرحله اول براى همان خواستى مبارزه كنند كه مورد تعرض 

در صفحه10واقع شده است. 

در صفحه 14

در صفحه 15
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طى چند ماه گذشته جنگ و درگيرى ميان ارتش تركيه 
و گريالهاى "پ.ک.ک." در سطح وسيعى گسترش يافته 
و اكثر مواقع اخبار اين درگيرى ها از كانال هاى اطالع 

رسانى پخش  شده اند.
و  تركيه  داخل  در  وسيعى  انعكاس  كه  درگيرى  آخرين 
كشورهاى همسايه بر جا گذاشت، كشته شدن 13 سرباز 
استان  در  واقع  "گابار"  هاى  بلندى  در  تركيه  ارتش 

"شرناخ" همراه با چند غير نظامى بود.
اين اتفاق باعث شد كه يك بار ديگر ارتش تركيه و در 
حمله  به  تهديد  آشكارا  كشور  آن  هاى  ژنرال  آن  راس 
نظامى به خاک كردستان عراق را براى چندمين بار تكرار 
كنند. ژنرال "ياشاربيوک آنت" فرمانده كل ارتش تركيه 
از  تركيه  "ارتش  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در 
لحاظ نظامى و توانايى زمينى آماده حمله است، ولى چنين 

اقدامى احتياج به تصميم سياسى دارد".
سازمان  دبيركل  سربازان،  اين  شدن  كشته  از  پس 
"ضدتروريسم" باعجله جلسه اضطرارى برگزار كرد و از 
ارتش تركيه خواست كه خود را براى جنگ و بيرون راندن 
گريالهاى "پ.ک.ک." از داخل آن كشور آماده كند. ولى 
در همان حال اعالم نمود كه براى صدور فرمان حمله به 
بيرون از مرزهاى آن كشور موافقت پارلمان الزم است. 
چند روز بعد، دولت "رجب طيب اردوغان" تصميم حمله 
به خاک كردستان عراق را به بهانه مقابله با گريالهاى 
"پ.ک.ک." تاييد و اعالم نمود كه انجام چنين تصميمى 
به موافقت پارلمان نياز دارد. پارلمان تركيه نيز كه اكثريت 
كرسى هاى آن در اختيار حزب "عدالت و توسعه" است 
كه نخست وزير "اردوغان" و "عبداهللا گل" ريس جمهور، 
رهبرى آن را در دست دارند، روز چهار شنبه 17 اكتبر با 
507 راى موافق در مقابل 19 راى مخالف تصميم حمله 

به كردستان عراق را تصويب كرد.
طى اين مدت و همزمان با پخش اخبار حمله ارتش به 
خاک عراق، ميديا و دستگاه هاى تبليغاتى آن كشور به 
منظور ايجاد فضاى جنگى و آماده سازى افكار عمومى 
جهت پشتيانى از چنين حمله اى تبليغات گسترده اى را 

آغاز كرده اند.
از  بيرون  به  نظامى  حمله  طرفداران  و  ارتش  شك  بى 
مرزهاى آن كشور در درون دولت و مجلس براى چنين 
اقدامى زمينه سازى و رسانه هاى تبليغى وابسته به آنها 
لشكر  و  جنگ  چنين  جهت  ترک  شوونيسم  پشتيبانى  با 
كشى تحت عنوان "دفاع از كرامت ملى ترک"، كه گويا 
با كشته شدن 13 سرباز زير سئوال رفته ولى در واقع به 
منظور اهداف مشخص سياسى و اقتصادى، خود را آماده 

و تحرک هرچه بيشترى را آغاز كرده اند.
و  شور  اقليتى  براى  چند  هر  وضعيت  اين  حال  هر  به 
تمايل به جنگ و لشكر كشى را برانگيخته است اما براى 
اكثريت مردم بجان آمده و خسته از جنگ در داخل تركيه 
از  موجى  كردستان  مردم  خصوص  به  هايش  همسايه  و 
ترس، نگرانى و بيزارى از جنگ و كشتار را پديد آورده 

است.

اهداف تركيه از تهديد به يورش نظامى
 پس از انتخابات چند ماه گذشته در تركيه، 2 مركز اصلى 
قدرت يعنى پارلمان و نهاد رياست جمهورى بدست حزب 
"عدالت و توسعه" كه حزبى ليبرال_ اسالمى است افتاد. 
به قدرت رسيدن "حزب عدالت و توسعه" نه تنها بحران 
بى  و  اختالف  بلكه  نداد،  كاهش  را  كشور  اين  سياسى 
در  حاضر  مداران  سياست  به  نسبت  را  ارتش  اعتمادى 
تركيه تشديد كرد. از آن زمان تاكنون اين حزب به آرامى 
است  تركيه  اساسى  قانون  از  هايى  بخش  تغيير  مشغول 
مى  حساب  به  مذهبى  غير  و  الئيك  قانونى  را  آن  كه 
آورند و ارتش و كماليست هاى اين كشور خود را مدافع 

آن مى دانند. 
يكى از اقدامات آتاتورک به عنوان بنيانگذار "تركيه نوين" 
مدارس،  در  رسما  كه  بود  كشور  اين  در  حجاب  كشف 
دانشگاه ها و ادارات اين كشور منع شده است. اما همسر 
"عبداهللا گل" اولين همسر رئيس جمهور اين كشور بود 
تركيه  جمهورى  رياست  كاخ  وارد  اسالمى  حجاب  با  كه 
شد و حزب "گل" و "اردوغان" تالش مى كند كه استفاده 
از حجاب و پوشش اسالمى را كه در واقع سنگ بناى بى 
حقوقى سياسى زن و تبعيض قانونى عليه آنان به حساب 
مى آيد در قانون اساسى اين كشور وارد و تحت عنوان 
دفاع از "آزادى فرد" رسما قانونى نمايد. اين اقدام حزب 
از  سكوالرها  عصبانيت  و  مخالفت  با  توسعه"  و  "عدالت 
يك طرف و همچنين ژنرال هاى ارتش كه خود را مدافع 
شوونيسم كمال آتاتورک مى دانند روبرو شده است. اين 
نمايد  مى  اثبات  را  حقيقت  اين  واقع  در  ساده  اختالف 
در  كه  همفكرانش  و  وزير  نخست  و  جمهور  ريس  كه 
تمام نهادها و مراكز قدرت سهيم هستند، در تالشند كه 
مشكالت ارتش را از خود دور و اين نيرو را به سمت شرق  
نزديك  ساالنه  كه  عظيمى  بودجه  و  هدايت  كشور  آن 
جنگ با  بهانه  شود را به  مى  برآورد  دالر  ميليارد  به 10 
"پ.ک.ک." در اختيارشان قرار دهند تا خطر كودتا و يا 
سهيم شدن در قدرت و بحران سياسى در پايتخت را، اگر 

كوتاه مدت هم باشد از خود دور نگه دارند.
اميد  و  عادى  مسير  از  اتفاقات  روند  است  آشكار  آنچه 
تصور  اگر  است  بزرگى  اشتباه  كرد.  نخواهد  گذر  بخش 
كنيم كشته شدن 13 سرباز ترک دليل تصميم دولت و 
بهانه  به  مرز،  از  عبور  و  حمله  براى  كشور  اين  پارلمان 

عراق  كردستان  از  "پ.ک.ک"  گريالهاى  راندن  بيرون 
مى باشد كه قسمتى از مقرهايشان در مناطق مرزى عراق 

و تركيه قرار دارد.
جنگ "پ.ک.ک" و تركيه 23 سال است جريان دارد. بر 
اساس آمارهاى اعالم شده تاكنون بيش از 30 هزار نفر 
جانشان را در جريان اين درگيرى ها از دست داده اند و 
بوده  جنگ  اين  هزينه  تاكنون  دالر  مليارد  از 100  بيش 
است. از سال 1991 تاكنون ارتش تركيه 24 بار مرزهاى 
كردستان عراق را مورد تجاوز نظامى قرار داده و بارها تا 
عمق خاک كردستان عراق پيش رفته و هم اكنون چهار 
پايگاه نظامى بزرگ تركيه با صدها نيروى ارتش و دهها 
تن از جاسوسان خبره "ميت" در كردستان عراق مستقر 
و فعاليت دارند. اما هيچگاه چنين اقدامات تجاوزكارانه اى 
چنين  و  كشور  اين  پارلمان  و  دولت  تصميم  به  احتياج 
واكنش تند سياسى در مراكز قدرت آن كشور به همراه 

نداشته است.
مشكل  كه  كنيم  اشاره  ساده  واقعيت  اين  به  بايد  ابتدا 
بيش از 12 ميليون كرد در كردستان تركيه را نبايد تنها 
همسان  كشور  اين  در  "پ.ک.ک"  فعاليت  و  حضور  با 
جنگ  در  عثمانى  امپراطورى  فروپاشى  از  پس  پنداشت. 
در  تركيه  "جديد"  دولت  آمدن  كار  روى  و  اول  جهانى 
1923 به رهبرى كمال آتاتورک، مردم كرد در اين كشور 
به وحشيانه ترين شيوه سركوب و تاكنون بيش از 3000 
روستا اين منطقه ويران و مليون ها تن از خانه و كاشانه 
گونه  هيچ  كشور  اين  در  سال  دهها  اند.  شده  آواره  خود 
جنگ و عمليات نظامى كردها وجود نداشته اما سركوب 
و كوچ اجبارى مردم اين كشور به بهانه "تركهاى كوهى" 
در جريان بوده است. "پ.ک.ک"در سال 1984 و بعد از 
كودتاى نظامى در اين كشور اعالم جنگ نمود كه خود 
به نوعى جواب به سركوب و كشتار بى رحمانه ارتش اين 
جنگ  بحران،  زاده  خود  "پ.ک.ک"  واقع  در  بود.  كشور 
و خشونت تركيه و تروريسم كور اين كشور است. امروز 
"پ.ک.ک" به وضوح خواست و مطالبات مردم كردستان 
تركيه را نمايندگى نمى كند و با كاهش توقعات سياسى و 
اجتماعى مردم كردستان و تنزل آن تا سطح خواست هاى 
"فرهنگى" و ضديت سياست گذاران تركيه با اين خواست 
و  آوارگى  كشتار،  جنگ،  مسئوليت  عمال  ابتدايى،  و  كم 
ويرانى خانه و كاشانه مردم كردستان تركيه و كردستان 
تركيه  تركيه است. ارتش  عراق بر عهده دولت و ارتش 
حتى اگر بتواند "پ.ک.ک" را از بين ببرد، اما بى ترديد 
خواست و مطالبات مردم كردستان تا رسيدن به حقوق و 
مطالباتشان از بين نمى رود و مشكالت اين كشور پايان 
نخواهد يافت. از سوى ديگر "پ.ک.ک" عامل مهمى در 
عدم شكل گيرى و فعاليت ديگر احزاب سياسى تاكنون 

در صحنه مبارزاتى كردستان تركيه بوده است.
بخصوص  و  گذشته  لشكركشى  و  حضور  به  آنچه  اما 
اكنون تركيه همراه با موافقت دولت و پارلمان اين كشور 

مربوط است از يك طرف ناشى از نگرانى دولت 
وضعيت كنونى در كردستان عراق و  تركيه از 

احتمال حمله ارتش تركيه به كردستان عراق، داليل و راهكارها!
حسن رحمان پناه
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منطقه  اين  در  كردها  محلى  حاكميت  نيمچه 
و  كشور  اين  داخل  به  آن  گسترش  از  ترس  و 
برانگيختن احساسات مردم ناراضى بر ضد خود 
است، كه آنها را "ترک كوهى" به حساب مى آورد و از 
سوى ديگر دولت تركيه چشم طمع به چاه هاى "طالى 
موصل  و  شهر  اين  خيز  نفت  منطقه  و  كركوک  سياه" 
دوخته و ادعاى تماميت ارضى بر اين مناطق را هنوز در 
سر دارد و همچنين به مانند قدرت بزرگ منطقه اى كه 
عضو "ناتو" و داراى دومين ارتش نيرومند در اين پيمان 
عراق  وضعيت  از  داند،  مى  آمريكا  متحد  را  خود  و  است 
اداى  خواستار  و  نگرانى  احساس  آن  درونى  تحوالت  و 
سهم بيشتر از سفره رنگين اين كشور است. تركيه آشكارا 
دخالتگرى ايران در مسائل عراق را به زيان خود مى داند 
هم  را  ها  سنى  ايران،  متحد  را  كشور  اين  هاى  شيعه  و 
پيمان كشورهاى عرب و كردها را دوست خود نمى داند 
و  تركمن هاى متحد خود را نيز در محاصره ملت هاى 
برنمى  دستشان  از  كارى  كه  بيند  مى  كركوک  در  ديگر 
آيد. بنا به داليل فوق دولت و ارتش تركيه با تهديد به 
خالء  دارد  قصد  عراق  كردستان  خاک  به  نظامى  حمله 

ايجاد شده را پر نمايد.
از  شمارى  خواست  در  گذشته،  روز  چند  طى  همچنين 
سياست  مخالف  كه  آمريكا  كنگره  دمكرات  نمايندگان 
آينده  انتخابات  در  دارند  قصد  و  هستند  بوش  هاى 
رئيس جمهورى، اين نهاد را نيز از دست ايشان و حزب 
مطبوعش خارج سازند، جهت روشن شدن كشتار ارامنه 
در سال 1915 ميالدى بدست ترک هاى جوان كه بعدها 
"آتاترک" را به قدرت رساندند كه به بيش از يك مليون 
نگران  و  عصبانى  را  تركيه  مقامات  مى شود،  برآورد  نفر 
كشور  اين  كردن  اعتبار  بى  براى  تالش  را  آن  و  كرده  
در سطح جهانى مى دانند. مقامات تركيه با تهديد حمله 
در  امن  منطقه  تنها  كردن  امن  نا  و  عراق  كردستان  به 
كشورى كه توسط آمريكا اشغال شده در واقع اين اقدام را 

عكس العملى به اين پيشنهاد نيز بايد به حساب آورد.
با توجه به اين عوامل مى توان به اهداف سياسى و توسعه 
طلبانه دولت و ارتش تركيه جهت تهديد و حمله نظامى 

به كردستان عراق پى برد.

" تهديد حمله تركيه به خاک كردستان و 
واكنش كشورهاى همسايه"

در چند ماه گذشته ديدار و گفتگو ميان مقامات عراقى و 
تركيه با همديگر به منظور همكارى و به گفته خودشان 
و  تروريسم  به  برخورد  در  مشترک"  گيرى  "موضع 
يافته  بيشترى  گسترش  گذشته  به  نسبت  "پ.ک.ک" 
و  عراق  وزير  نخست  مالكى  نورى  گذشته  ماه  در  است. 
حدودا دو هفته بعد وزير كشورش به منظور بحث و تبادل 
نظر به آنكارا سفر كردند و با همتايان ترک خود ديدار و 
گفتگو داشتند. بنا به اخبار خبرگزارى ها در باره چگونگى 
از  راندنشان  بيرون  و  "پ.ک.ک"  هاى  فعاليت  با  مقابله 
دو  مشترک  مرزهاى  داشتن  نگه  امن  عراق،  كردستان 
كشور اتفاق نظر داشته كه در ادامه وزراى كشور دو دولت 

قطعنامه مشتركى را امضاء كردند.
حضور  كردن  منع  معنى  به  طرفى  از  هماهنگى  اين  اگر 
نيروهاى "پ.ک.ک" در مرزهاى دو كشور باشد از طرف 
ديگر به معنى دادن چراغ سبز دولت عراق به ارتش تركيه 

حكومت  بر  فشار  و  كشور  اين  مرزهاى  از  عبور  جهت 
منطقه اى كردستان جهت جنگ و ضديت با "پ.ک.ک" 
است كه قسمتى از نيروهاى اين سازمان در منطقه تحت 

كنترلشان مستقر هستند.
همزمان  كه  مى شود  مشخص  بيشتر  زمانى  واقعيت  اين 
كردستان "سامى  تركيه به خاک  ارتش  حمله  احتمال  با 
العسكرى" مشاور نورى مالكى نخست وزير عراق اعالم 
يادشان  شوند،  بحران مى  دچار  كردها  كرد: "موقعى كه 
مى آيد كه قسمتى از كشور عراق و حكومت عراق هستند 
كنند  مى  دفاع  و  كمك  درخواست  بغداد  حكومت  از  و 
عراق  حكومت  از  بخشى  را  خود  صورت  اين  غير  در  و 
تاريخ   4400 شماره  نو)  (كردستان  "روزنامه  دانند.  نمى 

."19/10/2007
اين ادعاها نشان مى دهد كه دولت مالكى تصميمى جدى 
جهت دفاع از منطقه كردستان در صورت حمله احتمالى 
ارتش تركيه در برنامه هايش ندارد، بلكه سعى دارد كه 
تهديد حمله ارتش تركيه را به مانند اهرم فشارى براى 
دولت  از  قسمتى  خود  كه  كردها  از  بيشتر  امتياز  گرفتن 
سهم  و  بگيرد  بكار  دارند  دست  در  را  عراق  حكومت  و 
مالكى  حكومت  از  ناراضى  هاى  سنى  به  بيشتر  را  آنها 
واگذار كنند كه بى شك اين خواست با سياست آمريكا 

نيز همخوانى دارد.
جدا از اين  2 كشور، جمهورى اسالمى ايران طرف ديگر 
به  كه  جايى  تا  است.  عراق  و  منطقه  اتفاقات  در  درگير 
طى  كه  همانطورى  و  گردد  مى  بر  ايران  موضعگيرى 
اين مدت نشان داده، نه تنها مخالف حمله ارتش تركيه 
همكارى  آنها  با  بلكه  نيست،  عراق  كردستان  خاک  به 
تركيه  ارتش  حمله  و  تهديد  و  كند  مى  هم  لجستيكى 
به خاک كردستان عراق را عاملى جهت توجيه توپباران 
خاک  به  پاسداران  سپاه  و  ارتش  عبور  و  مرزى  مناطق 
كردستان عراق از جانب خود به حساب مى آورد. همچنين 
درگير شدن بيشتر تركيه در مشكالت و معضالت عراق 
و عميق تر شدن اختالفات اين كشور با آمريكا كه عراق 
تشكيل  راه  در  سدى  عنوان  به  سويى  از  كرده  اشغال  را 
مانعى در  ديگر  سوى  عراق و از  كردها در  محلى  دولت 
مقابل همكارى تركيه در صورت حمله احتمالى آمريكا به 
ايران مد نظر دارد. از همين زاويه بود كه منوچهر متكى 
وزير خارجه ايران خواهان 2 سال تعويق انتخابات عمومى 

پيرامون تعين تكليف شهر نفت خيز كركوک گرديد.
كنون  تا  كه  هم  سوريه  دولت  ايران،  حكومت  از  جدا 
موضعى فعال در برخورد به مسائل اين منطقه و كردستان 
رئيس  اسد"  "بشار  زبان  از  اينبار  نداده،  نشان  خود  از 
جمهور آن كشور پشتيبانى خود را از لشكر كشى و عبور 
ارتش تركيه به داخل كردستان عراق به بهانه حمله به 
موضعگيرى  اين  داشت.  اعالم  "پ.ک.ک"  گريالهاى 
سوريه در شرايطى صورت مى گيرد كه سالهاى متمادى 
نيروهاى "پ.ک.ک" در مناطق مرزى اين كشور با مرز 
و  حمايت  را  آنها  لحاظ  هر  به  سوريه  و  مستقر  تركيه 

پشتيبانى مى كرد.

آمريكا و موضوع گيرى ناروشن
آمريكا در سال 2003 ميالدى رسما كشور عراق را اشغال 
كرد كه مطابق قوانين بين المللى كشور اشغالگر مسئوليت 
شده  اشغال  كشور  مرزهاى  از  دفاع  و  آسايش  و  امنيت 
بر  دارد.  عهده  بر  ديگر  كشورهاى  تهديد  صورت  در  را 

اساس اين قانون آمريكا ملزم است در صورت حمله ارتش  
تركيه به منطقه كردستان كه بخشى از عراق است از خود 

واكنش نشان داده و به دفاع از آن بپردازد.
تمام  و  عراق  در  آمريكا  سياست  واقعى  دنياى  در  اما 
كه  است  همراه  متناقض  تصميم  اى  مجموعه  با  منطقه 
اين واقعيت از بن بست سياست هاى آمريكا در عراق و 
منطقه ناشى مى شود كه در چنين وضعيتى انتظار موضع 
مشخص از دولت بوش امر بيهوده اى است. مضافا اينكه 
تاكنون سياست آمريكا در برخورد به مردمان تحت ستم 
منافع  راه  در  آنان  كردن  قربانى  بلكه  آنها،  حمايت از  نه 
و مصالح اين كشور بوده است. نمونه گوياى آن قربانى 
كردن جنبش كردهاى عراق در سال 1975 و همچنين 
اجازه به سركوب خونين مردم كردستان عراق بعد از قيام 
سال 1991 توسط صدام حسين بود كه به آوارگى ميليونى 
كردهاى كردستان عراق منجر گرديد. اين دو نمونه نشان 
مى دهد كه بر خالف توهمات ناسيوناليسم كرد "منافع 
آمريكا و مردم كردستان" هرگز با هم همخوانى نداشته و 
آمريكا ابايى از قربانى كردن كردها و ديگر مردمان ستم 

ديده در راه منافع و مصالح خود نداشته و ندارد.
تجربه تاكنونى نشان داده در اكثر موارد كارى كه آمريكا 
به طور مخفيانه انجام داده با آنچه آشكارا به پيش مى برد 
تفاوت فاحشى دارد. بطور مثال چند سال پيش آمريكا به 
درخواست تركيه، نام "پ.ک.ک" را در ليست گروه هاى 
آمريكا  آشكار  و  مخفيانه  ارتباط  اما  داد،  قرار  تروريستى 
نظامى  مقامات  و  ارتش  ديد  از  عراق  در  سازمان  اين  با 
نگرانى  تركيه  مقامات  و  نيست  مخفى  تركيه  سياسى  و 
خود را از اين ارتباط بارها اظهار داشتند. در ضمن آمريكا 
على رغم تروريست قلم داد كردن "پ.ک.ک" و شناسايى 
مابين  "قنديل"  هاى  كوه  در  آنها  تجمع  مراكز  و  مقرها 
كردستان عراق، ايران و تركيه بر اهميت حضور اين نيرو 
در اين كوه هاى صعب العبور و ممانعت آنان از نفوذ گروه 
ها و جريانات تروريستى وابسته به جمهورى اسالمى به 
داخل خاک كردستان عراق واقف است و تاكنون حضور 

آنان را بر عدم وجودشان ترجيح داده است.
جدا از اين واقعيت، از آغاز حمله آمريكا به عراق از سال 
دولت  و  كشور  اين  بين  آشكار  اختالف  تاكنون   2003
 2003 سال  در  تركيه  دولت  خورد.  مى  چشم  به  تركيه 
اجازه استفاده آمريكا از پايگاه نظامى "آنجرليك" جهت 
همچنين  نداد.  كشور  اين  به  را  عراق  به  نظامى  حمله 
ده ها بار تاكنون ضديت خود را با استقالل نيم بند منطقه 
باز  و  فدرال  منطقه  به 3  عراق  تقسيم  حتى  و  كردستان 
گرداندن كركوک به منطقه كردستان را پنهان نكرده و در 
چنين شرايطى تهديد به حمله نظامى كرده است. تركيه 
پس از سال 1991 و بيرون راندن عراق از كويت توسط 
تشكيل  و  درجه   36 مدار  بعدا  كه  متحدينش  و  آمريكا 
منطقه نسبتا خودمختار را در شمال اين كشور براى مردم 
كردستان به همراه داشت، هيچگاه خواست طمع كارانه و 
توسعه طلبانه خود را در قبال چاه هاى نفت كركوک و 
زنده كردن امپراتورى عثمانى مخفى نكرده و خواب چينن 
كه  ميدهد  نشان  خوبى  به  امر  همين  بيند.  مى  را  روزى 
دولت "مدرن تركيه" نه بر ويرانه هاى امپراتورى عثمانى 
حزب  امروز  و  است  آن  هاى  سياست  دهنده  ادامه  بلكه 
اسالمى "عدالت و توسعه" بيشتر از هر زمانى خود را ادامه 
دهنده راه نياكان گذشته خود در منطقه مى داند. اما تناقض 

در سياست هاى تركيه تنها به موارد بر شمرده 
محدود نمى شود. اگر تركيه درسياست خارجى 

نيمه دوم آبان ماه 1386- نيمه دوم  نوامبر 2007



شماره 198 - صفحه 4جهان امروز

خود رو به غرب و اتحاديه اروپا و عضويت در 
اين نهاد بزرگ اقتصادى و سياسى جهانى را 
دارد در عرصه داخلى و با تائيد دولت و پارلمان 
جهت يورش نظامى به خاک كردستان عراق كه اين 
مصوبه به مدت يك سال اعتبار دارد، عمال رو به شرق 
اين كشور سياست نظامى و سركوبگرانه ارتش را تائيد 
را  ليبرالى_اسالمى  دمكراسى  پراتيك  در  و  كند  مى 
به  آنرا  و  دوخته  چشم  آن  به  روزانه  كه  كسانى  براى 
عنوان الگوى آينده براى خاورميانه ترويج مى كنند به 

زير سئوال مى برد.
در هر حال آينده رويدادها به هركجا منجر شود آمريكا 
متحد استراتژيك و دراز مدت مردم كردستان در مقابل 
تركيه و ديگر كشورهاى مشابه در منطقه نيست و در 
صورت استقرار حكومت مركزى در عراق آنچه بيشتر از 
هر كسى اقتدار و حاكميتش به خطر مى افتد دو حزب 
خواب  رفتن  باد  بر  نهايتا  و  كردستان  در  حاكم  اصلى 
دولت  ايجاد  به  توهم  در  كردستان  مردم  آرزوهاى  و 
كردى يا حاكميت خود در زير لواى حضور آمريكا در 

اين منطقه است.

راه چاره چيست و چه بايد كرد؟
كرد  ناسيونايست  جريان  يك  "پ.ک.ک"  شك  بى 
تكيه  گرى  نظامى  بر  هايش  سياست  اساسا  كه  است 
دارد و به مثابه احزاب مشابه خود از سازماندهى مليونى 
مردم كردستان تركيه براى حركتهاى عظيم اجتماعى 
ناتوان  و  عاجز  خود  سرنوشت  تعين  حق  كسب  جهت 
مى باشد. اما على رغم هر تحليلى كه از ماهيت سياسى 
در  كه  است  الزم  باشيم  داشته  حزب  اين  طبقاتى  و 
شرايط و اوضاع و احوال كنونى پيش آمده با فروكش 
كردن آتشى كه ارتش و سياستمداران ترک مى خواهند 

بر پا كنند، اوضاع را آرامتر كند.
نبايد  كردستان  اى  منطقه  حكومت  مقامات  همچنين 
جنگ  از  بخشى  به  كه  بدهند  را  اين  امكان  و  اجازه 
باعث  و  شوند  تبديل  "پ.ک.ک"  گريالهاى  عليه  بر 
دلسردى و نااميدى و اختالف بين مردم كردستان عراق 
و كردستان تركيه گردند كه بى شك به ضرر همه آنها 
تمام خواهد شد. درس گرفتن از جنگ هاى گذشته اين 
تجربه تلخ را در اختيار مى گذارد كه بيشترين ضرر را در 
صورت شروع جنگ ميان "پ.ک.ک" و دو حزب اصلى 
در كردستان عراق، مردم ستمديده و فقير كردستان در 

دو طرف مرزها متحمل خواهند شد. 
الزم است مردم ناراضى و جان به لب رسيده از جنگ 
اعتراض،  نارضايتى و  ابراز  كشور، با  خارج  داخل و  در 
راهپيمايى و اعتصاب به جاى دورى گرفتن از اتفاقات 
و رويدادها، فعاالنه در تحوالت و سرنوشت خود شركت 
و  كشتار  جنگ،  از  را  خويش  انزجار  و  نفرت  و  كرده 
براى  را  خود  عادالنه  خواست  و  دارند  اعالم  آوارگى 
ابتدائى  مطالبات  و  حقوق  به  رسيدن  و  آشتى  و  صلح 
چنين  از  يكى  سرنوشت  تعيين  حق  كه  انسانى،  و 
امپرياليسم  منافع  از  دور  به  است،  دمكراتيكى  مطالبه 
هاى  سازمان  و  احزاب  و  منطقه  هاى  كشور  آمريكا، 

ناسيوناليست به ارمغان آورند.

مبارزه  دار  طاليه  هاست  دهه  ايران  دانشجوئى  جنبش   
براى آزادى و برابرى بمعناى دقيق كلمه است. اين جنبش 
پيشتاز اجتماعى، از بدو تولدش تا به امروز، محمل و پايگاه 
تفكرات انسانى، انقالبى گرى، و كانون جدال با ستم ورزى 
و تبعيض بوده است. اگرچه بالنسبه مى توان اثر و ردپاى 
اقسام گرايشات ايدئولوژيك ( ليبراليستى، ناسيوناليستى و 
ملى- مذهبى ) را در آن ديد، معذالك اين جنبش بيش 
و  چپ  هاى  انديشه  مناديان  مهر  ديگرى،  گرايش  هر  از 

راديكال را برخود دارد. 
جانفشانى،  از  ماالمال  آن  زرين  كارنامه  و  تاريخ  سراسر 
چپ  مبارزين  از  نسل  چندين  گذشتگى  خود  از  و  ايثار 
درروئى  رو  قرن  نيم  از  بيش  باشد.  مى  كمونيست  و 
خستگى ناپذير با ديكتاتورها و مستبدين، رزم بى امان با 
زورمداران،  برابر  در  ايستادگى  مرتجعين،  و  پرستان  شب 
سياسى  هاى  آزادى  شدن  شناخته  برسميت  براى  پيكار 
مستمر  حضور  از  حكايت  ايران،  در  دموكراتيك  حقوق  و 
و بالانقطاع قشر آگاه دانشجو در گستره تقابالت سياسى 

كشور دارد. 
همآهنگ ساختن و رهبرى خيزش هاى توده اى از دهه 
سى تا انقالب پنجاه و هفت، شراكت در تأسيس احزاب 
بسط  سياسى،  دانش  انتقال  چريكى،  جريانات  و  مترقى 
بارزترين عرصه هاى كار  پيشرو (روشنگرى) از  باورهاى 
و فعاليت چالشگران چپ دانشجوئى طى ساليان متمادى 

محسوب مى گردد.
هرچند با آغاز طرح "انقالب فرهنگى" در ماه هاى نخست 
سال هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسى و دست بكار شدن 
رژيم اسالمى به اخراج، تصفيه، سركوب و كشتار فعالين 
چپ، فضائى تمامًا رعب آور و اختناق آميز بر دانشگاه ها 
مستولى گرديد و جنبش دانشجوئى را از اوايل دهه شصت 
تا اواسط دهه هفتاد كامال دچار ركود ساخت، ليكن ديرى 
اصالح  هژمونى  افول  سپس  و  عروج  بدنبال  كه  نپائيد 
گرايش   ،(1376  -1380) وحدت  تحكيم  دفتر  و  طلبان 
در  مجدد  اندام  عرض  ضمن  دانشجوئى  جنبش  چپ 
مقابل حاكميت، به نيروى اصلى درافتادن با خط  ليبرالى 
منفك و جدا شده از دفتر تحكيم وحدت و انواع گرايشات 
تحت  ملل  ناسيوناليسم  و  ايرانى  (ناسيوناليسم  حاشيه اى 

ستم ) مبدل شد. 

قاعدتًا، جنبش دانشجوئى مثل ديگر جنبش هاى اعتراضى 
است  ايران  در  موجود  الحال  فى  طبقاتى  مبارزه  از  متأثر 
و  (پرولتاريا  متخاصم  طبقات  منازعه  و  جنگ  بازتاب  و 
بورژوازى) را مى شود بعينه در آن مشاهده كرد. در اين 
جنبش دو افق ابژكتيو، دو آلترناتيو طبقاتى سرگرم صف 
آرائى و پر بنيه ساختن ديدگاه هاى تئوريك خويش اند. 
پرظرفيت و  گرايش فكرى  پراتيكى نيز اين دو  به لحاظ 
توانمند، در خط مقدم پيكار با نظام سياسى حاكم هستند.

استراتژى  حامالن  مسلم  و  روشن  تمايز  وجه  منهاى 
بديل  طرفداران  با  دانشجوئى  جنبش  سوسياليستى 

هاى   ليبراليست  از  اعم  مانده  عقب  و  ضدكارگرى  هاى 
مدرنيست، ناسيوناليست هاى باز ترقيخواه، اصالح طلبان 
شيوه  اوضاع،  از  تبيين  و  تحليل  در  ها  مذهبى  ملى-  و 
از  پشتيبانى  و  عقيدتى  بينشى-  اختالفات  مبارزه،  هاى 
منافع يكى از طبقات درگير جامعه، على االصول رويكرد 
آنان به عمق مسائل، تأكيد در طرح و نمايندگى مطالبات 
اقتصادى- سياسى و دموكراتيك هر كدام از جنبش هاى 
جنبش  معلمين، ملل تحت ستم و على الخصوص  زنان، 
حاضر  برهه  در  ممكن  شكل  ترين  راديكال  به  كارگرى 

است.   
يك چنين نگاهى از جانب دانشجويان چپ و كمونيست، 
همانند ازمنه هاى سابق نقطه عطفى در جنبش دانشجوئى 
دادن  قرار  محور  تر،  كنكرت  بيان  به  آيد.  مى  بحساب 
مصاف هاى كارگرى، پيش كشيدن خواسته هاى مشروع 
متصل  راستاى  در  اجتماعى  هاى  جنبش  طلبانه  حق  و 
ساختن و جوش خوردن آنان با جنبش سوسياليستى طبقه 
گذاشتن  نمايش  به  ديگر  سوى  از  طرف،  يك  از  كارگر 
شفاف  (مرزبندى  سرنگونى  استراتژى  از  عبور  و  فراروى 
و  جنبش)،  درون  در  طلب  سرنگونى  راست  گرايشات  با 
در  اى  مقدمه  دارى  سرمايه  استيالى  انهدام  افق  ترسيم 
جهت نبرومند تر گشتن مبارزات ستم كشان واقعى جامعه 

(طبقه كارگر) خواهد بود.
مجادالت  در  آكتيو  شركت  تر،  تأمل  درخور  عطف  نقطه 
نظرى و نقد پايه اى انديشه هاى اصطالحًا ماركسيستى، 
زاويه  از  نو  چپ  يا  "فرانكفورت"  مكتب  همچون 
كشيدن  چالش  به  كل  بطور  و  انقالبى"  "ماركسيسم 
مصالح  و  منافع  از  دفاع  مدعى  بورژواهاى  خرده  عقايد 
منكرين  پارلمانتاريست،  طلبان  نظر  كارگر(تجديد  طبقه 
ضرورت انقالب كارگرى و پشتيبانان سوسيال دموكراسى، 
رفرميست ها و...) ، نقد علمى نئوليبراليسم و راهبردهاى 
دايره  از  خارج  يا  و  (سهيم  مخالف  بورژوازى  هواى  در  پا 
و  ها  چى  رفراندم  طلبان،  دموكراسى  جمله  از  حاكميت) 
مبلغين انقالب مخملى، شاخه ايرانى نئوكان هاى طرفدار 
نظم امپرياليستى آمريكا و حاميان دورى جستن از قدرت 

و ديده بانى جامعه مدنى، مى باشد.  

تنظيم اين خطوط مبارزاتى، عالوه بر توضيح اعتقاد عميق 
بسان  راديكال  و  چپ  دانشجويان  جديد  نسل  پوالدين  و 
بسوى  دارى  سرمايه  جامعه  بتحول  جنبش  پيشكسوتان 
سوسياليسم آنهم با اتكاء به طبقه كارگر و توسط خود اين 
طبقه، همچنين معرف و نمايانگر عزم و ارادۀ راسخ بخش 
چپ جنبش دانشجوئى در پس زدن موانع ذهنى پيشروى 
جنبش كارگرى، كوششى به هدف شتاب دادن به فرايند 
توده گير شدن سوسياليسم كارگرى (هژمونى كامل قطب 

چپ بر جامعه) و مآال وقوع تغييرات بنيادين است. 
شايد اين استنباط كه هدف بعدى دانشجويان چپ گرا را 

بنحوى ايجاد همآهنگى در فعاليت هاى درون 
بمنظور  كمونيست  و  كارگرى  احزاب  مرزى 

      جنبش دانشجوئى، 
اميدها و پيشروى هاى آينده!

فرشيد شكرى
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پر شدن شكاف چند دستگى و تشتت از مجراى 
ميان  در  مشترک  كار  به  نيروها  اين  تحريك 
به  سريع  واكنش  در  و  اعتراضى  هاى  جنبش 
به  دادن  شكل  در  جامعه  راست  متفرق  نيروهاى  تالش 
جبهه اى واحد مى انگارد، برداشتى چندان دور از واقعيت 

نباشد.
حال  در  مرتبًا  انقالبى  دانشجويان  كنونى  نسل  بهررو،   
جامعه  چپ  قطب  شدن  گالويز  دهه  چندين  تاريخ  مرور 
با سرمايه داران و دولت هاى آنانند. اينك فعالين جوان 
و  گذشته  به  مراجعه  همين  بواسطه  دانشجوئى  جنبش 
جستجوى فاكتورهاى دخيل در شكست ها و پيروزى ها، 
پيكارى  افكندن  پى  و  مبارزاتى  هاى  كمبود  بر  وسيعًا 
در  چه  حاكم  طبقات  عليه  اصولى  و  برنامه  با  منسجم، 
سطح جنبش دانشجوئى و چه در سطح ساير جنبش هاى 

اجتماعى اشراف يافته اند. 
حضور در بطن كشمكش هاى جامعه، بودن در ميان توده 
كارگر،  بعنوان يك  تبعيض  استثمار و  مستقيم  لمس  ها، 
يك زن و يا عضوى از يك خانواده كارگرى، امكان درک 
مادى و واقعى ترى از روندهاى سياسى ايران به ايشان 
بخشيده است. بدون اغراق، نسل امروز كمونيست ها در 
دانشگاه ها و مراكز علمى كشور اگر بدليل جوانى و كم 
آزمودگى از مبارزان با تجربه و قديمى متشكل در احزاب 

چپ سرتر نباشند، دست كمى از ايشان ندارند. 

سال  از  بويژه  اخير،  هاى  سنه  در  اينكه  تذكر  به  حاجتى 
هزار و سيصد و هشتاد و سه خورشيدى بدين طرف بخش 
چپ جنبش دانشجوئى بجهت داشتن خصوصيات تعريف 
شده باال از اين بخش بدون واهمه از تهديدها، سركوب 
ها و بگير و ببندها تا چه حد براى رژيم دغدغه آفريده، 
سران حاكميت را مرعوب ساخته و به كانون توجه داخل 
داشت،  گفتن  جاى  آنچه  نيست.  شده،  تبديل  خارج  و 
اوجگيرى توقعات ريشه اى در دانشگاه هاست، خصيصه 

اى كه در جنبش كارگرى نيز قابل رؤيت مى باشد. 
اين رويدادها مدام به ما گوشزد مى كنند كه ميل و رغبت 
اكثريت سكنه ايران به بديل چپ و سوسياليستى در برابر 
اجتماعى  گرايشات  ساير  آلترناتيوهاى  از  موجود  شرايط 
سرتر است. شنيده شدن صداى اعتراضات تند كارگران، 
اين  با  را  همگان  جوانان،  و  دانشجويان  بيكاران،  زنان، 

حقيقت مواجه مى سازد كه قشر روشنفكرهاى كمونيست 
(دانشجويان و فارغ التحصيالن) چه نقش اساسى اى در 
روند راديكاليزاسيون فضاى سياسى ايران برعهده داشته 

اند. 
تحصيل  و  سواد  كم  (بيسواد،  كارگران  سرسختانه  پيكار 
كرده) حول پرداخت دستمزدهاى معوقه و ... تا خواست 
و  كارفرمايان  با  خود  مستقل  هاى  تشكل  به  دستيابى 
رژيم سياسى آنها در هر كارگاه و كارخانه اى، طنين نعره 
زمينه  تمامى  در  (تساوى  مرد  و  زن  بين  طلبى  برابرى 
هاى حقوقى، سياسى و اقتصادى) در حصار و تاريكخانه 
رژيم جهل و جنايت، پيچيده شدن شعار رعشه افكن يا 
تكنيك،  پلى  تهران،  دانشگاه  در  بربريت  يا  سوسياليسم 
بيان  از  گذشته  كشور،  هاى  دانشگاه  ديگر  و  كبير  امير 
شدت گيرى نارضايتى هاى عمومى بمثابه خصلت نماى 
وضعيت سياسى ايران، گواه بر تأثير بسزاى فعالين بخش 
چپ جنبش دانشجوئى و يا همفكران آنان (بيكار يا شاغل 

در مراكز توليدى و خدماتى)  بر اين مبارزات است.  
سرنوشت  مقطع  اين  در  حساسى،  پريود  چنين  يك  در 
ساز، و سرانجام در اين شرايطى كه انوار بى انتهاى اميد 
توده  روزافزون  تمايل  بسبب  آنهم  بهتر،  اى  آينده  به 
جنبش  و  دانشجويان  زنان،  زحمتكش،  و  كارگر  هاى 

هاى  دل  در  سوسياليستى  آلترناتيو  به  كردستان  انقالبى 
ما تابيدن گرفته، مى بايد احزاب كارگرى و كمونيست با 
ميان  در  بيشتر  تنها با كار  همگرائى كه  اتحاد و  انديشه 
بر  يقين  به  (قدر  گردد  مى  حاصل  اجتماعى  جنبش هاى 
تئوريك  و  نظرى  اختالفات  تمامى  دخالتگرى  اين  بستر 
براى رسيدن به استراتژى مشترک انقالب كارگرى كنار 
گذاشته مى شود) ، به پيشواز تصميم دانشجويان چپ و 

كمونيست بشتابيم. 
طبقه  دشمنان  به  ايران  چپ  دانشجويان  آشكار  پيام 
كارگر، متحد ساختن جنبش هاى دموكراتيك با جنبش 
دنيا  به  خود  رساى  بانگ  با  مهابا  بى  آنان  كارگريست. 
اسالمى-  رژيم  عمر  بر  خواهند  مى  كه  اند  كرده  اعالن 
سرمايه دارى ايران خط بطالن بكشند و آماده اند در كنار 
بورژوازى از  طبقه  تفوق  كشيدن  بزير  براى  كارگر  طبقه 

هست و نيست خود بگذرند. 
ادامه كارى ايشان و ساير فعالين راديكال داخل (كوشندگان 
كارگرى و زنان) براى سازماندهى تظاهرات و اعتصابات، 
از كار انداختن ماشين سركوب، تحميل مطالبات صنفى 
فراهم  بيشتر،  دستاوردهاى  كسب  ها،  جنبش  سياسى  و 
پرتوان،  تود ه اى و  سراسرى،  برآمدى  هاى  زمينه  آوردن 
نيازمند تقويت كردن روند اميد بخشى است كه آغاز شده 

است. 
در  متمادى  ساليان  آشنائيم،  خويش  تكاليف  به  همگى 
مسير تحقق آرمان هاى انسانى قدم برداشته ايم، هزينه 
عامل  دو  وجود  اين  با  ايم  شده  متحمل  را  زيادى  هاى 
اصلى اوًال عدم حضور قدرتمند گرايش سوسياليستى در 
مقياس سراسرى (( در اين رابطه  با عامل دوم كردستان 
تشكل  نبود  دومًا  و  داشته)  ترى  مناسب  وضعيت  اندكى 
هاى  كميته  از  (بغير  كارگران  اى  توده  و  مستقل  هاى 
كارگرى،  هاى  تشكل  ايجاد  براى  تأسيس  تازه  نسبتًا 
هاى  كميته  اتحاد  فرهنگى،  انجمن  همكارى،  شوراى 
كارگرى و... ) مانع از ظفر بردن بر استبداد حاكم، طبقات 

دارا و در كل كسب نتيجه مطلوب گرديده است. 
اگر روندهاى سياسى جارى مبين پيشى گرفتن تفكرات 
سياسى چپ و سوسياليستى است، پس نبايد اين فرصت 

تاريخى را بار ديگر از كف داد.  
                                                             

   

خانى"  حسين  "محمد  رفيق  درگذشت  خبر  فراوان  تاسف  با 
معروف به "امين گرگين" را به اطالع مى رسانيم.

 امين گرگين سال 1330 شمسى در شهر "هرسين" كرمانشاه 
ديده به جهان گشود. رفيق امين  با گسترش مبارزات مردم 
ايران عليه حكومت شاه در سال 1357 در تهران با تشكيالت 
كومه له رابطه برقرار نمود و پيگيرانه مبارزه سياسى خود را با 

تشكيالت شروع كرد.
تشكيالت  صفوف  به  امين  رفيق  له  كومه  فعاليت  شدن  علنى  با  همزمان  سال 1357 
علنى پيوست و دلسوزانه و فداكارانه در عرصه هاى گوناگون كار تشكيالت، به مبارزه 

اش ادامه داد.
امين در ميدان مبارزه مسلحانه بر عليه نيروهاى سركوبگر رژيم جمهورى اسالمى زخمى 

شد اما پس از بهبودى، مجددا به ميان رفقاى پيشمرگ بازگشت.
رابطه  گرچه  مدت  اين  در  برد،  سر  به  آلمان  در  را  عمرش  آخر  سالهاى  امين  رفيق 

تشكيالتى با حزب كمونيست و كومه له نداشت، اما پيوند معنوى و عاطفى خود را با 
تشكيالت و رفقايمان كماكان ادامه داد.

متاسفانه قلب پر از اميد به رهايى كارگران و مردم ستمديده رفيق امين روز چهارشنبه 
هفتم نوامبر بر اثر بيمارى از طپش افتاد و ياران و دوستدارانش را ماتم زده نمود.

نمايندگى كومه له در خارج كشور درگذشت اين رفيق عزيز و صميمى را به همه رفقا، 
دوستان و انسانهاى مبارز و به ويژه به افراد خانواده رفيق "امين گرگين"  تسليت ميگويد 

و خود را در غم آنها شريك ميدانيم.

گرامى باد ياد رفيق امين گرگين!

نمايندگى كومه له در خارج كشور
هفتم نوامبر 2007

درگذشت رفيق ديرين كومه له را تسليت مى گوئيم!
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مردم پاكستان، شايد يكى از رنج ديده ترين مردم جهان 
شاهد  تاكنون   1947 سال  از  مردم،  اين  زيرا  باشند. 
كودتاهاى مكرر بوده اند. پشت اين كودتاها و فرقه هاى 
اسالمى، دولت هاى منطقه و غرب و در راس همه دولت 

آمريكا و سازمان سيا قرار دارد.
كودتاى  يك  پى  1999در  سال  در  مشرف  پرويز  ژنرال 
نظامى قدرت در دست گرفت. اين كودتا از طرف جامعه 
اتحاديه  در  پاكستان  عضويت  و  شد  محكوم  المللى  بين 
كشورهاى مشترک المنافع تا سال 2004 به حال تعليق 
درآمد. اما به دنبال حمالت 11 سپتامبر 2003 به آمريكا، 
تروريسم  با  سياست «مبارزه  از  حمايت  با  مشرف  ژنرال 
آمريكا» توانست مورد قبول جامعه بين المللى قرار گيرد. 
در زمان نخست وزيرى بى نظير بوتو، مشرف رياست كل 
عمليات نظامى را به عهده داشت و به دنبال كناره گيرى 
ژنرال كرامت از مقام فرماندهى ارتش در سال 1998، به 

جانشينى او برگزيده شد.
در اكتبر سال 1999، مشرف توسط نواز شريف، نخست 
مشرف،  ژنرال  شد.  بركنار  كار  از  پاكستان،  سابق  وزير 
از  ديدارى  از  پاكستان  به  برگشت  درحال  زمان  آن  در 
سريالنكا بود. نيروهاى نظامى طرفدار مشرف، كنترل را 

در دست گرفتند و نواز شريف را بازداشت كردند.
مشرف، به دنبال به دست گرفتن قدرت در ماه مه 2000، 
از سوى دادگاه عالى پاكستان ملزم شد كه در اكتبر سال 
2002 انتخابات برگزار كند. در سال 2003 دو بار به جان 

ژنرال مشرف سوء قصد شد.
در 6 اكتبر سال 2007، انتخابات رياست جمهورى برگزار 
شد، و مشرف برنده اين انتخابات اعالم گرديد. اما دادگاه 
قانونى بودن اين  مورد  پاكستان اعالم كرد كه در  عالى 
انتخابات، راى خود را بعدا اعالم خواهد كرد. اين راى قرار 

بود اواخر اكتبر اعالم شود اما به ماه نوامبر موكول شد.
هاى  تنش  گسترش  با  زمان  هم  اخير،  هاى  هفته  طى 
اين  در  نظامى  العاده  فوق  وضعيت  پاكستان،  در  سياسى 

كشور برقرار شده است. 
اين اقدامات و تدابير امنيتى توسط مشرف، هم زمان با 
بازگشت بى نظير بوتو، نخست وزير پيشين پاكستان، كه 
پس از سال ها تبعيد با حمايت و پشتيبانى دولت آمريكا 
انفجار  جريان  در  داد.  روى  بود،  گشته  باز  پاكستان  به 
بوتو، دست كم 139 نفر  نظير  استقبال از بى  در مراسم 

كشته شدند. 
پرويز مشرف، رئيس جمهور پاكستان شنبه شب 12 آبان 
ماه 1386 برابر با سوم نوامبر 2007، طى سخنانى خطاب 
به مردم اين كشور گفت كه براى حفظ وحدت ملى در 
برابر درگيرى هاى وخيم داخلى وضع فوق العاده اعالم 

كرده است.
مشرف، براى موجه جلوه دادن برقرارى اين اقدام نظامى 
گفت: «در شرايطى كه پاكستان با خطرات جدى تروريسم 
مواجه شده، عملكرد ديوان عالى دولت را فلج كرده است 
اعالم  العاده  فوق  وضع  ملى،  وحدت  حفظ  براى  من  و 
كردم.» ديوان عالى پاكستان، قرار بود قبل از 12 نوامبر 

درباره قانونى بودن انتخاب مجدد مشرف اعالم نظر كند. 
پرويز مشرف، ساعاتى پيش از برقرارى وضعيت فوق العاده 
«افتخار چودرى»، رئيس ديوان عالى پاكستان را بركنار 

كرد و فرد ديگرى را به جاى وى منصوب نمود.
شبكه جهانى تلويزيون بى بى سى، طى گزارشى از اسالم 
آباد، درباره تصميم پرويز مشرف گفت دولت پاكستان به 

علت تشديد درگيرى ها در مناطق شمال غرب اين كشور 
انتحارى  حمالت  افزايش  و  طالبان  هوادار  هاى  گروه  با 
روز  چند  شايعات  به  سرانجام  كشور،  اين  نظاميان  عليه 
حالت  كشور  سراسر  در  و  پوشاند  واقعيت  جامه  اخير 
حالت  اعالم  پيامدهاى  جمله  از  كرد.  اعالم  العاده  فوق 
برگزارى  زمان  افتادن  تعويق  به  پاكستان  در  العاده  فوق 
انتخابات پارلمانى است كه قرار بود در ماه ژانويه برگزار 

شود. 
حمايت  مورد  همواره  پاكستان،  در  خونين  كودتاهاى 
سرمايه  و  كشور  اين  داران  سرمايه  و  ها  قبيله  روساى 
گرفته  قرار  آمريكا  دولت  همه  راس  در  و  جهانى  دارى 
داران  سرمايه  منافع  تامين  كودتاها  هدف  زيرا  است. 
داخلى و بين  المللى و عقب راندن مبارزه كارگران، مردم 
آزادى خواه و برابرى طلب بوده است. دولت هاى نظامى 
رشد  با  حدى  به  پاكستان،  داران  سرمايه  و  غيرنظامى  و 
به  طلب،  برابرى  و  طلب  حق  هاى  جنبش  گسترش  و 
كه  ورزند  مى  دشمنى  و  خصومت  كارگرى  جنبش  ويژه 
حتى اقبال مسيح كارگر كودک مبارز را بى رحمانه ترور 

كردند.
خردسال  برده  مسيح،  اقبال 
پاكستان  اهل  كارگرى 
دست  از  فرار  به  موفق  كه  
در  بود،  شده  كارخانه دار 
ارتباط با سازمان هاى حامى 
را  وسيعى  فعاليت  كودكان، 
عليه اربابان و صاحبان ثروت 
و زور و به نفع كودكان كار 

با  اقبال  كه  حالى  در   ،1995 آپريل   16 در  كرد.  آغاز 
دوچرخه خود به سوى زمين كشاورزى يكى از اقوام خود 
اصابت 120  با  سرمايه،  عوامل  دست  به  بود  حركت  در 

ساچمه تفنگ ساچمه اى به قتل رسيد.
اقبال مسيح، سمبلى است جهانى بر عليه كار زيان بخش 
در  كه  پاكستان  داران  سرمايه  و  دولت  عليه  بر  كودک، 
يكى  و  پاكستان  در  بدهكار  اى  برده  خود  حيات  دوران 
از 250 ميليون كودک كارگر بين سنين 5 تا 14 سال در 
سراسر دنيا بود. حدود 135 ميليون از اين كودكان در قاره 
آسيا، 80 ميليون در آفريقا و 17 ميليون آن ها 
و  سخت  بسيار  شرايط  در  جنوبى  آمريكاى  در 

دشوار زندگى خود را سپرى مى كنند. 
هند،  پاكستان،  مانند  هايى  كشور  در  امروزه   
ايران، تركيه، نپال و غيره كودكان كار چاره اى 
به جز كار سخت و دشوار براى سرمايه داران و 

صاحبان قدرت و ثروت ندارند.
فقط در پاكستان چندين ميليون از اين نوع برده 
هاى خردسال وجود دارد. در بيش تر مواقع پدر و 
يا مادر آن ها به ارباب، فئودال منطقه، صاحبان 
كوره هاى آجرپزى و يا كارخانه هاى كوچك و 
بزرگ بدهكار هستند و در صورت عدم توانايى 
پرداخت بدهى، كودكان آن ها و يا همه خانواده 
مجبور به كار برده وار مى باشند. اكثر كودكان قالى باف 
و كودكان شاغل در كارخانه هاى چرم سازى از اين برده 
با  نمى  كنند.  دريافت  پولى  خود  كار  قبال  در  و  بوده  ها 
اين كودكان به شدت بدرفتارى مى شود. آن ها در بدترين 
شرايط موجود در پاكستان به سر مى برند. هيچ گونه حق 
و پشتيبانى قانونى شامل آن ها نمى شود. نه پليس و نه 
دادگاه هاى اين كشور، كمكى به آن ها نمى كنند. اربابان 
را  اجرايى  مقامات  پشتيبانى  پليس،  به  رشوه  پرداخت  با 
را  كودكان  طريق  اين  از  و  كنند  مى  كسب  خود  براى 
همانند  نيز  پاكستان  مى كنند.  كار  به  مجبور  آسانى  به 
متحد  ملل  سازمان  هاى  قطعنامه  كشورها،  از  بسيارى 
مبنى بر ممنوعيت كار كودک را امضا كرده اند و اين به 
معناى پذيرش «كنوانسيون حقوق كودک» است. اما نه 
كشورهايى نطير پاكستان حقوق كودكان رعايت مى كنند 
و نه سازمان ملل و غيره، حق و حقوق كودكان به ويژه 

كودكان كار را پيگيرى مى كنند. 
از   1947 سال  در  پاكستان  كه  هنگامى  صورت  هر  در 
هندوستان مستقل شد تا زمان رياست جمهورى خواجه 
ناظم الدين و نخست وزيرى لياقت على خان، تا حدودى 
لياقت  سال 1951  در  كه  آن  تا  بود  برخوردار  آرامش  از 

على خان به قتل رسيد. 
بدنبال اين واقعه ژنرال اسكندر ميرزا، با كودتاى نظامى 
كه   1956 سال  اساسى  قانون  براساس  و  آمد  كار  روى 
حكومت  بود  داده  افزايش  را  جمهورى  رياست  اختيارات 
به  حاضر  وى،  كه  طورى  به  بخشيد،  تحكيم  را  خود 
او  قدرت  و  اختيارات  شريك  كه  وزيرى  نخست  داشتن 

باشد، نبود.
در اوايل سال 1958 به كمك مارشال ايوب خان، رئيس 

كنار  را  غيرنظاميان  كودتايى،  طى  ارتش  ستاد 
سال 1958  پايان  در  كه  نكشيد  طولى  اما  زد. 

پاكستان، كشورى كودتاخيز و جوالنگاه
 فرقه هاى اسالمى!

بهرام رحمانى
نيمه دوم آبان ماه 1386- نيمه دوم  نوامبر 2007
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مارشال ايوب خان، با كودتايى،  ژنرال اسكندر 
را بركنار كرد و خود به عنوان رئيس جمهور و 

نخست وزير به فدرت رسيد. 
ديگرى  كودتاى  با  خان  يحيى  ژنرال   ،1969 سال  در 
قدرت را به دست گرفت و تا آن زمان هر كس كه قدرت 
چه  بود،   كشور  اختيار  صاحب  داشت  دست  در  را  نظامى 

رئيس جمهور و چه نخست وزير.
در جريان جدايى بنگال شرقى و تولد بنگالدش در سال 
1971، يحيى خان مجبور به كناره گيرى شد و ذوالفقار 
على بوتو كه يك سياست مدار «ليبرال» بود به رياست 
سال  در  و  لغو  را  قبلى  اساسى  قانون  و  رسيد  جمهورى 
1973 قانون اساسى جديدى را بر اساس اصول ليبرالى 
نوشت و مانند هندوستان اختيارات نخست وزير را افزايش 

داد. 
«حزب  رياست   1968 سال  از  كه  اين  به  توجه  با  وى 
االختيار  تام  وزيرى  نخست  به  داشت  برعهده  را  مردم» 
الهى  فضل  به  را  تشريفاتى  جمهورى  رئيس  و  رسيد 

چودرى واگذار كرد.
اما طولى نكشيد كه ژنرال ضياالحق، در سال 1978 كودتا 
مقام  وى  نمود.  لغو  را  سال 1973  اساسى  قانون  و  كرد 

جا  يك  را  وزيرى  نخست  و  جمهورى  رياست 
كرد.  اعالم  نظامى  حكومت  و  گرفت  برعهده 
ترين  بزرگ  از  كه  را  بوتو  خانواده  اعضاى  وى، 

دشمنانش بودند زندانى كرد. 
سى  هواپيماى  سقوط  اثر  بر  ضياالحق  مرگ  با 
چون  غيرنظاميان  كوتاهى  مدت  براى   ،130
جمهورى  رياست  به  خان»،  اسحاق  «غالم 
پرويز  ژنرال  كودتاى  با  اما  رسيدند  پاكستان 
سال  در  شريف  نواز  دولت  عليه  بر  مشرف، 
دست  به  را  قدرت  نظاميان  ديگر  بار   ،1999
در  آمريكا  كليدى  متحدان  از  مشرف،  گرفتند. 

نبرد با تروريسم است.
در  پاكستان  تاريخ  به  نگاهى  با  ترتيب،  بدين 

مى يابيم كه از 60 سال عمر اين كشور، نظاميان 56 سال 
بر اين كشور حاكم بوده اند و سركوب هاى هولناكى را 
بر عليه كارگران و مردم آزادى خواه سازمان دهى كرده 
ملى  خرافى  و  مانده  عقب  گرايشات  ديگر،  سوى  از  اند. 
تعميق  و  گسترش  و  رشد  تر  بيش  چه  هر  را  مذهبى  و 

داده اند.
قدرت  حفظ  جهت  در  مشرف،  ژنرال  نيز  حاضر  حال  در 
خود در حاكميت، كودتاى دوم خود را انجام داده است. 
ژنرال مشرف در آستانه نشست دادگاه عالى، از سوم نوامبر 
2007، وضعيت فوق العاده اعالم كرده است. وى در اين 
اقدام، مستقيما دادگاه عالى و رئيس آن «افتخار چودرى» 
بار  خود،  اخير  اقدامات  اين  با  مشرف،  گرفت.  هدف  را 
ديگر حكومت نظامى برقرار كرد كه هر سه قوه را تعطيل 
مى كند و قوه قضايى را نيز به بهانه ايجاد مشكالت در 

راه جنگ با ترور، براى سه ماه تعليق كرد. 
صورت  در  بود  كرده  اعالم  قبال  پاكستان،  عالى  دادگاه 
را  آن  نظامى،  حكومت  يا  العاده  فوق  وضعيت  اعالم 
افتخار  نيز  اعالم  از  پس  و  كرد  خواهد  اعالم  غيرقانونى 
چودرى رئيس دادگاه، بار ديگر به مقابله با اقدام مشرف 
پرداخت و تصميم او را غيرقانونى ناميد.  مشرف در واكنش 
به اين مسئله، بازداشت خانگى چودرى و 8 قاضى ديگر را 
صادر كرد. شبكه ارتباطى از جمله تلفن هاى ماهواره اى 
را قطع كردند. سياست سانسور را بر رسانه هاى مستقل 

تشديد نمودند، از جمله تلويزيون هاى غيردولتى بستند. 
دادگاه عالى، قرار بود چند مسئله را مورد بررسى قرار دهد 
و تصميم خود را اعالم نمايد. قرار بود دادگاه عالى، نسبت 
به اين امر كه آيا مشرف حق دارد با حفظ سمت فرمانده 
موضع  به  توجه  با  نه.  يا  كند  شركت  انتخابات  در  ارتش 
افتخار چودرى، مشرف وحشت داشت كه راى دادگاه عليه 
او باشد. دادگاه همچنين قرار بود به مسئله اتهامات فساد 
اقتصادى و سياسى خانم بوتو و شوهرش رسيدگى كند. 
تاكيد «افتخار چودرى» به رعايت قانون و پافشارى او بر 
استقالل قوه قضائيه، تاكنون در تاريخ پاكستان بى سابقه 
بوده است. مشرف، در دوره قبلى بحران قضات پاكستان، 
تالش كرده بود از طريق توطئه و پاپوش درست كردن 
چودرى را مرعوب كند و به عقب نشينى وادار نمايد. اما 
افتخار چودرى، در مقابل ارعاب و تهديد و زندان ايستاد 
تا اين كه مشرف او را بركنار كرد و قاصى ديگرى را به 
جاى وى برگزيد تا دادگاه عالى، در مقابل يكه تازى هاى 

مشرف نايستد.
اعتراضات وسيعى در مقابله با تالش مشرف براى مرعوب 
فوق  وضعيت  اعالم  به  اعتراض  در  و  قاضى  اين  كردن 
العاده در كشور، راه افتاد. ده ها هزار نفر از مردم پاكستان 

برخى از  ريختند.  خيابان  وضعيت به  اعتراض به اين  در 
رسانه ها، تظاهرات عليه مشرف را 80 تا 100 هزار نفرى 
كه  بود  جمعيت  اعتراضى  موج  اين  اند.  نموده  گزارش 
داخلى  هاى  رسانه  به  را  پاكستان  مردم  خاموش  صداى 
طرفدار  داران  چماق  ميان،  اين  در  كشاند.  المللى  بين  و 
حكومت مشرف و ماموران مخفى آن، فقط در يك روز 

حدود100 تن از تظاهركنندگان را به قتل رساندند. 
جامعه قضات و وكالى كشور همراه با بسيارى از روزنامه 
از  حمايت  به  ديگران  و  پزشكان  نويسندگان،  نگاران، 
فشارها  سرانجام  برخاستند.  مشرف  مقابل  در  چودرى 
مشرف را وادار كرد كه چودرى را به سمت خود بازگرداند. 
اما چودرى و دادگاه عالى تحت نظارت او، هم چنان مايه 
شهر  در  پاكستان،  امنيتى  نيروهاى  بود.  مشرف  نگرانى 
با  راولپندى،  نظامى  شهر  و  پاكستان  جنوب  در  كراچى 
قرار  شديد  شتم  و  ضرب  مورد  را  معترض  وكالى  باتوم 
دادند و تعداد زيادى از اين وكالى معترض را نيز دستگير 
از  پس  مشرف،  عليه  جدى  اعتراض  اولين  اين  كردند. 

اعالم حالت فوق العاده در كشور بود. 
تاكنون بيش از 100 وكيل و حقوق دان تنها در كراچى 
بوده  سابقه  بى  پاكستان  تاريخ  در  كه  شده اند  بازداشت 
است. پليس و سربازان در شهر كراچى، ساختمان دادگاه 
عالى را محاصره كرده و مانع از ورود خبرنگاران و وكال 

به داخل اين ساختمان مى  شوند.

توسط  آباد  اسالم  شهر  در  مسيرها  و  راه ها  تمامى 
نيروهاى امنيتى بسته شده و وكال اجازه  حركت به سمت 
دولتى  گارد  نيروهاى  ندارند.  را  عالى  ديوان  ساختمان 
محاصره  به  را  ساختمان  اين  اطراف  نواحى  تمامى  نيز 
خود درآورده اند. در شهر الهور نيز پليس اقدام به بستن 
دادگاه ها و دستگيرى قضات و وكال كرده است.  شوكت 
در  تن   500 دستگيرى  از  پاكستان  نخست وزير  عزيز، 

سراسر كشور خبر داده است.
طارق على، تحليلگر معروف پاكستانى، در مقاله اى كه 
قبال به مناسبت 60 سالگى، استقالل پاكستان نوشته بود، 
از  بعد  و  اول  بركنارى  از  قبل  چودرى  اقدامات  از  برخى 
بازگشت به پست رياست دادگاه عالى را شرح داده است 
كه نشان مى دهد ترس و نگرانى مشرف بى پايه نبوده 
مقاله  از  هايى  بخش  شده  خالصه  و  آزاد  ترجمه  است. 
طارق على، در سايت روشنگرى درج شده است. «... قبل 
از بركنارى رييس دادگاه عالى كشور: رئيس قضات داشت 
براى رژيم مزاحمت به وجود مى آورد. او عليه حكومت 
چند پرونده كليدى را باز كرد، از جمله يكى در رابطه با 
خصوصى كردن شتابان شركت فوالد كراچى، پروژه اى 
بقاياى  پرونده  اين  عزيز.  شوكت  وزير  نخست  به  متعلق 
روسيه يلستين بود. بنا بر ارزيابى اقتصاد دانان اين صنعت 
در  آن  سهام  صد  در   75 داشت.  ارزش  دالر  ميليارد   5
عرض 30 دقيقه به يك كنسرسيوم خودى متشكل از سه 
شركت پاكستانى، سعودى و روسى فروخته شد. برخى از 
ارتشى ها از اين معامله خوشنود نبودند. رئيس بازنشسته 
آن حقنواز، شكوه مى كرد كه اگر شركت را اوراق كرده 
و مصالح آن را مى فروختند، ارزشى بيش تر داشت. يك 
كه  پاكستانى  شركت  گفت  من  به  كراچى  بورس  از  نفر 
20 درصد سهام را داشت يك شركت پوششى متعلق به 
را  سهام  درصد  كه 40  سعودى  شركت  بود،  شريف  نواز 
داشت حامى مشرف بود كه در هزارها هكتار زمين مجاور 

شركت، كارخانه خود را تاسيس كرد.
على  طارق  عالى،  دادگاه  رياست  مقام  بازگشت  از  بعد 
مى نويسد: «دادگاه بازگشايى شده بالفاصله به سينه كار 
زد. حافظ عبدل بسيط يك زندانى، ناپديد شده، متهم به 
تروريسم بود. رئيس دادگاه عالى با طارق پرويز مديركل 
او  از  و  كرد  مالقات  پاكستان  فدرال  تحقيقات  آژانس 
مودبانه پرسيد زندانى مزبور در كجا نگهدارى مى شود. 
پرويز پاسخ داد او نمى داند و هرگز نام بسيط را نشنيده 
را  بسيط  داد  دستور  پليس  رئيس  به  ارشد  قاضى  است. 
ظرف 48 ساعت در دادگاه حاضر كند: «يا زندانى را حاضر 
كنيد يا آماده شويد به زندان برويد.» دو روز بعد بسيط در 
دادگاه حاضر و بعد آزاد شد، زيرا پليس نتوانسته بود شواهد 
قابل اتكايى عليه او ارائه دهد. واشنگتن و لندن خوشنود 
نبودند. آن ها معتقد بودند كه بسيط يك تروريست است 
و بايد تا ابد در زندان نگهدارى شود، همان طور كه اگر 

در بريتانيا يا آمريكا بود، چنين مى شد.
سابقه  اين  با  قاضى  يك  نظارت  تحت  عالى،  دادگاه 
در  شركت  براى  ژنرال  حق  مورد  در  بود  قرار  كردار  و 
اين  مشرف  چرا  است  معلوم  كند.  صادر  حكم  انتخابات 

همه نگران بود. شايد ژنرال در نگرانى خود تنها نبود. 
على تاكيد مى كند على رغم دشوارى هاى سنگين زندگى 
تنها اقليت ناچيزى از مردم به طرف جهادى ها كشيده 
حكومت  پاكستان  اصلى  مشكل  او  گفته  به  شوند.  مى 

تشكيل  گروه  سه  از  كه  است  آن  فاسد  هاى 
و  دالل  سياستمداران  نظاميان،  است:  شده 
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يا  فربه  قراردادهاى  به  شان  چشم  كه  تجارى 
سه  اين  گويد  مى  او  است.  دولتى  هاى  زمين 
قشر طى 60 سال گذشته به تالش براى حفظ 
ثروت هايى كه از راه نامشروع به دست آورده اند و حفظ 
امتيازاتشان مشغول بوده اند. او يادآورى مى كند فسادى 
لجام گسيخته تمام پاكستان را در خود فرو برده است و 
ولى  افتد،  مى  فقير  مردم  دوش  بر  عمدتا  فساد  اين  بار 
آمريكا  در  تنها  است.  عذاب  در  آن  از  هم  متوسط  طبقه 
در  او،  گفته  به  كارند.  مشغول  پاكستانى  پزشك   20000
اين اوضاع اسالم گراها هم براى خود نيرو مى گيرند، ولى 
به عقيده او تنها اقليتى به سوى اسالم گراها و جهادى ها 

مى روند.» (گوشه هايى از مقاله طارق على)
پزشكان،  نويسندگان،  قضات،  اعتراضات  ادامه  بر  عالوه 
جوامع  پاكستان،  معترض  مردم  و  نگاران  روزنامه 

بين المللى نيز فشار زيادى بر مشرف وارد آوردند.
جرج بوش، رييس جمهورى آمريكا، حامى اصلى مشرف 
نيز در چنين فضايى مجبور شد، در يك كنفرانس خبرى 
در واشنگتن بگويد، ژنرال مشرف، «اونيفورم نظامى» را 
از تن درآورد، «حالت فوق العاده» را از كشور برداشته و 
اعالم  سفيد  كاخ  اين  از  پيش  كند.  احيا  را  «دمكراسى» 
كرده بود كه كمك هاى خود با دولت پاكستان را بازنگرى 
خواهد كرد. پيام بوش، صريح و روشن است: وى مخالف 
تواند  مى  او  تنها  زيرا  نيست،  مشرف  جمهورى  رياست 
«دموكراسى» مورد دلخواه وى را به پاكستان برگرداند. 

بوش، مخالف زياده روى هاى كنونى مشرف است.
وزارت دفاع آمريكا روز دوشنبه، پنجم نوامبر، اعالم كرده 
با  خود  ساالنه  دفاعى  گفتگوهاى  سازمان  اين  كه  بود 
تعليق  به  كشور  آن  سياسى  شرايط  دليل  به  را  پاكستان 
شنبه  سه  روز  از  مذاكرات  اين  بود  قرار  است.  درآورده 
دفاعى  عالى  مقامات  با  آمريكا  دفاع  وزير  معاون  توسط 
دوشنبه  روز  پنتاگون  سخنگوى  اما  شود.  آغاز  پاكستان 
اعالم كرد كه اين گفتگوها تا زمانى كه وضعيت سياسى 
كاندوليزا  شد.  نخواهد  انجام  نيايد  بهبود  كشور  اين  در 
رايس وزير امورخارجه آمريكا نيز گفته بود كه واشنگتن 

در كمك هاى خود به پاكستان بازنگرى خواهد كرد. 
مجهز  كشور  يك  عنوان  به  پاكستان  كه  سال 2001  از 
به سالح اتمى اعالم كرد كه در نبرد با تروريسم در كنار 
آمريكا خواهد بود تاكنون بيش از 11 ميليارد دالر كمك 
از آمريكا دريافت كرده است. «بخشى از كمك هاى ما 
به پاكستان مستقيما به مسئله مقابله با تروريسم مربوط 

مى شود. ما بايد شرايط جديد را بازنگرى كنيم.»
است.  ارتش  هزار  صد   4 تا   3 داراى  پاكستان،  دولت 
در  بوش  جورج  كرد،  كودتا  مشرف  ژنرال  كه  هنگامى 
و  ناميد  شجاع»  «مرد  را  مشرف  پرويز  ديويد»  «كمپ 
ميلياردها دالر بودجه در اختيار وى قرار داد تا در راستاى 

منافع آمريكا، با دشمان آن مقابله كند. 
 ،2007 نوامبر   11 شنبه  يك  پاكستان،  جمهور  رئيس 
تسليم  المللى  بين  و  داخلى  فشارهاى  برابر  در  سرانجام 
شد و در يك كنفرانس مطبوعاتى اعالم كرد كه پارلمان 
پاكستان روز پنج شنبه آينده منحل خواهد شد و انتخابات 

پارلمانى نيز قبل از نهم ژانويه برگزار مى شود.
سوگند  اداى  از  پيش  تا  كه  كرد  اعالم  مشرف،  پرويز 
رياست جمهورى، از سمت فرماندهى ارتش كناره گيرى 
مى كند، اما در مورد لغو وضع فوق العاده در كشور گفت 

زمان لغو وضع فوق العاده مشخص نشده است.
اظهارات  از  آمريكا،  خارجه  امور  وزير  رايس،  كاندوليزا 

جديد پرويز مشرف مبنى بر برگزارى انتخابات پارلمانى تا 
نهم ژانويه در پاكستان ابراز خرسندى كرد.

فاكتور مهم ديگرى كه در تحوالت اخير پاكستان بسيار 
مهم و حائز اهميت ويژه است، تصميم ناگهانى خانم «بى 
به  بازگشت  پاكستان،  سابق  وزير  نخست  بوتو»،  نظير 
اين كشور است. بازگشت بوتو، آن هم با حمايت دولت 
آمريكا، اين واقعيت را نشان مى دهد كه تاريخ حاكميت 
مطلق ژنرال مشرف براى دولت آمريكا خاتمه يافته است. 
بوتو،  مجبور است قدرت را با خانم  اكنون وى  بنابراين، 

تقسيم كند.
بوتو كه حزب تحت رهبرى وى (حزب مردم) بزرگ ترين 
حزب در پاكستان است، در 18 ماه اكتبر و پس از 8 سال 

تبعيد به اين كشور بازگشت. 
با  است،  بوده  پاكستان  وزير  نخست  دوره  دو  كه  بوتو 
مشرف به منظور دست يابى به توافق تقسيم قدرت، در 
آستانه برگزارى انتخابات عمومى ماه ژانويه در اين كشور، 

در حال گفتگو است.
سباستين آشر، خبرنگار بى بى سى، مى گويد ابعاد كمك 

عنوان  به  مشرف  ژنرال  كه  دهد  مى  نشان  آمريكا  هاى 
براى  اندازه  چه  تا  اسالمگرا  پيكارجويان  برابر  در  سپرى 
آمريكائيان اهميت دارد. خبرنگار بى بى سى، مى افزايد 
اظهارات كاندوليزا رايس در مورد دولت پاكستان به طور 
غيرمعمول انتقادآميز است اما لزوما به اين معنى نيست كه 
دولت اياالت متحده در آينده نزديك به اقداماتى ملموس 
عليه ژنرال مشرف دست خواهد زد كه مدت هاست او را 

از متحدان كليدى خود در منطقه مى داند.
نواز شريف، ديگر رقيب مشرف كه در عربستان سعودى 
در تبعيد است، به سرويس جهانى بى بى سى گفته است 
مشرف  ژنرال  اقدامات  عليه  سراسرى  مبارزه  يك  در 
وارد  بوتو  از  قبل  شريف،  نواز  داشت.  خواهد  شركت 
پاكستان شد كه دولت نظامى پاكستان او را بازداشت و به 
سرعت به عربستان سعودى تبعيد كرد، احتماال بازگشت 
دولت  سران  حمايت  مورد  بوتو  مانند  پاكستان،  به  وى 

آمريكا نبوده است.
سپتامبر  اوايل  پاكستان،  سابق  وزير  نخست  شريف،  نواز 
بر  داير  پاكستان  عالى  دادگاه  راى  دنبال  به  جارى  سال 
برخوردارى از حق قانونى مراجعت به كشور - كه در ماه 
اوت صادر شد - تالش كرد تا پس از هفت سال دورى 
سپتامبر،   10 دوشنبه،  روز  برگردد.  پاكستان  به  كشور  از 
هواپيماى حامل نواز شريف كه از لندن به مقصد اسالم 
اين  فرودگاه  در  بود  كرده  پرواز  پاكستان،  پايتخت  آباد، 
شهر به زمين نشست و ماموران امنيتى حاضر در فرودگاه 
شريف  خروج  از  پس  و  گرفتند  محاصره  در  را  هواپيما 

گزارش  بعد،  ساعاتى  كردند.  بازداشت  را  او  هواپيما،  از 
شد كه ماموران دولتى، شريف را به يك هواپيماى عازم 
عربستان سوار كرده و او را مجددا به تبعيد در اين كشور 

فرستاده اند.
راى  كه  است  كرده  اعالم  پاكستان  عالى  دادگاه  رييس 
آقاى  حق  خصوص  در  عالى  دادگاه  سوى  از  شده  صادر 
شريف براى بازگشت به كشور به قوت خود باقى است. 
«حق  بر  عالى  دادگاه  كه  است  معنى  بدان  تحول  اين 
طبيعى» بازگشت شريف تاكيد مى كند و با صراحت زياد 
از دولت مى خواهد تا اقدامى براى ممانعت از ورود آقاى 

شريف به پاكستان به عمل نياورد.
پا  با  شريف،  كه  است  معتقد  مشرف  پرويز  ژنرال  دولت 
دوست  كشورهاى  از  برخى  بلندپايه  مقامات  ميانى  در 
پاكستان در تعهدى كه داده موافقت كرده است تا براى 
دست كم 10 سال از كشور دور باشد و در فعاليت هاى 
سياسى شركت نكند. شريف، به دنبال كودتاى اكتبر سال 

1999 ژنرال مشرف بازداشت و به تبعيد فرستاده شد. 
شريف و حزب وى در مقايسه با حزب خانم بوتو، بيش تر 
دولت  و  دارد  گرايش  كشور  اسالمى  احزاب  به 
سعودى كه از سرمايه گزاران بزرگ در پاكستان 
و از حاميان احزاب اسالمى كشور به خصوص 
از  كه  رسد  نمى  نظر  به  است  سنى  احزاب 
تحوالت سياسى در پاكستان با حضور خانم بوتو 
و گرايش وى به آمريكا و تقابل اعالم شده از 
سوى وى با احزاب اسالمى كشور راضى باشد و 
در نتيجه ممكن است بيش ترين سعى را براى 
تسهيل بازگشت شريف به پاكستان انجام دهد.

سختى  دوران  كه  اين  وجود  با  پاكستان،  مردم 
زيادى  هاى  محروميت  و  گذاشته  سر  پشت  را 
متحمل شده اند، اما عموما هنوز اكثريت مردم 
اين كشور، از سنت هاى ارتجاعى جان سخت 
زيرا  اند.  نشده  رها  مذهبى  و  ملى  خرافات  و  تاريخى 
رهبران احزاب سياسى، تحصيل كردگان، نخبگان، ژنرال 
ها و سرمايه داران اين كشور، از عقب نگاه داشتن مردم، 

به نفع سياست هاى خود بهره بردارى مى كنند. 
شصت سال پيش، چهار قطار مملو از مسلمانان هندى كه 
قصد داشتند كشور را به سوى پاكستان، بخش مسلمان 
نشين هند ترک كنند، هرگز به مقصد نرسيدند. مسافران 
دست  به  جوان  و  پير  كودک،  مرد،  و  زن  قطارها  اين 
افراط گرايان هندو كشته شدند. اين اتفاق كه ريشه در 
جدايى  آغاز  داشت،  مسلمانان  و  هندوها  ميان  اختالفات 
هند از پاكستان بود. در جريان جدايى پاكستان از هند 12 
و  دادند  مكان  تغيير  هندو  و  سيك  مسلمان،  نفر  ميليون 

حدود يك ميليون نفر به قتل رسيدند. 
پاكستان در جنوب شرقى ايران و در همسايگى كشور هاى 
موقعيت  از  عمان،  درياى  و  هندوستان  چين،  افغانستان، 
استراتژيك حساس اقتصادى و جغرافيايى برخوردار است. 
مساحت كشور پاكستان در حدود 800000 كيلومتر مربع 
 100 حدود  در  جمعيتى  و  است  ايران)  نصف  حد  (در 

ميليون نفر دارد. 
شمال  ايالت  چهار  از  و  دارد  فدراتيو  ساختارى  پاكستان، 
است.  شده  تشكيل  بلوچستان  و  سند  پنجاب،  غربى، 

زبان هاى رسمى اردو و انگليسى هستند.
نفر  هزار   800 حدود  كه  است  اسالم آباد  كشور  پايتخت 

جمعيت دارد. دو شهر عمده  پاكستان، كراچى با 
حدود 12 ميليون جمعيت و الهور با حدود 6/5 
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هستند. اقتصاد پاكستان بيش  جمعيت  ميليون 
تر مبتنى بر كشاورزى سنتى است.

پاكستان، يكى از كشورهاى مهم توليد و صادر 
كننده فرش در جهان است. فرش پاكستان، مورد عالقه 
تاجران كشورهاى زيادى است. تاجرانى از ژاپن در شرق 
تا آمريكا در غرب، از عالقمندان و خريداران فرش هاى 
توليد  هاى  فرش  از  درصد   95 حدود  هستند.  پاكستانى 

شده در پاكستان به بازارهاى جهانى عرضه مى شود.
هدف  با  پاكستان،  در  انبوه  مقياس  در  فرش  توليد 
اين  در  گردد.  مى  بر  بيستم  قرن  اول  نيمه  به  صادراتى 
زمان فرش بافان اكثرا به پاكستان مهاجرت كردند و در 
فرش  رونق  موجب  امروز  به  تا  و  آن  از  بعد  هاى  سال 
بافى در اين كشور شده اند. برخى از نشريات پاكستان، 
مراكز فرش بافى پاكستان را به 54 منطقه ايالتى تقسيم 
كرده اند.  75 درصد كل فرش هاى توليد شده پاكستانى 
در ايالت پنجاب در شمال غرب كشور توليد مى شود و 
بين «الهور»  شكل  مثلثى  منطقه  توليد  مراكز  تر  بيش 
،«ليالپور» و «مولتان» قرار گرفته است. ديگر مراكز توليد 
فرش در اطراف پيشاور و ايالت سند قرار دارند. همچنين 
رواج  بافى  فرش  صنعت  هم  نشين  كوچ  قبايل  ميان  در 
دارد. تخمين زده مى شود كه تعداد فرش بافان و كارگران 
صنايع جنبى آن را حدود يك ميليون نفر و تعداد دار را 

حدود 300 هزار.
كارگران فرش بافى، از سنين كوچكى در مراكز مختلفى 
تحت آموزش قرار مى گيرند. هر مركز آموزشى معموال 
داراى 20 دار قالى است و ظرفيت تعليم ساالنه 30 نفر 
را دارا است. دوره هاى كارآموزى برخى با مزد و بقيه بى 
مزد مى باشند. كار آموزان معموال از نوجوانان 12 تا 15 
الزم  چابكى  و  ظرافت  داراى  تا  شوند  مى  انتخاب  ساله 

انگشتان براى بافت باشند. در كشور پاكستان، 
و  رسمى  قوانين  ظاهرا  كشورها  ديگر  همانند 
دستمزد  حداقل  و  كار  شرايط  مورد  در  مدونى 
ها  آن  اجراى  بر  تاكيدى  ولى  دارد  وجود  ها 
بافى  فرش  هاى  كارگاه  اكثر  اوال  زيرا  نيست. 
و  هستند  قانون  شمول  از  خارج  و  ها  خانه  در 
قوانين  اجراى  در  گيرى  سخت  و  تاكيد  دوما 

كار وجود ندارد.
مزد  نوع  هر  تحميل  امكان  فعلى  شرايط  در 
خصوص  به  بافان  فرش  به  كارى  شرايط  و 
نيروى  عمده  قسمت  كه  نوجوانان  و  كودكان 
وجود  دهند،  مى  تشكيل  را  صنعت  اين  كار 
ندارد. عدم پرداخت مزد يكسان در مقابل كار 

برابر به كودكان معمول است و پيش خريد كردن ساالنه 
كار فرش بافان و يا اجاره كودكان فرش باف نيز وجود 

دارد.
از سوى ديگر، مهاجرت گروه كثيرى از جمعيت افغانستان 
به پاكستان نيز باعث شده است كه در درازمدت اردوگاه 
هايى  شهرک  و  روستاها  به  تبديل  ها  آن  اقامتى  هاى 
مستقل گردند و متعاقبا مهارت اغلب آن ها در بافندگى 
باعث توجه توليدكنندگان پاكستان قرار مى گيرد. تمامى 
و  كارآمد  نيرويى  به  مبدل  حاضر  حال  در  مهاجرين  اين 
ماهر براى توليد فرش هاى افغانى گرديده اند كه در سايه 
پاكستانى،  كنندگان  صادر  هاى  توصيه  و  ها  راهنمايى 
وجود  به  افغان  هاى  فرش  براى  خوبى  بازار  توانسته 

آورند.
بيش ترين نيروى كارى كه در بافتن فرش به كار گرفته 

در  است.  كودكان  وار  برده  و  ارزان  كار  نيروى  شود  مى 
بسيارى مواقع كودكان به صاحبان فرش فروخته مى شوند 
و در  حين كار حتى آن ها را بى رحمانه به داربست فرش 

زنجير مى كنند. 
تعيين  نقش  پاكستان،  ارتش  اطالعاتى  هاى  سرويس  
سويى  از  داشتند،  طلبان  رسيدن  قدرت  به  در  كننده  اى 
در  و  پاكستان  در  مذهبى  گرايش  كه  شد  اين  به  منجر 
ساختار قدرت پايه هايش را محكم كند. در پاكستان توده  
ها براساس قوميت، زبان، قبيله، نژاد و مذهب «هويت» 
دانشگاه  در  كه  بوتو  نظير  بى  چون  نخبگانى  يابند.  مى 
هاى  خانواده  از  يكى  و  است  كرده  تحصيل  آكسفورد 
به  خود  تبليغات  در  است،  پاكستان  سرشناس  و  بزرگ 
طور مداوم به اين «هويت» تاكيد مى كند تا به اهداف 

اقتصادى، سياسى و اجتماعى خود دست پيدا كند. 
براساس بررسى ها، از 1948 تا 1959 قريب به 60 درصد 
كل بودجه كشور صرف امور نظامى مى شد. بعد از آن نيز 
اين سياست كمابيش ادامه پيدا كرده است. نيروهاى ارتش 
غيرنظامى  نخبگان  تجربه  فقدان  دليل  به  حال  عين  در 
كار  به  دولتى  نهادهاى  در  توانستند  حكومت  اداره  براى 
مشغول شوند. به ويژه آن كه اكثر سياستمداران پاكستان، 
حفظ  را  خود  موقعيت  اسالمى  هاى  آموزش   به  تاكيد  با 

مى كنند.
كه  را  حكومتى  كه  كرد  فراموش  نبايد  را  واقعيت  اين 
 1990 نيمه  و   1980 هاى  سال  اواخر  در  بوتو  بى نظير 
(آى. پاكستان  جاسوسى  سازمان  با  كرد  مى  رهبرى 
اس.آى) كه حاميان اصلى طالبان هستند، پيوند نزديك 
بعدى  يكى  كه  پاكستان  هاى  حكومت  تمام  داشت. 
و  طالبان  از  آمدند  صحنه  به  اخير  هاى  دهه  در  ديگرى 
گروه هاى مسلح اسالمى كه هسته سازمان القاعده بودند، 

حمايت مى كردند. اين حكومت ها، همواره مورد حمايت 
دولت آمريكا بودند.

اسامه بن الدن و القاعده و طالبان دست پرورده سازمان 
عربستان  پاكستان،  انگليس،  آمريكا،  جاسوسى  هاى 
رقابت  در  و  كمونيسم  رشد  با  مقابله  در  غيره  و  سعودى 
با شوروى بودند. پس از فروپاشى شوروى و از بين رفتن 
اين رقابت جهانى بين دو بلوک به اصطالح غرب و شرق، 
خشونت  اسالمى  هاى  گروه  هاى  سياست  در  تحوالتى 
طلب پديد آمد كه بخشى از اين جريانات به مخالفت با 

دولت آمريكا و برخى ديگر از دولت ها برخاستند.
اسامه بن الدن 45 ساله در هنگام موجوديت شوروى، در 
افغانستان وارد پيشاور شد و به جنگ عليه شوروى اعالم 
مخفى  پليس  هاى  سازمان  استقبال  با  كه  كرد  آمادگى 

پاكستان و آمريكا و ...، قرار گرفت.

پس از سقوط شوروى و استقالل آسياى مركزى، پاكستان 
براى  سودمند  داالن  يك  عنوان  به  را  افغانستان  همواره 
دست يابى به مراكز پررونق بازرگانى و تجارى كشورهاى 
اوضاع  وخامت  است،  نگريسته  مى  مركزى  آسياى 
اقتصادى پاكستان از اوايل دهه 1990به بعد، بدهى هاى 
(بانك  المللى  بين  مالى  نهادهاى  به  كشور  اين  هنگفت 
در  اش  ناتوانى  و  پول)  المللى  بين  (صندوق  و  جهانى) 
بازپرداخت (وام) ها، اين كشور در شرايط سخت اقتصادى 

تحت فشار قرار گرفته است.
هاى  دولت  براى  افغانستان  و  پاكستان  همه  از  تر  مهم 
غرب، به عنوان دروازه تجارت با جمهورى هاى آسياى 
مركزى، به شمار مى رود. در زمينه صادرات دسترسى به 
پاكستان  صادراتى  كاالهاى  صدور  اولى  يعنى  هدف،  دو 
به جمهورى هاى آسياى مركزى و بهره بردارى از بازار 
مصرف چند ميليونى اين منطقه و دومى كمك به صادرات 
ساير كشورهاى ديگر به جمهورى هاى آسياى مركزى از 
طريق پايانه هاى موجود در درياى عمان و ترانزيت آن 
ها از طريق افغانستان به اين جمهورى ها و بهره بردارى 
از منافع حاصله از آن مدنظر رهبران پاكستان و حاميان 

آن است.
براى مثال، اسناد زيادى منتشر گرديده است كه شركت 
يونوكال، وابسته به كارتل هاى عظيم نفتى آمريكا، طرح 
است.  كرده  پياده  منطقه  در  را  وسيعى  گذارى  سرمايه 
مبالغ  و  كرده  هزينه  دالر  ها  ميليون  تاكنون  يونوكال 
جاسوسى  هاى  سازمان  و  ارتش  و  طالبان  به  هنگفتى 

پاكستان به خصوص (آ ى.اس.آى)، رشوه داده است.
يونوكال كه دولت آمريكا حامى آن است، عالوه بر كمك 
هاى  تانك  انواع  جمله  از  جنگى  تجهيزات  مالى،  هاى 
سنگين را هم در اختيار طالبان گذاشت تا هر چه زودتر 
عام  قتل  را  يونوكال  طراحان  مدنظر  خطوط  مسير  مردم 
كنند و محيط امنى براى عبور آن به وجود آورند و طالبان، 
گام  فضايى  چنين  تامين  راه  در  سوخته)  (زمين  ايجاد  با 
هاى مهمى را برداشته بود. حاكميت طالبان در افغانستان، 
مالى،  هاى  كمك  جلب  و  پاكستان  دولت  حمايت  بدون 
اياالت  تر  مهم  همه  از  و  غرب  ديپلماتيك  و  تسليحاتى 

متحده آمريكا، هر گز امكان پذير نبوده است.
در مدت كوتاهى پس از كشته شدن ضيا الحق و روى 
با  زمان  هم  كه  پاكستان،  در  مردم  حزب  آمدن  كار 
پيروزى مجاهدين بر نيروهاى ارتش سرخ در افغانستان 
تقليد  با  پاكستان،  وقت  وزير  نخست  بوتو  نظير  بى  بود، 
جنگ  مقدم  خط  كشور  را  پاكستان  كه  الحق  ضيا  از 
هاى  كمك  بود  توانسته  و  كرده  اعالم  كمونيسم  عليه 
كشورهاى ضدكمونيست اعم از اسالمى و غيراسالمى را 
به پاكستان سرازير نمايد، رسما با يك چرخش 180 درجه 
در اولين نطق خود پس از تصدى پست نخست وزيرى، 
پاكستان را كشور «خط مقدم عليه بنيادگرايى اسالمى» 

اعالم كرد؟!
در واقع اگر پاكستان را مغز متفكر و سازماندهى و آموزش 
طالبان بدانيم، اياالت متحده را حامى بين المللى و برپايه 
بسيارى از منابع موجود حمايت مالى از طالبان به عهده 
بنابراين،  بود.  عربى  متحده  امارات  و  سعودى  عربستان 
اهميت  امپرياليستى  دول  براى  افغانستان  و  پاكستان 
اشغال  به  مستقيما  را  افغانستان  اگر  و  داشته  استراتژيك 
نظامى خود درمى آورند، در پاكستان نيز به يارى ژنرال 

هاى چكمه پوش شتافتند تا آن ها را بر سرنوشت 
غم انگيز مردم اين كشور حاكم گردانند و قلمرو 
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منافع اقتصادى، سياسى و نظامى خود 
را در اين منطقه حساس هر چه بيش 

تر گسترش دهند.
پاكستان كشورى اتمى، اما بسيار فقير است. 17 
در  دالر  يك  از  تر  كم  درآمدى  با  اهالى  درصد 
روز، روزگار مى گذارنند. پديده  عمومى اجتماعى 
روستاها  از  جمعى  كوچ  پاكستان،  در  دوره  اين 
حلبى  از  كمربندى  شهرها  دور  شهرهاست.  به 
 آبادها كشيده شده است. برخى از كودكان فقير 
راهى مدارس دينى مى  شوند تا گرسنه نمانند، 
و  طلب  جنگ  مذهبى  هاى  فرقه  سربازان  به 

خشونت طلب تبديل مى شوند.
داران  زمين  طوايف،  سران  را  كشور  نخبگان 
داران  سرمايه  تجار،  رتبه،  عالى  افسران  بزرگ، 
منصب  صاحب  كردگان  تحصيل  و  شهرى 
در  پاكستانى،  دهند. «دموكراسى»  مى  تشكيل 

واقع توزيع قدرت در ميان اين قشر است.
پاكستان  در  سياسى  بى  ثباتى  ترتيب،  بدين 
اسالمى  هاى  فرقه  رشد  و  داشت  خواهد  تداوم 
غرب  ناتوانى  يافت.  خواهد  ادامه  چنان  هم  نيز 
از  براى  افغانستان،  در  آمريكا  سردمدارى  به 
ساختارهاى  تغيير  و  طالبان  باقيمانده  بردن  بين 
و  سكوالر  آراى  و  افكار  با  كشور  اين  اى  پايه 
در  ناامنى  تداوم  طلب،  برابرى  و  خواه  آزادى 
نزديكى  در  كه  معناست  اين  به  كشور،  اين 
براى  مناسبى  رشد  موقعيت  پاكستان،  مرزهاى 
«بنيادگرايان اسالمى» و ميدان مانور براى آنان 

وجود داشته باشد.
در  شراكت  معامله  حالت  بهترين  در  اكنون 
بوش  عمده  گزينه  مشرف  و  بوتو  ميان  قدرت 
عليه  آمريكا  جنگ  در  كه  است  متحدى  براى 
و...،  «دموكراسى»  «تروريسم»،  «القاعده»، 
نقشى محورى دارد. اما اين كه اين طرح براى 
آينده تحوالت دموكراتيك در پاكستان و مردم 
نه  مسئله  اى  نه،  يا  است  مفيد  هم  كشور  اين 
چنين  در  بنابراين،  است.  جانبى  و  مهم  چندان 
يابد  مى  تغيير  ها  مهره   جاى  فقط  معامله اى، 
و  اجتماعى  سياسى  اقتصادى،  ساختارهاى  و 
بوروكراتيك  نهادهاى  قدرت  ويژه  به  فرهنگى، 
دولتى و نظامى به طور عمده دست نخورده باقى 

مى ماند.
و  رياكارى  از  ديگرى  نوع  پاكستان،  واقعه 
و  كشور  اين  در  آمريكا  نظر  مورد  دموكراسى 
خود  كه  هايى  ژنرال  توسط  تروريسم  با  مبارزه 
عامل فساد و سركوب و رعب و وحشت و ترور 
هستند را هر چه بيش تر به نمايش مى گذارد. 
هر چند كه چهره خانم بى نظير بوتو، در مقام 
رياست جمهورى و يا نخست وزيرى پاكستان، 
نسبت به قيافه خشن ژنرال ها قابل تحمل تر 
وى،  دورانى  كه  كرد  فراموش  نبايد  اما  است، 
افغانستان  در  طالبان  اصلى  حاميان  از  يكى 
هياهوى  و  جنجال  اين  ميان  در  بنابراين،  بود. 
ميليتاريستى ژنرال مشرف و دموكراسى خواهى 
بى نظير بوتو، صداى طبقه كارگر و مردم آزادى 
خواه و برابرى طلب و سكوالر پاكستان به جايى 

نمى رسد.

در شرايطى كه طبقه كارگر ايران براى دستمزدهاى معوقه، 
عليه اخراج سازى ها، عليه خصوصى سازى ها و عدم امنيت 
شغلى و براى آزادى دستگيرشدگان كارگرى مبارزه مى كند. 
پيكان  نوک  ايران  كارگرى  جنبش  فعالين  كه   شرايطى  در 
مبارزاتى خود را متوجه دفاع از حقوق كارگران و تشكل يابى 
كارگران كرده اند و در اين راستا انواع كميته هاى كارگرى 
بوجود آمده است، در شرايطى كه طبقه كارگر ايران در شرايط 
آن  در  برد،  مى  بسر  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  سخت 
نروژ،  در  شمالى،  اروپاى  كشورهاى  از  يكى  در  دنيا،  گوشه 
6 ساعت كار روزانه را در كارخانه توليدى شير پاستوريزه به 

مرحله آزمايش مى گذارند. 
است،  نروژ  روزنامه  پرتيراژترين  كه  پوستن  آفتن  روزنامه 
روز يكشنبه 23 سپتامبر 2007 طى گزارشى،  پروژه كاهش 
در  پاستوريزه  شير  كارخانه  در  قبل  ماه  پنج  كه  كار  ساعات 
است  شده  شروع  تروندهايم  شهر  حومه  در  هيمدال  شهرک 
از  نفر   170» مى نويسد  و  كرده  توصيف  آميز  موفقيت  را 
از  كشور  شركت  بزرگترين  اين  مديره  هيئت  و  مستخدمين 
اين كه تاكنون ساعات كار كوتاه تر روزانه را مورد آزمايش  
خود  گزارش  مذكور  روزنامه  هستند».  خشنود  اند،  داده  قرار 
را با مصاحبه با كارگرانى كه در اين كارخانه كار مى كنند، 

ادامه مى دهد.
داشتن  آنان  كه  است  اين  شوندگان  مصاحبه  اشتراک  نقطه 
وقت كافى بعد از كار را براى رسيدگى به امور خانوادگى و 
روابط اجتماعى ارزشمند دانسته و معتقدند كه مى توان همان 
 6 در  كيفيت  همان  با  دهند  مى  انجام  در 7،5  كه  را  كارى 
ساعت كار هم تحويل دهند بدون اينكه اساس كار كه عبارت 
باشد از توليد فرآورده هاى شير مانند پنير و كره  و تحويل 

دادن آن ها با فروشندگان دچار وقفه اى گردد. 
كارگران محقند تا مزاياى 6 ساعت كار در روز را ارج نهند. 6 
ساعت كار با حقوق كامل. اما اين طرح 6 ساعت كار روزانه 
كه با توافق كارفرمايان آن كارخانه توام بوده است اين سئوال 
را بوجود مى آورد كه چگونه است كه سرمايه داران و هيئت 
مديره آن شركت به كاهش ساعات كار روزانه به 6 ساعت 
رضايت داده اند؟ آيا اين رضايت هيئت مديره از انسان دوستى 

آنان نشات مى گيرد؟ 
در  زمينه  اين  در  محققان  تحقيقات  سپس  و  آزمايش  اين 
جريان است و فعال ادامه پيدا مى كند، زيرا كه  اين پروژه 
هنوز به  پايان نرسيده است. ولى از زاويه كارفرما اين نتايج 
بيشتر  فراغت  اوقات  نه  و  است  ارزشمند  كه  است  تحقيق 
كارگر براى رسيدگى به امورى كه كارگران مى خواهند به آن 
بپردازند. نتايج تحقيقات نشان مى دهد كه: اوال درصد غايبين 
كه  حالى  در  است  بوده  درصد  هشت  امسال  بيمارى  بعلت 
پارسال همين مواقع 10،4 درصد بوده است. دوما هزينه ها 6 
درصد از بودجه اى كه تعيين شده بود پايين تر است، سوما 
2500 ساعات اضافه كارى كمتر شده است و چهارما مهارت 

در تحويل دادن كماكان مثل گذشته خوب است. 
شكل  هم  آن  و  دارد  اشاره  هم  ديگرى  نكته  به  گزارش  اما 
افزايد:  مى  گزارش  است.  كارگران  استراحت  زمان   مدت  و 
«قبال يك مدت زمان معين  براى صرف نهار وجود داشت 
كه در خالل آن ماشين ها خاموش مى شدند. در طول روز 

وجود  مختلف  فواصل  در  هم  مدتى  كوتاه  هاى  استراحت 
جهت  استراحت  شكل  اين  از  كارگران  حاال  است.  داشته 
كسب 6 ساعت كار در روز با همان حقوق، چشم پوشى كرده 
اند. استراحت به شكل شيفتى تبديل شده است تا ماشين ها 

بتوانند تمام روز روشن بمانند و كار كنند». 
كاهش  به  كارفرما  است.  نهفته  باال  نكته  در  موضوع  اساس 
ساعات كار روزانه تا 6 ساعات رضايت مى دهد اما از سوى 
ديگر شدت كار را  افزايش مى دهد. اين جا الزم است كه 
سر  از  كارفرما  و  دار  سرمايه  كه  شود  مكث  نكته  اين  بر 
انساندوستى شان نيست كه در اين مورد مشخص به كاهش 
ساعات كار كارخانه تا 6 ساعات رضايت داده اند. بلكه آنان 
زمينه   اين  در  را  الزمه  تحقيقات  بينند،  مى  را  خود  چرتكه 
انجام مى دهند و حساب ضرر و نفع خود را مى نمايند، سپس 
با پروژه كاهش ساعات كار به 6 ساعت در روز، موافقت يا 

مخالفت مى نمايند. 
در اين مورد مشخص مورد بحث، كارفرمايان و هيئت مديره با 
دست كارى زمان استراحت كارگران و تغيير شكل استراحت، 
توانسته اند به اهداف خود برسند. در گذشته قبل از اين پروژه 
كارگران مدت  زمان مشخصى را به استراحت و صرف نهار 
مى پرداختند. در آن زمان مشخص تمام ماشين ها  خاموش 
جبران اين  براى  اكنون  متوقف مى شد. اما  مى شدند و كار 
اين  به  را  استراحت  و  اند  آمده  روزانه،  كار   ساعات  كاهش 
مجبورند  كارگران  و  اند  داده  تغيير  را  بوده  رايج  كه  شكل 
كه به صورت شيفتى  به استراحت بپردازند و ماشين ها در 
زمان استراحت كارگران هم در حال كاركردن باشند. با اين 
حساب با كاهش ساعات كار از 5،7 ساعت به 6 ساعت در 
اهداف  به  كماكان  و  كرد  نخواهد  ضررى  دار  سرمايه  روز 
خود مى رسد. در واقع امر علت رضايت دادن هيئت مديره 
كارخانه شير پاستوريزه در اين جا نهفته است و نه دلسوزى 
به حال كارگران يا دفاع از داشتن اوقات فراغت بيشتر براى 

كارگران. 
اما با وصف اين كارگران بر افزايش شدت كار آگاهند، ولى 
اكثر كارگران از پروژه كاهش ساعات كار  استقبال كرده اند. 
كنفدارسيون سراسرى اتحاديه هاى كارگران نروژ (ال.او)  و 
نيز مدت زمان طوالنى  است كه براى 6 ساعت كار در روز 
مبارزه مى كند و شعار 6 ساعات كار در روز يكى از شعارهاى 
روز آنان است كه حتى به موضوع كنفدراسيون در سال 2009 
تبديل مى كنند تا حداقل بتوانند در شركت ها و كارخانه هاى 
توليدى اين طرح 6 ساعات كار در روز را به مرحله اجراء در 
آورند و در پروسه زمان آنرا  به بخش هاى ديگر مثل بخش 

خدمات تسرى دهند. 
دستاوردهاى  از  يكى  آينده  در  روز  در  كار  ساعات   6 تثبيت 
بغير  روز  در  كار  ساعات   6 مزاياى  است.  كارگران  مبارزاتى 
براى  خويش  فراغت  اوقات  از  توانند  مى  كارگران  اينكه  از 
استفاده  خويش  اجتماعى  زندگى  و  خانواده  به  مربوط  امور 
كنند، مى توانند بهتر به مسئله ارتقاء و باال بردن دانش خود 
خواهند  اختيار  در  را  بهترى  وقت  كه  زيرا  نمايند  رسيدگى 

داشت. 
يكى ديگر از مزاياى 6 ساعات كار اينست كه سطح 
مردم  و  آورده  پايين  بشدت  را  كشور  در  بيكارى 

موردى از جنبش 6 ساعت كار روزانه
 و وضعيت ناموزون طبقه كارگر تحت نظام سرمايه دارى

بهروز ناصرى 
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بيشترى را به اشتغال در مى آورد. مثال مكانى 
مثل بيمارستان كه ضرورتا بايد 24 ساعته باز 
چهار  با  و  شود.  شيفته  چهار  تواند  مى  باشد، 
برابرى  پرسنل دو  تعداد  بيمارستان به  شيفته شدن يك 
نياز  خواهد بود. 6 ساعات كار روزانه بويژه براى مادرانى 
كه تنها و يا با فرزندانشان زندگى مى كنند از اهميت ويژه 

ترى برخوردار خواهد بود. 
***

خواست كاهش ساعات كار روزانه يكى از قديمى ترين 
مطالبات مبارزاتى طبقه كارگر است كه قدمت آن همزاد با 
انكشاف سرمايه دارى است. كارگرانى كه در اوان سرمايه 
دارى 18 ساعت تحت طاقت فرساترين شرايط كار كرده 
اند تنها مزدى دريافت داشته اند كه زنده ماندن آنان را 
براى كار سرمايه دارانه تضمين كنند. مبارزات كارگران 
را  خمى  و  پيچ  پر  راه  روزانه  كار  ساعات  كاهش  براى 
پيموده است. كارگران براى كسب مطالبه اشان زندانى ها 
كشيده اند و خون ها داده اند. اين دقيقا مبارزات كارگران  
بوده است كه پروسه كاهش ساعات كار روزانه را  از 18 

ساعات به 7 و 6 ساعات در روز تقليل داده است. 
در نروژ تاريخ هاى كه كاهش ساعات كار روزانه رسما 

ثبت شده اند به قرار زير است: 
1919: 8 ساعات كار در روز بمرحله اجراء در مى آيد، 48 

ساعات در هفته 
1976: 40 ساعات كار در هفته 

1986: 37 ساعات و نيم كار در هفته
نوزده  قرن  اواخر  از  نروژ  در  كارگران  مبارزاتى  تاريخ 
بتوان  كه  اينست  از  تر  جانبه  همه  و  مفصل تر  تاكنون 
اين،  وجود  با  اما  پرداخت.  آن  به  كوتاهى  مقاله  يك  در 
نكاتى كه قابل ذكرند اينست كه تمام دستاوردهايى كه 
اين جامعه در پروسه زمانى كسب كرده است، از كاهش 
ساعات كار روزانه تا رفاهى كه شهروندان جامعه به آن 
نائل آمده اند و تا آزادى هاى سياسى و اجتماعى، مهر 
اثر  در  كه  كارگرانى  دارد.  خود  بر  را  كارگران  مبارزات 
شده  تبديل  جامعه  در  قدرتى  اهرم  به  شان  يابى  تشكل 
بودند كه توانستند دستاوردهاى ارزشمندى داشته باشند. 
بحث كنونى راجع به يكى از كشورهاى شمال اروپاست. 
كشورى كه اوال صنعتى محسوب مى شود و دوما دولت 
شناخته  هاى  دولت  از  يكى  آن  دمكرات  سوسيال  رفاه 
شده بعد از جنگ جهانى دوم است. اين مشخصات كمك 
مى كند تا وضعيت عمومى ترى  كه جنبش كارگرى اين 
كشور در آن قرار  داشته عينى تر مورد بررسى واقع شود. 
در يك بررسى مقايسه اى چنين نكاتى از آن جا اهميت 
مى يابند كه جنبش كارگرى نروژ وضعيتى تماما متفاوت 
است.  كرده  طى  را  ايران  كارگرى  جنبش  وضعيت  با 
كشورهاى  در  اوال  كه  اينست  است  مطرح  كه  سئوالى 
پيشرفته سرمايه دارى كه صنعت در حد اعالى خود رشد  
تكنولوژى  و  دارد  ادامه  كماكان  رشد  اين  و  است  كرده 
جانشين كارگر شده است به شيوه اى كه وقتى در صد 
سال قبل كارخانه اى با 250 كارگر مى چرخيد، امروزه 
تنها به 50 كارگر احتياج دارد، در همان حال كه مى دانيم 
آيد  مى  بدست  كارگران  كار  قبل  از  دار  سرمايه  سود 
(سرمايه متغيير) و نه ماشين آالت (سرمايه ثابت)، پس 
چگونه دولت ها و سرمايه داران عليرغم اين كه ظاهرا 
كه  اصالحات  بعضى  به  تن  ولى  شوند  هم  خورده  ضرر 

منجر به رفاه عمومى شود مى دهند؟ 
در  اين رابطه طرح چند موضوع حائز اهميت است: اول 

ديدن  و  مشخص  كارخانه  يك  از  تحليل  آوردن  بيرون 
است.  آن  از  جزء  يك  تنها  كارخانه  كه  سيستمى  كامل 
يعنى مشاهده سرمايه دارى در كليت خود  در كشورهاى 
و  دولت  نقش  و  رابطه  دوم  دارى،  سرمايه  پيشرفته 
يك  به  سوبسيدها  و  ها  وام  ارائه  با  رابطه  در  بانك ها 
واحد توليدى، و سوم و شايد يكى از مهم ترين مشخصه 
سرمايه دارى در كشورهاى پيشرفته «صدور سرمايه» به 
كشورهايى كه نيروى كار ارزان دارند. واقعيت اينست كه 
كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته و از جمله نروژ هم با 
خام  مواد  نظر  از  ولى  فقير  كشورهاى  به  سرمايه  صدور 
غنى، سودهاى نجومى و سرسام آورى را كسب مى كنند 
كه مصرف كردن تنها چند درصد از اين سود در كشور 
مردم  براى  زندگى  متوسط  استاندارد  تواند  مى  مربوطه 
توليدى و غيره  اين جوامع ايجاد كند و يا شركت هاى 
مشاهده  زاويه  اين  از  دهد.  قرار  خود  الحمايه  تحت  را 
مى شود كه نه تنها عجيب نيست كه هيئت مديره شركت 
شير پاستوريزه با پروژه آزمايشى 6 ساعت كار مخالفت 
ننمايد بلكه آن را عملى هم بداند. آنان ضررى را متحمل 
نمى شوند و كاهش ساعات كار روزانه را با تشديد پروسه 

كار جبران مى نمايند. 
با اين حال كاهش ساعات كار روزانه به 6 ساعت قابل 
مسئله  داد.   ادامه  را  مبارزه  آن  براى  بايد  و  است  دفاع 
تثبيت  روزانه  كار  ساعات   6 كه  شرايطى  در  كه  اينست 
شد اما پروسه كار با شدت بيشترى در حال انجام شدن 
باشد، آن وقت مبارزات كارگرى هم بر ضرورت و لزوم 
كاهش شدت كار  متمركز خواهد  شد و براى آن راه حل 

مناسبى پيدا خواهند كرد. 
***

حال  در  نروژ  در  دنيا،  از  اى  گوشه  در  كه  شرايطى  در 
آزمايش 6 ساعات كار روزانه هستند، در ايران، طبقه كار 
كند.  مى  زندگى  و  كار  شرايط  ترين  فرسا  طاقت  تحت 
تعرضات سرمايه داران و دولت اسالمى حافظ سرمايه به 
كار و زندگى كارگران، شرايطى را بوجود آورده است كه 
كارگران در مرحله اول براى همان خواستى مبارزه كنند 

كه مورد تعرض واقع شده است. 
طبقه كارگر ايران عليرغم رزمندگى اش در مبارزه براى 
مطالباتش، هنوز فاقد آن تشكل توده اى و طبقاتى است 
سياسى،  هاى  عرصه  در  سراسرى  سطح  در  بتواند  كه 
طبقاتى خود  اقتصادى و اجتماعى كشور مهر سياسى و 
را حك كند و براى تدوين قانون كار انسانى و سراسرى 
و همچنين قوانين  كل كشور دخالتگر و نقش اصلى  را 

ايفاء كنند. 
در  شرايطى كه كمر كارگران ايران در شرايط اقتصادى 
خانواده  براى  نميرى  بخور  نان  درآوردن  براى  و  ايران 
انترناسيوناليستى  وظايف  است،  شده  خم  فرزندانشان  و 
اشكال  به  مختلف  كشورهاى  در  تا  مى كند  ايجاب 
گوناگون همبستگى تشكل هاى كارگرى و احزاب مترقى 
و چپ و راديكال و حمايت مادى و معنوى از كارگران 

ايران را جلب كنيم. 
هاى  كشورى  با  ايران  كارگران  مبارزه  و  زندگى  سطح   
پيشرفته متفاوت است. مصائب و معضالتى كه كارگران  
ايران با آن  دست به گريبان هستند، الزاما مسائلى نيست 
كه كارگران كشورهاى پيشرفته با آن مواجه اند. اگر ريشه 
مصائب يكى باشد ولى در سطح روبناى تفاوت ها قابل 
مشاهده اند. بخش زيادى از سود سرمايه از كشورهايى 
مى آيد كه نيروى كار ارزان و مواد خام و زيرزمينى فراوانى 

دارند. اقتصاد سرمايه دارى در كشورهاى پيشرفته آشكارا 
متكى به قدرت و چاپلوسى است. حصول سودهاى كالن 
از كشورهاى تحت سلطه پايه و اساسى است كه دولت 
هاى سرمايه دارى از جمله نروژ درصدد حفظ و نگهدارى 
از آن هستند. حتى تحركات باصطالح بشردوستانه كه از 
جانب دولت ها روى مى دهد الزم است تا از اين زاويه 

اقتصادى و سياسى نگريسته شود. 
آن زمان كه كارگران ايران به تشكل سراسرى و طبقاتى 
و  كوتاه  هاى  برنامه  نيز  كارگران  آيند،  نائل  خويش 
درازمدت خود را در رابطه هاى مختلف براى كل جامعه 

ارائه خواهند داد. 

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

اگر مايليد جهان امروز را از 
طريق پست الكتريكى دريافت 
داريد،آدرس خود را براى ما 

ارسال كنيد.

صرفا  كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشريه  اين  براى 

چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر 

ماخذ آزاد است.
با  جهان   امروز   *مسئوليت مطالب 
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با 
نام جهان امروز امضا شده باشد، موضع 

رسمى نشريه است.
كوتاه  و  ويرايش  در  امروز  جهان   *
اين  است.  آزاد  رسيده  مطالب  كردن 
نويسنده  اطالع  به  چاپ  از  قبل  امر 

مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
فارسى"  تاِيپ مى شود و حداكثر سقف 
سايز  با  آ4  صفحه  سه  ارسالى  مطالب 

13 است.
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انگلس در "مسئله  مسكن" به سال 1872 نوشت: "طبقه  
كارگر در مساكن بد، بسيار شلوغ و غيربهداشتى زندگى 
مى كند. ... براى پايان دادن به مسئله  كمبود مسكن تنها 
طبقه   استثمار  كمال  و  تمام  نابودى  دارد:  وجود  راه  يك 

كارگرى و ستمگرى عليه آن توسط طبقات حاكم."(1)
در 135 سالى كه از صدور اين حكم مى گذرد صف بسيار 
خرده  "انساندوست"،  اصطالح  به  بورژواهاى  از  طويلى 
بورژواها و نمايندگان آنها طرح ها داده و اقدام ها كرده اند 
تا بلكه مشكل كمبود مسكن در جامعه را حل كنند، اما 
حال  به  همچنان  گوناگون،  نسبت هاى  در  معضل،  اين 
تنها  نه  مسكن  چون  است؟  چنين  چرا  است.  باقى  خود 
كاالست، بلكه منبع درآمد يك قشر از بوژوازى است كه 
از طريق اجاره مى زيند. كسى كه دست به ريشه  مالكيت 
آشكار  مسئله  اين  و  ندارد  را  مشكل  اين  حل  توان  نبرد 
"تقدس"  بورژوازى  خرده  اقشار  و  بورژوا  طبقه   كه  است 

مالكيت را خدشه دار نخواهند كرد.
انقالب  از  بعد  است.  تناقض  پر  نظام  يك  سرمايه دارى 
كشورهاى  در  كارگرى  جنبش  شدن  راديكاليزه  و  اكتبر 
درست  با  كوشيدند  بناچار  ممالك  اين  بورژوازى  غربى 
كردن "خانه هاى اجتماعى" يا  خانه هاى شهردارى ها و 
نيز دادن وام مسكن و امكانات ديگر طبقه  كارگر را مالك 
كرده و او را در حفظ سيستم كاپيتاليستى سهيم گردانند. 
صدها عامل در خود سيستم دخالت نمود و ريسيده هاى 
او را پشم كرد. بحران مسكن موجود در اياالت متحده، 
كه اقتصاد دنياى سرمايه دارى را در آستانه  ركود و بحران 
قرار داده، تنها يكى از مهم ترين عامل هاى دخالت كننده 

است (2). 
امروزه در غرب شاهديم كه صف طويلى از بى مسكنان، 
غير  موقت،  مساكن  در  پذيران،  آسيب  و  كودكان  شامل 
بهداشتى و شلوغ زندگى مى كنند و جناح راست با كاستن 
از بيمه هاى اجتماعى اين صف را دراز تر و مدت انتظار 
را طوالنى تر كرده  است. يك جمعيت چند ميليونى نيز 
واقع  در  كه  مى زيند  خود"  "خانه هاى  اصطالح  به  در 
ممكن  آن  هر  و  هستند  آنها  مالك  بانكدار  سرمايه داران 
افتاد،  اتفاق  متحده  اياالت  در  آنچه  نظير  بحرانى،  است 
برسد و بر اساس قانون بورژوازى مامورين تخليه برسند و 

آنها را به صفوف گروه اول برانند.
طبيعى است كه اگر بورژواها و نمايندگانشان در دنياى به 
نام "پيشرفته " سرمايه دارى قادر نشده اند مشكل مسكن را 
حل كنند، بورژواى عقب افتاده  ايرانى، كه براى سركوب 
اينكار  به  قادر  كرده،  خوش  جا  آخوند  عباى  زير  كارگر 
مسكن  مشكل  كه  است  معنا  بدان  امر  اين  بود.  نخواهد 
طبقه  كارگر (و نه لزوما تك كارگرها) در اين نظام حل 
نخواهد شد. با اينحال به قدرت تالش، مبارزه و رويائى 

مى توان اين معضل را كاهش داد.

 كاهش مشكل مسكن در شرايط كنونى
چپ  زاويه   از  آن  ناشى  مشكل  كاهش  و  مسكن  بحث 
برنامه ها ى  در   - عمدتا  آنهم  و   - اختصار  به  و  بندرت 

اشاره  مورد  كمونيست -  و  چپ  احزاب  بعضى  مطالباتى 
قرار گرفته است.  با توجه به اين زمينه  آنچه در زير مى آيد 

فقط دعوتى به مباحثه مى تواند باشد و بس. 
"بد  و  مسكنى"  "كم  ريشه   گفت  انگلس  كه  هماننطور 
مسكنى" در نظام سرمايه دارى است و حل آنهم با نابودى 
اين نظام ممكن است. در حال حاضر سيستم سرمايه دارى 
بالفعل در  بطور  ايران  جمله در  دنيا و از  كجاى  هيچ  در 
كمونيست  و  سازمانيافته  كارگران  توسط  سقوط  خطر 
بخشيدن  انسجام  براى  تالش  عين  در  بايد  پس  نيست. 
در  جمله  از  مطالباتى،  مبارزات  كارگران  كمونيسم  به 
براى  مبارزه  برد.  پيش  به  فعاالنه  نيز  را  مسكن،  زمينه  
كاهش مصيبت مسكن، نظير مبارزه عليه استثمار و ستم 
سرمايه دارى، بطور روزانه جريان دارد. چرا؟ چونكه داشتن 
داشتن  خواست  و  است  ضرورى  بقا  حفظ  براى  مسكن 
مسكن مناسب يك مطالبه  بسيار قوى در بين كارگران 
و ساير اقشار فاقد مسكن است. فعالين طبقه  كارگر براى 
كاهش معضل مسكن و گام بردارى در مسير حل آن اين 
مسايل  دهند.  سازمان  را  مبارزه  اين  كه  دارند  را  امكان 
خود  مسكن  مسئله   به  مربوط  گوناگون  عرصه هاى  و 
يك  است.  تشكل  ايجاد  براى  ميدان  و  موضوع  بهترين 
چنين تشكل محتملى مى بايست علنى باشد و بتواند از 
قانونى  و  ادارى  مقررات  و  سياست ها  اجتماعى،  امكانات 
كه  باشد  طورى  بايد  بهره گيرى  اين  گيرد.  بهره  موجود 
نسبت به دولت حافظ سرمايه در ايران و قوانين و مقررات 
دستآوردهاى  و  نكند  ايجاد  توهمى  آن  ادارى  سيستم  و 
نوشته  كارگران  متشكل  قدرت  حساب  به  تماما  احتمالى 
شود. سازمان تشكل بايستى طورى باشد و نظارت توده  
اعضا بر آن بايد چنان باشد كه تشكل در  درون سيستم 
برابر  در  افرادش  و  نشود  حل  كشور  فاسد  سراپا  ادارى 
براى  باشند.  داشته  را  مقاومت  بيشترين  تهديد  و  تطميع 
اينكار ضرورى و بلكه حياتى است كه تشكل به مجمع 

عمومى منظم متكى گردد. 

تشكل
طبعا براى ايجاد هر تشكلى بايد يك دوره  آمادگى را در 
يارگيرى، بررسى مسئله و گرد  نظر گرفت. در اين مدت 
آوردن اطالعات انجام مى گيرد. در اين پروسه است كه 
و  بزنند  را  تشكلى  نوع  چه  كه  مى گيرند  تصميم  فعالين 
دوره  اين  در  شوند.  بكار  دست  آن  ايجاد  براى  وقت  چه 
كمونيست  و  چپ  احزاب  و  سازمان ها  جمعى  رسانه هاى 
مى توانند در زمينه  پخش اطالعات مربوط به مسكن در 
در  شده  عمل  چاره هاى  راه  نيز  و  كشورها  ساير  و  ايران 
آن كشورها فعالين را كمك نموده و توده ها را به پيوستن 
به فعالين و دست زدن به اقدام عملى در اين راه تشويق 
مى توانند  نيز  بعدى  مراحل  در  رسانه ها  اين  طبعا  كنند. 

نقش بسيار موثرى بازى كنند.

تشكيلش  براى  مى شود  امروز  همين  كه  سازمانى  اولين 
كه  است  مسكنان  بى  و  اجاره نشينان  تشكل  كوشيد 

معتقدند مسكن يك حق است و دولت بايد آنرا برايشان 
داشتن  كه  بدانند  بايد  احتمالى  پيشقراوالن  كند.  تامين 
جمهورى  قانون  اصل 31  در  "حق"  يك  بعنوان  مسكن 
اصل  اين   .(1) است  گرفته  قرار  تصريح  مورد  اسالمى 
بدون شك زير فشار راديكاليسم دوره  مبارزات توده ئى و 
انقالب سال هاى 67 - 56 به اين حكومت تحميل شده 
است.  مانده  كاغذ  روى  ديگر  قوانين  از  بسيارى  مثل  و 
اما همين كلمات بر كاغذ مانده مى تواند وسيله ئى براى 
پيشبرد مبارزه در جهت تامين مسكن مناسب گردد. پيدا 
كردن اين قوانين و استفاده از آنها يكى از كارهاى اين 
مى تواند  مناسب  مسكن  تعريف  باشد.  مى تواند  تشكل 
يكى از كارهاى آن باشد. دولت بايد مسكن را تامين كند 
و يا اجاره را با توجه به ميزان درآمد خانواده ها بپردازد. اين 

امر در غرب متداول است. 
تحقق خواست "تامين مسكن مناسب" را مى توان بعنوان 
در  دستاوردهائى  كسب  تا  اما  كرد.  انتخاب  اصلى  هدف 
آن مسير مى توان كارهاى ديگرى را انجام داد. همانطور 
كه اشاره شد يك قشر از سرمايه داران اجاره  دارند. اينها 
و  بوده  نيروها  محافظه كارترين  جزء  دنيا  جاى  همه  در 
براى چپاول مستاجران خود خواهان قطع هرگونه كنترل 
– از جمله كنترل دولتى – بر كار خودند. اينها هميشه 
براى گذراندن قوانينى پافشارى مى كنند كه براى حفظ 
حكم  اعمال  يا  و  آن  اخذ  و  اجاره  ازياد  مالكيت،  حرمت 
مهار  بشمارد.  مجاز  را  خشونتى  اعمال  گونه  هر  تخليه 
اينان، كاهش اجاره و يا جلوگيرى كردن از ازياد آن فراتر 
از ميزان تورم، مجبور كردن اينان به تعمير و بهبود مداوم 
وضع خانه مى تواند هدف ديگر چنين تشكلى باشد. زنان 
خود  ويژه   تشكل  مى توانند  نشين  اجاره  كارگر  مردان  و 
مسكن  كه  شهرها  حاشيه   محالت  در  باشند.  داشته  را 
عليه  مى توان  است  زحمتكش  و  كارگر  مردم  ميليون ها 
حمله  مامورين رژيم براى تخريب خانه ها سازمان يافت و 
در عين حال براى براى بهبود شرايط زيستى، آموزشى، 
بهداشتى و امنيتى محالت كوشيد. بى خانمان ها (كارتن 
شوند.  حمايت  تشكل  يك  توسط  مى توانند  خواب ها) 
طبعا در اين مورد مى توان به امكان پذير بودن تشكالت 
بيشترى اشاره كرد. آنچه براى چنين تشكالت محتملى 
حياتى است اينست كه هميشه در جهت اهدافى بكوشند 
زيادى  بار  هيچوجه  به  و  شده اند  متشكل  آن  براى  كه 
مسير  همين  در  آنها  نگذارند.  خود  سازمان  دوش  بر 
با  ارتباط  بودن  بخش  فايده  و  پذيرى  امكان  مى توانند 
با  مى توانند  آنها  بسنجند.  را  ديگر  كارگرى  تشكل هاى 
و  اجاره داران  مامورين،  ادارى،  مقررات  قوانين،  شناخت 
ميزان مستغالت آنها، زمين خواران، بساز بفروش هائى كه 
با ساختن خانه هاى ناامن به جنايت مشغولند، شركت هائى 
كه از همان ابتداى خاكبردارى شروع به دزدى مى كنند، 
و شناخت عاملين فساد مالى  و غيره بر توان تاثيرگذارى 
خود بيافزايند و به هنگام تغيير تناسب قوا به نفع كارگران 

آن اقدامات فورى و الزمى را در دستور بگذارند 
كه شرايط اجازه  پرداختن به آنها را مى دهد. در 

بختك مسكن و راه هاى مقابله با آنبختك مسكن و راه هاى مقابله با آن
فريدون ناظرى (بخش دوم) (بخش دوم)
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مصادره   توجهى  قابل  برج هاى  و  آپارتمان ها  و  زمين ها  انقالب  دوره  
انقالبى شدند، ولى هيچ نظمى و برنامه ئى بر آن اقدامات ناظر نبود. 
چنين  مى تواند  مسكن  امر  در  متخصص  كارگرى  تشكل  يك  وجود 

نقيصه ئى را، در يك برآمد احتمالى، برطرف سازد.

ممكن است در همين ابتداى بحث پرسش هائى پيش آيد:

هم اكنون تالش گسترده ئى در ميان كارگران براى ايجاد تشكل توده ئى وجود 
دارد كه بدرستى اولويت نخست طبقه  كارگر است. آيا اختصاص بخشى از انرژى 
كارگران فعال به مسئله  مسكن نيروها را پراكنده نخواهد كرد؟ اين بحث معتبرى 
است كه بايد جواب بگيرد. در اينجا بايد روشن كرد كه آيا همه  زنان و مردان 
كارگرى كه در تشكل هاى موجود متشكل ا ند آن چنان مشغولند كه نمى توانند 
به كار ديگرى بپردازند؟ (4) آيا همه  زنان و مردان كارگرى كه مى توانند وارد 
براى  متشكل ا ند كه  شوند در سازمان هائى  مورد مسكن  سازماندهى در  عرصه  
ايجاد تشكل توده ئى كار مى كنند؟ قطعا جواب پرسش اخير منفى است. شركت 
در فعاليت اولى با درجه ئى از خطر مواجه است كه هر شخص بالقوه فعالى ممكن 
است به استقبال آن نرود. به نظر نمى رسد كه شركت در فعاليت دومى خطرى 
در بر داشته باشد. به اين اعتبار سهيم شدن در فعاليت مربوط به مسكن خود 
مى تواند ميدانى براى تربيت نيروهائى باشد كه بتوانند در مراحل بعدى به انواع 

ديگرى از مبارزات روى آورند. 
 

شركت هاى تعاونى مسكن
بر طبق اطالعات موجود در ايران بيش از 15 هزار  شركت تعاونى مسكن در 
ايران وجود دارد. به نظر مى رسد كه ثبت نام در اين شركت ها براى كسان واجد 
شرايطى كه مى توانند وام مسكن را باز پرداخت كنند امكانى است براى داشتن 
اين  در  شدن  عضو  ببينم  تا  بياورم  بدست  اطالعاتى  نتوانستم  من  سرپناه.  يك 
شركتها به چه اندازه كارگران از دست معضل مسكن خالصى مى بخشد و آنها 
را براى تداوم مبارزه در راه تحقق حقوقشان آماده مى سازد . دوستم على خدرى، 
به خواهش من، گزارشى از «شركت تعاونى مسكن دخانيات سقز» تهيه كرده كه 
در همين شماره  جهان امروز آنرا مى خوانيد. اين فقط مشتى است از خروار. مراجع 
آمده  بدست  اطالعات  است.  بوده  موفق   "... "شركت  اين  كه  گفته اند  گزارش 
نشان مى دهد كه نقش محمود صالحى، اين رهبر برجسته  كارگرى، و رفقايش 

در هدايت درست و جسورانه  شركت عامل اصلى موفقيت بوده است. 
به  احتياج  مسكن  مسئله   به  مربوط  گوناگون  مسايل  كردم  اشاره  كه  همانطور 
از  يكى  هم  مسكن  تعاونى  شركت هاى  و  دارد  گسترده  و  عميق  بررسى هاى 

آنهاست.

است  مقاله  شش  مجموعه ى   "Housing Question" مسكن  مسئله    (1)
كه انگلس در سال 1872 در جواب يك پرودونيست آلمانى نوشت و در ارگان 
حزب سوسيال دموكرات آلمان انتشار داد. اثرى كه اينجا مورد استفاده قرار گرفته 
ترجمه  انگليسى اثر است كه در منتخب دو جلدى آثار ماركس و انگلس آمده و 
به سال 1951  توسط "خانه  انتشارات زبان هاى خارجى" - مسكو انتشار يافته  
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(2) به كوتاه شده  سخنان آرت پرلو در جهان امروز شماره  197 مراجعه كنيد.

(3) اصل 31 قانون اساسى جمهورى اسالمى:
"داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف 
و  روستانشينان  خصوص  به  نيازمندترند  كه  آنها  براى  اولويت  رعايت  با  است 

كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند."

فعالين  كه  مى دهد  نشان  سقز"  دخانيات  مسكن  تعاونى  "شركت  گزارش   :(4)
كارگرى عليرغم مشغوليت بسيار مى توانند در تشكل هاى ديگر شركت كنند و 

موقعيت سياسى – اجتماعى خود را نيرومندتر سازند.

در سال 1375 محمود صالحى و همراهانش 
كارگران  صنفى  "انجمن  مديره  هئيت  در 
تعاونى  "شركت  تاسيس  براى  سقز"  خباز 
تعاونى  "شركت  و  خباز"  كارگران  مصرف 
مسكن كارگران خباز" طرحى را  به تصويب 
رساندند و براى به ثبت رساندنش دست به 
شد،  ثبت  مصرف  تعاونى  شركت  شدند.  كار 
خواسته  آنها  از  مسكن  تعاونى  مورد  در  ولى 
كارگران"  مسكن  تعاونى  "شركت  به  تا  شد 
توسط  پيش  چند سال  شركت  بپيوندند. اين 
كارگران و كارمندان دخانيات  تاسيس شده، 
اما بعدا با توافق فرماندار و هيئت مديره  آنرا 
مجمع  بودند.  كرده  اعالم  "مادر"  شركت 
كه  پذيرفت   "... صنفى  "انجمن  عمومى 
داشتن  و  تمايل  صورت  در  خباز  كارگران 
تعاونى  "شركت  به  قانون  در  مندرج  شرايط 
مسكن كارگران" به پيوندند.  كسانى كه فاقد 
نكرده  استفاده  مسكن  وام  از  بوده،   مسكن 
با  باشند  بوده  سقز  ساكن  سال  از 5  بيش  و 
عضو  مى تواستند  تومان  هزار   70 پرداخت 
عضويت  به  خباز  كارگران  از  تعدادى  شوند. 
"شركت تعاونى مسكن ..." درآمدند. شركت 
پيش  سال ها  كه  داشت  مديره  هيئت  يك 
انتخاب شده بودند. آنها مقدارى زمين خريده 
و دوباره آنرا فروخته بودند و به نظر مى رسيد 

از آنها حسابرسى نشده بود.
 كارگران خباز و از آنجمله محمود صالحى، 
اولين  در  عبدى پور  محمد  و  حسينى  جالل 
تشكيل  يكبار  سال  هر  كه  عمومى،  مجمع 
شدند  متوجه  آنها  كردند.  شركت  مى شود، 
روشنى  گزارش  دارند.  شركت  كمى  اعضاى 
نشد.  روشن  آينده  برنامه هاى  نشد.  داده 
اعتراض  نگرفتند.  جوابى  دادند،  پيشنهاد 
كردند، اعتنائى نشد. آنها اعتراض را به خارج 
كشيدند. سال 79 كارگران خباز عضو شركت 
تعاونى و خانواده هايشان دم دخانيات تحصن 
كار  شيوه  تكليف  سرانجام  بدانند  تا  كردند 
بر  مى شود؛  چه   "... مسكن  تعاونى  "شركت 
مسئله   و  آمده   چه  تومانشان  هزار   70 سر 
مى شود.  حل  وقت  چه  زمين  واگذارى 
نيروهاى انتظامى دخالت نمودند و با مقاومت 
روبرو شده و رويشان كم شد. رئيس دخانيات 
و شهردار حضور پيدا كردند و قول دادند كه 
تا يك هفته جواب معترضين را بدهند. آنها 
تا  خواستند  مديره  هئيت  از  مدت  اين  طى 
مجمع عمومى را فراخوان دهد و به محمود 
را  خود  تا  دادند  پيشنهاد  رفقايش  و  صالحى 

كانديدا كنند كه مورد قبول قرار گرفت.
در مجمع محمود، جالل و محمد به همراه 
شدند.  انتخاب  قبلى  مديره   هيئت  از  تن  دو 
شد.  عامل  مدير  جالل  داخلى  انتخابات  در 

سامان  و  سر  جديد  مديره  هيئت  اعضاى 
دادن به اوضاع را اولويت كار خود قرار دادند، 
كارشكنى  قبلى  مديره  هئيت  از  بخشى  اما 
مى كرد. آنها بعد از سه ماه تالش و اعتراض 
اسناد  بعنوان  را  كاغذ  گونى  يك  باالخره 
براى  جائى  مديره  هيئت  دادند.  تحويل 
پس  نداشت.  جلسات  و  اسناد  نگهدارى 
بعدا  تا  شوند  بررسى  فورا  اسناد  بايست  مى 
شد.  استخدام  حسابدارى  نشود.  بهانه گيرى 
در امور مربوط به پول اشكالى وجود نداشت، 
اما در ساير موارد بعضى كمبودها ديده شد. 
مثال يكى از مسئولين حراست عضو بود، اما 
حق عضويت نداده بود. از اين موارد ديده شد 
كه فورا راه حل هائى براى آنها يافته شد. در 
كشيد از  طول  ماه  شش  مدت كه  تمام اين 
گزارش داده مى شد و  طريق تلفن به اعضا 
آنها در جريان كارها بودند. اينجا يك توضيح 
الزم است. اين شركت تعاونى داراى اعضاى 
و  شهر  دواير  و  ادارات  تمام  بود.  پراكنده ئى 
در  اعضائى  پادگان  بسيجى  واحد  چند  حتى 
اينجا داشتند و الزم بود با همه تماس گرفته 
شود. در ضمن بعضى مقامات و اعضاى ارشد 
زودتر  داشتند  توقع  ادارات عضو آن بودند و 

به آنها زمين داده شود. 
شده  اتخاذ  سياست هاى  نخستين  از  يكى 
اعضا  بندى  رده  براى  بود  تبعيض  با  مقابله 
ضوابطى تعيين شد. به نسبت سال ثبت نام، 
فراخوان  به  دادن  جواب  مجمع،  در  شركت 
اعضا  به  كارها  در  شركت  و  مديره  هيئت 
مقام هاى  آن  خود  به  خود  شد.  داده  امتياز 
ادارى كه كمتر همكارى مى كردند و از امتياز 
باالئى برخوردار نبودند نه تنها اولويت نيافتند 
از  اينها  شدند.  رانده  هم  صف  ته  به  بلكه 
هيئت مديره كينه به دل گرفتند. بطور كلى 
اين مسئله و عدم پرداخت رشوه موانعى را در 
مقابل هيئت مديره قرار داد. اما اعضائى كه 
در  و  بودند  مديره  هيئت  كار  شيوه  پشتيبان 
كارها  برد  پيش  داشتند  حضور  ادارات  همه 
را تسهيل كردند. در ضمن سه تن از اعضاى 
اتوريته  صاحب  شهر  در  كه  مديره  هيئت 
بودند محبوب تر شدند و همين تسهيالتى را 
سر  در  موانعى  و  مشكالت  كال  شد.  سبب 
راه قرار داه مى شد كه با اتكا به توده اعضا 
بر  مديره  هيئت  اعضاى  از  تن  چند  نفوذ  و 
مجـمع  از  مستمر  استفاده  مى گرديد.  طرف 
عمومى فوق العاده و تشويق اعضا به شركت 
در آن از كارهائى بود كه انجام مى گرفت و 

به كمك آنها موانع برطرف مى شد. 
سال 83 حدود 420 ميليون تومان آماده بود. 

مجمع عمومى فراخوان داده شد و 
اعالم گرديد كه هيئت مديره آماده 

تهيه  از: على خدرى
گزارشى مختصر ازگزارشى مختصر از

شركت تعاونى مسكن كارگران شركت تعاونى مسكن كارگران سقسقزز
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است زمين بخرد. وقتى پشتيبانى اعضا 
حاال  شد.  خريده  زمين  گرديد  كسب 
كشى  خيابان  و  بندى  قطعه  مى بايست 
و  گرفت  را  آب  و  برق  امتياز  بتوان  تا  شود  آغاز 
لوله هاى فاضالب را كشيد. الزم به يادآورى است 
كه وقتى خانه ها ويالئى هستند هيئت مديره فقط 
آپارتمان  اگر  اما  مى كند،  ساخت  آماده  را  زمين 
باشد بايد همه آنرا ساخت. چون خانه هاى شركت 
تعاون مسكن دخانيات ويالئى بودند هيئت مديره 
دست به كار شد تا زمين را آماده كند. در همين 
جا بود كه موانع و كار شكنى ها ظهور كردند. هر 
و  مى خواهد  پول  هم  مجوز  صدور  براى  اداره ئى 
رشوه  تنها  نه  مديره  هيئت  چون  "هديه".  هم 
در  مى كرد  مبارزه  آنهم  با  بلكه  نمى پرداخت، 
نمونه   براى  گرديد.  مشكل  دچار  اول  قدم  همان 
شهردارى براى صدور مجوز خيابان كشى، تسطيح 
را  تومان  ميليون   400 خواست  در  قطعه بندى  و 
پيش كشيد. فورا مجمع فراخوان داده شد. تصميم 
هيئت  كه  گرفت  قرار  اين  بر  اعضا  حاضر  جمع 
مديره و بازرسى در مقابل شهردارى تحصن كنند 
و اگر جوابى داده نشد تحصن كليه اعضا فراخوان 
داده شود. آكسيون انجام گرفت و خواست ها طى 
اما  رسيد،  مردم  و  مقامات  اطالع  به  اطالعيه ئى 
خواست  اعضا  از  مديره  هيئت  نشد.  داده  جوابى 
صبح  ساعت 10  پيوندند..  به  تحصن  به  بعد  روز 
روز بعد در مقابل چشمان ناباور شهردار و فرماندار 
200 نفر به تحصن پيوستند. فرماندار دستپاچه به 
را  ها  مرخصى  كليه  كه  داد  دستور  ادارات  همه 
اعضا  راه  سر  در  مانعى  امر  اين  گرچه  كنند.  لغو 
بين  صبح   11 ساعت  تا  اينحال  با  كرد،  درست 
350 تا 400 نفر در تحصن شركت كردند. تصميم 
گرفته شد از دم شهردارى و شوراى شهر به طرف 
فرماندارى راه پيمائى انجام گيرد تا تعداد بيشترى 
مطلع  خواست هايشان  از  و  ببينند  را  معترضين 
شوند. دم فرماندارى معاون فرمانداردر ميان جمع 
حاضر شد و گفت كه شوراى تامين جلسه مى گيرد 
جلسه  از  پس  داد.  خواهند  جواب  امروز  همين  و 
اعالم شد كه 400 ميليون تومان به 300 ميليون 
تومان كاهش يافته و مى شود كار روى زمين را 
طريق  از  كه  بود  خوبى  موفقيت  اين  كرد.  آغاز 
تطميع  و  تهديد  پس  بود..  آمده  بدست  مبارزه 
اعضاى هيئت مديره شدت گرفت و براى پراكندن 
و جذب اعضا به شركت هاى تعاونى مسكن ديگر 
"شركت  كارگر  خانه  مثال  آمد.  عمل  به  اقداماتى 
تعاونى مسكن مشترک" درست كرد. فرماندار آنرا 
افتتاح كرد و قول ها داده شد. به همين دليل فورا 
كاربدستان  اميد  كال  شدند.  آن  عضو  نفر   1200
اين بود كه كار ما را تحت الشعاع قرار دهند، ولى 
چندى نگذشت 260 ميليون تومان مورد مناقشه 
قرار گرفت كه 90 ميليون تومانش گم بود. كار به 
دادگسترى و زندانى شدن كسانى كشيد. يا مثال 
قيمت  كه  را،  زمين  متر  هزار  آن 90  گردانندگان 
مترى  قرار  به  بود،  تومان   510 مترى  واقعيش 
و  خريدند  خود  عوامل  از  يكى  از  تومان   1750
آنها  يا  نمودند.  تقسيم  خود  بين  را  التفاوت  مابه 
فروختند.  متفاوت  نفر  دو  به  و  خريدند  را  زمينى 

در موردى ديگر زمينى را خريدارى كردند كه به 
يكى از تعاونى هاى مسكن ديگر فروخته شده بود، 
يا مسئول خانه كارگر در سنندج چند صد ميليون 
تومان از كارگران وسايرين گرفته بود تا برايشان 
زمين تهيه  كند. وقتى طرف متوارى گرديد معلوم 
شد كه زمينى كه او براى شركت تعاونى مسكن 
خريده بستر يكى از رودخانه ها  است. او به قول 
افشاى  گذاشت.  كاله  تن   3000 سر  معروف 
تعاونى  و  كارگر  خانه  هاى  دزدى كارى  اينگونه 
اينحال  با  كرد.  روبرو  مشكل  با  را  مسكن اش 
تهديد و تطميع ادامه داشت. براى نمونه چند بار 
مدير عامل  تهديد گرديد كه بازداشت خواهد شد. 
وقتى تهديدها موثر نيافتاد مى خواستند سه تن از 
اعضاى هيئت مديره را بخرند. از يكى خواستند تا 
در تعاونى مسكن خانه كارگر كارى با حقوق كالن 
بگيرد. از دومى خواستند يك سند را امضا كند و 
قلعه  مقابل  در  آنكه   توضيح  بگيرد.  كالنى  پول 
وجود  زمين  متر  هزار  ده  چند  سنندج  آباد  حسن 
داشت كه برايش سند سازى شده و مى خواستند 
مدير عامل شركت تعاونى كارگران آنرا  امضا كند 
تا بتوان آنرا فروخت. هر دو عضو هيئت مديره اين 
تطميع ها را در جلسه مجمع عمومى افشا كردند. 

اعضا  به  زمين  قطعه   500 حدود  حاضر  حال  در 
برق،  آب،  مسايل  كه  است  شده  داده  تحويل 
فاضالب، تسطيح و خيابان كشى شان انجام گرفته 
و آماده ساخته شدن هستند. فاز دوم كه خريدن 
از  ديگرى  تعداد  براى  آن  كردن  آماده  و  زمين 
اعضاست در دست انجام است. هر كدام از اعضا 
تا هم اكنون بين يك تا يك و نيم ميليون پول 
چند  به  مى توانند  را  زمين هايشان  اما  داده اند، 
ويالئى  خانه  كه  بفروشند  كسانى  به  قيمت  برابر 
مى خواهند و خود مثال با كسب مقدار كمترى وام 
و  كارگران  از  زيادى  تعداد  بخرند.  آپارتمان  يك 
يعنى  كرده اند.  را  كار  همين  درآمد  كم  كارمندان 
زمين خود را فروخته و پس از گرفتن وام مسكن 
يك آپارتمان كوچك براى خود و خانواده خويش 

دست و پا كرده اند.
هم اكنون در سقز حدود 10 شركت تعاونى وجود 
دارد كه عمدتا با مشكالت رو در رويند. در شهرهاى 
ديگر هم تعاونى هاى مسكن وضع خوبى ندارند. 
در شرايط خفقان و فساد بى امان حاكم بر ايران 
كارگران"  مسكن  تعاونى  "شركت  دستاوردهاى 
بسيار مهم است. دستاوردهاى اين تعاونى حاصل 
حاصل  است.  چشم داشت  بدون  و  وقفه  بى  كار 
نترسيدن از رشوه خواران هزار رنگ و صاحب مقام 
است. حاصل اتكا به مجمع عمومى و اعضاست. 
حاصل كسب پشتيبانى موثر غير عضوهائيست كه 
مبارزه با فساد مالى مقامات و حتى دون پايه ها را 
ضرورى مى دانند و سرانجام حاصل فساد ناپذيرى 
اين  است.  مديره  هيئت  اعضاى  اكثريت  خود 
سياسى  مبارزاتى،  موقعيت  تقويت  سبب  موفقيت 
موفقيت  اين  شد.  رفقايش  و  محمود  اجتماعى  و 
در يك مقياس كوچك نشان مى دهد كه كارگران 

براى اداره جامعه صالح ترند.

اطالعيه كميته مركزى 
حزب كمونيست ايران

در مورد صدور احكام زندان براى 
منصور اسانلو و ابراهيم مددى

 
شعبه 36 تجديد نظر دادگاه جمهورى اسالمى، حكم 5 سال زندان 
براى "منصور اسانلو" رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت 
“ابراهيم  براى  زندان  سال   2 و  حومه  و  تهران  رانى  اتوبوس  واحد 
مددى” نايب رئيس هيئت مديره اين سنديكا  را تائيد كرده است. 
به  برد،  مى  سر  به  اوين  زندان  در  اكنون  هم  كه  اسانلو"  "منصور 
متهم  ملى  امنيت  عليه  اقدام  و  اسالمى  جمهورى  نظام  عليه  تبليغ 

شده است.
كارگرى  جنبش  سرشناس  چهره  دو  اين  براى  زندان  احكام  صدور 
ايران در تداوم موج جديد ارعاب و سركوب وحشيانه فعالين و رهبران 
جنبش هاى اجتماعى ايران صورت گرفته است. اين موج تازه كشتار 
و سركوب، كه از مدتى قبل از اول ماه مه امسال آغاز شده است، 
مرعوب كردن  فعالين و پيشروان جنبش دانشجويى، جنبش زنان، 
جنبش انقالبى كردستان و در پيشاپيش همه فعالين و رهبران جنبش 

كارگرى را آماج خود قرار داده است.
جمهورى اسالمى رمز ادامه حيات و بقاء خود را قبل از هر چيز در 
سركوب اين جنبش هاى پايدار اجتماعى مى بيند. جمهورى اسالمى 
از رشد و پيشروى جنبش هاى اجتماعى و بويژه از فعاليت پيشروان 
كارگرى در زمينه تشكل يابى جنبش عظيم اجتماعى طبقه كارگر به 
وحشت افتاده است. به را ه انداختن اين موج سركوب و كشتار و بگير 
و ببند فعالين كارگرى براى تحكيم پايه هاى يك دژ دفاعى است در 
مقابل به حركت در آمدن طوفان بنيان كن  جنبش هاى اجتماعى 
كه جمهورى اسالمى هر روز انتظارش را مى كشد. اين سياست و 
موضع رژيم دفاعى است، شكننده است ، نبايد در مقابل آن مرعوب 
شد. بايد اين ماشين سركوب را از حركت باز داشت،  بايد اسباب در 
هم ريختن اين دژ دفاعى رژيم سرمايه اسالمى را فراهم آورد، بايد 
فعاليت در زمينه برپائى تشكل هاى طبقاتى و توده اى و سراسرى 

كارگران را تشديد كرد.
گام  اولين  در  يافته  سازمان  و  متشكل  كارگر  طبقه  ترديد  بدون 
گشايد  مى  را  اسالمى  جمهورى  زندانهاى  دروازه  خود  پيشروى 
فعالين  ديگر  و  مددى  ابراهيم  و  اسانلو  منصور  صالحى،  محمود  و 

كارگرى را از زندان رها مى سازد.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

8 آبان 1386  /  30 اكتبر 2007
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  الزم به توضيح است كه كميته خارج كشور حزب كمونيست 
ايران نيز اطالعيه اى به تاريخ 30 اكتبر 2007 تحت عنوان «احكام 
اسانلو  منصور  عليه  اسالمى  جمهورى  رژيم  بيدادگاه 
كرد.  منتشر  كنيم»  محكوم  قاطعانه  را  مددى  ابراهيم  و 

اين اطالعيه در سايت حزب كمونيست ايران قابل دسترس است.
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هنر انسان گرايانه
 چاپلين

                                         سّيد محّمد صدرالغروى
چاپلين چهره محبوب همه دوران هاست. هنر چاپلين به خاطر سرشت انسان 
دوستانه اش پا به پاى آرمان هاى اصيل جامعه بشرى، زنده خواهد ماند. از اين 

رو بى مورد نيست كه كارنامه پربار زندگى او را ورق بزنيم.
چارلز اسپنسر چاپلين در 16 آوريل 1889 در يكى از محله هاى لندن پا به جهان 

گذاشت. كودكى او در تيره روزى گذشت. خود او يادآور شده است كه فضاى سياه آثار نويسنده بزرگ مورد عالقه  ش چارلز 
ديكنز را در كودكى تجربه كرده است و به دليل محروميت، از تحصيل محروم ماند. مادرش بازيگر تئاتر بود و چاپلين با 
راهنمايى او راه خود را به دنياى نمايش باز كرد و در تئاترهاى خيابانى با حركات ظريف، استعداد بى مانندى از خود نشان 
داد. در سال 1908 به همراه گروه هاى تئاترى در اروپا به سفر پرداخت و سرانجام به امريكا رفت و در امريكا هنر بازيگرى 

خود را به ويژه در عرصه كمدى به نمايش گذاشت.
چاپلين از سال 1914 خالقيت خود را بروز داد و به نگارش فيلمنامه و كارگردانى پرداخت. در اواخر همين سال بود كه 
تيپ معروف " چارلى " را آفريد كه با عصاى نازک، سبيل باريك، شلوار گشاد و كفش هاى بزرگش به ماندگارترين سمبل 
سينما بدل شد. از همين تاريخ حركات نرم و ماهرانه او، الگويى پايدار در سينما به جا گذاشت. با فيلم هاى كوتاهى كه در 
سال هاى 1915 و 1916 تهيه كرد، به شهرت فراوان دست يافت. فيلم هاى " كار جديد او "، " قهرمان "، " فقير "، " 

بانك " و " پليس " از جمله آثار او در اين دوره هستند.  
در سال 1917 با پشتوانه اعتبارى كه استقالل هنرى بيشترى را براى او به ارمغان آورده بود، فيلم هاى " مامور آتش 
نشانى "، " مهاجر " و " خيابان آرام " را ساخت. از اين زمان ثابت كرد كمدى او تنها هنرى سرگرم كننده نيست، بلكه 
خنده در دست او حربه اى براى دفاع از محرومان است. با پيشرفت استيل بازيگرى و مهارت فيلم سازى اش، بر ژرف 
بينى اجتماعى او نيز افزوده مى شد. از سال 1917 به بعد تمام فيلم هاى او آشكارا سياسى بود. او بيش از هر چيز در برابر 
تضاد طبقاتى حساس بود و به زودى خود را به عنوان يار دلسوز زحمتكشان معرفى كرد. در سال 1918 با دو فيلم " زندگى 
سگى " و " پيش فنگ " ديد اجتماعى او به اوج شكوفايى رسيد. چاپلين در سال هاى بعد، فيلم هاى " پسر بچه "، " 
طبقه بى كاره "، " روز حقوق " و " زائر " را تهيه كرد. چاپلين در سال 1924 اولين فيلم بلند خود " جويندگان طال " و 
طى چند سال بعد " سيرک " و " روشنايى هاى شهر " را كارگردانى كرد. از اين پس او عالوه بر نويسندگى و كارگردانى، 

به تصنيف موزيك فيلم هاى خود نيز پرداخت.
فيلم " عصر جديد " كه چاپلين آن را در سال 1934 به اتمام رساند يكى از شاهكارهاى اوست و در فيلم بعدى خود به 
نام " ديكتاتور بزرگ " حماقت همه ديكتاتورها را عيان ساخت. پس از پايان جنگ جهانى دوم، موجى از خفقان امريكا را 
فرا گرفت. نيروهاى مترقى جامعه تنها به جرم عدالت طلبى مورد تعقيب قرار گرفتند. در چنين جوى بود كه فيلم بعدى 
چاپلين به عنوان " مسيو وردو " به امريكا رسيد. فيلم توقيف شد و خود چاپلين از سوى دادگاه به اتهام فعاليت هاى " 
ضد امريكايى " به دادگاه احضار شد. چاپلين كه براى تهيه فيلم خود به فرانسه رفته بود، به عنوان اعتراض به سركوب 
هاى دولت امريكا، به اين كشور باز نگشت و تا 25 سال بعد پا به امريكا نگذاشت. فيلم بعدى او " اليم اليت " نيز در 
امريكا به نمايش در نيامد و تنها بيست سال بعد بود كه امريكا به عنوان ژستى " دموكراتيك " فيلم را به روى پرده برد 

و به آن جايزه اسكار داد.
چاپلين به عنوان واكنشى به حق كشى هاى حاكميت امريكا در سال 1956 فيلم ارزنده " سلطانى در نيويورک " را ساخت 
و در آن صريحا مقامات امريكايى را متهم به ديكتاتورى كرد. اربابان " وا استريت " به عنوان انتقام گيرى، كارزار تبليغاتى 
بى رحمانه اى عليه چاپلين به راه انداختند و در اين رهگذر تا تعرض به زندگى خصوصى او پيش رفتند. چاپلين در سال 

1977 درگذشت.
 هنر فنا ناپذير چاپلين را بايد با ديد ژرف ترى نگريست. كمدى شاد فيلم هاى اوليه او به تدريج به طنز عميق " زائر " 
و"جويندگان طال " مى رسد و سپس به هجوم تلخ " مسيو وردو " و " اليم اليت " مى انجامد. قدرت آفرينش چاپلين به 
خاطر انديشه هاى اجتماعى آن بود. هر يك از آفت هاى جامعه در آثار او، نمودى موثر و گيرا يافته است. در " پسر بچه" 
و " زندگى سگى " ماهيت زشت تهيدستى را به نمايش گذاشت. در " جويندگان طال " و " روشنائى هاى شهر " فاجعه 
شكاف طبقاتى را نشان داد. در " مهاجر " و " عصر جديد " فريب دموكراسى بورژوايى را افشا كرد. در " زائر " و " طبقه 
بى كاره " انحطاط روحانيون كاتوليك را رسوا نمود. در " پيش فنگ " و " ديكتاتور بزرگ " نقاب از چهره قدرتمندانى 
برداشت كه با شعارهاى حيله گرانه، فرزندان محرومان را در ميدان هاى جنگ قربانى اهداف خود مى كنند و سرانجام در 

" مسيو وردو " و " سلطانى در نيويورک " تسلط فاشيسم را بر سيستم اجتماعى و نظام حقوقى امريكا باز نمود.
چاپلين در زندگى پر بار خود تنها هنرمندى آزاده نبود. او در عين حال منادى خستگى ناپذير پيشرفت اجتماعى بود. چاپلين 
در سراسر زندگى خود از هواداران پى گير صلح ملت ها بود. امپرياليسم و انصارش از فيلم هاى او هراس دارند، زيرا به 

خوبى مى دانند دردهايى كه چاپلين با آن صداقت و شجاعت از آن ها سخن مى گفت، همچنان برجا هستند.
                                                                                   برگرفته از فرهنگ توسعه  

  اين شماره جهان امروز
 به دليل كثرت مطالب

 در 16 صغحه منتشر مى شود.

"چشمان تو"
شعرى از: فريبا مرزبان

وقتى كه صورت تو را ديدم
براى اولين بار
كه تصويرى

از آزادى داشت
و

چشمانت
مهر و ماه و ستاره را

به زمين هديه داده بود
و

خورشيد
 آسمان را رها كرده بود

آسمان خالى
وقتى كه چشمان تو را ديدم.

نوامبر 2007

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى انقالب ايران (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14 عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز
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كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران 

به اطالع مى رساند كه پلنوم دوم كميته مركزى حزب كمونيست ايران روز 6 آبان ماه 
1384 برابر با 28 اكتبر 2007 با شركت اعضاى كميته مركزى حزب كمونيست ايران 
منتخب كنگره نهم و جمعى از اعضاى كميته مركزى كومه له، كه به عنوان ناظر در اين 

اجالس حضور داشتند، برگزار گرديد.

محور اصلى بحث هاى اين نشست بررسى اوضاع سياسى ايران بود. در اين زمينه پلنوم 
با تاكيد بر مباحث كنگره نهم حزب بر دو نكته اساسى متمركز شد. اول تشديد فضاى 
سركوب و خفقان در ايران و دوم ادامه بحران سياسى و ديپلماتيك جمهورى اسالمى با 

دولت هاى غربى در مورد پروژه اتمى ايران.

جمهورى اسالمى در ماه هاى اخير با اقدام به دستگيرى افراد تحت نام اراذل و اوباش 
و اعدام هاى وسيع در انظار عمومى، قصد دارد با نشان دادن ظرفيت هاى سركوبگرى 
خود و ايجاد فضاى رعب و وحشت مردم ايران را از عواقب ابراز اعتراضات خود بترساند. 
اقدام وحشيانه و غيرانسانى اعدام هاى دسته جمعى در مالءعام، دستگيرى و ترور فعالين 
نزد  ايران را در  حاكم در  رژيم  منفور  چهره  مبارز،  هنرمندان  روشنفكران و  كارگرى و 
افكار عمومى جهانيان منفورتر ساخته و در داخل كشور هم نه تنها مردم معترض ايران 
را مرعوب نكرده است، بلكه مبارزات توده اى در چهارچوب جنبش هاى اجتماعى نظير 

جنبش كارگرى، دانشجويان و زنان بدون وقفه ادامه داشته است.
تپه،  هفت  نيشكر  كارگران  اعتصاب  آنها  راس  در  و  اخير  ماه  يك  كارگرى  اعتصابات 
زنان  اعتراضى  حركات  ها،  شهرستان  و  تهران  هاى  دانشگاه  در  دانشجويان  تظاهرات 
براى حقوق پايمال شده خود، همگى نشان از آن دارد كه رژيم قادر به بهره بردارى از 

اين سياست ضد انسانى خود نيست. 
پلنوم در عين حال در اين رابطه تاكيد نمود كه با هر درجه از افزايش فشار در زمينه 
هاى تحريم اقتصادى و تهديدات جنگى از جانب دولت هاى غربى بر جمهورى اسالمى، 
اين رژيم به انتقام جويى بيشتر از مردم برخواهدخاست و ظرفيت هاى خود را در زمينه 

سركوب مبارزات مردم در ايران بيشتر بكار خواهد گرفت.
پلنوم در اين زمينه توصيه هايى را به فعالين حزبى در داخل كشور و به ارگانهاى تبليغى 

حزب براى مقابله با اين سياست رژيم به عمل آورد.

در مورد تشديد بحران اتمى جمهورى اسالمى در ارتباط با كشورهاى غربى، پلنوم بر 
قدرت  يك  عنوان  به  خود  موقعيت  تحميل  براى  ايران  رژيم  كه  نمود  تاكيد  نكته  اين 
منطقه اى و گرفتن ضمانت بقاى خود از قدرت هاى بزرگ جهانى و در راس آنها آمريكا، 
اين كشكمش را ادامه خواهد داد. اما اين روند چه به سازش با جمهورى اسالمى منجر 
شود و چه ايران را به لبه پرتگاه يك جنگ ويرانگر بكشاند، در هر دو صورت دودش به 

چشم مردم محروم ايران خواهد رفت.
جمهورى  عليه  بر  مبارزه  تشديد  كانال  از  ايران  مردم  براى  وضعيت  اين  با  مقابله  راه 
اسالمى در عرصه هاى مختلف مى گذرد. مردم ايران تنها با خالصى يافتن از چنگ اين 

رژيم به نيروى خود مى توانند به آزادى و زندگى بهتر و آينده اى روشن اميد ببندند.
حزب كمونيست ايران ضمن محكوم كردن تشديد محاصره اقتصادى ايران و تبليعات 
و حركات جنگ طلبانه در هر دو سوى اين بحران، عزم خود را بر گسترش فعاليت در 

اين راستا جزم كرده است.

پلنوم كميته مركزى در ادامه نشست خود سياست هاى كميته مركزى كومه له را در 
قبال مسائل سياسى جارى در كردستان و عراق و بويژه تهديدات جنگ طلبانه دولت 

تركيه بر عليه مردم كردستان عراق را مورد تائيد قرار داد.

پلنوم در خاتمه مباحث خود فعاليت حزب در عرصه هاى كار تشكيالتى در داخل كشور، 
تلويزيون كومه له و مسائل مربوط به فعاليت حزب در زمينه جنبش زنان را بررسى كرد 

و راهكارهاى خود را در اين زمينه به فعالين اين عرصه ها ارائه داد.

پلنوم كار خود را، با انتخاب يك جمع 5 نفره از اعضاى كميته مركزى حزب به عنوان 
كميته اجرايى كه در فاصله دو پلنوم امور حزب را رهبرى خواهند كرد، پايان داد.
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سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران و كومه له

 ديدن كنيد

www.komala.tv

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له
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