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اطالعيه كميته مركزى  حزب كمونيست ايران 
درباره مضحكه انتخاباتى هشتمين دوره 

مجلس شوراى اسالمى

اطالعيه كميته مركزى كومه له
بگذاريد يك صدا به رسوا كردن نمايش 

انتخاباتى رژيم برخيزيم!

اطالعيه كميته مركزی كومه له
 درباره پيروزى مردم كردستان
ژ در رسوا كردن نمايش انتخاباتى

 مجلس شوراى اسالمى

سال 1386 در ايران چگونه گذشت؟!
سال 1386، سال سركوب گسترده زنان و جوانان 
دانشجويان  بى سابقه  سركوب  خيابان ها،  در 
سال  سوسياليست،  و  برابرى طلب  و  آزادى خواه 
ويژه  به  كارگرى  متعدد  اعتصابات  سركوب 
سال  تپه،  هفت  نيشكر  و  قند  كارگران  اعتصاب 
شالق زدن وحشيانه  كارگران به جرم شركت در 
مراسم روز جهانى كارگر در سنندج، زندانى كردن 
هم چون  كارگرى  جنبش  سرشناس  چهره هاى 
از  چند  تنى  و  اسانلو  منصور  صالحى،  محمود 
سازمان دهندگان  و  هماهنگى...  كميته  فعالين 
سركوب  و  سانسور  تشديد  سال  اعتصابات، 
سال  روزنامه نگاران،  و  هنرمندان  نويسندگان، 
و  تورم  و  گرانى  سال  اقتصادى،  تحريم هاى 
قربانى كردن معيشت كارگران و كليه مزدبگيران 
سال  سرمايه داران،  و  حاكمان  پاى  پيش  در 
محكوم  سال  زنان،  فعالين  بازداشت  و  سركوب 
شدن 37 زن به اعدام و سنگسار، سال اعدام هاى 
گسترده در مالء عام، سال اخراج سازى هاى وسيع 
و گسترده كارگران، سال ترور فعال كارگرى در 
زير  در  سنندجى  دانشجوى  قتل  سال  كردستان، 
سال  دانشجوى  زهرا  به  تجاوز  سال  شكنجه، 
بازداشت گاه  در  وى  كشتن  و  پزشكى  رشته  آخر 
سال  بنزين،  جيره بندى  سال  اسالمى،  حكومت 

سرما و قطع گاز , .... و بود.

سال گذشته نيز مانند همه ساليان پيش 
حاكميت  تحت  ايران  در  زندگى  آن،  از 
رژيم اسالمى سالى بود از يك سو غرق 
شدن  پايمال  سال  ستمگرى،  و  استثمار 
 ، انسانها  حرمت  و  حقوق  ترين  ابتدايى 
و  فرهنگ  سلطه  تداوم  از  ديگر  سالى 
حاكم  طبقه  و  رژيم  ارتجاعى  سنت هاى 
سالى  ديگر  سوئى  از  بود.  جامعه  اين  در 
در  مبارزه   و  مقاومت  بانگ  آن  در  كه 
همه عرصه هاى زندگى اجتماعى در اين 
فرياد  كه  سالى  بود.  انداز  طنين  كشور 
ديكتاتورى  ديوارهاى  مبارزه  و  اعتراض 
سياه رژيم اسالمى را در نورديد و بگوش 

جهانيان رسيد.
از پيام شادباش نوروزى 
كميته مركزى كومه له

            در حاشيه انتخابات اياالت متحده آمريكا 
در اياالت متحده رأى دهندگان دخالتى در انتخاب مستقيم رييس جمهور ندارند! آنان از طريق پانصد 
و سى و هشت “گزينگر“ كه متعهد به دفاع از نامزد تأييد شده از جانب مردم و دو حزب دموكرات 

و جمهوريخواه هستند، آن فرد را از صندوق ها بيرون مى كشند.

 موضوعيت ماركس در عصر  جديد
(بمناسبت صد و بيست وپنجمين سالروز مرگ  ماركس)
تاريخ  در  ماندگار  انقالبى  انديشمندان  زمره  از  ماركس 
است. وى  در قرن نوزدهم  زيست، اما  متعلق به حال  
و  آينده  جامعه  بشرى است . تئورى هايى كه ماركس 
آنان را تبيين و سپس فرموله نمود،  راه  رهائى واقعى 
سرمايه  انسانى  ضد  و  استثمارگرانه  نظام   از   انسان 
جوهر  صحت  كه   تئورى هايى  مى دهند،  نشان  دارى 
باقى  خود  بقوت  كماكان   نيز  امروز  آن،   مضمون  و 

هستند. 
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از  صالحى  محمود  آزادى  روز   1387 فروردين   4 روز 
در  است،  نشده  آزاد  زندان  از  تاكنون  ولى  بود  زندان 
عوض مقامات قضائى براى او كه يكسال زندان را با 
جسمى بيمار و اراده آهنينى كه از آگاهى او به  خود 
طى  سربلندى  با  را  شود  مى  ناشى  اش  طبقه  رهائى 
نموده است، به بهانه هاى واهى قرار بازداشت موقت 
موج  رژيم  اقدام   اعتراض به اين  در  كند.   مى  صادر 
توسط   كشور  خارج  و  داخل  در  اعتراض  از  جديدى 
حاميان جنبش كارگرى ايران بوقوع پيوسته است. اين 
محمود  آزادى  تا  است  قرار  گسترده  و  وسيع  كمپين 

صالحى ادامه پيدا كند.

تا آزادى محمود صالحى 
از پا نخواهيم نشست!
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پيام شادباش
 كميته مركزى كومه له

بمناسبت نوروز و آغاز سال 1387
  

مردم آزاديخواه و مبارز!
كارگرانى كه چرخ زندگى در دستان پرتوان شما در حركت است!

زندانيان سياسى  اسير در شكنجه گاههاى رژيم!
زنان برابرى طلب! دانشجويان پيشرو و جسور!

مردم مقاوم كردستان!
خانواده عزيزان جانباخته!

 
نوروز و سال نو را به همه شما عزيزان از صميم قلب شاد باش 
سال  و  شادى  از  سرشار  سالى  نو  سال  اميدواريم  و  ميگوئيم 
پيروزيهاى بزرگ در مسير انسانى و تحول بخشى باشد كه دوش 
بدوش هم در پيش داريم. بگذاريد در اين نخستين روز سال ياد 
همه آن جانباختگان سرفراز را گرامى بداريم  كه درس مقاومت را 

از آنها آموختيم و امروز نيز چراغ روشنى بخش راه ما هستند. 
سال گذشته نيز مانند همه ساليان پيش از آن، زندگى در ايران 
تحت حاكميت رژيم اسالمى سالى بود از يك سو غرق استثمار 
حرمت  و  حقوق  ترين  ابتدايى  شدن  پايمال  سال  ستمگرى،  و 
انسانها، سالى ديگر از تداوم سلطه فرهنگ و سنتهاى ارتجاعى 
رژيم و طبقه حاكم در اين جامعه بود. از سوئى ديگر سالى  كه  در 
آن بانگ  مقاومت و مبارزه  درهمه عرصه هاى زندگى اجتماعى 
مبارزه  اعتراض و  فرياد  طنين انداز بود. سالى كه  در اين كشور 
ديوارهاى ديكتاتورى سياه رژيم اسالمى را در نورديد و بگوش 

جهانيان رسيد.
در سالى كه گذشت رژيم حاكم رهبران محبوب كارگرى را بزندان 
انداخت و بيرحمانه آزارشان داد، دانشجويان پيشرو و جسور را به 
شكنجه گاه ها كشاند، با ترتيب دادن نمايش هاى بيرحمانه اعدام 
جامعه  اين  بر  را  وحشت  و  رعب  از  فضائى  كوشيد  مالءعام  در 
اجتماعى  زندگى  بر  ديگر  ارتجاعى  قانون  دهها  گرداند،  حاكم 
هاى  توده  بود  شرايطى  چنين  يك  در  شد،  تحميل  ايران  مردم 
مردم در كردستان و در سراسر ايران، در متن دشواريهاى زندگى 
پايدارى  همچنان  مبارزه  و  مقاومت  سنگرهاى  در  اقتصاديشان 
كردند و تالش همه جانبه خود را براى تامين آزادى و دفاع از 

حقوق اوليه خود تداوم بخشيدند.
 امروز رژيم جمهورى اسالمى بر آتفشانى از خشم و نفرت مردم 
انباشته  رويهم  بتدريج  كه  خشمى  ميدهد،  ادامه  خود  حيات  به 
ميشود و شرايط  براى انفجار بنيان كن و تحول بخش و سازنده 
آن در اعماق اين جامعه فراهم ميگردد. انقالبى در راه است  كه 
نه تنها مردم اين كشور را از چنگ اين رژيم رها خواهد ساخت 
بر  نيز  را  برابرى  و  رفاه  و  پيشرفت  و  آزادى  هاى  دروازه  بلكه 
روى اين جامعه خواهد گشود. رژيم ارتجاعى پس مانده سده هاى 
گذشته قادر نخواهد بود جلو رشد و تكامل چنين جامعه زنده اى 
انتظار  در  تاريخ  دانى  زباله  جز  مكانى  شك  بدون  و  كند  سد  را 

وى نيست.
 بگذاريد در اين نخستين روز سال جديد با ستايش از اين روحيه 
مقاومت و مبارزه جويى سرسختانه اى كه در اعماق اين جامعه 
جريان دارد، دست در دست هم با شور و اميد بسوى پيروز بزرگ 

و نهايى گام برداريم.
بهاران و سال نو خجسته باد ،
هميشه شاد و سرفراز باشيد!

سال 1386 در ايران چگونه گذشت؟!
مى كند،  عبور  زمستانى  سرد  جاده  از  انسان،  وقتى 
آزاد  و  دلنشين  فضاى  و  شكوه  و  سبزه  به  آرام  آرام 
براى  و  جا  همه  در  مى خواهد  دلش  و  مى رسد  بهار 
همه كس، فضايى مملو از صفا و صميميت، اتحاد و 
همبستگى، شادى و مهربانى، تاز گى و طراوت فراهم 
گردد. در همه جا و همه مسايل آن  چنان خانه تكانى 
كهنه  و  پوسيده  آراى  و  افكار  همه  كه  گيرد  صورت 
از جامعه رخت بربندد و جايشان را تازگى ها بگيرند. 
آن چنان جامعه آزاد، برابر و نيرومندى ساخته شود كه 
هيچ قدرتى نتواند آن را به بيراهه ببرد و مردم را از 

آزادى هاى فردى و اجتماعى محروم سازد.
بساط  شدن  برچيده  جهت  در  آغازى ست  نوروز، 
ديكتاتورى و فقر و نابرابرى از جامعه؛ نوروز، پيام آور 
محرومان  همه  سفره  سرور و رنگين شدن  شادى و 
و  ناماليمتى ها  و  بدى ها  و  كينه ها  گذاشتن  كنار  و 
و  ظلم  هرگونه  عليه  بر  اتحاد  و  همبستگى  سرآغاز 
ستم و نابرابرى در همه فصول است! با اميد و آرزوى 
اين كه يك بار ديگر اكثريت مردم ايران، يك صدا و 

با تمام قدرت فرياد بزنند:
بهاران خجسته باد

هوا دل پذير شد، گل از خاک بر دميد
پرستو به بازگشت، بزد نغمه  اميد 

ز بازى ابر و مهر، به نيلى سپهر ژرف
به هر لحظه  تازه اى، نمايان شود شگرف

...
سال 1386 در ايران، سالى پرتحرک و بسيار سخت 
براى  سياسى  اقتصادى و چه به لحاظ  چه به لحاظ 

اكثريت هفتاد ميليون شهروند ايرانى بود.
سال 1386، سال سركوب گسترده زنان و جوانان در 
خيابان ها، سركوب بى سابقه دانشجويان آزادى خواه و 
برابرى طلب و سوسياليست، سال سركوب اعتصابات 
متعدد كارگرى به ويژه اعتصاب كارگران قند و نيشكر 
هفت تپه، سال شالق زدن وحشيانه  كارگران به جرم 
شركت در مراسم روز جهانى كارگر در سنندج، زندانى 
كردن چهره هاى سرشناس جنبش كارگرى همچون 
محمود صالحى، منصور اسانلو و تنى چند از فعالين 
اعتصابات،  سازمان دهندگان  و  هماهنگى...  كميته 
سال تشديد سانسور و سركوب نويسندگان، هنرمندان 
سال  اقتصادى،  تحريم هاى  سال  روزنامه نگاران،  و 
گرانى و تورم و قربانى كردن معيشت كارگران و كليه 
مزدبگيران در پيش پاى حاكمان و سرمايه داران، سال 
سركوب و بازداشت فعالين زنان، سال محكوم شدن 
37 زن به اعدام و سنگسار، سال اعدام هاى گسترده 
گسترده  و  وسيع  اخراج سازى هاى  سال  مالءعام،  در 
كارگران، سال ترور فعال كارگرى در كردستان، سال 
قتل دانشجوى سنندجى در زير شكنجه، سال تجاوز 
به زهرا دانشجوى سال آخر رشته پزشكى و كشتن 
وى در بازداشت گاه حكومت اسالمى، سال جيره بندى 

بنزين، سال سرما و قطع گاز...  
از حوادث بسيار دلخراش روزهاى پايانى سال گذشته، 
بود.  رانندگى  حادثه  يك  در  دانشجو   22 سوختن 

خيام  غيرانتفاعى  موسسه  دانشجويان  حامل  اتوبوس 
برخورد  بنزين  حامل  تريلى  دستگاه  يك  با  مشهد، 
كيلومترى محور  كرد. در پى اين حادثه كه در  35 
انديمشك خرم آباد روى داد، 22 تن كشته و 7 تن 
ديگر مجروح شدند. هم چنين در خبرهاى آمده است 
كه ماشين هاى امداد و آتش نشانى يك ساعت و نيم 
پس از اين واقعه هولناک به محل حادثه رسيدند. در 
مملكتى كه سران آن، به دنبال توليد سالح هاى اتمى 
و موشك هوا كردن هستند، ماشين آتش نشانى شان، 
انسان ها  كه  محلى  به  تاخير  نيم  و  ساعت  يك  با 
خبرها  مى رسد.  بودند،  سوختن  حال  در  زنده زنده 
حاكى از آن است كه به علت سوختگى شديد اجساد 

هيچ كدام از اين دانشجويان قابل شناسايى نبودند. 
هر ساله ده ها هزار نفر در ايران، در تصادفات جاده اى 

جان خود را از دست مى دهند.
در سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض كارگرى و 
دانشجويى در ايران روى داد. در سال گذشته در خارج 
حكومت  افشاى  در  مختلفى  كمپين هاى  نيز  كشور 
ايران  اجتماعى  جنبش هاى  با  همبستگى  و  اسالمى 
جنبش  و  زنان  جنبش  كارگرى،  جنبش  هم چون 
با  كه  كمپين هايى  جمله  از  شد،  برگزار  دانشجويى 
آزادى  براى  كارگرى،  جهانى  سازمان هاى  فراخوان 
گرديد.  برگزار  اسانلو،  منصور  و  صالحى  محمود 
هم چنين كمپين هايى از سوى سازمان ها، احزاب چپ 
و سوسياليست و نهادهاى دمكراتيك در خارج كشور 
در افشاى سياست هاى وحشيانه حكومت اسالمى و 
با هدف جلب حمايت و پشتيبانى از جنبش كارگرى 
ايران، آزادى محمود صالحى، منصور اسانلو، زنان و 
زندانيان  همه  و  دربند  دانشجويان  و  روزنامه نگاران 

سياسى برگزار گرديد.
در  حكومت  كل  ورشكستگى  سال  گذشته،  سال 
مضحكه انتخابات مجلس هشتم ارتجاع، به ويژه جناح 
توهم پراكن اطالح طلبان درون و بيرون حكومت بود، 
آن،  اعتصابات  و  اعتراضات  و  تالطمات  كه  سالى 
انقالب  طريق  از  جامعه  رهايى  راه  كه  داد  نشان 
اجتماعى به پيشگامى طبقه كارگر آگاه و متشكل و 
متحد با استراتژى سوسياليستى يك بار ديگر به بطن 

صحنه سياسى ايران آمده است.
كه  است  گسترده  و  سريع  آن چنان  ايران،  وقايع 
كوتاه  مطلب  يك  در  آن ها  همه  به  پرداختن 
امكان پذير نيست، از اين رو، در پايين نگاهى فشرده  
به گوشه هايى از وقايع و تحوالت مهم سال 1386 

جامعه ايران مى اندازيم.

تورم و گرانى
تورم و گرانى در ايران، روزافزون و سرسام آور است. 
حكومت  از  جناحى  به  وابسته  روزنامه هاى  از  يكى 
اسالمى، در گزارشى با عنوان «بزم گرانى در سفره 
نوروز» از شتاب روز افزون قيمت ها در شهرستان ها 

به  اشاره  با  روزنامه  اين  است.  داده  خبر 
استان هاى  در  قيمت ها  شاخص  كه  اين 

بهرام رحمانى
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امر  اين  و  دارد  بيش ترى  شتاب  محروم تر، 
محروم  استان هاى  مردم  كه  است  آن  بيانگر 
به  نسبت  بيش ترى  قيمت  افزايش  با  كشور، 
تهران مواجه خواهند شد، به هشدار بانك مركزى استادد 
در  قيمت ها  كل  شاخص  مركزى،  «بانك  است:  كرده 
تهران، 155 است در حالى كه اين شاخص در استان هاى 
ديگر، از عدد 155 باالتر رفته و در مواردى به 170 نيز 

رسيده است.»
عبارتند  مردم  نياز  مورد  اجناس  و  اقالم  از  برخى  قيمت 
مرغ  تخم  تومان،  كيلوئى 9000  استخوان  با  گوشت  از: 
تومان،  كيلوئى 1400  سفيد  لويبا  تومان،  شانه اى 3100 
 1400 كيلوئى  عدس  تومان،   1800 كيلوئى  چيتى  لويبا 
تومان، سيب زمينى كيلوئى 650 تومان، پياز كيلوئى 300 
تومان، برنج كيلوئى 1800 تومان، روغن نباتى 5 كيلوئى 
دستمزد  كه  كارگرى  كنيد  تصور   ... و  تومان   11000
در  تومان  هزار  حدود 183  در  رقمى  تاكنونى اش  ماهانه 
ماه است چگونه زندگى خود و خانواده و كرايه منزلش را 
تامين كند؟ آن هم در شرايطى كه براساس برآوردهاى 
مسئولين  اقرار  به  بنا  حتى  و  اقتصادى  كارشناسان 
حكومتى، سبد هزينه  زندگى هر خانوار در تهران رقمى در 

حدود 600 هزار تومان است.
اين در حالى است كه به گزارش سايت «تابناک»، با توجه 
صعودى  روند  و  ايران  نفت  فروش  ميزان  بودن  ثابت  به 
شش  در  كشور  نفتى  درآمد  قطعا  جهان،  در  نفت  قيمت 

ماهه دوم، بيش از درآمد شش ماهه اول خواهد بود.
بانك مركزى حكومت اسالمى، با انتشار نشريه نماگرهاى 
در  كشور  دالرى  ميليارد  نفتى 36,4  درآمد  از  اقتصادى، 
شش ماهه نخست سال جارى خبر داد كه بر اين اساس، 
افزايش قيمت نفت، درآمد نفتى ايران در سال 1386 از 

مرز 75 ميليارد دالر خواهد گذشت.
در 6 ماهه اول سال 86 هم چنين صادرات غيرنفتى كشور 
به رقم 7 ميليارد دالر رسيده كه اين رقم در مدت مشابه 

سال قبل 6/4 ميليارد دالر بوده است. 
به رغم اين درآمد هنگفت، بنا بر گزارش بانك مركزى، 
در شش ماهه نخست سال جارى موجودى حساب ذخيره 

ارزى افزايش نيافته است.
همچنين مجموع بدهى هاى خارجى در پايان اين مدت، 
به  نسبت  تنها  نه  كه  مى رسد  دالر  ميليارد  حدود 24  به 
سال گذشته كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز داشته است. 
اين  اسالمى  حكومت  سران  نيست  معلوم  ترتيب،  بدين 
كسانى  چه  و  مسائلى  چه  صرف  را  كالن  مبالغ  همه 

كرده اند؟!

مضحكه انتخابات مجلس هشتم
 حكومت اسالمى

انتخابات مجلس هشتم حكومت اسالمى، از هر انتخابات 
سازمان هاى  بود.  مضحك تر  و  بى رمق تر  آن  قبلى 
سياسى چپ، از جمله ما به عنوان حزب كمونيست ايران 
با  ايران)  كمونيست  حزب  كردستان  كومه له (سازمان  و 
اطالعيه هاى جداگانه اى از مردم خواسته بوديم تا در اين 
مضحكه انتخابات حكومت اسالمى ايران شركت نكنند. 
براساس گزارشات تصويرى و گزارش رسانه هاى داخلى 
شهرهاى  در  ويژه  به  انتخاباتى  حوزه هاى  بين المللى،  و 
شهر  از  حتى  بودند.  خالى  شمال  و  آذربايجان  كردستان، 
بزرگ رشت هيچ نماينده اى راى حد نصاب الزم را كسب 
نكرده است. آن هايى هم كه راى آوردند حتى خودى هاى 

حكومت نيز مى گويند تقلبى در كار بوده است. به همين 
دليل از جمله هاشمى رفسنجانى، محمد خاتمى، روساى 
جمهورى سابق حكومت اسالمى، و كروبى رييس سابق 
آراى  كه  كرده اند  خواست  در  اسالمى،  شوراى  مجلس 

تهران، دوباره شمارش شوند. 
اين انتخابات به حدى مضحكه بود كه حتى رسانه هاى 
سرپوش  آن  شكست  روى  بر  نتوانستند  نيز  حكومتى 
فارس،  حكومتى  خبرگزارى  مثال،  براى  بگذارند. 
يك شنبه، 26 اسفند ماه 1386 برابر با 16 مارس 2008، 
كجا  از  را  صد  در  آمار 65  رژيم  كشور  عنوانى «وزير  با 
سايت»،  خوانندگان  از  «يكى  از  نقل  به  است؟»  آورده 
اساس  بر  برتر  كانديداهاى  نفره   50 «فهرست  نوشت: 
شمارش اوليه آرا در حوزه انتخابيه تهران از مجموع 621 
فرض  حال  شد.  اعالم  شده  شمارش  راى   642 و  هزار 
رايث   1000000 بلكه  نه  راى   642 و  هزار   621 كنيم 
دهنده  راى  از 8000000  ريختند.  صندوق  به  تهرانى ها 
راى  ارعاب  و  زور  به  هم  آن  صد  در  تنها 12,5  تهرانى 
داده اند. حال وزير كشور آمار 65 در صد را از كجا آورده 
است؟؟؟؟ اگر حكومت توسط احمق ها اداره مى شود بداند 

كه مردم احمق نيستند.»
گزارش ها از شهرهاى تهران، تبريز، مشهد، زنجان، ايالم، 
اطراف  كه  است  حاكى  شهرها  ديگر  و  زاهدان  قزوين، 
به  رغبتى  مردم  و  بوده  خلوت  راى گيرى  صندوق هاى 
شهرهاى  اكثر  در  ندادند.  نشان  انتخابات  مضحكه  اين 
و  مريوان  بانه،  مهاباد،  سقز،  سنندج،  جمله  از  كردستان، 
بوكان، نمايش انتخابات با عدم استقبال مردم روبرو شده 

است.
تبريز نيوز، 24 اسفند ماه 1386 برابر با 14 مارس 2008، 
خبرگان  و  هشتم  مجلس  سرد  انتخابات  از  گزارش  طى 
گزارش اين روزنامه،  تبريز خبر داد. براساس  رهبرى در 
هشتمين دوره انتخابات مجلس هشتم و خبرگان رهبرى 
در تبريز با بارش پراكنده باران و باد سرد زمستانى تبريز، 
تا ساعت 16 امروز 24 اسفند 86، با سردى برگزار شد. 
در مراجعه به بيش از 30 حوزه انتخاباتى در نقاط مرفه و 
فقير نشين تبريز كم تر از 300 نفر در دو انتخابات مجلس 
هشتم و خبرگان رهبرى راى خود را به صندوق نريخته 
بودند. آنچه بيش از همه حائز اهميت بود، فضاى امنيتى 
و برخورد نامناسب و ارايه آمار غلط از ميزان حضور مردم 
مورد  راى هاى  صندوق  پاى  در  برگزاركنندگان  توسط 
مراجعه بود. به طورى كه در اين حوزه ها اجازه هيچگونه 
عكس و فيلم بردارى داده نشد... اكثريت اصالح طلبان و 
100 درصد نيروهاى ملى مذهبى و نهضت آزادى ايران 
در تبريز رد صالحيت شده و اين گروه ها به همراه حزب 

مشاركت از ارايه ليست حمايتى خوددارى كرده اند.
را  انتخابات  اين  نيز  بين المللى  رسانه هاى  از  برخى 
تلويزيونى  شبكه  نمونه،  براى  كرده اند.  گزارش  بى رونق 
«روز  داد:  گزارش   ،1386 اسفند   26 يك شنبه  فرانس، 
جمعه 14 مارس نزديك به 44 ميليون راى دهنده به پاى 
صندوق هاى راى رفتند تا 290 نماينده مجلس ايران را 
انتخاب كنند.  پس از «تصفيه» نامزدهاى انتخاباتى توسط 
تصور  اينگونه  مى توان  اسالمى  جمهورى  نظريه پردازان 
كرد كه نتيجه اين انتخابات  از پيش تعيين شده است. » 
«حوزه هاى  گفت:   ،1386 ماه  اسفند   24 ان،  ان  سى 

راى گيرى خالى از جمعيت است.» 
اتحاديه اروپا روز يك شنبه 16 مارس، در يك اظهار نظر 
رسمى درباره انتخابات مجلس شوراى اسالمى در ايران، 

نبوده  عادالنه  و  آزاد  ايران  در  انتخابات  كه  كرد  اعالم 
است. در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است كه «استانداردهاى 
معمول بين الملى از اين جهت نقض شده است كه ايرانيان 
را  سياسى  مختلف  جناح هاى  از  كانديداهايى  نمى توانند 

انتخاب كنند.» 
و  تزوير  با  آمريكا  و  غربى  دولت هاى  بار  اولين  براى 
رياكارى اين انتخابات را «ضددمكراتيك» خواندند. انگار 
تاكنون انتخابات اين حكومت دمكراتيك بوده است. در 
هيچگونه  اسالمى،  حكومت  حاكميت  سال  نه  و  بيست 
در  اصوال  است.  نشده  برگزار  ايران  در  آزادى  انتخابات 
تمام انتخابات جهان، كانديداها حتى به ظاهر هم شده، 
سياست هاى دولت را مورد نقد قرار مى دهند و به مردم 
وعده و وعيد مى دهند كه اگر انتخاب شوند به نفع مردم 
هر  ايران،  در  اما  داد.  خواهند  انجام  را  كار  آن  يا  و  اين 
كسى كانديد نمايندگى مجلس و رياست جمهورى و غيره 
اسالم  به  را  خود  بردگى  و  بندگى  بايد  نخست  مى شود 
تا  دهد  نشان  غيرانسانى  قوانين  همه  و  فقيه  واليت  و 
اين  يعنى  نگهبان»،  «شوراى  سوى  از  كانديداتورى اش 
دارند،  فعاليت  خامنه اى  نظر  زير  كه  گالدياتورى   12
پذيرفته شود. كانديداها نخست از چند صافى مى گذرند: 
بسيج،  سپاه،  كشور،  وزارت  اطالعات،  وزارت  صافى  از 
كانديداها  سپس اسامى  جمعه ها و...  محله و امام  آخوند 
نهايى  ليست  تا  مى شود  داده  ارجاع  نگهبان  شوراى  به 
كانديداها را اعالم كنند. يعنى در واقع، كانديداهايى كه 
حكومت  منتخبين  صددرصد  مى شوند  معرفى  مردم  به 
هستند و مردم نيز آزادند از ميان آن ها، به كانديداى مورد 
عالقه خود راى دهند؟ چه انتخابات دمكراتيك و آزادى؟! 
آن هم در غياب رسانه هاى عمومى آزاد و مستقل، احزاب 
سياسى، تشكل هاى توده اى و دمكراتيك كارگرى، زنان، 
دانشجويى، نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران و غيره 
انتخابات چه معنى و مفهومى دارد؟ شوراى نگهبان كه 
وظيفه اجراى قانون اساسى و موازين اسالمى را برعهده 
صالحيت  تنها  انتخاباتى،  كانديداى   دارد، از ميان 7600 

4500 نفر را براى نمايش انتخابات اخير تاييد كرده بود.
گفت  مى توان  هشتم  مجلس  آرايش  از  ارزيابى  يك  در 
مجلس  اين  به  اسالمى  جناح هاى  عمده  گروه  سه  كه 
احمدى  جمهور  رييس  طرفداران  اول  گروه  يافته اند.  راه 
نژاد كه به انصار حزب اهللا و بخشى از نيروهاى بسيج و 
سپاه تعلق دارند. گروه دوم سپاهيان سابق، كه برخى از 
آن ها رقيب احمدى نژاد محسوب مى شوند؛ از چهره هاى 
محمدباقر  سابق  سردار  به  مى توان  گروه  اين  شاخص 
هر  كرد.  اشاره  تهران،  شهردار  الريجانى،  و  قاليباف 
دوى اين ها در انتخابات رياست جمهورى گذشته، رقيب 
و  مجلس  در  آتى  كشمكش  واقع  در  بودند.  احمدى نژاد 
خواهد  جناح  دو  اين  بين  جمهورى،  رياست  انتخابات 
كه  هستند  «اصالح طلبان»  به  معروف  سوم،  بود.  گروه 
ائتالف وسيعى از گروه اعتماد ملى تا كارگزاران را شامل 
مى شوند و به طور كلى طرفدار خاتمى، رييس جمهورى 
خوردند.  مفتضحانه  شكست  انتخابات  اين  در  سابق اند، 
بدين ترتيب، يك بار ديگر اين واقعيت در مقابل جامعه 
ايران قرار گرفت كه حكومت اسالمى ايران، با اين نوع 
بازى هاى انتخاباتى اصالح پذير نيست، بنابراين، تنها راه 
رهايى جامعه ايران، حضور فعال در جنبش هاى اجتماعى 
و  سياسى  اقتصادى،  مطالبات  تحميل  براى  مبارزه  و 

اجتماعى به اين حكومت با استراتژى سرنگونى 
آن به پيشگامى طبقه كارگر آگاه و متشكل و 

نيمه اول فروردين ماه 1387- نيمه اول  مارس 2008
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متحد است.

«طرح ارتقاء امنيت اجتماعى در ايران»
سال گذشته، گزارش هاى مستند و تكان دهنده اى از زواياى 
«طرح ارتقاء امنيت اجتماعى در ايران»، منتشر شده است. 

از اوائل سال 1386، سلسله 
در  پليسى  عمليات هاى 
خصوص  به  ايران،  سرتاسر 
«ارتقاء  نام  با  تهران،  در 
«مبارزه  اجتماعى»،  امنيت 
اوباش»، «مبارزه  و  اراذل  با 
با بدحجابى» و... شروع شد، 
موجى از اعتراضات داخلى و 

بين المللى را در پى داشت.
برخورد  و  دستگيرى  نحوه 

با افراد دستگير شده در منازل، توسط پليس هاى نقابدار 
بسيار وحشيانه بوده است. آن ها از در و ديوار خانه هايى 
كه قصد ورود به آن ها را داشتند و يا همسايه هاى آن ها 
در نيمه هاى شب باال مى رفتند؛ درب ها را مى شكستند؛ 
حريم خصوصى افراد را مورد تجاوز قرار مى دادند؛ پدر را 
در برابر چشمان همسر و فرزندان، مضروب مى كردند و 
شكنجه مى دادند؛ پسر را در برابر چشمان مادر و خواهر 
لباس  با  يا  و  لخت  تن  با  را  افراد  و  مى كردند  مال  لگد 
خواب به كوچه يا محل تجمع مردم مى بردند. هيچگونه 
و  حيثيت  و  حرمت  و  حريم  حفظ  زمينه  در  محدوديتى 

آبروى افراد را مراعات نمى كردند.
فقط  منزل،  در  بازداشت  عمليات هاى  در  اكثرا  مامورين 
به بهانه ايجاد رعب و وحشت و كشاندن همسايه ها به 
كوچه، درب و ديوار و سقف منازل «متهمين بازداشتى؟!» 
را به گلوله مى بستند بدون اين كه در نظر داشته باشند 
و  روحى  تاثير  چه  وحشت آور  عمليات هاى  نوع  اين  كه 
روانى بر زن و مرد، پير و جوان، دختر و پسر خردسال در 

محدوده منازل مى گذارد؟ 
محلى  خالفكاران  معتادان،  امنيتى  و  انتظامى  مامورين 
كوچه ها،  سر  در  كننده  تجمع  جوانان  شده،  شناخته 
افراد  پارک ها،  در  كرده  تجمع  و  تفريح  حال  در  جوانان 
يا  و  الكلى  مشروبات  مخدر،  مواد  فروش  به  مشكوک 
وسايل  دارندگان  خيابانى،  افراد  غيرمجاز،  فيلم هاى 
نقليه اى كه موزيك از آن ها با صداى بلند شنيده مى شود، 
دست فروش هاى سرپايى ميادين و خيابان هاى پر تردد، 
مغازه داران، زنان و دخترانى كه حجاب اسالمى را كامال 
دستگير  توهين  و  شتم  و  ضرب  با  را  نمى كردند  رعايت 
و  مسافرخانه ها  مشتريان  از  عده اى  هم چنين  مى كردند. 
قهوه خانه ها و مكان هاى تفريحى محل تجمع دختران 
و پسران كه عمال اكثريت آنان مرتكب هيچگونه جرمى 
نشده بودند و با يورش پليس به محل تجمع و استقرار يا 
كسب و كار اين افراد آنان را با ضرب و شتم و عناوين 
امنيت  منظور «ارتقاء  به  و  اوباش»  و  غيرانسانى «اراذل 
اجتماعى» بازداشت و به كالنترى ها و پاسگاه هاى پليس 

امنيت منتقل مى كردند. 
موى سر تمام افراد را بدون استثناء در همان لحظه ورود 
به پايگاه هاى پليس امنيتى، با شماره صفر مى تراشيدند. 
اين افراد را بى رحمانه زير ضربات پى در پى مشت و لگد 
وادار  را  بازداشتى  حتى  مى دادند.  قرار  باتوم  و  شيلنگ  و 
لحظه  هر  كه  شكنجه هايى  از  خالصى  براى  مى كردند 
پشت  در  شود  عضو  نقض  يا  فلج  موجب  داشت  امكان 

اتومبيل هاى پليس فرياد بزند ... خوردم  و يا من ... زاده 
برق  سيم هاى  پى  در  پى  ضربات  شايد  فقط  تا  هستم 
بافته شده بر سر و صورتش و مشت و لگدها قطع شود. 
آفتابه  دستگيرشده  جوانان  گردن  بر  انتظامى  مامورين 
حرمت  تا  مى چرخانند  خيابان ها  در  و  مى كردند  آويزان 
جامعه  در  را  آنها  انسانى 
طرح هاى  اين  با  بشكنند. 
غيرانسانى مامورين سركوبگر 
سال  در  اسالمى  حكومت 
انسان  ميليون ها  به  گذشته، 
صدها  براى  و  كردند  توهين 
نفر از آن ها نيز در زير فشار 
تجاوز،  و  شتم  و  ضرب  و 
پرونده سازى نمودند. ميانگين 
در  شده  بازداشت  افراد  سنى 

عمليات ارتقاء امنيت اجتماعى، 30 سال بود. 

تشديد سانسور
صدها  اسالمى،  حكومت  سانسورچيان  گذشته،  سال 
را  اينترنتى  سايت  هزاران  و  تعطيل  را  نشريه  و  روزنامه 
نمايش  و  كتاب ها  از  بسيارى  چاپ  مانع  كردند.  مسدود 

فيلم ها شدند.
پايانى  روزهاى  در  فقط  اسالمى،  حكومت  سانسورچيان 
به  انتخابات  نمايش  از  پس  بالفاصله   ،1386 سال 
امتياز كردند. روزنامه  پارلمانى، 9 نشريه را لغو  اصطالح 
نشريه،    9 امتياز  لغو  و  توقيف  از  پس  روز  يك  كيهان، 
از جمله مجله دنياى تصوير كه بيش از 17 سال سابقه 
مبلغ  را  آينه»  نامه  ويژه «هفته  خبرى  در  داشت،  انتشار 
وارد  با  روزنامه  اين  كرد.  معرفى  ليبراليستى  انديشه هاى 
آوردن اتهاماتى ديگر به طور غيرمستقيم خواستار توقيف 
نقش  همواره  كيهان،  روزنامه  گرديد.  نامه  هفته  اين 
چماقدار و سانسورچى را در حكومت اسالمى ايفاء مى كند 
روزنامه  در  خامنه اى  نماينده  شريعتمدارى،  حسين  و 
كيهان، در سال هاى اوائل انقالب 57 يكى از سربازجويان 

و شكنجه گران شناخته شده زندان اوين بود.

افزايش حيرت انگيز صادارت آمريكا به ايران
هم چنان  آمريكا  دولت  نيز  گذشته  سال  در  كه  حالى  در 
بر طبل تحريم اقتصادى ايران مى كوبيد و قطعنامه سوم 
شوراى امنيت سازمان ملل نيز در تحريم اقتصادى ايران 
به تصويب رسيد؛ اما در روزهاى پايانى آخر سال 1386، 
افزايش  بر  مبنى  را  حيرت انگيزى  خبر  آمريكا  دولت 

صادرات كاالهاى آمريكايى به ايران اعالم كرد؟!
كاال  صادرات  حجم  آمريكا،  دولت  رسمى  آمار  براساس 
افزايش  ناگهان  گذشته  ماه هاى  در  ايران  به  آمريكا  از 
يافته است. در ماه ژانويه گذشته، ارزش دالرى كاالهاى 
آمريكايى صادر شده به ايران از 32 ميليون دالر گذشته 

است.
بى سابقه  اخير  سال  در 10  ايران  به  صادرات  حجم  اين 

بوده است.
سير صعودى ارزش صادرات كاال به ايران، از ماه سپتامبر 
2007 ميالدى آغاز شده است. در اين ماه ارزش كاالهاى 
صادراتى آمريكا به ايران ناگهان از 6/6 ميليون دالر به 

20/8 ميليون دالر رسيده است. 
بزرگ ترين  را  ايتاليا  رسانه ها،  اين  از  پيش  كه  حالى  در 
اعالم  ايران  اسالمى  حكومت  اروپايى  تجارى  شريك 

حكومت  گمرک  ماهه  گزارش 11  انتشار  با  بودند،  كرده 
بيش ترين  ايران  كه  مى شود  مشخص  ايران،  اسالمى 

حجم واردات و صادرات كاال را با كشور آلمان دارد. 
خارج از اروپا هم ايران بزرگ ترين حجم داد و ستد را با 
امارت متحده عربى دارد. به گزارش سايت رسمى گمرک 
ايران، تراز تجارى ايران با امارات متحده عربى و آلمان، 
و   7/5 منفى  به  ترتيب  به   ،1386 سال  اول  ماه   11 در 

منفى 4/2 ميليارد دالر رسيده است. 
بر اساس تازه ترين گزارش گمرک حكومت اسالمى، تراز 
و  مثبت  سوريه  و  افغانستان  كشور  دو  با  ايران  تجارى 
بيش ترين رقم ميان ديگر شركاى تجارى در جهان است. 
رقم تراز بازرگانى ايران با اين دو كشور به ترتيب، 384 و 

289 ميليون دالر است.  
نمانيدگان  گذشته،  سال  در  كه  است  يادآورى  به  الزم 
عراق،  مسايل  سر  بر  اسالمى  حكومت  و  آمريكا  دولت 
در  هم چنين  نشستند.  مذاكره  ميز  سر  بر  بغداد  در  بارها 
ماه هاى پايانى سال گذشته، تنش در روابط ايران و آمريكا 

تا حدودى كاهش پيدا كرده است.

جنبش كارگرى
سال گذشته جنبش كارگرى ايران، سال سختى را به لحاظ 
اقتصادى و سياسى پشت سر گذاشت. دستمزدهاى پايين 
هيچ تناسبى با گرانى و تورم فزاينده نداشت. نزديكى هاى 
حكومت  مامورين  كارگر،  جهانى  روز  ارديبهشت،   11
فرماندار  با  مذاكره  بهانه  به  را  صالحى  محمود  اسالمى، 
در مورد برگزارى اول ماه مه، از محل كارش بردند و به 
زندان سنندج انتقال دادند. هدف حكومت اين بود كه با 
دستگيرى محمود، زهر چشم از طبقه كارگر بگيرد تا به 
اين  اما  نيافتد.  مه  ماه  اول  مستقل  مراسم  برگزارى  فكر 
سياست به ضد خود تبديل شد و مراسم  اول ماه مه در 
سراسر ايران، هر چه با شكوه تر برگزار گرديد و در همه 
آن ها يك خواست كارگران، آزادى فورى و بى قيد و شرط 
محمود بود. با وجود اين كه محمود در وضعيت جسمى 
وخيمى بسر مى برد اما مسئولين قضايى حكومت اسالمى 

حتى او را براى معالجه نيز به مرخصى نفرستادند.
بر اساس گزارش كميته دفاع از «محمود صالحى»، روز 
دوشنبه 27 اسفند ماه «محمود صالحى» را از زندان به 
پس  كردند.  احضار  سنندج  دادگسترى   4 شعبه  بازپرسى 
از ساعت ها انتظار، براى محمود به جرم ارتباط با خارج 
به  پيام  مانند  حمايت آميز  پيام هاى  انتشار  و  زندان  از 
برگزاركنندگان اعتصاب غذاى 27 تير و اعالم پشتيبانى و 
حمايت از مبارزات دانشجويان آزادى خواه و برابرى طلب ، 

قرار بازداشت موقت صادر كردند.
صدور قرار بازداشت موقت براى محمود صالحى در حالى 
است كه روز 4 فروردين ماه مدت يك سال زندان وى به 
پايان مى رسد و خانواده و دوستانش در انتظار رهايى وى 
حكم  صدور  محض  به  صالحى،  محمود  بودند.  زندان  از 
قرار بازداشت، در اعتراض به اين حكم و همه تالش هاى 
تا  كرد  اعالم  وى،  نگهداشتن  زندان  در  جهت  حاكمان 
آزاديش از زندان دست به اعتصاب غذاى خشك خواهد 
اين  مى برد.  سر  به  غذا  اعتصاب  در  محمود  اكنون  زد. 
مرحله  به  را  او  جسمى  وضع  بيش تر  چه  هر  اعتصاب 
خطرناكى سوق خواهد داد، از اين رو، اميدواريم كه وى 
هر چه زودتر از  اين تصميم خود منصرف شود. همچنين 

صالحى در  محمود  آزادى  وسيعى براى  كارزار 
داخل و خارج كشور راه افتاده است.
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حكومت اسالمى در سال گذشته، از هيچگونه 
اعتصاب  و  اعتراض  از  جلوگيرى  براى  تالشى 
كارگران فروگزار نماند. حتى بى دادگاه حكومت 
اسالمى در سنندج، با يك اقدام جانيانه براى 11 نفر از 
كارگران به «جرم؟!»” شركت در مراسم روز جهانى كارگر 
سال 1386، شالق و جريمه نقدى صادر كرد. تاكنون اين 
حكم در مورد 5 نفر از كارگران، صديق امجدى، حبيب اهللا 
كلكانى، فارس گويليان، عباس اندريانى و صديق سبحانى 
اجرا شده است. چنين حكمى شايد در صد سال گذشته 
در جهان بى سابقه باشد، اوج وحشى گرى سرمايه داران و 

حكومت آنها در ايران را به نمايش مى گذارد.
حكومت  به  وابسته  روزنامه هاى  مندرجات  اساس  بر 
سال  پايانى  روزهاى  فاصله  در  فقط  ايران،  سرمايه دارى 
1386، ده ها هزار كارگر از كار اخراج مى شوند. براساس 
صنعتى  ناحيه  چند  در  اخراجى ها  رقم  اين  گزارشات  اين 
و مشخصا فقط شهرهاى طبس، سنندج، بجنورد، قزوين، 
زنجان و منطقه غرب تهران را در مى گيرد. اين بدان معنى 
روزهاى  در  اخراج،  معرض  در  كارگران  شمار  كه  است 
اخراجى  كارگران  است.  اين  از  بيش  بسيار  سال  پايان 
كار  مشغول  مدت  كوتاه  قراردادهاى  اساس  بر  همگى 
بوده اند. كارگران ايران، در چهارچوب همين «قراردادهاى 
شركت هاى  و  خصوصى  سرمايه داران  توسط  موقت» 
دولتى به شيوه وحشيانه اى استثمار مى شوند و هر موقع 
ميليون ها كارگر  خواستند آن ها را به ميان  سرمايه داران 
از  يكى  كه  طبيعى ست  بنابراين،  مى كنند.  پرتاب  بيكار 
خواست ها و مطالبات دايمى كارگران، ملغى كردن طرح 
وحشيانه «قراردادهاى موقت» و استخدام دايمى كارگران 

باشد.
اخبار   اخراج گسترده كارگران در آخرين روزهاى   سال از 
كارخانه ها منتشر شده است. در همين زمينه سايت اينترنتى 
«دسترنج»، از اخراج گسترده    كارگران در چندين  كارخانه 
خبر داده است. عيدعلى  كريمى، يكى از دست اندركاران 
خانه كارگر در قزوين از اخراج 30    هزار كارگر در اين شهر 
خبر داده و به اين   سايت گفته است:   «بيش از 50 در صد 
از كارگران قراردادى   استان قزوين بدون دريافت حقوق، 
سنوات، عيدى و پاداش با اتمام  قرارداد كارى خود بيكار  
 شدند تا در صورت تمايل كارفرمايان و مالكان واحدهاى  
 توليدى در نيمه دوم فروردين  ماه به كار گرفته   شوند.»  
به گفته كريمى،   «انعقاد قراردادهاى 2 ماه    و 6 ماهه با 
استان  اين  عظيم   كارگران  خيل  تا  شده  باعث  كارگران 

 نتوانند در صورت اخراج   از بيمه بيكارى استفاده كنند.»
در غرب تهران   كه بيش ترين كارخانه هاى صنعتى استان 
تهران    در آن قرار دارد نيز بيش از 3 هزار كارگر    اخراج 
صورت    به  كه  كارگرى  هزار   5 مجموع  «از   شده اند. 
شاغل   هستند،  تهران  غرب  كارخانه  هاى  در   قراردادى 
قرارداد 60 درصد آنان در آستانه    سال نو تمام شده است.» 
 علت  اخراج اين كارگران «پرداخت نكردن مطالبات   پايان 
به  حقوق»  با  نوروزى  مرخصى  اعطاى  «عدم  و  سال» 

كارگران  است . 
اخبار ساير   شهرها نيز حكايت از اخراج گسترده كارگران 
بجنورد380    در  جمله  از  دارد.  سال  آخرين   روزهاى  در 
 كارگر فضاى سبز و خدمات شهردارى اين شهر   به دليل 
اتمام قرارداد بيكار شدند. اين   كارگران با قرار دادهاى 3 
ماه و  6 ماهه كه    براى گريز از لزوم بيمه كردن كارگران 
رواج   يافته مشغول به كار بودند .  بيش از هزار   كارگر فنى 
معدن ذغال سنگ طبس نيز طى روزهاى   اخير با پايان 

قرارداد كارى اخراج شدند.  
با  كه   70 دهه  اول  سال هاى  از  قراردادهاى   موقت 
تفسير جديد   وزارت كار از ماده 7 قانون كار قراردادهاى  
در  خارج    شدند،  دائمى  قراردادهاى  شمار  از   بدون  تاريخ 
كشور رسميت و عموميت پيدا كرد. پس از آغاز رياست 
 جمهورى محمود احمدى  نژاد، براساس تعيين پايه حقوق 
بر  عالوه  موقت،  و  استخدامى  كارگران  براى  متفاوت 
اخراج نزديك به   320    هزار كارگر، كارفرمايان براى اين 
كه بيمه   كارگران را تامين نكنند قرارداد هاى كوتاه تر 6 و 
  3 ماهه به مرحله اجرا گذاشتند. شركت هاى دولتى نيز در 
اين مورد با شركت هاى خصوصى در حال رقابت هستند. 
كارگران  درصد   85 از  بيش  رسمى  براساس   آمارهاى 

شاغل    تحت قراردادهاى موقت كار مى كنند  . 
سال گذشته نيز همانند سال هاى قبل، پرداخت دستمزد 
ناچيز صدها هزار كارگر، به تعويق افتاده است. براى مثال، 
دستمزد 500 تن از كارگران قراردادى شاغل در سد آزاد 
نظر  زير  واحد  كارگران اين  است.  نشده  پرداخت  سنندج 
يك شركت پيمان كارى مشغول كار هستند، پيمان كار را 
مسئول تاخير در پرداخت حقوق و مطالبات مى دانند. 200 
كارگر كارخانه خاور گيالن 10 ماه است كه حقوق خود 

را در يافت نكرده اند. 
و  حقوق  نشدن  پرداخت  از  رضوى،  خراسان  استان  در 
مزاياى كارگران حداقل 10 واحد توليدى خوددارى شده 
است.  1400 ارگر كارخانه صنايع مخابراتى راه دور ايران 
در 8 ماه گذشته به دليل آنچه كه تاكنون تعطيلى كارخانه 
به خاطر نبود كار عنوان شده است حقوق و مزايا دريافت 

نكرده بودند.
قارچ  كارخانه  كارگران  مطالبات  گذشته،  سال  طول  در 
سينا آنقدر با تاخير پرداخت شده است كه آن ها  از ادامه 
دادن به كار در اين واحد توليدى  خسته شده اند. بيش از 
400 كارگر كارخانه «ايران برک» گيالن، 4 ماه است كه 

حقوقى دريافت نكرده اند.
مرتضى ريحانيان، از دست اندركاران خانه كارگر در زنجان، 
ضمن اعالم اين كه 47 هزار كارگر در زنجان مشغول به 
كار هستند، به «دسترنج»، گفت: از اين ميان 80 درصد 
آنان را كارگرانى با قراردادهاى موقت تشكيل مى دهند. 
او گفت: سال گذشته نيز در روزهاى پايانى سال قرارداد 
تعداد كثيرى از كارگران تمام شد و آنان از بهره مندى از 
مزاياى كامل آخر سال و هم چنين مرخصى هاى با حقوق 

ايام عيد محروم شدند و پس از عيد تنها 67 درصد آنان 
باقى  و  كنند  تمديد  را  خود  قرارداد  توانستند  عيد  از  پس 

براى هميشه اخراج شدند.
وحشى گرى هاى  اين  مقابل  در  ايران،  كارگران  اما 
ننشسته  ساكت  سرمايه،  حامى  حكومت  و  سرمايه داران 
گسترش  را  خود  طبقاتى  مبارزه  مختلف  عناوين  به  و 
در  كارگرى  اعتصاب  صدها  گذشته،  سال  در  مى دهند. 

ايران به وقوع پيوسته است.
كارگران كارخانه المپ الوند قزوين در اعتراض به اتمام 
بيمه بيكارى و بالتكليفى شغلى خود در مقابل اين واحد 
اين  در  معترض  كارگران  زدند.  تجمع  به  دست  توليدى 
تجمع خواستار بازگشايى كارخانه و بازگشت به كار مجدد 

خود شدند. 
جمعى از كارگران اخراجى صندوق نسوز كاوه، از تصميم 
ساير  اخراج  و  كارخانه  انحالل  براى  كارفرما  جدى 
همكاران خود خبر دادند. تعدادى از كارگران اين كارخانه، 
با تجمع در محل خانه كارگر شرق تهران اعالم كردند 
اين  باقيمانده  كارگر  تمامى 180  جارى  ماه  پايان  تا  كه 

كارخانه اخراج خواهند شد. 
گزارش ها حاكى از آن است كه كارگران مينوى تهران، 
و  سال  پايان  مطالبات  چشم گير  كاهش  به  اعتراض  در 
تبعيض در پرداخت برخى مزاياى نقدى اعتصاب كرده اند. 
اعتصاب  اين  در  فوق  كارخانه  كارگر  هزار  به  نزديك 

شركت داشتند.  
در  قم،  حميد»  «چينى  كارخانه  رسمى  كارگر   200
اعتراض به تعطيلى كارخانه و عدم دريافت 6 ماه حقوق 
و مزاياى شغلى در خيابان منتهى به كارخانه دست 

به راهپيمايى زدند.
كارگران شاغل در بيش از 5 واحد بزرگ توليدى و 
صنعتى استان قزوين، در اعتراض به عدم در يافت 
از  دست  خود  معوقه  مطالبات  و  حقوق  ماه  چندين 

كار كشيده و در مقابل استاندارى تجمع كردند.
از جمله در روزهاى پايانى سال، بيش از 500 تن از 
كارگران شركت «ايران كيش» پيمان كار پااليشگاه 
به  اعتراض  در  عسلويه  در   8 و   7  ،6 فازهاى  گاز 
عدم پرداخت حقوق معوقه و عيدى خود دست به 

اعتصاب زدند.
استان  در  توليدى  و  صنعتى  واحد   8 كارگر  صدها 
قزوين در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه 

خود در آستانه سال جديد، اعتصاب كردند.
واشر،  پارس  اورتان،  پلى  كارخانجات  كارگران 
به  اعتراض  در  نخ  ناز  و  پارس  قوه  بافت،  پوشينه 
خود،  معوقه  حقوق   ماه  الى 10  نشدن 2  پرداخت 
اعتصاب كردند و چندين بار در مقابل ادارات و نهادهاى 

دولتى اقدام به تجمع نمودند.
بيش از 400 كارگر اخراج شده واحدهاى صنعتى و توليدى 
شهرستان پاكدشت، روز دوشنبه 27 اسفند ماه در مقابل 
تجمع  شهرستان  اين  كارگران  رفاه  بانك  و  فرماندارى 
شدند.  خود  بيكارى  بيمه  حق  پرداخت  خواستار  و  كرده 
كارگران شركت كننده در اين تجمع كه 2 ماه حقوق بيمه 
بيكارى خود را دريافت نكرده اند، خواستار پرداخت فورى 

حقوق خود از سوى سازمان تامين اجتماعى شدند.
شركت  كارگران  بيش از  5  هزار تن از  گذشته،  در سال 
به  خود    دست  مطالبات  تحقق  تپه،    براى  هفت  نيشكر 

كارگران  اعتصاب  نمونه  آخرين  زدند.  اعتصاب 
يكشنبه  روز  صبح  تپه،  هفت  نيشكر  شركت 
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86/12/25 آغاز شده است. 

بحران در   اين كارخانه توليد شكر، در دو سال 
مجوز  و  وارداتى  تعرفه  كاهش  دنبال  اخير  به 
ورود    شكر خارجى  از سوى دولت، تشديد شد و كارخانه 
نيشكر هفت تپه و چندين كارخانه   مشابه با بحران مواجه 
شدند.  كارگران اين   كارخانه در دو سال گذشته يازده بار 
خشونت آميز  برخوردهاى  مقابل  در  و  اعتصاب   كرده اند 
نيروهاى ضدشورش و   امنيتى  نيز مقاومت كرده اند. چند 
ماه قبل 7    تن از فعاالن كارگرى اين شركت در جريان  
 اعتصاب بازداشت شدند. عالوه بر  فريدون نيكوفر، جليل 
محمد    حيدرى،  و  دهلى  نجات  نجاتى،  على  احمدى، 
قربانعلى رمضان پور و محمد حيدرى  مهر، يك خبرنگار 
به نام ابوالفضل عابدينى   نيز به دليل انتشار اخبار مربوط 
به اعتصاب   اين كارگران بازداشت  شد. بازداشت شدگان  
 مدتى بعد با قرار وثيقه آزاد شدند. اما قرار   است آن ها به 

اتهام اقدام عليه «امنيت؟!» محاكمه شوند . 

دستمزد كارگران
حداقل دستمزد سال   آينده (1387) كارگران با 20 درصد 
تعيين شده است، در حالى كه  افزايش نسبت به امسال 
 افزايش 20 درصدى حداقل  دستمزدها، كمكى به افزايش 

قدرت خريد كارگران و بهبود زندگى آنها نخواهد كرد.
خبرگزارى حكومتى مهر، روز  جمعه، 24 اسفند، به نقل از 
عليرضا محمد على، مشاور وزير و مديركل روابط عمومى 
 وزارت كار و امور اجتماعى اعالم كرد كه براساس تصميم 
سال  در  كارگران  دستمزد  حداقل  كار،  عالى  شوراى 
حداقل  ترتيب،  بدين  مى يابد.  افزايش  درصد   20 ،1387  
تومان  هزار   183  ،1386 سال  در  كه  كارگران  دستمزد 
تومان   600 و  هزار   219 به  آينده  سال  در  است،   بوده 
مى رسد.  اين مسئول وزارت كار و امور اجتماعى، افزود: 
به  تومان   845 كارگران،  دستمزدى  سطوح  ساير  براى 
مزد  روزانه آنان، به عالوه 5 درصد كه به صورت پلكانى 

محاسبه مى شود، اضافه خواهد شد. 
شوراى  عالى كار حكومت اسالمى، همانند همه ساله با 
حضور نمايندگان سه گروه دولت، كارگران و كارفرمايان  
 در اجراى ماده 41  قانون كار در مذاكرات سه جانبه در 
تصميم گيرى  كارگران  مزد  قانونى  حداقل  تعيين  مورد 
 مى كند. قطعا بايد مذاكره سه جانبه را بايد محكوم كرد 
و بر عليه آن بود. زيرا اگر فرض كنيم كه در اين مذاكره 
نماينده واقعى كارگران حضور داشته باشد كه در ايران، 
يعنى  كار،  اسالمى  شوراهاى  و  كارگر  خانه  نمايندگان 
طبقه  درون  در  حاكميت  سركوب  ارگان هاى  نمايندگان 
است  روشن  قبل  از  آن  نتيجه  باز  هستند،  ايران  كارگر 
كه به نفع سرمايه داران خاتمه خواهد يافت. زيرا نماينده 
مشترک  منافع  مذاكرات  اين  در  دولت  و  كارفرمايان 
شديد  استثمار  و  سرمايه  طرف  همواره  و  دارند  طبقاتى 

كارگران را مى گيرند.
كار،  عالى  شوراى  به  نامه اى  در  كارگر  هزار  دو  حدود 
كميته دستمزدها، وزارت كار و امور اجتماعى و  نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى به انتقاد از ميزان افزايش دستمزد 
نوشته  اند:  پرداخته اند،  گذشته  هاى  سال  در  كارگران 
«دستمزد و حقوقى كه طى سال هاى گذشته از سوى دولت 
و شوراى عالى كار براى ما كارگران و ساير  بخش هاى 
حقوق بگير، هم چون معلمان و بازنشستگان و كارمندان 
كفاف  هزينه هاى  هيچ وجه،  به  است،  شده  تعيين  جزء، 
زندگى ما را نكرده است و سال به سال، خانواده هاى ما 

در فقر و فالكت بيش ترى فرو رفته اند. به  طورى كه در 
بخور  زندگى  يك  تامين  به  قادر  ديگر  ما  حاضر،  شرايط 
و  نمى توانيم  نيستيم  خانواده هايمان  و  خود  براى  نمير  و 
مسكونى  منازل  بهاى  اجاره  حتى  فعلى،  دستمزدهاى  با 
خود را نيز تامين كنيم.» اين نامه كه به ابتكار اتحاديه 

توسط  و  تهيه  ايران  بيكار  و  اخراجى  كارگران  سراسرى 
استان هاى  و  عسلويه  در  منطقه  كارخانه هايى  كارگران 
كردستان، آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى، كرمانشاه و 
تهران به امضاء رسيده  است، خطاب به تصميم گيرندگان 
در مورد دستمزد كارگران آمده است: «سال قبل، حداقل 
دستمزد را 183  هزار تومان تعيين كرديد، اما ميزان خط 
كه  است  حالى  در  اين  بود.  تومان  هزار  باالى 500  فقر 
هزينه هاى  سرسام آور  رفتن  باال  با  سال  جارى  طول  در 
ندارى  فشار  زير  بگيران  حقوق  و  كارگران  كمر  زندگى، 
خرد شده است.  خودتان در اين مملكت زندگى مى كنيد 
نمى توان  هم  تومان  ميليون  يك  با  حتى  كه  مى دانيد  و 
جامعه  اين  در  است،  انسان  شايسته  شان  كه  آن چنان 

زندگى كرد.»
دولت  دارايى  و  اقتصاد  امور  وزير  معاون  شيركوند،  سعيد 
محمد خاتمى، از جمله اين اقتصاددانانى است كه روز 22 
 اسفند در گفتگو با خبرگزارى حكومتى آفتاب گفت: «نرخ 
تورم بر اساس حدود 380 قلم كاال توسط بانك مركزى 
چند  در  كاال  قلم  اين 380  مى گيرد.  قرار  مورد  محاسبه 
ميانگين  آن ها  از  و  مى شوند  طبقه بندى  مختلف  بخش 
گرفته مى شود.  بنابراين، بسيار طبيعى خواهد بود كه در 
سبد هزينه برخى خانوار ها نرخ تورم بسيار بيش تر از تورم 

رسمى اعالم  شده احساس گردد.»
كشور»  مزد  «كميته  اعضاى  از  يكى  مختارى،  عبداهللا 
هزار  الى 600  كشور 550  سراسر  در  را  فقر  خط  ميزان 
تومان اعالم كرد. يعنى هر كارگرى كه ماهانه كم تر از 
نيازهاى  نمى تواند  باشد  داشته  درآمد  تومان  هزار   600
ضرورى و معيشتى خود را تامين كند و به زندگى در زير 

خط فقر محكوم است. 
كرده  اقرار  اسالمى،  حكومت  كار  وزير  جهرمى،  محمد 
است كه: «سال گذشته حدود سه هزار و 200 واحد به 
صورت تصادفى مورد بررسى قرار گرفت و مشخص شد 
دريافت  دستمزد  حداقل  كارگران  درصد  فقط 5 /18  كه 
مى كنند. اين بررسى در سال جارى نيز دوباره انجام شد 

و با سه درصد افزايش به 21/5 درصد رسيد.»
ميليون ها تن از كارگرانى كه در كارگاه هاى كم تر از 10 
كارگر و كم تر از 5 كارگر كه در سال هاى قبل از شمول 
قانون كار كنار گذاشته شده اند اشتغال دارند، به ويژه به 
كارگران زنى كه ماهانه بين 60 تا 90 هزار تومان دستمزد 

پرداخت مى شود وضعيت بسيار دردناكى دارند.
 همچنين مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، با 

احمدى  محمود  دولت  سوى  از  شده  ارائه  بودجه  بررسى 
تورم  موجب  بودجه  اين  كه  است  داده  نژاد،  هشدار 
ترتيب،  بدين  شد.   خواهد   1378 سال  در  افسارگسيخته 
هزار   600 جارى  سال  در  كارگران  حداقل  دستمزد  اگر 

تومان باشد در حد خط فقر است.
شوراى عالى كار حكومت اسالمى ايران، در بيست 
و نه سال حاكميت خود، هرگز دستمزد كارگران را 
متناسب با تورم و گرانى واقعى در نظر نگرفته است، 
همواره هر سال قدرت خريد كارگران نسبت به سال 
گرانى  و  فقر  ديگر،  سوى  از  است.  آمده  پايين  قبل 
همواره  كارگرى،  خانواده هاى  كه  است  شده  سبب 
قرار  اجتماعى  بحران هاى  اقسام  و  انواع  معرض  در 

گيرند.
از  دردناكى  و  تكان دهنده  اخبار  ماه هاى   اخير  در 
در  كشور  مختلف  مناطق  كارگران    در  خودكشى 
آن  از  حاكى  اخبار  است.  اين  منتشر   شده  رسانه ها 
است كه برخى   از كارگران تحت فشار اقتصادى ناشى از 
عدم    پرداخت حقوق و شرايط بد  زندگى به چنين اقداماتى  

 دست زده اند. 

بيكارى جوانان داراى تحصيالت باال
ميليون ها نفر در ايران بى كار هستند. بنا به اقرار مقامات 
شهروندان   از  نفر  ميليون   13 حدود  اسالمى  حكومت 
خيريه روزگار  بنادهاى  ناچيز  ايرانى، صرفا با كمك هاى 

تلخى مى گذرانند.
حكومت  جوانان  ملى  سازمان  تحقيقات  نتايج  براساس 
تحصيالت  داراى  جوان  جمعيت  بيكارى  نرخ  اسالمى، 
مردان  براى  نرخ  اين  و  است  درصد   35/5 كشور  عالى 
25/2 درصد و براى زنان 48 درصد ثبت شده است. نتايج 
اين پژوهش حاكى است نسبت كل جمعيت جوان داراى 
اين  است.  بوده  درصد  كشور 12/2  در  عالى  تحصيالت 
زنان  بين  و  درصد   11/6 جوان  مردان  ميان  در  نسبت 

جوان 12/8 درصد محاسبه شده است.
براساس اين آمار بيش ترين نرخ بيكارى در مردان داراى 
بويراحمد  و  كهگيلويه  استان  به  متعلق  عالى  تحصيالت 
استان  به  مربوط  ميزان  اين  كم ترين  و  درصد   38/6 با 

هرمزگان با 3/5 درصد است.
هم چنين درباره زنان نرخ بيكارى در استان ايالم با ميزان 
76 درصد بيش ترين ميزان را داراست و استان هرمزگان 

با 14/8 درصد كم ترين نرخ بيكارى را دارد.
و  درصد   21/3 مردان  براى  ميزان  اين  نيز  پايتخت  در 
حال  عين  در  است.  شده  ثبت  درصد   35/4 زنان  براى 
براساس آمارهاى ارايه شده از سوى مركز آمار ايران نرخ 
كشور  بيش تر)  و  ساله  جمعيت (10  اقتصاديى  مشاركت 
تا پايان تابستان سال جارى 41/5 درصد بوده است كه 
درصدى  و 16/8  مردان  درصدى  مشاركت 65/5  شامل 

زنان بوده است. 
هم چنين براساس گفته هاى مقامات و ارگان هاى دولتى، 
48 درصد زنان تحصيل كرده بيكارند و 18 ميليون نيروى 
درصد   40 كه  جامعه اى  در  مى باشند؛  آمد  در  فاقد  كار، 
نوجوانان سن دبيرستان قادر به ادامه  تحصيل نمى باشند 
و شمار بى سوادان از مرز 10 ميليون نفر گذشته است و 
خود  دل  در  را  خيابانى  كودک  ميليون   1 كه  جامعه اى 
اجتماعى اى  مصائب  هزاران  وجود  است،  داده  پرورش 

بيمارى هاى  طالق،  فحشاء،  اعتياد،  هم چون 
روحى - روانى، قتل هاى خانوادگى، خودكشى 
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و غيره امرى طبيعى و عادى محسوب مى شود. 
روزنامه ابتكار اخيرا نوشت: «حدود 60 درصد از 
مسقيم با مساله  طور  ايران به  خودكشى ها در 

بيكارى در ارتباط مى باشد.» 

جنبش زنان
حكومت اسالمى سال گذشته، با طرح سركوب زنان، كليه 
نيروهاى سركوبگر خود را راهى خيابان ها كرد تا با يورش 
به زنان و جوانان با هدف آفريدن رعب و وحشت تالش 

كرد كل جامعه را مرعوب سازد. 
قاچاق  تن فروشى،  خودسوزى،  خودكشى،  متعدد  موارد 
سازماندهى شده دختران به كشورهاى حوزه خليج فارس، 
پاكستان، چين و… گوشه هايى از وضعيت دلخراش زنان 

در ايران است.  
طرح محدوديت ورود بانوان به دانشگاه ها، اليحه مجوز 
تعدد زوجات به مردان بدون حق اعتراض به زنان، طرح 
جمله  از  پسران،  و  دختران  آموزشى  كتب  سازى  جدا 
سال 86  در  اسالمى  حكومت  كه  است  محدوديت هايى 

براى زنان وضع كرده است. 
سال گذشته، براى تعدادى از فعالين جنبش زنان، به خاطر 
شركت در تجمع 22 خرداد 85، شركت در تجمع 13 اسفند 
85 در مقابل دادگاه انقالب، شركت در مراسم روز جهانى 
زن در مقابل مجلس شوراى اسالمى، عضويت در كمپين 
دانشجويى  فعاليت  نويسى و  وبالگ  امضاء،  ميليون  يك 

پرونده سازى كردند.
حكومت اسالمى سال گذشته، صدها نفر را در مالءعام 
و يا در زندان ها اعدام كرد. از جمله در خبرها و گزارشات 
سنگسار  نيز  زن  چندين  گذشته،  سال  در  كه  است  آمده 

شده اند.
پنج نفر از وكالى داوطلبى كه دفاع از 7 زن محكوم به 
سنگسار را بر عهده دارند در نامه اى به هاشمى شاهرودى، 
رئيس قوه قضائيه حكومت اسالمى، نگرانى عميق خود 
در  داشتند.  ابراز  اعدام  به  سنگسار  مجازات  تبديل  از  را 
شنيده هاى  است:  آمده  داوطلب  وكالى  نامه  از  بخشى 
موثق حاكى از آن است كه زنى 32 ساله به نام معصومه 
سنگسار،  به  قطعى  محكوميت  داشتن  با  فرزند،  دو  مادر 
آبان ماه گذشته در يك اتاق در بسته به دار آويخته شده 

است. (ميدان 86/3/10)
حوريه 29 ساله، به جرم قتل محمد نجاتى 32 ساله همسر 
حوريه، محمدرضا نجاتى 70 ساله، زهرا گل محمدى 60 
همسر  برادر  و  مادر  پدر،  ساله  نجاتى 36  حسين  و  ساله 
حوريه به حكم شعبه 12 دادگاه كيفرى تبريز و با تائيد 
ضربه   173 تحمل  از  پس  كشور  عالى  ديوان   32 شعبه 
شالق در ميدان پيش قدم محله ماراالن تبريز در مالءعام 

به دار آويخته شد. (جمهورى اسالمى 86/4/24)
فوريت¬هاى  مركز  سخنگوى  پور،  عالى  سرهنگ 
عمومى  روابط  مسئول  ناصرى  حسين  و  كشور  پليس 
كرد:  اعالم  رضوى  خراسان  استان  زندان هاى  كل  اداره 
عنوان  به  مخدر  مواد  قاچاق  اتهام  به  آرميده  معصومه 
مفسدفى االرض شامگاه سه شنبه در زندان مشهد به دار 

آويخته شد.(واحد مركزى خبر 86/6/14)
فاخته صمدى 30 ساله به جرم قتل دكتر محمد پدرام 81 
ساله در سال 80، به حكم قاضى جواد اسماعيلى رئيس 
شعبه 1157 دادگاه جزايى تهران و با تائيد شعبه 16 ديوان 
عالى كشور در زندان اوين به دار آويخته شد. (ايسكانيوز 

(86/7/25

زهرا 42 ساله به جرم قتل همسرش حسين 48 ساله به 
رياست  به  تهران  استان  كيفرى  دادگاه   71 شعبه  حكم 
قاضى نوراهللا عزيزمحمدى و با تائيد شعبه 33 ديوانعالى 
كشور در زندان اوين به دار آويخته شد. (ايسنا 86/9/28)

قتل  جرم  به  كودک  دو  مادر  ساله   27 زمانى  راحله 
همسرش محمد به حكم شعبه 74 دادگاه كيفرى استان 
تهران به رياست قاضى سيد قاسم حسينى كوه كمره اى 
و با تائيد شعبه 38 ديوان عالى كشور در زندان اوين به 

دار آويخته شد. (ايسنا 86/10/12)
قوانين  تغيير  براى  امضاء  ميليون  كمپين« يك 
نشست  برگزارى  با  شهريور   5 يك شنبه  تبعيض  آميز»، 
«تاثير قوانين بر زندگى زنان» آغاز به كار كرد، يك اقدام 
ليبرالى و غيرموثر در سال گذشته بود. براساس گزارش 
دست اندركاران كمپين يك ميليون امضاء، در اين نشست 
نويسندگان  و  هنرمندان  دانشگاهيان،  وكال،  از  جمعى 
زنان  حوزه  تبعيض آميز  قوانين  تغيير  ضرورت  پيرامون 
سخن گفتند و فعاالن زن شركت كننده در كمپين، اين 
طرح را معرفى نمودند. در اين حركت، خبرى از ميليون ها 
معدودى  تعدادى  به  فقط  و  نيست  خانه دار  و  كارگر  زن 
روشنفكر ليبرال محدود است. فعالين اين حركت از زنان 
فمينيست اسالمى تا ليبرال و سكوالر، همواره به فعاليت 
تاكيد دارند. اما  حكومت اسالمى  چارچوب  «قانونى» در 
حكومت اسالمى، به مثابه يك حكومت زن ستيز حتى اين 
فعاليت را نيز تحمل نمى كند و فعالين آن را تحت  نوع 

فشار و تهديد قرار مى دهد.  
متاسفانه هنوز زنان سوسياليست در راس و رهبرى جنبش 
زنان قرار ندارند. از حضور ميليون ها زن كارگر و خانه دار 
در اين جنبش خبرى نيست. اساسا تشكل زنان، نه صرفا 

براى  جنسيت  گرفتن  نظز  در  بدون  جنبشى  بلكه  زنانه، 
مبارزه در عرصه خواست ها و مطالبات زنان و رهايى زن 
جنبش  فعالين  كه  طبيعى ست  شرايطى،  چنين  در  است. 
كارگرى سوسياليستى در جهت سازمان دهى جنبش زنان 

با استراتژى سوسياليستى بكوشند.

جنبش دانشجويى
راديكاليزم  و  جسورانه  و  پيگير  مبارزه  گذشته،  سال  در 
دانشجويان چپ، آنچنان ترس در وجود حاكمان حكومت 
اين  سركوب  براى  را  خود  توان  تمام  آن ها،  كه  انداخت 
از  يكى  گذشته  سال  بنابراين،  گرفتند.  كار  به  جنبش 
جنبش  سركوب  اسالمى،  حكومت  تالش  مهم ترين 
دانشجويى و خصوصا تالش براى به زانو در آوردن فعالين 
دانشگاه هاى  در  دانشجويى  جنبش  سوسياليست  و  چپ 
جنبش  اين  فعالين  گسترده  دستگيرى  با  كه  بود  ايران 
همراه بوده است. ارگان هاى سركوب انتظامى، ضدشورش 
و امنيتى و اطالعاتى تمام نيروى خود را به كار گرفتند 

سالى  چند  كنند.  جلوگيرى  آذر  مراسم 16  برگزاى  از  تا 
در  سوسياليست  و  چپ  پيشرو،  دانشجويان  كه  است 
همبستگى با كارگران و زنان و مردم محروم و آزادى خواه 
مراسم 16 آذر را به روز اعتراض عمومى عليه حكومت 
اسالمى مبدل كرده اند. اين حركت، نماد آزادى خواهى و 

برابرى طلبى است. 
رهبران  و  فعالين  كردن  زندانى  با  اسالمى،  حكومت 
جنبش دانشجويى، كشاندن آن ها به بى دادگاه ها، تعطيلى 
رسانه هاى دانشجويى و محروم كردن از تحصيل و غيره، 
اما،  شود  دانشجويى  جنبش  پيشروى  مانع  كرد  سعى 
هيچ كدام از اين سركوب ها نه تنها نتوانسته است جنبش 
دانشجويى را مرعوب نمايد بلكه برعكس، اين جنبش با 
رهبرى گرايش سوسياليستى روز به روز در حال پيشروى 
است. دستگيرى ده ها تن از فعالين چپ و سوسياليست 
اين جنبش توسط ارگان ها امنيتى حكومت اسالمى، سبب 
خارج  و  داخل  در  وسيعى  اعتراضى  كمپين هاى  كه  شد 
دانشجويان  فورى  و  شرط  و  بى قيد  آزادى  براى  كشور 
دستگير شده سازمان دهى شود و اين كمپين ها، حكومت 
عمومى ايران و  اسالمى را هر چه بيش تر در نزد افكار 

جهان رسواتر كرد.
قوه قضائيه حكومت اسالمى، براى آزادى برخى از فعالين 
كه  است  كرده  صادر  سنگين  وثيقه هاى  دانشجوئى، 

خانواده هاى آن ها توانائى تامين اين وثيقه ها را ندارند. 
دانشجويى  جنبش  دوره  اين  مهم  ويژگى هاى  از  يكى 
است.  كارگرى  جنبش  و  زنان  جنبش  با  پيوند  بر  تاكيد 
در اين راستا، حتى گام هاى عملى نيز با برگزارى كمپين 
دانشگاه هاى  در  صالحى  محمود  آزادى  براى  اعتراضى 

تهران برداشته شده است. 
جنبش دانشجويى، يك جنبش پيشرو و آگاهى است كه 
جنبش¬هاى  فعالين  توجه  مورد  آن  ويژه  اهميت  بايد 
و  فعالين  خود  بطن  در  جنبش،  اين  گيرد.  قرار  اجتماعى 
رهبرانى را پرورانده است كه با دستگيرى ده¬ها تن از 
آن ها نه تنها از تب و تاب نيافتاد، بلكه جاى هر فعال و 
رهبر دستگيرشده را چندين نفر ديگر با شهامت گرفتند. 
سازمان دهى  با  و  بى نظير  مقاومت  با  دانشجويى  جنبش 
استراتژى  با  اجتماعى  و  سياسى  گسترده  حركت هاى 
رسيدن  براى  كارگرى،  جنبش  با  پيوند  در  سوسياليستى 

به دنيايى آزاد و برابر تالش و مبارزه مى كند.

جا  همين  در  را  گذشته  سال  تحوالت  و  وقايع  اگر 
يك  از  كرديم  ذكر  باال  در  كه  آنچه  كنيم  جمع بندى 
سراسر  زندگى  از  دردآور  حقايق  از  گوشه هايى  فقط  سو، 
آن  با   86 سال  در  كه  انسانى ست  ميليون ها  مصيبت بار 
دست به گريبان بوده اند؛ و از سوى ديگر، اين واقعيت در 
مقابل جامعه ايران قرار گرفت كه ديگر سركوب پليسى 
جنبش هاى اجتماعى به شيوه سال هاى اوايل انقالب 57 
مبارزه  امروز  نيست.  امكان پذير  هفتاد  و  شصت  دهه  و 
جنبش هاى اجتماعى در ايران به جايى رسيده است كه 
حكومت اسالمى، با سركوب و زندان و شكنجه و اعدام 
جنبش هاى  اين  پيشروى  جلو  نمى تواند  آن ها  فعالين 

حق طلب و عدالت طلب و آزادى خواه را بگيرد.
اقتصادى  معضل  و  مشكل  و  سركوب  همه  اين  با وجود 
جنبش  اما  دارد  قرار  ايران  جامعه  سر  بر  كه  اجتماعى  و 
حال  در  زنان،  جنبش  و  دانشجويى  جنبش  كارگرى، 

فقط  مثال،  براى  است.  پيشروى  و  گسترش 
كارگران شركت نيشكر هفت تپه در حدود دو 
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مطالبات  سر  بر  بار  حداقل 11  گذشته،  سال 
پنج  حدود  زده اند.  اعتصاب  به  دست  خود، 
اين  در  تپه  هفت  نيشكر  شركت  كارگر  هزار 
سراسر  دانشگاه هاى  همه  در  داشتند.  حضور  اعتصابات 
بربريت»،  يا  «سوسياليسم  شعار  با  دانشجويان  ايران، 
«جنبش  ديكتاتور»،  بر  «مرگ  جنسى»،  آپارتايد  «لغو 
دانشجويى متحد جنبش كارگرى است» و... به مبارزه 
جنبش هاى  سوسياليستى  گرايش  مى دهند.  ادامه  خود 
اجتماعى ايران، روزهاى تاريخى همچون روز 16 آذر، 
اول ماه مه و هشت مارس را هر چه با كشوه تر برگزار 
مى كنند. رهبران جنبش هاى اجتماعى در اين اعتصابات 
و اعتراضات در بطن مبارزه طبقاتى، آموزش مى بينند؛ 
آبديده تر و محبوب تر مى گردند و به طور كلى آگاهى 

طبقاتى خود و هم طبقه اى هايشان را باال مى برند.
قيمت  مداوم  افزايش  با  كه  حالى  در  گذشته،  سال  در 
نفت، ميلياردها دالر نصيب سران حكومت اسالمى كرد، 
اما از اين درآمد كالن، سهم مردم باز هم جز گسترش و 
تعميق سيه روزى و فقر چيز ديگرى نبوده است. براساس 
گزارش هاى رسمى در سال گذشته، بدهى هاى خارجى 
نيز  آن  ارزى  دخيره  و  يافت  افزايش  اسالمى  حكومت 
احتمالى  سقوط  خطر  برابر  در  كشور،  اين  و  كشيد.  ته 
بهاى نفت و تشديد محاصره اقتصادى سخت بحرانى 
خواهد شد. در اين ميان سئوال مردم ايران از حاكمان 
قداره بند و غارتگر حكومت اسالمى، اين است كه بيش 
از 90 ميليارد دالر از منبع فروش نفت خام و اقالم ديگر 
در سال گذشته، به كجا رفته و صرف چه مسائلى شده 
است كه هيچكس از آن خبر ندارد. شمار جمعيت زير 
خط فقر كشور بر پايه آمار رسمى جمهورى اسالمى 9 
ميليون نفر و بر اساس ارزيابى منابع مستقل كارشناسى  
فساد  كشور  همين  در  اما  است.  نفر  ميليون  تا 15   12
و فقر و تورم و بحران مسكن و بيكارى در آن بى داد 
مى كند، و جوانان و حتى كارگران و كارمندان و خانواده 
اجتماعى  خطرها و بحران هاى  آن ها، در معرض انواع 

قرار دارند. 
داد  روى  گذشته  سال  در  كه  ديگر  مهم  واقعه  يك 
هشتم  مجلس  انتخابات  در  اسالمى  حكومت  شكست 
مضحكه  در  شركت  عدم  با  ايران،  مردم  اكثريت  بود. 
انتخابات مجلس ارتجاعى اسالمى، يك بار ديگر نشان 
زيرا  نمى خواهند.  را  اسالمى  حكومت  كليت  كه  دادند 
اصالح طلبان درون و بيرون حكومت در داخل و خارج 
كشور تمام نيروى خود را به كار انداختند تا توجه مردم 
را به اين نمايش جلب كنند اما با بى تفاوتى مردم روبرو 

شدند.
«دوم  اصطالح  به  جناح  از  مردم  شرايطى،  چنين  در 
خرداد» توهم پراكن نيز عبور كردند و اكنون فقط مبارزه 
راديكال و پيشرو و سوسياليستى موثرترين مبارزه حتى 
براى تحميل مطالبات اقتصادى و اجتماعى به حكومت 
اسالمى است. از اين رو، گسترش مبارزه رهايى بخش 
كليه  كه  است  جهت گيرى  اين  نيارمند  جديد  سال  در 
تشكل هاى مستقل كارگرى، زنان، دانشجويان و فعالين 
آن ها، بيش از پيش به مبارزه هدفمند، آگاهانه و پيگير 
حكومت  و  سرمايه دارى  سيستم  عليه  بر  سوسياليستى 
براى  كه  تاكتيكى  هر  و  بياورند  روى  سرمايه  حامى 
چه  هر  تقويت  جهت  در  مى كنند  اتخاذ  خود  مبارزه 

بيش تر استراتژى سوسياليستى باشد.
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سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد!

سايت كو مه له

www.komalah.org www.cpiran.org

سايت حزب كمونيست ايران

www.komala.tv

چند روز پيش قلب رفيق ديرين كومه له و حزب كمونيست ايران، رفيق پركار، آگاه، صميمى و انسان دوست صالح 
ايزدى براى هميشه از طپش افتاد.

رفيق صالح در سال 1336 در شهر مهاباد متولد و دوران تحصيل تا ورود به دانشكده دامپزشكى اروميه را در اين 
شهر سپرى كرد. با ورود به دانشگاه فعاليت سياسى به اولويت زندگيش بدل گشت. در دوران انقالب 57 يكى از 
مبارزين و فعالين چپ در اين شهر و جمعيت راه رهائى زحمتكشان در شهر مهاباد بود. اين رفيق با آگاهى به آرمانهاى 
كمونيستى كومه له سال 1358 به صفوف پيشمرگان كومه له ملحق شد بعد از مدت كوتاهى به عضويت كومه له 

در آمد.
رفيق صالح سال 1360 به  تشكيالت مركزى كومه له  اعزام شد و تا سال 1362  در انتشارات مركزى كومه له 
مشغول فعاليت بود. وى در فاصله سالهاى 1362 تا 1364 در دبيرخانه حزب فعاليت تشكيالتيش را  همچنان پرشور 
و جدى پيش برد. رفيق صالح بمثابه يكى از كادرهاى حزب داراى مسئوليت هاى متعددى از جمله مسئوليت جمع 
آورى اطالعات در مورد رفقاى جانباخته كومه له، مسئول آرشيو حزب و مسئوليت سرپرستى اين مركز را نيز داشت.

سال 1364 رفيق صالح براى كار در سازمان مركزى حزب به خارج كشور اعزام شد و مسئوليت  دبيرخانه و آرشيو 
حزب را بعهده گرفت و سالها فعاليت هاى تشكيالتيش را  با جديت و پيگيرى  ادامه داد. اگرچه وى تدريجأ از فعاليت 
تشكيالتى كناره گرفت، اما همچنان در ارتباطى صميمانه با رفقايش باقى ماند و مقاالت متعددى در رابطه با مسائل 

مبارزاتى نوشت. 
در كشور سوئد به تحصيل روى آورد و تحصيالت دانشگاهى خود را در رشته علوم آزمايشگاهى به پايان برد و در 
همين رشته در بيمارستان كارولينسكا در شهر استكهلم تا هنگام مرگ به كار مشغول بود. وى از زندگى مشترک 

قبلى اش داراى پسرى 11 ساله به اسم آرمان مى باشد.      
وى در اين چند سال اخير دچار ناراحتى جسمى گشت و  بدليل نارسائى مغزى مورد مراقبت پزشكى قرار گرفت و در 
اواخر سال 1385 مورد عمل جراحى مغز قرار گرفت ولى متأسفانه وضعيت وى رو به بهبودى نرفت و چند روز پيش 

قلبش براى هميشه از طپش باز ايستاد.
ما مرگ اين رفيق عزيز را به خانواده محترم ايشان و همه رفقا و دوستانش تسليت گفته و با ادامه را ه رفقاى جانباخته، 

يادشان را گرامى مى داريم.

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
22 اسفند 1386
2008 / 03 / 12

گرامى باد ياد رفيق مبارز صالح ايزدى
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به  آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات  مقدماتى  مرحله 
حزب  دو  هر  نامزدهاى  گردد.  مى  نزديك  خود  انتهاى 
حاكم دراين كشور آخرين كوشش هايشان را جهت اخذ 
تائيديه رسمى از طرف احزاب خويش بكار بسته اند. امسال 
برخالف دوره هاى پيشين پروسه گزينش نامزدهاى هر 
چهارم  دولت،  اعالم  بنابر  شد.  آغاز  زودتر  اندكى  حزب 
نوامبر دوهزار و هشت روز رأى گيرهاى نهائى است. در 
آمريكا  جمهور  رييس  چهارمين  و  چهل  جارى  انتخابات 
برگزيده خواهد شد. عالوه بر آن تكليف تمام كرسى هاى 
تاريخ  اين  در  نيز  سنا  هاى  كرسى  سوم  يك  و  كنگره، 

مشخص مى شود. 
 از سال 1928 بدين سو، نخستين بار است مقام رياست 
حضور  انتخاباتى  هاى  رقابت  در  معاونش  و  جمهورى 
باراک  آقاى  دموكرات  حزب  نامزدهاى  ميان  از  ندارند! 
رييس  همسر  و  سناتور  كلينتون  هيالرى  خانم  و  اوباما  
جمهور اسبق اياالت متحده، با پشت سر گذاشتن رقباى 
يكديگر  اى با  فشرده  تنگاتنگ و  رقابت  خود  حزبى  هم 
دارند.  بر طبق نظر سنجى ها هر دو كانديدا از حمايت 
بخش هاى وسيعى از زنان و جوانان آمريكا برخوردارند 
و مضاف بر اين باراک اوباما پشتيبانى آفريقائى تباران و 

مهاجران را با خود دارد. 
رودى  همچون  هائى  چهره  نيز  جمهوريخواه  حزب  در 
جيوليانى شهردار سابق نيويورک، مايك هاكابى، فرماندار 
سابق آركانزاس، جان مك كين، سناتور ميانه رو آريزونا 
و  ميت رامنى، فرماندار قبلى مساچوست نامزد اين پست 
شدند و باالخره در ميان آنان سناتور مك كين اين كهنه 
سرباز جنگ ويتنام كه از حمايت ضمنى مقامات سابق و 
سرشناس آمريكا منجمله جورج بوش پدر نصيب برده، با 
بدست آورن اكثريت هيأت هاى نمايندگى در ايالت هاى 
مختلف از همه آنان پيشى گرفت و قطعًا به نمايندگى از 
حزب متبوعش راهى مرحله پايانى مى شود. البته آمار و 
ارقام بدست آمده از نظرسنجى ها حكايت از بى اعتبارى 
و  دارد  آمريكائيان  اكثريت  ميان  در  جمهوريخواه  حزب 
كارشناسان سياسى شانس پيروزى حزب دموكرات را در 

اين انتخابات بيشتر مى دانند. 
يك مركز تحقيقاتى به نام پيو، آمارى را در اكتبر 2007 
ارائه داد كه مبين سير صعودى نارضايتى توده ها از وضعيت 
كشور مى باشد. اين آمار از كاسته شدن محبوبيت جورج 
جمهوريخواه  حزب  بر  دموكرات  حزب  برترى  از  و  بوش 
خبر مى دهد. ضمنًا مركز فوق الذكر تحقيقاتى را درباره 
به  است.  داده  انجام  دوره  اين  اهميت  با  موضوعات 
درمان،  بهداشت و  اقتصاد،  عراق،  مسئله  پيو  مركز  گفته 
امنيت ملى و اشتغال در رأس دلمشغولى هاى مردم قرار 
و  گرايان  همجنس  ازدواج  جنين،  سقط  مهاجرت،  دارند. 
پژوهش هاى علمى بر روى سلول هاى بنيادين هم جزو 

موضوعات مهم اند.  
بايستى  آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات  با  ارتباط  در 
گفت، در اغلب ايالت ها با برگزارى رأى گيرهاى مقدماتى 
انتخاب  حزب  دو  نامزدهاى  بين  از  را  محبوب  افراد 

تجمع  و  گردهمائى  بوسيله  ها  ايالت  بقيه  در  و  مى كنند 
“ انجمن هاى محلى” اين كار صورت مى پذيرد. با اتمام 
به  را  خود  نمايندگى  هيأت هاى  ايالتى  هر  مرحله،  اين 
گردهمائى سران احزاب (ماه هاى اوت و سپتامبر 2008) 
مى فرستند تا از اشخاص منتخب پشتيبانى بعمل آورند. 
نامزد  دو  انتخاب  از  (پس  نهائى  دور  در  و  االمر  عاقبت 
رسمى حزب دموكرات و جمهوريخواه در اجالس سران 
كالج  آراء  بايد  مى  رسمى  نامزد  دو  آن  از  يكى  احزاب) 
در  مجموعًا  و  سازد  خود  آن  از  را  ايالت  يك  انتخاباتى 
از  نقل  «به  آورد.  بچنگ  زيادترى  رأى  سراسرى  سطح 
خبرگزارى ها، تاكنون تعداد كرسى هيأت هاى نمايندگى 
اوت  ماه  نشست  در  وى  از  حمايت  براى  كلينتون  خانم 
اين  تا  اوباما  آقاى  و  رسيده،   1470 به  دموكرات  حزب 
مقطع در مجموع 1600 كرسى را با خود دارد. جدى ترين 
پنسيلوانيا  در  آوريل  دوم  و  بيست  اين دو،  ميان  رقابت 
خواهد بود. اوباما و كلينتون هركدام به 2025 كرسى نياز 

دارند.»
انتخاب  در  دخالتى  دهندگان  رأى  متحده  اياالت  در 
مستقيم رييس جمهور ندارند! آنان از طريق پانصد و سى 
و هشت “گزينگر“ كه متعهد به دفاع از نامزد تأييد شده از 
جانب مردم و دو حزب دموكرات و جمهوريخواه هستند، 
آن فرد را از صندوق ها بيرون مى كشند. « برپايه شواهد 
به  غربى  و  شرقى  سواحل  هاى  ايالت  موجود،  قرائن  و 
كانديداى دموكرات رأى مى دهند و استان هاى سنتى و 

مذهب زده در مركز و جنوب به نامزد جمهوريخواه.»
طبق قوانين پيچيده اين كشور، بدنبال مشخص شدن دو 
كانديداى رسمى از حزب دموكرات و جمهوريخواه حريف 
سومى مى تواند در صحنه حضور داشته باشد. كارشناسان 
ميلياردر  شهردار  بلومبرگ،  مايكل  محتمًال  گويند،  مى 
نيويورک و ران پاول، جمهوريخواه نامزدهاى مستقل در 
انتخابات آينده اند. چنانچه اين دو نفر در رقابت ها هم 
تأثير  شهروندان  آراء  شكستن  با  تا  قادرند  نشوند  پيروز 

فراوانى بر سرنوشت اين همه پرسى بگذارند. 
تبليغى  هاى  مصاف  به  اجمالى  نگاهى  فرصت،  اين  در 
سه شنبه  روز  مى افكنيم.  مقدماتى  دور  در  كانديداها 
كلينتون  هيالرى  و  اوباما  باراک  فوريه،  ششم  و  بيست 
«نامزدهاى حزب دموكرات» در آخرين مناظره تلويزيونى 
خود با زبانى تند و آغشته به توهين يكديگر را به تبليغات 
غير اخالقى متهم كردند و آنگاه از نارسائى برنامه ها و 
نقشه هاى همديگر در خصوص بيمه هاى درمانى، روابط 

خارجى و جنگ سخن راندند. 
نخست خانم كلينتون به راهبردهاى گسترش بيمه هاى 
اوباما  سناتور  به  شمالى  آمريكاى  آزاد  تجارت  و  درمانى 
در  وى  خواند.  علمى  غير  و  اشتباه  را  آنها  و  كرد  حمله 
«چنين  گفت:  رقيبش  درمانى  بيمه هاى  پالن  با  رابطه 
برنامه اى نخواهد توانست بيش از پانزده ميليون آمريكائى 
فوائد  از  سپس  نامبرده  درآورد».  خود  حمايت  تحت  را 
اين  افزود،  و  زد  حرف  خويش  درمانى  بيمه هاى  برنامه 
طرح تمام چهل و هفت ميليون شهروند فاقد بيمه هاى 

ضمن  پاسخ هايش  در  اوباما  دهد.  مى  پوشش  را  درمانى 
بودن  عقالنى  به  كلينتون  سناتور  سخنان  خواندن  منفى 
و درستى راهكارهايش پرداخت. «اوباما روز جمعه هفتم 
مارس به حاميان خود در ايالت وايومينگ گفت، قصد دارد 
در سال 2009 جنگ عراق را پايان دهد. خانم كلينتون 
هم در اغلب سخنرانى هايش قول خارج كردن نيروهاى 

آمريكا را از خاک عراق داده است.»
درحزب جمهوريخواه نيز به غير از “ميت رامنى“ كه به 
هدف تقويت “ جان مك كين” در همان اوايل از مبارزات 
پل  ران   “ و  هاكابى“  مايك   “ گرفت،   كناره  انتخاباتى 
به  پل  و  هاكابى  نيامدند.  كوتاه  كين  مك  با  رقابت  از   “
به  را  كين  مك  مدام  حزب  تندروهاى  از  محافلى  همراه 
ليبرال منشى و پشت كردن از ارزش هاى نومحافظه كاران 
متهم مى كردند. مك كين در تقابل با اين تبليغات مرتبًا 
از پايبندى خويش به اصول كلى حزبى و دفاع از ايده هاى 
نه چندان متفاوتش با جمهوريخواهان صحبت مى كرد. 
«بعد از برنده شدن مك كين در چهار ايالت بزرگ آمريكا، 
آقاى هاكابى نزديكترين رقيب مك كين انصراف داد و 

تلفنى اين پيروزى را به وى تبريك گفت.»
                                                                  

****                            
 انتخابات رياست جمهورى آمريكا كه به سبك متداول 
و رايج “دموكراسى هاى بورژوائى“ هر چهار سال يكبار 

انجام مى گيرد جزو مهمترين رويدادها در جهان است. 
به  جهانيان  چشم  سو  اين  به  دوم  امپرياليستى  جنگ  از 
اين همه پرسى هاى كذائى دوخته شده است. به هنگام 
فرا رسيدن زمان رأى گيرى ها، قسمت اعظمى از ستون 
از  اى  مالحظه  قابل  بخش  و  مطبوعات،  و  ها  روزنامه 
توليدات رسانه هاى صوتى و تصويرى هر پنج قاره به اين 
رييس  مسئوليت  حوزه  انگار  يابند.  مى  اختصاص  رخداد 
داخلى مى باشد  مرزهاى  فراتر از  متحده  اياالت  جهمور 
و مى رود تا هدايت كل جوامع بشرى را بر عهده گيرد! 
مسائل  نظران  صاحب  و  جهان  رهبران  اى  دوره  هر  در 
و  نشينند  مى  بحث  به  انتخابات  اين  پيرامون  بين المللى 
هر كدام با احتساب مصالح ملى و طبقاتى اشان به رد يا 
تأييد كانديداى يكى از دو حزب حاكم مبادرت مى نمايند! 

اما چرا اينگونه است؟ 
اصوًال بورژوازى دول صنعتى يا نيمه صنعتى مانند بورژوازى 
اياالت متحده بدو دسته متعارض تقسيم مى گردند. بخشى 
از اين طبقه در محدوده جغرافيائى كشورهايشان خواهان 
مديريت جناح معتدل سرمايه دارى اند و بخشى مديريت 
نيز  بين المللى  مقياس  در  و  خواستارند  را  محافظه كاران 
نئوكان هاى طبقات مسلط در جستجوى قرق كردن گيتى 
اند و ليبرال ها هم دقيقًا بدين هدف مى انديشند. از اين 
جهت آنها تا اين اندازه روى انتخابات رياست جمهورى 
در  سرمايه  ديگر  هاى  جناح  شوند.  مى  متمركز  آمريكا 
بدانند  مشتاقند  كاپيتاليستى،  و  امپرياليستى  ممالك  اكثر 

كه سياست هاى نامزد رياست جمهورى آمريكا 
سرمايه  دنياى  كشتى  آتى  دار  سكان  بمثابه 

                 در حاشيه انتخابات اياالت متحده آمريكا 
                                                                              

              فرشيد شكرى
نيمه اول فروردين ماه 1387- نيمه اول  مارس 2008
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قرار  آنان  منافع  با  موازات  در  حد  چه  تا  دارى 
وارد  ديگران  قبال  در  وى  گيرى  سمت  و  دارد 
چه فازى خواهد شد تا به جد براى پشتيبانى از او 
وارد عمل شوند. اين حساسيت بخاطر اينست كه تاريخًا 
اخير  دهه  پنج  تحوالت  در  اى  عمده  رل  متحده  اياالت 
داشته، و كارآئى خود را در برهم زدن معادالت جهانى به 

اثبات رسانيده است. 
و  بورژوائى  “سوسياليسم  فروپاشى  از  پس  اينكه  با 
اقتصادى  هاى  قطب  شرق،  در  دولتى“  سرمايه دارى 
قدرى به جمع قديمى ها پيوستند و منافع سرمايه دارى 
آمريكا را به چالش كشيدند، ولى  فعًال كفه ترازوى قواى 
بين المللى به سود اياالت متحده سنگينى مى كند. هر 
چند ركود مسكن، پائين آمدن ارزش دالر و ورشكستگى 
اقتصادى  بحران  از  حاكى  گذشته  سال  دو  در  ها  بانك 
برترين  وجود  اين  با  است،  سرزمين  اين  در  سابقه  كم 
فرانسه،  (انگليس،  امروز  نظامى  و  اقتصادى  قدرت هاى 
آلمان، ژاپن، روسيه، چين و...) كماكان خود را محتاج به 
بعضًا  و  تجارى  سياسى،  حسنه  مناسبات  تداوم  و  داشتن 
تسليحاتى با آمريكا مى دانند و ناگزير از قبول يكه تازى 
قدرت  كشيدن  به رخ  با  آمريكا  سردمداران  هستند.  آن 
افغانستان  به  (حمله  يكم  و  بيست  قرن  در  نظامى شان 
و عراق، و ماندگارى در اين كشورها) مى خواهند نشان 
اول  سكوى  بر  ها  امپرياليست  ميان  در  هنوز  كه  دهند 
جاى دارند و هرگاه اراده كنند رقبا را به تكريم و سرفرود 

آوردن وا مى دارند.  
جمهورى  رياست  انتخابات  اهميت  بر  ما  مكث  ادامه  در 
تأثير  به  كوتاهى  اشاره  آن،  فاكتورهاى  و  آمريكا 
خواهيم  ايران  سياسى  فضاى  بر  جارى  رأى گيرى هاى 
داشت. عجالتًا بد نيست تا حال و هوائى را يادآور شويم 
و  اسالمى  بورژوا-  رژيم  بر  ميالدى  سال 2004  در  كه 

اپوزيسيون راست آن غالب گشته بود. 
جمهورى  ليدرهاى  موقع،  آن  در  دارند  خاطر  به  همگان 
جورج  مجدد  شدن  برگزيده  از  تندروها  بويژه  اسالمى 
برخى هايشان  بوش بسى مسرور شدند و اين شادى را 
داشتند!  بيان  مطبوعاتى  گفتگوهاى  در  واهمه  بدون 
دموكرات  (حزب  كرد  ناسيوناليست  احزاب  همچنين 
كردستان ايران و سازمان انقالبى زحمتكشان كردستان 
همچون  ايران  راست  اپوزيسيون  از  طيف هائى  و  ايران) 
شناختند  نمى  پا  سر از  خوشحالى  فرط  سلطنت طلبان از 
چرا كه  گمان مى كردند با پيروزى دوباره بوش به آمال 

حقيرشان دست مى يابند. 
ليكن خرسندى حاكميت از اين بابت بود چون مى دانست 
نئوكان هاى بقدرت رسيده زمينه دخالت ايران را در مسائل 
مى  مساعدتر  لبنان  و  فلسطين  عراق،  افغانستان،  داخلى 
سازند. «سابقه تاريخى همكارى و معامله جمهوريخواهان 
هاى  سال  در  اسالمى  رژيم  با  ريگان،  رونالد  شخص  و 
آن  از  حاكمين  خوشنودى  اصلى  دليل  انقالب  نخست 
واقعه بود.» در حقيقت هشت سال حضور نئوكنسرواتيوها 
تنش هاى پر از “شك و  اوجگيرى  برغم  سفيد  در كاخ 
ابهام “ واشنگتن و تهران فوائد محسوسى براى جمهورى 
اسالمى از قبيل قبول نقش ايران در بازى هاى منطقه 
هاى  كشمكش  اين  با  ايران  مردم  كردن  سرگرم  اى، 
جريانات  و  احزاب  ليكن  داشت  پى  در  و...  ديپلماتيك 
نبردند  اى  بهره  تنها  نه  كردستانى  و  ايرانى  راستگراى 
هاى  توده  نزد  پيش  از  بيش  گيرى  موضع  اين  با  بلكه 

تحت ستم رسوا و بى اعتبار شدند. 

شنيده  دارد  فرق  قدرى  با 2004  قياس  در  امسال  آنچه 
نشدن اظهار نظرهاى رسمى از جانب جناح هاى حكومت 
يا اپوزيسيون بورژوائى در مورد انتخابات رياست جمهورى 
اياالت متحده است. با اين احوال شكى نيست كل رژيم 
گذشته از ترجيح دادن اين يا آن كانديدا از حزب دموكرات 
سازى  آماده  و  تدارک  در  مشتركًا  خواهان،  جمهورى  يا 
با  مواجهه  در  مؤثر  هاى  تاكتيك  يافتن  منظور  به  خود 
حكومت  هاى  رفرميست  هستند.  آمريكا  جديد  دولت 
كانديداى دموكرات ها را ترجيح مى دهند و اصولگرايان 
صندوق  از  جمهوريخواهان  كانديداى  تا  عالقمندند  هم 
ها بيرون آيد. دليل تمايل اصالح طلبان و ميانه روهاى 
نظام به زمامدارى بيل كلينتون برمى گردد. در آن دوره 
مقامات آمريكائى نظر مثبتى روى اصالح طلبان داشتند 
و شاهد بوديم آنان سواى عذر خواهى از مردم ايران بابت 
تمايل خود  كودتاى بيست و هشت مرداد 1332، مكرراً 
را در مورد گفتگوى مستقيم با دولت خاتمى ابراز داشتند. 
به  اصولگرا  جناح  مندى  عالقه  چرائى  پيشين  سطور  در 

جمهوريخواهان  توضيح داده شد. 
از  گرفتن  درس  با  هم  مستأصل  جريانات  و  احزاب 
اشتباهات قبلى زبان در كام فرو برده اند و شهامت ابراز 
هيچ عقيده اى در تريبون ها و ارگان هاى تبليغى اشان 
تا  زيادى  وقت  چون  هست،  هم  احتمال  اين  ندارند.  را 
دور نهائى همه پرسى ها باقى مانده لذا مايل نيستند از 
از  يكى  شدن  برنده  مورد  در  را  اشان  قلبى  آرزوى  حاال 
بهر  نهند.  ميان  در  جامعه  با  متحده  اياالت  كانديداهاى 
خيالى  عالم  همان  در  اينان  است  روشن  روز  مثل  روى 
سير  ايران  به  آمريكا  هاى  تانك  و  ها  افكن  بمب  حمله 
مى كنند و در كمين آنند تا در آن موقعيت احتمالى سهمى 
«خواهيم  كنند.  گدائى  را  ها  امپرياليست  مانده  پس  از 
ديد آنها در موقع مناسب همراه با ابراز عقايد خود سريعًا 
اعالن  و  رابطه   ايجاد  خصوص  در  را  مقتضى  اقدامات 

سرسپردگى مبذول مى دارند. 
                                              

***                               
جمهورى  رياست  انتخابات  مهم  جايگاه  از  گذشتن  با 
موضوع  جهان،  دار  سرمايه  طبقه  براى  متحده  اياالت 
در  آنانكه  آيد.  مى  پيش  آمريكا  درون  در  گزينش  اين 
سياسى  مسائل  از  بيش  و  كم  و  اند،  زيسته  ملك  اين 
آن اطالع دارند، واقفند شهروندان آمريكائى على العموم 
مطالبات اشان را در چارچوب اين سيستم مى جويند زيرا 
طى دهه ها طبقه بورژوازى و خادمين آن موفق شده اند 
اكثريت جامعه را به پذيرش (اجبارى) هر كدام از دو حزب 

حاكم قانع نمايند. 
چنين جبرى از آنجا ناشى مى شود كه سرمايه دارى آمريكا 
راه را بر حضور كانديداهاى مستقل از حزب دموكرات و 
از  افرادى  يا  فرد  چنانچه  و  ساخته،  مسدود  جمهوريخواه 
احزاب مخالف (حزب سبزها و طرفداران محيط زيست يا 
حزب كمونيست و... ) آنهم به شرط داشتن اعتبار مالى 
ميليونى و ميلياردى اجازه شركت در رقابت هاى رياست 
جمهورى را بخود بدهند در همان دور مقدماتى با دخالت 
دور  از  بزرگ  هاى  كمپانى  و  سرمايه  صاحبان  مستقيم 
خارج مى شوند. در نتيجه تنها دو گزينه براى آمريكائيان 
زندگى،  مشكالت  با  مردم  درگيرى  تازه  ماند.  مى  باقى 
فكر امرار معاش و يا مرفه زيستن، اكثريت ايشان را بالک 
خود فرو برده است.  معلوم است در چنين فضائى احزاب 

حاكم آنچنان دغدغه اى ندارند. 

حتى امكان اين نيست تا پائينى ها توسط سازمان هاى 
مدنى و اتحاديه هاى صنفى آمريكا دگرگونى خاصى در 
وضعيت موجود پديد آورند و يا الاقل سرمايه داران را به 
اين  سازند.  وادار  مستقل  كانديداهاى  گذاشتن  آزاد  قبول 
راديكال  هاى  خواست  پيگيرانه  قديم  در  كه  ها  تشكل 
كارگران، زنان و مهاجرين را تعقيب مى كردند امروزه به 
زائده هاى سيستم مبدل شده، و فقط كارشان حفاظت از 
منافع زورگويان و حاكميت است. بدين علت اعتراضات و 
اعتصاب كارگرى بدون كسب دستاورد محسوسى خاتمه 
مى يابند و يا در اكثر اوقات با مداخله اين نهادهاى معلوم 
كارفرمايان  شروط  قبول  به  را  معترض  كارگران  الحال، 
مجبور مى كنند. همچنين خيل ميليونى بيكاران و نيروى 
كار ارزان با دستمزدى حدود “دو يا سه دالر” در ساعت 
و  دست  كارها  فرساترين  طاقت  و  ترين  سخت  برابر  در 
بال كارفرمايان را در اخراج كارگران ناراضى باز گذاشته 
كه اين خود عاملى مؤثر در عقب راندن مبارزات هم طبقه 

اى هاى ما در اياالت متحده است. 
پاى  در  مردم  حضور  كارهاى  و  ساز  ترين  عمده  بارى، 
حاكم  طبقه  نمايندگان  به  خود  آراء  دادن  و  ها  صندوق 
هاى  كرسى  يا  جمهورى  رياست  پست  تصاحب  براى 
زرد  هاى  اتحاديه  تبليغ   -1 از:  عبارتند  سنا  و  كنگره 
اميدوار   -2 احزاب  اين  كانديداتورهاى  براى  كارگرى 
شدن به گشايش امور و رفع نابسامانى ها در اثر شعارهاى 
زرق و برق دار نامزدها 3-  تسليم در برابر قوانين حقنه 

شده از روى ناچارى. 
اوايل  از  آمريكا  زحمتكش  و  شريف  مردم  اگرچه 
هاى  سياست  اجراى  (شروع  سو  بدين  ميالدى   1980
اقتصادى نئوليبرالى) بويژه در هشت سال اخير نظاره گر 
بيكارسازى هاى وسيع، گسترش فقر، نزول سطح خدمات 
تورم،  درمانى،  هاى  بيمه  نرخ  افزايش  نيازمندان،  به 
گرانتر شدن مسكن و اجاره خانه، ركود در توليد، تحمل 
هزينه هاى جنگ امپرياليستى و قوت گرفتن احساسات 
نژادپرستانه هستند، اما تا بحال پيكار جدى اى جهت كم 

كردن حمالت بورژوازى اين كشور ترتيب نداده اند. 
كشور  اين  در  طبقاتى  جنگ  همچنان  احوال،  اين  با 
نيروى  همان  آمريكا «با  هاى  كمونيست  و  دارد  جريان 
محدود خود» در تالش براى شوراندن طبقه كارگرند و 
گاهى  چند  هراز  اند.  شده  حاكمين  دماغ  موى  واقع  در 
سرمايه،  شدن  جهانى  و  جنگ  ضد  جنبش هاى  هم 
زحمتكش  و  كارگر  هاى  توده  مقطعى  عصيان هاى  و 
(آمريكائى و غير آمريكائى) عليه پايمال شدن حقوقشان، 

دولتمردان و طبقه سرمايه دار را به وحشت مياندازند.  
يقين داريم، آن سپيده دمى كه تودهاى ستمكش آمريكا 
و  بريزند  خيابانها  به  شرايط   اين  عليه  ميليونى  ابعاد  در 
در ازاى مشروعيت دادن به استثمارگران و مفتخوران بر 
خجسته  روز  اين  نيست.  دور  چندان  كنند،  قيام  ضدشان 
فرا  جهان  سراسر  در  كارگر  طبقه  مبارزات  همبستگى  با 
اجتناب  تغيير  و  متابوليسم  تاريخ  حكم  به  زيرا  مى رسد 

ناپذير، غير قابل توقف و حتمى است.
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از تاريخ مرگ ماركس در چهاردهم  مارس سال  1883  
تاكنون 125 سال  مى گذرد. 

تاريخ  در  ماندگار  انقالبى  انديشمندان  زمره  از  ماركس 
است. وى  در قرن نوزدهم  زيست، اما  متعلق به حال  و  
آينده  جامعه  بشرى است . تئورى هايى كه ماركس آنان 
را تبيين و سپس فرموله نمود،  راه  رهائى واقعى انسان 
از  نظام  استثمارگرانه و ضد انسانى سرمايه دارى نشان 
آن،   مضمون  و  جوهر  صحت  كه   تئورى هاى  مى دهند، 

امروز نيز كماكان  بقوت خود باقى هستند. 
نظام سرمايه دارى در عصر كنونى مشقت بارترين و طاقت 
فرساترين  زندگى را  به انسان كارگر و زحمتكش تحميل 
فضاى  جنسى،  تبعيضات  بيكارى،  جنگ،  است.  نموده 
خفقان و سركوب، رواج فرهنگ فردگرايى و خود پرستى، 
رقابت و ده ها مصيبت اجتماعى، اقتصادى و سياسى ديگر 
هستند.  دوره  اين   در  دارى  سرمايه  نظام  مشخصات  از 
بين المللى  صندوق  نظير  سرمايه  جهانى  سازمان هاى 
پول و بانك جهانى در تعيين شكل حكومتى يك كشور 
نقش مهمى ايفاء مى كنند. كشورهاى امپرياليستى غرب 
به رهبرى آمريكا  براى وسعت  بخشيدن به بازار تحت 
دست   خود  كه  رقباى  با  رقابت   در   و  خويش  سيطره 
كمى از آمريكا ندارند، به تعرضات نظامى و اشغال عليه  
كشورهاى ديگر از نظر نظامى ضعيفتر ولى از  لحاظ منابع 

زيرزمينى غنى، دست مى زنند. 
پايان جنگ سرد تنها  بمنزله  پايان جهان دو قطبى معنى 
امپرياليستى  قدرتهاى  مى شود و  نه  پايان رقابت بين  
يا قدرت  بالمنازع و ابدى آمريكا. امروز دست كم چهار 
هستند:  يكديگر  با  رقابت  حال  در  امپرياليستى  قطب 
آمريكا، اتحاديه اروپا، چين و  روسيه. هركدام بر اساس  
منافع سياسى و اقتصادى كه  تعقيب مى كنند با تعارضات 
عليه يكديگر  كشيده مى شوند.  وسعت حيطه تحت سلطه  
بر اساس منافع اقتصادى و سياسى و گسترش بازار آن 
سياستى  است كه اتخاذ سياست جنگ طلبانه و تعرض 
نظامى و اشغال از آن منتج مى شود. همان  سياست هايى 

كه  امپرياليسم آمريكا و اروپا در پيش گرفته است. 
و  شكست  بمنزله  سرد،  جنگ  پايان  ديگر،  زاويه  از 
دارى   سرمايه  توفق  و  دولتى  دارى  سرمايه  عقب نشينى 
بازار آزاد تلقى مى گردد. دهه نود  ميالدى،  دهه تعرض  
افسار گسيخته  نئوليبراليسم،  دهه تعرض به طبقه كارگر 

در سطح جهانى و دستاوردهايى بود كه كارگران در نتيجه 
مبارزاتشان كسب كرده بودند. در دهه 1990 به يمن تفوق 
سرمايه دارى  بازار  آزاد، گرايش  ناسيوناليستى در قلب 
اروپا عروج دوباره اى مى يابد، يوگسالوى بوجود مى آيد 
و بين مردمانى كه  تا  قبل از  آن  زمان  در كنار هم  در 
صلح و آرامش زيست و كار مى كرده اند،  يكباره  به دشمن 
هم تبديل مى شوند و  بين آنان جنگ هاى  خونينى روى 
مى دهد. مقوله«يوگسالويزه شدن» از آنزمان  به بعد وارد  
ادبيات  سياسى  مى شود. در آن زمان تعرض به كمونيسم 
ليبراليسم  و  سرمايه دارى  جهان  بود.  رسيده  خود  اوج  به 
افسار گسيخته تحت لواى مخالفت  با  شوروى سابق، به 
كمونيسم و سوسياليسم و به  طبقه  كارگر  مى تازيدند.  
در آن  زمان  اعالم  كردند  كه  ماركس مرده است  و  به 

تاريخ گذشته تعلق  دارد. 
بورژوازى هار  و رياكار در سطح جهان هيچوقت ترس 
پنهان   ماركسيسم   و  ماركس  از  را   خود   واهمه   و  
نكرد. آنان در اوج  قدرت به  بسيج فرهنگى و سياسى 
عليه ماركس و كمونيسم  دست  مى زدند. سازمان هاى  
اطالعاتى آمريكا بعضى از استادان مستعد  دانشگاه ها  را 
اجير مى كردند تا  در  دانشگاه هاى كشورهاى  مختلف به 
دست  راستى ترين روايت، تاريخ  را  بازگو كنند و شكست 
كمونيسم  و ماركسيسم  را به  جهانيان گوشزد نمايند، 

اما ذهى خيال باطل. 
واقعيات و تناقضات دنياى سرمايه دارى آنقدر زمخت و 
فراوان بودند، كه  يك  دهه  بعد،  از  يكسو بورژوازى در 
سطح جهان مى بايست در مقابل  با  بحران هاى كه  با 
آن  روبرو بود راه حل مقابله با  بحران را  ارائه مى داد و 
از  سوى  ديگر و همزمان شاهد عروج مجدد  مبارزات  
طبقه كارگر  بر عليه تعرضات  بورژوازى به كار و زندگى   

و  در  دفاع  از دستاوردهايش بوديم.
نئوليبراليستم هار دهه 90 فروكش كرد.   موج تعرضات 
وجود  مبارزات كارگرى بار  ديگر  زنده  بودن و بازگشت 

ماركس را اعالم كرد. 
از   بغير  نيست،   چيزى  جديد  عصر  در  ماركس  بازگشت 
اينكه  كمونيسم و جهان  بينى  كمونيستى  كه ماركس 
طبقاتى،  مبارزه   صحنه  در   بود  آن   اصلى  پرداز  نظريه 
دارد و در  حضور  ضعفى  حتى  قدرت و  نقطه  هر  حال با 
اين توازن قواى  طبقاتى به مبارزه اش عليه سرمايه دارى 
و براى كسب حقوق و مطالباتى كه مستقيما  به كار  و 
مربوط  جامعه  تغيير  براى   مبارزه   به  و   اش،  زندگى 

مى شود ادامه مى دهد.   

 ماترياليسم ديالكتيك و پروسه ها
نقطه حركت ماركس در شناخت از جهان، به اقتباس از 
هگل، پروسه هاست و نه اشياء. براى  مثال  دانه هاى  
درخت كاج كه  بصورت يك  شىء قابل  رويت است،  

اما در واقع در مرحله  تكامل به درخت كاج بايد  به آن  
كاج  درخت  جوانه   انسان   اينكه  براى   شود.  نگريسته 
سطح  از  فرد  بايد  نمايد،  مشاهده  پروسه  يك  بعنوان   را 
طبق  ببيند.  آنرا   جوهر  بايد  انسان  برود.  عمق  به  ظاهر 
نظريه  هگل اين جوهر- پتانسيل تكامل به يك درخت 
حاوى تناقضاتى در رابطه با آنچه كه  در  نگاه ظاهرى 
مى بينيم مى باشد.  چنين  تناقضاتى در واقعيات به وفور 
يافت مى شود. هرچيزى كه وجود دارد چنين  تناقضاتى 
را حمل مى كند و اين تناقضات است كه موجب تكامل 

همه  چيز مى شود. 
ماترياليسم  و  هگل  ديالكتيك  روش  تركيب  با  ماركس 
فوئرباخ،  ماترياليسم ديالكتيك را  بنيان نهاد  و با اين 
پرنسيب تالش كرد  تا  تكامل  جهان  را توضيح  دهد. 
تاريخى  كه«ماترياليسم  نويسد  مى  باره   اين  در  لنين 
ماركس بزرگترين پيروزى فكر علمى گرديد. هرج و مرج 
و مطلق العنانى كه تا  آنموقع در  نظريات مربوط به تاريخ 
و سياست تسلط داشت بطرز شگفت انگيزى جاى  خود 
را به يك  تئورى جامع و موزون علمى سپرد كه  نشان 
يك   از   مولده،   نيروهاى  رشد   اثر  در  چگونه  مى داد 
آنست  از  عاليتر  كه  ديگرى  اجتماعى  زندگى  ساختمان 
نشو و نما مى كند-  مثال از  سرواژ سرمايه دارى  بيرون 

مى آيد.» 
اقتصاد 

  براى ماركس رژيم اقتصادى پايه اى  بود كه  روبناى  
سياسى بر آن قرار گرفته بود. ماركس اقتصاد جامعه معاصر 
يعنى سرمايه دارى را در مهمترين اثرش « سرمايه» مورد 

بررسى قرار داده  است. 
انگلستان،  در  ماركس  از  قبل  كالسيك  اقتصاد  علم 
آمد.  بوجود  دارى  سرمايه  كشور  ترين  يافته  رشد  يعنى 
رژيم  در  تحقيق  ضمن  ريكاردو،   داويد  و  اسميت  آدام 
اقتصادى،  شالوده ارزش مبتنى بر كار را ريختند. ماركس 
كار  آنها  را ادامه  داد. او نشان داد كه  ارزش هر  كاالئى 
از  روى مقدار زمان كار اجتماعا الزميكه صرف توليد اين  

كاال گرديده  است تعيين  مى گردد. 
را   اشياء  بين  مناسبات  بورژوازى  اقتصاددان  آنجاييكه 
مناسبات  ماركس  كاال)  مقابل  در  كاال  (مبادله  مى ديدند 
توليد  بين  ارتباط  كاال  مبادله  نمود.  كشف  را  افراد  بين 
كنندگان مختلف را بتوسط بازار نشان ميدهد. پول داللت 
بر اين مى كند كه  اين ارتباط بيش از پيش محكم شده 
بطور  را  جداگانه  كنندگان  توليد  اقتصادى  زندگى  تمام 
داللت بر   سرمايه  مى كند.  جمع  واحد  يك   در  الينفكى 
انسانى  كار   نيروى  مى نمايد:  ارتباط  اين  بعدى  توسعه 
خود  كار  نيروى  مزد  روز  كارگر  مى شود.  تبديل  كاال  به 
توليد  ابزار  دارنده  و  كارخانه  صاحب  زمين،  بصاحب  را  

كارگر  را  خود  كار  روز  از  قسمتى  مى فروشد. 
صرف استهالک هزينه زندگى خود  و خانواده 

موضوعيت ماركس در عصر  جديد
(بمناسبت صد و بيست وپنجمين سالروز مرگ  ماركس)

بهروز ناصرى
نيمه اول فروردين ماه 1387- نيمه اول  مارس 2008



شماره  204 - صفحه 12    جهان امروز
خود مى نمايد (مزد)، قسمت ديگر را هم برايگان 
اضافى  ارزش  دار  سرمايه  براى  و  مى كند  كار 
ثروت  منبع  و  سود  منبع  كه  آورد  مى  بوجود 

طبقه سرمايه داران است. 
اقتصادى  تئورى  بنيان  اضافى  ارزش  به  مربوط  آموزش 

ماركس است... . 
توليدى  نيروى  كوچك،  توليد  شكست  ضمن  سرمايه، 
اتحادهاى  انحصارى  موقعيت  و  مى دهد  افزايش  را  كار 
بيش  توليد  خود  آورد.  مى  بوجود  را  بزرگ  سرمايه داران 
ميليون ها  و  هزار  صدها  مى گردد،-  اجتماعى  پيش  از  
مى  بيكديگر  منظم  اقتصادى  ارگانيسم  يك   در  كارگر 
يك   را   عمومى  كار  محصول  آنكه  حال   و   - پيوندند 
مشت سرمايه دار بخود اختصاص مى دهند. هرج و مرج 
در توليد،  بحران، تالش ديوانه وار براى  تحصيل  بازار،  
عدم تامين حيات براى قاطبه اهالى روز افزون مى گردد.  
به   كارگران  وابستگى  افزايش  با  دارى،   سرمايه  رژيم 

سرمايه،  نيروى عظيم كار متحد را  بوجود مى آورد. 
مبارزه طبقاتى

اين   بود.  تخيلى  سوسياليسم  يك  ابتدائى  سوسياليسم   ...
نمود،  مى  انتقاد  را   دارى  سرمايه  جامعه  سوسياليسم 
فناى  آرزوى  مى فرستاد،  لعنت  آن   بر  ميكرد،   مالمت 
و  پروراند  مى  خيال  در  را  بهترى  رژيم   نمود،  مى  آنرا 
دور  استثمار  كه   نمايد  متقاعد  را  ثروتمندان  مى كوشيد 

از اخالق است. 
ليكن سوسياليسم تخيلى نمى توانست راه عالج واقعى را 
بردگى  ماهيت  نه  نمى توانست  سوسياليسم  اين  بنماياند. 
نه   نمايد،   تشريح  دارى  سرمايه  شرايط  در  را  مزدورى 
قوانين تكامل آنرا  كشف كند و نه آن  نيروى اجتماعى را  
كه قادر است موجد جامعه نوين باشد پيدا كند.  در عين 
حال انقالبهاى طوفانى كه  با انحطاط فئوداليسم و سرواژ 

با   فرانسه  در  بخصوص   و  اروپا  در  جا  همه  بود،  همراه 
وضوح روزافزونى مبارزه طبقات را، كه اساس كليه تكامل 

و نيروى محركه آن مى باشد،  آشكار مى ساخت. 
نبوغ ماركس در اينست كه او اولين كسى بود كه توانست  
از  اينجا نتيجه اى  را بدست آورد كه تاريخ جهان  آنرا 
مى آموزد و توانست اين نتيجه را  بطرز پيگير تعقيب كند. 

اين نتيجه- آموزش مربوط به مبارزه طبقاتيست. 
جمالت،  از  يك  هر  پس  در   نگيرند  فرا  افراد  ماداميكه 
و  سياسى  دينى،  اخالقى،  وعيدهاى  و  وعده  و  اظهارات 
در  كنند-  جستجو  را   مختلف  طبقات  منافع  اجتماعى 
سياست همواره قربانى سفيهانه فريب و خود فريبى بوده 
و خواهند بود. طرفداران  رفرم و اصالحات تا زمانيكه پى 
ريخت  بى  هم   اندازه  هر  قديمى،  موسسه  هر  كه  نبرند 
طبقات  از   اى  طبقه  قواى  به  متكى  آيد  بنظر  فاسد  و 
حكمفرماست، همواره از طرف مدافعين نظم قديم تحميق 
مى گردند. و اما در هم شكستن مقاومت اين  طبقات فقط 
وجود دارد: بايد در همان  جامعه ايكه ما را  وسيله  يك 
براى   و   كرد  پيدا  را  نيروهائى  آن   است  نموده  احاطه 
مبارزه تربيت كرد و سازمان  داد كه مى توانند و بر حسب 
موقعيت اجتماعى خود بايد – نيروئى را  تشكيل بدهند 

كه  قادر  به انهدام كهن و آوردن نو  باشد. 
فقط ماترياليسم فلسفى ماركس بود كه راه  بيرون آمدن  
از بردگى معنوى را كه تمام  طبقات ستمديده تاكنون در 
تئورى  فقط  داد.  نشان   پرولتاريا  به  بودند  سرگردان  آن 
را   پرولتاريا  واقعى  وضعيت  كه   بود  ماركس  اقتصادى 
پرولتاريا   ... كرد.  تشريح  دارى  سرمايه  عمومى  نظام  در 
آگاه  و  يافته  پرورش  خود   طبقاتى  مبارزه   جريان  در  
مى شود، از موهومات جامعه بورژوازى آزاد ميگردد، بيش 
از  پيش بهم پيوسته مى شود و مى آموزد كه چگونه درجه 
موفقيت هاى خود را  مورد  سنجش قرار دهد، نيروهاى 
رشد  ناپذيرى  مقاومت  بطور  و   مى كند  آبديده  را   خود 

جزء  سه  و  منبع  سه  به   شود   (مراجعه  مى نمايد.  نمو  و 
لنين)

مراجعه  با  آثار ماركس  نشان مى دهد  كه ما مى توانيم 
در قرن 21  پاسخ معضالت  بظاهر پيچيده اى كه مولود 

سرمايه دارى هستند  را بدهيم. 
دنياى امروز  به نسبت  125  سال پيش تغييرات  زيادى 
را  پشت سر  نهاده  است. ما  در  دنياى  زندگى مى كنيم  
كه پيشرفت صنعت  و تكنولوژى  به اوج  خود  رسيده 
اينترنت  به  دسترسى  و  كامپيوتر  يك  داشتن  است. 
از  اى  گوشه  در  فرد   كه  ساخته  فراهم  را  امكان  اين 
انسان  كند.  تعقيب  واحد   آن   در  را   دنيا   اخبار   اتاق  
صنعت  در  كند.  مى  زندگى  انفورماتيك  عصر  در  اكنون 
شناسند.  نمى  مرزى  و  حد  پيشرفت ها  كه  سازى  اسلحه 
دولت هاى  سرمايه دار ساالنه صدها ميليارد  دالر هزينه 
توليد سالح هاى  متعارف و نامتعارف مى كنند  كه  اگر  
يك   مردم  براى  را  نجومى  هزينه  آن   از  درصدى   يك 
كشورى  بكار  مى بردند، مى توانستند خيلى  از  مشكالت  

اجتماعى  را حل كنند. 
پيشرفت هاى  عليرغم  تمام   اصلى  اينست كه   مسئله 
بقوت   كماكان   مسئله  اساس  اما   است،  داده  روى  كه  
خود  باقى است:  جامعه  سرمايه دارى منقسم به  طبقات  
متخاصم، كه در آن  سرمايه دار  ثروتمند تر  و  كارگر  

فقير تر  مى شود. 
تا نظام سرمايه دارى پا بر جا  باشد،  اعتراض، مقاومت  و 
مبارزه عليه اين  سيستم  امرى طبيعى بوده و ماركس و 
تئورى هاى ماركسيستى چراغ راهنماى جنبش طبقه كارگر 
آگاه براى تغيير و  براى رهائى از استثمار سرمايه دارانه و  

ايجاد  جامعه اى نوين،  باقى خواهند ماند. 
گرامى باد ياد ماركس 
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صبح روز يكشنبه 26 اسفند ماه مراسمى با حضور چندين واحد از پيشمرگان كومه له، در 
گراميداشت بيستمن سالگرد جانباختن 70 تن از رفقاى گردان شوان برگزار گرديد.

مراسم  له  كومه  مركزى  مقر  در  يكشنبه  روز  سحرگاه  مراسم  اين  نخست  بخش  در 
صبحگاهى با 1 دقيقه سكوت به ياد اين عزيزان و 5 هزار انسان بى دفاع شهر حلبچه 

برگزار شد.
سليمانيه  شهر  در  شوان  گردان  جانباختگان  مزار  بر  ساعت 9  راس  مراسم  دوم  بخش 
برگزار گرديد. مراسم با سرود انترناسيونال و 1 دقيقه سكوت در گراميداشت ياد رفقاى 

گردان شوان و تمامى جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم آغاز شد.
در ادامه مراسم حسن شمسى، عضو كميته اجرايى حزب كمونيست ايران و عضو كميته 
مركزى كومه له، ضمن ابراز همدردى با خانواده 5 هزار انسان بى دفاع شهر حلبچه كه 
در جريان جريان جنگ ارتجاعى ايران و عراق و اشغال اين شهر توسط ارتش و سپاه 
پاسداران جمهورى اسالمى و متعاقب آن بمباران شيمايى اين شهر توسط رژيم فاشيست 
بعث عراق جانشان را از دست دادند، به روى داد جانباختن رفقاى گردان شوان پرداخت 
و ابراز داشت كه كومه له از آغاز جنگ ارتجاعى ايران و عراق موضعى مستقل داشت و 
كوشش مى كرد كه نيروى پيشمرگ كومه له در اين جنگ ضد انسانى محفوظ و دچار 
لطمات انسانى و معنوى نگردد. رفقاى ما عليرغم تالش براى خارج شدن از جبهه جنگ 
كه در اطراف حلبچه گسترش يافته بود درصدد خروج از اين منطقه بودند كه متاسفانه 

تحت بمباران شيميايى  قرار گرفتند و جنگى نابرابر با نيروهاى جمهورى اسالمى به
آنان تحميل گرديد، در اين نبرد شمار زيادى از رزمندگان گردان شوان ضمن مقاومت و 

فداكارى و وارد آوردن لطمات زياد 
به  اسالمى  جمهورى  نيروهاى  به 
علت تاثيرات مواد شيميايى و عدم 
امكان رسيدن نيروى كمكى به آنها 
جانباختند و  12 تن از آنان دستگير 
كه  گرديدند  منتقل  سنندج  شهر  و 
پس از ماهها شكنجه هاى وحشيانه 
سرانجام اعدام شدند. بدين ترتيب 

خون رفقاى گردان شوان از طرفى با خون 5 هزار انسان بى دفاع حلبچه در هم آميخت 
و از طرف ديگر خون اين رفقا با خون دهها هزار فعال سياسى كه در زندانهاى رژيم 

جمهورى اسالمى اعدام گرديدند آميخته شد.
صفوف  در  و  شوان  گردان  در  جانباخته  رفقاى  بر  نهادن  ارج  بزرگترين  ما  براى  امروز 
حزب كمونيست ايران و كومه له ادامه راهشان تا تحقق آرمان وااليشان است، ما در 
اين مراسم بار ديگر تعهد خود را با خانواده اين عزيزان و مردم زجر كشيده كردستان و 

ايران اعالم مى داريم  و ادامه راهشان را وظيفه خود مى دانيم.
پس از اتمام سخنان حسن شمسى، قطعه شعرى توسط  ناصر حق پرست و مطلبى به 

زبان فارسى توسط پويا محمدى در گراميداشت رفقاى گردان شوان قرائت گرديد.

 
سالگرد  بيستمين  گراميداشت  مراسم  برگزارى 
جانباختن رفقاى گردان شوان در شهر سليمانيه
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اطالعيه كميته مركزى كومه له
بگذاريد يك صدا به رسوا كردن 
نمايش انتخاباتى ر ژيم برخيزيم!

توده هاى مردم كردستان!
روز 24 اسفندماه امسال نمايش مسخره ديگرى بنام 
انتخابات در ايران تحت حاكميت رژيم اسالمى به 
اجرا در مى آيد. طى اين نمايش سبك و بى محتوا 
شمارى از عوامل اين رژيم براى عضويت در مجلس 
شوراى اسالمى تعيين مى شوند. اين افراد براى مدت 
4 سال در يك نهاد كارتونى بنام قانونگذار شركت 
مى كنند و به يك زندگى انگلى و مفت خورانه  براى 
خود دست مى يابند. اگر تا چند سال بيش دستگاهى 
از  انعكاسى  حداقل  اند  نهاده  پارلمان  نام  آن  بر  كه 
توازن قواى جناح بندى ها و دعواهاى درونى رژيم 
عليه  جناحى  اعتراض  صداى  بيگاه  و  گاه  و  بود 
اين  ديگر  اكنون  مى خواست،  بر  آن  از  ديگر  جناح 
بكمك  و  است  داده  دست  از  هم  را  خود  كاركرد 
شوراى نگهبان تماما به ارگان سر سپرده خامنه اى 
و  گذشته  در  نه  است.  شده  تبديل  اش  دارودسته  و 
صادر  از  مجلس  اين  اى  دوره  هيچ  در  و  اكنون  نه 
كردن هيچ گونه قرار و قانونى بر عليه مردم استثمار 
شده و ستمديده كوتاهى نكرده است. حتى شمارى 
از اعضاى اين باصطالح پارلمان خود در دوره هايى 
زندانبان و يا مستقيما از مجريان ترور و شكنجه و 

سركوب رژيم بوده اند.
اين  اجراى  با  همزمان  اسالمى  جمهورى  رژيم 

شكنجه  و  دستگيرى  از  موجى  انتخاباتى   نمايش 
در  است.  انداخته  براه  ايران  سراسر  در  را  اعدام  و 
كردستان هم شمارى از مبارزين فعال عرصه هاى 
محكوم  اعدام  به  و  دستگير  را  مطبوعاتى  و  مدنى 
به  را  كارگران  حقوق  از  دفاع  فعالين  است.  كرده 
جرم شركت كردن در مراسم جشن جهانى كارگران 
به زندان مى اندازد و حكم شالق بر عليه شان به 
اجرا در مى آورد. حضور زنان برابرى طلب را تحمل 
راه  سر  بر  يا  و  اندازد  مى  بزندان  را  آنها  نمى كند 

فعاليتشان مانع ايجاد مى كند.
در  انتخاباتى  نمايش  اين  اجراى  شرايطى  چنين  در 
دادن  نشان  براى  است  مناسبى  فرصت  حال  عين 
بيزارى از اين رژيم  در مقياسى توده اى. بگذاريد با 
آن  كردن  رسوا  با  و  نمايش  اين  در  نكردن  شركت 
بگوش  رژيم  اين  عليه  بر  را  خود  اعتراض  صداى 
جهانيان برسانيم. نبايد اجازه داد كه رژيم اسالمى از 
ادعاى  كوچكترين  نمايشها  گونه  اين  اجراى  طريق 

مشروعيتى براى خود داشته باشد.
مردم  اراده  فرصتى  چنين  در  بيش  سال  چهار 
كردستان را در جريان نمايش مشابهى شاهد بوديم 
تا جائيكه رژيم خود نيز نتوانست خلوت بودن دور و 
بر صندوقهايش را بنهان بدارد. اين بار نيز ضرورى 
است كه  مردم مبارز كردستان قاطعانه تر از گذشته 
اين نمايش را كه بنام انتخابات به اجرا در مى آيد 

رسوا كنند.
پيروز باد جنبش انقالبى مردم كردستان 

16 اسفند 1386

 
اطالعيه كميته مركزی كومه له

 در باره پيروزى مردم كردستان در رسوا كردن
 نمايش انتخاباتى مجلس شوراى اسالمى

اسالمى  مجلس  اعضاى  انتخاب  نمايش  ماه  اسفند  جمعه 24  روز 
كه  مي دهد  نشان  ايران  سرتاسر  از  رسيده  اخبار  شد.  برگزار  ايران 
در  و  اندک  بسيار  انتخاباتى  نمايش  اين  در  مردم  مشاركت  ميزان 
مقايسه با همه دوران عمر اين رژيم در پائين ترين سطح خود بوده 
است.  اين واقعيت نشان داد كه مقاومت در برابر رژيم اسالمى در 

اين سنگر نيز وسيع و نيرومند است.
تر  گسترده  رژيم  انتخابات  در  مردم  شركت  عدم  اما  كردستان  در 
و همه جانبه تر نيز بوده است. توده هاى مردم كردستان با عدم 
شركت قاطعانه خود در نمايشى كه بنام انتخابات به اجرا در آمد، 
يكبار ديگر نفرت و بيزارى خود را از اين رژيم و از همه نهادهای 
آن نشان دادند. عوامل و دستگاههاى تبليغاتى رژيم بسيار كوشيدند 
تا اين پيروزى مردم كردستان را كم رنگ جلوه دهند اما واقعيتها 
در اين زمينه جان سخت تر از آن هستند كه تبليغات رژيم بتواند 
آنها را بپوشاند. روز 24 اسفند امسال يكبار ديگر اراده متحد مردم 
كردستان در برابر رژيم جمهورى اسالمى خود را نشان داد و مردم 
شهر و روستاهاى كردستان به جهان نشان دادند كه اين رژيم در 

نزد آنها كوچكترين مشروعيتى ندارد 
ما به خاطر اين پيروزی به مردم كردستان دست مريزاد مي گوئيم 
و اطمينان داريم كه اين مردم آزاديخواه و مبارز از يك پيروزى به 
پيروزى ديگر و تا كسب همه حقوق انسانى خود همچنان قاطعانه 

گام بر مى دارند.
پيروز باد جنبش انقالبى مردم كردستان 

26 اسفند1386 

نيمه اول فروردين ماه 1387- نيمه اول  مارس 2008

مضحكه  انتخاباتى هشتمين  دوره  مجلس شوراى اسالمى در راه است. اين “ انتخابات” 
قرار است در روز 24 اسفند ماه 1386  برابر چهارده مارس 2008 برگزار شود. 

كسب  براى  اسالمى  جمهورى  حاكميت  درون  طلب  اصالح  نيروهاى  كه  حالى  در 
كرسى هاى بيشتر در پارلمان اسالمى به تكاپو افتاده اند، و اپوزيسيون ليبرال رژيم، از 
حزب توده و سازمان اكثريت گرفته تا جمهورى خواهان همه به يك “انتخابات آزاد” 
اميد بسته بودند تا از طريق راه يابى اصالح طلبان به مجلس بار ديگر اميد به اصالح 
رژيم از درون را در دلها پرورده كنند، موج گسترده رد صالحيت ها همه اين تالش و 

اميدها را بر باد داده است.
فاجعه  انتخابات” را  روند “  خاتمى  محمد  سيد  حالى است كه  اميدها در  تالش و  اين 
بار خوانده است و از سوى ديگر موسوى الرى، وزير كشور سابق در دولت خاتمى و 
دبيرائتالف اصالح طلبان كه از 21 گروه اصالح طلب از جمله جبهه مشاركت اسالمى 
تشكيل شده است در اين زمينه اظهار داشته است كه رد صالحيت اصالح طلبان به 
قدرى وسيع و گسترده بوده است، كه تعداد كافى داوطلب اصالح طلب براى شركت در 
رقابت هاى انتخاباتى 290 كرسى نمايندگى مجلس شوراى اسالمى باقى نمانده است.

بدنبال اين رد صالحيت هاى گسترده، سيد محمد خاتمى، كروبى و هاشمى رفسنجانى 
براى چاره جويى و برون رفت از بن بست، در شرايطى كه كل موقعيت نظام جمهورى 
اسالمى را بحرانى و نگران كننده مى بينند، به حضور خامنه اى رفته و سياست “چانه 

زنى در باال” و “خفه شدن در پايين” را در پيش گرفته اند.
سياسى  آرايش  تجديد  روند  و  مجلس  هاى  كرسى  كسب  سر  بر  كشمكش  و  جدال 
جناح ها و نيروهاى درون حاكميت جمهورى اسالمى در حالى است كه تشديد بحران 
اقتصادى، تورم سر سام آور  و عميق تر شدن شكاف هاى طبقاتى در جامعه، سران رژيم 

را از عواقب و پيامدهاى آن به شدت نگران ساخته است. 
رد صالحيت هاى گسترده از جانب جناح احمدى نژاد كه به پشتيبانى نيروهاى سپاه 
پاسداران، بسيج و دسته هاى اوباش و چماقدار  متكى است نشان از آن دارد كه رژيم 
و  “انتخابات”   براى  گرمى  بازار  فكر  به  آنكه  از  قبل  دوره  اين  در  اسالمى  جمهورى 
كشاندن مردم به پاى صندوق هاى راى باشد، يك كاسه كردن كامل قدرت براى مقابله 

با خطر پيشروى جنبش هاى پايدار اجتماعى را در دستور قرار داده است.

در شرايطى كه نرخ گرانى و تورم افسار گسيخته به ابعاد بى سابقه اى رسيده است و هر 
روزه بخشهاى بيشترى از مردم ايران به زندگى كردن در پايين تر از خط فقر سوق داده 
مى شوند و نابرابرى هاى اجتماعى و بى حقوقى سياسى ابعاد گسترده ترى پيدا كرده 
است، و از طرف ديگر در شرايطى كه مناسبات جمهورى اسالمى و آمريكا بر سر بحران 
اتمى وارد مرحله جديدى شده و اين تغيير مواضع در دو جبهه منازعه، جنبش انقالبى و 
سرنگونى خواهى در ايران را وارد فاز تازه اى نموده ، و تحت تاثير اين تحوالت اميد به 
دخالت آمريكا براى سرنگونى رژيم رنگ باخته است، سرنگونى رژيم و امر انقالب در 
نتيجه پيشروى جنبشهاى اجتماعى و در پيشاپيش همه جنبش كارگرى به تنها امكان 

واقعى تبديل شده است.
رژيم جمهورى اسالمى بنا به غريزه طبقاتى ظرفيت انقالبى و دگرگون كننده جنبش 
سركوب  دستگاه  كردن  كاسه  يك  براى  تالش  شناسد.  مى  بخوبى  را  اجتماعى  هاى 
مقابل  در  ديگر  بندى  سنگر  يك  انتخاباتى  نمايش  اين  پروسه  در  اسالمى  جمهورى 
امكان واقعى پيشروى انقالب از مسير رشد جنبش هاى اجتماعى است. اگر جناح غالب 
بى مهابا مخالفين خودى را از پروسه “انتخابات” حذف مى كند و خاتمى اصالح طلب 
عليرغم فاجعه بار خواندن روند “انتخابات”  مردم را به شركت در آن فرا مى خواند همه 

بيانگر وحشت آنها از پيشروى انقالب است.
از نظر كارگران آگاه و مردم آزاديخواه ايران، رژيم جمهورى اسالمى محصول سركوب 
خونين انقالب توده هاى مردم ايران است. اين رژيم با همه جناح هايش دستانش به 
خون انقالب آلوده است. اين رژيم كه در طول نزديك به سه دهه حاكميت خود هر نداى 
آزاديخواهانه را با سركوب پاسخ داده است هيچگاه مشروعيت نداشته تا “انتخاباتش” 
براى وى اعتبارى كسب كند.  بايد با نرفتن به پاى صندوق ها اين خيمه شب بازى را 

به نمايش رسوائى رژيم تبديل كرد.
جريان سوسياليستى با متحد كردن و فشرده كردن صفوف خود در دل جنبش كارگرى، 
بخش  رهايى  افق  دادن  قرار  و  كردستان  جنبش  و  دانشجويى  جنبش  زنان،  جنبش 
سوسياليستى در مقابل اين جنبش ها مسير پيشروى انقالب را كه سرنگونى جمهورى 

اسالمى از اولين گام هاى  آن است را هموار مى كند.
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى     19 بهمن 1386- 8 فوريه 2008

اطالعيه كميته مركزى  حزب  كمونيست ايران در باره مضحكه انتخاباتى هشتمين دوره مجلس شوراى اسالمى
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اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران

 
بمناسبت 8 مارس روز جهانى زن 2008 

حزب كمونيست ايران 8 مارس روز جهانى زن را به همه زنان و انسان هاى آزاده تبريك 
مى گويد.

كه  رويم  مى  زن  جهانى  روز  مارس   8 گراميداشت  استقبال  به  شرايطى   در  اكنون 
ابعاد دهشتناک بى حقوقى زنان در ايران نه تنها فروكش نكرده بلكه حقوق فردى و 
اجتماعى اش هر روزه زير تازيانه قانون شرع و عرف اسالمى لگدمال مى شود و نظام 
سرمايه دارى و مردساالر جمهورى اسالمى همچنان آزادى، جان و حرمت انسانى زنان 

يعنى نيمى از انسانهاى اين جامعه را اسير يوغ حاكميت سياه خود ساخته است.
به  نژاد  احمدى  دولت  گسيخته  لجام  يورش  و  سركوب  دوم  موج  نيز  گذشته  سال  در 
جنبش هاى اجتماعى با تهاجم به جنبش زنان آغاز شد، گويى در تاريخ معاصر ايران 
جنبش هاى  و  جامعه  از  خواست  استبداد  هرگاه  كه  است  شده  زنان  نصيب  قرعه  اين 

آزاديخواهانه زهر چشم بگيرد با تعرض به جنبش زنان آغاز مى كند.
نظام سرمايه دارى و مرد ساالر در آميخته با مذهب، تبعيض جنسى و راندن زنان به 
موقعيت جنس دوم را در بازار كار نيز چنان ساختارى و نهادينه كرده است كه مبارزه 
زنان براى كسب استقالل اقتصادى از مردان را بسيار پيچيده و دشوار كرده است. شيوه 
تفكر غالب و فرهنگ جامعه كه فرهنگ طبقه حاكمه است، در راستاى بازتوليد نيروى 
كار ارزان براى سرمايه داران تنها مرد را نان آور خانه مى داند و اين خود يكى از عوامل 
سلطه اين نظام تبعيض جنسى در بازار كار است. اين نظام تبعيض جنسى، زنان را بمثابه 
هاى  تامين  ديگر  و  بيكارى  بيمه  از  مندى  بهره  بدون  سرمايه،  مزد  و  اجر  بى  بردگان 
اجتماعى در كنج خانه رها كرده است. اين عدم استقالل اقتصادى مانند وزنه سنگينى به 

پاى زنان در مبارزه آنان براى احقاق برابرى حقوقى با مردان عمل مى كند.
اگر چه تحت تأثير عملكرد اين محدوديت هاى ساختارى، سهم زنان در بازار كار هنوز 
به 15 نمى رسد اما در همين محدوده نيز جداسازى جنسيتى در طبقه بندى مشاغل 
نقش ايفا مى كند. مشاغلى با دستمزدهاى پايين، فقدان مهارت، كارهاى نيمه وقت و 
موقت و روزمزدى با مزاياى پايين عمدتا به زنان اختصاص دارد.  افزايش سريع جمعيت 
اين  در  چندانى  تغيير  بكار  آماده  زنان  ميان  در  عالى  دانش  داراى  و  تحصيلكرده  زنان 
ساختار سنتى بوجود نياورده است. و اين نابرابرى جنسيتى در تقسيم مشاغل، نابرابرى 
در دستمزدها را بدنبال دارد. در اين بازار كار مبتنى بر آپارتايد جنسى زنان اولين كسانى 

هستند كه تحقيرو اذيت و آزار مى شوند و زير تيغ اخراج قرار مى گيرند. 
با اين نظام آپارتايد جنسى در محيط زندگى و بازار كار در جامعه اى  كه بنا به آمارهاى 
رسمى 20 درصد و بر طبق آمار مراكز پژوهشى مستقل 50 در صد مردم آن زير خط 
فقر بسر مى برند، فقر هر روزه بيشتر چهره زنانه پيدا مى كند، بازار تن فروشى و تجارت 
سكس رونق پيدا مى كند، بر شمار دختران فرارى افزوده مى شود، زنان بيشترى جان و 
تن خود را به شعله هاى آتش مى سپارند و در يك كالم زنان بيشتر از همه اقشار ديگر 

جامعه قربانى آسيب هاى اجتماعى مى شوند.
جنبش زنان ايران در اين شرايط فالكتبار اقتصادى و در حالى كه زنجير قانون  ارزش 
نيمه مرد قائل شدن براى زنان در كليه شئون زندگى اجتماعى را بدست و پا دارد، و يوغ 
قوانين اسارتبار ارتجاع نظام سرمايه دارى اسالمى را به گردن داشته است همچنان به 

پيشروى خود ادامه داده است.
در حالى كه با موج دوم سركوب هزاران تن از زنان به اتهام عدم رعايت قوانين اسالمى 
در  كار،  محيط  در  زنان  شدند،  احضار  اسالمى  جمهورى  هاى  بيدادگاه  به  و  بازداشت 
رژيم  ستيز  زن  قوانين  با  اجتماعى  زندگى  هاى  عرصه  كليه  در  در  و  خانواده  محيط 
سرمايه دارى مذهبى دست و پنجه نرم كردند. به شمار زنان مراجعه كننده به دادسراها 
در اعتراض به قوانين و موقعيت خفت بار زنان در خانواده افزوده شد. زنان بيشترى عليه 
قوانين مردساالر عصيان كردند. روى آورى زنان به تحصيالت عالى افزايش پيدا كرد. 
در سالى كه گذشت زنان به يك پاى جنبش راديكال دانشجويى تبديل شدند. زنان در 
و  گرفتند  قرار  خود  سرنوشتان  هم  و  كودكان  حقوق  از  دفاع  مقدم  صف  در  كردستان 
دوشادوش طبقه كارگر كردستان آتش جنبش انقالبى كردستان را شعله ور نگاه داشتند. 
در عرصه مطبوعات و روشنگرى نيز تعداد و حجم مقاالت، نشريات، وبالگ ها و سايت 
هايى كه از جانب فعالين جنبش زنان انتشار يافته و يا اداره مى شوند و رواج آگاهى 

نسبت به موقعيت زنان در جامعه، در تاريخ مبارزات زنان ايران بى سابقه بوده است. 

امروز در جامعه ايران گستردگى و عمق نابرابرى و بى حقوقى زنان و وسعت مطالبات آنان 
براى رفع اين تبعيضات شرايطى را فراهم آورده است كه نيروهاى مختلف اپوزيسيون 
قانونى و غير قانونى هر كدام با طرح گوشه اى از اين مطالبات مدعى دفاع از حقوق 
زنان هستند. اما اين نيروها بنا به ماهيت طبقاتى خود هر كدام استراتژى سياسى معينى 

را در پيشاروى جنبش زنان قرار مى دهند.
در ميان اين گرايشات، تنها گرايش سوسياليستى مى تواند پيشروى جنبش زنان را تامين 
كند، جنبش زنان را از مرحله كنونى عبور دهد و قادر است نيروى عظيم زنان كارگر و 
زحمتكش را به ميدان مبارزه متحدانه بكشاند. جنبش زنان تا زمانى كه ظرفيت ها و 
تحركات خود را به فعالين و نخبگان محدود سازد نمى تواند جايگاه واقعى و شايسته 

خود را باز يابد.
براى به مبارزه كشاندن توده عظيم زنان كاركن و زحمتكش بايد آگاهى به ريشه هاى 
ستمكشى زنان را در ابعاد توده اى رواج داد. بايد بر خواستها و مطالباتى انگشت گذاشت 
كه پيشروى در تحقق هر كدام از آنها بمعناى تغيير در زندگى مادى اين توده عظيم زنان 
باشد. بايد به زنان اطمينان داد كه با مبارزه متحدانه مى توانند بخشى از خواستهايشان 
را به همين رژيم اسالمى تحميل كنند. بايد نقش و كاركرد فرهنگ و قوانين مذهبى و 
حاكميت سياسى آن را در تحكيم و توجيه ستمگرى و تبعيض بر زنان افشا كرد، اما نبايد 
با محدود كردن جنبش زنان به مبارزه عليه قوانين مذهبى نظام طبقاتى سرمايه دارى را 

بعنوان عامل اصلى ستمكشى بر زنان از زير ضرب خارج كرد.
فيمنيسم ليبرال با به انحراف كشاندن توجه زنان از ريشه هاى ستمكشى زنان نه تنها 
نظام سرمايه دارى را زير ضرب خارج مى كند، بلكه با دست گذاشتن در دست فيمنيسم 
اسالمى و با اميد بستن به تعديل قوانين زن ستيز رژيم اسالمى از طريق تفسير و قرائت 
جديد از قرآن و قوانين اسالمى و با در پيش گرفتن استراتژى اصالح و بقا جمهورى 
اسالمى و سياست زدائى از جنبش زنان، اين جنبش را در مبارزه عليه قوانين اسالمى 
طلبان  اصالح  شكست  بازتاب  خود  كه  امضا  ميليون  يك  كمپين  گذارد.  مى  عقيم  نيز 
حكومتى و رانده شدن آنها از قدرت دولتى است به بارزترين شكل ناكارائى استراتژى 

سياسى و تاكتيك هاى آلترناتيو ليبرالى در جنبش زنان را بر مال مى كند.
 

گرايش سوسياليستى با شناخت ريشه هاى آپارتايد جنسى و ستمكشى زنان و با درک 
ضد  مبارزه  از  ناپذيرى  جدائى  بخش  زنان  واقعى  رهايى  براى  مبارزه  كه  واقعيت  اين 
سرمايه دارى است، بدون اينكه نگران همسوئى و مخدوش شدن خط و مرزهايش با 
گرايشات ديگر باشد در هر مبارزه اى براى تحقق خواستهاى ولو كوچك زنان فعاالنه 
شركت مى كند و از اين مسير براى تأمين استراتژى سوسياليستى بر جنبش زنان تالش 

مى كند.
براى  و  جنسى  آپارتايد  عليه  آزاديخواه  مردان  و  زنان  جهانى  همبستگى  روز  مارس   8
تحقق برابرى واقعى زن و مرد را با تالش هر چه گسترده تر براى برگزارى با شكوه 
مراسم و آكسيون هاى اين روز تاريخى و تالش براى اتحاد گسترده تر جنبش زنان با 

جنبش كارگرى گرامى بداريم.
 

گرامى باد 8 مارس روز جهانى زن
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى

 
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

اسفند 1386 - مارس 2008

نيمه اول فروردين ماه 1387- نيمه اول  مارس 2008



نيمه اول فروردين ماه 1387- نيمه اول  مارس 2008شماره  204 - صفحه 15    جهان امروز

تجمع اعتراضى در دفاع از آزادى محمود صالحى
 هم چنان ادامه دارد!!!

صدور  به  معترضين  تحصن  ادامه  در   1387/1/5 امروز  اعتراضى  تجمع 
بازداشت موقت محمود صالحى از ساعت 10 صبح در مقابل دادگسترى 
سنندج با شركت بيش از 170 نفر از فعالين كارگرى و خانواده هاى شان 

برگزار شد. در ابتدا نجيبه صالح زاده براى پيگيرى  پرونده محمود صالحى به قاضى 
اى كه حكم اخير همسرش را صادر كرده بود مراجعه كرد. كه با برخورد تحكم 
آميز قاضى پرونده روبرو شد. جمعيت معترضين كه به صورت نسبتًا پراكنده اى 
در مقابل دادگسترى مستقر شده بودند، از اين رفتار قاضى بسيار عصبانى شده و 
بر خواست خود كه همانا آزادى محمود صالحى بود تأكيد كردند. در اين ميان هر 
چند وقت يك بار تماس هايى با نجيبه و سامرند فرزند محمود گرفته مى شد و 
با زبان تهديد از آنان خواسته  مى شد به جمعيت حاضر گفته شود، در صورتى به 
مسئله  محمود رسيدگى خواهد شد، كه جمعيت حاضر محل تجمع را ترک كنند. 
تا بدان جا كه نجيبه در سخنانى ضمن تشكر از حاضرين، با توجه به قولى كه 
مسئولين به وى داده اند و نظر به اين كه نمى تواند شاهد برخورد خشونت آميز 
پليس با معترضين باشد، از جمعيت شركت كننده در تحصن  خواست تا مكان 

مقابل دادگسترى را با آرامش تمام ترک كنند.

اما  كردند،  ترک  را  دادگسترى  ميدان  حاضرين  از  بخشى  نجيبه  خواست  به  بنا 
ادامه  در  دادند.  ادامه  ميدان  در  خود  پراكنده  حضور  به  چنان  هم  ديگر  بخشى 
خانواده  محمود و هم چنين معترضين به اين نتيجه رسيدند كه در واقع قصد اصلى 
مسئولين امنيتى متفرق كردن جمعيت حاضر است و نه رسيدگى به پرونده  محمود 
صالحى، لذا با دعوت نجيبه  صالح زاده، جمعيت حاضر به صورت متمركز اقدام به 
نشستن در مقابل ساختمان دادگسترى كردند. در اين ميان هم چنان و هم زمان 
از سوى دادستانى، اداره ى اطالعات، و پليس حاضر در ميدان با نجيبه و فرزندش 
سامرند تماس گرفته مى شد، آنان خواهان اين بودند كه به تجمع پايان داده شود، 
در غير اين صورت از سوى پليس با حاضرين برخورد صورت مى گيرد. نجيبه به 
پليس گوشزد كرد، اگر چنان چه يك مو از سِر معترضين كم شود، چندين برابر 
اين جمعيت در روزهاى آينده در اين جا مستقر خواهند بود، وى هم چنين به پليس 
خاطر نشان كرد، اين جمعيت از روز 4 فروردين كه قرار بود روز آزادى محمود 
باشد، از تهران و ديگر شهرها براى استقبال از آزادى يك فعال كارگرى به اين جا 
آمده اند. معترضين نيز مصمم به ادامه ى تحصن، موكداً خواهان مالقات نجيبه 
با محمود صالحى و آزادى محمود بودند. در اين ميان بخشى از جمعيت كه مكان 
ميدان دادگسترى را ترک كرده بودند، با آگاهى از اين كه مسئولين قصد وقت 
كشى و فريب آنان را داشته اند، مجدداً به نزد ديگر معترضين بازگشتند. در ادامه 
ى تحصن، نامه اى از سوى خانواده ى محمود صالحى تنظيم و پس از قرائت 
آن توسط يكى از حاضرين در ميان جمعيت خوانده شد و توسط نجيبه صالح زاده 
تسليم دادستانى شد. پس از رفتن نجيبه به داخل ساختمان دادگسترى، شورايى در 
بين حاضرين شكل گرفت، اين شورا پس از بحث و بررسى در مورد ادامه  تجمع، 
نتيجه مشورت خود را به صورت پيشنهاد به سايرين ابالغ كرد، در اين پيشنهاد 
ضمن تأكيد بر ادامه  تجمع، از جمعيت خواسته شد، براى پيشگيرى از هر گونه 
حادثه و برخوردى از سوى پليس و با تأكيد بر ادامه  تجمع در روزهاى آينده، تا 
ساعت 1، به تجمع پايان داده شود. ضمنًا در آخرين تماسى كه سوى نهادهاى 
امنيتى با سامرند صالحى داشتند، به وى گفته شد، امروز مالقات با محمود صالحى 
انجام خواهد گرفت و هم چنين تا روز چهارشنبه تكليف بازداشت موقت محمود 
صالحى مشخص خواهد شد. اين تماس به نحوى حاوى اين پيام نيز بود كه به 
احتمال قوى محمود صالحى تا روز چهارشنبه آزاد خواهد شد. بدين شكل تجمع 
امروز، همراه با شادى و كف زدن هايى كه نويد يك پيروزى شيرين براى جنبش 

كارگرى و خانواده صالحى بود، در ساعت 1 بعد از ظهر پايان يافت.

شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى
5/1/1387

فراخوان مشترک فعالين نهاد هاى جنبش 
كارگرى ايران در خارج از كشور

روز 4 فروردين 1387 روز آزادى محمود صالحى از زندان بود ولى تاكنون 
يكسال  كه  او  براى  قضائى  مقامات  درعوض  است،  نشده  آزاد  زندان  از 
زندان را با جسمى بيمار و اراده آهنينى كه از آگاهى او به  خود رهائى 
قرار  واهى  هاى  بهانه  به  است،  نموده  طى  سربلندى  با  را  شود  مى  ناشى  اش  طبقه 
بازداشت موقت صادر مى كند. محمود به محض اطالع از اين تصميم دست به اعتصاب 
غذاى خشك مى زند. با توجه به بيمارى حاد كليوى وديگر بيماريها به دليل در زندان 
انسانى  ضد  رژيم  است.  آنى  خطر  در  صالحى  محمود  جان  و  سالمتى  اكنون  بودن، 
جمهورى اسالمى ايران با تمامى امكانات و دسيسه ها در صدد نابودى فيزيكى اين فعال 

از جان گذشته جنبش كارگرى است.
در لحظه كنونى احتياج به يك اقدام عاجل و فورى است تا از اينطريق قادر شويم اين 

اقدام جنايتكارانه رژيم را خنثى كرده تا محمود صالحى از زندان رهايى يابد.
افراد،  ايران،  كارگرى در  تمامى  فعالين  كارگرى از  جنبش  بعنوان بخشى از فعالين  ما 
نهاد هاى بين المللى كارگرى، نهادهاى سياسى ايرانى و بين المللى  بخصوص فعالين 
جنبش هاى اجتماعى همچون زنان، دانشجويان ، معلمان، نويسندگان و … با توجه به 
وضعيت بسيار حساس و وخيم جسمانى محمود صالحى، يك اقدام عملى مشتركى را در 
دستور كار فورى خود قرار دهيم. تا بتوان اينك كه حكم يكساله زندان او به پايان رسيده 

است، بدون قيد و شرط از زندان آزاد و مورد معالجه فورى قرار گيرد.
اقداماتى كه مى توان با توجه به اوضاع از همين اآلن در دستور فعالين كارگرى در خارج 
كشور، احزاب و سازمانهاى كارگرى و كليه انسانهاى برابرى طلب و تمامى انسانهايى كه 

خواهان رهائى محمود و ديگر فعالين زندانى هستند قرار گيرند:
- تظاهرات و گرد همآئى سراسرى از روز سه شنبه در مقابل سفارت خانه هاى جمهورى 
اسالمى و نيز ديگر مراكز و نهادهاى وابسته به اين رژيم  با شعار محورى آزادى فورى 

و  بدون قيد و شرط محمود صالحى
- تظاهرات و ميتينگ در مقابل  نخست وزيرى و پارلمان كشورهاى محل اقامت

و…و  اشپيگل  و  سى  بى  بى  مثال  اروپا  در  مهم   خبرگزاريهاى  به  رفتن  و  تماس   -
درخواست مخابره و خبردهى از وضعيت محمود صالحى

فعالين در هر شهر و كشور با توجه به امكانات و شرايط منطقه اى خود هر فعاليتى كه 
در حد توانشان مى باشد را در دستور كار قرار داده تا بتوان اين رژيم ارتجاعى را به عقب 
راند. بايد مصمم تر، مستمرتر و محكمتر در مقابل اين نظام و دستگاه ضد انسانى براى 

آزادى محمود صالحى ايستادگى كرد و فعاليتهاى وسيعترى را در دستوركارگذاشت.
در پايان اعالم مى كنيم كه مسئول سالمتى و جان محمود صالحى

رژيم اسالمى سرمايه است و بايد جوابگو باشد.
تا آزادى محمود صالحى از پا نخواهيم نشست!

زنده باد محمود صالحى
نابود باد رژيم انسان ستيز جمهورى اسالمى

4 فروردين 1987

1.كميته همبستگى با كارگران ايران – استراليا  
2.كميته حمايت از كارگران ايران – تورنتو كانادا

3.كميته حمايت ازكارگران ايران - نروژ
4.جمعى از كارگران پيشرو تبعيدى – سوئيس 

5.همبستگى سوسياليستى با كارگران ايران – فرانسه  
6.كانون همبستگى با كارگران ايران – كلن 

7.كانون همبستگى با كارگران ايران – فرانكفورت و حومه 
8.كانون همبستگى با جنبش كارگرى ايران – هانوفر
9.كميته همبستگى با كارگران در ايران – هامبورگ

10.كميته همبستگى كارگران ايران و سوئد 
11.گروه همبستگى با جنبش كارگرى– برلين  

12.اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران
13.كانون همبستگى با كارگران ايران – گوتنبرگ (سوئد) 

14.انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى
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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.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين 
نشريه ارسال شده باشد را 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.
كردن  كوتاه  و  ويرايش  در  امروز  جهان   *
از  قبل  امر  اين  است.  آزاد  رسيده  مطالب 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
* مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى"  
تاِيپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يكبار منتشر مى شود

ha@cpiran.org

S-E   Ban ken    F-S
53682990054

شماره حساب جهان  امروز

جهان امروز

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

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

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

P.O.Box75026                        
 750 26 Upp sala

Sweden                                            
 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org
Tel:  +44 -7746163103      

         

دبيرخانه حزب كمونيست ايران

+46-707 254 016
kkh@cpiran.org

         نمايندگى كومه له در خارج كشور
C.D.C.R.I   
 Box 2018

127 02 Skär hol men
SWEDEN

Tel +46-08-86 80 54
cpi@cpiran.org

دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

نمايندگى كومه له
در سليمانيه 

Tel:  3124760 - 3125815   

كميته مركزى كومه له
Tel:  00442081441539   

كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران 

اطالعيه پايانى پلنوم سوم كميته مركزى حزب كمونيست ايران

به اطالع مى رسانيم كه پلنوم سوم كميته مركزى منتخت كنگره نهم حزب كمونيست ايران اواخر ماه فوريه 2008 
با شركت اعضاى كميته مركزى حزب كمونيست ايران و با حضور اكثريت اعضاى كميته مركزى كومه له برگزار 

گرديد.

در اين پلنوم پاره اى مسائل مهم مورد بحث و بررسى قرار گرفت. در ارتباط با جنبش كارگرى، آخرين تحوالت 
مربوط به تالش فعالين و پيشروان كارگرى براى ايجاد تشكل هاى طبقاتى و توده اى كارگرى مورد بررسى قرار 
گرفت و در همين رابطه بر ضرورت عكس العمل هاى بموقع در قبال مسائل جنبش كارگرى و مباحثى كه در ميان 

آنها مطرح است و همچنين بر ضرورت ديالوگ و ايجاد هم نظرى بيشتر در سطح تشكيالت تاكيد شد.

در مورد جنبش زنان پلنوم ضمن تاكيد بر صحت جهتگيرى ها و سياست هاى تاكنونى حزب در قبال جنبش زنان 
و با شناخت از نقطه ضعف هاى اين جنبش در شرايط كنونى، بر اهميت و ضرورت تمركز فعاليت سازمانگرانه و 
بكار گرفتن كليه ابزارهاى تبليغى حزب در راستاى هر چه توده اى تر كردن و اجتماعى تر كردن جنبش زنان تاكيد 

كرد.

طلبان  اصالح  شكست  از  بعد  بويژه  دانشجويى  جنبش  پالريزاسيون  و  تجزيه  روند  دانشجويى،  جنبش  مبحث  در 
حكومتى و شكل گيرى گرايش راديكال و سوسياليست در درون جنبش دانشجويى مورد بحث و بررسى قرار گرفت 
و صحت سياست هاى تاكنونى رهبرى حزب در قبال جنبش دانشجويى مورد تاييد قرار گرفت. همچنين در اين 
مبحث  بر اين نكته تاكيد شد كه حزب اعتبار و اتوريته سياسى و معنوى خود را در راستاى اتخاذ تاكتيك هاى 

سنجيده تر در جنبش دانشجويى بكار گيرد. 

پلنوم در ادامه كار خود رسيدگى به پاره اى مسائل تشكيالتى را مورد بررسى قرار داد و تصميمات الزم را اتخاذ 
كرد.

پلنوم در خاتمه و در مبحث آرايش و تقسيم كار درون كميته مركزى ارگانها و مسئولين بخشهاى مختلف را در جاى 
خود ابقا كرد و با انتخاب يك كميته اجرائى 5 نفره براى هدايت سياسى و تشكيالتى حزب در فاصله دو پلنوم بعد 

از دو روز جلسات فشرده به كار خود پايان داد.
كميته اجرائى حزب كمونيست ايران

8 مارس 2008

آدرس هاى حزب كمونيست ايران و كومه لهآدرس هاى حزب كمونيست ايران و كومه له


