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بحران مالى گسترده اى كه سيستم بانكى جهان 
ندارد.  فروكش  از  نشانى  است  گرفته  فرا  را 
اين بحران كه با ورشكسته شدن يك شركت 
بزرگ بيمه در آمريكا و آشكار شدن نشانه هاى 
بانك هاى  از  زيادى  شمار  در  ورشكستگى 
آمريكايى و اروپا آغاز شد، دولت هاى آمريكا 
را  سرمايه دارى  پيشرفته  كشورهاى  ديگر  و 
به تكاپو انداخته است. در جريان اين تكاپو 
آزاد  بازار  تقدس  و  دولتى  سرمايه  مرزهاى 
به  دستپاچگى  با  دولت ها  و  مى شود  شكسته 
دولت  آورند.  مى  روى  بازار  كنترل  سياست 
آمريكا بعنوان سردمدار اين روند بازگشت به 
 700 بر  بالغ  مبلغى  كه  دارد  تصميم  گذشته 
سيستم  نجات  به  كمك  براى  دالر  ميليارد 

بانكى آزاد اين كشور اختصاص دهد.
به دنبال رد غير قابل پيش بينى طرح نجات 
از  آمريكا   جمهور  رئيس  بوش  جرج  مالى 
وارد  بحران  اين  كشور،  اين  كنگره  سوى 
بازارهاى  بالفاصله  و  شد  جديد  مرحله اى 
بحرانى  با  را  آسيا  و  اروپا  آمريكا،  در  مالى 
جديد تر روبرو كرد، به طورى كه ارزش سهام 
بازارهاى  در  و  درصد   7 نيويورک  بازار  در 
اروپا و آسيا نيز بين 5 تا 5/75 صدم درصد 

كاهش يافت.
در راى گيرى روز دوشنبه، اين اليحه با 228 
راى منفى در برابر 205 راى مثبت در مجلس 
شمارش  شد.  رد  متحده  اياالت  نمايندگان 
حزب  نمايندگان  سوم  دو  كه  داد  نشان  آرا 
جمهوريخواه، حزب بوش، و حدود يك سوم 
طرح  اين  به  دموكرات  حزب  نمايندگان  از 
نمايندگان  مجلس  اعضاى  دادند.  منفى  راى 
در حالى به اليحه نجات مالى راى منفى دادند 
از  جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدهاى  كه 
جمهورى خواه،  و  دموكرات  حزب  دو  هر 
اياالت  امور  زمام  زودى  به  آنان  از  يكى  كه 
متحده را در ميان يك بحران شديد اقتصادى 
در دست خواهد گرفت، در مجموع تصويب 
و اجراى اين اليحه را به نفع اقتصاد آمريكا و 

جهان دانسته بودند. 
مجلس  سوى  از  طرح  اين  رد  عليرغم 
شده  اصالح  نمونه  آمريكا  سناى  نمايندگان، 

طرح 700 ميلياردى را تصويب كرده 
برابر  در  مجددا  طرح  اين  است. 

 تالش براى نجات 
سرمايه بحران زده

 از كيسه اكثريت مردم

روز جهانى كودک!
كودكان خيابانى،

 كودكان كار 

در نبرد با  غول
هواپيما  شركت  (مكانيك)  ماشين كار  كارگر  هزار   27
سازى بوئينگ آمريكا اعتصابى را آغاز كرده اند كه نتيجه  
آن مى تواند روى تناسب قواى بين كارگر و كارفرما در 
آمريكا تاثيراتى داشته باشد.                   در صفحه 10 

گسترش روز افزون فحشا و تن فروشى 
 زنان زير سايه حاكميت رژيم اسالمى

رابطه تالش جناح هاى رژيم براى
برترى در انتخابات  رياست جمهورى

 با توقعات غرب

بحران اقتصادى يا سوداگرى سرمايه دارى

اين روزها اقتصاد جهانى و بخش هاى مالى آمريكا با دشوارى هاى جدى مواجه شده اند كه عواقب آن و 
حلقه هاى موج شكننده آن گريبان همه مردم در جهان را گرفته و خواهد گرفت.                در صفحه 2 

در صفحه 8   

ترس ثروتمندان ايرانى از طغيان تهيدستان 
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مجلس نمايندگان قرار گرفت و همانگونه 
راى  به  جمعه  روز  رفت  مى  انتظار  كه 
گذاشته شد و با توجه به اصالحات انجام 

شده به تصويب رسيد.
در جريان بحث پيرامون اين طرح كسانى زيادى با 
كنگره  نمايندگان  از  خشم  با  اى ميل  و  نامه  ارسال 
براى  عموم  تصور  به  كه  را  طرحى  كه  مى خواستند 
است  نيويورک  استريت  وال  بانك داران  نجات 
مورد  در  آمريكا  خبرى  هاى  رسانه  نكنند.  تصويب 
بانكداران  كشور،  اين  اقتصاد  در  بحران  بروز  داليل 
و  حريص  افراد  مردم،  عامه  نظر  از  را  استريت  وال 
نااليقى توصيف مى كنند كه خود موجب اين بحران 
مالى بوده اند و اكنون اين ماليات دهندگان آمريكايى 

هستند كه بايد با پرداخت پول آنان را نجات دهند.
نگاهى به رويدادهاى اخير پيرامون بروز اين بحران 
در هفته هاى اخير نشان مى دهد كه دو دليل اساسى 
براى رد اين طرح از سوى نمايندگان كنگره آمريكا 

وجود داشته است:
تضمينى  هيچ  نمايندگان  اكثريت  نظر  از  اينكه  اول 
زيرا  ندارد،  وجود  طرح  اين  كامل  موفقيت  براى 
به  و  درنورديده  را  آمريكا  مرزهاى  ديگر  بحران 
بحرانى جهانى تبديل شده است و آثار آن به شدت 
آسيا  و  اروپا  مختلف  كشورهاى  در  مالى  بازارهاى 
را تحت تاثير قرار داده است. به صورتى كه جرج 
بوش پس از تصويب طرح در سنا تنها به اين نكته 
اعتراف كرد كه اين طرح تنها مى تواند به آرام شدن 

بازارهاى مالى كمك كند.
از سوى ديگر اكثريت كنگره آمريكا بر اين واقعيت 
واقف بود كه اقتصادهايى مانند هند، چين و برزيل 
تاكنون از تبعات منفى بحران در امان مانده اند. اين 
در  آينده  در  آمريكا  اقتصاد  تضعيف  به  تواند  مى 
دراز  در  خود  اين  و  كند  كمك  كشورها  اين  مقابل 
مدت ضربه مهلك ديگرى  بر اقتصاد آمريكا خواهد 

بود.
تصويب  در  تاخير  با  آمريكا  كنگره  نمايندگان  دوم: 
بر  بحران را  اين  آثار  تا  كردند  تالش  طرحى  چنين 
كشورهاى بزرگ سرمايه دارى سرشكن نمايند، چنان 
كه همين تاخير در تصويب اين طرح اتحاديه اروپا و 
كشورهاى بريتانيا، فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند و ژاپن 
را وادار كرد تا ميلياردها دالر به بازارهاى مالى خود 
سرمايه دارى  بزرگ  دولت هاى  تالش  كنند.  تزريق 
اقتصاد  آوردن  بيرون  براى  آمريكا  آنها  راس  در  و 
نتيجه  به  يا  برسد  نتيجه  به  كنونى  بحران  از  جهانى 

نرسد دو واقعيت انكار ناپذير وجود دارد.
به  بازگشت  با  زده  بحران  دارى  سرمايه  اينكه  اول 
دخالت دولت در اقتصاد نشان مى دهد كه چگونه 
حادثه  به  اى  حادثه  از  استراتژى  بدون  و  سرگشته 
ديگر با در پيش گرفتن سياست شناخته شده آزمون 

و خطا جهان كنونى را اداره مى كند.
حل  با  چه  حالت،  دو  هر  در  بحران  اين  بار  دوم: 
بحران و چه با تداوم آن، بر دوش مردم كم درآمد و 
توده هاى كارگر و زحمتكش سنگينى خواهد كرد. 
گسترش  بيكارى  شد،  خواهند  فقيرتر  فقير،  مردم 
مورد  بيشتر  كارگرى  دستاوردهاى  يافت،  خواهد 

تعرض قرار خواهند گرفت.

اين روزها اقتصاد جهانى و بخش هاى مالى آمريكا 
عواقب  كه  شده اند  مواجه  جدى  دشوارى هاى  با 
آن و حلقه هاى موج شكننده آن گريبان همه مردم 
دولت هاى  گرفت.  خواهد  و  گرفته  را  جهان  در 
ورشكستگى  از  جلوگيرى  براى  نيز  بورژوارى 
سرمايه دارى از حساب ماليات هاى مردم كه براى 
سازندگى كشور در نظرگرفته شده اند، مايه مى گذارد 

و سرمايه هاى سوداگران را زيادتر مى كنند.
قراربود  مهرماه)   9) سپتامبر   30 شنبه   3 روز 
اقتصادى  بحران  نجات  براى  آمريكا  كنگره  كه 
در  را  دالر  ميليارد   700 مبلغ  مالى  شركت هاى 
روز  كه  قولى  ادامه  در  اضطرارى  وام  صندوق 
منابع  كند.  تصويب  داده بود،  سپتامبر   28 يكشنبه 
خبرى اعالم كرده اند كه كنگره آمريكا با 228 نفر 
را  اليحه  اين  نتوانست  منفى،  راى   205 مقابل  در 
شده  اعالم  قبل  روز  وجوديكه 3  با  كند.  تصويب 
مى گويند  آمريكا  دركنگره  حزب  دو  هر  كه  بود 
رسيده اند.  توافق  به  صندوق  ايجاد  براى  كه 
دالرى  ميليارد   700 اليحه  اكتبر   3 روز  نهايتا  و 
آمريكا  نمايندگان  مجلس  سوى  از  مالى  نجات 

تصويب شد. *
اين بحران بعد از ركود اقتصادى دهه 1930 كه به 
ركود  اولين  پيداكرد،  خاتمه  دولت  دخالت  كمك 
اقتصادى در قرن حاضر محسوب مى شود. جورج 
بوش رئيس جمهور آمريكا در سخنرانى خود مردم 
را به حمايت از اليحه دولت فراخوانده و وحشت 
را به دل مردم منتقل كرده است. او گفت: «اگر از 
اقدامى  اكنون  اگر  و  نشود،  دفاع  دولت  اليحه  اين 
براى رفع اين خطر صورت نگيرد، بايد هزينه هاى 
بيشترى درآينده پرداخت». اين هزينه ها حتما فقط 

مالى نخواهند بود.
بوش)  (حزب  جمهورى خواه  حزب  نمايندگان 
و  داده اند  مخالف  راى  كنگره  اعضاى  سوم  دو  با 
مخالف  راى  سوم  يك  دمكرات  حزب  نمايندگان 
را. مخالفين اليحه دولت بوش از حزب خودشان با 
اين استدالل راى نداده اند كه مخالف دخالت دولت 

در امور اقتصادى هستند.
در  بورس  بازارهاى  آمريكا،  كنگره  منفى  راى  با 
بورس  شدند،  شديد  تنشى  دچار  جهان  سراسر 
بورس  درآمد،  تعليق  حالت  به  مدتى  براى  مسكو 
در استراليا تا 5  درصد ركود نشان داد و در آسيا 
و اروپا نيز بازار سهام سقوط داشته اند. تاجائيكه 
بازارهاى بورس اروپايى نيز در همان ساعات اول 
شدند.  مواجه  تنزل  درصد   2 با  سپتامبر   30 روز 
و  كرد  پيدا  كاهش  درصد   7 تا  نيويورک  بورس 
يك تريليون و 300 ميليارد دالر از ارزش خود را 
از دست داده است. البته اين خوشبينى در محافل 
در  حزب  دو  نمايندگان  كه  دارد  وجود  اقتصادى 
اين  مورد  در  توافقى  به  زودى  به  آمريكا  كنگره 

اليحه دست پيدا كند.

 700 بحران"  رفع  اضطراى  "صندوق  است  قرار 
ميليارد دالر اوراق قرضه دولتى را به فروش برساند 
كه از محل اين صندوق، وام هاى غير قابل وصول 
و پر خطر موسسات مالى توسط دولت خريدارى 
شوند. يعنى مردم اوراق قرضه را از دولت مى خرند 
دست  در  بيشترى  نقدينگى  طريق،  اين  از  و 
قرار  دولت  طريق  از  خصوصى  مالى  موسسات 
مى گيرد تا بتوانند ميزان وام دهى خود را افزايش 
دهند. هدف از اين اقدامات، از ميان بردن نگرانى 
سرمايه داران در اين مورد است كه موسسات مالى 
نخواهند  قادر  و  هستند  مواجه  نقدينگى  كمبود  با 
طريق  اين  از  كنند.  عمل  خود  تعهدات  به  بود 
مردم در زيان موسسات مالى شريك مى شوند، نه 
نمى تواند  دولتى  قرضه  اوراق  چون  آنان.  سود  در 
با  و  باشد  داشته  را  خصوصى  سهام  فروش  نرخ 
نرخ باال به فروش برود. بلكه طبق قوانين مى تواند 
نرخ اوراق قرضه را تعين كند، نه طبق قوانين بازار 
مالى سوداگران. به اين ترتيب مردم رد خريد اوراق 
قرضه به سودآورى زيادى دست پيدا نخواهندكرد.

برخى از كارشناسان براين باورند كه اگر اين اليحه 
موسسات  و  شركت ها  از  بسيارى  نشود،  تصويب 
وابسته به اين مراكز مالى امكان پرداخت دستمزد 

كاركنان خود را نخواهند داشت. 
اخبار  البالى  در  و  نمى شود  مطرح  كه  سئوالى 
اليحه  اين  اگر  كه؛  است  اين  شده است  گم 
آمريكا  دالرى  ميليادر   700 صندوق  و  تصويب 
توسط دولت تشكيل شود، چه منافعى براى مردم 
بهره  بخشودگى هاى  از  وام گيرندگان  آيا  دارد؟ 
برخوردارخواهند شد؟ و يا شرايط بازپرداخت وام 
اولش  شكل  به  بهره  نرخ  آيا  كرد؟  خواهد  تغيير 
برخواهد گشت؟  اين صندوق اضطرارى 700 ميليارد 
دالرى براى وام و نرخ بهره تشكيل نمى شود،  بلكه 
مى خواهد به سوداگران بورژوازى با ماليات مردم و 
نقدينگى خصوصى مردم كمك برساند. به عبارتى 
صندوق كمك رسانى به سوداگران بورژوازى است. 

نه رفع بحران مردم وام گيرنده.   
ركود اقتصادى اى كه سال هاست گريبان مردم را در 
جهان گرفته است، امروز حلقه پاپيچ خود سرمايه 
دارى شده است. با ايجاد جنگ در جهان و بالطبع 
رفع  به  موفق  كاال  فروش  بازارهاى  بوجودآوردن 

اين بحران نشدند. 
توسط  جدى  بصورت   1987 سال  از  ركود  اين 
و  آكادميكرها  اقتصادى،  كارشناسان  از  بسيارى 
بود،  شده  داده  هشدار  دولت ها  به  مالى  محققين 
صنعتى  كشورهاى  دولت هاى  توجهى  بى  با  اما 
گريبان  اقتصادى  ركود  اين  كه  حاال  شدند.  مواجه 
خود بورژوازى را گرفته است، فورا به فكر ايجاد 
جيب  قيمت  به  باز  آنهم  رسانى،  يارى  صندوق 

اقشار ميانى جامعه افتاده اند.
"صندوق نجات" بايد اوراق قرضه دولتى 

بحران اقتصادى يا 
سوداگرى سرمايه دارى

پروانه بوكاه
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مخارج  تنها  نه  كه  كسانى  به  را 
روزانه خود و وام ها و بهره هاى 
سرسام آور را مى پردازند، بلكه با 
اندكى پس انداز خود اين اوراق قرضه را 
بخرند، تا سرمايه دارى ورشكسته جهانى 
و  بايستد  خود   پاى  روى  دوباره  بتواند 
صندوق  اين  در  كه  را  مردم  پول  همين 
جمع آورى مى شود، را به همان مردم با 

بهره باالتر وام دهند.
آمريكايى  بيمه  بزرگترين  آنجائيكه  از 
از  بسيارى  بيمه  قرارداد  كه  جى  آى  اى 
تعهدات مالى بانك هاى عمده جهانى را 
مى بست، اعالم ورشكستگى كرده است، 
را  سرمايه گذاران  و  سرمايه داران  نگرانى 
بشكل جدى بوجود آورده است. با وجود 
بانك  دالرى  ميليارد  پنج  و  هشتاد  كمك 
مركزى آمريكا به اى آى جى، بهاى سهام 
بورس  بازار  معامالت  در  موسسه  اين 
سقوط كرد و 45 درصد ديگر از ارزش 

خود را از دست داد. 
داران  سهام  اطمينان  كاهش  با  همزمان 
نسبت به شرايط اقتصاد جهانى، محل هاى 
سرمايه  هجوم  با  سرمايه گذارى  امن تر 
كه  نحوى  به  است  شده  مواجه  گذاران 
بهاى طال در آمريكا به باالترين سطح در 

تاثير  مالى  موسسات  بحران  رسيد.  گذشته  سال  ده 
خود را بر قيمت نفت و طال گذاشته اند. قيمت نفت 
قيمت  و  كرده است  پيدا  كاهش  دالر   10 تا  امروز 
طال افزايش. طى 2 روز گذشته تا 25 دالر به قيمت 
طال افزوده شده  است. ناظران براين باورند كه اين 
خواهد  نفت  قيمت  كاهش  در  بسزايى  تاثير  بحران 

داشت.
در  رئال"   "هيپو  مسكن  وام  موسسه  بزرگترين 
بايد  كه  دارد  نياز  دولتى  كمك  ميلياردها  به  اروپا 
بلژيك،  هلند،  در  شود.  پرداخته  ها  ماليات  از 
ورشكستگى  اعالم  با  لوكزامبورگ  و  انگلستان 
بانك ها، با دخالت دولت خود، ملى اعالم شده اند 
و بدهكارى هاى آنان از صندوق ماليات ها پرداخت 

شده است. نمايندگى خبررسانى رسمى 
آلمان مى نويسد: «اما بيكارى وسيعى در 
و  مى شود  بينى  پيش  صنف  اين  سطح 
اروپايى  دولت هاى  پاسخ گويى  توان 
كاهش  را  جامعه  سطح  در  بيكارى  به 
مى دهد. بروز ركود اقتصادى عميقى در 
آمريكا و اروپا و به طبع در سطح جهان 

ديده مى شود». 
در  مالى  خدمات  تحقيقاتى  "موسسه 
در  كه  كرد  اعالم  آلمان"   - هامبورگ 
آلمان 800 ميليارد يورو وام مسكن در 
از  بيش   2003 سال  از  است.  گردش 
موسسه  يك  به  مسكن  وام  ميليارد   15

آمريكايى فروخته شده است. 
"دادگاه   2007 سال  در  آلمان  در  رابطه  همين  در 
را  قانونى  اساسى"  قانون  مصلحت  تشخيص 
تصويب كرد كه فروش وام هاى مسكن به شخص 

ثالث بدون اطالع وام گيرنده ممكن نمى باشد.

و  بين المللى  نهاد  هيچ 
سرمايه داران  از  شهروندى 
موسسات  اين  صاحبان  و 
با  كه  نمى كنند  سئوال  مالى 
چه  داشته اند،  كه  نقدينگى 
كالن  سرمايه هاى  كرده اند؟ 
و  سرسام آور  بهره هاى  و 
وام ها  به  وابسته  بيمه هاى 
سرمايه گذارى  كجا  در  را 
وام هاى  فاجعه  كرده اند؟ 
طى  آمريكا  در  كه  مسكن 
صورت  گذشته  دوسال 
گرفت، منجر به از بين رفتن 
بى خانمانى  و  وام گيرندگان 
شهروندان  از  بسيارى 
خانه  همان  شد.  آمريكايى 
وام  از  قبلى  وام  با  كه  هايى 
گيرنده پس گرفته شد، دوباره 
با نرخ بهره باالترى و قيمت 
وام گيرنده  به  باالترى  كاذب 
كه  حال  شد.  فروخته  بعدى 
مى خواهند  خانه  صاحبان 
مسكن خود را با نرخ بيشترى 
در  مسكن  نرخ  بفروشند، 
چون  است،  آمده  پائين  بازار 
قيمت اصلى خانه تغييرى نكرده، بلكه قيمت خريد 
و فروش وام است كه تغيير كرده است. وام بانك ها 
و موسسات مالى مهمترين توليد بانك ها محسوب 
كه  است  "وام"  كاالى  فروش  طريق  از  مى شوند. 
بانك ها مى توانند بهره دريافت كرده، بيمه بفروشند 

و مخارج خدماتى خود را تامين كنند.
آمريكايى  مالى  كنسرن هاى  اخير  سال هاى  در 
سندهاى كالن "وام"هاى خود را بفروش رسانده اند. 
دست   اين  از  هم  و  گرفته اند  وام  بهره  هم  يعنى 
سهام  و  بورس  بازارهاى  در  ديگرى  دست  به 
مالى  بازارهاى  دراين  كه  نجومى  ارقام  فروخته اند. 
را  زير  مالى  كنسرن   10 منافع  شده اند،  بدل  و  رد 

تامين كرده اند. 

    منبع؛ نشريه اقتصادى، سياسى وسهام "يورو"
همين موسسات مالى كه نرخ اقتصاد جهان را تعيين 
مى كنند با كمبود نقدينگى مواجه شده اند و نياز به 
گرفتن ماليات هاى مردم از طريق دولت بورژوازى 
كه  هستند  بانك ها  و  مالى  مراكز  عبارتى  به  دارند. 

از  برخى  آنان.  به  مردم  نه  و  دارند  نياز  مردم  به 
طرفداران سرمايه دارى چنان در بوغ و كرنا مى دمند 
جايى  آنان  سرمايه گذارى  و  بورژوازى  بدون  كه 
بحران  اين  باره  در  اما  شد.  نخواهد  صنعتى  و  آباد 
را  خود  تحليل هاى  و  مى كنند  سكوت  بورژوازى 

ارائه نمى دهند. 
حاميان  و  بورژوازى  سياسى  نمايندگان  و  دولت 
مردم  نقدينگى  بتوانند  كه  هرطريقى  از  بورژوازى 
جامعه  قشرميانى  نيستند.  فروگذار  كنند،  تخليه  را 
به اقشار تحتانى مى پيوندد و اقشار بااليى بيشتر و 
بيشتر سرمايه خواهند داشت. طبق آمارهاى اروپايى 
ميانى،  اقشار  از  آلمان  در  مردم  درصد  از 18  بيش 
تهيدست شده اند و به اقشار تحتانى پيوسته اند. نرخ 
بيمه  گرانى  غذايى،  مواد  گرانى  اروپا،  در  بيكارى 
امكانات  كم شدن  ماليات ها،  باالبودن  درمانى،  هاى 
مى شد،  تقبل  دولت  توسط  كه  رفاهى  و  اجتماعى 
همه و همه موجب فقر و تهيدستى مردم شده  است 
و حاال بحران ركود اقتصادى را باز مردم هستند كه 

بر شانه هاى خود مى كشند.
نشان  اين طور  لحظه  به  لحظه  اخبار  چشم انداز 
ميليارد   700 صندوق  تصويب  اليحه  كه  مى دهد 
دالرى در كنگره آمريكا بعد از گفتگوهاى محرمانه 
در محافل و جشن 2 روزه اخير، تصويب خواهد 

شد. و صندوق شروع بكار خواهد كرد.
اوراق قرضه را به مردم مى فروشند و به موسسات 
مالى نقدينگى را مى پردازند. اما آيا اين پول كافى 

است؟؟
كمك  بايد  كه  مالى  بزرگ  موسسات  اين  از  يكى 
حين  در  كه  است  موچوال  واشنگتن  شود، 
در  شعبه  دويست  و  دوهزار  از  بيش  ورشكستگى 
را  موسسه  اين  دارايى هاى  ارزش  داشت.  آمريكا 
خصوصى  سپرده هاى  و  دالر  ميليارد  از 300  بيش 
آن را حدود 190 ميليارد دالر تخمين زده اند. اين 
موسسه در سال 2000 سهام خود را در بازار بورس 
عرصه كرده است. معموال موسسات وقتى به بورس 
معينى  حد  از  آنان  سودآورى  كه  مى شوند  وارد 
چنين  كه  است  تعجب  جاى  دهد.  نشان  افزايش 
موسسه مالى بزرگى كه 8 سال پيش به بورس سهام 

وارد شده، چگونه با اين سرعت ورشكسته شده و 
شعبات خود را تعطيل مى كند؟ 

موسسه مالى موچوال به يكباره از صندوق 
براى  دالر  ميليارد   490 مبلغ  بحران  رفع 
بقيه  كرد.  خواهد  دريافت  خود  نجات 
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كه  بحران  صندوق  موجودى 
كدام  است،  دالر  ميليارد   210
نجات  مى تواند  را  مالى  موسسه 
دهد؟ دولت آمريكا در اين سوداگرى مالى 
كدام مشكل را مى تواند حل كند؟ بحران 
اين دوره بورژوازى بسيار طوالنى و عميق 

است.
سوداگران  و  دولت  اهداف  از  يكى  آيا 
را  مردم  نقدينگى  آخرين  كه  نيست  اين 
هم جمع آورى كنند و كنترل مطلق را در 
بگيرند؟؟  دست  در  سهام  خريد  انتخاب 
مبلغ 700 ميليارد دالر براى ارقام نجومى 
اما  است،  ناچيز  بسيار  مالى  موسسات 
خريداران  و  شهروندان  تك  تك  براى 
جلوه  زياد  بسيار  دولت  قرضه  اوراق 
مى تواند  هرشخصى  زمانيكه  از  مى كند. 
با  اينترنت  طريق  از  را  خود  پس انداز 
اضافه  مختلف  شركت هاى  سهام  خريد 
كند و يا از دست بدهد، اين وحشت براى 
است  آمده  بوجود  آمريكايى  سرمايه داران 
كه كنترل خريد شهروندى را ممكن است 
شهروندان  است  ممكن  بدهند.  دست  از 
رقيب  نفع  به  كه  بخرند  را  سهام هايى 
ممكن  شود.  آنان  اقتصادى   – سياسى 
به  متعلق  كه  بخرند  را  سهام هايى  است 
باشند  رقيب  كشورهاى  داران  سرمايه  
مالى  بازار  كنترل  جديد  سرمايه داران  و 
كنترل  در  آنان  با  يا  و  بگيرند  بدست  را 
يكى  كنترل  شوند؟  شريك  جهانى  بازار 
همه  در  بورژوازى  ابزارهاى  مهمترين  از 
عرصه هاست. گرايشات مختلف بورژوازى 
حتا از اين ابزار در مقابل يكديگر استفاده 
مى كنند. اين ركود اقتصادى و بحران مالى 
متعلق به بورژوازى در سطح جهان است. 
مالى  سرمايه دارى  گرايش  كه  بحرانى 
از  را  بورژوازى  ديگر  گرايش  مى خواهد 
در  مردم  آيا  اما  كنند.  خارج  بازار  صحنه 

اين جنگ قربانى نيستند؟

اقتصاد ايران به رغم درآمدهاى هنگفت نفتى، به سراشيب 
مى شود.  فقيرتر  روز  به  روز  متوسط،  طبقه  است.  افتاده 
سراغ  به  آرام بخش،  قرص هاى  به  معتاد  ثروتمندان، 

روان كاوان مى روند و از قيام تهى دستان مى ترسند.
اين مقدمه گزارشى است كه احمد طاهرى روزنامه نگار 
فرانكفورتر  روزنامه  براى  مشهد  از  آلمان،  مقيم  ايرانى 
آن  سپتامبر   14 يكشنبه  شماره  در  و  فرستاده  آلگماينه 

انتشار يافته است. 
سياست  از  ايران  مردم  نوميدى  به  اشاره  با  گزارش 
هيچكس  بگذريم،  كه  سياسى  محافل  «از  مى شود:  آغاز 

تهران  سياسى  رويدادهاى  به 
دسترسى  نشان نمى دهد.  عالقه 
مشغوليت  تنها  روزانه،  نان  به 
بيش  كه  واژه اى  و  است  مردم 
مى شود،  برده  بكار  همه  از 
تومان، يعنى پول رايج. در نماز 
جمعه  امام  كه  هنگامى  جمعه، 
به  واژه  اين  مى راند،  سخن 
گوش مى خورد. در بهشت رضا، 
مشهد،  گورستان  بزرگترين 

زنان، پوشيده در حجاب اسالمى افراطى، بر سر پول با 
يكديگر دعوا مى كنند. از زمانى كه احمدى نژاد به قدرت 
رسيده، اقتصاد ايران به سراشيب افتاده است. در حالى كه 
او در مبارزات انتخاباتى وعده داده بود پول نفت را بر 
سر سفره تهى دستان ببرد، اين سفره ها هيچوقت به اندازه 

امروز خالى نبوده است».
از  كه  ثابت هستند  درآمدهاى  صاحبان  اين  همه  از  بيش 
شرايط وخيم اقتصادى رنج مى برند. او مى نويسد: « در 
حالى كه نرخ مواد غذائى ظرف سه سال گذشته دست 
اندكى  فقط  دولت  كارمندان  حقوق  شده،  برابر  سه  كم 
افزايش يافته است. به اين دليل، بسيارى از زنان و مردان، 
داراى  كه  كسى  كنند.  پيشه  را  دومى  كار  شده اند  ناچار 
اتومبيل شخصى است، اين امتياز را دارد كه مى تواند بعد 

از كار اصلى مسافركشى كند».
معلم  از  نمونه  عنوان  به  آلگماينه،  فرانكفورتر  گزارشگر 
مركز  يك  برابر  در  كه  مى نويسد  ساله اى   70 بازنشسته 
خريد مشهد كفش هاى خريداران را واكس مى زند و از 

او نقل مى كند: « 35 سال در دبستان به بچه ها خواندن و 
نوشتن آموختم. اما پس از بازنشستگى، حقوقم نه براى 
زندگى كافى بود و نه براى مردن. خوشبختانه آپارتمانى 
در حاشيه شهر دارم، وگرنه، مجبور مى شدم با دست هاى 

خودم قبرم را بكنم».
بهروز  با  مشهد،  دانشگاه  محوطه  در  طاهرى،  احمد 
او  به  بهروز  مى كند.  برخورد  فارسى  ادبيات  دانشجوى 
مى گويد: «پول نفت ما را به عرب هاى لعنتى مى دهند». 
اين   » مى گويد:  و  مى كند  اعتراض  كاوه  او  دوست  اما 
شايعات را دولت خودش پخش مى كند. در حقيقت، پول 
و  مى رود  خودشان  جيب  به  يا  نفت 
نهادهاى  و  طرفدارانشان  اختيار  در  يا 
مذهبى قرار مى گيرد كه در روستاهاى 

دورافتاده مسجد بسازند».
آيا  كه  پرسش  اين  برابر  در 
است  فاسد  هم  خودش  احمدى نژاد 
يا نه، يك دانشجو پاسخ مى دهد: «نه. 
است،  شهرت  دنبال  رئيس جمهور 
افراد  و  تهى دستان  تنها  اين  پول».  نه 
طبقه متوسظ نيستند كه از سياست هاى 
آينده  مى برند.  رنج  احمدى نژاد  ماجراجويانه  اقتصادى 
كاسته  پولشان  به  نيز  ثروتمندان  اطمينان  از  نامعلوم، 
پيدا  آن  در  چيز  همه  كه  سجاد  خريد  مركز  بر  است. 
هستند  داروخانه ها  تنها  و  است  حاكم  كسادى  مى شود، 
ديازپام  بسته اند.  صف  انسان ها  دارند:  رونق  همواره  كه 
برخوردارند.  فروش  باالترين  از  آرام بخش ها،  ساير  و 
همچنين داروهاى ضدافسردگى. اين ها را ايرانى ها مشت 
مشت مى بلعند. يك زن ميانسال مى گويد: « بدون اين ها 

جمهورى اسالمى را نمى شود تحمل كرد».
گزارشگر فرانكفورتر آلگماينه، در بخش پايانى گزارش 
مطب هاى  تعداد  دائمى  افزايش  به  اشاره  با  خود، 
مى نويسد  ترسى  از  مشهد،  در  روانشناسان  و  روانكاوان 
كه بر ثروتمندان  غلبه دارد. آن ها مى ترسند كه به زودى 
تهى دستان سر به شورش بردارند. بسيارى از آنان مايلند 
همه چيز خود را بفروشند و به خارج مهاجرت كنند. اما 
دستخوش  پيش  سال  يك  از  مسكن،  و  مستغالت  بازار 

ركود شده است.

ترس ثروتمندان ايرانى از طغيان تهيدستان 
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ايران كمونيست  حزب  سايت 

www.cpiran.org

سايت تلويزيون كو مه له
www.komalah.org

دالرى  ميليارد   700 اليحه  نهايتا   *
نمايندگان  مجلس  سوى  از  مالى  نجات 

آمريكا در روز 3 اكتبرتصويب شد
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كودک  جهانى  روز  ماه  با 16مهر  برابر  اكتبر  هشت 
است . 54 سال پيش در چنين روزى از سوى سازمان 
كودک  جهانى  روز  عنوان  به  روز  اين  متحد  ملل 
كشورها  از  بسيارى  امروز  شد.  اعالم  و  نامگذارى 

اين روز را رسما بعنوان روز كودک پذيرفته اند.
كشور،  سه  دو  بجز  جهانى،  روز  اين  اعالم  بدنبال 
كنوانسيون  ايران  جمله  از  جهان  كشورهاى  تمامى 
جهانى حقوق كودک را به رسميت شناخته اند. از 
ان زمان تا كنون دفاع از حقوق كودک جدى تر و 
سازمان يافته تر از پيش توسط فعالين اين عرصه و 
نهادهاى ملى و بين المللى پيگيرى مى شود. ايران 
اين ميثاق بين المللى را در سال 1373 خورشيدى 

برابر با1994ميالدى مشروط پذيرفته است .
***

ضمن تبريك اين روز به همه كودكان سراسر جهان 
و گردانندگان ارگان ها و نهادهاى ملى و بين المللى 
جنبش  فعالين  بويژه  كودک،  حقوق  راستين  مدافع 
دفاع از حقوق كودكان ايران، مطلب را در ارتباط با 

كودكان خيابانى و كودكان كار ادامه مى دهم: 
يكى ديگراز پيامدها و "دستاوردهاى" سرمايه كه در 
جهان  و  فقير  كشورهاى  بويژه  كشورها  از  بسيارى 
ميخورد،  بچشم  اى  هردوره  از  متداول تر  سومى 
يك  است.  كار  كودكان  و  خيابانى  كودكان  پديده 
فاجعه انسانى كه ابعاد جهانى اش سرسام آور است.
آمارهاى ملى و بين المللى در اين رابطه متفاوتند، 
اما حتى بر اساس آمار خود رژيم ها ابعاد اين فاجعه 

تكان دهنده است. 
درحال حاضر 352 ميليون كودک كمتر از 18 سال 
آمار  يك  اساس  بر  مى كنند.  كار  دنيا  سراسر  در 
سراسر  در  كودک  ميليون   100 المللى  بين  رسمى 

جهان در خيابان ها كار و زندگى مى كنند.
هندوستان به تنهايى20 ميليون كودک خيابانى دارد. 
در  دارد.  خيابانى  كودک  ميليون   7 برزيل  كشور 
پاكستان بيش از 15 ميليون كودک زير14سال به كار 
مشغولند. در مكزيك 10ميليون كودک كار مى كنند 
كه از آن ميان250000 نفرشان در خيابان ها زندگى 
مى كنند. خيابان هاى شهرهاى كشورهاى آمريكاى 
افعانستان،  عراق،  فيليپين،  آسيا،  آفريقا،  التين، 
كار  كودكان  و  خيابانى  كودكان  از  شرقى،  اروپاى 
موج مى زنند. ميانگين سنى اين كودكان 17- 5 سال 

است.
شب  از  ساعاتى  تنها  خيابانى  كودكان  عمده 
و  خواهر  و  مادر  و  پدر  كنار  در  و  سقفى  زير  را 
درخيابان  اوقات  بقيه  و  مى برند  بسر  برادرهايشان 
تامين  كه  اند  خيابانى  كودكان  از  آن دسته  اينها  اند. 
بخشى از نيازهاى بخور و نمير خانواده شان را هم 
به عهده دارند. بسيارى از كودكان خيابانى شب و 
روزشان را در خيابان ها مى گذرانند. خيابان محل 
 . است  پناهشان  سر  خيابان   . است  شان  زيست 

خيابان محل كارشان است. طبعا شرايط زيست اين 
خيابان ها  در  روزشان  و  شب  كه  كودكان  از  دسته 
پرسه  خيابان ها  در  24ساعته  و  مى شود  سپرى 
مى زنند با آن دسته از كودكانى كه چند ساعتى از 
شبانه روزشان را در كنار خانواده هايشان و زير يك 

سقف مى گذرانند بسيار متفاوت تر است.
هم  كار  كودكان  خيابانى  كودكان  از  عظيمى  بخش 
هستند. كودكان خيابانى هر كارى را كه در تعاريف 
جا افتاده كار، كار محسوب نمى شوند و اصطالحا 
مى شوند؛  ناميده  كاذب  كار  يا  پنهان  بيكارى  به 
تجربه مى كنند. ايستادن سر چهارراه هاى شلوغ و 
شيشه ماشين ها را پاک كردن، واكس زدن ، سيگار 

فروشى، آدامس فروشى، زباله گردى ، و ...
آن  جزو  كار  كودكان  و  خيابانى  كودكان  خيل 
دسته از قربانيان نظام سرمايه دارى اند كه به اشكال 
گوناگون مورد انواع سئواستفاده ها قرار مى گيرند. 
به عنوان بى حقوق ترين كارگران خاموش استثمار 
مى شوند. به آسانى به دام شبكه هاى قاچاق و توزيع 
موادمخدر مى افتند. به آسانى به دام مافياى تجارت 
سرقت  باندهاى  و  فروشى  تن  دالالن  و  سكس 
كتك  مى شوند،  رانده  و  طرد  و  تحقير  مى افتند. 
مى خورند و آسيب پذيرتر از هر كسى در معرض 
فراز  بر  همواره  هم  مرگ  شبح  و  جنسى اند  تجاوز 

سرشان مى چرخد. 
فقر  و  سرمايه  نظم  بالواسطه  محصول  اينها 
فرهنگ  شدگان  بازتوليد  اينها  تهيدستى اند،  و 
گرفتار  خانواده هاى  فرزندان  اينها  خشونت اند، 
اعتيادند، اينها بازماندگان پدران و مادران از دست 
خانواده  ريخته  بهم  زندگى  نتايج  اينها  اند،  رفته 
هاى متالشى شده اند، اينها گريخته هاى گريزان از 
مدرسه اند، اينها بى سرپناهان بى سرپرستند، اينها 
اند،  روانى  و  روحى  مسئله دار  و  سركش  بچه هاى 
از  اينها  دربدرند،  و  آواره  مهاجران  فرزندان  اينها 
شوم  دستاورد  اينها  كالم  يك  در  اند.  جنگ  نتايج 
سرمايه اند كه اينگونه به خيابان ها پرتاب شده اند.

اگر چه پديده كودكان خيابانى و كودكان كار يك 
سرمايه  كاركرد  مستقيم  نتايج  از  و  جهانى  پديده 
است، اما ابعاد و وسعت آن در هر كشورى يكسان 
كشورهاى  از  بسيارى  در  حاضر  حال  در  نيست. 
كشور  دو  يكى  و  شمالى  آمريكاى  و  اروپايى 
آسيايى نظير ژاپن، نشانه هاى چشمگيرى از كودكان 
خيابانى بويژه كودكان كار بچشم نمى خورد. به يمن 
به  كارگر،  طبقه  ساله  چندين  و  پيگيرانه  مبارزات 
بورژوازى اين كشورها تحميل شده است تا با وضع 
و  باشد  ممنوع  كودكان  كار  عمال  و  رسما  قوانينى 
حداقل امكاناتى براى خانواده هاى با فرزندان زير 
18 سال در نظر گرفته شود و مراكز امنى هم براى 
تحت پوشش قرار گرفتن كودكان بى سرپرست داير 
گردند. در واقع پديده كودكان خيابانى و كودكان كار 

عمدتا مختص كشورهاى فقير و بحران زده و جهان 
سومى و كشورهايى است كه در فساد مالى و ادارى 

غوطه ورند. ايران نيز در زمره اين كشورهاست.
شمار كودكان خيابانى ايران بر اساس آمار يونيسف 
متحد)  ملل  سازمان  كودكان  از  حمايت  (صندوق 
بيشتر  خيابانى  كودكان  است.  ميليون  يك  حدود 
در  آنها  بيشترين  و  پراكنده اند  بزرگ  شهرهاى  در 
تبريز  و  شيراز  اصفهان،  مشهد،  تهران،  شهرهاى 

متمركزند.
بى گمان همه آن كودكانى كه با سنى كمتر از 18 
و  كوچك  هاى  كارگاه  و  ها  پزخانه  كوره  در  سال 
تجار  حجره هاى  و  قاليبافى  هاى  كارگاه  و  مزارع 
مرفه  خانواده هاى  منازل  ها و در  فروشگاه  بازار و 
مى كنند،  كار  خدمتكار  و  پادو  و  كارگر  عنوان  به 
كودكان كار محسوب مى شوند. طبعا آن يك ميليون 
دختر خانه دار كمتر از 18 سال را هم بايد به آمار 
توجهى  قابل  درصد  كرد.  اضافه  ايران  كار  كودكان 
از كودكان خيابانى را دختران تشكيل مى دهند كه 

بمراتب آسيب پذيرتر از پسرها هستند.
و  كارشناسان  و  روان شناسان  و  جامعه شناسان 
كودكان  پديده  اصلى  علل  اجتماعى  مددكاران 
نابسامانى هاى  و  فقر  را  كار  كودكان  و  خيابانى 
اجتماعى و خشونت توضيح مى دهند. طبيعى است 
در جامعه اى كه نرخ رسمى خط فقرش 18در صد 
و 8 ميليون نفر زير خط مطلق فقر بسر برند و نرخ 
بيكارى اش25 در صد و جمعيتى 17ميليونى بيكار 
داشته باشد، بايد فرزندان اين مردم فقير و تهيدست 

و بيكار در ابعاد ميليونى به خيابانها ريخته شوند.
سرمايه   ، اسالم  شمشير  ضرب  به  كه  مملكتى  در 
رنج  و  كار  حاصل  ديگر  جايى  هر  از  بى پرواتر 
كارگر و زحمتكش و مزد بگير را غارت مى كند و 
بر ثروت و سامان مملكت چنگ انداخته است، بايد 
كودكان مان بجاى مدرسه رفتن و آموختن و شادى 
محروم  مدرسه  و  درس  از  شدن،  شكوفا  و  كردن 
باشند و روزها در خيابانها بلولند و شبها تن خسته 

و نحيف شان را به كارتن خوابى عادت دهند.
خوان  روضه  و  انگل  آخوند  گله  كه  مملكتى  در 
ها  آقازاده  و  بسيجى  و  مزدور  سپاهى  و  مفت خور 
سازى  برج  و  مخدر  مواد  ترافيك  شان  اصلى  كار 
غارت  و  واردات  انحصار  و  پولشويى  و  داللى  و 
 5 بايد  است،  كشور  طبيعى  منابع  و  نفت  ثروت 
ميليون كودک واجد شرط رفتن به مدارس ابتدايى 

و راهنمايى از رفتن به مدرسه محروم بشوند.
در مملكتى كه بخش عظيمى از درآمد 80 ميليارد 
دالرى ساالنه نفتش صرف گنبد و بارگاه و گور و 
قبر خمينى و ديگر جالدانش بشود و در هر كوچه 
شده  بنا  تكيه  و  حسينيه  و  مسجد  چند  برزنى  و 

باشد، بايد60 درصد از مدارسش فرسوده 
و در حال فرو ريختن باشند؛ بايد وزارت 

روز جهانى كودک !
كودكان خيابانى ، كودكان كار 

عطا خلقى
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آموزش و پرورشش كسرى بودجه داشته 
پاداش  و  شاغل  معلمان  طلب  بايد  باشد؛ 
پايان خدمت معلمان بازنشسته داده نشود.

ماه ها  شاغلش  كارگران  حقوق  كه  مملكتى  در 
بتعويق مى افتد و از هر4 نفر آماده بكارش 1 نفر 
بيكار باشد، بايد فرزندان اين كارگران و ديگر اقشار 
به  رفتن  بجاى  ميليونى  ابعاد  در  جامعه  تهيدست 
مدرسه كنار پياده روها واكس بزنند، زباله دان هاى 
كوچه پس كوچه ها را زيرورو كنند و اشغال جمع 
كنند، سر چهارراه هاى پر ترافيك و خطرناک شيشه 
و  آدامس  و  حافظ  فال  و  كنند  پاک  را  ماشين ها 

سيگار بفروشند. 
در مملكتى كه توليد و توزيع مواد مخدر سودآورى 
از  اساسا  كه  گرداننده اش  مافياى  براى  نجومى 
فرماندهان ارشد نيروهاى انتظامى و سپاه پاسداران 
فرزندان  بى سرپرست،  كودكان  بايد  دارد،  اند 
خانواده هاى معتاد، كودكان پرت شده به خيابان ها 
به دام شبكه مافيايى توزيع مواد مخدر بيفتند و خود 

نيز گرفتار شوند.
در مملكتى كه عشق ورزيدن جرم است و سكس 
هم كاال است و مثل هر كااليى قابل خريد و فروش 
حكم  برابر  سال   15 زير  معصوم  دختران  و  است 
بفروش  صاحبانشان  توسط  اسالم  شريعت  و  خدا 
و  عالقه  و  روحى  و  جسمى  آمادگى  و  مى رسند 
"خانه  از   بايد  ندارد،  جايگاهى  دختران  تمايل 
و  برادر  و  شوهر  غضب  بيم  از  و  بگريزند  بخت" 
پدر و طايفه، خانه و كاشانه و ديارشان را ترک كنند 
انتظار  در  و  گزينند؛  "پناه"  بزرگتر  شهرهاى  به  و 
تن  و  كشيدن  فحشا  به  يعنى  محتومشان  سرنوشت 

فروشى بسر برند.
همان  در  فرارى  دختران  بيشتر  گزارش ها  براساس 
قرار  جنسى  تجاوز  مورد  فرارشان  اول  ساعت   24
شان  روزى  سيه  و  بختى  تيره  زنگ  و  مى گيرند 

نواخته مى شود.
و  مخدر  مواد  توزيع  مافياى  بر  عالوه  ايران  در 
هستند  ديگرى  هاى  دسته  و  باند  سكس،  تجارت 
كه ماتريال اصلى فعاليت باند و دسته شان كودكان 
خيابانى است. يكى از انواع اين باندها باند گدايى 
با  مستقيما  يا  باندها  نوع  اين  دسته گان  سر  است. 
از  يا  مى شوند  معامله  وارد  سرپرست  بى  كودكان 
اراده  بى  و  معتاد  تا  عمده  (كه  شان  والدين  طريق 

صورت مى گيرد و  معامله  هستند) 
بچه ها در ازا مبلغى به مدت 10- 8 
ساعت در روز به استخدام سردسته 
باند در مى آيند و سردسته هر كدام 
را در نقطه اى از شهر براى گدايى 
جناب  .(البته  مى كند  مستقر  كردن 
انتظامى  ماموران  دم  بايد  سردسته 
و... را هم ببيند و حق السكوتشان 

را بدهد). 
سازمانيافته  كه  ديگرى  باندهاى 
اى  حرفه  دسته هايشان  سر  و  تر 
ترند، باند هاى كيف زنى و سرقت 
مجموعه  زير  و  اصلى  پرسنل  اند. 
همه اين باندها را كودكان خيابانى 
ترتيب  بدين  دهند.  مى  تشكيل 

سخت  بسيار  شرايط  بر  عالوه  خيابانى  كودكان 
و  ها  محروميت  انواع  و  ماندن  زنده  و  زيستن 
بزهكاران  خيل  به  خطرات،  و  تهديدها  و  كمبودها 
هم مى پيوندند كه زندان و مرگ هاى دلخراش در 
تا   100 ماهانه  آمارى،  براساس  است.  شان  كمين 

150 كودک خيابانى در ايران مى ميرند. 
كه  ايران  بر  حاكم  بورژوازى  و  اسالمى  جمهورى 
مسبب همه مصايب و آسيب هاى اجتماعى از جمله 
پديده اسفبار كودكان خيابانى اند، تا آن زمان كه بر 
حل  راه  مى توانند  نه  و  مى خواهند  نه  كارند؛  سر 
انسانى و قاطعى براى اين درد اجتماعى داشته باشند 
و هر اقدام شان در اين راستا صورى و نمايشى و 
رياكارانه است. اگردر اين رابطه جار و جنجالى هم 
راه مى اندازند و از تابلوى چند مركز بى امكانات 
نگهدارى و سرپرستى كودكان رها شده در خيابان ها 
عكس مى گيرند و به دنياى خارج مخابره مى كنند، 

ارزش مصرف ديگرى دارد.
"خيير"  پولدارهاى  سالوسانه  اسالمى  جمهورى 
تا  مى كند  نوازى  يتيم  و  خيرخواهى  به  دعوت  را 
شده  شناخته  هاى  بنگاه  كانال  از  را  صدقاتشان 
كودكان  خرج  خدا  رضاى  براى  معلوم الحال  و 
مددكاران  و  اجتماعى  فعالين  كنند.  بى سرپرست 
كه  شرافتمندى  و  دلسوز 
يارى  جز  هدفى  و  نيتى 
آواره  كودكان  به  رساندن 
گرفته"  "پناه  سرپناه  بى  و 
بايد  ندارند؛  خيابان ها  در 
اهداف پشت پرده اين بنگاه 
را  رژيم  دهى  صدقه  هاى 
افشا و رسوا كنند و به مردم 
توضيح دهند كه چگونه اين 
رژيم با نظام سرمايه داريش، 
كودک  هاى  سياست  با 
را  كودک  ميليون ها  ستيزش 
ساخته  رها  ها  خيابان  در 
سرهم  با  حال  عين  در  و 
مركز  چند  كردن  بندى 

فاقد صالحيت نگهدارى و سرپرستى كودكان، دل 
برايشان مى سوزاند. 

كسى از جمهورى اسالمى نخواسته است كه مسلمين 
و  كارگران  فرزندان  به  تا  آورد  رحم  به  را  پولدار 
تهيدستان صدقه بدهند؛ اين رژيم را بايد به ضرب 
مبارزات متشكل همين كارگران و همين توده هاى 
مردم تهيدست واداشت از همان سودهاى كالنى كه 
اين  زحمتكش  و  كارگر  دسترنج  از  داران  سرمايه 
مملكت بجيب مى زنند، از همان پول نفتى كه آقاى 
رييس جمهور وعده آوردنش را به سر سفره مردم 
داده بود، كودكان را از هر آنچه نياز دارند بى نياز 
كند و از خيابان ها به خانه امن و كانون گرم خانواده 
و  همسال  دوستان  جمع  و  مدرسه  كالس هاى  و 

همبازى و ميدان هاى بازى برگرداند.
جمهورى اسالمى بظاهر و مشروط، بيانيه كنوانسيون 
جهانى حقوق كودک را امضا كرده است. براساس 
موظفند  عضو،  و  كننده  امضا  كشورهاى  بيانيه  اين 
و...  اجتماعى  اخالقى،  روانى،  فيزيكى،  سالمت 
تمامى كودكان را تامين و تضمين كنند، اما جمهورى 
اسالمى با پذيرش مشروطش نه تنها پايبند به هيچ 
بندى از اين بيانيه نيست كه عمال بندهاى قانون كار 
خودش را هم زير پا مى گيرد. برابر بندهاى 79-84 
 15 كار  قانونى  سن  اسالمى،  جمهورى  كار  قانون 
بر  است.  ممنوع  15سال  زير  افراد  اشتغال  و  سال 
كار  و  شبانه  كار  كارى،  اضافه  مواد  همين  اساس 
خطر افرين نيز ممنوع است. اين در حالى است كه 
صدها هزار كودک كمتر از 15سال در مزارع، كارگاه 
كار  خيابان ها  منازل و در  آجرپزى،  هاى  كوره  ها، 

مى كنند. 
بزهكار  كودكان  اينها  از  تر  فرا  اسالمى  جمهورى 
بند  هم  بازپرورى،  مراكز  در  نگهدارى  بجاى  را 
معرض  در  همواره  كه  مى كند  بزرگسال  زندانيان 
تعدادى  هم  هرازگاهى  رژيم  اين  جدى اند.  تهديد 
در  اسالمى  جمهورى  مى كند.  اعدام  را  كودكان  از 
بزهكار  جوانان  نو  اعدام  كشور  پنج  اول  رديف 

است.
N G Oهاى  از  برخى  سوى  اخيراز  سال هاى  در 
مدافع حقوق كودک و فعالين جنبش هاى اجتماعى، 
زمانى  هر  از  تر  جدى  كودكان  حقوق  براى  مبارزه 
پيگيرى مى شود و هر ساله از سوى ارگان هاى مدافع 
حقوق كودک و فعالين اين عرصه به مناسبت روز 
هايى  مراسم  ديگر  هاى  مناسبت  و  كودک  جهانى 

برگزار و مطالباتى مطرح مى شوند.
در كردستان به اعتبار حضور و نفوذ جريانات چپ 
به  توجه  ديرينش  انقالبى  هاى  سنت  و  راديكال  و 
مسائل و حقوق كودک جا افتاده تر است وعليرغم 
اسالمى،  جمهورى  تراشى هاى  مانع  و  كارشكنى ها 
هر ساله عالوه بر برگزارى سالروز جهانى كودک، 
با  باشكوهى  هاى  مراسم  ديگر  هاى  مناسبت  به 
اكثر  در  هايشان  خانواده  و  كودكان  وسيع  شركت 
ها  مراسم  اين  درپايان  شوند.  مى  برگزار  شهرها 
قطعنامه هايى هم صادر مى شوند كه بيانگر مطالبات 

آنهاست.
فعالين و مدافعين حقوق كودک در كردستان خود 

كنند.  مطرح  را  مطالباتى  چه  كه  مى دانند 
آنها هرساله در قطعنامه هايشان مطالباتى 
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قيد  بى  پذيرش  قبيل:  از 
كنوانسيون  بيانيه  شرط  و 
به  پايبندى  كودک،  حقوق 
بين  هاى  ميثاق  و  بيانيه ها 
لغو  كودكان،  از  حمايت  در  المللى 
احكام اعدام، لغو كار كودک، آموزش 
رايگان،  كامال  و  اجبارى  پرورش  و 
ايجاد  مسكن،  تامين  بهداشت،  و  بيمه 
و توسعه خانه هاى امن براى كودكان 
بى سرپرست و بد سرپرست، تامين و 
تضمين خدمات مناسب براى كودكان 
كودک  گونه  هر  ممنوعيت  مهاجر، 
آزارى در هر شكل و توسط هر كسى، 
ممنوعيت كالس هاى اجبارى مذهبى، 
ممنوعيت مراسم هايى از قبيل مراسم 

تكليف و...مى آورند .
چنين   ، هم  امسال  مى رود  انتظار 
مراسم هايى در ديگر نقاط برگزارگردد 
سال هاى  هاى  مراسم  تجارب  از  و 
گرفته  بهره  كردستان  شهرهاى  گذشته 
تجمعاتى  در  امسال  است  اميد  شود. 
جهانى  روز  گراميداشت  در  كه 
و  غلظت  با  گردند،  مى  برپا  كودک، 
مطرح  شعارهايى  بيشترى  برجستگى 
شوند كه بطور مشخص روى مطالبات 
انگشت  خيابانى  كودكان  امروز  همين 

مى گذارند .
كودكان خيابانى به دليل كم سن و سالى 
و ناتوانى در تجزيه و تحليل سرنوشت 
خود، قادر نيستند منشا و علل مصايبى 
عليه  و  بازشناسند  گرفتارند  آن  به  كه 
اش بجنگند. اينها كم تجربه تر از آنند 
و  ويالنى  اصلى  مسبب  دريابند  كه 
دربدرى و بى پناهى و پژمرده گشتن 
شان كيست. اينها نمى توانند خود را از 
بدادشان  بايد  دهند  نجات  مهلكه  اين 

رسيد.
دادرس اينها جز كمونيست ها، فعالين 
اجتماعى،  و  كارگرى  جنبش هاى 
وانسان هاى  چپ،  راديكال  جريانات 
شرافتمند و دلسوز، چه كسان ديگرى 

مى توانند باشند؟ 
اين  و  انسان ها  اين  همت  به  بايد 
حداقل  تا  افتد  راه  جنبشى  نهادها 
اى  بدرجه  انسانى  فاجعه  اين  ابعاد 
قطعى  برگرداندن  چه  اگر  شود.  مهار 
و  مدرسه  و  خانه  به  خيابانى  كودكان 
ميان همساالن و ميدان هاى بازى تنها 
در گرو سرنگونى و بگور سپارى اين 
رژيم ميسر است، اما تا روز بگورسپردن 
اين هيوالى مخوف بايد كوشيد به هر 
اندازه كه زورمان مى رسد شرايط قابل 
معصومان  اين  براى  را  تحمل ترى 

فراهم كرد .
2008 – 09 – 30

فحشا و تن فروشى را نه تنها بعنوان ابزار وحشيانه تسلط 
جنس مذكر بلكه بايد به مثابه راوبط ناعادالنه اقتصادى و 
اجتماعى جامعه سرمايه دارى ارزيابى كرد. رشد نجومى و 
همه جانبه تن فروشى زنان در ايران، افكار عمومى جامعه 
و تاحدودى خبرگزارى ها و نشريات خارجى را نيز به خود 
مشغول ساخته است. آنچه كه اين ناهنجارى اجتماعى را 
به يكى از مشغله هاى فكرى فعالين جنبش رهايى زنان و 
انسان هاى برابرى خواه و حتى مردم عادى تبديل كرده، 
گسترش فاجعه بار آن در جامعه و كشيده شدن هر روزه 
تعداد بيشترى از جوانان به پارک ها و خيابان ها و اشتغال 
است.  شده  فروشى  تن  به  پسران  حتى  و  دختران  و  زنان 
بر طبق آمارهاى دست و پا شكسته و تحريف شده  تعداد 
دختران فرارى در ايران به 300 هزار نفر رسيده است كه 
فرار  خانه  از  بار  اولين  براى  آنان  از  صد  در   86 حدود 
مى كنند و مورد سئواستفاده جنسى قرار مى گيرند كه بيشتر 
اين دختران بعد از تجاوز جنسى از سوى خانواده هايشان 

پذيرفته نمى شوند.
عوامل متعددى در جامعه موجب پيدايش ناهنجارى هايى 
تعيين  اى  مسئله  كه  آن  مهمترين  هستند،  فحشا  جمله  از 
كننده است، وضعيت مشقت بار اقتصادى حاكم برجامعه 
ناشى از كمبود امكانات زيستى و يا  است. فحشا معموالً 
كه  مى دهند  نشان  آمارها  مى گيرد.  صورت  فشار  تحت 
گذراندن  براى  را  فروشى  تن  دختران  و  زنان  از  بسيارى 
و  اند  پذيرفته  خانواده هايشان  و  خود  زندگى  حداقل هاى 
بسته شدن درهاى بازار كار برروى بخش هايى از جمعيت، 
مشكالت  داراى  كه  را  آنهايى  غالبا  كه  است  زنان  يعنى 
اقتصادى هستند، جذب فحشا مى كند. تن فروشى آخرين 
راه حل ممكن براى افرادى است كه ديگر امكانات متعارف، 
قانونى و حمايت گرانه از جمله كاركردن يا بهره جويى از 

كمك هاى اجتماعى برايشان غيرقابل دسترسى است.
خانه  از  آنها  بودن  فرارى  و  دختران  و  زنان  فروشى  تن 
امروزه به يكى از معضالت بزرگ اجتماعى در جامعه ايران 
تبديل شده است. فقر و فالكت، تبعيضات ارتجاعى مذهبى 
خانه،  در  زنان  و  دختران  كردن  محدود  ساالرانه،  مرد  و 
تبعيض جنسى بين زن و مرد، بيكار بودن و نداشتن شغل 
و به طور كل اوضاع اجتماعى، سياسى، اقتصادى سيستم 
ارتجاعى حكومت اسالمى، باعث فرار دختران و زنان و به 
فحشا كشيدن آنان شده است، يكى از عوامل اين معضل 
فقر و فالكت سرسام آور در جامعه ما است و اين محصول 
سياست هاى ننگين و استثمار گرايانه اى كه رژيم سرمايه 

اسالمى در پيش گرفته است.
افزايش  با  است  مساوى  بيكارى  و  فقر  وحشتناک  رشد 
فحشا و تن فروشى در ايران. آمار و تعداد زنانى كه امروز 
براى سير كردن شكم خود و خانواده هايشان دست به تن 
فروشى مى زنند بازتابى از آمار ميليونها كارگر و زحمتكش 
و  فقر  گرداب  در  بيشتر  روز  به  روز  كه  است  فقيرى  و 
فالكت قرار مى گيرند. امروزه تعداد دختران خيابانى و تن 
فروش در سال هاى اخير در شهرهاى ايران و بخصوص 
در شهر تهران به حدى رسيده است كه از انظار عمومى  
نيز پنهان نيست. در حال حاضر آمار زنانى كه به دليل فقر، 
اعتياد و غيره كه حكومت به حال خود آنها را رها كرده 
است و فاقد هرگونه شغلى هستند به بيش از يك ميليون 

نفر مى رسند. اكثر اين زنان 
در  و  شده  رانده  خانه  از 

به  و  سرگردانند  شهرها  پارک هاى  بخصوص  و  خيابان ها 
دزدى و تن فروشى روى آورده اند كه بارها توسط مامورين 
جنسى  تجاوز  حتى  و  اذيت  و  آزار  مورد  اسالمى  رژيم 
قرار گرفته اند و به حال خود رها شده و به مواد مخدر 
گرفتار شده و نهايتا دچار اعتياد و بيمارى ايدز شده اند. 
سال   19 تا  سال   13 از  زنان  و  دختران  اين  متوسط  سن 
است. از هر هفتاد نفر از زنان جامعه كه نيمى از جمعيت 
ايران را تشكيل مى دهند، يك نفر تن فروش است و روز به 
روز هم به اين تعداد افزوده مى شود و اين به خاطر شرايط 
بد و ناهموار اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى و... 

است. 
معضل  اين  افزون  روز  گسترش  در  اسالمى  رژيم  نقش 
بزرگ اجتماعى كامال پيدا و آشكار است. رژيمى كه تنها 
هدفش دفاع از نظم موجود جامعه به نفع صاحبان سرمايه 
است، خود عامل و بانى اصلى گسترش اين معضل بزرگ 
اجتماعى جامعه است. رژيم اسالمى از يك سو با گسترش 
سياست هاى استثمارگرانه خود روز به روز توده مردم كارگر 
و زحمتكش را بيشتر به گرداب فقر و فالكت كشانده به 
طورى كه بيشتر از 60 درصد از مردم زير خط فقر زندگى 
مى كنند و با توجه به اين كه در جامعه ما معضالتى مانند 
بيكارى، گرانى و تورم بيداد مى كند. دختران و زنان طبقه 
كارگر و زحمتكش جامعه به دليل عدم پرداخت دستمزد 
معوقه  هايشان و فقر اقتصادى و معيشتى به تن فروشى و 

فحشا روى مى آورند.
از سوى ديگر عوامل اين رژيم كه مدام از تعصبات مذهبى 
غير  طور  به  زنند،  مى  دم  اسالمى  ارزش هاى  و  خرافه 
انسانى به خيابان هاى هجوم آورده و زنان و دخترانى را كه 
به دليل سياست هاى استثمارگرايانه و ضدانسانى خودشان 
به تن فروشى و اعتياد و غيره روى آورده اند، دستگير و 
روانه زندانهاى مخوف خود مى كنند، در حالى كه سران و 
جسم  كردن  قربانى  با  انسانى  ضد  رژيم  اين  خود  عوامل 
توسط  جامعه  محروم  دختران  و  زنان  زندگى  و  جان  و 
شيخ  جمله  از  كشورهايى  به  را  آنها  مافيايى شان  باندهاى 
نشين هاى عرب فروخته و سود كالنى را به جيب هايشان 
مى برند. و در اين ميان مامورين رژيم خود عامل بسيارى 
مى باشند.   زنان  از  جنسى  هاى  سوءاستفاده  و  تجاوزها  از 

دختران بسيارى بعد از نخستين بازداشت توسط 
مامورين به سمت تن فروشى رانده  شده اند. 

گسترش روز افزون فحشا و تن فروشى زنان
سيروان پرتونورى        زير سايه حاكميت رژيم اسالمى
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اين رويه و عملكرد در دانشگاه ها 
مسئولين  يعنى  شود.  مى  ديده  نيز 
دانشگاه با تهديد دانشجويان دختر، 
آنها را  وادار به برقرارى رابطه جنسى كرده و 
در برخى موارد نيز از آنها به عنوان جاسوسان 
خود استفاده كرده اند. كم نيستند دانشجويان 
كميته  سوى  از  اخراج  تهديد  با  كه  دخترى 
موارد  اغلب  در  و  اند  مواجه  شده  انضباطى 
مسئولين كميته انضباطى در قبال عدم اخراج، 

از آنها تقاضاى رابطه جنسى كرده اند. 
اين رويه تقريبا در اغلب دستگاه هاى رژيم 
شيوه اى  عنوان  به  و  شود  مى  ديده  اسالمى  
رايج درآمده است به حدى كه حتى مدير كل 
آموزش و پرورش در يكى از شهرهاى بزرگ 
و مذهبى با شناسايى زنان بيوه در بين معلمان، 
اطالعات شخصى آنها را از پرونده ها بيرون 
پيشنهاد  آنها  به  خود  ارضاء  براى  و  كشيده 

"وضعيت بهترى" مى داده است.

تالش  و  سعى  اسالمى  حكومت  حاليكه  در 
و  فروش  تن  دختران  و  زنان  آمار  كه  دارد 
فرارى را انكار كند آمار آنها به حدى رسيده 
است كه رژيم در نهايت تصميم به داير كردن 
نخستين  و  شد  آنها  براى  عفاف  هاى  خانه 
اسالمى  حكومت  مقامات  هم  آن  موسسان 
به  فروش  تن  دختران  و  زنان  .آمار  بودند 
حدى رسيده است كه يكى از متفكران رژيم 
چنين  مسئله  اين  كردن  توجيه  براى  اسالمى 
همه  در  فروشى  تن  و  فحشا  كه  مى كند  بيان 
مثل  بايد  را  آن  و  است  داشته  وجود  جوامع 
يك ضرورت دانست، چرا نبايد به شكل يك 

قانون مانند يك ضرورت در نيايد .
سران رژيم اسالمى عامل اصلى تمام بدبختيها 
و مشقات و سيه روزهاى اين زنان و دختران 
پس  و  چپاول  كه  چرا   ، هستند  فروش  تن 
در  جامعه  اين  سامان  و  ثروت  كردن  انداز 
ميلياردها  ساله  هر  خريد  اروپايى،  بانك هاى 
دالر تجهيزات جنگى و سالح كشتار جمعى 

و... مشغله اصلى شان است. 
و  رفاه  تامين  كه  جامعه  وارونه  نظم  اين  در 
حقوق  ندارد،  جايى  مردم  اكثريت  معيشت 
كارگران ماهها پرداخت نمى شود، گرسنگى، 
فقر و بيكارى بيداد مى كند، .... افرايش آمار 
فحشا و تن فروشى زنان نيز كه ريشه در اين 

وضعيت دارد، امرى قابل پيش بينى است.
و  ظلم  همه  اين  به  دادن  پايان  براى  راه  تنها 
ستم و نابرابرى ها و ريشه كن كردن تمام اين 
مبارزه  گرو  در  دردناک   اجتماعى  معضالت 
زحمتكش  و  كارگر  توده هاى  مداوم  و  پيگير 

بر عليه نظم موجود مى باشد. 
مردم  مبارزه  و  اتحاد  و  طبقاتى  همبستگى 
زحمتكش بر عليه اين نظام ارتجاعى تنها راه 
رسيدن به جامعه اى آزاد و برابر است كه در 
زندگى  تامين  براى  فحشا  و  تن  فروختن  آن 

جايى ندارد. 

رابطه تالش جناح هاى رژيم براى
برترى در انتخابات  رياست جمهورى

 با توقعات غرب

فرشيد شكرى

مقدمه: 
دربطن كشمكش پرولتاريا با بورژوازى، در جدال هر 
روزه استثمار شدگان و ستمديدگان با استثمار كنندگان 
و ستمگران، در مصاف هاى بدون توقف اردوى كار 
با اردوى سرمايه به اضافه وجود رقابت هاى اقتصادى 
يك  حاكمه،  طبقات  و  داران  سرمايه  ميان  سياسى  و 
اين  توليدى  مناسبات  سايه  در  ديگر  عينى  شاخص 
عصر عبارت است از تالش امپرياليست ها براى حفظ 
تكريم  يا  توسعه  حال  در  كشورهاى  بر  خود  سلطه 
صاحب  بورژوازى  چراى  و  چون  بى  بردن  كرنش  و 

قدرت در آن ممالك به هر وسيله ممكن. 
پس از پايان استعمار قديم و استقالل اكثريت كلنى هاى 
نقاط  مابقى  و  التين  آمريكاى  آفريقا،  آسيا،  در  سابق 
جهان، چپاول و غارت كشورهاى جهان سوم اشكال 
ديگرى بخود گرفت. وارد آوردن اقسام فشارها به دول 
و  تحريم  وابسته،  غير  نيز  و  كمپرادور  دارى  سرمايه 
تهديد نظامى نافرمانان به عناوين مختلف و بند و بست 
با اپوزيسيون راست آن دولت ها، چند نمونه رايج از 
متدولوژى برخورد قدرت ها با سرزمين هاى جنوب 

در دوره استعمار نوين مى باشند. 
برمبناى اين مؤلفه تاريخى مختص به دوران امپرياليسم 
رنگ  به  رنگ  فاكتورهاى  از  ابژكتيوى  تبيين  شود  مى 
باب  در  نيافته  توسعه  كشورهاى  حاكم  طبقات  شدن 
عبارت  به  داد.  بدست  قلدرشان  همتايان  با  معاشرت 
درگيرى  زايش  به  كه  پارامترهايى  آن  مطالعه  با  بهتر 
يا رايزنى هاى پيوسته و دنباله دار در بين آنان منجر 
حاكمين  گوناگون  سمتگيرى هاى  توان  مى  گردد،  مى 
جوامع تحت سلطه منجمله ايران را در گستره روابط 

خارجى به خوبى تشخيص داد.
و  درست  تحليل  يك  عرضه  جهت  و  اساس  اين  بر 
واقع بينانه از اوضاع مى طلبد تا سواى تدقيق مبارزات 
طبقاتى و اثرات اين پيكارها بر فضاى سياسى كشور، 
ميان  ديپلماتيك  هاى  قوس  و  كش  علل  به  همچنين 
اسلوبى  چنين  با  شود.  پرداخته  حاكميت  با  ها  قدرت 
و  مباحث  پس  در  كه  مقاصدى  از  تا  گرديم  مى  قادر 
موقع  و  قبل  رژيم  هاى  جناح  اغواگرايانه  تبليغات 
"انتخابات"  يا  جمهورى  رياست  "انتخابات"  برگزارى 
مجلس از ديد جامعه مستور مى گردند، پرده بردارى 

كنيم.   
نگاه غربى ها به انتخابات رياست جمهورى در ايران   
سطح  در  ايران  ژئواكونوميك  و  ژئوپولتيك  موقعيت 
آن  به  نسبت  را  متفاوت  رويكردى  مادى  بستر  منطقه 
فراهم نموده است. برپايه مستندات تاريخى قرن اخير، 
اين كشور بيش از همه ممالك تحت سلطه خاورميانه 
و  تصادم  محل  و  ها،  امپرياليست  توجهات  كانون  در 
تالقى منافع آنان با يكديگر بوده است. روى كار آوردن 
امور  زمام  سپردن  و  وى  يد  خلع  پنج،  مير  خان  رضا 
به پسرش محمد رضا، كودتاى بيست و هشت مرداد 
بشرى  ضد  نظام  استقرار  به  رساندن  مدد  و  سال32 
حاضر به هدف تخريب و به شكست كشاندن انقالب 

دول  دخالتگرى  از  برجسته  مثال  چند  شمسى،   1357
سلطه گر غرب على الخصوص بريتانيا و اياالت متحده 

در سرنوشت مردم ايران هستند. 
قبل و هنگام جنگ امپرياليستى دوم بريتانيا رل عمده اى 
را در صحنه سياسى ايران به سود خويش و بزيان رقبا 
بعهده داشت، وليكن پس از اين دوره يعنى در مقطع 
جنگ سرد، و بعد از سقوط سوسياليسم بورژوائى در 
با  سفيد  كاخ  ظاهرى  تنش هاى  تمامى  برغم  شرق، 
تهران در گذشته و حال، آمريكا بيشترين رد پا را در 
ايران از خود بجا گذاشته، و همچنان بر آن است تا به 

ايفاى اين نقش بپردازد. 
بنابراين، آنچه براى اياالت متحده و سايرين با نزديك 
شدن به موعد يك انتخابات تا تكميل پروسه برگزارى 
با  خود  رفتارهاى  قبل  از  كه  اينست  دارد  اهميت  آن 
تهران و همچنين جدال هاى درونى سيستم بويژه حول 
انتخابات ، دگرگونى هايى بنفع بورژوازى كشورهايشان 
حادث شود. از نظر امپرياليست ها شرط اساسى حمايت 
از جمهورى اسالمى و كمك به ماندگاريش تأمين اين 
خواست است و فرقى ندارد چنين امرى توسط اصالح 
هر  كه  واقعيتى  كاران!  محافظه  يا  گردد  متحقق  طلبان 

كدام از جناحين رژيم سال هاست بدان رسيده اند.
اغلب  بورژوايى  رفرميسم  جنبش  ظهور  مقطع  در 
بابت  از  تلويحا  برخى ها  و  صراحتا  غرب  رهبران 
قدرت گيرى دوم خردادى ها ابراز رضايت كردند و 
داشتند.  بيان  واقعه  آن  از  را  خود  خوشنودى  بدفعات 
پس از شكست پروژه اصالحات به همت جنبش هاى 
كارگرى، زنان، دانشجويى و جنبش انقالبى كردستان 
خواهند  مى  تندروها  حاال  شدند  متوجه  وقتى  باز 
مسير اصالح طلبان را بپيمايند، همان حساب را روى 
گفتگو  ادامه  بر  اروپائيان  اصرار  گشودند.  جناح  اين 
رسمى  غير  و  رسمى  برخاست  و  نشست  و  ايران  با 
نمايندگان آمريكا با فرستادگان رژيم در عراق و چند 
از  گذارد.  نمى  باقى  ترديدى  جاى  اروپايى  پايتخت 
و  متروپل  كشورهاى  فشارهاى  كه  مى بريم  پى  اينجا 
نيت  به  نه  رژيم  بر  متحده  اياالت  آنها  پيشاپيش  در 
تضعيف يا سرنگونى آن، بلكه تاكتيكى براى اصالح و 
وادار ساختن رهبران نظام به بازنگرى در سياست هاى 
داخلى و خارجى يا سبك و سياق حكومت داريست. 
در واقع امپرياليست ها و ليبرال هاى مخالف سرنگونى 
يا رفرميست ها در صدد آنند تا برمتن تقابالت جارى 
آنرا  بتوانند  كه  گيرد  شكل  رژيم  درون  از  بديلى 
آلترناتيو  با  مقابله  در  شرايط  اين  با  جايگزينى  ضمن 
تحميل  جامعه  به  و  تقويت  كارگر  طبقه  سوسياليستى 
كنند. تعديل در ساختار سياسى و سرعت دادن به آهنگ 
كالم  يك  در  و  نئوليبرالى،  هاى  سياست  اجراى  كند 
برآوردن نيازهاى كل طبقه بورژوازى ايران و سرمايه 
هاى امپرياليستى با حفظ ظرفيت سركوب جنبش هاى 
راديكال اجتماعى يا به بيراهه كشاندن اين جنبش ها، 

توقعات ديروز و امروز آنان از حاكميت است 
و بدين تحوالت دل بسته اند. 
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تكاپوى بيشتر جناح هاى رژيم در ايندوره آنچنانكه گفتيم، ويژگى 
هاى كم نظير و در مواردى بى نظير ايران در خاورميانه مانع از چشم 
مستبد  يا  مترقى  و  مرتجع  هاى  بخش  اينروى  از  است.  آن  از  پوشى 
بلوک  با  طبقاتى  مشترک  نيازمندى هاى  داشتن  به  بنا  بورژوازى  دموكرات  و 
قدرتمند سرمايه دارى يا محتاج بودن به ارتباطات بازرگانى و مراوده با بيرون، 
موظف به انعطاف پذيرى در برابر تمايالت مادى آنها هستند. نظريه كوشش 
رژيم در خود تطبيقى با اوضاع حاكم بر زمين از اين واقعيت انكار ناشدنى 
منتج شده، به ديگر سخن جمهورى اسالمى در مسير شتاب دادن به امر توسعه 
اقتصادى مبتنى بر مناسبات سرمايه دارى و از اين ارجع تر دريافت ضمانت 

نامه بقاء از سوى ژاندارم هاى جهان چاره اى غير از اين نخواهد داشت.  
موضوع مبارزات انتخاباتى در ايران كه ديريست از دايره يك رويداد مرتبط با 
مسائل داخلى اين كشور خارج، و به قالب منطقه اى و فرا منطقه اى هزيمت 
رياست  دهم  انتخابات  هرچند  بود.  خواهد  ارزيابى  قابل  زوايه  اين  از  كرده، 
جمهورى سال آينده برگزار مى شود، اما عمًال مسابقه اى نفس گير در بين دو 

جناح آغاز گرديده است. 
تاكنون هيچكدام رسما كانديداى خود را تعيين نكرده اند، با اين وجود خبرها 
از آن حكايت دارد كه اعتدالگراياِنِ مركب از اصالح طلبان دورانديش و برخى 
به  روحانى  حسن  و  خاتمى  محمد  تا  دارند  تمايل  بين،  واقع  اصولگرايان  از 
ميدان رقابت ها پا بگذارند. اقتدارگرايان هم عالوه بر محمود احمدى نژاد از 

حداد عادل و محمد باقر قاليباف نام مى برند. 
جهش بسمت وحدت و انسجام تشكيالتى در زمره سلسه اقدامات جناح هاى 
به  بنا  مى باشد.  آتى  انتخابات  در  يافتن  برترى  اميد  به  رفرميست  و  اصولگرا 
اخبار مندرج در تارنماهاى وابسته به نظام، تعدادى از چهره هاى نامى محافظه 
كار و اصالح طلب، فائق آمدن بر تشتت آراء و پاک كردن اختالفات نظرى 
جناح متبوع خويش را پيش شرط كسب پيروزى در اين رقابت ها مى دانند. 
تبليغ برنامه هاى كامال متشابه در حوزه اقتصاد يا توصيف راهكارهاى همگن در 
حل بحران سرمايه دارى كشور، ارائه راهبردهاى اختصاصى مربوط به روابط 
بين المللى، و بحث بر روى مسائل سياسى، فرهنگى، علمى و دانشگاهى در 
گردهمايى ها و سمينارهاى متعدد، نشان از خيز برداشتن جناح هاى حاكميت 
به هدف بازار گرمى و دست باال گرفتن در انتخابات رياست جمهورى دهم 

دارد. 
سر  هاى  وعده  دادن  با  انتخاباتى  نيافته»  «رسميت  هاى  فعاليت  هنگامى  زود 
خرمن، شعار كذايى تبديل ايران به بهشت منطقه، تمجيد و دفاع از برنامه هاى 
ملى  احساسات  برانگيختن  و  ايرانى  هويت  زدن  باد  كشور،  آينده  براى  خود 
زبانه هاى  فرونشاندن  بهدف  تدبيرى  بيانگر  هايشان  سخنرانى  و  ها  درخطابه 
وضعيت  اين  به  نسبت  ستمديده  هاى  توده  و  كارگر  طبقه  اعتراضات  آتش 

اقتصادى، سياسى و اجتماعى دشوار است.
بر  اصرار  و  قراردادى  هاى  گرفتن  خرده  با  كه  موعد  از  پيش  مبارزات  اين 
پيشبرد سياست هاى مندرج در سند چشم انداز همراه گرديده مفهومى غير 
پيگيرى  به  بخشيدن  خاطر  امتنان  و  داران  سرمايه  با  ميثاق  و  عهد  تجديد  از 
خواست هاى آنان ندارد. از سوى ديگر مقصود از اين جدل ها و پلميك ها 
ارسال مستقيم و غير مستقيم  پيغام هاى دلگرم كننده به دول غربى مبنى بر 
تالش براى تغيير، دگرديسى و متحقق ساختن اميال و تمناهاى ايشان است. 

در اين سه دهه ليدرهاى رژيم بورژوا- مذهبى ايران با بكارگيرى ترفندهاى 
هوشمندانه توانسته اند حداقلى از واجدين شرايط رأى دادن را به پاى صندوق 
ها و حوزه هاى رأى گيرى بكشانند. مقامات جمهورى اسالمى با استفاده از 
امكانات وسيع مالى و تبليغى خود در 9 دوره از انتخابات رياست جمهورى 
و 8 دوره از انتخابات مجلس سعى نمودند تا حكومت شان را نزد جهانيان 
مشروع جلوه دهند و شايد باز هم به مقاصد هميشگى خود در انتخابات دوره 

دهم دستيازند.
در نتيجه از هم اينك ميبايد پيكارگران گرايش سوسياليستى طبقه كارگر در 
جنبش هاى اجتماعى تمام معادالت يا نقشه هاى داخلى و خارجى حاكمين 
را بر هم ريخته، و با كار آگاهگرانه و مبارزه اى منظم مانع از نمايش موفق 

مضحكه انتخابات سال 1388 شوند.
                                 30 سپتامبر 2008      

نيمه اول مهر 1387- نيمه اول اكتبر 2008

عذر بدتر از گناه
جنجال پيرامون مدرک جعلى على كردان وزير كشور جديد جمهورى اسالمى 
در محافل رژيم باال گرفته است. على كردان متهم است به اينكه سالها است با 
مدرک دكتراى جعلى كه گويا از دانشگاه آكسفورد انگليس دريافت كرده است 
در مصادر باالى حكومتى كار مى كند و حقوقى هايى متناسب با اين مدرک 

خود دريافت مى دارد.
اكنون "عوض على كردان"، در نامه اى به احمدى نژاد خود نيز پذيرفته است 
كه مدرک دكترايش جعلى است. خبرگزارى هاى دولتى در آغاز ماجرا خبرهاى 
دولت  كه  نوشتند  شد،  تأييد  مدرک  كه  نوشتند  كردند.  منتشر  را  متناقضى 
زمانى  اما  است،  گرفته  را  مدرک  تأييد  و  فرستاده  آكسفورد  به  را  نماينده اى 
كه احمدى نژاد گفت كه مدرک "ورق پاره"اى بيش نيست و وزير علوم اعالم 
كرد كه براى وزير شدن سواد خواندن و نوشتن كفايت مى كند، معلوم شد كه 

موضوع جهت ديگرى خواهد يافت.
رئيس  به  نامه  اى  در  كردان  على  است.  شده  مشخص  اكنون  ديگر  جهت  آن 
جمهور نوشته كه در ماجرا مقصر نيست، خود او مدرک جعل نكرده  ، بلكه يك 

واسطه مدرک جعلى به او داده است. در نامه ى كردان آمده است:
در  كه  اينجانب  به  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  اعتماد  رأى  جريان  «در 
فضايى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون 
همراه بود، موضوع دكتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشكيك قرار گرفت 
مدركى كه در هشت سال پيش با مالحظه سوابق مديريتى و تجارب اجرايى 
از  كه  فردى  واسطه  به  لندن  آكسفورد  دانشگاه  نام  به  رساله  ارائه  و  اينجانب 
دانشگاه مذكور در امور زبان انگليسى در تهران دفتر نمايندگى تأسيس كرده 

بود، صادر گرديده است». 
وى در ادامه مى گويد كه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى كه صحت 
مدرک ياد شده را مورد سئوال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره 

به صحت مدرک مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم».
به اين ترتيب به وضوح ديده مى شود كه اظهارات عوض على كردان دقيقا 
مصداق عذر بدتر از گناه است. اين شخص نه تنها با مدرک دكتراى جعلى در 
پست هاى دولتى قرار گرفته است، بلكه خود مستقيما دست اندركار پيداكردن 
واسطه براى به دست آوردن اين مدرک جعلى بوده است. گفته مى شود كه 
اكنون مدرک ليسانس وى نيز زير سئوال رفته است. جالب اينجا است كه اين 
فرد با وقاحت تمام به جاى اينكه از پست خود استعفا بدهد و در گوشه اى 
دور از چشم مردم به استفاده كردن از پول هايى كه تاكنون با استفاده از اين 
مدرک باال كشيده است، بپردازد، در نقش شاكى وارد صحنه شده است و در 
نامه خود به احمدى نژاد مى نويسد: از دست كسى كه مدرک مسئله ساز را به 

او داده، شكايت كرده است.
اما چرا اين جنجال بار ديگر پيرامون فساد آقاى وزير باال گرفته است؟ مگر در 
رژيم جمهورى اسالمى اعمال دهها برابر فساد آميزتر و هزاران عمل جنايتكارانه 
به سادگى توجيه نمى شود و پرده پوشى نمى گردد؟ آيا دستگاه هاى رژيم و 
مطبوعات و رسانه هاى دست پرورده آنها نمى توانستند اين مسئله را نيز مانند 

بسيارى مسائل ديگر از چشم مردم پنهان نگه دارند؟
رياست  انتخابات  سر  بر  كه  كرد  جستجو  كشمكش هايى  در  بايد  را  پاسخ 
جمهورى دوره آينده بين رقباى احمدى نژاد در جريان است. اين انتخابات با 
نظارت وزارت كشور انجام خواهد گرفت. رقباى احمدى نژاد كه در سطوح 
مختلف ادارى و قانونگذارى هواخواهانى دارند نمى خواهند اين فرصت طاليى 
را براى نشان دادن عدم مشروعيت دستگاه وزارت كشور در امر انتخابات از 
دست بدهند. عوض على كردان چه بعنوان جاعل و چه بعنوان فريب خورده 
به يك نكته ضعف برجسته احمدى نژاد تبديل شده است. با توجه به اينكه 
احمدى نژاد قبال از كل اين ماجرا و از جعلى بودن مدرک وزير كشور خود خبر 
داشته است به طريق اولى پايش به مركز مسئله كشيده شده است، به طورى كه 
حتى استعفا و كنار گذاشتن احتمالى عوض على نيز نمى تواند بار مسئوليت 

وى را در جريان اين تقلب كارى سبك كند.
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در نبرد با  غول (*)
فريدون ناظرى

 
 Machinist ماشينكار (مكانيك)  كارگر  هزار   27
آمريكا   Boeing بوئينگ  سازى  هواپيما  شركت 
مى تواند  آن  نتيجه ى  كه  كرده اند  آغاز  را  اعتصابى 
روى تناسب قواى بين كارگر و كارفرما در آمريكا 

تاثيراتى داشته باشد.
خبر را خبرگزارى رويتر پخش كرد و به سرعت در 
اروپا پيچيد.  آمريكا و  كارگرى  محافل اقتصادى و 

خبر اين بود: 
مذاكره ى نماينده ى "انجمن بين المللى ماشين كاران 
ايالتهاى  شاخه ى  هواپيمائى"(1)   كارگران  و 
واشنگتن، اوروگون و كانزاس با نماينده ى كمپانى 
بوئينگ در منطقه براى انعقاد قرارداد جديد به نتيجه 
نرسيد. كارگران با 80 در صد آرا پيشنهادات كارفرما 
ايالت  فرماندار  مسئله  اهميت  بدليل  كردند.  رد  را 
واشنگتن در جلسات مذاكره  حضور داشت. جلسه 
طبق درخواست ميانجى كننده ى فدرال و با  قبول 
اما  شد،  تمديد  ساعت   48 اتحاديه   جانب  از  آن 
شكست  نتيجه ى  در  نيامد.  بدست  نتيجه ئى  بازهم 
نفع  به  كارگران  صدى  در   87 راى  با  و  مذاكرات 
اعتصاب (2)، 27 هزار ماشينكار، اين كارگران خط 
روز  دقيقه ى  يك  و  ساعت 12  از  بوئينگ،  تكميل 
شنبه ششم سپتامبر ابزار ها را بر زمين گذاشتند و با 
اين عمل توليد كليه ى جتهاى بازرگانى كمپانى غول 

پيكر بوئينگ(3) را خواباندند. 

كشمكش بر سر چيست؟
قرارداد سه ساله ى اتحاديه ى كارگران با بوئينگ، كه 
در 3 سپتامبر 2005 منعقد شده بود، در سوم سپتامبر 
امسال به پايان رسيد. اكنون بايد قرارداد سه ساله ى 
جديد بسته شود. خواستهاى كارگران براى قرارداد 

جديد به ترتيب اولويت چنين است.
ميالدى  كارفرما از سال 2002  شغلى.  امنيت   -(1)
ببعد در سازش با اتحاديه به كارگران تحميل كرده 

است تا كمپانى مجاز باشد:
الف: بخشى از كارها و درست كردن قطعات را به 

پيمانكاران و كارگران غيرمتشكل بسپارد.
ب:   بخشى از كارها و درست كردن قطعات را به 
كشورهائى واگذارد كه سفارشات خود را به بوئينگ 

داده و ميدهند.
ج: اتحاديه  (كارگران عضو اتحاديه) اجازه ندارد تا 

در مزايده ى چنين كارهائى شركت كند. 
اين  كارفرما  ديگران  به  كارها  دادن  پروسه ى  در 
عضو  كارگر  شغل  عنوان  تا  مى يابد  را  فرصت 
اتحاديه را حذف كند و موجبات اخراج او را فراهم 

سازد. اتحاديه خواهان اينست تا:
و  داخل  در  ديگران  به  كارها  سپردن  ميزان  الف: 

خارج به شدت محدود شود.
ب: اتحاديه مجاز باشد در مزايده ها شركت كند.

اتحاديه  عضو  مكانيك هاى  توسط  كه  كارهائى  ج: 
واگذار  ديگران  به  عنوان  هيچ  به  مى گيرد  انجام 

نشود.
(2)- اتحاديه خواهان آنست كه حقوق بازنشستگى 
حاضر  حال  در  يابد.  افزايش  صد  در   33 كارگران 

بوئينگ به ازاء هر سال خدمت 70 دالر به ماشينستى  
مى پردازد كه با بازنشستگى او موافقت شده باشد. 
يك ماشينيست مى تواند از 49 سالگى ببعد تقاضاى 
بازنشتسگى كند. اتحاديه  خواهان آنست كه كمپانى 

مبلغ مذكور را به 93 دالر و 10 سنت برساند.
(3)- دستمزدها، با توجه به نرخ تورم، 13 در صد 

طى سه سال اضافه شود.
(4)- كمك هزينه ى پزشكى و حق كارگر مريض 

بهبود يابد.
موضع بوئينگ:

از  بيشترى  ميزان  باشد  مجاز  بايد  كارفرما   -  1
كارگران  پيمانكاران،  به  را  خود  قطعات  و  كارها 
نمايد.  واگذار  ديگر  كشورهاى  و  غيراتحاديه ئى 
بوئينگ  رقابت  قدرت  حفظ  براى  را  اين  كارفرما 
شغلى  امنيت  كه  معناست  بدين  اين  ميداند.  الزم 

كارگران ماشينيست عضو اتحاديه حفظ نميشود.
بازنشستگى  هنگام  به  است  حاضر  كارفرما   -  2
كارگران به ازاء هر سال خدمت به جاى 70 دالر، 

80 دالر بپردازد.
3 -كارفرما حاضر است طى سه سال 11 در صد به 

دستمزد كارگران اضافه كند.
4 - كارگرانى كه پيش از ژوئيه ى امسال استخدام 
شده اند بايد سهم بيشترى براى  دكتر و داروى خود 
بپردازند. كارفرما مى خواهد كمك هزينه ى پزشكى 
كارگرانى را قطع كند كه پس از ژوئيه استخدام شده 
است  حاضر  بوئينگ  شد.  خواهند  استخدام  يا   و 
فقط تا 15 روز به آن كارگرانى حقوق بپردازد كه 
شرط  (به  نيستند  كردن  كار  به  قادر  مريضى  بدليل 

داشتن بودجه).
اهميت هر خواست: 

1 - امنيت شغلى. كشمكش اصلى بين كارفرما و 
اتحاديه بر سر اين خواست متمركز است. نوشته اند 
كارگران  به  را  كارها  از  صد  در   70 بوئينگ  كه 
كشورهاى  به  يا  و  غيراتحاديه ئى  پيمانكاران  و 
مادى  سود  هم  امر  اين  مى سپارد.  دهنده  سفارش 
براى كمپانى دارد و هم در مبارزه ى طبقاتى به نفع 
آنست. مسئولين اتحاديه  مستدل كرده اند كه كارفرما 
مصمم است تا هر اندازه كه بتواند از كارگران عضو 
اتحاديه كاسته و كارها را به ديگران بسپارد. اين امر 

در مواردى و در كوتاه مدت حتى ضرر مادى براى 
بوئينگ دارد.

اين مسئله  توضيح مى طلبد:
ماشينست ها (مكانيك ها) فقط 16 در صد نيروى 
كار بوئينگ هستند، اما بدليل جايگاهشان در توليد 
دليل  اين  به  و  دارند  كننده  تعيين  نقش 
نيرومندند. آنها از ماهرترين كارگران شركت 
بوئينگ هستند كه در بخش تكميل كارخانه 
كارگران  اين  كردن  جايگزين  مى كنند.  كار 
پول  اين  بوئينگ  اما  است.  گران  شدت  به 
را مى پردازد تا تشكل كارگران را تضعيف 
نمايد. اين كمپانى حتى برخى از كارها را 
دستمزدشان از  كه  سپرده  ژاپن  كارگران  به 
نقل  و  حمل  پول  است.  بيشتر  ماشينيستها 
نيز به اين دستمزد باال اضافه ميشود از سال 
2002 بوئينگ توانسته است تا كار 23 هزار 
كارگر عضو اتحاديه را حذف كند و آنها را 

از 50 هزار نفر به 27 هزار نفر برساند.
كارگر  ميليونى  ارتش 42  يك  آمريكا  كه  نوشته اند 
را  آنها  كه  دارد  كشور-  كار  نيروى  صد  در   30-
Contingent Workers مى نامند. اين كارگران 

كه رو به افزايشند هيچ تشكلى ندارند.  قانون كار  
بيمه ها  انواع  از  الجرم  و  نمى شود  حالشان  شامل 
كامال  آنها  ارزانند.  جهت  همين  به  آنها  محرومند. 
پيمانكاران  و  كارفريان  وقت  هر  پذيرند.  انعطاف 
الزم بدانند آنها را با دستمزد معينى به كار گرفته و 
به محض رفع احتياج مرخصشان مى كنند. بوئينگ 
مى خواهد اين حق را داشته باشد طبق نيازش (ميزان 
كارگران  اين  از  ميكند)  تعيين  كارفرما  نيز  را  نياز 
استفاده نمايد. استفاده از اين كارگران ارزان در كنار 
بهبود تكنولوژى سبب شده است تا سود ساالنه ى 
مى خواهد  اتحاديه  رود.   باال  شدت  به  بوئينگ 

استفاده از اين كارگران را محدود كند.(4) 
كارگران متحدا مصمم هستند كه براى امنيت شغلى 
خود بجنگند. آنها مى گويند بدون امنيت شغلى ساير 
مزايا پا در هواست و به اين ترتيب مسئولين اتحاديه 
را تحت فشار گذاشته اند تا در اين مورد كوتاه نيايد. 
كارفرما نيز مصمم است تا آنچه را كه در سال 2002 
و  سپتامبر 2001  حادثه ى 11  از  پس  فضاى  در  و 
دست  از  آورده  بدست  اتحاديه  همكارى  طريق  از 
القاعده  عمليات  كه  ميشود  معلوم  [اينجا  ندهد. 
چطور مى تواند در خدمت سرمايه داران قرار گيرد.]

كليه ى  براى  كشمكش  اين  نتيجه ى  گفت  بايد  كال 
كارگران  نيز  و  متشكل  كارگران  و  كارفرمايان 
غير متشكل در آمريكا و تهيه كنندگان مواد، قطعات 
و خدمات براى بوئينگ در خارج آمريكا بسيار مهم 
است. همين امر سبب شده تا توجه بسيار وسيعى 
اعتصاب  اين  نتيجه ى  شود.  جلب  اعتصاب  اين  به 
به اين اعتبارميتواند روى تناسب قواى بين كارگر و 

سرمايه دار در آمريكا تاثيراتى داشته باشد.  
2 - حقوق بازنشستگى.

كارگران  اين  به  سال  هر  ازاء  به  كمپانى  كه  پولى 
و  حاضر  حال  در  دالر   70) مى پردازد  ماهر  بسيار 
80 دالر در صورت توافق) بسيار ناچيز است. اين 

ناچيزى وقتى عيان مى شود كه بدانيم  كه 
حق بازنشستگى يك مدير رده ى باال در 
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شركت به ازاء هر سال خدمت 4000 دالر 
خدمت  سال   30 با  كارگرى  اگر  است. 
بازنشسته شود ماهانه 2400 دالر دريافت 
خواهد داشت. اگر يك مدير آنچنانى پس از 30 سال 
خدمت بازنشسته شود 120 هزار دالر در ماه حقوق 
خواهد داشت. پولى كه چنين كارگرى در سال از 
بوئينگ دريافت خواهد كرد 28800 دالر است كه 
در  فقر  خط  است.  بيشتر  فقر  خط  ميزان  از  كمى 
آمريكا 20614 دالر در سال براى يك خانواده ى 4 
نفره است. نا گفته پيداست كه افزايش اين حقوق 
چه تاثيرى روى زندگى كارگران و خانواده ى آنها 

به هنگام بازنشستگى خواهد داشت.
3.  افزايش دستمزد.

اتحاديه خواهان 13 در صد اضافه دستمزد طى سه 
دهم   6 و   4 نرخ  به  توجه  با  عدد  اين  است.  سال 
واشنگتن  و  سياتل  در   2007 سال  تورم  صدى  در 
كارگران  سكونت  محل  كه  است  شده  حساب 
تا 11  است  شده  حاضر  كارفرما  است.  ماشينيست 

در صد طى سه سال بپردازد. 
و  پنجاه  سال  در  ماشينيست  يك  متوسط  درآمد 
شش هزار دالر است و با توجه به سطح زندگى در 
بخواهند  ماهر اگر  كارگران  واشنگتن و سياتل اين 
اضافه كارى  بايد  باشند  داشته  شايسته  زندگى  يك 
طرف  دو  پيشنهادات  به  توجه  با  مى كنند.  كه  كنند 
آمد.  خواهد  پائين  واقعى  بطور  كارگران  دستمزد 
نرخ  از  پائينتر  پيشنهادى  عدد  دو  هر  چون  چرا؟ 
گران  بدليل  تورم  نرخ  است.   2008 سال  در  تورم 
شدن شديد غذا و سوخت به سرعت در حال باال 

رفتن است. 
البته اينگونه محاسبه ها در چهارچوبهاى تحميل شده 
به جامعه توسط سرمايه داران انجام مى گيرد. در غير 
مى تواند  نظام  همين  در  كارگر  دستمزد  اينصورت 
كه  است  كرده  ادعا  بوئينگ  باشد.  اينها  برابر  دهها 
اضافه  دستمزد پيشنهادى و كمك هزينه هاى ديگرى 
كه پيشكش كرده دستمزد كارگران را ساالنه حدود 
ندارد  حقيقت  ادعا  اين  ميبرد.  باال  دالر  هزار   34
اين  دستمزد  هنوز  ميداشت  صحت  اگر  حتى  و 
ناچيز  دارند،  توليد  در  كليدى  نقش  كه  كارگران، 
است. مقايسه ى دستمزد اينان با مدير عامل بوئينگ 

آموزنده مى باشد.
 مقايسه ى دستمزد و ساير درآمدهاى جيم مكنرنى 
اين  با  بوئينگ،  عامل  مدير   ،Jim McNerney

كارگران فوق ماهر به شدت حيرت انگيز است. او 
در سال گذشته 14 ميليون و 700 هزار دالر حقوق 
درآمد  اين  است.  گرفته  غرامت  دالر  ميليون  و 19 
يك  ساالنه ى  متوسط  دستمزد  برابر   600 از  بيش 

ماشينيست ميباشد.

 كمك هزينه ى پزشكى:
هزينه ى  كمك  قطع  مخالف  شدت  به  كارگران 
كسانى  نيز  و  االستخدام  جديد  كارگران  پزشكى 
آنها  شد.  خواهند  استخدام  آينده  در  كه  هستند 
بايد  آنها  كه  هستند  كارفرما  پيشنهاد  اين  مخالف 
پول بيشترى براى ويزيت و معالجه ى خود بپردازند. 
آنها در مقابل خواهان اين هستند كه بوئينگ با توجه 
در  (كه  پزشكى  مخارج  و  دارو  قيمت  افزايش  به 

جلسات مذاكرات تعيين خواهد شد) بر ميزان اين 
هاى  خواست  از  يكى  اين  بيافزايد.   هزينه  كمك 

اساسى كارگران است.
شرايط مبارزه :

آمريكا در يك ركود اقتصادى سخت فرورفته است. 
معموال در شرايط ركود اقتصادى مبارزه ى كارگران 
حتى  كار،  شرايط  و  زندگى  بهبود  براى  تنها  نه 
آيا  ميگردد.  سخت  شدت  به  نيز  شغل  حفظ  براى 
با توجه به اين واقعيت چرا اين كارگران با 87 در 
صد آرا راى به اعتصابى داده اند كه طبق پيش بينى 
كارشناسان از اعتصاب 28 روزه ى ماشينيست ها در 
واقعيات  همه ى  بود؟  خواهد  طوالنيتر   2005 سال 
براى  را  مناسبى  شرايط  كارگران  كه  اينند  بر  دال 
كشاكش انتخاب كرده اند. داليل را ميتوان به شرح 

زير كوتاه كرد:
1 - واقعيت اينست كه عليرغم ركود اقتصادى در 
آمريكا دو بخش نظامى و بازرگانى بوئينگ به شدت 
و  ميليارد  چهار  سال 2007  در  بوئينگ  سودآورند. 
ماهه ى  شش  در  داشت.  درآمد  دالر  ميليون  يكصد 
يكصد  و  ميليارد   2 آن  درآمد  نيز   2008 سال  اول 
ميليون دالر بود. در 5 سال گذشته سود كمپانى 828 
كمپانى  حاضر  حال  در  داد.  نشان  افزايش  صد  در 
معادل  كه  دارد  آينده  سال   8 براى  سفارش   3600
346 ميليارد دالر است. بوئينگ به شدت در تالش 
است تا سفارشها را به موقع تحويل بدهد. زيرا در 
صورت تاخير اين نگرانى را دارد كه سفارش دهنده 
به  آنرا  و  گرفته  پس  را  سفارش  بازرگانى  جتهاى 

آيرباس بدهند.
2 - بوئينگ استدالل مى كند كه براى ادامه كار الزم 
همين جهت  است قدرت رقابت داشته باشد و به 
ناچار است كارها را به كارگران و كمپانى هاى غير 
سادگى  به  اتحاديه  نمايندگان  بسپارد.  اتحاديه ئى 
در  بوئينگ  كى؟  برابر  در  رقابت  قدرت  مى پرسند 
در  ندارد.  رقيبى  كه  نظامى  سازى  هواپيما  بخش 
آن  با  مى تواند  ايرباس  فقط  نيز  بارزگانى  بخش 
رقابت كند. مسئله ى اصلى تشديد استثمار كارگران 
به  كارگران  است.   صدى  در  سود 828  افزايش  و 
حق مى خواهند سهم مناسبى از حاصل استثمارشان 

عايدشان گردد.
3 - مقررات ايمنى و نيز مشتريها اجازه نمى دهند كه 
بوئينگ به هنگام اعتصاب كارگران غيراتحاديه ئى را 

جايگزين ماشينيستهاى ماهر و مجرب خود كند.
 2 يكماه  در  و  ميليون   100 روزانه  اعتصاب   -  4
ميليارد و 800 ميليون دالر به شركت ضرر ميرساند. 
مدير عامل بوئينگ ادعا كرده است كه شركت 10 
در  راحتى  به  ميتواند  و  دارد  نقد  پول  دالر  ميليارد 
برابر اعتصاب مقاومت كند. اما اينجا پاى مشتريانى 
در ميان است كه مى خواهند سفارشات خود را سر 

وقت تحويل بگيرند.
صف  در  اعتصابيون  با  كه  صحبتهائى  از   -  5
ساعته   24 هاى  پيكت  يا  و  روزانه  پيكت هاى 
انجام گرفته برمى آيد كه روحيه كارگرانقوى است، 
دارد.  وجود  آنها  بين  خوبى  مبارزاتى  همبستگى 
حقوق  دالر   150 فقط  هفته ئى  اتحاديه   اينكه  با 
اعتصاب خواهد پرداخت، اما كارگران اعالم كرده اند 
روياروئى  كه با پس انداز پول كافى خود را براى 

با بوئينگ آماده كرده اند. اين كارگران در مبارزه به 
شكل كنونى داراى تجربه و سنت غنى هستند. 

كه  خود  كنوانسيون  در  ماشينيستها  اتحاديه ى   -  6
در گرماگرم اعتصاب برگزار شد پشتيبانى خود را 
از باراک اوباما، كانديداى رياست جمهورى حزب 
دموكرات، اعالم كرد. اوباما نيز طى يك سخنرانى 
كه جمعه 12 اكتبر از طريق سات اليت خطاب به 
اعتصاب كنندگان ايراد كرد از آنها پشتيبانى نمود.(5) 
اين مسئله طبعا به شدت عليه منافع طبقاتى و بلند 
معين  مبارزه ى  اين  در  ولى  است،  كارگران  مدت 

كنونى ميتواند صف آنها را تقويت نمايد.
7 - اين كارگران متشكل هستند. گرچه اتحاديه  آنها 
است  طبقاتى(7)  سازش  تشكل  مشابه  موارد  مثل 
اسارتگاه  كارگران  مدت  بلند  منافع  به  توجه  با  و 
و عامل ادبار آنهاست. اما در شرايط موجود و در 
حساب  به  كارگران  قوت  نقطه  معين  اعتصاب  اين 

ميآيد.
اتحاديه ها  فدراسيونها،  المللى:  بين  پشتيبانى   -  8
استراليا،  و  اروپا  آمريكا،  كارگرى  تشكلهاى  و 
كرده اند  متشكل  خود  در  را  كارگر  ميليونها  كه 
نامه هاى همبستگى براى اتحاديه ى كارگران بوئينگ 
فرستاده اند. اين نامه ها در سايت اتحاديه  23 صفحه 
در  فرانسه   CGT ت  ژ  ث  است.  برگرفته   در  را 

بخشى از نامه ى خود چنين آورده است:
به  دست  شيوه،  همان  به   ،Airbus ايرباس   ...»
كشورهائى  به  را  كارها  زده،  كارگران  بيكارى 
فرستاده كه دستمزد پائين است، بجاى ايجاد شغل 
دستمزد  افزايش  از  و  كرده  طوالنى  را  كار  ساعات 
سرباز زده است. كل مديريت ايرباس با ايجاد ترس 

و تنش كارها را پيش ميبرند.
ما در سطح جهانى عليه اين امر خواهيم ايستاد كه 
كارگر  مقابل  در  را  كارگر  و  بگيرند  بازى  به  را  ما 

قرار دهند.
به اين دليل است ما از نبرد شما پشتيبانى ميكنيم. ما 
احساس ميكنيم كه اين نبرد عادالنه بوده و نمونه ئى 
اجتماعى در سطح  پيشرفت  تحقق  عالى در جهت 

جهان است. ...»
اين اعتصاب ادامه دارد.

29 سپتامبر 2008
__________________________

و  گزارشات  اخبار،  از  مقاله   اين  تهيه ى  براى   *
ميان  آن  در  است.  شده   استفاده  متعددى  مقاالت 
سهم   Hector Cordon كردون  هكتور  مقاالت 
است.  داشته  نوشته  اين  گيرى  شكل  در  زيادى 
 World Socialist Web Site مقاالت هكتور در
 WWW.WSWS.ORG طريق  از  و  شده  منتشر 

قابل دسترس هستند.
 IAM) International Association)  (1)
اين   .of Machinists & Aerospace Worker

صنايع  در  اتحاديه ها   قويترين  از  يكى  را  اتحاديه 
سازى  هواپيما  رونق  هم  دليلش  دانسته اند.  آمريكا 
نظامى و بازرگانى و جايگاه ماشينكاران در آن است. 
 AFL-CIO كار  فدراسيون  عضو  كه  اتحاديه  اين 
و  آمريكا  در  كه  نوشته   خود  سايت  در  آمريكاست 

بازنشسته  و  فعال  عضو  هزار   730 كانادا 
در  آن  اعضاى  تعداد   AFL-CIO دارد. 
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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.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
سقف  حداكثر  و  مى شود  تايپ  فارسى"  
 13 سايز  با  آ4  صفحه  سه  ارسالى  مطالب 

است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز
و  بازرگانى  و  نظامى  سازى  هواپيما  رونق 
جايگاه ماشينكاران در آن است. اين اتحاديه 
 AFL-CIO كار  فدراسيون  عضو  كه 
و  آمريكا  در  كه  نوشته   خود  سايت  در  آمريكاست 
AFL- .كانادا 730 هزار عضو فعال و بازنشسته دارد
را 646933  سال 2006  در  آن  اعضاى  تعداد   CIO

پراكنده اند.  صنعت  در 200  كه  است  كرده  ذكر  نفر 
(به كارگران تحميل شده تا اعتصابشان را با دو سوم 

آرا قانونى كنند.2)
ساخت  به  بوئينگ  هواپيماسازى  كمپانى   (3)
اين  در  بوئينگ  ميپردازد.  نيز  نظامى  هواپيماهاى 
عرصه در دنيا بى رقيب است. در عرصه ى هواپيماى 
به  آن  رقيب  اروپا   Airbus ايرباس  تنها  بازرگانى 

حساب مى آيد.
كه  هستند  كارگرانى   Contingent Worker  (4)
در شرايط اضطرارى (نظير مريضى، آسيب ديدگى، 
مرخصى، زايمان و امثال آنها) جاى كارگر دايمى را 
كارگران  اين  عملكرد  قرار  از  ميگيرند.  موقت  بطور 
در آمريكا تحوالتى به خود ديده است كه قابل بررسى 
است. بطور كلى ميتوان گفت كه روش "انجمن بين 
برابر  در  هواپيمائى"  كارگران  و  ماشينكاران  المللى 
اين كارگران غلط است و به ميزان تفرقه دامن ميزند.  
بين  تفرقه ى  بر  آمدن  فايق  براى  شيوه  بهترين  طبعا 
كارگران متشكل در اتحاديه و كارگران غير متشكل 
دوم  گروه  كردن  متشكل  جهت  در  تالش  تشديد 

است.
(5) اوباما خطاب به كارگران و خانواده هاى آنها از 
لزوم حفظ "كار آمريكائى" در داخل آمريكا و لزوم 
بهبود زندگى خانواده هاى كارگرى از جانب دولت و 
كارفرمايان صحبت كرد. موضع ناسيوناليستى نخست 

با سياستهاى امپرياليستى آمريكا در تعارض است و 
دوره ى  در  نيز  دومى  شد.  نخواهد  عملى  هيچوقت 
بحران عميق اقتصادى طبعا وعده ى سر خرمن است. 
فعلى  مبارزه ى  ميتواند  اوباما  پشتيبانى  چگونه  پس 

كارگران را تقويت كند؟ به چند طريق:
هستند،  رفرميسم  آلوده ى  كارگران  كه  آنجا  از  الف: 
آنها  روحى  تقويت  موجب  مى تواند  پشتيبانى  اين 

گردد.
طرفدار  نشريات  انتخاباتى  رقابتهاى  دل  در  ب: 
دموكراتها، خواسته هاى كارگران و مخصوصا بخشى 
“كار  نفرستادن  (بيرون  آنان  نخست  خواست  از 
آمريكائى") را بر جسته مى كنند، در حاليكه نشريات 
به  شده  داده  مالى"  "امتيازات  روى   بوئينگ  مدافع 

كارگران و ضررهاى اعتصاب انگشت مى گذارند.
 139 سفارش  يك  دفاع  وزارت  اكنون  هم  ج: 
ميليون دالرى به بوئينگ را تا تعيين تكليف رياست 
جمهورى معلق كرده و اتحاديه از آن استقبال كرده 
به  را  خود  مزايده ى  يك  نيز  هوائى  نيروهاى  است. 
دليل مشابه معلق كرده كه معموال بوئينگ برنده ى آن 

است. اينها ميتواند ناشى از نفوذ دموكراتها باشد.
بهرحال كارگران در دل ضعف سوسياليسم خويش 
كوتاه  منافع  كه  ميبندد  دخيل  جاهائى  به  ناچار  به 

مدتى براى آنها دارد.
(6) توم بوفنبارگر Tom Buffenbarger، پرزيدنت  
IAM، در آخرين مصاحبه اش در مورد بوئينگ چنين 

گفت: “ آنها فكر ميكنند كه ما با مبارزه ى خود قصد 
از  را  كارشان  و  كسب  اداره ى  براى  آنها  حق  داريم 
بين ببريم ... اين مسئله به هيجوجه واقعيت ندارد. ما 
چگونه كسبشان را  ميكوشيم به آنها نشان دهيم كه 

بهتر اداره كنند."

كارخانه  نساجى   3 كارگران  از  زيادى  شمارى  ماه،  شهريور  شنبه 21   5 روز 
كردستان، پرريس و فرش غرب بافت در ادامه اعتراضات پيوسته هفته گذشته 
خود، در اقدامى مشترک تظاهراتى را از مسير پل مردوخ به سمت استاندارى 
نيز  آن  از  بعد  روزهاى  طى  كردند.   اجتماع  آنجا  در  و  داشتند  برپا  كردستان 
راهپيمايى كارگران براى احقاق حقوق خود همچنان ادامه داشته است. كارگران 
سازى  بيكار  سياست  لغو  و  خود  معوقه  حقوق  پرداخت  خواهان  معترض 

هستند.
اقدام مشترک كارگران اين سه كارخانه در سنندج  تجربه ارزشمندى در سير 
مبارزات كارگران در كردستان و همه ايران است. در شرايط و موقعيتى كه تورم 
خارج از كنترل و بيكارى ميليونى در درون جامعه شمار زيادترى از كارگران 
ايران را به زير خط فقر مى راند و طبقه كارگر ايران در يكى از دشوار ترين و 
سخترين دوران اقتصادى و زندگى خود در سه دهه گذشته به سر مى برد و ميزان 
دستمزد واقعى طبقه كارگر به شدت  پايين آمده است، پرداخت دستمزد هاى 
معوقه و استمرار كار به خواست و مطالبه محورى بخش وسيعى از طبقه كارگر 

خانواده هايشان  و  ايران 
تبديل گشته است.

كارگران اين سه كارخانه بايد اين پيروزى و اين حركت را روز به روز تداوم 
بخشند و تنها راه تضمين اين اعتراضات هماهنگ و يكپارچه ايجاد تشكل هاى 
خواست  به  مى تواند  ايران  كارگر  طبقه  كه  است  ى  سراسر  كارگرى  مستقل 
و مطالبات خود به شيوه اى سازمان يافته تر و منسجم تر رسد. طبقه كارگر 
ايران در جريان مبارزه براى خواست و مطالبات خود تمام راهها را آزموده اند 
طريق  از  مطالباتشان  تحقق  براى  تالش  كه  اند  دريافته  تجربه  به  مدتهاست  و 
ادارى و مجراهايى كه قوانين ضد كارگرى جمهورى اسالمى برايشان تعريف 
كرده است راه به جايى نمى برد. امروز با خارج شدن از محيط كارخانه و مراكز 
توليدى و به خيابان كشيدن اعتراضات كارگرى، تشكيل تجمع هاى اعتراضى 
در جلو مراكز دولتى، تظاهرات و راهپيمايى همه نشان از آن مى دهد كه روى 
آورى به اشكال موثرتر مبارزه براى تحت فشار قرار دادن كارفرمايان و دولت 

در ميان كارگران عموميت بيشترى پيدا كرده است .

اعتراض مشترک سه كارخانه كردستان  


