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در ستايش مبارزات 
و پيگيرى كارگران

 شركت نيشكر هفت تپه  
روز چهارشنبه 1 آبان ماه يك پيروزى ديگر  
تپه  هفت  نيشكر  كارگران  مبارزات  دفتر  بر 
انتخابات  واحد  اين  كارگران  و  شد  افزوده 
برگزار  را  خود  سنديكاى  مديره  هئيت 

كردند.  
كارگران نيشكر هفت تپه كه تنها راه رسيدن 
يكپارچگى  و  اتحاد  را  خواست هايشان  به 
و  چهارشنبه  روز  صبح  دانند،  مى  خود 
عليرغم تهديدات مسئولين و پخش بخشنامه 
امنيتى  ماموران  گسترده  حضور  همچنين  و 
براى جلوگيرى 
شركت  از 
در  كارگران 
بيش  انتخابات، 
از 1 هزار كارگر 
هفت  نيشكر 
تپه در انتخابات 
رئيسه  هئيت 
انتخابات  اين  در  كردند.  شركت  سنديكا 
فريدون نيكو فرد، نجات دهلي، علي نجاتي 
رحيم بسحاق، جليل احمدی،  علي شريفي، 
قربان  و  مهر   حيدری  محمد  رخشان،  رضا 
مديره  هيئت  اعضاى  عنوان  به  پور  علي 
صنعت  و  كشت  شركت  كارگران  سنديكاى 

نيشكر هفت تپه انتخاب شدند.
كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت 
تپه در دو سال گذشته سمبل مبارزه،  مقاومت 
به  دستيابى  راه  در  ايران  كارگران  پيگيرى  و 

خواست ها و مطالباتشان بوده اند.
 در دو سال گذشته و عليرغم تمامى موانعى 
و  اسالمى  جمهورى  دولت  سوى  از  كه 
و  كشت  كارگران  مقابل  در  كارفرمايان 
صنعت نيشكر هفت تپه قرار گرفت، كارگران 
اين شركت از پاى ننشسته و در اين مبارزه 
متحدانه و پيگير، بارها خواست هايشان را به 

دولت و كارفرمايان تحميل كردند.
هزاران كارگر شركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه بارها همراه با خانواده هايشان در 
مقابل نهادهاى دولتى و محوطه كارخانه دست 
به تجمع زدند و چندين بار نيز جاده اهواز 
هم  بار  چند  و  كردند  مسدود  را  انديمشك 
در خيابان هاى شهر شوش راهپيمايى كردند، 
ماموران  گسترده  يورش  با  بار  چندين  آنان 

از  شمارى  شدند،  روبرو  امنيتى 

رياكارى ها  گذارى و گذرى تمام  كه  است  بحران  دوره   در 
و  دروغ  پردازى هاى  سرمايه داران  و   
دولت هايشان راحت تر بر مال مى شود. يكى 
از دروغ هائى كه اينها هميشه به خورد مردم 
داده و مى دهند اين است كه دولت،  نماينده  

همه  شهروندان است.
اصطالح  به  اين  اخير  بحران  طى  ببينيم 
بريتانيا،  و  آمريكا  در  شهروندان  نمايندگان 
سرمايه،  دنياى  دموكراسى  گهواره هاى  اين 

چگونه عمل كردند.           در صفحه 3

تاثيرات بحران جهانى بر وضعيت اقتصادى و اجتماعى ايران
رابطه فقر و تالش كشورهاى ثروتمند براى مقابله با بحران مالى

    پيرامون واپسين فعاليت هاى انتخاباتى در آمريكا
در صفحه 9

در گراميداشت انقالب اكتبر 1917
انقالب اكتبر 1917 هر چند در ادامه خودش نتوانست به 
اهداف خود برسد و سال ها بعد به شكست انجاميد اما همان  
سال هاى حاكميت سياسى طبقه كارگر و بلشويك ها حاوى 
طبقه  جنبش  نيز  امروز  كه  است  ارزشمندى  تجارب  چنان 
كارگر و جنبش كمونيستى بطور عام و در سطح سراسرى به 
بازخوانى و كنكاش در مورد آن احتياج دارند.  انقالب اكتبر 
آن انقالبى است كه به طبقه كارگر و انسان ستمديده تحت 
نظام سرمايه دارى افق سوسياليستى و دورنماى روشن براى 

جامعه بشرى نشان ميدهد.                در صفحه 7

  اطالعيه هاى كميته مركزى حزب كمونيست ايران  
به مناسبت روز جهانى كودک و روز جهانى مبارزه عليه اعدام

رژيم جمهورى اسالمى در پرتوى تفكر ارتجاعى و ايدئولوژيى ضد انسانى خود، با سه دهه حاكميت جنايت 
بار و متكى بر كشتار و سركوب سيستماتيك، اثرى تلخ و ماندگار بر اعماق ضمير و وجدان جمعى جريحه 

دار گشته عنصر ايرانى و حافظه تاريخى توده ها از خويش بجا گذاشته است.                 در صفحه 11

 حافظه تاريخى توده ها و تداعى آن          

نگاهى به موقعيت چپ 
جنبش دانشجويى

برگزارى گلگشت
  آزادی افشين شمس
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رهبران  و  كارگرى  فعالين 
مورد  و  بازداشت  اعتصاب 
تهديد قرار گرفته و با قرار 
آزاد  زندان  از  سنگين  هاى  وثيقه 
از  شركت  اين  كارگران  اما  شدند، 
مبارزه  به  اميدوارانه  و  ننشسته  پاى 
براى احقاق حقوق خود ادامه دادند.

كارگرى  سنديكاى  ايجاد  خواست 
يكى از خواست هاى كارگران نيشكر 
عنوان  به  همواره  كه  بود  تپه  هفت 
و  حمايت  مورد  برحق  اى  خواسته 

پشتيبانى تمامى كارگران واقع شد.
خرداد   27 دوشنبه  روز  سرانجام 
نيشكر  كارگران  جارى  سال  ماه 
بازگشايى  هيئت  اعضاى  تپه  هفت 
را  شركت  اين  كارگران  سنديكاى 
واحد  اين  كارگران  تالش  و  تائيد 
خود  مستقل  تشكل  ايجاد  براى 
در  البته  شد،  جديدى  مرحله  وارد 
فشار  اعمال  و  تهديدات  مدت  اين 
كارگرى  فعالين  بر  امنيتى  نهادهاى 
سنديكا  تشكيل  از  جلوگيرى  براى 

همچنان به قوت خود باقى بود.
 5000 از  بيش  حاضر  حال  در 
ادارى،  بخش هاى  شامل  كارگر 
كارگران  و  كشاورزى  بردارى،  بهره 
كشت  شركت  در  نى بر  قراردادى 
مشغول  تپه  هفت  نيشكر  صنعت  و 
مبارزات  جريان  در  و  هستند  كار 
توانستند  بار  چندين  خود  متحدانه 
همچنين  و  معوقه  حقوق  پرداخت 
ديگر خواستهاى خود را به دولت و 
تشكيل  و  نمايند  تحميل  كارفرمايان 
بر  است  ديگرى  برگ  نيز  سنديكا 
اين  كارگران  پيشرويهاى  و  پيروزها 

شركت.
تپه  هفت  نيشكر  كارگران  پيروزى 
پيگيرى  كه  داد  نشان  ديگر  بار  يك 
ايجاد  و  است  پيروزى  رمز  اتحاد  و 
و  دولت  از  مستقل  كارگرى  تشكل 
كارفرمايان ابراز مهمترى است براى 

پيگيرى خواستهاى كارگران.
نيشكر  كارگران  پيروزى  شك  بى 
هفت تپه در مبارزاتشان، پيروزى كل 
طبقه كارگر ايران  و دست آورد اين 

دوره از جنبش كارگرى است.
اين پيروزى بر كارگران نيشكر هفته 
تپه و خانواده هايشان كه دوشادوش 
شركت  مبارزاتشان  در  كارگران 
و  ايران  كارگر  طبقه  كل  بر  كردند، 
از  حمايت  در  كه  كسانى  تمامى  بر 
جنبش  و  تپه  هفت  نيشكر  كارگران 

كارگرى ايران نقش داشته اند، 
                          گرامى باد.

از  كه  است  سازمانيافته  و  آگاهانه  اقدامى  اعدام،  مجازات 
سياسى،  مخالفين  نابودى  و  قتل  براى  ها  دولت  جانب 
ناراضيان اجتماعى و قربانيان همين نظام سرمايه دارى كه 
آيد.  مى  در  اجرا  به  كنند  مى  پاسدارى  آن  از  ها  دولت 
مجازات اعدام يكى از پايه هاى حاكميت طبقه سرمايه دار 
براى  تاريخ  طول  در  طبقاتى  حاكميت  و  امروز  جهان  در 
به تسليم كشاندن طبقات و اقشار تحت ستم جامعه بوده 
است. اعمال مجازات اعدام از جانب دولت ها و از جانب 
هر نيروئى كه باشد و با هر توجيهى كه صورت بگيرد، يك 

ذره از ماهيت ضد انسانى و جنايتكارانه آن نمى كاهد. 
10 اكتبر روز جهانى مبارزه عليه اعدام فرصتى ديگر است 
كه  اعدام  مجازات  لغو  براى  مبارزه  جنبش  فعالين  براى 
ماهيت  با  ترى  گسترده  چه  هر  ابعاد  در  را  عمومى  افكار 
 10 كنند،  آشنا  اعدام  مجازات  جنايتكارانه  و  انسانى  ضد 
اكتبر در همان حال بار ديگر جامعه بشرى را در مقابل اين 
و در  يكم  و  بيست  قرن  چرا در  كه  دهد  مى  قرار  سئوال 
اوج پيشرفت تمدن و ارتقاى فرهنگ بشرى و نوع دوستى 
انسانها، جهان ما هنوز هم ننگ وجود مجازات اعدام را با 

خود حمل مى كند. 
نظام  قربانيان  ميليونى  خيل  به  روزه  هر  كه  شرايطى  در 
دارى  سرمايه  هاى  دولت  شود،  مى  افزوده  دارى  سرمايه 
نشده  منسوخ  اعدام  مجازات  هنوز  كه  كشورهايى  در 
است، براى به انحراف كشاندن افكار عمومى از توجه به 
ريشه يابى مشكالت و نابسامانى هاى اجتماعى صدور حكم 
اعدام را  بعنوان راه درمان اين نابسامانى ها و عكس العملى 
قاطع در برابر اين معضالت اجتماعى معرفى مى كنند. در 
ايران رژيم جمهورى اسالمى كه در رديف اول صدور و 
دليل  به  اگرچه  دارد،  قرار  جهان  در  اعدام  حكم  اجراى 
سالهاى  سادگى  به  نتوانسته  گسترده  اعتراضى  جنبش هاى 
را  اجتماعى  هاى  جنبش  فعالين  و  سياسى  فعالين  گذشته 
به پاى جوخه اعدام ببرد، اما در همين سالها صدها تن از 
جوانان شهرهاى مختلف ايران را  مخفيانه و يا تحت عنوان 
اعدام «اراذل و اوباش» در مال عام و در مقابل چشمان خيره 
مردم به قتل رسانده است. اين رژيم هنوز هم تحت عنوان 
مقابله با جرائم جنايى با اين جنايات و انسان كشى آشكار 

ادامه مى دهد. 
دولت ها و مدافعين مجازات اعدام بر اين باورند كه اعدام 
عامل  يك  همچون  تواند  مى  وحشت  و  ترس  ايجاد  با 
ادعا  اينها  كند.  عمل  جنايات  و  جرايم  برابر  در  بازدارنده 
مى كنند كه استفاده از حربه اعدام به جانيان و خالفكاران 

جنايت  و  جرم  تحمل  به  قادر  جامعه  كه  دهد  مى  نشان 
آنها نيست. اما واقعيات خالف اين را نشان مى دهد براى 
مثال در ايران كه مجازات اعدام و اجراى اين حكم در مال 
عام  به يك ركن حاكميت جمهورى اسالمى تبديل شده 
هنوز  آن  هاى  ايالت  بيشتر  در  كه  آمريكا  در  يا  و  است، 
حكم اعدام لغو نشده است، ساالنه ميليون ها جرم  از قبيل 
اعمال خشونت، قتل، دزدى، سرقت مسلحانه، تجاوز و ... 
رخ مى دهد. آمار اين جرايم در آمريكا و ايران با در نظر 
گرفتن نسبت جمعيت در مقايسه با كشورهاى اروپايى كه 

مجازات اعدام در آنها لغو شده است بسيار بيشتر است. 
بنابراين روشن است كه با مجازات اعدام، با قانونى كردن 
قتل و خشونت نمى توان با نابسامانى هاى اجتماعى با قتل 
هاى  ريشه  بايد  بلكه  نمود،  مقابله  جامعه  در  خشونت  و 
اقتصادى و اجتماعى اين نابسامانى ها و مصائب اجتماعى 
را خشكاند تا حرمت و ارزش هاى واالى انسانى جايگاه 

واقعى خود را باز يابد. 
اما در جامعه سرمايه دارى كه بر پاشنه سودآورى مى چرخد 
بر  كه  نظامى  شمارد،  مى  مقدس  را  خصوصى  مالكيت  و 
بيكارى  كه  نظامى  است،  مبتنى  انسان  از  انسان  استثمار 
ميليون ها انسان به خصلت نماى ساختارى آن تبديل شده 
است، نظامى كه كودكان را در كارگاه و معادن و مزارع به 
بردگى مزدى مى كشاند، نظامى كه جنگ و كشتار، فقر و 
گرسنگى و بى خانمانى جزئى از موجوديت آن است، جان 
و حرمت انسانها در آن هيچ ارزشى ندارد. مجازات اعدام 

الزمه اين نظام است.  
و  پابرجاست  دارى  سرمايه  طبقاتى  نظام  كه  زمانيكه  تا 
زمينه هاى مادى اعدام و بروز جرم و جنايت براى هميشه 
حكم  ممنوعيت  خواست  است،  برنبسته  رخت  جامعه  از 

اعدام، خواست بشريت آزاديخواه است.
جنبش مبارزه براى لغو مجازات اعدام، تاكنون بسيارى از 
دولت هاى جهان را وادار به الغاى حكم اعدام كرده است. 
مقطعى  اعدام،  عليه  مبارزه  جهانى  روز  اكتبر   10 تا  باشد 
ديگر براى تشديد و گسترش مبارزه عليه رژيم جمهورى 
جهان  سراسر  و  ايران  در  اعدام  مجازات  لغو  و   اسالمى 

باشد. 
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
8 اكتبر 2008      17 مهر 1387

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

است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن مطالب رسيده آزاد است. 

اين امر قبل از چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
و  مى شود  تايپ  فارسى"   "ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *

حداكثر سقف مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
 بمناسبت 10 اكتبر روز جهانى مبارزه عليه اعدام
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و  رياكارى ها  تمام  كه  است  بحران  دوره ى  در 
دولت هايشان  و  سرمايه داران  دروغپردازى هاى 
اينها  كه  دروغ هائى  از  يكى  مى شود.  مال  بر  راحتر 
كه  اينست  مى دهند  و  داده  مردم  خورد  به  هميشه 
دولت (شامل هر سه قوه و نيروهاى مسلح و غيره) 
نماينده ى همه ى شهروندان است. ببينيم طى بحران 
اخير اين به اصطالح نمايندگان شهروندان در آمريكا 
و بريتانيا، اين گهواره هاى دموكراسى دنياى سرمايه، 

چگونه عمل كردند: 
نهاد حكومتى آمريكا در 3 اكتبر 700 ميليارد دالر 
بانك ها  به  كمك  براى  را  دهندگان  ماليات  پول  از 
(تحت عنوان قرض اضطرارى) تصويب كرد. تا هم 
اكنون معلوم شده  كه 250 ميليارد دالر از اين پول 
به خريد بخشى از سهام بانك هاى آمريكا اختصاص 
يافته است. دولت بريتانيا نيز در 8 اكتبر اعالم كرد 
دالر)   ميليارد  (حدود850  پاوند  ميليارد   500 كه 
براى كمك به 7 بانك (50 ميليارد پاوند)، تضمين 
كردن اوراق قرضه و سهام (250 ميليارد پاوند) و 
تزريق به بازار پول (200 ميليارد پاوند) اختصاص 
كوچك(!)  كمك هاى  كنار  در  اينها  است(1).  داده 
موسسات  بطرف  كه  است  دالرى  ميليارد  ده  چند 
البته  اينها  است.  شده  سرازير  نظرشان  مورد  مالى 
شهروندان،  به  كمك  عنوان  تحت  را  اقدامات  همه 
بازگشت وضع اقتصادى به حالت عادى و سر انجام  

آفريدن كار براى بيكاران انجام داده  و مى دهند. 
يك نمونه ى كارآفرينى آنها هم اكنون به روزنامه ها 
مركزى  (بانك  رزرو  فدرال  بانك  است.  كرده  درز 
قرض  دالر  ميليارد   85 سپتامبر   17 در  آمريكا) 
شركت  اختيار  در  بهره   پائين ترين  با  اضطرارى 
آمريكائى»  المللى  بين  «گروه  پيكر  غول  بيمه ى 
دالر  هزار   440 فورا  نيز  مديره  هيئت  و  گذاشت 
به  تا  ريخت  خود   اعضاى  حساب  به  آنرا  از 
كارگران  تا  بروند  كاليفرنيا  استراحتگاه  مجلل ترين 
استراحت گاه كارهايشان را از دست ندهند و خود 
نيز تمدد اعصابى بكنند. تنها خرج استخر و سوناى 
فرماندار   شد.  دالر  هزار   23 محترم(!)  اعضاى  اين 
نيويورک نيز 20 ميليارد دالر كمك مالى از بودجه ى 
يارانه در اختيار اين گروه گذاشت تا كار بيشترى در 
هتل ها و استراحتگاه ها بيافرينند. آخر طبق تعريف 
قلم به مزدان و كالم به مزدان (مجريان راديوها و 
تلويزيون ها) بورژوائى سالطين مالى دنيا نه دزد كه 

كار آفرينند.
 سرمايه دار داران بزرگ به هنگام بحران اگر احتياجى 
به راه اندازى جنگ نباشد مشكل را بطور مسالمت 
يعنى  مى كنند.  حل   (!) متمدنانه  شيوه ئى  به  و  آميز 
بكمك دولت مردم را غارت و خزانه ى عمومى را 
خالى مى كنند، سرمايه داران ضعيف تر را مى بلعند و 
نيز بخشى از كارگران و كاركنان را به اميد چندرغاز 
بيمه ى بيكارى و يا كمك مالى پايه (اگر در كشور 
موجود باشد) رها مى كنند. ببينيم تا هم اكنون چه 

كشور  دو  اين  درآمد  كم  مردم  و  كارگران  سر  بر 
آمده است:  

در اين مدت بانك هاى رهنى خانه ها و مستغالت 
2 ميليون كارگر و مردم كم درآمد در آمريكا را از 
چنگشان درآورده اند. همين بانك ها، كه در اين دوره 
در  تا  گرديدند  سبب  شدند،  بحران  ناقل  و  حامل 
تمام رشته هاى توليدى، خدماتى و مالى صدها هزار 
بدهند.  دست  از  را  خود  كارهاى  كاركن  و  كارگر 
براى نمونه طبق گزارش دپارتمان كار اياالت متحده 
كار  نفر  هزار  امسال 605  سپتامبر  تا  ژانويه  اول  از 
گزارش  هنوز  بريتانيا  در  داده اند.  دست  از  را  خود 
جامعى از ميزان بيكارى منتشر نشده، اما  اطالعات 
مالى  (مركز  سيتى  در  كه  مى دهد  نشان  پراكنده 
لندن) 20  هزار نفر از 400 هزار كاركن آن بيكار 
كاركن  هزار   40 از  بيش  تاكنون  بانك ها  شده اند. 
خود را اخراج كرده و پيش بينى شده  كه با تعميق 
همه ى  در  شغل  هزار   350 امسال  آخر  تا  بحران 
بخش ها از بين خواهد رفت.  آيا دولت هاى آمريكا 
مشكالت  با  مقابله  براى  برنامه هائى  چه  بريتانيا  و 
بيكار شدگان دارند؟ تاكنون همين اندازه اخبار درز 
كرده  كه وزارت كشور و پليس بريتانيا خود را براى 
مقابله با ازياد جرم و مخصوصا دزدى آماده كرده 
آمادگى  ميزان  به  آنها  كه  نيست  شكى  اين  در  اند. 
خود براى مقابله با اعتراضات و مبارزات احتمالى 
نيروهاى  بودجه ى  تامين  براى  آنها  افزوده اند.  نيز 
آموزشى،  بخش هاى  بودجه ى  اكنون  هم  سركوبگر 
بهداشتى و مراقبتى (مراقبت از بى خانمان ها، دائم 
الخمرها، معتادان، پيران، نوباوه ها،  كودكان و الخ) 

را كاهش داده اند.
طى اين بحران كارهاى فراوانى هست كه بايد انجام 
داد و يكى هم اينست كه بارها و بارها با ماركس، 
انگلس و لنين هم آوا شويم و فرياد برداريم: خاليق 
و  دولت  بياندازيد.  دوباره  نگاهى  تلخ  واقعيات  به 
از نوع معمم و مكاليش، از فكلى و  دولتمردان – 
بى فكلش و از جالد و موعظه گرش، از افراد مسلح 
و  –دولت  كالمش  به  مجهز  اشخاص  و  تفنگ  به 
خدمه ى طبقه ى سرمايه دارند. بايد بارها و بارها اين 
عبارات كتاب «دولت و انقالب لنين» را به كارگران 
و مردم زحمتكش يادآورى كنيم كه نوشت: «طبق 
ارگان  طبقاتى،  سيادت  ارگان  دولت  ماركس  نظر 
از  حاكى  و  ديگر  طبقه ى  بر  طبقه  يك  ستمگرى 
تعديل  با  را،  ستمگرى  اين  كه  است  نظمى  ايجاد 
 ... مى سازد.  استوار  و  قانونى  طبقات،  تصادمات 
تضادهاى  ناپذيرى  آشتى  تجلى  و  محصول  دولت 
فقط  نه  ستمكش  طبقه ى  رهائى  است....  طبقاتى 
دستگاه  آن  امحا  بدون  بلكه  قهرى،  انقالب  بدون 
دولتى كه طبقه ى حكمفرما بوجود آورده ... محال 

است».
***

اعتصاب 27 هزار كارگر مكانيك  شركت هواپيما 
امروز  شد،  آغاز  سپتامبر  ششم  كه  بوئينگ،  سازى 
گذاشت.  سر  پشت  را  روزش  مين  اكتبر) 45   15)
در  مكانيك  كارگران  اعتصاب  ترين  طوالنى  اين 
تاريخ بوئينگ است. گرچه بعضى از مكانيكها بدليل 
فشار اقتصادى ناچار شده اند كارى موقت پيدا كنند. 

اما:
«روحيه ها باال 

و خطوط پيكت محكم است».
 اينرا ريچارد به دو آشپزى مى گويد كه در آشپزخانه ى 
اتحاديه در اورت  دارند غذاى كارگران شيفت را 
است،  ساعت   4 كه  شيفت،  هر  در  مى كنند.  تهيه 
پيكت  كارگران  پيكت،  خطوط  كننده ى  هماهنگ 
كمك  يك  مى كنند،  آشپزى  كه  كارگر  دو  كننده، 
... عضويت دارند.  مسئولين خريد و  آشپز، راننده، 
موقت  كار  گرفتن  به  نيازى  كه  مكانيكها  از  بعضى 
اختيار  در  ساعت   4 از  بيش  بسيار  نكرده اند  پيدا 
اتحاديه  گذاشته اند تا خطوط پيكت، كه 24 ساعته 
مى باشد، از هر نظر تامين شود. ريچارد يكى از اين 
مكانيك هاست. او با كاميون خودش از روز نخست 
اعتصاب روزانه 8 تا 10 ساعت در خدمت اتحاديه 
سوخت،  و  قهوه  ساندويچ،  سوپ،  مستمرا  و  بوده 
براى آتش شب، به خطوط پيكت برده است. او كه 

از 1989 براى بوئينگ كار مى كند مى گويد:
من معتقدم كه  اعتصابمون بر حقه.

زنمم بام هم عقيده س. 
موقت  كار  گرفتن  به  احتياجى  من  و  ميكنه  كار  او 

ندارم. پس وقتم رو در اختيار مبارزه م ميذارم. 
گاهى كه زنم وقت ميكند مياد كاميون رو ميرونه.

تمام  در  مكانيك  كارگران  بر  كه  روحيه،  همين 
بخش ها حاكم است، به اتحاديه اجازه نمى دهد تا با 

كارفرما سازش كند. 
ميانجيگران فدرال توانستند دو طرف را قانع كنند تا 
روز يكشنبه 12 اكتبر به مذاكره بنشينند. امنيت شغلى 
مكانيك ها در مركز مذاكرات قرار داشت. نماينده ى 
اتحاديه مصر بود كه كمپانى حق ندارد كار كارگران 
عضو اتحاديه را به كارگران غير عضو واگذارد. او 
مى خواست تا حقى را كه اتحاديه در اين مورد در 
فضاى بعد از 9 سپتامبر 2001 به بوئينگ داده بود 
پس بگيرد. نماينده ى كارفرما نه تنها به اين امر تن 
نداد، بلكه ميخواست بر دامنه ى اين حق نيز بيافزايد 

و همين مذاكرات را به بن بست كشاند.
جزئيات  از  همكارانش  مى دانست  اينكه  با  ريچارد 
آنچه گذشته مطلعند با اينحال خبر را چنان با آب و 
تاب باز مى گفت كه كارگران موجود در آشپزخانه 
در  خود  و  ندهند  گوش  دقت  با  نمى توانستند 

ننمايند.  شركت  ماوقع  از  بخشى  بازگوئى 
يكى از آشپزها گفت:

فريدون ناظرىگذارى و گذرى
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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
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

- جيمز (جيمز مكنرنى مدير عامل بوئينگ 
است) ميخواد كار 2000 ه ضو اتحاديه رو 

بده به كارگران غيراتحاديه ئى.
ريچارد گفت:

- نميتونه. اين دفعه اتحاديه قايم ايستاده.
او در حاليكه ساندويچ هاى بسته بندى شده را توى 
جعبه مى گذاشت تا آنها را به خطوط پيكت برساند 

ادامه داد:
اضافه  قبلى  تقاصاهاى  به  خواست  يه  اتحاديه   -

كرده و اونم حقوق دوره ى اعتصابه.
هر دو آشپز با هم گفتند:

اونم ميگيريم.(2)
***

تازه مقاله ى (دوستى با مردم اسرائيل؟ دم خروس 
روى   212 شماره ى  امروز  جهان  در  كجاست؟.” 
 29 جمعه  روز  در  خامنه ئى  كه  بود  رفته  سايت 
رحيم  اسفنديار  سخنان  سپتامبر)    19) شهريور 
با  دوستى  مورد  در  جمهور،  رئيس  معاون  مشائى، 
مردم اسرائيل را اشتباه خواند. دوستى پس از شنيدن 
گرديده  ايراد  جمعه  نماز  در  كه  خامنه ئى،  سخنان 
بود، بديدنم آمد و پس از گپى در مورد اوضاع دنيا 

و از جمله ايران گفت:
- فالنى كاش چند روزى صبر ميكردى و بعد آن 

“دم خروس” را مى نوشتى.
پرسيدم:

- مگر چى شده؟
- خطبه هاى اخير خامنه ئى را نشنيده ئى؟

من  بحث  در  تغييرى  اين  و  شنيده ام  چرا،   -
نمى دهد.

كردن  پيدا  براى  كه  بودى  نداده  نشانه  تو  مگر   -
خروس بايد بريم زير عباى خامنه ئى را بگرديم؟

- خامنه ئى و كسانى نظير او.
- خوب طرف روز روشن همان حرفها و مواضع 
اشتباه  را  طرف  حرفهاى  و  كرد  تكرار  را  خمينى 

خواند.
صحبت با آن دوست بدرازا كشيد و من خالصه ئى 

از آنرا در زير مى آورم:
زياد  دروغ  حشمشان  و  خدم  و  سرمايه داران 
مى گويند و حرفهاى پرت به فراوانى تحويل جامعه 
كراوات   و  فكل  صاحب  سياستمداران  مى دهند. 
مى خوانند  آميز  مصلحت  را  دروغها  اين  معموال 
آنها  مى گويند.  تقيه  آنرا  ايران  در  مذهبى هايشان  و 
در مواردى هم البته راجع به مسايل مهم حرفهائى 
به  توجه  با  بايد  ما  و  است  توجه  قابل  كه  مى زنند 
منافع  طبقات اصلى و روندهاى كليدى در جامعه و 
در دنياى سياست تفسيرشان كنيم و نتايج عملى و 
سياسى خود را از آن بگيريم. سخنان اسفنديار رحيم 
مشائى از اينگونه سخنان بود. او طى سخنانى راجع 
به يكى از سياست هاى استراتژيك رژيم، كه عبارت 
باشد از شناسائى ضمنى حكومت اسرائيل جمله ئى 
پراند. خوب، اين فرد كيست؟ معاون رئيس جمهور 
در  كه  است  كسى  كيست؟   جمهور  رئيس  است. 
روز تحليف خود دست خامنه ئى را بوسيد و عكس 
آن دستبوسى روى  سايت ايرنا، سايت  خبرگزارى 
جمهورى اسالمى ايران، به صورت يك نماد موجود 
است. آن بوسه و اين عكس معناى روشن سياسى 

دارد. معنايش اينست كه اين آقاى رئيس جمهور در 
موارد سياست هاى كالن و بعضا غير كالن نيز،  از 
رهنمودهاى رهبرش تبعيت مى كند. شك نمى توان 
كرد كه هسته ى صاحب قدرت حكومت در ايران 
از طريق يك ماز و شبكه ى پيچيده ئى كه در اختيار 
دارند ندا را به رئيس جمهور داده اند كه از يكى از 
را  راه  و  بزند  حرفى  چنين  بخواهد  خود  اطرافيان 
براى ايجاد ارتباط با آمريكا هموار سازد. نشانه هاى 
آشكارى هم براى اين امر وجود دارد كه از آنجمله 
است تاييد بى سابقه ى دولت از جانب خامنه ئى و 
سكوت دو ماهه اش در برابر سخنان رحيم مشائى. 
اما چرا سرانجام تحت فشار به حرف درآمد؟ اين 
مسئله عمدتا دليل داخلى داشت، اما عوامل خارجى 
داخلى  عوامل  مورد  در  نبود.  تاثير  بى  آن  در  هم 
من در اينجا به بخشى از مصاحبه ى ابراهيم يزدى، 
اشاره  دويچه وله  با  ايران،  آزادى  نهضت  دبيركل 

مى كنم كه در 24 سپتامبر به عمل آمد:
«اما اگر  مقام رهبرى در مورد سخنان آقاى مشائى 
موضع گرفتند، علتش اين بود كه نمايندگان تندروى 
مجلس و يا برخى از روحانيون قم مواضع به شدت 
مخالفى گرفته بودند، به طورى كه ايجاد يك بحران 
در روابط دولت و مجلس و روحانيون داشت بروز 
مى كرد. (آقا) خواستند كه آن را جمع  و جور كنند 

و با موفقيت هم تمامش كردند». 
در مورد عوامل خارجى نيز مى توان تحليال به دو 
مورد اشاره كرد: يكم كشورهاى غربى و اسرائيل با 
بى اعتنائى و حتى تحقير به آن موضعگيرى برخورد 
كردند و  فشارها بر  ايران را افزايش دادند. دوم آن 
سخنان طبعا در ميان نيروهاى اسالمى فلسطين عدم 
رضايت شديدى ايجاد كرده  بود. خامنه ئى خواست 
جوابى به آن تحقير داده باشد و آبى هم بر اين عدم 

رضايت بريزد.
در ادامه ى گفتگو به دوستم توضيح دادم كه در آن 
مقاله صحبت از ايجاد تزلزل در  سياست هسته ئى 
رژيم و شروع يك پروسه به ميان آمده است. پروسه 
طوالنى، پيچيده و پر  نيز مثل هر روندى مى تواند 
نشيب و فراز بوده و نيز مى تواند قطع شود. كار ما 
آنرا  سير  دقيق  مشاهده گر  يك  همچون  كه  اينست 

تحت نظر داشته  باشيم.

اما  يافت،  خاتمه  اينجا  در  دوست  آن  با  صحبت   
از زمان ايراد سخنرانى خامنه ئى تا كنون  سخنانى  
در  مواضعى  و  شده  بيان  رژيم  سران  جانب  از 
اينمورد اتخاذ گرديده  كه بررسى مى طلبد. من كه 
نمى خواهم اين مطلب طوالنى شود،  بطور گذرا به 
مواضع بيان شده از جانب احمدى نژاد در سفرش 

به نيويورک اشاره مى كنم.
سپتامبر   19 كه  خامنه ئى،  صحبت هاى  طنين  هنوز 
ايراد شد، فرو ننشسته بود كه ايرنا در 22 سپتامبر 

(اول مهر) چنين نوشت:
رييس جمهوری اسالمي ايران دوشنبه در مصاحبه 
با خبرنگار روزنامه لس آنجلس تايمز، آمادگي خود 
را برای گفت و گو با هر يك از نامزدهای انتخابات 
رياست جمهوری آمريكا اعالم كرد. وی گفت: «ما 

عالقه منديم روابط مان با آمريكا دوستانه باشد». 
خواننده توجه دارد كه در اينجا بحث رابطه با مردم 

آمريكا نيست (كه قبال مى گفتند)، بلكه بحث رابطه 
معنى  به  سياسى  عرف  در  كه  آمريكاست  خود  با 
دولت آمريكاست. احمدى نژاد در سخنرانى سازمان 
همان  البته  شد  ايراد  سپتامبر   23 در  كه  خود  ملل 
در  ولى  كرد،  تكرار  را  خود   پيش  سال  حرفهاى 
از  سخنرانى  ايراد  هنگام  به  وى  كه  آمد  گزارش ها 
جانب جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا، در سالن 
حضور داشت. ضمنا وى در مصاحبه با سى ان ان  و 
در سخنرانى هايش در نيويورک به شكلى از اشكال 
روزنامه ى  خبرنگار  به  كه  زد  را  حرفهائى  همان 
به  واكنش  در  آمريكا  بود.  زده  تايمز  آنجلس  لس 
مواضع رئيس جمهور ايران  به «شوراى ايرانيان و 
آمريكائيان» به رياست هوشنگ امير احمدى اجازه 

داده است تا در ايران دفترى باز كند.

ارتباط  ايجاد  به  پايه ئى  داليل  به  ايران  بورژوازى 
عضوى  به  شدن  تبديل  طريق  اين  از  و  آمريكا  با 
رژيم  دارد.  احتياج  جهانى  بازار  در  شده   پذيرفته 
جمهورى اسالمى نيز بدون ايجاد اين رابطه بقايش 
تضمين شده نيست. اينها پايه ئى ترين داليل سخنان 
آن  پشت  سوداهاى  و  سات  و  آنچنانى  مواضعى  و 

هستند. آنچه به ما مردم مربوط مى شود اينست: 
اين جرثومه هاى ارتجاع چه با هم باشند و چه عليه 
هم، دود روابطشان به چشم ما مى رود. پس ما در 
مسير مبارزه ى ضد رژيمى و ضد سرمايه دارى خود 
بايد آنها و اعمال و گفتارشان را زير ذره بين بگيريم 
تا دريابيم كه از كدام طرف  زير ضربشان بگيريم و 
مبارزه ى خود را تقويت نمائيم. طبعا در اين مبارزه 
بايد  تشكل هايشان  و  آن  فعاالن  كارگرى،  جنبش 

نقش رهبرى و كليدى را بازى كنند.
                        15 اكتبر 2008

(1) عالقمندان براى بدست آوردن اطالعات بيشتر 
در اينمورد ميتوانند در جستجوگر گوگل بنويسند:

.Gordon Brown’s rescue package
نيز  و  گوناگون  گزارشات  اساس  بر  مكالمات   (2)
روز  در  دانلوپ   مايكل  كه  شده اند  تنظيم  مقاله ئى 

11 اكتبر روى سايت هرالدنت   گذاشت.
Heraldnet
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مدعى  اسالمى  جمهورى  مقامات  برخى  حاليكه  در 
ايران  اقتصاد  بر  تاثيرى  جهانى  بحران  كه  بودند 
نخواهد داشت، اما آمارهاى ارائه شده از سوى برخى 
ديگر از مقامات رژيم به وضوح تاثيرات اين بحران 
بر اوضاع اقتصادى و اجتماعى جامعه ايران را نشان 

مى دهد.
در  اسالمى  جمهورى  دولت  رئيس  نژاد،  احمدى 
كرده  بينى  پيش  قبل  ماه   3 يعنى  جارى  سال  تيرماه 
هر  در  دالر  از 100  تر  پائين  به  نفت  قيمت  كه  بود 
كه  كاركردهايى  بود  گفته  و  رسيد  نخواهد  بشكه 
امكان كاهش توليد نفت را دارند در آينده اى نزديك 
توان چنين كارى را نخواهند داشت، اما قيمت نفت 
در همين مدت تحت تاثير بحران مالى از 147 دالر 
در هر بشكه به كمتر از 70 دالر در روز چهارشنبه 1 

آبان ماه كاهش يافته است. 
همزمان نيز محمود بهمنى، رييس كل بانك مركزى، 
ايران هفته گذشته در دومين همايش خدمات بانكى و 
صادرات ضمن هشدار درباره پيامدهاى بحران مالى 
بر اقتصاد ايران، گفته بود كه در صورت ادامه روند 
كاهش قيمت نفت 54 ميليارد دالر از درآمدهاى پيش 

بينى شده دولت محقق نخواهد شد.
پيش از اظهارات رئيس كل بانك مركزى، غالمحسين 
نوذرى، وزير نفت جمهورى اسالمى نيز اعالم كرده 
بود كه پايين آمدن بهاى نفت به سرمايه گذارى در 
ممبينى  مهدى  و  زند  مى  ضربه  نفت   توليد  بخش 
معاون بودجه برنامه ريزى و نظارت راهبردى دولت 
محمود احمدى نژاد هم تاكيد كرده بود كه در حال 
حاضر بدون احتساب بودجه بنزين دولت با كسرى 
بودجه حدود 7 ميليارد دالرى روبرو است. اما كاظم 
دلخوش، عضو كميسيون اقتصادى مجلس، نيز گفته 
و  آموزش  بخش  در  فقط  بودجه  كسرى  كه  است 
است.   تومان  ميليارد  هزار   6 حدود  رقمى  پرورش 
بنابراين  به نظر نمى رسد رقم اعالم شده از سوى 
عضو  يك  قادرى،  جعفر  و  باشد  واقعى  دولت 
كسرى  ميزان  نيز  مجلس  بودجه  و  برنامه  كميسيون 
بودجه در بخش بهداشت را 2 هزار ميليارد و كسرى 
تومان  ميليارد  هزار  حدود 4  را  نيرو  وزارت  بودجه 

اعالم كرده است.
امور  و  كار  وزير  جهرمى،  محمد  ديگر  سوى  از 
اجتماعى، جمهورى اسالمى نيز اعالم كرده است كه 
تنها در 6 ماهه نخست سال جارى بيش از 250 هزار 

نفر بر آمار بيكاران ايران افزوده شده است.
وزير كار و امور اجتماعى همچنين آمار بيكاران در 
ايران را حدود 2 ميليون و 600 هزار نفر اعالم كرده 
در  امسال  را  بيكارى  نرخ  بتوانيم  اگر  است،  گفته  و 
كشور ثابت نگه داريم، كار بزرگى انجام داده ايم. اما 
تامين  سازمان  در  كارگران  نماينده  نيا،  دهقان  على 
ايران  در  بيكاران  موجود  آمار  درمورد  اجتماعى، 
مى گويد آمار دقيقى در اين خصوص وجود ندارد، 
زيرا بين 65 تا 70 درصد كارگران شاغل در كارخانه ها، 
قراردادى هستند و به طور معمول، پس از پايان اين 

قراردادهاى چند ماهه، قرارداد جديد امضا مى شود 
و يا نمى شود. آن دسته از كارگرانى كه نمى توانند 
قرارداد جديدى با كارفرماى خود ببندند، به بيكاران 
كشور اضافه مى شوند كه بر همين اساس، مى توان 
اطمينان داشت كه در شش ماه نخست سال جارى، 

بيش از 250 هزار نفر در كشور بيكار شده اند. 
گفتنى است كه بر اساس آمارهاى دولتى، حدود 85 
دست  به  نفت  فروش  طريق  از  ايران  درآمد  درصد 
مى آيد و باتوجه به افزايش ميزان واردات كاال امكان 
جبران كمبود بودجه و بهبود وضعيت اقتصادى براى 

دولت احمدى نژاد كار بسيار دشوارى خواهد بود.
عليرغم  اخير  سال هاى  در  اسالمى  جمهورى  رژيم 
درآمدهاى هنگفتى كه از محل فروش نفت نصيبش 
امور  صرف  را  ايران  بودجه  از  اعظمى  بخش  شده، 
دفاعى و تسليحاتى، برنامه هسته اى و تامين نيازهاى 
تورم  نرخ  و  كرده  پاسداران  سپاه  خارجى  و  داخلى 
در ايران نيز اكنون به حدود 30 درصد رسيده است. 
زبان  از  كه  ها  واقعيت  اين  همه  به  توجه  با  اكنون 
اعتراف  بدانها  نيز  اسالمى  جمهورى  مسئولين  خود 
مى شود، بايد از اين آقايان پرسيد: چگونه است كه 
مورد  در  كارشناسانه  اصطالح  به  افاضات  اينگونه 
زبانتان  بر  ايران  اقتصاد  بر  جهانى  بحران  تاثير  عدم 
جارى مى شود؟ اقتصاد ايران پيش از اين بحران نيز 
اقتصادى بيمار و بحران زده بود. اين بحران جهانى 
به  تواند  نمى  ديگر  كه  داد  خواهد  نشان  رژيم  به 
دستگاههاى  خرج  را  نفت  بادآورده  درآمد  سادگى 
نظامى و امنيتى و سيستم هاى سركوبگر و تروريستى 
خود كند. اما آنها براى سرپا نگه داشتن دم و دستگاه 
دارند.  حياتى  نياز  سيستم  اين  به  خود  مردمى  ضد 
راهى كه براى پر كردن كمبود خود در اين زمينه به 
و  معيشت  سطح  به  حمله  رفت،  خواهند  آن  سراغ 
گذران توده هاى فقير و كم درآمد اين كشور است. 
آنها در پى اين سياست ضد مردمى فعاليت هاى غير 
موجبات  نتيجه  در  و  دهند  مى  افزايش  را  مستقيم 
مى  فراهم  را  مردم  نياز  مورد  كاالهاى  بيشتر  گرانى 
بيشتر  چاپ  يعنى  نقدينگى  افزايش  با  آنها  آورند. 
كشور  رايج  پول  ارزش  پشتوانه  بدون  اسكناس هاى 
حقوق  درآمد  عمال  نتيجه  در  و  مى آورند  پايين  را 
بگيران كشور را تقليل مى دهند. آنها بنگاههاى دولتى 
خواهند  تعطيل  نبودن  سودآور  دليل  به  را  بيشترى 
شاغل  كارگران  از  بيشترى  شمار  نتيجه  در  و  كرد 
اقتصاد  وضعيت  اين  رانند.  مى  بيكاران  صف  به  را 
با  تكليف  تعين  كرد.  خواهد  بيمارتر  را  ايران  بيمار 
اين وضعيت و مقابله با رژيمى كه مسبب همه اين 
فالكت و سيه روزى است، امرى امكان پذير است 
و در گرو تحرک جنبش هاى اجتماعى پيشرو و در 
راس آنها جنبش كارگرى ايران قرار دارد. باشد كه 
بحران اقتصادى طاليه دار و سرآغاز بحران انقالبى 

در اين كشور باشد.

سرانجام پس از كشمكش و اختالف كشورهاى 
مالى،  بحران  با  مقابله  چگونگى  سر  بر  اروپايى 
چندين كشور اروپايى نيز طرح نجات مشابه با 
طرح دولت جورج بوش را در دستور كار خود 

قرار دادند.
بر اساس اين طرح در مجموع دولت آلمان 500 
هلند  يورو،  ميليارد   360 فرانسه  يورو،  ميليارد 
200 ميليارد يورو و بريتانيا 63 ميليارد دالر براى 

مقابله با بحران مالى اختصاص داده اند.
طرح  اجراى  قبل  روز   10 از  نيز  آمريكا  دولت 
700 ميليارد دالرى نجات مالى را آغاز كرده و از 
روز چهارشنبه 14 اكتبر 250 ميليارد دالر از اين 
خصوصى  بانك هاى  سهام  خريد  براى  بودجه 

اختصاص يافت.
به دنبال اين اقدامات ارزش سهام در بازارهاى 
بازار  در  و  درصد   11 تا   8 بين  اروپا  مالى 
يافتند  افزايش  درصد   9 از  بيش  نيز  نيويورک 
با  نيويورک  بازار  نفت در  قيمت  نيز  همزمان  و 
هر  در  سنت  و 75  دالر  به 80  افزايش  دالر   3
بشكه رسيده است. در كنار انتشار  اخبار مربوط 
گزارش  هفته   همين  در  جهانى  مالى  بحران  به 
كه  جهان»  در  گرسنگى  رفع  به  «كمك  سازمان 

مقر آن در آلمان قرار دارد، نيز انتشار يافت.
از  نفر  ميليارد   1 حدود  گزارش،  اين  اساس  بر 
سازمان  برند.  مى  رنج  گرسنگى  از  جهان  مردم 
«كمك به رفع گرسنگى در جهان» در بخشى از 
گزارش خود آورده است: شمار انسان هايى كه 
از گرسنگى رنج مى برند از 848 ميليون نفر در 
 2006 سال  در  نفر  ميليون   923 به   2002 سال 
افزايش يافته و باال رفتن قيمت مواد غذايى اين 

وضعيت بحرانى را حاد تر كرده است.
رئيس  سازمان كمك به رفع گرسنگى در جهان 
يك  تقريبًا  وجود  گويد:  مى  خصوص  اين  در 
ميليارد انسان گرسنه در بيش از 33 كشور جهان 

براى بشريت شرم آور است.
در  جهان»  در  گرسنگى  رفع  به  «كمك  سازمان 
بخش ديگرى از گزارش خود آورده است: 700 
نجات  براى  آمريكا  دولت  كه  دالرى  ميليارد 
با  برابر  داده  اختصاص  كشور  اين  بانك هاى 
مجموع كل كمك هاى 22 كشور صنعتى جهان 
در 10 سال گذشته براى كمك به كشورهاى فقير 
است. بگذريم از اينكه بخش بيشتر اين باصطالح 
كمك ها  تحت شرايطى صورت گرفته است كه 
بانك جهانى و صندوق بين المللى پول به اين 
كشورها ديكته كرده اند. اغلب اين كمك ها نه 
تنها نقشى در كاهش فقر نداشته اند بلكه عمال 
شبكه اى از مفت خورانى را كه در اين كشورها 
و  مالى  فساد  نموده،  تقويت  كنند  مى  حكومت 

ادارى را گسترش داده و عمال فقر در 

تاثيرات بحران جهانى 
بر وضعيت اقتصادى و اجتماعى ايران

رابطه فقر و تالش 
كشورهاى ثروتمند براى 
مقابله با بحران مالى

نيمه دوم مهر 1387- نيمه دوم اكتبر 2008
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انتخابات اساسنامه و اعضاى هيئت مديره سنديكاى 
شركت نيشكر هفت تپه

صبح روز چهارشنبه يكم آبان ماه 1378 كارگران در حالى كه خود را براى شركت در انتخابات آماده 
مى كردند با بخش نامه مسئولين كارخانه كه آنان را از شركت در انتخابات منع مى كرد و انتخابات را 

منوط به دستور و اجازه اداره كار مى دانست مواجه شدند.
انتخابات در ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 12 ادامه داشت. در كنار هر صندوق چهار ناظر از بخش 
كشاورزى و كارخانه حضور داشتند و پس از آن صندوق ها به مكانى ديگر منتقل و توسط ناظرين 

شمارش شد.
الزم به ذكر است با وجود مدت كم براى راى گيرى (حدود چهار ساعت) و موانع ايجاد شده و جو 

موجود در كارخانه بيش از هزار نفر از كارگران در اين راى گيرى شركت كردند.
در طى مدت راى گيرى نيروهاى امنيتى حضور پر رنگى داشتند اما برخورد خاصى صورت نگرفت.

در اين انتخابات اعضاى هيئت مديره به شرح ذيل انتخاب شدند:
1 . فريدون نيكو فرد 919 راى 2. نجات دهلى 667 راى 3. على نجاتى 578 راى 4. رحيم بسحاق 
540 راى 5. جليل احمدى 398 راى 6. على شريفى 394 راى 7. رضا رخشان 352 راى 8. محمد 

حيدرى مهر 302 راى 9. قربان على پور 284 راى
با پيگيرى ها و تالش كارگران انتخابات با نظم كامل و عادالنه برگزار شد.

گزارش تكميلى و اسامى اعضاى البدل به زودى اعالم خواهد شد.
هيئت موسس سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه

چهارشنبه يكم آبان ماه 1387

اين كشورها را دامن زده اند.
در  گرسنگى  رفع  به  كمك  سازمان  رئيس  
كه  بانك ها،  اخير  بحران  به  اشاره  با  جهان 
مى گويد:  بودند،  مقصر  آن  آمدن  بوجود  در  خود 
اين يك ميليارد انسان برخالف بانك ها در وضعيت 

اسفبارى كه دچار آن اند، مقصر نيستند.
كشاورزى  و  خوابار  سازمان  رئيس  گراسيانو،  ژوزه 
سازمان ملل متحد موسم به (فائو) نيز مى گويد، پولى 
كه دولت بوش براى نجات بانك ها اختصاص داده 
است 20 برابر بيش از مبلغى است كه مى توان با آن 

گرسنگى را در جهان از بين برد.
گرسنگى  رفع  به  كمك  آلمانى  سازمان  گزارش  در 
در جهان آمده است: از سال 1990 در برخى مناطق 
جهان، پيش از همه در جنوب و جنوب شرق آسيا، در 
خاورميانه و شمال آفريقا، همچنين در آمريكاى التين 
و كارائيب، در مجموع پيشرفت آهسته اى در مبارزه 
با گرسنگى ديده مى شود، با اين حال، شمار گرسنگان 
آفريقا  جنوب  در  باالست.  همچنان  آسيا  جنوب  در 
نيز وضعيت به همين ترتيب حاد است. وخيم ترين 
وضعيت در كشورهاى جمهورى دموكراتيك كنگو، 

اريتره، بروندى، نيجر و سيرالئون حاكم است.
اين  مردمان  براى  غذايى  مواد  قيمت  مدام  افزايش 
سئوتغذيه اند،  يا  كامل  گرسنگى  دچار  كه  كشورها 
تهديد جدى ايجاد كرده است. گزارش سازمان كمك 
به رفع گرسنگى مى گويد، مردمى كه پيش از اين نيز 
قادر به تغذيه كافى و سالم خود نبودند، با افزايش 
قيمت هاى جهانى مواد غذايى، بيش از پيش در تنگنا 

قرار گرفته اند.
براى  تنها  كه  است  آمده  گزارش  اين  پايان  در 
قبل،  سال   4 به  گرسنگى  وضعيت  بازگرداندن 
كشورهاى فقير ساالنه  به 14 ميليارد دالر نياز دارند، 
اما كشورهاى ثروتمند از عمل به تعهدات خود براى 

مبارزه با فقر و گرسنگى سر باز مى زنند.
كشور ايران ازجمله مناطقى از دنيا است كه در آن بيش 
از 50 درصد مردم آن زير خط فقر زندگى مى كنند. 
خوابيده  طبيعى  ثروت  از  دريايى  بر  كه  كشورى 
هوايى  و  آب  تنوع  بيشترين  از  كه  كشورى  است، 
برخوردار  كشاورزى  غذايى  محصوالت  توليد  براى 
دريايى  غذايى  منابع  بيشترين  به  كه  كشورى  است، 
انسان  ميليون ها  كشورى  چنين  در  دارد،  دسترسى 
شب را گرسنه سر بر بالين مى نهند. چنين شرايطى 
چه در سطح ايران و چه در سطح جهانى محصول 
نظامى است كه در آن انگيزه توليد نه تامين نيازهاى 
قبال  در  كه  نظامى  است.  سود  كسب  بلكه  انسانى 
پديده غير انسانى گرسنگى هيچ مسئوليتى نمى پذيرد 
اما حاضر است ميلياردها دالر از سفره بى رونق اقشار 
تهى دست و كارگر و زحمتكش بربايد و به عنوان 

گشاد  جيب  به  سوبسيد 
كند.  سرازير  دارها  بانك 
شايسته  گنديده  نظام  اين 
انسان عصر ما نيست عمر 
آن مدتها است به سر آمده 
بگور  در  بايستى  است. 

سپردن آن تعجيل كرد.

اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى 
ايجاد  به  كمك  براى  هماهنگى  كميته  و  تهران 
اى  جداگانه  پيام هاى  در  كارگرى  هاى  تشكل 
تشكيل سنديكاى  شركت نيشكر هفت تپه را به 

كارگران اين شركت تبريك گفته اند.
كارگران  سنديكاى  تبريك  پيام  از  بخشى  در 
خبر  است:  آمده  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت 
سنديكاى  عمومى  مجمع  برگزارى  بخش  مسرت 
كارگران نيشكر هفت تپه تمامى كارگران ايران و 
شركت  كارگران  سنديكاى  نمود.  شاد  را  جهان 
واحد اتوبوسرانى تهران و حومه انتخاب اعضاى 
هيئت مديره سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه 
منتخبين  و  سخت كوش  كارگران  تمامى  به  را 
كارگران هفت تپه تبريك گفته و توفيق در راهشان 

را آرزومند است.
ايجاد تشكل هاى  به  كمك  براى  هماهنگى  كميته 
نيشكر  كارگران  به  خطاب  پيامى  در  كارگرى 

هفت تپه آورده است: روز چهارشنبه 1 آبان ماه، 
تپه،  هفت  نيشكر  شركت   سنديكاى  انتخابات 
بخشهاى  از  كارگران  مطلق  اكثريت  شركت  با 

كشاورزى و توليد با موفقيت برگزار شد.
اشتياق  سراسر  تپه  هفت  نيشكر  كارخانه  فضاى 
براى برگزارى اين انتخابات پر شور بود .كارگران 
اين واحد توليدى باالخره و پس از ماه ها مبارزات 
مديريت  مكرر  تهديدات  رغم  به  ناپذير  خستگى 
ارعاب   و  تهديد  همچنين  و  كارخانه  حراست  و 
چنين  تشكيل   از  را  آنان  كه  امنيتى  نهاد هاى 
تولد  شيرين  طعم  بودند،  داشته  برحذر  تشكلى 

تشكل مستقل خويش را چشيدند. 
ما اعضاى كميته هماهنگى اين پيروزى بزرگ را به 
كارگران هفت تپه و فعالين جنبش كارگرى تبريك 
جنبش  پيش  از  بيش  سرفرازى  آرزومند  و  گفته 

كارگرى در عرصه مبارزات كارگرى هستيم.

پيام تبريك سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران 
و كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى 

به كارگران نيشكر هفت تپه

نيمه دوم مهر 1387- نيمه دوم اكتبر 2008

شماره 2 بسوى سوسياليسم 
در 163 صفحه  به سردبيرى صالح مازوجى  منتشر شد.

 
در اين شماره بس.ى سوسياليسم «گزارش سياسى كميته مركزى 
به  «نگاهى  عناوين  تحت  مطالبى  و  سيزدهم»  كنگره  به  له  كومه 
«اعالم  رها»،  زن  «الگو   ، دانشجويى»  جنبش  تجارب  و  وقايع 
گرديده  درج  سوسياليسم»  از  «دفاع  و  كومه له»  بنام  فراكسيون 

است.
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در شرايط امروز كه زندگى، كار و معيشت كارگران 
نه فقط در ايران بلكه در سطح جهان مورد تعرض 
سرمايه داران و دولت هاى سرمايه دارى قرار گرفته 
كه  انقالبى  اكتبر،  انقالب  گراميداشت  و  ياد  است، 
و  مجدد  تاكيد  داد،  روى  روسيه  در  پيش  سال   91
بطور  امروز  بشر  كه  است  دورنمايى  و  افق  يادآور 
دارد.  نياز  آن  به  اخص  بطور  كارگر  انسان  و  عام 
و  استراتژى  آن  سوسياليستى  افق  و  سوسياليسم 
مصيبت هاى  تمام  از  را  انسان  كه  است  دورنمايى 
كنونى سرمايه وسرمايه دارى مى رهاند و انسان  چند 

قدم اساسى به رهايى واقعى به زندگى به 
معناى واقعى انسانى و به دنياى كه ديگر 
استثمار نه فقط انسان از انسان، بلكه حتى 
استثمار انسان از حيوانات و طبيعت هم به 
مقوالت بيگانه اى تبديل مى شوند، نزديك 

مى شود. 
ادامه  در  چند  هر   1917 اكتبر  انقالب 
برسد  خود  اهداف  به  نتوانست  خودش 
اما  انجاميد،  شكست  به  بعد  سالها  و 
طبقه  سياسى  حاكميت  سال هاى  همان  
كارگر و بلشويك ها حاوى چنان تجارب 
ارزشمندى است كه امروز نيز جنبش طبقه 

سطح  در  و  عام  بطور  كمونيستى  جنبش  و  كارگر 
سراسرى به بازخوانى و كنكاش در مورد آن احتياج 
طبقه  به  كه  است  انقالبى  آن  اكتبر  انقالب  دارند. 
دارى  سرمايه  نظام  تحت  ستمديده  انسان  و  كارگر 
جامعه  براى  روشن  دورنماى  و  سوسياليستى  افق 

بشرى نشان مى دهد. 
در يك مقايسه ساده بين ايران و روسيه از دو شرايط 
در  روسيه   پيش  سال  نود  و  ايران  امروز  مختلف 
امروز   اجتماعى  و  اقتصادى  شرايط  كه  مى يابيم 
بمراتب  روسيه  گذشته  قرن  يك  نسبت  به  ايران 
تكامل يافته تر و پيشرفته تر  است. در زمان انقالب 
دهقانان  را  روسيه  اهالى  از  درصد  حدود 80  اكتبر 
و روستائيان تشكيل مى دادند، حال اينكه بر اساس 
جمعيت   1385 سال  در  ايران  دولتى  رسمى  آمار 
ايران  بالغ بر 70 ميليون است كه از اين تعداد 68،5 
درصد آن در 1015 نقطه شهرى و 31،5 درصد از 
اهالى در مناطق روستايى ساكن هستند. معانى اين 
دو  اجتماعى  تفاوت هاى  بر  كه  است  اين  مقايسه 
اين  بر  و  شود  اشاره  كشور  دو  بين  مختلف  زمان 
نكته تاكيد گردد كه اگر وقوع انقالب اكتبر در يك 
و  شرايط  بود،  پذير  امكان  روسيه  در  گذشته  قرن 
بمراتب  ايران  در  انقالبى  چنين   مادى  هاى  زمينه 
بمراتب  ايران  شهرى  جمعيت  است.  تر  فراهم 
كه   هم  تعدادى  حتى  و  روستائيان  اهالى  از  بزرگتر 
جزو طبقه كارگر ايران  محسوب مى شوند بمراتب 
بگيران  مزد  تمام  رابطه  اين  در  اگر  هستند.  بزرگتر 
قاطع  اكثريت  ايران  كارگر  طبقه  آوريم  بحساب  را 

جامعه ايران را تشكيل مى دهد. 
اينجا لحظاتى از پروسه انقالب از فوريه تا اكتبر را 
به اين دليل برجسته مى شوند كه در پرتو آن بتوان  

به نتايجى دست يافت. 
ترتسكى در كتاب تاريخ انقالب روسيه مى نويسد 
“روز  پرچم  زير  فوريه،  پنجم  و  بيست  «روز  كه: 
زن”، قيام كارگران پتروگراد، كه از دير باز موعدش 
سر رسيده  و از دير باز فرو خورده شده بود، آغاز 
سه  ظرف  بود.  اعتصاب  قيام  گام  نخستين  گرديد. 
روز، اعتصاب وسعت گرفت و عمال جنبه عمومى 
يافت... .»  قيامى كه منجر به 
واژگونى تزاريسم در روسيه 
شد، با اعتصاب زنان شروع 
سرنوشتى  از  هيچكس  شد. 
انتظارش  اعتصاب  آن  كه 
حداقل  يا  مطلع  مى كشيد  را 
مطمئن نبود. احزاب سياسى 
بلشويك  حزب  جمله  از  و 
زنان  اعتصاب  اعالم  روز 
سوم  و  بيست  در  كه  كارگر 
مناسبى  زمان  را  بود  فوريه 
تشخيص نداده بودند. اما در 
از  كه   مى شوند  مجبور  اكراه  با  اعتصاب  دوم  روز 
رفته  اعتصاب  كنند.  حمايت  كارگر  زنان  اعتصاب 
رفته وسعت پيدا مى كند و ساير مراكز كارگرى در 
پتروگراد را در هم بر مى گيرد. تقابل توده هاى كارگر 
و نيروهاى مسلح تزارى (ارتش و قزاق ها) لحظه به 
لحظه تشديد مى گردد. تظاهرات هاى بزرگ در شهر 
راه مى افتد. تظاهركنندگان شعارهاى «عليه جنگ» و 
«عليه استبداد» و «براى نان» حمل مى كنند. سلطنت 
فرمان مى دهد: «دشمن را به گلوله ببنديد» كارگران 
فرياد مى زنند «برادران و خواهران خود را نكشيد» 
و به اين اكتفا نمى كنند و مى گويند«به ما بپيونديد» 
... مردم متقاعد شده اند كه انقالب آغاز شده است، 
كه پيروزى با توده هاست، كه مقامات حكومت از 
سركوب جنبش عاجزند، زيرا ارتش در كنار جنبش 
قرار گرفته است... ( به نقل از تاريخ انقالب روسيه، 

اثر تروتسكى) 
از  بلشويك  حزب  و  وقت  سياسى  احزاب  نتيجه: 
زنان  اعتصاب  كه  نمى كردند  تصور  اوايل  همان 
وسيع تر  جنبش  به  و  عمومى  اعتصاب  به  كارگر 
توده اى و سپس به قيام عليه تزاريسم و  سقوط آن 

منجر مى گردد.
بر  تزارى  سلطنت  عليه  فوريه  پيروزمندانه  قيام 
بحران  از  آمده  بوجود  زمينه  و  مادى  شرايط  متن 
بر  داد.  رخ  بيستم  قرن  اوايل  در  سرمايه دارى 
اعتراض  «فقر»،  «استبداد»،  ويرانگر»،  «جنگ  زمينه 
رژيم  عليه  و  موجود  وضع  عليه  نارضايتى  و 
جنبش  يابد.  مى  نفوذ  جامعه  اعماق  تا  خودكامه 

شعارهاى  در  ساده اى  بصورت  خودبخودى 
مى يابند.  تبلور  «صلح»  و  «نان»  براى  چون 
حزب بلشويك عليرغم اينكه در مقابل اين وضعيت 
فراخوان  براى  را  شرايط  هنوز  اما  دارد  برنامه 
اينكه  عليرغم  نمى داند.  رسيده  و  كامل  اعتصاب 
جنبش  شكست  از  واهمه  بدليل  بلشويك  حزب 
اوليه فوريه نسبت به فراخوان اعتصاب كارگران زن 
مردد است، اما با آن مخالفت نمى كند و با اندازه اى 
جنبش  و  اعتصاب  ابتدا،  در  پراگماتيستى  برخورد 

تودهاى را همراهى مى كند. 
تزار از اريكه قدرت ساقط مى شود و احزاب بورژوا 
جمهورى  اعالم  انقالبى،  اوضاع  بر  تسلط  براى 
تشكيل  زمينه  در  هاى  وعده  و  كرده  دمكراتيك 
تقسيم  و  جنگ  پايان  و  آزادى  موسسان،  مجلس 

اراضى مالكان به دهقانان  مى دهند. 
انقالب اكتبر هشت ماه بعد از انقالب فوريه روى 
مى دهد. در آن  فاصله قدرت دوفاكتوى در روسيه 
به  بورژوازى  دولت  سويى  از  است.  بوده  حاكم 
رياست كرنسكى و از سوى ديگر شوراهاى كارگران 
اند.  مى كرده  قدرت  اعمال  كارخانه،  كميته هاى  و 
كشمكش طبقاتى بصورت حادى ادامه پيدا مى كند. 
احزاب بورژوازى ناتوان از عملى كردن وعده هاى 
شوراها  در  نفوذ  كاهش  با  بتدريج  بودند،  داده  كه 
شوراها  در  كه  بلشويك  حزب  و  مى شوند  مواجه 
و  نيازها  درست  تشخيص  با  توانست  بود  اقليت 
مطالبات توده ها و همچنين اتخاذ سياست درست 
در راستاى منافع كارگران و دهقانان، به اكثريت در 
شوراها تبديل شود: « همه قدرت به شوراها». جالب 
اينست كه بلشويكها زمانى اين شعار را برافراشتند 
موقعيت  آن  و  بودند  شوراها  در  اقليتى  هنوز  كه 
مستحكمى كه بعدها بدست آوردند را تا آن موقع 

كسب نكرده بودند.
توزيع»،  و  توليد  بر  كارگرى  «كنترل  خواست هاى 
«صلح»، « نان» و « زمين براى آنانكه كه روى آن كار 
مى كنند» ، بيان ساده افق و استراتژى نوينى بود كه 
بشارت دهنده  دنياى نو، زندگى نو و انسانى براى 
رسيده   لب  به  جان  به  و  ستمديده  انسان  ميليون ها 
و واژگونى نظم كهن و خود كامه تزارى و مالكان 
طبقه  با  نوين  بشارت  اين  افتخار  بود.   آشام  خون 
بلشويك  حزب  و  شوراها  در  متشكل  آگاه  كارگر 

بود. 
در بيست و پنج اكتبر دولت موقت كرنسكى سقوط 
مى كند و انقالب اكتبر بدون خونريزى و در نتيجه 
تصميمات كميته مركزى حزب بلشويك و شوراى 

كارگران پتروگراد پيروزمندانه  اعالم مى شود. 
دنيا  كه  روزى  ده  مشهورش«  كتاب  در  ريد  جان 
لوناچارسكى  و  كامنف  به  مراجعه  با  لرزاند»   را 

به  پتروگراد،  شوراى  جلسه  پايان  از  بعد 
شده   تصويب  شورا  در  كه  قطعنامه اى 

در گراميداشت انقالب اكتبر 1917
بهروز ناصرى
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اشاره مى كند: 

«... شوراى نمايندگان كارگران و سربازان 
و  پرولتاريا  پيروزمند  انقالب  پتروگراد 
پادگان پتروگراد را تبريك مى گويد. شورا به ويژه 
آن همبستگى، تشكل، انضباط و آن اتحاد كاملى را 
پيروزمندى  لحاظ  از  كه  قيام-  اين  در  ها  توده  كه 
بدون خونريزى استثنايى بوده است- از خود نشان 
اطمينان  ابراز  شورا  مى سازد.  نشان  خاطر  دادند 
كه  دهقانى  كارگرى-  دولت  كه  كند  مى  تزلزل  بى 
انقالب در هيئت حكومت شوروى تاسيس خواهد 
را  تهيدست  دهقانى  توده هاى  تمام  حمايت  كرد، 
براى پرولتارياى شهرى تامين خواهد نمود، و اين 
دولت با استوارى به سوى سوسياليسم پيش خواهد 
رفت كه يگانه وسيله نجات كشور از فالكت ها و 

مصيبت هاى بى مانند جنگ مى باشد.
به  درنگ  بى  دهقانى،  كارگرى-  نوين  «دولت 
عادالنه  و  دمكراتيك  صلح  رزمنده،  خلق هاى  تمام 
پيشنهاد خواهد كرد. اين دولت بى درنگ مالكيت 
دهقانان  به  را  زمين  و  ملغى  زمين  بر  را  مالكان 
واگذار خواهد كرد. او نظارت كارگرى را بر توليد 
و توزيع فرآورده ها برقرار كرده و كنترل همه خلقى 
را بر بانك ها، ضمن تبديل تمام آنها به يك بانك 
است  معتقد  «شورا  ساخت».  خواهد  مستقر  واحد، 
كه پرولتارياى كشورهاى اروپاى غربى ما را يارى 
خواهند كرد تا امر سوسياليسم را به پيروزى كامل 

و استوار  برسانيم.»
 

در همين رابطه طرح چند نكته مهم ضروريست: 
1. انقالب اكتبر، انقالبى بدون خونريزى بود. براى 
كارگران،  تنها  نه  اكتبر  انقالب  رساندن  پيروزى  به 
پادگان  مثال  اگر  داشتند.  شركت  هم  سربازان  بلكه 
و  نمى كرد  دفاع  كارگران  شوراى  از  پتروگراد 
همبستگى خود را با آن اعالم نمى داشت، آيا طبقه 
مى توانستند  راحتى  همان  به  بلشويك ها  و  كارگر 

حكومت موقت را ساقط كنند؟؟ 
وضع  به  اعتراض  صدد  در  كارگر  هاى  توده  وقتى 
موجود خواهان ساقط كردن هيئت حاكمه بورژوازى 
مسلح  دندان  تا  حكومت  كه  است  طبيعى  گردند، 
سركوب آن جنبش اعتراضى و  بورژوازى درصدد 
يا حداقل خنثى كردن آن برآيد و با قرار وعده هاى 

اصالحاتى نيم بند، غائله برپا شده را فرو نشاند. 
تجربه انقالب اكتبر يكى از آن فاكت هايى است كه 
نشان مى دهد براى اينكه كارگران در قيامشان پيروز 
شوند، بايد تالش آگاهانه بخرج دهند تا ساير توده 
طبقه  به  وابسته  طبقاتى  نظر  از  اما  كارگر  غير  هاى 
كارگر را در آن قيام يا جنبش اعتراضى همراه كنند 
نمايند.  ضمانت  بيشتر  چه  هر  را  پيروزى  درجه  تا 
ابزار  از  يكى  ارتش  دستگاه  هرچند  المثل،  فى 
منافع  حفط  جهت  در  و  است  حاكم  دولت  مسلح 
مبارزه  و  اعتراض  سركوب  براى  و  داران  سرمايه 
دستگاه  همين  در  كه  سربازانى  ولى  مى رود،  بكار 
مشغول انجام وظيفه هستند، را اكثرا فرزندان همين 
مى دهند.  تشكيل  زحمتكش  و  كارگر  هاى  توده 
سركوبگرانه  دستورات  مقابل  در  سربازان  مقاومت 
كارگران،  با  آنان  همبستگى  اعالم  و  فرماندهانشان 
طبيعى است كه درصد پيروزى كارگران  در عمل 

مشخص را افزايش مى دهد و به همان اندازه شدت 
سركوب اعتراض با مشكل از درون دستگاه سركوب 

مواجه مى شود. 
2. مبتكر اصلى انقالب اكتبر، حزب بلشويك بود، 
بلكه  حزبى،  صرفا  نه  انقالبى  انقالب،  آن  ولى 
كارگران  شوراى  كه  كارگران  اجتماعى  انقالبى 
شوراى  اگر  داشت.   قرار  آن  راس  در  پتروگراد 
كارگران پتروگراد با تصميم لنين و بلشويك ها براى 
ادامه انقالب و يا كسب قدرت سياسى در 25 اكتبر 
1917 مخالفت مى كردند، چه بسا انقالب اكتبر به 

پيروزى نمى رسيد. 
با  سازش  بوسيله  نه  را  حاكمه  قدرت  بلشويكها   »
طبقات حاكمه و يا سازش با رهبران سياسى ديگر، 
قبضه  سابق،  دولتى  دستگاه  با  آشتى  طريق  از  نه  و 
متشكل  قهر  اعمال  راه  از  همچنين  آنها  كردند. 
اگر  نرسيدند.  هدف  اين  به  كوچك  دارودسته  يك 
توده هاى وسيع اهالى روسيه آماده قيام نبودند، آنها 

دچار شكست مى شدند...». 
و  افق  كه  كبير،  واقعى  معناى  به  اكتبر  انقالب   .3
نشان  و  گشود  بشريت  براى  را  وسيعى  دورنماى 
كامال  بنيادين  سطح  در  اجتماعى  تغييرات  كه  داد 
امكان پذير است، به شرط آنكه طبقه كارگر متشكل 

و متحد و آگاه  باشد. 
كارگران،  شوراهاى  حكومت  پيروزى  فرداى  در 
سربازان و دهقانان، دومين كنگره سراسرى شوراها 
صادر  زير  بقرار  روسيه  خلق هاى  حقوق  اعالميه 

كرد: 
حق  امسال  ژوئن  ماه  در  شوراها  كنگره  «اولين 
خلق هاى روسيه را به تعيين آزادنه سرنوشت خويش 
اعالم داشت. دومين كنگره شوراها در اكتبر امسال 
قاطع  را  روسيه  خلق هاى  نشدنى  استرداد  حق  اين 
تر و مشخص تر تصريح كرد. شوراى كميسرهاى 
تصميم  مذبور  هاى  كنگره  اراده  اجراء  در  خلق ها 
خويش  فعاليت  پايه  را  زيرين  هاى  اساس  گرفت 

درباره مسئله مليت هاى روسيه قرار دهد: 

1. برابرى و حق حاكميت خلقهاى روسيه
2. حق خلق هاى روسيه در تعيين آزادانه سرنوشت 

خويش تا حد جدايى و تشكيل دولت مستقل

 

محدوديت هاى  هرگونه امتياز و يا  3.الغاى تمام و 
مذهبى

4 . رشد آزادانه اقليت هاى ملى ساكن روسيه ... »
بدنبال اين قطعنامه است كه فنالند و اوكرائين اعالم 
استقالل مى كنند و در سيبيرى و قفقاز  حكومت هاى 
مستقل پيدا مى شوند.  حكومت كارگرى شوروى 
براى نيل به صلح دمكراتيك و پايان دادن به جنگ 
در پيامى به خلق ها و به دولت هاى در حال جنگ 
شرايط  دمكراتيك و در  عادالنه و  صلح  به  آنان را 

برابر فرا مى خواند. ...

از انقالب كبير اكتبر كه بعدها در بسرانجام  رسانيدن 
سال    91 ماند  ناكام  خود  استراتژى  و  اهداف 
مى گذرد. در اين تقريبا يك قرن تحوالت  زيادى 
بوقوع پيوسته است. بورژوازى تمام تالش خود را 
بخرج داد تا اين بزرگترين تحول قرن بيستم را با 

تحريف و مسخ   ارائه دهد. 
امروز و تقريبا يك قرن بعد از انقالب اكتبر، انسان 
بطور عام و طبقه كارگر بطور مشخص در يكى از  
نامطمئن ترين و مشقت بارترين دوران بسر مى برد. 
بورژوازى نه فقط در سطح كشورى، بلكه در سطح 
بين المللى با بحران و آينده بحرانى تر روبرو است. 
جنگ، بيكارى، فقر و ساير مصيبت هاى اجتماعى، 
تحت  را  انسان ها  زندگى  دهشتناک  كابوسى  مثل 
الشعاع قرار داده است.  راه برون رفت از اين نظام 
استثمار گر و جنايتكار و رسيدن به دنياى كه فقر 
و جنگ و بيكارى و بيزارى از زندگى به مقوالت 
بيگانه تبديل شده باشند، تنها در پرتو اتحاد، تشكل 
اجتماعى  انقالب  سپس  و  كارگر  طبقه  آگاهى  و 
است.   ممكن  ديگر  اكتبر  انقالب  تكرار  و  كارگران 
سياسى  قدرت  كسب  كه   داد  نشان  اكتبر  انقالب 
و  الزم  شرط  پايين-  از  كارگر-  هاى  توده  بوسيله 
ضرورى بوجود آوردن تغييرات اقتصادى و ساختن 

آلترناتيو اجتماعى ديگرى است. 
گرامى باد سالگرد انقالب اكتبر

22 اكتبر 2008 
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منظم  كمپين هاى  شاهد  آمريكا  مردم  ماههاست 
يا  جمهورى  رياست  انتخابات  اول  دور  برندگان 
بطور صحيح تر نامزدهاى برگزيده از سوى احزاب 
صاحب قدرت در اين كشور مى باشند. در ادامه اين 
مبارزات، به تاريخ هفتم اكتبر 2008 دومين مناظره 
حضور  با  تنسى  ايالت  در  كانديداتورها  تلويزيونى 
طرف)  (بى  غيرمتعهد  دهندگان  رأى  از  جمعى 
نفر  دو  هر  تلويزيونى  برنامه  آن  در  گرديد.  برگزار 
تعدادى  گفتند.  پاسخ  كنندگان  شركت  سئواالت  به 
پرسش هم از طريق اينترنت براى آنان ارسال شد 
باراک  بعد  روز  شش  دادند.  جواب  نيز  آنها  به  كه 
ايالت  در  كين  مك  جان  و  اوهايو  ايالت  در  اوباما 
ويرجينيا به تشريح طرح هاى خود كه عمدتًا حول 
كردند  مبادرت  مى زد  دور  جارى  اقتصادى  بحران 
و  سومين  اكتبر  پانزدهم  چهارشنبه  شب  باالخره  و 
آخرين مناظره اين دو شخص در برابر دوربين هاى 
تلويزيونى در النگ آيلند نيويورک به اتمام رسيد.  

در طول اين مدت اقتصاد، امنيت ملى، مسئله ايران، 
جنگ در عراق، تغييرات زيست محيطى، بهداشت و 
خدمات پزشكى، مهاجرت و سقط جنين محورهاى 
اصلى سخنرانى ها و مناظرات مك كين و اوباما بودند 
بدين  اى  حرفه  بسيار  بشكل  و  تمام،  تسلط  با  كه 
موضوعات پرداختند. در اين نوشته  به گوشه هايى 

از ديدگاه هاى آنها اشاره مى شود.  
اياالت  وسيع  مالى  بحران  به  توجه  با  امروزه   -
در  و  نيست  كشور  اين  به  مختص  تنها  كه  متحده 
اصل بحران سرمايه دارى جهانيست، بحث بر روى 
و  كشور  اين  در  فزاينده  تورم  مخصوصا  اقتصاد 
ارائه راهكارهاى پراگماتيستى در برون رفت از اين 
دهندگان  رأى  نزد  اى  ويژه  اهميت  دشوار  شرايط 
دارد. سناتور جان مك كين در اين ارتباط مى گويد: 
ماليات،  حداقل  سيستم  لغو  راه  از  تا  دارم  بنا  «من 
ميزان ماليات بر درآمد طبقه متوسط را كاهش دهم 
و همان برنامه تخفيف مالياتى جورج بوش را براى 
درآمدهاى باال بكار گيرم. در عين حال قصد دارم 
در  و  آورده  پائين  را  دولت  مورد  بى  هاى  هزينه 
كنم».  لحاظ  رفرم هائى  نيز  اجتماعى  خدمات  نظام 
دالر  ميليارد   52 كاهش  كين  مك  آخر  پيشنهاد 
بازنشستگان  به  رساندن  يارى  هدف  به  ماليات 
مى باشد. سناتور باراک اوباما برنامه خود را اينگونه 
تشريح مى كند: «بايد به خانواده هاى متوسط كه در 
اين دوره با افزايش نرخ كاالهاى ضرورى و انجماد 
دستمزد مواجه بوده اند يارى رساند، سيستم خدمات 
درمانى عمومى و آموزش و پرورش را اصالح كنيم 
و الزم است تا معاهدات تجارت آزاد بين آمريكا و 
كشورهاى همسايه را بازنگرى كرد». همچنين اوباما 
روز دوشنبه سيزدهم اكتبر در جمع هوادارانش در 
اوهايو از بانك ها درخواست كرد تا موقتًا از توقيف 
خانه هاى وام گيرندگان بدحساب دست بردارند. او 
در مناظره سوم خود پيشنهاد اختصاص 60 ميليارد 
دالر كمك به دولت هاى ايالتى را داد تا آنها با اين 

پول به ايجاد اشتغال همت گمارند.   

گيريهايى  موضع  گذشته  دهه  سه  در  همانگونه   -
اسرائيل  براى  اسالمى  جمهورى  خطر  با  رابطه  در 
انتخاباتى  مباحث  اهم   ايران از  هسته اى  مسئله  و 
نامزدهاى پيشين براى احراز مقام رياست جمهورى 
فهرست  در  مسائلى  چنين  نيز  اين دوره  در  بود. 
فعاليت هاى انتخاباتى مك كين و اوباما جاى گرفت. 
مك كين بر سياست تشديد فشار و مجازات هاى 
از  زيادترى  جمع  توسط  آنهم  اقتصادى  شديدتر 
او  كرد.  خواهد  تمركز  ايران  ضد  بر  غربى  ممالك 
در  نباشد  بخش  نتيجه  گزينه  اين  «چنانچه  گفت: 
ممانعت از  راستاى  نظامى در  ابزار  نياز از  صورت 
دستيابى ايران به سالح هسته اى استفاده مى كنيم». 
اوباما در سخنانش خود را طرفدار روش موسوم به 
و  مالقات  مدعى  و  ناميد  فردى  تعرضى  ديپلماسى 
گفتگو با رهبران ايران بدون هيچ پيش شرطى است. 
او بر اين باور است كه در صورت دادن مشوق هايى 
به رهبران ايران، احتمال دارد در رفتار سياسى آنان 

تغييراتى رخ دهد. 
با  ارتباط  در  اوباما  و  كين  مك  گفت  توان  نمى   -
با  اختالفى  چندان  داخلى  امنيت  تأمين  راه هاى 
قرار  اولويت  در  اوصاف  اين  با  ندارند،  همديگر 
آمريكا  شده  مرعوب  مردم  براى  قضيه  اين  داشتن 
باعث شده تا نقطه نظرات اين نامزدها بهم نزديك 
شيوه هاى  كاربرد  مخالف  كين  مك  هرچند  شود. 
غير انسانى و بيرحمانه از سوى دستگاه هاى امنيتى 
كشورش مى باشد، معهذا در طى شش سال اخير به 
لوايح دولت محافظه كار و نئوكان بوش رأى مثبت 
باالتر  بودجه  اختصاص  معتقد به  اوباما  داده است. 
به آن بخش هايى از امنيت ملى آمريكاست كه هنوز 
قانون  از  ايشان  هستند.  پذيرى  آسيب  معرض  در 
ميهن  مقررات  نام  به  بوش  جورج  دولت  مصوب 
پرستى كه پس از حمالت يازده سپتامبر در آمريكا 
به اجرا گذاشته شد، انتقاد كرده، اما در سال 2006 

به تمديد اجراى آن آرى گفت! 
از  يكى  عراق  در  جنگ  موضوع  به  پرداختن   -
داغ ترين مباحث تا اين زمان بوده است. مك كيِن 
وقتى  تا  كرده  اعالم  بارها  اشغال  تداوم  با  موافق 
عراق قادر به دفاع از خود نيست، سربازان آمريكا 
بايد در آنجا باقى بمانند. وى كه در مجلس سنا با 
به  بوش  جورج  نقشه  آخرين  از  بسيارى  حرارت 
آورد،  بعمل  حمايت  درعراق  نيرو  افزايش  هدف 
خروج آمريكا از عراق را در اوضاع فعلى برابر با به 
آشوب كشيده شدن منطقه مى داند. اوباماى مخالف 
با جنگ معتقد است عمليات نظامى گرفتارى كنونى 
از  پشتيبانى  ضمن  نامبرده  نمى كند.  حل  را  عراق 
طرح خروج مرحله اى سربازان، از دخالت سازمان 
ايجاد  در  منطقى  راهكار  يگانه  بعنوان  متحد  ملل 

آشتى ملى و حل بحران عراق نام برد. 
هشدارهاى  و  زيست  محيط  فعالين  فشار   -
و  دموكرات  كانديداهاى  محققين،  و  دانشمندان 
جمهورى خواه را ناگزير به دادن وعده هايى راجع 
زيست  محيط  تخريب  روند  ساختن  متوقف  به 

كرده است. مك كين با تأكيد بر واقعى بودن خطر 
تغييرات جوى و عوارض زيانبار آن از چين و هند 
توليد  كاهش  اللملى  بين  معاهدات  به  تا  خواست 
آمريكا  دولت  و  بپيوندند،  مضر  و  سمى  گازهاى 
را ملزم به تالش هايى در حل اين معضل جهانى 
توليد  از  درصد  كاهش 80  خواهان  نيز  اوباما  كرد. 
و  است   2050 سال  تا  آمريكا  اى  گلخانه  گازهاى 
نقش آمريكا را در رهبرى فعاليت هاى بين المللى 
مؤثر  جوى  تغييرات  عوارض  با  مقابله  راستاى  در 
دانست. او قول داد تا در يك پريود 10 ساله حدوداً 
پاک  هاى  انرژى  انواع  توليد  در  دالر  ميليارد   150

سرمايه گذارى كند. 
- مك كين با به رخ كشيدن تجربيات كارى خود و 
تمجيد از سوابق سرويس دهى خويش به نيروهاى 
نظامى،  خدمات پزشكى به پرسنل  بهبود  مسلح، و 
هواخواه دادن مشوق هاى مالياتى به مردم است تا 
از اين راه به استفاده از بيمه هاى پزشكى خصوصى 
ترغيب گردند! در ضديت با نظرات مك كين، اوباما 
خواهان آن است تا كل مردم آمريكا تحت پوشش 
اوباما  تفاسير  اين  با  گيرند.  قرار  درمانى  هاى  بيمه 
نمى خواهد داشتن بيمه را اجبارى كند مگر براى 
كودكان. اوباما معتقد است با اختصاص يارانه هاى 
دولتى بيشتر، پوشش بيمه هاى پزشكى خصوصى 
هم تقويت مى گردند. اوباما مدعيست در صورت 
كسب مقام رياست جمهورى اجازه نمى دهد بيمه 
كنندگان به خاطر قراردادهاى قبلى از ارائه خدمات 

جديد عدول كنند يا طفره روند. 
مهاجر  زيادى  شمار  رسمى  آمارهاى  طبق   -
غيرقانونى در اياالت متحده زندگى مى كنند كه اغلب 
از آمريكاى التين آمده اند. جمعيت عظيم مهاجرين 
غير قانونى، هيئت حاكمه را به چاره جويى واداشته 
است. مك كين جمهورى خواه و اوباماى دموكرات 
مشتركا خواستار كنترل شديد مرزها هستند با اين 
اليحه  مدافعان  و  طراحان  از  كين  مك  كه  تفاوت 
به  تا  دارد  ميل  و  است،  غيرقانونى  مهاجرين  عفو 
موقعيت  قانونى)  مدارک  (فاقد  خارجى  كارگران 
اوباماى  تعجب  كمال  با  شود.  داده  شهروندى  اخذ 
آمريكايى- آفريقايى تبار كنترل سخت تر مرزهاى 
آمريكا و مكزيك را توصيه مى كند و از كارفرمايان 
به  را  غيرقانونى  مهاجر  كارگران  تا  مى خواهد 

استخدام خود در نياورند! 
- در خاتمه مرورى بر ديدگاه هاى دو نامزد احزاب 
برگزارى  آستانه  در  دموكرات  و  جمهوريخواه 
خصوص  در  آنها  عقايد  به  نوامبر،  ماه  پرسى  همه 
آمريكا  عالى  ديوان  مى افكنيم.  نگاهى  جنين  سقط 
در سال 1973 سقط جنين را آزاد اعالم كرد و از 
مراكز  در  جنين  سقط  عمل  حال  به  تا  هنگام  آن 
درمانى و كلنيك هاى مجهز آمريكا اجرا مى شود، 
و  است  قانون  اين  لغو  خواهان  كين  مك  معذالك 
قول  كشور  اين  نئوكنسرواتيوهاى  و  ها  مذهبى  به 

داده تا قضاتى را كه با سقط جنين مخالفند 
به  و  درآورد  عالى  ديوان  در  عضويت  به 

پيرامون واپسين فعاليت هاى انتخاباتى در آمريكا
   فرشيد شكرى
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پيشروى برنامه نهادهاى دولتى به منظور تشويق متمولين 
به قبول سرپرستى از كودكان بى سرپرست كمك رساند. 
در تقابل با وى اوباما به حق تصميم گيرى زنان در مشورت 
با خانواده، پزشك و مراجع روحانى سمپاتى دارد و اظهار مى دارد: 
«زنان در اين زمينه مخيرند و دولت نبايد در اين مورد دخالتى داشته 

باشد».
***                                  

شيوه  آمريكا،  انتخاباتى  رقابت هاى  بودن  پرهزينه  از  نظر  صرف 
نخست  يا  جمهورى  رياست  نامزدهاى  ميان  انتخاباتى  مبارزات 
اياالت  در  كه  است  اى  گونه  بهمان  دنيا  ممالك  همه  در  وزيرى 
كانديداها از كارآيى نقشه هاى خود  متحده مى بينيم. هر كدام از 
مى  توصيف  ناكارآمد  را  رقبا  هاى  برنامه  و  طرح  و  زنند  مى  دم 
كنند. نمايندگان سياسى بخش هاى مختلف طبقه بورژوازى در زمان 
فعاليت هاى انتخاباتى شعارهاى كشش دار و مدهوش كننده اى به 
هدف جذب افكار عمومى و عقب راندن طرف هاى مقابل طرح 
اين  از  هيچكدام  به  اى  افتاده  پا  پيش  موارد  از  غير  به  كه  مى كنند 
استثنا  هم  كين  مك  و  اوباما  قطعا  و  كرد  نخواهند  عمل  ها  وعده 

نيستند. 
بحث هاى اين اشخاص در باب نحوه غلبه بر بحران اقتصادى اخير 
گاه  بروز  زيرا  است  محض  گويى  گزافه  تكرار آن  و راه هاى عدم 
و بيگاه بحران هاى اقتصادى در نظام سرمايه دارى يا بالفعل شدن 
گرايش نزولى نرح سود على االصول نتيجه تناقضات داخلى پروسه 

انباشت سرمايه مى باشد و هيچ گريزى از آن نيست.   
در  وحشت  ابر  گستراندن  طرف،  بدين  سپتامبر  يازدهم  واقعه  از 
آسمان اين كشور و ترساندن هر لحظه مردم از يورش تروريست ها 
ميدياى  و  حاكم  حزب  دو  سوى  از  مخرب  هاى  سالح  بوسيله 
افغانستان  در  جنگ  به  دادن  مشروعيت  جهت  در  تاكتيكى  مزدور 
و عراق، سرپوش گذاشتن بر آنهمه فجايع و قانع كردن توده ها به 
خروج  طرح  اين  بنابر  است.  بوده  كشور  دو  اين  در  ماندگاريشان 
زمان بندى شده دموكرات ها از عراق و عقيده جمهورى خواهان به 
تداوم اشغالگرى تا هنگام توانايى دولت  در دفاع از كشور، اگر چه 
ايده هايى متفاوت اند، اما نه اين و نه آن تضمين كننده پايان دادن به 

اشغال نيستند و از اين نظر تمايزى بين هيچكدام وجود ندارد.
در خصوص ايران بايد گفت، ديگر از آن گرد و خاكى كه اوباما 
در سفر به منطقه و در ديدار با مقامات دولت نژاد پرست اسرائيل 
مشاهده  چيزى  كرد  برپا  اسالمى  جمهورى  بشرى  ضد  نظام  عليه 
نشده و اين روزها قدرى ماليم تر ظاهر مى گردد، ولى مك كين 
بمانند اوايل داراى همان مواضع ثابت است. بى شك حرف هاى 
اين دو كانديدا، منعكس كننده عقايد مختلف سردمداران اين كشور 
مى باشد، با اين وجود هنوز مشخص نيست تغييرى در تعامالت 
اوباما  هاى  گفته  طبق  يقينا  دهد.  روى  اسالمى  جمهورى  با  فعلى 
و  فشارها  گزينه  حاضر  شرايط  تحت  آمريكا  رهبران  كين،  مك  و 
تحريم هاى اقتصادى و سياسى را با همكارى تعداد زيادترى از دول 

اروپايى درپيش مى گيرند. 
نامزد  دو  اين  فريبانه  عوام  عبارات  و  جمالت  تمامى  است  واضح 
سياسى  و  اقتصادى  منافع  زاويه  از  متحده  اياالت  دوقلوى  احزاب 
سرمايه داران در كنار هم چيده شده اند و بى ربط به خواست طبقه 
كارگر و مزدبگير است. چه باراک اوباما از صندوق ها بيرون بيايد 
بدين  داشت  نخواهد  مردم  بحال  فرقى  هيچ  كين  مك  جان  چه  و 
معنى كه برخالف ادعاها و شعارهاى آنان در ارتباط با بهداشت و 
بيمه هاى درمانى، خدمات اجتماعى، بازنشستگى، مهاجرت، سقط 
جنين، محيط زيست و... نخواهند خواست و يا نخواهند توانست 
از چارچوبى كه برايشان تعيين مى شود خارج شوند، همانطور اسال 
است.             شده  ثابت  بكرات  واقعيت  اين  نكردند.  چنين  فشان 

                              چهاردهم اكتبر 2008
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توافقنامه امنيتى آمريكا و عراق، 
موافقين و مخالفين در پى چه اهدافى هستند؟

عليرغم مذاكرات چندين ماهه ميان مقامات 
كشور  دو  عراق،  و  آمريكا  دولت هاى 
توافقنامه  مفاد  سر  بر  اند  نتوانسته  تاكنون 
استراتژيك كه وضعيت نيروهاى آمريكايى 
توافق  به  كرد  خواهد  روشن  را  عراق  در 

دست يابند.
حضور  براى  ملل  سازمان  مجوز  مدت 
نظاميان آمريكايى در عراق روز 31 دسامبر 
به پايان خواهد رسيد و چنانچه دولت هاى 
توافق  به  امنيتى  معاهده  سر  بر  كشور  دو 
حضور  ادامه  ملل  سازمان  نظر  از  نرسند، 
غيرقانونى  آمريكا در عراق  سربازان ارتش 
در  كه  است  نگران  آمريكا  و  بود  خواهد 
صورت ارجاع اين پرونده به شوراى امنيت 
در  كشور  اين  سربازان  حضور  ادامه  طرح 

عراق از سوى روسيه وتو شود.
ارتش  سرباز  هزار   143 حضور  چگونگى 
آمريكا در عراق و همچنين اعطاى مصونيت 
از  كشور  اين  نيروهاى  به  محدود  قضايى 
جمله مفاد توافقنامه امنيتى ميان دو كشور 

خواهند بود.
طى  آمريكا  دولت  مقامات  ميان  اين  در 
هشدار  مورد  چندين  در  اخير  روزهاى 
داده اند كه در صورت عدم توافق تا قبل از 
31 ماه دسامبر، عواقب زيانبارى در انتظار 

آمريكا و عراق خواهد بود.
ژنرال مايكل مولن، رئيس ستاد كل ارتش 
گفت:  خبرنگاران  با  گفتگو  در  آمريكا، 
مجوز حضور نيروهاى آمريكايى در عراق 
در 31 دسامبر پايان خواهد يافت و ارتش 
و نيروهاى امنيتى در اين زمان قادر به تامين 
چنين  و  بود  نخواهند  كشور  اين  امنيت 
مسئله اى پيامدهاى امنيتى براى دو كشور 

خواهد داشت.
اسالمى  جمهورى  همچنين  مولن،  مايكل 
است  تالش  در  شدت  به  كه  كرد  متهم  را 
ميان  امنيتى  توافقنامه  تصويب  از  مانع  تا 

دولت هاى آمريكا و عراق شود.
در  نيز  آمريكا  دفاع  وزير  گيتس  رابرت 
به  دستيابى  عدم  گفت:  مشابهى  هشدار 
نگران  عواقب  امنيتى  معاهده  سر  بر  توافق 
كننده اى براى آمريكا و عراق در پى خواهد 

داشت.
همزمان ژنرال دى اوديرنو، فرمانده نيروهاى 
آمريكايى در عراق نيز جمهورى اسالمى را 
متهم كرد كه با پرداخت رشوه به نمايندگان 
تصويب  مانع  تا  دارد  تالش  عراق  مجلس 

اين توافقنامه شود.
شوراى  مجلس  رئيس  الريجانى  على 
اسالمى در گفتگو با ابراهيم جعفرى رئيس 
حزب الدعوه گفت: امضاى اين معاهده به 

نفع امنيت ملى عراق نيست و اين كشور را 
از ايفاى نقش سازنده در منطقه بار خواهد 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  و  داشت 
جمهورى اسالمى نيز مخالفت صريح رژيم 

ايران با اين معاهده را اعالم كرد.
از  بندى  جمع  يك  در  ترتيب  بدين 
طور  به  مى توان  موافقت ها  و  مخالفت ها 
خالصه چنين گفت: جناح حكومت محلى 
مجلس  در  و  مركزى  دولت  در  كردستان 
قرارداد  اين  امضاى  از  مصرانه  عراق  ملى 
جناح هاى  كه  حالى  در  كند.  مى  حمايت 
مقتدى  به  وابسته  جناح  جمله  از  شيعه 
صدر شديدا با امضاى اين قرارداد مخالفت 
بيش  و  كم  كه  اسالمى  جمهورى  مى كنند. 
و  است  دخيل  عراق  رويدادهاى  همه  در 
براى اين گونه دخالت هاى خود ابزارهاى 
اين  امضاى  با  دارد،  اختيار  در  هم  موثرى 
قرارداد مخالفت مى كند. طرف هاى وابسته 
موضع  دولت  در  مذهب  سنى  احزاب  به 

بينابينى متمايل به موافقت اتخاذ كرده اند.
روزها  اين  كه  موافقت هايى  و  مخالفت ها 
شوند،  مى  عنوان  قرارداد  اين  با  ارتباط  در 
هر كدام منافع ويژه اى را تعقيب مى كنند.

موقعيت  اين  از  كردستان  محلى  حكومت 
براى تحت فشار قرار دادن دولت مركزى 
در ارتباط با مشكالتى كه در ماههاى اخير 
با اين دولت پيدا كرده است، استفاده مى كند 
و از اين طريق مى خواهد با جلب رضايت 
اعمال  در  را  خود  وزنه  آمريكايى  طرف 

فشار بر دولت مركزى سنگين تر كند.
گروه هاى سنى كه موضع شرمگينانه آميخته 
عين  در  مى خواهند  اند،  گرفته  موافقت  به 
آينده  استقالل  براى  دهند  مى  نشان  اينكه 
عراق اهميت قائل هستند و نشان مى دهند 
كه نماينده ناسيوناليسم عرب در اين كشور 
هستند، از اين موقعيت براى تضعيف قدرت 

احزاب شيعه بهره بردارى مى كنند.
براى  دلسوزى  قالب  در  اسالمى  جمهورى 
مردم عراق در پى بده و بستان با آمريكا بر 
و  آمريكا  با  خود  مجادله  مورد  مسائل  سر 
غرب است. اين رژيم در هر مرحله اى كه 
طرف آمريكايى حاضر باشد امتيازى در اين 
رابطه به وى بدهد، به سادگى اين دلسوزى 

رياكارانه رنگ خواهد باخت.
بدين ترتيب روشن است كه نه در موافقت 
با اين قرارداد و نه در مخالفت با آن مصالح 
و  نيست  نظر  مد  عراق  كشيده  زجر  مردم 
امضاء و يا عدم امضاى اين قرارداد تغييرى 
در موقعيت دشوارى كه مردم عراق در آن 

قرار گرفته اند، ايجاد نخواهد كرد.
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رژيم جمهورى اسالمى در پرتوى تفكر ارتجاعى و 
ايدئولوژيى ضد انسانى خود، با سه دهه حاكميت 
جنايت بار و متكى بر كشتار و سركوب سيستماتيك، 
وجدان  و  ضمير  اعماق  بر  ماندگار  و  تلخ  اثرى 
حافظه  و  ايرانى  عنصر  گشته  دار  جريحه  جمعى 

تاريخى توده ها از خويش بجا گذاشته است. 
به مصداق اين اصل كه «انديشه توسط عمل مادى 
اثر  و  مقاله  كتاب،  صدها  انتشار  شود»  مى  بيان 
عهده  به  را  نقشى  آن  نمى توانست  ادبى  سياسى- 
در  مادى  مشخص  عمل  و  حاكميت  كه  بگيرد 
نگرش  و  مذهبى  رژيم  ماهيت  ساختن  آشكار  امر 
واپسگراى حاكميتى از اين سنخ به مسايل انسان و 

جامعه به انجام رساند.
به بيانى روشن تر، با بدست گرفتن قدرت سياسى 
و اعمال آن توسط تئوكرات ها در سه دهه گذشته، 
به  و  مذهبى  حاكميت  بار  فاجعه  آثار  بروز  فرآيند 
پنهان  گوشه هاى  و  متن  شدن  روشن  آن  همراه 
اجتماعى  ـ  اقتصادى  امور  به  تئوكراتيك  نگرش 
و  گسست  موجبات  كه  يافت  انكشاف  چنان 
فروريختن افكار قالبى و بجا مانده از قرون گذشته 
را در فرهنگ توده ها فراهم ساخت و بدين گونه از 
رهگذر تجربه تلخ استبداد مذهبى شيارهايى عميق 
بر حافظه تاريخى توده ها بجا ماند و حال آنكه در 
آثار  از  توجه  قابل  بخشى  نيز  مزبور  فرآيند  ضمن 
با  شيعه»  «نهاد  رسمى  كارگزاران  دستاوردهاى  و 
قدمتى قريب به هزار سال و محصول تقالى بى وقفه 
آنان طى سده ها براى ثبت افكار و آراى ارتجاعى 
و  عامه  فرهنگ  بر  خود  معنوى  اقتدار  تثبيت  و 
اذهان توده ها، سرانجام تنها درعرض فقط سه دهه 
حاكميت جمهورى اسالمى - هر چند به بهايى بس 
سنگين و هولناک - سراسر به ورطه نابودى كشانده 

شد.
         حافظه تاريخى

حافظه  از  صحبت  روشنفكران  از  طيفى  نزد  در 
تاريخى، چگونگى روند شكل گيرى، سطح و عمق 
آن و اين كه آيا چنين پديده اى در ميان توده هاى  
ايرانى تا چه حد شكل گرفته و نهادينه گشته، خود 
از  معدود  گروهى  است.  برانگيز  بحث  اى  مقوله 
مجموعه روشنفكران ايرانى، توده ها را به زعم خود 
مهميز  زير  به  اسالمى  رژيم  اوليه  پذيرش  دليل  به 
كشيده، توده تحقيرشده و ستمديده را با استناد به 
«فقدان حافظه تاريخى» به پذيرش مجدد استبداد آن 

هم اين بار از نوع دينى اش منتسب مى نمايند.
شايد استناد اين نسبت روا باشد، ليكن اكنون چنين 
حافظه  زيرا  نيست،  مجادله  موضوع  و  مهم  ادعايى 
به  امروزه  نبود  موجود  گذشته  در  هم  اگر  حتى 
دليل عملكرد مادى فاجعه بار رژيم اسالمى در نزد 
توده ها پديد آمده است، به نحوى كه بازتاب آن را 

مى توان در بروز انزجار و نفرت عميق توده ها از 
رژيم جمهورى اسالمى و ايدئولوژى آن و هم چنين 
رويگردانى تاريخى از هر نوع تفسير دينى از نظريه 

دولت و قدرت به عيان مشاهده نمود.
فوق  «استناد»  پذيرش  با  و  نظرى  فرضى  در  ليكن 
وجهى  از  واقعيت  كه  نمود  اضافه  درنگ  بى  بايد 
ديگر نيز برخوردار است و آن اينكه فقدان حافظه 
تاريخى خصلت انحصارى توده نيست بلكه فصل 
مشترک او با طيفى از روشنفكران است. مى گوئيم 
فصل  يكى،  اين  اال  چيز  همه  زيرا  مشترک  فصل 
تمايزند. از انتخاب نوع پوشش، نحوه سلوک وآداب 
و معاشرت  گرفته تا شيوه تكلم و بكارگيرى كلمات 
و  فرزندان  تربيت  همسرگزينى،  شكل  ها،  واژه  و 
دهها مقوله ديگر همه و همه حكايت از فرسنگ ها 

فاصله دارد.
واقعيت اين است كه چنين روشنفكرى به ويژه در 
اين مقطع از تاريخ پرتالطم سياسى ايران عنصرى 
طلبكار است آنهم از توده هاى گرسنه و بى چيز. 
دچار اين وهم است كه گويا قربانى وهم توده هاست. 
در تاريخ نگارى او فقط توده ها در ابتدا به جمهورى 
اسالمى «آرى» گفتند و اينچنين «از چاله به درآمدند 
و به چاه درافتادند و البته روشنفكران و نخبگان را 

نيز با خود به غرقاب كشاندند».
به  همه  مسئوليت  روشنفكرى  چنين  كه  شگفتا 
عهده  به  را  تاريخى  عمده  اشتباهات  اصطالح 
مجموعه اى وا مى گذارد كه در آثار قلمى اش آن 
را جماعتى «نادان و خرافى» معرفى مى كند كه فاقد 
قوه تميز مى باشد زيرا فاقد حافظه تاريخى است. او 
بدينسان پارادوكس تفكر و قضاوتش را به روشنى 
آشكار مى سازد، از سويى توده ها را فاقد توانايى 
تشخيص مى داند و از سوى ديگر طلبكار است كه 

چرا توده ها چنين گزينه اى را برگزيدند.
گمان مى رود چنين روشنفكرى در پس همه دعاوى 
خويش،  از  مسئوليت  رفع  دنبال  به  ها  تاختن  و 
معلومات  اتكاى  به  كه  كند  اثبات  ورزد  مى  تالش 
روشنفكرانه و دانسته هاى علمى و به يمن تحقيق 
و تفحص در تاريخ و ادبيات گذشتگان به سطحى 
از ادراک و قوه تميز نايل آمده كه اصوال از خطا در 
تلقى از ماهيت نظريه حكومت اسالمى و آثار عملى 

هولناک آن پيشاپيش مبرا و مصون بوده است.
 با اين وصف ليكن حافظه «عليل» همين توده «نادان 
و خرافى» بخاطر دارد كه چگونه خيل ايشان براى 
ديدار خمينى گروه گروه به مدرسه رفاه  وسپس به 
مدرسه علوى مى شتافت. آن يكى «اولين آدمى كه 
دويد و دو زانو نشت جلوى خمينى ... بود» و آن 
اشتياقى  و  وجد  با  خمينى  زيارت!  از  پس  ديگرى 
صيغه  مرا  آقا  «كاش  كرد  مى  آرزو  ناپذير  وصف 
بكند» و طرفه آن كه قبل از عقد رسمى ظلم حكومت 
و ظلمت ديانت، مگر آن روشنفكر معروف نبود كه 

در مقام يكى از همواركنندگان مسير نظريه حكومت  
اسالمى و تحقق آن، طى يك تجريدگرايى محض 
ماليان  به  ضداستعمارى  وجهه  امتياز  دادن  ضمن 
كه  مى كرد  حقنه  جوانان  و  ها  توده  به  واپسگرا، 
امضاى هيچ آخوندى درپاى قراردادهاى استعمارى 
ذيل  گفت  مى  نيز  كه  كاش  خورد.  نمى  چشم  به 
شيخى،  ازلى،  بابى،  جماعت  عام  قتل  فتواى  سند 
مجاهدان مشروطه و مبارزان واقعى و استعمارستيز 

را كدامين كسان امضا نمودند.
خمينى  ديدار  به  كه  روشنفكرى  آن  براستى 
پژوهش هاى خود  مى شتافت، سابق بر اين ضمن 
سياسى- هاى  جريان  و  مشروطه  جنبش  درباب 
در  كه  بود  نكرده  اشاره  مگر  آن،  در  دخيل  فكرى 
نظر نياى ايدئولوژيك خمينى شيخ فضل اهللا نورى 
و يا بقول آن روشنفكر مشهور لرزان «شيخ شهيد»! ، 
«قوام اسالم به عبوديت است نه آزادى» و به هنگام 
سخت  ايران،  در  دخترانه  مدرسه  اولين  تاسيس 
سرانه مخالفت وعناد مى ورزيد كه «رفتن دختران 

به مدرسه خالف شرع اسالم است». 
مگر همين عنصر فرهيخته از متن مذاكرات مجلس 
كسوتان  پيش  آن  در  كه  نداشت  اطالع  مشروطه 
سر  اسالما»  «واى  اسالمى  جمهورى  رهبران 
فرياد  مقدس»  شرع  بيضه  «حفظ  براى  و  مى دادند 
بر مى آوردند كه «پسرهاى خوشگل نبايد به مدرسه 

بروند و دخترها هيچ حق تحصيل نداشته باشند». 
جلوس  از  خرسند  روشنفكر  آن  كه  شد  چگونه  و 
بينى  علت  تك  بيمارى  به  مبتال  و  چپ  برج  بر 
تحوالت و روندها كه علل تمام فجايع را به «نادانى 
مذهبى توده ها» مصادره مى كند، سخنان خمينى را 
درباره حماسه شكوهمند و هماره جاويد سياهكل، 
و  ناميد  استعمارگران»  «توطئه  را  حماسه  كه  آنگاه 
مواضع اش را آن هنگام كه در نوفل لوشاتو بى پرده 
اعالن نمود «با ماركسيست ها حتى براى سرنگونى 
رژيم شاه همكارى نخواهد كرد» به يكباره بدست 
را  شقاوت  و  جهل  عصاره  اين  و  سپرد  فراموشى 

«امام ضد امپرياليست» لقب داد.
بعدها  «عليل»،  حافظه  همين  تداعى  در  كه  شگفتا 
شاعران و نويسندگانى سر بر مى آورند كه در مدح 
و ستايش «جنگ اسالم عليه كفر» شعرها سرودند و 
داستان ها نگاشتند، يكى در مسقط الرأس خويش 
در تركستان و آن ديگرى در خراسان و بعدى در 
طبرستان آرزوى فتح «بالد كفر» و پيروزى نهايى را 
آنگاه  و  ساختند  مزين  وهنر!  ادب  و  شعر  آذين  به 
گوشخراش  نواى  با  خمينى  شجره  از  شيخكى  كه 
طبل ميان تهى اصالحات پا به عرصه قدرت نهاد، 
به  را  فارسى»  «ُدر  پايكوبان  و  افشان  دست  ايشان 
پايش ريختند كه «بيا ساقى كه يار ز رخ پرده  بر 

مغازله  چنين  اوج  در  همزمان  و  گرفت» 
و  ها  توده  خون  البته  برانگيزى،  نفرت 

 حافظه تاريخى توده ها و تداعى آن              
 بيژن رنجبر

نيمه دوم مهر 1387- نيمه دوم اكتبر 2008



شماره 214 - صفحه 12      جهان امروز
شالق  و  ريخت  مى  زمين  بر  فرزندانشان 
آمد،  مى  فرود  بينوايان  گرده  بر  ستم 
پسرانشان  شدند،  مى  روسپى  دخترانشان 
به ورطه نيَستى فرو مى غلتيدند، مادران شان 
خودسوزى مى كردند و پدران شان براى آنكه تن به 

ننگ نسپارند سر به دار مى دادند.
«درخود»  انسانى  خود  روشنفكرى  چنين  براستى 
شعرسرايى ها،  قلمفرسايى ها،  تمام  عليرغم  است. 
سرانجام  و  پردازى ها  داستان  نويسى ها،  قصه 
عصر  بر  حاكم   افكار  خدمت  در  زدن هايش،  نق 
ستمگر  حاكمه  هيأت  منافع  توليد  باز  و  خويش 
موضع  در  و  حالت  بهترين   در  و  كند  مى  عمل 
نقد وضع موجود، اهل اصالح و مدارا و مماشات 
است، راديكاليسم را غيرمتمدنانه و ايده دگرگونى 
بنيادين ساختارهاى ذهنى و عينى را امرى مخرب 
و ماجراجويانه معرفى مى كند و در آثار قلمى خود 

بر آن رديه مى نويسد.
عصيان  و  توده ها  طغيان  او  سياسى  فرهنگ  در 
مخرب  هيسترى  با  موجود  وضع  عليه  ستمكشان 
جمعى، فقدان بلوغ سياسى و توقف روند منطقى و 
اصالحى حركت جامعه برابرى مى كند و خشونت 
اعمال  و  قانون  با  مترداف  حاكمه  هيأت  ترحم  بى 

ناگزير نظم اجتماعى تعبير مى گردد.
اين عنصر كه به منظور تدقيق مفهومى شايسته است 
او را شبه روشنفكر بناميم به لحاظ تاريخى و طبقاتى 
چنان كم ظرفيت و چندان از پيگرد گزافه گويى ها و 
درخواست پردازى هايى كه هر روزه در كاخ شيشه 
اى خود ساخته اش به تصوير آن مى نشيند بيگانه 
جانب  از  كه  لبخندى  دريافت  محض  به  كه  است 
قدرت حاكم به سويش پرتاب مى شود، بى درنگ 
تغيير عقيده داده  و نور اميد به حاكم اصالح طلب 
به  ذهنش  منافذ  در  ديروز  پيشه  جنايت  و  امروز 
رقص در مى آيد و غرق در شور و هيجان جديد، 
بار ديگر حافظه تاريخى خود را به دست نسيان مى 
سپارد وسرانجام به سربازى نويسنده، سربازى قصه 
بدل  شاعر  سربازى  يا  و  فيلمساز  سربازى  پرداز، 
مى گردد و براستى «بى وجود سربازان از پاپ و 

امپراطور كارى ساخته نيست».
شايد گوياترين توصيف در وصف اين عنصر، كالم 
زنده ياد ساعدى است :«انسان شفاهى مرتجع است، 
گاهى وقتها بيشتر از انسان كتبى مى نويسد... كتابت 
در  دائم  دريايى  هاى  ماسه  همچون  شفاهى  انسان 
حال جابجا شدن است. يك روز اين عقيده را دارد 

و روز ديگرعقيده ديگرى را.»
و  نخبه  را  خود  روشنفكر  شبه  براين،  افزون 
عنصرى  اساس  در  اينروى  از  بيند،  مى  نيز  سرآمد 
نخبه گراست. در نظر او موتور محرک تاريخ نخبگان 
هستند، نخبگان را سازندگان تاريخ و منشأ پيشرفت 
او  نظرگاه  در  داند.  مى  بشرى   جامعه  تحوالت  و 
توده هيچ چيز نيست، تنها متغير تابع است، حجمى 
ليكن  باشد  مقلد  و  مريد  بايست  مى  كه  شكل  بى 
او  است.  روشنفكر  شبه  خود  تقليد  مرجع  بار  اين 
شيفته شخصيت هاى تاريخى است، تئورى «نقش 
شخصيت در تاريخ» برذهن او سايه افكنده، بزعم او 
برگ هاى كتاب تاريخ را شخصيت ها و برگزيدگان 
ورق مى زنند و توده ها فقط بايد مجريان وفادار 

برگزيدگان  باشند.
در اساس روان شناسى انسان شبه روشنفكر نخبه 
خود  عصر  در  اگر  كه  طورى  به  است،  شيدايى 
مجذوب  نيابد  دست  خويش  مطلوب  برگزيده  به 
نخبگان دائم الموجود در قدرت مى گردد و چشم 
مبتذل  را  گرايى  توده  او  بندد.  مى  ايشان  به  اميد 
يافتگى  كمال  عالمت  را  گرايى  نخبه  و  يابد  مى 
اتكا  با  نگرشى  چنين  از  تبعيت  در  فرهيختگى.  و 
بمثابه  را  جامعه  گرايى،  ارگانيسم  كهن  تئورى  بر 
و  مغز  هاى  ارگان  از  متشكل  داند  مى  ارگانيسمى 

دست كه صدرى دارد و ذيلى.
بخش  دو  به  منطقى  نحوى  به  جامعه  او  نظر  در 
نخبگان  يعنى  اول  بخش   گردد،  مى  تقسيم  عمده 
به  متعلق  را  خود  (او  مغز  حكم  در  برگزيدگان  و 
به  را  مذكور  اندام  وظايف  داند)  مى  بخـش   اين 
عهده دارند و بخش دوم يعنى توده ها، كاركردهاى 
مربوط به دست ها و بازوان را به انجام مى رسانند، 
بديهى است كه در چنين نگرشى چنانچه اين نظم 
و تقسيم كار مختل گردد روند منطقى و اصالحى 
خواهد  مختل  آن  همراه  به  نيز  ارگانيسم  حيات 
گرديد، در نتيجه اصالت با ثبات است و نه تغيير. 
از  تبعيت  در  روشنفكر  شبه  عنصر  كه  آن  ماحصل 
اين چنين منطق ذهنى به محافظه كارترين تئورى ها 
موجود  ناعادالنه  وضع  خدمت  در  و  مى غلتد  فرو 

عمل مى كند.
جاى بسى خوشوقتى است كه جنبش خالق توده 
آنتى  خود  و  زايد  مى  را  واقعى  روشنفكران  ها 
يعنى  نمايد،  مى  خلق  را  روشنفكر  شبه  پديده  تز 
ها  توده  بطن  از  كه  عنصرى  را.  انقالبى  روشنفكر 
متولد گشته و در نتيجه مناسبات زنده و ارگانيك 
خورده  صيقل  الماسى  چون  رنج هايش  و  توده  با 
ارزش  كه  وجودى  درخشد.  مى  زندگى  دامان  بر 
چون  اى  ساده  مولفه  با  توان  نمى  را  او  منزلت  و 
بديل  بى  سنجيد،  اش  قلمى  آثار  و  تأليفات  تعداد 
در  وى  قلم  اوست.  ناپذيرى  سازش  در  او  بودن 
خدمت خود و هيچ خودكامه اى نيست و صرف 
وجودش ناقض قاعده رايج «خردمندان در خدمت 

خودكامگان» است.
او در پى ايجاد جهانى فراخ تالش مى ورزد كه از 
آن هيج چيز براى خود نمى طلبد و بر خالف شبه 
روشنفكر درخود، اهل پرداخت و نيز قلم و انديشه 
و حياتش وقف توده هاست. اين عنصر متفكر به 
و  آگاهى  عرصه  در  توانمندى  از  اى  درجه  چنان 
رهائى دست مى يابد كه قادر است بخاطر زندگى 

بر خود زندگى نيز چشم بربندد.
     « زندگى زيباست اى زيباپسند                 

      زنده انديشان به زيبايى رسند
      آنقدرزيباست اين بى بازگشت                 

      كزبرايش مى توان ازجان گذشت »         

در حقيقت زندگى و رنج توده ها الهام بخش انديشه 
و آثار او و نظم و نثرش بيان آالم ستمديدگان است. 
آرى در جامعه اى كه بينواترين گروه ها و طبقات 
اجتماع هيچ فرصت نمى يابند تا رنج ومحروميت 
تاريخى خود را فرياد برآورند و در وجدان جمعى 
و  شعر  نيست،  پدپدار  آنان  از  اثرى  كمتر  اجتماع 
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فرياد  زنده  ترجمان  انقالبى  روشنفكر  هنر  و  قصه 

سركوب شدگان است.
در نگاه چنين روشنفكرى شعر و ادب و هنر امكانى 
است در مسير انكشاف و كمال زندگى، «من به نفع 
باشد  الزم  اگر  كه  دارم  را  توقع  ازشعراين  زندگى، 
باشد،  زهر  و  طناب  و  خنجر  بلكه  شعار،  فقط  نه 
توسط  كه  آثارى  بدينسان  باشد.».  مشت  و  گلوله 
بزرگترين  بيان  گردد  مى  خلق  انقالبى  روشنفكر 
طغيان هاست، جوهره شعر و مضمون نمايشنامه و 
قصه اش حاوى پيام شورش عليه پايه هاى جهل و 

بيدادگرى است.
              «هان اى خدايان دين برزمين

                   اى پلشت روحانيان 
                  بنگريدم كه چه استوار ايستاده ام 
                          با كالشينكوفى بردوش...»

و  واپسگرا  فرهنگ  دو  با  انقالبى  روشنفكر  بارى 
جهل  تسليم،  فرهنگ  ستيزد،  مى  همزمان  منحط 
سخت  شرايط  در  و  جباريت  فرهنگ  و  خرافه،  و 
روان  مروج  سويى  از  خود  جان  و  قلم  با  تاريخى 
شناسى اميد به امكان تغيير است و از سوى ديگر 
يأس  شناسى  روان  اشاعه  برابر  در  مانعى  عنوان  به 
حاكم  قدرت  تبليغاتى  دستگاه  توسط  كه  تسليم  و 
در ميان توده هاى محكوم ترويج مى گردد، نقش 

آفرينى مى كند.    
               «ما فتح مى كنيم

                     ما فتح مى كنيم
                      باغهاى بزرگ بشارت را 

                   با خون و خنجر خفته در خونمان»

آرى روشنفكر انقالبى تنها يك طريق را مى شناسد، 
و  غنى  تاريخ  و  ها  توده  ميان  به  كه  طريقى 
پركشمكش زندگى آنان ختم مى گردد، او برخالف 
عنصر شبه روشنفكر بجاى تحقير توده ها، عليرغم 
در  و  ورزد  مى  عشق  آنان  به  كاستى هايشان،  همه 
نيازمند  را  خود  ها  توده  حمايت  و  عشق  به  مقابل 
مى يابد. به درستى او از ميان همه چيز دامان توده 
ها، يعنى پاكيزگى و جاودانگى را انتخاب مى نمايد. 

«همپايه همه مردم يا خدمتكار همه امرا: 
                                         انتخاب كن».

شماره 6 گاهنامه تريبون زن به مسئوليت 
روناک آشناگر در 48 صفحه منتشر شد!



شماره 214 - صفحه 13      جهان امروز

جنبش چپ دانشجويي ايران در صحنه نبرد با رژيم 
شك  بدون  كه  كرده  كسب  مهمي  تجارب  اسالمى 
آتي  عميق تر  و  تر  جانبه  همه  نبردهای  مايه  دست 
آن خواهد بود. هنوز يادآوری صحنه های مبارزاتى 
دانشجويان و مردم با مزدوران رژيم، در هيجده تير 
هيجان  و  شور  همگان  به   ،1382 خرداد  و   1378
مي بخشد. در هر دو خيزش، دانشجويان با پايداری 
و جسارت خود شور و هيجان مبارزاتى خود را به 
نقش  تنها  نه  دانشجويي  جنبش  دادند.  نشان  رژيم 
بسزايي  در به شكست كشاندن عوامفريبي های دار 
و دسته های دو خردادی ايفاء كرد، بلكه خود را نيز 
از اسارت در چارچوبه های سياسي رسمي و قانوني 
كه آنها برای مهار و كنترل اين جنبش به آن تحميل 
تمام  با  كه  ها  خردادی  دوم  كرد.  رها  بودند،  كرده 
وابسته  تشكالت  دولتي،  قدرت  از  استفاده  (با  قوا 
به حكومت مانند دفتر تحكيم وحدت و مطبوعات 
و  ضدمردمى  سياست های  داشتند  سعي  رسمي) 
ارتجاعى خود را به جنبش دانشجويي حقنه كنند و 
آنرا در كانال های بي آزار و بي خاصيت نگه دارند، 

با شكست روبرو شدند. 
با تضعيف نقش دوم خردادى ها، جمهورى اسالمى 
بيشتر از قبل به سركوب آشكار جنبش دانشجويي 
اين  انقالبي  فعالين  شكار  به  و  است  آورده  روی 
شوند،   مي  بازداشت  ها  برخي  پردازد.  مي  جنبش 
اخراج  به  تهديد  ها  برخي  ناپديد،  ديگر  برخي 
رژيم  بيدادگاه های  صف  در  ديگر  برخي  مي شوند 
در انتظار صدور حكمشان نگه داشته مي شوند تا 
دست از پا خطا نكنند. با اين وجود عليرغم افت و 
خيزها، جنبش دانشجويي به راه خود ادامه خواهد 
داد و تحت اوضاع سياسي جديد مسيرهای نويني 
روند  اين  پيشرفت  ميزان  و  كرد  خواهد  تجربه  را 
سوسياليست  فعالين  كه  است  مسئله  اين  گرو  در 
و  معضالت  منظم  و  هدفمند  عمل  نقشه  روى  از 
موانع پيشروى اين جنبش را شناسايى كرده و در بر 
طرف كردن آن گام بردارند. جنبشى كه با آگاهى بر 
موقعيت خويش و درس گرفتن از وقايع و تجاربى 
كه پشت سر گذاشته و با در پيش گرفتن استراتژى 
اتحاد با جنبش كارگرى مى تواند به پيشروى خود 

ادامه دهد. 
اين جنبش از آنجا كه هنوز در رابطه ارگانيگ با اين 
روند قرار نگرفته و كماكان فشارنيروهاى رنگارنگ 
ملى  ليبرال،  نيروهاى  طلب،  اصالح  ورشكسته 
را  وغيره...،  وطنى  هاى  دمكرات  سوسيال  مذهبى، 
برخود دارد اما گام هاى نخستين خود را آغازكرده 

است. 
يكي از معضالت كنوني جنبش دانشجويي در دوره 
سازماني  تهران ضعف  دانشگاه  بخصوص در  اخير 
و  محافل  از  بسياری  آنكه  بويژه  است.  جنبش  اين 
سال  آذر  وقايع 13  از  قبل   دانشجويي  های  هسته 
گذشته نتوانستند ادامه كاری خود را حفظ كنند و 

جنبش  سازماندهندگان  توانست  سادگي  به  رژيم 
ترتيب  اين  به  و  كند  دستگير  را  دانشجويى  چپ 
جنبش  اتحاد  و  دانشجويي  مبارزات  استمرار  از 
دانشجويي با ساير جنبش های توده ای ممانعت به 
عمل آورد. باتوجه به مراقبت های امنيتي كه سازمان 
انجام  موازی  نهادهای  ساير  و  امنيت  و  اطالعات 
مي دهند لزوم رابطه دقيق و مطمئن بين هسته ها و 
محافل دانشجويي با يكديگر و با جنبش در سطح 
به  رژيم  كه  ای  بگونه  شود،  مي  احساس  گسترده 
علني  و  گسترده  سطوح  از  عبور  با  نتواند  سهولت 
به استخوانبندی تشكالت دانشجويى هيچ ضربه اى 

وارد كند.
جنبش  در  غيرسوسياليستى  گرايشات  نفوذ 
و  نشينى  عقب  در  بسزايى  تاثيرات  دانشجويى، 
زمينه  در  دستاوردهاى  از  اى  پاره  دادن   دست  از 
تحميل عملى دادن حدى از آزادى بيان در محيط 
دانشگاه، ايجاد نشريات دانشجويى و وبالگ ها كه 
و  بود  دانشجويان  ميان  در  ماركسيستى  افكار  مبلغ 
قربانى  دانشجويى  چپ  جنبش  عمال  و  داشت.   ...
در پيش گرفتن سياست هاى  ناكارمدى شد كه در 

تناقض با منافع عمومى جنبش دانشجويى داشت.
امروز يك مسئله مهم و حياتى كه  در درون جنبش 
چپ دانشجويى وجود دارد وجود  گرايشات متعدد  
سوسياليست  و  چپ  دانشجويان  صفوف  بين  در 
چپ  جنبش  در  مختلف  گرايشات  وجود  است، 
سطح  در  موجود  گرايشات  انعكاس  دانشجويى 
جامعه است، و اين مهم نبايد هيچ ترديد در پيوند 
و اتحاد عمل حول راهبردهاى سوسياليستى جهت 
پيشروى جنبش چپ دانشجويى شود. منافع عمومى 
فعاليت  كلى  هدف  بايد  كارگر  طبقه  طبقاتى  و 

مشترک جنبش چپ دانشجويى باشد. 

آلترناتيو سوسياليستى و پيوند با
جنبش هاى اجتماعى

 براى برون رفت از وضع موجود
جنبش دانشجويي بمثابه يك جنبش سياسي آگاه بايد 
خواسته ها و منافع جنبش كارگرى و ساير جنبش 
هاى دمكراتيك اجتماعى  را تبليغ كند و به حمايت 
از خواست و مطالبات عمومى آنها برخيزد. اين يك 
تعهد اخالقي و از سر دلسوزی برای اقشار جامعه 
واحد  دستگاه  يك  كه  اينست  مسئله  بلكه  نيست، 
ستم و سركوب در برابر اكثريت جامعه قرار گرفته 
و منافع عمومى اكثريت آن را لگد مال مي كند. همان 
دستي كه آزادی انديشه را خفه مي كند، شيره جان 
تحت  را  زنان  مي مكد،  را  زحمتكشان   و  كارگران 
سرنوشت  تعيين  حق  دهد،  مي  قرار  مضاعف  ستم 
را از ملل ستمديده سلب مي كند، تحقق مطالبات 
دمكراتيك جنبش دانشجويى در گرو پيشروى طبقه 
با   دانشجوئي  جنبش  پيوند  لذا  بود.  خواهد  كارگر 

مبارزه  حول  اجتماعى  راديكال  جنبش هاى  ساير 
طبقاتى طبقه كارگر بر اين زمينه عيني استوار است. 
بر اين پايه است كه جنبش دانشجويي بايد خود را 
در قبال مسائل عمومي جامعه مسئول بداند و اين 
و  سياست  پرتو   در  دانشجويى  جنبش  براى  مهم  
استراتژى روشن و سوسياليستى مقدور خواهد شد 
جامعه  ستمديده  های  توده  و  كارگران  با  پيوند  كه 
و دفاع از خواسته های اساسي آنها راهكار طبيعى 

آن است.
و  اعتراضات  پيش،  ماه  چند  همين  مثال،  بطور 
اعتصابات كارگری مهمي در جامعه جريان داشت 
خواهد  مبارزاتي  چنين  شاهد  هم  باز  جامعه  و 
انقالبي  دانشجويي  جنبش  يك  وظيفه  اين  بود. 
مبارزاتي  چنين  از  پشتيباني  به  كه  است  پيشتاز  و 
كارگر  طبقه  نقش  خود  شعارهای  در  و  برخاسته 
منعكس  را  استثمار  و  ستم  از  رهايي  به  نيازش  و 
به  مرتجعين  و  اسالمى   سرمايه  دارى  رژيم  سازد. 
اهميت پيونديابي جنبش دانشجويي با جنبش توده 
های محروم جامعه بخوبي آگاهند. آنها مي دانند و 
چه  هم  با  دو  اين  اتحاد  كه  اند  دريافته  تجربه  به 
ظرفيت هايى را براى تحت فشار قرار دادن كل نظام 
جنبش  كالم،  يك  در  سازد.  مي  مهيا  دارى  سرمايه 
دانشجويي برای اينكه واقعا نقش يك جنبش پيشتاز 
اجتماعى  هاى  جنبش  در  و  كند  ايفا  انقالبي  و 
و  سمت  بايد  كند،   بازی  قدرتمندی  و  موثر  نقش 
اصول   يك  اين  باشد.  داشته  روشني  طبقاتي  سوی 
كمونيستي بوده كه دانشجويان آگاه و مبارز به ميان 
در  آنان  با  بروند،  زحمتكش  و  كارگر  های  توده 
ارتقاء  خدمت  در  را  خود  توان  و  دانش  و  آميزند 
آگاهي و مبارزه آنان قرار دهند؛ و از طرف ديگر، در 
جريان مبارزه و زندگي و كار با توده ها، از تالش و 
مبارزه و تجربه غني آنان آموخته و بدين ترتيب به 

مبارزينى آبديده تبديل شوند. 
 اين جنبش در پروسه مبارزاتى خود پيشرواني را در 
بطن مبارزه پرورش مي دهد و به صحنه مي آورد كه 
بعنوان نيروی فعال و تازه نفس جذب تشكل های 
و  تاريخچه  به  نگاهي  شوند.  مي  مختلف  طبقاتي 
تركيب اوليه احزاب و گروه های سياسي در ايران و 
ساير نقاط جهان نشان مي دهد كه بسياری رهبران و 
فعاالن آنها محصول جنبش چپ دانشجويي بوده اند. 
بحران  و  اجتماعي  تالطمات  كه  دوران هايي  در 
پيشروان  فقط  نه  گيرد،  مي  فرا  را  جامعه  انقالبي 
به  دانشجو  های  توده  از  توجهي  قابل  بخش  بلكه 
تشكيالت های مختلف مي پيوندند و فعال سياسي 

اين يا آن طبقه اجتماعي مي شوند.
و   1357 انقالب  دوران  در  كه  است  روندی  اين   
متعاقب آن شاهدش بوديم. طيفى از دانشجويان عضو 
يا هوادار اين يا آن حزب و سازمان بودند. در آن 

دوران، سطح وظايف و ميزان تاثير گذاری 
نيز  جامعه  تحوالت  بر  دانشجويي  جنبش 

نگاهى به موقعيت چپ جنبش دانشجويى
سيروان پرتونورى
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به شكل كيفي ارتقاء يافته بود. آنچه جمهوری اسالمي را وادار 
حمله  كشور،  سراسر  های  دانشگاه  به   1359 بهار  در  تا  كرد 
كند و به كشتار دانشجويان بپردازد، نقش مهمي بود كه جنبش 
دانشجويي در دفاع از دستاوردهای انقالب و ضربه زدن به ارتجاع تازه 
به قدرت رسيده ايفا مي كرد. هراس هيئت حاكمه اسالمي از دانشگاه و 

پيشبرد طرح سركوب، گواه آن بود كه جنبش چپ دانشجويي وظايف خود 
را بدرستي درک كرده و به آن عمل مي كند. جنبش دانشجويي از مبارزات 
و خواسته های طبقه كارگر و زحمتكشان، بيكاران و حاشيه نشينان، ملل 
افشای  به  قوا  تمام  با  دانشجويي  جنبش  كرد.  مي  دفاع  زنان  و  ستمديده 
و...  خوزستان  صحرا،   تركمن  كردستان،   در  اسالمي  جمهوری  جنايات 
برخاسته و نشان مي داد كه چگونه رژيم جمهوری اسالمي از منافع طبقات 
سرمايه دار دفاع مي كند. فعالين جنبش دانشجويي راهي اين مناطق مي 
شدند و به نبردهای انقالبي توده هاى مردم  مي پيوستند، چادرهای كمك 
آزاده  مردم  و  بود  برپا  ها  دانشگاه  در  كردستان  انقالبى  جنبش  به  رساني 
مبارز  زنان  گردهمايى  مركز  دانشگاه  كردند.  مي  مراجعه  آنها  به  آگاه  و 
مي  برگزار  ها  دانشگاه  در  مارس)  (هشت  زن  جهاني  روز  مراسم  بود؛ 
شد. دانشگاه ها مركز بحث های سياسي در مورد مسائل مهم جامعه بود. 
كارگران از كارخانه های اطراف به اين گردهمايي ها مي پيوستند. دانشگاه 
سران  امروز  حتي  بود.  انقالبي  و  كمونيستي  ادبيات  ترويج  و  تبليغ  مركز 
و  وحشت  با  رژيم  وابسته  دانشجويي  های  تشكل  و  اسالمي  جمهوری 
نگراني از آن دوره ياد مي كنند. جمهوری اسالمي، دانشگاه را يك “منطقه 
قدرت  مراكز  در  درست  كه  ديد  مي  انقالبي  جبهه  پشت  و  شده”  آزاد 
ارتجاع اسالمي در شهرهای بزرگ، خار چشمش شده بود. به همين خاطر، 
و  خاک  به  را  دانشجو  پسر  و  دختر  هزاران  و  كردند  حمله  دانشگاه  به 
خون كشيدند يا به زندانها افكندند؛ دست به تصفيه گسترده دانشجويان و 
استادان كمونيست و انقالبي و ترقيخواه زدند؛ و چند سال دانشگاه ها را 

به تعطيل كشاندند. 
حال كه جنبش دانشجويي بطور عاجل با مسئله چگونگي ادامه راه و تعيين 
سياست و روش و جهت گيری روبروست، بيش از هميشه ضروری است 
كه معيارهای صحيح و روشني را جلو بگذاريم. اگر قرار است اين جنبش 
بار ديگر نقش و رسالت تاريخي خويش را بدوش گيرد، بايد از تجارب 
گذشته جنبش دانشجويي بياموزد و دستاوردهايش را بشناسد و بكار گيرد. 
معيارهای نويني كه امروز جنبش دانشجويي بايد در دست بگيرد، همان 
معيارهايي است كه در دوران شكوفايي اين جنبش در دوران انقالب 57 

و ماقبل ان مسلط شده بود.
جنبش چپ دانشجويى امروز وارد فاز ديگرى از مبارزات خود بر عليه 
نظم موجود شده است كه بايد وقايع و رويدادهاى سال گذشته و پراتيك 
گرايشات غيرسوسياليستى تجربه اى براى مبارزات آتى خود براى رسيدن 
به خواست و مطالباتش باشد، از سوی ديگر با بازنگری همه جانبه در آن 
و ايجاد رويكردی زميني و واقعي مي تواند نقطه عطفي در برآمد گرايش 
سوسياليستي جنبش چپ دانشجويي باشد. امروز و با بازگشايى دانشگاهها 
سوسياليستى  و  چپ  جنبش  دهيم  اجازه  نبايد  ديگرى  وقت  هر  از  بيش 
دانشجويي يكبار ديگر دست خوش گرايشات فرقه ای و سكتاريست قرار 
گيرد. نبايد اجازه دهيم جنبشي كه مي تواند در خدمت پيشرفت مبارزه 
سواستفاده   مورد  طلبانه  فرصت  اهداف  راستای  در  باشد،  جامعه  طبقاتي 
هاى  جنبش  ديگر  با  خود  طبقاتى  پيوند  با  دانشجويى  جنبش  گيرد.  قرار 
اجتماعى از جمله جنبش كارگرى، زنان و جنبش انقالبى كردستان مى تواند 
يكى از جنبش هاى پيشروى باشد كه بر ديگر جنبش هاى اجتماعى تاثير 

گذار باشد و براى نيل رسيدن به اهداف سوسياليستى خود گام بردارد.
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معترض انتخابات قبلى اولين كانديداى 
انتخابات آينده رياست جمهورى آتى

مهدى كروبى دبيركل حزب اعتماد ملى 
و  رئيس سابق مجلس شوراى اسالمى 
تهران،  در  خبرى  كنفرانس  يك  در 
نامزد  اولين  عنوان  به  را  خود  آمادگى 
انتخابات آتى رياست جمهورى اسالمى 

اعالم كرد.
مهدى كروبى كه در انتخابات دوره قبلى 
رياست جمهورى ايران يكى از نامزدها 
بود، به دور دوم راه نيافت و پس از پايان 
انتخابات نيز اعالم كرد كه تخلفاتى در 
اى  نامه  نوشتن  با  و  داده  رخ  آرا  نتايج 
وقت،  جمهور  رئيس  خاتمى  محمد  به 
معرفى  را  متخلفان  كه  خواست  وى  از 

كند. 
كروبى همچنين در نامه خود به محمد 
خاتمى نوشت:  در اين انتخابات صرف  
مداخله  و  گسترده  تخلفات  از  نظر 
افرادى  نفع  به  يافته  سازمان   نيروهاى 
موجب  كه  افتاد  اتفاق  حوادثى  خاص، 
نگرانى عميق نخبگان نظام در به مسلخ 
نظام  اسالميت  و  جمهوريت  بردن 

گرديد. 
است  آن  واقعيت  نوشت:  همچنين  وى 
كه دخالت نيروهاى مسلح و شبه نظامى 
نزد  كه  است  موضوعى  انتخابات  در 
افكار عمومى مطرح است و هر تالشى 
مساله،  صورت  كردن  پاک  جهت  در 
بخواهيم  چه  است،  شكست  به  محتوم 
چه نخواهيم ملزم به ارائه پاسخ به ملت 

در قبال آن مى باشيم.   
مجدد  نامزدى  حالى  در  كروبى  حال 
خود را براى انتخابات اعالم كرده است، 
پاسداران  سپاه  سازمان يافته  حضور  كه 
به عنوان حامى اصلى به قدرت رسيدن 
احمدى نژاد نه تنها كاهش نيافته، بلكه 
شده  نيز  سازمانيافته تر  و  گسترده تر 

است.
نژاد  احمدى  حاكميت  دوره  طول  در 
سپاه پاسداران نه تنها به عنوان يك نهاد 
سياسى  سازمان  به  اتكا  با  بلكه  نظامى 
حمايت  از  برخوردارى  و  اقتصادى  و 
صورت  به  نژاد  احمدى  و  اى  خامنه 
خزنده در تمامى نهادهاى تصميم گيرى 
و اجراى و حتى قضايى ايران نفوذ كرده 

است.
كاران  محافظه  نيز  ديگر  سوى  در  البته 
احتمال  پاسداران  سپاه  با  هماهنگى  در 
دارد كه  فرد ديگرى را كانديد انتخابات 
كنند و  در محافل رژيم جسته و گريخته 
مجلس  كنونى  رئيس  الريجانى  على  از 

شوراى اسالمى نامبرده مى شود.
در  زنى ها  گمانه  برخى  نيز  همزمان 

از  كه  هستند  مطرح  ايران  رسانه هاى 
شدن  كانديد  احتمال  مى توان  جمله  آن 
حسن روحانى و محمد خاتمى  اشاره 

كرد.
به هر حال در يك سو  احمدى نژاد و 
الريجانى و در سوى ديگر اصالح طلبان 
كروبى  تاكنون  كه  دارند  قرار  حكومتى 
سپاه  است.  بوده  طيف  اين  نامزد  تنها 
گسترده،  قدرت  به  توجه  با  پاسداران 
برخوردار  آن  از  كه  نظامى  و  اقتصادى 
در  كننده اى  تعيين  نقش  كماكان،  است 
اين  اگر  داشت.  خواهد  آتى  انتخابات 
تصميم  دليلى  هر  به  نظامى  سازمان 
بگذارد،  كنار  را  نژاد  احمدى  كه  بگيرد 
رياست  انتخابات  آتى  دوره  براى  وى 
جمهورى رژيم اسالمى شانسى نخواهد 

داشت.
ناتوانى در كاهش كشمكش بر سر مسئله 
افزايش  اقتصادى،  محاصره  اى،  هسته 
عليرغم  تورم  فالكت،   و  فقر  گسترده 
گسترش  نفتى،  هنگفت  درآمدهاى 
بحران هاى  تشديد  اعدام،  و  سركوب 
تا  گرفته  فحشا  و  اعتياد  از  اجتماعى 
كه  است  ميراثى  ديگر،  مسئله  هزاران 
احمدى نژاد از خود به جاى مى گذارد، 
بايد ديد جناحهاى مختلف حكومتى به 
ادامه حضور وى در رياست امور اجراى 
با  مقابله  براى  يا  داد  خواهند  رضايت 
فرد  حكومت شان  تداوم  و  بحرانها  اين 

ديگرى را بر خواهند گزيد.
نتايج  ايران  در  امروز  است  مسلم  آنچه 
مردم،  راى  براساس  نه  انتخاباتى  هر 
ميان  كشمكش  نتيجه  در  اساسا  بلكه 
جناح هاى مختلف حكومتى و توازن قوا 
در اين جناح ها رقم مى خورد.  تقلبات 
شكايت  آن  از  كروبى  كه  هم  انتخاباتى 
دارد در همين چهارچوب و بسته به اينكه 
هركدام از جناح ها زور و قلدريشان تا 
چه حد بر طرف مقابلشان بچربد، انجام 
با  ها  جناح  معموال  كه  آنچه  مى گيرد. 
هم بر روى آن توافق مى كنند اين است 
براى حفظ آبروى رژيم شمار كل راى 
دهندگان را باال مى برند و آنرا به نسبت 
تقسيم  رقيب  جناح هاى  بين  مساوى 
مى كنند. مردم ايران به بازار گرمى هايى 
كه از همين اكنون در رابطه با انتخابات 
ندارند  اعتنايى  مى گيرد  انجام  آتى  سال 
انتخابات  و پيش بينى مى شود كه اين 
يكى از بى رونق ترين انتخابات دوران 

حاكميت اين رژيم باشد.  

نيمه دوم مهر 1387- نيمه دوم اكتبر 2008
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يك هفته همبستگى 
با كارگران ايران

سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى ده ها كشور جهان از روز دوشنبه، 13 اكتبر در هفته 
اقدام حمل و نقل جاده اى همبستگى خود را با كارگران ايران اعالم مى كنند. فدراسيون 
جهانى كارگران حمل و نقل، هدف از اعالم  هفته اقدام حمل و نقل جاده اى  را تالش 
براى بهبود وضعيت كارگران شاغل در اين بخش دانسته است. درعين حال، قرار است 
اعضاى 53 سنديكا و اتحاديه كارگرى از 41 كشور جهان در فاصله روزهاى 13 تا 19 
وب  نوشته  به  كنند.  اعالم  ايرانى  كارگران  با  را  خود  همبستگى  مهر،  تا 28  اكتبر، 22 
سايت فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل، در جريان برگزارى سمينار، راهپيمايى و 
تظاهرات اعضاى سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى عضو اين فدراسيون، همبستگى با 
جنبش كارگرى در ايران و به ويژه منصور اسانلو، رييس زندانى هيئت مديره سنديكاى 

كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، ابراز خواهد شد.
منصور اسانلو در مرداد ماه سال گذشته در نزديكى منزل خود در تهران توسط ماموران 
امنيتى بازداشت شد و به دليل فعاليت هاى صنفى خود از سوى دستگاه قضايى جمهورى 
اسالمى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به 5 سال زندان محكوم شد. اين حكم با اعتراض 
ها،  اتحاديه  و  بشرى  حقوق  هاى  سازمان  او،  مدافع  وكالى  كارگرى،  فعال  اين  شديد 

محافل و مجامع وسيع كارگرى در داخل و خارج از ايران مواجه شده است.
“مك اوراتا”، دبير بخش زمينى فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل، در مورد هفته 
اين  در  شاغل  كارگر  و  راننده  هزار  صدها  كه  است  گفته  اى  جاده  نقل  و  حمل  اقدام 
بخش در اين هفته، ضمن اقدام براى بهبود وضعيت خود، عليه نقض حقوق كارگران 

ايران اعتراض خواهند كرد.
در همين حال، قرار است نماينده سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران 
و حومه، در شصتمين سال تاسيس سازمان غير دولتى و بين المللى “سوليدر”، جايزه 
سال 2008 ميالدى اين نهاد را دريافت كند. “سوليدر” در سال 1948 ميالدى با هدف 
كمك بين المللى به كارگران جهان تاسيس  شد. اين سازمان غيردولتى با كنفدراسيون 
بين المللى اتحاديه هاى كارگرى، كنفدراسيون اتحاديه هاى كارگرى اروپا و سازمان بين 

المللى كار، “آى ال او”، همكارى مى كند.
گفتنى است كه در يكى دو سال گذشته چندين حركت گسترده كارگرى در سطح جهانى 
در حمايت از جنبش كارگرى ايران انجام گرفت كه از آن جمله مى توان به حمايت 
گسترده كارگران جهان از “منصور اسانلو” و “محمود صالحى” اشاره كرد كه در نتيجه 
سرشناس  چهره  و  رهبران  از  صالحى”يكى  “محمود  شد  مجبور  رژيم  اعتراضات  اين 

جنبش كارگرى ايران را از زندان آزاد نمايد.

به موازات تاريخ موجوديت طبقه كارگر، ستم و استثمار طبقاتى و 
همراه با آن فشار و سركوب سرمايه، به اشكال و صور مختلف  وجود 
داشته و تا آن زمان كه مناسبات نابرابر و ضد انسانى سرمايه دارى 

پابرجاست وجود خواهد داشت.
بدون ترديد سركوب اعتراضات كارگران، توسط طبقه ى سرمايه دار 
و  رشد  با  مقابله  در  استثمارگر،  طبقه  اين  هراس  از  ناشى  بايد  را 
و  خواست ها  تحقق  جهت   در  كه  كارگرى،  اعتراضات  گسترش 
مطالبات انسانى و طبقاتى اين طبقه تحت ستم و استثمار صورت مى 

گيرد، ارزيابى نمود.
بويژه در چنين شرايطى است كه شاهد دستگيرى ها و اعمال فشارهايى 
كارگرى مى باشيم. افشين شمس نيز به عنوان  كارگران و فعالين  بر 
يكى از فعاالن كارگرى و عضو كميته  هماهنگى براى كمك به ايجاد 
تشكل هاى كارگرى است كه در راستاى اين گونه اعمال فشارها و 
سركوب ها توسط عوامل سرمايه، در تاريخ  13 تير ماه 87 در محل 
مى برد  سر  به  معلوم  نا  وضعيتى  در  تاريخ  آن  از  و  دستگير  كارش 
.  اين در حالى است كه فعاليت هاى ايشان تمامًا در راستاى تحقق 
تشكل هاى  ايجاد  جمله  از  كارگران،  حق  بر  و  انسانى  خواست هاى 

كارگرى بوده است. 
لذا فعالين متشكل در كميته هماهنگى ضمن محكوم نمودن هرگونه 
خواست هاى  كارگرى،  فعاالن  و  كارگران  عليه  سركوب  و  فشار 
انسانى و طبقاتى  خويش را در اين خصوص  به صورت زير اعالم 

ميدارند:
1.   افشين شمس قهفرخى بدون قيد و شرط آزاد بايد گردد.

2.  ما كارگران خواهان لغو احكام  ضد انسانى شالق و زندان عليه 
دستگير شدگان مراسم اول ماه مه سنندج هستيم .

احضار  و  تهديد  و  ارعاب  به  دادن  پايان  خواستار  كارگران  ما    .3
كارگران و فعالين كارگرى بخصوص كارگران هفت تپه و.... ميباشيم 

.
4.  ما كارگران حمايت خود را از هم طبقه اى هايمان از جمله كارگران 
هفت تپه، الستيك البرز، كوره پز خانه ها، نساجى هاى كردستان و ... 

اعالم مى داريم .
كارگران و  عليه   پرونده سازى   تهمت و  گونه  هر  كارگران  ما    .5

فعاالن كارگرى را به شدت محكوم مى نماييم.

كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى
12  مهر 87

هماهنگى  «كميته  فراخوان  پى  در 
هاى  تشكل  ايجاد  به  كمك  براى 
كارگرى» و اعالم برگزارى مراسم و 
اجتماعاتى در اعتراض به دستگيرى 
فعال  شمس  افشين  بازداشت  و 
هماهنگى،  كميته  عضو  و  كارگرى 
 ،87/7/12 مورخه  جمعه  روز 
گلگشت هائى در برخى از شهر هاى 
ايران،  شمال  در  جمله  از  ايران 
شهرهاى  از  بعضى  و  خوزستان 
كردستان از جمله در سنندج، بانه و 

سقز برگزار شد.

قطعنامه سراسرى 
شركت كنندگان در گلگشت 

آزادی افشين شمس

 دادگاهى افشين شمس!
طبق خبر رسيده افشين شمس عضو «كميته هماهنگى براى كمك به ايجادتشكل هاى 
شهر  در   87 ماه  مهر   30 مورخه  در  ايران  در  كارگرى  فعالين  از  يكى  و  كارگرى» 
اصفهان  دادگاهى شد . اين دادگاهى  با حضور وكيل  ايشان آقاى  محمد شريف  
برگزار شد . آقاى محمد شريف وكيل افشين شمس از قاضى پرونده خواستار شد كه 
تا مشحص شدن وضعيت نامبرده با قرار وثيقه از زندان آزاد شود اما قاضى پرونده 
با اين تقاضا موافقت نكرد و اعالم داشته است كه تا 15 روز ديگر وضعيت پرونده 

افشين شمس  را مشخص و نتيجه اعالم خواهد شد .
كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى
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8 اكتبر برابر با 17 مهر ماه روز جهانى كودک است. جامعه بشرى در شرايطى 
به پيشواز اين روز جهانى مى رود كه صدها ميليون از كودكان جهان از ابتدائى 
ترين حقوق انسانى محروم هستند و در شرايط بس دهشتناكى لحظات زندگى 

را پشت سر مى گذارند. 
درحال حاضر بيش از 350 ميليون كودک كمتر از 18 سال در سراسر جهان به 
كارهاى سخت و طاقت فرسا اشتغال دارند، از اين ميزان بيش از 15 ميليون 
كودک زير 14 سال در پاكستان اسير كار بردگى آور هستند. بنا به تازه ترين 
ماالريا»  و  سل  ايدز،  عليه  مبارزه  جهانى  «سازمان  و  جهانى»  «بانك  گزارش 
در شرايط فعلى 3/3 ميليارد نفر در 109 كشور جهان از اين بيمارى ها رنج 
مى برند. و ساالنه حدود يك ميليون نفر بر اثر اين بيمارى جان خود را از دست 
مى دهند كه بخش زيادى از اينها كودكان هستند. همين گزارش آمارى، شمار 
گرسنگان جهان را هم اكنون  بالغ بر 923 ميليون نفر تخمين مى زند، كودكان از 
زمره اولين قربانيان اين گرسنگى هستند. روزانه هزاران كودک در گوشه و كنار 

جهان قربانى جنگ هاى ارتجاعى و سرمايه دارانه مى شوند.
بر اساس آمارهاى رسمى بين المللى 100 ميليون كودک در سراسر جهان در 

خيابان ها كار و زندگى مى كنند. 
ميليون  يك  حدود  ايران   در  خيابانى  كودكان  شمار  يونيسف  آمار  اساس  بر 
نفر است. اين كودكان خيابانى بيشتر درشهرهاى بزرگ پراكنده هستند. پديده 
كودكان خيابانى در ايران به يك فاجعه انسانى تبديل شده است . بخشى از اين 
كودكان بعنوان بى حقوق ترين بخش كارگران ايران استثمار مى شود، بخشى 
ديگر به دام شبكه هاى مافياى قاچاق و توزيع مواد مخدر و يا باندهاى مافياى 
تجارت سكس و تن فروشى گرفتار شده اند. اين بخش از كودكان ايران بيش 
از همه بخش هاى ديگر در معرض خشونت و تجاوز جنسى و مرگ زودرس 
قرار دارند. ابعاد بى حقوقى كودكان در ايران به فاجعه كودكان خيابانى محدود 
نمانده است. تحت شرايط فالكت بار اقتصادى كه نظام سرمايه دارى جمهورى 
هزار  صدها  است  كرده  تحميل  جامعه  تهيدست  اقشار  و  كارگران  به  اسالمى 
كودک ديگر از درس و مدرسه محروم مانده و در كوره هاى  آجرپزى، بخش 
خاموش  بطور  كوچك  كارگاه هاى  ديگر  و  بافى  قالى  كارگاه هاى  كشاورزى، 
استثمار مى شوند. در ايران دختران بعنوان نيمى از كودكان عالوه بر اين فجايع 
و بى حقوقى ها از تبعيض و آپارتايد جنسى و  اعمال قوانين ارتجاع اسالمى 

هم رنج مى برند.

اين وضعيت فاجعه بار  و محروميت بخش وسيعى از كودكان جهان از حداقل 
امكانات يك زندگى انسانى، گوشه اى ديگر از مصائب تباهى  آور و دردناک  
نظام سرمايه دارى است. امروزه در حالى كه هيچگاه در تاريخ جامعه بشرى 
رشد شگفت انگيز تكنولوژى، رشد بى سابقه نيروهاى مولده و افزايش بارآورى 
كار تا اين اندازه جهان را غرق ثروت و نعمت هاى مادى نكرده است، اما تحت 
حاكميت نظام سرمايه دارى ميلياردها انسان از نبود فراغت، رفاه و آسودگى كه 
شايسته يك زندگى انسانى است محروم هستند. ايدئو لوگ هاى بورژوازى اين 
بشرى  جامعه  ناپذير  سرنوشت چاره  دهشتناک را  اوضاع  اين  وارونه و  جهان 
قلمداد مى كنند. اما انسان امروز خواهان جهان بهترى است و براى بنا نهادن 

چنين جهانى مبارزه بى وقفه ادامه دارد.
در ايران در كنار ديگر جنبش هاى اجتماعى نظير جنبش كارگرى، جنبش زنان، 
جنبش دانشجويى، و جنبش انقالبى كردستان  جنبش دفاع از حقوق كودكان 
نيز مى رود تا در اعماق جامعه ريشه بدواند. برگزارى مراسم و آكسيون هاى 
گذشته  سال هاى  در  كودک  حقوق  مدافعين  و  پيشروان  ابتكار  با  كودک  روز 
بيانگر همين روند است. فعالين مدافع حقوق كودكان در اين مراسم و آكسيوها  
با افشاى ماهيت نظام سرمايه دارى و سياست هاى جمهورى اسالمى در قبال 
نظام  كودكان،  جهانشمول  مطالبات  و  خواست ها  حداقل  طرح  با  و  كودكان، 
سرمايه دارى جمهورى اسالمى را به مبارزه طلبيده اند. در ادامه اين روند الزم 
است تالش شود كه دامنه اين حركت هر چه گسترده تر شود. ضرورى است 
كه فعالين جنبش كارگرى و جنبش زنان امر دفاع از حقوق كودكان را امر خود 

بدانند و در اين رابطه از هيچ كوششى فروگذار نكنند.
حزب كمونيست ايران ضمن تبريك و شادباش 8 اكتبر روز جهانى كودک، به 
همه كودكان و فعالين و پيشروان مدافع حقوق كودک، اميدوار است كه مراسم 
جهت  در  ديگرى  گام  ايران  شهرهاى  در  كودک  جهانى  روز  آكسيون هاى  و 
گسترده كردن جنبش دفاع از حقوق كودكان باشد و هر چه بيشتر افكار عمومى 

را به رعايت و دفاع از حقوق كودكان برانگيزد. 
 

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
كميته مركزى حزب كمونيست ايران
6 اكتبر 2008       15 مهر 1387
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